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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Deraa Valiliği’nde (güney) 
şiddete derhal son verilmesi ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının 
sağlanması çağrısında bulundu.

İran sınır hattında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda 
görüşerek sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sınırlarda 
ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye ve Afganistan’daki 
son gelişmeleri görüştü. Bu, onları 22-28 Ağustos tarihleri arasında aynı şehirde düzenlenen 
Jeremiah 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’na katılımlarının yanı sıra Rusya’nın Kubinka 
şehrinde bir araya getiren bir toplantı sırasında geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev 
sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz.” dedi.

دعا مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل ســوراي، غري بيدرســون إىل إهناء فوري للعنف يف حمافظة درعا )جنوب( 
وضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني.

خاطــب الرئيــس” أردوغــان” يف حديــث هاتفــي وزيــر الدفــاع الوطــي )أكار(، الــذي كان جيــري عمليــات تفتيــش علــى خــط 
احلــدود اإليرانيــة، “ســنمنع املداخــل واملخــارج متاًمــا ابجلــدران الــي بنيناهــا علــى هــذه احلــدود “. 

حبــث الرئيــس الروســي فالدميــري بوتــني، مــع العاهــل األردين امللــك عبــد هللا الثــاين، تطــورات األوضــاع 
يف ســوراي وأفغانســتان. جــاء ذلــك خــالل لقــاء مجعهمــا يف مدينــة كوبينــكا الروســية، علــى هامــش 
مشــاركتهما يف منتــدى »أرميــا 2021« الفــي العســكري الــدويل، املنعقــد ابملدينــة ذاهتــا، يف الفــرة 

بــني 22 و28 أغســطس/ آب اجلــاري.

قــال الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان إن تركيــا تســتضيف حاليــا أكثــر مــن 5 ماليــني طالــب جلــوء، وال 
ميكنهــا حتمــل عــبء هجــرة إضــايف مصــدره ســوراي أو أفغانســتان. 

بيدرسون يدعو إلنهاء فوري للعنف في درعا السورية

الرئيس أردوغان: سنغلق بشكل كامل المداخل والمخارج بالجدران التي بنيناها على الحدود

بوتين وعاهل األردن يبحثان األوضاع في سوريا وأفغانستان

الرئيس أردوغان: ال يمكن لتركيا تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان

Pedersen, Suriye’nin Dera’daki şiddetine derhal son verilmesi 
çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları 
tamamen engellemiş olacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan 
kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye krizini 
“daha derinden anlamak” için önümüzdeki dönemde Türkiye, Lübnan ve Suriye’yi kapsayan bir 
ziyaret planlarını açıkladı.Bu, Griffiths’in şu anda New York’taki BM merkezinde düzenlenen BM 
Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye krizindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada geldi.

أعلــن وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، مارتــن غريفيــث ختطيطــه للقيــام جبولــة تشــمل تركيــا ولبنــان وســوراي الفــرة املقبلــة، 
الكتســاب »فهــم أعمــق« لألزمــة الســورية. جــاء ذلــك يف إفــادة لـــ غريفيــث خــالل جلســة جملــس األمــن الــدويل املنعقــدة حاليــا ابملقــر الدائــم 

لألمــم املتحــدة يف نيويــورك حــول تطــورات األزمــة الســورية.

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ«فهم أعمق« ألزمة سوريا

Griffiths, Suriye krizini “daha derinden anlamak” için Türkiye ve Lübnan’ı içeren bir ziyaret planlıyor

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlatılmasının üzerinden 
5 yıl geçti. Terörden temizlenen bölgede 700 civarında okul eğitime hazır hale getirilerek 
bölgede yaşayanların eğitim hakkından faydalanmasına katkı sağlandı.

مــرت 5 ســنوات علــى تنفيــذ تركيــا عمليــة »درع الفــرات« العســكرية، مــن أجــل تطهــري مناطــق مشــايل ســوراي مــن ســيطرة تنظيــم داعــش 
اإلرهــايب، فيمــا عملــت احلكومــة الركيــة، طــوال هــذه الفــرة، علــى توفــري اخلدمــات التعليميــة لســكان املنطقــة مــن خــالل جتهيــز مــا 

يقــرب مــن 700 مدرســة. 

بجهود تركية.. خدمات تعليمية في 700 مدرسة ألبناء شمال سوريا في منطقة درع الفرات 
Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 700 okulu eğitime kazandırarak terörün izlerini sildi
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), 
Suriye’nin güneyindeki Deraa’daki son çatışmaların ardından 30.000’den fazla 
Filistinli mültecinin yaşamının daha fazla risk altında olduğu konusunda uyardı.

İsveç’in başkenti Stockholm, Suriye rejim güçlerinin Şam kırsalındaki 
Doğu Guta’ya kimyasal silahla düzenlediği saldırının sekizinci yıldönümü 
münasebetiyle protesto nöbetine tanık oldu. Katılımcılar, “Katillerden hesap 
sor”, “Beşar Esad diktatör”, “Guta katliamını unutmayacağız”, “8 yıldır adalet 
sağlanamadı” gibi pankartlar taşıdı.

ABD, Suriye’nin Doğu Guta bölgesine düzenlenen ve 1400’den fazla sivilin 
ölmesine neden olan kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimine hesap 
vermesi çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin başkent Şam’ın Doğu Guta 
bölgesinde kimyasal silahla 1400’ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının 8. yıl 
dönümünde sorumluların yargılanması için çağrıda bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Dünyası Genç Liderler 
Programı’nı başarıyla tamamlayan bir grup üniversite öğrencisini Ankara’da 
misafir etti. 

حــذرت وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »أونــروا«، مــن أن حيــاة أكثــر مــن 
30 ألــف الجــئ فلســطيي أصبحــت أكثــر عرضــة للخطــر، يف أعقــاب االشــتباكات األخــرية مبحافظــة 

درعــا جنــويب ســوراي.

شــهدت العاصمة الســويدية ســتوكهومل وقفة احتجاجية مبناســبة الذكرى الســنوية الثامنة هلجوم قوات النظام 
الســوري ابألســلحة الكيماويــة علــى الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. ورفــع املشــاركون الفتــات كتــب عليهــا 
عبــارات مــن قبيــل: »حاســبوا القتلــة« و«بشــار األســد دكتاتــور« و«لــن ننســى مذحبــة الغوطــة« و«العدالــة 

مل تتحقــق منــذ 8 ســنوات«.

دعــت الــوالايت املتحــدة إىل حماســبة نظــام األســد يف الذكــرى الثامنــة للهجــوم ابألســلحة الكيماويــة علــى منطقــة الغوطــة 
الشــرقية يف ســوراي، والــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 1400 مــدين.

دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان إىل حماكمة املســؤولني عن الذكرى الثامنة للهجوم الذي قتل خالله نظام بشــار 
األســد أكثر من 1400 مدين ابألســلحة الكيماوية يف منطقة الغوطة الشــرقية ابلعاصمة دمشــق.

اســتضافت رائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB( جمموعــة مــن طــالب اجلامعــات الذيــن أمتــوا 
بنجــاح برانمــج القــادة الشــباب الركــي العاملــي يف أنقــرة.

األونروا: حياة أكثر من 30 ألف الجئ فلسطيني في درعا مهددة

أمريكا تحاسب نظام األسد في الذكرى الثامنة لهجوم باألسلحة الكيماوية في الغوطةالسويد.. وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الغوطة الشرقية

طالبت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بمحاكمة نظام األسد على المجزرة في الغوطة الشرقية

استضافت YTB الطالب المشاركين في برنامج القادة الشباب في العالم التركي

UNRWA: Dera’da 30.000’den fazla Filistinli mültecinin hayatı risk altında

İsveç’te Doğu Guta katliamının yıl dönümünü anıldıABD, Guta’daki kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimini 
hesap vermeye çağırdı

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Doğu Guta katliamı 
nedeniyle yargılanmasını istedi

YTB, Türk Dünyası Genç Liderler Programı’na katılan öğrencileri ağırladı

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatını 
başlatılmasının üzerinden 5 yıl geçerken, insani yardım kapsamında Türkiye’nin 
sağladığı sağlık hizmetleri bölge halkının yaralarını sarıyor.

5  ســنوات مــرت منــذ أن بــدأت تركيــا عمليــة درع الفــرات ضــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف ســوراي، وتــداوي 
اخلدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا تركيــا ضمــن نطــاق املســاعدات اإلنســانية جرحــى ســكان املنطقــة. 

تركيا تقدم الخدمات الصحية في المناطق التي تم تطهيرها من اإلرهاب بعملية درع الفرات

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı İle terörden temizlediği bölgelerde sağlık 
hizmetleriyle halka derman oluyor
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الكراهية للسوريين

إشراقات

Suriye devrimi 2011 yılında özgürlük ve haysiyet talep etmek için gerçekleşti ve dünyevi 
ihtiyaçlar için veya yoksulluk ve ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkmadı, Suriye halkının çoğunluğu 
dünya’daki birçok ülkenin durumunun aksine kabul edilebilir bir mali durumda yaşıyordu.
Suriye halkı, iç ve dış çatışmalar nedeniyle çeşitli yer değiştirmeler ve yerinden edilmeler 
yaşayan komşu Arap ve Batı ülkelerinden gelen mültecilere on yıllardır topraklarını ve 
evlerini açtılar. Bugün Suriyeliler aynı yerinden edilme ve iltica durumundalar ve bazı 
komşu ülkeler tarafından en ufak bir sorumluluk ve insanlık duygusu olmadan sınırlarını 
onlara kapattı ve diğerleri onları kabul etme politikalarını sıklaştırdı.
Suriyelilerin çoğunluğu mallarını ve geçim kaynaklarını terk ederek, acılarının günler 
veya aylar içinde sona ermesi umuduyla Suriye’yi terk etti, ancak uluslararası toplumun 
rejimin çıkarına kendilerine karşı komplo kurması nedeniyle, Suriye dışındaki uzun süredir 
varlıkları devam etti ve daha uzun süre devam edecek.
Suriyelilerin çoğunluğu, kalıcı ikamet, mali yardım, sağlık sigortası, eğitim, çalışma ve 
özgürlük ve güvenlik içinde bir arada yaşama ve Esad yönetimi altında kaybettikleri insanlık 
duygusu sağladığı için istikrar için Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.
13 milyon yerinden edilmiş Suriyeli, ülkenin geleceğinin temel taşı oldukları için, 
anavatanlarına ve evlerine güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönme haklarını her 
zaman dünyaya hatırlatıyor.
Suçlu Esad rejimi, Suriye devrimiyle barbarca ve tüm ölümcül silahlarla karşılaştığında, 
Suriyeliler, oğullarını öldürülmekten ve kadınlarını tecavüzden korumak için komşu 
Türkiye’ye ve onun iyi insanlarına kaçmak zorunda kaldılar.
Türkiye, Suriyelileri güzel bir sloganla (Siz Muhacirlersiniz biz Eserleriyiz), fakat onları 
koruyan bir hukuki statü vermeden karşıladı.
Bugün Türkiye’deki Suriyelilerin Birleşmiş Milletler kararları uyarınca yasal bir statüye 
ihtiyacı var, yani mülteci olarak kabul edilmeleri gerekiyor ve 1951 Sözleşmesi, Birleşmiş 
Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleri uyarınca mültecilerin tüm haklarına sahip 
olmalarına gerekmekte veya Türkiye’de yasal olarak ikamet ettikleri beş yıllık sürenin sona 
ermesi nedeniyle Türk vatandaşlığı verilmesi gerekmektedir.
Geçici koruma, Suriyelileri şimdi ve gelecekte ırkçı kişi veya tarafların ihlalleri de dahil 
olmak üzere birçok ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıya bırakmaktadır.
Mevcut hukuki durum, Suriyelileri özgürlük ve haysiyet mücadelesi veren bir halk olarak 
görmek yerine, siyasi kimliklerinden sıyrılmış birer kurban gibi gösteriyor. Türkiye’deki 
genel görünüm, Türkiye’nin fonlarıyla yaşamakla suçlanan kültürel, politik, sanatsal ve 
ekonomik olarak üretken Suriyelilerin değil, ülkesinden kaçan zavallı Suriyelilerin imajıdır, 
bu yüzden kamusal alanlardan parklar, meydanlar, stadyumlar ve pazarlar gibi uzakta kalıcı 
bir tecrit içinde yaşamaları istenmektedir.  Türkiye’nin birçok şehrinde, en son Ankara’da 
olduğu gibi, bir suçlu veya bir başka Suriyeli tarafından yapılan herhangi bir hatanın 
bedelini Türkiye’de ikamet eden tüm Suriyelilerin ödediğini göstermektedir.
Bu durum Suriyelileri günah keçisi ve günlük ırkçı uygulamalara karşı savunmasız hale 
getirdi. Türk muhalefeti Türk kamuoyunu kışkırtıyor ve bazı aşırılık yanlıları Suriyelilerin 
evlerine, arabalarına ve dükkanlarına saldırarak bundan etkileniyor. Türkiye muhalefetinin, 
Suriyelilere karşı kışkırtma ve ırkçılık dışında herhangi bir seçim kazanmak için herhangi 
bir siyasi projesi yok ve iktidarı ele geçirmesi durumunda sınır dışı edilmeleri için sloganlar 
atıyor. Suriyeliler dilenci ve barbar değiller, turizm için ülkenize başvurmadılar, vatanlarını 
terk etmek zorunda kaldılar ve dünya katili desteklemeyi bıraktığında geri dönecekler ve 
hayalleri hala vatanlarına dönmektedir. Bir gün memleketinizden, şehirlerinizden size esenlik 
ve saadet dileyerek gidecekler, Kalplerinde olan sevgi ve minnettarlığı size taşımalarına izin 
verin. 

قامت الثورة السورية عام 2011 للمطالبة ابحلرية والكرامة، ومل تقم من أجل حاجات دنيوية أو بسبب 
العديد من  لوضع  يعيشون بوضع مايل مقبول خالفاً  السوري كانوا  الشعب  الفقر واحلاجة، ألن غالبية 

البلدان اليت جلأوا إليها.
لقد فتح الشعب السوري أراضيه وبيوته منذ عقود طويلة أمام قوافل الالجئني من دول جماورة عربية منها 
وغربية عاشت صنوفًا من التشرد والنزوح بفعل الصراعات الداخلية واخلارجية، واليوم يذوق السوريون 
من كأس التشرد واللجوء والنزوح نفسه، دون أدىن شعور ابملسؤولية واإلنسانية من قبل بعض دول اجلوار 

بعدما أغلقت حدودها أمامها، وأخرى شددَّت من سياساهتا يف استقباهلم.
غالبية السوريني تركوا أمالكهم وأرزاقهم وغادروا سوراي على أمل أن تنتهي معاانهتم خالل أايم أو أشهر، 
ولكن وبسبب آتمر اجملتمع الدويل عليهم ملصلحة النظام استمر وجودهم الطويل خارج سوراي وسيستمر 

لزمن أطول.
غالبية السوريني يرغبون ابلوصول إىل الدول االوروبية من أجل االستقرار فهي تقدم هلم اإلقامة الدائمة 
واملساعدات املالية والتأمني الصحي والتعليم وتؤمن هلم العمل والعيش املشرتك حبرية وأمان، واإلحساس 

ابإلنسانية اليت افتقدوها يف ظل حكم األسد.
13 مليون مهجر سوري يذكرون العامل دوماً حبّقهم يف العودة اآلمنة والطوعية والكرمية إىل وطنهم ومنازهلم 

فهم حجر األساس يف مستقبل البالد.  
القاتلة، اضطر السوريون  الثورة السورية بكل وحشية وبكل األسلحة  النظام األسدي اجملرم  حني واجه 

إىل اهلرب إىل األمام إىل تركيا اجلارة وشعبها الطيب، حلماية أبنائهم من القتل ونسائهم من االغتصاب.
 استقبلت تركيا السوريني بشعار مجيل )أنتم املهاجرون وحنن األنصار(، دون إعطائهم صفة قانونية حتميهم. 
السوريون يف تركيا حيتاجون اليوم إىل وضع قانوين يتفق مع قرارات األمم املتحدة أي اعتبارهم الجئني 
وهلم مجيع حقوق الالجئني وفق اتفاقية عام 1951 وقرارات األمم املتحدة واتفاقيات حقوق االنسان، 
أو منحهم اجلنسية الرتكية نظراً ملضي املدة القانونية إلقامتهم يف تركيا وهي مدة مخس سنوات علماً أن 

األكثرية منهم مقيم فيها منذ عشر سنوات.
 استمرار احلماية املؤقتة يعرض السوريني للكثري من املشاكل االقتصادية واالجتماعية، مبا فيها انتهاكات 

من أفراد أو أحزاب عنصرية حالياً ومستقبال.
الوضع القانوين احلايل جعل السوريني يبدون وكأهنم جمرد ضحااي، مسلويب اهلوية السياسية، بداًل من النظر 

إليهم كشعب يكافح من أجل احلرية والكرامة.
النظرة العامة يف تركيا هي صورة السوري البائس الفار من بلده، وليس السوري املنتج ثقافياً وسياسياً وفنياً 
واقتصادايً وهم متهمون أبهنم يعيشون على أموال احلكومة الرتكية، لذلك ينبغي عليهم أن يعيشوا يف عزلة 

دائمة، بعيداً عن الفضاءات العامة كاحلدائق والساحات واملالعب واألسواق.
والواقع احلايل يظهر أن كل السوريني املقيمني برتكيا يدفعون مثن أي خطأ يرتكبه سوري آخر، كما حدث 

يف عدد من املدن الرتكية آخرها أنقرة. 
هذا الوضع جعل السوريني أكباش فداء وعرضة للممارسات العنصرية اليومية، فاملعارضة الرتكية حترض 

الرأي العام الرتكي ويتأثر بذلك بعض املتطرفني ابهلجوم على بيوت وسيارات وحمالت السوريني.
واملعارضة الرتكية ليس لديها أي مشروع سياسي لكسب أي انتخاابت قادمة سوى التحريض والعنصرية 

ضد السوريني، وترفع شعارات طردهم إذا استلمت السلطة.
السوريون ليسوا متسولني ومهجيني، وهم مل يلجؤوا إىل بالدكم من أجل السياحة، لقد أرغموا على ترك 

وطنهم وسيعودون إليه عندما يتوقف العامل عن دعم القاتل، ومازال حلمهم هو العودة لوطنهم.
- سيغادرون وطنكم وأرضكم ومدنكم يوماً ما متمنني لكم السالمة والسعادة، فدعوهم حيملون يف قلوهبم 

احملبة والعرفان لكم.
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التصعيد اهلمجي األسدي على إدلب يزداد اضطراًدا. كما أن 
احلصار اإلجرامي على درعا يتواصل وسط ضبابية مستمرة يف 
أحوال ومستقبل درعا البلد، ابلرغم مما ُأعلن من اتفاقات قدمية 
ومستجدة، فهناك حالة مستمرة من العدوان املنظم واملمنهج 
إيران  وكذلك  اجملرم  السوري  وحلفاءها كالنظام  روسيا  تريده 
وكل ميليشياهتا الطائفية املستجلبة من كل بقاع الدنيا، لتمارس 
حقدها ومقتلتها املتواصلة حبق الشعب السوري، حيث ال فرق 
أي  لديها الحرتام  إمكانية  وال  مدنيني وعسكريني،  بني  لديها 

اتفاقات، مهما وجد من ضامنني هلا.
هذا احلال املتحرك ينطبق على درعا  وأيًضا على إدلب، على 
حد سواء، بل يتعداه إىل كل املناطق السورية اليت وقفت يوًما 
أعلن  يوم  واإلعتقال.  القتل  نظام  على  الظافرة  ثورهتا  معلنة 
آذار/  أواسط  والكرامة  احلرية  ثورة  انطالقة  السوري  الشعب 
متابعة  على  ينقطع  ال  تصميم  حالة  وهي يف  مارس 2011، 

الثورة مهما كلف ذلك من تضحيات.
ال ضري أن التوافقات واإلتفاقات والربوتوكوالت املوقعة ابتت 
ابلنسبة للنظام اجملرم من املاضي وهو الذي مابرح يريد قضم 
موجود  ماهو  املرحلة  هذه  يف  وخاصة  إدلب،  أراضي  ابقي 
جنوب خط اتوسرتاد m4 لكن عينه احلاقدة ابقية يف تشوفها 
إىل اإلنقضاض على جل اجلغرافيا السورية املتبقية خارج سيطرة 
اآلن عن ذلك هو  يعيقه حىت  نظامه وميليشيات حقده، وما 
على هللا،  االعتماد  بعد  أواًل  املواجهة  على  السوريني  تصميم 

وعلى وقوف الضامن الرتكي إىل جانبه. 
اليت  عام 2018  وتسوايت  اتفاقات  انتهاك كل  مت  درعا  يف 
اجلميع،  أنظار  أمام  أمريكي،  وإبشراف  واألردن  روسيا  رعتها 
الناس  أرواح  إىل  النظر  دون  أيًضا،  اجلميع  صمت  وكذلك 
املدنيني وغريهم ضمن درعا البلد اليت أثبت أهلها من جديد 
كما كل الشعب السوري، أن اإلرادة مازالت قوية متماسكة يف 
مواجهة العدو األسدي اجملرم واالحتاليل، وأن العودة إىل سيطرة 
ميليشياته غري قابل لالنصياع مهما كلف ذلك من تضحيات.

كل ذلك جيري واتفاقات معلنة وغري معلنة، وعدوان وانتهاكات 
تتواصل من نظام أسدي تعود أن الميثاق وال اتفاق وال عهد 
له وال ذمة منذ حكم أبيه املقبور حافظ األسد. حيث تتحرك 
حزيران  يونيو/   25 اتريخ  منذ  احملاصرة  درعا  أوضاع  مآالت 
املاضي، حني فرضت قوات النظام السوري واملليشيات التابعة 

هلا حصارًا على “درعا البلد”، بعد رفض املعارضة والثوار تسليم 
السالح اخلفيف، ابعتباره خمالًفا التفاق مت بوساطة روسية عام 

2018، ونص على تسليم السالح الثقيل واملتوسط فقط.
تتحرك االوضاع اآلن إىل هتجري جزئي، وممارسة هيمنة روسية، 
احملتل  إىل  تتبع  حملية  فيالق  عن كطريق  ابلوكالة  تكون  وقد 
الروسي، لكن احملتل اإليراين هو اآلخر مايزال يف حيص وبيص 
وعلى خالف مع الروس حول السيطرة املباشرة على اجلنوب، 
للميليشيات  متوضع  وإعادة  والثوار،  البشر  على  واهليمنة 

الطائفية بني ظهراين أهلنا يف حوران كلها.
ينظر جبدية  أنه ال أحد  العريب واإلقليمي  الواقع  واملشكلة يف 
حىت  مطلًقا،  ذلك  يعنيهم  يعد  مل  وكأنه  جيري،  ملا  واهتمام 
يف  وجيري  جرى  مبا  منشغاًل  ابت  العربية  األنظمة  إعالم  أن 
أفغانستان واليمن وماليزاي، متناسًيا مسألة مهمة  أن شعًبا سوراًي 
عربًيا مسلًما مازال يباد على أيدي إيران واألسد وروسيا، ودون 
إدراك ووعي أن الذي ميكن أن حيتل سورية، سوف يثين بكل 
أي  املنطقة  على  اهليمنة  وبني  بينه  حيول  ولن  العربية،  املنطقة 
حائل فيما لو سقطت سقطت كل سورية )القدر هللا (يف أيدي 

االحتالل اإليراين الفارسي الطائفي ومن لف لفه.
صحيفة إشراق من جهتها سألت بعض املهتمني من السوريني 
هاتني  مستقبل  ترون  فقلنا: كيف  له  قراءهتم  وعن  جيري  عما 
اإلقليمي  التخلي  من  حالة  سياق  يف  سورية.  من  املنطقتني 

والدويل؟

السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب 
لصحيفة  قال  املعارض  السوري 
احلاصل  التصعيد   « إشراق: 
واملستمر، على هاتني املنطقتني، 
النظام  حماوالت  إطار  يف  أييت 
املناطق  إلخضاع كافة  املستمرة 
أنه  لسيطرته، خصوًصا  السورية 
أخرى  مناطق  يف  )مراتًحا(  ابت 
ضغط  عوامل  تشكل  كانت 
وهو  له،  مستمرين  واستنزاف 
مبا  والدولية،  اإلقليمية  املواقف  جدية  عدم  يستغل  ذلك  يف 
اليت جرت حتت  اإلتفاقات  لبعض  الضامنني  مواقف  يف ذلك 

مسميات خمتلفة.« وأضاف : » على كل حال يبقى مستقبل 
درعا وإدلب مرتبطًا إىل حد كبري يف سياقات القضية السورية 
ومستقبلها. حيث من غري املتوقع أن تتضح الرؤاي بشكل كامل 
ودقيق، حىت لو استطاع النظام حتقيق بعض التقدم يف املنطقتني 
حكمت  اليت  الشروط  بعض  تعديل  واستطاع  املذكورتني، 
وبقائه  النظام  مبستقبل  يرتبط  فاألمر كله  السابقة،  اإلتفاقات 
من عدمه، وما يطبخ يف أروقة خارجيات واستخبارات الدول 
املمسكة ابلقضية السورية، وحدود تفامهاهتا، مبا يف ذلك بعض 

التسوايت اإلقليمية الكربى. 
فاتورة عن  وتسددان  األكرب  العبء  تتحمالن  اليوم  املنطقتني 
سورية وشعبها، وختتزالن الصراع، وأعتقد أن صمود أهل درعا 
وإدلب يعقد اخلطوات التالية للنظام، وحيرج األطراف اإلقليمية 
والدولية، كما أنه يبقي القضية السورية يف واجهة األحداث.«

الناشطة  قالت  فقد  جهتها  من 
لصحيفة  احلاج  حسناء  السورية 
درعا  لوضع  ابلنسبة   « إشراق: 
نطلب  أن  ميكن  ال  أنه  أعتقد 
يصربوا حتت  أن  هناك  أهلنا  من 
ويف  املدمر  والقصف  احلصار 
ظل التعاون األردين السوري فإن 
هتجري الناس هناك هو املتوقع كما 
حصل يف الغوطة وابقي املناطق، 
هناك  أهلنا  يبقى  أن  ميكن  ال 
حطب حترتق والعامل بصمته يبارك هذا اهلجوم عليها«. مث قالت 
: »ابلنسبة لوضع إدلب سيؤول األمر إن استمر إىل مزيد من 
النزوح واللجوء حنو دول اجلوار وإفراغ األرض من أهلها بسبب 
املعارضة،  ضعف  وبسبب  الدولية  للتجاذابت  املنطقة  خضوع 
القرار  أصحاب  على  لضغطت  أيًضا  قوية  املعارضة  فلو كانت 
ولرمبا أحدثت شيًئا لصاحل الناس. واألمر يف إدلب إىل مزيد من 
القتل والدمار واحنسار املنطقة احملررة إىل أين ال أعرف، لكن رمبا 
لو أن هناك اعرتاض من املعارضة املفاوضة أو االنسحاب من 
له أتثري  يكون  السياسي  الفراغ  الدستور علَّ  املفاوضات وجلنة 
أننا ذاهبون إىل  الطبل فقط. وأخشى  أكثر من امتالء كامتالء 

سياسة األمر الواقع وتصفية القضية،  ال قدر هللا طبًعا«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

رغم اإلتفاقات: التصعيد في إدلب ودرعا 
مايزال سيد الموقف

أحمد مظهر سعدو 

عبد الرحيم خليفة

حسناء احلاج
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ت
مقاال

انتهــى النظــام الســوري مــن مســرحياته األخــرية الــي أقامهــا وهــي االنتخــاابت 
متقدمــاً   95% جتــاوزت  بنســبٍة  األســد  بشــار  فــوز  أعلــن  حيــث  الرائســية 
علــى املرشــحني اآلخريــن. احتفــل بعدهــا عــر إعالمــه ابلنصــر حيــث أُقيمــت 

االحتفــاالت يف معظــم األراضــي الســورية منهــا محــص وحلــب ودمشــق. 
يعتــد  مل  ضخمــة  احتفاليــة  يف  الدســتوري  القســم  األســد  بشــار  أدى  مث 
الســوريني علــى مثلهــا لواليــٍة رابعــة مدهتــا ســبع ســنوات حيــُث أُقيــم احلفــل 
يف قصــر الشــعب بدمشــق أمــام أعضــاء جملــس الشــعب حبضــور أكثــر مــن 
600 شــخص ممثلــني عــن )فئــات الشــعب الســوري( منهــم الفنانــني والتجــار 

وســواهم.  والعســكريني  والصناعيــني 
أقســم األســد على احرام دســتور البالد ووحدهتا واحرام حرية وكرامة املواطن 
الســوري فجميــع هــذه األشــياء حاليــاً تفتقدهــا ســورية والســوريني مــن وحــدة 

األراضــي لكرامــة اإلنســان. 
بــدأ األســد واليتــه فيمــا تشــهد ســورية أقســى أزماهتــا الــي مل تشــهدها مــن قبــل 
علــى مجيــع املســتوايت، ويــرى مراقبــون أبن النظــام الســوري بــدأ يعتمــد منطــاً 
جديــداً لالنتقــام مــن الشــعب الســوري الــذي واجــه النظــام الســوري وطالــب 
برحيلــه. فــإن أقــل مــا ميكــن وصفــه للوضــع اآلين يف ســورية هــو االهنيــار التــام 
للدولــة فالعقــوابت األمريكيــة واحلصــار املفــروض علــى ســورية بعــد قانــون قيصــر 

وأزمــات لبنــان األخــرية جعلــت األوضــاع يف ســورية تــزداد ســوءاً.
وســورية اليــوم تعيــش بــال أدىن مقومــات احليــاة ال كهــرابء ال مــاء وال حمروقــات 
فالنظــام الســوري عاجــزاً متامــاً عــن أتمــني هــذه االحتياجــات ملواطنيــه. أزمــات 
جديــدة كل يــوم يعيشــها الســوريون حتــت حكــم نظــام بشــار األســد فالكهــرابء 
اختفــت بشــكل اتم عــن بعــض املناطــق الســورية ويف بعضهــا وصــل انقطــاع 

الكهــرابء إىل أكثــر مــن 22 ســاعة تقنــني مقابــل ســاعة واحــدة للكهــرابء يف 
اليــوم الواحــد أمــا عــن احملروقــات فقــد خصــص النظــام الســوري لشــتاء هــذا 
فقــط للعائلــة الواحــدة عــر البطاقــة الذكيــة بعــد رفــع ســعر  العــام 50 ليــراً 

احملروقــات 30 %.
العائلــة  أمــام األفــران حلصــول  يــوم نشــاهد مئــات الطوابــري  فــكل  أمــا اخلبــز 
علــى ربطــة خبــز واحــدة بعدمــا حــاول النظــام الســوري جعــل احلصــول علــى 
اخلبــز عــر رســائل نصيــة ترســل علــى املوابيــل لكــن ســرعان مــا أُلغــي القــرار. 
أمــا عــن اللــرية الســورية والــدوالر فقــد وصــل ســعر الــدوالر الواحــد إىل أكثــر 
مــن 3000 آالف لــرية ســورية فأضحــى مرتــب املوظــف بعــد الــزايدة 40 $ 

شــهرايً فقــط.
حســب خــراء اقتصاديــني فــإن إنفــاق العائلــة الســورية الواحــدة علــى اخلضــار 
احتياجاهتــا  لتلبيــة  العائلــة  حتتــاج  فيمــا  لــرية،  ألــف   50 عــن  يزيــد  والفواكــه 
ابلكامــل إىل أكثــر مــن 500 ألــف لــرية ســورية أي مــا يعــادل 150 $ شــهرايً 
علمــاً أبن الرواتــب ال تتجــاوز 50 $ شــهرايُ كحــد أعلــى فكيــف يعيــش 

املواطــن الســوري حتــت حكــم بشــار األســد؟؟
أمــا األوضــاع األمنيــة فــإن ســورية اليــوم تشــهد انفــالاتً أمنيــاً يف أغلــب املناطــق 
فحــوادث القتــل والســرقة ازدادات يف الســنوات األخــرية وأصبــح اخلــر عــن 
إعــالن حالــة قتــل أو ســرقة خــراً عــادايً ابلنســبة للســوريني املقيمــني يف الداخــل 
الســوري حتــت حكــم بشــار، وحســب شــهود عيــان فــإن النظــام  يف كل فــرة 
يشــن محلــة اعتقــاالت واســعة ويعتقــل املئــات وآخرهــا يف مدينــة حلــب الــي 
املباشــرة  التهــم  لتجــار وصناعيــني وكانــت  اعتقــاالت واســعة  شــهدت محلــة 
هلــم هــي التعامــل ابلعمــالت األجنبيــة وحســب شــهود فــإن النظــام الســوري 

حيــاول التضييــق علــى الصناعيــني والتجــار مــن أجــل مغادرهتــم البــالد حيــث 
شــهدت ســورية يف الشــهرين املاضيــني أكــر هجــرة لصناعيــي ســورية إىل مصــر 
مل تشــهدها يف ســنوات احلــرب األخــرية وهــذا مــا يؤكــد انتقــام النظــام الســوري 

مــن الســوريني. 
املرحلــة املقبلــة ســتكون أكثــر تدهــوراُ وحساســية ابلنســبة للســوريني الواقعــني 

حتــت حكــم بشــار األســد 
وأخــرياً أزمــات يعيشــها املواطــن الســوري كل يــوم مل ولــن تنتهــي يف القريــب 
العاجــل كمــا روج هلــا بشــار األســد عــر محلتــه االنتخابيــة مــع شــعار األمــل 
ابلعمــل ولــن يســتطيع النظــام الســوري إىل يومنــا هــذا فــك احلصــار دوليــاً عنــه 
ولــن تســتطيع روســيا إعــادة تعــومي النظــام الســوري وفرضــه علــى اجملتمــع الــدويل 
الــذي يقابلــه صــد لقبــول بشــار األســد. املســتقبل الغامــض يطغــى علــى ســورية 
والســوريني حيث ابت من الواضح نســيان امللف الســوري ابلنســبة للكثرييني، 
وأزمــات جديــدة كل يــوم تعيشــها ســورية ال حــل سياســي واضــح، وغيــاب دور 
عــريب عــن املشــهد بشــكٍل اتم وعــدم اجلديــة يف حســم امللــف الســوري ابلنســبة 
للغــرب. نصــٌر ُمدَّعــى مل يكتمــل بعــد لألســد وحلفائــه وحــى بعــد عشــر ســنوات 
مل يســتطع النظــام الســوري وروســيا وإيــران ومجيــع املليشــيات إعــالن النصــر 
بشــكل اتم علــى ســورية فقــد شــهدت درعــا يف اآلونــة األخــرية مظاهــرات 
مطالبــًة إبســقاط النظــام مــن جديــد وعــدم الرضــوخ للنظــام الســوري مــا يعــي 
أن ســورية مــا زالــت تعــاين إىل يومنــا هــذا، فلــم يســتطع بشــار األســد بعــد مجيــع 
حماوالتــه إمخــاد ثــورة الســوريني ويبقــى الســؤال مــى تنتهــي معــاانة الســوريني 
الذيــن يقدمــون البطــوالت يف ســبيل حتقيــق حلمهــم يف بنــاء دولــة تســودها 
احلريــة والدميقراطيــة والكرامــة وحتــرم حقــوق مواطنيهــا دون متييــز أو عنصريــة.

آالء العابد        

هل بدأ األسد انتقامه من السوريين؟

كاتبة سورية

بتمويــل مــن وكالــة االســتخبارات األمريكيــة قــام عــامل النفــس كامــريون إبجــراء جتربــة 
علــى عــدد مــن املرضــى النفســيني دون إذن منهــم ) 198 مريــض (، كان اهلــدف 
منهــا حماولــة مســح ذاكــرة اإلنســان وحتويلهــا إىل صفحــة بيضــاء خاليــة مــن أي 
جديــدة  أفــكار  زرع  عــر  الدمــاغ  برجمــة  إعــادة  مث  مســبقة  تصــورات  أو  أفــكار 
التجربــة إنســااًن آخــر أبفــكار وقيــم وتصــورات، خمتلفــة متاًمــا  تنتــج  فيــه، حبيــث 
عمــا كانــت عليــه. مــن أجــل ذلــك مت تعريــض دمــاغ املرضــى ملوجــات متتاليــة 
ومتصاعــدة وشــديدة مــن الصدمــات الكهرابئيــة علــى فــرات طويلــة مــع بعــض 
العقاقــري الــي تؤثــر علــى الذاكــرة والركيــز، بعــد فــرة أصبــح املرضــى يف حالــة مــن 
عــدم الركيــز والتــوازن واإلدراك والتجــاوب مــع احمليــط بشــكل واع، عندهــا بــدأ 
كامــريون ابملرحلــة الثانيــة مــن جتربتــه عــر وضــع صــوت يف غرفــة املريــض يتكــرر مــن 
16 اىل 24 ســاعة يوميًــا يبــث أفــكارًا جديــدة ومفاهيــم حيــاول كامــريون زرعهــا 

يف ذهــن املريــض .
مبــدأ التجربــة يســتند إىل فكــرة مــن ابتــكار كامــريون نفســه تقــوم علــى حرمــان 
اإلنســان مــن إحساســه بذاتــه وابلزمــان واملــكان) إعادتــه إىل مرحلــة الطفولــة فكــراًي 
واجتماعًيا( وعندها يصبح املريض أكثر انفتاًحا على اإلحياءات وأكثر اســتعداًدا 

لالمتثــال للتعليمــات وأكثــر تقبــاًل لتغذيــة الدمــاغ مبنظومــة فكريــة جديــدة. 
جنحــت جتربــة كامــريون جناًحــا كبــريًا يف املرحلــة األوىل، لكنهــا فشــلت فشــاًل ذريًعــا 
يف املرحلــة الثانيــة. اســتطاع كامــريون حتطيــم شــخصية مرضــاه لكنــه عجــز عــن 
إعــادة بنائهــا. أمكــن هلــذا العــامل الشــرير أن ميســح ذاكــرة املرضــى ويشــوش وعيهــم 

ويضــرب منظومــة أفكارهــم ومعتقداهتــم لكنــه فشــل متاًمــا يف إعــادة بنــاء وعيهــم 
وتركيــب شــخصية جديــدة متوازنــة فكانــت النتيجــة أن انتهــى املرضــى حبــال أســوأ 
كثــريًا ممــا كانــوا عليــه قبــل التجربــة، وخــرج معظمهــم بعاهــات جســدية ونفســية 

عميقــة منعتهــم مــن اســتمرار حياهتــم بشــكل مقبــول ومســتقل ومتــوازن.
استفادت وكالة االستخبارات األمريكية) وغريها الكثري من االستخبارات خاصة 
يف الــدول الــي ال ســلطان فيهــا للقانــون( مــن الشــق األول مــن التجربــة فطبقتــه 
علــى ســجناء غوانتينامــو وغــريه مــن الســجون الــي تقيمهــا أمــريكا يف دول أخــرى 
حتــت رعايتهــا وخــارج ســلطة القانــون األمريكــي، وابلطبــع اســتخدمته الكثــري مــن 
الديكتاتــورايت يف حماولــة للتأثــري علــى ســجناء الــرأي واملخالفــني أيديولوجيًــا هبــدف 

مســح ذاكرهتــم وتشــويه وعيهــم والتشــكيك يف معتقداهتــم وتدمــري شــخصيتهم.
إهنــا مبثابــة عمليــة غســل للدمــاغ ) والــي يعــود اترخيهــا إىل الفراعنــة والصينيــون 
القدمــاء( ولكــن بطــرق أكثــر وحشــية وأبعــد مــا تكــون عــن اإلنســانية يف عصــر 
يدعــي فيــه الغــرب املســيطر أن للحيــواانت يف ميزانــه حقــوق فضــاًل عــن حقــوق 

اإلنســان الــي يفــرض أن حتظــى ابعتبــار وقيمــة أعلــى مــن ذلــك بكثــري. 
مــا حصــل يف جتربــة كامــريون ) واملمولــة مــن اإلســتخبارات األمريكيــة( هــو جرميــة 
بــكل املقاييــس وال ميكــن تريرهــا حتــت أي مســمى. ومــا يفعلــه الطغــاة والسياســيني 
والظلمــة مــن حماولــة لغســيل دمــاغ ســجناء الــرأي واملخالفــني مســتفيدين مــن نتائــج 

تلــك التجربــة هــو جرميــة بــكل املقاييــس.
اجلرميــة األكــر واألخطــر هــي تلــك الــي جتــري اليــوم علــى قــدم وســاق يف حماولــة 

إلجــراء غســيل دمــاغ اترخيــي وثقــايف وحضــاري علــى مســتوى جمتمعــات ممتــدة عــر 
املــكان والزمــان واحلضــارة يف حماولــة واضحــة لطمــس هويتهــا وتشــويه مالحمهــا 
يف أذهــان األجيــال الصاعــدة. جرميــة حيــاول القائمــون عليهــا اســتخدام وســائل 
مشــاهبة لتلــك الــي اســتخدمها كامــريون ولكــن هــذه املــرة علــى مســتوى اجملتمــع. 
صدمــات اجتماعيــة وهــزات سياســية واقتصاديــة ضخمــة وعقاقــري إعالميــة حتــاول 
ومميعــة  للذهــن  مشوشــة  ودرامــا  للضمــري  خمــدرة  وأفــكار  اجلمعيــة  الذاكــرة  حمــو 
للمبــادئ وبرامــج هادمــة للقيــم ومرتزقــة عدميــة األخــالق تصــول وجتــول علــى وســائل 
االعــالم والتواصــل. هتــدف أبكملهــا إىل إجــراء غســيل دمــاغ اجتماعــي وفكــري 
الثانيــة  املرحلــة  أهنــم يهيئــون اجملتمــع لالنتقــال إىل  وأخالقــي وحضــاري مدعــني 
وهــي زرع قيــم ومبــادئ جديــدة ومعايــري حضاريــة غربيــة جديــدة تتناســب مــع جــو 
احلــرايت الســائد يف العــامل املتقــدم. لكنهــم يدركــون مســبًقا أهنــم سيفشــلون – كمــا 
فشــل كامــريون – يف املرحلــة الثانيــة، وأكاد أجــزم أهنــم حــى لــو امتلكــوا أدوات 
النجــاح للمرحلــة الثانيــة لــن يســتخدموها إال يف زرع قيــم ســافلة وأفــكار اتفهــة 
تفــرغ اجملتمــع مــن خمزونــه الفكــري واحلضــاري والقيمــي القــادر علــى بعــث األمــة مــن 
جديــد، ألن هدفهــم احلقيقــي تــرك الشــعوب يف مناطقنــا بــال ذاكــرة وال قيــم وال 
مســند حضــاري. يريــدون أن نتحــول إىل قطيــع ال يفكــر وال يقــاوم وال يطمــح وال 
يتذكــر. يريدوننــا عبيــًدا هلــم يســتعملوهنم يف خدمــة بالدهــم وأجنداهتــم. وقــد نســوا 
أن زمــن العبوديــة وىلَّ منــذ حــني. وقــد غفلــوا أن جــذور هويتنــا عميقــة ومادهتــا 
نورانيــة ومنبعهــا مســاوي وأهنــا عصيــة علــى صدماهتــم وعقاقريهــم وأدواهتــم اخلبيثــة.

د معتز محمد زين

غسيل دماغ
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لفــت نظــري مقــال غريــب لكاتبــه  بشــر نصــور مــن ســورية “ يوجــه 
فيــه كالمــه للحليــف الروســي للنظــام  ويقــول فيــه: إننــا لــن ننتظــر 
نشــر  ومل  لالبــد...  إســرائيل  اعتــداءات  علــى  الــرد  حبــق  حمتفظــني 
الســالح املتقــدم منكــم لنعرضــه يف معــرض دمشــق  بــل لنســتخدمه 
للحفاظ على سيادتنا وندافع عن أرضنا، ومازالت إسرائيل تقصف 
وحنــن حنتفــظ حبــق الرد...وطبًعــا ابقــي املقــال اليهــم فالفكــرة الرئيســية 
هــي اإلحيــاء للقــارئ ابن احلليــف الروســي هــو مــن مينــع النظــام مــن 
الــرد علــى إســرائيل ابألســلحة الروســية النوعيــة الــي اشــريناها حبــر 

مالنــا”.
هنــا لــن جنتهــد بتفســري ماجيــري ولكــن نعتمــد علــى رد الكاتــب الكبــري 
حممــد حســنني هيــكل املطلــع حتًمــا علــى ماجيــري نتيجــة عالقاتــه 
ومراكــز األحبــاث واملؤسســات الــي تعامــل معهــا علــى طــول أكثــر 

مــن ســتني عاًمــا.
يقــول هيــكل يف رده علــى ســؤال ملــاذا التــرد ســورية علــى اعتــداءات 
منــذ  ســنوات طويلــة  تقصــف ســورية  إســرائيل  مايلــي:}  إســرائيل 
فلمــاذا التــرد ســورية .. اجلــواب صعــب ملــن اليعــرف ســورية، وســهل 
ملــن يعــرف النظــام الســوري لقــد وقــع حافــظ أســد معاهــدة ســالم مــع 

إســرائيل عــام 1974 ولكــن بــال ســفارات.

معاهــدة علنيــة وموجــودة يف األمــم املتحــدة وجملــس األمــن تلتــزم هبــا 
ســورية بعــدم الســماح إبطــالق رصاصــة واحــدة علــى إســرائيل بعــد 

عــام 1974 مطلًقــا وألي ســبب.
معاهــدة ســرية تلتــزم هبــا إســرائيل حبمايــة نظــام حافــظ األســد لألبــد 

لــه وألبنائــه.
لذلــك نظــام األســد يلتــزم هبــذه املعاهــدة قبــل قيــام الثــورة الســورية عــام 
2011 وبعــد قيامهــا ومينــع إطــالق أي رصاصــة علــى إســرائيل أو 
اجلــوالن الســوري احملتــل. لذلــك تقــوم إســرائيل بقصــف مواقــع ســورية 
وإيرانيــة أو مواقــع ســورية حلــزب هللا دون أي رد مــن نظــام األســد أو 
مــن حــزب هللا. مــع مالحظــة عــدم تدخــل روســيا الــي حتمــي نظــام 
األســد وال حتتــج مطلًقــا. هــذا تفســريي أيهــا األصدقــاء “ حممــد 
حســنني هيــكل “ هنــا انتهــى االقتبــاس مــن حممــد حســنني هيــكل  
وهــذا أيًضــا كالم إســرائيل يف الصحــف الريطانيــة مــع بدايــة الثــورة 

الســورية  أن األســد جيــب أن يبقــى {.
أرجــو أن نكــون أجبنــا علــى ســؤال الســيد نصــور إىل مــى ســنحتفظ 
حبــق الــرد. يبــدو اي ســيد نصــور ســتبقى تنتظــر حــق الــرد إىل أن يــزول 

النظــام وتــزول اتفاقاتــه مــع األعــداء.
    كان واضًحا منذ بداية حكم حافظ أسد أنه يريد حتقيق شعاره 
إىل األبــد ولكنــه مل جيعلــه شــعارًا متــداواًل إال بعــد توقيعــه املعاهــدة 
الــي ميكــن أن هتــدده  وهــي  وضمــان حكمــه مــن القــوة الوحيــدة 

إســرائيل فأكثــر مــن حماولــة انقــالب كشــفتها املخابــرات األمريكيــة 
وأفشــلتها بتبليــغ األســد مــرة عــن طريــق امللــك حســني ومــرات عــن 
طريــق الســعودية وغريهــا. ومــا تســليم اجلــوالن بــدون حــرب عــام 67 
إال عربــون صداقــة ووفــاء، وماكانــت حــرب تشــرين أول / أكتوبــر 
دافيــد   معاهــدة كمــب  إىل  للوصــول  حتريــك  حــرب  إال   73 عــام 
الســورية وماتبعهــا مــن أوســلو ووادي عربــة ومــا حيــدث  واملعاهــدة 
اليــوم مــن تطبيــع جمــاين لــدول مل تكــن يوًمــا دول مواجهــة أو دول هلــا 
متــاس مــع القضــااي العربيــة والقضيــة الفلســطينية. لقــد قلنــا ذلــك يف 

وقتهــا عــام 74 بتحليلنــا حلروبنــا مــع إســرائيل. 
ولعلــم الســيد نصــور أن شــراء الســالح الروســي  وتوزيعــه يف مناطــق 
ليســت مهمــة حلربنــا مــع عــدوان إال دليــل كاف ملــن يريــد أن يفهــم 
إمنــا  العــدو  حملاربــة  ليســا  العقائــدي  واجليــش  املتطــور  الســالح  أبن 
حملاربــة الشــعب الســوري وهــذا الــذي مت ويتــم إىل اآلن علــى اجلبهــات 
الــي مــازال النظــام يســتهدف مدنييهــا، فهــو اليريــد مســلحيها الذيــن 
أطلقهــم مــن ســجونه مــع بدايــة الثــورة، والدليــل أنــه عفــى عنهــم مجيًعــا 
لكنــه مل يعــف عــن الشــعب املــدين املســامل وحنــن بصــدد هــذا املقــال 
يســتطيع  مــكان  أي  ويف  الزاويــة  وجبــل  إدلــب  يف  األطفــال  يقتــل 
اســتهدافه. ومــع االحتفــاظ حبــق الــرد ســيبقى العــدو يســرح وميــرح 
وســيبقى النظام يســتهدف الشــعب بشــيوخه ونســائه وأطفاله وشــبابه 

وبنيــة شــعبنا التحتيــة وأمالكــه ومــوارده.

محمد عمر كرداس

مع اإلحتفاظ بحق الرد

كاتب سوري

الثــورة كمصطلــح سياســي هــي اخلــروج عــن الوضــع الراهــن وتغيــريه 
معاجــم  ويف  لألفضــل،  التطلــع  أو  الرضــى  عــدم  حيركــه  ابندفــاع 
العربيــة هــي اندفــاع عنيــف مــن مجاهــري الشــعب حنــو تغيــري األوضــاع 

أساســياً. تغيــرياً  واالجتماعيــة  السياســية 
الثــورة أداة هبــدف التغيــري وهتــدمي مــا اســتعصى إصالحــه أو تغيــريه، 
ويف حــال بقــي مســتعصياً فالبــد مــن قيــام ســلطة هلــا شــرعيتها الثوريــة 
حتقــق أهــداف هــذا االندفــاع والتدافــع اجلماهــريي، وليســت الثــورة 
كحالــة حبــد ذاهتــا هــي مبتغــى أو قيمــة فقــط وإمنــا هــي أداة قويــة 
عنيفــة تنشــد التغيــري، وطاملــا هــي فعــل هــدم وبنــاء، فالبــد مــن قيــام 
ســلطة ثوريــة حتقــق اهلــدف وتكمــل الطريــق وال يُــرك النــاس فوضــى 

ال ســراة هلــم، فبهــذه احلالــة ســيتجاوز اهلــدم والتــآكل الداخلــي البنيــة 
الداخليــة، ويصبــح كل فــرد هــو ســلطة وكل جمموعــة ســلطة وتنشــأ 
ســلطات بـَُقعيــة متباينــة وخمتلفــة وأحيــاانً متنازعــة كمــا حيصــل اليــوم، 
وهبــذه احلالــة تتحــول إىل فعــل هتــدمي اقتصــادي واجتماعــي وثقــايف 
وِقَيِمــي وُهــواّييت، حــى ال يبقــى منّــا أي شــيء ممــا كان، وليــس ممــا 

ننشــده أو نشــدانه.!
هلــذا يتحتــم علينــا إعــادة إطــالق مســار اإلصــالح، أو إفســاح اجملــال 
صوريــة  وليســت  حقيقيــة  وســلطة  ســلطة،  دون  إصــالح  وال  لــه. 
كعناويــن بــال مضمــون أو مضامــني ضعيفــة، فعــدم وجــود الســلطة 
ســبب كل بــالء، وشــرعية تلــك الســلطة تكمــن يف مــدى قرهبــا مــن 

وجــدان النــاس ومشــاكلهم وأهدافهــم الــي اندفعــوا مــن أجلهــا.
وكّل جمتمــٍع اثئــٍر بــال ثــورة ُأجنــزت أو ســتنجز هــو جمتمــع بــال ســلطة، 
وكل جمتمــٍع بــال ســلطة، هــو بــؤرة ضيــاع وتشــتت، وفوضــى بشــرية، 
ال ضابــط هلــا، والرضــوخ هلــذا الواقــع دون ســعي حثيــث إلصالحــه 
وتغيــريه مبنطــق عقــالين واعــي ينشــد النهــوض املســتمر هــو استســالم 
للتشــتت الــذي حنــن فيــه، والقــوى اجلماهرييــة الــي انفجــرت يومــاً 

للتغيري هي مهيأة لتعاود الكرّة مامل تشــعر ابلعدل وترى من يســوس 
أمورها ويسعى لصالح حاهلا، فمن يتجول اليوم يف املناطق السورية 
كلهــا وجيلــس مــع النــاس يف أزقــة الشــوارع واجللســات الشــعبية يــرى 
مــدى الســخط واالحتقــان الــذي يف النفــوس وُحــق هلــم ذلــك فهــذه 
احليــاة التشــبه احليــاة، وكل بقعــة يف ســورية حتمــل كمــون داخلــي 
لالنفجــار أبي وقــت كان ورمبــا املســؤولية األكــر تقــع علــى مناطــق 
فيهــا  تتجمــع  والــي  التغيــري كهــدف  حتمــل  الــي  واملعارضــة  الثــورة 
قــوى مجاهرييــة كانــت قــد انفجــرت يومــاً ضــد االســتبداد والطغيــان، 
البــؤس ويعيشــه كل  مــن  تعيــش حالــة ال توصــف  لكــن  وماتــزال، 
الســوريني مــن ازدايد الفقــر واجلهــل والتســرب مــن التعليــم والشــتات 
والراجــع االقتصــادي وغيــاب املنشــآت حــى الصغــرية لتوفــر فــرص 
عمــل لأليــدي العاملــة فهــذا خيلــق حالــة مــن الضغــط الــذي يولــد 
االنفجــار مــامل يتــدارك عقــالء قومنــا تلــك احلالــة وتتحقــق الســلطة 
النــاس وتنشــد مصلحتهــم وخدمتهــم،  تديــر شــؤون  الــي  احلقيقيــة 
وســوى ذلــك فــإن  أمامنــا املزيــد مــن الضيــاع والتشــتت الــذي يهــدد 

ابالنفجــار عاجــاًل أو آجــاًل.

اإلصالح أو اإلنفجار

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

اختــار بعــض الفنانــني يف حمافظــة إدلــب رســم لوحاهتــم الفنيــة علــى اجلــدران، 
وقــد عــرف هــذا الفــن ب«الغرافيي«،وانتشــر بشــكل كبــري يف الشــمال الســوري 
خــالل ســنوات احلــرب، هبــدف مواكبــة األحــداث، والتعبــري عــن مهــوم األهــايل 
وتطلعاهتــم، وأملهــم بتحقيــق أهــداف ثورهتــم، وبعــث رســائل إىل العــامل لســماع 

ومطالبهــم. صرخاهتــم 
الفنــان عزيــز األمســر )48 عامــاً( مــن مدينــة بنــش بريــف إدلــب مشــال ســورية، 
اختــار رســم لوحاتــه الفنيــة علــى اجلــدران املهدمــة واآليلــة للســقوط، يتحــدث 
إلشــراق عــن اهلــدف مــن رســوماته ابلقــول: »أســهم القصــف مــن قبــل النظــام 
الســوري وحلفائــه يف حتويــل إدلــب إىل دمــار ومبــان متهالكــة، لذلــك أردت بــث 
احليــاة فيهــا مــن خــالل عــدد مــن الرســومات واللوحــات الفنيــة، لتخليــد معــاانة 
األهــايل، وتغيــري الصــورة النمطيــة للثــورة الســورية، والتأكيــد علــى أننــا شــعب حيــب 

الفــن واحليــاة والســالم .«
يؤكــد األمســر أن الثــورة الســورية والقضيــة الفلســطينية تشــكالن حمــور اهتماماتــه، 
حيــث يقــف علــى قضــااي احلــرب الســورية، ويتابــع قضــااي احليــاة الســورية اليوميــة 
مــن غــالء وفســاد، وقضــااي الظلــم واإلنســان يف كل مــكان، ويركــز يف اختيــار 
مواضيــع لوحاتــه علــى القضــااي اإلنســانية يف العــامل، وعــن ســبب اختيــار األماكــن 
املدمــرة للرســم عليهــا يضيــف: » اجلــدران املدّمــرة كفيلــة إبيصــال الرســائل علــى 
حنــو أفضــل، وألن الرســم علــى اجلــدران املهدمــة جــراء القصــف حياكــي مهــوم النــاس 

ويالمــس أفئدهتــم ويعــر عــن قضاايهــم .«
مثــل  ومعاانهتــم  الســوريني  أمل  جســدت  الــي  اللوحــات  عشــرات  األمســر  رســم 
االعتقــال والتعذيــب والتهجــري والقصــف والنــزوح، ومــن اللوحــات الــي رمسهــا 
الفنــان هــي لوحــة الطفــل الســوري كــرمي الــذي فقــد عينــه ابلقصــف الــذي طــال 

الــذي أصيــب يف قصــف للنظــام  منزلــه يف الغوطــة الشــرقية، والطفــل الســوري 
»معــاذ  الفلســطيي  للمصــور  وأخــرى  بوالــده،  يســتنجد  وصــار  قدميــه  فبــرت 
عمارنــة« الــذي فقــأت القــوات اإلســرائيلية عينــه أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة، وغريهــا 

الكثــري.
الرســومات  يتابــع  الشــمايل،  إدلــب  ريــف  مــن  عامــاً(   33( العبــد هللا  كمــال 
اجلداريــة، وعــن ذلــك يقــول إلشــراق: »حــني أأتمــل اللوحــات املرســومة علــى 
اجلــدران املهدمــة أتذكــر أن حتــت هــذا الــركام قصــة شــعب ذاق الويــالت حــني 
طالــب ابحلريــة، وأعتقــد أن هــذا الفــن يتحــدث عــن ذاتــه، ويوصــل الرســالة بشــكل 
أكثــر واقعيــة، ويثــري اإلهتمــام، لذلــك نتمــى أن يصــل أتثــريه إىل مجيــع أحنــاء العــامل 

للتضامــن مــع قضيتنــا .«
كمــا خصــص بعــض الفنانــني رســوماهتم لألطفــال، هبــدف بــث الفــرح واألمــل 
يف نفوســهم، وإبعادهــم عــن مشــاهد الدمــار مــن خــالل تزيــني جــدران مدارســهم 
برســومات عــن أمهيــة العلــم واملعرفــة والصحــة، وكتابــة عبــارات عــن النظافــة وتنظيــم 

الوقــت.
الفنــان أيهــم حــاج حســني مــن مدينــة ســراقب، يســتثمر مهاراتــه يف الرســم إلســعاد 
يقــول:  ذلــك  وعــن  للحــرب،  األكــر  الثمــن  دفعــوا  الذيــن  الســوريني  األطفــال 
»أرســم الشــخصيات الكرتونيــة احملببــة لألطفــال علــى اجلــدران، وأحــول الكآبــة 
البصريــة لألطفــال، وأســعى  الذائقــة  تنمــي  إىل لوحــة زاهيــة مزركشــة ابأللــوان، 
دائمــاً لنيــل ابتســامتهم، وأشــجعهم علــى تنميــة مواهبهــم مــن خــالل الســماح هلــم 

ابملشــاركة يف تلويــن بعــض الرســومات .«
وقــد اختــار بعــض الفنانــني الرســم علــى اجلــدران لنشــر الوعــي مــن وابء كــوروان 
الــذي شــغل العــامل، وشــكل خطــورة كبــرية علــى األهــايل والنازحــني يف إدلــب 
بســبب ضعــف القطــاع الطــي، إىل جانــب التحذيــر مــن خملفــات احلــرب مــن ألغــام 

وقذائــف غــري منفجــرة، وضــرورة احملافظــة علــى امليــاه مــن اهلــدر.
بريــف  أرمنــاز  مــن مدينــة  ديــب )42 عامــاً(  التشــكيلي مصطفــى  الفنــان  أمــا 
إدلــب، فبقــي حمافظــاً علــى فــن »الرســم ابلطــني« الــذي عشــقه منــذ طفولتــه، فهــو 
يعتــره وســيلته الوحيــدة للتعبــري عمــا جيــول يف خاطــره، وبعــد انــدالع الثــورة اختــذ 
فنــه أداة للتعبــري عــن الواقــع الســوري مــن قصــف ودمــار، ومــا يقاســيه النازحــون يف 
اخليــام، ليوصــل رســائل للعــامل عــن معــاانة الســوريني والظلــم الواقــع عليهــم، وعــن 
ذلــك يقــول إلشــراق: »الطــني أصــل اإلنســان، والفــن رســالة جيــب أن نؤديهــا، 
لذلــك أســتلهم مواضيــع لوحــايت مــن واقــع يومــي نعيشــه، وأتطــرق إىل قصــف نظــام 
األســد علــى األحيــاء الســكنية، ودمــار املنــازل، ونــزوح النــاس إىل املخيمــات.«

يســعى فنانــون يف الشــمال الســوري ملخاطبــة العقــول والنفــوس، وحماربــة الظلــم 
ابلريشــة واأللــوان، حيــث جعلــوا مــن الطــني واجلــدران املنهكــة مســاحة للتعبــري عــن 

الصمــود، ورفــض الظلــم، وحــب احليــاة.

سونيا العلي 
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بعــد اهنيــار اإلحتــاد الســوفيايت وتفككــه منــذ مطلــع عــام  1990 واحنســار الفكــر 
الشــيوعي، بــدا للعــامل أّن الرأمساليــة الــي تقودهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة هــي الــي 
ستســود وظهــر حينهــا مفهــوم القطــب الواحــد بعــد أن كان العــامل قــد اعتــاد علــى نظــام 
القطبــني الــذي رأى فيــه الكثــري  أنـّـه يؤمــن االســتقرار ومينــع نشــوب حــرب علــى غــرار 
احلربــني العامليتــني، وهــذا مــا دفــع املفكــر األمريكــي مــن أصــول ايابنيــة ) فرانســيس 
فوكوايمــا( إىل القــول بنهايــة التاريــخ يف كتابــه » هنايــة التاريــخ واإلنســان األخــري« 
وأن الدميقراطيــة الليراليــة هــي أفضــل مــا أنتجــه اإلنســان ومل يعــد هنــاك شــيء امســه 
صــراع األيديولوجيــات، الــذي رّد عليــه أســتاذه عــامل السياســة واملفكــر اإلســراتيجي 
األمريكــي )صموئيــل هنتنغتــون( يف كتابــه » صــراع احلضــارات« الــذي أّكــد فيــه أبّن 
اهلويــة الثقافيــة والــي تعــي اهلويــة احلضاريــة هــي الــي تشــّكل منــاذج التماســك والتفــّكك 

وابلتــايل الصــراع يف عــامل مــا بعــد احلــرب البــاردة.
يف  العاملــي  التجــارة  برجــي  بضــرب   2001 ســبتمر/أيلول   11 أحــداث  جــاءت 
نيويــورك لتؤّكــد مــا ذهــب إليــه هنتنغتــون وأن احلضــارة اإلســالمية هــي اهلــدف، فجــرى 
تشــويه اإلســالم فكــراً وثقافــة وحضــارة وممارســة مــن خــالل ربطــه ابإلرهــاب لتريــر 
احلــرب عليــه وكانــت البدايــة مــن أفغانســتان لضــرب العــامل اإلســالمي وســحق هويتــه، 
مــن أفغانســتان  الــذي خــرج مهزومــاً  رغــم اســتثمارها يف حماربــة االحتــاد الســوفييي 

وكانــت بدايــة النهايــة.
مضــت عشــرون عامــاً علــى غــزو أفغانســتان مــن قبــل التحالــف الغــريب بقيــادة الــوالايت 

املتحــدة األمرييكيــة، والــذي تبعــه غــزو العــراق ومــن مث ضــرب الربيــع العــريب ومنعــه 
مــن حتقيــق أهدافــه يف القضــاء علــى اإلســتبداد والوصــول إىل الدميقراطيــة والتخّلــص 
مــن العســكريتاراي الــي حكمــت اجلمهــورايت العربيــة منــذ هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة 
تقريبــاً، ومــن مث ضــرب اإلســالم مــن داخلــه ابإلعتمــاد علــى اخلنجــر الصفــوي الــذي 
ينهــي  املنطقــة إىل صــراع طائفــي  الصــراع يف  الفقيــه« لتحويــل  إيــران »واليــة  تبنتــه 
الطرفــني، لــذا كان البــّد مــن خلــق ميلشــيا »ســنّية«  دمويــة تــوازي دمويــة امليليشــيات 
الشــيعية فكانــت »داعــش« مــن أجــل تدمــري اجملتمعــات اإلســالمية وتفكيــك روابطهــا 
بــال مقّومــات حضاريــة وال حــى معاشــية،  أوطاهنــا  أنقــاض  تعيــش علــى  وجعلهــا 

كجماعــات هائمــة علــى وجههــا تبحــث عــن أشــالء حيــاة يف بــالد اللجــوء.
كانــت طالبــان مبنــأى عــن تلــك األحابيــل فلــم يســتطع الغــرب اخــراق اجملتمــع األفغاين 
خللــق تلــك اجلماعــات املتطرفــة، إذ كانــت طالبــان أكثــر جتــذراً علــى األرض وال ميكــن 
لداعــش أو غريهــا أن جتــد هلــا موطــئ قــدم علــى األرض األفغانيــة  حلــرف الصــراع مــع 
احملتــل األمريكــي، فكانــت الطريقــة الوحيــدة هــي حماولــة تزيــني املفاهيــم الغربيــة املدعومــة 
مبظاهــر احلضــارة املدنيــة، وإعطــاء املــرأة فســحة إضافيــة مــن احلريــة الشــخصية، لتبــدو 
أهنــا تقــدم منوذجــاً للحيــاة العصريــة مقابــل النمــوذج الطالبــاين« املتخلّــف« علــى حــّد 

زعمهم.
منــذ اللحظــة األوىل إلعــالن الرئيــس األمريكــي )جــو ابيــدن( عــن انســحاب قــوات 
بالده من أفغانستان، اهنارت القوات احلكومية ومل تبد رغبتها يف الدخول يف اقتتال 

داخلــي قــد يســمح بتدّخــل مجاعــات حتــّول الصــراع إىل حــرب طائفيــة نظــراً لوجــود » 
اهلــزارة« اثلــث أكــر جمموعــة عرقيــة يف أفغانســتان والــي تعتنــق املذهــب الشــيعي، وهــذا 
حيســب لطالبــان الــي اســتطاعت علــى مايبــدو  أن تبعــث برســائل طمأنــة  ســامهت 
يف ســرعة ســيطرهتا علــى معظــم األقاليــم، مث خرجــت تصرحيــات زعيــم طالبــان »هبــة 
هللا أخونــد زادة« الــي تؤّكــد أتييــده بشــّدة لتســوية سياســية، وكان قــد ســبق ذلــك 
قــرارات العفــو عــن مجيــع املوظفــني والعســكريني الذيــن تعاملــوا مــع األمــريكان طــوال 
فــرة اإلحتــالل، وحــق املــرأة يف التعليــم األمــر الــذي ســحب البســاط مــن أي حماولــة 
لتفجــري الوضــع مــن الداخــل، وخاصــة مــا يســعى إليــه الرئيــس الفرنســي ) ماكــرون( 
مــن خــالل إســتقباله يف األليزيــه ألمحــد مســعود  القضيــة األفغانيــة  للعــب دور يف 
ابــن أمحــد شــاه مســعود زعيــم جبهــة املقاومــة الوطنيــة يف وادي ابنشــري الــي أعلنــت 

اســتعدادها ملقاتلــة طالبــان.
إّن الرســالة األمريكيــة للمنطقــة أبهّنــا علــى اســتعداد للتعاطــي مــع الطــرف األقــوى مهمــا 
كانــت خلفيتــه العقائديــة وهــذا يعكــس الراغماتيــة الصارخــة للسياســة اخلارجيــة والــي 
ترســم طبيعــة العالقــات الدوليــة يف املســتقبل، وأبن أمــريكا ليــس لديهــا حتفظــات أو 
خطــوط محــراء أبديــة ومــاكان ابألمــس« إرهابيــًا« ميكــن أن يصبــح مقبــواًل اليــوم، تلــك 
الرســالة الــي ســيلتقطها ) اجلــوالين ( ليحجــز مقعــده علــى طاولــة املفاوضــات حــول 
مســتقبل ســورية، وكذلــك ســيفعل » احلوثــي« يف اليمــن، بعــد أن حتقــق اهلــدف وهــو 

تدمــري جناحــي األمــة الشــام واليمــن.

ياسر الحسيني
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مقاال

بعــد اإلنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان والــذي يعتــر مــن خمرجــات 
الــذي  األمــر  الدوحــة،  يف  طالبــان  حركــة  مــع  األمريكيــة  احملــاداثت 
رعتهــا  الــي  األفغانيــة  احلكومــة  علــى  دراماتيكــي  بشــكل  انعكــس 
اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة، وقدمــت هلــا دعمــاً عســكرايً ولوجســتياً 
كان يفــرض بــه أن يــؤدي -علــى األقــل- إىل الصمــود حلــني حتقيــق 
تقاســم للســلطة مــع احلركــة، هــذا الســيناريو بــدء ُيشــعر مبخاطــره كل 
مــن كان يعتمــد يف وجــوده يف احلكــم علــى القــوة العســكرية األمريكيــة، 
ومــا يهمنــا هنــا هــو مــا يســمى مبنطقــة شــرق الفــرات أو منطقــة )حكــم 

الذاتيــة(. اإلدارة 
فاإلدارة األمريكية الي تستشعر بسيطرة »حزب العمال الكردستاين« 
)PKK( علــى مــا يســمى ابإلدارة الذاتيــة وإحكامــه الســيطرة علــى 
قســد  قائــد  نفــوذ  تقليــص  وابلتــايل  والعســكرية،  املدنيــة  مؤسســاهتا 
منقســمة  حاليــاً،  الذاتيــة  اإلدارة  هــذه  جعــل  ممــا  عبــدي(،  )مظلــوم 
بــني تيــار مقــّرب مــن أمــريكا وتيــار آخــر يعمــل وفــق أجنــدات العمــال 
ويؤكــد  املنطقــة.  علــى  الفعلــي  املســيطر  يعتــر  الــذي  الكردســتاين 
املســؤولون األمريكيــون أن ذلــك هــو مايعقــد مــن إمكانيــة تعطيلهــم 
لســيطرة  إمتــداد  إبعتبارهــا  الذاتيــة  اإلدارة  جتربــة  تقويــض  حملاولــة 
الــــ)PKK( علــى املنطقــة وتقويــة نفوذهــا يف مشــال العــراق، ال ســيما 
يف ظــل مظاهــر الدعــم والتبعيــة ابلعلــن حلــزب العمــال الكردســتاين – 
الركــي، كمــا يعيــق عمليــة تشــكيل مرجعيــة سياســية موحــدة ألكــراد 

ســورية.
حيــث عمــدت اإلدارة األمريكيــة منــذ ســنوات إىل رعايــة احلــوار بــني 
»اجمللــس الوطــي الكــردي« يف ســورية، و«أحــزاب الوحــدة الوطنيــة 
مايســمى  تشــكل  الــي  الدميقراطــي«،  »االحتــاد  وأبرزهــا  الكرديــة« 
ابإلدارة الذاتيــة يف الشــمال الشــرقي مــن البــالد، ولكــن هــذا احلــوار 
ــر بعــد عــدة جــوالت بســبب رفــض حــزب »االحتــاد الدميقراطــي«  تعّث
االرتبــاط  فــّك  منهــا  القضــااي،  مــن  العديــد  حيــال  مرونــة  أي  إبــداء 
بينــه وبــني حــزب »العمــال الكردســتاين«،  إضافــة إىل تعديــل العقــد 
االجتماعــي املعمــول بــه فيمــا يســمى ابإلدارة الذاتيــة، وإلغــاء التجنيــد 
اإلجبــاري مــع إدخــال »البشــمركة الســورية« إىل الشــمال الشــرقي مــن 
ســورية، إضافــة إىل مســألة الوضــع التعليمــي وإجيــاد حــّل عملــي يضمــن 

مستقبل الطلبة بشهادات معرف هبا، وإدخال التعليم ابللغة الكردية 
بشــكل يناســب ذلــك، وحســم مصــري املعتقلــني واملختطفــني. وكانــت 
اإلدارة األمريكيــة تســعى بعــد إجنــاز االتفــاق الكردي-الكــردي، إىل 
البــدء حبــوار شــامل يف الشــمال الشــرقي مــن ســورية بــني األكــراد وابقــي 

املكــوانت القوميــة يف املنطقــة مــن عــرب وســراين.
إال أن فشــل حمــاوالت اإلدارة األمريكيــة يف إجنــاز احلــوار الكــردي-
الكــردي ابلرغــم مــن حتذيرهــا إبمكانيــة إعــادة النظــر بدعمهــا ملــا يســمى 
ابإلدارة الذاتيــة مشــال شــرقي ســورية إذا مل تســتطع أن تكــون شــاملة 
بــدأ يثــري إمكانيــة قيــام محلــة  لــكل مكــوانت املنطقــة. هــذا الفشــل 
الذاتيــة،  ابإلدارة  يســمى  مــا  مناطــق  علــى  جديــدة  تركيــة  عســكرية 
مــن أنــه ال تفضيــل أمريكــي أليَّ جهــة علــى تركيــا كفاعــل  انطالقــاً 
األســود  والبحــر  قزويــن  حبــر  يف  األمريكيــة  املشــاريع  ضمــن  أساســي 
والقفقــاس وهــو مــا يعــي توجــه املســاعي يف اإلدارة األمريكيــة لتحقيــق 
املزيــد مــن مســاحات التوافــق مــع تركيــا، وابلتــايل الركيــز املســتقبلي 
علــى العالقــة مــع أنقــرة أكثــر مــن مشــال شــرق ســورية، خصوصــاً أن 
فلــول تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش( املتبقيــة ليــس يف اســتطاعتها 
تشــكيل خطــر حيــوي وجــودي علــى املصــاحل األمريكيــة يف املنطقــة، وال 

حــّى علــى األمــن املســتدام.
إضافــة ألنــه الميكــن ألمــريكا أن تضحــي حبليــف اســراتيجي اترخيــي 
قــوي، مقابــل شــريك يف حماربــة »داعــش«، يُغــري مــن تكتيكاتــه بشــكل 
مث  لتقريــب،  ومشــروعه  األمريكــي  التوجــه  مــع  منســجم  وغــري  دائــم، 
توحيــد الــرؤى السياســية واإلداريــة والعســكرية لطــريف احلــوار الكــردي. 
مــن هنــا جيــب أن نتفهــم الدعــم األمريكــي املشــروط بتنفيــذ مــا يســمى 
الكــردي وتشــكيل مرجعيــة كرديــة  احلــوار  الذاتيــة ملتطلبــات  ابإلدارة 
واحــدة يف ســورية. إضافــة لكــون هــذه القــوات »قســد« مل تتوقــف 
إذ كــرت مطامعهــا وكرســت  القتــال ضــد »داعــش«،  عنــد حــدود 
ســلطاهتا علــى مناحــي احليــاة كافــة يف مناطــق نفوذهــا، وصــواًل ملرحلــة 
ســعي هــذه القــوات لتكريــس وجودهــا كالعــب ال ميكــن ختطيــه يف 
أي معادلــة حلــل القضيــة الســورية. مــن هنــا ظهــرت مســاعي يف الفــرة 
األخــرية مــن قبــل مســؤويل مــا يســمى ابإلدارة الذاتيــة للضغــط ابجتــاه 
الشــرعية علــى جتربتهــا.  اعــراف دويل هبــا، إلضفــاء  احلصــول علــى 

وتزامــن ذلــك مــع زايرة قــام هبــا وفــد مــن قبلهــا إىل فرنســا، التقــى خالهلــا 
ابلرئيــس إميانويــل ماكــرون.

ونظــراً لكــون املــزاج األمريكــي العــام والسياســيني مييلــون حاليــاً لالنكفــاء 
عــن املناطــق اخلطــرية، والــي ليســت ضمــن دائــرة التهديــدات املباشــرة، 
مــن أجــل التفــرغ ملواجهــة الصعــود الصيــي يف املناطــق األكثــر حساســية 
وحيويــة ابلنســبة للــوالايت املتحــدة )حبــر الصــني اجلنويب-جنــوب شــرق 
ســيوفر  العســكري  االنكفــاء  هــذا  أن  افــراض  إىل  ابإلضافــة  اســيا( 
الكثــري مــن الناحيــة االقتصاديــة الــي ميكــن توظيفــه يف مواجهــة الصعــود 
االقتصــادي للصــني أيضــاً، رغــم أن كلفــة التواجــد العســكري يف شــرق 
العســكري  االنســحاب  وإن كان  جــداً.  منخفضــة  والتنــف  الفــرات 
االســراتيجية  األهــداف  عاملــي  تــوازن  حيــدده  عدمــه  مــن  األمريكــي 
مــن جهــة، والكلفــة البشــرية واالقتصاديــة للبقــاء مــن جهــة أخــرى، 
وحيــث أن العامــل االســراتيجي يتمثــل ابلدرجــة األوىل ابلصــراع مــع 
إيــران، واحلفــاظ علــى أمــن اســرائيل املهــم ابلنســبة لواشــنطن، أمــا يف 
ســورية فالصــراع األساســي علــى النفــوذ مــع روســيا وإيــران، ومــع تركيــا 
بدرجــة أقــل يــرز كدافــع مهــم، وكذلــك يســهم هــذا البقــاء يف منــح 
إدارة ابيــدن القــدرة املســتمرة علــى لعــب دور يف أي تســوية سياســية 
فيهــا، هــذه التســوية الــي بــدأت عملياهتــا تنســق مــن خــالل احلــوار 
األمريكــي الروســي، إضافــة إىل حمــاداثت فيينــا مــع اجلانــب اإليــراين، 
وابلتــايل بــدأت عمليــة ختفيــض وتــرية املواجهــة العســكرية وتزايــد دور 
الدبلوماســية يف حللــت عقــد املواجهــة واخلالفــات حــول توزيــع املصــاحل 

ومناطــق النفــوذ. 
من هنا ميكن فهم تصرحيات الرئيسة املشركة جمللس سوراي الدميقراطية 
»مســد« إهلام أمحد، بضرورة التحضري واالســتعداد النســحاب حمتمل 
للقــوات األمريكيــة مــن مشــال شــرق ســورية. والــي عكســت الشــعور 
أبن  الشــعور  الوقــت  ذات  ويف  املنطقــة،  عــن  األمريكــي  ابإلنكفــاء 
انســحاب األمريــكان، مــن املرجــح أن يــؤدي إىل إهنــاء جتربــة مــا يســمى 
اإلدارة الذاتيــة يف شــرق الفــرات. وهنــا جيــدر بقيــادات قســد وإفرازاهتــا 
التفكــري حــول مســتقبل وجودهــم يف املنطقــة بعــد ســنوات مــن اللعــب 
علــى احلبــال يف حتالفاهتــم بــني عصــاابت األســد والــروس واألمــريكان، 

قبــل أن يســبق الســيف العــذل.

د.م. محمد مروان الخطيب

منعكسات التجربة األفغانية 
على القضية السورية

كاتب وباحث سوري  
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بلبل زادة... منبر ال

عــن أيب هريــرة -رضــي هللا عنــه- أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- قــال: إذا مــات ابــن آدم انقطــع 
عملــه إال مــن ثــالث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صــاحل يدعــو لــه” رواه مســلم

إن التغريات الســريعة واملســتمرة يف عامل اليوم، حيث تســود الرقمنة وهتيمن عليها الشــركات متعددة اجلنســيات، 
وخاصــة عمليــة الــوابء العاملــي، الــي ال تــزال تســبب مشــاكل كبرية،وتؤثــر علــى كل شــيء يتعلــق ابلنــاس واجملتمــع.
مــع الرقمنــة، تضــرر الشــعور ابلثقــة وتغري.املعلومــات، الصــواب واخلطــأ، مأخــوذة مــن البيئــة الرقميــة. مــن الثقــة يف 
األفــراد إىل الثقــة يف النظــام. لذلــك جيــب أن يكــون لــدى هيــاكل اجملتمــع املــدين منصــات رقميــة لنشــر املعلومــات 

الصحيحــة، وإنشــاء آليــة ثقــة قائمــة علــى املعرفــة مــن خــالل ضمــان دقــة املعلومــات املنتشــرة.
إعــادة التفكــري يف اجملتمــع املــدين؛ احلديــث عــن املاضــي وتقييــم احلاضــر وتصميــم املســتقبل.منذ بدايــة مغامرتنــا 
علــى األرض، كانــت حياتنــا الثقافيــة واالجتماعيــة يف تغــري مســتمر ومتطور.يعمــل حتــول احملــور الــذي ميــر بــه 
االقتصــاد العاملــي كمحفــز للتغيــري ويــؤدي إىل تغيــري مــادي يغطــي العــامل أبســره.العامل اجلديــد، الــذي تشــكله 
الطاقــة واللوجســتيات واملــواد اخلــام، حمــاط أبمــواج عميقــة مثــل البيئــة واملنــاخ ونضــوب املــوارد الطبيعيــة والتطــورات 
يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والنقــل وحتــركات الســكان.يف هــذه الدوامــة، ال ميكــن أن تســتمر اهليــاكل 

واملنظمــات اهلرميــة الــي طورهتــا املؤسســات علــى مــدى قرنــني مــن الزمــان كمــا هــي.
هناك أوقات ال ميكن فيها للقدمي أن ميوت واجلديد ال ميكن أن يولد. امليزة األكثر متيزًا يف مثل هذه األوقات 
هــي أن املؤسســات مؤقتــة، والقواعــد غــري فعالــة، والعالقــات والتعــاون غــري مســتدام.ما هــو مهــم وقيِّــم يف هــذه 
األوقــات هــو الركيــز علــى العمليــة. ميكــن للمنظمــات الــي لديهــا القــدرة علــى إنتــاج حلــول ســريعة وفعالــة، 
وهيــكل تنظيمــي مــرن ورشــيق ومهــارات التفــاوض املســتمر واملفتــوح أن تقلــل مــن اآلاثر الســلبية لعمليــة التغيــري.
إن هيــاكل اجملتمــع املــدين، الــي يتــم التعبــري عنهــا علــى أهنــا منظمــات غــري اتبعــة للحكومــة أو الســلطة السياســية، 
هــي جمــاالت الفــرص حيــث ميكــن للفــرد أن يــدرك نفســه وينتــج فوائــد لــه وللمجتمــع ولإلنســانية.هياكل اجملتمــع 
املدنيتعمــل كوســيط بــني الدولــة واجملتمــع عنــد الضــرورة. إهنــا تلعــب دورًا مهًمــا يف الدفــاع عــن احلقــوق مــن أســفل 
إىل أعلى.املنظمــات غــري احلكوميــة هــي املنظمــات الــي هتــدف إىل تعبئــة الــرأي العــام والدولــة حــول احلقــوق 

واحلــرايت األساســية.
هيــاكل اجملتمــع املــدين هــي ظاهــرة مرتبطــة ابملدينــة، ال يتــم أتسيســها مــن خــالل روابــط الــدم، ولكــن مــن خــالل 
العالقــات الثانويــة. مــن غــري املعقــول أن تتقــدم املنظمــات غــري احلكوميــة قبــل أن يصــل التحضــر إىل مرحلــة 
معينة.ثــالث مســات أساســية للمجتمــع املــدين؛ االســتقاللية واألصالــة واالمتيــاز. يتعــني علــى املنظمــات غــري 
احلكوميــة الركيــة أن تــرك الفهــم اآلخــر جانبــاً وأن تطــور فكــرة ســيهيمن عليهــا تفاهــم شــامل مــع حتــول جــذري.

اإلميــان جيعــل املنظمــة قويــة، والتنظيــم جيعــل الطريــق قــواًي. مــا جيعــل املنظمــات غــري احلكوميــة انجحــة وذات 
مغــزى هــو نظــام القيــم اخلــاص هبــا. يكتســب النــاس قيمــة مــن خــالل املســامهة يف بنــاء املســتقبل، وجيــب علــى 
أولئــك الذيــن يرغبــون يف بنــاء احليــاة بقيمهــم اخلاصــة جتديــد مراجعهم.جيــب أن تعمــل املنظمــات غــري احلكوميــة 
مــع مناهــج حمورهــا اإلنســان، وتلمــس القلــوب واملشــاركة يف املركــز وإنشــاء آليــات للعيــش مًعــا. إن هيــكل اجملتمــع 

املــدين الــذي يتعامــل فقــط مــع الرقيــع ال ميكنــه رؤيــة املشــاكل يف النظــام.
جيــب إنتــاج حلــول للمشــاكل االجتماعيــة دون املســاس ابملبــادئ اإلنســانية األساســية ودون القتــال مــع العــامل 
االفراضي. جيب أن يُنظر إىل التطورات يف وســائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا على أهنا فرصة وليســت 
هتديًدا.النجــاح املبدئــي رمحــة والنجــاح غــري املبدئــي قســوة. إن الســبيل أمــام املنظمــات غــري احلكوميــة للتخلــص 
مــن التقليــد األعمــى هــو االبتــكار ابســتمرار. لتحقيــق ذلــك، جيــب حتقيــق التجديــد العقلــي أواًل مث النضــج 

األخالقــي. أي فعــل عقــالين يتواصــل مــع القلــب يفتــح أيًضــا البــاب لألخــالق.
جيــب أن تركــز املنظمــات غــري احلكوميــة علــى التحــوالت اهليكليــة طويلــة األجــل بــداًل مــن الركيــز علــى العمــل 
قصــري األجــل واملكاســب اليوميــة واملناطــق الشــعبية. يف هــذا الســياق، ينبغــي مالحظــة أن النجــاح يف التنفيــذ 

ســيتحقق مــن خــالل التخطيــط مــن خــالل إعطــاء وزن أكــر للتخطيــط.
جيــب أال ختــاف املنظمــات غــري احلكوميــة مــن االختالفــات والتمايــز. القيمــة املضافــة الناجتــة عــن االختالفــات 
إىل  اجملــاالت  املختصــة يف خمتلــف  املدنيــة  اهليــاكل  تعــاون  املقارانت.ســيؤدي  جيــب جتنــب  مهمــة.  والتمايــز 
زايدة قدرهتــا علــى العمــل.يف املســتقبل، حتتــاج املنظمــات غــري احلكوميــة إىل إعــادة تنظيــم نفســها وأن تكــون 
واضحــة بشــأن مــا لــن تفعلــه وكذلــك مــا ســتفعله.جيب أن تكــون املنظمــات املدنيــة موجهــة حنــو القائــد وموجهــة 
حنــو املؤسســات، ال أن تركــز علــى األشــخاص. يف اهليــاكل الــي يتــم فيهــا فهرســة كل شــيء للقائــد وبعــض 
األشــخاص، تكــون قــدرة حوكمــة الشــركات ضعيفــة. إن جنــاح املنظمــات املدنيــة ال يتحقــق مــن خــالل القيــادة 

الكاريزميــة، ولكــن مــن خــالل عمليــات اإلدارة التشــاركية.
جيــب مالحظــة أنــه ال يوجــد الكثــري مــن الوقــت خللــق وعــي عاملــي يتــم تشــكيله مــن خــالل هيــاكل اجملتمــع املــدين 
يف مواجهــة األحــداث العامليــة واملشــاكل العامليــة الــي هتــدد اجلميــع بغــض النظــر عــن اجلنســية، وجيــب التأكــد مــن 
أن اهليــاكل املدنيــة تظهــر موقــف أكثــر تطلًبــا ضــد مجيــع أنــواع الصعــوابت. يف جهــد مســتدام وواقعــي ومنتــج، 

جيــب دائًمــا تنشــيط العقــل املتســائل وإعــادة بنــاء عقــل اجملتمــع املــدين وهيكلــه.

البيان الختامي الجتماع األناضول الخامس عشر
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“İnsan ölünce üç şey hariç amel defteri kapanır. Hayırlı evlat, faydalanılan ilim, hayırlı 
eser.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)
Dijitalleşmenin baskın ve hâkim olduğu, çok uluslu şirketlerin önemli ölçüde yönettiği 
günümüz dünyasında yaşanan hızlı ve sürekli değişimler, özellikle hala etkisini sürdüren 
ve önemli sorunların yaşanmasına yol açan küresel salgın süreci, insana ve topluma dair 
her şeyi etkisi altına almaktadır. Dijitalleşme ile güven duygusu zedelendi ve değişti. Bil-
gi, doğrusu ve yanlışı ile dijital ortamdan alınır oldu. Bireylere güvenden sisteme güvene 
geçildi. Öyleyse sivil toplum yapıları, doğru bilgiyi yayacak dijital platformlara sahip ol-
malı, yaygın bilginin doğruluk sağlamasını yaparak bilgiye dayalı bir güven mekanizması 
kurmalıdır.
Sivil toplumu yeniden düşünmek; geçmişi konuşmak, bugünü değerlendirmek ve 
yarını tasarlamaktır. Yeryüzündeki serüvenimizin başlangıcından beri kültürel ve sosyal 
hayatımız, sürekli ve birbirinin üzerine eklenerek gelişen bir değişim içindedir. Dünya 
ekonomisinin yaşadığı eksen kayması, değişimin katalizörü görevini görmekte, tüm 
dünyayı kapsayan fiziki bir değişime yol açmaktadır. Enerji, lojistik ve hammadde üzerin-
den şekillenen yeni dünyayı çevre, iklim, doğal kaynakların tükenmesi ile bilişim, iletişim 
ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve nüfus hareketlilikleri gibi dip dalgalar 
sarmaktadır. Bu sarmalda iki yüzyıldır, kurumların geliştirdiği hiyerarşik yapılanmalar ve 
organizasyonlar, olduğu şekliyle sürdürülemez.
Eskinin ölemediği ve yeninin doğamadığı zamanlar yaşanmaktadır. Bu tür zamanların en 
belirgin özelliği kurumların geçici, kuralların işlevsiz, ilişki ve iş birliklerinin sürdürülemez 
olmasıdır. Bu zamanlarda önemli ve değerli olan şey sürece odaklanmaktır. Hızlı ve etkili 
çözümler üretebilme yeteneği, esnek ve çevik bir organizasyonel yapılanma ile sürekli 
ve açık müzakere becerisi kazanmış kurumlar, değişim sürecinin olumsuz etkilerini min-
imize edebilirler.
Hükümete-siyasi erke bağlı olmayan kuruluşlar olarak ifade edilen sivil toplum yapıları, 
bireyin kendini gerçekleştirebileceği, kendisi, toplumu ve insanlık için fayda üretebi-
leceği imkân alanlarıdır. Sivil toplum yapıları, gerektiğinde devlet ve toplum arasında bir 
arabulucudur. Aşağıdan yukarıya doğru hakların savunulmasında önemli bir rolü vardır. 
Sivil Toplum Kuruluşları, temel hak ve özgürlükler konusunda devleti ve kamuoyunu 
harekete geçirmeye yönelik olan kuruluşlardır.
Sivil toplum yapıları, şehirle ilişkili bir olgudur, kan bağı üzerinden değil ikincil ilişkil-
er üzerinden kurulur. Şehirlileşme belirli bir aşamaya ulaşmadan Sivil Toplum Kuru-
luşlarının bir aşama katetmesi düşünülemez. Sivil toplumun üç temel özelliği; özerklik, 
özgünlük ve özel olmaktır. Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları öteki anlayışını bir tarafa bıra-
karak, esaslı bir dönüşümle kapsayıcı bir anlayışın hâkim olacağı bir fikriyat geliştirmek 
zorundadır. İnanmak örgütlülüğü, örgütlülük yolu güçlü kılar. Sivil Toplum Kuruluşlarını 
başarılı ve anlamlı kılan şey, sahip olduğu değerler sistemidir. İnsan da istikbalin inşasına 
katkı ile değer kazanır ve kendi değerleriyle hayatı kurgulamak isteyenlerin, referanslarını 
yenilemesi gerekir. Sivil Toplum Kuruluşları, insanı merkeze alan yaklaşımlarla yüreklere 
dokunarak ve merkezde yer alarak çalışmalarını yapmalı, birlikte yaşama mekanizmaları 
kurmalıdır. Sadece yama ile uğraşan bir sivil toplum yapısı sistemdeki sorunları göremez.
Temel insani ilkelerden ödün vermeden, sanal dünya ile kavga etmeden toplumsal so-
runlara çözümler üretilmelidir. Sosyal medya ve teknolojideki gelişmeler bir tehdit un-
suru olarak değil fırsat olarak görülmelidir. İlkeli başarı rahmet, ilkesiz başarı zulmettir. 
STK’ların kör taklitten kurtulmasının yolu sürekli yenilenmektir. Bunu başarmak için önce 
akli yenilenme sonra da ahlaken olgunlaşma gerçekleştirilmelidir. Kalple iletişim kuran 
her türlü akıl yürütme eylemi ahlaki olana da kapı aralar.
Sivil Toplum Kuruluşları kısa vadeli işlere, günübirlik kazanımlara ve popüler alanlara 
odaklanmak yerine, uzun vadeli yapısal dönüşümlere yönelmelidir. Bu bağlamda plan-
lamaya daha fazla ağırlık verip uygulamadaki başarının planlama ile gerçekleşeceği 
görülmelidir.
Sivil Toplum Kuruluşları farklılıklardan ve farklılaşmaktan çekinmemelidir. Farklılıkların 
ve farklılaşmanın yaratacağı katma değer önem arz etmektedir. Benzeşmekten, ben-
zeştirmekten kaçınılmalıdır. Farklı alanlarda yetkinleşmiş sivil yapıların iş birliği, iş 
yapma kapasitelerini büyütecektir. Gelecekte Sivil Toplum Kuruluşlarının kendilerini 
yeniden konumlandırması ve ne yapacaklarına karar verdikleri kadar ne yapmayacak-
ları konusunda da net olmaları gerekir. Sivil kuruluşlar lider odaklı ve kişi merkezli değil 
kurum odaklı olmalıdır. Her şeyin lidere ve belirli kişilere endeksli olduğu yapılarda, ku-
rumsal yönetim kapasitesi zayıftır. Sivil kuruluşların başarısı karizmatik liderlerle değil 
katılımcı yönetim süreçleriyle sağlanır.
Küresel çapta yaşanan olaylar ve ulus ayırımı yapmaksızın herkesi tehdit eden küresel 
ölçekteki sorunlar karşısında, sivil toplum yapıları üzerinden şekillendirilecek küresel bir 
farkındalığın oluşturulması için çok fazla bir zamanın olmadığı görülmeli ve her türlü 
zorluğa karşı, sivil yapıların daha talepkâr tutum sergilemesi sağlanmalıdır. Sürdürüle-
bilir, gerçekçi ve üretken bir çaba içinde, sorgulayıcı zihin her daim işler kılınarak, sivil 
toplum zihni ve yapılanması yeniden inşa edilmelidir.

15. Anadolu Buluşması Sonuç Bildirgesi
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عقــدت اجلمعيــة العامــة األوىل الحتــاد التعليــم والثقافــة والبيئــة واخلدمــات االجتماعيــة يف األانضــول يــوم االثنــني 16 
أغســطس ، مبشــاركة العديــد مــن املندوبــني والضيــوف مــن العديــد مــن مناطــق تركيــا. بــدأت عمليــة اجلمعيــة العامــة 
الــي عقــدت يف قاعــة مؤمتــرات فنــدق إليــز يف منطقــة كيزيليجــا محــام  حبــدث املنتــدى الــذي عقــد مــع املندوبــني 
املشــاركني يــوم األحــد 15 أغســطس. يف املنتــدى الــذي أداره غــازي كيليــش ابرالر، رئيــس وحــدة تنظيــم منصــة 
األانضــول، أجريــت مناقشــات مــع املشــاركني خبصــوص الفــرة اجلديــدة الــي دخلــت ابســم احتــاد األانضــول. يف 
املنتــدى، الــذي اســتمر حــى ســاعات متأخــرة مــن اليــوم ومت تنفيــذه أبســلوب أســئلة وأجوبــة متبــادل، مت التأكيــد 

علــى جمــاالت العمــل واألهــداف والرؤيــة املســتقبلية ومبــادئ العمــل الحتــاد األانضــول.
بــدأت اجلمعيــة العامــة يف اليــوم الثــاين ، بكلمــة افتتاحيــة ألقاهــا تورغــاي الدميــري ، رئيــس اجمللــس التنفيــذي ملنصــة 
األانضــول ، يــوم االثنــني 16 أغســطس. قــدم تورغــاي الدميــري ، الــذي بــدأ حديثــه بتوجيــه الشــكر للمشــاركني 
الذيــن حضــروا الرانمــج مــن العديــد مــن املــدن ، شــرح مهــم حــول أســلوب العمــل يف الفــرة اجلديــدة الــي بــدأت 

مــع احتــاد األانضــول.
وشــدد الدمــري علــى أن مســرية احلركــة الــي بــدأت مبنصــة األانضــول دخلــت مرحلــة جديــدة، وأنــه كان ال بــد مــن 
اســتخدام أســاليب وأســاليب جديــدة لالســتجابة للقضــااي الراهنــة ، ونتيجــة للمشــاورات الــي أجريــت يف إطــار 
التشــاور املؤسســي، فــإن تقــرر أن األرضيــة القانونيــة الــي ســتغطي جمــاالت النشــاط ال ميكــن أن تتحقــق إال يف ظــل 
اهليــكل املؤسســي لالحتــاد، مشــريًا إىل أن كل منــدوب ســيصوت هــو أيًضــا مرشــح ليتــم انتخابــه كمرشــح، وأكــد أن 
هــذا الوضــع يشــكل منــوذج لبلــدان والعــامل اإلســالمي. واختتــم الرئيــس الدميــري كلمتــه بتقــدمي الشــكر لــكل مــن دعــم 

هــذه اجلهــود حــى اآلن ومتمنيــا هلــم التوفيــق يف الواليــة اجلديــدة.
بعــد كلمــة تورغــاي الدميــري ، مت تقســيم أكثــر مــن 150 منــدواًب حضــروا اجلمعيــة العامــة إىل جمموعــات خلمــس ورش 
عمــل خمتلفــة أبلقــاب خمتلفــة. يف ورش العمــل ، مت حتديــد أولــوايت النشــاط املؤسســي الحتــاد األانضــول واملنظمــات 
األعضــاء فيــه بعقــل مشــرك ومت إلقــاء الكلمــات. بعــد ورش العمــل ، مت إجــراء التصنيفــات الالزمــة مــن خــالل 

االنتقــال إىل املفاوضــات الــي مت فيهــا تقييــم النتائــج الــي ســيتم تقدميهــا للجمهــور.
بعــد الرامــج املنظمــة بــدأ جــدول أعمــال اجلمعيــة العموميــة. بــدأ اجمللــس العــادي األول الحتــاد األانضــول ابقــراح مــن 
جملــس إدارة االحتــاد. وافــق مندوبــو جملــس اجلمعيــة العامــة ابإلمجــاع علــى أن إبراهيــم هبارُعــرض علــى منصــب الرئيــس 
و غوليســتان كالش و فاتــح كااي كأعضــاء. وبعــد تشــكيل اجمللــس مت اطــالع املشــاركني علــى العمليــة االنتخابيــة 

وبــدء عمليــة التصويــت.
كل منــدوب ، مت اســتدعاؤه للتصويــت ابلرتيــب األجبــدي ، أدىل أبصواتــه عــن طريــق اختيــار 25 امسًــا علــى أوراق 
االقــراع املعــدة بطريقــة قائمــة األوراق وأمسائهــم اخلاصــة. مــع االنتهــاء مــن عمليــة التصويــت ، بــدأت عمليــة العــد 

والفــرز. يف هنايــة التصنيفــات مت حتديــد النتائــج.
احتاد الربية والتعليم والثقافة والبيئة واخلدمات االجتماعية يف األانضول

اجلمعية العامة - قائمة أعضاء جملس اإلدارة
تورغاي الدميري	 
غازي كيليش ابرالر	 
رابعة الدميري	 
اتمر شال هان	 
حسني اوزهازار	 
حمسوم أي تبة	 
ابراهيم هبار	 
داود أك  دومان	 
نسرين كارااتش	 
إبراهيم كوتلو أوز مانتار	 
جنات ايزجيي	 
أوغوز ميميش	 
هاجر بشر	 
مصطفى شان فريدي	 
جفاد ابل	 
أاتابي سيليك	 
مليك شاه ايالشني كااي	 
خالدة إقرأ كهرمان 	 
حممد ألب جان	 
غوليستان كالش 	 
مسعود شاشة 	 
عمر فاروق كافوجنو	 
مجال أكينجي	 
مصطفى صفا شاكري	 
سيفي بينار ابشي	 

انعقدت الجمعية العامة التحاد األناضول في أنقرة
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Anadolu Federasyonu Olağan Genel Kurulu Ankara’da Yapıldı 
Anadolu Eğitim, Kültür, Çevre ve Sosyal Hizmetler Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu, 16 Ağus-
tos Pazartesi günü Türkiye’nin birçok bölgesinden iştirak eden çok sayıda delege ve davetlinin 
katılımıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapıldı. Kızılcahamam Eliz Hotel Convention Cen-
ter’de yapılan genel kurul süreci, 15 Ağustos Pazar günü katılımcı delegelerle yapılan forum et-
kinliği ile başladı. Anadolu Platformu Teşkilat Birimi Başkanı Gazi Kılıçparlar’ın moderatörlüğünü 
yaptığı forumda, Anadolu Federasyonu ismiyle birlikte girilen yeni dönemle alakalı katılımcılarla 
müzakerelerde bulunuldu. Günün ilerleyen saatlerine kadar süren ve karşılıklı olarak soru cevap 
tarzında icra edilen forumda Anadolu Federasyonu’nun çalışma alanları, hedefleri, gelecek tasav-
vuru ve çalışma prensipleri üzerinde duruldu.
İkinci gün de devam eden genel kurul, 16 Ağustos Pazartesi günü Anadolu Platformu İcra Kuru-
lu Başkanı Turgay Aldemir’in açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına programa birçok şehird-
en icabet eden katılımcılara teşekkür ederek başlayan Turgay Aldemir, Anadolu Federasyonu ile 
başlayan yeni dönem çalışma tarzına dair önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Platformu ile 
başlayan hareket sürecinin yeni bir evreye girdiği, güncel meselelere cevap vermede yeni üslup ve 
yöntemler kullanmanın kaçınılmaz olduğu ile kurumsal meşveret çerçevesinde yapılan istişareler 
sonucunda faaliyet alanlarını kapsayacak hukuki zeminin ancak federasyon kurumsallığı altında 
gerçekleştirilebileceğinin kararına varıldığının altını çizen Aldemir, bugün icra edecekleri genel 
kurulda oy kullanacak her delegenin aynı zamanda aday olarak seçilmeye namzet olduklarını 
belirterek bu durumun hem ülkemiz hem de İslam dünyası için bir model teşkil ettiğini vurgu-
ladı. Başkan Aldemir, bugüne dek bu çabalara omuz veren herkese teşekkür edip yeni dönem için 
başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.
Turgay Aldemir’in konuşmasının akabinde genel kurula katılan 150’yi aşkın delege, farklı başlıkları 
taşıyan 5 ayrı atölye çalışması için gruplara ayrıldı. Atölyelerde Anadolu Federasyonu ve üye kuru-
luşlarının kurumsal faaliyet öncelikleri ortak akılla belirlenerek üzerinde konuşmalarda bulunul-
du. Atölyelerin ardından ise, haziruna sunulmak üzere ortaya çıkan sonuçların değerlendirmeye 
alındığı müzakerelere geçilerek gerekli tasniflemeler yapıldı.
Organize edilen programların sonrasında genel kurul gündemine geçildi. Anadolu Federasyonu 1. 
Olağan Kurulu, divan kurulu teklifi ile başladı. Başkanlığına İbrahim Bahar, üyeliklerine de Gülistan 
Keleş ve Fatih Kaya’nın teklif edildiği genel kurul divanı delegeler tarafından oy birliği ile kabul 
edildi. Divan teşekkülünün ardından katılımcılara seçim sürecine dair bilgilendirmeler yapılarak oy 
kullanma işlemine geçildi.
Alfabetik sırayla oy kullanmaya çağrılan her delege, kendi isimlerinin de yazılı olduğu ve çarşaf 
liste usulüyle hazırlanan oy pusulaları ile 25 ismi seçerek oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin 
tamamlanmasıyla birlikte sayım-döküm işlemine başlandı. Yapılan tasniflerin bitimi ile de tutanak-
lar birleştirilerek sonuçlar tespit edildi.
Anadolu Eğitim, Kültür, Çevre ve Sosyal Hizmetler Federasyonu
Olağan Genel Kurulu Asil Yönetim Kurulu Listesi

• Turgay ALDEMİR
• Gazi KILIÇPARLAR
• Rabia ALDEMİR
• Tamer ÇALHAN
• Hüseyin ÖZHAZAR
• Mahsum AYTEPE
• İbrahim BAHAR
• Davut AKDUMAN
• Nesrin KARATAŞ
• İbrahim Kutlu ÖZMANTAR
• Necat YAZICI
• Oğuz MEMİŞ
• Hacer BAŞER
• Mustafa ŞANVERDİ
• Cevat BAL
• Atabay ÇELİK
• Melikşah YALÇINKAYA
• Halide İkra KAHRAMAN
• Mehmet ALPCAN
• Gülistan KELEŞ
• Mesut ÇAÇA
• Ömer Faruk KAVUNCU
• Cemal AKINCI
• Mustafa Sefa ÇAKIR
• Seyfi PINARBAŞI
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ابب اجلنــان أو »ابب جنــني« كمــا يلفظــه احللبيــون، حــّي جتــاري يقــع يف القلــب مــن مدينــة حلــب 
اكتســب امســه مــن البــاب الــذي كان يفضــي إىل البســاتني الغنّــاء احمليطــة ابملدينــة القدميــة والــيت كان ميــّر 

هبــا هنــر قويــق وتنتشــر فيهــا الينابيــع وأشــجار الفســتق احللــّي.
مــا زالــت صــورة الرجــل متــأ رأســي وحتتــّل مقعدهــا يف مســرح ذاكــريت احملتشــدة ابلصــور، لطاملــا تســاءلت 
عمــن يكــون ذاك الشــيخ الطاعــن يف العمــر واألمل، ومــا ســيؤول إليــه مصــري هــذا الكائــن الشــبحّي 
الغريــب. أذكــره محــاال ينقــل بضائــع التجــار بــني دكاكــني وخــاانت ابب اجلنــان، لكنّــه مل يكــن كأّي 
محّــال، طريقتــه الفريــدة يف نقــل البضائــع صادمــة تبعــث علــى األســى واألســف، وترســم كثــرياً مــن 
عالمــات الســؤال والتعجــب، فهــو حييــط جبهتــه بســوار معــدينّ مربــوٍط حببــال خشــنة إىل مقابــض عربــة 
مكونــة مــن قضبــان حديديــة ذات دواليــب عرجــاء اتلفــة، مل يكــن يدفــع هبــا كمــا هــي عــادة احلّمالــني، 
بــل كان ميســك ابحلبــال وجيــّر العربــة أبمحاهلــا املســّتفة عليهــا بيديــه النحيلتــني وبرأســه املنهكــة وابندفاعــة 
صــدره وجســده املقــّوس لأمــام، مّث ميضــي هبــا إىل الزبــون حبــركات اهتزازيــة عشــوائية قافــزة تفتقــد 

للثبــات والتــوازن.
عينــاه املضطربتــان انشــفتان كلوزتــني متيبســتني، وقــد تضاءلتــا كجســده الضامــر، تلــوابن يف حمجريهمــا 
ابرتيــاب ونــزق كبنــدول ســاعٍة خشــبية متشــققة، عنقــه النعامــّي معــروٌق ومســتدّق يتلــّوى مينــة ويســرة 
مــع التفــااتت رأســه املضطربــة، صــدره غائــر مكشــوف إىل منتصفــه إذ ال تــكاد األمســال احلائلــة املهرتئــة 
تغطــي ســوى جــزء مــن كتفيــه وتلــك املســاحة املمتــدة مــن أعلــى بطنــه إىل ركبتيــه، مظهــره البائــس ولــون 
بشــرته الربونــزي ومــا تبقــى مــن شــعره األشــيب املنفــوش ومالحمــه املغــربّة كل مــا ســبق يوحــي كمــا لــو أنــه 

مــن منســّيي ســكان الكهــوف أو أنــه خــارج لتــّوه مــن املتحــف الطبيعــي للتاريــخ.
لقــد أاثرت هــذه الشــخصية أســئلة ال تنتهــي يف عقــول مــن صادفهــا أو عرفهــا، أحــٌد مــا مل جيــرؤ علــى 
اســتيقافه وســؤاله، فبقــي لغــزاً حمــرّياً ومقلقــاً نســجت حولــه حــكاايت وأســاطري وخرافــات تبــدأ مــن 
افرتاضــات مبعثهــا العطــف واإلشــفاق علــى الفقــري املعــوز وال تنتهــي إبســباغ صفــات الدروشــة عليــه 
وأبنّــه آثــر الزهــد علــى متــاع الدنيــا الفانيــة، فهــو رجــل مــربوك مــن أهــل اخلطــوة يغــرف مــن حبــر احلكمــة 
ويســعى خلــري النــاس ،مثـّـة أيضــاً مــن كان يشــكك يف هيئتــه الغريبــة ويتســاءل عــن حقيقتــه وعــن طبيعــة 
ــده، ومــا هــي األهــداف مــن زرعــِه يف هــذه املنطقــة انطالقــاً مــن إميــان عميــق  ــه الســّرية، مــن جّن مهاّم

بنظريــة املؤامــرة وبقــدرة أجهــزة املخابــرات املعاديــة علــى االخــرتاق والتمويــه. 
مل يبــق للصاعــد أدراج الســماء إالّ ابب أنطاكيــة ومــوج البحــر. اندثــر ابب اجلنــان وغــاب ابب الفــرج، 
جــّف النهــر واختفــت البســاتني ليحــّل حملهــا األســواق واخلــاانت والضجيــج، مل تبــق إالّ الروائــح املقــّززة 
ملخلفــات ابعــة اخلضــار والســمك واللحــوم الرخيصــة، كذلــك اختفــى هــذا احلّمــال اللغــز، مل يعــد يــرى 

هــذا املســكني أو الدرويــش أو رمبــا عميــل املوســاد والســي آي إي.
اآلن فقــط وبعــد كتابــة هــذه الســطور رأيتــه، كنــت قــد هنضــت لشــربة مــاء ولكــي أزيــل آاثر امللــح عــن 
وجهــي املتعــّرق، كان متكــّورًا علــى نفســه يف حفــرة عميقــة مــن اخلــزف مثــل هيــكل عظمــّي جلنــنٍي يف 
وضعــه الرمحــي، كومــة مــن عظــام تتفتــت وترتفــع مــن جرهنــا، يعلــو نثارهــا الضبــايّب فتدفعــه ريــح خفيفــة 

إىل املــرآة، كمــا تتشــكل علــى بللورهــا املصقــول مالمــح صــورة مــا.
أؤكــد لكــم: رأيتــه وكان كاملذهــول بينهــم.. كأين أمتتــم بكلمــات ال أريــد لبشــٍر أن يســمعها، كثــريون هــم 
بياقاهتــم املنّشــاة ونياشــينهم املعّمــدة بــربك الــدم، متشــاهبون بســحناهتم امللّونــة وأفواههــم املمتلئــة ابلقيــح 
والبــارود، يلتفتــون عــن الوجــع اآلدمــّي ابمشئــزاز وقــرف، يــدورون كحلقــة مــن النــار حــول لوحــة خضــراء 
مؤطــرة بزمــّرد احللــم. اكتمــل املشــهد. مــن عمــق اللوحــة نبــق وجــه مكتمــل القســمات، رأيتــه وأعرفــه، 

إنــه أنــت، بــل أان وأنــت، ال ميكــن أن أخطــئ ابلتعــرف إىل صورتنــا:
جبهــة مرصعــة ابلقهــر، عينــان مــن خــزف أمحــر، فــم جّعدتــه الصرخــات، أخاديــد عميقــة يف الوجنتــني، 

ودم ايبــس يف جمــرى الدمــع، وجــه ســورّي املالمــح طاعــن يف العمــر واخليبــة واألمل.

الصاعـدون أدراج السماء
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Göklerin Merdivenlerini Tırmananlar

Kültür Bölüm Başkanı

Bab-u El-cinen, ya da Haleplilerin deyimiyle “Bab Cenin” Halep şehrinin 
kalbinde yer alan bir ticaret bölgesidir.Adını eski şehri çevreleyen yemyeşil 
meyve bahçelerine açılan kapıdan almıştır. Kuik Nehri’nin geçtiği, yayların ve 
fıstık ağaçlarının çoğalttığı eski şehirde bulunur. Adamın hayalı  beni meşgul 
ediyor, ve  hafızamın  bir köşesinde  sureti  yer alıyor.
O yaşlı ve zavallı adamın kim olduğunu hep merak etmiştim. Bu garip varlığa  
ne olacak? Onu Bab el-cinan’ın dükkânları ve hanları arasında tüccarların 
mallarını taşıyan bir hamal olarak hatırlıyorum, ama herhangi bir hamal gibi 
değildi; kendine özgü taşıdığı malların  ,  şok edici  ve  üzücü yolu  aynı zaman-
da birçok soru ve ünlem işareti barındırıyor.
Başına, demir çubuklardan yapılmış bozuk, tekerlekleri olan bir arabanın 
kulplarına kalın halatlarla bağlanmış metal bir bilezik  takıyor .
  Hamalların alışılageldiği gibi onu itmiyor, ipleri tutuyor, yükleri üzerinde 
olan arabayı ince elleriyle, yorgun başıyla, göğsünün itişi ve kavisli gövdesi-
yle öne doğru çekiyordu. , ardından  sağa sola sallanan , sarsıntılı, istikrar ve 
dengeden yoksun hareketlerle müşteriye götürürdü.
bir deri bir kemik kalmış vücudu içine çökmüş gözleri, çatlamış tahta bir saa-
tin sakracı kayar gibi şüpheyle yuvalarında dönüyordu 
 Boynu devekuşu boynuna benzer damarlı ve daralmış, başının çalkantılı 
dönüşleriyle sağa sola kıvrılıyor... Yıpranmış paçavralar omuzlarının sadece 
bir kısmını zar zor örttüğü için göğsü çökmüş, ortası açıkta... Ve göbeğinden 
dizlerine kadar uzanan o boşluk. Zavallı görünümü, bronz teni, kabarık gri 
saçları ve tozlu yüz hatları, yukarıdakilerin tümü onun unutulmuş bir mağara 
adamı olduğunu veya Doğa Tarihi Müzesi’nden yeni çıktığını gösteriyor.
Bu karakter, biri onu durdurmaya ve ona sormaya cesaret edemediği için 
onunla karşılaşan veya onu tanıyanların kafasında sonsuz sorular uyandırdı. 
Bu nedenle
masalların, efsanelerin ve mitlerin etrafında örüldüğü kafa karıştırıcı ve ra-
hatsız edici bir gizem olarak kaldı. Bu mitler, fakirlere ve muhtaçlara karşı 
şefkat ve acıma kaynağı olan zanlarla başlar ve dervişin niteliklerini ona ver-
mekle bitmez. Zühdü fani dünyanın lükslerine tercih eder. 
O, hikmet denizinden kepçe ile toplayan ve insanların iyiliği için çalışan gayret 
ehlinden mübarek bir adamdır. 
Onun tuhaf görünüşünü sorgulayan , gerçeğini ve gizli görevlerinin mahiyetini 
merak edenler de oldu.  Ve onu askere alanları, komplo teorisine olan derin 
inancına ve düşman istihbarat servislerinin nüfuz etme ve gizleme yeteneğine 
dayanarak bu bölgeye yerleştirmelerinin amaçları nelerdir? 
Gökyüzünün merdivenlerine çıkanlar için sadece Antakya kapısı ve denizin 
dalgaları kaldı. 
Bab al-Jinan ortadan kayboldu, Bab al-Faraj ortadan kayboldu, nehir kurudu 
ve meyve bahçeleri ortadan kalktı, yerini pazarlar aldı. 
Geriye sadece gürültü, sebze, balık ve ucuz et satıcılarından arta kalan iğrenç 
kokular kaldı.  Bu gizemli hamal da ortadan kayboldu, artık bu zavallı adam 
ya da derviş ya da belki Mossad ve CIA ajanı görünmüyor.
Ancak bu satırları yazdıktan sonra gördüm,yüzündeki teri silmek ve su içmek 
için kalktım. Rahime yerleşmiş bir cenin gibi derin bir çukura kıvrılmıştı.
Ufalanmış vazodan yükselen kemik yığınıdır.
Tozu üzerime geldi ve parlak kristal görünümü oluşturmak için hafif bir 
rüzgar onu aynaya savurdu. Sizi temin ederim ki;onu gördüm ve aralarında 
şaşkına döndüm.
İnsanların duymasını istemediğim kelimeleri mırıldanıyormuşum gibi...
Bir çoğu,yakaları dik,boyunları kanla vaftiz edilmiş,renkli yüzleri benzeşiy-
or,ağızları barutla dolu...insan,açısından tiksinerek kaçar,
Bir hayal zümrüdü ile çerçevelenmiş yeşil bir panonun etrafında ateş çemberi 
gibi dönüyorlar..
Sahne tamamlanmıştı,resmin derinliğinde tam bir yüzle kalıyoruz,onu 
gördüm,onu tanıyorum,O sensin,daha doğrusu ben ve sen,resmimizi tanıma-
da yanılmam imkansız;dert ile bezenmiş bir alın,feryatlarla büzülmüş bir 
ağız,yanaklarda derin çukurlar,göz pınarlarında kurumuş kan,
hançerlenmiş  ve ömrü hayal kırıklığıyla geçmiş Suriyeli bir yüz....



15

ي
م الثقاف

س
الق

ــّذة هــي  ــون )370 قبــل امليــالد( أّن الّل اعتقــد األبيقورّي
الغايــة األمســى، وأّن علــى اإلنســان أْن يتخذهــا هدفــاً 
وملذاتــه  اجلســد  أنَّ  أفالطــون  اعتــرب  بينمــا  حلياتــه، 
وحاجاتــه وهــٌم، وأنَّ احلقيقــة تكمــن يف الفكــر، هــذان 
االجتاهــان شــّكال خطــني متوازيــني ال يلتقيــان عــرب اتريــخ 
إىل  التيــارات  بقيــة  عنهمــا  ونشــأت  البشــري،  الفكــر 

هــذا. عصــران 
وكان ذلــك إىل أن جــاء اإلســالم مبوقــف وســيط ومعــه 
بعــض التيــارات الفكريــة يف أورواب حــىت نكــون منصفــني، 
طويــَل األمــد يف اتريــخ  مــن خاللــه صراعــاً  وقــد حــلَّ 
الفكــر البشــري وجعــل هــذان اخلطــان املتــوازاين يلتقيــان، 
فمنــذ بــداايت التفكــري الفلســفي حيــث اخلــالف بــني 
احليــاة املاديــة ومتطلباهتــا وبــني احليــاة الروحيــة وحاجــة 
ــز لطــرف  ــة تتحّي اإلنســان هلــا، فكانــت التيــارات الفكري
دون اآلخــر، وكذلــك الفكــر الديــين أيضــاً فاملســيحية 
مثــاًل كانــت روحانيــة وجدانيــة متيــل يف تعاليمهــا للحيــاة 
حســب  اجلســد  وحتّقــر  املاديــة  احليــاة  وتنبــذ  الروحيــة 
الفكــر الكنســي بينمــا كانــت اليهوديــة ماديــة حياتيــة.. 
أحــد  ســيطرة  مــن  أمجــع  والعــامل  أورواب  عانــت  لقــد 
اجملاعــات  احليــاة، فدخلــت يف  مفاصــل  علــى  القطبــني 
والفقــر واألوبئــة عندمــا فــرض أصحــاب الفكــر الروحــاين 
مبادئهــم علــى قوانــني الدولــة واجملتمــع، واليــوم نشــهد 
حالــة التذّمــر يف اجملتمعــات الغربيــة مــن ســيطرة املاديــة 

االجتماعيــة. احليــاة  علــى  اجلشــعة 
ومــا مييــز اإلســالم كديــن أنــه جــاء بفكــر جيمــع بــني املاديــة 
والروحيــة متماشــياً مــع حقيقــة احليــاة الــيت هــي عبــارة 
عــن »طبيعــة وفكــر«، »جســد وروح«، »ثنائيــة احملســوس 

والالحمســوس«..
هــذا هــو منهــج اإلســالم يف التعامــل مــع اإلنســان الــذي 
هــو مزيــج مــن هاتــني احلالتــني، وهــذا املنهــج جيــب أن 
احلياتيــة  النواحــي  بكافــة  للعمــل  اســرتاتيجية  يكــون 

والرتبيــة. والعلــم  واالقتصــاد  كالسياســة 
ثــورات الربيــع العــريب  وبعــد حــوايل عشــر ســنني علــى 
فيهــا  احلكــم  نظــام  تغيــري  اســتطاعت  الــيت  والبلــدان 
بطــرق  احلكــم  إىل  اإلســالمية  احلــركات  وصلــت  فقــد 
دميقراطيــة، وذلــك بســبب أن هــذه الشــعوب متعطشــة 
وخيــاف  والقمــع  التخلــف  حالــة  مــن  ينتشــلها  حلاكــم 
الغالــب كانــت  هللا يف رعيتــه، وألن هــذه احلــركات يف 
إّمــا  وكانــت  الســابقة،  احلكــم  ألنظمــة  معارضــًة  تـُْعتَــرب 
منفيّــة خــارج البــالد أو مالحقــة بشــكل أمــين، فــكان 
مــن الطبيعــي أن تفــوز ابالنتخــاابت ألهنــا متثــل الوجــه 

القائــم. احلكــم  لنظــام  املعاكــس 
ولكــن مل تســتطع تلــك احلــركات االســتمرار يف احلكــم 
ومتــت ازاحتهــا عــن ســدته، وال يعنينــا هنــا أكان انقــالابً 
أم ثــورة مضــادة أم أّي تســمية ُأخــرى، مــا يعنينــا هنــا 
أن هــذه احلــركات فشــلت يف االســتمرار ابحلكــم مهمــا 
اختلفــت التســميات، ومل جنــد التعاطــف الشــعي معهــا 
كمــا كانــت عندمــا مت انتخاهبــا يف البدايــة، علــى عكــس 
)افشــال  عربيــة  غــري  إســالمية  بلــدان  يف  شــهدانه  مــا 
البوســنة  االســطوري يف  تركيــا والصمــود  االنقــالب يف 
الدميقراطــي( حيــث كانــت  العمــل  قــاده حــزب  الــذي 

للشــعوب كلمتهــا والتفَّــت حــول حكوماهتــا، فلمــاذا مل 
حيــدث ذلــك يف بلداننــا العربيــة!؟.. 

عــودة علــى بــْدٍء وعّمــا حتدثنــا بــه مــن منهجيــة اإلســالم 
الشــاملة لثنائيــة الــروح واملــادة، ومــا ينطبــق علــى العمــل 
اجلانــب  مراعــاة  حيــث  املنهجيــة  تلــك  مــن  السياســي 
املواطنــني،  حليــاة  والرتفيهــي  واملعيشــي  االقتصــادي 
االجتماعيــة  واألعــراف  القوانــني  مراعــاة  وكذلــك 
واملعتقــدات الدينيــة الــيت متثــل اجلانــب الروحــاين ملنهجيــة 
احلــركات  تراِعــِه  مل  مــا  وهــذا  التعامــل،  يف  اإلســالم 
اإلســالمية يف عملهــا السياســي، فلــم تواكــب خطاابهتــا 
مســتوى العصــر والتقــدم العلمــي الــذي شــهده العــامل يف 
القــرون الســابقة ولذلــك فقــد ظلــت خطاابهتــم تغلفهــا 
املاديــة،  احلماســة والتضحيــة وعــدم االكــرتاث ابحليــاة 
ابآلخــرة  للفــوز  ممــرٍّ  عــن  عبــارة  احليــاة  هــذه  وجعــل 
فقــط ال غــري، فهــم حياربــون الســرقة مــن خــالل ُخَطــِب 
للثــروة،  العــادل  ابلتوزيــع  االهتمــام  دون  املســاجد 
ابالنتمــاء  الشــعور  بنســب  الفســاد  نســب  ويقيســون 
للحركــة ويقدمــون خطــاابً للفقــراء أن هلــم اجلنــة مــع أّن 
القــرآن الكــرمي عندمــا أراد أن يقــدم صــورة احليــاة اآلخــرة 
كان يســتخدم الرتغيــب املــادي واجلســدي إىل جانــب 
احلــركات  تلــك  جــاءت  أيــن  فمــن  املعنــوي،  الرتغيــب 

الدنيــا!؟.. بفكــر االبتعــاد عــن متطلبــات احليــاة 
وأعتقــد أنــه مــن األســباب اهلامــة هلــذا الســقوط للحركات 
اإلســالمية يف البــالد العربيــة خباصــة هــو فكــر »التفــرد«، 
وجعــل نظــام احلركــة الداخلــي معيــاراً لقيــاس منســوب 
مســتوى اإلميــان ومســطرة تقــاس هبــا عقائــد املخالفــني، 
وامليــل حنــو االســتئثار ابحلكــم وجعــل املعيــار لصالحيــة 
الرجــل بــذاك املنصــب هــو مــدى والئــه لنظــام احلركــة 

وليــس مــدى كفاءتــه العلميــة.
تقــاس  يكــن يف صــدر اإلســالم مســطرة  مل  أنــه  ونعلــم 
هبــا عقيــدة املســلم، فكانــت شــهادة ان ال إلــه إال هللا 
حممــد رســول هللا جتعلــك مواطنــاً يف الدولــة اإلســالمية، 
ولــك كافــة احلقــوق والفــرص وعليــك واجــاابت، فعقيــدة 
وال  اأُلخــرى  العقائــد  لصحــة  معيــارًا  تعتــرب  ال  احلاكــم 
يوجــد أحــد يســتأثر ابحلقيقــة لنفســه وال تيــار معــني أو 
حركــة معينــة، والســؤال هنــا مــن أيــن جــاءت حركاتنــا 
اإلســالمية هبــذه األحقيــة يف امتــالك احلقيقــة وحدهــا!؟.. 
إهنــا عقليــة القــرون الوســطى الــيت حتكــم هــذه احلــركات، 
لكــن ولكــي نكــون منصفــني هنــاك شــخصيات متنــورة 
ومفكــرة داخــل هــذه احلــركات لكــن أتثريهــا غــري واضــح 
ال  الداخلــي  والنظــام  منهــا  أقــوى  العــام  النهــج  ألن 

يســمح.
ويف النهايــة علينــا حنــن املســلمني التفكــري ضمــن روح 
العصــر، وعــدم التخلــي عــن قيمنــا ومبادئنــا األساســية، 
وعلينــا التفكــري بشــكل جــدي بتطويــر تعليمنــا، وحتديــث 
االجتماعيــان  والضمــان  والرعايــة  االقتصاديــة  أنظمتنــا 
والصحــة والقانــون وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة والتخلّــي 
ال  الــيت  والتيــارات  والتنظيمــات  احلــركات  فكــر  عــن 
علــى  نوافــذان  مجيــع  و)لنفتــح  غريهــا،  قبــول  تســتطيع 
مجيــع االجتاهــات ولكــن دون أن نســمح أليــة ريــح أن 

تقتلعنــا(.

محّمد ياسين نعسان

كاتب سوري

الحركات اإلسالمية
إلى أين؟

ت
ّ
حسان عز

الشعر وما 
شّبه لهم

شاعر وكاتب سوري

-1

الشعراء احملّنطون 

الذين جيلسون بقيافة الكاهن 

وكآبة أبو اهلول 

ال يعي وجودهم شيئا إاّل كتابة قصائد يف نشيد املوتى

2_ ليس شعراً وإن شّبه هلم 

لعــّل املداخــالِت النقديــَة الشــاعرَة تكــوُن أعلــى مــن اللوحــاِت والقصائــَد 

الّشــعريِة  املوهبــِة  فتغطّــي علــى ضعــِف  الالعبــني كتابــًة،  بعــِض  عنــَد 

وســحريـَّتها، فنحســُب قصائــَد التجريــد البــارِد قصائــَد إبــداٍع.

العــامل  يف  اجمليديــن  النقــاد  فعمــوم  الشــعر،  وبــنَي  النقــِد  بــني  وشــّتان 

الذيــن اشــتهروا نقــاداً مل ميلكــوا مــن مواهــِب الّشــعِر والفــّن املبــدِع إاّل 

املخادعــَة، ألهّنــم يف النقــد فكــراً وتنظــرياً وتصنيفــاً وتعريفــا، بــل منهــم 

مــن يطــرُح وصــااي ليتخَذهــا الشــعراُء، أقصــد العشــاَق، أقصــُد اجملانــنَي 

غايــًة وســبياًل..

الّســكِك  علــى  يقــوُم  وال  ميشــي  ال  الّشــعر  ألّن  هيهــاَت  وهيهــاَت 

والنقــاد  والنجــوِم...،  الكواكــِب  مــداراِت  علــى  بــل  واملســبقاِت، 

عليهــا  لتمشــي  والقواعــَد  الســكَك  ينصــُب  مــن  يشــبهون  األوصيــاء 

والنفــاايت...  والفحــِم  اخلــردة  قطــاراُت 

يف الوقــت الــذي بقــَي شــعراُء العبقريّــِة واإلبــداِع يف الشــعريِّة الســاحرِة 

واملدهشــة...

وأبداً أبداً 

كّل ماال َلْوعَة فيه 

كّل مــا ال غــوًى حرّاقــا مــن مشــاعَر ورؤاي فــّن، لــن يكــوَن قصيــدًة 

العقلــّي  والرصــُف  التجريــد،  أّمــا  هلــم...  شــّبه  وإن  فنْيــًة  لوحــًة  أو 

الزاحفــة  اهلندســة  اللوغاريتمــات وكروكيــاُت  فمرجعــُه  بشــكٍل  املتزيّــي 

للزحافيــات، ومــا كيــُل املديــِح ألشــباِه الّشــعِر والفــّن )وملــن لبــَس جلــَد 

ومــن ابب  املداهنــِة  أو  اللطــِف  مــن ابب  اجملاملــِة،  دليــَل  إاّل  غــريِه( 

والــّذوق...  واخلــرة،  ابملعرفــة،  اإلحيــاء 
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دار »أجق باش« متحف للتقاليد الشعبية

كاتب سوري

يف  »الصليبــة«  يف  اليامســني  بوابــة  أول  عنــد  ابش«  أجــق  »دار  تقــع 
املدينــة  أســوار  خــارج  غــرب »حلــب«  مشــال  الواقــع   « اجلديــدة  »حــي 
القدميــة. ويعــود بناؤهــا إىل منتصــف القــرن الثامــن عشــر وحتديــداً إىل عــام 
/1758م/ وكانــت عائلــة »قــره آيل« متلكهــا مث آلــت إىل عائلــة« أجــق 
ابش« وقــد ُنســبت إليــه الــدار. متتــاز هــذه الــدار بزخرفــة جدراهنــا الداخليــة 
املطلــة علــى صحنهــا وقــد صنعــت أبشــكال هندســية انفــرة ورائعــة اجلمــال 
تذكــران بفــن »الروكوكــو« يف« أورواب«، وهــو منــط مــن العمــارة يتميــز بكثــرة 
اســتخدام الزخــارف. حيــث أتثــر معماريــو« حلــب« وبّناؤوهــا أبســلوب 
البنــاء الغــريب نتيجــة موقــع حلــب التجــاري وســفر التجــار بشــكل متواصــل 
إىل »أورواب«. وقــد ســاعدت نوعيــة األحجــار الكلســية البيضــاء املوجــودة 
يف »حلــب » املعمــار الفنــان يف تســهيل عملــه ومتكينــه مــن نقــش هــذه 

الزخرفــة الفريــدة وحفرهــا. 
هــذه الــدار ال ختتلــف مــن حيــث املبــدأ عــن ســواها يف »حــي اجلديــدة » 
فهــي تتألــف مــن صحــن الــدار وفســقية مــاء تتوســط الصحــن، وبســبب 
يتــم مجــع  مــاء  الفســقية صهريــج  امليــاه يف »حلــب »يوجــد جبانــب  قلــة 
امليــاه فيــه وتزويدهــا بــه وجتديــده ابســتمرار. ســقف اإليــوان ســقف خشــي 
مزخــرف مرتفــع وملــون أبلــوان رائعــة حتيــط بــه كتــاابت متثــل حكمــاً خمتلفــة 
مســتعملة يف احليــاة اليوميــة حبيــث أن اجلالــس يف اإليــوان ال يشــعر ابمللــل 
فإمــا أن ينظــر أمامــه إىل الفســقية ويســتمع إىل صــوت املــاء العــذب، أو 
أن يتكــئ يف جملســه وينظــر إىل األعلــى ويتســلى بقــراءة احلكــم. ويعتــر 
القبــو مــن أساســيات البنــاء وهــو واســع وفيــه فســقية وكان يســتخدم كثــرياً 
مــن قبــل أهــل البيــت ولذلــك كانــت جدرانــه مسيكــة وتتألــف مــن طبقتــني 
مــن احلجــر يفصــل بينهمــا فاصــل بســعة /15-20 / ســم مُيــأل ابحلجــارة 
الصغــرية املعروفــة عنــد معماريــي »حلــب« ابســم« البلــوكاج«، وبفضــل هــذا 
التصميــم اســتطاع املعمــار احللــي أن يتجنــب حــرارة الشــمس احملرقــة يف 
الصيــف وبــرودة الطقــس القــارص يف الشــتاء، لذلــك نــرى القبــو دافئــاً شــتاًء 
ورطبــاً صيفــاً وحيتــوي القبــو علــى مصطبــات للجلــوس وفيــه درج يــؤدي إىل 
منــارة تقــع أســفله حمفــورة ابلصخــر تســتعمل للمؤونــة. غرفــة الضيــوف تقــع 
يف اجلهة املقابلة لإليوان، وتتميز بســقفها اخلشــي املرتفع املزخرف وامللون 
أبلــوان رائعــة تتداخــل معهــا رســوم مبــاء الذهــب تضفــي علــى املــكان فخامــة 

ومجــااًل، ويتوســط الســقف مخســة ثعابــني خشــبية ملتفــة حــول بعضهــا لــدرء 
العــني الشــريرة وحتيــط ابلســقف كتــاابت رائعــة. جــدران الغرفــة مكســوة 
منســوبني:  ذات  فهــي  األرضيــة  أمــا  رائعــة  بطريقــة  املشــغول  ابخلشــب 
املنســوب املنخفــض عنــد املدخــل ويســمى العتبــة وهــو عبــارة عــن ســجادة 
مــن املرمــر امللــون واملرصــوف أبشــكال هندســية مجيلــة أمــا فائــدة العتبــة فهــي 
تدويــر اهلــواء البــارد الداخــل يف أســفل البــاب وتســخينه.  واملنســوب املرتفــع 
وهــو ذو املســاحة األكــر فيســمى الظهــر وعليــه يوضــع طقــم اجللــوس، 
علــى ميــني ويســار اإليــوان غرفتــان ســقفهما مــن اخلشــب املزخــرف الشــبيه 
بســقف اإليــوان وجدراهنمــا مكســوة ابخلشــب املشــغول. يف صــدر اإليــوان 
غرفــة عاديــة بســيطة ســقفها مــن اخلشــب املــروم. يوجــد غرفتــان األوىل مــن 
اجلهــة الغربيــة والثانيــة جانــب غرفــة الضيــوف، ســقفهما مــن اخلشــب املــروم 
وأجــزاء مــن جدراهنــا مكســوة ابخلشــب. يف الطابــق األوســط يوجــد غرفتــان 
صغــرياتن أرضيتهمــا مــن اخلشــب. يف الطابــق األول غرفــة وحيــدة كانــت 
تســمى املربــع وهــي غرفــة بســيطة ســقفها مــن اخلشــب املــروم، يعتقــد أهنــا 
بنيــت مبرحلــة الحقــة. الســيدة »مريالــدا مشــاطي« أمينــة »متحــف التقاليــد 
الشــعبية«  الــي حدثتنــا عــن الــدار وعــن متحــف التقاليــد وحمتوايتــه قالــت: 
»كلمــة  »آجــق ابش«  كلمــة تركيــة تعــي  حاســر الــرأس ألن صاحــب 
الــدار كان يعمــل ابلســفارة الركيــة ويذهــب إىل عملــه دون أن يلبــس غطــاء 
الــرأس املعــروف آنــذاك ابســم »الطربــوش«، وهــذه الــدار هــي حاليــاً متحــف 
التقاليــد الشــعبية حيــث قامــت املديريــة العامــة لــآاثر واملتاحــف بتســجيلها 
الواجــب احلفــاظ عليهــا ابلقــرار رقــم »157/أ  يف عــداد األبنيــة األثريــة 
عــام/  ابســتمالكها  العامــة  املديريــة  وقامــت   »1968/ اتريــخ 12/13 
1979/ وبدأت إبخالء الســكان وترميمها متهيداً لتحويلها إىل متحف، 
وقــد افتتــح املتحــف يف عــام /1982/، مت اكتســاح اجلــزء الشــرقي مــن 
الــدار حــني تعريــض الشــارع املــؤدي يف ســاحة احلطــب إىل بوابــة القصــب.  
وأهــم جــزء يف البيــوت احللبيــة الضخمــة هــو اإليــوان، ابلعاميــة )ليــوان( وهــو 
عبــارة عــن قاعــة مرتفعــة الســقف حماطــة بثالثــة جــدران يتجــاوز ارتفــاع 
ســقفها طابقــني وبذلــك تتســامى فــوق واجهــات صحــن البيــت وترتفــع 
أرضيــة اإليــوان حــوايل/40/ ســم عــن ســوية أرضيــة الصحــن لذلــك يســتعان 
ابإليــوان بدرجــة مــن احلجــر ليتمكــن املــرء مــن الدخــول إليــه، ويف اإليــوان 

يســريح اإلنســان صيفــاً بعيــداً عــن أشــعة الشــمس احلارقــة، ويقــع اإليــوان 
يف جنــوب الصحــن حبيــث ال تصلــه الشــمس أبــداً. وجنــد يف اإليــوان إطــاراً 
بديــع الزخرفــة رمبــا كانــت توضــع فيــه صــورة األب. وقــد وزعــت معروضــات 
الغرفــة األوىل  التــايل:  الشــكل  الــدار علــى  الشــعبية يف  التقاليــد  متحــف 
حتــوي جهــاز العــروس املؤلــف مــن قمــاش خممــل عليــه قطــع مــن الفضــة 
املنقوشــة بشــكل مجيــل إضافــة إىل ثيــاب العــروس وبعــض األشــغال اليدويــة 
القماشــية واحللــي والفضــة. مث القاعــة الرئيســة املعــدة للضيــوف وتتألــف 
عجميــة كبــرية  وســجادة  الدمشــقي،  النــوع  وهومــن  مصــّدف  مــد  مــن 
ذات ألــوان بديعــة، وصنــدوق لوضــع جهــاز العــروس، وهــو مــن اخلشــب 
القبــو وفيــه مشــهد  أواين وملبــات مذّهبــة. مث أييت  املصــّدف إضافــة إىل 
لغرفــة اجللــوس معــروض فيــه بعــض األواين النحاســية. مث غرفــة للمــد العــريب 
القــروي ويتألــف مــن فــرش متوضعــة فــوق البســاط علــى األرض لتمضيــة 
األمســيات والســهرات وشــرب النراجيــل ابإلضافــة إىل منقــل كبــري يتوســط 
الغرفــة يســتعمل للتدفئــة ومنقــل صغــري لعمــل القهــوة العربيــة وملعقــة كبــرية 
لتحميــص الــن ومــن مث طحنــه بـ«املهبــاج ». مث غرفــة خصصــت لعــرض 
أنــواع األســلحة املســتخدمة آنــذاك وتتألــف مــن بواريــد ورمــاح وســيوف 
علــب  إىل  الفضــة، ابإلضافــة  مــن  مســكات  البواريــد  ولبعــض  وخناجــر 
حلفــظ مــادة البــارود، كمــا عــرض لبــاس فرســان حماربــني مؤلفــة مــن دروع 
حديديــة وقبعــات حلمايــة الــرأس وبعــض عــدد لــزوم جتهيــز احلصــان. وجنــد 
أيضــاً غرفــة عرضــت فيهــا منــاذج مــن األدوات النحاســية املؤلفــة مــن أابريــق 
ومطعميــات وأدوات الطبــخ. وغرفــة عرضــت فيهــا آالت للتصنيــع اليــدوي 
مثــل النــول لتصنيــع األقمشــة وقوالــب لطبــع الزخــارف امللونــة علــى األقمشــة 
وآلــة جلــخ لشــحذ الســكاكني، وآلــة لســحب اخليــوط الفضيــة والذهبيــة 
وبعــض املــكاوي القدميــة وماكينــات اخلياطــة وآلــة لكــي الطرابيــش. وهنــا 
بــه مــع  غرفــة للحــالق تتضمــن كرســي احلــالق والطاولــة اخلاصــة  أيضــاً 
أدوات احلالقــة، وغرفــة صنــدوق الدنيــا تتضمــن صنــدوق الدنيــا وآلــة عــرض 
ســينمائية قيمــة وآلــة تصويــر، ومشــهد »لكراكــوظ وعيــواظ«. حــني وصلنــا 
أهنــا  الســيدة »مريالــدا«  أشــارت  العلــوي  الطابــق  الغرفــة األخــرية يف  إىل 
خمصصــة لــإلدارة حاليــاً، حــني دخلناهــا وجــدان فيهــا بعــض املــرااي القدميــة 

الــي مل نرهــا يف حياتنــا ســوى عنــد اجلــدات.
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كانــت الفنانــة اقبــال قارصلــي مــن أوائــل النســاء اللــوايت دخلــن 
عــوامل التشــكيل، بــل وفتحــن الطريــق أمــام غريهــن مــن النســاء 
الصــورة  الســورية، ويكســرن  الثقافيــة  مــن احلركــة  ليكــّن جــزءًا 
الفــين والثقــايف يف منتصــف  العمــل  الذكــور  النمطيــة الحتــكار 
القــرن املاضــي. مساهــا والدهــا األســتاذ املــريب انجــي قارصلــي 
إقبــال تيمنــا ابســم الشــاعر والفيلســوف الباكســتاين حممــد إقبــال. 
مل تتــح الظــروف إلقبــال الســفر ودراســة الفنــون أكادمييــاً كســواها 
مــن الفنانــني فانكبــت علــى قــراءة الكتــب الفنيــة واألدبيــة مثقفــة 
نفســها بــكل جديــد وقــدمي، مث انتســبت وهــي يف دمشــق ملعهــد 
بــني  املراســلة  طريــق  عــن  الفــن  لدراســة  القاهــرة  يف  اجلواهــري 

عامــي1958-1956. 
تنقلــت إقبــال مــع والدهــا حبكــم عملــه كمــدرس بــني العديــد مــن املــدن والقــرى الســورية لرتصــد 
بريشــتها الكثــري مــن املوضوعــات املســتمدة مــن الطبيعــة واجملتمــع هلــذي املناطــق واألقاليــم املختلفــة، 
وكان ملدينــة تدمــر النصيــب األكــرب يف تنــاول طبيعتهــا ومشــاهدها اإلنســانية لعيــش إقبــال فيهــا 

ســنوات طــوااًل مــع زوجهــا املوظــف فيهــا آنــذاك. 
مل تكتفــي اقبــال ابلرســم فقــط بــل كان هلــا نشــاط اجتماعــي ملحــوظ بتعليــم الرســم واملســامهة مبحــو 

األميــة وتثقيــف املــرأة يف األرايف الســورية وتوعيتهــا يف كافــة جمــاالت احليــاة.
تنــوع أســلوب إقبــال قارصلــي بــني الواقعيــة املباشــرة وبــني انطباعيــة فريــدة مســتخدمة ألــواان مسيكــة 
ورودهــا  رســم  خــالل  مــن  مميــزة  أنثويــة  بلمســة  الطبيعــة  تطريــز  حتــاول  الســكني، كانــت  بواســطة 

وأشــجارها، مــن أهــم أعماهلــا )مجيلــة بــو حــريد(.
كانــت املــرأة األوىل الــيت تقيــم معرضــا فــردايً يف صالــة الفــن احلديــث يف دمشــق كمــا شــاركت يف 
مجيــع املعــارض اجلماعيــة داخــل القطــر وخارجــه يف مخســينات وســتينات القــرن املاضــي، إضافــة إىل 
معــرض فــدي يف املانيــا عــام 1968. انلــت العديــد مــن اجلوائــز وامليداليــات عــن مشــاركاهتا املميــزة 

يف املعــارض والنشــاطات الفنيــة.
رحلــت الفنانــة إقبــال قارصلــي وهــي يف ذروة العطــاء الفــين عــام 1969 نتيجــة تســّمم مزمــن مبــادة 
الرصــاص املوجــودة يف األلــوان الزيتيــة بعــد أن أغنــت التشــكيل الســوري أبكثــر مــن ســبعمئة ومخســني 
عمــل فــين حمولــة بيتهــا إىل متحــف صغــري لأعمــال الفنيــة وقبلــة لتشــجيع مــن يــود مــن النســاء الدخــول 
إىل الوســط الفــين واملشــاركة يف احليــاة الثقافيــة الســورية، قامــت وزارة الثقافــة بتنظيــم العديــد مــن 

املعــارض لعــرض أعماهلــا إحيــاء لذكراهــا وتكرميــاً لتجربتهــا الفنيــة املهمــة.
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ال وقت، فاخليل الشاردة ضاقت بلجمها واقتحمت غمار احلروب املؤّجلة.
ال وقــت، للنجــوم املتخّفيــة خلــف الغيــم إال أن تضــيء جســدها نــوراً للســفن التائهــة يف ظلمــة 

البحــر.
ال وقــت، أيهــا الطفــل املتشــبث بضلــوع أمــه كتشــبث الراهــب بقنديــل الزيــت وهــو حيــي ظهــره عنــد 
املدخــل احلجــري املنخفــض بكنيســة قدميــة ليتبــارك بــرأس النــي القابــع يف الصحــن الفضــي املركــون 

ابملشــكاة الضّيقــة.
ال وقــت لديــك أيهــا الفــارس املســجى علــى عتبــة االحتضــار، تتدافــع أنــت واملــوت أعــزَل إال ممّــا 

يلهــج بــه قلبــك قبــل النفــس األخــري.
ال وقــت للصمــت فالقائــد يســتكمل الوصيّــة وهــو يربّــص ابحليــاة، وينفــث تنــني حقــده انراً حتــرق 

البلــد. 
ال وقــت لــدى القائــد فمــازال يرقــص عــارايً علــى مجاجــم الضعفــاء وأشــالئهم املبعثــرة علــى مســاحة 

وطــن أســري.
ال وقــت للراجــع فالســفن احملروقــة مــن خلفنــا وحــراب الــروم وســكاكني التتــار مــن أمامنــا تنتظــر 

احملكومــني بعبوديّــة )إىل األبــد(.
الــي رمســت طفولتنــا  الريئــة  والصــور  الورديّــة  واحلــروف  العطريــة  فالدفاتــر  للذكــرايت،  وقــت  ال 

اهلمجيّــة. هليــب  يف  رمــاداً  العريضــة صــارت  وآمالنــا  ومراحــل عمــران 
ال وقــت للبــكاء فينابيــع الدمــع جّفــت أمــام ارتعــاش الطفــل الصــارخ أمــام ســّكني اجلــالد القاتــل 

متوســاًل إليــه: 
- هللا خيليك اي عّمو.. ال تدحبي اي عّمو.

ال وقــت للتصويــر فاهليــاكل العظميــة املرتّبــة يف أقبيــة )اهلولوكســت( الشــرقّي تنتظــر دورهــا ابلدفــن 
بعــد أن حتــول كّل منهــا إىل جمــرد رقــم يعلــق إبهبــام قدمــه وال ميتلــك )حــق النقــض( علــى حــق النقــض 

الــذي مينــح القتلــة فرصــة أطــول ملزيــد مــن التعذيــب حــى املــوت.
ال وقــت للغفــران فصرخــة الفتــاة البكــر الــي كانــت تنظــر إىل الغــد أبمــل وهلفــة، صــارت حشــرجة 
وهــي تســتجدي الوحــش الالهــث عــارايً علــى جســدها أن يقتلهــا لتنجــو مــن عارهــا، ومــن رائحــة 

عرقــه العفــن، وأنفاســه الكريهــة.
ال وقــتَ  للرمحــة، فالرحلــة إىل الســماء دنــت، وأدرك ميعادهــا ذلــك الطفــل اخلــارج تــّواً مــن ركام 
بيتــه بعينــني تتالمعــان وســط وجهــه املعّفــر ابلــراب، وهــو يهــّدد اإلنســان واإلنســانّية أنــه ســيخر 

هللا بــكّل شــيء:
- بدي أحكي ل »هللا« كل شي...!

ال وقــت للشــفقة، فشــفتا تلــك الطفلــة الرضيعــة ترفضــان التخلــي عــن حلمــة ثــدي أمهــا امليتــة، 
وكأهنــا تــرّدد:

- مل أشبع، فحليب األّم ال ُيشبع منه.
ال وقــت لصحــوة املــوت مــن براثــن الكيمــاوي الــذي اقتحــم الليــل وبــدد ســكون غوطتــه حبشــرجة 

ألــف طفــل خنقتهــم قبــل أن يبلغــوا ســّن الرشــد، ويفرحــوا هبويّــة خضــراء كــم حلمــوا هبــا...  
ال وقت... 

ال وقت للفجر كي ينتظر البزوغ 
ال وقت للشمس كي تنتظر الشروق 

ال وقت للقمر كي ينتظر السطوع 
ال وقت للشعب كي ينتظر اخلالص 

شــّذاذ  وَأِســّنِة  القراصنــة  وِحــراِب  القتلــة  خمالــب  مــن  اخلــالص  ابنتــزاع  إال  يكــون  ال  فاخلــالص 
اآلفــاق....!.
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شــخصان مريبــان، ال فكــرة لــدي عمــا يتحــداثن، قالــوا شــيئاً مل أفهمــه، 
ألقــم ابلركيــز، بعــض اهلمهمــات:

-  مــن يــرك املــكان يتخلــى عــن كل أمــل وينتهــي بــه املطــاف 
ابلزاويــة. وحيــداً 

 كــم مهــا ممــالن، إىل أن ارتفــع صــوت أحدمهــا وطغــى علــى صمــت 
املــكان، وكان رداً علــى هــذا الســؤال كل مــا حنتاجــه الصمــود، دومــاً 

هنــاك امــرأة قويــة.
 ال أســتطيع ختيــل شــخصاً قــد ال أراه جمــدداً، ردَّ بصــوت منخفــض 
قــد ارتفــع صوتــك وحنــن هنــا، ردَّت عليــه وأيــن ميكنــي أن أرفــع صــويت، 
أحــب رفقتــك، ولكــن ...غصــت وبكــت، كان رده أمجــل غــزل مسعتــه 
وعــد  الســائق  أيهــا  اســتدر  أجلــي،  مــن  بنفســك  اعتــي  حيــايت،  يف 
عاقبــت  مرتبكــة!  أان  ســاقي! كــم  تفعــل سأســتخدم  مل  إن  أدراجــك 
البــاب ابنتظــار الغــزل وكان أمامــي  نفســي لســنوات عندمــا أغلقــت 
ترمجتهــا حتتــاج إىل  لكــن  أحبــك!  الغــزل كلمــة  أن  أقنعــوين  مباشــرة! 
إضــاءة األنــوار ومئــات األفعــال، شــعرت براحــة ال مثيــل هلــا، عــدت 
إىل رشــدي بعــد ســنوات مــن الســأم، ســعيدة بتســلق الــدرج وغبطــت 
نفســي عندمــا جتــاوزت الدرجــة املكســورة الــي كان ينبهــي مــراراً إليهــا، 
لقــد فــزت أبول بيــان ذكــي، رميــت بنفســي علــى أول كنبــة ونظــرت 

نعنع خاص  -1
ككل النســاء يف مدينتنــا املرهقــة ليــال، امللتهبــة هنــاراً بصــراخ األطفــال 
وأصــوات الباعــة، اُجيــد خياطــة الوقــت، أتركــه فضفاضــاً ال يشــفَّ عــن 

وجــع وال يصــف أملــاً.
ٔاذكــُر أنــه كان للنعنــع رائحــة شــهّية تضيــف للشــاي نكهــة حمببــة، يف 
األايم الــي كنّــا نشــربه معــاً يف الشــرفة املطلّــة علــى شــارع ضيــق يكســو 

الشــجر فيــه نصــف الضــوء فيكســره.
وخيفــي عنــا وجــوه العشــاق الذيــن يتواعــدون ســراً ليتبادلــوا مكاتيــب الغــرام 

املعطّــرة والقبــالت املســروقة مــن العيــون للعيــون.
عــذابً كضحكــة  نــدايً  شــفاهنا  مــن  فيخــرج  احلــرف  بنصــف  هنمــس   

خجولــة.
علــى  فّصلتــه  الربيعــي،  ابلــورد  وطرزتــه  للحــب  فســتاانً  مــرَّة  قصصــت 
مقــاس عشــقك متامــاً وعنــد الكتــف أضفــت لــه قطعــة شــيفون )مزمومــة(، 
وجيــب صغــري حتــت اخلصــر لتخفــي فيــه أصابعــك الــي كانــت تضــمُّ 

النحيــل. خصــري 
ٔاقســمَت يل مــرَّة، ٔانــي ٔاشــبه جّنيــات أفــكارك خبفــة تســللهن إىل منامــك، 
وأنــي أفوقهــّن ابخلّفــة لــذا تســللت إىل قلبــك مــن ميينــه إىل يســاره كمــا 

يفعــل قــوس قــزح ابلســماء بعــد مطــر انعــم فــال ميكــن إخفــاؤه.
لــك  قلــب طيبــة كّلمــا هجرهتــا شــعرت ابحلنــني  إمــرأة ذات مسعــة  ٔاان 
جمدداً، وجلســت لتفصل لك ثوابً ضيقاً على مقاس قلبك الذي يتســع 

لــكل نســاء األرض معهــا.

مليــاً إىل الكرســي املقابــل الــذي كان جيلــس هــو عليــه قائــاًل هــذه 
إنقــاذ  مــن  اآلن  متكنــت  األفضــل،  وتســتحقني  لــك،  أريــح  الكنبــة 
نفســي لألبــد، فالثعلــب موجــود داخــل كل األحيــاء وهنــاك مــن يغذيــه 
للســيطرة علــى كل األطــراف، ســأقوم ببعــض التعديــالت، فقليــل مــن 
التعقيــد ال يــؤذي أحــداً، اســتمع إىل موســيقى متنحــك الثقــة ابلســري 
متــوازانً، يف قلــي شــراين اآلن خيفــق بطريقــة خمتلفــة ونبضــات تتجــدد 
بداخلــي، لنرمــي مهومنــا خلفنــا مــا حيــدث معنــا ليــس حبلــم، لنتنفــس 
بقيــة أنفاســنا حبريــة لتســاعدان علــى العبــور جمــدداً حــى وإن أتملنــا، 
اخــر أمجــل اللحظــات وتذكرهــا، تنفــس أنفاســك مــع مــن حتــب ليــس 
كل مــا تــراه حقيقــي وليــس كل مــا حيصــل حلمــاً، لــو كنــت أنــوي 
الذهــاب ملــا عــدت، ال أدري كيــف تتعقــد أحيــاان خيــوط العنكبــوت، 
وكيــف ختللــت املســافات قصتنــا؟ قلــي اآلن يرقــص فرحــاً، لقــد تزينــت 
ابلكامــل، حــى الصمــت حــويل يتحــدث ويلتــف حــويل ويغازلــي، 
لقــد حصلــت علــى جــزء مــن التعويــذة، هنــاك مــكان للتأمــل عــدد 
إرادتنــا  تكــون  العقــل  علــى  وبســيطرتنا  يفهــم،  وقليــل  يعــرف  قليــل 
حــرة، وتكــون دافعــاً لنــا الســتبعاد احلــزن، ال تربــط نفســك بصخــرة 
وتســمعهم خيــروك أبال تســافر، تعلــم كيــف حتلــق علــى الطرقــات حــول 
األهنــار فــوق األشــجار يف كل املــدن والفضــاءات، حــاول كل مــا هــو 

فهاّل ٔاتيت لتشرب الشاي ابلنعنع معي ٔاان فقط؟.
واحتسي قهوتك مع حبيباتك يف املقاهي!.

أعدك، لن أنزعج من نفث دخانك يف وجهي كما كنت دائماً.
فقــط تعــال، ألنَّ شــتلة النعنــع املزروعــة يف آنيــة الفّخــار علــى الشــرفة 
يعــودوا  ومل  تغــريت كثــرياً  الشــارع  يف  العّشــاق  ووجــوه  كــرت كثــرياً، 
يتبادلــوا مكاتيــب الغــرام، اســتبدلوها برســائل إلكرونيــة ومشــاعر ابردة.

ال أتيت..
أكل الصــدٔا عجــالت ماكينــة اخلياطــة ؤاصبــح املقــص مثّلمــاً، ومل أعــد 

جيــد إدخــال اخليــط يف ثقــب اإلبــرة. أُ
 مللــت اخلياطــة، واكتفيــت مبســح الغبــار عــن صورتــك املثبتــة علــى 

النعنــع. الشــاي وماتــت شــتلة  اجلــدار، كرهــت 

ٔابيض ٔابيض  -2
يغريهــا اللــون األبيــض مــذ كانــت طفلــة، ففــي عقدهــا األول كانــت 
ٔامهــا ختتــار هلــا املالبــس الفاحتــة املنقوشــة ابليامســني واألحذيــة واجلــوارب 
ابحلمــرة  مشــربة  طفلــة  )املزمــوم(...!،  األبيــض  )ابلدانتيــل(  املزينــة 

ممشــوقة كزنبقــة بريــة، تتــدىل خصالهتــا امللفوفــة كزنــركات مرتبــة.
الشــارع اخللفــي لبيتهــا، شــارع عريــض، يف هنايتــه عنــد املفــرق شــجرة 
يطليهــا صاحــب البيــت مــن خصرهــا لألســفل ابلكلــس األبيــض وكأهنــا 
مــن  الثلــج  مكعبــات  تغمــره  رفيــع  بكعــب  )الكريســتال(  مــن  كٔاس 

أعالهــا.

جديــد واحبــث عــن البهجــة، وال متــت دون معرفــة!!
املخيــب لألمــل، ضــع  التأثــري  إنقــاذ نفســك وابتعــد عــن  مــن  متكــن 
تبــدو  أن  عليــك  جيــداً،  إغالقهــا  وأحكــم  اهلــراءات  يف زجاجــة كل 

آخــر. شــيء  مليــون  إىل  ابإلضافــة  وستنســجم،  منســجماً 
 االنتقادية شيء سيء لنقم ببعض التعديالت ونلغي ثنائية التوأم، 

مــاذا حتــب أن تكــون إن مل تكــن تــوأم؟ تقــول اإلشــاعات أن أكــون 
منفــرداً أفضــل، توقفــوا عــن إصــدار األوامــر، مــن املعقــد جــداً أن أكــون 
أان أان، حنــن مــن عــوامل خمتلفــة قليــل مــن التماريــن وستســري مبفــردك، أيــن 

ميكنــي أن أرفــع صــويت إن احتجــت ذلــك.

كانــت تشــاركها بــكل صورهــا، بــل أتخــذ احليــز األكــر فيهــا فــال يظهــر 
الذقــن  أســفل  املغروســة  الغمــازة  وتلــك  الصغــرياتن  العينــان  ٕااّل  منهــا 

وبضحكــة بريئــة تظهــر أســناهنا اللبنيــة البيضــاء.
تعشــق الفئــران فابتاعــت ذات مــرة فــٔاراً ٔابيضــاً )هامســر( ٔامستــه )ســوغي( 
كان امســه يتكــرر يف جملــة أطفــال ابللغــة الفرنســية، ٔاحبتــه وقتهــا ونقلــُت 

)ســوغي( الومهــي املــزروع يف جملــة ورقيــة إىل عاملهــا الواقعــي.
كان يركــض يف دوالب صغــري مثبــت داخــل قفصــه الصغــري، لكنــه مل 

يصــل إىل أيــة هنايــة ٕاال هنايتــه.
وككل اليافعــات كان حلمهــا الفســتان األبيــض والطرحــة واخلــامت الفضــي 
الصغري الذي ســيهديها إايه فارســها القادم على ظهر حصانه األبيض.

أشــياءها، ســارت يف  يضــم  الكتــب، وكيســاً  بعــض  يــوم محلــت  ذات 
ســيارة  مثــة  األفــكار،  مــن  بكثــري  مشــغول  وعقلهــا  العريــض  الشــارع 
مرســيدس بيضــاء تســري ابجتاههــا بســرعة جنونيــة، أفكارهــا الــي راودهتــا 
عنــد قطــع الشــارع واألصــوات العاليــة والصــراخ والســماء واملشــهد كلهــا 

كانــت بعيــدة كغيمــة بيضــاء.
أبيــض، الشراشــف، الغطــاء، مالبــس املمرضــة،  كل مــا تلمحــه اآلن 

ســقف الغرفــة، أضــواء كبــرية فوقهــا مباشــرة.
هــي اآلن مــالك صغــري كل مــا حوهلــا، أبيــض ٕاالّ دمــع ٔامهــا وعيناهــا 

احلمراويــن، وال تعلــم ملــاذا ترتــدي ٔامهــا املالبــس الســوداء...؟
بــدون  املوســيقي  الســلم  ٔاهّنــا صعــدت  لــو  الشــارع  تقطــع  مل  لــو  فقــط 

لــو   .... لــو  الســماعات، 

إلهام حقي
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ت
تقارير وتحقيقا

ماتــزال الــوالايت املتحــدة تكــرر كمــا كانــت منــذ عقــود مقولتهــا األثــرية 
أبن ســورية متثــل هتديــداً خطــرياً ضدهــا وضــد حلفائهــا وشــركائها!، 
وتعيــد التذكــري أبن قلقهــا األكــر علــى املــدى الطويــل، هــو ”اجليــل 
الضائــع“ مــن األطفــال الذيــن عانــوا رّضــات نفســية شــديدة نتيجــة 
للــوالايت  وحلفــاء  مجيعــاً كشــركاء  احلــرب  يقولــون  نعــم  احلــرب!، 
احلــرب  أن  يقولــون  وال  الــدويل،  والدجــل  امليــداي  راعيــة  املتحــدة 
قــام  كانــت مــن نظــام جمــرم حليــف هلــم ضــد شــعٍب أعــزل لطاملــا 
بثورتــه للحصــول علــى احلريــة والكرامــة وأتكيــد اســتقالله مــن عصابــة 
شــريكة للــوالايت املتحــدة بتنفيــذ أجنداهتــا خدمــة للكيــان الصهيــوين 
وحســب؛ فلــو نظــران للخارطــة الســورية لوجــدان مناطــق حتــت ســيطرة 
ميليشــيا آل أســد الطائفيــة وأشــياعهم، إهنــا مناطــق حمتلــة وفقــاً لــكل 
تعاريــف االحتــالل، والســوريون أبكثريتهــم قــد طــردوا جماميــع ميليشــيا 
النظــام األســدي وجيشــه اإلرهــايب مــن مدهنــم وقراهــم، ابعتبــاره نظــام 
فاســد وإابدي وقاتــل؛ إنــه تعبــري فائــق الوضــوح علــى أهنــم يعترونــه 
نفســها ابســتدعاء حمتلــني  اإلابديــة  الســلطة  قامــت  احتــالاًل، حــى 
آخريــن- روســيا وإيــران- واســتعادوا هــذه القــرى والبلــدات واملــدن، 
وتعاملــت هــذه االحتــالالت الثــالث مــع الســوريني مــن أبنــاء تلكــم 
املناطــق تدمــرياً وحرقــاً وهنبــاً وجمــازر، وابعــراف كل تقاريــر املنظمــات 
الدوليــة املعنيــة- واألهــم اعــراف هــذه االحتــالالت بــكل ذلــك- هــذه 
التقاريــر واضحــة أيضــاً لتمنــع أي أتويــل هلــذه االحتــالالت الثالثــة 
أبهنــا شــرعية، ســوى شــرعية البطــش والقــوة العاريــة، بــال حســيب أو 
رقيــب هلــم، فأيــن تقبــع اإلدارة األمريكيــة وشــركائها مــن كل ذلــك ومــن 
ــا؟  يفــاوض أهــايل درعــا البلــد اآلن وهــم يتفرجــون علــى معــاانة أهلهــ
نظــام  مزاعــم  خلــف  تتلطــى  وهــي  املتحــدة  الــوالايت  اســتطاعت 
اخلطــط  متــرر مجيــع  تقــف ضــده، ألن  أبهنــا  هلــا  اإلابدي  الشــبيحة 
الوظيفــي  النظــام  نفــس  مــن  ابتفــاق كامــل  الســوري  شــعبنا  ضــد 
القاتــل القابــع يف دمشــق منــذ عــدة عقــود، بــدءاً مــن تواطئهــم بتســليم 
ولبنــان  ســورية  لتطويــب  مــوريف  حافــظ-  ابتفــاق  مــروراً  اجلــوالن، 
لســلطة القتــل اإلابديــة للتخلــص مــن القــوى الوطنيــة اللبنانيــة واملقاومــة 
الــي مل أيت بعدهــا أي مقاومــة ضــد الصهاينــة- مث  الفلســطينية- 
إشــراف الــوالايت املتحــدة علــى ”دراســة البنيــة التحتيــة يف ســورية“ 

ومبعرفــة  املاضــي  القــرن  ســبعينات  أواخــر  شــركة صهيونيــة  قبــل  مــن 
وموافقــة مــن اجلاســوس األول حافــظ، مث صمتهــم علــى تدمــري محــاه 
بوجــود مراســليهم حينهــا انهيكــم عــن أقمارهــا الصناعيــة الــي تتأكــد 
مــن قتــل شــعبنا وتدمــري بلداتــه كمــا جــرى يف ثورتنــا الراهنــة، وهــي الــي 
عممــت- ومازالــت تقــول- أبهنــا حــرٌب وحســب، وتريــد أن تومهنــا 
أبنه ال حل للمســألة الســورية وتداعيات الثورة فيها ألهنا مســتعصية! 
ولســان حاهلــم يقــول لنــرك هــذا النظــام الربــري الــذي رعينــاه خيلصنــا 
مــن أكثريتهــم كــي تضمــن- الــوالايت املتحــدة- أمــن حليفهــا وربيبهــا 
الــويف آلل أســد اجلواســيس،  الكيــان الصهيــوين إايه وهــو الصديــق 
والــذي مبوافقتــه وعلمــه قــد دخلــت مجيــع االحتــالالت إىل ســورية 
قــد فشــل  للقضــاء علــى شــعلة احلريــة طاملــا أن صنيعتهــم اإلابدي 
حــى اآلن، وكلنــا نــرى ونشــاهد احملتــل الروســي واحملتــل اإليــراين مــع 
أحذيتهــم ضبــاط آل أســد- فــال وجــود لضابــط واحــد معهــم مــن أبنــاء 
حــوران- هــؤالء مجيعــاً يفاوضــون ويقصفــون املدنيــني يف درعــا طيلــة 
أكثــر مــن شــهرين ومــا زالــوا معــاً مســتمرين يف ذلــك، دون أن يــرف 
هلــم جفــن، إن مجيــع هــؤالء الضبــاط األحذيــة مــن الســاحل الســوري: 
ضبــاط خمابــرات وفرقــة رابعــة وألويــة جيــش إرهــايب متعــددة دون تواجــد 
ألي ســوري مــن مناطــق أخــرى، ممــا يؤكــد أنــه نظــام احتــالل وغــري 
لــه مــن بقيــة  أيــن املوالــني  إنــه ســوري!! إذاً  أنــه يزعــم  ســوري، مــع 
حــوران أو مــدن أخــرى ليفاوضــوا أهــل درعــا؟ أليــس هــذا تعبــرياً فجــاً 
عــن الســلطة االحتالليــة؟ مــا هــو االحتــالل إن مل يكــن هــذا؟ حيــث 
ال وجــود ملمثــل مــدين واحــد يف جلانــه التفاوضيــة هــذه، وإن هــذا األمــر 
ينطبــق علــى كل املفاوضــات الســابقة الــي جــرت منــذ أن تدخلــت 

إيــران مبيليشــياهتا وروســيا جبيشــها يف ســورية.
وفقهــا  الســورية  احلالــة  نقــاش  ميكــن  الــي  واملعايــري  املقاييــس  بــكل 
جنــد أهنــا توضــح ببســاطة أننــا أمــام ســلطة احتــالل واضحــة، نظــرايً 
وعمليــاً، والســوريون يســعون حلريتهــم وكرامتهــم إبزالــة حمتــل وليــس 
نظــام اســتبدادي وديكتاتــوري فقــط كمــا حيــب بعــض املتأولــني تســميته 
خاصــة الــوالايت املتحــدة وشــركائها؛ فهــل ارتكــب احتــالل مــا يف 
أرقــام  األســدي؟  االحتــالل  ارتكبــه  ممــا  أقــل  جمــازر  البشــرية  اتريــخ 
إنــه  التدمــري والتهجــري واالقتــالع والقتــل واالعتقــال توضــح ذلــك، 

ــًة  احتــالٌل فاشــي وإابدٌي بغطــاٍء مــن أعــى دول العــامل وأكرهــا مكان
وإمكانيــات تشــرف علــى مجيــع االحتــالالت واخلطــط لتحقيــق ذلــك 
األمــن لدولــة االحتــالل الصهيــوين شــبيهة وراعيــة االحتــالل واجلرميــة 

األســدية.
كمــا كان لتقطيــع أوصــال ســورية وحرمــان املاليــني مــن أبنائهــا يف 
مناطــق ســيطرة نظــام الشــبيحة مــن الكهــرابء وكل أنــواع الطاقــة واملــاء 
والقمــح واخلبــز والقطــن.. اخل، وعــدم تعاُملــه مــع مطالــب الشــعب 
بطريقــة سياســية الئقــة، بــل إن إصــراره علــى قتــل الشــعب الســوري 
وهتجــريه واالســتقواء حبلفائــه احملتلــني لقتــل الشــعب، وأخــرياً اســتهزاءه 
ابحلــل السياســي وعــدم االعــراف بقــرارات األمــم املتحــدة مــع صمــت 
يؤجــل  الــذي  هــو  وشــركائها  املتحــدة  الــوالايت  مــن  خاصــة  دويل 
اســرجاع كل ســورية وإخــراج الســوريني مــن أَتــون اجملاعــة والــرد والفقــر 

واملــرض والتخلــص مــن االحتــالل األســدي البغيــض.
اجلنوبيــة،  ابملنطقــة  درعــا  أظهرتــه  الــذي  والصمــود  الــدور  يف  ولعــل 
بســهلها وجبلهــا مــن تضامــن هلــو الدليــل والــدرس علــى أن احلــل بيــد 
الســوريني حــني يتمكنــوا مــن اإلمســاك بناصيــة قضيتهــم جبــدارة، وإن 
صمــود درعــا ملــدة وصلــت ألكثــر مــن شــهرين حتــت القصــف مبختلــف 
أنــواع األســلحة واحلصــار اخلانــق، وإصــرار أبنــاء اجلنــوب مــن أقصــاه 
إىل أقصــاه مــع التطــور يف الوعــي السياســي احمللّــي، كل ذلــك وضــع 
أمــريكا وروســيا يف منطقــة احلــرج خصوصــاً وأن اللــواء الثامــن كان جــزءاً 
للــروس ابتفاقاهتــم الغــادرة؛  مــن إرادة شــعبية قبــل أن يكــون حليفــاً 
كمــا أن أي أتخــري ابحلــل السياســي ســيطيل عمــر الفاجعــة األســدية 
يف ســورية وسيتســبب يف تدهــور أكــر يف االقتصــاد حيــث وصــل فيــه 
أكثــر مــن 90 % مــن الشــعب الســوري املتبقــي يف ســورية املزعومــة 
”ســورية املفيــدة“ حتــت خــط الفقــر، والكثــري الكثــري مــن أهلنــا يف 
للتضخــم  إضافــة  احلقيقيــة،  اجملاعــة  ملرحلــة  وصلــوا  لألســف  ســورية 

اجلامــح املكبــوت اآلن والــذي ســينفجر يف أيــة حلظــة.
مــروك لدرعــا.. درعــا البطولــة، الــي حتقــق انتصــاراً جديــداً علــى إيــران 
ونظــام آل أســد وميليشــياهتم بصرهــا وثباهتــا، فلقــد قهرهتــم مجيعــاً 
فضــاًل عــن قهرهــا للراعــي األكــر لالحتــالل األســدي ولتدمــري ســورية 

أال وهــو الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.   

عبد الباسط حمودة

هل تمثل سورية أزمة مستعصية على الحل؟

كاتب سوري
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Dara El-Balad’daki insani durum, İran’a ek olarak dört askeri tümen (4., 5., 9. ve 15. Tümenler) 
harekete geçiren Suriye rejim güçlerinin kentte boğucu bir kuşatması ışığında, sürekli kötüleşiyor. 
paralı asker çeteleri ve onların mezhepçi milisleri ile Lübnanlı uyuşturucu partisi (Hizbullah) çete-
si, barbarca bombalamalarla her türlü yıkıcı silah, erzak, gıda, un, elektrik ve su ile çoklu saldırı 
teşebbüslerinden dolayı tükenmiş, sağlık ve tedavi hizmetleri azalmıştır.  Dera halkının iki aydan 
fazla bir süredir işgalcilere karşı karşıya kaldığı efsanevi kararlılık, Suriye devriminin güçlerine 
tüm mevcudiyetlerinde dengeleri kendi lehlerine değiştirmek için altın bir fırsat veriyor.
Suriye rejimi başka hiçbir yerde ek kuvvetler toplayamadığı için, köylerde ve diğer bölgelerde 
ve Suriye topraklarının herhangi bir yerinde suç rejiminin kalıntılarını şaşırtmak ve bunlarla mü-
cadele etmek, yeni bir gerçeklik yaratacak ve rejimin güvenlik ve askeri sisteminin çökmesine 
yol açacaktır. Rejim çetelerinden arta kalanlar kırılgan hale geldiklerini kanıtlamışlar ve Dera 
kahramanları bu gerçeği bu çetelere ve askeri ekiplerine yaptıkları yıldırımlarla ortaya çıkarmış ve 
tüm çatışmalarda onları mağlup etmiştir. Az sayıda yetenek ve basit bireysel silahları olan arenalar 
ve bu çetelerin her seferinde girip başarısız olmaya çalışmasına izin veriyorlar. Dera kuşatmas-
ına yönelik uluslararası ve Arap sessizliği, Esad çetelerinin ve İranlı milislerin savunmasız siv-
illere karşı katliamlar gerçekleştirmeye devam etmesine yardımcı oluyor. Dera El-Balad’da Rus 
kuvvetlerinin temsilcileri ile merkez komiteler arasında kentin geleceğini tartışmak üzere çeşitli 
toplantılar yapıldı. Rus heyeti, Deraa Komitesi heyetine Rusça olarak bir çözüm haritası verdi ve 
bir ay boyunca iki ana aşamayı içeriyordu. İlk aşama, 15 günlük bir ateşkese bağlı ve savaşçılar 
bireysel silahlarını teslim ediyor ve Rus devriyeleri ateşkesi izliyor.
Suriye rejiminin aradığı savaşçıların Dera El-Balad’daki koşullarının yerleşmeye başlamasıyla, 
bu yerleşimi reddedenler Suriye’nin kuzeyine kaydırılacak.
İkinci aşama, Dera El-Balad mahallelerinde hizmetlerin etkinleştirilmesi ve Rus polisi ve rejim 
güçlerinin güvenlik durumunu izlemesi için diğer noktaların kurulmasıyla Eylül ayı başlarında 
başlıyor.
Dera El-Balad’ın özgür insanlarından genç erkekler, durumunu düzeltmek için silahlarını rejime 
teslim edenin bir hain olduğunu cami hoparlörlerinden yayınlıyor ve Daraa al-Balad Komitesi 
sözcüsü Adnan El-Meselme:
‘’Rus tarafının önerdiği maddeler herkes için istişareye ve müzakereye tabidir ve halkımızın 
güvenliğini ve itibarını etkileyen her maddeye en çok biz karşıyız’’ dedi.
Doğu bölgesindeki isyancılar, teslim olma şartlarını reddeden bir açıklama yaptı ve Dera El-
Balad’da ön saflarda yer alan devrimcilerin yanında olduklarını ve özgür insanların onurunu kim-
senin zedelenmesine izin vermeyeceklerini ilan ettiler. 
Rusların Dera dışında yerleşmek istemeyenleri yerinden etmek için otobüsler hazırladıktan son-
ra Dera’nın özgür insanlarını yerinden etme arzusuna direndi, güney Suriye’nin demografisini 
değiştirme kararının uygulanmasında İranlıların ve mezhepçi milislerin yerini almak istedi. Tah-
ran’dan Bağdat’a, Şam’dan Beyrut’a ve güneye kadar uzanan Şii akınını güçlendirerek daha sonra 
Ürdün’e ulaşmak, Rusya’dan garantörü olduğu için 2018 anlaşmasına, Ürdün, İsrail ve Ürdün 
arasında varılan anlaşmanın şartlarına uymalarını istemektedir. Bir yanda Amerika, diğer yanda 
Rusya, bu İranlı fraksiyonların ve milislerin işgal altındaki Golan ve Ürdün sınırından en az 80 km 
uzakta olması şartıyla, aksi takdirde Ruslar rejimin tiranlığı ve işgalinde ortaktır. Daraa El-Balad, 
Rusya uzlaşma anlaşmasının garantörüdür.
Dera El-Balad halkı, yeni çözüm haritasını teslimiyet ve aşağılama olarak görüp itibarını koru-
mamış ve Rusya’nın arabulucu değil, çatışmanın tarafı olduğu düşünüldüğünde, bu çözüm hari-
tası rejimin çıkarınadır.
2 x 2 km²’den daha büyük olmayan bir alana uygulanan iki aydan fazla süren kuşatma, amacının 
Dara El-Balad halkının teslim olması ve yerinden edilmesi ve yıkım olan bir açlık ve yıpratma 
savaşı olduğunu açıklıyor. 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin tanımına göre, bir bölge, silahlı gruplar 
tarafından insani yardım giremeyecek ve sivil, hasta ve yaralıların bölgeyi terk edemeyecek du-
rumda olması durumunda kuşatma altında kabul edilir. 
Özgür Dera diyor ki:
Burası bizim ülkemiz ve dünyadaki hiç kimsenin bizi buradan çıkarmaya hakkı yok.
Rusya’ya, İran’a, Şeytan’ın partisine ve Dera’nın tamamı için bir somun ekmek, bebek sütü, içme 
suyu, yiyecek ve ilaç pazarlığı yapan rejim mafyasına teslim olmayı reddetti.
Dera’da durum vahim, ve tüm dünya, halkının öldürülmesini ve yok edilmesini kutsuyor ve on-
ların tek kaygısı, kendi çıkarlarını ilerletmek olduğu için onun trajik durumundan yararlanır.
Dera’da halkımızın başına gelen trajedilerle ilgili bu medya, rahatlama ve siyasi sessizlik utanç 
vericidir.
Rusya, kısa süre önce Dara El-Balad mahallelerinde yaşayanların önüne El Saraya kontrol nok-
tasını tek yönde açarak kadın, çocuk, yaşlı ve belge imzalamak isteyenlerin amaçlarına ulaşmak 
için Dera’ya daha sonra dönmemelerine ve Suriye’yi özgür insanlarından boşaltma hedeflerine 
ulaşmak için izin verdi. Özgür Suriyelilerin her zamanki sloganlarını:
Ya iyi yaşamak yada onurlu bir şekilde ölmek.

مــا يــزال الوضــع اإلنســاين بدرعــا البلــد يف تدهـــور مســتم، يف ظــل حصــار خانــق تشــهده املدينــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 
الــي حشــدت أربــع فــرق عســكرية )الفرقــة الرابعــة واخلامســة والتاســعة واخلامســة عشــر(، ابإلضافــة إىل عصــاابت املرتزقــة اإليرانيــة 
وميليشــياهتا الطائفيــة وعصابــة حــزب املخــدرات )هللا( اللبنــاين، وحمــاوالت اقتحــام متفرقــة ومتعــددة مــع قصــف بربــري مهجــي 
بــكل األســلحة التدمرييــة، ونفــاد املــؤن واألطعمــة والطحــني والكهــرابء واملــاء، فيمــا أصبحــت اخلدمــات الصحيــة والعالجيــة 

معدومــة، إنــه املــوت البطــيء واملوجــع ألهلنــا الكــرام يف درعــا البلــد.
الصمــود االســطوري الــذي يقفــه أهــل درعــا بوجــه الغــزاة ألكثــر مــن شــهرين كاملــني يعطــي قــوى الثــورة الســورية يف كل أماكــن 
تواجدهــا الفرصــة الذهبيــة لتغيــري املوازيــن لصاحلهــا، ومتنــح الفرصــة الكبــرية إىل اســتالم زمــام املبــادرة والتحــرر مــن إمــالءات وهيمنــة 

القــوى املتدخلــة يف ســوراي علــى القــرار الوطــي.
ألن النظام املتهالك غري قادر على حشد قوات إضافية إىل أي مكان آخر، 

وألن العمــل علــى مباغتــة وحماربــة بقــااي النظــام اجملــرم يف القــرى واملناطــق األخــرى ويف أي بقعــة مــن األراضــي الســورية، ســيخلق 
واقعــاً جديــداً وســيؤدي إىل اهنيــار منظومــة النظــام األمنيــة والعســكرية.

بقــااي عصــاابت النظــام أثبتــت أهنــا ابتــت هشــة ويف حالــة تصــدع، وقــد كشــف أبطــال درعــا هــذه احلقيقــة، مــن خــالل الضــرابت 
الصاعقــة الــي وجهوهــا لتلــك العصــاابت وفرقهــا العســكرية وهزموهــم يف كل ســاحات املواجهــة، إبمكانيــات قليلــة وأبســلحتهم 

الفرديــة البســيطة املتوفــرة، وتركــوا هــذه العصــاابت حتــاول كل مــرة الدخــول وتفشــل.
الصمــت الــدويل والعــريب إزاء حصــار درعــا يســاعد عصــاابت األســد وامليليشــيات اإليرانيــة علــى االســتمرار ابرتــكاب اجملــازر 

حبــق املدنيــني العــزل.
وقد ُعقدت اجتماعات متعددة بني ممثلني عن القوات الروسية وبني اللجان املركزية يف درعا البلد، لبحث مستقبل املدينة.

وسلم الوفد الروسي وفد جلنة درعا خارطة احلل ابللغة الروسية، ومشلت مرحلتني أساسيتني ملدة شهر.
- املرحلــة األوىل تعتمــد علــى وقــف إطــالق النــار ملــدة 15 يومــاً وتســليم املقاتلــني أســلحتهم الفرديــة، وتقــوم دورايت روســية 

مبراقبــة وقــف إطــالق النــار.
مــع البــدء بتســوية أوضــاع املقاتلــني املطلوبــني للنظــام الســوري داخــل درعــا البلــد، علــى أن يتــم هتجــري رافضــي هــذه التســوية إىل 

الشــمال الســوري.
- املرحلــة الثانيــة تبــدأ مطلــع ســبتمر/أيلول املقبــل، بتفعيــل اخلدمــات أبحيــاء درعــا البلــد، وإقامــة نقــاط للشــرطة الروســية وأخــرى 

لقــوات النظــام ملراقبــة األوضــاع األمنيــة.
شــبان مــن أحــرار درعــا البلــد أذاعــوا عــر مكــرات الصــوت مــن املســاجد أبن مــن يســلم ســالحه للنظــام مــن أجــل تســوية وضعــه 

فهــو خائــن، والناطــق ابســم جلنــة درعــا البلــد »عــدانن املســاملة« قــال:
- البنــود املقرحــة مــن الطــرف الروســي هــي رهــن التشــاور والتــداول للجميــع، وإننــا أكثــر الرافضــني ألي بنــد ميــس أبمــن وكرامــة 

أهلنا.
وصــدر بيــان عــن ثــوار املنطقــة الشــرقية يرفــض بنــود االستســالم وأعلنــوا أهنــم مــع الثــوار املرابطــني علــى الثغــور داخــل درعــا البلــد 
وعــدم الســماح ألحــد ابملســاس بكرامــة األحــرار مــع رفــض التنــازل عــن األرض وعــن الســالح اخلفيــف لعــدم وجــود ســالح 

ثقيــل أو متوســط فيهــا.
ومقاومــة رغبــة الــروس بتهجــري أهــل درعــا األحــرار بعــد جتهيــز حافــالت لتهجــري غــري الراغبــني ابلتســوية إىل خــارج درعــا، إلحــالل 
اإليرانيــني وامليليشــيات الطائفيــة تنفيــذاً لقــرار التغيــري الدميوغــرايف للجنــوب الســوري، ونشــر التشــيع وتقويــة املــد الشــيعي مــن 
طهــران إىل بغــداد إىل دمشــق إىل بــريوت وصــوال إىل  اجلنــوب، ليصــل إىل األردن الحقــاً، مــع مطالبــة الــروس اباللتــزام ببنــود 
اتفــاق 2018 كونــه الضامــن لــه، وهــو اتفــاق بــني األردن وإســرائيل وأمــريكا مــن جهــة، وروســيا مــن جهــة أخــرى، علــى أن تكــون 
هذه الفصائل وامليليشــيات اإليرانية بعيدة مبســافة ال تقل عن 80 كم عن احلدود مع اجلوالن احملتل ومع األردن، وإال فالروس 

شــركاء مــع النظــام بطغيانــه واقتحامــه لدرعــا البلــد،  كــون روســيا هــي الضامــن التفــاق التســوية. 
واعتــر أهــايل درعــا البلــد خارطــة احلــل اجلديــدة تســليماً وذاًل ومل حيفــظ كرامتهــم، واعتبــار أن روســيا ليســت وســيطاً وإمنــا طــرف 

يف النــزاع، فخارطــة احلــل تلــك تصــب يف مصلحــة النظــام.
أكثــر مــن شــهرين مــن احلصــار املطبــق علــى بقعــة ال تتجــاوز مســاحتها 2×2 كــم² توضــح أبهنــا حــرب جتويــع واســتنزاف هدفهــا 

استســالم أهــل درعــا البلــد وهتجريهــم وقضــم ابقــي قــرى ومــدن حــوران بنفــس الطريقــة.
ووفقــاً لتعريــف مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، تعتــر أي منطقــة حتــت احلصــار إذا كانــت حماصــرة مــن قبــل 
أطــراف مســلحة مــع عــدم القــدرة علــى إدخــال املســاعدات اإلنســانية، وعــدم قــدرة املدنيــني واملرضــى واجلرحــى علــى اخلــروج 

مــن املنطقــة.
أحرار درعا يقولون:

-  هذا بالدان وال حيق ألحد يف الدنيا خيرجنا منها
مــع رفــض اإلستســالم للروســي واإليــراين وحــزب الشــيطان ومافيــا النظــام الــذي يســاوم درعــا أبكملهــا علــى رغيــف اخلبــز وحليــب 

األطفــال وميــاه الشــرب والغــذاء والــدواء مقابــل اخلضــوع لســطوته األمنيــة املتوحشــة.
الوضــع يف درعــا مريــع؛ وكل العــامل يبــارك قتــل أهلهــا وتدمريهــا واهتمامهــم فقــط ينصــب علــى االســتفادة مــن وضعهــا املأســاوي 

لتعزيــز مصاحلهــم اخلاصــة.
هذا الصمت اإلعالمي واإلغاثي والسياسي عما جيري من مآسي ألهلنا يف درعا معيب.

 وأقدمــت روســيا مؤخــراً علــى فتــح حاجــز الســرااي أمــام أهــايل أحيــاء درعــا البلــد ابجتــاه واحــد ليســمحوا للنســاء واألطفــال 
والشــيوخ ومــن يرغــب مــع التوقيــع علــى وثيقــة بعــدم الرجــوع إىل درعــا الحقــاً، حتقيقــاً هلدفهــم بتفريــغ ســوراي مــن أهلهــا األحــرار 

الذيــن يطلقــون شــعارهم:
- إما حياة عزيزة أو املوت بكرامة.

Dera’nın Suikastı
اغتيال درعا

İŞRAK
إشراق
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İdeolojiler tarihini okuyan kişi, bu ideolojinin mekanizmasını  kendi bilgi ve tahlil yeteneğiyle, 
bireysel ,siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel haklardan da söz ettiğini bilir.
Buradaki değişim, ideolojinin insani ilkelerden ve yüce değerlerinden bahsetmektedir. İnsanın  ka-
derini ve bunların uygulanmasındaki ihtiyacı tanımlar ve insanların herhangi bir toplumda talep 
ettiği haklara odaklanma becerisine sahiptir, örneğin, çalışmak, dolaşmak, öğrenmek, dini ritüelleri 
uygulamak, haklardan bahsetmek, onların felsefesini ve nasıl kazanılacağını öğretir. Fertler, gru-
plar, ve adalet ile ilgilenenler bunların tümü adaletin yanlarında olmasını  istiyorlar .
Bağlam derindir...Formlarını ne kadar basitleştirebilirseniz, var olan ve beklenen  farklılıkları  o  
kadar  çok ortadan kaldırabilirsiniz.
Ancak ideolojiler, haklarda karmaşık yapılar verir; İdeolojiler belirli bir zamansal ve uzamsal du-
rumda yaratıldıkları için, teorisyenleri ve erken konuşmacıları vardır . En doğru bilimsel ve entelek-
tüel analizlerde bile öğrenilirler.
Bilim adamı, araştırmacı ve kuramcının “benlikleri, koşullar ne kadar tarafsız uygulanırsa uygu-
lansın ortaya çıkar. İdeoloji alanında ego olmayanı öne çıkarmak ve zamanla hakları taşıyan ideolo-
jik aktarım kaçınılmaz olarak değişir. Ve daha fazla yorum gerektirir. Bu, bir taraftan avantaj, diğer 
taraftan problem olduğu  anlamına gelir.
Gerçek, tam bir anlayışı , hak ve ideolojilerin birlikte alınmasını teşvik eder. Aksı halda Kitabın bir 
kısmına inanıp bir kısmını inkar eden biri gibi olursunuz. Bu mümkün mü?
Kadınların sosyal ve siyasi haklarını savunurken mutlak bir feminist mi olmalıyım?
Ya ülkemde işçi ve köylülerin haklarını savunmak istersem sosyalist  mı olmalıyım ?
Ya dini ritüelleri özgüce yaşanmasını savunmak  istersem; o zaman İslamcı mı  olmalıyım?
Karmaşıklık şunu söyleme noktasına mı geliyor: Bir ideolojiniz olana kadar hakkınız yoktur.  Hak 
ona tabi olur mu?  Ya bu ideoloji ortadan kalkarsa?Peki rüzgar, insanlığın aradığı ve talep ettiği hak 
ve talepleri de ortadan kaldıracak mı?
Siyasi gelenekler altında ideoloji, siyasi geleneklerin anasıdır. Dünya toplumlarındaki çoğu  insanin 
birçok nedenden dolayı siyaset okumadığını ve  düşünmek istemediğini biliyoruz. ondan:
- Tüm insanlar bir bilim hakkında tutkulu değildir. İnsanların başka işleri ve faaliyetleri vardır.
Diktatörlükler, yönettikleri halkların siyasetten uzak durmaları için onlara sınırlı bir daire çizdiler. 
ve hayatın  ışığını  görmeden  önce  onların belirledikleri  hayattan çıkmamaları siyasete  müdahale  
etmemeleri   için      artık  siyasetten   nefret etmeye  başladılar. 
Şunu idrak etmeliyiz: Bir yerde özgürlüklere yer olduğu zaman, aydınlanma ihtiyacı ve siyasi ni-
yetlerin anlaşılması bütün insanları ilgilendirmez.Dikkatle düşünün: Yolu belirlemek ve siyasi olanı 
anlamak için farkındalıktan başka neye ihtiyacımız var?  ideolojik niyetler mi? yoksa hedeflerimize 
ulaşmak için de aynı yolu mu kullanıyoruz?
Bir hak talep ettiğimizde karışıklık ortaya çıkar. Onu taşıyan ideolojiyi savunuyor muyuz? 
İnsanlık deneyimlerinin, ruhlarını, kayıplarını ve korkularını, onları çağlar boyunca örgütlemiş olan 
beşeri bilimlere karşı nasıl söndürdüğünü biliyoruz. 
Hakikati istiyor ama ideolojiden korkuyor.  Hakikat vardır ve o, arayanın istediği ışıktır. Hakikat, 
insanın hayatta kalma, büyüme ve ilerleme içgüdüsüdür. 
Hakikat, insanın güvenlik, huzur ve umudun ruhunu kavramasıdır، Hangisi daha önce gelir, hakikat 
mi ideoloji mi? 
Haklar temelinde ideolojik örgütlenme ve insanı baskı altına almak iyi midir? Hak, kişinin kendisin-
den ve ruhundan taviz verdiği bir çıkara mı dönüşmektedir? Yoksa hak ideolojinin üzerinde midir? 
Neyi benimsediğimizi anlamak için hak ve ideolojiler sistemini, bizi daha adil kılacak şekilde 
parçalayabilir miyiz? Başkalarını boş ve haksız yere suçlamamak için okumalıyız. Ve sadece kitap 
okumakla sınırlı değiliz. Görüşleri, satırları ve tepkileri okuyoruz ve her siyasi, kültürel, feminist 
veya ekonomik grubun bağlamını inceliyoruz. 
Tam olarak ne istiyorsunuz? Toplumsal, entelektüel ve felsefi açıdan ne yapıyorsunuz? Hakikati mi 
yoksa ideolojiyi mi arıyor ve savunuyorsunuz? Yoksa hakikati ve ideolojiyi birlikte mi istiyorsunuz? 
Okumak bir akla, kalbe ve vicdana ihtiyaç duyar. Ve önyargılara değil, yenilenmiş yargılara ihtiyaç 
duyar. Hak ve ideoloji, nasıl okunacağı ve nasıl yargılanacağı konusunda konsantrasyon ve yüksek 
anlayışla bu boyuta da uygulanır. Nihai amaç hakların ne olduğunu bilmektir. Çünkü onlar her in-
san için adalet ve barış sistemidir. İnsanı nefret, acı ve aşağılık duygularından alıkoyar. Toplumlar 
çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçınırlar.

مــن يقــرأ يف اتريــخ األيديولوجيــات يعــرف بقــدر اطالعــه وقدرتــه علــى حتليــل ميكانيــك هــذه األيديولوجيا 
أهنا تتحدث يف احلقوق الفردية واجلماعية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية أيًضا.

التحــول هنــا أن األيديولوجيــا تتحــدث يف املبــادئ اإلنســانية والقيــم العليــا فهــي توصــف القــدر اإلنســاين 
واالحتيــاج يف تطبيقهــا، ولديهــا مهــارة الركيــز يف احلقــوق الــي يطالــب هبــا اإلنســان يف أي جمتمــع كان، 
ســواء علــى ســبيل املثــال حــق العمــل والتنقــل والتعلــم وممارســة الشــعائر الدينيــة واحلديــث عــن احلقــوق 
ووضــع فلســفتها وكيفيــة االنتصــار هلــا وحتقيقهــا لألفــراد واجلماعــات واحلقــوق الــي هلــا جوانــب مــن 

العدالــة وكل مــن يشــرك يف هــذا احلــق يــرى جانــب العدالــة األكــر إىل جانبــه.
الســياق عميــق وبقــدر مــا تتمكــن مــن تبســيط أشــكاله بقــدر مــا تفــكك اخلالفــات القائمــة واملتوقــع 
حدوثهــا، لكــن األيديولوجيــات تعطــي تراكيــب مركبــة يف احلقــوق ألن األيديولوجيــات ختلــق يف ظــرف 
زمــاين معــني وبعــد مــكاين ولــه منظــرون ومتحدثــون أوائــل وتعلــم حــى يف أدق التحليــالت العلميــة 
نظَّــر تظهــر مهمــا طبــق شــروط احلياديــة وإبــراز الــالأان يف مســاحة 

ُ
والفكريــة، فــإن األان للعــامل والباحــث وامل

األيديولوجيــا، والتناقــل األيديولوجــي وهــو حيمــل احلقــوق عــر الزمــن، يتغــري حتًمــا وأيخــذ أتويــالت 
أبعــد وتصبــح كــرة احلقــوق مثقلــة بكــم الكلمــات واهلــاالت حوهلــا مــن إجيابيــة وســلبية وأحقيــة الشــعوب 

واجلماعــات وخبــس البعــض اآلخــر منهــا تصبــح احلقــوق هــي امتيــاز وهــي معضلــة ملــن.
ويــروج الواقــع إىل الفهــم واألخــذ الكلــي للحقــوق واأليديولوجيــات مًعــا وإال أنــت أتخــذ ببعــض الكتــاب 

وتكفــر ببعــض الكتــاب هــل هــذا معقــول؟؟
 وهل جيب أن أكون نسوية ابملطلق وأان أدافع عن حقوق النساء االجتماعية والسياسية؟

ماذا لو أني أريد الدفاع عن حقوق العمال والفالحني يف بالدي فهل جيب أن أكون اشراكية؟
ماذا لو أريد حرية ممارسة شعائر الدين اإلسالمي هل أصبح عندها إسالمية؟ 

وهــل يصبــح التعقيــد أبنــك ال متلــك احلــق إال بعــد امتــالك األيديولوجيــا ويصبــح احلــق مرهــون هلــا ومــاذا 
لــو اندثــرت تلــك األيديولوجيــا هــل يذهــب الريــح أيًضــا ابحلقــوق واملطالــب الــي اندت هبــا والــي كتبــت 

هلــا ؟ 
يف ظــل هــذه التقاليــد السياســية فــإن اإليديولوجيــا هــي أم التقاليــد السياســية ونعلــم أبن الكثــري مــن 
أفــراد جمتمعــات العــامل هــي ال تقــرأ يف السياســة وال يرنــو إىل ذهنهــا اإلمعــان هبــا ألســباب كثــرية منهــا 
أن ليــس جلميــع النــاس ذات الشــغف يف علــم واحــد وهلــا أعمــال أخــرى ونشــاطات أخــرى يف طبيعــة 
تعلمهــم، عــدا عــن خوفهــم مــع مــرور الزمــن مــن تعاطــي املبــادئ السياســية بســبب الغــول الــذي رمستــه 
الديكتاتــورايت يف أذهــان الشــعوب الــي حكموهــا وأبقوهــم يف الدوائــر املغلقــة مــن الســعي وراء خطــوط 

حياهتــم الــي حددوهــا قبــل أن يــروا النــور يف تلــك احليــاة.
حينمــا يكــون هنــاك متســع مــن احلــرايت يف مــكان مــا فــإن  احلاجــة إىل التنويــر وفهــم املقاصــد السياســية 
لــن يذهــب إليــه مجيــع النــاس، فإنــك تقكــر ملًيــا: مــاذا حنتــاج مــن الوعــي خللــق الطريــق وفهــم املقاصــد 

السياســة واأليديولوجيــة أم نريــد الطريــق نفســه لكــي نذهــب إىل مقاصــدان.
هنا يصبح التعقيد عندما ننادي حبق ما فهل ننادي ابإليديولوجيا الي محلتها؟

حنــن نعلــم التجــارب اإلنســانية كيــف تطفــي روحهــا وخســائرها وخوفهــا علــى العلــوم اإلنســانية الــي 
نظمتهــا عــر العصــور.

هــي تريــد احلــق ولكنهــا ختــاف مــن األيديولوجيــا ولكــن احلــق موجــود وهــو النــور الــذي يريــده العاثــر واحلــق 
هو فطرة اإلنســان للبقاء والنمو والتقدم.

احلق هو قبضة اإلنسان لروحه من األمان والسكينة واألمل، َمن األوىل احلق أم األيديولوجيا؟
وهل التنظيم األيديولوجي على أساس احلقوق وجلب اإلنسان مكرًها إليه جيد؟

وهل يتحول احلق إىل مصلحة يساوم هبا املرء نفسه وروحه؟ أم أن احلق فوق األيديولوجيا ؟
هــل نســتطيع تفكيــك منظومــة احلقــوق واأليديولوجيــات بطريقــة جتعلنــا أكثــر إنصافًــا لكــي نفهــم مــا 
نتبــى ولكــي ال نتهــم غــريان عبثًــا وزورًا علينــا أن نقــرأ لنحكــم ليــس الكتــب فقــط بــل وجهــات النظــر 
والســطور وردات األفعــال ونــدرس ســياق كل مجاعــة سياســية كانــت أو ثقافيــة أو نســوية أو اقتصاديــة. 
مــاذا تريــد ابلضبــط ومــاذا تفعــل يف النواحــي اجملتمعيــة والفكريــة والفلســفية؟ هــل تبحــث عــن احلــق 

وتناصــره أم تبحــث عــن األيديولوجيــا وتنصرهــا أم تريــد احلــق واإليديولوجيــا مًعــا.
القــراءة حتتــاج إىل عقــل وقلــب وضمــري وحتتــاج إىل أحــكام متجــددة ال إىل أحــكام مســبقة واحلــق 
واإليديولوجيــا أيًضــا ينطبــق عليهــا هــذا اجلانــب بركيــز وفهــم عــاٍل يف كيــف أقــرأ وكيــف أحكــم، ألن 
اهلــدف النهائــي هــو أن تعــرف ماهــي احلقــوق ألهنــا منظومــة العدالــة والســالم لــكل إنســان فهــي جتنبــه 

الشــعور ابحلقــد واألمل والدونيــة وجتنــب اجملتمعــات الصراعــات والنزاعــات.
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تعــّد مدينــة الطائــف البوابــة الشــرقية للحجــاز، وكانــت واحــدة مــن أكثــر مــدن شــبه اجلزيــرة العربيــة ازدهــارًا 
علــى مــر التاريــخ. ولقــد اكتســب أهــل الطائــف مــن خــالل عملهــم يف الزراعــة والتجــارة وتربيــة احليــوان مًعــا، 

والبيــع يف األســواق اخلارجيــة علــى وجــه اخلصــوص، خــرًة وشــهرًة يف األســواق العامليــة.
كان أهــل الطائــف يف البدايــة يعملــون ضمــن تضامــن أو حتالــف مــع اعيــان مدينــة مكــة الــي تقــع علــى 
بعــد 100 كيلــو مــر منهــم. وإىل جانــب التعــاون االقتصــادي والسياســي املشــرك، كان الطرفــان يتمتعــان 

أبواصــر قــرىب كذلــك.
ولذلــك جنــد أن العديــد مــن أثــرايء مكــة كانــوا يرّجحــون قضــاء الصيــف يف املنــازل واحلدائــق الــي اشــروها 

يف الطائــف، نظــرًا للمنــاخ املثــايل والبــارد هنــاك مقارنــة مــع مكــة.
إال أنــه علــى الرغــم مــن العالقــة القويــة بــني املدينتــني واجملتمعــني، إال أن مكــة كانــت متقّدمــة علــى الطائــف 

خبطــوة، بســبب التفــوق الطبيعــي النابــع مــن وجــود الكعبــة املشــّرفة فيهــا.
ولــو رجعنــا يف التاريــخ إىل مــا قبــل اإلســالم، جنــد أن هــذه االختــالف يف املكانــة بــني الطائــف ومكــة، دفــع 
أهــل الطائــف إلنشــاء صنــم »الــالت« كبديــل عــن الكعبــة. ومبــا أن أهــل الطائــف كانــوا يلعبــون دورًا فعــااًل 

يف ســوق عــكاظ، متكنــوا إىل حــد مــا مــن دخــول منافســة مفتوحــة مــع مكــة وأهلهــا.
ومــع مــرور الوقــت حتــول هــذا التنافــس إىل عــداء كبــري، لدرجــة أنــه عندمــا توقــف حاكــم اليمــن أبرهــة احلبشــي 
عنــد مدينتهــم خــالل طريقــه حنــو مكــة هلــدم الكعبــة، ســاعده أهــل الطائــف مبنحــه دليــاًل )مرشــًدا( يرشــده 

حنــو مكــة.
وبعــد ظهــور اإلســالم، وتعــّرض املســلمني للتعذيــب واالضطهــاد املتنــوع يف مكــة، جنــد أن النــّي صلــى هللا 
عليــه وســلم فّكــر يف الطائــف كخيــار بديــل، ورمبــا فّكــر بذلــك مــن خــالل النظــر حنــو التنافــس التارخيــي بــني 
املدينتــني، لكــن لألســف مل تكــن النتيجــة إجيابيــة، حيــث واجــه أهــل الطائــف النــيَّ صلــى هللا عليــه وســلم 

ورفيقــه زيــَد بــن حارثــة ابحلجــارة واإليــذاء.
بعــد فــرة وجيــزة مــن رحلــة الطائــف الــي وصفهــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم أبهنــا كانــت أشــّد عليــه مــن يــوم 
أحــد، مل يكــن مــن املتوقــع أن جمموعــة مــن أهــل يثــرب الــي تبعــد 450 كيلــو مــر عــن مكــة ســيدخلون يف 

اإلســالم، وســيكون ذلــك مبثابــة بدايــة مرحلــة جديــدة تغــري جمــرى التاريــخ.
احتضنــت يثــرب النــيَّ صلــى هللا عليــه وســلم واملســلمني معــه، لُتعــرف منــذ ذلــك اليــوم ابســم »مدينــة النــي« 

و«املدينــة املنورة«.
كان النســيج اخلاص بيثرب خمتلًفا متاًما عن نســيج مكة والطائف. فإىل جانب قبيلتني عربيتني عظيمتني 
مهــا األوس واخلــزرج، كانــت 3 قبائــل يهوديــة قويــة تعيــش يف يثــرب كذلــك، هــي بنــو قينقــاع وبنــو النضــري 

وبنــو قريظــة.
وكان يهــود يثــرب إىل جانــب ســيطرهتم علــى قطاعــات مهمــة مثــل اجملوهــرات والــراب وصناعــة املــواد احلربيــة، 
ابرعــني كذلــك يف الدبلوماســية. فمثــاًل حينمــا كانــت قبيلتــا األوس واخلــزرج يف حــروب داميــة اســتمرت 
ســنوات طويلــة، كان يهــود يثــرب يبيعــون األســلحة للعــرب مــن جانــب، ويســدون احتياجاهتــم املاليــة 
خــالل صراعهــم فيمــا بينهــم علــى شــكل قــروض طويلــة األجــل مــن جانــب آخــر. وحينمــا انتهــت احلــروب 
األهليــة بــني القبيلتــني يف النهايــة وعــاد النظــام إىل املدينــة، تصــّدر اليهــود للعمــل الدبلوماســي هــذه املــرة 

بــني القبيلتــني.
لكــن علــى الرغــم مــن أن القبائــل اليهوديــة كانــت متحــدة يف الظاهــر، إال أهنــا أيًضــا كانــت تعيــش تنافًســا 

شرًســا فيمــا بينهــا.
حينمــا هاجــر النــي صلــى هللا عليــه وســلم إىل يثــرب، وجــد مدينــة ممزقــة مــن مجيــع اجلهــات، ومنقســمة 
علــى نفســها بــني جمموعــات متنافســة. ومبــا أنــه قــد تــوىل إدارة يثــرب دون أي نــزاع بــل بثقــة مــن قبــل 
اجلميــع ابلصــادق األمــني، اختــذ خطوتــني حامستــني ابســم »الســالم االجتماعــي«؛ أواًل: آخــى فيمــا بــني 
املســلمني وســرّع عمليــة االندمــاج االجتماعــي. اثنًيــا: جلــس مــع اليهــود واملشــركني يف املدينــة ووقــع معهــم 
اتفاقيــة ميكــن أن ننعتهــا بـ«املواطنــة«، ســجلت آنــذاك ابســم »وثيقــة امليدنــة«، وتعتــر أول دســتور يف اتريــخ 

البشــرية.
كان مــن بــني بنــود االتفــاق مــاداتن يف غايــة األمهيــة؛ األوىل: الدفــاع املشــرك، مبعــى أن يشــارك اجلميــع 
يف الدفــاع عــن املدينــة حينمــا يدامههــا خطــر مــن اخلــارج، والثانيــة: أال تتعــاون أي جمموعــة ضــد جمموعــة 

أخــرى مــع أي أحــد.
إال أن اليهــود مــن بــي قينقــاع وبــي النضــري وبــي قريظــة ســرعان مــا جلــؤوا إىل نقــض العهــود والوعــود الــي 

قّدموهــا، ممــا جعلهــم يواجهــون عقــوابت يف ضــوء تقاليــد املنطقــة والشــريعة اليهوديــة.
حني التأمل يف اهلجرة النبوية، ترز نقطة يف غاية األمهية لدرجة أنه ميكن كتابة كتب حوهلا:

لــو قُــّدر أن كانــت مدينــة الطائــف هــي وجهــة اهلجــرة النبويــة ال يثــرب، لــكان املســلمون قــد ذهبــوا إىل مدينــة 
شــبيهة للغايــة مبكــة يف كل شــيء. إال أن اهلجــرة إىل يثــرب الــي أصبحــت املدينــة املنــورة، أكــدت علــى 
رســالة اإلســالم العليــا، وكشــفت عــن خارطــة طريــق صاحلــة حــى يــوم القيامــة حــول كيفيــة إقامــة عالقــات 

مــع غــري املســلمني ال ســيما اليهــود، وكيفيــة إجيــاد بدائــل يف جــو يســيطرون عليــه.
النبويــة  الســرية  والتأمــل يف مراحــل  للتفكــري  الوقــت  اجلديــد 1443، حــان  اهلجــري  العــام  مــع دخــول 

اليــوم. تــزال حيــة إىل  الــي ال  ورســائلها 

Hicaz’ın doğu kapısı sayılan Tâif, tarih boyunca Arap Yarımadası’nın en mür-
effeh şehirlerinden biri ola gelmişti. Tarım, hayvancılık ve ticareti bir arada 
yürüten Tâifliler, ürettiklerini yabancı pazarlarda bizzat satarak uluslararası pi-
yasalarda da tecrübe ve şöhret kazanmışlardı. Tâifliler başlangıçta, yaklaşık 100 
kilometre mesafedeki Mekke şehrinin eşrafıyla dayanışma içinde hareket ediy-
ordu. Ekonomik ve siyasî yardımlaşmaya akrabalık bağları da eklenmişti. Pek 
çok Mekkeli zengin, serin ikliminden dolayı yaz mevsimlerini Tâif’te satın al-
dıkları konaklarında ve bahçelerinde geçiriyordu. Ancak iki şehir birbirine ne 
kadar yakın olursa olsun, Kâbe’nin varlığının sağladığı doğal üstünlükten dolayı, 
Mekke daima Tâif’in bir adım önündeydi.
İslâmiyet öncesinde, Tâif’le Mekke arasındaki bu statü farkı, Tâiflilerin Kâbe’ye 
bir alternatif olarak “Lât” putunu ihdas etmelerine yol açtı. Ukaz Panayırı’nda 
aktif rol alan Tâifliler, böylece Mekke’yle açıktan rekabete giriştiler. Bu rekabet 
öylesine büyük bir düşmanlık halini aldı ki, Yemen Valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkmak 
üzere Mekke’ye giderken şehirlerine uğradığında, Tâifliler onun yanına içlerin-
den birini kılavuz olarak verdiler.
Müslümanlar Mekke’de işkence ve türlü zulümlerle karşılaştığında, onlara güven-
li bir yurt bulmaya çalışan Hz. Peygamber, Tâif’i bir seçenek olarak düşünürken 
muhtemelen iki şehir arasındaki tarihî rekabetten istifade etmek istemişti. Ancak 
maalesef netice müspet olmadı, Tâifliler, Hz. Peygamber ve Zeyd bin Hârise’yi 
taşlama bahtsızlığına sürüklendiler.
Hz. Peygamber’in “Benim için Uhud’dan daha zorluydu” şeklinde tarif et-
tiği Tâif tecrübesinden kısa bir süre sonra, Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre 
kuzeyindeki Yesrib şehrinden gelen bir grup insanın Müslüman oluşu, tarihin 
seyrini değiştiren bir sürecin de başlangıcını teşkil edecekti. Hz. Peygamber ve 
Müslümanlara kucak açan Yesrib, bundan böyle “Medînetu’n-Nebî” (Peygam-
ber’in şehri) ve “Medîne-i Münevvere” (Nurlanmış Medîne) olarak anılacaktı.
Yesrib’in dokusu, Mekke ve Tâif’ten oldukça farklıydı. Şehirde, iki büyük Arap 
kabilesi Evs ve Hazrec’in yanı sıra, üç güçlü Yahudi kabilesi yaşıyordu: Benû 
Kaynuka, Benû Nadîr ve Benû Kurayza. Kuyumculuk, tefecilik ve savaş malze-
meleri imalatı gibi kritik sektörleri ellerinde tutan Yahudiler, aynı zamanda diplo-
masi sahasında da mahirlerdi. Evs ve Hazrec kabileleri uzun yıllar boyunca süren 
kanlı savaşlara tutuştuklarında, Yesrib Yahudileri Araplara hem silah satıyor hem 
de verdikleri uzun vadeli borçlarla, çatışan tarafların finansal ihtiyaçlarını gider-
iyordu. Nihayet savaş sona erip de şehirde yeniden asayiş sağlanırken Yahudiler 
bu kez “diplomat” sıfatıyla devreye giriyordu. Fakat onca birlik görüntülerine 
rağmen, Yahudi kabileleri arasında da kıyasıya bir rekabet vardı.
Hz. Peygamber hicret ederek Yesrib’e geldiğinde, her yönden parçalanmış ve 
rakip kliklere ayrılmış bir şehir bulmuştu. Hiçbir çatışmaya karışmamış güvenil-
ir bir hakem sıfatıyla Yesrib’in yönetimini devralan Hz. Peygamber, “toplumsal 
barış” adına iki kritik adım attı: Önce Müslümanları kendi içlerinde kardeş yap-
arak, sosyal entegrasyonu hızlandırdı. Ardından, şehrin Yahudi ve müşrik unsur-
larını karşısına oturtarak, onlarla bir vatandaşlık anlaşması imzaladı. “Medine 
Vesikası” adıyla kayıtlara geçen bu metin, insanlık tarihinin ilk anayasasıdır. An-
laşmanın şartları arasında “Yesrib’e dışarıdan bir saldırı olduğunda, şehri hep be-
raber savunmak” ve “hiçbir grubun, diğerleri aleyhine başkalarıyla yardımlaşma-
ması” gibi iki önemli madde de yer alıyordu. Sonraki süreçte Benû Kaynuka, 
Benû Nadîr ve Benû Kurayza Yahudileri, gönüllü biçimde vermiş oldukları bu 
sözleri bozacak, sırasıyla bölgenin gelenekleri ve Yahudi şeriatındaki cezalarla 
karşılaşacaklardı.
Hicreti düşünürken, şu nokta, üzerine kitaplar yazılacak kadar mühim:
Tâif’e yerleşmek müyesser olsaydı, Müslümanlar, Mekke’ye her yönden çok 
benzeyen bir şehre gitmiş olacaklardı. Yesrib’e hicret ise, İslâm’ın çağlar üstü 
mesajını vurgularcasına, gayrimüslimlerle -bilhassa Yahudilerle- nasıl münasebet 
kurulacağı ve onların domine ettiği bir atmosferde alternatiflerin nasıl oluşturu-
lacağı konusunda kıyamete kadar geçerli bir yol haritasını gözlerimizin önüne 
sermiş bulunuyor.
Hicrî 1443’üncü yıla adım atmışken, Siyer-i Nebî’nin güncelliğini ve bugüne 
doğrudan mesajlarını daha fazla tefekkür zamanı…

Taha Kılınç 

Hicret…
الهجرة...

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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مع اســتمرار النقاشــات حول مســألة الالجئني يف تركيا بشــكل متزايد إثر مشــاهد جديدة حول اهلجرة األفغانية غري الشــرعية ، يتضح يف 
احلقيقــة عــدم اســتعدادان علــى هــذا الصعيــد كدولــة علــى الرغــم مــن أن الوقــت الــذي أتيــح لنــا كان طويــاًل مبــا فيــه الكفايــة. تعتمــد سياســتنا 

اخلاصــة ابهلجــرة غــري الشــرعية إىل حــد كبــري علــى الزمــن الــذي حــدده املهاجــرون أو الرؤيــة الــي يضعوهنــا ألنفســهم.
حينمــا نتحــدث عــن املهاجريــن الذيــن جلــؤوا إىل تركيــا بســبب النزاعــات يف بلداهنــم، جنــد أن بعضهــم جــاء إىل تركيــا علــى اعتبــار أن إقامتــه 
ا ريثمــا يعــود لوطنــه، إال أن تلــك النزاعــات مل تنتــه ســريًعا بــل ال تــزال قائمــة، أمــا البعــض اآلخــر  فيهــا لــن تطــول بــل هــي مرحلــة قصــرية جــدًّ
فإمنــا جــاء إىل تركيــا علــى اعتبــار أهنــا حمطــة عبــور حنــو أورواب. وحــني النظــر إىل أوضــاع بــالد القادمــني ســواء مــن أفغانســتان أو ســوراي أو 
العــراق أو غريهــا مــن اجلمهــورايت الركيــة آبســيا الوســطى، ال يوجــد مؤشــر حتّســن واضــح ميّكنهــم مــن العــودة إىل هنــاك، ولذلــك الســبب 
تطــول مــدة بقــاء هــؤالء املهاجريــن بشــكل ال مفــر منــه، وكلمــا طالــت مــدة بقاؤهــم ازداد مســتوى اندماجهــم مــع اجملتمــع. ويف املقابــل نقــوم 

حنــن ببنــاء رؤيتنــا وتوقعاتنــا وسياســتنا اخلاصــة ابملهاجريــن بنــاء علــى مرحلّيتهــم فحســب.
ال شــك أنــه جيــب حتقيــق مســامهة دوليــة مــن أجــل حتقيــق الظــروف الضررويــة هلــم، ومــع ذلــك جنــد أن تركيــا متكنــت مــن إيقــاف اهلجــرة 
غــري الشــرعية مــن ســوراي عــر املناطــق اآلمنــة الــي أنشــأهتا داخــل ســوراي، لكــن دون تركهــم للمــوت أو اجلــوع، وعلــى صعيــد آخــر جنــد أن 
دورهــا الــذي حتــاول لعبــه يف أفغانســتان عــر اجلهــود الدبلوماســية يهــدف للغــرض ذاتــه. وابلطبــع تعتــر الطريقــة األكثــر فعاليــة مــن أجــل 
إيقــاف اهلجــرة يف مكاهنــا هــي حتســني األوضــاع والقضــاء علــى األســباب الــي تدفــع الشــعب األفغــاين للهجــرة حنــو اخلــارج. ولذلــك فــإن 

تركيــا علــى عالقــات جيــدة مــع طالبــان واألطــراف األخــرى يف احلكومــة األفغانيــة، وتعمــل معهــم.
ويف العــودة إىل موضوعنــا الرئيســي، جيــدر بنــا التأكيــد علــى أن سياســة اهلجــرة ال ميكــن بناؤهــا علــى اعتبــار أن املهاجــر ســيعود بعــد وقــت 
قصــري ومــا شــابه. ولــذا فــإن تركيــا كدولــة حتتضــن املهاجريــن علــى مــر التاريــخ ابســتمرار، حتتــاج إىل تطويــر سياســة هجــرة أكثــر تقدمًّــا 
ومؤسســاتية وتنظيًمــا، مــن خــالل مســامهات علمــاء االجتمــاع وعلمــاء النفــس واألنثروبولوجيــا وعلمــاء السياســة والعديــد مــن العلمــاء 
االخريــن. ولذلــك فــإن دائــرة اهلجــرة حتتــاج إىل إعــادة هيكلــة مبنطــق يتجــاوز جمــرد منــح اإلقامــة ومطــاردة اهلجــرة غــري الشــرعية ابعتبارهــا 
مشــكلة أمنيــة. علــى الرغــم مــن أننــا نتمتــع بتجربــة طويلــة األمــد علــى مــر التاريــخ، وعلــى الرغــم مــن أن منطقــة األانضــول هــي جمتمــع مهاجــر 

بشــكل شــبه كامــل، إال أننــا أمــام مشــكلة خطــرية تتمثــل يف »أن املهاجريــن القدامــى ال يقبلــون ابملهاجريــن اجلــدد«.
ومــع ذلــك فــإن هــذا يبقــى ردة فعــل طبيعيــة يف مجيــع جمتمعــات اهلجــرة. ويبقــى عــدم قبــول ذلــك، أو العــداء الصريــح للهجــرة واألجانــب 
مبثابــة مشــكلة حقيقيــة يف أي جمتمــع حيتضــن اهلجــرة. ومــن أجــل التعامــل مــع هــذه املشــكلة، ُعقــدت العديــد مــن النقاشــات حــول األبعــاد 

اإلنســانية ال ســيما يف السياســة الــي تســلكها أورواب والــوالايت املتحــدة.
املعاديــة للهجــرة، علــى حجــة هــي؛ أن ســبب اهلجــرة هــو  السياســة  اليســار ضــد  انتقــادات سياســة  أقــوى  الصــدد تعتمــد  ويف هــذا 
االضطــراابت وعــدم االســتقرار الناجــم عــن التدخــالت اإلمرايليــة األمريكيــة واألوروبيــة يف تلــك البلــدان. ولذلــك الســبب فــإن علــى الــدول 

الرأمساليــة حتمــل املســؤولية وعــدم إغــالق أبواهبــا أمــام اهلجــرة.
إن الشــعوب الي تعرضت رفاهيتها لالســتعمار من قبل الدول الرأمسالية، تتمتع حبقوق يف هناية املطاف وســتأيت هذه الشــعوب للمطالبة 

حبقوقهــا، ولــذا فــإن إغــالق األبــواب أمامهــا يعتــر عــدم مســؤولية إنســانية علــى وجــه اخلصــوص.
ويف الواقــع أّدت التدخــالت األمريكيــة يف أمريــكا الالتينيــة إىل جعــل بلــدان األخــرية غــري صاحلــة للعيــش إىل حــد كبــري، ممــا جعــل هجــرة 
شــعوب هــذه البلــدان واهلــرب منهــا أمــرًا ال مفــّر منــه، إال أن االجتــاه السياســي يف الــوالايت دائًمــا مــا كان متفهًمــا هلــذه اهلجــرات ومســتعًدا 
هلــا. ومــن جانــب آخــر، كانــت الــوالايت املتحــدة تنظــر هلــذه اهلجــرات ســواء مــن أمريــكا الالتينيــة أو مــن مجيــع أحنــاء العــامل، علــى أهنــا 
فرصــة لتنميــة البــالد وضمــان التعدديــة الثقافيــة والتنــوع، كمــا قّيمــت هــذه املشــكلة علــى أســاس منطــق التكامــل الناجــح واســترياد األدمغــة 

لســنوات عديــدة.
أيضــا اهلجــرات الــي انطلقــت مــن البــالد املســتعَمرة حنــو بلــدان أورواب املســتعِمرة ال ســيما بريطانيــا وفرنســا وهولنــدا، كانــت نتيجــة سياســات 
بــالد االســتعمار دون شــك، لكــن مــع ذلــك كانــت هجــرات متوقعــة ومت تقييمهــا إىل حــد كبــري كقنــاة للحفــاظ علــى عالقــة وروابــط أكثــر 

فعاليــة مــع تلــك البــالد.
أما قضية املسامهة املباشرة وغري املباشرة هلذه اهلجرات يف اقتصاد بالد املهَجر فهي قضية منفصلة.

يشــّكل اليــوم الشــتات مــن اهلنــد وابكســتان وبنغالديــش ودول إفريقيــة أخــرى يف بريطانيــا عــدًدا كبــريًا مــن الســكان. ومبــا أن مهاجــرًا مســلًما 
ميكنــه الفــوز برائســة بلديــة لنــدن، فتصــّورا الباقــي إذن أنتــم. ال ســيما وأنــه ال يوجــد أي أثــر للمشــاعر املعاديــة للمهاجريــن يف بريطانيــا 

علــى عكــس احلــال يف تركيــا.
ال شــك أن هنــاك كتلــة مناهضــة للمهاجريــن أيًضــا، إال أهنــم ال يعــّرون حــى عــن آرائهــم أو ردود أفعــال عدائيــة مبســتوى يصــل إىل قــاع 
متــديّن مــن الالإنســانية كمــا هــو احلــال لــدى املعارضــة يف تركيــا، وحــى ولــو قامــوا بذلــك فلــن يتمكنــوا مــن العثــور علــى عــدد كبــري مــن 

املؤيديــن كمــا هــو احلــال هنــا.
ال شــك أن مــا قــام بــه رئيــس بلديــة بولــو الركيــة املعــارض هــو عنصريــة جاهلــة بشــكل علــي وصريــح. ومــن املمكــن أن يتجســد ويتكــرر 
هــذا املســتوى مــن اجلهــل يف كل جمتمــع. لكــن حينمــا يصــل الوضــع ملســتوى التجــرؤ يف الطــرح هبــذه الطريقــة ومجــع مؤيديــن حولــه فــإذن 

حنــن أمــا مشــكلة جمتمعيــة خطــرية.
حينمــا ال يتــم قمــع اجلهــل العنصــري حيــث يوجــد ويـُـرى، فإنــه مــع األســف ســيؤدي إىل ممارســات غــري إنســانية رمبــا كان مــن الســهل َوْءُدهــا 
قبــل أن حتظــى بتشــجيع وأتييــد. حينمــا قــام رئيــس بلديــة بولــو بتهديــد املهاجريــن بقطــع املــاء عنهــم، نتــج عــن ذلــك أن جتــرّأت إدارة مبــى 
ســكي هنــاك علــى طــرد الســاكنني املهاجريــن مــن املبــى، بعــد أن عاشــوا لســنوات مــع بعضهــم البعــض. علــى الرغــم مــن أهنــم ال ميتلكــون 

هــذا احلــق القانــوين، لكــن كان مــن املتوقــع أن نشــهد هــذه الســلوكيات العنصريــة يف بيئــة تنتشــر فيهــا العنصريــة احملّرضــة يوًمــا بعــد يــوم.
، لكــن العنصريــة يف النهايــة ميكــن أن تنتشــر كمــا ينتشــر الفــريوس. إهنــا مثــل الســوس ينخــر وميكــن  إن الشــعب الركــي ليــس شــعًبا عنصــرايًّ
أن يقضــي علــى بلــد وأيكلــه مــن الداخــل واخلــارج. وإن هــذا حبــد ذاتــه يعتــر أقــوى أنــواع االغتيــال لركيــا الــي كانــت قــرّة عــني اإلنســانية 

عامليًّــا عــر سياســتها اإلنســانية لســنوات عــدة.
هنــاك تدابــري ال بــد مــن اختاذهــا يف ســبيل مكافحــة هــذا الوضــع القائــم علــى معــاداة املهاجريــن، وال بــد أن تشــمل هــذه التدابــري دائــرة 

اهلجــرة أيًضــا.

Sığınmacılar üzerine tartışmalar Afgan düzensiz göçündeki yeni görüntülerle yeni bir ivme kazanırken, 
ülke olarak bu konuya, aslında bize gerçekliğin tanıdığı süre yeterince uzun hatta fazlasıyla uzun olduğu 
halde ne kadar hazırlıksız yakalandığımız da ortaya çıkmış oluyor. Düzensiz göç veya sığınmacı politi-
kalarımız gelen göçmenlerin kendilerine biçtikleri süreye veya vizyona bağlı adeta.
Ülkelerindeki çatışmalar veya huzursuzluklar dolayısıyla sığınanlar, çok kısa sürede evlerine dönece-
klerini varsayarak geliyorlar veya bir kısmı Avrupa’ya gitmek üzere bir ara uğrak yeri olarak geliyorlar 
Türkiye’ye. Oysa sözkonusu huzursuzluk hiçbir zaman öngörülen zamanda bitmiyor. Ne Afganistan ne 
Suriye ne Irak ne de diğer Orta Asya Türki Cumhuriyetlerinden gelenlerin ülkelerinde gelenlerin geri 
dönme yollarını kendilerine doğallıkla açacak bir iyileşme oluyor. O yüzden gelenlerin kalma süre-
si kaçınılmaz olarak uzuyor ve kalma süresi uzadıkça da toplumla bütünleşiyor. Buna mukabil bizim 
göçmenlere yönelik bakışımız, beklentilerimiz, politikalarımız bunların geçicilikleri üzerinden kuru-
luyor.
Elbette gidebilecekleri şartlara uluslararası düzeyde katkı yapmak gerekiyor. Nitekim Türkiye’nin 
aslında hem Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelerle hem daha fazla göçmeni yerinde, ama ölüme 
veya açlığa terk etmeden durdurmuşluğu vardır hem de Afganistan’da şu anda aktif olmaya çalıştığı 
diplomasisinin bir amacı da Afgan göçünü yerinde durdurmaktır. Onu yerinde durdurmanın en etkili 
yolu Afganistan’ın kendi insanlarını dışarıya iten şartlarını iyileştirmekten geçiyor. Türkiye bunun için 
Taliban’la da hükümetin katılımcısı olan taraflarla da iyi ilişkiler içinde bunun çalışmaları içindedir.
Bununla birlikte, konumuza dönersek, göçmen politikası göçmenin geri gideceği varsayılarak kurul-
maz. Türkiye gibi tarihi boyunca sürekli göç almış bir ülkenin, sosyolog, psikolog, antropolog, siyaset 
bilimci ve diğer birçok bilim insanlarının katkılarıyla çok daha teşekküllü, kurumsal ve ciddi bir göçmen 
politikası geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda göç idaresinin sadece ikamet vermek ve düzensiz göçü bir 
güvenlik sorunu olarak görüp kovalamaktan öte bir mantıkla yeniden yapılandırılması gerekiyor.
Tarihimizde bunun tecrübesini çokça yaşadığımız halde, hatta Anadolu neredeyse topyekûn bir göçmen 
toplumu olduğu halde şu anda ciddi bir “eski gelenlerin son gelenleri kabullenmemesi sorunuyla” karşı 
karşıya kalıyoruz.
Esasen bu bütün göç toplumlarında olağan bir tepkidir. Kabullenmeme, göçmen veya yabancı düşman-
lığı göç alan her toplumda ciddi bir sorun. Bu sorunla başetmek üzere özellikle Avrupa ve ABD’nin 
izledikleri politikaların insani boyutları her zaman tartışılmıştır. Sol siyaset bu ülkelerde göçmen karşıtı 
politikalara karşı en güçlü eleştirisini şöyle ortaya koyar: Göçlerin sebebi bizzat bu ülkelerin, yani Avru-
pa ve ABD’nin, göç veren ülkelere emperyalist müdahaleleriyle yol açtıkları huzursuzluklar, yaşanmaz 
ortamlardır. O yüzden kapitalist ülkelerin sorumluluğu üstlenip göçlere kapılarını kapatmamaları ge-
rekiyor. Kapitalist ülkelerin refah düzeylerinde sömürdükleri halkların bir hakkı vardır ve bu halklar 
haklarını almaya geleceklerdir, onlara kapıları kapatmak ayrı bir insani sorumsuzluktur.
Gerçekten de ABD’nin Latin Amerika’daki müdahaleleri o ülkeleri yaşanmaz hale getirdikçe o ülkele-
rden kaçışlar da kaçınılmaz hale geliyor, ancak ABD içinde bir siyasi eğilim bu göçü anlayışla karşıla-
maya hep hazır olmuştur. Diğer yandan ABD’ye bu ülkelerden veya dünyanın her yanından gelen göçler 
ülkenin gelişmesi, külterel çoğulluk ve çeşitliliğinin sağlanması açısından bir fırsat olarak görülmüş 
ve uzun yıllar bu sorun böylece başarılı bir entegrasyon ve beyin ithali mantığıyla değerlendirilmiştir.
Avrupa ülkeleri de özellikle İngiltere, Hollanda ve Fransa’nın sömürge ülkelerinden gelen göçler bu 
ülkelerin bir bakıma kaynak ülkelerdeki siyasetlerinin bir sonucu olmuştur. Ama bu göçler büyük 
ölçüde hem öngörülmüş hem bu göçler üzerinden kaynak ülkelerle bağların daha etkili bir biçimde 
sürdürülmesi için bir kanal olarak değerlendirilmiştir. Bu göçlerin ülke ekonomisine yaptıkları doğru-
dan veya dolaylı katkıları ayrı bir konu. Bugün İngiltere’deki Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve diğer 
Afrika ülkelerine ait diasporalar ciddi bir nüfus oluşturmaktadır. Londra Belediye Başkanlığı’nı bir 
Müslümanın kazanmış olduğunu söyleyelim, gerisini siz hesap edin. Ama İngiltere’de son zamanlarda 
Türkiye’de gördüğümüze benzer bir göçmen karşıtlığından eser yoktur.
Elbette orada da bir göçmen karşıtı kitle vardır ancak onlar dahi görüşlerini veya tepkilerini bizdeki gibi 
insanlıkta iyice dibe vuran bir düzeyde dile getirmiyor, getirseler bile bu kadar taraftar bulamıyorlar.
Bolu Belediye Başkanı’nın yaptığı işin açık cahili bir ırkçılık olduğunda hiç kuşku yok. Bu cahiliye 
düzeyi her toplumda belli bir düzeyde nüksedebilir. Ancak bunun bu kadar çok cesaret bulması ve 
taraftar toplayabilmesi o toplumun ciddi bir sorunu haline gelmiş demektir.
Maalesef ırkçı cahiliye görüldüğü yerde bastırılmayınca, cesaretlendirilince nerede duracağı belli ol-
mayan insanlık dışı uygulamalara götürüyor. Belediye Başkanı ırkçı düşmanlığını göçmenleri susuz 
bırakma üzerinden başlatınca bir apartman yönetimi hızını alamayarak bütün apartman sakinlerinden 
yıllardır birlikte yaşadıkları komşularını apartmandan kovmakla sürdürmüşler. Hukuken öyle bir hak-
ları olmadığı halde kışkırtılmış ırkçılığın giderek yaygınlaşacağı ortamda bu tür davranışları veya daha 
aşırısını bekleyebiliriz.
Türk halkı ırkçı bir halk değildir, ama ırkçılık virüs gibi yayılabilen bulaşıcı bir suçtur. Bir ülkeyi çöker-
ten, içten içe yiyip bitiren, nerede duracağı bilinmez bir yozlaşmadır. Yıllarca insani siyasette dünya 
gözdesi olmuş Türkiye’ye daha etkili bir suikast olamaz.
Göçmenler üzerinden gelişen bu duruma karşı alınacak tedbirler de işaret ettiğimiz kapsamdaki bir göç 
idaresine dahildir.

Yasin Aktay

Düzensiz göçle mücadele ve göç idaresi
دائرة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران  

تعتــزم تركيــا التدخــل ملنــع وقــوع حــرب أهليــة يف أفغانســتان بعــد أن تقدمــت طالبــان حنــو كابــل بســرعة أكــر ممــا كان متوقعــا، 
ومتكنــت يــوم األحــد مــن الســيطرة علــى القصــر الرائســي يف العاصمــة األفغانيــة مســتغلًة الفــراغ الــذي خلفــه انســحاب القــوات 
األمريكيــة. وكان الرئيــس األفغــاين أشــرف غــي، غــادر العاصمــة مــع اقــراب املتمرديــن منهــا، وقبــل أن يدخلــوا املدينــة يف هنايــة 
املطــاف ويســيطروا علــى القصــر الرائســي، ليعلــن بعــد ذلــك أن طالبــان انتصــرت وحققــت فــوزاً عســكرايً علــى مســتوى البــالد 
يف 10 أايم فقــط. والواقــع أن إدارة الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن مهــدت الطريــق لتقــدم طالبــان، الــذي أدى ابلفعــل إىل نــزوح 
مئــات اآلالف مــن األشــخاص، ابلرغــم مــن أن الرئيــس الســابق ابراك أوابمــا هــو مــن أشــار يف األصــل يف عــام 2011 إىل نيــة 
واشــنطن يف اإلنســحاب قائــاًل إن طالبــان مل تكــن العــدو. ويف النهايــة نفــذ ابيــدن خطــة االنســحاب مــن أفغانســتان الــي كان 

ســلفه دوانلــد ترامــب قــد وضعهــا.
وكان أكــر خطــأ ارتكبتــه واشــنطن هــو ســحب قواهتــا العســكرية دون تنفيــذ عمليــة انتقــال سياســي يف حمــاداثت الدوحــة بــني 
احلكومــة األفغانيــة وطالبــان. وســيبقى هــذا اخلطــأ موضــوع العديــد مــن الكتــب والدراســات يف الــوالايت املتحــدة الــي فشــلت 
علــى مــرأى العــامل يف حماوالهتــا “إلعــادة بنــاء” و”دمقرطــة” العــراق وأفغانســتان. كمــا ميكــن إلدارة ابيــدن بدورهــا، الركيــز علــى 

هــذا الفشــل خــالل “قمــة الدميقراطيــة” االفراضيــة املقــرر عقدهــا يف ديســمر/كانون األول.
ومــع ذلــك، فالصــورة أكثــر قتامــًة هــي عنــد اللبلــدان الــي ســتتأثر ابألزمــة األفغانيــة مثــل تركمانســتان وأوزبكســتان وطاجيكســتان 
وروســيا والصــني واهلنــد وابكســتان وإيــران وأخــرياً تركيــا. ذلــك ألن الفــراغ اجليوسياســي والصــراع علــى الســلطة الناجتــني عــن 

االنســحاب األمريكــي، ســيكوانن قضيــة حامســة يف املســتقبل.
وتشــمل القضــااي الناجتــة عــن تقــدم طالبــان والــي تتطلــب الركيــز عليهــا واالهتمــام هبــا، املنافســة بــني روســيا والصــني وكذلــك اهلنــد 
وابكســتان، وســالمة الطرق الدولية بشــكل عام وطريق احلزام بشــكل خاص، ووضع األويغور، وموجات الالجئني املســتقبلية، 

والوضع اجلديد لتهريب املخدرات، واملشــاكل األمنية املباشــرة وغري املباشــرة الي ستتســبب هبا طالبان يف آســيا الوســطى.
وملــلء هــذا الفــراغ، عــززت روســيا مؤخــراً التعــاون العســكري مــع طاجيكســتان وأوزبكســتان. أمــا اهلنــد فتبــدو قلقــة بشــأن القــوة 
املتناميــة لباكســتان. كمــا أن الصــني قلقــة هــي األخــرى مــن أي أتثــري هلــذه التطــورات علــى األويغــور. بينمــا تســعى إيــران بدورهــا 

لالســتفادة مــن الفوضــى.
ومع تفاقم األزمة اجلديدة يف أفغانســتان، تواجه تركيا انتقادات بســبب ســيطرهتا على مطار حامد كرزاي الدويل يف كابل. وال 
تــزال أنقــرة الــي حــددت شــروطاً معينــة، تتلقــى دعــوات لالنســحاب مــن البــالد مــن بعــض أصحــاب املصلحــة الذيــن يتســاءلون 
عمــا إذا كان دور تركيــا غــري املقاتــل متوافقــاً مــع مصاحلهــا الوطنيــة، حيــث يصــر الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بــدوره، علــى 

املشــاركة يف املعادلــة احلاصلــة يف أفغانســتان، وقــد أبــدى اســتعداده للتحــدث مــع ممثلــي طالبــان إذا لــزم األمــر.
احلقيقــة أن تركيــا ليــس لديهــا االلتــزام العســكري الــكايف للتــورط يف حــرب أهليــة حمتملــة يف أفغانســتان وال هــي تنــوي القيــام 
بذلــك أصــاًل. فاألتــراك الذيــن تربطهــم عالقــات وديــة مــع مجيــع األطــراف مبــا يف ذلــك طالبــان، ال ينــوون الدخــول يف قتــال 

يســفك الدمــاء ويدمــر البــالد.
ولذلــك، هــم يبحثــون عــن طــرق لتنفيــذ مهمتهــم يف كابــل ضمــن هــذا اإلطــار. إذ تريــد تركيــا علــى وجــه التحديــد تقــدمي مســامهة 
دبلوماســية ملنــع احلــرب األهليــة بعــد انســحاب الــوالايت املتحــدة، مــا يعكــس مــن وجهــة نظــر أنقــرة، طبيعــة العالقــات التارخييــة 

بــني األتــراك واألفغــان.
وتبــدو أفغانســتان منــذ اســتيالء طالبــان علــى البــالد يف انتهــاك صــارخ حملــاداثت الدوحــة، معزولــة عــن بقيــة العــامل. وقــد تعهــد 
االحتــاد األورويب ابلفعــل بقطــع املســاعدة املاليــة عنهــا يف ظــل هــذه الظــروف. لكــن أنقــرة مصممــة علــى هتيئــة الظــروف الالزمــة 
لقواهتــا غــري املقاتلــة للســيطرة علــى مطــار كابــل يف كلتــا احلالتــني، مؤكــدة أن الدعــم املــايل واللوجســي أساســيان إلجنــاز هــذه 
املهمــة. ويف الوقــت نفســه تســتمر حمــاوالت إقنــاع طالبــان ابألمــر ألن تركيــا هتــدف أن تصبــح وســيطاً موثوقــاً بــه وقــوة اســتقرار 

يف البــالد.
والواقــع أن تركيــا إذا كانــت تســعى إىل لعــب دور نشــط يف سياســات آســيا الوســطى حيــث يشــهد ميــزان القــوى تغــريات معينــة، 
فــال بــد أن تكــون جــزءاً مــن التــوازن يف أفغانســتان. وعــالوة علــى ذلــك، يعــرف األتــراك ابلفعــل فوائــد لعــب دور نشــط يف 

أوقــات كهــذه.
وابلرغــم مــن أن تركيــا الــي تعمــل حاليــاً يف كل مــن أفغانســتان والعــراق وســوراي وليبيــا وقــره ابغ ال تتحمــل مســؤولية الوضــع يف 
أفغانســتان، لكنهــا ال تســتطيع اهلــروب مــن األزمــة هــي األخــرى، وال بــد هلــا مــن لعــب دور يف إدارة األزمــة الــي تلــوح يف األفــق 

خصوصــاً أن الالجئــني األفغــان يف طريقهــم إليهــا ابلفعــل.

Taliban beklenenden hızlı Kabil’e doğru ilerliyor. Şimdiden 34 vilayetin 10’unun merkezini ele 
geçirdi. Ülkenin kuzey ve batısındaki vilayetleri ele geçiren Taliban, geleneksel olarak güneyde za-
ten güçlü. İlk etapta Orta Asya ülkeleri ve İran ile sınır geçişlerini kontrol altına aldı. Kendisine 
karşı Kuzey İttifakı’nın kurulmasını engellemek için kuzey bölgelere yöneldi. Amerikan istihbaratı 
Taliban’ın 30 ile 90 gün arasında Kabil’i alabileceği görüşünde. Şimdiden yüz binleri yollara düşüren 
Taliban ilerleyişinin önünü açan Biden Yönetimi. Aslında çekilme sürecinin işaretlerini “Taliban 
düşmanımız değil” diyerek 2011’de Obama vermişti. Trump’ın başlattığı kesin çekilme sürecini 
Biden hayata geçirdi. Washington’ın hatası Doha görüşmelerinde Taliban ile Afgan Hükümeti arasın-
da çalışabilecek bir siyasi geçiş sürecini yerleştirmeden çekilmesi. Bu hata Amerikalılar için artık 
yeni kitaplar yazma konusu. Irak’tan sonra Afganistan’da da “yeniden inşa ve demokrasiyi kurma” 
iddiasında başarısızlığa uğrayan bir Amerikan hikayesini gündeme alabilirler. Biden Yönetimi de 
aralık ayında düzenlenecek “demokrasiler zirvesi” projesi ile meşgul olabilir.
Ancak Afganistan krizinden etkilenecek ülkeler için ise durum ciddi: Türkmenistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve hatta Türkiye. Bu sebeple ABD’nin Afgani-
stan’dan çekilmesinin getireceği yeni jeopolitik boşluk ve güç mücadelesi önümüzdeki dönemin kri-
tik konularından olacak. Rusya ile Çin ve Hindistan ile Pakistan arasında rekabet, Kuşak Yol hattının 
emniyeti, Uygurların durumu, yeni mülteci dalgası, uyuşturucu ticaretinin yeni hali ve Taliban’ın 
Orta Asya için üreteceği doğrudan ve dolaylı güvenlik sorunları ilgilenilmesi gereken meseleler.

TÜRKİYE NEDEN BU KRİTİK DENKLEMDE?
Rusya söz konusu boşluğu doldurmak için Tacikistan ve Özbekistan ile askeri iş birliğini geliştiriyor. 
Hindistan, Pakistan’ın güçlenmesinden endişeli. Çin, Uygurların etkilenmesinden ürküyor. İran ise 
kaostan istifade peşinde. Yeni Afganistan krizi büyürken Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın kon-
trolünü üstlenmesi eleştiri alıyor. Ankara’nın “şartlara” bağladığı ve “muharip olmayan” bu rolün 
milli çıkarlara uygunluğu sorgulanarak Afganistan’dan çekilme öneriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ise “Taliban yetkilileri ile görüşebileceğinden” bahsederek bu denklemde kalma ısrarını sürdürüyor. 
Her şeyden önce Ankara, olası bir Afgan iç savaşına sürüklenecek ölçüde askeri angajman içerisinde 
değil ve olmayacak. Taliban dahil Afganistan’daki tüm taraflarla iyi ilişkilere sahip olan Türkiye 
muharip bir pozisyonda konumlanmayı düşünmüyor. Kabil misyonunu da bu çerçevede yürütme 
arayışında. Ankara, ABD’nin çekilmesi sonrası Afganistan’da iç savaşın önlenmesi için diplomatik 
katkı sağlamak istiyor. Bunu Türk ve Afgan halklarının tarihi bağlantıları açısından değerli buluyor. 
Doha görüşmeleri hilafına Taliban’ın tek başına ülkeyi ele geçirmesi durumunda Afganistan dünyaya 
kapatılmış olacak. Bu durumda AB, yardımı keseceğini ilan etti bile. Hem mülteci dalgasının önünü 
kesecek hem de Afganistan’ı dünyaya kapatmayacak formül Taliban ile Afgan hükümetinin bir geçiş 
hükümetinde uzlaşması. Diğer iki senaryo: a) yeni ve uzun bir iç savaş b) Taliban’ın tamamen kon-
trolü ele geçirmesi. Her iki durumda da Ankara, muharip halde olmadan Kabil Havalimanı’nı kontrol 
edebileceği şartları hazırlamak niyetinde. 
Bunun için ekonomik ve lojistik desteği şart görüyor. Taliban’ın ikna edilmesi gayretinde. Yani tara-
fların güvendiği bir arabulucu ve istikrar sağlayıcı aktör olma derdinde. Evet, ABD, Afganistan’dan 
çekilerek Ortadoğu’da yeniden konumlanıyor ve Orta Asya denklemini değiştiriyor. Türkiye, Orta 
Asya siyasetinde etkili olmak istiyorsa da Afganistan denkleminde olmalı. Kaldı ki, Ankara, bu tür 
zamanlarda aktif olmanın faydalarını artık biliyor.
Irak, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve şimdi Afganistan... Afganistan enkazı devralınamaz ancak 
bu krizden de kaçamayız. Bakın şimdiden mülteciler yolda; uygunu, krizin yönetiminde rol almak.

األزمة األفغانية وانعكاساتها على تركيا
Yeni Afganistan krizi büyürken Türkiye’nin derdi ne?
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