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YIL 6 - SAYI

‘‘ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في سوريا’’

’’‘‘ Suriye’de Sivillerin korunması için önlemler alınmalı

الرئيس التركي:
عيد النوروز يعد رمزا لألخوة والسالم

Türkiye Cumhurbaşkanı: - Nevruz Bayramı,
kardeşliğin ve barışın sembolüdür
قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ” آمــل أن يتج ـ ّذر الشــعور
ابلوحــدة والتضامــن الناجــم عــن عيــد النــوروز يف مجيــع أرجــاء العــامل منــذ
آالف الســنني يتم االحتفال بعيد النوروز يف مســاحة واســعة متتد من وســط
القــارة اآلســيوية إىل البلقــان واألانضــول“ .
Türkiye
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan: “Umarım Nevruz’dan
kaynaklanan birlik ve beraberlik
duygusu gerçekleşir” dedi. Tüm
dünyada Nevruz, binlerce yıldır Orta
Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş
bir alanda kutlanmaktadır.
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 نثمن جهود تركيا في استضافة الالجئين السوريين:األمم المتحدة

.مباحثات تركية روسية حول خروقات النظام السوري

Birleşmiş Milletler: “Türkiye’nin Suriyeli mültecilere ev
sahipliği yapma çabalarını takdir ediyoruz”.

Suriye rejiminin ihlalleri hakkında Türk-Rus görüşmeleri.

Birleşmiş Milletler Suriye özel elçisi Geir Pederson, Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin
Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma çabalarını takdir ettiğini söyledi.. Bu,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye krizinin gelişmeleri üzerine bir
televizyon aracılığıyla yaptığı oturumun ardından bir basın açıklamasıyla geldi.

 خروقــات قـوات، مــع نظــره الروســي ســرغي شـويغو، اخلميــس،حبــث وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار
 وأكــد أكار أنــه اتفــق مــع نظــره الروســي. وخفــض التصعيــد مبحافظــة إدلــب،النظــام الســوري يف املنطقــة
. علــى اختــاذ إجـراءات متبادلــة خبصــوص انتهــاكات قـوات النظــام،خــال اتصــال هاتفــي

Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 إن األمــم املتحــدة تثمــن وتقــدر جهــود تركيــا يف،قــال مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل ســوراي غــر بيدرســون
 عقــب جلســة جملــس األمــن الــدويل الــذي عقــد، جــاء ذلــك يف تصريــح صحفــي.اســتضافة الالجئــن الســوريني
.عــر دائــرة تليفزيونيــة حــول تطــورات األزمــة الســورية

Perşembe günü, Türkiye Savunma Bakanı (Hulusi Akar) Rus mevkidaşı (Sergey
Shoygu) ile ,Suriye rejiminin ihlallerini ve İdlib İlindeki gerginliğin azalmasını
tartıştı. lar (Akar), bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı ile rejim güçlerinin
ihlallerine karşı karşılıklı önlemler alma konusunda anlaştığını vurguladı.

.االتحاد األوروبي يدين قصف النظام السوري مستشفى بريف حلب

Avrupa Birliği, Suriye rejiminin Halep kırsalındaki bir hastaneyi bombalamasını kınadı.

. الصراع بات دوليا والحل ليس بيد السوريين:بيدرسون

Pederson: Çatışma uluslararası hale geldi ve çözüm Suriyelilerin elinde değil

5 مرضــى و6  اعتــر القصــف الــذي أودى حبيــاة،مكتــب املمثــل األعلــى للسياســة اخلارجيــة واألمنيــة لالحتــاد
..» «انتهــاكا خطـرا للقانــون الــدويل اإلنســاين،مــن الكـوادر الصحيــة
Birliğin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği Ofisi, 6 hasta ve
5 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı “uluslararası
insancıl hukukun ciddi bir ihlali” olarak değerlendirdi.

جــاء ذلــك يف جلســة جملــس األمــن الــدويل املنعقــدة حاليــا عــر دائــرة تليفزيونيــة حــول تطــورات األزمــة
.2011 آذار/ مارس15  واليت تتزامن مع الذكرى العاشــرة للثورة اليت انطلقت يف،الســورية
Bu haber, 15 Mart 2011’de başlayan devrimin onuncu yıl dönümüne denk gelen Suriye
krizindeki gelişmelerle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin meydana geldi.
 األسد وحلفاؤه ال يسعون إلى حل سياسي ألزمة سوريا:مسؤول أوروبي

Avrupalı yetkili: Esad ve müttefikleri Suriye krizine siyasi bir çözüm aramıyor.

(غوتيريش) يطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا

Guterres Suriye’deki suçların faillerinin hesap sorulmasını talep ediyor

 إن نظــام األســد وحلفــاءه الدوليــن،النــدروت-قــال رئيــس بعثــة االحتــاد األورويب لــدى تركيــا الســفري نيكـوالس ماير
.ال يبذلــون جهــدا مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي ودبلوماســي لألزمــة الســورية
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi (Nicholas Mayer-Landrott) şunları
söyledi: Esad rejimi ve onun uluslararası müttefikleri Suriye krizine siyasi ve diplomatik bir
çözüme ulaşmak için çaba göstermiyor

 وذلــك علــى خلفيــة،دعــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة مجيــع األط ـراف إىل جتديــد التزامهــا بوقــف األعمــال العدائيــة
..اهلجمــات علــى املدنيــن مشــال غــريب ســوراي يف األايم األخــرة

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, son günlerde Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillere
yönelik saldırılar ışığında tüm tarafları düşmanlıkların durdurulması konusundaki
taahhütlerini yenilemeye çağırdı.
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 جنود النظام يفرون من األسد لالنضمام إلى حفتر..مقابل المال

مصادر عسكرية تركية تنفي فتح معابر بـ»إدلب» و»حلب» مع النظام

Para karşılığında ... rejim askerleri Hafter’e katılmak için Esad’dan kaçıyor.

Türk askeri kaynakları, rejimle “İdlib” ve “Halep” de geçişlerin açıldığını yalanladı.

Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 بفـرار العديــد مــن جنــود نظــام األســد هبــدف االنضمــام إىل صفــوف ميليشــيا اللـواء املتقاعــد،أفــادت مصــادر حمليــة ســورية
 وذكــرت املصــادر أن النظــام الســوري يعــاين مــن أزمــة. بعــد عجــز النظــام عــن دفــع مرتباهتــم الشــهرية،خليفــة حفــر يف ليبيــا
. نتيجــة للصعـوابت االقتصاديــة املتزايــدة بســبب احلــرب الداخليــة ابلبــاد،كبــرة بســداد رواتــب جنــوده

Yerel Suriye kaynaklarına göre, birçok Esad rejimi askeri, rejimin aylık maaşlarını
ödeyememesi üzerine Libya’daki emekli Tümgeneral Halife Hafter’in milislerine katılmak
için kaçtı. Kaynaklara göre, Suriye rejiminin, ülkedeki iç savaş nedeniyle artan ekonomik
zorluklar sonucunda askerlerinin maaşlarını ödeyerek büyük bir kriz yaşadığını belirtti.

 معابــر يف حمافظــي3  تقاريــر إعالميــة زعمــت «التوصــل التفــاق علــى إعــادة فتــح،نفــت مصــادر عســكرية تركيــة
 وأشــارت إىل اســتمرار الغــارات اجلويــة وهجمــات النظــام.»إدلــب وحلــب مشــايل ســوراي إىل مناطــق ســيطرة النظــام
 يب كا كا» اإلرهــايب ملنطقــي عملــي درع الفـرات وغصــن الزيتــون عــر/ واســتهداف تنظيــم «ي ب ك،علــى إدلــب
.حمــاوالت التســلل وتفجــر الســيارات املفخخــة

 ال حل لألزمة السورية دون محاسبة الجناة:خبيران أمميان

İki BM uzmanı: suçlu sorumlu tutulmadan Suriye krizine çözüm olamaz.

 حالــة الســتخدام القـوات احلكوميــة الســورية (قـوات النظــام) لألســلحة32 اخلبـران قــاال إن «جلنــة التحقيــق اخلاصــة بســوراي وثقــت
 جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك أصدرتــه «أليــس ويرميــو نديــري» مستشــارة األمــم املتحــدة اخلاصــة ملنــع...»الكيماويــة منــذ بــدء النـزاع
. بشــأن احلالــة يف ســوراي، و»كاريــن مسيــث» مستشــارة األمــم املتحــدة اخلاصــة املعنيــة مبســؤولية احلمايــة،اإلابدة اجلماعيــة

Türk askeri kaynaklara göre, “Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep vilayetlerinde 3 geçişin
rejim kontrolündeki bölgelere yeniden açılması için bir anlaşmaya varıldığını” iddia eden
basında çıkan haberleri yalanladı. Hava saldırılarının ve rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının
devam ettiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde “YPG / PKK” terör örgütünün sızma ve
arabalı bombalama girişimleri ile hedef alınmasına işaret etti.
 ألف مدني من الرعاية الصحية400 النظام السوري يحرم

Suriye rejimi 400.000 sivili sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor.

İki uzman, “Suriye Özel Soruşturma Komitesi, çatışmanın başlangıcından bu yana Suriye
hükümet güçleri (rejim güçleri) tarafından kimyasal silah kullanımına ilişkin 32 vakayı belgeledi”
dedi. Bu, “Alice Wirimu tarafından yayınlanan ortak bir açıklamayla geldi” dedi.Bu, Birleşmiş
Milletler özel danışmanı Nderi ve Suriye’deki durum hakkında BM Koruma Sorumluluğu Özel
Danışmanı Karen Smith’ın düzenledikleri toplantıda meydana geldi .

 إن ق ـوات النظــام، اإلثنــن،قــال عمــر حــاق مديــر مستشــفى األاترب يف حديثــه لألانضــول
 متســببا يف خرجها عن اخلدمة وحرمان،الســوري «نفذت العديد من اهلجمات على املستشــفى
.» ألــف مــدين مــن الرعايــة الصحيــة400 أكثــر مــن
Al-Atarib Hastanesi müdürü Ömer Hellak, Pazartesi günü Anadolu Ajansı’na
verdiği röportajda şunları söyledi: “Suriye rejim güçleri hastanenin hizmet
dışı kalmasına ve 400.000’den fazla sivili sağlık hizmetlerinden mahrum
bırakmasına neden olan birçok saldırı düzenledi. . “

 افتتاح مدرسة ومخبز في «رأس العين» السورية..بدعم تركي

Türkiye’nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı

.إدانة الواليات المتحدة لنظام األسد والضربات الجوية الروسية في حلب وإدلب

ABD’den Halep ile İdlib’de Esed rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama

 صيانــة وجتهيــز إحــدى املــدارس االبتدائيــة يف،تــوىل مركــز «الدعــم والتنســيق املعــي بســوراي» يف واليــة شــانلي أورفــة الرتكيــة احلدوديــة
 وايل شــانلي، وحضــر مراســم افتتــاح املدرســة واملخبــز. ابلتعــاون مــع مجعيــة «بيــت الســام» اخلرييــة الباكســتانية، وبنــاء خمبــز،املدينــة
. مرعــي يوســف، ورئيــس اجمللــس احمللــي يف رأس العــن، ورئيــس اجلمعيــة الباكســتانية مـوالان عبــد الســتار، عبــد هللا أريــن،أورفــة

Rasulayn ilçe merkezindeki ilkokulun bakım ve onarım çalışmaları ve fırının inşası, Şanlıurfa Valiliği
Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Pakistanlı Selam Evi Yardım Derneğinin ortak
çalışmasıyla yapıldı. Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner,
Selam Evi Dernek Başkanı Mevlana Abdülsettar ve Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri Yusuf katıldı.

 مبا يف ذلك أفراد اخلدمات، قال املتحدث ابسم وزارة اخلارجية األمريكية برايس «ال ينبغي أن يكون أي مدين
 جيــب أن يتوقــف هــذا العنــف ؛ حنــن نكــرر دعوتنــا لوقــف إطــاق. هدفًــا للعمــل العســكري، الطبيــة واملرافــق الطبيــة
»النار الشــامل يف البالد
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, “Sivil tıbbi personel ve tesisler de dahil hiçbir sivil,
askeri eylemlerin hedefi olmamalıdır. Bu şiddet durmalıdır; ülkede kapsamlı ateşkes
çağrımızı yineliyoruz.” ifadesini kullandı..

الثورة السورية منتصرة

Suriye devrimi galiptir
صبحي دسوقي

إشراقات

كلمة العدد

Subhi DUSUKİ
رئيس التحرير
Genel Yayın Yönetmeni

Suriye halkı on yıl önce Esad rejimine, özgürlüklerin bastırılmasına, diktatörlük
askeri sistemine, özgürlük ve haysiyet için ayaklandı. Özgür Suriye halkı,
Suriye’deki iktidar otoritesini devirmek ve hiçbir ayrımcılık, dışlama veya
ötekileştirme olmaksızın vatandaşlarının haklarına saygı duyan bir devlette
yaşamak için dışarı çıktı. Zorbalığı, baskıyı ve pozisyonların kişisel çıkarları
için sömürülmesini önlemek için dışarı çıktı. Zimmete para geçirmeyi, israfı ve
kamu parasını yağmalamayı önlemek için dışarı çıktı. İnsani ihtiyaçlarını ve
özgürce yaşama ve egemen sınıfa hizmet etmeye adanmış vatanının mallarından
yararlanma hakkını karşılamak için dışarı çıktı.
Suriye devrimi, kırk yıldır mezhepsel baskı ve zulüm ile yaşayan boyun eğdirilmiş
bir halktan doğdu.
Suriye’deki her şehrin bir devrim tarihi vardır. Tüm Suriye şehirlerine ulaşmak
için yola çıkıldı; Barışçıl gösterilerin yapıldığı şehirlerin girişlerine konulan rejim
putları yıkıldı. El Rakka, Esad’ın otoritesinden kurtarılan ilk şehir oldu.
Devrim bir suç çetesine karşı harekete geçti. Sonra suçlunun yanında duran ve
suçunu tamamlamasına yardımcı olmak için ona para, silah ve adam sağlayan
ülkelerle karşı karşıya olduğunu keşfetti.
Suriye halkı, gördükleri tüm ihanetlere rağmen Rus ve İranlı işgalcilerin
kendilerine karşı uyguladıkları zulüm ve suçluluğa karşı fedakarlık yaparak
ilkelerine ve devrimine kararlılıkla devam etti.
Bu yıllar boyunca devrim kan ve para sağladı ve özgür Suriyelilerin evleri yıkıldı
ve evlerini, köylerini ve şehirlerini terk etmek, çadırlarda yaşamak ve komşu
ülkelere ve Avrupa’ya sığınmak için kuzey Suriye’ye göç etmek zorunda kaldılar.
- Özgür insanlar, devrimin yaşaması ve hedeflerine ulaşması için ruhlarını,
paralarını, çocuklarını ve en değerli mülklerini sağlamaktan vazgeçmediler ve
tereddüt etmediler.
- Onuncu devrimin yıldönümünde, özgür insanlar ilk biyografisini tekrarlar ve
sabitlerine ilişkin antlaşmayı yeniler. Çünkü devrim bir fikirdir ve fikir ölmez.
- On yıl ve devrimin ruhu ölmedi, özgür insanlar en kötü zorbalara karşı
ayaklandılar, ümide, kararlılığa ve cesarete sarıldılar ve korkudan kurtuldular,
özgürlük talep ettiler ve boğazları tek bir sloganla:
- Halk rejimi devirmek istiyor.
En sonunda:
Suriye devrimi, başlangıcından bu yana, korku bariyerini kırdığı ve rejimin
prestijini düşürdüğü için zafer kazandı.
Özgürlük ve haysiyet talep ettiği ve dünya ona karşı durduğu ve sesini susturamadığı
için kazandı.
Suriye devrimi devam ediyor ve halkımızın efsanevi kararlılığı, devrimin
kurulduğu hedeflere ulaşıncaya kadar devam ediyor. Şehitlerimizin kanı boşuna
akmayacak; Sivil Suriye, kaçınılmaz olarak gelen vatandaşlık devletidir ve herkes
içindir, kimseye göre değildir.
On yıldan sonra devrim devam edecek... ölmeyecek.
Esad’ın ve onun rejimi düşsün ..Paralı askerlere ve hainlere ölüm.. olsun
Çocukları öldürmek, kadınlara tecavüz etmek ve işkence altında ölmek bir görüş
olmamalı, devrimle ayakta durmak ahlaki bir seçimdi ve öyle olmaya devam ediyor.
Bu sistemin ayakta kalmasına ve özgürlük ve haysiyetle ilgisi olmayan fikirlerin
desteklenmesine katkıda bulunan ahlaksız ve vicdansız insanlara ne olursa olsun,
devrimimizin haklı olduğu gerçeğinden hiçbir şey değiştirmeyecektir.
Devrim devam ediyor ve durmadı ve bir an için durmayacak çünkü devrimci
nabız devrimcilerin damarlarında durmadı ve devrimimizin zaferine ve rejimin
devrilmesine kadar sonuna kadar devam etti.
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منذ عشر سنوات قام الشعب السوري بثورته ضد نظام التوريث األسدي وضد قمع احلرايت
. ومن أجل احلرية والكرامة،والنظام العسكري الديكتاتوري
لقد خرج الشعب السوري احلر إلسقاط السلطة احلاكمة يف سوراي وللعيش يف دولة تراعي
 وملنع التسلط والقمع واستغالل املناصب،حقوق مواطنيها دون متييز أو إقصاء أو هتميش
 خرج من أجل تلبية احتياجاته،ملآرب شخصية ومنع االختالس واهلدر وهنب املال العام
. وحقه ابلعيش حبرية والتمتع خبريات وطنه املكرسة خلدمة الطبقة احلاكمة،اإلنسانية
.ولدت الثورة السورية من شعب مقهور عايش الظلم واالستبداد الطائفي على مدار أربعني سنة
 فقد انطلقت لتصل إىل كافة املدن السورية حيث أقيمت،لكل مدينة بسوراي اتريخ للثورة
 وكانت مدينة الرقة،املظاهرات السلمية وهدم أصنام النظام اليت كانت توضع يف مداخل املدن
.أول مدينة حمررة من سلطة األسد ونظامه
 واكتشفت أهنا تواجه دوالً وقفت يف صف اجملرم وأمدته،قامت الثورة على طغمة ظاملة مستبدة
.ابملال والسالح والرجال لتعينه على إكمال إجرامه
واستمر الشعب السوري اثبتاً على مبادئه ابذالً التضحيات رغم كل طعنات الغدر واخليانة اليت
. والبطش واإلجرام الذي مارسه عليه الغزو الروسي واإليراين،تلقاها
 ومت هدم بيوت السوريني األحرار وأجربوا على ترك،قدمت الثورة عرب هذه السنني الدماء واملال
 واللجوء إىل دول اجلوار،بيوهتم وقراهم ومدهنم والنزوح إىل الشمال السوري ليعيشوا ابخليام
.وإىل أوراب
 لكي،مل يتوقف األحرار ومل يرتددوا عن تقدمي أغلى ما ميلكونه من أرواحهم وأمواهلم وأبنائهم
.حتيا الثورة وحتقق أهدافها
 ألن الثورة،يف ذكراها العاشرة يعيد األحرار ويكررون سريهتا األوىل وجيددون العهد على ثوابتها
.فكرة والفكرة ال متوت
 متمسكني ابألمل والعزم، لقد اثر األحرار ضد أسوأ الطغاة،عشر سنوات وروحية الثورة مل متُت
: مطالبني ابحلرية وصدحت حناجرهم هبتاف واحد،والشجاعة وحترروا من اخلوف
. الشعب يريد إسقاط النظام:ًأخريا
.انتصرت الثورة السورية منذ انطالقتها ألهنا كسرت حاجز اخلوف وأسقطت هيبة النظام
.انتصرت ألهنا طالبت ابحلرية والكرامة ووقف العامل ضدها ومل يتمكن من إسكات صوهتا
الثورة السورية مستمرة والصمود األسطوري لشعبنا مستمر حىت حتقق الثورة أهدافها اليت
 ولن تذهب دماء شهدائنا سدى فسورية املدنية دولة املواطنة قادمة ال حمال،قامت من أجلها
 وبعد عشر سنوات الثورة مستمرة ولن متوت وال بديل عن،وهي للجميع وليست مزرعة ألحد
. وعلى العهد ابقون وليسقط العمالء واملتسلقون،إسقاط األسد ونظامه
 حيث ال جيب أن يكون قتل األطفال واغتصاب، كان وما يزال خيار أخالقي،الوقوف مع الثورة
.النساء واملوت حتت التعذيب وجهة نظر
كل ما حدث من عدميي األخالق والضمري الذين سامهوا ببقاء هذا النظام وترويج ألفكار ال
. لن يغري شيئاً من كون ثورتنا على حق،متت للحرية والكرامة بصلة
الثورة مستمرة ومل تتوقف ولن تتوقف للحظة ألن النبض الثوري مل يتوقف يف عروق الثائرين
.ومستمر إىل النهاية حىت انتصار ثورتنا وإسقاط النظام
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التصعيد في إدلب هل سيغير المسارات؟

رئيس القسم السياسي

يستمر التصعيد من قبل النظام السوري ومعه روسيا وإيران حنو إدلب،
أبعادا جديدة .وينبئ
واألحياء املدنية فيها ،يف حالة يبدو أهنا ستأخذ ً
هذا األمر بتغريات جديدة يف السياسة الروسية جتاه إدلب ،وقد
جدي التفاق سبق ووقعه الروس مع القيادة الرتكية
يكون
ً
تقويضا ً
يف آذار/مارس العام الفائت يف سوتشي ،لكن كل ذلك مازال غري
واضح املعامل ،يف وقت ما تزال فيه اإلدارة األمريكية اجلديدة ،غري
ملتفتة بشكل واضح وحازم ألوضاع وتغريات املسألة السورية برمتها،
ومنها ابلضرورة أحوال إدلب .عن ذلك وكيف سيكون مستقبل
إدلب بعد كل هذا التصعيد وتلك التطورات امليدانية والسياسية
ٍالتقينا بعض الكتاب والسياسيني املهتمني ابلشأن السوري .وهل
ميكن أن يكون ما جيري مبثابة اختبا ٍر لإلدارة األمريكية اجلديدة؟
السيد أمحد طه الكاتب والناشط
السوري قال إلشراق « :أصبحت
سورية ساحة لتصفية الصراعات
الدولية ،لذلك أعتقد أن التصعيد
على إدلب له أكثر من هدف ،أول
هذه األهداف هو رسائل لرتكيا بعد
استهدافها لعني عيسى إبيقاف
التمدد يف شرق الفرات وبعد
أمحد طه
احلديث عن صفقة أسلحة طائرة
بريقدار الستخدامها يف اليمن ،ورمبا يكون أحد هذه األهداف هو
جس نبض مدى اخنراط االدارة األمريكية اجلديدة يف الشأن السوري،
أما احلديث عن مصري إدلب فهو حمصلة هذه الرسائل ليس إال
فجميع الالعبني الدوليني واالقليمني مل ولن يهمهم شأن املدنيني من
قريب أو بعيد ،ومل ولن يكرتثون ،سواء طال القصف مشفى يعج
ابملرضى ،أم مدرسة تعج ابألطفال ،إهنا مصاحل اآلخرين تكتب بدم
الشعب السوري».
الدكتور خليل سيد خليل الناشط
اإلدليب قال « :إن التقارب
والتفامهات األمريكية الرتكية حول
القضية السورية يف ضرورة أن احلل
يف سورية هو حالً سياسيًا وليس
عسكري والذي مت بني الطرفني
ً
األمريكي والرتكي بوضع اللمسات
األخرية هو ما دفع روسيا إىل
خليل سيد خليل
التصعيد األخري يف حمافظة ادلب من
استهداف للمدنيني العزل من خالل استهداف للمشايف واألحياء
السكنية ومراكز إليواء النازحني ،األمر الذي نتج عنه سقوط املزيد من
الشهداء واجلرحى يف صفوف املدنيني رغم كل النداءات والتحذيرات

من قبل اإلدارة األمريكية واالحتاد االورويب حيث حذر املتحدث
ابسم وزارة اخلارجية األمريكية مورغان أوراتغوس مجيع األطراف
من بينهم روسيا والنظام السوري إىل احرتام التزاماهتم بتجنب شن
هجمات عسكرية واسعة والعودة إىل خفض التصعيد يف إدلب
وكذلك حتذيرات االحتاد األورويب حيث دعا إىل احرتام اتفاق خفض
التصعيد يف سوتشي وأستاان ألن التصعيد العسكري يعرض أكثر من
ثالث ماليني مدين يف املنطقة للخطر مما يؤدي إىل تفاقم الكارثة
اإلنسانية وزعزعة االستقرار يف املنطقة وسورية ومن خالل التصريح
األخري للرئيس الروسي بوتن قبل عدة أايم إنه ال يستبعد شن عملية
عسكرية شاملة يف حمافظة إدلب مشايل سورية ،إال أن هذه العملية
ليست مالئمة اآلن مما يعطي اجلواب أن هذا التصعيد األخري هو
عملية خلط األوراق والضغط من أجل احلصول على مكاسب يف
القضية السورية وعدم خسارة موسكو قطف مثار النصر املزعوم هلا
على األراضي السورية لذلك حتاول موسكو خلط األوراق لكي ال
ختسر مجيع مكتسباهتا يف سورية».
أما السيد رضوان األطرش الرئيس
األسبق للهيئة السياسية يف
إدلب فقال إلشراق» فيما يتعلق
ابإلستهدافات الروسية احلالية على
الشمال السوري وابألخص املواقع
احليوية املتعلقة خبزاانت الوقود اليت
تعود عائديتها لشركة وتد ابإلضافة
إىل استهداف خميمات النازحني
رضوان االطرش
القريبة منها واليت خلقت حالة من
الرعب واهللع بني املدنيني يثبت فيما ال يدعو للشك أبن روسيا ال
ميكن الوثوق هبا على اإلطالق بشأن وقف إطالق النار املربم بينها
وبني تركيا وأهنا تتبىن اخليار العسكري فقط ابإلضافة إىل حليفها
األسد وإيران وامليليشيات التابعة هلا وخاصة أن هذه االستهدافات
أتت بعد التوصيف األمريكي لبوتني أبنه قاتل ،مرتافقة مع محلة
على مواقع التواصل االجتماعي حتمل الوسم ذاته ،وكأن بوتني يريد
إنفاذ حقده على املدنيني جراء ذلك ،ورمبا يكون هذا االستهداف
اضحا خبصوص مناطق
اختباراً لإلدارة األمريكية اليت مل حتدد برانجمًا و ً
غريب سورية أو أن هذا التصعيد كان رداً على التصعيد الرتكي على
عني عيسى وكان من ابب الضغوطات من قبل الطرفني الستثمارها
سياسيًا على طاولة املفاوضات ،وأما عن مستقبل إدلب جراء ذلك
نعتقد أبن الوضع مرتوك ملا بعد االنتخاابت الرائسية املزمع إجراءها
علما أن هذا االعتداء متت
واليت حتاول روسيا إضفاء الشرعية عليها ً
إدانته من قبل االحتاد األوريب واإلدارة األمريكية وهذه اإلداانت غري
كافية أو أهنا غري قادرة على جلم روسيا من تكرار استهدافاهتا وعلى
االحتاد االوريب واألمم املتحدة املسارعة يف دفع عجلة احلل السياسي

وفق القرارات ذات الصلة قبل أن تتدفق موجات جديدة من البشر
حنو أوراب وذلك يزيد املأساة أكثر» .
من جهته قال الناشط والكاتب
السوري حممد سعدو« :هذا
التصعيد الذي شنته الطائرات الرببرية
الروسية ومعها آلة النظام الفاشستية
مبدفعيتها تستهدف قرى املدنيني
وتقتل العشرات وختلف مصابني
وجرحى وهو ما جاء إال بعد شعور
تلك السلطة القميئة وحلفائها
حممد سعدو
بعجز حقيقي امام صمود وتضحية
جبارة لشعب عظيم منذ عشر سنوات وإىل اآلن .لقد أكدت تلك
االستهدافات بشراستها أن النظام السوري أصبح يف ساعاته األخرية
يتخبط بشدة ويسعى للضغط ابستمرار عرب القصف الذي ال يعرف
الرمحة جتاه املدنيني ليضغط على الضامنني والقوى اإلقليمية والدولية
كاملعتاد هبجمات ومبحاولة أخرية منه لوقف حصار قيصر الذي
بدأ يكشف مالمح جديدة للمرحلة األخرية من عمر دولة األسد
وخصوصا
واحلبل الذي بدأ يشد اخلناق على رقبة حكومته أكثر
ً
بعد تصرحيات وزارة الدفاع الروسية عرب بياهنا الصادر أمس والذي
يشري إىل مقرتح روسي مقدم رمسيا للدولة الرتكية إبمكانية فتح معابر
ثالثة مهمة بني مناطق خفض التصعيد وهم ممر سراقب ومزانز وأبو
الزندين إلنعاش مناطق النظام املنهكة معيشيًا وضخ األوكسجني يف
يري واليت
جسد سلطة القمع واإلرهاب يف دمشق ً
جمددا وهي امليتة سر ً
وخصوصا بعد اهنيار حاد للرية
شارفت على سقوط اقتصادي مزلزل
ً
السورية أمام الدوالر.
أيضا اختبار غري مباشر لإلدارة
ومن املمكن أن يكون هذا التحرك ً
متحمسا إلهناء
األمريكية اجلديدة برائسة جو ابيدن الذي ال يبدو أنه
ً
املسألة السورية وجلم القاتل الذي مازال طلي ًقا إىل هذه اللحظة.
بغض النظر عن تصرحيات هنا وهناك من البيت األبيض كانت تدين
اهلجمات وتستنكر ضرب مشفى األاترب وغريها من املناطق اليت مت
مؤخرا .لكن تبقى السياسة البايدينية غري واضحة املعامل
استهدافها ً
حىت اآلن وينتظر يف قادم األايم حتول آخر يف جمرى األمور لصاحل
قضية الشعب السوري بعد حرب تصرحيات وهتديدات انرية ومباشرة
بني الطرف الروسي واألمريكي عقب تقرير املخابرات األمريكية حيث
أكدت تدخل بوتني يف انتخاابت الويالت املتحدة واليت بدورها
أججت خالفات عميقة وأظهرت على السطح إمكانية بروز شيء
مفاجئ يقلب الطاولة على األسد ويغري موازين اللعبة الدولية وتلك
التحالفات ليجرب اجملتمع الدويل على اختاذ تدابري ومسارات متغايرة
ستصب يف مصلحة الثورة وتنهي وجود الوحش القابع يف حي
املهاجرين بدمشق» .
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أطفال ضحية العمالة المبكرة في إدلب

تقارير وتحقيقات

سونيا العلي
كاتبة صحافية سورية

حني حيمل األطفال حقائب الكتب للذهاب إىل مدارســهم ،ويســعون
أبمــل لتحقيــق أحالمهــم وأهدافهــم يف احليــاة ،ينطلــق الطفــل ســعد يف
الصبــاح الباكــر إىل مــكان عملــه ،ليجــي بعــض املــال الــازم لتوفــر لقمــة
العيــش ألمــه وأخوتــه الثالثــة.
الطفــل ســعد القــدور( 12عام ـاً) مــن مدينــة أرحيــا ،هــو أحــد أطفــال
إدلــب الذيــن أجربهتــم قســوة احلــرب والفقــر والغــاء واخنفــاض مســتوى
الدخــل ،علــى التخلــي عــن طفولتهــم ومســتقبلهم ،للتوجــه حنــو العمــل
هبــدف حتصيــل رزق أســرهم.
ســعد ليــس لــه مــن امســه نصيــب ،حيــث كــر قبــل أوانــه ،وحتمــل مســؤولية
اإلنفــاق علــى أخوتــه بعــد وفــاة والــده بغــارة حربيــة منــذ ســنتني ،وعــن
ذلــك يتحــدث إلش ـراق قائ ـاً« :ختليــت عــن التعليــم بســبب الظــروف
املعيشــية الصعبــة الــي منــر هبــا ،وابعتبــاري االبــن األكــر وجــب علــي
العمــل ،حــى ال منــد أيدينــا للنــاس ».
يبــن أجمــد أن والــده قضــى منــذ ســنتني نتيجــة إصابتــه بشــظااي قذيفــة
مــن قبــل نظــام األســد علــى املدينــة .ويشــر الطفــل إىل أنــه يعمــل يف
فــرن ،ويتقاضــى مبلــغ « 5لـرات تركيــة» بشــكل يومــي ،إضافــة لكيــس
مــن اخلبــز.
يشــاطره املعــاانة األخ ـوان وليــد وســلوى الضبعــان ( 11- 9عام ـاً)
مــن مدينــة ســرمني ،حيــث يضط ـران للعمــل يف القمامــة لتحصيــل
حفنــة مــن املــال تســد الرمــق ،وعــن ذلــك تتحــدث ســلوى ابلقــول:
«أصيــب والــدي منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات بشــظية صــاروخ بــرت
ســاقيه ،وأصبــح عاج ـزاً عــن العمــل ،لذلــك أخــرج مــع أخــي كل يــوم
إىل احلــاوايت واملكبــات القريبــة مــن مــكان إقامتنــا جلمــع البالســتيك
واحلديــد والعلــب املعدنيــة واخلبــز اليابــس ،مث نقــوم ببيعهــا للحصــول

علــى مصروفنــا اليومــي ».
تشــكو الطفلــة مــن الروائــح الكريهــة أثنــاء العمــل ،وإصابتهــا ابلســعال
واألمـراض بشــكل مســتمر ،إىل جانــب التعــرض للجــروح ،بســبب ملــس
األشــياء احلــادة املخفيــة بــن أكـوام القمامــة .كذلــك دفــع النــزوح الكثــر
مــن األطفــال يف إدلــب للعمــل بســبب الفقــر والغــاء ،وحرمــان الكثــر
مــن األســر مــن مصــادر أرزاقهــا ومنازهلــا.
يــزن الســلوم ( 10ســنوات) نــزح مــع أس ـرته مــن ريــف معــرة النعمــان
إىل خميــم عش ـوائي علــى أط ـراف مدينــة ســرمدا بريــف إدلــب الشــمايل،
لكنــه مل يلتحــق ابملدرســة بعــد النــزوح هبــدف مســاعدة والــده الــذي
يعمــل ابئعـاً متجــوالً وعــن ذلــك يقــول« :كنــا نــزرع أرضنــا ونعيــش مــن
خرياهتــا ،وبعــد النــزوح بــدأت مبســاعدة والــدي والســعي للحصــول علــى
لقمــة العيــش ».
يضيــف الســلوم متحــداثً عــن قســوة العيــش يف اخليــام« :احليــاة هنــا
ختتلــف عــن العيــش يف بلدتنــا ،فاخليمــة صغــرة ومهرتئــة ،ابلــكاد تتســع
ألس ـرتنا املكونــة مــن ســبعة أشــخاص ،كمــا نضطــر لنقــل امليــاه مــن
اخل ـزاانت املوزعــة يف أرجــاء املخيــم إىل اخليمــة الــي نقطــن هبــا ».
يؤكــد الســلوم أبنــه يتمــى إكمــال حتصيلــه العلمــي ،ولكــن القصــف
املتكــرر وتراجــع مســتوى التعليــم والنــزوح والفقــر ،كلهــا أســباب
اجتمعــت لتبعــده عــن املدرســة.
ويكــون األطفــال يف مياديــن العمــل عرضــة لالســتغالل وقلــة األجــور،
فض ـاً عــن ممارســة أعمــال خطــرة وغــر متناســبة مــع أعمارهــم
وأجســادهم الغضــة ،منهــا تصليــح الســيارات ومتاجــر احلديــد وورش
البنــاء ومســتلزماته ،فيتعرضــون ملخاطــر جســدية ونفســية وســوء معاملــة
أثنــاء عملهــم ،وقــد يتجــه البعــض إىل التدخــن ،ويغلــب علــى تصرفاهتــم

العدوانيــة ،بســبب مــا يعيشــونه غالبـاً مــن ســوء معاملــة مــن قبــل أقراهنــم
أو أرابب العمــل.
امساعيــل البكــري ( 13عام ـاً) مــن مدينــة إدلــب ،يعمــل يف ورشــة
حــدادة ،وحيصــل علــى أجــر زهيــد ال يتناســب مــع اجلهــد العضلــي الــذي
يبذلــه ،وعــن ذلــك يتحــدث إلشـراق ابلقــول« :أحصــل علــى مبلــغ 10
ل ـرات تركيــة أســبوعياً ،ويقــول صاحــب الورشــة أن اهلــدف هــو تعلــم
املهنــة ،وعلــي عــدم املطالبــة أبجــر يومــي ،رغــم صعوبــة العمــل واســتمراره
لســاعات طويلــة ،فض ـاً عــن خطــورة اســتخدام القطاعــة والصــاروخ،
وآلــة اللحــام  ».يشــر البكــري إىل أنــه وافــق مرغم ـاً علــى هــذا األجــر
الزهيــد بســبب قلــة فــرص العمــل ،واحلاجــة املاســة للمــال.
املــدرس حممــد الصبــاغ ( 35عام ـاً) مــن مدينــة حــارم يتحــدث عــن
خماطــر عمالــة األطفــال ابلقــول« :العمــل حيــرم األطفــال مــن أبســط
حقوقهــم ،بســبب هيمنــة األوضــاع املعيشــية املتدهــورة ،والتعليــم غــر
املنتظــم ،والنــزوح والتهجــر ،إىل جانــب الغــاء وتراجــع قيمــة اللــرة
الســورية ،وغيــاب القوانــن والتشـريعات الــي حتــد مــن انتشــار الظاهــرة».
ويشــر الصبــاغ إىل خماطــر وجــود جيــل جاهــل مســتقبالً ال يعــرف حــى
كتابــة امســه ،إىل جانــب أتثــر العمــل علــى صحــة الطفــل ومنــوه بشــكل
ســليم بســبب بعــض األعمــال الــي تتطلــب جهــداً كب ـراً يفــوق قدرهتــم
اجلســدية بكثــر.
ويؤكــد الصبــاغ علــى ضــرورة التوعيــة مبخاطــر عمالــة األطفــال ،وإعادهتــم
للمــدارس ،وﺗﻮﻓﺮﻴ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ هلــم ﻲﻓ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺧﻄﺮ
ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻤﻟﺪﺍﺭﺱ ،وﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ للعنــف االجتماعــي املتزايــد
أو االﺤﻧﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺠﻳﺮﻫﻢ ﺇﻰﻟ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ميكن ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ووقوعهم
فريســة الصدمــات النفســية الــي يصعــب عالجهــا.
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احتفــل الســوريون يف اخلامــس عشــر مــن آذار  /مــارس ابلذكــرى العاش ـرة النطالقــة
الثــورة الســورية الــي أمتــت عقدهــا األول ،وســط حشــد شــعيب كبــر يف الداخــل
الســوري.
وتوزعــت املظاه ـرات يف مناطــق ســيطرة املعارضــة الســورية عليهــا علــى  15نقطــة
تظاهــر ،منهــا ادلــب والبــاب وإع ـزاز ورأس العــن وجرابلــس وعفريــن وغريهــا مــن
املناطــق الســورية.
أمــا عــن خــارج ســورية فقــد شــهدت كالً مــن تركيــا وأملانيــا والـوالايت املتحــدة األمريكيــة
ودول أخــرى وقفــات احتجاجيــة لذكــرى انطــاق الثــورة شــارك فيهــا مئــات الســوريني
أكــدوا فيهــا علــى اســتمرار املظاهـرات الســلمية واملطالبــة بســقوط نظــام بشــار األســد
وحماســبته علــى اجلرائــم الــي ارتكبهــا حبــق الســوريني.
قطري-تركيًا-روســيًا إلجيــاد
وكانــت قــد شــهدت الدوحــة العاصمــة القطريــة اجتماعـاً ً
حــل للمســألة الســورية وحبــث آخــر التطــورات املتعلقــة يف امللــف الســوري مــع أتكيــد
الــدول الثــاث علــى وحــدة األراضــي الســورية ،وأبن ال وجــود للحــل العســكري بــل
إن احلــل الوحيــد للخــروج مــن األزمــة الســورية ســيكون سياســياً فقــط.
يف ســياق ذلــك وبعــد انتهــاء االجتمــاع الــذي ضــم وزراء اخلارجيــة لــكل مــن قطــر
وتركيــا وروســيا التقــى جــاووش أوغلــو مــع رئيــس الــوزراء الســوري الســابق املنشــق عــن
نظــام األســد ورئيــس هيئــة التفــاوض العليــا ســاب ًقا الســيد رايض حجــاب.
يف نفــس اليــوم وعــر لقـ ٍـاء تلفزيــوين صــرح حجــاب أبن هنــاك بعــض االنفـراج القريــب
يف املشــهد السياســي يف ســورية وأبن بشــار األســد يقــرب مــن احملاســبة ،ولــن يكــون

رجــل املرحلــة املقبلــة ،ولــن يقــوم أبي دور فيمــا يتعلــق مبســتقبل ســورية.
وكان قــد تســائل انشــطون عــن عــودة رايض حجــاب إىل الظهــور للســاحة الســورية
مــن جديــد بعــد اســتقالته عــن هيئــة التفــاوض ألكثــر مــن ثــاث ســنوات ،وهبــذا يكــون
رايض حجــاب هــو املســؤول املنشــق األعلــى يف نظــام بشــار األســد وعودتــه للظهــور
يوحــي ابنف ـراج قريــب حســب تصرحياتــه .كل هــذه التصرحيــات والتحــركات جعلــت
مــن امللــف الســوري األولويــة مــن جديــد خاص ـةً بعــد ماخــرج مؤخـ ًـرا عــن اإلدارة
األمريكيــة أبنــه لــو أجــرى بشــار األســد االنتخــاابت الســورية فــإن الـوالايت املتحــدة لــن
تعــرف بــه ،مــامل تكــن حتــت إشـراف أمــي دويل.
أمــا عــن أزمــات النظــام الداخليــة الــي ال تنتهــي ولــن تنتهــي إال برحيلــه عــن الســلطة
فقــد صرحــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش يف بيــان نشـرته عــر صفحتهــا علــى فيــس
بــوك أبن أزمــة اخلبــز يف ســورية تــزداد كل يــوم واحلكومــة الســورية هــي املســؤولة املباشـرة
عــن هــذه األزمــة .وصرحــت أبنــه لــو اســتمرت هــذه األزمــة فــإن ســورية فــإن ماليــن مــن
الســوريني ســيواجهون اجلــوع وأبن هنــاك ال يقــل عــن  22مليــون ســوري يعانــون مــن
انعــدام األمــن الغذائــي يف ظــل تفاقــم األســعار للمـواد األساســية أي أكثــر مــن %80
مــن عــدد ســكان ســورية .وكان قــد صــرح أيضـاً وزيــر الصناعــة الســوري التابــع لنظــام
األســد أبن حجــم األض ـرار الــذي حلــق يف القطــاع الصناعــي العــام واخلــاص خــال
عشــر ســنوات مضــت جتــاوز  600مليــار لــرة ســورية
ومــع اســتمرار تدهــور اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر فقــد وصــل ســعر صــرف الــدوالر
الواحــد إىل أكثــر مــن  4800لــرة ســورية يف حلــب ودمشــق.

كل هــذه التحــركات واملؤش ـرات مــع اســتمرار األزمــات الداخليــة للنظــام الســوري
وفــرض عقـوابت أمريكيــة عليــه ومــع فشــل روســي إلعــادة تعوميــه عربيـاً و دوليـاً والــي
متثلــت يف جولــة الروســي ســرغي الفــروف األخــرة يف الســعودية واألمــارات وقطــر.
ومــع طــرح فكـرة تشــكيل جســم جديــد حقيقــي للثــورة الســورية بقيــادة رايض حجــاب
يتــوىل العمليــة السياســية يف ســورية تؤكــد أبن النظــام الســوري ال ميكنــه االســتمرار
يف نفــس الطريقــة حلكــم البــاد ومــع مواصلتــه يف عمليــات القتــل املمنهــج والتهجــر
للشــعب الســوري إىل اآلن فيجــب عليــه إمــا أبن يتغــر أو جيــر علــى التغيــر والوقــت
اآلن قــد مضــى للتغيــر ألن النظــام الســوري اختــار مــن اليــوم األول للثــورة الســورية
مواجهــة الســوريني ابلقتــل واالعتقــال واختــاق األكاذيــب واحلجــج للتهــرب مــن
احملاســبة علــى الكــم اهلائــل مــن اجملــازر الــي ارتكبهــا حبقهــم.
رمبــا يف األايم املقبلــة سنشــهد حتــركاً أكثــر يف املســألة الســورية تبصــر بعــض احللــول
احلقيقيــة ملعــاانة الشــعب الســوري العظيــم الــذي مــازال إىل يومنــا هــذا يقــدم أروع
البط ـوالت.
وحــى اجيــاد احلــل فــإن الثــورة الســورية العظيمــة مســتمرة إىل أن حتقــق مطالبهــا الــي
طالــب هبــا الســوريني منــذ عشــر ســنوات وهــي احلريــة والدميقراطيــة والعدالــة للجميــع
دون متييــز بينهــم لكــن مــا حنتاجــه اليــوم هــو إرادة دوليــة إلجيــاد حــل حقيقــي يف
ســورية مــع الضغــط علــى نظــام األســد يف العمليــة السياســية وتطبيــق ق ـرار جملــس
األمــن  2254الــذي ينــص علــى االنتقــال السياســي يف ســورية وتســليم بشــار األســد
الســلطة.

البرجوازية السورية في الثورة السورية

كاتب وباحث سوري

تتجمــع يف الربجوازيــة الســورية القــوة االقتصاديــة واخلـرات وشــبكة العالقــات
الكثــرة مــن الســوريني عــر هــذه الطبقــة فهــي العمــود االقتصــادي اهلــام واألهــم
يف الدول عادة ،واليت لعبت هذه الفئة يف ســورية دوراً ابرزاً من خالل ســنني
مضــت الســيما قبــل االســتقالل أايم االحتــال وبعــده بقليــل ،وكلنــا يعــرف
رجــاالت ســورية وساســتها يف تلــك احلقبــة فلــم يكــن للتجــار أو أصحــاب
املصانــع إال دور حقيقــي فاعــل وابرز يف السياســة مث مــا لبثــت هــذه الفئــة
املهمــة أن تراجعــت وانكفــأت وأصبــح لســان حاهلــم يقــول :فليحكــم مــن
ـخص مــا أو جهــة مــا نـُـرم اتفــاق معــه مــن أجــل
شــاء ،وعندمــا يتمكــن شـ ٌ
احلمايــة واألمــن وال شــأن لنــا مبــا يــدور يف منصــة السياســة والص ـراع!.
هــذا كان حبــق أكــر كارثــة يف القضيــة الســورية وهــو انكفــاء تلــك الفئــة علــى
ذاهتــا ،وطبعـاً ليــس املطلــوب أن تشــتغل يف السياســة كقيــادة لكــن علــى األقــل
أن تتفاعــل مــع السياســة يف احلــدث ومــع التوجــه السياســي الــذي ينقــل البلــد

جتــاه الدميقراطيــة والنهــوض ،واملنطــق يقــول :أنــه ال ميكــن ألحــد أن يتجنــب
السياســة فنتائجهــا واقعــة علــى اجلميــع الحمالــة ،وهــذا احلاصــل اليــوم بعــد
عقــد مــن الثــورة الســورية وهــذا الص ـراع العنيــف والعقــوابت والك ـوارث الــي
عمــت اجلميــع.
إذ البــد لتكامــل اجلميــع ليتحقــق الت ـوازن الصحيــح والســليم ،علم ـاً أنــه لــو
نظ ـران للــدول اإلقليميــة لوجــدان علــى ســبيل املثــال تركيــا والربجوازيــة الرتكيــة
مهما يف السياســة وحىت يف مواجهة االنقالب الفاشــل ويداً
فيها تلعب ً
دورا ً
بيــد مــع السياســيني وهــذا يكــون عامــل قــوة للمؤسســة السياســية والسياســيني
يف نضاهلــم الوطــي لصــاحل البلــد وقــوة قرارهــم وســيادة احلالــة الوطنيــة ،وكذلــك
أيضــا يف إيـران وروســيا والــدول الكــرى.
احلــال ً
هــذا الــدور املنســحب إىل يومنــا هــذا وقــد تضــرر منــه الكثــر مــن الســوريني بــا
اســتثناء ومنهــم الربجوازيــة الســورية ذاهتــا املنكفئــة علــى ذاهتــا ،والــي مازالــت

مقاالت

د -زكريا مالحفجي

لغايــة اليــوم ويف دول اللجــوء غــر مســتعدة حــى جملــرد النقــاش مبــا جيــري أو
مــاذا ينبغــي أن نفعــل!.
وهــذا مــا جعــل القــوى واملؤسســات السياســية املعارضــة انقصــة القــوة فاقــدة
الت ـوازن مــن حيــث فئــات اجملتمــع ككل ،كذلــك ابتــت تلــك املؤسســات
السياســية حتتــاج دوم ـاً للمســاندة املاليــة وأحيــاانً تعزيــز اخل ـرات والعالقــات
وهــذا ســبّب أيض ـاً مزيــد مــن الضعــف والتعثــر ،لكــن الس ـؤال األهــم هــل
مهمــا خلــاص ســورية
ستســتيقظ تلــك الفئــة املهمــة مــن اجملتمــع وتلعــب ً
دورا ً
بكاملهــا ممــا هــي فيــه ،وهــل كان مــا مـ ّـر درس لنــا مجيع ـاً كســوريني لنتفاعــل
بشــكل إجيــايب مفيــد ونتكامــل وال نتــآكل ،ونركــز علــى املصلحــة الوطنيــة لنــا
مجيعـاً ليــأيت عقــد مشــرق نبــدأ فيــه البنــاء اجلــدي عقــب اخلــاص مــن اجملرمــن
األســديني القتلــة ،ونتــاىف فيــه كل اإلخفاقــات والعيــوب والتقصــر ،لنفكــر
بعقــل جديــد وعمــل جديــد وبنــاء ســورية جديــدة إن شــاء هللا.

«أفق»
«الوطنية» السورية أوالً .لكن بـ
ٍ
عبد الباسط حمودة
كاتب سوري

تغيه ،والثورة
مازلنا بذكرى انطالق ثورتنا السورية ،اليت جاءت لتقهر الواقع و ّ
يف الفكر مثل الثورة يف العمل ،إهنا تبدأ من الرفض ومن موقف سليب ،لكي
تنشد حترير اإلنسان ،وهتدف خللق إنسان جديد ،ويف
تصل إىل البناء ،إهنا ُ
هذا السبيل البد هلا أن تبدأ رفضاً صارماً لواقع الظلم ولكل ما يُضيّع اإلنسان
ويستبد حبريته ومصريه ،وهذا ديدن ثورتنـا.
والنظرية الثورية ،ال ميكن أن تُ ّصطنع أو تُلقن ،وهي كذلك ال تُستعار ،بل هي
عملية خلق ال تقوم إال من خالل املعاانة والنضال ،ومجيع الذين يؤمنون بثورية
العمل اجلماهريي ،مطالبون أبن جيندوا أفكارهم لتخطيط مبادئ وهنج هذه
كم َسلَّمة ثورية« :إنك لن تستطيع أن تقهر إال الشيء الذي تستطيع
الثورة؛ و ُ
دحضه ،وليس مبقدورك أن تتمثل ،إال التفكري الذي تضعه على حمك النقد
ومن هنا يكون البـدء».
ويقال عن فعل ما أنه ثورة عندما يفجر بنية نظام كـ«سستم» قائم من
الداخل ،وال يعود من املمكن استمرار ذلك النظام استناداً إىل األسس اليت
قام عليها ،نتيجة لتقطّع خيوط االتصال اليت جتعل من بنيته قابلة لالستمرار؛
وحىت عندما نتحدث عن ثورة علمية ،فال ميكننا القول أن اجلديد قد ألغى
القدمي ابملطلق ،لكن تلك الثورات جعلت من املستحيل استمرار النظرايت
والبىن العلمية السابقة كما هي ،والعديد من تلك النظرايت مل يتم االعرتاف هبا
وال أخذها على حممل اجلد يف وقتها ،بل غالباً ما مت إعادة اكتشافها وإثبات
صحتها بعد سنوات وعقود ،وهذا ينسحب على جتارب النهوض احلقيقية
للشعوب واألمم ومنها شعبنا وأمتنا ،فكتاب «يف الفكر السياسي» جبزئيه
الصادر يف ’’آذار ،‘‘1963مثالً ،لـ«أساطني الفكر السياسي يف سورية:
مجال األاتسي والياس مرقص وايسني احلافظ وعبد الكرمي زهور عدي»،
قد عاين نقدايً واقع التكاذب والكذب السياسي آنذاك ،وقام ابستشراف
آفاق مستقبل شعبنا وأمتنا ،نسرتشد به نقدايً بعد كل تلك السنني؛ فحياة
«ماركس» أو «نيتشه» كانت فاشلة ابلكامل على املستوى الفردي ،ولكن
كالمها أنتج سالسل مركبة من الثورات الفكرية «والواقعية» مازالت آاثرها
قائمة حىت اليوم ،بل إن أفكار ماركس اليت أطلقت ديناميات حترر ومقاومة
على مستوى العامل ،مل تنجز مطلقاً يف الواقع إال الديكتاتورايت املعادية للتاريخ
الذي جبّلهُ ماركس كجدلية انعتـاق وحريـة.
الثورة السورية ليست استثناءً اترخيياً ولو أهنا استثناءً يف اتريخ كياننا السوري،
إهنا صريورة ثورة ال توجد نتائجها يف مقدماهتا ،صريورة هدم وإعادة تشكيل ال

تتوقف وال ميكن توقّع نتائجها بطريقة ميكانيكية ساذجة ،وككل صريورة ،ال
تكف عن احلركة والتناقض الذايت وإفراز التناقضات القصوى ،إال أن تناقضاهتا
هي تناقضات شبكية تتصارع فيها قوى متنافرة ومتداخلة بشكل هائل بقوى
حملية وإقليمية ودولية ،يتفرع كل منها لشبكات قوى حملية متقاطعة ومتنافرة
ومتحاربة ،وشبكات قوى إقليمية وحملية تتقاطع مع بعضها أفقياً وعمودايً،
بشبكات قوى دولية تعيد تكرار االختالف تبعاً حلركة القوى املسيطرة
على األرض ،وال تكف عن اخرتاق التاريخ -الشخصي لألفراد واجلمعي
للسوريني -إلعادة إنتاجه وهيكلته داخل سورية ويف الشتات ،بوصفه اترخياً
متعدداً غري قابل للتأريخ املفرد أو التواصلي الذي جيمع اجلميع ضمن سردية
واحـدة!
فاإلنسان الذي يؤمن ابلثورة ،والذي يعتقد أن اإلنسان هو الذي يصنع
التاريخ ،ويكافح لتبديل اجملتمع وإزالة ما فيه من استغالل وعبودية وضياع
لإلنسان ،البد له من خطة هلذا التبديل ،وأن تكون غايته واضحة املعامل،
وطريقها واضح أيضاً ،خطة ِ
تقيه التعثر واالحنراف ،والبد ألفكاره من أن
ٌ
تفكري
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الذي
يخ
ر
التا
و
البشر
حياة
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ٌ
واقعي كل الواقعية ،لكنه ميلك فوق ذلك ،القدرة على االنسالخ عن الواقع
ليتطلع إليه خالل نظرته إىل املستقبل ومن خالل إرادته يف تبديل هذا الواقع
واملشروع الذي يضعه هلذا التبديـل .وطاملا أن احلاجات املستعجلة للنضال ،قد
تسبق التخطيط النظري بدايةً ،فواقع النضال وضرورات املعركة قد ال يسمحان
له ابالنتظار ،فيأخذ مبا جيده جاهزاً من أفكار ومن شعارات مطروحة وهذا ما
شاهدانه عيانياً ،وعندما يريد املناضل أن يرتفع إىل املستوى احلقيقي للثورة،
إىل مستوى التحويل اجلذري للمجتمع وللعالقات اإلنسانية ،فالبد للتخطيط
النظري أن يتقدم وأن يواكب العمل والنضال ،وأن يعطيهما الوعي والوضوح،
وأن يكشف هلما الغاية واملعامل الواضحة للطريق ..وهذا لألسف مل حيصل يف
ثورتنا وجبميع ثورات الربيع العربـي.
فقد كانت الثورة السورية ،يف بعض وجوهها ،أثراً للثورات العربية ،فتأثري
ظاهر من
ظاهر فيها إذاًٌ ،
اجلانب العريب ٌ
الثورة املصرية تع ّدى عاملنا العريب؛ ُ
دون أدجلة ،سيما أن العرب كرهوا األدجلة الرخيصة اليت امتازت هبا األنظمة،
ولكن تتايل الثورات وترابطها ،وتكرار ذلك منذ أواخر  ،2010يقول بضرورة
اجلاد هبا ،وأن املسألة الوطنية ال تكفي بذاهتا لفهم «عدوى» الثورات
التفكري ّ
التطور ومواجهة الليربالية العاملية واهلجوم الشرس
وحاجات الشعوب إىل ّ

للدول اإلقليمية أو العاملية ،فلندقّق يف متوضع كل الدول املتق ّدمة يف الوضع
السوري وكذلك اللييب وأيضاً اليمين ،خصوصاً ،إنه التدخل بكل شؤون عاملنا
تعزُز
العريب؛ فهناك عالقة بني الوطين والعاملي ،فكيف السبيل إىل عالقة كونية ّ
من الوطنية والرتابط مع العامل ،ورفض السياسات الليربالية اجلديدة ،ومنها
ليرباليتنا العربية معتنقة السياسات ذاهتـا؟
علو املسألة الوطنية واللبـرلة يف األوساط الثورية وحده املدخل السليم
مل يكن َّ
ِ
لألفكار الثورية ،حيث فشلت فشالً ذريعاً ،بعدما اعتُمدت بعد 2011؛
وتقول أحوال الدول العربية ،ومنها تونس ،إن تلك األفكار ،إضافة إىل
مشاريع اإلسالم السياسي ،مل ُترج البلدان العربية من أزماهتا ،االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،فهناك ضرورة لتفكيك أسباب الفشل ،واإلشاحة
جذريً ،أو القول ابلقومية
كلياً عن األفكار «السحرية» كالقول ابلوطنية حالً ّ
أو اإلسالم السياسي أو اليسارية كما كانت؛ فكل هذه املشاريع قَدمت
جذريً ،وتتقدم الليربالية ابإلطار ذاته ،هلذا فشلت واقعياً بعد
نفسها بديالً ّ
 ،2011وال ُتتصر أسباب الفشل أبثر االستبداد أو العوملة أو إحدى
األيديولوجيات؛ فما هو حال تونس؟ أمل تقع فريسة اخلالفات «العقائدية»
بني تياراهتا السياسية ،وتَفشل يف اخلروج من أزمتها االقتصادية واالجتماعية،
واليت كانت جذر ثورهتا ،والثورات العربية؟ ،القضية إذاً تتجاوز الركون لبعض
األفكار الليربالية وتصوراهتا السياسية ،اليت ال تتجاوز الوطنية احملليـة.
هناك مشكلة كربى ،تكمن يف فصم كل عالقة بني الوطنية والقومية،
وطبعاً فصم كل عالقة بني الوطنية والطبقية ،حيث تق ّدم الليربالية السياسية
«الوطنية» ابعتبارها متثل الكل االجتماعي ،والقومية حمض أيديولوجيا ،ومل
تعد صاحلةً للتق ّدم ،ومفيدة لألنظمة فقط؛ وترى القوى الليربالية الرؤية الطبقية
التطور؛ رؤية الليربالية العربية أقرب إىل
حمض أيديولوجيا وثرثرة ،وال ختدم ّ
األيديولوجيا والعقيدة اإلميانية ،وضمن أوهامها أن االعتماد عليها سيشكل
الدولة واهلوية الوطنية ،وسندخل التاريخ ،ونسبق األمم اليت جتاوزتنا منذ قـرون!
ال يستقيم الوضع يف سورية أو أية دولة عربية خارج ذاهتا وخارج العامل
العريب وابلطبع ضمن العامل؛ ففي عصر الليربالية والسوق املفتوح لصاحل الدول
العظمى ،ال ميكن املواجهة اعتماداً على أفكار بسيطة بديلة عن الرتكيب
املعقد املشار إليه ،الطبقي والوطين والقومي ،وكذلك العاملي ،نقصد إقامة
ُ
التحرر
صالت مع حركات عاملية هلا االهتمامات ذاهتا ،ترفع من شأن ّ
واحلرايت واملساواة بني أمم العالــم.
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مقاالت

االقتالع األخير
محمد أمين الشامي
كاتب سوري

«كنــت أشــعر بنفســي كشــجرة تقتلــع اقتالعـاً مــن تربتهــا رغمـاً عــن جذورهــا».
هكــذا بــدأ ذلــك الشــاب حديثــه معــي .واتبــع كالمــه ،وعينــاه تســرحان وراء
ذكــرى ذلــك الوجــع الــذي مــا زال يعايشــه حــى اآلن.
«عندمــا صعــدان الباصــات اخلض ـراء وانطلقــت بنــا ،رحــت ألتهــم مناظــر ريــف
دمشــق املدمــر وأمتــى لــو أســتطيع محلهــا معــي إىل اجملهــول الــذي ينتظ ـران كــي
أعيــد زرعهــا يف املنفــى فــا أشــعر ابلغربــة الــي أشــعر هبــا اآلن» ،وتســكته الغصــة.
يف  2018/3/22انطلقــت عمليــة هتجــر ســكان دومــا وجوبــر وغريهــا مــن مــدن
ريــف دمشــق بعــد محلــة شــعواء أطلقهــا النظــام ومــن يســاعده مــن ميليشــيات
اتبعــة لــه وإليـران وروســيا.
اإلحصائيــات تقــول إن النظــام اســتهدف الغوطــة مــن دومــا إىل جوبــر بــدءاً مــن
اتريــخ  2018/2/18وملــدة مخســن يوم ـاً مبــا يقــارب  6950غــارة جويــة،
 6200قذيفة مدفعية 3800 ،صاروخ رامجة 2820 ،برميل ألقتها احلوامات،
 1800صــاروخ أرض أرض مــن نــوع فيــل 185 ،صــاروخ وقذيفــة معبــأة مبــادة
الفوســفور 300 ،صــاروخ عنقــودي 250 ،صــاروخ وقذيفــة انابمل 11 ،هجــوم
بغــاز الكلــور علــى القطــاع األوســط وهجــوم علــى دومــا بغــاز الســارين .هــذه
كانــت جهنــم الــي عاشــها أهــل الغوطــة يف احلملــة األخــرة والــي أســفرت عمــا
يزيــد عــن  2100شــهيداً ،منهــم أكثــر مــن  300ام ـرأة و 400طف ـاً .وتبقــى
هــذه األرقــام تقريبيــة ألن هنــاك أشــخاص مل يعــرف مصريهــم نتيجــة لتلــك احلملــة.
وخيــر أحــد العســكريني أن التكتيــك الــذي كان يتبعــه النظــام قبــل البــدء حبملتــه
األخــرة يعتمــد قصــف مناطــق معينــة وتــرك مناطــق أخــرى كــي ينــزح إليهــا النــاس.
لكنــه يف احلملــة األخــرة الــي نذكــر هنــا كانــت عمليــة إابدة مجاعيــة« .تســليم
الغوطــة أتــى نتيجــة خلطــة وضعــت ابلتعــاون مــا بــن الداخــل واخلــارج ،هــذا مــن

انحيــة عســكرية .أمــا مــن الناحيــة املدنيــة ،فالــكل كان ينتظــر هــدوء العاصفــة
كــي يســتطيع إحضــار مــا ميكــن أن جيــد للطعــام .لكــن النظــام أخــذ يســتهدف
املشــايف والدفــاع املــدين ليشــل حركــة الغوطــة متامـاً عــر قصــف ال يهــدأ» ،هكــذا
أكمــل ذلــك العســكري.
وعــوداً علــى الشــاب ،يتابــع حديثــه قائـاً« :اجلــوع واخلــوف وشــعور أبن القيامــة
قــد قامــت احتــل مــن احملاصريــن جوارحهــم وفكرهــم ،مــع أن جحيــم القيامــة تكــرر
كث ـراً علــى أهــل الغوطــة ،لكــن الضغــط النفســي كان أقســى هــذه املــرة .حــى
املقاتلــن ابت ـوا يف حــال الص ـراع النفســي هــذا :أخيــرج للقتــال أم يبقــى ليتفقــد
أهلــه ومــا قــد جيــري عليهــم ،ال ســيما أن منهــم مــن عــاد ليجــد عائلتــه قــد فنيــت.
ويطــل الس ـؤال الــذي لطاملــا تغاضــى عنــه يف األايم الســابقة :كيــف ســأحارب
طائــرة ببندقيــة؟»
يف الليلــة األخــرة الــي انقضــت مبفاوضــات التســليم واالقتــاع مت التعميــم علــى
املطــارات إبخ ـراج مــا ميكــن مــن طيــارات لتمتلــئ مســاء مــدن الغوطــة األخــرة:
عربــن وزملــكا وعــن ترمــا أبكثــر مــن  20طائــرة خمتلفــة األن ـواع تناوبــت علــى
حــرق مــا بقــي وميكــن حرقــه .ليتــم ارتــكاب إحــدى أبشــع اجملــازر الــي متــت قبــل
التوقيــع النهائــي علــى التســليم واخلــروج« .قبــل يــوم مــن وقــف إطــاق النــار،
مت إطــاق  4صواريــخ علــى منطقــة بعربــن كلهــا مدنيــن مل يســمع هلــا صــوت
انفجــار .كانــت الصواريــخ حمشــوة انابمل وفوســفور واســتهدفت قبويــن حيــوي كل
منهمــا عائلــة .شــاهد عيــان أخـران أن االنفجــار أدى إىل إغــاق األبـواب وتدمــر
املداخــل لدرجــة أن مــن كان موجــوداً هنــاك حتــول جســده إىل رمــاد 52 .جلهــم
مــن عائلــة واحــدة قضـوا يومهــا ،رجــاالً ونســاء وأطفــاالً ،منهــم  3أجنــة يف بطــون
أمهاهتــم ،والــكل حتــول إىل رمــاد ومل يســتطع أحــد فعــل شــيء هلــم نتيجــة عمليــة

التمشــيط املســعورة الــي ينفذهــا النظــام .كانــت األمــر أشــبه ابحملرقــة الــي جهــزت
لســيدان إبراهيــم مــع فــارق بســيط :أن النــار مل تكــن بــرداً وســاماً أبــداً هــذه املــرة».
يتوقــف عــن احلديــث وكأنــه حيــاول تصديــق مــا جــرى« :تصــور أن النــاس هتجــرت
مــن املنطقــة وبقيــت رائحــة املــوت مقيمــة فيهــا أتىب أن تغادرهــا».
يقــول الشــاهد أنــه مســع ضابط ـاً روســياً يدعــى الكســندر يوجــه حديثــه إىل عــدة
أطبــاء يف املنطقــة كممثلــن للحـراك املــدين يطالبهــم فيــه ابلتســليم وإال ســيتم حــرق
زملــكا وعــن ترمــا وحيملهــم املســؤولية كاملــة عمــا ســيجري« .ال أريــد أن أحتــدث
إىل قيادات مدنية بل مع عســكريني وحســب» ،هكذا أخربهم يف هناية حديثه.
وقــد نقــل ه ـؤالء األمــر إىل اجمللــس العســكري هنــاك علــى الرغــم مــن اإلرهــاق
البالــغ الــذي حلــق ابألطبــاء حينهــا إذ مل يكــن قــد بقــي ســاملاً ســوى مشــفيان:
واحــد يف زملــكا واآلخــر يف عــن ترمــا امتــأت ابجلثــث .وبنــاء عليــه متــت املوافقــة
وانطلقــت مســرة التهجــر يف  3/24لتســتمر حــى هنايــة الشــهر الثالــث يف
القطــاع األوســط .ليلتفــت النظــام إىل دومــا بعدهــا وليطبــق عليهــا الســيناريو ذاتــه
فكانــت هجومــات الكلــور والســارين ومــن مث التهجــر.
«ركبنــا الباصــات اخلض ـراء يف رحلــة طويلــة شــاقة اســتمرت  36ســاعة إىل قلعــة
املضيــق والشــمال عــاىن النــاس فيهــا مــن كل شــيء ،حــى بلــغ األمــر أن البعــض
رفــع الســاح يف وجــه اآلخريــن نتيجــة للضغــط النفســي الــذي ســببه التســليم
واخلــروج واخلــذالن والشــعور أبن مــا مت تقدميــه مــن دمــاء ذهبــت هبــاء.
ال أخفيــك أن النــاس فرحــت أن هنــاك ح ـاً وأهنــا ســتعيش .هــذه حقيقــة ال
ميكــن إنكارهــا .وبــن اخلــذالن واخلــوف ورائحــة املــوت عرفنــا أن البقــاء علــى قيــد
احليــاة حبــد ذاتــه انتصــار مل يكــن لريضــى عنــه النظــام ،لـوال أن التحضــر كان قائمـاً
الســتهداف مناطــق الرتحيــل».
ميســح بكفــه حبــات عــرق نضحــت علــى جبينــه ويقــول« :لــن نســامح ولــن ننســى
وســنرجع يومـاًكــي ننتقــم» ،ويرتكــي ويغــادر.
مل أكتــب شــيئاً مــن عنــدي ،ولــن أحــاول جتميــل مــا قالــه ذلــك الشــاب ،بــل آثــرت
نقــل احلديــث كمــا جــرى بعــد أن حــل يــوم الذكــرى األليمــة لنعيــش بعض ـاً ممــا
عايشــه النــاس هنــاك وممــا مسعنــا عنــه ومل نــر إال مــا جــادت بــه املقاطــع املصــورة
املبثوثــة هنــا وهنــاك ،والــي حــذف اليوتيــوب منهــا الشــيء الكثــر .ولعــل خــر
مــا خنتــم بــه هــذه التذكــرة مــا قالــه أحــد الســكان لوكالــة الصحافــة الفرنســية قبــل
خروجــه« :قــررت مغــادرة الغوطــة .كيــف إبمــكاين أن أعيــش مــع شــخص قتــل
أهلــي وأصدقائــي؟ مــع مــن دمــرين ودمــر مســتقبلي؟» وهنــا أســتعري مــن أحدهــم
مجلــة يذكرهــا علــى الــدوام :اقتلعــوان ومل يعلم ـوا أننــا بــذور ال متــوت.
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مقال للكاتب السوري ماهر مسعود بتاريخ 16/03/2021
نشرت (القدس العريب) ً
بعنوان « أتمالت يف الثورة الفاشلة» يستعرض من خالله تصورات وحتليالت تقول
بفشل الثورة ويفنّد تلك التحليالت اليت نسبها لنشطاء وكتاب وإعالميني ممن
ينسبون أنفسهم للثورة واملعارضة ،ولست بوارد سرد ماذهب إليه كاتب املقال وإّنا
تناول « الفشل» الذي حياول بعض السوداويني أن يلبسوه كقميص جاهز عنوة
ابلثورة رغم أ ّن مقاسه يطابق نظام اإلجرام األسدي متاماً والنظام العاملي أكثر.
بعد مرور عشر سنوات على انطالقة الثورة السورية ال بد أن نقف على املآالت
احلقيقية لكل األطراف اليت اخنرطت يف الصراع الدموي الرهيب على األرض
السورية لتزوير املشهد مبا يتطابق مع روايتهم اليت اعتمدوها لتربير آتمرهم على
الشعب وثورته النبيلة مبا خيدم مصاحلهم اإلستعمارية اليت أقل مايقال فيها أ ّنا
كانت دنيئة ،ولنتعرف على مكامن الفشل لكل طرف ونقارهنا ابلفشل الذي
يرمون به الثورة ومجهورها.
جل ما استطاع اجنازه خالل عقد من
أن
جند
األسدي
على صعيد نظام اإلجرام
ّ
بكل املقاييس ،فمن
الزمان هو التدمري واالنتقال بسورية سريعاً إىل الدولة الفاشلة ّ
مسات الدولة الفاشلة اليت تبنّاها تقرير «مؤشر الدولة الفاشلة « الصادر عن جملة
«السياسة اخلارجية» و»مؤسسة صندوق السالم» اليت جاء فيها:
ـ عدم قدرة احلكومة املركزية على فرض سلطتها على تراهبا الوطين ،أو أتمني
وجواً).
(براً وحبراً ّ
حدودها من االخرتاقات اخلارجية ّ
تفشي الفساد اإلداري يف أجهزهتا
ـ عدم متتع الدولة ابلشرعيّة الالزمة ،ابإلضافة إىل ّ

ومؤسساهتا وغياب النظم القانونية.
ـ االنقسام اجملتمعي وح ّدة الصراعات الدينية والعرقية املهددة لوحدهتا الوطنية.
تفشي اجلرمية واملخدرات والسرقة.
ـ هجرة أو نزوح داخلي ،فقر وبطالة و ّ
ـ اهنيار قيمة النقد الوطين (حيث تراجعت قيمة اللرية أمام الدوالر مبا يعادل مئة
مرة حىت وصلت إىل  4800لرية للدوالر الواحد خالل شهر آذار/مارس .)21
ـ بروز قوى أمنية غري نظامية ،تفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان.
ـ فقدان الثقة ابلدولة ومؤسساهتا.
هذا واقع حال النظام الذي دفع الفورين بوليسي للقول يف عددها يوم
( « :20/03/2021األسد أو حنرق البلد) هذا هو الوعد الوحيد الذي التزم
تتبجح أبهنا حتتل أربع
به النظام « .أما ابلنسبة إليران اليت ص ّدعت رؤوسنا وهي ّ
عواصم عربية فيكفي أن أنخذ تصريح الرئيس اإليراين األسبق (حممد خامتي) الذي
نقلته صحيفة القبس الكويتية  20/03/2021من مقطع فيديو نشره على موقعه
األلكرتوين يدعو فيه املسؤولني احلاليني والسابقني اإلعتذار من الشعب اإليراين
بسبب فشل النظام يف توفري أبسط متطلبات احلياة هلم.
تعهدت
كذلك األمر ابلنسبة لروسيا اليت دخلت يف هناية عام  2015وقد ّ
ابلقضاء على اإلرهاب خالل ثالثة أشهر ،وهاهي اليوم وقد دخلت يف السنة
السادسة وماتزال حتاول أن تنقذ نظام األسد املتهالك دون جدوى ومل يعد يف
جعبتها ما تق ّدمه سوى اجملاعة وانعدام اخلدمات األساسية يف املناطق اليت تسيطر
عليها مع من تبقى من فلول جيش النظام وامليليشيات الطائفية.

وإذا ما انتقلنا إىل أروقة األمم املتحدة فإننا حنتاج إىل جملّدات تروي فشلها املزمن
منذ أتسيسها وحىت اليوم ،وخاصة يف املذحبة السورية اليت فضحت تواطئها وعجزها
املتفرج يف حصار الغوطة ومضااي
أمام أبسط املهام املنوطة هبا منذ وقوفها موقف ّ
والزبداين وقلق (ابن كي مون) املخزي الذي رافق فصول املذحبة.
كل ما اعرتاها من حماوالت حرف وخطف
مل يكن فشالً للثورة يف كل مراحلها رغم ّ
وتزوير وتشويه ،بل كان الفشل من نصيب النظام العاملي الذي تتزعمه وتقوده
الدول العظمى وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ،حني اعرتف الرئيس
األمريكي األسبق (أوابما) يف مذكراته أبنّه اندم على خذالنه الشعب السوري،
بينما احلقيقة ظهرت عندما فضحه الرئيس السابق (ترامب) الذي أمر ابلكشف
عن املراسالت اليت متت بني وزيرة خارجية أوابما (هيالري كلينتون) واجملرم قاسم
سليماين اليت كشفت حقيقة داعش ومن كان وراء والدهتا وما الغاية منها.
لقد كانت أوجه الفشل تصفع اجلميع .فشل أخالقي غري مسبوق يدحض العاملني
الغريب والشرقي وخطاهبما الذي تب ّدد أمام الدم السوري ،فال دميقراطية الغرب
رأت يف استبداد األسد غضاضة وال جملس األمن وجد يف استخدامه الكيماوي
دافعاً للتدخل حلماية املدنيني من وحشيته بل على العكس كانوا يلقون اللوم على
الضحية لعنادها الذي أماط اللثام عن قبح هذا النظام العاملي وادعاءاته املزيفة
ويف املقابل انتصار أخالقي للدم السوري الذي مازال يعيد للثورة ألقها ويصحح
مسارها كلّما حاولوا حرفه ،وساحات املدن يف شىت األصقاع تشهد حيث رفرف
علم الثورة يف ذكراها العاشرة وكأهنا تعيد سريهتا األوىل من جديد.

د.م .محمد مروان الخطيب
كاتب وباحث سوري

منــذ أايم أطلــت الذكــرى العاشــرة للثــورة الســورية ،وحــى ال حتضــر الذكــرى
وتغيــب الثــورة ،جيــدر بنــا إج ـراء مراجعــة شــاملة ،وحتديــد مكامــن القــوة
والنجــاح .ألن املراجعــة والنقــد تقويــة وإصــاح ،والث ـوار أوىل بــه مــن أعــداء
الثورة ،وإحدى أهم هذه املراجعات هو مدى إســتطاعتنا تقدمي متثيل سياســي
حقيقــي للثــورة .فبعــد مثــان ســنوات مــن بدايــة تشــكيل االئتــاف الوطــي لقــوى
الثــورة واملعارضــة ،يتحتــم القيــام مبراجعــة لــدوره وإجنازاتــه ،واألهــم الوقــوف عنــد
مــدى إســتطاعته احملافظــة علــى متثيلــه للحاضنــة الشــعبية للثــورة ،الــي تربــع خــال
الســنوات املاضيــة علــى منصــة متثيلهــا يف احملافــل الدوليــة ،كممثــل وحيــد لعــدة
ســنوات قبــل أن جتــره التـوازانت الدوليــة علــى مشــاركة هيــاكل أخــرى يف إقتســام
متثيــل الثــورة ،مــع حمافظتــه علــى الكتلــة األكــر يف التمثيــل.
ونتيجــة لعــدة دع ـوات إلعــادة هيكلــة اإلئتــاف ،وحمــاوالت تشــكيل بديــل
عنــه ،وعقــب اإلســتنكار الشــعيب لعمليــة إختيــار القيــادة اجلديــدة لــه املتمثلــة
بتبــادل املناصــب بــن رئيــس اإلئتــاف ورئيــس هيئــة التفــاوض ،تعهــد الرئيــس
اجلديــد لإلئتــاف ابلعمــل علــى إعــادة ثقــة احلاضنــة الشــعبية بتمثــل أعضــاء
اإلئتــاف لكـوادر الثــورة ،وحماولــة إعــادة هيكليتــه .ويف هــذا الســياق مت إحلــاق
العديــد مــن الشــخصيات جبســم اإلئتــاف ،وآخــر هــذه الشــخصيات هــم
األخــوة التســعة الذيــن أصــدرت جلنــة العضويــة يف اإلئتــاف أمساءهــم كممثلــن
للقــوى العســكرية.
وإن كان هلــذا الكيــان مبادئــه األساســية الــي ينشــرها علــى موقعــه الرمســي ضمــن
مبوبــة الرؤيــة السياســية لــه ،والــي تقــول ببنــاء الدولــة املدنيــة التعدديــة الدميقراطيــة
القائمــة علــى أســاس املواطنــة ،هــذه املواطنــة الــي جيــب أن تعــي يف صلبهــا
املســاواة بــن مجيــع أف ـراد الدولــة دون االعتمــاد علــى أي متييــز بينهــم علــى
أي أســاس طائفــي أو ديــي أو عرقــي ،إال أن عــدد أعضائــه املنتمــن إىل بــى
تقليديــة علــى أســاس ديــي أو قومــي أو عرقــي يشــكلون مــا يقــارب  ٪43مــن
أعضائــه ،بينمــا تشــكل القــوى املدنيــة  .٪57إضافــة لكــون مكوانتــه عموم ـاً
ال متثــل بشــكل حقيقــي القــوى الــي مــن املفــرض أن متثلهــا ،فتكتــل احل ـراك

الثــوري الــذي منهــم رئيــس االئتــاف نفســه ،يــكاد يكــون ممثلــوه هــم أنفســهم
منــذ انطالقــة الثــورة ،بــل إن معظــم احلـراك الثــوري احلــايل يرفــع الفتــات بشــكل
يــكاد يكــون يومي ـاً ،تعــادي مــن يدعــون متثيلهــا.
يضــاف إىل ذلــك وجــود أعضــاء جمهــويل اهلويــة احلقيقيــة ،حبجــة دواعــي أمنيــة،
ويف حــن أن هــذا األمــر كان ميكــن تفهمــه بدايــة الثــورة ،ولكــن يف وقــت
يوجــد فيــه املاليــن مــن الســوريني الذيــن ينــادون ابلشــكل الصريــح مبعارضتهــم
لعصــاابت النظــام يكــون مــن عــدم املنطقــي وجــود ممثلــن للثــورة واملعارضــة
جمهــويل اهلويــة .وأكثــر مــا يلفــت اإلنتبــاه هــو وجــود مــن مت تســميتهم «شــخصية
وطنيــة» ،دون حتديــد أو بيــان مــا هــي املعايــر الــي جتعــل مــن املــرء شــخصية
وطنيــة متمايــزة عــن ابقــي األعضــاء ،وإن الصفــة تســتدعي ابلضــرورة أن تلــك
الشــخصيات قدمــت شــيئاً اســتثنائيا جيعــل منهــا شــخصيات أكثــر وطنيــة مــن
غريهــا.
وإن كانــت اخلطــوة األخــرة أتيت حبســب تعبــر البعــض هبــدف جتديــد الدمــاء يف
هــذا اجلســم املرتهــل ،يف وقــت توجــه فيــه االنتقــادات بشــدة إىل طبيعــة اختيــار
األعضــاء وحقيقــة التمثيــل يف هــذا الكيــان الــذي مــا زال يدعــي متثيــل الثــورة،
ابلرغــم مــن كونــه يتبــع آليــات عمــل ال ختتلــف مطلق ـاً عمــا كرســته عصــاابت
األســد يف توزيــع املناصــب واإلمتيــازات يف مؤسســات الدولــة الســورية ،بــدءاً
مــن نظــام احملاصصــة الطائفيــة والعرقيــة ،وصـوالً إىل إســتئثار اجملموعــة املســيطرة
علــى القـرار احلقيقــي علــى احلصــة الكــرى مــن مجيــع اإلمتيــازات واملناصــب.
وإذا جتــاوزان اإلئتــاف إىل “هيئــة التفــاوض” الكيــان املســتحدث اجلديــد
الــذي يفــاوض ممثلــي عصــاابت األســد علــى احلــل السياســي والــذي فرضتــه
القــوى الدوليــة ،فســنجد أنفســنا أمــام خلــل بنيــوي أكــر ،فرضتــه اإلرادة الدوليــة
لتعطيــل عمليــة التفــاوض وفقـاً للقـرار “ .”2254فوجــود منصــي “القاهــرة”
و”موســكو” وهــي ال متثّــل قــوى علــى األرض هلــا نفــوذ ضمــن الثــورة الســورية،
وإمنــا أُحلقتــا بـ”هيئــة التفــاوض” مــن قبــل جهــات دوليــة وإقليميــة.
وإذا أخــذان ابالعتبــار أن معظــم األط ـراف املشــكلة هلــذه اهليئــة هلــا مرجعيــات

مقاالت

ثوار سورية وممثلهم السياسي

خارجيــة (دوليــة وإقليميــة) يــدور بينهــا ص ـراع حــول ســورية ،جيعــل مــن غــر
املمكــن إدارة ح ـوار بــن هــذه األط ـراف (املشــكلة هليئــة التفــاوض) بعيـ ًـدا
عــن هيمنــة أي طــرف مــن األط ـراف علــى عمــل هــذه اهليئــة ،وبعيــداً عــن أي
تدخــات إقليميــة أو دوليــة .ممــا جيعلهــا عاجــزة عــن إجيــاد مربعــات تفامهــات
وطنيــة بينهــا ،واللجــوء إىل املنســق الــدويل حلــل إشــكال تنظيمــي فيمــا بينهــا،
ممــا يؤيــد ضــرورة إعــادة النظــر بــدور هــذه اهليئــة برمتــه ،ابعتبــار مكوانهتــا تقـ ّدم
مصاحلهــا الفئويــة علــى مصلحــة اخلــاص مــن نظــام االســتبداد .وابلتــايل ضــرورة
إعــادة إنتــاج “هيئــة التفــاوض” الــي بُنيــت إبرادة خارجيــة لتكــون هيئــة تفــاوض
حقيقيــة عــن الثــورة الســورية ،وهــذا حيتــاج إىل أعلــى درجــات الضغــط الشــعيب
مــن حاضنــة الثــورة ،كــي ال تضيــع تضحيــات ثوارهــا وشــعبها جمـ ًـان.
وابلرغــم مــن كل ذلــك فإننــا نعتــر الثــورة الســورية الــي أجنــزت مهمتهــا األوىل
بنجــاح بتحطيــم جــدار اخلــوف ،وأخرجــت الشــعب املــارد مــن قمقمــه ،والــذي
لــن يعــود كســابق عهــده يســكت علــى الضيــم ويرضــى ابنتهــاك حقــه ويصفــق
ببالهــة جلالديــه ،فهــذه الثــورة كســابقاهتا مــن الثــورات الــي غــرت وجــه التاريــخ،
سلســلة مــن التفاعــات الــي ال تتوقــف ،وال تنتهــي إال إبجنــاز مهمتهــا األخــرة
وهــي تغيــر النظــام الــذي كان علــة العلــل ورحــم االنكســارات املمنهجــة.
وابلتــايل ال ميكــن حللــول قزمــة أو كيــاانت هزيلــة أن تصبــغ عليهــا املشــروعية
حــى لــو رعتهــا قــوى إقليميــة وعامليــة.
وابلتــايل فإننــا نــرى ضــرورة عمــل شــباب الثــورة للدعــوة إىل «مؤمتــر وطــي»
ينبثــق مــن خاللــه هيــكل سياســي لتمثيــل الثــورة بشــكل دميقراطــي ،يف حماولــة
ليكــون هــذا اجلســم السياســي اجلديــد مع ـراً حقيقــة عــن احلاضنــة اجلماهرييــة
للثــورة وابلتــايل يتحصــن مبرجعيتهــا عــن أي ضغــوط دوليــة وإقليميــة ،ممــا يوجــب
مشــاركة مجيــع فئــات وقطاعــات الشــعب الســوري ،للوصــول إىل التمثيــل
احلقيقــي للشــعب والثــورة الســورية وهــذا حيتــم عليهــم القيــام ابنتخــاابت عامــة
ملمثلــي هــذه احلاضنــة اجلماهرييــة ،علــى األقــل يف املناطــق احملــررة ويف مناطــق
اللجــوء.

ماذا نكتب في التنمية السياسية؟
ملك توما
كاتبة سورية

لدارسي العلوم السياسية حبر من املصطلحات اليت تقبع وراء األحداث واملناخ
السياسي العام واخلاص ،تغريهم للكتابة وإغناء الفكر اإلنساين بوجهات النظر
األكادميية واملعارف السياسية والتعاريف الواقعية والنظرية.
وحني نقف يف ابب التنمية السياسية نكون قد أشرعنا أمامنا حبائل املاضي
واحلاضر واملستقبل بكل ما فيه من إصالحات وأخطاء وتكهنات ،فهي حتمل
مدلوالت سياسية وقانونية وإدارية واقتصادية ،وعليه يبىن الوجه املادي وغري
املادي للتنمية السياسية وما يرافقها من حوامل تعزز من جوهر املضمون وتغين
جوانبه واصطالحاته واألحزاب السياسية والبريوقراطية اليت ترسم توجه التنمية
اجعا ومعه تتجدد األدبيات والفلسفات العميقة
يسارا ً
صعودا أو تر ً
ميينًا أو ً
اليت تساهم يف خلق الوعي السياسي لدى الشعب وتؤثر يف الكثري مضامني
حمتوايت الفكر والثقافة واإلعالم.
إن كل تفصيل سياسي هو تفصيل يف فسيفساء التنمية السياسية وهو
خيلق من التفاعالت العامة على أرض الواقع ونتيجة حتمية تدور يف فلكها
األحداث اجلدية واخلربات السيئة يف حياة الشعوب وأداء األنظمة واحلكومات
فعل وما يزيد من عمر بقائها
فتعمل على أواتر التنمية السياسية ما يهمها ً
وبرجمة التنمية على أهنا الوالء والطاعة العمياء وبينما أقرت الدول أن التنمية

الصحيحة هي مفازة الوطن واألنظمة واملواطن لكن واقعية األمر أن السلطة
دامغة العيون شاء من شاء وأنكر من أنكر ومع ذلك إن أرادت الرمد بعض
الرمد تستطيع أن حتل عقدة الشعوب يف ممارسة حقهم يف التنمية السياسية
وخلق فضاء مكشوف يصنع يف عتبات الزمن وعتبات األمل من جراء اجلهل
والفقر واخلوف تغريات عالية االستحقاق وخترج من وجدانية كل مواطن
دأب.
وعلما و ً
شجاعته من متحف الشمع لينطلق سعيًا يف احلياة عمالً ً
ومن يريد أت يعرف مؤشرات التنمية السياسية بروحها وجودهتا فعليه أن
يقرأ ويوازن ويدقق السياق الذي ميشي ويتكرر على األرض فهو خري برهان
أعمارا وأفئدة
والربهان الصحيح هنا مقدس الغاية ألن الطريق طويل وأيخذ ً
وأموال وجهود من أجيال كاملة إن أرادت سبيل التنمية السياسية وأتصور أن
حاجتنا هلا مثل حاجتنا إىل املاء واهلواء والطعام.
حدود معرفتنا أبننا يف درب السلوك التنموي والتقارب الفكري واملنهجي
واملؤسسايت الذي ينعكس يف أداء مؤشرات التنمية السياسية اليت تتوزع يف
كل مفاصل احلياة يف اجملتمع السياسي واجملتمع املدين واألهلي معا .وتشرتك
يف متيز املؤشرات سلسلة من اإلجراءات اليت تقوم ضمن املسارات العامة
ولعل مفتاح تلك السلسلة هي وجود نظام سياسي قادر على إدارة املتغريات

ومتطلبات الشعب يف رفع سقف احلرايت وضمان حرية التعبري بدون قيود أو
شروط معقدة جتعل اخلوف هو سيد املواقف لدى املبدعني وصاحيب الشغف
يف الكتابة واإلبداع والطموح السياسي ونفاق الصحافة واإلعالم ومنها ننطلق
لكي نقول أبن املشاركة اجملتمعية تكون يف مساحات آمنة بشكل أكرب وفاعلة
يف أطر منظمة يف وجود قوانني غري متييزية تتيح تكافؤ الفرص وإاتحة الفرص
احلقيقية لكل األعمال اليت تليب طموح الشاابت والشباب واليت تساهم يف
تقدم أفراد وجتمعات ومؤسسات هذا الشعب بطريقة تعطي صورة لعافية البنية
اجملتمعية اليت تبين االنتماء الفاعل واملواطنة املتينة يف اجملتمع واخلطوات الثابتة،
تبين أسس سياسية على التعددية والدميقراطية وتلك املؤشرات اليت تدرس
ويبحث ويركز على مواضعها ومواضع جناحها واالحتكام إىل ثقافة سياسية
ترىب على احلوار واحرتام الرأي املخالف واحرتام القضااي العامة وجترمي املتاجرة
هبا لتكون سلم لنهوض الفاسدين على أعتاهبا ،ثقافة سياسية تفكك التابو
السياسي واحملظور واملكبوت والقائم على تكميم األفواه فهذا لن جيدي أي
نفع والتابو يقبع يف نفس كل مواطنة ومواطن يعيش يف وطنه فالنفوس اليت
ترىب على اخلوف ،قاحلة ال تسمو وال تنتج ما يعطي استحقاق التنمية والتطور
السياسي ،وهناية املطاف لتلك األوطان اخلراب ،مهما امتد الزمن.
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Cerablus’ta Kanaat Önderleri Toplantısı

 منبر الشام...بلبل زادة

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından Cerablus’ta düzenlenen STK temsicileri ve kanaat
önderleri toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında Cerablus’ta toplanan, aralarında Bülbülzade Vakfı, İHH, BEKAM, Maarif Vakfı gibi Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin ve kanaat
önderlerinin yer aldığı toplantıda Cerablus ve Kuzey Suriye’de hayatın normalleşmesi
konusunda yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, toplantıda sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu
kurumlarının Suriye içindeki faaliyetlerine değindi. Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarının Suriye’de de sürdürülerek bir tecrübe paylaşımı ortamının sağlanması ve bu sürecin el birliği ile birlikte yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Azez Anadolu Kültür Merkezinde Resim Sergisi Açıldı

Suriye’nin Azez kentinde faaliyet gösteren Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde resim sergisi
açıldı. Azez Anadolu Kültür Merkezi’ndeki öğrenciler tarafından çizilen resimler Azez Milli
Eğitim Müdürü ve Yerel Meclis Başkanın katılımlarıyla düzenlenen törenle ziyaretçilerin
beğenisine sunuldu. 17-18-19 Mart tarihleri arasında açık olacak resim sergisine öğrenciler, öğrenci yakınları, mülki ve yerel idare amirleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.
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اجتماع قادة الرأي في جرابلس

)BEKAM ( ) ورئيــس مركــزTurgay Aldemir( شــارك رئيــس وقف(بلبــل زاده) تورغــاي الدمــر
)الســيد حممــد علــي إمــن أوغلــو يف اجتمــاع ملمثلــي املنظمــات غــر احلكوميــة وقــادة الـرأي الــذي عقــد يف (جرابلــس
.)Davut Gül ( مــن قبــل وايل غــازي عنتــاب داود جــول
 وشــارك فيــه ممثلــو املنظمــات، ) الــذي ترأســه حمافــظ غــازي عنتــاب (داود غــول- وقــد مت خــال هــذا االجتمــاع
 ومؤسســة معارف وقادة الرأي يف جرابلس، IHH ، BEKAM ، ) مؤسســة (بلبل زاده:غري احلكومية؛ مثل
. إجـراء تقييمــات حــول األعمــال الــي مت إجراؤهــا خبصــوص تطبيــع العالقــات بــن النــاس يف تلــك املناطــقوقد تطرق السيد ( تورغاي الدمر ) رئيس مؤسسة (بلبل زاده) يف حديثه إىل أنشطة املنظمات غري احلكومية
 مــن،  مســتحضرا عمليــة اســتمرار جتربــة عمــل اجملتمــع املــدين يف ســوراي.واملؤسســات العامــة ذات العالقــة يف ســوراي
.أجــل ضمــان إدارة البيئــة التشــاركية بشــكل مجاعــي مــع التعبــر عــن ضــرورة توحيــد هــذه اجلهــود العمليــة

افتتاح معرض الرسم في مركز األناضول الثقافي في أعزاز

 وقد مت عرض الصور.افتتح معرض للوحات الفنية يف مركز أعزاز األانضول الثقايف الذي يقام يف مدينة أعزاز السورية
اليت رمسها الطالب يف مركز “أعزاز األانضول الثقايف” على الزوار يف حفل أقيم مبشاركة مدير الرتبية الوطنية يف أعزاز
كبريا
ً ،  مارس17-18-19  الذي افتتح يف الفرتة ما بني،  وقد لقي معرض الرسم.ورئيس اجمللس احمللي
ً اهتماما
.من قبل الطالب وأقارب الطالب والسلطات اإلدارية احمللية

بلبل زادة ...منبر الشام

أسماء سورية بارزة في ضيافة التاريخ الشفوي

Sözlü Tarih’e Suriye’nin Önde Gelen İsimleri Konuk Oluyor

ســيكون قــادة الـرأي البــارزون -يف ســوراي -ضيوفًــا علــى برانمــج “التاريــخ الشــفوي”-
فيلمــا واثئقيًــا عــن
الــذي يصــوره مركــز الشــرق األوســط لالتصــال اإلعالمــي ابعتبــاره ً
السرية الذاتية -يف مومسه اجلديد .وسوف يتألف الفيلم الواثئقي  -السرية الذاتية
للتاريــخ الشــفوي  -الــذي يتنــاول حيــاة كبــار األكادمييــن ،والكتــاب ،والشــعراء،
واملثقفــن والسياســيني وقــادة ال ـرأي يف ســوراي  ،مــن  300س ـؤال .وســيتم تصويــره
يف  25فص ـاً .ويف هــذا الســياق ؛ فــإن برانمــج “ الســرة الشــفوية “  -الــذي
اســتأنف تصويــر حلقاتــه يف املوســم اجلديــد يف األســابيع املاضيــة  -اســتضاق عضــو
اهليئــة الدســتورية الســورية طــارق الكــردي  ،والنائــب الســوري الســابق حممــود الوهــاب
 ،والكاتبــة ابتســام شــاكوش  ،ورجــل األعمــال عــدانن حــاج علــي  ،ورئيــس القســم
السياســي يف جريــدة (إشـراق) أمحــد مظهــر ســعدو.
ويف إطــار مشــروع “التاريــخ الشــفوي”  ،ســيتم إعــداد فيلــم واثئقــي عــن الســر
الذاتيــة مكــون مــن  300س ـؤال حــول حيــاة  25شــخصية ســورية مهمة.وســوف
تغطــي األســئلة ف ـرات عديــدة  ،مــن ذك ـرايت الطفولــة األوىل ،إىل املنــزل األول ،
وألعــاب احلــي  ،وحتضـرات املطبــخ الصيفــي والشــتوي  ،والــزواج واحليــاة االجتماعيــة.
وســيتم إعــداد هــذه األفــام الواثئقيــة عــن الســر الذاتيــة ابللغــات العربيــة واإلجنليزيــة
والرتكيــة الســتخدامها كمصــادر حبــث مرئيــة يف العديــد مــن اجملــاالت مثــل املكتبــات
واحملفوظــات والدراســات األكادمييــة واالســتطالعات أو الدراســات اإلحصائيــة.
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından biyografik
belgesel olarak çekimlerine devam edilen Sözlü Tarih’in yeni
dönem çekimlerine Suriye’nin Önde gelen kanaat önderleri
konuk oluyor. Suriye’nin önde gelen akademisyen, yazar,
şair, fikir adamı, siyasetçi, kanaat önderinin hayatlarının
konu alındığı Sözlü Tarih biyografik belgeseli 300 sorudan
oluşuyor ve 25 bölüm olacak şekilde çekiliyor. Geçtiğimiz
haftalarda yeni sezon çekimlerine yeniden başlanan Sözlü
Tarih’e; Suriye Anayasa Komisyonu Üyesi Tarık El Kürdi, Suriye eski Milletvekili Mahmud El Wahab, yazar İbtisam Sekuş,
İş adamı Adnan Hac ali, ve İşrak Gazetesinin Siyaset Bölüm
Başkanı Ahmed Mazhar Saadu konuk oldu.
Sözlü Tarih Projesi kapsamında 25 önde gelen Suriyeli aktivistin hayatının bütününe yönelik 300 soruluk biyografik
bir belgesel hazırlıyor. Sorular kişinin ilk çocuk anısından
ilk oturduğu eve, mahalle oyunlarından yaz ve kış mutfak
hazırlıklarına, evlilik ve sosyal yaşama kadar birçok dönemi
kapsıyor. Hazırlanan bu biyografik belgeseller kütüphaneler,
arşivler, akademik çalışmalar, anket veya istatistik çalışmaları
gibi birçok alanda görsel araştırma kaynakları olarak kullanılmak üzere Arapça, İngilizce, Türkçe olarak hazırlanıyor.

تقديم مساعدات على شكل البسة إلى  170أسرة يتيمة.

170 Yetim Aileye Kıyafet Yardımı Yapıldı
مت تزويد  170يتيما حمتاجا
مبساعدات على شكل ألبسة،
وذلك يف إطار محلة اإلغاثة اليت
نظمتها ممثلية مجعية الرب يف(غازي
عنتاب) .هذا وقد مت منح األطفال
البناطيل  ،و التنانري والسرتات
واألحذية واجلوارب وذلك يف
سياق احلملة اليت أقيمت يوم
األربعاء املوافق  17مارس يف متجر
املالبس التابع ملركز تنسيق املساعدة
التابع جلمعية الرب  ،حيث سعد
األطفال ابختيار ما حيتاجون من
مالبس .
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İyilik Derneği Gaziantep
Temsilciliği
tarafından
organize edilen yardım
organizasyonunda
170
ihtiyaç sahibi yetim aileye
kıyafet yardımı yapıldı.
17 Mart Çarşamba günü
İyilik
Derneği Yardım
Koordinasyon
Merkezi
Giyim
Mağazasında
düzenlenen organizasyonda
yetim çocuklar istedikleri
kıyafetleri seçerek almanın
mutluluğunu
yaşadılar.
Çocuklara pantolon/etek,
kazak, ayakkabı ve çorap
verildi.

التشاور مع لجان عمل الموسم الجديد

Yeni Dönem Çalışmaları Komisyonları ile İstişare Edildi

بلبل زادة ...منبر الشام

عقــدت إدارة وقــف( بلبــل زادة) سلســلة اجتماعــات مبشــاركة جلــان العمــل  ،وذلــك
مــن أجــل مناقشــة أنشــطة تتعلــق بفــرة الــوابء ،وفعاليــات الفــرة املقبلــة وقــرب شــهر
رمضــان .و قــد حضــر االجتماعــات  -الــي عُقــدت األســبوع املاضــي – كل مــن
رئيــس املؤسســة (تورغــاي الدمــر) وأعضــاء جملــس اإلدارة :إبراهيــم (أوزمــان اتر)
و(يونــس عطــاء هللا هامــاالر) و(ربيعــة الدمــر) و(حممــد حضــر أكســان) و(حممــود
كامجــازر) و(آدم إر) .وقــد مت يف تلــك االجتماعــات الوقــوف علــى أهــم الفعاليــات
 يف الفــرة القادمــة  -عــر اســتخدام فئــات الشــباب  ،والنســاء  ،والعائــات ،وذلــك يف إطــار العمــل اخلــري  ،ومواكبــة األعمــال املنجــزة يف املناطــق  ،وأيضــا مــا
ســتقوم بــه(  )BEKAMومركــز الشــرق األوســط لالتصــال اإلعالمــي يف هــذه الفــرة .
وستشــمل العمليــة تنظيــم حلقــات احملاضـرات  ،قـراءات الكتــب  ،كمــا مت التأكيــد علــى
مشاريع املسؤولية االجتماعية .وقد شاركت مؤسستنا يف االجتماعات اليت عقدت
بشــكل منفصــل -كل جلنــة علــى حــدة – حيــث متــت استشــارة الــرود واملشــاركني
وفــق مبــدأ التشــاركية  .و بســبب إنتشــار الــوابء؛ فقــد جــرت هــذه اللقــاءات  -الــي
ـتعدادا لتقــدمي استشــارات خبصــوص شــهر
عمــل هبــا منــذ أكثــر مــن  10ســنوات  ،اسـ ً
رمضــان املبــارك مــن اإلفطــار إىل الســحور ؛ حيــث مت إجراؤهــا بطريقــة خاصــة  ،مــع
االنتبــاه إىل القنــاع واملســافة وقواعــد النظافــة وعــدد األشــخاص.
Bülbülzade Vakfı Yönetimi; pandemi dönemi faaliyetleri,
yeni dönem çalışmaları ve yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla
komisyonların katılımıyla bir dizi toplantı düzenledi.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantılara Vakıf Başkanı
Turgay Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Özmantar,
Yunus Atilla Hamallar, Rabia Aldemir, Mehmet Hıdır
Akaslan, Mahmut Kaçmazer ve Âdem Er katıldı.
Toplantılarda; önümüzdeki süreçte gençlik, kadın, aile,
yardım çalışmaları, semtlerde yürütülen çalışmalar, BEKAM
ve Ortadoğu Medya İletişim Merkezi’nin bu süreçte
yapacakları çalışmalar, ders halkalarının işlevselliği,
kitap okumaları, sosyal sorumluluk projelerinin üzerinde
duruldu. Her komisyonun ayrı ayrı katıldığı toplantılarda
vakfımızın öncelikleri ve katılımcı meşveret ilkemiz gereği
çalışmalar istişare edildi. 10 yılı aşkındır Ramazan ayında
iftardan sahura yapılan ramazan istişarelerine bir hazırlık
olan toplantılar; pandemi süreci dolayısıyla kontrollü bir
şekilde, maske, mesafe, hijyen kurallarına ve kişi sayısına
dikkat edilerek icra edildi.
استمرار المساعدات الغذائية والنقدية واأللبسة

قدم املكتب الفرعي جلمعية اخلري يف (غازي عنتاب) ،وابلتعاون مع وقف(بلبل زاده) مساعدات غذائية
ونقدية لـ  93أسرة يتيمة .وقد تواصل العمل اإلغاثي الشهري الروتيين جلمعية الرب يف غازي عنتاب؛هذا
الشهر  ،حيث قدم املكتب الفرعي يف (غازي عنتاب)  ،ابلتعاون مع جلنة األيتام يف مؤسسة (بلبل
زادة) املساعدات الغذائية والنقدية لـ  93أسرة يتيمة .هذا وقد قام املتطوعون بتسليم الطرود الغذائية
املكونة من املواد الغذائية األساسية ومواد اإلفطار إىل احملتاجني .من انحية أخرى  ،قدمت مجعية شهرا
كوستو ( ، )Şehreküstüوهي إحدى مجعيات منطقتنا  ،مساعدات من املالبس ملائة طفل حمتاج.
وقد مت تسليم التربعات اليت املقدمة يف مركز اجلمعية إىل احملتاجني من قبل املتطوعني.

Gıda, Giyim ve Nakit Yardımlarımız Devam Ediyor
İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Bülbülzade Vakfı işbirliği ile 93 yetim aileye
gıda ve nakit yardımında bulundu.
İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği aylık rutin yaptığı yardımlara devam ediyor.
Temsilcilik bu ay da Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu işbirliği ile 93 yetim aileye
gıda ve nakit yardımında bulundu. Temel gıda maddeleri, kahvaltılık malzemelerden oluşan gıda paketleri gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan semt derneklerimizden Şehreküstü Derneği ihtiyaç sahibi 100 çocuğa
kıyafet yardımında bulundu. Dernek merkezinde yapılan yardımlar gönüllüler
tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
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ّ
المتنصل

Kaçınan
القسم الثقافي

ّ
علي محمد شريف
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Ali Muhammed ŞERİF

رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölüm Başkanı

عقــد مــن اجلمــر اكتملــت أحجــاره امللتهبــة حــول األعنــاق البيضــاء ،تلــك املتآخيــة يف عشــق األرض
ِ
ـك وال ينــال منــه
ـدم ،املنجدلــة كأغصــان البتــوال واملش ـرئبة حنــو حلــم ال ي ـراوده الشـ ّ
احلريــة والـ ّ
وبقس ـم ّ
َ
انكســار أو أيس.
كل الشــعب ال خيتلــف ســوى ابلكـ ّـم عــن عقــود ســبقته مــن حكــم
عقــد مــن احلنظــل والشــوك ّ
جترعــه ّ
ـوري ،عقــود مــن الفــوالذ املســنّن
نظــام مافيـ ٍّ
ـوي قاتــل مــارس صنــوف اإلرهــاب واإلجـرام مجيعهــا حبـ ّـق السـ ّ
الت ّفــت كأنشــوطة حــول رقــاب األح ـرار وحفــرت عميق ـاً يف أرواحهــم احمللّقــة ومــا زلــت تتلطــى أيّهــا
وتتوهــم أبنــك الناجــي مــن مقصلــة الظــامل
وصغــاركّ ،
ّ
املتنصــل مــن بقــااي إنســانك املهــزوم أمــام جبنــك َ
خبســتك ودانءة مطلبــك.
لقــد انســحبت مب ّكـراً مــن ميــدان الضمــر ومــن مســؤولية النطــق ابحلـ ّـق إىل هـ ّـوة ســحيقة مــن الضــال
فســقطت أيهــا العبــد اهلــارب مــن قــدر الشــجعان يف مســتنقع الرذالــة واألرذال ،اّمــا البيــاض الــاذع
أمــام عينيــك فليــس أكثــر مــن عـ ٍ
ـدم يتحـ ّدى حوافــرك املســتنفرة وجســدك املرتعــش ،ليــس أكثــر مــن فـراغ
ماجــن يســتنطق حروفــك اخلرســاء ،متامـاً مثــل حمقــق خبـ ٍر يعــرف حقيقــة مــا يصطــرع مــن أفــكار انفقـ ٍـة
يف رأســك ،ويرمــق ابزدراء عالمــات القلــق واخلــوف املرتســمة علــى وجهــك ،إنــه امتحــان مل متنحــه مــا
يســتحق مــن تفكـ ٍر ومــن جهـ ٍـد ووقــت.
ـدي إىل
كــم مــن هنــارات ب ـ ّددت يف محــأة انشــغالك مبــا ال يســر عريــك أو يغلــق ابب جوعــك األبـ ّ
ٍ
ـوردة للنــاس الطيبــن،
التهــام حيــاة ال تشــبه احليــاة ،وكــم مــن ليــال وهبتهــا ّ
للتلصــص علــى األحــام املـ ّ
ـب،
ولنصــب الكمائــن القاتلــة يف فســحات قلوهبــم البيضــاء ،ويف عقوهلــم اجملنّحــة أبخيلــة اجلمــال واحلـ ّ
هــا هــي دالؤك متشــققة مــن يبــاس روحــك ،ومــن لســع خميلتــك احملكومــة ابلنضــوب واملــوت.
متفرجـاً علــى انتهــاك شــرفك وافـراس إنســانيتك وانتهــاب
لطاملــا اعتــدت أن تكــون علــى مقاعــد النظّــارة ّ
حقوقك ،ومصفقاً ماجناً يف مســرح مكشــوف يعرض ملأســاة أنت بطلها الفاجر ،والضالع يف روايتها
املزيّفــة ،وكذلــك ضحيّتهــا البائســة .لطاملــا كنــت املشــاهد الصامــت ،بــل الشــاهد املنحــرف املتعجــرف،
ـتمر ،كنــت املمثــل الفاشــل وكنــت مجهــور القطيــع املولــع ابج ـرار ذلّــه
واحملـ ّـرف لصــور اغتيالــك املسـ ّ
ِ
ـص علــى مــا تبقــى مــن جثتــه املتعفنــة وعلــى أشــاء
وصمتــه عــن ســحقه ،وعــن قتــل اإلنســان فيــه ،والراقـ َ
شــرفه وكرامتــه.
املتنصــل ســوى حفــرة مملــوءة ابلقــذارة يف طريــق األطهــار الســائرين حنــو انت ـزاع احلريــة
مل تكــن أيهــا ّ
واســتعادة الكرامــة ،تبغــي إىل ابتــاع إرادة الشــرفاء األح ـرار واإليقــاع مبشــروعهم اإلنســاينّ بــن ف ّكــي
تفجــر
الطغيــان املتوحــش ،الــذي ال يــرى وجــوده واســتمراره إال يف جمنــزرٍة عميــاء حمشـ ّـوة بـ َ
ـك وابلبــارود ّ
بــذور الثــورة اخلض ـراء وتســحق عظــام الرافضــن للعبوديــة .كنــت أيهــا املتنصــل نقطــة ســوداء يف لوحــة
ـدم املقــدس.
الرطــب يف مشــهد الـ ّ
النشــور ،وكومــة مــن ال ّدنــس ّ
تنصلــت مــن
عمــا هــو حـ ّـقّ ،
لقــد ّ
تنصلــت مــن وصــااي هللا يف الــذود عــن عرضــك وأرضــك ،والدفــاع ّ
ّأمــك وأبيــك ومــن احلقيقــة ،بــل ومــن ارتباطــك حبقيقتــك املغيّبــة كإنســان ،مل تعــد تنتمــي لصورتــك الــي
زيّفتهــا بيديــك ،طمســت مالمــح إنســانك فيهــا ،ومســحت ألواهنــا ال ّدالــة علــى انتمائــك وعلــى حقــك
ـب ،واســتبدلت إرادة اخلــر ونصاعــة
جردهتــا مــن صفاهتــا اجملبولــة علــى العدالــة واحلـ ّ
يف احليــاة الكرميــةّ ،
الفضيلــة ومــا تكتـ ّظ بــه مــن مجــال بعزميــة الشــيطان ومــا حيتشــد فيــه مــن الشـ ّـر والقبــح ومعــاين الرذيلــة.
مر ثقيالً مرتعاً ابملرارة والقهر مذ أطلقت حناجر الســوريني ّأول هتافاهتا
عقد من الســنوات العجاف ّ
ـكل
ّ
للحريــة ومضــت هــادرة يف زواريــب معتقلهــا الكبــر ،ويف ســاحاته احملشــوة أبلغــام زرعــت لتنفجــر بـ ّ
يتجرأ على اجلهر ابحللم وأب ّن خالايه ما تزال تنبض ابلرفض ،وأب ّن كائناً شــقيّاً يسـ ّـمونه اإلنســان
من ّ
مــا بــرح مملكــة اجلســد خمبِّئـاً يف أعطافــه رغبــات مشــاغبة ابخلــاص مــن الطغيــان وبعــاٍمل يســوده اجلمــال
واخلــر والعــدل.
أشــاء الضحــااي األبـرايء مــا تـزال ســاخنة لــن تــرد ،وكذلــك قلوهبــم وإن أصبحــت تـراابً لــن تنطفــئ يف
ـدم .أمــا أنــت أيهــا املنســحب مــن عقـ ٍـد وعهــد ،واهلــارب مــن اســتحقاق احلريــة فقــد
أفئدهتــا شــعلة الـ ّ
وتنصلــت مــن وجــودك احليــاة.
ـرأت منــك احلقيقــة ّ
تـ ّ

Beyaz boyunların etrafındaki közlerle kaplı ateşli taşlar devrimin,ömründen
on yıl tamamldı. Yeryüzü tutkusu, özgürlük ve kan yemini olan bu kardeşlik.
Huş ağacı dalları gibi dokunmuş ve kuşkuya yer bırakmayan, kırıklık ve çaresizlikten muzdarip olmayan bir rüya ile aşılanmıştır.
Acı elma ve dikenlerin on yılı sona ermiştir, bütün insanlar tarafından sarhoş
olup, aralarında nicelik dışında bir fark yoktur. Önceleri, Suriyelilere karşı
her türlü terörizmi ve suçu uygulayan cani bir mafya rejiminin onlarca yıllık
egemenliği vardı.Şimdi sen, onların yükselen ruhlarının derinliklerine daldın
ve hala geriliyorsun , Ey korkaklığından önce mağlup insanının kalıntılarını
inkar ettin ve zalimin giyotininden kurtulan olduğunu kendini kandırdın.
Vicdan alanından ve hakikati derin bir yanılgı uçurumuna sürüklenme sorumluluğundan erkenden çekildin, bu yüzden ey kaçağın kölesi cesurların
kaderinden, kısırlık ve gaddarlık bataklığına düştün.
Gözlerinin önündeki keskin beyazlığa gelince, korkmuş olduklarına ve titreyen bedenine meydan okuyan bir hiçlikten başka bir şey değildir.
Sessiz mektuplarını sorgulamaktan başka bir şey yoktur, tıpkı kafandaki ölü
düşüncelerin gerçeğini bilen ve yüzünde kaygı ve korku belirtilerini küçümseyen bir şekilde ortaya koyan uzman bir araştırmacı gibi, bu bir testtir. ona
hak ettiği düşünceyi, çabayı ve zamanı vermedin.
Çıplaklığını gizlemeyen ya da hayata benzemeyen bir yaşamı yutmak için
sonsuz açlığının kapısını kapatmayan şeylerle meşguliyetinin çamurunda kaç
?gün harcadın
İyi insanların hayallerini gözetlemek, beyaz kalplerinin boşluklarında güzellik ve sevginin hayal gücüyle kanatlanmış zihinlerinde ölümcül pusular
bırakmak için kaç gece verdin.
Her zaman seyirci koltuğunda oturuyordun; Şerefinin ihlalini izlemek, insanlığını yutmak, haklarını ateşlemek ve açık bir tiyatroda , sahte romanına dahil
olan saygıdeğer kahramanı ve sefil kurbanının trajedi gösterisini alkışlamak.
Her zaman sessiz izleyici oldun, daha ziyade kibirli tanık oldun ve sürekli suikastinin görüntülerinin çarpıtılmasından, başarısız aktör ve sürünün
aşağılaması ve ezilmesi hakkındaki sessizliğini düşünmeye düşkün olan kalabalığıydın. içindeki insanı ve dansçıyı çürüyen cesedinin kalıntıları , şeref ve
haysiyetinin kalıntıları üzerinde öldürülmesine şahit oluyor
Ey Kaçınan , sen özgürlüğün elde edilmesi ve saygınlığın yeniden sağlanması yolunda saf olanın yolundaki pislikle dolu bir çukurdan başka bir şey
değilsin. Şerefli ve özgür insanların iradesini yutmak ve insanın projelerini,
varlığını ve devamını sadece sizinle doldurulmuş sürüngenle patlatan ve barutla görülen acımasız zalimlerin çeneleri arasına empoze etmek istiyorsun.
Devrim ve köleliği reddedenlerin kemiklerini ezer. Ey kaçınan, Diriliş panelinde siyah bir nokta ve Kutsal Kan sahnesinde bir ıslak pislik yığınıydın..
Şerefini, toprağını savunmaktan vazgeçtin. Doğru yoldan saptın. Allah’ın
emirlerine uymadın. Anneni ve babanı, gerçeği ve hatta bir insan olarak gizli
gerçekliğine olan bağlılığını reddettin, artık ellerinle oluşturduğun imajına ait
değilsin. Erdem ve onun kararlılığıyla dolu güzelliği bırakıp şeytan ,kötülük,
çirkinlik ve ahlaksızlığın anlamlarını takıp ettin. Suriyelilerin gırtlakları ilk
özgürlük tezahüratlarını verdiğinden ve büyük hapishanesinin sahalarda ve
patlayacak mayınlarla dolu meydanlarında kükreyerek gittiğinden, on yıl ağır,
acı ve baskı ile geçti. rüyalarında konuşmaya cesaret eden ve hücrelerinde
hala reddedilerek dövüldüğünü, sefil bir varlık olduğunu ... Vücut, zulümden
kurtulma ve güzellik, iyilik ve adaletin hakim olduğu bir dünya için sorunlu
arzularını kalplerinde gizler.
Masum kurbanların kalıntıları hala sıcaktır ve soğumayacaktır, aynı şekilde
kalpleri de soğumayacak, toz da olsa kalplerindeki kan alevi asla sönmeyecektir. Bir sözleşmeden ve bir antlaşmadan çekilen ve özgürlüğü savunmaktan kaçan sana gelince, sen bu hakikatten kaçtın ama hayat senin varlığını
reddetti.
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بيتنا في دمشق
سميح شقير
موسيقي وشاعر سوري

يف دمشــق كنــا نســتأجر بيت ـاً يف منطقــة الفحامــة قــرب اإلطفائيــة ،وكان هــذا البيــت ملعــب طفولــي الواعيــة ،النــزول
عــدة درجــات إىل القبــو الــذي هــو بيتنــا ،عــدة غــرف مــع صالــون ،الضــوء فيــه قليــل لكــن املميــز فيــه فســحة واســعة هــي
منــور للبنايــة وهــي حديقــة بيتنــا املبلطــة وفيهــا ركــن للنبــااتت الــي كانــت هتتــم هبــا أمــي إضافــة إىل شــجرة كبّــاد كبــرة.
وكان مــن أمتــع مــا يبهجنــا أان وأخــي أن تطلــب منــا أمــي أن نشــطف ِ
الفنــاء ،إذ عندهــا نســفح املــاء علــى األرض
ونركــض مث نتزحلــق علــى ركبتينــا ونرتاشــق ابملــاء إىل أن تنهـران أمــي ،وهنــاك جتلــس أمــي تقطــع اخلضــار أو حتيــك بينمــا
اجلــارات ميــددن رؤوســهن ليحادثنهــا طويـاً.
ذات يوم أتى أيب مع كرتونة ضخمة فتحها متهلالً ليعلن املفاجأة السعيدة:
 اشرتينا تلفزيونوكان التلفزيــون الســوري قــد افتتــح منــذ فــرة وجيــزة ،وهكــذا كنــا ننتظــر أول املســاء ليفتــح التلفزيــون (إذ كان يبــث
عــدة ســاعات فقــط) ابلنشــيد الســوري (وكنــا معتاديــن أن نقــف يف هــذه األثنــاء وأان وأخــي ضاربــن التحيــة العســكرية
حــى هنايــة النشــيد) ،وبعدهــا أتيت فاكهــة الوقــت املنتظــرة ،إهنــا أفــام الكرتــون (ابابي) رجــل البحريــة القــوي الــذي
كلمــا أكل الســبانخ فإنــه يســتطيع أن يهــزم غرميــه العمــاق واملتوحــش وعــادة مــا يفــوز ب (لوســي) حبيبتــه النحيلــة
يف اخــر احللقــة!
حتت السرير
مــن الطقــوس احملببــة لنــا أان وأخــي كان النــزول حتــت س ـريران املرتفــع ونتســطح علــى األرض ووجهنــا لألعلــى ابجتــاه
(الراصــورات) مــع الظلمــة نســبياً هنــاك كان يطيــب لنــا أن نقضــي وقت ـاً طوي ـاً وحنــن نغــي مع ـاً (إىل فلســطني طريــق
واحــد ميــر مــن فوهــة بندقيــة) ولعبــد احلليــم حافــظ (خلــي الســاح صاحــي) ولعبــد الوهــاب (دقــت ســاعة العمــل
الثــوري) ،عشـرات األغــاين الوطنيــة الــي كانــت متلــؤان محاســة ،كنــت أكــره املدرســة وأجدهــا كالســجن وأمــا الوظائــف
فكاألشــغال الشــاقة املؤبــدة!!
املدرسة
كان علينــا أن منشــي مــن اإلطفائيــة لندخــل ببــاب ســرجية املســقوف مــن أايم األتـراك والــذي ميتــد إىل الشــارع الــذي
يفصلــه عــن مدحــت ابشــا ( الســوق الطويــل ) ،وط ـوال الطريــق وعلــى اجلانبــن دكاكــن اخلضــرة والبقالــة والفالفــل
واحلبــوب إىل مــا هنالــك ،ويكتــظ ابملــارة والدراجــات ونــداء الباعــة ،قبــل هنايــة الشــارع بقليــل وإىل اليمــن دخلــة تــؤدي
إىل مدرستنا ذات السور العايل والبوابة الكبرية واآلذن الذي يتمتع بسلطة أن يدخلنا أو يغلق الباب يف وجوهنا إن
أتخـران دقائــق ،فــإن دخلنــا متأخريــن قليـاً مينعوننــا مــن االلتحــاق بصفوفنــا وهــم يــؤدون حتيــة العلــم قبــل انطالقهــم إىل
الصفــوف ،أمــا املتأخريــن فيــأيت إليهــم املوجــه القاســي القلــب عــادة وبيــده عصــا تــدب الرعــب يف قلوبنــا الصغــرة ،وبــا
شــفقة ينهـران لنمــد أيدينــا وتبــدأ فصــول اســرحامنا بــا جــدوى (هللا خيليــك اســتاذ وهللا مــا بعيدهــا) (اي)))))))))،).
منــد أيدينــا املرجتفــة وحنــاول ســحبها قبــل أن تنــال منهــا العصــا فيزجمــر األســتاذ ألن عصــاه طوحــت يف اهل ـواء فيعــاود
الضــرب ويقســو ،دموعنــا املنهمــرة ال تعــي لــه شــيئاً ،ومل يكــن غريبـاً أال يكتفــي ابلضــرب ابلعصــا فيضربنــا كفوفـاً علــى
وجنتينــا  ،ونلتحــق ابلصفــوف ليمــر الوقــت بطيئـاً ولتســتمر طويـاً عمليــة حشــو املعلومــات واالســتظهار عــن غيــب
واالســتهزاء مبــن خيطــئ ،كان هــذا عــادايً متامـاً أمــا غــر العــادي والــذي حيــدث احيــاانً أن يكــون هنــاك أســاتذة حيببونــك
ابملــادة ويســاحمونك إن أخطــأت ،لكنــي كنــت أُتقــن اهلــروب مــن كل هــذا اجلحيــم ابلشــرود !!
وحــن يقــرع جــرس الفرصــة يعــم الصيــاح والفرحــة مــن كل الصفــوف ،خنــرج لدقائــق معــدودات لنواجــه عنفـاً مــن نــوع
آخــر ،التالميــذ جمموعــات أو لنقــل شــلالً ،تتصــارع أو تلهــو بعنــف وتتقاتــل ،ويســخر البعــض مــن البعــض ،أمــا مــن
كان خــارج هــذه اجملموعــات فوضعــه صعــب ألن كثرييــن ســيميلون ملخاشــنته أو الســخرية منــه ،ومل أنضــوي إىل هــذه
الشــلل ،لكــن أخــي كان حيميــي ،ببنيتــه القويــة وعينيــه احلادتــن الذكيتــن وكان حاضـراً جبانــي أغلــب الوقــت ،ولطاملــا
عــارك اآلخريــن وكان مهــاب اجلانــب ،وأيــن أهــرب مــن العنــف؟ عنــف يف املنــزل ،يف الشــارع ،يف املدرســة ،قــد يبــدو
أبين غيبــت أوقــاات مجيلــة ،رمبــا ،لكــن اهلــدوء قبــل العاصفــة ســيصبح جــزءاً مــن قســوة العاصفــة ملــن ينتظرهــا !!
غزل البنات ..مسيد ابلسكر
يف املدرســة يتناقــل األوالد مغامراهتــم ،وأتــى وقــت حتــدث فيــه الكثــرون يف املدرســة أهنــم يبيعــون بعــد الــدوام (غــزل
البنــات) وهــي لفافــات مــن الســكر املغــزول علــى شــكل غيمــة صغــرة ملفوفــة ،وحتدثـوا عــن مصنــع قريــب يعطــي صينيــة
مليئــة ويتحاســبون فيمــا بعــد البيــع مــع الولــد الــذي ســيبيع ،حتمــس أخــي للفكــرة وابلفعــل ابع وربــح قــروش كثــرة ،أمــا
أان فلــم يعطــوين ألبيــع ألين صغــر ،عــدت إىل البيــت حزينـاً وحكيــت ألمــي عــن رغبــي يف البيــع ،ضحكــت وقالــت:
احلــل عنــدي ،ســأعمل لــك صينيــة مسيــد ابلســكر وأقطعهــا مربعــات وأعطيــك طاولــة صغــرة لتبيعهــا علــى ابب البنايــة،
فرحــت ابالق ـراح وانتظــرت بلهفــة أن تصنــع أمــي الســميد ابلســكر ،وابلفعــل جلســت وراء طاولــة صغــرة ووضعــت
عليهــا الصينيــة وانتظــرت أن أييت األوالد ويشــروا مــي ،وملــا مــر الوقــت ومل يشــر مــي أحــد قــررت أن أجــرب بنفســي
قطعــة ،فأكلــت املربــع األول ووجدتــه لذيــذاً ،فصــرت كلمــا أحسســت ابمللــل أُداويــه أبكل مربــع آخــر ،ومل ميــض وقــت
طويــل قبــل أن أعــود إىل البيــت مــع طاولــة وصينيــة فارغــة وبطــن ممتلــئ ،فضحكــت أمــي وأخــرت العائلــة ليضحــك
اجلميــع حــى تعبـوا مــن الضحــك ،وكان هــذا آخــر عهــدي ابلتجــارة !!.
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أحمد قشقارة

الدمعة السارحة..
عبد الغني عون
شاعر سوري

فنان وكاتب سوري

ـدأت الرائحــة متــأ فضــاءَ املطبــخ ،أتذكـ ُـر
كلمــا قــرران أن نطبــخ كفتــة ابلصينيــة ،وبـ ْ
الســفن اليواننيــة الــي كانــت ترســو يف مرفــأ الالذقيــة.
ـدر متعــة ابلنســبة يل بــل علــى
ـب البحــر أبــدأ ،مل يكــن البحـ ُـر مصـ َ
مل أكـ ْـن أحـ ُ
اايت حنــا
ـدر شــقاء وبــؤس ورعــب ،مــع هــذا فقــد اســتهوتين رو ُ
العكــس ،كان مصـ َ
مينــة منــذ كنــت مراهق ـاَ...
ذات صيــف حــار حــن كنــت أعمــل عتــاالً يف املرفــأ خــال العطلــة الصيفيــة بعــد
املدرســة ،وبينمــا حنــن يف جــوف عنــر الســفينة بــن أكيــاس اإلمسنــت الــذي يُدمــي
ـت اس ـراحة الغــداء.
الكفــوف ويسـ ُّـد األنــوف ،حانـ ْ
ـح ّزواداتنــا
ـيل الـ ُ
ـدم منهــا نفتـ ُ
صعــدان إىل ســطح الســفينة وبــدأان أبايدينــا الــي يسـ ُ
البائسة «رغيف خبز ،قرص بندورة ،بصلة ايبسة ،بضع حبات من الزيتون،»...
وشــرعنا نلتهــم السـ ّـم اهلــاري الكفيــل إببقائنــا علــى قيــد احليــاة ،لنتابــع مســرة الكفــاح
واحللــم ،بــن أكيــاس اإلمسنــت احلــار الــي تذهــب لتشــييد قصــور األوغــاد ،وبــن
ورواايت حنــا مينــة..
ـث مــن مطبــخ الســفينة ممزوجــة بشــيء
كانــت رائحــة الكفتــة يف تلــك الظهــرة تنبعـ ُ
مــن نســيم البحــر املــاحل ،رائحــة أســطورية جعلتــي أحقــد علــى اخلبــز والبصــل والزيتــون
واإلمسنــت واحليــاة ،..صــار حلمــي الوحيــد يف هــذه الدنيــا أن أصبــح ذات يــوم حبــاراً
يواننيـاً أجــوب حبــار العــامل وآكل الكفتــة ابلصينيــة علــى أنغــام أغنيــة « اي مــاراي اي
ـب النادلــة احلســناء يف ابر
مسوســحة القبطــان والبحريــة « وحــن أمــأ بطــي ،أداعـ ُ
الســفينة ،وأقــول هلــا ابللغــة اليواننيــة( :ســاغاابو) ،أحبـ ِ
ـك.
ّ
كــران ...وتغــرت الدنيــا وتبدلــت األح ـوال ،لكــن حلــم الكفتــة مل يبارحــي حلظــة
ـرت فيهــا أعتقــد أن بــاد
واحــدة ،كان ينمــو يف داخلــي ويكــر ويتضخــم لدرجــة صـ ُ
اليــوانن كلهــا أتكل الكفتــة يوميـاَ!...
يف املعهــد املســرحي ،كان امل ِ
حاضـُـر حيكــي لنــا عــن اتريــخ املســرح اإلغريقــي ،وكيــف
نشــأ مــن الطقــس الديــي يفُ أثينــا ،وكيــف مت تشــييد املــدرج علــى ســفح اجلبــل عنــد
ـور أن زيــوس
األكروبوليــس جممــع اآلهلــة .كنـ ُ
ـت أثنــاء احملاضــرة أســر ُح خبيــايل ،وأتصـ ُ
ـت لــه (ديونيــزوس)
رب األرابب قــام خبيانــة زوجتــه هـرا مــع امـرأة مــن البشــر فأجنبـ ْ
ّ
بعــد أن أغوتــه وأغرتــه بصينيــة كفتــة فاخــرة تليــق ابآلهلــة..
كنــت أعتقــد أن البطــل اليــوانين (أخيلــوس) صــار بط ـاً ألنــه كان أيكل الكفتــة
يوميـاً ،وأن حــرب طــروادة مل تقــم إال ألن ابريــس اختطــف هيلــن ألهنــا كانــت ماهــرة
جــداَ بطبــخ الكفتــة ابلصينيــة ،وأن خديعــة حصــان طــروادة مــا كانــت لتتــم
توهوا أن ذلك احلصان اخلشيب العمالق كان مليئاَ ابلكفتة!...
لوال أن احملاصرين ّ
ٍ
وهــا أان اآلن يف شــيخوخيت املشــردة بــن املنــايف ،مــا زلــت أحلــم بعــامل خــال مــن
ـب واألمـ ُـن والســام
احلــروب ،ومــن أكيــاس اإلمسنــت اللئيــم ،عــاٍمل آمـ ٍن يسـ ُ
ـوده احلـ ُ
والعــدل يف توزيــع الكفتــة.

اي دمعــة الع ـ ِ
ن ال جتفــو ش ـواطئَها

وليــس ترق ـأُ يف فج ـ ٍر ويف ظُلَ ـ ِم

أصبحت طقساً إذا ما ِ
ِ
أفقده
غبت ُ

كأّنــا هــو مــن إلفــي ومــن َهيَمــي

تســافرين علــى اخل ّديــن مرتع ـةً

ابلوجـ ِـد ال أتهبــن اجلمــع مــن نـ ِ
ـدم
َ

كأّنــا أنـ ِ
ـت دنيــا ال تبارحــي

ـف عـ ّـي حرق ـةَ األِمل
وال تُكفكـ ُ

ممزوجــة ابلّلظــى حين ـاً ووادع ـةً

حين ـاً كأ ّن هبــا عشــقاً علــى ب ـَ َـرِم

ـال احلــزن يف وج ـ ٍع
ـن ظـ َ
تُعتّقـ َ

ـن شــقاءَ العيــش يف ســق ِم
وترمسـ َ

أملســها
وتعلقـ َ
ـن بك ّفــي حــن ُ

كمــا تعلّـ َـق ذو عشـ ٍـق بــذي سـ ِـأم

وتكتبــن قصيــدي دون قافيـ ٍـة

تُرجــى ودون موازي ـ ٍن مــن النُظُـ ِم

رفيقــي كلّنــا يبكــي بــا خجـ ٍـل

وحال ـ ْة الوط ـ ِن املنكــوب يف العــدم

ـت أق ـرأ يف اآلفــاق ابرق ـةً
لــو كنـ ُ

لزغــرد احلــرف مــن ثغــري ومن قلمي

ِ
ـك األايم يســحقنا
لكنّمــا حالـ ُ

فــا مييّــز بــن الذئــب والغن ـ ِم

حنــن الغصــو ُن الــي ج ّفــت براعمهــا

وأتلــف احلقـ ُـد فيهــا رفّـةَ النَ َس ـ ِم

حنــن املاليــن مــن جوعــى وضائعـ ٍـة

ضـ َـرِم
يغتالنــا احلقـ ُـد يف ذُ ٍّل ويف َ

قضـوا فاحلصـ ُـر يُعجزهــم
ّأمــا الذيــن َ

ـت ال ـراب مفروش ـةً بـ ِ
ـدم؟
أمــا رأيـ َ

والغائبــون وراء القيــد أيســرهم

ظلـ ٌـم ويقتـ ُـل فيهــم حلظــة النــدم

والناهبــون علــى الطرقــات مهّهـ ُـم

مــلء اجليـ ِ
ـوب بــا ٍإمث وال حـ ِـرم
ُ

ـن ال تبكــن وامج ـةً
فكيــف اي عـ ُ

والنــاس حولـ ِ
ـك يف ضيـ ٍـق ويف أِمل؟
ُ

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

محمد سليمان زادة
شاعر وكاتب سوري

كونوا خبري ..كلّكم.
الذين أحبوين والذين عارضوين.
الذين مدحوين والذين شتموين ،والذين مدحوين يف العلن ويف ِّ
السر شتموين.
الذين أعطيناهم األمل والذين أعطوان إايه.
الذين ضاعوا منا والذين ضعنا منهم.
ِ
الذيــن وقعـوا يف ُحبِّنــا فمــات قمــر يف البعيــد ،والذيــن وقعنــا يف حبّهــم فعثـران علــى األقمــار فيهــم وماتــت
كل مــا منلــك.
حيــاة كاملــة كانــت َّ
ٍ
ٍ
كل مســاء برصاصــة أمــام املــرآة،
ـت هــدًّدت رأســي َّ
آخ لــو أنــي أملـ ُ
ـك مس ّدس ـاً ولــو معطّــا ،لكنـ ُ
واعرتفــت لنفســي حتــت هتديــد الســاح مبــاذا أريــد.
ال تستســلم ..حــاول وســتنجح .لكنــي ال أحــب طعــم الســم ولذلــك أركل الفنجــان كلمــا اشــعر أبنــي
ـرت علــى نفســي يف املطبــخ ووضعــت شــيئاً يف الفنجــان الــذي ســأق ّدمه لنفســي بعــد قليــل وأان
آتمـ ُ
أراقــب يــدي وهــي ترفــع الفنجــان لَِف ِمــهِ.
املؤديــة إىل اجلنــة وال إىل النــار ،أريــد فقــط أال أفكــر ابلــدروب وأن أمضــي
ال اريــد معرفــة الــدروب ّ
فقــط .الوقــت ميضــي بســرعة وال أســتطيع حتديــد املســافة إىل حلبــة اخلســارة متام ـاً إىل قلبهــا ،لكنــي
أعــرف أبنــي الســباق دوم ـاً.
مل تعجبــي احليــاة لكنهــا مجيلــة يف مــكان مــا ،توقفــت قوافلنــا يف مضــارب البــكاء فأضافتنــا هلــا ،حنــن
ضحــااي التكـرار واحملاولــة البائســة ،نفكــر ابملــوت أكثــر مــن احليــاة وعنــد كل هنايــة نفكــر ابخلــاص،
نستســلم كمــا لــو أننــا دخلناهــا خاسـرين.
حنــن ضحــااي مــرض فتــاك امســه التعلّــق ،ال حنــب الــوداع وكل ف ـراق هــو رصاصــة يف القلــب ،ملــاذا ال
يســددون حنــو الـرأس ملــاذا؟ نتعلــق ابألشــياء الــي مل نعــد حباجــة هلــا ونتعلّــق ابألشــخاص الذيــن ابتعــدوا
عنّــا منــذ زمــن ،ونتعلّــق أكثــر ابلذيــن يفكــرون ابملضــي وحــن ميضــون نتعلّــق ببقاايهــم ،برائحتهــم يف
اخليــال ،ضحكاهتــم ،كالمهــم النــادر يف حلظــات احلــب ،وأحاديثهــم القصــرة عــن الرحيــل ،إذاً مــا هــو
الصـراط؟
الصراط:
هو أن يسقط األطفال على اجلهة اليمىن ونفرح لسقوطهم اهلين يف ك ّفة اجلنة،
 /أبين مات بس راح ع اجلنة  -قالتها ّأم قبل أايم /
ّامــا حنـ ُـن فلــن ننجــو مــن الصـراط ألننــا ســكتنا حــن طُلــب منّــا الــكالم ،وتكلّمنــا حــن فــات األوان،
كل مــن قــال ال وهــو يعــرف أنــه اململــوك جابــر.
ســيدخل اجلنــة ًّ
ـت قلــب
ـت مثنهــا ربــع قــرن مــن رايح املنــايف ولذلــك لــن أدخــل اجلنــة ألنــي أتعبـ ُ
ـت ال ودفعـ ُ
لكنــي قلـ ُ
أمــي حــى نســتين ،وقلــب طفلــي حــى صــارت ختــاف علـ ًّـي مــن كل شــيء.
لــن أكتــب لــك بعــد اليــوم ،ســأكتب لنفســي طاملــا مل يعــد مبقــدوري أن اكتــب لـ ِ
ـك ،وملــاذا أكتــب
ـك وأنـ ِ
لـ ِ
ـت ال تقرئــن منــذ زمــن؟ ملــاذا مطلــوب مــي تفســر احلــب كل يومــن وأان الــذي كطائــر أعمــى
دخلــت غاابتـ ِ
ـك حــى رأيــت جثــي أســفل شــجرة الوقــت.
ال تكــن ضعيفـاً هكــذا أمــام احلــب ،إذا أخطــأ حبيبــك اقطــع رأســه دون حماكمــة ،لــن يغضــب منــك
ألنــه ســيتوه يف دائــرة السـؤال.
 ملاذا قتلتين؟! ِألنك أحببتين..
 ملاذا اخرتتين أان؟ ِيدي.
ألنك الوحيدة بني َّ
آخ لــو انــي ال أخــاف الســكني ،لقتلــت كل الذيــن ينتظــرون ومل يص ّدقـوا أنــي منــذ األزل أنتظــر هنــا،
وكان مــن املفــرض أن أعيــش مثــل أيـّـة فراشــة ال تنتظــر ســوى أن حتلّــق يف الســهول.
كونوا خبري ،للذين مل يبلغوا حلم الفراشة وخذلتهم األرض واحلقول.
كونـوا خبــر ،الذيــن استســلموا ،والذيــن الزالـوا يتحاربــون ابلفكــرة إلثبــات العكــس ويف النهايــة حيــرق
الكتــاب.
كونوا خبري ،الذين ميوتون اآلن دفاعاً عن االسم فوحده سيبقى.
آخ لــو عنــدي مســدَّس ولــو كان معطّـاً ،أحــب الطـران لكنــي ال أحــب ان اكــون طيــاراً ســوى ملــرة
واحــدة ،أن انطلــق حنــو الغيــم يف صعــود أبــدي وأرمــي لكــم الرســائل مــن كل مســاء.
ـك يومـاً لكنــي فشــلت كثـراً يف حــذف صورتــكِ
ـك أبنــي مل أحبـ ِ
ـك كنــت ســأعرتف لـ ِ
لــو أنــي اآلن معـ ِ
العالقــة كمصـ ٍر حمتــوم ًّيف.
لــو أنــي ال أخــاف النــدم لرميــت هاتفــي يف النهــر بــكل ذكرايتــه .كون ـوا خبــر ،وال ختاف ـوا احلــروب
فهــي تعلمنــا اإلنســانية ،وال ختافـوا الفـراق ألنــه الفرصــة الوحيــدة ألن نتعلّــم احلــب ونوقِّــع عليــه بدمعــة
وابتســامة ،متام ـاً كدمعــة أمــي وابتســامتها يــوم رحيلــي قبــل ســنوات طويلــة.

ميشيل كرشة
يسر عيان
كاتب سوري

يف مدينــة دمشــق-حي القيمريــة عــام  1900أبصــر
ـب
الفنــان ميشــيل كرشــة النــور يف كنــف أسـرته الــي حتـ ّ
العلــم وتق ـ ّدر الفــن ،ظهــر ميلــه للرســم والتصويــر يف
سـ ٍّـن مبكــرة .تقــدم إىل مســابقة التصويــر يف املدرســة
الوطنيــة للفنــون يف ابريــس وأصبــح طالبــا فيهــا بعــد
اجتيــازه املســابقة عــام  .1919تتلمــذ يف ابريــس
علــى يــد الفنــان لوســيان ســيمون وهنــاك أتيحــت
الفرصــة أمــام ميشــيل لالطــاع علــى املــدارس الفنيــة
احلديثــة يف أوراب وعلــى تياراهتــا املختلفــة ،بــل والتأثــر
هبــا أيضــا .عــاد بعــد إهنــاء دراســته إىل دمشــق عــام
 1925حام ـاً جتربــة عميقــة يف التصويــر وأصولــه ومدارســه.
درس الفنــون يف العديــد مــن املــدارس والثانــوايت يف دمشــق
عُـ ّـن مدرسـاً للفنــون يف مكتــب عنــر كمــا ّ
حــى تقاعــده عــام  .1949ســاهم ميشــيل بتأســيس مجعيــة حمـ ّـي الفنــون عــام  .1950شــارك يف
العديــد مــن املعــارض العربيــة والعامليــة وحصــل علــى جوائــز مهمــة خــال مشــاركاته الفنيــة يف مصــر
وفرنســا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
يعتــر ميشــيل كرشــة مــن أوائــل مــن طرقــوا أبــواب احلداثــة يف احلركــة التشــكيلية املعاصــرة إذ أتثــرت
أعمالــه ابالنطباعيــة حيــث كان يعــاجل لوحاتــه بضــرابت واثقــة يبتعــد فيهــا عــن التفاصيــل خمالفــا قواعــد
املدرســة الكالســيكية والتســجيلية والواقعية ،كان حيمل لوحاته وألوانه للرســم خارجاً يف اهلواء الطلق
علــى طريقــة كبــار أســاتذة الرســم االنطباعــي .مــن اخلصائــص اجلماليــة الــي جندهــا يف لوحاتــه جتانــس
ـات العفويــة
العناصــر واألشــكال واملشــاهد يف إيقاعــات لونيــة غابــت عنهــا اخلطــوط وأظهــرت اللمسـ ُ
البقــع الضوئيــة علــى كتلــة العناصــر املختلفــة .تنــاول الفنــان ميشــيل بريشــته خمتلــف املوضوعــات
فصـ ّـور املشــاهد االجتماعيــة واملنــازل القدميــة واحلديثــة مــن الداخــل وصـ ّـور املقاهــي والريــف وحيــاة
البــدو ،مــن أشــهر أعمالــه نوفــرة دمشــق وثالثيــة ميســلون وحــرب الســويس.
كان كرشــة غزيــر اإلنتــاج حيــث تــرك أكثــر مــن ألــف عمـ ٍـل فــي لتكــون شــاهدة علــى اإلجنــاز املهـ ّـم
للفنــان صاحــب األثــر األكــر بتوجيــه احلركــة التشــكيلية املعاصــرة اىل االنطباعيــة واحلداثــة .بقــي كرشــة
خملصـاً إىل ريشــته أصيــا دائمـاً يف موضوعاتــه حــى فاجــأه املــوت أثنــاء حتضــره ملعــرض فــي يف مدينــة
نيويــورك عــام  1973لتنطــوي صفحــة علَـ ٍـم كبــر مــن أعــام احلركــة التشــكيلية الســورية املعاصــرة.
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اببتســامتك اســتقر الفجــر يف حيــايت وابت الليــل بعيــداً ،أان وأنــت
متحــدان رغــم ابتعــادك الزلــت هنــا ،نبضــات قلبــك أشــعر هبــا ال
تفارقــي ،احتــدان قبــل أن أولــد وأرى احليــاة ،وعندمــا رأيــت النــور كان
نــور وجهــك األول ،أصبحــت أرضــي ومسائــي ،عاملــي أبســره يكمــن
بنظــرة عينيــك ،وكان حضنــك معبــدي ،أنــت احللــم وأان النــوم ،أغفــو
علــى دقــات قلبــك لنؤلــف معـاً حيــاة كاملــة ،أي طريــق فهــو اجتاهــك
وأي ه ـواء هــو أنفاســك ،والشــمس تشــرق مــن عينيــك ،تالمســن
روحــي بيديــك الطاهرتــن وأبقــى صغــرة معــك ،مــن دونــك لســت
علــى طبيعــي ،ال أشــعر بشــيء مميــز إال مــن خاللــك ،غــادرت وتركتــي
جســداً ال يتحكــم بداخلــه ،أريــد نفســي علــى طبيعتهــا كمــا كنــت
معــك ،أان عالقــة اآلن وروحــي مرهونــة بــك ،أصبحــت األمــور معقــدة
بعــدك ،أمحــل آالمــي معــي وجراحــي الــي كنــت بلســماً هلــا ،العــامل ليــس
مثالياً كما اعتقدت بوجودك وأان ال أشــعر بشــيء مجيل ،ال تســألوين
فليــس لــدي جـواب هــو شــعور يرافقــي منــذ رحيلهــا ،عقلــي مســجون
ابلتفكــر مثلــك والتصــرف والصــر واحلنــان وإن كنــت ال أطالــك،
فشــخصيتك كانــت مفعمــة ابحليــاة والتفــاؤل شــعارك وأان أمتتــع

بظلــك قلي ـاً ،مــاذا حققــت اببتعــادك عــي ،عانقيــي ملــرة واحــدة
كــي تعــود أنفاســي كالســابق ،فبحــة صــويت بعــدك الزمتــي ،أريــدك
بكامــل وعيــي ال ميكنــي أن أســتمر طوي ـاً فــأان ضعيفــة عكــس مــا
يتصــورون ،يــدك الــي تالمــس رأســي وتربــت علــى ظهــري بعيــدة
وأان أشــعر ابســتياء ،لكنــي تلقيــت درسـاً قاســياُ اببتعــادك ،ذكـراييت
معــك جــزء مــن حيــايت ال مفــر منهــا ،وأنــت جــزء مــن كل حلظــة
أعيشــها ،جيعلــي أشــعر أنــي لســت مبفــردي ،وأنــك متوفــرة دومـاً مــن
أجلــي مــى اســتدعيتك كنــت أمامــي هبيبتــك وطلتــك وابتســامتك
اجلميلــة الــي عهدهتــا دوم ـاً ،تقولــن يل اســلكي نفــس طريقــي؟،
طريقــك صعــب اي أمــي فأيــن يل طيبتــك وحنانــك وصــرك الفائــق،
فاحليــاة أصبحــت قاســية وصعبــة والنــاس تغــرت ،فهــم اآلن يفســرون
الطيبــة ابلســذاجة واحلنــان ابلضعــف ،واحليــاة أصبحــت بعــدك
طويلــة جــداً ،أرى نظرتــك وأعــرف ردك ،عهدتــك قويــة وصبــورة
ال تستســلمي فأنــت مثلــي حتبــن احليــاة وســتنجحني ابســتقطاب
العائلــة مــن بعــدي كــوين هلــم ســنداً وأمـاً ،آه كــم هــذا املطلــب صعــب
فاألمومــة شــيء خ ـرايف ،عــذراً اي أمــي جئتــك بــكل مشــاكلي الــي
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رأيت املوت جيلس على حافة الرصيف
عابساً ..يعقد ما بني حاجبيه
صغار ال يسرت عرينا
وحنن ٌ
إال الزغب..
لكنه مينحنا الدفء يف خضم معاركنا
مع أقراننا والطفولة املشتهاة
على جفن احللم الذي يفيض ابألمل
نتداول الضحكات اجمللجلة
ونتسابق على قارعة الطريق
قالت أمي:
« اقذفوه ابلنرد «
« خادعوه «
فال يقرتب من ألعابكم
وال يسرق أايمكم
وحني قذفناه ابلنرد
ألقى عليه وعلينا نظرة حانية
«ابتسم ..مث رحل »!!...
نرد أمي ال يشبه أي نرد آخر
هو أبيض يف كل وجوهه
«مثل قلبها »!!...
ال دوائر سوداء
وال أحالم مسلوبة

ينهض املوت بعد دهر
يستند على عكازه بقسوة
ظهره احملين ال مينحه فرصة
للَّحاق أبحد
يتخبط بشكل عشوائي
يقذف بعكازه هنا وهناك
فإذا أصابت أحدهم
(ابتسم ..مث انم يف هدوء)
فنضحك حني ذاك
ونلوح له من بعيد !!...
شديدو اهللع حنن اآلن
حنث اخلطى
نلهث فوق حصى الدروب
نتدافع ..حىت انقطاع األنفاس
ابغتتنا عودة املوت
«وقد اشتد ساعده»
« املوت عاد شاابً «
ويلحق ابجلميع
فقدان نرد أمي الناصع البياض
وفقدان معه ذاك األمان
الذي كنا نرتع يف ظالله
والسالم !!...

أايمنا كعجلة (الروليت)
تدور ..وتدور ..بسرعة رهيبة
وأنفاسنا املعلقة عليها
فيما يشبه خماض االحتضار
عيوننا اجلاحظة تبتهل
يف خوف وخشوع
فكلما توقفت حلظة
«انلت واحداً منا»
مقامرة هي حياتنا وأايمنا
وعيوننا معلقة على اجلادة الضيقة
هناك ..حيث حتمل ظباء بيضاء
أرواحاً ما عرفت إال البياض
فتأخذها من معرب النور
حيث الطرق الواسعة
واملروج اخلضراء
إىل الفردوس املوعود
احلياة ترهبنا كثرياً
وحنن على قيد االنتظار
كلما زرعنا غصن زيتون
حطمته عاصفة الرحيل اهلوجاء
ما عاد يرهبنا الرحيل
واملوت حمراب
«لصالة النجاة واخلالص»

اهنالــت علينــا فجــأة ،نســيت أن أخــرك أن ســلك كهرابئــي قــد مــس
بلــدان وقفــز النــاس قفــزة واحــدة ،منهــم مــن ســقط ومنهــم مــن متســك
حببــال األمهــات ،مجيــل أنــك غــادرت قبــل أن تــري مــا رأينــاه فقلبــك
الصغــر ال يقــوى علــى االحتمــال ونقــاء روحــك لــن يصــدق مــا نـراه،
مســتمرة فقــط ألفــوز حببــك ورضــاك ،مــن توافــه املنيــة ال ميــوت! بــل
يــرك أثــره وذكـراه ،وتضــل حياتــه مرتبطــة حبياتنــا لعشــرة أســباب أوهلــا
وعاشــرها احلــب واالنتمــاء ،ال أحــد يبكــي بعــد اليــوم علــى الفقــدان
فهــم معنــا ،صمتهــم يتحــدث مــن خاللنــا والســعادة ليســت بعيــدة
بــل تتوارثهــا األجيــال ،لــن نستســلم لنحصــل علــى املزيــد مــن الفــرح
ونكمــل طريقهــم كمــا أرادوا ،نعــم اي أمــي أنــت معــي يف كل مــكان،
معــك أجتــاز احلــدود لســت وحيــدة فجاللتــك يف كل مــكان.

أميركا في سورية بين التدخل المباشر و «إدارة األزمة»

Suriye’de Amerika’nın doğrudan müdahalesi ve “kriz yönetimi” arasında
Muhammed Ali Sabuni
كاتب سوري
Suriyeli Yazar

يف حديثــه لصحيفــة الشــرق األوســط بتاريــخ  31ينايــر /كانــون اثين 2021قــال املســؤول األممــي
األمريكــي الســابق جيفــري فيلتمــان « أن السياســة األمريكيــة يف ســورية إلداريت أوابمــا وترامــب فشــلت
يف حتقيــق نتائــج ملموســة إزاء أهــداف واشــنطن ابســتثناء هزميــة داعش،داعيًــا إىل اختيــار مقاربــة جديــدة
تقــوم علــى إجبــار نظــام األســد ابختــاذ خطـوات ملموســة حمــددة وشــفافة الميكــن العــودة عنهــا يف شــأن
اإلصــاح السياســي،لكنه شــكك يف اســتجابة النظــام إلجنــاح ذلــك» .وقــال « إن الوضــع االقتصــادي
اجلديــد يف ســورية ســيهدد النظــام أكثــر مــن االنتفاضــة الــي قامــت ضــده منــذ عشــر ســنوات «.
ـذري عــن أهــداف الشــعب الســوري منــذ بدايــة
ال شــك أبن أهــداف أمــركا يف ســورية ختتلــف جـ ً
اهتمــام أمــركا يف ســورية منــذ مخســينات القــرن املاضــي عنــد طــرح مشــروع أيزهنــاور ملــلء الفـراغ ورفضــه
دائمــا يف صــف
مــن قبــل ســورية،فلم تكــن أمــركا يف اترخيهــا كلــه تعمــل لتحقيــق مصلحــة الشــعوب هــي ً
األنظمــة القمعيــة ضــد شــعوهبا،وطلب فيلتمــان مــن اإلدارة احلاليــة مقاربــة جديــدة للملــف الســوري وهــو
أيضا أن ســورية ليســت يف أولوايت هذه اإلدارة .هو نوع من اســتمرار التضليل األمريكي املســتمر
يعلم ً
خصوصــا وأن روبــرت فــورد الســفري األمريكــي الســابق يف ســورية طلــع علينــا
حيــال مــا جيــري يف ســورية،
ً
مبقــال يقــول فيــه أن اإلدارات األمريكيــة فشــلت يف فهــم الوضــع الســوري لذلــك فشــلت يف إجيــاد حــل
صحيحــا أن األمــركان مل يفهم ـوا الوضــع الســوري
أيضــا إمعــان يف التضليــل والتزييف،فليــس
لــه ،وهــذا ً
ً
وهــم الذيــن كانـوا مــع كل خطــوة خيطوهــا النظــام منــذ عــام 1970بتدخالتــه اخلارجيــة وقمعــه الداخلــي
وعالقاتــه مــع ج ـواره ومــع العامل.وللتخلــص مــن هــذا امللــف جلــأت أمــركا لتســليم امللــف الســوري
ـكري حتــت نظــر
لروســيا وابلتبعيــة إليـران ،ومــع جناحهمــا عسـ ً
راعيهما،فهــذا يبــدو غــر ممكــن علــى الصعيــد السياســي
ولــن يصــل بســورية إىل حــل أزماهتــا حلاجتهمــا ابلرجــوع إىل
الراعــي األساســي /ويبــدو أن هــذا الراعــي األمريكــي أصـ ًـا
مل يصــل إىل اآلن للصيغــة الــي يرضــى عنهــا حلــل هــذه
املعضلة،فتدخلــه املباشــر يف مشــال وشــرق ســورية واســتيالئه
مــع حلفائــه مــن االنفصاليــن األكـراد علــى ثــاث حمافظــات
هــي املنتجــة األساســية،مل توصلــه إىل اســتقرار األمــر لــه هنــاك
أساســا علــى متزيــق ســورية أو
ليفــرض احلــل الــذي ســيقوم ً
علــى األقــل لتســليم جــزء كبــر منهــا حللفائــه األك ـراد الذيــن
ميارســون نفــس ممارســات النظــام مــن حيــث االســتبداد
والفســاد والتغــر الدميغـرايف ضــد الســكان وأصحــاب األرض
احلقيقيــن،وإذا كان النظــام يهــرب أبم ـوال البلــد وثرواتــه إىل روســيا وسويس ـرا ولبنــان فاملصيبــة أن مــا
يســمى اإلدارة الذاتيــة هتــرب أبم ـوال هــذه املناطــق املســتوىل عليهــا إىل جبــال قنديــل.
إن قــول فيلتمــان أبن الوضــع االقتصــادي اجلديــد أخطــر علــى النظــام مــن االنتفاضــة هــو كمــا قلنــا
زايدة يف التضليل،فهــذه الــدول اليهمهــا معــاانة شــعوهبا،فأمريكا تفــرض عقــوابت صارمــة منــذ ســتينات
القــرن املاضــي علــى كثــر مــن الــدول مثــل كــواب وكــوراي الشــمالية وبعدهــا إيـران وفنزويــا ومل حتــدث فارقًــا
للنظــام رغــم املعــاانة القاســية لتلــك الشــعوب الــي الهتتــم لــه أمــركا .فاجلــزء األكــر مــن معــاانة شــعبنا
تعــود لســوء إدارة وفســاد احلكــم يف ســورية ألنــه جبانــب املعــاانة الكبــرة الــي يعانيهــا الســوريني،جند أن
حيتــان الفســاد تكــر وتنمــو وال تلتفــت لعقــوابت أمــركا الــي تتبجــح هبــا وتعتربهــا الســاح األمضــى
ضــد النظام،فمــن خالهلــا وبســببها وبســبب الطــرق امللتويــة للتهــرب منهــا الــي أجادهــا النظــام تنمــو هــذه
احليتــان وتكــر علــى حســاب لقمــة العيــش الــي حــرم منهــا الشــعب الســوري.
إن مــا يهــم أمــركا حاليًــا يف ســورية هــو أمــن إسـرائيل،ولو أن النظــام حافــظ علــى هــذا األمــن منــذ عــام
 ،1974إالّ أن هــذ الكيــان يطلــب املزيــد واملزيــد .ورأيــه مبــا حيــدث يف ســورية هــو الفيصــل عنــد اإلدارة
األمريكية،وما لعبة اللجنة الدســتورية اليت ابتدعها روســيا كما ابتدعت مســارات أســتاان وسوتشــي لتلغي
مســار جنيف األممي الذي أنتج قر ًارا دوليًا يبدأ بعملية سياســية تفضي إىل مرحلة انتقالية حتاول روســيا
وبدعــم أمريكــي مــن حتــت الطاولــة إىل إلغائهــا لصــاحل تعــومي النظــام.
روســيا تريــد بقــاء النظــام فهــو طريقهــا لولــوج عــامل جديــد طاملــا عملــت لــه منــذ االحتــاد الســوفيييت وهــو
الوصــول إىل امليــاه الدافئــة وقــد وصلــت ،وأمــركا تريــد لعمالئهــا يف شــرق الفـرات االســتمرار واالســتقرار
أبدوات جبــال قنديــل الغريبــة علــى ســورية وشــعبها،ومصلحة الشــعب الســوري ليــس هــذا وال ذاك...
فمصلحــة شــعبنا هــي يف إقامــة دولــة وطنيــة دميقراطيــة موحــدة وهــو قــادر علــى إعادهتــا أقــوى مــن قبــل
عندمــا ترتفــع عنــه أايدي احملتلــن الــروس واألمــركان واإليرانيــن وأذانهبــم.

31 Ocak 2021’de Şarkul Avsat gazetesine konuşan eski ABD’li yetkili Geoffrey Feltman,
ABD’nin Obama ve Trump tarafından Suriye’ye yönelik gösterdiği politikası, IŞİD’i
yenmek dışında Washington’un hedeflerine ilişkin somut sonuçlar elde edemedi. Amerika
politikası Esad rejimini siyasi reform konusunda geri döndürülemeyecek somut, spesifik
ve şeffaf adımlar atmaya zorlamaya dayalı yeni bir yaklaşım açtı, diğer yandan rejimin
bunu başarılı kılmak için verdiği cevabı da sorguladı. Jaff jackman Suriye’deki yeni ekonomik durumun rejimi on yıl önce ona karşı çıkan ayaklanmadan daha fazla tehdit edeceğini
söyledi
Eisenhover’in projesinin boşluğu doldurması için Önerdiği ve Suriye tarafından reddedildiği 1950’lerden bu yana Amerika’nın Suriye’ye ilgisinin başlangıcından beri Amerika’nın Suriye’deki hedeflerinin Suriye halkının hedeflerinden kökten farklı olduğuna şüphe
yoktur. Amerika - tüm tarihi boyunca - halkın yararına çalışmıyordu. Her zaman kendi
halkına karşı baskıcı rejimlerin yanındaydı.. Feltman mevcut yönetimden Suriye dosyasına
yeni bir yaklaşım istedi ve Suriye’nin bu yönetimin öncelikleri arasında olmadığını da biliyordu. Bu, Suriye’de olup bitenler Amerika’nın yanlış bilgisidir. Özellikle eski ABD’nin
büyükelçisi (Robert Ford) bize bu yazı ile geldiğinden beri: “ Amerikan yönetimi Suriye’nin durumunu anlamada başarısız oldu. Ayrıca buna bir çözüm bulamadı.
Bu aynı zamanda yanıltıcı ve tahrifatın bir devamıdır.Amerikalıların Suriye’nin durumunu
anlamadıkları, rejimin 1970’ten bu yana dış müdahaleleri ve iç baskısı ile attığı her adımda
onlar olduğu doğru değil. Onlar, rejimin komşusu ve dünya ile ilişkilerini de gayet iyi
biliyordular. Amerika Suriye dosyasından kurtulmak
için Suriye dosyasını Rusya’ya sonra da İran’a teslim
etmeye başvurdu. Askeri başarılarına rağmen; bu siyasî düzeyde mümkün görünmüyor ve ana sponsora
dönme ihtiyacı nedeniyle Suriye’deki krizlere çözüm
getirilmeyecek. Görünüşe göre bu Amerikan çoban,
bu ikilemi çözmek için tatmin olduğu formüle henüz
ulaşamamış. Kuzey ve doğu Suriye’ye doğrudan
müdahalesi ve Kürt ayrılıkçı müttefikleriyle birlikte üç
vilayeti ele geçirmesi, Suriye’yi temelde parçalayacak
ya da en azından büyük bir kısmını, rejimin nüfusa
ve arazinin gerçek sahiplerine karşı tiranlık, yolsuzluk
ve demografik değişim açısından aynı uygulamalarını
uygulayan Kürt müttefiklerine devretmekti. Ve eğer
rejimin Suriye’nin parasını ve servetini İsviçre, Lübnan ve Rusya’ya kaçırdığını göz önünde bulundurursak, kendini “Özerk Yönetim” olarak
adlandıranlar da ele geçirdiği bölgelerin paralarını Kandil Dağlarına kaçırmaktadır.
Feltman’ın yeni ekonomik durumun rejim için ayaklanmadan daha tehlikeli olduğunu
söylemesi, dediğimiz gibi, yanlış bilgiden başka bir şey değildir. çünkü Amerika 1960’lardan bu yana katı yaptırımlar uyguladı. Küba, Kuzey Kore’nin ardından İran ve Venezuela
gibi birçok ülke ve çektiği acıya rağmen rejim açısından bir fark yaratmadı, bu halklara
zalimdir. Amerika halkları hiç düşünmüyor Halkımızın çektiği acıların büyük kısmı Suriye’deki yönetimin yolsuzluklarından ve kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü Suriyelilerin çektiği büyük acıların yanı sıra yolsuzluk hortumlarının büyüdüğünü görüyoruz.
Amerika’nın övünerekten yaptığı yaptıramlara dikkat etmediklerini görüyoruz. Rejime
karşı en güçlü silah olarak kabul edilen bu yolsuzluk hortumları Suriye halkının mahrum
kaldığı geçim kaynakları ve refahları pahasına büyüyor. Şu anda Suriye’de Amerika için
en önemli olan şey, İsrail’in güvenliğidir. Suriye rejimi bu güvenliği 1974’ten beri sürdürse
de bu varlık giderek daha fazlasını talep ediyor. Ve onun Suriye’de olup bitenlere ilişkin
görüşü Amerikan yönetimi için belirleyici faktördür. Anayasa Komitesi’nin, uluslararası
bir çözüm üreten uluslararası Cenevre yolunu iptal etmek için Astana ve Soçi yollarının
?icat edildiği gibi Rusya’nın icat ettiği bu oyun nedir
Bu, Rusya’nın ABD desteğiyle sistemi dalgalandırmak adına iptal etmeye çalıştığı bir geçiş
aşamasına götüren siyasi bir süreçle başlıyor Rusya, ılık sulara erişim sağlayan Sovyetler
Birliği’nden bu yana çalıştığı rejimin ayakta kalmasını istiyor . Ve artık onun zamanı geldi. Ve Amerika, Fırat’ın doğusundaki ajanlarının Suriye ve halkı için garip olan Kandil
dağlarının araçlarına devam etmesini ve yerleşmesini istiyor. Ve Suriye halkının ilgisi ne bu
ne de bu ... Halkımızın çıkarı, birleşik, demokratik, ulusal bir devlet kurmaktır.
Rus, Amerikalı ve İranlı işgalcilerin ellerinden ve kuyruklarından çekildiğinde eskisinden
daha güçlü bir şekilde geri verebiliyor.

عربي تركي
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Suriye devriminin kutlamaları O büyük Suriye’dir… Esad’ın Suriyesi değildir
إشراق

Sene 2011 aylardan ise Mart ayı. Suriye devrimi birkaç ilde başladı ilkin, devrim rejimin ve onun baskıcı yönetiminin devrilmesi çağrısında bulunmuştu. Gösteriler barışçıldı, iyi niyetlerinin bir işareti olarak askerlere gülleri
vermeye çalıştılar. Ancak Suriye rejimi,halkını yerlerinden çıkarıp öldürdü. Halk artık yerlerinden edilmiş ve
mülteci olmuşlardı. Göstericiler canlı mermilerle ve arkalarında yüzbinlerce mağdur bırakan, kaybolan, gözaltına
alınan devrimcilerin sistematik tutuklama, işkence ve birden ortadan kaybolma durumu ile karşı karşıya kaldı.
Devrimci halk, Suriye devriminin Şam’ın kasapına, zulme ve esedi’n “babadan oğluna” rejimin egemenliğine karşı
olduğuna inandılar, sonra bunun dünyanın tiranlarına ve ahlaktan sıyrılmış süper güçlere karşı büyük bir devrim
olduğu anlaşıldı. ve insanlık. Suriye devrimi, Batı’nın her zaman söylediği dünya insanlığının sahteliğini ve insan
hakları sloganlarını ortaya çıkardı
Dünya, devriminin başarısını engelleyen Suriye halkının iradesine karşı durdu, çünkü devrimin başarısı tüm trenleri
yakan bir meşale olacak, bu nedenle dünya rejiminin başı Beşar’ı tutmak ve ona sağlamak için her fırsatı değerlendirdi. Suriye şehirlerini yok etme, özgür insanları öldürme ve geri kalanları yerinden etmeye itme misyonunu
desteklemek için ihtiyaç duyduğu para ve silahlar, göç ve İranlıların Suriye vatandaşlığını verdikten sonra yerlerine
değiştirilmesi. İsrail, sınırlarını koruduğu ve savunduğu suçlu Beşar ve gömülü babasını ödüllendirmek istedi, bu
nedenle Amerika’ya Rusya ve İran’ın Suriye rejimini desteklemek için Suriye’yi işgal etmelerini sağlama talimatı verdi. Özgür Suriyeliler tüm küresel planları, İran’ın emellerini,mezhep milislerinin planlarını bozdular.Rus
sömürüsünü reddedip direndiler.Ve tüm dünyaya, Suriye devrinin üç ay içinde sona erdireceğine söz veren Putin’i
küçük düşürdüler. Ancak rüzgar Rusya, İran ve onlarla birlikte çalışan diktatör Arap zorbalarının istediği gibi esmedi. Bilakis tam tersi yönde esti.. Suriye devriminin onuncu yıl dönümünü anma kampanyası kapsamında Özgür
Suriye halkı, devrimini Suriye içinde ve dünyadaki tüm sığınma ülkelerinde şu slogan altında kutladı:
“Hayal etmeye cüret ettik ve haysiyetimizden pişman olmayacağız.”
Duruşları ve sloganlarıyla devrimin ,devrimcilerin kalplerinde öldüğü zaman meydanlarda ve savaşlarda ölebileceğini vurgulayarak, Devrimin sesinin korunmasını ve içlerinde solmasına izin vermemesini talep ediyorlar. Demek devrim kalplerimizde ölüyor, sonra meydanlarda bitiyor. Çeşitli Arap ve Arap olmayan ülkelerden aktivistler,
devrimlerinin yıl dönümünde Suriyelilerle dayanışma gösterdiler ve dayanışmalarında Esad rejimi hapishanelerinde
tutukluların resimlerini taşıttılar.
Suriye’de:
Suriye devriminin onuncu yıldönümünde, kurtarılmış Suriye şehir ve kasabalarında gösteriler düzenlendi ve
göstericiler, rejim ve takipçileri devrilene kadar faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladılar. Devrim yerine getiriline kadar da devrimlerinin devamını teyit ettikleri sloganlar attılar . İdlib Valiliğine bağlı şehir ve kasabalarda on binlerce kişi dışarı çıktı ve gösteriler Efrin, Tel Abyad, Atareb, Azaz, El-Bab, Ras Al-Ain, Sarmada, Eriha,
Akhtarin, Kafr Takharim, Armanaz, Bazaa’ya yayıldı. Rakka’da ise Şeyh Hadid, Cerablus, Suran, Marea ve Tabka
kasabalarında göstericiler, rejime ve rejimin son on yıldır işlediği suçlara karşı sloganlar atarak Suriye devriminin
bayrağını kaldırdı. Ve Suriye’nin güneyinde, Daraa vilayetinde, devrimin ilk kıvılcımı Binlerce Suriyeli, devrimin
başlamasının onuncu yıl dönümünde göstericiler, Daraa’daki Ulu Omari Camii sahasında toplandılar. Rejimin devirilmesini talep ederek uluslararası toplumun suçlar konusundaki sessizliğini kınadılar Ve Suriyelilerin - dünyanın
her yerinde - gösterilerini izleyenler, Suriyelilerin çektiği bunca şeyden sonra; Eminim ki bu gösteriler bu halkın
canlılığının, iradesinin, devrimini başarıya ulaştırma ve Esad rejimini ve onu destekleyenleri devirmeye yönelik
kararlılığının kanıtıdır. Dünyanın bu büyük devrime nasıl son vereceği konusunda kafası karıştı ve devrimlerine
karşı insanlık dışı tüm vahşi yöntemleri kullanmalarına rağmen Suriye halkının ateşini ve özgürlük arzusunu kıramadı. Bu bağlamda Suriye Devrimi’nin 10. yıl dönümünü kutlayan etkinlikler kapsamında İdlib’de ki Özgürlük
salonunda büyük bir spor turnuvası olan Şehit Abdul Basit Al-Sarout turnuvası da düzenlendi
Türkiye’de:
Büyük Suriye Devrimi’nin onuncu yılına girmesi vesilesiyle, bu vesileyle Türk şehirlerinin çoğu protesto ve gösterilere tanık oldu, yüzlerce Suriyeli, devrimlerinin ilkelerini özgürlük ve onurla vurgulamak için meydanlarda toplandı. Fatih bölgesindeki İstanbul şehri büyük bir gösteriye tanık oldu ve katılımcılar, suçlu Suriye rejimini ve
dünyanın yanında durmasını kınayan, devrimin devam ettiğini teyit eden ve iyi niyetli sloganlarını koruyan sloganlar attılar. Şanlıurfa ve Gaziantep şehirleri de Suriye devriminin Esad rejiminden ve onun Rus ve İranlı işgalcilerden
yardımlarından arınmış özgür bir Suriye’ye ulaşana kadar devam ettiğini doğrulayan duruşlara tanık oldu.
Fransa’da:
Önümüzdeki seçimleri kınamak ve büyük Suriye devrimini yüceltmek için Paris’te ve özgür Suriyelilerin bulunduğu
Fransız şehirlerinde çok sayıda nöbet ve toplantı yapıldı ve 20/3/2021 Cumartesi günü durakların birleştirilmesi
kararlaştırıldı, ancak Corona virüsünün üçüncü saldırısının koşulları ve kapsamlı yasağın geri dönmesi, kuruluşunu
engelledi ve Strasbourg kentine izin verildi Suriye Yazarlar ve Yazarlar Forumu, kuruluşunda Suriye’yi bir araya
getiren dayanışma standına da resmen katıldı. ve Fransız Lyon kentinde sürmekte olan Suriye devrimi başlığı altında
Fransız aktivistler.
Amerika’da:
Suriyeliler tarafından New York ve Washington’da suçlu Beşar Esad’ı ve rejimini devirmek için gösteriler düzenlendi.
Avrupa Birliği’nde:
Tüm Avrupa ülkelerinde, Hollanda, İsveç, Kanada, Danimarka ve Avusturya’da gösteriler düzenlendi.
Almanya’da:
Kutsal Suriye devriminin onuncu yıl dönümünü anmak için tüm Alman şehirlerinden gelen Suriye devriminin
gençlerinin katıldığı Hamburg semtinde merkezi bir kitle gösterisi düzenlendi.
Almanya’nın Frankfurt kentindeki özgür insanlar, rejimin bayraklarını ayaklarıyla ezdiler.

، مطالبــة إبســقاط النظــام وأجهزتــه القمعيــة، انطلقــت الثــورة الســورية يف عــدد مــن احملافظــات،2011 مــارس/يف آذار
، وجابــه النظــام الســوري املتظاهريــن ابلرصــاص احلــي، كإشــارة إىل نقائهــا،املظاه ـرات كانــت ســلمية محلــت فيهــا الــورود
، مــا خلَّــف مئــات اآلالف مــن الضحــااي واملغيبــن واملعتقلــن،وحبمــات ممنهجــة مــن االعتقــاالت والتعذيــب وإخفــاء الثـوار
 اعتقــد الشــعب الثائــر أبن الثــورة الســورية كانــت ضــد ســفاح دمشــق.إضافــة ملئــات اآلالف مــن النازحــن واملهجريــن والالجئــن
 مث تبــن لــه أهنــا ثــورة كــرى ضــد طغــاة العــامل وضــد دول عظمــى جتــردت مــن األخــاق،والقمــع وحكــم التوريــث األســدي
 لقــد. لقــد كشــفت الثــورة الســورية زيــف إنســانية العــامل وشــعارات حقــوق اإلنســان الــي طاملــا تغــى الغــرب هبــا،واإلنســانية
 لذلــك بــذل، ألن جناحهــا ســيكون شــعلة حتــرق كل الطغــاة،وقــف العــامل ضــد إرادة الشــعب الســوري مانعـاً مــن جنــاح ثورتــه
العــامل كل االمكانيــة لإلبقــاء علــى رأس النظــام بشــار ومــده مبــا يلزمــه مــن مــال وســاح لدعــم مهمتــه يف تدمــر املــدن الســورية
 أرادت. وإحــال اإليرانيــن بــدال منهــم بعــد منحهــم اجلنســية الســورية، ودفــع مــا تبقــى منهــم إىل النــزوح واهلجــرة،وقتــل األحـرار
إس ـرائيل مكافــأة حارســها اجملــرم بشــار ووالــده املقبــور حلمايتهــم حدودهــا والدفــاع عنهــا فأوعــزت إىل أمريــكا لتمكــن روســيا
.وإي ـران مــن احتــال ســوراي دعمــا للنظــام الســوري
 وأذل ـوا، ورفض ـوا املســتعمر الروســي وقاومــوه،لقــد أفشــل الســوريون األح ـرار املخططــات العامليــة وإي ـران وميليشــياهتا الطائفيــة
اجملــرم األكــر بوتــن الــذي وعــد العــامل أنــه ســينهي ثــورة الســوريني خــال ثالثــة أشــهر لكــن تبــن أن الـرايح ال جتــري كمــا تشــاء
 احتفــل، وضمــن محلــة إحيــاء الذكــرى العاشــرة للثــورة الســورية.روســيا وإي ـران ومــن معهــم مــن طغــاة العــرب الديكتاتوريــن
:الشــعب الســوري احلــر بثورتــه يف الداخــل الســوري ويف كل بلــدان اللجــوء يف العــامل حتــت شــعار
جترأان على احللم ولن نندم على الكرامة
 ومطالبــن،مؤكديــن بوقفاهتــم وأانشــيدهم أن الثــورة عندمــا متــوت يف قلــوب الث ـوار ميكــن أن متــوت يف الســاحات واملعــارك
. عندهــا ســتنتهي يف الســاحات،ابحلفــاظ علــى صــوت الثــورة وعــدم تركــه خيبــو يف دواخلنــا فتمــوت يف قلوبنــا
 ومحلـوا يف وقفاهتــم التضامنيــة صــور،وتضامــن الناشــطون مــن خمتلــف البلــدان العربيــة ودول العــامل مــع الســوريني يف ذكــرى ثورهتــم
.املعتقالت واملعتقلني يف ســجون نظام األســد
:سوراي
 وردد املتظاهــرون هتافــات أكــدوا خالهلــا،يف ذكــرى الثــورة الســورية العاشــرة خرجــت مظاهـرات يف مــدن وبلــدات ســوراي احملــررة
.اســتمرار ثورهتــم حــى إســقاط النظــام وحماســبة رمــوزه وحتقيــق كامــل مطالــب الثــورة
 كمــا عمــت املظاهـرات عفريــن وتــل أبيــض واألاترب وإعـزاز والبــاب،وخــرج عشـرات اآلالف يف مــدن وبلــدات حمافظــة إدلــب
،ورأس العــن وســرمدا وأرحيــا وأخرتيــن وكفــر ختــارمي وأرمنــاز وبزاعــة والشــيخ حديــد وجرابلــس وصــوران ومــارع والطبقــة يف الرقــة
.ورفــع املتظاهــرون علــم الثــورة الســورية مردديــن شــعارات مناهضــة للنظــام واجلرائــم الــي ارتكبهــا خــال الســنوات العشــر املاضيــة
 وطالــب،ويف حمافظــة درعــا جنــويب ســوراي ش ـرارة الثــورة األوىل تظاهــر آالف الســوريني يف الذكــرى العاشــرة النطــاق ثورهتــم
 كمــا نــددوا بصمــت اجملتمــع الــدويل،املتظاهــرون خــال جتمعهــم بســاحة املســجد العمــري الكبــر يف درعــا البلــد إبســقاط النظــام
 ومــن اتبــع مظاهـرات الســوريني بكافــة أحنــاء العــامل بعــد كل مــا عانــوه أتكــد أنــه دليــل.إزاء اجلرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســوري
.علــى حيويــة هــذا الشــعب وقــوة إرادتــه وتصميمــه علــى إجنــاح ثورتــه وإســقاط النظــام األســدي ومــن يدعمــه
لقــد احتــار العــامل كيــف ينهــي هــذه الثــورة الكــرى ومل يتمكــن مــن كســر جــذوة وإرادة احلريــة لــدى الشــعب الســوري ابلرغــم
 دورة الشــهيد (عبــد الباســط، كمــا أقيمــت بطولــة رايضيــة كــرى.مــن اســتعماله كل أســاليب التوحــش الالإنســانية ضــد ثورتــه
.الســاروت) بصالــة احلريــة إبدلــب ضمــن فعاليــات إحيــاء الذكــرى العاشــرة للثــورة الســورية
:تركيا
شــهدت غالبيــة املــدن الرتكيــة مبناســبة دخــول الثــورة الســورية الكــرى عامهــا العاشــر وقفــات احتجاجيــة ومظاه ـرات هبــذه
. شــارك فيهــا مئــات الســوريني الذيــن جتمع ـوا يف الســاحات للتأكيــد علــى ثوابــت ثورهتــم ابحلريــة والكرامــة،املناســبة
 ردد املشــاركون بشــعارات نــددت ابلنظــام الســوري اجملــرم ووقــوف،وشــهدت مدينــة إســطنبول مبنطقــة الفاتــح مظاهــرة كــرى
 كمــا شــهدت مــدن أورفــا وغــازي عنتــاب وقفــات أكــدت. وأكــدوا اســتمرار الثــورة واحلفــاظ علــى شــعاراهتا النقيــة،العــامل معــه
 وأعوانــه مــن،أن الثــورة الســورية مــا زالــت مســتمرة حــى الوصــول إىل ســوراي احلــرة اخلاليــة مــن نظــام القتــل واإلجـرام األســدي
.احملتلــن الروســي واإليـراين
:فرنسا
ًأقيمــت العديــد مــن الوقفــات والتجمعــات يف ابريــس واملــدن الفرنســية الــي يتواجــد فيهــا األح ـرار مــن الســوريني تنديــدا
 لتكــون الوقفــات موحــدة ولكــن2021/3/20  وحــدد يــوم الســبت،ابالنتخــاابت القادمــة ومتجيــداً ابلثــورة الســورية العظيمــة
 كمــا، ومســح ملدينــة سرتاســبورغ إبقامتهــا،ظــروف اهلجمــة الثالثــة مــن فايــروس الكــوروان وعــودة احلظــر الشــامل منــع إقامتهــا
شــارك ملتقــى األدابء والكتــاب الســوريني بشــكل رمســي ابلوقفــة التضامنيــة والــي مجعــت انشــطني ســوريني وفرنســيني يف مدينــة
.ليــون الفرنســية حتــت عن ـوان الثــورة الســورية مســتمرة
:أمريكا
.أقيمت مظاهرات للسوريني إلسقاط اجملرم بشار األسد ونظامه يف مدينيت نيويورك وواشنطن
:االحتاد األوريب
. والدامنارك ويف النمسا،أقيمت وقفات ومظاهرات يف كل الدول األوربية يف هولندا والسويد وكندا
:أملانيا
أقيمــت مظاهــرة مركزيــة حاشــدة يف مقاطعــة هامبــورغ شــارك فيهــا شــباب الثــورة الســورية حيــث جــاؤوا إليهــا مــن كل املــدن
.األملانيــة إلحيــاء الذكــرى الســنوية العاشــرة النطــاق الثــورة الســورية املباركــة
.كما قام األحرار املتواجدين يف فرانكفورت يف أملانيا بدعس أعالم النظام أبقدامهم
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مقاالت

لماذا طلبت السعودية الطائرات المسيرة المسلحة التركية؟ ما هي
الجبهة التي استهدفها أردوغان؟ وما التهديد الذي سيدمر المنطقة؟

صحفي وكاتب

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أن اململكــة العربيــة الســعودية طلبــت مــن بــاده ش ـراء
طائ ـرات مســرة مســلحة مصنعــة حمليــا يف تركيــا .وقــد طلــب أردوغــان خــال اخلطــاب نفســه حــل
املشــاكل العالقــة بــن البلديــن يف صمــت دون إعادهتــا إىل الواجهــة مــن جديــد .وقــد أصــدر أردوغــان
تصرحيــات مماثلــة ختــص مصــر والشــعب املصــري ،بــل أفــاد أبن هنــاك مباحثــات جاريــة بــن بلــده
ومصــر.
املقاتالت السعودية يف كريت
بينمــا كان الرئيــس أردوغــان يصــدر هــذا التصريــح كانــت املقاتــات الســعودية يف طريقهــا إىل جزيــرة
كريــت لدعــم اليــوانن ،وهــو «الدعــم» الــذي حولتــه اليــوانن إىل اســتعراض مضــاد لرتكيــا.
كانــت الــوالايت املتحــدة وإس ـرائيل وفرنســا واليــوانن جتــري منــاورات عســكرية يف حبــر إجيــة وشــرق
املتوســط ،وهــي احلملــة الــي انضمــت إليهــا كذلــك الســعودية واإلمــارات ،وهــو مــا دفــع تركيــا ملواجهــة
هــذا «التجــاوز» بتقــدمي مذكــرة إىل كل مــن إس ـرائيل واليــوانن واالحتــاد األورويب.
لذلــك كيــف ميكــن أن نفســر رغبــة الســعودية بش ـراء طائ ـرات مســرة مســلحة تركيــة ومشــاركتها يف
اجلبهــة املضــادة لرتكيــا يف حبــر إجيــة؟ فمــن انحيــة تشــارك الـرايض يف جبهــة معاديــة لرتكيــا يف حبــر إجيــة
وشــرق املتوســط ومــن انحيــة أخــرى تبــدي رغبتهــا يف اســترياد أســلحة وتكنولوجيــة عســكرية مــن تركيــا.
السعودية توجه ضرابهتا حنوها بسالح الغرب
لعلكــم تالحظــون أن املشــكلة وحلهــا يظه ـران يف هــذا الســياق حتديــدا؛ فليــس هنــاك مشــكلة أو
خــاف بــن تركيــا والســعودية يف الظاهــر ،بــل إن ســوء العالقــات بــن البلديــن خطــط لــه وفــق خمططــات
«أطـراف اثلثــة» ترغــب يف تصفيــة حســاابهتا مــع تركيــا.
تنتهــج الــوالايت املتحــدة وأورواب وإس ـرائيل اس ـراتيجية إقليميــة شــاملة ترمــي إليقــاف تركيــا أو علــى
األقــل إبطــاء حركتهــا .وهــو مــا رأينــا نتائجــه يف مشــال ســوراي والع ـراق وكذلــك القوقــاز ،واليــوم ن ـراه
أبخطــر أشــكاله يف حبــر إجيــة وشــرق املتوســط.
جرهــا
إهنــم يســعون جلـ ّـر تركيــا إىل مســاحة ميكنهــم فيهــا «وضعهــا حتــت الســيطرة» ،فــإذا فشــلوا يف ّ
جرهــا إىل مســاحة ميكنهــم فيهــا «حصارهــا
إىل هــذه املســاحة ،وهــو مــا واقــع ابلفعــل ،فإهنــم حياولــون ّ
وتركيعهــا» .لذلــك تراهــم ينفــذون هــذا املخطــط يف ســوراي والعـراق بواســطة التنظيمــات اإلرهابيــة ويف
حبــر إجيــة وشــرق املتوســط بواســطة بعــض الــدول.
ذلــك أهنــم يعلمــون أن حصــار تركيــا يعــي حصــار املنطقــة ،يعلمــون أن اهنيــار تركيــا يعــي اهنيــار املنطقــة
أبســرها .لذلــك فإهنــم يرمســون «خــط صـراع ضــد تركيــا» مبــي علــى حـزام ميتــد مــن حــدود إيـران شــرقا
إىل البحــر املتوســط غ ـراب ومــن حبــر إجيــة جنــواب إىل شــرق أورواب والبحــر األســود مشــاال .فنحــن أمــام
حشــود وحتــركات عســكرية مكثفــة ودائمــة حتمــل هتديــدا لنــا يف هــذه املنطقــة.
إن حصــار الغــرب لرتكيــا يعــي يف الوقــت ذاتــه حصــار العــامل اإلســامي وكذلــك حصــار كل املنطقــة
احمليطــة برتكيــا .ألهنــم يعلمــون أن اهنيــار تركيــا يعــي اهنيــار املنطقــة ،فهــو مــا رأوه يف احلــرب العامليــة
األوىل ،لذلــك خيططــون لعمليــة هــدم جديــدة يف املنطقــة بعــد مائــة عــام مــن هــذه احلــرب.
إهنــم يضمــون إىل هــذه اجلبهــة «شــركاء مــن داخــل املنطقــة» كيــا يعتــر أحــد مــا حيــدث ح ـراب ضــد
اإلســام واملســلمني وحضارهتــم وهويتهــم .فهــم ينفــذون حاليــا خمططــا أحســنوا صياغتــه متامــا!
مولت ملف  25-17كانون األول وهجمات  15متوز
اإلمارات ّ
تعتــر دولــة اإلمــارات وكذلــك إسـرائيل دولتــن مــن الــدول الرائــدة هلــذا املخطــط .فاألزمــة القائمــة بــن
تركيــا واإلمــارات ليســت أزمــة عاديــة بــن دولتــن ،بــل إن كراهيــة اإلمــارات لرتكيــا أتيت كإحــدى نتائــج
احلصــار الكبــر املمتــد مــن مشــال وشــرق أفريقيــا إىل الشــرق األوســط وجنــوب آســيا والغــرب والفــزع
الــذي حيملــه الغــرب.
وتقــود اإلمــارات ابلتعــاون مــع إسـرائيل عمليــة إقليميــة ممنهجــة إليقــاف صعــود تركيــا؛ إذ تعتــر اإلمــارات
إحــدى املمولــن األساســيني ابســم الغــرب لــكل مــن عمليــة  25-17كانــون األول وحماولــة انقــاب
 15متــوز .ولــو فُتــح ملــف تنظيــم غولــن اإلرهــايب يف ديب سنشــهد مجيعــا شــبكة العالقــات العميقــة يف
التاريــخ السياســي للمنطقــة.
ولقــد كانــت اإلمــارات هــي الدولــة الــي حرضــت الســعودية ضــد تركيــا عندمــا جنــح ويل عهــد اإلمــارات
حممــد بــن زايــد توجيــه نظــره الســعودي حممــد بــن ســلمان لينجــح يف تســخري قدراتــه الـرايض السياســية
واالقتصاديــة يف هــذا اجملــال.
جيب على السعودية اخلروج من جمال نفوذ اإلمارات
لقــد أقحمــت اإلمــارات وأمريــكا وإسـرائيل ويل العهــد بــن ســلمان يف هــذا اجملــال وروجــت لــه يف صــورة
الزعيــم اجلديــد فاســتغلت محاســه ،وهــو مــا جـّـر الســعودية إىل مركــز خمطــط دمــار إقليمــي خطــر.
لقــد بــدأت هــذه األزمــات قبــل اغتيــال الصحــايف الســعودي مجــال خاشــقجي بوقــت طويــل عندمــا

ُحرضــت اإلمــارات والســعودية ضــد تركيــا يف كل مــكان مــن ليبيــا إىل ســوراي ومــن قــره ابغ إىل الصومــال.
ذلــك أن األمــر خــرج عــن نطــاق العالقــات الثنائيــة ،فأصبحنــا أمــام خمططــات إقليميــة ،فــرى كل
املخططــات الــي يســعى الغــرب لتنفيذهــا يف املنطقــة تصطــدم جبــدار تركيــا فتفقــد فعاليتهــا.
يعتــر حتليــق املقاتــات الســعودية فــوق جزيــرة كريــت أول منــاذج صــورة ص ـراع األزمــة الصريــح ،وهــو مــا
يعــد – يف احلقيقــة – خمطــط «ص ـراع داخلــي إقليمــي» يروجــون لــه مــن خــال وليــي عهــد الســعودية
واإلمــارات .ولقــد اجنرفــت الســعودية إىل هــذه املنطقــة بدخوهلــا ضمــن نطــاق ســيطرة اإلمــارات ،أو
ابألحــرى دخــول ويل العهــد بــن ســلمان حتــت ســيطرة نظــره اإلمــارايت بــن زايــد.
جر الرايض إىل جبهة ملواجهة دولتني يف آن واحد
ّ
لقــد أفضــى تصريــح ابيــدن بقطــع الدعــم املقــدم للســعودية يف اليمــن إىل طــرح التســاؤالت عــن املغامــرة
احلماســية والس ـريعة الــي خاضهــا وليــا العهــد الســعودي واإلمــارايت يف اليمــن .كمــا ارتفــع بشــكل غــر
طبيعــي عــدد هجمــات الصواريــخ البالســتية والطائ ـرات املســرة الــي اســتهدف هبــا احلوثيــون الســعودية
مباشــرة عقــب هــذا التصريــح ،لتتكثــف مســاعي الســعودية للحصــول علــى األســلحة والدعــم العســكري.
ذلك أن حرب اليمن أصبحت هتدد اســتقرار الســعودي بشــكل خطري .كما زادت جرأة النفوذ اإليراين
أكثــر ابلرســائل القادمــة مــن واشــنطن .فالذيــن رمسـوا مالمــح هــذا الســيناريو حيرضــون كذلــك علــى إشــعال
فتيــل صـراع بــن الـرايض وطهـران.
إهنــم جيـ ّـرون ال ـرايض للدخــول يف ص ـراع ضــد إي ـران وكذلــك تركيــا .كمــا أن إرســال املقاتــات الســعودية
إىل حبــر إجيــة كان فخــا نصــب للســعودية ،ولــو مل حيقــق الســعوديون يف األمــر فإهنــم ســينجرفون حنــو
ســيناريوهات أس ـوأ بكثــر.
ملاذا احلروب الكربى حتدث يف املنطقة العربية؟
إن زايرة اباب الفاتيكان إىل العراق ولقاءه ابلسيســتاين يعترب حماولة حصار جديدة ضد تركيا يف الشــرق.
فهــذا مــا شــعرت بــه تركيــا يف وقــت تركــز فيــه علــى البحــر املتوســط وحبــر إجيــة .لذلــك فإننــا نتابــع حتــركات
هــذا احلصــار خطــوة خبطــوة وبدقــة عاليــة .لكــن تركيــا ليســت الدولــة الوحيــدة الــي حياصروهنــا ،بــل إهنــم
حياصــرون إيـران كذلــك.
أمــا األمــر الوحيــد الــذي ال يتحــدث عنــه وال يتابعــه فهــو احلصــار الــذي يســتهدف الســعودية .لذلــك
فإنــي ألفــت انتباهكــم إىل أن كل احلــروب الــي شــهدهتا املنطقــة خــال العقــود الثالثــة املاضيــة وقعــت يف
األراضــي العربيــة ال ســيما وأن التهديــد أصبــح علــى مشــارف احلــدود الســعودية.
إننــا نــرى الســعودية وهــي تتخــذ مواقــف معاديــة لرتكيــا وإيـران .فهــل ميكــن للـرايض أن تتحمــل مســؤولية
فتــح جبهتــن ضــد هاتــن الدولتــن يف الوقــت الــذي اجنرفــت فيــه إىل طريــق مســدود يف اليمــن؟ ال أعتقــد
ذلــك أبــدا .بــل إن حــى التفكــر يف هــذا األمــر ســيكون كافيــا لتخليــص سياســتها مــع تركيــا مــن ســيطرة
اإلمــارات وإسـرائيل.
أردوغان حياول التصدي لتهديد سيدمر املنطقة كلها
يعلــم الرئيــس أردوغــان ســيناريوهات الغــرب املبنيــة علــى نــزع فتيــل «صـراع إقليمــي داخلــي» ،كمــا يتابــع
عــن كثــب اخلطـوات الــي يقدمــون عليهــا يف هــذا الســياق .فهــذه هــي العقليــة الــي تصيــغ هبــا تركيــا عمليــة
تدمــر جبهــات العـراق وســوراي والقوقــاز ومســاعيها للقضــاء علــى جبهــة حبــر إجيــة وشــرق املتوســط وإبطــال
مفعــول الــدور املســند للســعودية واإلمــارات ضمــن هــذا املخطــط.
كمــا أن أردوغــان يعلــم أن خمططــات حصــار تركيــا ســتقود إىل دمــار املنطقــة كلهــا .لذلــك فهــو حيــاول
التصــدي هلــذا الدمــار ،وهــو مــا نـراه منــذ فــرة طويلــة يف صــورة عبــارات مهمــة للغايــة تلفــت االنتبــاه إىل
هــذا اخلطــر يف كل خطاابتــه تقريبــا.
إن هــذا كذلــك هــو ســبب اســتخدام املســؤولني الدبلوماســيني واألمنيــن يف تركيــا عبــارات قويــة تشــر إىل
هــذه احلساســية ،وهــو كذلــك ســبب التصرحيــات الصــادرة عــن أنقــرة والــي تشــجع علــى احلـوار مــع مصــر
والســعودية؛ إذ إن تركيــا تتبــى رســائل حتذيريــة يفــوق مداهــا حماولــة إنقــاذ عالقاهتــا الثنائيــة.
ال توجد مشكلة بني أنقرة والرايض ،فما اخلطب اي ترى؟
لكــن تركيــا تطــرح التســاؤالت العميقــة حــول موقــف الســعودية واإلمــارات ومكاهنمــا ضمــن اجلبهــات الــي
أنشــأت وبنيــت علــى «معــاداة تركيــا» .ويف الوقــت الــذي يتحــرك فيــه الســعوديون وفــق خطــة «العــداوة
الصرحيــة» ،فــإن مبــادرات تركيــا مــن أجــل «كســر حــدة اجلبهــات داخــل املنطقــة» ســتكون مرتبطــة بــا
شــك ابخلطـوات الــي ســتقدم عليهــا الـرايض.
ليــس هنــاك بــن تركيــا والســعودية مشــكلة ختصهمــا ال ميكــن حلهــا ،بــل إن املشــكلة تكمــن يف حتريــض
الغــرب للســعودية ضــد تركيــا وضمهــا إىل جبهتــه ،وهــو مــا يكبّــد الدولتــن خســائر كبــرة .ورغــم كل ذلــك
فــإن تركيــا مل تســتخدم حــى هــذه اللحظــة أي لغــة عدائيــة تســتهدف الســعودية.
لكن ال بد من اإلنصاف اي سادة!
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Taha Kılınç
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

الكثــر منــا قـرأ ذلــك اخلــر الــذي حتــدث عــن إعاقــة إسـرائيل لـزايرة ويل العهــد األردين األمــر حســن ،إىل املســجد
األقصــى ،مســاء األربعــاء املاضــي ،متعــذرة ببعــض األســباب .ويف املقابــل قامــت األردن بعــدم الســماح لطائــرة
رئيــس الــوزراء اإلسـرائيلي بنيامــن نتنياهــو مــن اســتخدام جماهلــا اجلــوي ،ممــا دفــع نتنياهــو إللغــاء زايرتــه الــي كان
مــن املفــرض أن جيريهــا لإلمــارات صبــاح اليــوم التــايل أي اخلميــس.
يُشــار إىل أن هــذه املــرة الرابعــة الــي يقــوم فيهــا نتنياهــو إبلغــاء زايرتــه إىل اإلمــارات ،علــى الرغــم مــن حماولــة الطرفــن
إنقــاذ املوقــف مــن خــال الرســائل املتبادلة.
يف هــذا املقــال اليــوم ،أود أن أشــر إىل بعــض النقــاط التارخييــة املتعلقــة مبوقــع األردن يف الشــرق األوســط ،وإىل
التوتـرات اجلديــدة الــي تعتــر اإلمــارات عصبهــا ،ال ســيما خــال الســنوات األخــرة.
يف عــام  1921وضعــت بريطانيــا األدرن علــى مســرح التاريــخ ،بعــد أن اطلقــت عليهــا اســم «مــا وراء األدرن،
وكمكافــأة هلــا ألجــل متردهــا علــى الدولــة العثمانيــة ،قامــت بريطانيــا عقــب احلــرب العامليــة األوىل ،بتســليم اململكــة
األردنيــة إىل عهــدة أحــد أبنــاء الشـريف حســن ،أال وهــو عبــد هللا.
ملموســا مــن قبــل اجلماهــر العربيــة آنــذاك ،ســوى النــذر اليســر .وكان يواصــل
مل يكــن عبــد هللا ميلــك تعاط ًفــا ً
عملــه جبانــب الربيطانيــن مــن انحيــة ،ومــن انحيــة أخــرى يكثــف اتصاالتــه مــع الصهاينــة .ممــا أحــدث حالــة مــن
الغضــب إزاء هــذه السياســة ،ليلقــى امللــك عبــد هللا يف النهايــة حتفــه بســبب هــذه السياســة ،برصــاص بندقيــة
فلســطينية يف املســجد األقصــى ،يف العش ـرين مــن يوليو/متــوز عــام .1951
كان هذا االغتيال مبثابة صدمة كربى لألردن اليت جل سكاهنا من الفلسطينيني.
لقــد تســببت تلــك احلادثــة يف تشــكيل مــا ميكــن تســميته بعقيــدة ألمــن الدولــة األردنيــة ،تقــوم علــى االســتفادة
مــن الــدرس الكبــر الــذي جتلــى يف مصــر امللــك عبــد هللا .وابت علــى امللــوك األردنيــن منــذ ذلــك احلــن أن
ميشـوا علــى حبــل مشــدود بتــوزان دقيــق للغايــة .ولقــد تركــت هــذه السياســة بصماهتــا سـواء يف حقبــة امللــك طــال
( ،)1952-1951أو امللــك حســن ( ،)1999-1952وأخـ ًـرا امللــك عبــد هللا ( -1999حــى اآلن).
حينمــا مت توقيــع اتفاقيــة ســام بــن األدرن وإسـرائيل عــام  ،1994بعــد مغامــرة طويلــة ومضطربــة ،مت منــح األردن
ســلطة وإدارة مجيــع األماكــن املقدســة يف القــدس الشـرقية بــدءًا مــن املســجد األقصــى .وهبــذه الطريقــة حصلــت
األردن علــى ورقــة راحبــة ومهمــة ميكــن أن تســتخدمها أمــام شــعبها والعــامل العــريب ،لتربيــر عقــد «اتفــاق ســام»
مــع إسـرائيل؛ هــا قــد أصبــح املســجد األقصــى والقــدس الشـرقية حتــت ســيطرتنا وإدارتنــا.
ومــن الواضــح للغايــة أن هــذه النقطــة ابلــذات ،هــي الســبب الرئيــس يف عــدم وقــوع ردة فعــل غاضبــة مــن قبــل
الفلســطينيني إزاء امللــك حســن ،كــردة الفعــل الغاضبــة الــي أظهروهــا إزاء الرئيــس املصــري أنــور الســادات ،إثــر
توقيعــه اتفاقيــة ســام مــع إس ـرائيل عــام .1979
بعدا آخر ابلنســبة لألردن ،يكمن
على صيعد آخر ،جند أن اتفاقية  1994بني األردن وإسـرائيل ،كانت متثل ً
هــذا البعــد يف املســجد األقصــى ،حيــث أ ّن عائلــة الشـريف حســن الــي خســرت منطقــة احلجــاز أمــام الســعوديني
ـوي وسياسـيًّا
وزن معنـ ًّ
عــام  ،1925ومــا تشــمله هــذه املنطقــة مــن مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة اللتــن تكتســبان ً
بنظــر العــامل اإلســامي؛ وجــدت يف املســجد األقصــى الكفــة األخــرى مــن امليـزان الــذي ميكــن أن يعوضهــا عــن
املســجد احلـرام واملســجد النبــوي.
وزن
وهــذا يعــي مــن انحيــة أخــرى ،أن األردن الــي مل يكــن هلــا حمــل مــن اإلع ـراب آنــذاك ،قــد ابتــت تكتســب ً
حرجــا وصعبًــا للغايــة يف موازيــن الشــرق األوســط.
أعلــى بكثــر مــن قدراهتــا الذاتيــة ،ممــا جعلهــا تتب ـوأ ً
موقعــا ً
علــى الرغــم مــن حــدوث أزمــات مــن وقــت آلخــر ،إال أن األردن واصلــت بســط ســيطرهتا وإدارهتــا للمســجد
األقصــى والقــدس الش ـرقية حــى الســنوات األخــرة .إال أنــه مــع حلــول عــام  2017وجمــيء ترامــب للبيــت
األبيــض ،بــدأت تظهــر مالمــح تغ ـرات عــدة يف هــذا الواضــع الراهــن ابلشــرق األوســط.
أبــرز هــذه التغ ـرات ،هــي أن ترامــب الــذي أقــام أواصــر عالقاتــه مــع النمطقــة مــن خــال صهــره اليهــودي
كوشــنر ،ركــز علــى هدفــه الــذي يتمثــل يف اســتبدال األردن ابإلمــارات يف القــدس الشـرقية ،مــن خــال التنســيق
مــع إس ـرائيل.
كانــت أهــم قواعــد املشــروع الــذي عــرف بصفقــة القــرن ،والــذي يهــدف إىل خطــف القــدس الش ـرقية لصــاحل
إس ـرائيل؛ هــو حتييــد دور األردن بشــكل فعلــي عــن الســيطرة علــى القــدس الش ـرقية مبــا فيهــا املســجد األقصــى.
مــن املعــروف منــذ وقــت طويــل ،أ ّن بعــض األشــخاص واملنظمــات التابعــة لإلمــارات يقومــون بش ـراء عقــارات
داخــل القــدس الشـرقية ،ومــن مث نقــل ملكيتهــا ملؤسســات وقــف صهيونيــة .وهبــذه الطريقــة تكــون عمليــة هتويــد
القــدس علــى يــد إس ـرائيل الــي حتتلهــا منــذ عــام  ،1967تواصــل مســرهتا اليــوم علــى قــدم وســاق ،لكــن هــذه
املــرة مــع حليــف عــريب هــو اإلمــارات.
أمــا األدرن فإهنــا مل تقــم علــى األقــل هبــذا املشــروع ،علــى الرغــم مــن العالقــات الوثيقــة مــع إسـرائيل إال أن األخــرة
مل تســتطع إقناعهــا بذلــك.
إن التطــور األخــر يف إلغــاء زايرة ويل العهــد األردين األمــر حســن للقــدس ،يشــر إىل مرحلــة جديــدة مــن األزمــة
الــي تعتــر اإلمــارات عصبهــا.
بينمــا تتجــه األنظــار اآلن حنــو اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ،الــي تكــرر ابســتمرار وعودهــا ابســتعادة التـوازانت يف
الشــرق األوســط .إال أن الس ـؤال األهــم هــو إىل أي حــد اي تـُـرى تعتــر إدارة جــو ابيــدن األردن فاعـ ًـا ال غــى
عنــه؟ لــو نظـران لإلشــارات القادمــة مــن واشــنطن ،ميكــن أن يكــون اجلـواب علــى الشــكل التــايل؛ «إذا حتقــق أمــن
إسـرائيل ،فــا حــرج بعــد ذلــك يف أن تكــون األردن أو اإلمــارات ســيد املشــهد يف القــدس الشـرقية».

Gazetemizin “Dünya” sayfasında dün haberi okudunuz: İsrail, Ürdün Veliaht
Prensi Hüseyin’in çarşamba akşamı Mescid-i Aksâ’ya yapacağı ziyareti sudan
sebeplerle engelledi. Bunun üzerine Ürdün yönetimi, İsrail Başbakanı Benyamin
Netanyahu’nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermeyince, Netanyahu’nun
perşembe günü için planlanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti de mecburen iptal oldu. Tel Aviv ve Abu Dabi arasında karşılıklı mesaj teatisiyle durum
kurtarılmaya çalışılırken, bu gelişmeyle birlikte Netanyahu’nun BAE’ye gitme
girişimi dördüncü kez iptalle sonuçlandı.
Bugünkü yazımda, Ürdün’ün Ortadoğu’da durduğu yere atıfla tarihî bazı noktalara
ve son yıllarda ayyuka çıkan BAE odaklı yeni gerilimlere işaret etmek istiyorum:
1921’de İngiltere tarafından “Mâverâ-i Ürdün Emirliği” adıyla tarih sahnesine
çıkarılan Ürdün Krallığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na
isyanın bir karşılığı olarak, Şerif Hüseyin’in oğullarından Abdullah’a emanet
edilmişti. Dönemin Arap dünyasında çok az sempatizanı bulunan Abdullah, bir
yandan İngilizlerle yakın mesaisini sürdürürken, diğer yandan da Siyonistlerle temasları sıklaştırmıştı. Bu riskli politikanın doğurduğu öfke, Kral’ın 20 Temmuz
1951’de Mescid-i Aksâ’da bir Filistinlinin tabancasından çıkan kurşunla can vermesine yol açtı. Nüfusunun çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu Ürdün için,
bu suikast büyük bir şoktu. Nitekim devletin güvenlik doktrini, tamamen Kral Abdullah’ın akıbetinden alınan dersler çerçevesinde şekillendi. Ürdün kralları artık
ip üstünde yürüyecek ve çok ince bir dengeyi takip etmek durumunda kalacaktı.
Talâl (1951-52), Hüseyin (1952-1999) ve Abdullah (1999’dan bugüne…) dönemlerine bu siyaset damgasını vuracaktı.
Uzun ve türbülans dolu bir serüvenin ardından, 1994’te Ürdün’le İsrail arasında
barış anlaşması imzalandığında, Mescid-i Aksâ başta olmak üzere Doğu Kudüs’teki bütün İslâmî mekânların denetimi ve kontrolü de Ürdün’e bırakıldı. Böylece
Ürdün, “İsrail’le barış”ın mazeretini kendi halkına ve Arap dünyasına izah ederken, önemli bir koza kavuşuyordu: İsrail işgali devam ediyor olsa da, Mescid-i
Aksâ ve Doğu Kudüs, artık bir Arap devletinin denetimindeydi. Bu ince nokta,
1979’da İsrail’le barışa imza atan Enver Sedat’a yönelik Filistinliler nezdinde
oluşan derin öfkenin bir benzerinin, Kral Hüseyin’e karşı niçin görülmediğini de
açıklar.
1994 anlaşmasındaki Aksâ ayrıntısı, Ürdün açısından bir başka anlam daha taşır:
1925’te Hicaz’ı (dolayısıyla Mekke ve Medine’nin İslâm dünyası nazarında kazandırdığı manevî ve siyasî ağırlığı da) Suudilere kaybeden Şerif Hüseyin ailesi,
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’ye karşılık olarak, Mescid-i Aksâ’yı tekeline
”alıp terazinin diğer kefesine yerleşiyordu. Ürdün gibi “irabda mahalli olmayan
bir ülke, böylece kapasitesinin çok üstünde bir ağırlığa kavuşuyor, Ortadoğu
dengeleri içinde çok kritik bir mevkie yerleşiyordu.
Zaman zaman krizler yaşanmış olmasına rağmen, Ürdün’ün Mescid-i Aksâ ve
Doğu Kudüs üzerindeki kontrolü son yıllara kadar devam etti. Ancak 2017’de
Beyaz Saray’a Donald Trump’ın yerleşmesiyle birlikte, Ortadoğu’nun bu
statükosunda bazı değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Bölgeyle Yahudi damadı
Jared Kushner üzerinden ilişki kuran Trump, İsrail’le de koordinasyon içinde hareket ederek, Ürdün’ün yerine BAE’yi ikame etme hedefine odaklandı. “Yüzyılın
Anlaşması” adıyla pazarlanan ve düpedüz Kudüs’ü İsrail’e peşkeş çeken ünlü
projenin en önemli ayağı da, Ürdün’ün Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksâ üzerindeki
kontrolünün fiilî olarak engellenmesiydi. “Eski Kudüs” olarak da anılan sur içinde,
BAE’ye bağlı bazı kişi ve kuruluşların mülk satın alıp, bunları Siyonist vakıflara
aktardığı, zaten uzun süredir bilinen ve konuşulan bir konuydu. İsrail’in 1967’deki
işgalin başlangıcından beri devam ettirdiği “Kudüs’ün Yahudileştirilmesi” süreci,
böylece bir Arap müttefikle yoluna devam ediyordu. İsrail, her ne kadar yakın
ilişkilere sahip olsa da, Ürdün’ü böyle bir projeye ikna edebilmiş değildi.
Veliaht Prens Hüseyin’in Kudüs yolundan geri çevrilmesi, odağında BAE’nin
bulunduğu krizde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Gözler şimdi, Ortadoğu’daki
eski dengeleri yeniden kurma vaadini sürekli tekrarlayan yeni ABD yönetiminde.
Ancak, Joe Biden ve ekibinin Ürdün’ü ne kadar “vazgeçilmez” gördüğü, bu noktada en önemli soru. Washington’dan gelen işaretlere bakılırsa, muhtemel cevap
şu yönde: “İsrail’in güvenliği sağlandıktan sonra, ha Ürdün ha BAE, bizim için
”fark etmez.

مؤتمر «الثقة واالستقرار من أجل تركيا»

“Türkiye için Güven ve İstikrar” Kongresi
Yasin Aktay
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

تعتــر املؤمتـرات الــي تعقدهــا األحـزاب السياســية أفضــل فرصــة مــن أجــل إجـراء حســاابهتم الداخليــة مــن جهــة ،والكشــف
عــن وعودهــم ورســائلهم سـواء للـرأي العــام احمللــي والــدويل فيمــا يتعلــق برباجمهــم الــي يريــدون تنفيذهــا ،مــن جهــة أخــرى.
ويف هــذا الصــدد يعقــد اليــوم حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي مؤمتــره العــادي الســابع ،ولــو أضفنــا  3مؤمت ـرات اســتثنائية
عامــا.
عقدهــا ســاب ًقا؛ ســيكون هــذا املؤمتــر هــو العاشــر خــال مســرة احلــزب الــذي أتســس قبــل ً 20
لكــن أود أن أشــر إىل أ ّن املؤمتـرات االســتثنائية الثالثــة الــي عقدهــا احلــزب ،مل تكــن نتيجــة أمــور طارئــة تتعلــق خبالفــات
أو جــدل أو صـراع داخلــي مــا ،بــل علــى العكــس مت عقــد تلــك املؤمتـرات نتيجــة تغـ ّـر األدوار ال أكثــر .حينمــا تغــرت
ئيســا للجمهوريــة الرتكيــة مــن قبــل الشــعب للمــرة األوىل يف اتريــخ تركيــا ،ومــن مثّ
رائســة احلــزب نتيجــة انتخــاب رئيســه ر ً
أيضــا.
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حينمــا عــاد لرائســة احلــزب جمـ ً
ـهرا فقــط مــن أتسيســه جنــح يف الوصــول للســطلة
أتســس حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي قبــل ً 20
عامــا ،وبعــد  15شـ ً
مبفــرده ،ومنــذ ذلــك احلــن إىل اليــوم ينجــح احلــزب بكســب ثقــة الشــعب حمق ًقــا الغالبيــة أمــام ابقــي األحـزاب .ولذلــك
الســبب جنــد أن املؤمت ـرات الــي عقدهــا العدالــة والتنميــة حاولــت إصــاح أي خلــل يف الطريقــة الــي حتكــم تركيــا ،ومــن
جهــة أخــرى ســامهت يف جتســيد الرؤيــة األكثــر واقعيــة لرتكيــا أمــام العــامل كلــه.
كمــا جــرت العــادة ،يتميــز كل مؤمتــر حــزيب بشــكل عــام بشــعار يكــون عنـو ًان لــه .علــى ســبيل املثــال كان شــعار املؤمتــر
األول للحــزب عــام  2003حتــت عن ـوان «كل شــيء ألجــل تركيــا ،هــذا الضــوء لــن يُطفــأ» .ولقــد كانــت عناويــن
تباعــا علــى هــذا النحــو؛ «حــزب تركيــا ،قائــد تركيــا»« ،حنــن ًمعــا تركيــا« ،شــعب كبــر ،قــوة
الشــعارات بعــد ذلــك املؤمتــر ً
مجيعــا تركيــا اجلديــدة»« ،عشــق منــذ البدايــة»« ،عهــد انطالقــة جديــدة ،دميقراطيــة
كبــرة ،اهلــدف « ،»2023كلنــا ً
وتغيــر وإصالحــات» .مجيــع تلــك الشــعارات كانــت حتــدد التوجــه العــام الــذي ســاد برانمــج كل مؤمتــر.
لقــد اختــار حــزب العدالــة والتنميــة منــذ أن شــق طريقــه للمــرة األوىل أن يكــون إىل جانــب اإلصــاح والتقـ ّدم والدميقراطيــة
والتغيــر ،ولقــد اســتطاع بفضــل ذلــك أن يكــون علــى الــدوام حــزب تركيــا الــذي حيتضــن مجيــع شـرائح شــعبها ،ويســعى
لتطويــر البــاد وحتقيــق العدالــة فيهــا.
وبســبب ذلــك ،جنــد أن حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي علــى الرغــم مــن حتديــد هويتــه ابحلــزب احملافــظ ،إال أن مســة
اإلصــاح والثوريــة ال تـزال هــي الــي تغلــب علــى معــامل هويتــه .وإن الشــعارات الــي طرحهــا علــى الــدوام إىل جانــب براجمــه
الــي خلصتهــا تلــك الشــعارات؛ قــد أوضحــت هــذه الســمة بشــكل واضــح.
كمــا هائـ ًـا مــن األمســاء كان يطرحهــا العدالــة والتنميــة خــال مؤمتراتــه العشــرة علــى مــدار 20
مــن جانــب آخــر ،جنــد ًّ
عامــا خلــت ،سـواء يف كـوادره ابحلــزب أو يف احلكومــة أو اإلدارات احملليــة .وهــذا الكــم الكبــر مــن األمســاء الــي يتقاطــع
ً
ـددا أو لنقــل حيـًـزا كبـ ًـرا مــن النــاس ،وال شــك أن قنـوات
طريقهــا بشــكل مباشــر مــع مســار العدالــة والتنميــة ،يشــكل عـ ً
ـهاما حقيقيًّــا يف إثـراء فلســفة احلــزب ومفاهيمــه وممارســاته السياســية ،وهــذا
التواصــل فيمــا بينهــم وبــن احلــزب تقـ ّدم إسـ ً
حبــد ذاتــه يعتــر رأس مــال بشــري ضخــم.
يعقــد حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي اليــوم مؤمتــره العــادي الســابع ،بطمــوح هــو األكــر علــى صعيــد حتقيــق اإلصــاح
عامــا يف الســلطة.
عامــا أمضــى فيهــا ً 19
الشــامل ،ضمــن مســرة متتــد لعش ـرين ً
لكــن املفارقــة املضحكــة يف األمــر هــي أن االنتقــاد األقــوى الــذي يواجهــه احلــزب إزاء احلــزم الــي أعلــن عنهــا ،والــي هتــدف
إىل حتســن جمــاالت العدالــة والقضــاء ،واالقتصــاد ،وتطويــر جمــال حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة ،وخلــق بيئــة اســتثمارية
عامــا .بيــد أن هــذه االنتقــادات جتهــل يف الواقــع
أكثــر مالءمــة؛ هــو عــدم فهــم ماهيــة اإلصــاح يف حكومــة عمرهــا ً 19
أن اإلصــاح ليــس خطــوة سياســية يتــم تطبيقهــا مــرة واحــدة فحســب ،بــل هــي منــوذج سياســي دائــم.
عامــا علــى تقــدمي انتقــاد أقــوى مــن ذلــك ،أو تقــدمي
مــن املؤســف جــدًّا أن عــدم متكــن املعارضــة املوجــودة منــذ ً 19
مقرتحــات إصالحيــة أقــوى ،ميثّــل القاعــدة اهليكليــة الــي تقــوم عليهــا هــذه املعارضــة.
لقــد أظهــر التغيــر الــذي جــرى يف رائســة بلديــة إســطنبول وانتقاهلــا ليــد املعارضــة ،إثــر االنتخــاابت احملليــة األخــرة
يومــا مــا ،وهــي تقــوم علــى مبــدأ معارضــة أي شــيء
( ،)2019مــدى خطــورة أن تصــل هــذه املعارضــة إىل ســدة احلكــم ً
تطرحــه احلكومــة بشــكل تلقائــي .ال يوجــد تقريبًــا إدارة حقيقيــة تديــر بلديــة إســطنبول اآلن ،حنــن نتحــدث عــن إدارة
ال حتمــل أي معــامل جنــاح ،ســوى املعــامل الــي تظهــر بوضــوح فشــلها وعــدم كفاءهتــا بشــكل فاضــح ،وحنينهــا لنظــام غابــر
عفــا عليــه الزمــن.
ـدي يصعــب
إن فــرة حكــم متواصلــة متتــد علــى مــدار ً 19
عامــا ضمــن جـ ّـو دميقراطــي مــع وجــود املعارضــة ،تعتــر حتـ ً
تكـراره .ومــن الطبيعــي خــال هــذه الفــرة أن تتشــكل أزمــات أو مشــاكل مــا تفــوق رمبــا قــدرة هــذه احلكومــة املوجــودة منــذ
أيضــا أن جتــد املعارضــة يف ذلــك فرصــة هلــا كــي تقـ ّدم نفســها بديـ ًـا ،لتحقــق نصـًـرا مؤكـ ًـدا
ذلــك الوقــت ،ومــن الطبيعــي ً
وسـر ًيعا .إال أن ذلــك مل حيصــل إىل اآلن يف تركيــا ،وإن الســبب يف ذلــك يرجــع إىل أن العدالــة والتنميــة علــى الــدوام ال
يستســلم لتلــك األزمــات ،بــل ســرعان مــا جيــد هلــا حلـ ًـول يُثبــت مــن خالهلــا جدارتــه ابلثقــة الــي منحــه إايهــا الشــعب ،إىل
جانــب أن املعارضــة تعجــز عــن تقــدمي حلــول أفضــل تصلــح أن تكــون بديلــة عــن احلكومــة يف نظــر الشــعب.
وهــا حنــن اليــوم ال يبــدو أننــا يف وضــع خمتلــف عــن ذلــك .واألهــم أننــا أمــام فــرة زمنيــة هامــة تتضمــن مــن اإلجنــازات مــا
ال ميكــن ألي صاحــب ضمــر أن ينكرهــا أو جيحدهــا .ومــن الــازم ابلطبــع عــدم االكتفــاء هبــذه اإلجنــازات ،بــل إضافــة
مزيــد مــن النجاحــات إليهــا ،ونقــل البــاد إىل مســتوى أفضــل فــوق املســتوايت املعاصــرة .ولقــد أظهــرت الفــرة املاضيــة ،أن
املســتوى الــذي وصلــت إليــه تركيــا علــى صعيــد القطــاع الصحــي ،والصناعــات الدفاعيــة ،والعديــد مــن خمتلــف القطاعــات
الصناعيــة األخــرى ،يفــوق مســتوى املدنيــة املعاصــرة املوجــودة يف العــامل بفراســخ وأميــال.
وهنــاك مــا يلــزم ابلطبــع مــن أجــل مواصلــة ذلــك ،وهــذا الشــيء الــازم قــد حــدده بوضــوح شــعار العدالــة والتنميــة يف مؤمتــره
العــادي الســابع الــذي ينطلــق اليــوم ،أال هــو «الثقــة واالســتقرار مــن أجــل تركيــا».
ليكن اخلري من هذا املؤمتر ألجل تركيا والعامل.

Siyasal partilerin kongreleri hem kendi iç muhasebelerini yaptıkları hem de uygulamak istedikleri programla ilgili ulusal ve uluslararası kamuya mesajlarını, vaatlerini ortaya koymaları
için en iyi vesile. 20 yıl önce kurulmuş olan AK Parti bugün 7. Olağan Kongresi’ni icra
ediyor. Daha önce gerçekleştirdiği 3 olağanüstü kongre ile birlikte bu toplamda 10. kongreyi
oluşturuyor.
Söz konusu 3 olağanüstü kongre ise aslında şartları itibariyle parti içindeki bir derin tartışma, ihtilaf veya çatışmanın neticesinde oluşan bir olağanüstülükle değil, aksine yaşanan rol
değişimleriyle ilgiliydi. Halk tarafından ilk defa seçildiği sürecin ardından Sayın Cumhurbaşkanı’nın kurucusu ve lideri olduğu partinin genel başkanlığından ayrılması, sonra yaşanan
…değişiklikle tekrar partinin genel başkanlığına gelişinin gerektirdiği olağanüstü kongreler
20 sene önce kurulan AK Parti kuruluşunda sadece 15 ay sonra tek başına iktidara geldi
ve o zamandan beri ülkeyi tek başına yönetiyor. O yüzden AK Parti’nin kongreleri aynı
zamanda Türkiye’yi yöneten bir anlayışın eksiklerinin görülüp tamamlamaya çalışıldığı,
bütün dünyaya en gerçekçi ve en gerçekleşebilir bir Türkiye vizyonunun ortaya konduğu
toplantılara sahne oluyor. Her bir Kongrenin ayrı bir sloganı, ayrı bir şiarı öne çıkıyor. 2003
Ekim’indeki ilk slogan “Her Şey Türkiye İçin, Bu Işık Sönmeyecek”. Sonraki kongrelerde
sırayla “Türkiye’nin Partisi, Türkiye’nin Lideri”, “Biz Birlikte Türkiye’yiz”, “Büyük Millet,
Büyük Güç, Hedef 2023”, “Hep Birlikte Yeni Türkiye”, “İlk Günkü Aşkla”, “Yeni Atılım
Dönemi, Demokrasi, Değişim, Reform” sloganları her bir kongrenin aynı zamanda programlarının altındaki genel yönelimi de belirlemiş.
Yola çıktığı andan itibaren reformcu, atılımcı, değişimci, demokrasiye vurgu yapan yanıyla birlikte AK Parti bütün ülkeyi kucaklayan, geliştiren, kalkındıran, adaleti önceleyen bir
Türkiye partisi olmayı her zaman merkeze koydu. Bu yanıyla aslında kendini kimlik olarak
muhafazakâr olarak konumladıysa da reformcu ve sürekli-devrimci karakteri çok daha belirgin çıkıyor. Öne çıkardığı sloganlar ve bu sloganların özetlediği parti programları da bunu
çok iyi gösteriyor.
Yine bu 20 yıla yayılan toplam 10 kongre ile girilen birçok seçimde AK Parti’nin gerek
partide gerek hükümet ve yerel yönetimlerde kadrosuna dahil ettiği isimlerin sayısı bile başlı
başına büyük bir yekûn tutuyor. Bu sayı bir şekilde AK Parti ile yolları doğrudan kesişen,
birleşen önemli bir nüfus oluşturuyor. Bunlarla iletişim, bunların AK Partinin felsefesine,
anlayışına, siyasi pratiklerine katkıları mutlaka oluyordur. Bu her şeyden önce çok büyük bir
beşerî sermaye oluşturuyor.
20 yıllık ömrünün 19 yılını iktidarda geçirmiş olan AK Parti’nin yine en iddialı reform paketlerinin gündemde olduğu bir ortamda yapılıyor 7. Olağan Kongre. Hem adalet ve yargı
alanında hem ekonomik alanda, insan hak ve özgürlüklerini daha da geliştirmek, yatırım ortamını daha elverişli hale getirmek ve canlandırma yolunda açılan paketlerle ilgili başvurulan
en güçlü eleştirinin “19 yıllık iktidarda hala reform yapılıyor olmasının anlaşılmazlığı” olması işin ironik tarafını oluşturuyor. Reform bir defada ve bütün zamanlar için yapılıp bitirilen bir siyasi adım değil bir siyaset tarzıdır oysa.
19 yıldır muhalefette bulunan partilerin reform paketleriyle ilgili daha güçlü bir eleştirilerinin
veya karış önerilerinin olmaması ne yazık ki yapısal bir durum. Yapılan her şeye otomatik
muhalefet tepkileriyle karşı koyanların bir de iktidar oldukları bir durumun ülke için nasıl
bir risk barındırıyor olabileceğini aslında son yerel seçimlerde el değiştiren İstanbul belediyesinde gördük. İstanbul’da neredeyse bir belediye yönetimi yok. Varlığını ancak skandal
beceriksizlikleriyle hissettiren, kendini de geçmişte kurulmuş sistemin otomatiğe bağlanmış
icraatlarıyla unutturan bir yönetim.
19 yıllık iktidar süresi demokrasilerin işleyişi itibariyle tekrarlanması çok zor bir süre. Bu
süre içinde mevcut iktidarın üstesinden gelemeyeceği anlaşılan sorunlar kapıya dayanır. Muhalefet bundan faydalanır ve kendini alternatif olarak sunar ve çoğu kez kısa sürede kazanır.
Türkiye’de bunun olmamasının bir sebebi iktidardaki AK Parti’nin çözme vaadinde bulunduğu sorunların altında kalmaması, onları çözmesi ve halka güven vermesi ise bir diğer sebebi de buna karşı muhalefetin daha iyisini yapabileceğine dair bir güven verememiş olmasıdır.
Bugün de farklı bir noktada değiliz. Üstelik 19 yıllık hiçbir vicdan sahibinin gözardı edemeyeceği bir kazanımlar toplamı var. Bu kazanımların üstüne bir şeyler katarak yola devam
etmek, ülkeyi muasır seviyelerin üstüne çıkarmak lazım. Son zamanlarda özellikle sağlık alanında, savunma sanayii alanında, sanayinin diğer birçok dalında bu konuda Türkiye muasır
medeniyet seviyesine ulaştı onu fersah fersah geçtiğini gösterdi.
Bu yürüyüşün devam etmesi için lazım olan şey AK Parti’nin bugün icra edilecek olan 7.
Olağan Kongresi’nin sloganı olarak belirlenmiş: “Türkiye İçin Güven ve İstikrar”.
7. Olağan Kongre, Türkiye’ye ve dünyaya hayırlar getirsin.

تركي Türkçe

ياسين اكتاي
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«اتصال دبلوماسي» مع القاهرة وتقييم استراتيجي جديد

Kahire ile ‘diplomatik temas’ ve yeni stratejik değerlendirme
برهان الدين دوران

Burhanettin DURAN
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

حــان الوقــت لتقــدمي تقييــم اسـراتيجي جديــد لــكل مــا هــو يف منطقتنــا  .ويف هــذا الســياق أعلــن وزيــر اخلارجيــة (جاويــش اوغلــو
) أمــس بــدء االتصــاالت الدبلوماســية مــع مصــر  .وقــد يعطــي هــذا البيــان انطباعــا أبن مثــة اتفــاق علــى فتــح طــرق للمحــاداثت مت
التمهيــد هلــا عــر املســتوى االســتخبارايت  .فبعــد توقيــع كل مــن (تركيــا) ومصــر وليبيــا علــى اتفــاق يتعلــق بشــأن قضيــة مناطــق النفــوذ
يف شــرق املتوســط؛ فــإن ذلــك احلــال قــد يــؤدي إىل نــزول اليـوانن عــن مطالبهــا العنجهيــة املتطرفــة  ،ذلــك أن املطالــب املفرطــة ألثينــا
أتيت ضــد مصــاحل كل مــن تركيــا وليبيــا ومصــر و(اسـرائيل) ولبنــان وفلســطني .
إن املعادلــة العادلــة للشــرق املتوســط تســتدعي نوعــا مــن التموقــع واالســرخاء يف العالقــات الثنائيــة بــن (تركيــا) و(اليـوانن) ،وتركيــا
واالحتــاد األورويب .كمــا أن بــدء االتصــاالت الدبلوماســية يشــكل قيمــة كــرى ابلنســبة للقاهــرة الــي تعــاين مــن مشــكلة اهنيــار
اقتصــادي وازمــة يف تقاســم ميــاه النيــل .ولــذا فهــي حباجــة إىل حتقيــق إجنــاز علــى مســتوى العالقــات اخلارجيــة مــن أجــل تطمــن
الداخــل والتغطيــة علــى إخفاقاهتــا.
مصاحل انقرا
الســعي لتطبيــع العالقــات مــع مصــر هــو اســتمرار إلرادة أنقــرة الســاعية لفتــح صفحــة جديــدة مــع ال ـوالايت املتحــدة واالحتــاد
األورويب .كمــا أن إقامــة عالقــات مــع الســعودية واإلمــارات و(إسـرائيل) مطــروح أيضــا علــى جــدول األعمــال .وجيــب أن ننظــر إىل
ذلــك كلــه ابعتبــاره جــزء مــن تقييــم اسـراتيجي جديــد مت إجـراؤه يف فــرة تســارعت فيهــا التغـرات اإلقليميــة العامليــة.
ومل يكــن الدافــع الرئيســي لذلــك التحــرك انبــع مــن العجــز  ،أو حماولــة التخلــي عــن السياســات اخلاطئــة ؛ بــل كان ذلــك تعزيـزا
للمكاســب الــي حققتهــا تركيــا يف كل مــن ســوراي ،وليبيــا ،وشــرق البحــر املتوســط ،وحــى يف إقليــم( كارابغ) عــر الســنوات األربــع
املاضيــة .
انطالقــا مــن هــذه اإلجنــازات يتــم اســتغالل فــرص التغيــر يف الظــروف العامليــة واإلقليميــة ،ولكــن “ملــاذا مل تفعــل تركيــا ذلــك مــن قبــل
؟” اجلـواب علــى هــذا السـؤال“ :أن املخاطبــن يف هــذا الســياق هــم جاهــزون-اآلن -لفتــح صفحــة جديــدة ،فمــن الضــروري
إذا اســتغالل الوقــت املناســب مــن أجــل إعــادة تشــكيل هــذه العالقــات وإهنــاء اضطرابهتــا .يف أايم التقــارب احملمــوم بــن اخلليــج
وإسـرائيل خــال عهــد (ترامــب) كان عليــك أن تقــدم تنــازالت ال ميكــن حتملهــا للتطبيــع العالقــات مــع القاهــرة والـرايض وتــل أبيــب
وأبوظــي بيــد أن األمــر األن يف ظــل هــذه الفــرة اجلديــدة وبعــد بــروز قولتــك يف امليــدان فمــن املمكــن أن تســر واضعــا اإلشــكاليات
بــن فارزتــن وانــت تركــز علــى االهتمامــات املشــركة .
ســيكون – قطعــا -لــكل مــن (إيـران) و(إسـرائيل) أماكــن مؤثــرة يف التموضــع اجلديــد لالعبــن يف الشــرق األوســط .لقــد قاومــت
طهـران “أقصــى درجــات الضغــط” لــدى إدارة (ترامب).واســتطاعت أن حتافــظ علــى نفوذهــا يف كل مــن فلســطني ،ولبنــان
،وســوراي ،والعـراق ،واليمــن .وجنحــت -إىل حــد كبــر -يف جتنــب حتــركات الكتلــة العربيــة اإلسـرائيلية.واحلقيقة أن اخلليــج يف حــد
ذاتــه منقســم داخليــا .وقــد تبــن أن األســلحة املشـراة مــن واشــنطن -مــع رحيــل (ترامــب) -مل توفــر لــوكالء أمريــكا يف قــوة
وتفوقـاً ضــد وكالء إيـران يف املنطقــة .كمــا أنــه ميكــن أن يُفهــم مــن تصريــح الزعيــم اإليـراين خامنئــي “اإلســام السياســي هــو إيـران”
،أبن طهـران ال تنــوي التخلــي عــن التوســع األيديولوجــي الشــيعي ووكالئهــا وصوارخيهــا البالســتية يف املنطقــة .بــل علــى العكــس
مــن ذلــك ميكــن أن نلمــح يف ذلــك ثقــة يف النفــس مبالــغ فيهــا إبمكانيــة ختفيــف الضغــط األمريكــي واالضطـراابت يف منطقــة اخلليــج
أيضــا  .ويف هــذا الســياق جــاء احلديــث عــن إعــادة االتصــاالت الدبلوماســية بــن مصــر وتركيــا  -حــى مــع اإلمــارات والســعودية-
الــي ينبغــي تقيمهــا جنبــا إىل جنــب مــع تغــر النهــج اإلسـرائيلي جتــاه تركيــا  .إذا ختلــى اخلليــج عــن جهــوده املضنيــة يف حماصــرة تركيــا
وحتــول مــن ســاحة املؤامــرة إىل ســاحة التعــاون املشــرك فإنــه ســيتمكن مــن مواجهــة التحــدايت اجليوسياســية اإليرانيــة .كمــا جتــدر
أيضــا إىل رحــات وزيــر اخلارجيــة الروســي (الفــروف) املكوكيــة إىل الـرايض وأبــو ظــي والدوحــة .ذلــك أن موســكو تتطلــع
اإلشــارة ً
إىل الفــرص الــي جيلبهــا إضعــاف اخلليــج يف الفــرة املقبلــة.
الوضع يف (تل أبيب)
كانــت فرصــة التقــارب بــن (تــل أبيــب) الــي اقرتبــت مــن اليـوانن واخلليــج يف الســنوات األربــع املاضيــة – و(أنقـرا) ضعيفــة جــدا
 .ومل تكــن تريــد املخاطــرة ابلتكتــل القائــم يف شــرق البحــر األبيــض املتوســط .لكــن موقــف تــل أبيــب يتغــر اآلن بســبب املواقــف
اجلديــدة يف املنطقــة .وهبــذه املناســبة أشــار وزيــر الطاقــة (اإلسـرائيلي) إىل فكــرة االنضمــام الرتكــي ملنتــدى غــاز شــرق املتوســط.
فصفقــات( إبراهــام) يف اجليــب ابلفعــل .يف ظــل ادارة (ابيــدن)؛ فــإن (تــل أبيــب) الــي تــرى صعوبــة يف حماصــرة إي ـران ،وضبــط
األوضــاع يف منطقــة اخلليــج املتناثــرة قــد تضــع علــى رأس جــدول أعماهلــا موضــوع التقــارب مــع انقــرة ،وذلــك مباشــرة بعــد انتخــاابت
هــذا الشــهر  .ومــن الواضــح أن هــذا التطبيــع لــن جيعــل مــن (انقـرا ) مــكاان لإلضـرار ابملصــاحل الفلســطينية مبــا يف ذلــك قضيــة القــدس.

Bölgemizde herkes için yeni bir stratejik değerlendirme zamanı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
dün, Mısır’la “diplomatik temasların” başladığını açıkladı.Bu açıklama, istihbarat düzeyinde
yürütülen görüşmelerde bir yol haritasında uzlaşıldığı izlenimini veriyor. Türkiye’nin Libya’dan sonra Mısır ile de Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ile ilgili anlaşma imzalaması
durumunda Yunanistan’ın maksimalist taleplerine tümüyle veda edeceği açık. Zira Atina’nın
aşırı talepleri Türkiye, Libya, Mısır, İsrail, Lübnan ve Filistin’in aleyhine. Doğu Akdeniz’in
hakkaniyetli bir denkleme oturması Türkiye-Yunanistan ve Türkiye- AB ilişkilerini rahatlatır.
Diplomatik temasın başlaması Mısır için de değerli. Ekonomik çöküş ve Nil sularının paylaşımı ile başı dertte olan Kahire’nin içeriye anlatacağı dış politika başarılarına ihtiyacı var.
Ankara’nın avantajları
Mısır ile normalleşme arayışı Ankara’nın ABD ve AB ile yeni sayfa açma iradesinin devamı
mahiyetinde. Suudi Arabistan, BAE ve İsrail ile de ilişkileri toparlama gündemde. Hepsini
küresel bölgesel değişimin hızlandığı bir dönemde yapılan yeni bir stratejik değerlendirmenin
parçaları olarak görmeliyiz. Ana motivasyon kaynağı “çaresizlik” ya da “hatalı politikalardan vazgeçme” değil. Son dört yılda yapılan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve hatta Dağlık
Karabağ hamlelerinin getirdiği kazanımları konsolide etmek. Bu kazanımlara dayanarak
küresel-bölgesel konjonktürdeki değişimin fırsatlarını kullanmak. “Neden daha önce yapmadınız?” sorusunun cevabı muhataplarınızın yeni sayfa açmaya şimdi hazır olmasıdır.
Sorunlu ilişkileri toparlamanın doğru zamanını yakalamak elzemdir. Trump döneminde
Körfez-İsrail yakınlaşmasının iddialı günlerinde Kahire, Riyad, Tel Aviv ve Abu Dabi ile
normalleşmek için taşıyamayacağınız tavizler vermeniz gerekirdi. Halbuki bu yeni dönemde
gücünüzü sahada gösterdikten sonra sorunları paranteze alarak ve ortak menfaatlere odaklanarak yürümek daha mümkün.
Ortadoğu’daki aktörlerin yeni konumlanmasında İran ve İsrail’in etkin yerleri olacak. Tahran, Trump yönetiminin “maksimum baskısına” direndi. Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve
Yemen’deki nüfuzunu korudu. Arap-İsrail blokunun hamlelerini büyük ölçüde savuşturdu.
Halbuki Körfez kendi içinde bölündü. Trump’ın gidişiyle Washington’dan alınan silahların
İran vekillerine karşı savunmayı sağlamadığı görüldü. İran lideri Hamaney’in “siyasal İslam
İran’dır” açıklamasından da anlaşılacağı üzere Tahran’ın Şiici ideolojik yayılmayı, vekillerini
ve balistik füzelerini terk etme niyeti yok. Aksine ABD’nin baskısını azaltma ihtimalini ve
Körfez’in dağınıklığını abartılı özgüven ile okuyabilir. Halbuki Mısır’ın Türkiye ile “diplomatik teması” BAE, Suudi Arabistan ve hatta İsrail’in Türkiye’ye yaklaşımındaki değişim
ile birlikte değerlendirilmeli. Körfez, Türkiye’yi sınırlandırma çabasını bırakarak iş birliğine
yönelirse İran’ın jeopolitik çıkarları çoklu meydan okumalarla yüzleşir. Rus Dışişleri Bakanı
Lavrov’un Riyad, Abu Dabi ve Doha seyahatleri ayrıca not edilmeli. Moskova, önümüzdeki
dönemde Körfez’in zayıflamasının getirdiği fırsatları kollayacak.
Tel Aviv’in pozisyonu
Geçtiğimiz dört yılda Yunanistan ve Körfez ile yakınlaşan Tel Aviv’in Ankara ile normalleşme
için motivasyonu düşüktü. Doğu Akdeniz’deki bloklaşmayı da riske atmak istemiyordu. Ancak şimdi bölgedeki yeni konumlanmalar sebebiyle Tel Aviv’in pozisyonu değişiyor. İsrail
enerji bakanının Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz forumuna katılması fikrini işlemesi bunun
işareti. İbrahim anlaşmaları zaten cepte. Biden yönetimi döneminde dağınık Körfez ile İran’ı
sınırlandırmanın zorlaşacağını gören Tel Aviv, bu ayki seçimlerden sonra Ankara ile topar)lamayı gündemin başköşesine koyabilir. Normalleşme için Ankara’nın (Kudüs davası dahil
Filistin’in menfaatlerine zarar verecek yerde olmayacağı açık.

