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محمد زاهد جول

رجب طيب أردوغان
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أردوغان يتعهد 
باستئصال 

»داعش« في 
بضعة أشهر

Erdoğan, 
DEAŞ’ın 
birkaç ay 

içerisinde yok 
edileceğini 
taahhüt etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’tan arta kalan grupların, 
birkaç ay içerisinde tamamen yok edileceğinin sözünü verdi. Erdoğan, “İslam ve İslam âleminin karşı karşıya 
kaldığı en büyük sorun haline geldikten sonra DEAŞ’ı dize getiren biz olduk. Ancak bu terör örgütüne karşı 
savaş verdiğini iddia edenler bu yönde herhangi bir çaba sarf etmedi.” dedi.

تعهد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ابستئصال بقااي تنظيم »داعش« اإلرهايب ابلكامل يف غضون بضعة أشهر.
وقــال أردوغــان ، »حنــن مــن بــدأ برتكيــع داعــش اإلرهــايب، بعدمــا أصبــح مــن أكــر التحــدايت الــي تواجــه اإلســام، أمــا مــن يّدعــون 

مواجهتــه فلــم يبذلــوا أي جهــد حيــال ذلك«.

] وطني حزين .........    ...........[
ÜZGÜN VATANSEVER ...............
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ألم اللجوء

Konuşmamda sizlere ve bu oturumda, diğer 
oturumlarda ve geçmiş çalıştaylarda sorulan sor-
ulara cevap vermeye çalışacağım.
Suriyeliler olarak bizler Türkiye’de ailemizin 
yanına gelmiş bulunuyoruz. Bu sizlerin de karşı 
karşıya olduğunuz kaderiniz. Çünkü sizler bizim 
ailemiz, komşularımızsınız. Türkiye’de yaşayan 
yazar ve gazeteciler olarak bizlere Avrupa’ya siya-
si ilticada bulunma fırsatları sunuldu fakat bizler 
reddettik. Türkiye’de kalacağımızı çünkü burada 
ailemiz ve kardeşlerimiz arasında bulunduğu-
muzu söyledik. Bizler burada, Türkiye’de sizin 
aranızda bulunmayı sevdiğimiz gibi sevdiğimiz 
vatanımızın sınırına yakınız. Güvenlik tekrar tesis 
edildiğinde vatanımıza dönecek, bizlere olan mu-
habbetinizi boyunlarımızın borcu olarak taşıyacak 
ve gelecek nesillere miras bırakacağız.
Bazı Türk kardeşlerimiz ve gazetecilerin burada 
bulunmamızdan kaygı duymalarını ve ülkelerinde 
geçici mi yoksa kalıcı mı olduğumuzu düşün-
melerini anlıyoruz. “Türkiye’de hayat güzelk-
en neden burayı bırakıp ülkelerine dönsünler” 
diye düşünüyorlar. Bu kaygı meşru olsa da ben, 
dünyada hiç kimsenin vatanından vazgeçmesinin 
söz konusu olmadığı gerçeğinin altını çizmek is-
tiyorum. İltica ettiği yer ne kadar güzel olursa 
olsun, kendisini ülkesini terk etmeye iten sebepler 
ortadan kalktığında kişi, yeniden inşasına katkı 
sağlamak için vatanına dönecektir.
Suriyeliler katil rejimin zulmünden kaçarak Türk 
kardeşlerine sığındılar. Çünkü bilmekteydiler ki 
iki kardeş halk arasındaki benzerlikler, farklılıklar-
dan çok daha fazlaydı.
Bazılarınız Suriyelilerin Türkiye Devleti’nden 
her ay maaş aldığını dile getiriyorsunuz. Fakat bu 
kesinlikle doğru değil. Burada Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nın birkaç gün önce yaptığı açıklamayı 
aktarmak istiyorum:
“2018’in başından bu yana 36 bini Suriyeli olmak 
üzere toplam 218 bin yasa dışı göçmeni alıkoy-
duk.” Burada akıllara gelen soru şudur: Türkiye 
Devleti Suriyelileri maaş veriyor olsa, mülteciler 
neden kendilerinin ve evlatlarının canlarını tehlik-
eye atarak Avrupa’ya iltica etmeye çalışsın?
Bizler ne Türkiye Devleti’nden ne de Türk 
kardeşlerimizden bir şey istiyoruz. Bizlere 
sağlamış olduğunuz insani koruma ve muhabbet 
bizlere yeter.
Gaziantep Üniversitesi, Suriyelilerle ilgili yaptığı 
bir araştırma ile Türk basınını şaşkınlığa uğrattı. 
Nitekim üniversitede düzenlenen bir konferansta 
sunulan detaylı bir araştırma, 2011’in sonundan 
bu yana Gaziantep’te bulunan Suriyelilerin şehre 
yaptığı olumlu etkinin boyutunu ortaya koydu.
Araştırma içerisinde yer alan ve Türk toplumunda 
yaşayan Suriyelilerin hayatlarına dair hazırlanan 
hassas istatistikler, Suriyelilerin ekonomik ve so-
syal hayat ile eğitime katılımlarını, yine Suriye ile 
Türk toplumları arasındaki yakınlaşmayı gözler 
önüne serdi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, araştır-
manın başlıca amacının Suriye ve Türk halklarının 
daha fazla yakınlaşmasını sağlamak olduğunu be-
lirtti. Gür, bazı kesimlerin bu yakınlaşmayı sürekli 
olarak istismar etmek istediğini ve bunun sonu-
cunda da şehir üzerinde doğrudan etkisini gösteren 
olumsuz yansımaların ortaya çıktığını vurguladı. 
Araştırmada ayrıca, Gaziantep’te yaşayan Suriye-
lilerin %56’sının istikrara kavuşmasının ardından 
Suriye’ye geri dönmek istedikleri belirtildi.
---
18.10.2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen Tür-
kiye’deki Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen 
Sığınmacılar İçin Gelişmiş Destek Konferansı’nda 
yapılan konuşmadır.

ســأرد يف كلمــي هــذه عليكــم وعلــى الكثــر مــن األســئلة 
والــورش  واجللســات  اجللســة  هــذه  يف  طرحــت  الــي 

الســابقة.
حنــن الســوريون جئنــا إىل أهلنــا يف تركيــا، وهــذا قــدر ال 

ميكــن لكــم اخلــاص منــه، فأنتــم أهلنــا وجراننــا. 
تركيــا  يف  مقيمــن  وصحفيــن  علينــا ككتــاب  عرضــت 
فــرص للجــوء السياســي إىل أوراب فرفضناهــا، وقلنــا هلــم 
بــن أهلنــا وإخوتنــا، وحنــن  ســنبقى يف تركيــا ألننــا هنــا 
قــرب حــدود وطننــا الــذي حنبــه كمــا حنــب معكــم تركيــا، 
وســنعود عنــد توفــر األمــان، وســنحمل حمبتكــم دينــاً يف 

القادمــة. أعناقنــا ونورثــه لألجيــال 
مــن  واإلعاميــن  األتــراك  اإلخــوة  بعــض  قلــق  نقــدر 
أم  مؤقــت  وجــودان  هــل  وتســاؤهلم  بينهــم،  وجــودان 
دائــم؟؟، وأن العيــش يف تركيــا مجيــل فكيــف ســيرتكون 

وطنهــم؟؟. اىل  ويعــودون  تركيــا 
هــذا القلــق مشــروع ولكنــي أســتطيع أتكيــد حقيقــة أن 
ال أحــد يف العــامل يتخلــى عــن وطنــه، مهمــا كان مــكان 
جلوئــه أمجــل، وعندمــا تنتهــي األســباب الــي أجرتــه علــى 

مغادرتــه، ســيعود إىل وطنــه ليســهم يف بنائــه.
إىل  وجلــأوا  اجملــرم  النظــام  بطــش  مــن  هربــوا  الســوريون 
أهلهــم وإخوهتــم األتــراك، ألهنــم يدركــون أن مــا جيمــع بــن 
الشــعبن الشــقيقن هــو أكــر بكثــر ممــا يفــرق بينهمــا.

رواتــب  يتقاضــون  الســورين  أن  يــروج  منكــم  البعــض 
شــهرية خياليــة مــن احلكومــة الرتكيــة، وهــذا غــر صحيــح 
ابملطلــق، وســأورد هنــا خــراً أعلنتــه اخلارجيــة الرتكيــة منــذ 

أايم:
)أوقفنــا 218 ألــف مهاجــر غــر قانــوين بينهــم 36 ألــف 
ســوري منــذ بدايــة 2018(، والتســاؤل هنــا لــو كانــت 
احلكومــة الرتكيــة تقــدم رواتــب للســورين ملــاذا خياطــرون 

أبرواحهــم وأرواح أبنائهــم ليلجــؤوا إىل أوراب؟؟؟.
حنــن ال نطلــب شــيئاً مــن احلكومــة الرتكيــة وال مــن أخوتنــا 
األتــراك، يكفينــا هــذا احلــب وهــذه احلمايــة اإلنســانية الــي 

قدمتموهــا لنا.
ــنتائج  وجامعــة غــازي عنتــاب فاجــأت اإلعــام الرتكــي بـ
مذهلــة عــن الســورين، فقــد أطلقــت يف مؤمتــٍر هلــا، دراســًة 
اجملتمــع  أضافــه  الــذي  التأثــر  أظهــرت حجــم  تفصيليــة 
الســوري يف الواليــة، منــذ بــدء وصــول الســورين هنايــة 

عــام 2011.
احليــاة  تفاصيــل  عــن كل  دقيقــة  إحصائيــاٍت  تتضمــن 
الســورية داخــل اجملتمــع الرتكــي، مبــا فيهــا املشــاركة الفعليــة 
يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة، إضافــًة 
اجملتمعــن  طبائــع  بــن  التقــارب  علــى  ــزت  ركَّ ألحبــاٍث 

والرتكــي. الســوري 
وحبســب )د. علــي غــور( رئيــس اجلامعــة، فــإن اهلــدف 
الشــعبن  بــن  التقــارب  زايدة  هــو  للدراســة،  الرئيســي 
الســوري والرتكــي والــذي حتــاول بعــض اجلهــات اســتغاله 
بشــكٍل دائــم خللــق املشــكات الــي تنعكــس ســلبياً علــى 
واقــع هــذه الواليــة وبشــكٍل فــوري، وتؤكــد الدراســة أن 
عنــد  ســوراي  إىل  ابلعــودة  يرغبــون  هــؤالء  مــن   %  56

اســتقرار احليــاة هنــاك.
 ----

هــذه الكلمــة ألقيــت يف أنقــرة يف مؤمتــر الدعــم املطــور 
يف  والعراقيــة  الســورية  ابألزمــة  املتأثريــن  اللجــوء  لطالــي 
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Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Mülteciliğin Acısı

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

تشاووش أوغلو: األمريكيون يتعاونون مع »ي ب ك« ويعترفون بتبعيتها لإلرهابيين

متحدث الرئاسة التركية: األسد فقد قدرته على إدارة المرحلة االنتقالية بسوريا

النظام السوري يواصل خرق اتفاق سوتشي

Çavuşoğlu: “Amerikalılar, Teröristlere Bağlılıklarını 
Bildikleri Halde PYD ile İşbirliği Yapıyor”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Esed, Suriye’de 
Geçiş Sürecini Yönetme Gücünü Kaybetti”

Suriye Rejimi, Soçi Anlaşması’nı İhlal Etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalıların, Suriye’deki PYD’nin, terör örgütü 
PKK’nın bir parçası olduğunu bildiğini ancak buna rağmen onlarla işbirliği içerisinde olduklarını 
bildirdi. Avrupa ülkeleri liderlerinin de bunun farkında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun 
çifte standart olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in, ülkesinde 
gerçekleştirilebilecek geçiş sürecini yönetme gücünü kaybettiğini söyledi. Kalın, Suriye 
halkının, demokratik esaslar, çoğulculuk, tam bağımsızlık ve yeni siyasi vizyon ışığında ülkel-
erinin geleceğini inşa edecek yeni bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Suriye rejimi, ülkenin kuzeyindeki İdlib’i roketlerle vurarak, Türkiye ve Rusya arasında bölgede 
ateşkesin sağlanması amacıyla imzalanan Soçi Anlaşması’nı ihlal etti.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، إن األمريكيــن يف ســوراي يقــرون أبن »ي ب ك« جــزء مــن »يب كا 
كا« اإلرهــايب، إال أهنــم يتعاونــون معهــا، واألوروبيــون يعلمــون بذلــك، وهــذه ازدواجيــة معايــر.

قــال املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم كالــن ، إن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، فقــد قدرتــه علــى إدارة 
املرحلــة االنتقاليــة يف ســوراي ، والشــعب الســوري حباجــة إىل قيــادة جديــدة قــادرة علــى إنشــاء مســتقبل البــاد وفــق أســس 

الدميقراطيــة والتعدديــة واالســتقالية ورؤيــة سياســية جديــدة.

واصــل النظــام الســوري اســتهدافه حمافظــة »إدلــب« مشــايل ســوراي ابلقذائــف الصاروخيــة، منتهــكا اتفــاق »سوتشــي« املوقــع بــن 
تركيــا وروســيا هبــدف وقــف إطــاق النــار ابملنطقــة. 
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ن رائد الفارس وحمود جنيد برصاص مجهولين
ْ
 الناشطي

ُ
اغتيال

Aktivist Raid el- Faris ve Hammud Cüneyd, Faili 
Meçhul Cinayete Kurban Gitti

Suriyeli aktivistler Raid el-Faris ve Hammud Cüneyt, Srüye’nin kuzey batısında yer alan 
Kefer Nebel beldesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Tanınmış bir yayıncı olan Faris, Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde yayın ya-
pan bağımsız “Radyo Fresh”i kurmuştu. Faris ayrıca beldedeki seçkin afiş tasarımcıların-
dan biriydi.
Faris ve radyosu daha önce de silahlı grupların saldırılarına hedef olmuş, 2014 yılında 
DEAŞ’a bağlı silahlı gruplar tarafından bombalanmış, 2016 yılında da Cebhetü’n Nusra 
militanları tarafından tutuklanmıştı.

قتــل املذيــع الســوري والناشــط يف جمــال حقــوق اإلنســان رائــد فــارس والناشــط محــود جنيــد ، بعدمــا تعرضــا 
إلطــاق النــار يف كفرنبــل يف حمافظــة إدلــب مشــال غــريب ســوراي.

وكان فــارس مذيعــاً معروفــاً حيــث أســس إذاعــة فريــش املســتقلة يف مناطــق ســيطرة الفصائــل املعارضــة الســورية، 
وهــو مصمــم الفتــات كفــر نبــل املتميــزة. وتعــرض فــارس وحمطتــه اإلذاعيــة هلجمــات يف الســابق مــن قبــل 
مســلحن ، حيــث قصــف مقاتلــون اتبعــون لتنظيــم الدولــة اإلســامية مقــر إذاعتــه عــام 2014، كمــا اعتقلــه 

مقاتلــون مــن جبهــة النصــرة عــام 2016.
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قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن بــاده تبــّوأت الــرايدة العامليــة مــن خــال مشــاركتها يف حــل 
األزمــات القائمــة بســوراي والعــراق وأماكــن أخــرى، رغــم أهنــا ليســت الدولــة األقــوى عســكرايً واقتصــادايً 

يف العــامل.
جــاء ذلــك يف مقالــة كتبهــا أردوغــان جمللــة “فوريــن بوليســي” األمريكيــة، بعنــوان “كيــف وملــاذا جيــب علينــا 

إصــاح األمــم املتحدة”.
مــن “أزمــة مسعــة”، رغــم كافــة اجلهــود الــي تبذهلــا  وأوضــح أردوغــان أن األمــم املتحــدة تعــاين حاليــاً 

العــامل. املناطــق حــول  مــن  طواقمهــا ومؤسســاهتا يف عــدد 
وأضــاف أن ســبب املشــاكل الــي تعــاين منهــا املنظمــة، هــو “عــدم وفــاء جملــس األمــن الــدويل بوعــوده حــول 

إرســاء الســام واألمن يف كافة بقاع األرض”.
واتبــع قائــًا: “جملــس األمــن مل يتمكــن مــن وقــف اجملــازر الــي حدثــت وحتــدث يف العديــد مــن املناطــق 

حــول العــامل، ومل يســتطع تقــدمي مرتكــي تلــك اجملــازر إىل العدالــة”.
ولفــت إىل وجــود أنظمــة ديكتاتوريــة حــول 
األمــم  أنظــار  أمــام  اســتهدفت  العــامل، 
أنــواع  بشــى  األبــرايء  املدنيــن  املتحــدة 

العقــاب. يطاهلــا  أن  دون  األســلحة، 
وأشــار إىل أن املنظمــة الدوليــة “عجــزت 
الفقــر  مــن  األطفــال  مايــن  إنقــاذ  عــن 
الغــذاء، ومل تتمكــن مــن اإلقــدام  ونقــص 
علــى خطــوات مــن شــأهنا ختفيــف معــاانة 

الاجئــن”.
واتبــع أردوغــان: “علينــا أال ندّمــر األمــم 
املتحــدة بــل لنحســن قدراهتــا، الســيما يف 
ماســة  حاجــة  توجــد  حيــث  األايم  هــذه 

عامليــة”. لقيــادة 
ومضــى قائــًا: “إذا كانــت القــوى الكــرى 
املســؤولية،  هــذه  حتمــل  يف  ترغــب  ال 
النظــام  مــن  املســتفيدة  القليلــة  والبلــدان 

احلــايل ال تريــد إدخــال إصاحــات يف األمــم املتحــدة، وإذا كانــت البلــدان املهندســة لألمــم املتحــدة وعلــى 
رأســها الــوالايت املتحــدة تتســبب ابلضــرر ملبــدأ تعــدد األطــراف مــن خــال اختــاذ خطــوات أحاديــة، هــذا 

يعــي أن الوقــت قــد حــان إلعــادة تعريــف القيــادة العامليــة”.

تركيا أصبحت بلًدا رائًدا على مستوى العامل.
وأشــار الرئيــس أردوغــان أن علــى العــامل كســر احتــكار عــدد قليــل مــن البلــدان للمنظومــة العامليــة، وعلــى 

الــدول القــادرة علــى إظهــار إرادة جتــاه حــل املشــاكل العامليــة بلــورة قيــادات مشــرتكة.
وأضــاف أنــه “إذا مل تتخــذ الــدول الكــرى خطــوات مناســبة أو ال تســتطيع فعــل ذلــك، جيــب علــى تكتــل 

دويل يضــم أمــم العــامل فعــل مــا هــو ضــروري حتــت ســقف األمــم املتحــدة أو املنظمــات األخــرى”.
وأّكــد علــى أن تركيــا، ســتكون جــزًءا مــن هــذا التكتــل، وقــال: “بلــدان لفــت االنتبــاه إىل القضــااي املهمــة 
واملهملــة طيلــة الســنوات الـــ 20 املاضيــة، واعتبــارًا مــن عــام 2013 حبملــة رفــع شــعار ‘العــامل أكــر مــن 

مخســة’ “.
واســتطرد قائــًا: “ويف هــذا الســياق؛ البــد مــن اإلشــارة إىل أن األمــم املتحــدة تواجــه أزمــة مصداقيــة 
خطــرة، ذلــك أن أمــم العــامل تريــد مــن مجيــع األطــراف أتســيس هيكليــة أمميــة تشــاركية أكثــر دميقراطيــة، 

وعدالــة”.
واتبــع: “ومــن هــذا املنــر؛ أجــدد دعــويت لوضــع حــد للتطبيــق احلــايل للعضويــة الدائمــة يف جملــس األمــن، 

ورفــع عــدد األعضــاء الدائمــن إىل 20 عضــًوا حبيــث يتــم متثيــل مجيــع البلــدان”.
وأكــد أن تركيــا، رغــم عــدم كوهنــا قــوة عظمــى مــن الناحيــة العســكرية واالقتصاديــة؛ إال أهنــا كانــت جــزًءا 
مــن احلــل يف العــراق وســوراي وأماكــن أخــرى لتصبــح بلــًدا رائــًدا علــى مســتوى العــامل يتحلــى إبمــكاانت 

قياديــة عامليــة.

جيب على األمم املتحدة أن تطلق عملية إصالح شاملة.
وشــدد الرئيــس أردوغــان، علــى أن تركيــا أتيت يف مقدمــة اجلهــات املاحنــة للمســاعدات اإلنســانية يف العــامل، 

وتســتضيف حاليًــا 4 مايــن الجــئ بينهــم 3.5 مليــون ســوري.
وأشــار أن األبعــاد الــي وصلــت إليهــا أزمــة الاجئــن، كشــفت عــدم إمكانيــة حــل هــذه املعضلــة بــدون 

تعــاون وثيــق مــع األمــم املتحــدة.
كمــا أكــد الرئيــس الرتكــي علــى ضــرورة إطــاق األمــم املتحــدة عمليــة إصــاح شــاملة إلنشــاء نظــام دويل 

أكثــر متانــة، واختــاذ خطــوات لضمــان الســام واالســتقرار واألمــن للجميــع.
وشــدد علــى ضــرورة أن تصبــح اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أكثــر مــن جمــرد منصــة أييت إليهــا قــادة العــامل 

إللقــاء اخلطــاابت واســتعراض الشــكاوى.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bir askeri veya 
ekonomik süper güç olmamakla birlikte Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün 
parçası olarak küresel bir lider haline geldiğini söyledi.
Erdoğan söz konusu ifadeleri, Foreign Policy dergisi için yazdığı “BM’yi Nasıl ve 
Neden Düzeltmeliyiz?” başlıklı yazısında kullandı.
BM’nin farklı kuruluşlarında görevli personelin çabalarına rağmen, eşi benze-
ri görülmemiş bir itibar krizi yaşandığını vurgulayan Erdoğan, BM’nin var olan 
sorunlarının kökeninde Güvenlik Konseyi’nin “dünyanın her yerinde barış ve 
güvenliği tesis etme” sözünü yerine getirememesinin yattığının altını çizdi ve 
şöyle devam etti:
“Güvenlik Konseyi dünyanın birçok yerinde yaşanan ve yaşanmakta olan 
suçları engelleyememiş, bu menfur saldırıların sorumlularını adalete teslim 
edememiştir.”
Erdoğan dünyanın farklı bölgelerindeki otoriter rejimlerin, BM’nin gözleri 
önünde masum sivilleri kon-
vansiyonel silahlar ve kitle 
imha silahlarıyla hedef aldığını, 
bazı rejimlerin hiçbir yaptırım-
la karşılaşmaksızın soykırımlar 
gerçekleştirdiğini dile getirdi.
BM’nin aynı zamanda aşırı yok-
sulluk ve yetersiz beslenmenin 
kıskacında bulunan milyonlar-
ca çocuğu yüzüstü bıraktığını 
ve mültecilerin acısını dindi-
recek adımları atamadığını 
belirten Erdoğan, “Küresel lid-
erliğe çok ihtiyaç duyulan bu 
günlerde Birleşmiş Milletleri 
yıkmak değil, iyileştirmek du-
rumundayız” şeklinde konuştu.
Erdoğan ayrıca, “Eğer büyük 
güçler bu sorumluluğu üstlen-
mek istemiyorsa, mevcut sistemden fayda sağlayan bir avuç ülke reform yap-
mak istemiyorsa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletlerin mi-
marları tek taraflı adımlar atarak çok taraflılık ilkesine zarar veriyorsa, ‘küresel 
liderliğin’ yeniden tanımlanma zamanı gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Küresel Bir Lider Haline Gelmiştir
Bazı ülkelerin de elindeki tekeli kırmak ve küresel sorunları çözme iradesi 
gösteren ülkelerin müşterek liderliğini ortaya koymak zorunda olduklarını vur-
gulayan Erdoğan, “Eğer büyük güçler adım atmıyorsa ya da atamıyorsa mil-
letler topluluğu, BM veya başka örgütlerin çatısı altında gerekeni yapmalıdır” 
dedi ve ekledi:
“Geçen 20 yıllık dönemde ihmal edilen meselelere dikkati çeken ülkemiz, 
2013’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine atıfla ‘Dünya 
Beşten Büyüktür’ kampanyasını başlattı.
Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ciddi bir itibar krizi yaşadığına dikkati çeker-
ek tüm taraflara örgütü daha demokratik, eşitlikçi ve çok taraflı bir yapıya ka-
vuşturma çağrısında bulunduk.
Bugün bir kez daha milletler topluluğuna Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyelik 
uygulamasına son verilmesi, üye sayısının 20’ye çıkarılması ve tüm ülkelerin bu 
platformda sırayla temsil edilmesi davetimi tekrarlıyorum.”
Erdoğan, Türkiye’nin bir askeri veya ekonomik süper güç olmamakla birlikte 
Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline 
geldiğini söyledi.

BM Kapsamlı Bir Reform Sürecini Başlatmalıdır
Türkiye’nin dünyanın önde gelen insani yardım bağışçıları arasında bulun-
duğuna dikkat çeken Erdoğan, ülkesinin halihazırda 3,5 milyonu Suriyeli olmak 
üzere toplamda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığının altını çizdi.
Erdoğan mülteci krizinin ulaştığı boyutların, bu meselenin Birleşmiş Milletler 
gibi örgütler aracılığıyla daha yakın iş birliği yapılmadan çözülemeyeceğini or-
taya koyduğunu ifade etti.
Daha kayda değer bir uluslararası sistemin kurulması için Birleşmiş Milletler’de 
kapsamlı bir reform sürecinin başlatılması ve herkes için barış, istikrar ve 
güvenliğin temin edilebilmesi yolunda gerekli adımların atılması gerektiğini dile 
getiren Erdoğan son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun artık dünya 
liderlerinin konuşmalar yapmak ve şikayetlerini sıralamak için geldiği bir plat-
formdan daha fazlası haline gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Recep Tayyip ERDOĞAN

BM’yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?

Türkiye Cumhurbaşkanıرئيس الجمهورية التركية
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بعيــًدا عــن تصرحيــات األطــراف احملليــن يف امللــف الســورّي، فــإّن هــذا امللــف قــد ذهــب يف 
اجتاهــات، ال تتقاطــع مــع كثــر مــن رغباهتــم ومتنّياهتــم.

فاحلراك الذي بدا يف أّول أمره، يف: 15/ 3/ 2011، موجًها حنو مطالب غر معقدة، 
ومــا ُخيِّــل للنظــام أنّــه إعــادُة أتهيــل لــه، غــدا اليــوم صــراَع نفــوٍذ دويّل، متشــابٍك إىل حــّد 
لــة فيــه، تنظــر إليــه علــى أنّــه صــراٌع جيوسياســّي، ذو  التصــادم، وابتَــْت األطــراف املتدخِّ

أبعــاد اســرتاتيجية، يعنيهــا إىل احلــّد الــذي تذهــب فيــه إىل التدّخــل املباشــر.
وهــو مــا جعــل األمريــكان ميســكون خبنــاق اجلميــع، مــن خــال وضــع يدهــم علــى مــوارد 

الطاقــة جبميــع مصادرهــا، فمنابــع النفــط بنســبة تتجــاوز %85، 
ومناطــق الزراعــة االســرتاتيجية، والســدود علــى أهــّم هنريــن ميــرّان يف ســورية، ابتــت حتــت 

ســيطرهتا، وتتحّكــم فيهــا ويف عائداهتــا، مــع احلصــان األســود الكــردي.
والــروس هلــم مــا كان يف اتفاقيــة » ســايكس بيكــو »، مــن وجــود يف ســواحل األبيــض 
املتوســط، والحًقــا يف اجلنــوب بنــاء علــى تفامهــات إقليميّــة ـ دوليــة، برتتيــب أمريكــّي ـ 

إســرائيلّي.
الفــرات وصــواًل إىل  غــرب  مــن  الشــمايل،  القــوس  نفوذهــا يف  تبســط  أن  ــح لرتكيــا  ومسُِ
الساحل، حيث قاعدة محيميم الروسية، يف مهمة أقرب ما تكون إىل التفشيل منها إىل 
النجــاح، حيــث طُلِــَب منهــا أن تضبــط حتــركات الفصائــل املعارضــة، بتنوعهــا الفسيفســائي 
ــَر هلــا ذلــك بنــوُد اتفاقيــة أضنــة الســرية، الــي يذكــر املطلعــون أهّنــا تعطــي  الغريــب، وقــد َيسَّ

اجلانــب الرتكــي احلــقَّ يف التوغــل يف األراضــي الســورية، ملســافة تقــرب مــن ثاثــن كــم.
جاءت هذه التفامهات من أجل جعل الوضع السورّي حتت السيطرة، 

ومنًعــا أليّــة حمــاوالت لتشــظيه إىل دول اجلــوار، الــي مــن غــر املســموح زعزعــُة اســتقرارها 
يف الظــرف الراهــن.

وعــوًدا إىل إحيــاءات العنــوان يف أعــاه، يــرى كثــٌر مــن املراقبــن، والســّيما املطلعــون منهــم، 
أّن الــدور الرتكــّي يف هــذه املناطــق الثــاث، الــي صــارت حتــت نفــوذه، مبوجــب تلكــم 
التفامهــات، لــن يكــون قصــر األجــل، حبســب مــا يــرتّدد يف أقنيــة إعــام النظــام؛ فلــن يقــّل 
أمدهــا عــن أمــد قــوات الــردع العربيــة » الســورية الحًقــا » يف لبنــان، مــن ســنة » 1976 

ـ 2005 ».
وذلــك القتنــاع األطــراف املمســكة يف امللــف الســورّي، مبــا فيهــم الــروس، اســتحالة عــودة 
األمــور إىل مــا قبــل 2011، مــن حيــث شــكل النظــام السياســّي، ومــا يرتتّــب عليــه مــن 
أشــكال ونظــم إداريــة وخارطــة جيوسياســية، وأهــّم مــن ذلــك الرتكيبــة الســكانية، الــي 

تصّدعــت بشــكل يصعــب ترميمــه علــى املديــن: القصــر، واملتوســط.
وعليه فإّن على املتحركن يف هذا امللف، من األطراف احمللّية، أن يستوعبوا هذا املتغّر، 
وينظروا إىل الوجود اخلارجّي، وحى اإليرايّن منه، على أنّه أمر ســيألفه الســوريون طويًا، 
وأّن مصاحلهــم ســتكون يف طّياتــه، وســيكتب هلــا النجــاح بقــدر تاقيهــا مــع مصــاحل تلــك 

الدول.
وبذلــك ميكننــا الذهــاب إىل فرضيــة أّن الوجــود الرتكــي، يف مناطــق الشــمال الســورّي، 
ابَت مــن مقتضيــات احلــّل، بقــدر مــا هــو مــن ضــرورات األمــن الرتكــي االســرتاتيجي، وهــو 
األمــر الــذي ســيرتّتب عليــه كثــٌر مــن اخلطــوات، الــي يــرى املراقبــون ضــرورة الســر فيهــا 

مــن الراعــي الرتكــي.
ابتــداًء مــن بســط األمــن الــذي ابت خمتــًا إىل درجــة كبــرة، ومــرورًا إبعــادة أتهيــل البــى 
التحتيــة املتهالكــة، وانتهــاًء بتدويــر العجلــة االقتصاديــة شــبه املتوقفــة، وهــو أمــٌر يقتضــي 
منهــا أن متــّد يدهــا إىل شــركاء حمليــن، يتماهــون مــع سياســاهتا، أكثــر مــن اعتمادهــا علــى 

آخريــن، تقتضــي الضــرورات األمنيــة مــّد اليــد إليهــم.
مثلمــا يقتضــي منهــا أن جتعــل مجيــع أقنيــة الدعــم إىل تلــك املناطــق تصــب يف ســاقيتها، 
لتتــاىف كثــرًا مــن أخطــاء الفــرتة املاضيــة يف التعامــل مــع مكــوانت احلــراك، بشــكل مباشــر 

وعلــى انفــراد ومــن حتــت الطاولــة.
ويقتضــي منهــا أن تنظــر إىل عمــوم هــذه املناطــق ابألمهيــة االســرتاتيجية نفســها؛ فمناطــق 
الــي توافقــت اإلراداتن:  إدلــب،  تقــّل أمهيــة عــن  الزيتــون، ال  الفــرات، أو غصــن  درع 
الروســية والرتكيــة نيابــة عــن األطــراف املتنازعــة، يف توقيــع اتفاقيــة سوتشــي يف: 20/ 9/ 

2018، الــي ســتنظِّم الوجــود الرتكــي فيهــا.
إنّــه مــن املنتظــر أن تصــل كثــٌر مــن الرســائل، الــي انتظرهــا قاطنــو هــذه املنطقــة، يف أثنــاء 
التســويق هلــذا االتفــاق، فقراهــم ومدهنــم، الــي انقطعــت عنهــا ســبل الدعــم، مــن كثــر مــن 
اجلهــات الداعمــة، حتــت ذريعــة وجــود التنظيمــات اجلهاديــة، واتــكااًل علــى الــدور الرتكــي؛ 
ابتَــْت أبمــّس احلاجــة إىل إخراجهــا مــن حالــة الشــلل الــي تعيشــها، وهــم ينتظــرون خطــوات 

مماثلــة ملــا تقــوم هبــا تركيــا يف منطقــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.

ظــن البعــض مؤخــراً أن احلــرب يــن إيــران وإســرائيل قــد تندلــع بــن حلظــة وأخــرى بعــد أن ادعــت إســرائيل أهنــا 
أســقطت طائــرة اســتطاع إيرانيــة داخــل األجــواء اإلســرائيلية كانــت قادمــة مــن قاعــدة إيرانيــة يف ســوراي، وممــا 
زاد يف أتزم الوضــع بــن طهــران وتــل أبيــب أن النظــام الســوري أســقط طائــرة إســرائيلية يف اليــوم نفســه ألول مــرة 
منــذ واحــد وثاثــن عامــاً، هــذه األجــواء احملمومــة جعلــت الكثريــن يتوقعــون أن تشــتعل احلــرب بــن إيــران مــن 
جهــة وأمريــكا وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، لكــن السياســة علمتنــا أن ال أنخــذ أبــداً بظاهــر األمــور مهمــا كانــت 
مشــتعلة إعاميــاً، فاحلقيقــة ال جتدهــا يف وســائل اإلعــام وال يف التصرحيــات السياســية الناريــة، بــل جتدهــا علــى 
أرض الواقــع، وقــد أخــران الفاســفة اإلغريــق أن ال نركــز علــى مــا يقولــه الساســة، بــل علــى مــا يفعلونــه علــى 
األرض، ولــو نظــران إىل مــا فعلتــه إســرائيل وإيــران علــى األرض جنــد أن الطرفــن حلــف واحــد يتقاســم العــامل العــريب 

ابملســطرة والقلــم.
قاهلــا يل ابحــث ســوري كبــر يعيــش يف أمريــكا منــذ األايم األوىل للثــورة الســورية، وهــو مؤيــد للنظــام بطريقــة ذكيــة 
قــال: »ال تتفاجــؤوا ابلتغلغــل اإليــراين املتزايــد يف املنطقــة عمومــاً وســوراي خصوصــاً: فهنــاك اتفــاق بــن إيــران مــن 
جهــة وأمريــكا وإســرائيل مــن جهــة أخــرى يســمح إليــران ابلتمــدد واســتعداء العــرب للتخفيــف مــن العــداء العــريب 
إلســرائيل، بعبــارة أخــرى هنــاك اتفــاق بــن اســرائيل وإيــران علــى تقاســم العــداء مــع العــرب، فبــداًل مــن أن تظــل 
إســرائيل البعبــع والعــدو الوحيــد للعــرب يف املنطقــة تتقاســم العــداء مــع إيــران حبيــث خيــف الضغــط علــى إســرائيل، 
ولــو نظــران اآلن لوجــدان مثــرات هــذا االتفــاق علــى األرض، أمل يصبــح غالبيــة العــرب ينظــرون إىل إيــران علــى أهنــا 
أخطــر عليهــم مــن اســرائيل؟ وابلتــايل، فــإن كل العــداء هــذا الظاهــر بــن الصفيــوين والصهيــوين جمــرد ضحــك علــى 
الذقــون، أمــا اخلــوف اإلســرائيلي مــن الوجــود اإليــراين يف ســوراي ولبنــان فقــد أصبــح نكتــة مسجــة مل تعــد تنطلــي 

علــى تاميــذ املــدارس.
تعالــوا نشــاهد كيــف ســّهلت أمريــكا وإســرائيل إليــران اخلمينيــة أن تتمــدد حــى تصــل إىل حــدود إســرائيل، أمل 
يرفــع اإلمــام اخلميــي عنــد وصولــه إىل الســلطة يف إيــران يف هنايــة ســبعينيات القــرن املاضــي قادمــاً مــن بــاد الغــرب 
)اللعــن(، شــعار حماربــة الشــيطان األكــر، أال وهــي أمريــكا وكل اجلهــات املتحالفــة معهــا يف الشــرق األوســط؟، 
أمل تكــن إســرائيل علــى رأس قائمــة اجلهــات الــي اســتهدفتها القيــادة اإليرانيــة اجلديــدة الــي اســتلمت مقاليــد احلكــم 
بعــد الثــورة؟، أمل نســمع وقتهــا كيــف بــدأ اإليرانيــون اجلــدد يرفعــون شــعار حتريــر القــدس وإغــراق الصهاينــة ابملــاء؟ .

أمل تنتبــه إســرائيل وأمريــكا لــكل تلــك التهديــدات اإليرانيــة الصارخــة؟، ملــاذا مل تتخــذ واشــنطن وتــل أبيــب كل 
االحتياطــات، وترصــد كل التحــركات اإليرانيــة اجلديــدة حلظــة بلحظــة خوفــاً مــن محلــة الثــأر اإليرانيــة الرهيبــة الــي 
أطلقهــا اخلميــي ضــد الشــيطان األكــر وربيبتــه إســرائيل؟، علــى العكــس مــن ذلــك جنــد أن التغلغــل اإليــراين يف 
املنطقــة بعــد ســنوات قائــل علــى الثــورة اإليرانيــة، فقــد وصلــت إيــران فــوراً إىل احلــدود اإلســرائيلية بلمــح البصــر 
بعــد هتديداهتــا الناريــة لإلمرايليــة والصهيونيــة، ويف بدايــة الثمانينيــات، وبعــد ثــاث ســنوات أو أقــل، ظهــر فجــأة 
إىل الوجــود )حــزب هللا اللبنــاين( كأول طليعــة وذراع عســكري إليــران يف املنطقــة، ولــو ظهــر ذلــك احلــزب مثــًا يف 
بلد عريب بعيد عن إســرائيل، لبلعنا القصة، لكن الذي حصل أن إيران أسســت حزب هللا على احلدود مباشــرة 
مــع مــا تســميه وســائل اإلعــام اإليرانيــة )الكيــان الصهيــوين(، بعــد أن قضــت ابلتعــاون مــع النظــام الســوري علــى 
كل الفصائــل اللبنانيــة والفلســطينية والوطنيــة واليســارية واإلســامية وغرهــا يف لبنــان الــي كانــت ختــوض حــرب 

العصــاابت ضــد إســرائيل.
فجأة ظهر حزب هللا لرفع شعار حترير القدس من على احلدود مع إسرائيل مباشرة، وليس من طهران. 

والســؤال هنــا بعــد تــويل اخلميــي مقاليــد احلكــم يف إيــران ورفعــه شــعارات تقطــر عــداء إلســرائيل وأمريــكا: كيــف 
مسحت إســرائيل وأمريكا لذراع عســكري إيراين ضارب أن ينشــأ على حدود إســرائيل مباشــرة مع لبنان بعد فرتة 

قصــرة جــداً مــن وصــول اخلميــي إىل الســلطة، وابلتــايل أن يهــدد )الصهاينــة( مــن علــى مرمــى حجــر؟. 
بعــض الســاخرين يتهكــم قائــًا: يبــدو أن أمريــكا وإســرائيل اللتــن تراقــب أقمارمهــا االصطناعيــة دبيــب النمــل 
يف املنطقــة، كانتــا انئمتــن يف تلــك اللحظــات الــي ظهــر فيهــا حــزب هللا علــى احلــدود مــع إســرائيل، أو كانــت 
الكهــرابء مقطوعــة يف إســرائيل، فنشــأ احلــزب ومنــا، ودجــج نفســه ابلســاح اإليــراين والســوري بلمــح البصــر، 
وعندمــا اســتفاقت أمريــكا وإســرائيل وجــدات أن هنــاك قــوة عســكرية إيرانيــة ضاربــة علــى احلــدود اإلســرائيلية، 
فأســقط يف أيديهمــا، وندمتــا علــى الســاعة الــي أخــذات فيهــا غفــوة، فاســتغلتها إيــران يف إنضــاج حــزب هللا، وجعلــه 

ســيفاً مســلطاً علــى رقبــة إســرائيل بــن ليلــة وضحاهــا.
ومبــا أن النظــام اإليــراين اجلديــد رفــع منــذ بدايــة الثــورة شــعار القضــاء علــى الصهيونيــة، فكيــف مسحــت لــه إســرائيل 
وأمريــكا أن يتغلغــل يف ســوراي جــارة )الصهيونيــة( املباشــرة هبــذا الشــكل الرهيــب، حبيــث أصبحــت ســوراي علــى 
مــدى عقــود بعــد الثــورة اإليرانيــة )عــدوة االمرايليــة والصهيونيــة(، أصبحــت مربــط خيــل إيــران يف املنطقــة؟، يبــدو 
أيضــاً أن االســتخبارات األمريكيــة واإلســرائيلية أثنــاء التغلغــل اإليــراين يف ســوراي واهليمنــة عليهــا كانــت انئمــة، رمبــا 
بســبب التعــب، أو بعــد تنــاول وجبــة ثقيلــة مــن األمســاك، فاســتغلت إيــران الغفــوة أيضــاً، ووصلــت إىل حــدود 
)الكيــان الصهيــوين( لتهــدده مباشــرة، وهــا هــو احلــرس الثــوري اإليــراين الــذي يريــد أن يدمــر الصهاينــة يصــول 

وجيــول اآلن يف ســوراي حــى وصــل إىل ختــوم اجلــوالن، وإســرائيل )املســكينة( غافلــة عنــه.
اي سام! اي حرام!

لــو كانــت اســرائيل ختشــى مــن إيــران وميليشــياهتا الطائفيــة يف ســوراي، ملــا مسحــت هــي وأمريــكا لتلــك امليليشــيات 
بدخــول ســوراي أصــًا، ومــن ســلم العــراق إليــران علــى طبــق مــن ذهــب، ال ميكــن أن يعرقــل التغلغــل الفارســي 
يف ســوراي، ومــن خيشــى مــن حــزب هللا يف لبنــان، ال ميكــن أن يســمح إليــران إبنشــاء ألــف حــزب هللا يف ســوراي.

 على الدور 
ُ

لماذا التعويل
التركّي في إدلب؟

ال تراهنوا على صراع
 إيراني إسرائيلي!

أكاديمي ومفكر سوري

د. فيصل القاسمد. محمد عادل شوك

كاتب واعالمي سوري
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أثبتــت الســنوات املاضيــة أن الشــعب الســوري قــادر بــكل عنفــوان وشــجاعة مواجهــة كل امليليشــيات واجليــش 
والعصــاابت املســلحة والشــبيحة والغــزاة جمتمعــن، املواجهــة دون خــوف ابلشــارع وابلســجون وابلغابــة وابلبيــت 
وعلــى األرض، ولكنــه أبــدى ضعفــاً ملحوظــاً يف املواجهــات السياســية، مواجهــة “ آلــة وأجهــزة القمــع السياســي 
“، وتعــرف كمصطلــح ابلشــرطة السياســية، واألســباب معروفــة وتعــود املســؤولية ابلدرجــة األوىل علــى حكــم 
االســتبداد لعقــود طويلــة، وجتيــر القــدرات العســكرية واملنــاخ الطائفــي والديــي العــام والتعصــب األعمــى لصاحلــه.
وبعــد الصمــت الطويــل واملعــاانة تعلــم الشــعب علــى مــدى ســنوات حــرب النظــام ضــده املواجهــة، وأظهــر فيــض مــن 
اإلقــدام والتفــاين يف املواجهــات وقــدم التضحيــات اجلســام يف املظاهــرات واحلشــد، وأخــذ يتعلــم تدرجييــاً النضــال 
السياســي وكانــت آلــة الشــرطة السياســية أســرع منــه يف هــذا اجلانــب، وأبســاليب البطــش والوحشــية واملدامهــات 
والســجون والتعذيــب وتصفيــة الشــباب الناشــط، أضعفتــه وغــزت صفوفــه أصنــاف علنيــة وســرية مــن األعــداء، الــي 

أُعــدت لغــرض تشــويه ثورتــه والعمــل علــى إجهاضهــا بــكل بشــاعة وقتــل وتدمــر وظلــم.
املعــروف مــن دروس التاريــخ أن قــدرات اجلماهــر يف املواجهــات املطلبيــة واالقتصاديــة واإلضــراابت واملظاهــرات 
واالعتصامــات تســبق قدراهتــا يف املواجهــات السياســية، ومــن هنــا يــرز دور العمــل الثــوري يف ســد احلاجــة امللحــة 
للنضــال السياســي، وعندمــا جنــري املراجعــات اجلديــة واملوضوعيــة هنتــدي بســرعة إىل النقــص الكبــر وضعــف 
االســتعداد للعمــل الثــوري ضــد اخلصــم املــزدوج “االســتبداد والغــزاة”، الــذي اشــتهر بــه الشــعب الســوري يف القــرن 
املاضــي وأحــرز االســتقال وانتصــر معــه العقــل املــدين، إن النضــال السياســي يتطلــب حرفيــة وتوفــر ثوريــن حمرتفــن 
وتنظيمــات ثوريــة عاليــة التنظيــم بشــقيها الســري والعلــي وهــذا مل يكــن متوفــراً يف املــدى الواســع املطلــوب والضــروري 

يف هــذه املرحلــة، إذ ســاد التدجــن السياســي طيلــة عقــود حكــم االســتبداد.
إن التنظيمــات السياســية الثوريــة الداعمــة لنضــال الشــعب الســوري واملوجــودة بتواضــع ويف ظــل املاحقــات لعقــود 
علــى ســاحة النضــال، قدســت يف البدايــة وإىل حــد مــا العفويــة والتلقائيــة الــي أبداهــا الشــعب يف ثورتــه العظيمــة، 
وأتخــرت الــرؤى السياســية ابلظهــور فــرتة مــن الزمــن علــى الرغــم مــن احملــاوالت اخلجولــة، ومت تعويــض الفــراغ ابلبديــل 
الديــي املتشــدد وظهــرت الكارثــة بعمقهــا وأصبــح مــن الصعــب اللحــاق والقيــام بــدرء التصــدع، إذ كانــت القــوى 
الدينيــة أســرع يف التبلــور، وشــارك بتدعيــم ذلــك الســلطة القمعيــة وكل الداعمــن اإلقليميــن والدوليــن، والتشــدد 

املصنــع واملســتورد هلــذا الغــرض مبنهجيــة وســابق إصــرار. 
ســاعدت أيضــاً يف تســريع التشــوه واالنــزالق أكثــر بعيــداً عــن السياســة القــوى الــي بقيــت يف املناطــق الواقعــة حتــت 
ســيطرة الســلطة القمعيــة، والــي أخــرت مشــاركة العامــة يف املواجهــات وخاصــة يف العاصمــة، واجتهــت تلــك القــوى 
للدفــع ابلنضــال املطلــي، لتثبــت بذلــك أن اهلبــوط ابملهــام السياســية والتنظيميــة بوجــود اجلماهــر يف الشــارع إىل 
مســتوى الدفــع ابلنضــال املطلــي إىل الواجهــة كان خطــًأ ال يُعــوض وال يُغتفــر، واكُتِشــف أنــه مــرض مســتعصي 
لــدى بعــض القــوى، وهــو مســتمر واألصــح إنــه ليــس متوفــراً برؤيتهــم أو غــر موجــود، إن احلــراك العفــوي التلقائــي 

للجماهــر قــد حصــل ابلفعــل، وحصــل أيضــاً كســر عنصــر اخلــوف، وأتخــرت السياســة.
إن مــا قدمــه الشــعب وســوف يقدمــه يف املســتقبل يُلزُِمنــا أثنــاء االســتعداد يف املرحلــة احلاليــة للثــورة لســد النقــص 
كَتشــف يف مرحلتهــا األوىل، وســوف نســتعد، ويف مقدمــة وضــرورات االســتعداد أتيت واجبــات: تنظيــم العمــل 

ُ
امل

الثــوري والوطــي، وبلــورة مشــروع الشــعب املغايــر لاســتبداد، وإبــراز النضــال السياســي إىل الواجهــة لتحقيــق التغيــر 
واالنتقــال مــن االســتبداد إىل الدميوقراطيــة، والتعدديــة السياســية، وإجــراء االنتخــاابت احلــرة حتــت إشــراف األمــم 

املتحــدة، عندهــا ينتصــب الشــعب الســوري معــراً عــن قامتــه احلقيقيــة ويطلــق كل قــواه.
وعلــى مســتوى االســتعداد للمهــام املباشــرة وترتيــب األولــوايت، جيــب النضــال مــن أجــل وقــف احلــرب وتفكيــك 
آلــة القمــع، إهنمــا العدويــن اللدوديــن واملباشــرين الســتحقاق النضــال السياســي، وعلينــا التبــي اجلــدي للقــرارات 
األمميــة يف مواجهــة املشــروع املنفــرد الروســي، وضمــان عــودة آمنــة للمهجريــن، والعمــل املســتمر مــن أجــل اســتيعاهبم 
احلــر يف النضــال السياســي، بعيــداً عــن اإلجباريــة الســلطوية وعنفهــا املعهــود لتزويــر إرادة اجلماهــر يف الداخــل ووراء 
احلــدود، وإن مل يتوفــر هــذا بشــكل كامــل جيــب مواصلــة العمــل بــن صفــوف املهجريــن واملتبقــن ابخلــارج وضمــان 

مشــاركتهم يف االنتخــاابت احلــرة والنزيهــة الــي تقــرر مصــر البلــد.
ليلــة وضحاهــا، وخباصــة أن هنــاك اجلمهــور املغيــب عــن السياســة  بــن  التعامــل مــع مــا تقــدم ال يتحقــق  إن 
لعقــود حتــت أتثــر ســلطة قمعيــة متوحشــة، وبفقــدان حريــة حركــة منظمــة ثوريــة كفاحيــة للتحريــض والتنظيــم بــن 
صفــوف اجلماهــر، حنــن حباجــة لزمــن أطــول ويتضــح أكثــر فأكثــر كــم حنــن حباجــة للمطالــب السياســية وتقدميهــا 
ابملواجهــات، والكتــاابت واملقــاالت، واملشــاريع الــي ســوف حتتــل الصــدارة يف احلــوار آنــذاك مــع مــا نشــأ وينشــأ مــن 
قــوى حتــاول تنظيــم نفســها، وكذلــك مــع بقــااي ممثلــي االســتبداد، إذا حاولــوا أو أجــروا علــى تفهــم ضــرورة تكــرار 

التجربــة االســبانية بعــد ســقوط )الفرانكفونيــة( يف القــرن املاضــي.
مــن اهلــام أيضــاً وعلــى الرغــم مــن ارتــكاب االســتبداد أبشــع األعمــال حبــق الشــعب، وقلمــا حتــدث وحدثــت 
نقيصــة )مــا(، إال وكان وراء ذلــك األجهــزة االســتخباراتية، وعلــى الرغــم مــن الدمــار الواســع، والتهجــر ودعــوة 
الغــزاة واإلقــرار هبــذه الدعــوة، إال أنــه بقيــت بيــاانت وإعــام “املعارضــة” غــر قــادرة علــى الوصــول إىل وعــي 
اجلماهــر ألســباب عديــدة، منهــا الذاتيــة ومنهــا املوضوعيــة ومنهــا ضعــف توفــر أبســط األدوات والتجهيــزات 
وكذلــك الوســائل الورقيــة، ومــن هنــا ال بــد مــن إيــاء مهمــة توفــر الوســائل واألدوات االلكرتونيــة أولويــة خاصــة، 
واالســتفادة مــن جيــش املثقفــن احلقيقيــن امللتزمــن ابلثــورة وأهدافهــا، للنهــوض ابإلعــام وحشــد اجلماهــر وتربيتهــا 
علــى العمــل السياســي، لنســتطيع فضــح مجيــع حمــاوالت التوفيــق بــن املتناقضــات برغبــة املخريــن واملندســن يف 

املنظمــات شــبه العلنيــة والعلنيــة.

كتاب مهم للمؤلف األمريكي )ابتريك جيه بوكانن(، جيدر االطاع عليه. 
وملــن ال يعــرف املؤلــف هــو: سياســي ومفكــر أمريكــي معــروف عمــل يف منصــب مستشــار لثاثــة رؤســاء 
أمريكيــن، وهــو كاتــب لعمــود صحــايف دائــم يف عــدد مــن الصحــف األمريكيــة ومؤســس لثاثــة مــن أشــهر 
برامــج التلفزيــون يف أكــر قناتــن أمريكيتــن )إن. يب. ســي( و)ســي. إن. إن(. ألــف العديــد مــن الكتــب 
منهــا:  )يــوم احلســاب - حالــة طارئــة - عندمــا يصــر الصــواب خطيئــة - اخليانــة العظمــى - مجهوريــة ال 
إمراطوريــة(، وكتبــه مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً يف الــوالايت املّتحــدة. والكتــاب الــذي حنــن بصــدده )مــوت 
الغــرب( كتــاب مهــم وعلــى مجيــع النخــب املســلمة يف العــامل االطــاع عليــه وقراءتــه، وهــو يبشــر مبــوت وانتهــاء 

الغــرب، واملؤلــف يف هــذا الكتــاب ينبــه إىل أن املــوت الــذي يلــوح يف أفــق الغــرب هــو يف الواقــع مــواتن:
-  موت أخاقي بسبب السقوط األخاقي الذي ألغى كل القيم الرتبوية واألسرية واألخاقية التقليدية.

-  ومــوت دميوغــرايف وبيولوجــي )النقــص الســكاين ابملــوت الطبيعــي( ، ويظهــر بوضــوح يف العائلــة ويف 
الســجات احلكوميــة الــي تشــر إىل اضمحــال القــوى البشــرية يف الغــرب وإصابــة مــا تبقــى منهــا بشــيخوخة 
ال شــفاء منها إال ابســتقدام املزيد من املهاجرين الشــبان أو ابلقيام بثورة حضارية مضادة تعيد القيم الدينية 

واألخاقيــة إىل مكانتهــا الــي كانــت مــن قبــل.
ويقــول ان املــوت املقبــل مريــع وخميــف!!، ألنــه وابء ومــرض مــن صنــع أيدينــا ومــن صناعــة أفــكاران، وليــس 
بســبب خارجــي ممــا جيعــل هــذا املــوت أســوأ بكثــر مــن الــوابء األســود الــذي قتــل ثلــث ســكان أورواب يف القــرن 
الرابــع عشــر، فالــوابء اجلديــد ال يقتــل إال الشــباب ممــا حيــول الغــرب عمومــاً وأورواب بشــكل خــاص إىل )قــارة 
للعجائــز(. القصــة ليســت جمــرد ختمينــات أو توقعــات أو احتمــاالت إمنــا هــي حقيقــة واقعــة  تصدمــك لشــدة 

وضوحهــا، خاصــة عندمــا تبــدأ األرقــام ابحلديــث، فوفقــاً لإلحصــاءات احلديثــة:
هبــط )معــدل اخلصوبــة( عنــد املــرأة األوروبيــة إىل )1 طفــل( لــكل امــرأة علمــاً أن احلاجــة تدعــو إىل معــدل )2 
طفــل( كحــد أدىن لتعويــض وفيــات الســكان املوجوديــن اآلن دون احلديــث عــن زايدة عددهــم.  وإذا بقيــت 
معــدالت اخلصوبــة احلاليــة علــى مــا هــو عليــه فــإن ســكان أورواب البالــغ عددهــم 728 مليــون نســمة حبســب 
إحصــاء عــام 2000م ســيتقلصون إىل 207 مايــن يف هنايــة هــذا القــرن إىل أقــل مــن الثلــث، ويف املقابــل 
ففــي الوقــت الــذي متــوت فيــه أورواب لنقــص املواليــد يشــهد العــامل الثالــث )اهلنــد والصــن ودول أمريــكا الاتينيــة 
- وخاصــة املســلمن( انفجــاراً ســكانياً مل يســبق لــه مثيــل مبعــدل 80 مليــوانً كل عــام ومــع حلــول عــام 
2050م ســيبلغ جممــل منوهــم الســكاين 4 مليــارات إضافيــة )4 مليــارات إضافيــة مــن البشــر( وهكــذا يصبــح 
كابــوس الغــرب حقيقــة وتصبــح أورواب بــكل بســاطة ملــكاً هلــم بعــد وقــت ليــس ابلبعيــد ،!ويقــول املؤلــف : 
)إن األرقــام تصبــح خميفــة أكثــر عنــد تناوهلــا لتشــخيص مــرض النقــص الســكاين علــى مســتوى الــدول واألمــم 
بعــد 50 عامــاً مــن اآلن ، ففــي أملانيــا ســيهبط التعــداد الســكاين مــن 82 مليــوان إىل 59 مليــون نســمة ، 
وسيشــكل عدد املســنن ممن جتاوزوا الـ65 عاماً أكثر من ثلث الســكان، أما إيطاليا فستشــهد تقلص عدد 
ســكاهنا البالــغ 57 مليــوانً إىل 41 مليــوانً، وســتصبح نســبة املســنن 40 % مــن التعــداد العــام للســكان، 
ويف إســبانيا ســتكون نســبة اهلبــوط 25 %، وستشــهد روســيا تناقــص قواهــا البشــرية مــن 147 مليــوانً إىل 
114 مليــون نســمة، وال تتخلــف اليــاابن كثــراً يف اللحــاق مبســرة املــوت الســكاين فقــد هبــط معــدل املواليــد 
يف اليــاابن إىل النصــف مقارنــة بعــام 1950 وينتظــر الياابنيــون تناقــص أعدادهــم مــن 127 مليــون نســمة إىل 
104 مايــن عــام 2050م.(. أرقــام خميفــة !!، لكــن الســؤال احملــر: ملــاذا توقفــت أمــم أورواب وشــعوهبا عــن 

إجنــاب األطفــال وبــدأت تتقبــل فكــرة اختفائهــا عــن هــذه األرض مبثــل هــذه الامبــاالة؟؟.
يقــول املؤلــف: إن اجلــواب يكمــن يف النتائــج املميتــة هلــذه الثقافــة اجلديــدة يف الغــرب، واملــوت األخاقــي 
الــذي جرتــه هــذه الثقافــة علــى الغربيــن هــو الــذي صنــع موهتــم البيولوجــي، فاهنيار)القيمــة( األساســية األوىل 
يف اجملتمــع )وهــي األســرة( واحنســار األعــراف األخاقيــة الدينيــة الــي كانــت فيمــا مضــى تشــكل ســداً يف وجــه 
)منــع احلمــل واإلجهــاض والعاقــات اجلنســية خــارج إطــار املؤسســة الزوجيــة إضافــة إىل تريــر ال بــل تشــجيع 
العاقــات الشــاذة املنحرفــة بــن أبنــاء اجلنــس الواحــد كل هــذا دمــر بشــكل تدرجيــي اخلليــة املركزيــة للمجتمــع 
وأســاس اســتمراره )أال وهــي األســرة(. وتبــدو لغــة األرقــام هنــا أكثــر هــواًل، فقــد ارتفــع الرقــم الســنوي لعمليــات 
اإلجهــاض يف الــوالايت املتحــدة مــن ســتة آالف حالــة ســنوايً عــام 1966 إىل 600 ألــف عــام 1976 
بعــد أن مســح ابإلجهــاض واعتــرت عمليــة قتــل األجنــة حقــاً للمــرأة حيميــه الدســتور وبعــد عشــر ســنوات 
وصــل الرقــم إىل )مليــون ونصــف حالــة إجهــاض( يف العــام الواحــد، أمــا نســبة األطفــال غــر الشــرعين فهــي 
تبلــغ اليــوم 25 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل لألطفــال األمريكيــن ويعيــش ثلــث أطفــال أمريــكا يف منــازل 
دون أحــد األبويــن )إمــا بــدون األب وهــو الغالــب وأمــا بــدون األم(. ومؤشــر آخــر خطــر!، فقــد بلــغ عــدد 
حــاالت االنتحــار بــن املراهقــن األمريكيــن ثاثــة أضعــاف مــا كانــت عليــه عــام 1960، أمــا عــدد مدمــي 
املخــدرات )املدمنــن وليــس املتعاطــن( بلــغ أكثــر مــن ســتة مايــن شــخص يف الــوالايت املتحــدة وحدهــا، 
وقــد تناقــص كثــراً أعــداد الشــبان والشــاابت الراغبــن يف الــزواج، طبعــا يف جمتمــع يســمح )ابحلريــة اجلنســية 
الكاملــة( ويتيــح املســاكنة بــن الرجــل واملــرأة دون أي رابــط شــرعي أو قانــوين يف بيــت واحــد، وخــوف الرجــل 
مــن قانــون األحــوال الشــخصية الظــامل أتخــذ الزوجــة نصــف ثروتــه يف حالــة الطــاق واضطــرار املــرأة للقبــول 
ابملســاكنة بــدون زواج بســبب حاجتهــا إىل رجــل يقــف معهــا وحيميهــا انهيــك عــن احلاجــة البيولوجيــة. أمــا 
قضيــة الشــذوذ اجلنســي وقانــون الــزواج بــن أبنــاء )اجلنــس الواحــد( فحــدث وال حــرج فقــد بلغــت حــداً مل 
يكــن ممكنــاً جمــرد ختيلــه يف الســابق، وكانــت )هيــاري كلنتــون( املتعجرفــة أول ســيدة أوىل يف البيــت األبيــض 

متشــي يف تظاهــرة لـــ )مثليــن( إلبــداء تعاطفهــا مــع قضيتهــم ومطالبهــم املشــروعة.
وأخــراً خيلــص املؤلــف للقــول إن هــذه هــي إحصــاءات جمتمــع منحــط وحضــارة حتتضــر ومتــوت، وأن بلــداً مثــل 

هــذا ال ميكــن أن يكــون حــراً فــا وجــود للحريــة دون فضيلــة وال وجــود للفضيلــة بغيــاب اإلميــان.

الشعب السوري
 بحاجة لتطوير النضال السياسي
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بعــد مماطلــة وحمــاوالت إنــكار وهتــّرب، اعرتفــت اململكــة الســعودية رمسيــاً، أن الصحــايف مجــال خاشــقجي »ميــت« بيــد أن 
ميتتــه، وفــق الروايــة الســعودية، نتجــت عــن مشــاجرة داخــل القنصليــة الســعودية إبســطنبول، لتبقــي نفســها يف دوائــر متعــددة، 

مــن الغبــاء والعرضــة لابتــزاز، بــل ورمبــا أكثــر.
إذ ونتيجــة تبايــن واختــاف التصرحيــات، ضّيــق حــّكام اململكــة، أو بصيغــة أدق، امللــك ســلمان وابنــه حممــد، اخلنــاق حــول 
رقبتيهمــا، فــإن تغافــل اجلميــع عــن تصريــح بــن ســلمان لوكالــة »بلومــرغ« األمريكيــة، ومنــذ اليــوم الثــاين لتغييــب خاشــقجي، 
وتناســى اجلميــع تصرحيــات امللــك األب، إن عــر التصرحيــات أو خــال مكاملاتــه برؤســاء عــدة، منهــم األمريكــي والرتكــي، 
وقفــز اجلميــع علــى الــرواايت اإلعاميــة والتجييــش الــذي اعتمدتــه اململكــة عــر مطارقهــا الصحفيــة، وســائل كانــت، كجريــديت 
»احليــاة« و«الشــرق األوســط«، أو تلفــزات كمثــل »العربيــة« وجمموعــة »إم يب ســي«، أو مــا ســاندها مــن إعــام إمــارايت أو 

مصــري، أو أشــخاص كان هلــم حضــور عــريب، إن مل نقــل مصداقيــة، كمثــل »نــدمي قطيــش« و«غســان شــربل«.
إن تعامــل اجلميــع مــع تلــك املنــاورات وحمــاوالت طمــس، أو قلــب احلقائــق، أليــس الســؤال البدهــي اآلن، وبنــاء علــى الروايــة 

املهلهلــة »شــجار« أن يســأل اجلميــع عــن اجلثــة وعــن ســبب إخفــاء حقيقــة املــوت خــال الشــجار طيلــة عشــرين يومــاً.
مبجمــل األحــوال، مثــة مــن يريــد للمملكــة مزيــداً مــن الغــرق، وهــو وحــده مــن يقــدم تلــك احللــول اإلخراجيــة الغبيــة، لينقلهــا 
مــن طــور تنــازل إىل آخــر ومــن مرحلــة إحــراج وابتــزاز إىل أخــرى، لــرتى نفســها ابلنهايــة، أمــام واجــب إعــان كامــل روايــة 
اجلرميــة، حــى وإن ألبســتها لغــر مــن أمــر وأوعــز، لتضحــي بعشــرين ضابطــاً ومستشــاراً ورجــل أمــن وطــب ختصصــي، ورمبــا 

أيضــاً، لــن متــر.
لــو ســألنا عــن أهــم األســباب الــي دفعــت جبرميــة مجــال خاشــقجي لتكــون قضيــة رأي عــام دويل، واســتحال علــى اململكــة، 
أن ختفيهــا وتطمســها أو تغــر األســباب والنتائــج، كمــا فعلــت ومل تــزل، علــى األقــل خــال العامــن األخريــن، مــذ ملــع جنــم 

الوريــث حممــد وبــدأت تنحيــة وتصفيــة األمــراء وأصحــاب الــرأي واملعارضــن.
رمبــا شــهرة مجــال خاشــقجي هلــا دور مهــم ابألمــر، وقــد يكــون إلقامتــه منــذ عامــن ابلــوالايت املتحــدة وكتابتــه مقالــة دوريــة 
بكــرى صحفهــا دور آخــر، كمــا لتصميــم تركيــا علــى التحقيــق وكشــف احلقيقــة، دور قــد يكــون اثين أهــم أســباب طفــو قضيــة 

مقتــل خاشــقجي علــى ســطح االهتمــام اإلقليمــي ورمبــا العاملــي.
قلنــا اثين أهــم األســباب، ألننــا حنســب الــدور األول انلــه اإلعــام، ألننــا رأينــا وعــر حنــو ثاثــة أســابيع، محــات إعاميــة مركــزة 
ومنظمــة، رمبــا مل يــك هلــا ســابقة، رغــم اجلرائــم املرعبــة الــي اقرتفهــا طغــاة املنطقــة خــال العقــد األخــر، ويف ســورية خصوصــاً، 

مــن جرائــم قتــل حتــت التعذيــب وقتــل عــر القصــف، فضــًا عــن القتــل جتويعــاً وغرقــاً وقهــراً.
وبرأينــا، وإن مثــة خروجــاً عــن صلــب املوضــوع، لــو أتيــح جلرائــم بشــار األســد مــن كشــف ومحــات إعاميــة، كالــي انهلــا مقتــل 

الصحــايف خاشــقجي، الســتحال رمبــا علــى األســد االبــن ومــن يدعمــه، متريــر مقتــل وإعاقــة نيــف ومليــون ســوري.
بــدء، مثــة ســيناريوهات قليلــة، ســتمر هبــا حتقيقــات وعقابيــل جرميــة مقتــل خاشــقجي، بعــد طــور االعــرتاف  عــود علــى 
الســعودي. منهــا، أن يتــم رمــي أكبــاش فــداء بوجــه احملرقــة، وتُرفــع ابلتــوازي أرقــام الرشــى والتنــازالت الســعودية، وخاصــة 

لواشــنطن، فتمــر اجلرميــة، كمــا مــرت ســواها مــن جرائــم ابملنطقــة، كانــت رمبــا أوجــع وأكثــر أملــاً وفجــوراً وفقاعــة.
أمــا الســيناريو الثــاين، أن يتــم تقــدمي وعــود، لرتامــب خاصــة، أن حممــد بــن ســلمان لــن يبقــى ابحلكــم، بعــد أوامــره بقتــل 
خاشــقجي، ولكــن بعــد أن متــر »زوبعــة اجلرميــة«، فيتــم اســتعادة مــن هــو أوىل منــه لواليــة العهــد ويبعــد »الشــاب الطمــوح« 

عــن األنظــار أو تتلقفــه وأموالــه واشــنطن أو غرهــا مــن العواصــم الدميقراطيــة حــول العــامل.
ورمبــا ابلســيناريو الثالــث، يــرى امللــك ســلمان أنــه أمــام مــأزق، إن اســتمر اإلعــام وأنقــرة وواشــنطن ابلضغــط، فيعــزل حممــد 

وأييت أبحــد إخوتــه، أو أبنــاء عمومتــه، علــى األقــل، حبــل تســكيي مرحلــي.
ليــأيت الســيناريو الرابــع، الــذي يكــون خالــه مقتــل الصحــايف مجــال خاشــقجي، مبثابــة شــرارة شــبيهة مبقتــل التونســي حممــد 
بوعزيــزي، فيســرّع انفجــار الشــارع اخلليجــي احملتقــن واملهضومــة حقوقــه، فتكــون بدايــة، رمبــا لســنوات، قــد تغــّر مــن مامــح 

املنطقــة وخارطــة النفــوذ، حــى عامليــاً.
وهــو، الســيناريو األخــر، ســيأيت أبول نتائجــه، علــى وحــدة اململكــة وتفتيــت قواهــا وإمكاانهتــا، الروحيــة واالقتصاديــة، وهــو، 
علــى األرجــح، ســيفيد مــن يــرى ابملنطقــة بقيــة إرثــه االمراطــوري أو يرتبــص ابملنطقــة شــراً، كمــا حتســب أن ضيــاع الســعودية ال 

يتمنــاه معظــم مــن طالــب بكشــف حقيقــة مقتــل خاشــقجي وضــرورة جلــم متــادي وجرائــم الشــاب الوريــث املتهــور.
ببســاطة، ألن هتــدمي اململكــة، ليــس يف صــاحل املنطقــة وال احللــم العــريب ابلتحــرر والدميقراطيــة، إذ مثــة حلــول، ميكــن عرهــا، 
االســتفادة مــن نقــاط قــوة الســعودية لتكــون يف صــاحل األحــام العربيــة، أقلهــا تنحيــة وإبعــاد اجملرمــن عــن ســدة القــرار والذيــن 

وجــدوا برشــى الــوالايت املتحــدة، ضمــاانً لبقائهــم ابحلكــم وإبعــاد مملكــة النفــط والرمــال عــن عــدوى الربيــع العــريب.
هنايــة القــول: إهنــا لعنــة الــدم وال شــك، ليــس دم خاشــقجي الــذي أراد أن يقــول ال للديكتاتوريــة، وإن بصــوت منخفــض، 
أراد أن يعــر عــن رأيــه بتشــتيت اململكــة وتبديــد قواهــا، أراد أن يومــئ ملخاطــر مســرة اململكــة بعــد جتهيــز بــن ســلمان لــرث 

حكــم وملــك أبيــه.. وأراد أن يشــر لــدور اململكــة بدعــم الثــورات املضــادة وخنــق الثــورة الســورية.
بــل ودم الســورين أيضــاً، إذ مل ميــض وقــت طويــل لينســى الســوريون أو يتناســوا، أن اململكــة أول مــن أرســلت دعمــاً ماليــاً 
لنظــام بشــار األســد مطلــع الثــورة لــوأد التظاهــرات، وال ينســى الســوريون أن اململكــة دعمــت الفصائــل الراديكاليــة ومولــت مــن 
رأى ابلثــورة الســورية العظيمــة، انتفاضــة طائفيــة، ومل يتغافــل الســوريون أيضــاً، عــن دور اململكــة بتشــكيل التمثيــات السياســية 
وزجهــا مبــن تريــد ويــدور بفلكهــا وعشــائرها، ليمثــل حلــم الســورين، بــل وحاولــت عــر مؤمتــري الــرايض ومل تــزل، أن تســّوق 
الواقعيــة السياســية، فغــرت مــن بنيــة املعارضــة ورعــت ومل تــزل، أنصــار احللــول االهنزاميــة الــي تبقــي علــى بشــار األســد وتســعى 

لرتــوش تفصيليــة، مــن قبيــل تعديــل الدســتور واملشــاركة اهلامشــية ابحلكــم.
أكيــد أنمــل بقصــاص، وإن إهلــي، مــن اململكــة ومــا فعلتــه ابملنطقــة والثــورات العربيــة، ولكــن قصــاص حبجــم الذنــب وليــس 

حبجــم ردود األفعــال أو األحقــاد، ألن بتقســيم اململكــة أو هتدميهــا، صفعــة أخــرى ألي أمــل، لــكل احلاملــن ابملنطقــة.

)لن يتوقف أمراء آل سعود عن قرع كؤوس اخلمر مع الرؤساء األمريكيني(
 عبــارة قاهلــا الكاتــب الســعودي انصــر الســعيد يف كتابــه )اتريــخ آل ســعود(، فــكان 
مثنهــا أن اختفــى يف ظــروف غامضــة يف بــروت ومل يعــرف أحــد مصــره إىل اآلن، 
نتيجــة نقــده البنــاء واهلــدام كمــا كان يقــول : “نقــدي بنّــاء للصاحلــن لكنــه هــدام 
للطاحلــن”، فمــا أشــبه تلــك احلــوادث مــن االختفــاء القســري علــى مــّر العصــور ومــا 
أكثــر ضحاايهــا، والفاعــل دائمــاً مــا يكــون واحــد، وهــو كل ظــامل مســتبد، مــن يتضــرر 

مــن نقــد الكلمــة وجيرحــه ســنان القلــم.
يف حادثــة غامضــة اختفــي الكاتــب الســعودي مجــال خاشــقجي يف قنصليــة بــاده 
مبدينــة إســطنبول أثنــاء إهنــاءه بعــض املعامــات العائليــة هنــاك، ومل تظهــر حــى اآلن 
مؤشــرات تؤكــد وجــوده داخــل القنصليــة ابســتثناء بعــض التصرحيــات مــن املســئولن 
األتــراك الــي اعلنــت وجــوده بداخلهــا، مــا دفــع الســلطات احملليــة الرتكيــة بتطويــق مبــى 
خــارج  لنقلــه  احلدوديــة حتســبا  واملعابــر  املطــارات  علــى  األمــي  والتشــديد  القنصليــة 

البــاد.
مل يكــن خاشــقجي مــن أشــرس املهامجــن لسياســة اململكــة الســعودية يف عهــد وىل 
العهــد حممــد بــن ســلمان، لكنــه كان األكثــر وعيــاً وعقانيــة، وتوجيهــاً حنــو بوصلــة 
اإلصــاح والتغيــر املتــدرج، لذلــك وصفــه الصحفــي الريطــاين )ديفيــد هرســت( أنــه 
إصاحيــاً حقيقيــاً ودميقراطيــاً أصيــًا، وكان ابــن املؤسســة والناصــح األمــن الــذي يعــّر 
عمــا يف داخلــه بصــدق وأمانــه، وكان يبــدي خشــيته مــن أن يتســبب ويل العهــد يف 
هنايــة املطــاف إبفــاس اململكــة الســعودية بســبب مشــاريعه النزويــة، اهلادفــة إىل إقامــة 

مــدن المعــة علــى الرمــال.
تتــورع  احلادثــة، وال  لتلــك  مشــاهبة  حبــاالت كثــرة  الســعودية  اململكــة  اتريــخ  حيفــل 
أنظمتهــا مــن فعــل أي شــيء يف ســبيل احلفــاظ علــى هيبتهــا وتعزيــز بقاءهــا يف احلكــم، 
فكان القمع والتنكيل والقتل هي األســلحة املعتادة يف تصفية كل شــخص يشــذ عن 
قطيــع املــدح والتأييــد لسياســة أنظمتهــا املتعاقبــة، حــى وإن كان مــن األســرة احلاكمــة 

نفســها، ومعتقلــي قصــر الريــدز كارلتــون ليســوا منــا ببعيــد.
)إذا أراد هللا نفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوهلم(.

 بتلــك اجلملــة قــرأت الواقــع السياســي املهلهــل الــذي تعيشــه اململكــة يف عهــد ويل 
العهــد، وسياســتها املزاجيــة الــي جتنــح هبــا حنــو العزلــة شــيئاً فشــيئاً، حــى مل يعــد هلــا أي 
رصيــد دعــوي يف املنطقــة، وال ثقــل سياســي يف كثــر مــن القضــااي اإلقليميــة، فــإىل اآلن 
مل تقطــف اململكــة مــن مثــار سياســة ويل العهــد إال التــورط يف حــرب اليمــن واحلصــار 
واخلــارج،  الداخــل  والعلمــاء يف  لألمــراء  واســعة  اعتقــاالت  قطــر ومحلــة  دولــة  علــى 
وخســارة دورها السياســي وفشــله يف القضية الســورية، ابإلضافة إىل السياســة الداخلية 
التقشــفية الــي أرهقــت الوافديــن ومســحت جيــوب املواطنــن، يف حــن أن مســتوى 
الرفاهيــة الــي يعيــش فيهــا ويل العهــد بلــغ حــد الســفاهة واجلنــون، لكنــه أراد أن يســد 
العجــز الــذي تركــه وراءه الرئيــس األمريكــي ترامــب بعــد القمــة اإلســامية ابلــرايض، 
ويعــّوض مليــارات الــدوالرات الــي أخذهــا مــن اململكــة يف صــور عقــود دفاعيــة حلمايــة 

بــاده.
لقــد جــاء حممــد ابــن ســلمان مدفوعــاً جبنــون الســلطة، ضــارابً بعــرض احلائــط القيــم 
األخاقيــة واألعــراف الدبلوماســية، حــى جتــرأ وانتهــك ســيادة دول أخــرى عــن طريــق 
عمليــات خطــف هبلوانيــة تزيــد مــن تفاقــم الكارثــة وجتلــب مزيــداً مــن العــداء للمملكــة، 
بعــد أن قــدًّم مكانتهــا ودفــع املنطقــة للتطبيــع العلــي مــع الكيــان الصهيــوين وتصفيــة 
قضيــة القــدس وفقــاً لشــروط اليهــود، وابتغــاء الدعــم األمريكــي لتثبيــت أركان حكمــه، 
كمــا قــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق إيهــود أوملــرت يف لقــاء تليفزيــوين “أن 

حممــد بــن ســلمان يّكــرس جهــوداً مجّــة خللــق تطبيــع مــع إســرائيل”
إن مــن األمــور املهمــة أننــا البــد أن نفــرق بــن النظــام الســعودي وبــاد احلرمــن حــى ال 
جترفنــا العاطفــة حنــو التأييــد األعمــى لسياســة اململكــة اخلاطئــة الــي أضــّرت ابلشــعوب 
التائقــة إىل احلريــة منــذ زمــن بعيــد حــى صدمهــا املــال الســعودي أمــام اكتمــال حلمهــا 
الثــوري، فعمــدت علــى شــراء أنظمــة سياســية اتبعــة هلــا وأدت حلــم الشــعوب وكبتــت 

أنفاســها وســلبت حريتهــا.
)ســقط النقــاب عــن الوجــوه الغــادرة …. وحقيقــة الشــيطان ابنــت ســافرة(، لقــد 
عــّرت األحــداث الــي جتــوب املنطقــة وجــه اململكــة احلقيقــي، وأســقطت الشــعارات 
الراقــة الــي كانــت تتدثــر هبــا جتــاه قضــااي األمــة، فاجتهــت حنــو تكميــم األفــواه واخلطــف 
واالعتقال لكل خمتلف معها دون أن تكرتث بقوانن أو تعبأ بعواقب سياســتها وأهنا 

ســتهوي ابملنطقــة حنــو مســتنقع مظلــم ال يعلــم مــداه إال هللا.
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زكي الدروبي

منــذ انطاقــة الثــورة الســورية يف منتصــف آذار 2011، وضعــت أمــام قــوى الثــورة مهــام مل 
تســتطع تنفيذهــا ألســباب أمههــا طبيعــة القــوى السياســية أو بعضهــا علــى األقــل، الــي فضلــت 
اهليمنــة علــى الثــورة مضحيــة بوحــدة عمــل املعارضــة. كمــا ســاهم  النظــام  يف إفشــال وحــدة 
املعارضــة، وكانــت قمــة الفشــل مؤمتــر القاهــرة  2012 وهــو الوحيــد الــذي مت حــى اآلن بســبب 
تعنــت بعــض األحــزاب املشــكلة للمجلــس الوطــي ، مث التطــرف الــذي أبــداه اجمللــس الوطــي 
برفضــه قــرارات جنيــف  -1-لنفــس العــام، وهكــذا بعثــرت املعارضــة السياســية وفقــدت قدرهتــا 
علــى إدارة الصــراع بنجــاح مــع النظــام ممــا ســاهم يف فتــح الطريــق أمــام التطــرف والعســكرة 
وســيطرة املنظمــات املتطرفــة علــى الثــورة الســورية،  ومســح للنظــام بوصفهــا بثــورة )املتطرفــن 
مــن  والقتلــة( ونشــر هــذا الوصــف  عنــد الــرأي العــام العاملــي بعــد أن نفــذ املتطرفــون عــدداً 
األعمــال اإلجراميــة املصــورة داخــل ســورية ويف عــدد مــن البلــدان األوروبيــة، وكل ذلــك ســاهم 
يف عــزل الثــورة عــن داعميهــا مــن الشــعوب احملبــة للســام ،ومســح للقــوى الرجعيــة يف منطقتنــا 
اهليمنــة علــى الفصائــل املســلحة، وبعثرهتــا جملموعــات صغــرة ودفعهــا للتقاتــل فيمــا بينهــا، ممــا 
ســهل القضــاء عليهــا عنــد الضــرورة واســتطاع النظــام الســيطرة علــي مناطــق كبــرة جــداً كانــت 
حتــت ســيطرة املعارضــة طيلــة فــرتة الثــورة، كمــا مســح للــدول االجنبيــة ابلتدخــل يف ســوراي ممــا حــول 
ســوراي إىل ســاحة للصراعــات الدوليــة وأفقــد الســورين قدرهتــم علــى تقريــر مســتقبلهم وحتديــد 
شــكل النظــام الــذي يرغبونــه، وال نريــد أن نتحــدث عــن االئتــاف الــذي مســح بتعامــل القــوى 
اخلارجيــة مــع الفصائــل مباشــرة يف تســليحها ودعمهــا وحتديــد سياســتها دون أي احتجــاج منــه.
واآلن  تســتعد  قــوى خمتلفــة لانتقــال إىل احلــل السياســي ونــرى أنــه مــن املفيــد أن تســتفيد 
املعارضــة السياســية وقــوى الثــورة يف الداخــل مــن كافــة االخفاقــات الــي متــت خــال الفــرتة مــن 
انطــاق الثــورة وحــى اآلن ، وتعمــل علــى توحيــد قواهــا كــي تكــون قــادرة علــى إصــدار برانمــج 
سياســي يــؤدي إىل إســقاط النظــام،  واالنطــاق لبنــاء نظــام وطــي دميقراطــي  حتتاجــه بــادان، 
وحتتاجــه منطقتنــا، وخصوصــاً بعــد أن توضــح، أن املطلــوب هــو دميقراطيــة طائفيــة أو قوميــة، 
أي تقاســم الســلطة مــن قبــل مكــوانت وفــرض زعمــاء هلــذه املكــوانت أتمتــر أبمــر القــوى الــي 

أوجدهتــا، وهــذا مــا نشــاهده يف العــراق ويف لبنــان ويف ليبيــا واليمــن ،،، اخل
وال ميكــن تنفيــذ هــذا التوجــه مــن قبــل الــدول النافــذة يف ســوراي دون متزيــق املعارضــة مــرة أخــرى 
الــي  وبعثرهتــا ودفعهــا للتصــارع فيمــا بينهــا كــي يســهل يف الوقــت املناســب إظهــار البدائــل 

تنســجم ومصــاحل هــذه الــدول.
وميكن أن نرى مؤشرات لبداية هذا التوجه مثال:

1- تعميق الفجوة بن الداخل واخلارج.
2- دفع املظاهرات اجلماهرية ملعارك داخلية بدال من تركيز جهدها ضد النظام.

3- الدعــوى إىل عــدد واســع مــن املؤمتــرات الوطنيــة حبيــث ينتــج كل مؤمتــر قيــادة تدعــي متثيلهــا 
للثــورة الســورية وهكــذا تتصــارع القيــادات.

4- ماحظــة تدخــل الســفارات ودول خارجيــة مبــا فيهــا اســرائيل لتشــكيل جتمعــات مواليــة هلــا 
تتحــدث ابســم الثــورة الســورية وتكــون ممثلــة هلــا يف اهليئــات احلكوميــة القادمــة.

وبكلمــة فــإن النظــام والقــوى احلليفــة لــه واجملموعــات األخــرى الفاعلــة يف ســوراي اســتفادت مــن 
حالــة البعثــرة والصــراع الــي متــت يف مراحــل الثــورة املختلفــة وتعمــل علــى تعميــق هــذه اخلافــات 
يف املرحلــة اجلديــدة وهــي مرحلــة انتهــاء العمــل العســكري وبدايــة الدخــول يف احلــل السياســي.

ونــرى مــن خــال ماحظاتنــا حــى اآلن أن مثــل هــذه السياســات  تلقــى جناًحــا ملفتًــا عنــد 
البعــض ممــا يؤكــد أهنــم  مل يســتفيدوا مــن التجــارب الفاشــلة للثــورة الســورية ، وال تــزال عقليــة 
اهليمنــة أو الســيطرة موجــودة عندهــم ، ومل يتجابــوا مــع النــداءات املختلفــة الــي صــدرت واملطالِبــة  
بوحــدة  الصــف الوطــي الدميقراطــي يف ســوراي، ممــا يــرتك هلــم حريــة احلركــة ويســاهم يف عــدم 
االتفــاق علــى برانمــج سياســي واضــح للمعارضــة ويســهل فــرض سياســات القــوى األخــرى ، 
وحنــن مــن جهتنــا الزلنــا نراهــن علــى وطنيــة اجلميــع وندعــو  إىل البــدء حبــوار وطــي جــدي أو 
كمــا مسينــاه ) لقــاء تشــاوري( بــن القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة متخلــن مجيعــاً عــن مكاســبنا 
التمثيليــة وغرهــا ومقدمــن الوطــن علــى أي صيغــة  سياســية أخــرى، فاعلــن مــن أجــل إجيــاد 
أكــر إمجــاع حــول سياســيات نتفــق عليهــا مجيعــاً، وممثلــن يتفاوضــوا لتحقيــق هــذه السياســيات 

حماطــن أبكــر إمجــاع وطــي ســوري.
ونــرى أنــه بــدون الوصــول إىل  حــوار وطــي للقــوى املذكــورة ، عــر تقــدمي القضيــة الوطنيــة 
والتخلــي عــن أاننيتنــا واحتــكار التمثيــل فإننــا ســنعيد انتــاج أزمتنــا أبيدينــا ، وعندهــا ال حيــق 
ألحــد أن يســأل ملــاذا وصلنــا إىل هنــا؟؟، فقــد أوصلنــا حنــن أنفســنا إىل الفشــل املتوقــع واملتكــرر، 
مــع كل هــذا نــرى أن كل اآلفــاق مفتوحــة أمامنــا ،  وامكانيــة االنتصــار متوفــرة إذا اســتطعنا 
اخلضــوع  واســتمرار  التمثيــل،  وأحاديــة  التطــرف  مــن  واخلــاص  رؤيتنــا  وتوحيــد  قوتنــا  جتميــع 

للخــارج فهــل حنــن قــادرون؟.

بــدأ نظــام األســد يعلــن أمســاء مــن قضــى حتــت التعذيــب يف ســجونه خــال الفــرتة املاضيــة مــن خــال 
مديــرايت الشــؤون املدنيــة )النفــوس( أبعــداد كبــرة، بعــد أن كانــت ختــرج بشــكل ســري وأعــداد حمــدودة 
جــداً، ابلتزامــن مــع إعــادة ســيطرته علــى معظــم املناطــق الــي كانــت خــارج هيمنتــه املباشــرة، وبقــاء أجــزاء 

مــن حمافظــة إدلــب ومحــاه خــارج ســيطرته وهتديداتــه الــي يطلقهــا ابجتاههــا يوميــاً.
األرقــام الــي ظهــرت، تظهــر حجــم اإلجــرام الكبــر الــذي مت تنفيــذه علــى مــرأى ومســمع العــامل، الــذي 
ظــل صامتــاً علــى هــذه املمارســات الــي يــوم هبــا وكيلــه، فاإلمرايليــة العامليــة وظفــت األســد حاميــاً 
ملصاحلها وملخفرها املتقدم “الكيان الصهيوين”، كما شــرحت بشــكل مطول يف مقالة ســابقة محلت 
عنــوان )الكيــان الصهيــوين واألســد منافــع متبادلــة(، ويتضــح مــن األمســاء الــي عــرف أهنــا استشــهدت 
حتــت التعذيــب أن اإلجــرام موجــه ضــد فئــة معينــة مــن املعتقلــن، وهــم معتقلــي الــرأي، أي املتظاهريــن 
الســلمين الذيــن فضحــوا عهــر هــذا النظــام وأربكــوا قــوى النهــب العاملــي الــي حتميــه، فــكان البــد مــن 
هــذا الشــكل مــن اإلجــرام، وتســريب مقاطــع الفيديــو والصــور الــي تظهــر هــذا املســتوى مــن العنــف 
كــي يرتــدع بقيــة الشــعب الثائــر، لكــن خــاب ظنــه، فاالحتقــان واألمــل كبــران، االحتقــان مــن سياســاته 
القمعيــة واالســتبدادية واألمــل ابلتغيــر إىل ســوراي جديــدة بعيــدة عــن حكــم هــذه العصابــة، ففشــلت 
حمــاوالت إخافــة الشــعب، فــكان هــذا اإلجــرام الكبــر الــذي يــدل علــى حجــم حقــده وخوفــه مــن 
هــذه الفئــة الواعيــة املســتنرة مــن الشــعب الســوري، ويف مقابــل هــؤالء أطلــق األســد معتقلــي القاعــدة 
واإلرهابيــن واجملرمــن مــن ســجونه وســهل وصــول الســاح واألمــوال هلــم، وكانــوا أداتــه الطيعــة يف تشــويه 

صــورة الثــورة الســورية الــي تطالــب ابحلريــة مــن نظــام االســتبداد واالنتقــال للدميقراطيــة.
ووفقــاً للصــور الــي ســربت عــن طريــق قيصــر والــي وصــل عددهــا إىل 55 ألــف صــورة وثقــت 11 ألــف 
ضحيــة قضــت يف ســجون النظــام حتــت التعذيــب، ووفقــاً للتقاريــر الصــادرة عــن املنظمــات احلقوقيــة، 
ومنهــا منظمــة العفــو الدوليــة الــي وثقــت إعــدام النظــام حلــوايل 13 ألــف معتقــل شــنقاً يف ســجن 
صيــداناي، ابإلضافــة الستشــهاد آخــرون بســبب التعذيــب واحلرمــان مــن املــاء والطعــام واألدويــة والرعايــة 
الطبيــة، فــإن هــذا الفعــل يثبــت أنــه سياســة ممنهجــة طبقهــا نظــام األســد بقــرار مــن أعلــى مســتوى يف 
اهلــرم احلاكــم، فمــن غــر املعقــول أن تطبّــق هــذه املمارســات علــى نطــاق واســع، وبشــكل منهجــي دون 

ضــوء أخضــر رأس النظــام.
وكمــا جــرت العــادة فالقــرارات الدوليــة الواجــب تنفيذهــا ال تطبقهــا الــدول احملميــة مــن اإلمرايليــة العامليــة 
مثــل نظــام األســد وإســرائيل، وال حترتمهــا تلــك القــوى العامليــة، فاملصــاحل السياســية واالقتصاديــة للــدول 
الــي تدعــي محايــة حقــوق اإلنســان، وتدعــي الدميقراطيــة دفعتهــا للكيــل مبكيالــن، فتطبــق دميقراطيتهــا 
وحتــرتم حقــوق اإلنســان مبــا خيــص شــعوهبا، وحتمــي أنظمــة القتــل واالســتبداد يف العــامل الثالــث مقابــل 
لتصريــف  أســواقها  الــي حتكمهــا وبفتــح  البلــدان  ثــروات  بنهــب  القــوى  هلــذه  األنظمــة  تلــك  مســاح 

منتجــات تلــك القــوى.
لقــد أكــد البنــد 12 مــن القــرار 2254 الصــادر عــن جملــس األمــن أواخــر عــام 2015 أن قضيــة 
املعتقلــن موضــوع فــوق تفاوضــي، وملــزم لنظــام األســد، وجيــب إطــاق ســراحهم مجيعــاً فــوراً، إال أن 
األخــر صــم آذانــه عــن مجيــع املطالبــات والنــداءات الدوليــة اخلجولــة، والــي مل تتضمــن رادع يف حالــة 
عــدم التنفيــذ، بــل مسحــت لــه وللمافيــا الروســية املتمثلــة بنظــام بوتــن املخابــرايت ابالســتمرار يف هــذا 
النهــج اإلجرامــي، حــن غضــت البصــر عنــه ســوى مــن قــرارات مل تنفــذ ونــداءات وتوصيــات خجولــة، 
الشــعوب  لثــروات  الناهبــة  العامليــة  القــوى  هــذه  لــدى  واألخاقيــة  اإلنســانية  املعايــر  غيــاب  نتيجــة 

املتحالفــة مــع قــوى االســتبداد كمــا قلــت ســابقاً.
إن سياســة غــض النظــر مــن قبــل القــوى الدوليــة، وغيــاب املســاءلة القانونيــة عمــا يقرتفــه نظــام األســد 
مــن جرائــم حبــق الشــعب الســوري، وغيــاب الــرادع، مســح لــه مؤخــراً بتوزيــع قوائــم تتضمــن أمســاء آالف 
املعتقلــن واملختفيــن قســراً إىل الســجل املــدين، لتســجيل وفاهتــم علــى أهنــا وفــاة طبيعيــة )نوبــة قلبيــة أو 
مــرض أو … اخل(، حمــاواًل هبــذا الفعــل طــي صفحــة املعتقلــن احلقيقيــن، أبنــاء الثــورة الســلمية واملؤمنــن 
بضــرورة االنتقــال مــن نظــام االســتبداد إىل نظــام دميقراطــي تعــددي، فهــؤالء مــن يشــكل ملثــل هــذا 
النظــام وهلــذه القــوى الــي حتميــه اخلطــر احلقيقــي، ويوضــح االتفــاق الــذي مت مؤخــراً بــن جبهــة النصــرة 
والنظــام أن مــن أطلــق ســراحه أشــخاص ال عاقــة هلــم ابلثــورة، إمنــا مت اعتقاهلــم بشــكل عشــوائي منــذ 

فــرتات ال تتعــدى عــدة أشــهر، ومــن مث أطلــق ســراحهم كــي يقــول أنــه ينفــذ قــرارات األمــم املتحــدة.
إننــا كقــوى سياســية وكشــعوب مدعويــن مجيعــاً للوقــوف حبــزم يف مواجهــة هــذه اجلرميــة، فهــذه ليســت 
جرميــة بســيطة حبــق الشــعب الســوري، إمنــا جرميــة ينــدى هلــا جبــن اإلنســانية مجعــاء، وتركهــا متــر دومنــا 
حســاب يعــي اســتمرار أمثــال هــذا اجملــرم يف ارتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم ســيبقى االحتقــان موجــوداً، 

وســيعود التطــرف لرفــع رأســه مــن جديــد بســبب اجلهــل وعــدم الوصــول إىل حــل عــادل للنــاس.
جتــاه هــذه اجلرميــة  للوقــوف موقفــاً حازمــاً  احلــر  العــامل  السياســية وشــعوب  القــوى  إننــا ندعــو مجيــع 
وللمطالبــة حبقــوق أهــايل الشــهداء، وهــي تبــدأ مــن حقهــم يف احلصــول علــى جثمــان ابنهــم كــي يدفنــوه 
بطريقــة آدميــة، وال تنتهــي عنــد حماســبة القتلــة اجملرمــن، بــل تتعداهــا لضــرورة حتقيــق مــا انضــل هــؤالء مــن 

أجلــه، االنتقــال مــن االســتبداد إىل الدميقراطيــة، وكل مــا عــدا ذلــك لــن ينتــج حــًا عــاداًل.

هل نجتاز مرحلة االنتقال إلى
 الحل السياسي بنجاح

سياسي وكاتب سوري

منصور االتاسي
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حنتفــل اليــوم يف تركيــا ابلذكــرى الـــ 95 لتأســيس اجلمهوريــة الرتكيــة احلديثــة، والــي أتسســت عــام 1923 بعــد 
ســنوات عديــدة مــن إســقاط اخلافــة اإلســامية العثمانيــة، ولــوال هــذا التأســيس لكانــت األراضــي الرتكيــة احلاليــة 
عبــارة عــن دويــات متصارعــة تكــره بعضهــا البعــض، فحقــا للشــعب الرتكــي أن حيتفــل هبــذه املناســبة بعــد أن 
خســر ومعــه الشــعوب العربيــة والكرديــة والفارســية وغرهــا خافــة وحدهتــم ملئــات الســنن دون متييــز أو تفرقــة.

ولكــن االحتفــال هــذا العــام ممــزوج بنكهــة نصــر جديــد يتمثــل ابفتتاحنــا اليــوم أكــر مطــار يف العــامل حتتضنــه آخــر 
عاصمــة للخافــة اإلســامية مدينــة إســطنبول، الــي انل شــرف فتحهــا الســلطان حممــد الفاتــح رمحــه هللا حامــل 

البشــارة النبويــة.
إجنــاز جديــد ملســرة »العدالــة والتنميــة« إذ شــّيد املطــار علــى مســاحة 76.5 مليــون مرتمربــع، علــى أن يســتوعب 
عنــد االنتهــاء مــن كافــة مراحلــه 200 مليــون مســافر ســنواي، ومــن املنتظــر أن يتــم االنتهــاء مــن بنــاء كامــل مراحلهــا 

عــام 2023.
أمــا مســاحة املبــى الرئيســي للمطــار تبلــغ مليــون و300 ألــف مرتمربــع، ليكــون بذلــك أكــر مبــى مطــار حــول 

العــامل، وهــو مســتوحى مــن تصاميــم العمــارة العثمانيــة.
يضــم هــذا الصــرح العظيــم ـ الــذي وصفــه الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أبنــه »ليــس جمــرد مطــار بــل هــو 
نــُـصب نصــر« ـ 6 مدرجــات مســتقلة، وقــدرة اســتيعابية تتســع لـــ 500 طائــرة يف آن واحــد، ومرآبــن للســيارات 

بســعة 70 ألــف ســيارة، وهــو مــزود بنحــو 9 آالف كامــرا مراقبــة ذكيــة.
ويتميــز بــرج املراقبــة يف املطــار أنــه مســتوحى مــن الثقافــة اإلســامية والرتكيــة، ومــن شــكل زهــرة التوليــب الــي 

تشــتهر هبــا إســطنبول.
وهلــذا اإلجنــاز الضخــم منفعــة كبــرة ســتعود علــى االقتصــاد الرتكــي وخزينــة الدولــة ابخلــر والنمــو واالزدهــار، إذ أن 
الشــركة املشــغلة له ســتدفع 26 مليار يورو مبا فيها ضريبة القيمة املضافة خال 25 عاما، وهبذا ســتجي خزينة 

الدولــة 176 مليــار لــرة تركيــة مبــا فيهــا ضريبــة القيمــة املضافــة، دون أن ختــرج منهــا لــرة واحــدة.
كمــا ســيتحول املطــار اجلديــد وجهــة لـــ 250 شــركة نقــل جــوي، تنطلــق منــه إىل أكثــر مــن 350 وجهــة حــول 

العــامل، فضــا أن حصتــه مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل الرتكــي ســتصل إىل 4.9% مــع حلــول عــام 2025.
نعــم مــا هــذا الصــرح الــذي نفتخــر بــه إال حلقــة جديــدة مــن حلقــات إجنــازات مســرة »العدالــة والتنميــة« بقيــادة 
الطيــب أردوغــان، الــذي ال يلتفــت إىل أقــوال هــذا أو ذاك بــل يهتــم أوال وأخــرا مبشــروعه الــذي يريــد بــه أن يبــي 

بلــدا قــواي حديثــا يكــون ســيد احلاضــر بنكهــة عــزة املاضــي، بلــدا عينــه علــى املســتقبل.
حنــن نكافــح اليــوم ومــع هــذه االجنــازات الضخمــة، مــن أجــل الوصــول إىل الدميقراطيــة املتقدمــة واالقتصــاد القــوي، 

واالرتقــاء برتكيــا إىل مصــاف الــدول املتحضــرة املعاصــرة.
مــا ذكــرى أتســيس اجلمهوريــة وافتتــاح هــذا املطــار العمــاق إال شــعلة مزدوجــة متوقــدة تنــر لنــا طريقنــا مــن أجــل 

مســتقبلنا اجمليــد العظيــم.
وكمــا كنــا يف مســرة عظيمــة منــذ الدولــة الســلجوقية إىل العثمانيــة ومنهــا إىل اجلمهوريــة الرتكيــة احلديثــة، مســرة 
نورهــا ذاك النــور الــذي مضــى علــى شــعاعه العظيــم 1440 عامــا هجريــة، فإننــا أيضــا نتطلــع لتحقيــق أهدافنــا 

لعــام 2023 ومــن بعدهــا ألهــداف عــام 2053 مث أهــداف عــام 2071.
تركيــا اليــوم الــي تعتــر أول دولــة يف العــامل مــن حيــث تقدميهــا للمســاعدات اإلنســانية، نفتخــر هبــا أهنــا تقــوم مبــا 
يقــع علــى عاتقهــا مــن مســؤوليات جســيمة جتــاه البشــرية واإلنســانية، وخــر دليــل علــى صدقهــا أن كل مضطهــد 

مظلــوم مهاجــر ال جيــد إال ابهبــا مفتوحــا حــن تغلــق بوجهــه كل األبــواب.
نفتخــر برتكيــا الــي تنهــض اليــوم هنضــة رجــل قــوي كان مكبــا بساســل ســجانيه، هنضــة تســعد الصادقــن جتــاه 

أمتهــم وتغيــظ العمــاء واحلمقــى فيهــا.
ال ميكــن لرتكيــا إيقــاف خططهــا الــي جتعلهــا قــوة ُمســَتهابة يف اإلقليــم والعــامل.. ال ميكــن لرتكيــا أن تقــدم علــى هــذه 
اخلطــوة مهمــا بلغــت الضغــوط ومهمــا بلغــت التحــدايت ومهمــا كانــت الصعــوابت، نعــم املكائــد ســتزداد واحلــرب 

ستســتعر ضــد تركيــا، ولكــن تركيــا اليــوم أمــام خيــار مــن اثنــن: إمــا أن تتابــع وتنتصــر وإمــا أن ترتاجــع وتنتحــر.
تركيــا اليــوم يف موقــع تعامــل منــه اجلميــع بنديــة اتمــة، وعلــى اجلميــع أن يــدرك هــذه احلقيقــة، وأال يعامــل تركيــا علــى 

أهنــا اتبعــة لــه، أو أهنــا عاجــزة عــن الــرد وحتصيــل احلقــوق.
تقلــع طائرتنــا اليــوم مــن أرض أكــر مطــار يف العــامل لتقــول للعــامل كل العــامل: لــن يســتطيع أحــد إيقــاف هــذه املســرة 

مهمــا حــاك ودبــر مــن مؤامــرات ومكائــد.
تقلــع طائرتنــا اليــوم مــن أرض أكــر مطــار يف العــامل لتقــول للعــامل كل العــامل: لــن يســتطيع أحــد أن يعرقــل وصــول 

تركيــا ألهدافهــا املســتقبلية.
تقلــع طائرتنــا اليــوم مــن أرض أكــر مطــار يف العــامل لتقــول للعــامل كل العــامل: لــن يســتطيع أحــد إيقــاف هــذه املســرة 

مهمــا حــاك ودبــر مــن مؤامــرات ومكائــد.
تقلــع طائرتنــا اليــوم مــن أرض أكــر مطــار يف العــامل لتقــول للعــامل كل العــامل: حنــن مســتمرون مــع أصدقائنــا وأحبابنــا 

حــول العــامل كــي نبــي معــا حاضــرا مشــرقا ومســتقبا واعــدا.
تقلــع طائرتنــا اليــوم مــن أرض أكــر مطــار يف العــامل لتقــول للعــامل كل العــامل: لــن يتمكــن أحــد مــن متريــر مشــاريعه 
وخططــه دون موافقــة تركيــا، وتركيــا لــن توافــق علــى أي مشــروع فيــه ضــرر للشــعوب ولبــادان، ولــن توافــق علــى أي 

خطــة يرمسهــا أهــل اخلبــث واحلقــد، بــل ســتكون ســدا منيعــا أمــام تطبيقهــا مهمــا كلفهــا األمــر.
تقلع طائرتنا اليوم من أرض أكر مطار يف العامل لتقول للعامل كل العامل: حنن هنا... ومستمرون.

يتعــاون جتمــع احملامــن الســورين األحــرار مــع كل مــن صحيفــة إشــراق وراديــو فجــر، يف نشــر 
الثقافــة احلقوقيــة وتعريــف اجلاليــة الســورية أبحــكام القانــون الرتكــي، مــن خــال الزاويــة الــي 

حيررهــا التجمــع ابجلريــدة، ومــن خــال الرانمــج االســبوعي الــذي يقدمــه عــر راديــو فجــر.
تســعى احلكومــة الرتكيــة دومــاً ملعاجلــة االشــكاالت الــي تعــرتض حيــاة  الاجئــن الســورين  
يف تركيــا، وملعاجلــة  مســألة عمــل الســورين بصــورة شــرعية فقــد  أصــدرت احلكومــة الرتكيــة 
مشــكورة  يف بدايــة عــام 2016، الائحــة التنفيذيــة اجلديــدة إلجــراءات إذن العمــل املتعلقــة 
بنظــام احلمايــة املؤقتــة، ووضعــت شــروطا لذلــك ومنهــا أن يكــون طالــب العمــل مســجًا 
حتــت نظــام احلمايــة املؤقتــة وحيمــل بطاقــة احلمايــة املؤقتــة لفــرتة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن 
اتريــخ تقــدمي الطلــب، ويقــدم الطلــب للحصــول علــى إذن عمــل يف املدينــة املســجل فيهــا 
حتــت نظــام احلمايــة املؤقتــة، وبشــرط  أال تتجــاوز نســبة العمــال الســوريون 10% مــن عــدد 

العمــال األتــراك يف مقــر العمــل.
 ومراعــاة احلــد األدىن ألجــور العمــال الســورين هــو 1300 لــرة تركــي - ويســتثى املهــن 
التاليــة مــن منــح اذن العمــل: طــب األســنان، الصيدلــة، الطــب البيطــري، إدارة املشــايف، 
احملامــاة، كاتــب العــدل، األمــن اخلــاص، جتــارة األمســاك، البحــارة، وكل الوظائــف احلكوميــة 

املدنيــة والعســكرية، ومينــح إذن العمــل مــن وزارة العمــل والضمــان االجتماعــي.
معاانة الاجئن السورين للحصول على إذن العمل:

1- يتهــرب رب العمــل الرتكــي مــن اســتخراج إذن العمــل للســوري الــذي 
يكلفــه مبالــغ ماليــة للتأمــني والضمــان والضرائــب األخــرى.

الرخيصــة  الســورية  العمالــة  يســتخدمون  االتــراك  العمــل  أصحــاب   -2
العمــال  يفــرض احلــد األدىن ألجــور  الــذي  التقيــد ابلقانــون  واملاهــرة دون 

تركــي. لــرة  هــو 1300  الســوريني 
3- رب العمل الرتكي يستخدم العامل االجنيب دون تسجيله واالستحصال 
علــى إذن عمــل ليتهــرب مــن نســبة تشــغيل االجنــيب والــي تفــرض عليــه أال 
تتجــاوز نســبة العمــال الســوريون 10% مــن عــدد العمــال األتــراك يف مقــر 

العمــل.
إن هــذه العقبــات جتــر الاجئــن الســورين علــى القبــول ابلعمــل دون تســجيلهم وهكــذا 
تبقــى حقوقهــم معرضــة للضيــاع، وجيــرون حتــت ضغــط الفقــر للعمــل أبصعــب الظــروف 
كمــا أن الغرامــات الــي تفــرض علــى أرابب العمــل مهمــا كانــت كبــرة ال ميكــن أن تردعهــم 

وجترهــم لتســجيل العمــال االجانــب واالســتحصال علــى إذن العمــل. 
وهذا األمر يتطلب إدخال تعديات تعاجل هذه الثغرات يف قانون العمل احلايل.

من أكبر مطار بالعالم..
 تقلع طائراتنا اليوم لتقول: نحن هنا

الزاوية القانونية

الالجئين السوريين وإذن العمل

صحفي وكاتب تركي

عبد الهادي مصطفىحمزة تكين

رؤية قانونية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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ال شــك أن أهــم حتــد التفــاق سوتشــي 17 ســبتمر/أيلول املاضــي 
بــن تركيــا وروســيا حــول إدلــب، كان التــزام املنظمــات الســورية الــي 
توصــف ابلراديكاليــة بســحب أســلحتها الثقيلــة مــن املنطقــة منزوعــة 
مــن مناطــق خفــض  الســاح حبســب االتفــاق إىل منطقــة أخــرى 
املنظمــات  تلــك  أن  التحــدي  هــذا  وســبب  إدلــب،  يف  التصعيــد 
أعلنــت مباشــرة بعــد توقيــع االتفــاق بــن تركيــا وروســيا، أهنــا ترفــض 
االنســحاب وغــر موافقــة علــى ذلــك االتفــاق، وهــذا يعــي أن أمــام 
مــع روســيا  عليــه  اتفقــت  مــا  لتنفيــذ  الرتكيــة عقبــة كبــرة  احلكومــة 
ثاثــة مايــن  عــن  يزيــد  مــا  فشــل حماولتهــا إلنقــاذ  أو  االحتاديــة، 

مواطــن ســوري يف إدلــب وغرهــا.
وقبــل أن تعلــن احلكومــة الرتكيــة ســحب هــذه املنظمــات أســلحتها 
الثقيلــة خبمســة أايم أعلــن الرئيــس الروســي بوتــن عــن مواقــف إجيابيــة 
ومرحبــة ابجلهــود الرتكيــة إلجنــاح االتفــاق، فقــال بوتــن خــال مؤمتــر 
صحــايف مــع املستشــار النمســاوي سبســتيان كــورز،  4 أكتوبــر/

تشــرين األول اجلــاري مبدينــة ســان بطرســرغ الروســية: “إن بــاده 
تعمــل ابلتعــاون مــع تركيــا يف إطــار اتفــاق سوتشــي للحفــاظ علــى 

إدلــب  حمافظــة  يف  النــار  إطــاق  وقــف 
الســورية، وأن الوضــع فيهــا بــدأ ابلعــودة إىل 
تركيــا  اختذهتــا  الــي  التدابــر  بفضــل  طبيعتــه 
“اإلجــراءات  بوتــن:  وأضــاف  وروســيا”، 
الصحيــح،  تتقــدم ابالجتــاه  اخلصــوص  هبــذا 
ولــدّي أســباب للثقــة ابلوصــول إىل أهدافنــا، 
لتلــك  للوصــول  اخرتانهــا  الــي  ووســائلنا 

فعــال”. بشــكل  تعمــل  األهــداف 
بعــد  صــدرت  الروســية  التصرحيــات  هــذه 
إعان الرئيس الرتكي أردوغان يوم األول من 
أكتوبــر اجلــاري عــن بــدء خــروج اجملموعــات 
الراديكاليــة مــن املنطقــة منزوعــة الســاح يف 
إدلــب، وقبــل أن تعلــن وزارة الدفــاع الرتكيــة 
عــن: “تشــكيل املنطقــة املنزوعــة الســاح يف 
الســورية وســحب األســلحة  إدلــب  حمافظــة 
الثقيلــة مــن هنــاك مبوجــب اتفــاق سوتشــي، 
الضامنتــن  الدولتــن  بــن  توقيعــه  مت  الــذي 

تركيــا وروســيا“، هــذا اإلعــان مــن وزارة الدفــاع الرتكيــة جــاء موافقــاً 
ينــص علــى: “ســحب مجيــع  الــذي  الســادس مــن االتفــاق  للبنــد 
اهلــاون  ومدافــع  واملدفعيــة  املتعــددة  الصواريــخ  وقاذفــات  الــدابابت 
اخلاصــة ابألطــراف املتقاتلــة، مــن داخــل املنطقــة منزوعــة التســليح، 
علــى:  ينــصُّ  اخلامــس  البنــد  بينمــا   ،2018 أكتوبــر   10 حبلــول 
“التخلــص مــن مجيــع اجلماعــات اإلرهابيــة الراديكاليــة مــن داخــل 

املنطقــة منزوعــة الســاح، حبلــول 15 أكتوبــر”.
روســيا اليــوم يف ســوراي ليســت حليفــا عســكراي فقــط، وإمنــا صاحبــة 
قــرار سياســي وعســكري، واخلطــوة التاليــة ســتكون تشــكيل دورايت 
مشــرتكة بــن تركيــا وروســيا ملراقبــة املنطقــة، وااللتــزام بتطبيــق االتفــاق، 
وميكــن القــول حلمايتــه مــن االخــرتاق مــن اجلهــات الــي جــاء االتفــاق 
معارضــاً لرغباهتــا ورؤيتهــا للحــل العســكري والسياســي يف ســوراي، 
وهــي حكومــة بشــار األســد وحلفائــه مــن اإليرانيــن، مــن احلــرس 
الثــوري االيــراين وحــزب هللا اللبنــاين، فهــؤالء يريــدون االنتهــاء كليــا 
مــن وجــود معارضــة ســورية مســلحة، وهــذا مــا جعــل التنظيمــات الــي 
ســحبت أســلحتها الثقيلــة مــن ادلــب إىل خارجهــا علــى بعــد 15 
كيلومــرتا حتتفــظ إبمكانيــات عســكرية كافيــة لصــّد أي هجــوم حمتمــل 

قــد تقــدم عليــه قــوات األســد أوامليليشــيات املتحالفــة معهــا.
هذه النتائج أكدهتا املتحدثة ابســم اخلارجية الروســية ماراي زاخاروفا 
للصحافيــن ردا علــى ســؤال بشــأن التقاريــر الرتكيــة قائلــة: “إن حنــو 
مئــة وحــدة أســلحة ثقيلــة مت ســحبها مــن املنطقــة”، أي أن احلكومــة 

الروســية راضيــة عــن تطبيــق املعارضــة الســورية لبنــود االتفــاق، ويف 
املقابــل أعلنــت قيــادة املعارضــة الســورية أبهنــا أتمــل اســتمرار جنــاح 
عبــد  املعــارض  الســوري  االئتــاف  رئيــس  فقــال  أيضــاً؛  االتفــاق 
الرمحــن مصطفــى: “إن تنفيــذ اتفــاق سوتشــي بشــأن إدلــب يقــوي 
احلــل  بــن  الربــط  وهــذا  السياســي”،  واحلــل  املعارضــة  مــن مكانــة 
ســعت  فرتكيــا  املقبلــة،  للتطلعــات  مؤشــٌر  والسياســي  العســكري 
لتطبيــق رؤيتهــا غــرب الفــرات وعفريــن علــى إدلــب، بوقــف القتــال 
فيهــا، مث أتمــن اجللــوس إىل مائــدة املفاوضــات السياســية ممثلــة مــن 
كافــة أطــراف النــزاع الداخلــي أواًل، وبضمــاانت دوليــة ابألخــص مــن 
روســيا وتركيــا اثنيــاً، وإال فــإن اســتمرار األزمــة هــو اخلطــر املقبــل، 
وهــو مــا ال تريــده روســيا وال تركيــا، واخليــار اإليــراين وحــده غــر ممكــن 

األخــذ بــه وال تطبيقــه بعــد ســبع ســنوات مــن الصــراع املســلح.
روســيا هــي األخــرى أمــام حتــدي محايــة االتفــاق مثــل تركيــا، فروســيا 
مطالبــة أبن حتفــظ منــع قــوات األســد مــن انتهــاك االتفــاق، فاحلــل 
األمريكيــة  الضغــوط  وضمــن  سياســياً،  يكــون  أن  ينبغــي  املقبــل 
والفرنســية واألوروبيــة لــن يكــون خــارج مؤمتــر جنيــف، وهــذا يعــي أن 

جنيــف املقبــل ينبغــي أن يقــرر مصــر الدولــة الســورية، وليــس تلبيــة 
مطالــب بشــار األســد فقــط، والتــزام مجيــع الفصائــل املعارضــة ابتفــاق 
سوتشــي يف إدلــب يعــي أهنــا ســوف تعمــل علــى احلــل السياســي 
ينهــي  أن  يســتطيع  أنــه  يظــن  األســد  بشــار  وإذا كان  اآلن،  بعــد 
األزمــة يف ســوراي ابحلــل العســكري، فــإن اول مــن ســيصطدم معــه، 
القيادة الروســية، ومع رؤية بوتن للحل السياســي يف ســوراي، فبشــار 
األســد مل ولــن يســتطيع حســم الصــراع العســكري وحــده، كمــا أن 
إيــران وميليشــياهتا مل ولــن تســتطيع ذلــك أيضــاً، وخمالفتهــم للرؤيــة 
الروســية يعــي أهنــم ســوف يفقــدون احلليــف الــدويل الــذي وفــر هلــم 
شــرط البقــاء يف ســوراي حــى اليــوم، فروســيا اليــوم يف ســوراي ليســت 
وعســكري،  سياســي  قــرار  صاحبــة  وإمنــا  فقــط،  عســكراي  حليفــا 
وجمــرد اتفاقهــا مــع تركيــا وحدهــا علــى إدلــب بــدون معارضــة علنيــة 
وال عمليــة مــن ســوراي وإيــران حــى اآلن، يعــي أهنمــا فاقــدان حــق 
الرفــض أواًل، أو أهنمــا فاقــدان إمكانيــة املعارضــة العســكرية وحدمهــا 
اثنيــاً، وأهنمــا ال يســتطيعان الطلــب مــن روســيا مغــادرة ســوراي وإهنــاء 
تواجدهــا العســكري فيهــا، فروســيا االحتاديــة أخــذت مــن حكومــة 
بشــار األســد املواثيــق واالتفاقيــات، الــي ختوهلــا التصــرف يف ســوراي 

مبوافقتهــا أو بــدون موافقتهــا أيضــاً.
وأكثــر مــن ذلــك فــإن روســيا اليــوم غــر مســتعجلة يف احلــل السياســي 
أيضــاً، وكأهنــا ترغــب أبخــذ قســط مــن الراحــة بعــد ثــاث ســنوات 
مــن القتــال العنيــف الــذي مل تتوقعــه، فقــد جــاءت حلــرب ثاثــة أشــهر 

وإذا هبــا ثــاث ســنوات، وبــدون معرفــة هنايتهــا لــو اســتمرت بســماع 
الــرأي اإليــراين، ودليــل ذلــك تصريــح وزيــر اخلارجيــة الروســي البــروف 
قائــًا: “إن بــاده ال تــرى أي ســبب للضغــط علــى عمليــة تشــكيل 
جلنــة صياغــة الدســتور يف ســوراي”، وقــال: “ال نــرى أي ســبب مــن 
أجــل الضغــط علــى العمليــة، وحتديــد اتريــخ مصطنــع للبــدء بعملهــا، 
فأهــم شــيء هنــا هــو اجلــودة” يف تعقيبــه علــى مــا قررتــه وفــود الــدول 

الضامنــة ملســار أســتانة.
الــذي  العســكري  املــأزق  مــن  الراحــة  امــام فرصــة  اليــوم  إن روســيا 
ســوراي كان  يف  الســابق  السياســي  فنفوذهــا  إيــران،  فيــه  أدخلتهــا 
الشــعب  أمــام  ملزمــة  هبــا جعلهــا  إيــران  اســتنجاد  يكفيهــا، ولكــن 
الروســي والعــامل أن تكــون علــى مســتوى األزمــة، وإال فــإن فشــلها 
ســوف ينعكــس علــى مســتقبل بوتــن وحزبــه داخــل روســيا والعــامل. 
ســوراي  يف  اإليرانيــة  املليشــيات  إىل  حباجــة  إن كانــت  اليــوم  وهــي 
حلمايــة قواعدهــا العســكرية، فــإن ذلــك ليــس ضــروراي إذا ضمنــت 
محايــة قواعدهــا يف ســوراي بــدون املليشــيات اإليرانيــة، وهــو مــا تعمــل 
عليــه مــن خــال التفاهــم مــع الفصائــل الســورية املســلحة وغرهــا، 
فروسيا ال يهمها اآلن سرعة احلل بقدر 
مــا يهمهــا أتمــن حيــاة جنودهــا وقواهتــا 
العســكرية يف ســوراي، حلن انتهاء األزمة 
علــى  يتحقــق  لــن  وانتهاؤهــا  الســورية، 
يــدي بشــار وال إيــران وحدمهــا، والنتيجــة 
مــن  للخــروج  أمــًا  وجــدت  روســيا  أن 
ســوراي ـ غــر معلنــة هزميتهــا ـ ابلتحالــف 
مــع تركيــا، وال تســتطيع ذلــك قبــل أن 
تضمــن لرتكيــا تواجــدا عســكراي داخــل 
ســوراي لفــرتة حمــدودة، حلــن تنفيــذ تركيــا 
رؤيتهــا للحــل ابالتفــاق مــع روســيا فيمــا 
مث  ومــن  النــار،  اطــاق  وقــف  خيــص 
التوصــل حلــل سياســي يضمــن حقــوق 
والسياســية  املدنيــة  الســوري  الشــعب 
والوحــدة الوطنيــة، مبــا يــؤدي إىل إقامــة 
الروســية  فاملراهنــة  الدميقراطيــة،  ســوراي 
الرئيســة اليــوم علــى تركيــا، وقــد عــر عــن 
ذلــك البــروف بقولــه: “إن الشــركاء األتــراك يلعبــون الــدور الرئيســي 

يف تنفيــذ اتفــاق إدلــب”.
وابملقابــل فــإن تركيــا ال جتــد بديــا عــن االتفــاق مــع روســيا لتضمــن 
ســامة ما تبقى من الشــعب الســوري أواًل، وضمان احلدود اجلنوبية 
لرتكيــا اثنيــاً، ألن أمريــكا تعمــل علــى اســتمرار األزمــة واالقتتــال يف 
ســوراي، هبــدف إضعافهــا اكثــر واســتنزاف إيــران وروســيا فيهــا اكثــر، 
تنظيــم “ي ب  امريــكا زودت  أيضــاً، بدليــل ان  واســتنزاف تركيــا 
ك” مبعــدات حفــر الســتكمال تطويــق حميــط مدينــة منبــج مشــايل 
ســوراي، ابحلفــر واخلنــادق واملتاريــس، وأشــارت املصــادر إىل أن احلفــر 
واملتاريــس متتــد علــى طــول 29.3 كيلومــرت، وتتقدمهــا ســواتر ترابيــة 
ذات ارتفاعــات خمتلفــة، وهــذا يعــي أن أمريــكا تعمــل إلدامــة أوضــاع 
منبــج علــى مــا هــي عليــه لســنوات مقبلــة، فأمريــكا تعمــل ضــد مــا 
يتــم االتفــاق عليــه مــع تركيــا يف منبــج وشــرق الفــرات، مــا جيعــل تركيــا 
تتشــارك مــع روســيا يف الرؤيــة لشــرق الفــرات أيضــاً، فروســيا أعربــت 
عــن قلقهــا مــن الوضــع شــرقي هنــر الفــرات بســوراي، حبســب تصــرح 
املتحدثــة ابســم وزارة اخلارجيــة الروســية مــاراي زاخاروفــا، مــا جيعــل 
روســيا اليــوم أكثــر رغبــة ابالســرتخاء العســكري والسياســي يف ســوراي 
طاملــا ان شــرق الفــرات هــو بيــد أمريــكا وميليشــياهتا الكرديــة حصــرايً، 
بــل إن مشــاريع إعمــار ســوراي مــن وجهــة نظــر روســية بعيــدة احلصــول 
طاملا أن امريكا تشــرتط خروج كامل امليليشــيات اإليرانية من ســوراي 

قبــل االتفــاق علــى حصصهــا يف دعــم االعمــار ماليــاً ومــادايً.
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هل روسيا في حالة استراحة في سوريا

صحفي وكاتب تركي

محمد زاهد جول
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إسطنبول تحتضن ورشة عمل حول سوريا عقدها منتدى األناضول
Anadolu Platformu Suriye Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

Anadolu Platformu Genel Merkezinde yapılan çalıştayda; Anadolu Platformu Suriye Koor-
dinatörlüğünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Suriyeli kuruluşların çalışmaları ve bu 
kuruluşlarla koordinasyon, Sosyal ve kültürel uyum çalışmaları, Eğitim, çocuk ve kadın 
sorunları, Lokal gerilimlerin giderilmesinde yapılabilecekler, İllere göre ve genel Suriye 
çalışmaları, Suriye’nin geleceği, Suriyelilerin Türkiye ve Suriye içindeki durumları, Suriye 
konulu proje çağrıları ve uygulaması gibi gündem maddeleri görüşülerek değerlendirildi.

انقــش املشــاركون يف ورشــة العمــل الــي انتظمــت داخــل املقــر املركــزي ملنتــدى األانضــول جمموعــة مــن املســائل املتعلقــة بســوراي 
والســورين مــن بينهــا األعمــال الــي نفذهتــا ومازالــت تنفذهــا التنســيقية الســورية مبنتــدى األانضــول، وأعمــال املؤسســات الســورية 
والتنســيق مــع تلــك املؤسســات، والفعاليــات اهلادفــة لانســجام االجتماعــي والثقــايف، واملشــاكل املتعلقــة ابلتعليــم والطفــل واملــرأة، 
ومــا ميكــن إجنــازه مــن أجــل تــايف التوتــرات احملليــة، واألعمــال املتعلقــة ابحملافظــات الســورية وبســوراي بشــكل عــام، ومســتقبل 

ســوراي، وأوضــاع الســورين يف تركيــا وســوراي، واملشــاريع املقرتحــة املتعلقــة بســوراي ومــدى تنفيــذ تلــك املقرتحــات.

منتدى األناضول يشارك في المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني في دورته الثالثة
Anadolu Platformu 3. Uluslararası STK Fuarı’na Katıldı

Anadolu Platformu bu yıl İyilikder ile birlikte, İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) ve 
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Yenikapı Avrasya Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası STK Fuarı’na katıldı.
Anadolu Platformu ve İyilikder, iki gün boyunca B8-B9 nolu stantta misafirlerini ağırlayarak 
çeşitli ikramlarda bulundu, Türkçe-Arapça-İngilizce dillerinde basılmış broşür ve faaliyet 
bültenlerini dağıtarak tanıtım çalışması yaptı.

شــارك منتــدى األانضــول هــذا العــام مــع مجعيــة إييلكــدر يف املعــرض الــدويل ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف دورتــه الثالثــة، الــذي احتضنــه 
مركــز أوراســيا للثقافــة الفنــون يف حــي يى كاپــى ابلشــطر األورويب مــن إســطنبول.

املعــرض نظمــه احتــاد املنظمــات األهليــة يف العــامل اإلســامي ابلتعــاون مــع وقــف املنظمــات التطوعيــة الرتكيــة، واســتمر يومــن. واســتقبل 
املنتــدى ضيوفــه يف اجلناحــن رقــم B9-B8 وقــدم هلــم خمتلــف اهلــدااي واملطــوايت املطبوعــة ابلعربيــة والرتكيــة واإلنگليزيــة، إضافــة إىل 
كتيبــات تشــرح خمتلــف نشــاطات املنتــدى. وهبــذا الشــكل يكــون املنتــدى قــد نفــذ محلــة تعريفيــة ضمــن فعاليــات معــرض منظمــات 

اجملتمــع املــدين يف العــامل اإلســامي.

أحمد رمضان يشارك في برنامج حوارات سورية
Ahmed Ramadan Suriye Diyalogları Programına Katıldı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Siyasi Komite Üyesi ve Sözcüsü 
Ahmed Ramadan Fecr Radyo’da yayınlanan Suriye Diyalogları programına konuk oldu. 
Halkla siyasetçilerin bir araya getirildiği ve halktan gelen soruların yanıtlandığı program-
da; Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa’nın 
başkenti Paris’te devlet ve hükümet başkanları bir araya gelmesi, Suriye’de İdlib ve 
Fırat’ın doğusunda meydana gelen gelişmeler, pasaport süreleri biten Suriyeli vatan-
daşların pasaportlarının yenilenmesi için Türkiye Hükümetinin kolaylık sağlaması gibi 
konular ele alındı.

اســتضافت إذاعــُة فجــر يف برانمــج »حــوارات ســورية« عضــَو اهليئــة السياســية لائتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية 
واملتحــدث ابســم اهليئــة أمحــد رمضــان.

الرانمــج جيمــع بــن املســتمعن السياســين، جييــب فيــه رجــال السياســة علــى أســئلة املســتمعن تنــاول ابلنقــاش عــدة مواضيــع 
هتــم الســورين، مــن بينهــا اجتمــاع زعمــاء عــدد مــن الــدول يف العاصمــة الفرنســية ابريــس مبناســبة الذكــرى املئويــة النتهــاء احلــرب 
العامليــة األوىل، والتطــورات اجلاريــة يف إدلــب وشــرق الفــرات، وطلــب تســهيات مــن احلكومــة الرتكيــة لتمكــن الســورين مــن 

جتديــد جــوازات ســفرهم املنتهيــة صاحياهتــا.
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تحوالت التواصل االجتماعي في عصر اإلعالم الجديد

أشكال انتظام المهاجرين والمساعي الرامية لتقبل الشعب التركي لهم

Yeni Medya Çağında Sosyal Medya Dönüşümü

Göçmen Örgütlenmeleri ve Türk Halkının Kabul Süreci

Bilim Eğitim ve Kültür Araştırmaları Merkezi, Yeni Medya Çağında Sosyal Medya 
Dönüşümü başlığı ile 4 haftalık bir atölye çalışması düzenleyerek alanında uzman araştır-
macıları ve konuya ilgi duyan katılımcıları bir araya getiriyor.
Atölyeler 2018 Aralık ayı içerisinde 4 Hafta – 4 Oturum şeklinde planlanmaktadır.
Atölyelere konunun ilgili katılımcıları ve bölgede aktif faaliyet gösteren profesyoneller, 
iletişim ve radyo-tv bölümlerinde yer alan akademisyenler katılım göstereceklerdir.
Atölye çalışmaları Cumartesi günleri saat 11.00’de Bilim Eğitim ve Kültür Araştırmaları 
Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Başvuruların www.bekam.org.tr adresinden alınacağı 
atölye çalışmalarına iştirak eden katılımcılara program sonunda Katılım Belgesi takdim 
edilecektir. Atölye çalışmalarının danışmanlığını Bekam Yönetim Kurulu Üyesi Enes 
Günaslan yürütecektir.
Başvuru Adresi : www.bekam.org.tr
Son Başvuru Tarihi : 28 Kasım 2018
Katılımcıların İlan Tarihi : 29 Kasım 2018
Program Tarihi : 1 Aralık - 22 Aralık 2018 (4 Hafta)
İrtibat Telefonu : + 90 538 419 10 54

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’ın düzenlediği “Suriyelilerin Sosyal Uyu-
munda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının üçüncü oturumu yapıldı. Doç. Dr. Ali Fuat 
Gökçe moderatörlüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmasında “Göçmen Örgütlenmeleri ve 
Türk Halkının Kabul Süreci” ele alındı.
Atölye çalışmasının genel değerlendirme oturumu önümüzdeki hafta Cumartesi günü yapıla-
cak. Oturumda  Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuşmacı olarak katılacak.

نظــم مركــز بيــكام للبحــوث العمليــة والتعليميــة والثقافيــة ورشــة عمــل حتــت عنــوان »حتــوالت التواصــل االجتماعــي يف عصــر 
اإلعــام اجلديــد« تســتمر أربعــة أســابيع. املركــز يهــدف مــن وراء هــذه الورشــة جلمــع الباحثــن واخلــراء واملهتمــن هبــذا الشــأن. 
ويســعى إىل عقــد أربــع جلســات خــال األســابيع األربعــة مــن شــهر ديســمر 2018. وسيشــارك يف اجللســات متخصصــون 
التلفزيــون واإلعــام يف خمتلــف اجلامعــات.  الراديــو  انشــطون يف املنطقــة مهتمــون ابملوضــوع وأكادمييــون عاملــون يف أقســام 
وســتنطلق أعمــال الورشــة الورشــة األوىل أايم الســبت يف متــام الســاعة 11 صباحــاً يف مقــر مركــز بيــكام للبحــوث العمليــة 
والتعليميــة والثقافيــة. وميكــن ملــن يريــد املشــاركة التســجيل يف موقــع www.bekam.org.tr كمــا سيســتلم كل مشــارك 
شــهادة مشــاركة يف هنايــة الرانمــج. أمــا مهمــة االستشــارات املتعلقــة بورشــة العمــل فيشــرف عليهــا الســيد أنــس گون آصــان 

عضــو اهليئــة اإلداريــة ملركــز بيــكام.
www.bekam.org.tr :عنوان املشاركة

آخر موعد لتقدمي طلبات املشاركة: 28 نوفمر 2018
موعد اإلعان عن قائمة املشاركن: 29 نوفمر 2018

موعد الرانمج: من 1 ديسمر حى 22 ديسمر 2018 )على مدى 4 أسابيع(
لاستعام يرجى االتصال ابلرقم التايل: 00905384191054

 على الزواج
ً
- هيئة IHH تساعد 30 سوريا

Suriyeli 30 çifte düğün desteği

دعم ذوي االحتياجات الخاصة في سوريا
Suriye’de engellilere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen bölgelerde 30 
gence düğün hediyesi olarak ev eşyası yardımında bulundu. Suriye’nin kuzeyindeki 
Azez’de yer alan Babusselam Lojistik Merkezi’nde evlenme hayali kuran 30 gence ev
eşyası hediye etti. Suriyeli çiftler, İHH’nın desteğiyle yuva kurdu. 2018’de başlatılan proje 
ile birlikte bugüne kadar 200 Suriyeli çift ev eşyası sahibi oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde yaşayan 20 bedensel engelliye 
tekerlekli sandalye ulaştırdı. İç savaşın sürdüğü Suriye’de bedensel engellilere yönelik 
çalışmalar başlatan İHH, bu çerçevede 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye yardımı 
yaptı.

وزعــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة IHH كميــًة مــن األاثث املنــزيل علــى30 شــاابً ســورايً مقدمــن علــى الــزواج يف املنطقــة 
الــي مت تطهرهــا مــن اإلرهــاب عــن طريــق عمليــة درع الفــرات. ومت تقــدمي هــدااي العــرس تلــك يف مركــز الدعــم اللوجســي يف ابب 
الســام املتاخــم لقريــة إعــزاز الواقعــة مشــال ســوراي. وبذلــك ســامهت هيئــة اإلغاثــة يف بنــاء عــش الزوجيــة لـــ30 عائلــة جديــدة. 
وبذلــك يصــل عــدد العائــات اجلديــدة الــي قدمــت هلــا اهليئــة اإلغاثيــة أاثاثً منزليــاً 200 عائلــة ســورية، وذلــك يف إطــار برانمــج 

تزويــج الشــباب الســوري الــذي أطلقتــه اهليئــة خــال العــام اجلــاري.

وزعــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة IHH عــدداً مــن الكراســي املتحركــة علــى 20 معوقــاً يعيشــون يف حمافظــة إدلــب مشــال 
ســوراي، وذلــك يف إطــار املســاعدات الــي تقدمهــا اهليئــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة املتضرريــن مــن احلــرب اجلاريــة يف ســوراي.

نظــم مركــز بيــكام للبحــوث العمليــة والتعليميــة والثقافيــة اجللســة الثالثــة لورشــة العمــل املتعلقــة بـــ«دور منظمــات اجملتمــع املــدين يف 
االنســجام االجتماعــي للســورين«.

اجللســة الــي أدارهــا الدكتــور علــي فــؤاد گوكچــه تناولــت ابلبحــث والنقــاش األدوار الــي تضطلــع هبــا منظمــات اجملتمــع املــدين 
يف عمليــة االنســجام االجتماعــي للســورين يف اجملتمــع الرتكــي. ونتعقــد جلســة التقييــم العــام ألعمــال الورشــة يــوم الســبت مــن 

األســبوع القــادم. وشــارك الروفيســور الدكتــور بكــر بــرات أوزيپــك كمتحــدث يف ورشــة العمــل.
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موسيقار وفنان سوري من مدينة السويداء

سميح شقير

ال النهر ينسى احلصى
ال املاء ينسى الضفاف

اي الساكنني ببايل
عّشاً على الصفصاف

-----
قدماي من شجٍر 
وعمري من شجر

واقول للحطاب أجّلين قلياًل
مازال زيٌت يف سراجي

-----
وأقوُل للحطاب فلرتتح قلياًل

من َطرِق بلطتَك الفتية
اترك زماانً كي يلمَّ العاشقون

من الندى قُبالِتِم
والزاهدون

ليسيجو ابلشمع اضرحَة اهلُداة الصاحلني
واترْك زماانً للنساء

كي يرين هللا امجَل يف املرااي
كي خيبئَن اخلطااي 

والغيوُم العابقات ِ ِبِسْحِر ما ُكنَّ ارتَكنبَّ
من الصالْة

-----
واتُرك مكاانً للهواء لكي مير اىل الرائت

يف آخِر الوهِم األخِر 
من الَشَجْر

واترك زماانً كي ميّر
لينتهي العزُف اجلميْل

العازفوَن تورطوا
هم يَعُبوَن اللحظَة اجلذىل

اىل ُحلم ٍ أكيْد

-----
اُترك زماانً كي ُيصفَِّق من َحَضْر

اترك زماانً كي يَلمَّ العازفوْن
آالِتِْم

ُمتوجهنَي اليَك فُكُلُهْم َشجٌر
َشَجْر

واتُرك مدًى لنودِّع الغاابت

أقول للحطّاْب

-----
وأقــوُل للحطــاب فلتذهــب اىل مجــِع الفطــوِر مــن 

الباري
إذهب اىل احلاانت واشرْب من ِعتاِق اخلابياْت

وارُقص ِبَشِد الراقصنْي
لو مرًة

فلرتِم َعنَك قميصَك الشاحب
قسوَة احلاِجِب.. والوجَه الرصني

-----
واخُرج اىل الساحاِت ُحراً من إزاِرْك

من لوثِة القصِف األبيدْة
من شفرٍة وعلى يديَك

تغوُص يف ُعُنِق القصيدْة

-----
دع عنَك ذاكرَة الطُغاْة

وُكْن قلياًل ِمثلنا
تنسى وأتسى ِمثلنا

وإذا نسيٌم هبَّ تنعُس
إذا الشتاُء الزمهريُر أتى تدوُر على املواِقِد

ترتدي ِدفئاً وجتُلُس
ُقرَب انٍر تصطلي لياًل عليها الكستنا

-----
حطاب اي حطاب

بعدو الشجر خمضَّر
جيت بربيع الشجر

إرجع وكف الشر

-----
ماختّلي ِحلك َوَجْع
ولون البجع يصفَّْر

عمروا ماكان الذهب
مثلو متل لرتاب

حطاب اي حطاب

....................
من الديوان األول ) جنمة واحدة (

بعــض اجلــروح واســعة، عميقــة املــدى، قــد ال نراهــا يف حينهــا، إن مل نضــع 
يــدان عليهــا أو إن مل نتعــرض لنــور شــديد يلقــي الضــوء عليهــا، كوهنــا بطيئــة 

النــزف. 
دعيــت منــذ أايم حلفلــة خطبــة هنــا يف فرنســا عــن طريــق قريبتنــا الــي تقيــم 
فيهــا، تــرددت بدايــة يف الذهــاب، كــوين ال أعــرف العائلــة، لكنهــا كلمــة 
فقــط،  أحــد موجــود، حنــن  مــن  مــا  للقبــول،  دفعتــي  قريبتنــا  مــن  صــدرت 

شــعرت حلظتهــا أبنــه واجــب فرضــه املنفــى أكثــر ممــا هــو حلظــة فــرح. 
وفعــا حــن وصلنــا إىل منــزل العــروس، كان احلضــور جمموعــة صغــرة، هــم 
أان وقريبــي وعائلتهــا،  ذاهتــا والدهتــا وشــقيقاهتا وأوالدهــم،  العــروس  عائلــة 
وســيدة فرنســية هي جارة إحدى شــقيقات العروس، ومخس نســاء أخرايت، 
الــكل ســورايت والعائلــة مــن مدينــة حلــب، والعريــس أيضــاً مــن حلــب، مقيــم 
األمــر  قبــل، مت  مــن  العــروس  لــه معرفــة  يســبق  أملانيــا، دون عائلتــه، مل  يف 
ابلرتتيــب بــن قريبــة لــه يف أملانيــا وبــن صديقتهــا الــي هــي شــقيقة العــروس.
هكــذا األمــر ببســاطة، كالــزواج املرتــب مــن العائلــة مــع فــارق أنــه بــدون عائلــة، 

والديه الكبران يف الســن اتبعا حفل اخلطبة من تركية عر الســكايب.
وأشــقاء العــروس الثــاث هــم مــن قــام مبراســم إدخــال العريــس إىل صالــة الفــرح 

املنزلية أساســاً. 
انتهى األمر على ذلك، وبقي السؤال:

كيف سيتزوج أبناؤان يف املنفى؟ 
اي جروحنــا الــي أتىب التوقــف عــن النــزف، واي وجعنــا الــذي ال ينضــب، واي 

أملنــا اخلفــي الــذي ال يــرى ابلعــن، لكــن العــن ال تتوقــف عــن نزفــه. 
كيف حولت احلرب حياتنا، وكيف سرقت فرحنا وأوالدان، ويف أي جحيم 

وضعتنا. 
أمل ينتظــر أبــوا العريــس عمــراً كامــًا لــراي هــذا اليــوم، ليشــاركا ابنهمــا هــذه 

اللحظــة ويتشــاركاها مــع الكثــر مــن األحبــة واألقــارب...؟ 
أمــا كانــت والدتــه حتلــم ابلزغــرودة والرقصــة والضحكــة والتهــاين والقبــل بــدل 

الدمــوع الــي ذرفتهــا عــر كامــرا الســكايب. 
اي قســوة العــامل حنــوان الــي ابتــت تشــابه بــرودة عدســة الكامــرا تلــك الــي 

صــورت. 
كيف سيتزوج أبناؤان يف الشتات...؟ 

كيف سيختارون؟ 
وماهي فرصهم يف جناح وإجناح هذه الزجيات؟؟

وبعض اآلابء املقيمن يف الشتات قد رفعوا مهر بناهتم إىل آالف اليورووات، 
حــى جتــاوزت تكاليــف بعــض الزواجــات ال30 وال40 ألــف يــورو، وهــذا 
مبلــغ كبــر جــداً علــى شــباب يســتوطنون املنفــى ويتلقــون املســاعدات مــن 

حكومــات تلــك الــدول.
تكــون شــبه  تــكاد  املباشــر  التعــارف  أبنــاؤان، وفرصهــم يف  كيــف ســيتزوج 
معدومــة، وحنــن القادمــن مــن بلــد اخليــارات فيهــا تنحصــر بيــد الطرفــن فقــط 

دون األهــل.
مــا أكــر وأوســع مســاحة احلريــة يف الــزواج الــي وصلنــا هلــا ســابقاً، ومــا أضيــق 

احليــز الــذي انتهينــا إليــه اليــوم.
احبثــي يل عــن عــروس، كلمــة مل أمسعهــا منــذ عهــود طويلــة إال مــا نــدر، ابت 
التعــارف ســيد اإلختيــار ومقيــاس اخليــار، واحلــب وعاقــة املعرفــة مهــا حجــرة 

األســاس الــذي يبــى عليــه هــذا الــزواج. 
أين ابت كل هذا منا وأوالدان...؟ 

كيف سيتزوج ابي غداً بشابة مل يعرفها إال معرفة سطحية؟ 
أظن اليوم كل األمهات تفكر مثلي. 

إحداهــن رفضــت تزويــج ابنهــا لفــرتة طويلــة مــن فتــاة أحبهــا، حبجــة أن عائلــة 
الفتــاة ومســموعاهتا ال تليــق بعائلتهــم، وكانــت ال تــرتك فرصــة متــر دون أن 
تتهجــم علــى الفتــاة وأهلهــا، اليــوم وبعــد أن جتاذبتنــا املنــايف وغــادر ابنهــا 
حضنهــا والوطــن، وافقــت مســرعة خوفــاً مــن أن يلتقــي أبخــرى ال تعــرف 

عنهــا شــيئاً وتكــون مــن وجهــة نظرهــا أكثــر ســوءاً مــن األوىل.
حنــن شــعب منكــوب، نســدد الفواتــر والضرائــب يف كل جهــات احليــاة، علــى 

أمــل أن ننجــو.

زواج المنفى

كاتبة وصحفية سورية من مدينة الرقة

جنان الحسن
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تركيــــة والعرب

شاعر وحقوقي سوري

خالد دعبول

حديث شــجون

ـ بــن مــاض بعيــٍد عنوانــُه )الديــن(، كان اترة فتحــاً وأخــرى إحتــااًل ، اختصــروه خبــازوق واّدعــوا أنــه 
مل يتنــاول ســوى مؤخراهتــم.!

ـ وماٍض أقرب قراؤوه إحلاداً وكفراً ونعتوه ابلضال املبن.
ـ وحاضــر بــن هــذا وذاك يصــّر العــرب فيــه علــى الطعــن مــرة واللعــن ألــف مــرة واســتعداء التاريــخ 

واحلاضــر واملســتقبل.
ويصــّرون علــى التماهــي مــع الغــر كأدوات رخيصــة أتقنــت كل فنــون التآمــر والتخويــن والتلــّون 

والتقلــب بــن حــن وحــن.
عجــز املــال والنفــط وعجــزت الثــروات كلهــا عــن ســرت عــورات حــكام وشــعوب خانعــة راكعــة مــن 

عهــد بعيــد.
تركيــة التاريــخ بعيــُدُه وقريبــه وتركيــة احلاضــر، بـَنَــت أجمادهــا بنفســها وكانــت حاضــرة يف اترخينــا وحاملــة 

لراية اإلســام وثقافته وتراثه.
إنكارهــا، إنــكاٌر جلــزء مــن اترخينــا وثقافتنــا مــع كل مــا محلــه هــذا التاريــخ مــن ذاّلت وِهنــات مــا كان 

ألمــة أو حضــارة إاّل أن حتملــه أو تقــع فيــه حبســبان ســنة الكــون.
حناكمها وكأننا حنمل طهر مرمي وقداسة املسيح.

وكأننا مل نتآمر ومل نقتتل ومل نرتكب املوبقات ومل نسفك الدماء.!
تركيــة اليــوم الدولــة الــي حيمــل شــعبها ثقافــة إســامية وتــرااثً يشــبهنا بــكل تفاصيلــه بــل قــد يفضــل 

عــن بعــض مــا حنملــه يف بعــض التفاصيــل.
نعاديها اليوم ونركن اترة لناٍر لفحت وجوه العراق والشام واليمن ولبنان. 

واترة أخرى لثقافة رقصة الكيكي وحتويل الرمل إىل جليد...!
وحنن من استورد العباءة والعقال والنعال، وعقر اإلبل وعّلق الرماح والسيوف.

تركية بـََنْت ويستمر بناؤها وما توقف تطلعها ملستقبل أفضل.
قافلتها تسر رغم وعورة الطريق وكابنا تنبح، وتنبح وقد فاهتا املسر.

عروبتنا الي كانت حاملة اإلسام حتولت ملرض دفن لعن.

حــى الذيــن احنــازوا منّــا اليــوم الحــرتام الــرتك، ونزعــوا عبــاءة العــداء للشــعوب اخنرطــوا يف تقديــس 
األشــخاص والرمــوز ومل يتخلصــوا مــن مــوروث أطبــق علــى الــرؤوس والعقــول.!

ــنَي الشــموس وبــني شــرقك حيــال ب اي أرُض ُمذ فـََقَد املعلُم نفـــــــــــــــَسُه  
وبيــال العــذاب  فيهــا  واســتعذبوا  ذهب الذين حوا حقيقة علمهم  

» أمر الشعراء أمحد شوقي«
قال العلماء: » ينبغي على طالب العلم أن يعلم كل شيء عن شيء وشيئاً عن كل شيء«.

 البــد للمعلــم مــن أن يتمتــع بقــدر مــن الثقافــة العامــة يف شــى جمــاالت املعرفــة، لُتعينــه علــى فهــم الطبيعــة واجملتمــع، 
ومُتّكنــه مــن إدراك مــا يرتتــب علــى عملــه مــن خــر أو شــر، وتســاعده علــى إدراك القيــم اخلُلقيــة واملبــادئ العلميــة 
واملفاهيــم الفنيــة، وطبيعــة املؤسســات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وأن يـُـدرك مصــادر تلــك املعرفــة وكيفيــة 
احلصــول عليهــا، ألنَّــه يتعــرض يف أحيــان كثــرة الستفســارات الطــاب حــول موضوعــات متنوعــة مــن حيــث الكــمُّ 
وجمــاالت املعرفــة، ومــا مل يكــن لديــه إجابــة حاضــرة فيجــب عليــه أن يعــرف كيــف حيصــل عليهــا، وأبقــل جهــد 
وأقصر وقت، ســواء كان ذلك من املوســوعات أو املكتبات أو دوائر املعارف. لذا حَيســُن ابملعلم أن يكون قارائً 
دائــم االطــاع، متابعــاً ألحــدث املســتجدات، ميلــك القــدرة علــى فهــم وحتليــل مــا يقــرأ ومــا يســمع، ليكــون ذلــك 

لــه رافــداً اجيابيــاً يف جمــال الرتبيــة والتعليــم.
ما يراد قوله:

 إن اإلنســان هــو صانــع الثقافــة وهــو حاملهــا وانقلهــا مــن جيــل إىل جيــل ، ومــن اجلديــر ابلذكــر أن الثقافــة مبجــرد 
وجــود الفــرد يف إطارهــا تصبــح حمــدداً ملزمــاً ، فهــو مضطــر لإلميــان مبعتقــدات اجلماعــة ، ومضطــر لاعــرتاف 
بقيمتهــا، والرتبيــة هــي الوســيلة األساســية الــي حتقــق وظيفــة الثقافــة بشــقيها مــن احملافظــة علــى الــرتاث الثقــايف 
فباحملافظــة يتحقــق االســتقرار الثقــايف وتثبــت الثقافــة أصالتهــا ووظيفتهــا فيكتــب هلــا البقــاء ، وحتافــظ الرتبيــة علــى 
الثقافــة عــن طريــق عناصرهــا يف النفــوس ، واختفــاء صفــة القدســية عليهــا  ، حيــث قامــت الرتبيــة بــدور التثقيــف 
منــذ أقــدم العصــور عــن طريــق املشــاركة والتقليــد ، غــر أن تضخــم الثقافــة يف االتســاع والعمــق وعــدم إمكانيــة 
نقلــه إىل األبنــاء بســبب انشــغال األبويــن ، أوجــب احلاجــة إىل طائفــة متخصصــة يف تنظيــم ونقــل الــرتاث الثقــايف 
لألجيــال الناشــئة، وأصبــح املعلمــون هــم املندوبــون املوكلــون عــن اجملتمــع يف تعليــم األجيــال الناشــئة الــرتاث الثقــايف، 
الســيما وأن القــرن احلــادي والعشــرين يشــهد ومــازال حتــوالت كثــرة ومتاحقــة أثــرت وتؤثــر علــى كافــة اجملــاالت 
وخمتلــف املياديــن اإلنســانية واجملتمعيــة، ومنهــا إن مل يكــن علــى رأســها الثقافــة الــي تربــط املعلــم ابلقاعــدة. ال شــك 
أن الثقافــة مطلــب هــام يف حيــاة األمــم والشــعوب مهمــا بلغــت قدرهتــم يف التعليــم، و لكــن املعلــم الــذي هــو جــزء 
مــن حيــاة األمــة أهــم وأمشــل، ذلــك أن هــذه الثقافــة ســوف تنتقــل إىل تاميــذه، واملقصــود ابلثقافــة العامــة هــي تلــك 
الثقافــة اإلنســانية الواســعة الــي هتيــئ للمعلــم أســباب االندمــاج اجملتمعــي والســيما وحنــن نعيــش مبنــأى عــن الوطــن 
األم يتوجــب علينــا االســتمرارية مــن أجــل التعايــش مــع اجملتمعــات املضيفــة، فــإذا كان املعلــم حمرومــاً مــن هــذا عــاش 

يف ظــام ال نوافــذ لــه علــى اجملتمــع اجلديــد.   
ماذا بعد:

توصــف عمليــة تشــكيل الثقافــة مــن خــال املعلــم علــى االلتــزام إذ أن عــدم االلتــزام بنقــل الثقافــة مــن جيــل آلخــر 
عــن طريــق الرتبيــة يــؤدي إىل القضــاء علــى اهلويــة الثقافيــة وهاكهــا وابلتــايل هــاك اجملتمــع، وحنــن اليــوم حباجــة إىل 
ســياج متــن حيمــي أجيالنــا مــن عــدم ضيــاع هويتهــم اإلنســانية والثقافيــة وتقيهــم حــر مــن لديهــم الرغبــة يف العبــث 

يف ضياعهــا أصــًا، وهــذا الســياج مرهــون بعــدم اهنيــاره ابلقــدر الــذي يســتمد قوتــه وثباتــه.
املعلمون بناة ثقافة:

حقــاً إن املعلمــن بنــاة ثقافــة لــذا فهــم القفــل الفــوالذي القــوي الــذي ســيمنع كل مــن حيــاول اقتحــام هــذا الســياج 
والعبــث بــه. 

أين املعلمون من الثقافة اليوم؟:
معاانتنــا الكبــرة الــي اجتاحــت قاعنــا دون ســابق إنــذار وهجرتنــا القســرية الــي أجــران عليهــا وحالــة اللجــوء الــي 
مكثنــا هبــا لســنوات، كانــت كفيلــة أبن جتعلنــا متماســكن أكثــر يف اجلــذور ومحايــة أصالتنــا وكان حــري بنــا أن 
أنخــذ ابألســباب، ولكــن مــع األســف أصبحنــا بعيديــن كل البعــد عــن التمســك هبويتنــا احلقيقيــة وأصبــح مهنــا 
وشــغلنا الشــاغل إشــباع احلالــة الغريزيــة لدينــا مــن طعــام وكســاء ومجــع املــال وكنــزه، هنــا يف مدينــي إزمــر مدينــة 
الثقافــة كانــت لنــا معهــا وقفــات والزالــت يف تطّبيــع العاقــات الثقافيــة واألدبيــة وبنــاء جســر لتقــارب فكــري بيننــا 

وبــن املثقفــن األتــراك.
 منــذ ثــاث ســنوات مــن املشــاركات املكثفــة كنــت أدعــو مــن خــال اإلعــاانت والدعــاايت علــى كافــة صفحــات 
التواصــل االجتماعــي ومنهــا صفحــات املعلمــن يف كافــة املــدارس الســورية املؤقتــة يف إزمــر حلضــور مثــل تلــك 
الفعاليــات اهلامــة الــي جتمعنــا مــع األدابء والكتّــاب األتــراك، ومــع األســف الشــديد ال حيــاة ملــن تنــادي حــى وصــل 
يب األمــر إىل نشــر املشــاركات علــى جمموعــات املعلمــن علــى الواتــس أب، ال تعليــق ال إشــارة ال حضــور يذكــر 
إال مــا نــذر، و حتديــداً مــن بعــض  النخــب العربيــة وبعــض أعضــاء ملتقــى األدابء والكّتــاب الســورين -مكتــب 
إزمــر-، أضيــف إىل أين ومنــذ تلــك املــدة كنــُت أزودهــم مبجلــة رائــدة عربيــة تركيــة هــي األوىل يف تركيــا امسهــا إشــراق 
كنُت أضعها بن أيدي املعلمن فكانت تُقرأ خبجل وكانت يف بعض األحيان تركن إىل زاواي النســيان، لألســف 

املعلمــون اليــوم نقطــة لكــن دون كلمــات .
» كلما احرتم املهاجر ثقافته األصلية، وكلما شعر أبن ثقافته األصلية حمرتمة، 

كلما انفتح على ثقافة البلد املضيف«.
 أمن معلوف

أين المعلمون من الثقافة؟

صحفي وشاعر سوري

هائل حلمي سرور
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وخــال جولــة عمــل رمســي تراجعــت ابحــرتام ألفســح الطريــق لعجــوز كــي 
تصعــد البــاص، ويبــدو أين حتركــت للــوراء دون حســن تقديــر فوطــأت قدمــي 
حــذاء رجــل أوريب كان خلفــي، اثر ابحتقــار مفاجــئ وشــتمي بغــزارة شــال 

وفهمــت أنــه يعــّرين بتطفلــي علــى دايره وضرائبــه، كاجــئ منبــوذ.
شــعرت ابألســى واإلهانة أكثر حن مل يبادر أحدا بردعه أو لومه بكلمات 
تــرد اعتبــاري وتشــعرين إبنســانيي، حــى رفيــق عملــي األملــاين مل ينبــس ببنــت 

شــفة اســتنكاراً.
بعد أتمل غادرت العمل ودخلت حمًا لبيع الكاب، وجثوت بقوائمي 

بلطــٍف  ابلنبــاح  وبــدأت  املتجــر،  أمــام طاولــة صاحــب  ذراعــي  وبســطت 
وشــكوى، اســتغرب البائــع اللطيــف وفغــر فــاه، اتبعــت النبــاح وغــّرت لكنــي 
للعــواء، يبــدو أن األمــر اســتهواه وانل إعجابــه فابتســم يل بلطــف وربّــت 
علــى كتفــي، تغلغلــت أانملــه يف شــعري الطويــل مُيٌســُد ويداعــب، حــى هــدأ 

روعــي. 
تنــاول ســفيفة جلديــة أنيقــة جمهــزة وطــوق عنقــي وقــادين بلطــف لقفــص فــارغ 
بــن بقيــة الــكاب الــي تعــاىل نباحهــا اســتغرااب جلارهــم الدخيــل، أوصــد 
القفــص ورمــي يل مــن بــن قضبانــه عظمــة مســتعارة ألدرب أنيــايب علــى 

العــّض وأتســلى كالبقيــة ريثمــا أييت نصيــي.
وجل املتجــر رجــل ســتيي أنيــق وزوجــٌة َلطيفــة، حتــدث بلطــف مــع البائــع، مثًّ 
تقدمــه صاحــب املتجــر ليعــرض بضاعتــه لعلــه جيــد رغبتــه، تفقــدوا األقفــاص 
فيمــا  اخلبــر،  أن هنرهــا صاحبهــا  بعــد  الــكاب  والنظيفــة وهــدأت  املرتبــة 
رحــت أتــردد بــن اهلريــر والنبــاح والعــواء، حــى عيــَل صــر البائــع، فرفــع عقرتــه 
ليســكتي، اســتمهله الرجــل البــاذخ واستفســر عــي مســتغرابً، فشــرح لــه كيــف 
حضــرت، وحدثــه عــن نســي وأرومــي األصيلــة، فرفــع الرجــل حاجبــه األيســر 

إعجــاابً وهــز رأســه، ويبــدو أن اإلعجــاب داخلــه، وزوجتــه.
مــا كنــت  أين  أعتقــد  والــذي  العــايل  الســعر  رغــم  وســرعة  بســهولة  اتفقــا 
أســتحقه، ارحتــت إلمتــام الصفقــة رغــم الغــن الــذي أظنــه وقــع لســيدي األول 
اجلديــد ولكــي فرحــت أكثــر خلاصــي مــن البائــع الطمــاع والــذي وحــدي 
أعــرف أنــه مل يتكلــف يب شــيئاً، بــل أان مــن هتافــت إليــه طمعــاً ابخلــاص 
لروحــي، وهلاثــي للنجــاة أبيســر الطــرق وألجــد يل ســيداً حيميــي ويغــدق علــيًّ 

عيشــاً ورعايــة.

ب
ثقافة وأد

ً
صباحا

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

ســأحب امــرأة غــرك وســأفعل معهــا كل مــا كنــت أفعلــه معــك، ســأقدم هلــا ابقــات مــن الــورد أحيــاانً وأحيــاانً أخــرى 
سأنســى أن أقــدم هلــا وردة واحــدة، فاإلنســان ال يســتطيع التغلــب علــى طباعــه بعــد األربعــن.

يف متجــر الــورد ســأقول للبائعــة، أريــد أمجــل ابقــة ورد عندكــم وســأدفع النقــود لكنــي ومــن شــدة هلفــي سأنســى الــورد 
وأمضــي، ويف البــار ســأدفع للصبيــة ابئعــة الــورد مثــن مخــس وردات، وآخــذ منهــا وردة واحــدة فقــط ضعهــا أعلــى أذهنــا.

سأأتخر عليها بعض املرات وسأعتذر عن اجمليء أحياانً، ومرات أخرى سأقبل قبل املوعد بيوم كامل وأنتظر.
ســأتصل هبــا عشــرات املــرات يف الســاعة وأحيــاانً مــرة كل عشــر ســاعات وأحيــاان ســأرمي هاتفــي مــن الشــباك ألهنــا 

مل تتصــل.
ســأكتب هلــا املديــح الــذي مل يكتــب يف الشــعر وأحيــاانً اهلجــاء وأحيــاانً أخــرى ســأكتب عــن إمــرأة بــا قلــب دون أن 

أعــرف ملــاذا؟؟!! ...
ســأنتظرها كثــراً وســأنتظر مشــواراً معهــا، ويف املشــوار ســأنتظر اللحظــة الــي أمســك فيهــا بيدهــا، وحــن لــن حيــدث هــذا 

سأرســم مشــواراً علــى الــورق وأمزقــه.
سأحب امرأة طويلة مثلك، وحنيفة مثلك، وموحشة مثلك وبا قلب أحياانً مثلك.

وســأخبئ عنهــا تعــي ووجعــي وأســبايب الكثــرة يف الفوضــى ويف التأخــر علــى املواعيــد، وأحيــاانً أخــرى ســأضع رأســي 
علــى كتفهــا فقــط كــي ال تــرى دموعــي. 

ســأحبها كمــا أحببتــك وســأطبع صورهتــا حبجــم كبــر وأكتــب فوقهــا مقطعــاً مــن قصيــديت )مل تكــن أحامــي صغــرة .. 
أنــت كنــت املســتحيل(. 

وسأشتاق هلا كما كنت أشتاق لك، وسأستمتع وأان أقود العربة يف الطريق إليها كما كنت أفعل معك.
ســأرفعها يف اهلــواء كأمــرة وسأســاعدها يف األعمــال املنزليــة ولــن أانم كل الليــل وأان احــرس نومهــا العميــق، مث ســأتركها 

وأانم، وأحياانً ســأمضي دون أن أخرها. 
ســأظل كمــا أان فهــذه ميــزيت العاليــة والثمينــة أبنــي ال أتغــر، هــذه أهــم خصــايل الــي زرعتهــا أمــي يف قلــي أنــي ال أتغــر، 
وســأكتب هلــا الشــعر والرســائل كمــا كنــت أفعــل معــك، ســأقول هلــا أبهنــا تســتطيع بســهولة أن تعثــر علــى رجــل ألهنــا 

مجيلــة وتســتطيع بســهولة أن تعثــر علــى شــاب يقــع يف غرامهــا، أو معجــب أو مراهــق يبحــث عــن أي امــرأة.
أو رســام يبحــث عــن فكــرة أو مصــّور يبحــث عــن أســرار اجلمــال يف اجلســد أو رجــل دقيــق يف املواعيــد، أو رجــل ينــام 
ابكــراً، أو رجــل يســهر حــى الصبــاح، أو رجــل يصلــي، أو رجــل ال يصلــي، أو رجــل غــي، أو رجــل ميســور احلــال، 
أو رجــل ال ميلــك شــيئاً، أو رجــل أنيــق، أو رجــل أشــبه بفــى مشــرد، أو رجــل ينــام للظهــرة، أو رجــل يســتيقظ قبــل 

الديــك وجيلــس قــرب رأســها يعــد أنفاســها.
ستستطيع بسهولة أن حتصل على واحٍد من هؤالء ال أكثر، لكنها وبعد زمن ستكشف أبني أان كنت كل هؤالء.

- ســأحب امــرأة غــرك هــذا وعــد ...إمــرأة تشــبهك يف العطــر واخلطــوات واالبتســامة والثقــة وال تشــبهك يف املباغتــة.. 
إمــرأة تشــبهك يف الرقــة والنقــاء والــدفء واحلــزن وال تشــبهك يف العنــاد... إمــرأة بكــرايء عــال مل تعــد تكتــب يل ومل 

تعــد تنتظــر رســائلي ومل تعــد تشــبه ذلــك الســحر القــدمي .
ســأحب أمــرأة غــرك ألنــي ال أســتطيع أن أبقــى وحيــداً.. وســأتلف ســنيناً مــن عمــري يف حبهــا ومدحهــا ووصفهــا 

للعــامل.. وســأحبها متامــاً مثلمــا أحببتــك أنــت لكنــي سأكتشــف بعــد مضــي الســنن أبهنــا أنــتِ .

هذا وعد

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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بنَي القذيفة والقذيفة مثة وقت
مازاَل لدينا ِكسرَة خبز

َسنأُكلها بب
وُشربَة ماء نشرهبا قبل طلوع الروح

مازال بـَُراقـَُنا هناَك ينتظر
وخرائُط ِمعَراجنا 

َحتميَّة اترخيية
وَحربُنا دايلكتيٌك َصِدأ
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

مثة ماليني الطلقات
وآالف القذائف
لذا مل نزرع أرضنا
حنتاُجها لقبوران.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لَِتَضع كلُّ ذاِت َحٍْل حلها

ُحَلُم الصدور متلهفة 
ألفواه أطفال يولدون كل حلظة.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لنغين أغنيتنا األخرة

ِلُمَناولٍة لُقبَلِتنا الضريرة
جِلُرٍح غائٍر أيَمْل

حِلِقٍد مازاَل يَفَعْل.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
ِلَشْهقِة الرُّوِح األخرة

للصَّْلِب فوَق مَجِْر الَعقاِئد
لنناَم يف أِسرَِّة الَقَصاِئد.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

لِنكوَن خارَِج الَكْون
بال َطْعٍم والَلون.

مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع
لَِنْسِقي ِمْشكاَة األَمل

ونَعَشق الِنَساء
بال َكَلْل.

لِنَرى اآلَخَر إنَسااًن
وَشريكاً ورفيقًا

وْلنـَْعرَتِف ابخلطأ.
مازاَل يف الوقِت ُمتََّسع

ِقيقِة األِخرَة يف الدَّ
َمازاَل..

زاَل..
ما؟

ب
ثقافة وأد

ع
َ

س
َّ
 في الوقِت ُمت

َ
مازال

شاعر وفنان سوري

عبد الكريم عمرين

حتية وهدية:
إىل الّســـويداء أهـــدي بعـــَض أشـــعاري

وجيمعنـــا أهلـــوان  الّســـويداء  أهـــل 

اي صلخـــد اجلـــود اي كفـــر اإلابء واي

اي دار عـــز بـــين معـــروف أيلفهـــا ال -

مطّولـــة أخبـــار  اجملـــد  مـــع  هلـــا 

ــا  ــن حجارِتـ ــحنٌي مـ ــون َسـ ــل العيـ كحـ

َدنَـــٍف لـــذي  تـــرايٌق  العناقيـــد  ويف 

جمالســـهم يف  هنـــج  الّرجولـــة  فـــّن 

مـــكارم النـــاس بعـــٌض مـــن مكارمهـــم

اختُـــبوا إذا  أمنـــاٌر  العـــداوة،  مشـــُس 

واحـــدة غـــر  فرنســـا  ابتلتهـــم  إّمـــا 

بنازلـــٍة يومـــا  نبـــْت  مـــا  أعضاهُبـــم 

عامـــرًة معـــروف  بـــين  داير  دامـــت 

إن أشرعوا القلب قبل الباب ال َعَجٌب 

ال يســـتعر النّـــدى مـــن كان يصنعـــُه

أفـــكار وشـــَي  القـــوايف  وأســـتميُح 

مـــن األواصـــر أدانهـــا الـــّدُم اجلـــاري

شـــهبا العلـــى والقـــراّي زندهـــا الـــواري

دار مـــن  بوركـــِت  مهمـــا أنوا  قّصـــاد 

وعن هواها حديث الكوكب الّساري

ملعطـــار طيـــٌب  نســـائمها  ومـــن 

ملشـــتار شـــهد  جـــى  الـــّدروب  ويف 

مسّـــار بـــني  دّر  املضافـــات  ويف 

لبـــوا كإعصـــار ْاســـُتنِجدوا  هـــِم  وإن 

إبْســـتار املعتـــدي كيـــاًل  علـــى  رّدوا 

والنّـــار ابلفـــوالذ  القـــول  فأبلغـــوا 

مبضمـــار يومـــا  مـــا كبـــْت  وخيلهـــم 

اجلـــار مكرمـــي  املعـــايل  عـــايل  شـــراِة 

جـــّزار ســـّكنَي  اتـَّقـــوا  هلاربـــني 

طومـــار خلـــف  مشـــٌس  خُتبّـــأ  وال 

إلى األصالة في السويداء

شاعر ومهندس سوري

عبد الكريم عكلة
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ب
ثقافة وأد

شاعر وكاتب سوريشاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

قخمس قصائد موقوتة 
َ
 ور

ْ
 ِمن

ٌ
سيف

فاضل سفاند. محمد دركوشي

- بكاء -
يف اليـَْوِم األّوِل َخّط َشَقاِئي

فَابـَْتدََع الّدْمَعا
يف الثَاِن 

َخِشَي الِظلُّ ِلَساِن
فـََبَكى َسْبِعنَي َخرِيـًْفا

يف الثَالِث ْأْعَطى ُموَساُه َعَصا
يف الَراِبِع َخاَف َمَقاِمي

فـََبَكى َسْبِعنَي َخرِيـًْفا
يف اخلَاِمِس َقّدَر َأاّيِمي

يف الَساِدِس َصّفْقُت َلُه
فـََبَكْيُت َأاَن َسْبِعنَي َخَريـًْفا

يف الَساِبِع َهَذا الِظلُّ تـََعاىل
يـًْعا فـََبَكى َمْن يف األْرِض مجَِ

َواْزَداُدوا ِتْسَعا.

- حلم - 
َشاِطُئ ُحْزِن ُمْتدٌّ
َحّت ِحْصِن الِظلِّ

َهَنا تـَْرُقُد أّمي
ِابـَْتِهِجي أَيـّتـَُها األنَثى
َجاَء الِصبـَْيُة اِبلَتابُوْت
َلْن حُتَْرَق أُنـَْثى يف ِهّرْة
َدْوُد اأَلْحالِم املْوَتى

يـَْقُرُض ُكْرِسّي الطَاُغْوْت
ِطْفِلي: َمْن َخَلَق الّلَ؟

أّمي: ِفْكَرْة
ِبَدِمي نـََفَث اآلَه

َوبَِعْيًدا يـَْفَقأ َعيـْنـَْيْه.

- فران -
َوْحَدَك 

لَيـُْلَك اَي فـَّراُن ِبال َفْجِر
َأْشَجاُرَك تـُْنِتُج تـُْوَت احلُْزِن ِبال َزْهِر

ُكلِّ الُبؤَساِء ِصَغارًا َقْد ُوِلُدوا
إال أَْنَت

ُوِلْدَت بَِبْطِن َبّكَة حَمْيِنَّ الَظْهِر
َوْحَدَك 

يـَْغَضُب ِمْنَك الِظلُّ
أَلّن َرِغيـَْفَك ُيْشِبُه مَشَْس هللِا
َوُيْشِبُه َوْجَه َخِليـَْفِتِه اإلْنَساْن

َوْحَدَك اَي فـَّراْن
يـَْلَفُحَك التـَّنوْر

َوالُعْتَمَة َيْكُنُسَها
يف الَفْجِر الُنوْر

َماَداَم ُهَناَك َظالٌم 
قَاَل َسُأْوَلُد َكي َأقـَْهَرُه

فَإَذا مَلْ ُأْحَرْق
َوإَذا مَلْ حُتَْرْق أَْنَت

إَذا مَلْ حُنَْرْق حَنُْن
َفَمْن َسيـَُبّدُد َهذا الَدجْيُوْر؟

- تلقني -
َماَذا َلْو أَْبطَْلُت الَشَهَواِت اخلَْمْس 
َوَجَعْلُتَك َنْسًيا َأْو ِذْكَرى ِمْن َأْمْس 

َوَأَقْمُت َمَعاِبَد للَناِر َوُأْخَرى للَشْمْس 
يـُْنَجُز ِفيـَْها 

تـَْلِقنُي الِطنْيِ 
َغاٍل ِجّداً مَثَُن الَتلِقنِي. 

َمْن َغُر ِضَياٍء جَمُْنوِن
يـَْنُشُلَنا ِمْن َشَبِق الُنون

يف الَلْيِل يـَُزْمزُِم يـَْعُبُد نـَْفَسه
َيُْرُق يف الَفْجِر الِصْلَصاَل َوِجْنَسه

َوإَذا انـَْتَصَب الِظّل
جُيَّدُف َصوَب الَشْمِس مُبُْقَلِتِه

َوُهَناَك بَِعْيًدا 
َيُْفُر يف َدْمَعِتِه رِْمَسه.

- إله -
َلْو ُكْنُت إهلًا َلْو ُكْنُت

َكنـًْزا خَمِْفيًّا ُعْدُت
َأْعثـَْرُت َعَلْيِهْم

َوَصَلْبُت الِصْلَصاَل َعلى اَبِب
َأْخَرْجُت إليهْم

ِمْن َأمْسَائي احلُْسَى اإلْرَهاِب. 

-أ-
الُكلُّ َصفَُّق )للَجْعَجاِع( يف الَغَسِق
ما كاَن َيَْسُب أنَّ السَّْيَف ِمْن َوَرِق

ومَلْ تـََزْل يف َزَوااي البـَْيِت َخابَِيٌة
جَتْتـَرُّ )َما َضيَـَّعْت اِبلصَّْيِف( ِمْن َعَرِق

أْبِكي على َزَمٍن خاَبْت َموامِسُُه
يف َمْدِح ُمتَّـَهٍم أو َقْدِح ُمنـَْزِلِق

ذاَك )الُفراُت( َعَمْراَن َشطَُّه َزَمَنًا
َيُضمُّ رِفـَْقتـََنا يف َصْحَوِة الشََّفِق

واألرُض ِمْن َحْوِلِه َرايَّ ُمورَِّدٌة
خَتَْتاُل ُعْجَباً وَتْذرو نـَْفَحَة الَعَبِق
والَيوَم تـَْلَبُس ثْوَب العاِر اَنِكَسًة

( يف طََبِق و)التِّبـُْر( يُهَدى إىل )املُْحَتلِّ
كذاَك يـُْوزَُع َخيـُْر األرِض اَنِفَلًة

َما َبنَي خُمَْتِلٍس أثـَْرى وُمْرَتِزِق
و)َسيُِّد الَقْوِم( ما زاَلْت َكَتائُِبُه

)تـَُعفُِّش()1( الدُّوَر كاجلُْرذاِن يف نـََفِق

-ب-
فَاْغُرْب َخَزْتَك اخلُطا يف ُكلِّ قارَِعٍة

تُرِيُق ِعْرَضَك َبنَي الصَّْمِت والَفَرِق)2(
ما ُكْنَت إالَّ َواَبًء يف َمَراِبِعَنا

وإْن تـََعلََّل َمْرضى اجلُْوِع ابملََرِق
ِذْكَراَك يف َصْفَحِة اأَلْوغاِد ماثَِلٌة

َوَسوَف يـَْرَعاَك َمْن َعاُشوا ِبال َحَدِق
فَْأْنَت َأقـَْبُح ِمن )مِسَْساِر( زَانَِيٍة

َيْشِري َكَراَمَتُه يف )َبْصَقِة الشََّبِق(
َهذا َمَداَك وَقْد أْهَويَت يف َسَرٍب

)للصَّرِف( يـَْلَقاَك َمْن َأْغواَك اِبلَغَرِق
وأْنَت أذَْكْيَت اَنَر احِلْقِد َجاِحًَة

َما ُدْمَت ُتْسِعُر هذي النَّاَر فَاْحرَتِِق
ُتْطَوى ِبال َأَسٍف اي َشرَّ ما َلَفَظْت

اَيُر على بـَّوابَِة الطُُّرِق هذي الدِّ
------

1. تعّفش: مصطلح جديد يعين مجع األاثث وسرقته.

2. الَفَرق: اخلوف.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

يف كل مناســبة يظهــر علينــا ممثــٌل للنظــام ويبهــر ابلتظاهــر علــى أن نظامــه مبــي وفــق دســتور(قد اســتفى 
عليــه الشــعب) وأن النظــام حيكــم وفقــاً ملبــادئ هــذا الدســتور والقوانــن النافــذة الــي شــرعها (الرملــان 

الســوري) بــدون خجــل وحيــاء.
العــراق )إبراهيــم  مــع وزيــر خارجيــة  املعلــم(  النظــام يف دمشــق )وليــد  يظهــر وزيــر خارجيــة  وأخــراً 
اجلعفــري( الــذي زار دمشــق مؤخــراً يف 14/10/2018-13, وذلــك يف مؤمتــر صحفــي ليتحــف 
لنا كعادته على أن النظام يف دمشــق قد اســتطاع إعادة القســم األكر من مســاحة ســوراي إىل ســيطرة 
قــوات )اجليــش العــريب الســوري( حيــث بقيــت حمافظــة إدلــب واملناطــق الــي )حتتلهــا تركيــا ابلتعــاون 
مــع املتآمريــن علــى ســوراي حســب وصفــه(،  وأن اتفاقيــة سوتشــي الــي مت االتفــاق عليهــا بــن الرئيــس 
الرتكــي الســيد رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس روســيا فادميــر بوتــن بشــأن إدلــب هــي إحــدى الوســائل 
الــي ســتهيئ إىل ســيطرة النظــام علــى تلــك احملافظــة وتلــك الــي تســيطر عليهــا تركيــا حســب قولــه، 
وبعــد إدلــب ســنبدأ بتحريــر شــرق الفــرات، ولكــن الــذي أهبــران بــه قولــه  )علــى أن ابب النظــام مفتــوح 
لــكل املعارضــة حتــت ســقف الدســتور والقوانــن املتبعــة، بشــرط أن يعــودوا إىل البــاد ويتعهــدوا أبهنــم 
ضــد اإلرهــاب وكل مــن يتآمــر علــى البــاد..(، وكأنــه يصــدق نفســه علــى أن نظامــه يتعامــل مــع 
املواطنــن حتــت ســقف الدســتور ووفقــاً للقوانــن النافــذة، وأن احملاكــم يف دولــة البعــث مســتقلة حتكــم 

ابلعــدل و)القســطاط(.
كلنــا يعلــم، ومنــذ اســتام احلــزب البعــث العــريب االشــرتاكي يف عــام 1963 وإىل اليــوم واحلكومــات 
املتعاقبــة حتكــم بقوانــن خــارج الدســتور ومل يشــّرِْعها يومــاً مــن قبــل الرملــان ـ هــذا إن كان الرملانيــن 
أحــراراً يف إبــداء آرائهــم ـ علمــاً أن الدســتور وتعدياتــه املتكــررة مــن صنــع النظــام وخــارج عــن إرادة 
الشــعب الســوري، فلقــد كان احلكــم يرتكــز علــى أوامــر ســلطوية جائــرة جلَّهــا كانــت ُتصــدر مــن دوائــر 
أمنيــة، والــي هــي يف معظمهــا خاضعــة للدائــرة الضيقــة يف رأس هــرم احلكــم وحتــت أمــرة الرئيــس، أمــا 
الدســتور والقوانــن اخلاصــة ابحلــرايت العامــة موجــود فقــط مــن أجــل )تبييــض الوجــه أمــام اخلــارج ( 

وكســب الشــرعية.
هنــاك مــواد دســتورية خاصــة ابنتخــاابت )جملــس الشــعب واإلدارات احملليــة وجمالــس احملافظــات(، 
حقيقــة إن تلــك املــواد قــد ال نراهــا يف الكثــر مــن البلــدان الــي هــي أحســن حــااًل مــن ســوراي يف جمــال 
احــرتام حقــوق اإلنســان، إال أن يف ظــل تلــك املــواد متــارس أجهــزة األمــن ممارســات قــد ال جتدهــا يف 
أســوأ البلــدان جتــاه حقــوق مواطنيهــا، حيــث أن االنتخــاابت جُتْــرى ابلشــكل )الصــوري(، والنتائــج 
حمســومة قبــل إدخــال ورقــة التصويــت إىل الصناديــق، وهــذا معلــوم لــدى كل ســوري مــن املعارضــة 
واملــواالة معــاً، عــدا عــن ذلــك فــإن املواطــن ُمتَـَّهــم لــدى دوائــر الدولــة يف كل األحــوال ومراقــب مــن قبــل 

األعــن املزروعــة مــن قبــل رجــال األمــن حــى يف غرفــة نومــه.
كيــف يتكلــم هــذا )الصنــم( عــن الدســتور وســقفه وهــو يعلــم أبنــه أول مــن خــرق الدســتور بــكل مــواده 
لطاملــا أنــه هــو ابلــذات خاضــع للمراقبــة وحياســب علــى كل كلمــة يقوهلــا حــى علــى تلــك الــي يســموهنا 

)بزلــة لســان(، أمــام أجهــزة املخابــرات!؟، فهــل نســتطيع حتــت ســقف دســتوره أن نســمع صوتنــا؟.
لقــد َدمَّــَر نظامــه ســوراي وقتــل مئــات اآلالف مــن الســورين وهجــر املايــن حتــت ســقف دســتوره 
اليتيــم الــذي ليــس لــه اعتبــار عنــد صاحبــه ومل يذكــره املواطــن الســوري يومــاً ألنــه حُمَــرٌَّم عليــه الدفــاع 
عــن حقوقــه دســتورايً، فــإن نطــق بــه ســيكون يف زنــزاانت االســتخبارات ليتعلــم )املبــادئ الدســتورية 
عــن طريــق املعلمــن يف املخابــرات، حيــث أن موادهــم الدســتورية فــوق الدســتور( بعكــس مــا صــرح بــه 

الوزيــر اجملتهــد )وليــد املعلــم(.
الغريــب فيــه، أنــه يتكلــم عــن الشــرعية والســيادة الوطنيــة وكأنــه خــارج املشــهد املــؤمل الــذي يعيشــه 
الشــعب الســوري، متهمــاً كل مــن خــرج عــن النظــام فهــو إمــا متآمــر أو عميــل أو إرهــايب، واملصيبــة أنــه 
ميثــل أعلــى مرتبــة يف رســم السياســة اخلارجيــة للبــاد، حيــث يؤكــد علــى أن نظامــه مل يرتكــب أيــة جرميــة 
حبــق مواطنيــه، وقــد يكــون صادقــاً يف هــذا التعبــر إن كان يقصــد مبواطنيــه هــم الذيــن يدافعــون عــن 
النظــام واملســتفيدون مــن بقائــه، أمــا البقيــة هــم خــارج مفهــوم املواطنــة حيــث يتــم نفيهــم إىل اجملهــول.!.

الــي يتمســك هبــا وهــو يف )العــراء( وحتــت خيمــة اآلخريــن، حيــث أن كل  الوطنيــة  الســيادة  أمــا 
االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة واللقــاءات واحلــوارات اجلاريــة تتــم بغيــاب ممثلــي نظامــه، عــدا عــن أن 
ــَمْت إىل مناطــق نفــوذ دوليــة وهــو خــارج  ســوراي بكاملهــا خارجــة عــن ســيطرة نظامــه لطاملــا أهنــا قــد ُقسِّ
اللعبــة، وأن رئيســه ابت دميــة بيــد روســيا وإيــران، فهــل بقــي للدســتور أهــًا أيهــا اليتيــم الــذي َولِــْدمَت 
الدســتور يتيمــاً!؟، أم أن روســيا وإيــران مهــا الدولتــان اللتــان متســكان بشــرعية وجــود نظامــك خدمــة 

ملخططاهتمــا الــي تدمــران نظامــك والبــاد معــاً؟.

Di her bûyerekê de nûnertîya rijêmê der tê û me geş dike bi daxuyakirina rijêmê xwe re 
ku li ser binyadeke destûrî “xelkê deng pê dayîye” hatîye ava kirin, û rijêm li gor biyadin 
wê û ysayên ku “Perlema Sûrî” rewa pê daye desthilatdarîyê bi rê ve dibe bê fedî û heya..
Li dawî wezîrê dervayî rijêma Şamê (Welîd Elmuelim) der tê bi wezîrê dervayî Îraqê 
re (Îbrahîm Elceiferî) yê ku vê dawî sardana Şamê kirî li 13-14/10/2018, li kongirekî 
rojnemevanî de wekî edetê xweyî antîke ku tekez bi serketina rijêmê li ser piranîya 
ferebûna zemîna Sûrî bi hêza xwe ya “leşkerê Erebî ya Sûrî” tenê parêzgeha Udlubê 
û herêmin yên “dagîrker jê hêla hêzin Tûrkî de bi alîkarîya pîlankarin li dijî Sûrî li gor 
gotinin wî..” û lihevkirina Sotşî di navbera serokê Tûrkî birêz Receb Teyib Erdogan û ê 
Rûsya Filadîmîr Potîn ji bo Udlubê yek ji amêrin ku rewşê amade dike da ku ew herêm 
vegerê bin desthilatdarîya rijêmê her weha ew herêmin di bin desthilatdarîya Tûrkan de 
jî li gor gotinin wî, û piştî Udlubê sire tê ser rigarkirina rojhilatî Feratê.. Lê gotina em 
pê veciniqîn “ ku derî rijêmê di bin banîya destûr û yasayin bedrest de ji rikberîyê re 
vekirî, bi merca yên vegerne welat pabend bin ku ew li dijî terror û her yekî pîlankar 
be li dijî welat.. wekî ku ji xwe bawer kirîye rijêma wî karigêrî di bin banîya destûr û 
yasayin cîbicîkar bi welatîyan re dike, û dadgehin dewleta Beis serbixwene bi adîlane û 
“terazî” hikum dikin.
Em tev dizanin, ji destpêka desthilatdarîya Partîya Beisa Erebî ya sosyalis ji sala 1963 
ta îroyîn her hikumetin li du hev hatine bi yasayin ji dervayî destûr hikumdarîya xwe bi 
rêve birine, û ti rojan ji hêla perlemanê de nehatine rewa kirin – heger ku perlemandar 
rizgarbin di bîr û boçûnin xwe de- tevî ku destûr û lêguhertinin wê vey ê dûbare ji çêkiri-
na rêjîmêne ji dervayî îrada gelê Sûrî, di demekê de ku desthilatdar bi palpişta fermanin 
rijêmdarî ya setemkar xwe bi rêve dibê bi piranîya xwe ew ferman ji ofîsin asayîşê der 
tên, ewên bi piranîya xwe di bin sîya bêroyeke teng de ya li ser serî hikumdarîyê ye bi 
fermanê serok.. Lê destûr û yasayin sebaret bi azadîyên gelemperî tenê ji bo “rû sipîki-
rinê ji derva re ye” û wergirtina rewaya hebûna xwe.
Hin xalin destûrê yên taybet bi hilbijartinin “encûmena gel û rêvebirin xwecihî û en-
cûmenin parêzgehan”, di rastî de ew xal dibe ku em di destûrin welatin ji Sûrî baştirin 
bi rewşa xwe de nebînin nemaze yên rêzgirtin ji mafin microvan re, lê di bin sîya wan 
xalan de dezgeyin asayîşê rêveberîyekê dajo li dijî welatîyan dibe ku ti li dewletin ji 
Sûrî gelek xerabtir de jî nebînî, hilbijartin jî bi cûreyekî “rengî” bi rêve diçin lê encamp 
berdestin berî laperin dengdanê dakevine qutîyan, her yekî Sûrî vê yekê dizanê çi rikber 
be yan layinger be..
Ji bilî wê welatî li beramberî dewletê tewanbare di her halî de û di bin çavdêrîyin ku 
kesayetîyên asayîşê çandine ta jûrin xewê xelkê jî ketine bin çavdêrî yê.
Çawa ev “pêkera” li ser destûr û binbanîya wê di axifê û ew bi xwe dizanê ku ew 
yekemîn kese destûr bi tevayî xalan ve bin pê kirî, û ew di bin çavan û lêpirsînê de ye li 
ser her gotinekê ta yên pê dibêji “şemitandina ziman” li pêş dezgehin asayîşê!?
Em dikanin di bin banîya destûrê wî de dengê xwe bibîsin?
Rijêma wî Sûrî wêran kir û bi sed hezaran dane ber kuştinê û milyonan koçber kir di 
bin banîya destûrê wî ya sêwî ya ku rêzgirtin jê re ji xwedî wê de jî jê re nayê girtin û 
helatîyê Sûrî jî rojekê nayne bîra xwe  ji ber qedexeye pê bergiriyê ji mafên xwe re bike, 
eger pê biaxife jî wê dakevê zêrzemînê asayîşê “da ku fêrî binyadin destûra asayîşê bikin 
di riya mamusteyin xwe re, ya ku xalin destûra wan di ser destûra welat re ne” bi vacayî 
yê ku wezîrê ji xwe razî (Welîd Elmuelim) raghandî ye.
Ya ku tê de balkêş, ku li ser rewatî û serwerîya niştîmanî diaxifê wekî ku li dervayî 
tabloya jana ye ya xelkê Sûrî pê jiyan dike, tevayî yên ji dervayî desthilatdarîya rijêmê 
tewanbar dike bi pîlankar û nûker û terêrê. Û bêta ewe ku bûnerê herî payebilinde ji nex-
şekarin sîyaseta dervayê welêt re, û tekez dike ku rijêma wî ti tawan bi mafê welatî xwe 
de nekirî ye “dibe ku rast dibêje eger ew welatî ji ewên ku bergirî ji ber rijêmê de dikin 
û ewên sûdmendin ji mayîna rijêmê.. lê ewên din li dervayî wateya welatîyanin dibe ku 
wan bavêjne wundabûnê..!”
Lê serwerîya welat ya ku tekezî pê dike û ew “ser vekirî ye” di bin konê xelkê de, ku 
tevayî lihevkirinin navdewletî û navçeyî û hevdîtin û diyaloga li ser Sûrî bê amedebûna 
nûnerin rêjîmê bi rêve diçin ji bilî ku Sûrî bi tevayî li dervayî desthilatdarîya rêjîma wî 
ye ma dam hatîye parvekirin wek herêmin di bin desthilatdariyin hin dewletan de û ew 
li dervayî lîstikê ye, û serokê wî wekî pêlîstokane di destê Rosya û Îranê de, qey xwedî 
ji destûr re mane ey sêwîyê ku destûr bi sêwitî zeyandî!? Lê Rûsya û Îran herdu dewlet 
bi rewaya hebûna rijêma te digrin û bergirin jê re dikine xizmeta pîlanin xwe ya ku dibe 
ku rijêma te bi tevayî welat bavêjin di wextekê de?  

المعلم ودستوره اليتيم!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Muelim û sêwîtîya destûra wî!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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مجيــل أن ميــوت اإلنســان لفكــرة يؤمــن هبــا، ولكــن ال تقتلــين كــون ال أؤمــن هبــا، جئناكــم مــن 
ــا املــوت علــى  ــة الــدم، دامهن مــكان غــارق ابلظــالم كفراشــات تالحــق النــور، جئناكــم مــن دول
غفلــة، وأصبحنــا علــى حافــة اهلاويــة،  أتينــا مــن بلــد يذبــح فيــه املــرء أبلــف طريقــة، مــن بلــد 
يتاجــر أبعضــاء معتقليــه ، مــن بلــد يقبــض مثــن دمــاء أطفالــه، مــن بلــد يغتصــب نســائه علــى 
العلــن، مــن بلــد حاكمــه يقتــل شــعبه بــكل بــرودة أعصــاب والعــامل يصفــق!!!!، مل نســتطع 
إقناعهــم، وهــل تســتطيع إقنــاع بعوضــة أن رحيــق األزهــار أفضــل مــن املســتنقعات، أرواحنــا 
عاريــة وأحالمنــا أصيبــت ابحلمــى، هــذه الصــور موجــودة ابحلقيقــة !!، ولكــين ســأنقلها لكــم 
رغــم صعوبــة ذلــك فمــا رأينــاه أبعيننــا ال ينقــل بســهولة، ســأحاول أن أوصــل بعضــاً منهــا، قبلهــا 
ســأعرج علــى موضــوع حســاس ، يقولــون مــن وراء الكواليــس : كــم تقبضــون مثنــاً هلــذا الــكالم؟، 
نقبــض رضــاان علــى مــا نقولــه بصــدق وأمانــة، وتصحيــح النظــرة اخلاطئــة اجتــاه الســوريني، نقبــض 

راحــة ضمــران، نقبــض حــب اآلخريــن فــكل مشــاعر العــامل ال ترتقــي إىل احلــب. 
بثنــا عــن الكرامــة واحلريــة، فاحلريــة ليســت فقــط التخلــص مــن القيــود، بــل أن نعيــش بطريقــة 

حتــرتم حريــة اآلخريــن، مهمــا كانــت أفــكاران قويــة فطلقــة رصــاص واحــدة أقــوى منهــا. 
هــل أقــص عليكــم قصتنــا ابختصــار؟، كنــا شــعباً وعصابــة تكاتفــوا مــع العصابــة وقتلــوا الشــعب، 
هــل مسعتــم بطفلــة املناديــل ؟، صغــرة بعمــر النــدى مجيلــة تشــبهكم، تبيــع املناديــل مبدينــة أورفــا 
حتديــداً لتســاعد أمهــا، اقــرتب منهــا شــرطياً ليســأهلا وبــكل مــودة، وضعــت إصبعهــا الصغــر علــى 
شــفتيها تقبلــه وتقســم بــكل األداين وتقــول بلهجتنــا التوبــة لــن أعــد أكررهــا، تصــوروا الرعــب 
الــذي تعيشــه!!!، وكيــف خرجــت األفاعــي يف خميمــات عرســال يف لبنــان بســبب غــزارة األمطــار 
وطوفــان اآلابر ، وكنــا قــد نســينا أن نعلــم أطفالنــا لغــة األفاعــي، هــل يعتقــد العــامل أن الســوريني 
تركــوا وطنهــم وبيوتــم حبــاً ابلتشــرد؟؟؟؟ صــور كثــرة ال تبارحنــا حنــن الســوريني، صــورة الطفــل 
حــزة وهــو مذبــوح وآخــر رضيــع ألقــوه مــن النافــذة ألنــه مل يكــف عــن البــكاء، والطفلــة احلمصيــة 
الــي خرجــت مــن بــني الــركام وهــي تشــر عمــو ال تصــورن )مــان حمجبــة(، وذاك الصغــر الــذي 
قــال ســأخب هللا بــكل شــيء رأيتــه، ورائحــة الغوطــة والكيمــاوي ميــأ املــكان، وابقــي القصــص 
ــاً ، ومــن تــرك ابلــباري حتــت األمطــار، عــذراً ألن  تعرفــون بعضهــا، مــن غــرق ومــن أحــرق حي
أكلمكــم عــن أحــزان بلــدي ، عــذراً ألن أخــذت مــن وقتكــم الكثــر، ســأبعث بســالمايت مــن 
علــى هــذا املنــب فهــذه فرصــة رمبــا ال تتكــرر، ســالماً علــى أمهاتنــا املضحيــات ، ســالماً علــى 
الزوجــات الصابــرات، واألخــوات الوفيــات والبنــات اليتيمــات، ســالماً للمعتقلــني يف مســاخل 
النظــام، ســالماً للرســام العاملــي علــي فــرزات وكيــف انقضــوا علــى أصابعــه بــكل إجــرام، ســالماً 
علــى كل مــن جــب خباطــر الســوريني، ،وســالماً لكــم يف بلدكــم أيهــا النبــالء، ســالماً لرتكيــا الرائعــة 
صديقــة املقهوريــن، تركيــا ال حتتــاج إىل شــهادة حســن ســلوك مــين ، تركيــا مــن العشــرين دولــة، 
مــن األوائــل الــي تســر حنــو هدفهــا ، أفلــح وأصــاب مــن تــرك البــاب مفتوحــاً ، نتمــى لرتكيــا كل 
اخلــر واألمــان ، الوجــوه اجلميلــة يف كل مــكان ويصعــب العثــور عليهــا!، ولكننــا عثــران عليكــم، 
لنحظــى أبكثــر مــن حــب منكــم، بــق اجلــرة ال ترتكــوان لوحــدان يف هــذه احليــاة كونــوا لنــا ســنداً 

نكــون لكــم إخــوة كل احليــاة،، فنحــن نؤمــن بكــم .  
---------

ألقيــت هــذه الكلمــة يف أنقــرة خــالل مؤمتــر الدعــم املطــور لطالــيب اللجــوء املتأثريــن ابألزمــة 
الســورية والعراقيــة يف تركيــا اجلمعــة 2/11/2018

نحن شعوب الفصول األربعة

إلهام حقي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

İnandığı bir fikir için can vermesi güzeldir insanın. Ancak beni öldüren, bir 
fikre inanmıyor olmam değil. Işığa doğru kanat çırpan bir kelebek gibi, karan-
lığa gömülmüş bir yerden huzurunuza geldim. Kan ülkesinden… Ölüm bi-
zleri gafil avladı; bir uçurumun kenarında açtık gözlerimizi. Bir insanın bin 
bir yöntemle boğazlandığı, tutuklularının organlarıyla ticaret yapılan, çocuk-
larının kanının pahasına el koyulan, kadınlarına aleni olarak tecavüz edilen, 
yöneticisinin halkını soğukkanlılıkla katlettiği ve dünyanın ise ona alkış tut-
tuğu bir ülkeden geldik bizler! Onları ikna edemedik biz. Zaten kim sinekleri, 
çiçek nektarının bataklıktan daha güzel olduğuna ikna edebilir ki? Ruhlarımız 
çıplak, düşlerimiz hummaya tutulmuş; işte gerçekte var olan suretler! Fakat 
ben size bunları zor olsa da aktaracağım. Zira bizim gördüklerimizi anlatmak 
hiç de kolay değildir. Bu yüzden yalnızca bir kısmını anlatmaya çalışacağım. 
Ama önce hassas bir konuya değinmek istiyorum. Kulislerde “Bu sözler için 
kaç para alıyorsunuz?” diyorlar. Söylediklerimizin doğru ve güvenilir olması 
ve Suriyelilere yönelik yanlış bakış açısının düzeltilmesi bizim karşılığımızdır. 
Ücretimiz vicdan rahatlığı ve insanların sevgisidir. Zaten dünyada hiçbir 
duygu, sevgiden yüce değildir.
Onur ve özgürlüğü aradık. Özgürlük ise yalnızca prangalardan kurtulmak 
değildi. Bilakis başkalarının özgürlüğüne saygı duyacak bir şekilde yaşamaktı. 
Ancak düşüncelerimiz ne kadar güçlü olursa olsun, tek bir kurşun karşısında 
mağlup oluyordu.
Sizlere hikayemizi özet olarak anlatayım mı? Biz bir halktık. Başka bir çeteyle 
omuz omuza veren bir çete ise bu halkı katletti. Mendilci kızı duydunuz mu? 
Toy çağında, sizler gibi güzel. Urfa’da annesine yardım etmek için mendil 
satıyor. Yanına bir polis yaklaşınca, sevgiyle küçücük parmağını dudaklarına 
götürerek öpüyor ve tüm dinler üzerine bizim lehçemizde “bir daha yapmay-
acağına” dair tövbelerle yemin ediyor. Yaşadığı korkuyu düşünün bir! Lüb-
nan’daki Arsal kampında sağanak yağmurlar ve su baskınları yüzünden yılan-
lar nasıl oluyor da ortaya çıkıyor! Biz ise çocuklarımıza yılandilini öğretmeyi 
unutmuşuz. Dünya Suriyelilerin serseriliği sevdikleri için mi memleketlerini 
terk ettiklerini sanıyor? Birçok fotoğraf biz Suriyelileri anlatır olmuş. Canı-
na kıyılmış küçük Hamza, ağlamayı bırakmadığı için camdan atılan emzikli 
bebek, Humus’ta enkazın altından çıkan ve “Amca beni çekme, başım açık” 
diyen kız çocuğu ve “gördüğüm her şeyi Allah’a anlatacağım” diyen yavru-
cak… Ve sonra Guta’nın ve kimyasal silahların kokusu kaplıyor her yeri. Diğer 
hikayelerin bazılarını biliyorsunuz; boğulanlar, diri diri yakılanlar,  yağmurun 
altında çaresiz bırakılanlar… Sizlere memleketimin hüzünlerinden bahset-
tiğim için kusuruma bakmayın. Çok vaktinizi aldığım için özür dilerim. Bu 
kürsüden selamlarımı yollamak istiyorum; belki bir daha bu fırsatı elde ede-
mem. Fedakar annelerimize selam olsun, sabırlı kadınlarımıza selam olsun, 
vefalı bacılarımıza ve yetim kızlarımıza selam olsun, rejimin mezbahaların-
daki mahpuslara selam olsun, parmaklarına acımasızca saldırılan dünyaca 
tanınmış ressam Ali Ferzat’a selam olsun, Suriyelileri hatırına getiren herkese 
selam olsun, sizlere de selam olsun ey seçkin insanlar; güzel ve ezilenlerin dostu 
Türkiye’ye de selam olsun. Türkiye’nin benim vereceğim iyi davranış belgesine 
ihtiyacı yok. Türkiye bir G20 ülkesi. Hedefine doğru ilerleyen ülkelerden biri. 
Türkiye için hayır ve güvenlik diliyoruz. Her yerinde, her yerde bulunmayacak 
güzel yüzleri olan ülke! Fakat biz sizleri bulduk ve muhabbetinizden daha fazla 
istifade edebildik. Komşuluk olarak bizi bu hayatta bir başımıza bırakmayın. 
Bizlere dayanak olun, biz de size ömür boyu kardeşler olalım. Çünkü biz size 
inanıyoruz.
---------------
02.11.2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye’deki Suriye ve Irak Krizinden 
Etkilenen Sığınmacılar İçin Gelişmiş Destek Konferansı’nda yapılan konuşmadır.

İlham Hakkı

Biz Dört Mevsimin Halkıyız

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتبة وصحفية سورية
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خــال حــرب كوســوفو عــام 1999 قــام حلــف مشــال األطلســي »الناتــو« بقصــف أهــداف تتبــع 
للقــوات املســلحة اليوغوســافية واســتمرت الضــرابت اجلويــة مــن 24 آذار )مــارس( 1999 إىل 10 
حزيــران )يونيــو( 1999 واســتمر ســقوط الصواريــخ حــى مت التوصــل إىل اتفــاق أدى إىل انســحاب 
القــوات اليوغوســافية مــن كوســوفو وإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املوقتــة فيهــا، وهــي بعثــة حلفــظ 

الســام اتبعــة لألمــم املتحــدة يف كوســوفو.
برأيــي أن هــذا هــو الســيناريو الوحيــد الــذي ميكــن أن يعيــد االســتقرار إىل ســورية، ضــرابت جويــة ضــد 
نظــام األســد جتــره علــى القبــول ابحلــل السياســي الــذي جيــب أن يكــون حتــت إشــراف األمــم املتحــدة 
حبيث يضع ســورية حتت إشــراف األمم املتحدة لفرتة موقتة، مبا ميّكن الســورين من إجراء انتخاابت 
حــرة ونزيهــة جيــري اختيــار قيــادة جديــدة وفقهــا، مــن دون ذلــك ال أعتقــد أن األســد ســيكون جــاداً 

يف الوصــول إىل أي حــل سياســي.
لقــد تدخــل الناتــو يف يوغســافيا الســابقة مــن دون احلصــول علــى قــرار صريــح مــن جملــس األمــن 
للقيــام بعمــل عســكري، كمــا أن الصــن وروســيا عارضتــا ابســتمرار أي اســتخدام للقــوة ضــد الرئيــس 
الصريب الســابق ســلوبودان ميلوســوفيتش، متاماً كما يبدو الوضع يف ســورية اليوم حتت قيادة األســد، 
ولذلــك أطلــق الناتــو محلتــه العســكرية والصاروخيــة الــي اســتمرت 78 يومــاً مــن دون تفويــض مــن 

األمــم املتحــدة، والــي كانــت كافيــة إلجبــار ميلوســوفيتش بقبــول احلــل السياســي.
لقــد أطلقــت الــوالايت املتحــدة علــى هــذا التدخــل العســكري بوصفــه »تدخــًا إنســانيًا« ال ســيما بعــد 
زايدة عــدد النازحــن والاجئــن مــن ألبــان كوســوفو إىل مئــات األلــوف الذيــن جلــأوا إىل دول اجلــوار، 
كمــا هــي حــال ســورية اليــوم لكــن بعــد ضــرب هــذا العــدد مــن الاجئــن الســورين ابملايــن املنتشــرين 

ليــس فقــط يف دول اجلــوار وإمنــا يف كل الــدول األوروبيــة.
لقــد كانــت هــذه هــي املــرة األوىل الــي يســتخدم فيهــا حلــف الناتــو القــوة العســكرية مــن دون موافقــة 
جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، لكــن مــن دون هــذه اجلــرأة والشــجاعة السياســية للرئيــس كلينتــون 
ورئيــس الــوزراء الريطــاين لرمبــا اســتمر النــزاع يف كوســوفو عشــرات الســنن، ولذلــك مــا زالــت حتتفــظ 

كوســوفو بتمثــال ضخــم للرئيــس كلينتــون يف عاصمتهــا بريشــتينا.
لقــد كانــت الضــرابت العســكرية الــي اســتمرت 78 يومــاً علــى ميلوســوفيتش الرســالة احلامســة يف دفعــه 
لقبــول املفاوضــات السياســية والتوصــل إىل اتفــاق، فمــن دون هــذه االســرتاتيجية ســيبقى األســد طليقــاً 
يف أوهامــه التدمريــة الــي جتعلــه يعتقــد أنــه حــر يف قتــل مــن يشــاء كيفمــا يشــاء وأبي ســاح شــاء، 
فهــو شــخص لــن يقيــم احرتامــاً لفكــرة القانــون الــدويل فضــًا عــن احــرتام فكــرة أن ســورية الــي يقبــع 
علــى جثثهــا لــن ختضــع لــه كمــا يريــد ويتوهــم وأنــه لــن يســتطيع العــودة بعقــارب الســاعة إىل مــا قبــل 

عــام 2011.
يف عــام 2012 كتبــت مقــااًل يف »الفاينانشــال اتميــز« قلــت فيــه أن منــوذج كوســوفو يقــدم لنــا طريقــاً 
للحــل يف ســورية، لألســف اآلن وبعــد ســتة أعــوام بعــد أن ارتفــع عــدد ضحــااي الصــراع الســوري إىل 
أكثــر مــن 800 ألــف ضحيــة وزاد عــدد الاجئــن إىل أكثــر مــن مثانيــة مايــن الجــئ نعــود لنتذكــر 
أن طريــق كوســوفو رمبــا كان يوفــر علــى الســورين الكثــر مــن األمل والــدم الــذي ســفك علــى أعتــاب 

املــدن الســورية املختلفــة.
وكتــب بيــل كلينتــون، الــذي اختــذ القــرار ابلتدخــل يف كوســوفو بــكل جــرأة قائــًا: »إن حــرق القــرى 
وقتــل األبــرايء كان اترخيــاً، كنــت أعلــم أن األمــر كان مســألة وقــت قبــل أن يكــون ميلوســيفيتش اترخيــاً 
أيضــًا«، يف ســورية اليــوم، نــرى التاريــخ يعيــد نفســه، إن )إحجــام اجملتمــع الــدويل عــن العمــل يطيــل 

الفظائــع واجلرائــم حبــق املدنيــن الســورين(.
ذكــرت حينهــا أنــه كمــا هــي احلــال يف كوســوفو، جيــب علــى اجملتمــع الــدويل- أن يشــكل بعثــة مشــرتكة 
بــن األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة - تشــرف علــى احلــل السياســي وتضمــن وصــول كل 
املســاعدات اإلنســانية إىل كل املناطــق مــن دون اســتثناء، مبــا خيفــف مــن التوتــر الطائفــي وحيمــي 

املدنيــن يف شــكل يســاعدهم علــى املشــاركة يف احلــل السياســي ملــا بعــد األســد.
إن تقاعس اجملتمع الدويل عن اختاذ التدابر الضرورية جرأ األســد على اســتخدام الســاح الكيماوي 
عشــرات املــرات كمــا أكــدت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة، وابلتــايل إذا مل تغــر الــوالايت املتحــدة اليــوم اســرتاتيجيتها ابجتــاه حــل سياســي شــامل 
يف ســورية علــى طريقــة كوســوفو، فــإن اســتخدام األســد للســاح الكيمــاوي جمــدداً هــي رمبــا تكــون 
مســألة وقــت، ال ســيما أن اهلــدف التــايل لألســد هــو إدلــب الــي تــؤوي اآلن املايــن مــن املهجريــن 
الذيــن طردهــم األســد مــن بيوهتــم إىل الشــمال الســوري، وابلتــايل ابلنســبة لألســد ومؤيديــه تعتــر هدفــاً 
مشــروعاً كامــًا الســتخدام الســاح الكيمــاوي إلابدة كل مــن متــرد علــى حكومتــه يف يــوم مــن األايم.

الحل في سورية وفق نموذج كوسوفو

رضوان زيادة

Türkçe ي و
عرب

1999 yılındaki Kosova Savaşı sırasında NATO, Yugoslavya Silahlı Kuvvetleri’ne ait 
hedefleri bombalamış ve bu hava saldırıları 24 Mart 1999’dan 10 Haziran 1999’a ka-
dar devam etmiştir. Saldırı, Yugoslavya kuvvetleri Kosova’dan çekilinceye ve BM’ye 
bağlı bir misyon burada geçici bir yönetim kurana kadar sürmüştü. Bu misyon, BM’nin 
Kosova’daki Barış Gücü’nü teşkil etmekteydi.
Kanaatimce Suriye’de istikrarın tekrar kurulabileceği tek senaryo budur. Esed rejimine 
karşı hava saldırıları düzenlenmeli ve rejim, BM’nin gözetimindeki siyasi çözümü ka-
bul etmeye zorlanmalıdır. Böylece Suriye, belirli bir süre için BM’nin denetimi altına 
girecek ve Suriyelilerin özgür ve temiz bir seçim yaparak yeni bir yönetim seçmeleri 
mümkün olacaktır. Aksi takdirde Esed’in siyasi bir çözüme ulaşma konusunda ciddi 
olacağını düşünmüyorum.
NATO Yugoslavya’ya müdahale ederken askeri operasyon düzenlemek için BM 
Güvenlik Konseyi’nden açık bir karar çıkmasını beklememişti. Öte yandan Çin ve 
Rusya da, aynı bugün Suriye’de Esed rejimi konusunda yaptıkları gibi, Sırbistan Eski 
Devlet Başkanı Slobodan Milošević’e yönelik kuvvet kullanımının devam etmesine 
karşı çıkmışlardı. Bu nedenle NATO, BM’nin yetkilendirmesi olmaksızın 78 gün 
süren bir askeri operasyon başlatmış ve bu sayede Milošević’i siyasi çözümü kabul 
etmeye zorlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle de Kosova Arnavutlarından 
yüz binlerce kişinin komşu ülkelere iltica etmesi sebebiyle, bu askeri müdahaleyi 
“insani bir müdahale” olarak nitelemişti. Suriye’de de günümüzde benzer bir durum 
yaşanmakta ancak Suriyeli mülteci sayısı milyonları bulmuş ve yalnızca komşu ülkel-
ere değil, Avrupa ülkelerinin dahi tamamına yayılmış vaziyettedir.
NATO ilk kez BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmaksızın bir askeri operasyonu 
Kosova sorununda gerçekleştirmişti. Fakat ABD Başkanı Clinton ve İngiliz Baş-
bakanı’nın siyasi cesaret ve cüreti söz konusu olmasa, Kosova’daki çatışma belki 
de onlarca yıl devam ederdi. Bu nedenle Kosova’nın başkenti Priştine’de hala ABD 
Başkanı Clinton’ın büyük bir heykeli bulunmaktadır.
78 gün süren söz konusu askeri saldırılar, Milošević’e siyasi müzakerelere girme ve 
anlaşmaya varma konusunda kararlı bir mesaj vermişti. Bu strateji olmadan Esed, 
yıkım hayallerini gerçekleştirme ve canının istediği kişiyi yine canının istediği silahla 
öldürme konusunda özgür olacaktır. Zira Esed, ne uluslararası hukuk düşüncesine ne 
de Suriye’nin kendisine ve kuruntularına boyun eğmeyeceği fikrine saygı duymak-
tadır. Aynı şekilde takvimlerin 2011 öncesine döndürülemeyeceği gerçeğini de kabul 
etmemektedir.
2012 yılında Financial Times’ta yazdığım bir yazıda, Kosova modelinin Suriye’de 
çözüm açısından bize bir yöntem sunduğunu ifade ettim. Geçen altı yılda ise Suriye 
çatışmasında yaşamını yitiren sayısı 800 bine ulaşırken, mülteci sayısı ise 8 milyonu 
buldu. Bu noktada ise Kosova modelinin aslında Suriyelileri, yaşamış oldukları birçok 
acıdan ve kan akmasından koruyabilme ihtimalinin bulunduğunu anlamaktayız.
Kosova’ya müdahale etme kararını alan Bill Clinton ise açık yüreklilikle şunları 
söylemişti: “Köylerin yakılması ve masumların öldürülmesi bir tarihti. Ben de biliyor-
dum ki Milošević’in tarih olması da an meselesiydi.” Bugün Suriye’de tarihin kendis-
ini tekerrür ettiğini görmekteyiz. Şimdi ise “Uluslararası toplumun harekete geçmekte 
isteksiz davranması, Suriyeli sivillere karşı işlenen zulüm ve suçların devam etmesine 
yol açmaktadır.” Krizin ilk dönemlerinde Kosova’da olduğu gibi uluslararası toplu-
mun BM ile Arap Birliği vasıtasıyla ortak bir misyon teşkil etmesi ve bu misyonun 
siyasi çözümün gözetimini yapacak ve tüm insani yardımların her bölgeye ulaştırıl-
masını güvence altına alacak faaliyetlerde bulunması gerektiğini söylemiştim. Bu 
sayede Suriye’deki mezhepsel gerilim azaltılıp, siviller korunabilecek ve Esed sonrası 
siyasi çözüme katılımları sağlanabilecekti.
Uluslararası toplumun gerekli tedbirleri almadaki başarısızlığı, BM Uluslararası 
Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun da belirttiği üzere, Esed’in onlarca kez 
kimyasal silah kullanmaya cüret etmesine yol açmıştır. ABD Suriye’deki kapsamlı 
siyasi çözüm konusunda Kosova modeli tarzında bir yaklaşıma sahip olmadığı tak-
dirde, Esed’in yeniden kimyasal silah kullanması yalnızca bir zaman meselesi olacak-
tır. Nitekim halihazırda Esed’in bir sonraki hedefi, Suriye’nin kuzeyindeki evlerinden 
çıkarılan milyonlarca Suriyelinin sığınağı durumundaki İdlib’dir. Öte yandan Esed ve 
destekçileri açısından İdlib, rejime isyan etmiş olan herkesi ortadan kaldırmak için 
kimyasal silah kullanılacak meşru bir hedef teşkil etmektedir.

Rıdvan ZIYADE

Suriye’de Kosova Modeliyle Çözüm

Suriyeli Politikacı-Yazarكاتب وسياسي سوري
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يتضــاءل أملنــا يومــاً بعــد يــوم يف أن تكــون األعــوام القادمــة أحســن ابلنســبة إىل منطقتنــا، كنــت أريــد أن يتعــدل 
كل شــيء وتتوقــف حــاالت احلــروب واإلرهــاب والبــؤس واجلهــل واالنقســام، ولكــن التطــورات واإلجــراءات 
واملواقــف الدوليــة تشــر علينــا أبن األوضــاع ال تســر حنــو األفضــل، وأقــول ليــت األمــور تســر علــى عكــس 
ذلــك، ولكــن يبــدو أننــا علــى أبــواب عــام صعــب، وهــا أان أشــارككم آخــر التطــورات الــي ســاقتي إىل تلــك 

األفــكار الــي جعلتــي متشــائماً هبــذا الشــكل.
- عام صعب ينتظر الشعب اإليران

ال شــك يف أن التطــور الــذي ســيجعل كل شــيء أســوأ ممــا كان، هــو العقــوابت األكــر واألكثــر ظلمــاً املســلطة 
علــى إيــران خــال الســنوات األخــرة، إهنــا عقــوابت كبــرة وشــاملة تضــم جمــاالت كثــرة، ومــن شــأهنا أن تــرتك 
أضــراراً كبــرة يف البلــد، وتــؤدي إىل تعطــل اقتصــاده، وقطــع عاقاتــه ابلعــامل، ومــن غــر املمكــن أن يصمــد 
االقتصــاد اإليــراين يف مواجهــة تلــك العقــوابت، هــو أصــًا يف وضــع صعــب، وهــذا ســيخلق وضعــاً صعبــاً علــى 
الشــعب اإليــراين. إن أهــم ســبب يقــوم وراء مشــول تلــك العقــوابت ابلتأثــر الســلي يف جمــاالت واســعة هــو أن 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة هــددت بفــرض عقــوابت علــى كل طــرف ميــارس التجــارة مــع إيــران، فالعبــارات 
الــي اســتخدمها وزيــر اخلارجيــة األمريكــي )مايــك بومبيــو( حــن أعلــن عــن تلــك العقــوابت، وهلجتــه ونــرة 
التهديــد احلــادة الــي اســتخدمها، كل ذلــك يشــر إىل أن واشــنطن ال تعلــن جمــرد عقــوابت، بــل كأهنــا تعلــن 

احلــرب علــى إيــران، وتصنــف كل بلــد يتعامــل مــع طهــران يف خانــة األعــداء.
مت اســتثناء مثــاين دول فقــط مــن تلــك العقــوابت، ولكــن ملــدة ســتة أشــهر فقــط، وهبــذا الشــكل تكــون تلــك 
الــدول مثانيــة قــد حصلــت علــى مهلــة إلهنــاء اتفاقاهتــا التجاريــة الــي أبرمتهــا مــع إيــران يف وقــت ســابق، وبعــد 

ذلــك ســتكون تلــك الــدول أيضــاً جمــرة علــى االنصيــاع لتلــك العقــوابت الثقيلــة والظاملــة.
أما أورواب وروســيا والصن، فمهما عّروا عن اســتيائهم من تلك العقوابت، إال أن شــركاهتم الي لديها نشــاط 
جتــاري مــع إيــران، قــد بــدأت تنســحب مــن هنــاك واحــدة تلــو األخــرى، وال أدري إىل أي مــدى ســيتمكنون 
مــن املتاجــرة مــع إيــران بشــكل ســري، وســتواصل إيــران بيــع النفــط والغــاز لتلــك الــدول الثمانيــة علــى مــدى ســتة 
أشــهر، ولكــن مــن الصعــب كذلــك ختمــن مــا إذا ســتتمكن إيــران مــن حتصيــل مثــن مبيعاهتــا تلــك، ومت حضــر 

التعامــل مــع إيــران علــى 50 مصرفــاً مــن بينهــم البنــك املركــزي، إضافــة إىل أكثــر مــن700 شــركة.
- حصار إيران ميكن يكون له ارتدادات يف املنطقة

مل يصــدر اعــرتاض مــن أي مــكان يف العــامل علــى معاقبــة الــوالايت املتحــدة إليــراَن والشــعب اإليــراين أبســلوب 
املافيــا الــذي جتــاوزت فيــه واشــنطن قانــون الغــاب، ومــن الطبيعــي فإنــه ال معــى لبعــض التصرحيــات األدبيــة الراننــة 

يف هــذا اخلصــوص، إذ ال أحــد يريــد مواجهــة أكــر اقتصــاد وأقــوى جيــش يف العــام.
ال شــك أن املصاعــب الــي ســتواجهها إيــران ســتأثر ســلباً يف الــدول الواقعــة حتــت أتثــر إيــران، فالعــراق وســوراي 
ولبنــان واليمــن، كلهــا دول تعــاين حالــة مــن الفوضــى بســبب السياســات التوســعية اإليرانيــة، ولكنهــا ستشــهد 
يف األايم القادمــة أايمــاً أصعــب مــن الســابق. مــن الناحيــة االقتصاديــة ال تســتطيع تلــك الــدول احلصــول علــى 
مســاعدات مــن إيــران، وســتفلس ال حمالــة، فاقتصادهــا مشــلول أصًا،هــذا إضافــة إىل أنــه ليــس مــن اخلطــأ 

القــول إن أجــواء الفوضــى وعــدم االســتقرار يف تلــك الــدول قــد وصلــت إىل ذروهتــا.
إن الــدول الــي ستســعى لاســتفادة مــن ذلــك الفــراغ والفوضــى الــي ســتظهر يف مثــل هــذا الوضــع، ميكنهــا أن 
تتدخــل لتغيــر أنظمــة دول الشــرق األوســط وحدودهــا الفيزايئيــة، ومــن احملتمــل كذلــك أن تعمــد إســرائيل إىل 
مــلء الفــراغ الــذي ســيظهر يف غــزة ورام هللا وســوراي، أو تنفــذ هجمــة هنــاك لتحويــل تلــك الفوضــى هنــاك إىل 
فرصــة خلدمــة مصاحلهــا، كمــا ميكــن أن تســعى الســعودية إىل فعــل نفــس الشــيء يف اليمــن وســوراي والعــراق، 

وال أرى داعيــاً للقــول إن الــوالايت املتحــدة ســتقدم دعمــاً ال حمــدوداً هلاتــن الدولتــن.
- حلة شكلية للمقايضة بني حزب العمال الكردستان ووحدات حاية الشعب

مــن الضــروري إضافــة حــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب إىل تلــك العناصــر، حــى وإن 
رصــدت جائــزة ماليــة ملــن أييت بــرؤوس قــادة حــزب العمــال الكردســتاين، إال أن اجلميــع يعلــم أن ذلــك جمــرد 

عمليــة اســتعراضية، ولكنــي أرى أمــراً أســوأ مــن ذلــك وراء ذلــك الســيناريو.
وحنــن نــرى هنــا رغبــة أمريكيــة يف تصفيــة حــزب العمــال الكردســتاين، وإضفــاء مشــروعية علــى وحــدات محايــة 
الشــعب، ونيــًة يف إدخــال حتويــرات علــى اخلريطــة مــن أجــل البقــاء يف ســوراي علــى املــدى البعيــد، وأان أتوقــع أن 
واشــنطن ســتعمد إىل تفعيل وحدات محاية الشــعب يف خضم الفوضى الي ســتظهر خال العام القادم، ورمبا 
ســتعلن عــن قيــام دولــة واجهــة، أو ســتبدأ حماولــة احتــال مباشــر، ورمبــا ســتحاول تقســيم مشــال العــراق أيضــاً، 
وكانــت الــوالايت املتحــدة قــد قدمــت مــا يكفــي مــن الســاح، ودفعــت الســعودية الكثــر مــن املــال، وقدمــت 

إســرائيل املعلومــات االســتخباراتية الازمــة مــن أجــل حتقيــق ذلــك.
- على تركيا تطوير اسرتاتيجياتا حسب الوضع اجلديد

يف هذه احلالة فإن البلد الذي سينحصر يف الزاوية أكثر سيكون تركيا، حى وإن جعلوان نسأم حالنا بسبب 
مســرحياهتم تلــك، فإننــا ال نقبــل أن تواجــه إيــران فوضــى اجتماعيــة وصراعــاً داخليــاً ودمــاراً اقتصــادايً كبــراً، حنــن 

نريــد أن تدفــع إيــران مثــن األخطــاء الــي ارتكبتهــا، ولكننــا ال نقبــل أن يتــم ذلــك علــى يــد دولــة إمرايليــة أبــداً.
عندمــا تنجــرف إيــران إىل وســط الدوامــة، ســتحدث قــوة جــذب هائلــة حنــو مركــز الدوامــة لتســحب معهــا عــدداً 
مــن الــدول األخــرى، وهــذا يعــي حــدوث حالــة خطــرة عــدم االســتقرار يف الشــرق األوســط، وســتكون معديــة 
وطويلــة األمــد. وتبقــى تركيــا الدولــَة الوحيــدة القائمــة علــى قدميهــا يف ذلــك الوقــت، مــن الصعــب ختمــن حجــم 
األضــرار البســيطة الــي ســتخرج هبــا مــن تلــك الدوامــة، ولكــن ال شــك أن عــام 2019 ســيكون صعبــاً علينــا 
حنــن أيضــاً. وإذا اســتطعنا تطويــر اســرتاتيجيات ومنــاورات حتــول لنــا األزمــات إىل فــرص، فهــل ســنتمكن مــن 

خلــق وضــع مــن شــأنه إنقــاذ شــعوب املنطقــة مــن الفوضــى؟، هــذا مــا علينــا أن نناقشــه الحقــاً.

عام قادم صعب على الشرق األوسط

Gelecek yılların, içinde bulunduğumuz coğrafya için daha iyi olacağına dair 
umutlarımız her geçen gün daha da azalıyor. Savaşların, terörün, sefaletin, cehaletin 
ve parçalanmanın duracağını, her şeyin düzeleceğini söylemek çok isterdim.
Lakin gelişmeler, yapılanlar, devletlerin tutumları durumun daha iyiye gitmeyeceğini 
gösteriyor bize. Keşke öyle olmasa diyorum ama sanırım zor bir yıl geçireceğiz.
Beni böyle karamsar gibi gözüken düşüncelere sevk eden son gelişmeleri sizinle 
paylaşayım.
İRAN HALKINI ZOR BİR YIL BEKLİYOR
Kuşkusuz her şeyi daha da kötü hale getirecek olan gelişme, İran’a uygulanan, son 
yılların en büyük ve en acımasız yaptırımıdır. Bir ülkenin ekonomisini çökertecek, 
dünya ile ilişkisini kesecek ve ciddi hasarlar verecek boyutta büyük, kapsamlı ve 
geniş alana yayılmış bir yaptırımdır bu. Zaten kötü durumda olan İran ekonomisinin 
buna dayanması mümkün değil. İran halkı için zor bir durum.
Yaptırımların geniş bir alanı etkisi altına almasının en önemli nedeni, ABD’nin, 
İran’la ticaret yapan herkese yaptırım uygulayacağı tehdididir. Yaptırımları açıklayan 
Pompeo’nun kullandığı cümleler, ses tonu ve tehdit dozu yüksek tutumu, ABD’nin 
İran’a yaptırım değil de savaş açtığını, onunla ilişkiye geçen ülkeleri de düşman gibi 
gördüğünü gösteriyor bize.
Bu yaptırımda sadece 8 ülke kapsam dışı bırakıldı. O da 6 aylığına. Bu ülkelere, 6 ay 
içinde daha önce yaptığı ticaret anlaşmalarını bitirmesi için süre verilmiş oldu. Sonra 
onlar da bu katı ve acımasız yaptırımlara uymak zorunda kalacak.
Avrupa, Rusya, Çin her ne kadar yaptırımlardan üzüntü duyduklarını söyleseler de, 
İran’la ticaret yapan şirketlerini tek tek geri çekiyor. Gizli kapaklı ne kadar ticaret 
yapabilecekler bilemiyorum. İran 6 ay boyunca petrol ve doğal gaz satacak bu 8 
ülkeye ama parasını nasıl alacak onu da kestirtmek zor. Merkez bankası dahil 50 
banka, 700’den fazla şirketi yasaklandı.
İRAN AMBARGOSU BÖLGEDE BİR DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR
ABD orman kanununu dahi geride bırakan mafya usulüyle, İran’ı ve İran halkını 
cezalandırmasına, dünyadan ciddi bir itiraz gelmedi. Retorik icabı yapılan 
açıklamaların bir anlamı yok tabi. Kimse dünyanın en büyük ekonomisi ve ordusunu 
karşısına almak istemiyor.
İran’ın çekeceği sıkıntı, onun tesirinde kalan ülkeleri de etkileyecek kuşkusuz. İran’ın 
yayılmacı politikaları sonucunda adeta kaotik bir düzen yaşayan Irak, Suriye, Lübnan 
ve Yemen, önümüzdeki günlerde daha kötü günler yaşayacak.
Ekonomik olarak İran’dan yardım alamayan bu ülkelerin zaten felç olan 
ekonomilerinin iflas edeceğini, bununla beraber istikrarsızlık ve kaotik ortamın da 
zirveye ulaşacağını söylemek yanlış olmaz sanırım.
Böyle bir durumda, ortaya çıkacak kaostan ve boşluktan faydalanmak isteyecek 
ülkeler, Ortadoğu’da fiziki sınırları ve iktidarları değiştirecek müdahalelerde 
bulunabilir. İsrail’in Gazze, Ramalah, Suriye’de; Suudi Arabistan’ın Yemen, Suriye, 
Irak’ta ortaya çıkacak boşluğu doldurmak ya da kaosu fırsata çevirmek için bir atak 
yapması muhtemel.
Bu ülkelere, ABD’nin sınırsız destek vereceğini söylememe gerek yok sanırım.
PKK YPG DEĞİŞ TOKUŞU İÇİN GÖSTERMELİK HAMLE
Bunlara bir de PKK/YPG’yi eklemek gerek. Her ne kadar ABD bazı PKK liderlerinin 
başına para ödülü koysa da, bunun göstermelik bir hamle olduğunu herkes biliyor.
Bence daha kötü senaryo var bu hamlenin arkasında.
PKK’yı tasfiye edip, YPG’yi meşrulaştırmak isteyen ABD’nin, uzun vadeli olarak 
Suriye’de kalacağını ve bir harita değişikliği niyetini koruduğunu görüyoruz burada. 
Önümüzdeki yıl ortaya çıkacak kaosta YPG’nin de aktive olacağını, ya butik bir devlet 
ilanı ya da fiili işgal girişimiyle Suriye’yi, belki de Irak’ın kuzeyini parçalama girişiminde 
bulunacağını düşünüyorum. ABD bunun için yeterli silah, Suud bol miktarda para, 
İsrail de istihbarat verdi zaten.
TÜRKİYE YENİ DURUMA GÖRE BİR STRATEJİ ÜRETMELİ
Bu durumda en çok sıkışacak ülke Türkiye olacaktır. Her ne kadar acem oyunlarıyla 
bizi canımızdan bezdirse de İran’ın toplumsal bir kaosa, iç çatışmaya ve büyük bir 
ekonomik çöküntüye uğramasından yana değiliz. Yaptığı hataları burnundan fitil fitil 
getirilmesini isteriz ama bunun emperyalist bir ülke eliyle olmasına da razı değiliz 
tabi. İran bir girdaba sürüklenirken, beraberinde büyük bir vakum oluşturarak 
kendisiyle beraber başka ülkeleri de içine çekmesi, Ortadoğu için çok uzun yıllar 
sürecek ciddi ve bulaşıcı bir istikrarsızlık demektir.
Bölgenin tek ayakta kalan ülkesi olan Türkiye’nin, bu vakumdan ne kadar az zararla 
çıkacağını tahmin etmek güç. Ancak 2019 yılının bizim için de zor geçeceği kesin.
Krizleri fırsatlara çevirecek manevralar ve stratejiler üretebilirsek, bölge haklarını da 
koastan kurtaracak bir durum yaratabilir miyiz? Bunu da tartışalım.

Ortadoğu için zor yıl geliyor

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Kemal Öztürkكمال أوزتورك
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سيشــهد االحتــاد األورويب أجــواء أكثــر ضغطــاً مــع وصــول مرحلــة )بريكســيت( حاليــاً إىل منعرجهــا األخــر لتخــرج 
بريطانيــا مــن االحتــاد.

وال شــك أن الضغــط الــذي يتعــرض إليــه االحتــاد األورويب ليــس يف هــذا الشــأن فحســب، فاحلــروب التجاريــة 
الــي أعلنتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة برائســة ترامــب، ومــا تتســبب فيــه تلــك احلــروب مــن مشــاكل اقتصاديــة، 
كل ذلــك حيمــل بداخلــه إمكانيــة حتــول الركــود الــذي يعانيــه االقتصــاد األورويب إىل أزمــة حــادة، هــذا إضافــة إىل 
النقاشــات املتعلقــة بوضعيــة حلــف مشــال األطلســي واملشــاكل النامجــة عــن التهديــدات األمنيــة للقــارة األوروبيــة، 
مثــة مســاٍع داخــل االحتــاد األورويب لتشــكيل جيــش أورويب مشــرتك، ولكــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة متتلــك يف 
أملانيــا عصــا غليظــة تتمثــل يف جنودهــا هنــاك الذيــن يفوقــون اجلنــود األملــان مــن حيــث العــدد، ومــن جانــب آخــر 

فثمــة حقيقــة ظاهــرة للعيــان، تتمثــل يف أن تلــك العصــا األمريكيــة قــد عجــزت عــن محايــة أورواب ضــد الــروس.
وكذلــك فثمــة مشــكلة الاجئــن القادمــن إىل أورواب مــن كافــة مناطــق األزمــات يف العــامل وعلــى رأســها ســوراي 

حماولــن نيــل نصيــب مــن رفاهيــة أورواب.
واألهــم مــن ذلــك طبعــاً هــو صعــود اليمــن املتطــرف يف كافــة دول االحتــاد تقريبــاً، حماولــن الركــوب علــى كل تلــك 

املشــاكل، ليقفــوا معارضــن ملشــروع االحتــاد األوريب.
فكيف يبدو مستقبل االحتاد األوروب من داخل تلك املعادلة الي تشكلها كل تلك التطورات؟

إذا كان ملثل هذا االحتاد األورويب مستقبل، فمن الواضح أنه سيتمكن من بلوغ مستقبله ذلك عن طريق إضافة 
تركيــا إىل تلــك املعادلــة وبشــكل فعــال، وال شــك أنــه مثــة عوامــل كثــرة تضغــط علــى مشــروع االحتــاد األورويب، 
وعلــى رأس تلــك العوامــل آليــات اختــاذ القــرار الــي تســر حنــو الشــلل بســبب معايــر املشــاركة الدميقراطيــة الــي 

وضعهــا االحتــاد لنفســه.
وحــى القــرارات الــي يتخذوهنــا وتدخــل حيــز التنفيــذ، تبــدأ ابلعمــل ضــد املشــروع أي ضــد االحتــاد األورويب، 
فحقــوق العضويــة الــي متتعــت هبــا دول انضمــت مؤخــراً لاحتــاد وهــي مدينــة يف ذلــك للــدول الكــرى الــي حتميهــا، 
بدأت ُتســتخدم شــيئاً فشــيئاً لتحديد مســتقبل االحتاد برمته، وابت من غر املمكن اختاذ أي تدبر حيال ذلك، 
ويف احلقيقــة ال ميكــن إنــكار مراقبــة الــدول احلاميــة علــى الــدول الصغــرة، لكــن تلــك املراقبــة ميكنهــا أن تكلــف 
الكثــر، ورمبــا يعيــق ذلــك الثمــُن دميومــَة االحتــاد يف املســتقبل، وهــذا هــو حــال اليــوانن وقــرص، فأملانيــا تدفــع الكثــر 

مــن أجــل اإلبقــاء عليهمــا حتــت مراقبتهــا.
يف احلقيقــة رمبــا مثــة نــوع مــن األحقيــة يف موقــف الشــماتة لــدى البعــض مــن االحتــاد األورويب ابســم تركيــا بســبب 
تلــك األزمــات الــي وقــع فيهــا االحتــاد، ولكــن ال ميكــن القــول إن ذلــك موقــف معقــول، رمبــا يكــون لريطانيــا الكثــر 
مــن األســباب الــي جعلتهــا ال تــرى أي مصلحــة هلــا يف مشــروع االحتــاد األورويب، والصحيــح أنــه مــن الضــروري 
عــدم اعتبــار تلــك األســباب أســباابً مطلقــة، وحســب رأيــي فــإن الدوافــع املؤديــة إىل اخلــروج مــن مشــروع االحتــاد 

األورويب، دوافــع عاطفيــة وأيديولوجيــة أكثــر منهــا عقانيــة، وســيتضرر الطرفــان مــن ذلــك الفــراق.
أمــا تركيــا فهــي ليســت بريطانيــا، وليــس مــن الضــروري هلــا إنتــاج أدلــة ومقــوالت شــبيهة مبقــوالت )بريكســيت(، 

وليــس ذلــك ممكنــاً أصــًا.
جيــب أن نضــع بعــن االعتبــار أن احلديــث عــن نــوع مــن )الريكســيت( اليــوم، ســيكلف الكثــَر علــى االحتــاد 
األورويب بشــكل يفــوق التوقعــات، ورمبــا ســيكون لوجــود تركيــا يف االحتــاد األورويب مســامهة أكــر يف زايدة قــوة 
االحتــاد وصاحياتــه وقيمتــه، أكثــر مــن وجــود بريطانيــا فيــه، وال شــك يف أن الفائــدة ذات طرفــن اثنــن، وال داعــي 

للقــول إن تركيــا ستســتفيد مــن عضويــة االحتــاد، بنفــس القــدر الــذي سيســتفيد منهــا االحتــاد.
إضافــة إىل ذلــك فمــن الضــروري أن يعــي االحتــاد األورويب أبن الدعــم الرتكــي هــو األكــر واألكثــر أتثــراً ليتمكــن 

مــن مواجهــة كل تلــك املشــاكل الــي يواجههــا.
مــن الواضــح جــداً أن االحتــاد األورويب حيتــاج اليــوم إىل تركيــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وإن كل مــن يســتطيع 
النظــر إىل الوضــع مــن داخــل أورواب بعــن احلكمــة ميكنــه أن يــرى ذلــك ، لكــن ليــس مــن املمكــن أن تواصــل تركيــا 
تلــك العاقــة متغاضيــًة عــن تلــك األصــوات اإلقصائيــة املصدعــة لــآذان الصــادرة مــن داخــل االحتــاد األوريب، 
ولذلــك فعلــى االحتــاد تغيــر نظرتــه لرتكيــا، وأســوأ مــا يف األمــر الضعــف الفــادح لــدى االحتــاد األورويب علــى مســتوى 
قدرتــه علــى التحــرك حنــو تغيــر موقفــه ذلــك، ذلــك ألنــه مســّيج حبــدود تقلــل مــن قدرتــه علــى احلركــة، وابلتــايل فهــي 

تضيّــق مــن جمالــه السياســي بشــكل كبــر.
واملثــال علــى ذلــك كيــف ســيتم تــايف التأثــر االســتفزازي لذلــك التقريــر الــذي أعدتــه )كايت پــري( مقــررة تركيــا 
ابســم الرملــان األورويب، والــي اقرتحــت فيــه تعليــق مفاوضــات عضويــة تركيــا يف االحتــاد األوريب بشــكل اتم؟، 

وأخشــى أالّ يكــون هلــذا املشــكل أي حــل.
وســتقدم )كايت پــري( تقريرهــا هــذا إىل الرملــان األورويب الــذي ســيناقش التقريــر ســاعات طويلــة مث سيتســبب يف 

خلــق أجــواء مشــحونة بــن الطرفــن.
إن عمليــة انتخــاب )كايت پــري( كمقــررًة يتــم حتديدهــا بشــكل علــي أمــام اجلميــع داخــل الرملــان األورويب، وذلــك 
يعــي أن ذلــك كان نتيجــة حتميــة للعبــة الدميقراطيــة يف أورواب، ولألســف فحــى أولئــك الذيــن حيملــون هــّم االحتــاد 
األورويب أبكــر قــدر مــن العقانيــة، قــد رأوا ذلــك االســتفزاز الــذي مارســته تلــك الســيدة، ولكنهــم مل يســتطيعوا 

منعهــا مــن الوصــول إىل ذلــك املنصــب هبــذا الشــكل.
ورغــم أنــه كان مــن معــروف عنهــا نيتهــا الســيئة واألحــكام املســبقة الــي تســكن ذهنهــا ضــد تركيــا، إال أنــه ال توجــد 
أي قاعــدة متنعهــا مــن تقــدمي طلــب الرتشــح ملهمــة املقــرر، وهبــذا الشــكل يذهــب مســتقبل مشــروع عمــاق كاالحتــاد 

األورويب ضحيــًة ملثــل تلــك النــوااي الســيئة.
وما علينا حنن إال معرفة ذلك األمر وحتديد ماذا نريد واختاذ التدابر الازمة لذلك.

تركيا ومستقبل االتحاد األوروبي

Avrupa Birliği İngiltere’nin Birlikten çıkışını ifade eden Brexit sürecinde son 
kavşağa girilmiş olmasından dolayı bugünlerde geliyorum diyen bir atmosfer 
basıncını biraz daha şiddetli yaşıyor olacak.
Kuşkusuz AB’nin basıncını hissettiği tek konu bu değil. Trump başkanlığındaki 
ABD’nin ilan ettiği ticaret savaşları ve bunun da ciddi katkıda bulunduğu ekonomik 
sıkıntılar zaten var olan ekonomik durgunluğu ciddi bir krize dönüştürme 
potansiyeli taşıyor.
Üstüne NATO’nun statüsü ile ilgili tartışmalarla birlikte gelen ve Kıta güvenliğini 
tehdit eden sorunlar var. AB için ortak bir Avrupa ordusu arayışı var ve buna karşı 
Almanya’da Alman askerinden fazla asker barındıran ABD’nin gösterdiği sopa 
var. Diğer yandan bu sopanın Rusya’ya karşı Avrupa’yı koruyamadığı gerçeği var.
Bir de başta Suriye olmak üzere dünyanın bütün kriz bölgelerinden Avrupa’ya 
kapağı atmaya çalışan, Avrupa’nın refahından pay isteyen mülteciler sorunu var.
Tabii daha önemlisi bütün bu sorunların üstüste binip üye ülkelerin hemen 
hepsinde aşırı sağı yükseltmesi ve AB projesinin kendisine karşı muhalefeti 
geliştirmesi sözkonusu.
Bütün bu gelişmelerin oluşturduğu denklemin içinden AB’nin geleceği nasıl 
görünür?
Böyle bir AB’nin bir geleceği olacaksa, bunun büyük ölçüde Türkiye’yi denklemin 
içinden daha güçlü bir biçimde katarak çıkabileceği çok açık. AB projesini elbette 
zorlayan çok faktör var. Başta kendi içinde oluşturduğu demokratik katılım 
ölçütleri giderek karar alma mekanizmalarını felç etmeye doğru gidiyor.
Alınan ve uygulanmak durumunda kalan kararlar bile projenin yani AB’nin 
aleyhine işlemeye başlıyor. Birliğe sonradan katılan ve varlığını aslında büyük 
ülkelerin himayesine borçlu olan ülkelere tanınan üyelik hakları giderek bütün 
Birliğin kaderini belirleyecek şekilde kullanıldığında ona karşı alınabilecek bir 
tedbir olmuyor.
Gerçi fiilen hami devletlerin küçük devletler üzerindeki kontrolü inkar 
edilemez ama bu kontrol bile çok pahalıya mal olabiliyor ve bu paha Birliğin 
sürdürülebilirliğini ileride engelleyebilir. İşte Yunanistan ve Kıbrıs’ın durumu ve 
Almanya’nın onları kontrol altında tutabilmek için ödemek durumunda kaldığı 
bedeller.
Doğrusu AB’nin içine girdiği krizler karşısında Türkiye adına “oh olsun, ne halleri 
varsa görsünler” tavrının belki psikolojik bir haklılığı olabilir ama makul olduğunu 
söylemek mümkün değil.
İngiltere’nin AB projesinde kendi çıkarına bir şey görmüyor olması için kendine 
göre bir çok sebebi olabilir. Doğrusu bu sebepleri de mutlak görmemek gerekiyor. 
Kanaatimce AB projesinden çıkmaya sevk eden motivasyonlar de rasyonel 
olmaktan ziyade duygusal ve ideolojiktir ve bu ayrılıktan iki taraf da zararlı çıkmış 
olacaktır.
Türkiye ise İngiltere değildir ve Brexit’ten kendisi için benzer gerekçeler ve 
söylemler üretmesi hem gerekmiyor hem mümkün değildir.
Bugün bir tür Trexit’in gündeme gelmesinin AB’ye maliyetinin tahminlerin çok 
ötesinde olacağını görmek gerekiyor. Belki Türkiye’nin varlığı, İngiltere’nin 
varlığından çok daha fazla AB’ye güç, geçerlilik ve değer katıyor. Elbette fayda 
iki taraflıdır. Türkiye’nin AB üyeliğinden aynı ölçüde faydalandığını söylemek 
gerekmiyor bile. Ayrıca AB’nin karşı karşıya olduğu bütün bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için en büyük ve en etkili desteği Türkiye’den alabileceğini 
görmek gerekiyor. AB’nin Türkiye’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu 
çok açık. Bunu Avrupa içinden olaya daha sağduyulu bakabilen herkes görüyor. 
Ancak Türkiye’nin AB içindeki dışlayıcı çatlak sesleri görmezden gelerek bu ilişkiyi 
sürdürmesi elbette mümkün değil. AB’nin de yaklaşımını değiştirmesi gerekiyor. 
İşin kötü tarafı AB’nin bu tavrını değiştirmesi için hareket kabiliyetinin çok 
zayıf olması. Çünkü hareket kabiliyetini azaltan, dolayısıyla siyasal alanını iyice 
daraltan sınırları var.
Örneğin, Avrupa Parlamentosu adına Türkiye Raportörlüğü yapan Kati Piri’nin 
hazırladığı ve Türkiye’nin AB üyelik başvurusunun tamamen askıya alınmasını 
önerecek olan Türkiye raporunun provokatif etkisi nasıl giderilecek? Korkarım 
buna dair bir çözüm yok.
Kate Piri bu raporu sunacak ve bu rapor Avrupa Parlamentosu tarafından saatlerce 
tartışılacak ve iki tarafı da birbirine karşı kışkırtacak bir atmosfer oluşacak. Kati 
Piri’nin raportör olmasıyla ilgili süreç Avrupa Parlamentosu içinde herkese açık 
bir yolla belirleniyor. Yani Avrupa’daki demokrasi oyunun kaçınılmaz bir sonucu. 
AB’nin kaderini en sağduyulu biçimde dert edinip onun yaptığı provokasyonu 
görenler bile ne yazık ki bu sürecin bu şekilde işlemesini engelleyemiyor.
Onun Türkiye’ye karşı önyargılı, kötü niyetli biri olduğu bilindiği halde onun 
raportörlük talebinin kabul edilmesini engelleyen bir kural yok ve AB gibi devasa 
bir projenin geleceği böylesine bir kötü niyetin kurbanı olabiliyor.
Bunu da bilmek ve ne istediğimize karar vermek, uygun tedbirler almak elbette 
bize düşer.

Türkiye ve AB’nin geleceği
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Yasin AKTAYياسين أقطاي



مــن والواضــح أن النقــاش الــذي بــدأ أبداء الطلبــة القســم، لــن يتوقــف عنــد تلــك املســألة، إذ أن النقــاش قــد انتقــل 
املرحلــة الثانيــة الــي حتــول فيهــا إىل ورم خبيــث، فبعــض الذيــن أقســموا علــى أهنــم “سيســرون يف الطريــق الــذي 
رمســه أاتتــورك ولــن يتقفــوا أبــدًا”، نراهــم اليــوم يف القنــوات التلفزيونيــة ويف مواقــع التواصــل االجتماعــي يقولــون كامــاً 

يســتهدفون فيــه اآلذان احملمــدي.
ومهمــا حتدثــت مــع أعــداء الديــن احمللفــن فلــن ينفــع معهــم الــكام، ولكــن علينــا علــى كل حــال تذكرهــم أبنــه ليــس 
مثة شــيء امسه األذان ابللغة الرتكية، رمبا حتتاجون ترمجته مرة ملن يســمعه ألول مرة، فاآلذان نداء للصاة والفاح 
والصــاح كــي جيــدد املســلمون ذواهتــم مخــس مــرات يف اليــوم.، واآلذان واحــد ليــس لــه نســخة تركيــة وأخــرى عربيــة 
وأخــرى إجنليزيــة، هــذه اخلصومــة معركــة مســتمرة منــذ قــرن بــن مــن يقــول علينــا أن نعيــش كالكافريــن ومــن يقــول 
علينا أن نبقى مســلمن، ويف ســبيل ذلك قدم رئيس وزرائنا رأســه للمشــنقة، وقد دافع عن اآلذان يف ذات الوقت 
أولئــك الذيــن أعِدمــوا بســبب رفضهــم نــزع عمائمهــم، وأولئــك الائــي ضحــن بدراســتهن وعملهــن ومســتقبلهن 
يف هــذا العــامل مــن رافضــات نــزع مخرهــن مــن علــى رؤوســهن وجيوهبــن، وكانــت ليلــة الـــ15 مــن متــوز حركــة املقاومــة 
ابآلذان والعلــم الصلــوات، فحــذار أن تنســوا تلــك الليلــة، وكل شــهيد يُلــف يف العلــم األمحــر ويُدفــن حتــت تــراب 

هــذا البلــد هــو جنــدي مدافــع عــن األذان.
تلــك هــي مشــكلة حــزب الشــعب اجلمهــوري، فهــو ال يســتطيع أن يغــر ذهنيتــه تلــك مهمــا حــاول االنفتــاح علــى 
اليمــن أو اليســار، فهــل ســندافع عــن منطقــة األانضــول ابعتبارهــا وطنــاً لإلســام، أم هــل ســنرتك بلــدان هــذا ألولئــك 
الذين “أيكلون خنزيراً كامًا يف وجبة واحدة”  أو ألولئك الذين يتقززون من شعار “الشهيد ال ميوت والوطن 
ال ينقســم” ، أو ألولئــك الذيــن يفضلــون صــوت الناقــوس علــى صــوت اآلذان؟، وليعلــم هــؤالء أهنــا جولــة واحــدة 

ال اثين هلــا، ولــن يصمــت صــوت اآلذان يف هــذا البلــد الطيــب أبــداً.
النقاشات الدائرة حول اهلوية الرتكية والسياسة القومية ليس عالمة خر

مــن املعلــوم أن حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب احلركــة القوميــة قــد قــررا عــدم التحالــف يف االنتخــاابت احملليــة القادمــة، 
فاحلــزابن مل يتفقــا علــى بعــض املســائل رغــم وجــود الكثــر يف احلزبــن يــرون مــن األفضــل التحالــف يف االنتخــاابت، 
واألرجــح أن حــزب العدالــة والتنميــة لديــه حتفظــات أكثــر علــى إعــان مرشــحن مشــرتكن أو عــدم تقــدمي مرشــحن 

يف بعــض الدوائــر االنتخابيــة، ويبــدو أن الضغــوط الــي ميارســها تنظيــم احلــزب يف هــذا اإلطــار كبــرة.
حــى وإن مل يعقــد احلــزابن حتالفــاً انتخابيــاً فــإن زعيمــي احلزبــن مــازاال يؤكــدان علــى تواصــل “اتفــاق اجلمهــور”، وهــو 
التحالــف بينهمــا يف االنتخــاابت الرائســية، فاتفــاق اجلمهــور يتجــاوز كونــه حتالفــاً تكتيكيــاً دعــت إليــه احلاجــة إىل 
أصــوات الناخبــن بــن احلزبــن، إذ أنــه قــام علــى أســاس عــدد مــن املســائل الــي تعتــر قضــااي حيــاة أو مــوت ابلنســبة 
لرتكيــا، وســيتواصل ذلــك التحالــف يف شــكل احتــاد، مــادام احلديــث مــازال جــارايً عــن تلــك املســائل احلياتيــة، 
وســيتواصل مــن هنــا فصاعــداً حــى وإن مل يلتــِق احلــزابن يف أي انتخــاابت أخــرى.، ذلــك ألن الشــعب قــد وضــع 
مخــرة ذلــك التحالــف يف ســبيل حماربــة تنظيمــي )فتــح هللا گولــن( وحــزب العمــال الكردســتاين اإلرهابيــن، وتلــك هــي 
وحــدة اإلرادة الــي يعززهــا التكاتــف علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية يف كل املســائل املشــاهبة، مــع إعطــاء األولويــة 
دائمــاً للشــعب والدولــة مــن حيــث األمــن والبقــاء، رمبــا ال تكــون احملافظــة علــى مبــدأ التحالــف ممارســًة للسياســة 
ولكنهــا شــرط أويل لتــويل الســلطة يف تركيــا، إذ أن كل حماولــة إلحلــاق الضــرر حبلــم تركيــا القويــة املســتقلة، ســيعرض 
صاحــب تلــك احملاولــة لإلقصــاء، أمــا دخــول االنتخــاابت معــاً أو بشــكل منفــرد، فرمبــا ميكــن أن يؤثــر يف عــدد مــن 

البلــدايت، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو عــدم خيانــة الشــعب.
***

إن النقاشــات الــي أاثرهــا )دولــت هبتشــلي( حــول اهلويــة الرتكيــة والسياســة القوميــة والــي انطلــق فيهــا مــن القســم 
الــذي يؤديــه طلبــة االبتدائيــة واملتوســطة، رمبــا ترتقــي إىل مســتوى الــرد علــى أردوغــان، ولكنــه لــن جيــد مــن يشــرتيها 
ولــن تفتــح ابابً للخــر، رمبــا كان )هبتشــلي( يفكــر يف انتــزاع القليــل مــن أصــوات حــزب العدالــة والتنميــة أثنــاء نقاشــاته 
تلــك، ولكنــه يف احلقيقــة مل يكــن خيــدم ســوى سياســة الصــراع علــى اهلويــة، وبعــد انتقالــه مــن وطنيــة حــزب الشــعب 
اجلمهــوري، رمــى )هبتشــلي( مرســاته يف أعمــاق قوميــة احملافظــن مبنطقــة األانضــول، ولكنــه اليــوم يعــود إىل خــط 

حــزب الشــعب اجلمهــوري، وبــل نــراه يقــدم مــادة دمســة حلــزب الشــعوب الدميقراطــي.
ال بــد لسياســة الصــراع علــى اهلويــة أن ختلــق هلــا معارضــن ال حمالــة، وإن السياســة الــي صنعــت مشــكلة كرديــة يف 
تركيــا، هــي تضييــق مفهــوم عبــارة الشــعب، ولذلــك فعلينــا التخلــي عــن وضــع إشــارة علــى تلــك املــادة ابســتمرار، كــي 

نتمكــن مــن حتويــل هويتنــا الرتكيــة إىل تصــور شــامل للشــعب ال يقصــي أحــداً مــن املواطنــن.

ليس لألذان ترجمة عربية!

صحفي وكاتب

حليمة گوكچه

Öğrenci andı ile başlayan tartışmanın orada durmayacağı belliydi. Nitekim metastaz 
yaparak ikinci evreye geçti. “Atatürk’ün açtığı yolda hiç durmadan yürüyeceğine ant 
içen” bir kısım zevat televizyon kanallarında, sosyal medyada ezan-ı Muhammedi’yi 
hedef alan konuşmalar yapmaya başladı. 
Yeminli din düşmanlarına ne desen para etmez ama yine de hatırlatalım; Türkçe 
ezan diye bir şey yoktur. En fazla ilk kez işiten birine o an için tercüme edersiniz. 
Müslümanları günde beş kez yeğnileşsinler diye namaza, felaha, salaha çağıran şey-
dir ezan. Ezan tektir, Türkçesi, Arapçası, İngilizcesi yoktur. Bu kavga da esasında, 
gavurlaşalım diyenlerle Müslüman kalalım diyenlerin yüz yıldır devam eden kav-
gasıdır. Bu uğurda bir başbakanımız ser verdi. Sarığını çıkarmayıp idam edilenler de 
başörtüsünü çıkarmayıp okullarını, işlerini, bu dünyadaki geleceklerini feda edenler 
de ezanı müdafaa ettiler aynı zamanda. 15 Temmuz direnişi ezan, bayrak, sala dire-
nişidir; sakın unutulmaya... Bu ülkede al bayrağa sarılıp toprağa düşen her şehit ezan 
müdafiidir. 
CHP’nin sorunu da bu işte, ne kadar sağa sola açılım yapsa da değiştiremediği şey... 
Anadolu’yu bir İslam yurdu olarak mı savunacağız yoksa “bir domuzu bir öğünde 
devirenlerin”, “şehitler ölmez vatan bölünmez” şiarından tiksinenlerin, ezan sesi yer-
ine çan sesi duymayı tercih edenlerin mühendisliğine mi terk edeceğiz? Bilinsin ki 
ikincisi asla olmayacak. Bir daha asla bu ülkede ezan susmayacak! 

 Türkçülük-Türklük tartışması hayra alamet değil
AK Parti ve MHP, yerel seçimde ittifak yapmama kararı verdi, malum. İki partide 
de seçime ittifakla girmenin daha doğru olacağını düşünenler olmakla birlikte her 
konuda mutabık kalınamadı. Doğrusu AK Parti’nin ortak aday çıkarma yahut bazı 
yerlerde aday çıkarmama noktasında çekinceleri daha fazlaydı. Anlaşılan teşkilatın 
baskısı ağır geldi. 
Seçim ittifakı yapılamasa da her iki partinin liderleri Cumhur İttifakı’nın devam ettiği-
ni söylemekten geri durmadı. Zira Cumhur İttifakı, iki parti arasında oy ihtiyacından 
doğan taktik bir ittifak olmaktan çok Türkiye’nin hayat memat meseleleri üzerinden 
kurulmuş ve bu konular gündemde olduğu müddetçe de devam edecek bir birliktelik. 
Bundan böyle hiçbir seçimde iki parti bir daha yan yana gelmese dahi devam edece-
ktir. Çünkü ittifakı FETÖ ve PKK ile mücadele adına millet mayaladı. Milletin ve 
devletin beka ve güvenliğini önceleyen benzer her konuda tabandaki kenetlenmeyi 
taşıyacak bir irade birliği bu. Türkiye’de siyaset yapmanın değil belki ama iktidar 
olmanın ön koşulu, ittifakın bu ilkesine sahip çıkmaktır. Güçlü ve bağımsız Türkiye 
idealine zarar verecek her çıkış, sahibini marjinalleştirecektir. Seçime birlikte ya da 
ayrı girmek, belediye sayısına belki tesir edebilir ama önemli olan millete ihanet et-
memektir.   

*** 
Devlet Bahçeli’nin öğrenci andı ile başlayan Türklük, Türkçülük tartışmasını Er-
doğan’a cevap kabilinden yükseltmesi ise ne alıcı bulur ne de hayra kapı açar. 
AK Parti’den belki oy tırtıklarım diyerek asıldığı bu tartışma esasında kimlik siya-
setine hizmet etmektedir. CHP ulusalcılığından Anadolu’nun muhafazakar milli-
yetçiliğine demirlemişken yeniden CHP’lileşmek dahası HDP’ye malzeme verme-
ktir. 
Kimlik siyaseti illa ki karşıtını yaratır. Türkiye’de Kürt sorununu var eden de millet 
tanımını daraltmak olmuştur. Türk olmaklığımızı kimseyi dışarıda bırakmayan bir 
millet tasavvuruna dönüştürebilmek için evvela o alanı mütemadiyen işaretlemek-
ten vazgeçmeliyiz. 

Halime KÖKÇE

Ezanın Arapçası da olmaz!

Gazeteci - Yazar
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