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زيارة إلى بيت الالجئين في إسطنبول

وسام النصر لبشار األسد

في هذا العدد...

تجوع الشعوب وال تأكل حكامها!!

لمن كتب ماذا قدمت لنا الثورة السورية؟!

نهاية آستانا والرهان على إدلب!
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علي الصاوي

فيصل حقي

أحمد قاسم

أردوغان: الفن والثقافة 
ال يقالن أهمية عن 

مكافحة اإلرهاب

Erdoğan: Kültür ve 
Sanat En Az Terörle 

Mücadele Kadar 
Önemlidir

2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet 
alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülke-
mizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz” açıklamasında 
bulundu.

قال الرئيس أردوغان يف كلمة ألقاها خالل مشاركته يف حفل توزيع اجلوائز اخلاصة لوزارة الثقافة والسياحة لعام 2018.
أعتــر الفــن والثقافــة جمــااًل مهمــاً جــداً ومســألة وجــود، وال تقــل أمهيتــه عــن مكافحــة اإلرهــاب والسياســة اخلارجيــة ابلنســبة إيل، 

وخــالل املرحلــة القادمــة ســنويل األمهيــة الالزمــة للفــن والثقافــة.

] إلى أين تذهبين يا صغيرتي؟[
Nereye gidiyorsun küçük kızım?
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قرارات ترامب المتسرعة

Donald Trump’ın 20 Ocak 2017’de Ameri-
ka Birleşik Devletleri Başkanlığı makamına 
atanmasından bu yana dünya, aldığı acele 
ve tuhaf kararlarla meşgul. Trump’ın al-
dığı kararlarla ve bu kararların yankıları 
ile karşılaştığı tepkiler hakkındaki haberler 
medya organları, gazeteler ve sosyal me-
dyada başı çekerken, hem Amerika’da hem 
de dünyanın geri kalanında alay ve eğlence 
konusu olmaktadır.
Trump’ın daha ilk günden itibaren aldığı 
kararlar eleştiri ve tartışmaları beraberinde 
getirmiştir. Birçok Amerikalı siyasetçi ve 
analiste göre bu kararların çoğu, üzerinde 
çalışılmamış, rastgele ve acele kararlar olup, 
ABD anayasasını ihlal etmektedir.
Söz konusu kararlardan bazıları ise Trump’ın 
ırkçı ve İslam ile Müslüman düşmanı radikal 
yüzünü gözler önüne sermiştir. Bu kararların 
başlangıcını, yedi ülkeden Müslümanların 
ve Suriyeli mültecilerin Amerika’ya girişini 
yasaklayan karar oluşturmuştur. Büyük bir 
eleştiri dalgasıyla karşılaşmasının ardından 
ise karar askıya alınmıştır. Bununla beraber 
Avrupa’nın da Müslümanlara karşı benzer 
ırkçı politikalar izlediklerini unutmamak ge-
rekir.
Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanı-
ma ve büyükelçiliğini buraya taşıma kararı 
için ise daha ideal koşullar ve uygun şartlar 
bulamazdı. Zira bugün Arap yöneticileri bir 
korku ve zaaf hali içerisinde bulunmaktadır.
Öte yandan Trump’ın Türkiye’ye yönelik 
ekonomik kararlarında ise mantık bulun-
mamış ve bu kararlar çoğunlukla acele ver-
ilmiş tepkilerden kaynaklanmıştır.
Birçok uzman Trump’un bu hususta-
ki kararının ekonomik açıdan bir anlam 
taşımadığını belirterek, ABD’nin Or-
tadoğu’da güçlü bir müttefiki kabul edilen 
Türkiye’yle daha olumlu ilişkiler kurması 
gerektiğini dile getirmiştir.
Trump’ın Suriye’den çekileceklerine dair 
son sürpriz kararı da acele verilen kararlar 
bağlamında yer almaktadır. Trump’ın bu 
kararı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da 
eleştiriye tabi tutulmuş, aynı şekilde ABD 
içerisinde de büyük yankı uyandırmıştır. 
Nitekim ABD’li çok sayıda senatör, söz 
konusu çekilme ve ABD’nin Ortadoğu’daki 
çıkarları açısından yol açabileceği olumsuz 
etki konusunda duydukları endişeyi dile ge-
tirmiştir. Yine ABD Senatosu’nun önde ge-
len üyeleri ABD Başkanı Donald Trump’ı, 
önceki yönetimlerin yaptığı hataların tekrar-
lanmaması için Suriye’den çekilme kararını 
gözden geçirmeye çağırmıştır. Bu ise 
Trump’ı kararından geri adım atarak, ABD 
kuvvetlerinin yavaş bir şekilde geri çeki-
leceğini açıklamaya mecbur bırakmıştır.
Bir tacir olan Trump, insani meselelere yak-
laşırken daha fazla kar elde etmeyi amaçlayan 
bir işadamının mantığını kullanmakta, ölü ve 
yaralıların çığlıklarına kulak asmamaktadır. 
İşte aldığı bu en son karar da daha fazla mad-
di kazanım elde etmekten öteye gitmeyip, 
halkları kaderleriyle baş başa bırakmaktadır. 
Suriyeliler ise bitmeyen bir soykırıma duçar 
durumdadır.

Son olarak;
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın 2018’de binlerce asılsız 
açıklamada bulunduğunu, bunun ise günde 
15 asılsız açıklamaya karşılık geldiğini be-
lirtmektedir.

ترامــب كرئيــس  دوانلــد  تنصيــب  مراســم  إقامــة  منــذ 
للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف 20 مــن كانــون الثــاين 
املتســرعة  ابلقــرارات  مشــغول  والعــامل  ينايــر 2017،   /
املتعلقــة  األخبــار  وأصبحــت  يصدرهــا،  الــي  والغريبــة 
بقراراتــه وتداعياهتــا وردود األفعــال حوهلــا تتصــدر أجهــزة 
اإلعــالم والصحــف ومواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
واالســتهزاء. ابلســخرية  أمجــع  والعــامل  أمريــكا  مســتوى 

مــن  موجــة  رافقتهــا  لتنصيبــه  األول  اليــوم  منــذ  قراراتــه 
االنتقــادات واجلــدل، ووفقــاً آلراء عــدد مــن السياســيني 
واحملللــني األمريكيــني فــإن معظــم القــرارات الــي أصدرهــا 
ترامــب تعتــر قــرارات عشــوائية متســرعة وغــر مدروســة 

األمريكــي. للدســتور  انتهــاكاً  وتشــكل 
ترامــب  وجــه  أظهــرت  القــرارات  هــذه  مــن  العديــد 
العنصــري املتطــرف املعــادي لإلســالم واملســلمني، وقــد 
تكــون بداايهتــا قــراره القاضــي مبنــع قــدوم املســلمني مــن 
وبعــد  أمريــكا،  إىل  الســوريني  والالجئــني  دول،  ســبع 
تعرضــه ملوجــة كبــرة مــن االنتقــادات مت تعليــق القــرار، يف 
املقابل ال جيب أن ننسى أن أورواب أيضاً تتبع سياسات 

عنصريــة مشــاهبة يف حــق املســلمني.
ومل جيــد ترامــب ظروفــاً مثاليــة وأحــواال مواتيــة لتنفيــذ قــراره 
ســفارة  ونقــل  إلســرائيل  ابلقــدس كعاصمــة  االعــراف 
بــالده إليهــا، كمــا هــي أحــوال اليــوم الــي تشــهد جبنــاً 

وضعفــاً مــن قبــل احلــكام العــرب. 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد  قــرارات  عــن  املنطــق  وغــاب 
ترامــب االقتصاديــة جتــاه تركيــا، وغلــب عليهــا ردود الفعــل 

املتســرعة.
هــذا  يف  ترامــب  قــرار  أن  اخلــراء،  مــن  الكثــر  وأكــد 
الناحيــة االقتصاديــة،  مــن  الشــأن، ال حيمــل أي معــى 
مشــرين إىل ضرورة أن تســعى الوالايت املتحدة إلنشــاء 
عالقــات أكثــر إجيابيــة مــع تركيــا، الــي تعتــر حليفــة قويــة 

هلــا يف منطقــة الشــرق األوســط.
مــن  املفاجــئ ابالنســحاب  ترامــب األخــر  قــرار  وجــاء 
ووجــه  والــذي  املتســرعة،  القــرارات  ســياق  يف  ســوراي 
األوريب،  االحتــاد  دول  قبــل  مــن  شــديدة  ابنتقــادات 

نفســها،  األمركيــة  الســاحة  علــى  قــوي  وقــع  لــه  وكان 
النــّواب والشــيوخ األمريكيــني عــن  فقــد عــّر عــدد مــن 
قلقهــم البالــغ مــن هــذا االنســحاب ومــن أتثــره الســليب 
الشــرق  منطقــة  يف  االســراتيجية  أمــركا  مصــاحل  علــى 
الشــيوخ  جملــس  يف  ابرزون  أعضــاء  ودعــا  األوســط، 
األمريكــي الرئيــس دوانلــد ترامــب إىل إعــادة النظــر يف 
)تفــادايً  ســوراي  مــن  األمركيــة  القــوات  انســحاب  قــرار 
لتكــرار أخطــاء اإلدارات الســابقة( منتقديــن هــذا القــرار 
ممــا أرغــم ترامــب علــى الراجــع عــن قــراره معلنــاً أن القــوات 

بطــيء. بشــكل  ستنســحب  األمريكيــة 
االنســانية  القضــااي  مــع  ويتعامــل  اتجــر  رجــل  ترامــب 
مبنطــق رجــل األعمــال الباحــث عــن املزيــد مــن األرابح، 
وال هتمــه صرخــات القتلــى واجلرحــى، ومــا قــراره هــذا إال 
جتســيداً لرغبتــه يف حتصيــل املزيــد مــن املكتســبات املاليــة، 
اتركاً الشــعوب تواجــه مصرهــا، والســوريون يف حمرقــة ال 

تنتهــي.  
أخريًا

 أفــاد حتليــل لصحيفــة “واشــنطن بوســت” األمريكيــة 
التصرحيــات  آبالف  أدىل  ترامــب  دوانلــد  الرئيــس  أبن 
الكاذبــة عــام 2018، مبعــدل 15 تصرحًيــا كاذاًب يومًيــا.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Trump’ın Acele Kararları

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

الرئاسة التركية لبومبيو: أنقرة تسعى لحماية أكراد سوريا من ظلم التنظيمات اإلرهابية 

جاويش أوغلو: سنقوم بعملياتنا في سوريا ضد »ي ب ك« سواء انسحبت واشنطن منها أو ال

بولتون يغادر تركيا بعد رفض أردوغان مقابلته

TC Cumhurbaşkanlığı’ndan Pompeo’ya: Ankara Suriye Kürtlerini 
Terör Örgütlerinin Zulmünden Korumaya Çalışmaktadır

Çavuşoğlu: ABD Çekilse De Çekilmese De Suriye’de 
YPG’ye Karşı Operasyon Yapacağız

Erdoğan’ın Görüşmeyi Reddetmesinin Ardından Bolton Türkiye’den Ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalara cevap veren Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’nın Suriye Kürtlerini DAEŞ ve PKK/PYD 
gibi terör örgütlerinden korumaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD kuvvetleri bölgeden çekilse de çekilmese de 
Türkiye’nin YPG/PYD terör örgütüne karşı Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyon düzenleye-
ceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara’yı ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesi, Türk gazetelerinde geniş yankı 
buldu. Bolton’ı ABD’nin Suriye’den çekilmesi için Türkiye’ye şartlar koşmaya çalışmakla suçlayan 
gazeteler, Washington’ın Ankara ile gerektiği şekilde müzakerede bulunmadığını kabul etmesi 
gerektiğini belirtti.

يف معــرض رده علــى تصرحيــات وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو اجملحفــة حبــق تركيــا، قــال الناطــق ابســم الرائســة 
الركيــة إبراهيــم كالــن، إن أنقــرة تســعى حلمايــة أكــراد ســوراي مــن ظلــم تنظيمــات إرهابيــة مثــل داعــش و »يب كا كا/ 

ي ب د«.

قــال وزيــر اخلارجيــة الركــي مولــود جاويــش أوغلــو إن بــالده ســتنفذ عملياهتــا العســكرية يف مشــايل ســوراي ضــد تنظيــم »ي 
ب ك/ب ي د« اإلرهــايب، ســواء انســحبت القــوات األمريكيــة مــن هنــاك أو ال.

انعكــس اجلــو املشــحون الــذي صاحــب زايرة زايرة مستشــار األمــن القومــي يف البيــت األبيــض جــون بولتــون، ألنقــرة ورفــض 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان اســتقباله، علــى تعليقــات الصحــف الركيــة، حيــث اهتمــت بولتــون مبحاولــة فــرض شــروط علــى 
تركيــا مــن أجــل تنفيــذ االنســحاب األمريكــي مــن ســوراي، مشــرة إىل أن علــى واشــنطن القبــول أبهنــا ال تتفــاوض مــع أنقــرة 

مــن موقــع قــوة. 
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Yazarlar
Mehmet Ali EMINOĞLU

Yasin AKTAY
Ömer Faruk KAVUNCU

Mişel ŞEMMAS
Halit EL-MUTTALIK

Subhi DUSUKI

اب
ّ
الكت

محمد علي أمين أوغلو
ياسين أكتاي
عمر فاروق كاوونجو
ميشال شماس
خالد المطلق
صبحي دسوقي

YÖNETİM YERİ
Karagöz Cad. Mazıcı Çık.

No: 6 Şahinbey / Gazıantep
BASKI yeri

TANITIM AJANS

Tel: 05360636055
İncilipınar Mh. Sabahat Göğüş Cd.
Anadolu İş Mrk. (Hayri Eşkin Ustü)
K:5 N:31 Şehitkamil / GAZİANTEP

www.israkgazetesi.com
israkgazetesi@gmail.com

Yayın Türü
Şafak Radyo Televi-

zyon İletişim A.Ş.

Genel Koordinatör
Yayın yönetmeni

Sayfa Editörü
Haber Fotograf

Yerel Süreli
Adına
İmtiyaz Sahibi
İdris TEKİN
Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Subhi DUSUKI
Abdulnasser SUOILMI
Fatih KÖRÜK

موجات البرد القاسية والثلوج تقتل الالجئين السوريين
Aşırı Soğuk Havalar ve Kar Yağışları Suriyeli Mültecilerin Ölümüne Sebep Oluyor

Suriyeli mülteci kamplarını vuran aşırı soğuk havalar nedeniyle Suriyeli mülteciler BM’ye ve tüm uluslararası 
kuruluşlara, insani yardımda bulunmaları ve acil durum ilan etmeleri yönünde çağrı yaptı. Mülteciler, çoğu 
kadın ve çocuklardan oluşan milyonlarca kişiye acil bir şekilde yardım edilmesini ve çok geç olmadan kar 
fırtınalarından zarar görenlere yardım ulaştırılarak, daha fazla can kaybının önüne geçilmesini istedi.

مناشــدات عديــدة مــن قبــل الالجئــني الســوريني لألمــم املتحــدة ومجيــع املنظمــات الدوليــة واإلغاثيــة واالنســانية، ومطالبتهــا إبعــالن حالــة 
الطــوارئ، إثــر موجــات الــرد القاســية الــي ضربــت خميمــات الالجئــني الســوريني، واحلاجــة امللحــة إلنقــاذ املاليــني ومعظمهــم مــن األطفــال 

والنســاء ومنــع ســقوط املزيــد مــن الضحــااي وتقــدمي املســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن جــراء العواصــف الثلجيــة قبــل فــوات اآلوان.
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قــام وفــد مــن منظمــة بلبــل زادة ومنــر الشــام وراديــو فجــر ومجعيــة بلقيــس وصحيفــة إشــراق بــزايرة إىل بيــت 
الالجئــني يف اســطنبول يــوم اخلميــس 12/20/ 2018 حيــث اطلعــوا علــى األنشــطة والفعاليــات الــذي 

يقدمهــا البيــت لالجئــني.
قــدم الســيد )فاتــح أمــني أوغلــو( عرضــاً مكثفــاً ملــا تقدمــه منظمــة بلبــل زادة مــن أنشــطة وفعاليــات ودعــم 

لالجئــني الســوريني، ويف هنايــة اللقــاء قــدم هــدااي رمزيــة لبيــت الالجئــني.
وعــرض الســيد )علــي ابكــر( أهــم إســهامات منــر الشــام اخلدميــة وخلــص جمموعــة األعمــال املميــزة الــي 

قدمهــا املنــر كمســاندة ودعــم للســوريني يف تركيــا ويف الداخــل الســوري.
كمــا قــدم الســيد )عــالء الديــن حســو( إضــاءات ســريعة حــول مــا أجنــزه راديــو فجــر خــالل مســرته اإلعالميــة 

والبصمــات املضيئــة الــي حققهــا خــالل أكثــر مــن مخــس ســنني مضــت علــى انطالقتــه.
وقدمــت الســيدة )تريهــان قــااي( انئــب رئيــس مجعيــة بلقيــس ملخصــاً ألنشــطة اجلمعيــة وأبــرز املواضيــع الــي 

تعمــل علــى حتقيقهــا خــالل عــام 2019
مث عــرض )صبحــي دســوقي( رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق تفاصيــل مــا حققتــه إشــراق خــالل ثــالث ســنوات 

مــن انطالقتهــا، وآفــاق عملهــا يف الســنة الرابعــة.
رحب رئيس مركز الالجئني ابحلضور وقدم شرحاً موجزاً ملا حققه املركز من أنشطة وفعاليات.

وأكــد أن املركــز افتتــح يف عــام 2014 مــن أجــل البحــث عــن حلــول ملشــاكل الالجئــني الذيــن يعيشــون يف 
منطقــة )ســلطان بيلــي( يف إســطنبول 

وأتمــني انســجامهم بشــكل ســريع مــع اجملتمــع الركــي، واملركــز يقــدم خدماتــه للجميــع، دون أي متييــز ابللغــة 
والدين أو العرق أو اجلنس أو العمر أو اإلعاقة أو وجهات النظر السياسية أو أي أسباب أخرى، ويعمل 
مــع القطاعــات اخلاصــة واملنظمــات الغــر حكوميــة واملؤسســات العامــة، ويهتــم ابلقضــااي اجملتمعيــة والصحــة 

واملــأوى والتعليــم والثقافــة والقانــون والدعــم النفســي لطالــيب اللجــوء والالجئــني.
ويف املركــز توجــد خمتلــف اخلدمــات املقدمــة لالجئــني والــي متكنهــم مــن التغلــب علــى مشــكالت ومصاعــب 

اللجــوء.
مــن أهــم مــا يقدمــه املركــز: ) ورشــات العمــل املهــي - إعــادة التأهيــل البــدين والدعــم النفســي- مركــز التعليــم 
الركــي-  اهلــواايت الــدورات وورش العمــل املهنيــة-  قســم قانــون األعمــال واملهــن اإلرشــاد- وحــدة الدعــم 
االجتماعــي- معاجلــة مشــاكل تســجيل الالجئــني يف تركيــا- املتابعــة لتحديــد االحتياجــات وتلبيــة هــذه 
االحتياجــات لشــؤون الالجئــني- جمالــس الالجئــني حــى تتمكــن مــن إدارة أزمــة الالجئــني يف بلــدان بطريقــة 
جيــدة، حتــت مظلــة مركــز الالجئــني- مناقشــة املشــاكل واحللــول املشــركة دون متييــز - جمالــس خمتلفــة يتــم 

فيهــا االهتمــام أبفــكار الالجئــني وتقــدمي االستشــارات حــول مــا ميكــن القيــام بــه مًعــا. 
وأوجدت جمموعة من األقسام لتحقيق األهداف.

قســم الركيــز علــى االنســجام االجتماعــي- قســم دعــم األســرة والطفــل- وحــدة التوجيــه واالستشــارات 
النفســية- روضــة ألطفــال الالجئــني- مركــز األطفــال والشــباب- مركــز التعليــم املهــي واهلــواايت- مكتــب 
االستشــارات املهنيــة والعمــل واملســاعدة يف حصــول الالجئــني علــى رخــص العمــل القانونية-مركــز املســاعدة 
االجتماعيــة واإلنســانية- الدعــم املــايل لألســر الفقــرة- دار الضيافــة للنســاء- مركــز االستشــارات القانونيــة- 
وحــدة اخلدمــات االجتماعيــة - مركــز الرعايــة واحلمايــة- جمالــس الالجئــني - مركــز املهاجريــن الصحــي الــذي 

يضــم مســتوصفات طبيــة خمتلفــة االختصاصــات.

Bülbülzade Vakfı, Minber El Şam, Fecr Radyo, Belkıs Derneği ve İşrak Gazete-
si katılımcılarından oluşan bir heyet, 20.12.2018 tarihinde İstanbul’da bulunan 
Mülteciler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirerek, derneğin yürüttüğü faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.
Bülbülzade Vakfı’nın faaliyetleri ve Suriyeli mültecilere verdiği destek hakkında 
sunum yapan Fatih Eminoğlu, görüşme sonunda Mülteciler Derneği’ne sembolik 
hediyeler takdim etti.
Ali Bakır ise Minber El Şam Derneği’nin Türkiye’de ve Suriye’deki Suriyelileri 
destekleme yolunda yapmış olduğu katkıları ve faaliyetleri anlattı.
Fecr Radyo’nun medya serüveni boyunca gösterdiği başarılar hakkında bilgi veren 
Alaaddin Hasso, kuruluşundan itibaren beş yıllık süreçte radyonun gerçekleştird-
iği çalışmaları aktardı.
Belkıs Derneği Başkan Yardımcısı Perihan Kaya ise derneğin faaliyetleri hakkında 
kısa bilgiler verirken, derneğin 2019 yılında hayata geçirmeye çalışacağı başlıca 
hususları dile getirdi.
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki de, İşrak’ın kuruluşu sonrasın-
daki 3 yıllık süre içerisinde yaptıklarını ve dördüncü yıla dair vizyonunu paylaştı.
Mülteciler Derneği Başkanı Zafer Söğütçü katılımcıları selamlarken, derneğin faa-
liyetleri hakkında bilgi verdi.
Derneğin 2014 yılında İstanbul’un Sultanbeyli semtinde yaşayan mültecilerin 
sorunların çözüm bulma ve Türk toplumuna hızlı bir biçimde uyum sağlaması 
amacıyla kurulduğunu belirten Söğütçü, derneğin dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, sağlık 
durumu, siyasi bakış açısı vb. unsurlara göre hiçbir surette ayrım yapmaksızın 
herkese hizmet sunduğunu vurguladı. Söğütçü, derneğin faaliyetleri sırasında 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaptığını ve ilti-
ca talebinde bulunan kişiler ile mültecilere yönelik sosyal, sağlık, barınma, eğitim, 
kültür, hukuk ve psikolojik destek konularında faaliyet gösterdiğini dile getirdi.
Dernekte ayrıca, mülteciliğe dayalı sorun ve zorlukların üstesinden gelinmesini 
sağlayacak çeşitli hizmetlerin sunulduğu belirtildi.
Derneğin faaliyetleri arasında şunlar gösterilebilir: Mesleki atölye çalışmaları, 
fiziksel rehabilitasyon ve psikolojik destek, Türkçe eğitim merkezi, hobi kursları ve 
mesleki atölyeler, iş ve meslek kanunu ve rehberlik bölümü, sosyal destek birimi, 
mültecilerin Türkiye’de kayıt yaptırma ile ilgili sorunlarına çözüm bulma, mülte-
cilerin ihtiyaçlarını takip etme ve bu ihtiyaçları karşılama, mülteci krizini doğru bir 
şekilde yönetebilmek amacıyla Mülteciler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren 
mülteci komisyonları, sorunları ve ortak çözümleri ayrım yapmaksızın tartışma, 
mültecilerin düşünceleriyle ilgilenme ve birlikte yapılabilecekler hususunda fikir 
alışverişinde bulunma amacıyla kurulan çeşitli komisyonlar.
Aynı şekilde bu hedefleri gerçekleştirmek için bir dizi birim teşkil edilmiştir:
Sosyal uyum üzerine çalışan birim, aile ve çocuğu destekleme birimi, psikolojik 
rehberlik ve danışmanlık birimi, mülteci çocuk kreşi, çocuk ve gençlik merkezi, 
mesleki eğitim merkezi, mesleki danışmanlık ve mültecilerin yasal çalışma izni 
alması için yardım ofisi, sosyal ve insani yardım merkezi, yoksul ailelere mali 
yardım, kadın misafirhanesi, hukuki danışmanlık merkezi, sosyal hizmetler birimi, 
bakım ve koruma merkezi, mülteci komisyonları, çeşitli ihtisas alanlarında tıbbi 
klinikleri bünyesinde barındıran göçmen sağlık merkezi.

İŞRAK

İstanbul’daki Mülteciler Derneği’ne Ziyaret
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ابت مــن اجللــي جــداً كالشــمس املشــرقة يف كبــد الســماء يف يــوم صيــف صــاٍف أن تركيــا مصممــة علــى القيــام بعمليــة 
عســكرية ضــد تنظيــم PYD/PKK اإلرهــايب شــرقي الفــرات، ســواء رضيــت تلــك الدولــة أو مل تــرَض، قلــق هــذا 

الرئيــس أو ذاك املســؤول.
اخلطــر املوجــود حاليــاً شــرقي الفــرات أصبــح يف ذروتــه، وابلتــايل ســتقع تركيــا خبطــأ كبــر يف حــال مل تقــم ابلعمليــة 

العســكرية الــي بــدأت التحضــر هلــا جــدايً ابلتعــاون مــع اجليــش الوطــي الســوري.
يتمثــل هــذا اخلطــر ابألجنــدة الــي حيملهــا تنظيــم PYD/PKK اإلرهــايب والــي تنــص علــى تقســيم ســوراي واقتطــاع 
مشاهلــا مــن أجــل أتســيس دويلــة إرهابيــة علــى خاصــرة تركيــا، إىل جانــب طمعــه علــى املــدى البعيــد ابقتطــاع أجــزاء مــن 

أراضــي اجلمهوريــة الركيــة لضمهــا إىل دويلتــه الــي لــن تقــوم أصــال.
وإىل جانــب هــذه النقــاط علينــا أال ننســى الظلــم الــذي ميارســه عناصــر هــذا التنظيــم اإلرهــايب علــى املدنيــني األبــرايء 
ـ أكــراد وعــرب وتركمــان وســراين ـ يف املناطــق احملتلــة شــرقي الفــرات، ظلــم يتمثــل بنهــب املمتلــكات وســوق الشــباب 

للتجنيــد اإلجبــاري الظــامل وفــرض األتــوات والتضييــق علــى احلــرايت وخاصــة الدينيــة منهــا.
بشــكل أساســي هّجــر التنظيــم اإلرهــايب ســكان شــرق الفــرات العــرب، إىل جانــب بقيــة املكــوانت مــن تركمــان وأكــراد 

وســراين، إذ بلــغ عــدد مــن هّجرهــم مليــون و700 ألــف شــخص.
كل هــذه املظــامل وهــذه األجنــدة الســوداء مدعومــة وبشــكل علــي مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وبعــض األنظمــة 
الشــرق أوســطية، ولكــن مــن الواضــح جــداً أن هــذا الدعــم اللوجســي واالســراتيجي واملــايل واإلعالمــي هلــذا التنظيــم 
املفتقــد للحاضنــة الشــعبية، لــن يثــي تركيــا أبــداً عــن عمليتهــا العســكرية الــي هتــدف مــن خالهلــا لتحقيــق نقــاط ثالثــة.

النقطة األوىل محاية أمنها القومي.
النقطة الثانية وأد مشروع تقسيم سوراي.

النقطة الثالثة ختليص املدنيني من الظلم وإعادة أصحاب األراضي والبيوت األصليني إىل مساكنهم وممتلكاهتم.
الرفــض األمريكــي ـ املدعــوم مــن أنظمــة شــرق أوســطية ـ للعمليــة العســكرية الركيــة بــدا واضحــاً يف غــر مــكان، خاصــة 
يف تلــك الرســالة الــي بعــث هبــا مســؤولون أمريكيــون إىل االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية واجليــش 

الوطــي الســوري مهدديــن متوعديــن متذمريــن.
وتضمنــت الرســالة عبــارة »حينمــا ترقــص الفيلــة.. عليــك أن تبقــى بعيــداً عــن الســاحة«، معتــرة أن أمريــكا ومــن خلفهــا 
مــن تلــك األنظمــة الشــرق أوســطية هــي دول يف حــزب الفيلــة، ورمبــا قصــدت أمريــكا أيضــاً أن تركيــا تعانــد وختطــط 

وتتحــرك كمــا تريــد ألهنــا مــن هــذا احلــزب أيضــاً.
ولكــن علــى أمريــكا وحزهبــا أن يدركــوا جيــداً أن أي مشــروع يريــدون متريــره يف الشــرق األوســط لــن ميــر بــدون موافقــة 
تركيــا عليــه وابلتــايل لــن ميــر إذا خالــف مصــاحل وتوجهــات تركيــا، الــي هــي مصــاحل وتوجهــات شــعوب املنطقــة، تركيــا 

اليــوم ليســت فيــال شــريراً جشــعاً طماعــاً كفيلــة أمريــكا ومــن لــف لفهــا.
تركيــا اليــوم ذئــب رمــادي كمــا كان الشــعب الركــي طــوال اترخيــه احلافــل ابإلجنــازات والبطــوالت الــي مل تصــب يف 
مصلحتــه فحســب بــل صبــت يف مصلحــة أمــة كاملــة متتــد علــى قــارات العــامل كلهــا، هــذا الذئــب يتحضــر اليــوم للرقــص 

علــى رؤوس تلــك الفيلــة الــي عاثــت أبرض ســوراي فســاداً وتدمــراً وختريبــاً وعينهــا علــى أرض تركيــا.
الذئــب الركــي الرمــادي أصبــح مســتعداً لرقــص علــى رؤوس تلــك الفيلــة مهمــا كانــت مسينــة ابلظلــم واملليــارات والقــوة 
الفارغــة مــن اإلنســانية، ســينّغص هــذا الذئــب رقــص فيلــة داســت أبقدامهــا املهرئــة كرامــات وحقــوق املاليــني مــن 

املدنيــني يف شــرقنا األوســط.
الــكل اليــوم يدعــم هــذا الذئــب وقــد رأينــا بيــاانت الدعــم والتأييــد للعمليــة العســكرية الركيــة، الصــادرة عــن العشــائر 
PYD/ العربيــة والركمانيــة وحــى الكرديــة، وابلتــايل هنــا احلاضنــة الشــعبية احلقيقيــة ال تلــك الــي يدعيهــا تنظيــم
PKK اإلرهــايب، ولنــا يف عفريــن والبــاب وجرابلــس واعــزاز خــر دليــل علــى مســرة البنــاء وإعــادة احليــاة لــكل املدنيــني، 

إذ أن ذلــك حتقــق يــوم أن رقــص الذئــب الرمــادي وهــو ســرقص مــن جديــد شــرقي الفــرات.
ال تســعى تركيــا ملهامجــة القــوات األمريكيــة املتواجــدة ـ بصــورة غــر شــرعية ـ شــرقي الفــرات، خاصــة أن الرئيــس األمريكــي 

دوانلــد ترامــب أكــد قبــل يومــني أنــه حيّضــر لســحب قواتــه مــن هنــاك، وابلتــايل فليســحبها وتركيــا ال تريــد مهامجتهــا.
اهلــدف الركــي هــو ضــرب العناصــر اإلرهابيــة املدعومــة كمــا ذكــران مــن واشــنطن وحلفائهــا يف املنطقــة الــي تبيعهــم 
أمريــكا عنــد أول مفــرق طــرق كمــا يشــهد التاريــخ علــى ذلــك، وابلتــايل إن رقــص الذئــب الرمــادي علــى رؤوس الفيلــة 

ســيكون الرقــص األجنــح خاصــة وأنــه ذئــب حمــرف يف هــذا اجملــال.
ال مفــر مــن العمليــة العســكرية الركيــة شــرقي الفــرات، األمــر نعــم ليــس ســهال وليــس نزهــة، ولكــن هنــا تظهــر قــوة احلــق 
القــادرة علــى هزميــة أقــوى قِــوى الظلــم والعــدوان والعنصريــة، وحينهــا ســينتصر الذئــب وســتتخبط الفيلــة لتنهــار مفجوعــة 

مصدومــة متحّولــة إىل مرَتفــٍع تنظــر مــن خاللــه الشــعوب املقهــورة ملســتقبل أكثــر إشــراقاً وأمــاًل.

لنذهــب إىل أّن االنســحاب األمريكــي مــن ســورية ليــس تكتيــًكا مــن الرئيــس 
ترامــب؛ للهــروب مــن مجلــة املشــاكل الــي ابت يواجههــا مــع الدولــة العميقــة 
يف واشــنطن، وأّن أوامر هذا االنســحاب قد جاءت عقب مكاملته اهلاتفية 
مــع الرئيــس أردوغــان، الــي ضمــن فيهــا األخــر مالحقــة فلــول داعــش يف 

شــرق الفــرات، يف مقابــل أن تُتطلــق يــُده فيهــا.
وهــو األمــُر الــذي يقــودان إىل النظــر يف املــآالت الــي تنتظرهــا منطقــة شــرق 
الفــرات، عقــب هــذا القــرار املفاجــئ، الــذي تؤّكــد مصــادر مطلعــة أن الرئيس 
األمريكــي قــد اختــذه مــن غــر تشــاور مــع طاقمــه احلكومــي، وهــو مــا أدى 
إىل اســتقالة وزيــر الدفــاع “ جيمــس ماتيــس “، واملبعــوث إىل التحالــف 
الــدويل حملاربــة داعــش “ بريــت ماكغــورك “، وامتعــاض حلفــاء أمريــكا، ويف 

مقدمتهــم: بريطانيــا، وفرنســا.
والســّيما بعــد إعــالن تركيــا أتجيــل انطــالق عملياهتــا العســكرية يف املنطقــة، 
بوجــه امليليشــيات الكرديــة االنفصاليــة، ريثمــا يتــّم التفاهــم مــع واشــنطن، 
الفــراغ  علــى كيفيــة انســحاهبا، املنظــم وغــر املســتعجل، مــن أجــل مــلء 
اســراتيجي ألمريــكا،  الركيــة، كحليــف  القــوات  مــن  ذلــك  عــن  الناجــم 
وحتديــًدا بعــد تنامــي العالقــات التجاريــة والعســكرية معهــا بشــكل مطــرد 

ومتزايــد.
وذلــك يف ظــّل وجــود أطــراف أخــرى تتحــرك للغايــة ذاهتــا، ممثلــة بروســيا، 
وإيران، من غر أن نغفل رغبة النظام يف ذلك، من أجل زايدة أســهمه يف 
إعــادة إنتاجــه اثنيــة، وذلــك مــن خــالل منحــه املزيــد مــن الســيطرة اجلغرافيــة، 
ومتكنــه مــن االســتفادة مــن العوائــد املاليــة، بوضــع يــده علــى قســم مــن ثــروات 

املنطقــة بتنوعاهتــا املختلفــة.
يذهــب كثــٌر مــن املراقبــني إىل أن تركيــا ســيكون هلــا النصيــب األكــر، يف 
حــال االنتهــاء مــن عمليــة االنســحاب البطيئــة، املقــدرة مــن ســتة أشــهر إىل 
ســنة، هــذا إذا مل تبــادر وزارة الدفــاع األمريكيــة إىل االعتمــاد علــى وحــدات 
خاصــة، لإلبقــاء علــى نفوذهــا يف منطقــة يعــّز علــى أيـّـة قــوة دوليــة أن ختــرج 

منهــا خاليــة الوفــاض.
مــن  أطيــاف  مــع  حــوار  فتــح  تركيــة يف  رغبــًة  َثَـّـة  أّن  إىل  يذهبــون  مثلمــا 
الوحــدات الكرديــة، عــن طريــق فريــق مــن االئتــالف الوطــي، وذلــك مــن 
أجــل وضــع آليــة توافقيــة لتحاشــي االحتــكاك مــع القــوات الركيــة، وحلفائهــا 
القــوات  مــكان  الــاليت ســتحّل  البيشــمركة،  وقــوات  الوطــي،  اجليــش  مــن 
التحــرك  علــى  االتفــاق  ســيتّم  الــي  املناطــق  املنســحبة، ضمــن  األمريكيــة 

الركــي فيهــا.
وذلــك شــريطة أن تبــادر هــذه الوحــدات الكرديــة إىل فــّك ارتباطهــا مــع 
جبــال قنديــل، وســورنة امللــف الكــردي، وااللتقــاء مــع املعارضــة الســورية 
األخــرى، بعيــًدا عــن التفكــر ابلذهــاب إىل دمشــق مــن غــر تفامهــات وطنيــة 

جامعــة، 
والتخلــي عــن األســاليب القمعيــة الــي اتبعتهــا يف التعامــل مــع املكــوانت 
احملليــة غــر الكرديــة، وعــودة التنــوع الدميغــرايف إىل ســابق عهــده يف املناطــق 

الــي بســطت ســيطرهتا عليهــا، يف مشــال حلــب، وشــرق الفــرات.
النزعــة  عــن  الوطــي،  اجليــش  مــن فصائــل  أطــراف  تتخلــى  أن  مقابــل  يف 
امللــف  مــع مليشــيات قســد، وتســعى لســحب  التعامــل  االســتئصالية يف 
وتســعى  وجودهــا،  مناطــق  يف  الســورية  غــر  العناصــر  يــد  مــن  الســوري 
إلخراجهــم مــن املشــهد الســوري، علــى غــرار مــا ســيكون فيــه التعامــل مــع 

الســورية. قنديــل غــر  قيــادات جبــال 
فهــل اي تــرى ســتقود املتغــّرات الــي يشــهدها امللــف الســورّي، إىل عقــد 
ســيكتب  وهــل  املفرضــة،  املعارضــة  أطيــاف  بــني  جامــع  وطــّي  حــوار 
النجــاح ملســاعي التقــاء األخضــر ابألصفــر، ويتــّم تغليــب املصــاحل املشــركة 
للمكــوانت العرقيــة الســورية، مــن خــالل تفامهــات جامعــة بــني االئتــالف 

الوطــي، ووحــدات محايــة الشــعب الكرديــة ؟.

شرقي الفرات
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بسلطة املال والسالح، حتتكر أمريكا العاملَ، وتُرهُبه حبرهبا على “اإلرهاب”.
وابلرغــم مــن أن ضحــااي هــذه احلــرب، حــى اليــوم، هــم املســلمون ومنظومتهــم الفكريــة 
واحلضاريــة واألخالقيــة، فــإن األمــم األخــرى لــن تكــون يف منــأى عــن هــذه احلــرب إذا مــا 
قالــت أي منهــا ألمريــكا: “ال”، أو حاولــت عرقلــَة مشــروِع الســيطرة علــى العــامل الــذي 
تصنعــه عائــالت املــال يف الغــرب، وتنفــذه بلغــة مصاحليــة براغماتيــة انتهازيــة، مــع أمريــكا 
أو القوة املركزية العميقة يف أمريكا الي تتألف من شــبكة من املصاحل ومفاصل النفوذ.

النــوااي األمريكيــة الســيئة تكمــن يف اختــالق عــدو ومهــي وهــو “اإلرهــاب” وهــو فكــرة 
غــر حمــددة جغرافيــاً، وال قوميــاً، وال دينيــاً، وهنــاك إصــرار لــدى مــن يصنــع السياســة 
العامليــة، وميــرر املفاهيــم والتصــورات علــى جغرافيــا العــامل املأهــول ابلســكان، إصــرار علــى 
عــدم تعريــف اإلرهــاب، وعــدم ضبطــه وحتديــده، حــى يبقــى رمــاال متحركــة تبتلــع كل 

املتمرديــن علــى عصــا املشــروع األمريكــي الــذي تغذيــه عائــالت املــال.
هنــاك هتديــدان حقيقيــان هلــذا املشــروع، مشــروع الســيطرة علــى العــامل كليــاً، وحتويــل 
األمــم والشــعوب إىل آالت تتحــرك وفــق رغبــة أصحــاب رؤوس األمــوال الكــرى، وهــم 
اليهوديــة والصهيونيــة يف أمريــكا ويف دول حمــدودة يف أورواب الغربيــة،  املــال  عائــالت 
أحــد هذيــن التهديديــن: اإلســالم كمنظومــة عقديــة وفكريــة وأخالقيــة تكتســب قوهتــا 
مــن التــزام املســلمني املعنــوي والنفســي، وحفاظهــم عليهــا، وإن كان أببســط صورهــا، 
وقابليــة هــذه العالقــة، بــني هــذه املنظومــة اإلســالمية واملســلمني، إىل التطــور وصــوال إىل 
االلتحــام العضــوي، مــا يعــي بــروز التحــدي احلضــاري األعظــم للحضــارة الغربيــة، مبــا 
ميلكــه اإلســالم مــن قــدرة ذاتيــة علــى هتديــد القيــم املاديــة احلــادة الــي يقــوم عليهــا الغــرب، 
ويف هــذا الســياق ميكــن تفســر خريطــة احلــرب األمريكيــة علــى اجلماعــات اإلســالمية 
كأحــد أشــكال الوعــي األمريكــي والغــريب الباكــر، إبمكانيــة والدة جغرافيــة حمــددة تكــون 
قاعــدة ومنطلقــاً لنهضــة اإلســالم مبنظومتــه العقديــة والفكريــة واألدبيــة العمالقــة، لذلــك 
تســتميت أمريــكا يف ســبيل إعاقــة والدة هــذه البقعــة اجلغرافيــة احلاضنــة لإلســالم والراعيــة 

لــه.
اثين التهديديــن هــي الصــني، اخلطــر القــادم مــن أقصــى الشــرق، الــي قفــزت يف الســنني 
العشــر األخــرة إىل املركــز الثــاين يف قائمــة أقــوى اقتصــادات العــامل، خلــف أمريــكا، بعدمــا 

كانــت الصــني غائبــة متامــاً عــن املســرح يف ســتينيات القــرن املنصــرم وســبعينياته. 
مــا يزيــد قلــق عائــالت املــال: التطــور الصيــي املنتظــم والثابــت، يف الصناعــة والتجــارة 
والبنيــة التحتيــة الالزمــة، ومتــدد بيجــني )العاصمــة الصينيــة( حنــو الغــرب، عــر إنشــاء 
ممــر بــري وحبــري طمــوح، تعيــد الصــني مــن خاللــه إحيــاء طريــق احلريــر، وهــو املشــروع 
الــذي طرحــه الرئيــس الصيــي “شــي جــني بينــغ” عــام 201٣، وتنفــق الصــني عليــه، 
بســخاء، مليــارات الــدوالرات، إال أنــه يف غضــون ســنني قليلــة ســيجلب هــذا املشــروع 
الذي ســينتفع منه أكثر من 4 مليارات إنســان يعيشــون يف ٦5 دولة عر آســيا وأورواب 
وإفريقيــا، مئــات املليــارات إىل خزينــة التنــني الصيــي، وســيعزز نفــوذ الصــني االقتصــادي 

بدرجــة هائلــة.
وتقــول التقاريــر إن أكثــر مــن 90 دولــة ســتعد الصــني، بعــد اكتمــال املشــروع، شــريكها 
االقتصــادي الرئيــس، لتتفــوق بذلــك علــى أمريــكا الــي هــي شــريك رئيــس لنحــو ٦0 

دولــة فقــط.
تريــد  الــي  واليهوديــة،  والصهيونيــة  واملاديــة  الليراليــة  الرأمساليــة  الغربيــة  املــال  عائــالت 
اســتعباد البشــرية، ونشــر الفســاد األخالقي، ومعدالت اجلرمية، واملخدرات، واالنتحار، 
األغنيــاء  طبقــات  وبــني  واألغنيــاء،  الفقــراء  بــني  الفجــوة  وزايدة  النفســية،  واألمــراض 
أنفســهم، هــذه العائــالت، الــي تســيطر علــى شــبكة هائلــة مــن البنــوك ووســائل اإلعــالم 
والشــركات العابــرة للحــدود، تواجــه حتــدايً حقيقيــاً مــن قبــل املســلمني الذيــن حيفــرون 
يف اجلــدار الســميك الــذي بــي كــي يعــزل بينهــم وبــني منظومتهــم العقديــة والفكريــة 
واألخالقيــة، عــزاًل عمليــاً تطبيقيــاً ال عــزاًل نفســياً، وكذلــك مــن قبــل الصينيــني الذيــن 
يتمــددون بصمــت وهــدوء، ليعيــدوا تشــكيل العــامل عــر البوابــة االقتصاديــة والتجاريــة.

إنه صراع مرٌّ وقاس قطباه: املال واألفكار.

مــرة، ظــن الرئيــس الفرنســي األســبق، جــاك شــراك أن بشــار األســد صاحــب مشــروع إصالحــي، ورأى 
ابلوريــث أمــاًل لســوراي، فمنحــه عــام 2001 وســام جوقــة الشــرف مــن مرتبــة الصليــب األكــر، أي أرفــع 

رتبــة ابلوســام وأعلــى تكــرمي متنحــه فرنســا.
علــى األرض وكيــف خابــت  األســد اإلصالحــات  ترّجــم  وملــا رأت كيــف  الفرنســية  احلكومــة  أن  بيــد 
ظنوهنــا ب”األمــل” ســحبت يف نيســان الفائــت الوســام مــن رئيــس النظــام الســوري، بعــد اعراضــات 
واحتجاجــات، رمبــا كانــت أبرزهــا، رســالة الروفيســور املتخصــص يف اتريــخ الشــرق األوســط، جــان بيــر 
فيليــو الــي تقــدم هبــا إىل الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون طالًبــا منــه ســحب وســام جوقــة الشــرف مــن 
األســد “مل يعــد هنــاك شــك يف أن منــح بشــار األســد ذلــك الوســام كان عمــاًل خمــزايً، ابلنظــر إىل ســلوكه 

املخــل ابلشــرف، وال بــد مــن حماكمتــه علــى جرائمــه أمــام احملكمــة الدوليــة”.
جتتاحــي خديعــة فرنســا ابلوريــث الشــاب مــذ التقــى وزيــر خارجيــة البحريــن، خالــد بــن أمحــد آل خليفــة 
رئيــس دبلوماســية األســد، وليــد املعلــم علــى هامــش اجتماعــات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف أكتوبــر 
الفائــت نيويــورك، ويتعــزز االجتيــاح تباعــاً، بعــد زايرة رئيــس الســودان لدمشــق وبــدء هتافــت “العــرابن” 
علــى عريــن األســد، ليعيــدوا فتــح الســفارات ويعــززوا التميــل الدبلوماســي بعــد قطيعــة شــكلية، اســتمرت 

ســبع ســنوات.
وأســأل نفســي، هــل ســيأيت يــوم يشــعر خاللــه “بنــو عــدانن وقحطــان” مــا شــعر بــه الفرنســيون وخيــرج مــن 
بــني ظهرانيهــم مــن يقــول كمــا جــان بيــر فيليــو، أن مصــر األســد الهــاي وليــس جامعــة الــدول العربيــة، 
لكــي ســرعان مــا أشــعر بســذاجة الســؤال، ليــس ألن “الطيــور علــى أشــكاهلا تقــع” فحســب، بــل وألن 
األســد انب عــن هــؤالء احلــكام بقمــع شــعوهبم، بــل وأســدى هلــم خدمــة الدميومــة والبقــاء علــى كراســي 

احلكــم، إىل أن يقضــي هللا أمــراً كان مفعــوال.
إذ وبعــد أن قتــل األســد وعــّوق زهــاء مليــون ســوري، وهجــر نصــف الســكان وهــدم ســبع مــدن، صــار 
لــكل مــن تســّول لــه نفســه مــن الشــعوب العربيــة، ويطالــب ابحلريــة والكرامــة وتــداول  املصــر واضحــاً 
الســلطة، فهــل أكــر مــن هــذا اجلميــل الــذي قدمــه نظــام دمشــق لألنظمــة العربيــة ليكافئــوه عليــه بعــودة 
العالقات...هــذا إن كانــت قــد قطعــت أصــاًل ببعــض الــدول واملمالــك، إذ ليــس ســراً، أن اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، اســتقبلت آل األســد وأمواهلــم مــذ الحــت ثــورة الســوريني، بــل وقدمــت كل مــا يثّبــت حكــم 
األســد، ومبقدمتهــا، حــرف ثــورة الكرامــة بســوراي عــن ســكتها، عــر دعــم ومتويــل التطــرف واإلشــراف علــى 
“الضفــادع” عــر مــال سياســي ومنظمــات وهيئــات وجــدت ألدوار وظيفيــة قــذرة، بلبــوس اإلغاثــة والتعليــم 

ومســاعدة الالجئــني.
قصــارى القــول: مــا أشــبه اليــوم ابألمــس، بعــد جمــازر األســد األب حبمــاة وتدمــر وحلــب وإدلــب يف مطلــع 
ثانينيــات القــرن الفائــت، وقمعــه ابلطائــرات واملدافــع حركــة اإلخــوان املســلمني، عــاد حــكام العــرب ليباركــوا 
انتصــارات حافــظ األســد، فدعمــوه ماليــاً وســوقوه دوليــاً، بــل وتقاطــروا حينــذاك للحــج لدمشــق الصمــود 
والتصــدي، وكــذا اليــوم، وبعــد آتمــر العــامل علــى ثــورة الســوريني ومالمــح هزميتهــا عســكرايً وسياســياً، عــاد 
أبنــاء هــؤالء احلــكام ليباركــوا نصــر ابــن حافــظ األســد، بــل وتعلــن اململكــة الســعودية عــن قيادهتــا عمليــة 

إعــادة اإلعمــار وعــدم ممانعتهــا لعــودة نظــام األســد ممثــاًل لســوراي حبظــرة العــرب املســماة جامعــة.
بيــد أنــه، ال مفاجــأة يف كل هــذي املفاجــآت الــي مل تــرك للســوريني، مرحليــاً علــى األقــل، ابرقــة أمــل بدولــة 
دميقراطيــة يكونــوا فيهــا مواطنــني ال رعــااي، ألن مــن رأى بعقلــه ال بعواطفــه، ســلوك العــرب وغاايهتــم خــالل 
ادعاءاهتــم بدعــم الثــورة، يعــرف يقينــاً أهنــم ســامهوا بقتلهــا ال بوصوهلــا لالنتصــار، ببســاطة ألهنــم األعلــم 

بعقابيــل نصرهــا الــي لــن تــرك اتفهــاً منهــم علــى كرســي أبيــه.
هنايــة القــول: بعيــداً عــن التحليــل املنطقــي والعميــق هلرولــة العــرب حنــو األســد، والــذي أبســط -التحليــل- 
يقول إن اإلمارات وســواها ال تنطق عن اهلوى، وال بعيداً عن رأي وإمالء واشــنطن الي تســعى لتشــكيل 
الغــرق ابلديكتاتوريــة  يــراد هلــا  حلــف منــاوئ لركيــا وإيــران وإن شــكالنياً، الســتدامة احلــروب مبنطقــة 
والتخلــف. نقــول: مبــارك عــودة العــرب إىل عريــن األســد وعــودة األســد املتوقعــة حلظــرة العــرب، والعــزاء 
الســوريني،  ثــورة  علــى  االجهــاز  مت  إن  األرجــح،  وعلــى  عقــوداً،  انتظــره  حلــم  مبقتــل  املنطقــة  لشــعوب 
ســينتظرون عقــوداً جديــدة، ورمبــا قــروانً ليحققــوا أحالمهــم بــدول حتــرم اإلنســان وتنظــر لــه علــى أنــه مواطــن 

لــه احلــق ابلتفكــر وإبــداء الــرأي والوصــول إىل الســلطة.

حروب المال واألفكار

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.إعالمي وكاتب سوري
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يف تغريــدة مفاجئــة أمــس قــال الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب: »لقــد 
انتصــران علــى تنظيــم الدولــة يف ســوراي، وهــذا كان ســبب وجــودان هنــاك 
خــالل فــرة رائســي«، وتبعــت ذلــك أخبــار عــن قــرب انســحاب القــوات 
األمريكيــة أّكدهــا البيــت األبيــض بوضــوح حــني قالــت الناطقــة ابمســه إن 
القــوات »بــدأت يف التحــرك إىل أرض الوطــن«، فيمــا عــّر مســؤول أمريكــي 
يف تصريــح لوكالــة األنبــاء رويــرز عــن جانــب آخــر عــن »ســرعة العمليــة« 
ابلقــول إن إجــالء كل موظفــي اخلارجيــة األمريكيــة يف ســوراي ســيتم خــالل 

24 ســاعة.
ليــس هــذا التصريــح األول لرامــب، الــذي كــرر منــذ اســتالمه منصبــه أنــه 
يرغــب يف انســحاب كامــل لقواتــه ليــس مــن ســوراي فقــط ولكــن مــن كل 
خطابــه  مــن  أساســّي  جــزء  هــذه  االنســحاب  وفكــرة  األوســط،  الشــرق 
السياســّي الرافــض للتدّخــل العســكري األمريكــي يف العــامل، وهــو مــا كان 
جيــد معارضــة مــن املؤسســات العســكرية واخلارجيــة واألمنيــة األمريكيــة الــي 
جنحــت، أكثــر مــن مــرة، يف أتجيــل هــذا القــرار، مســؤولو البنتاغــون بــدأوا 
جمــدداً مبحاولــة إقنــاع ترامــب بتأجيــل قــراره )كمــا تقــول »نيويــورك اتميــز«( 
بدعــوى أنــه يشــكل »خيانــة« حللفائهــم األكــراد، وإذا مل ينجحــوا يف إثنائــه، 
هذه املرة، عن قراره، فســوف نشــهد متوضعات عســكريّة وسياســية جديدة 
يف ســوراي، حيــث ســتحاول األطــراف اخلارجيــة ذات الــوزن، كروســيا وتركيــا 
وإيــران، أن متــأل الفــراغ الناجــم عــن االنســحاب األمريكــي، وهــو مــا ينطبــق 
علــى األطــراف الداخليــة أيضــا، وعلــى رأســها النظــام وامليليشــيات اللبنانيــة 

والعراقيــة احلليفــة لــه، وتنظيمــات املعارضــة املســلحة.
وإذا كان القــرار منســجماً مــع برانمــج ترامــب السياســي فــإن هــذا ال ينفــي 
ارتباطــه بعوامــل أخــرى كثــرة، خارجيــة وداخليــة، أول هــذه العوامــل هــو 
»العالقــة اخلاصــة« الــي تربــط اإلدارة األمريكيــة مبوســكو، والــي جتّســدت، 
يف  ترامــب  انتخــاب  لصــاحل  املباشــر  الروســي  التدخــل  يف  فــّظ،  بشــكل 
انتخــاابت عــام 201٦ الرائســية، وإذا كان هــذا التدّخــل يبــدو مــرراً كافيــاً 
لـ»مكافــأة« ترامــب لروســيا رغــم مــا سيشــّكله ذاك مــن إحــراج سياســّي 
تلــك  إن  القــول  تقتضــي  السياســية  الواقعيــة  فــإن  األمريكــي،  للرئيــس 
»العالقــة« هــي مــن طبيعــة أيديولوجيــة، فرامــب، ومعســكره األيديولوجــي، 
برهنــوا أهنــم حلفــاء سياســيون طبيعيــون لبوتــني، وهــو أمــر أكدتــه العالقــات 

الوثيقــة لــكل أحــزاب اليمــني املتطــرف يف أورواب والعــامل.
ال خيلــو ربــط االنســحاب ابلضغــوط الــي مارســها الرئيــس الركــي رجــب 
طيــب أردوغــان علــى ترامــب مــن وجاهــة، غــر أن هــذه الضغــوط تراكبــت 
وانضافــت  الروســّية،  ابلقيــادة  »اخلاصــة«  ومعســكره  ترامــب  عالقــة  مــع 
الســعودي مجــال  الصحــايف  اغتيــال  قضيــة  شــّكلتها  الــي  الضغــوط  إليهــا 
الــذي حققــه احلــزب الدميقراطــي يف الكونغــرس،  خاشــقجي، واالنتصــار 

والــذي بــدأ مطــاردة حقيقيــة لرامــب يف القضــااي العامليــة واحملّليــة.
الراحبــان األساســيان الظاهــران للقــرار )لــو مّت تطبيقــه ابلســرعة الــي يطلبهــا 
ترامــب( ســيكوانن روســيا، الــي بــدأت حشــد قــوات ونقــل ذخائــر يف ديــر 
الــزور )الــي حتتــوي حقــوال نفطيــة كثــرة أمههــا حقــال العمــر والتنــك(، وتركيــا 
الــي أعلنــت منــذ أســبوع اســتعدادها لعمليــة كبــرة للقضــاء علــى خصومهــا 
األكــراد شــرق الفــرات، والبــد أن ســباقاً كبــراً ســيجري بــني هاتــني القّوتــني 
علــى مــلء الفــراغ العســكرّي األمريكــي، وهنــاك بــوادر أيضــاً حملاولــة إيــران 
والنظــام الســوري اســتغالل الوضــع ودفــع قــوات حنــو املناطــق الــي تســيطر 

عليهــا املعارضــة.
أمــا مــا الــذي ســيحصل ملــا يســمى »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« الــي كانــت 
الــذراع العســكرية األساســية الفاعلــة للتحالــف الــدويّل يف النــزاع مــع تنظيــم 
»اخليانــة«  هــذه  مــن  موقفهــا  ســيكون  هــو  ومــا  اإلســالمية«،  »الدولــة 
فأمــران  البنتاغــون(،  مســؤويل  وصــف  حــد  )علــى  اجلديــدة  األمريكيــة 

األايم. مقبــل  يف  ســريعاً  سيتكشــفان 

مــع إعــادة حتريــك املعــارك الركيــة شــرق الفــرات عقــب 
تصريــح أردوغــان 

أعيد نشر هذه الورقة للتذكر واإلفادة
أواًل: تل أبيض هدف مباشر لركيا

مــن خــالل االســتهداف الركــي ملناطــق يف غــرب مدينــة 
عــني العــرب كــوابين، ومعــر تــل أبيــض يف مدينــة شــرق 
مدينــة الرقــة، فقــد بــدا أبن تركيــا تضــع تــل أبيــض هدًفــا 

ــا للعمليــات وذلــك لعــدة أســباب: أولًي
الصحــف  عناويــن  أبيــض  تــل  مدينــة  تصــدرت   1-
تركيــا  هلــا  أفــردت  حيــث  الركــي  اإلعــالم  ووســائل 
تغطيــات واســعة وعرضــت تســجيالت مصــورة خاصــة 
أظهــرت   TRT HABER قنــاة  عــر  آخرهــا 
حتصينــات لقــوات ســورية الدميقراطيــة مــن إنشــاء متاريــس 

أنفــاق. وحفــر 
-2تتمتــع مدينــة تــل أبيــض مبوقــع اســراتيجي هــام علــى 
احلــدود الســورية الركيــة وتُعــد ذات أمهيــة ابلنســبة لركيــا 
فهــي مدينــة ُمكملــة ملدينــة أقجــا قلعــة املقابلــة لركيــا، 
وتعترهــا تركيــا جــزءاً واحــدا منهــا وتشــرك معهــا بطبيعــة 
جغرافيــة مشــركة وتركيبــة ســكانية متداخلــة ابالعتمــاد 
علــى العشــائر العربيــة والركمانيــة، إىل جانــب احتوائهــا 
مبوقــع  حيظــى  والــذي  الشــهر  أبيــض  تــل  معــر  علــى 

اســراتيجي هــام علــى إحــدى منابــع هنــر البليــخ.
الثــاين  تشــرين  نوفمــر/  مطلــع  يف  تركيــا  -3اســتقدام 
2018م، تعزيــزات عســكرية إىل املناطــق املتامخــة لتــل 
أبيــض مــن اجلانــب الركــي إىل جانــب إرســال قــوات مــن 

عناصــر اجليــش احلــر.
-4 الســيطرة الركيــة عليهــا تعــي تقســيم مناطــق شــرق 
الفــرات مــن خــالل عــزل مدينــة عــني العــرب عــن مدينــة 
القامشــلي واملناطــق اجملــاورة هبــا وهــو مــا يعــي إضعافــاً 

للقــوات الكرديــة.
اثنياً: منبج مفتاح العمليات لشرق الفرات

تقــوم تركيــا ابلضغــط املتواصــل علــى الــوالايت املتحــدة 
االتفــاق  جنــاح  ألن  منبــج  اتفــاق  بنــود  لتطبيــق كامــل 
ابلنســبة لركيــا يعــي وصــل مناطــق درع الفــرات مبدينــة 

الرقــة.
فمنبــج تُعتــر مدينــة اســراتيجية تقــع مشــال شــرق حلــب 
الرقــة  مبدينــة  البــاب  مدينــة  وتربــط  الفــرات  هنــر  غــرب 
واملوصــل وصــواًل إىل غــازي عينتــاب والــي تبعــد 65كــم 

عــن عــني العــرب كــوابين.

مــا يرشــح إضعــاف كامــل لقــوات ســورية الدميقراطيــة يف 
حــال حتركــت تركيــا خبــط مــزدوج مــن تــل أبيــض شــرق 

حلــب ومــن عــني العــرب كــوابين ابجتــاه الرقــة.
اثلثاً: تكتيك التحرك السياسي والعسكري الركي

تطبيق منوذج عفرين ودرع الفرات أ - 
الفــرات يف  يبــدو أن تطبيــق منوذجــي عفريــن ودرع  ال 
منطقــة شــرق الفــرات مرجحــاً يف املــدى املنظــور ابلنســبة 
تركيــا جاهزيــة فصائــل  إعــالن  مــن  الرغــم  فعلــى  لركيــا 

اجليــش احلــر لشــن عمليــات يف املناطــق املتامخــة حلدودهــا 
يبــدو  العســكري  العمــل  ســيناريو  أَن  إال  اجلنوبيــة، 
مســتبعداً ابلنظــر حلساســية وتداخــل املصــاحل مــع احلليــف 
األمريكــي، فعندمــا شــنت تركيــا عمليــات عســكرية يف 
عفريــن ودرع الفــرات فرضــت حلــد مــا سياســة أمــر واقــع 
بعــد ظهــور حالــة التقــارب مــع روســيا وإيــران، وحــدث 
علــى مــا يبــدو موافقــة ضمنيــة أمريكيــة أفســحت اجملــال 
أمــام تركيــا لتحقيــق سلســلة مــن النجاحــات أدى ذلــك 
النســحاب كامــل عناصــر قــوات ســورية الدميقراطيــة إىل 
شــرق الفــرات، فيمــا أن األمــر يبــدو خمتلفــاً هــذه املــرة يف 
شــن عمليــة عســكرية داخــل مناطــق النفــوذ األمريكــي 
شــرق الفــرات وذلــك ألن أمريــكا تدعــم قــوات ســورية 
الدولــة  تنظيــم  تقاتــل  الــي  الوحيــدة  الدميقراطيــة، وهــي 
داعــش يف اجليــوب املتبقيــة يف شــرق ديــر الــزور ويف حــال 
إقــدام تركيــا عســكرايً علــى هــذا الســيناريو قــد يقــود ذلــك 
القــوات املدعومــة مــن واشــنطن للتهديــد بــرك املناطــق 
وإحيــاء  داعــش  الدولــة  تنظيــم  لتقــدم  اجملــال  وإفســاح 
ترامــب،  إدارة  علــى  أعباءهــا  ســُتلقي  جديــدة  معــارك 
والــذي يعــاين يف الوقــت احلــايل مــن ضعــف أمــام خســارة 
حزبــه ألغلبيــة املقاعــد أمــام الدميقراطيــني يف االنتخــاابت 
الثــاين  تشــرين  نوفمــر/  أوائــل  جــرت  الــي  النصفيــة 
2018م، كمــا أن انســحاب قــوات ســورية الدميقراطيــة 
ســيقود إىل ختلــي العشــائر العربيــة عنهــا وســيمنعها مــن 
وقــد  ابلكامــل،  املنطقــة  تغطيــة  علــى  الســيطرة  فقــدان 
للنظــام كمــا  املناطــق  لتســليم  الدميقراطيــة  تلجــأ ســورية 
فعلــت ســابقاً يف املناطــق املتامخــة ملدينــة منبــج أواخــر 

2016م.
إزاء حساســية املوضــوع ابلنســبة لواشــنطن وحــرص تركيــا 
وإدراكهــا  معهــا  جديــدة  توتــرات  نشــوب  عــدم  علــى 
الكامــل يف عــدم ختلــي واشــنطن ابلشــكل املطلــق عــن 
قــوات محايــة الشــعب فقــد تلجــأ تركيــا لتقليــص املناطــق 
علــى  والرقــة ابلتعويــل  منبــج  أهــداف يف  وحتقــق  تباعــاً 
منــوذج منبــج وقــد تضغــط أكثــر علــى واشــنطن لتطبيــق 

كامــل بنــود االتفــاق.
ب- سيطرة جزئية تركية يف شرق الفرات

يعتمــد هــذا اخليــار علــى احــرام كل مــن تركيــا وواشــنطن 
للمصــاحل املتبادلــة بينهمــا وتعزيــز التفامهــات الدبلوماســية 
وتشــكيل غرفــة عمليــات للنــزول عنــد الرغبــات املتبادلــة 
وعــدم املســاس مبصــاحل أمنهمــا القومــي، وبنــاًء عليــه قــد 
تســمح واشــنطن لركيــا ببســط نفوذهــا علــى مدينــة منبــج 
ومدينــة تــل أبيــض والرقــة لكــن ليــس ابلعمــل العســكري 
بــل مــن خــالل تعميــم اتفــاق منبــج حــال إمتامــه علــى 
تلــك املناطــق، وفيمــا خيــص مناطــق رأس العــني واحلســكة 
إىل  األمريكــي  الركــي  التفاهــم  يقــود  فقــد  والقامشــلي 
مشــاركة النظــام الســوري واملكــوانت العربيــة والكرديــة يف 
إنشــاء نظــام ذايت وإدارات ال مركزيــة حبيــث تضمــن تركيــا 
اســتبعاد قيــام أي كيــان كــردي علــى حدودهــا اجلنوبيــة.

ترامب ...
تل أبيض هدف مباشر لتركياواالنسحاب من سوريا؟

أكاديمي وكاتب سوري

يمان دابقيد. غريب الحسين

صحفي وكاتب سوري
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زكي الدروبي

غــر متوقعــاً ابالنســحاب مــن شــرق الفــرات، وهــذا  اصــدر ترامــب كمــا هــو معــروف قــراراً 
الفعــل ينســجم مــع طبيعــة ترامــب والسياســية الرامبيــة الــي ال حتــرم َمــْن عمــل معهــا وتركــت 
املتطرفــني األكــراد ملصرهــم ، ومل تستشــر حلفــاء شــاركوها ابلعمــل كمــا هــو احلــال مــع فرنســا 
رغــم أهنــا احلليــف الرئيســي يف محلتــه علــى الدواعــش، كمــا مل يستشــر شــركائه يف العمــل ممــا 
أدى إىل اســتقالة وزيــر الدفــاع األمريكــي واملســؤول عــن التحالــف الــذي تشــكل حملاربــة داعــش 
، وأعتقــد أن هــذه السياســة ســتعزل الــوالايت املتحــدة عــن أصدقائهــا بعــد أن فقــدت الكثــر 
مــن مصداقيتهــا، وهــذا التصــرف يعكــس طريقــة تفكــر اإلمرايليــة يف طورهــا اجلديــد حيــث 
ستســتخدم قوهتــا لفــرض سياســتها حــى علــى حلفائهــا إذا تناقضــت مصاحلهــا معهــم ، وهــذه 
السياســة ســتنذر إمــا حبــروب جديــدة ، أو إبعــادة توزيــع جديــد للثــروة تــؤدي إىل املزيــد مــن 
االفقــار لــدول جديــدة وخصوصــاً يف أورواب، واملزيــد مــن احلــروب يف بلداننــا ، والســؤال ملــاذا 
أقــدم ترامــب علــى االنســحاب ومل تنفــذ قواتــه بعــد اهلــدف املعلــن وهــو حماربــة داعــش، بعــد أن 

أوكل املهمــة إىل تركيــا حســب تصرحياتــه األخــرة. أعتقــد أن هنــاك احتمالــني:
األول هــو تنســيقه مــع بوتــني ورد اجلميــل إليــه ملســاعدته يف االنتخــاابت األخــرة، وخصوصــاً 
بعد أن أربكت سياســة وزاريت الدفاع واخلارجية األمريكيتني جممل السياســة الروســية يف ســورية 

واملنطقــة، فــكان القــرار املفاجــأة.
الثــاين: حماولــة اهلــروب مــن األزمــة االقتصاديــة الــي ســتهز أمريــكا يف عهــده متخليــاً عــن كل 

حلفائــه ومتجاهــال النتائــج القادمــة هلــذه السياســة.
ويف اجملــال الوطــي أرى أن هنــاك العديــد مــن االســتنتاجات واملهــام الــي تنتصــب أمامنــا للتعامــل 
مــع هــذا االنســحاب الســريع والــذي أربــك املشــهد السياســي ، فقــد عرقلــت روســيا اجنــاز 
اللجنــة الدســتورية بعــد قــرار ترامــب أي أهنــا اوقفــت أي أفــق للحــل السياســي ، وانعكــس ذلــك 
يف عرقلــة اجنــاز احلكومــة يف لبنــان فبعــد أن أســرع حــزب هللا لتشــكيل احلكومــة متخليــاً عــن 
شــروطه الســابقة عــاد ليعرقــل التشــكيل ضاغطــاً علــى الفريــق الرافــض للتعامــل مــع ســورية وإيــران 
واملعرقــل ألي عــودة لعالقــات طبيعيــة معهــم ، كمــا انعكــس ذلــك علــى زايدة توتــر الوضــع يف 
العــراق ، وأعتقــد أن الوضــع يف املنطقــة قــد تبــدل بعــد اخللــل الــذي تركــه قــرار ترامــب ، والــذي 
انعكــس أيضــاً علــى املوقــف السياســي األمريكــي جتــاه احلــل يف ســورية وأصبــح املوقــف غــر 

واضــح وهــو مييــل لــزايدة الــدور الروســي يف ســورية .
أمــا علــى الصعيــد الوطــي اآلخــر فــإن اخلاســر األكــر كمــا ذكــرت هــم املتشــددين األكــراد أي 
byd وقــوات ســورية الدميقراطيــة بعــد أن اعتمــدوا اعتمــاداً كليــاً علــى الدعــم األمريكــي وربطــوا 
كل مصرهــم ابلوجــود األمريكــي الــذي ســرعان مــا خذهلــم وتركهــم ملصرهــم الــذي لــن يكــون 

يف صاحلهــم مطلقــاً.
وميكــن أن نســتنتج أن أي فئــة أبي وطــن تســتقوي علــى أبنــاء وطنهــا ابخلــارج هــي فئــة مهزومــة 
بــكل املقاييــس، هــذا انطبــق علــى املتشــددين األكــراد وينطبــق علــى التجمعــات االســالمية 

املتطرفــة الــي ربطــت مصرهــا ودعمهــا ابخلــارج وأعتقــد أن املصــر نفســه ســيلحق ابلنظــام.
إن التجربــة املؤملــة للجميــع تتطلــب أن نعتمــد علــى أبنــاء وطننــا وأن نتشــاور فيمــا بيننــا حلــل 
كافــة املشــاكل الــي تعــرض الوطــن وتعــرض الشــعب وأن مننــع أي قــوة خارجيــة مــن التســلل 
إىل بــالدان مســتفيدة مــن أي صــراع داخلــي، هبــذا الشــكل حُتــل املســائل ويتطــور الوطــن وتعــاجل 
املشــاكل املنتصبــة أمامــه بــروح احلــوار منطلقــني مــن نظــام دميقراطــي يســمح ابحلــوار ويلتــزم بقــرار 

األكثريــة.
هل الوقت ال زال متاحاً أمامنا إلعادة صياغة مواقفنا مجيعاً خصوصاً يف املعارضة؟

أعتقــد أن الوقــت دائمــاً متــاح أمــام الوطنيــني الدميقراطيــني إذا اســتفادوا مــن جتارهبــم األليمــة ومــن 
هزائمهــم الــي أثــرت ســلباً علــى الثــورة وعلــى وحــدة الوطــن بســبب ارتباطهــم ابخلــارج الــذي تبــني 
أنــه ليــس مــع أي تطــور دميقراطــي، لذلــك علينــا أن نتقــن االســتفادة مــن الوقــت وحنقــق حالــة 
مــن احلــوار الوطــي الوطــي وننتــج برانجمــاً سياســياً واقعيــاً وقيــادة سياســية جمربــة ونزيهــة وقــادرة 

علــى العمــل بــكل الظــروف.

تطــرح مجلــة االحتجاجــات واالنفجــارات الشــعبية الــي حصلــت يف املنطقــة منــذ بدايــة الربيــع 
العــريب يف تونــس وصــواًل إىل اليــوم يف فرنســا مجلــة تســاؤالت مهمــة حــول دور الشــعوب يف التغيــر 

ومقاومــة عمليــات النهــب املنظــم الــي تقــوم بــه رأمساليــة متوحشــة منفلتــة مــن عقاهلــا.
لقــد أدت سياســات األنظمــة العربيــة القمعيــة الناهبــة لثــروات شــعوهبا املتعاونــة مــع اخلــارج إىل 
إغالق األفق أمام الشــعوب العربية ابلتغير الســلمي واإلصالح، ويف ظل غياب القيادة املنظمة، 
وانتشــار املظــامل ووعــي الشــعوب هلــذه املظــامل كان االنفجــار العفــوي هــو الشــيء الطبيعــي واملنطقــي 
هلــذه السياســات الــي أفقــرت الشــعوب وركــزت الثــروة بيــد قلــة مــن النــاس موجوديــن الســلطة أو 

يف حلقــة ضيقــة حوهلــا.
مــع تصاعــد أزمــات الرأمساليــة وتوحشــها وعــدم قبوهلــا بتنــازالت وحماولــة ســيطرهتا علــى كل اجلــو 
احمليــط وتوجيــه املواطــن مــن خــالل اإلعــالم كانــت الثــروة تتوجــه لتركــز بيــد قلــة قليلــة مــن البشــر، 
وتبتعــد عــن الطبقــات الوســطى والدنيــا مــن اجملتمــع، والــي ازدادت عليهــا األعبــاء املاليــة مــن زايدة 
يف الضرائــب وارتفــاع األســعار وختفيــض الضمــان االجتماعــي واالبتعــاد عــن منــوذج دولــة الرفــاه 
الــي قدمــت احلــد األدىن مــن املعيشــة الكرميــة ملواطنيهــا بســبب أزمــة الرأمساليــة املوجــودة يف بنيتهــا 
األساســية، وميكــن أن نلمــس تكــرار األزمــات االقتصاديــة وهــروب هــذه الرأمساليــة ابجتــاه األمــام 
دائمــاً، وعلينــا أن نتذكــر إفــالس اليــوانن، وأزمــة الرهــن العقــاري يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 

وخــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األورويب.
مــا حــدث يف فرنســا شــبيه مبــا حــدث يف شــتاء 2010 - 2011 يف تونــس، وكانــت مطالبــه 
الرئيســية احلريــة والعدالــة االجتماعيــة، احلريــة مــن نظــام مســتبد، والعدالــة يف توزيــع الثــروة املركــزة 
الشــعب،  عــن  العــبء االقتصــادي  الســلطة وحميطهــا، وختفيــف  قليلــة موجــودة يف  بيــد حفنــة 
وانتشــرت العــدوى بعــد أن رأت الشــعوب أنــه ميكنهــا حتقيــق جــزء مــن مطالبهــا عــر املظاهــرات، 
لكــن اســتطاعت املصــاحل االقتصاديــة غــر الراغبــة ابنتقــال سياســي حقيقــي يف املنطقــة ابلتعــاون 
مــع األنظمــة القاتلــة واملســتبدة مــن حتويــر وحــرف حركــة اجلماهــر عــن أهدافهــا إىل شــعارات دينيــة 

مذهبيــة متطرفــة وحبــث عــن اهلويــة.
يف فرنســا ظــروف مشــاهبة مــن نظــام حكــم حيــايب األغنيــاء وضعــف األحــزاب والنقــاابت، وظــروف 
اقتصاديــة ســيئة انفجــر الشــعب نتيجــة قــرار حكومــي بــزايدة الضرائــب علــى الوقــود ممــا أدى 

الرتفــاع ســعره.
ماكــرون  سياســات  ضــد  موجهــة  تكــن  مل  فرنســا  االحتجاجــات يف  أن  املفكريــن  بعــض  يــرى 
وحكومتــه فقــط، إمنــا كانــت احتجاجــات تضــرب ابلعمــق، إنــه “رفــض لنظــام كامــل دفع ابإلنســان 
إىل هاويــة اجلشــع الرأمســايل”، حســب املفكــر اليســاري الفرنســي “جــون كلــود ميشــيا”، ويــرى 
“ميشــيا” أنــه مل يعــد بوســع النــاس “أصحــاب الســرات الصفــراء إال أن يثــوروا بعــد أيٍس مــن 

اليمــني واليســار.
لقــد شــكلت وســائل التواصــل االجتماعــي أكــر حــزب معــارض لألنظمــة واحلكومــات، ففيمــا 
بــدأت الشــعلة مــن بلــدان جنــوب املتوســط، أو مــا يعــرف ابلــدول الناميــة، انتقلــت مــع أصحــاب 
وانتقلــت  دارهــا،  عقــر  يف  وضربتهــا  التقليديــة،  الرأمساليــة  مراكــز  أحــد  إىل  الصفــراء  الســرات 
دعــوات  انطلقــت  حيــث  اجلنــوب،  لبلــدان  عــادت  الطريــق  ويف  بلجيــكا،  إىل  االحتجاجــات 
الســرات احلمــراء يف تونــس، ويف مصــر يتحســب النظــام مــن موجــة احتجاجــات وقــد حشــد 
كل أجهزتــه األمنيــة واإلعالميــة ليوجــه هــذا اخلطــر احملتمــل، ويف األردن خرجــت دعــوات للتظاهــر 
متخذيــن مــن “الشــماخ األمحــر” رمــزاً مشــاهباً للســرات الصفــراء، وهــي كلهــا حــركات ولــدت يف 
الفــراغ دون تنظيــم وال قيــادة، ولــدت بعيــداً عــن األحــزاب والنقــاابت مــن خــالل وســائل التواصــل 
أن هنــج  يؤكــد  الدوليــة  الســاحة  مــا جــرى وجيــري علــى  إن  العنكبوتيــة،  االجتماعــي والشــبكة 
الرأمساليــة املتوحشــة الــي ال تقــف عنــد حــدود وال تردعهــا قيــم الليراليــة الدميقراطيــة وال اليســار 
التقليــدي، وال نقــاابت مرهلــة متعبــة، وســهلت هلــا ســيطرهتا علــى وســائل اإلعــالم لتحــاول توجيــه 
النــاس وغســل ادمغتهــم، إال أن إحســاس النــاس ابلبــؤس دفعهــم لالنتفــاض بشــكل متكــرر يف 
أكثــر مــن مــكان مــن دول اجلنــوب، وهــا هــو حــراك أصحــاب الســرات الصفــراء يف فرنســا وانتقالــه 
إىل بلجيــكا يــؤذن بدخــول دول الشــمال يف مســار االنتفاضــات الــي ضربــت هــذه املــرة عمــق 

الرأمساليــة الدوليــة.

قرار ترامب دروس ونتائج

سياسي وكاتب سوري

منصور االتاسي
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يقــول الكاتــب الفرنســي )جوســتاف لوبــون( يف كتابــه )ســيكولوجية اجلماهــر(، 
تّعقــل، فهــي ترفــض األفــكار مجلــة واحــدة أو تقبلهــا مجلــة  إن اجلماهــر ال 
واحــدة، مــن دون أن تتحّمــل مناقشــتها، ومــا يقولــه الزعيــم يغــزو عقلهــا ســريعاً، 
فتتجه إىل أن حتّوله ســلوكاً وعماًل، بشــكل ال إرادي، فُيفضي ذلك إىل عبادة 
الزعيــم واخلــوف مــن أبســه، وإىل االذعــان األعمــى ملشــيئته، ويصبــح كالمــه يف 

نظرهــم دوغمــا ال تناقــش!.
إبســقاط هــذا الــكالم علــى واقعنــا املعاصــر يتضــح أن ســيكولوجية اجلماهــر 
تتداخــل عوامــل كثــرة يف تشــكيلها  هلــا تركيبــة خاصــة،  مــن حيكموهنــا  جتــاه 
النفســي واملعــريف، أوهلــا االيهــام اإلعالمــي أبن احلاكــم ال خُيطــئ ومرتبتــه تصــل 
إىل مصــاف اآلهلــة، وأن اســتمراره يف احلكــم قــدرًا البــد مــن قبولــه والرضــا بــه، 
أييت  مث  البــالد،  يف  الفوضــى  وتنتشــر  ابلعبــاد  واجلفــاف  القحــط  ســيعم  وإال 
اخلــوف الــذي يزيــد مــن ظلــم الظاملــني واحلــّكام املفســدين، فترســخ يف نفــوس 
اجلماهــر أن أي متــّرد علــى الواقــع القائــم مهمــا كان ســيئاً هــو جتــاوز يف حــق 
الســلطة والدولــة وإمثٌ ال يُغتفــر، وقــد يصــل بصاحبــه إىل مقصلــة اإلعــدام، حــى 
وإن كان متــرداً مشــروعاً تطالــب اجلماهــر مــن خاللــه احلــق يف كرامــة العيــش 

والعدالــة االجتماعيــة.
فالنظــرة العامــة للواقــع العــريب اآلن تقــول أن مــا حيــدث فيــه هــو نِتــاج ألصــل 
يف نفوســنا، وهــي القابليــة لالســتبداد والرضــا بــه منــذ أن كان طفــال حيبــو علــى 
أعتــاب الســلطة، فأصبــح يســتمد منــوه وغــذاءه مــن خنــوع الشــعوب ورضاهــا 
بواقعهــا املــر، حــى إذا جــاء وقــت الصحــوة واســتيقظت الشــعوب لتقطــع دابــر 
هــذا االســتبداد يكــون قــد فــات األوان، بعــد أن كــر واســتفحل وخنــر يف عظــام 
الوطــن حــى النخــاع، فــال تســتطيع اجلماهــر قــط مقاومتــه أو اســتئصاله، بــل 
هــي أول مــن تدفــع ثــن الســكوت عنــه منــذ البدايــة، مــن دمائهــا وأرواحهــا 

وأمــن بالدهــا.
وهــل كان بشــار األســد إال امتــداداً للمســتبد األكــر حافــظ األســد، وهــل نظــام 
السيســي ســوى حلقــة يف سلســلة طويلــة رأســها عبــد الناصــر، وهــل بــن ســلمان 
ســوى صــورة طبــق األصــل مــن صــور مســتبدين آل ســعود الســابقني، وصــوال 
إىل اجلــد األكــر عبــد العزيــز، ونفــس األمــر ينطبــق علــى ابقــي األنظمــة العربيــة، 
فمــن الــذي رعــا هــؤالء وقــدم هلــم مــادة بقاءهــم وامتــداد ســلطاهنم عقــوداً مــن 
الزمــان؟ أليســت اجلماهــر الــي خشــيت أن تثــور وتناهــض الظلــم حفاظــا علــى 
حيــاة تعيســة ال كرامــة فيهــا وال احــرام؟ وكمــا قــال الكواكــيب” إن العــوام هــم 
قــوت املســتبد” فاجلماهــر وحدهــا هــي املســؤول األول عــن تغيــر واقعهــا إىل 
األفضــل، ورفــض كل وســائل الســيطرة القهريــة مــن األنظمــة الســلطوية الــي ال 
هــم هلــا ســوى البقــاء علــى الكرســي وخدمــة مصــاحل االســتعمار، مــن يقتلعــون 

شــجرة الوطــن مــن أجــل ثــرة احلكــم.!
بعــد أن حتقــق اجلماهــر شــرطها األول وهــو أن  لــن تنجــح إال  الثــورات  إن 
يكــون املواطــن حــرًا مــن أســر العواطــف واخلطــاابت العنريــة والثوريــة، وأن ال 
يقــع يف فــخ املقرحــات السياســية علــى موائــد اللئــام يف الداخــل واخلــارج، وال 
يبحــث عــن أي جمــد شــخصي، فمــن جنــا مــن عبوديــة احلاكــم ســقط يف عبوديــة 
حــب الســلطة وشــهوة القيــادة وِعمالــة اخلــارج وهــذه آفــة مــن يصفــون أنفســهم 
ابلنخبــة الثوريــة يف بــالدان، فثــورة حــظ النفــس يف ســبيل حــظ الوطــن ال ختمــد 
حــى تنتصــر، وتــؤيت ثارهــا، فأخطــر شــيء يهيمــن علــى روح اجلماهــر يف هــذا 
العصــر ليــس احلاجــة إىل احلريــة، وإمنــا إىل العبوديــة، ذلــك أن ظمــأ اجلماهــر 
لــه ظهرهــا  فُتمطــى  أبنــه زعيمهــا،  يُعلــن  ملــن  غرائــزايً  للطاعــة جيعلهــا ختضــع 
فركــب، ويســلب حقوقهــا فتشــكره، ويهــني كرامتهــا أمــام العــامل، فمــا جيــرؤ أحــد 

علــى نقــده.
 وكمــا قــال ميكافيليــي قدميــاً إن حماولــة حتريــر أانس يرغبــون أن يظلــوا عبيــداً، 
تنطــوي علــى ذات القــدر مــن الصعوبــة واخلطــورة، الــي تنطــوي عليهــا حماولــة 

اســتعباد أانس يرغبــون أن يظلــوا أحــراراً فاحلريــة هــي الــي تقــود الشــعوب.

مــن القضــااي اهلامــة الــي يواجههــا أهلنــا الســوريني يف 
دول اللجــوء وخاصــة يف تركيــا قضيــة األســرة واملــرأة 
املدنيــة  األحــوال  وقائــع  وتثبيــت  واألوالد،  والــزواج 
وذلــك بســبب اختــالف القانــون بــني ســورية وتركيــا، 
املســتمد  الشــخصية  األحــوال  قانــون  تطبــق  فــاألوىل 
يف  العامــة  واألحــكام  احلنفــي  املذهــب  أحــكام  مــن 
الشــريعة االســالمية أي مصــدره ديــي، أمــا يف تركيــا 
فقانــون األســرة مســتمد مــن القانــون الوضعــي العلمــاين 
األحــكام  حيــث  مــن  اختــالف كبــر  وهنــا  املــدين، 
نشــاطات جتمــع  أحــد  هلــذا كان  والنتائــج  والشــروط 
الــذي  احملامــني الســوريني األحــرار يف غــازي عنتــاب 
ارأت أن تكــون مشــاركته يف مؤمتــر الالجئــني الســوريني 
والعراقيــني يف أنقــرة حــول هــذا املوضــوع واليكــم أهــم 

النقــاط الــي وردت فيــه
سيدايت ساديت أيها احلضور الكرمي أحييكم وأشكركم 
علــى إاتحــة الفرصــة يل ألخاطبكــم ابســم شــرحية كبــرة 
مــن الالجئــني الســوريني علــى االراضــي الركيــة لعلهــا 
صرخة تلقى آذان صاغية لدى املســؤولني واملختصني 
وأصحــاب القــرار والعاملــني يف جمــال دعــم الالجئــني، 
مــن  أمكــن  مــا  التخفيــف  خاللكــم  مــن  متطلعــني 
العــون  يــد  اللجــوء ومــد  بلــدان  الالجئــني يف  معــاانة 
هلــم يف مواجهــة الظــروف الصعبــة واحملنــة املســتمرة منــذ 

ســبع ســنوات.
امسحــوا يل أن اعــرض أمامكــم إحــدى املشــاكل امللحــة 
الــي تــؤرق حيــاة الالجئــني وتفاقــم صعوبــة األوضــاع 

املعيشــية الصعبــة أال وهــي زواج املــرأة الســورية.
ذلــك أن مــن أهــم شــروط الــزواج الناجــح وبنــاء األســرة 
وتربيــة األطفــال، ان يبــى علــى أســاس الرضــى والقبــول 
والظــروف  والضغــوط  االكــراه  عــن  بعيــداً  املتبــادل 
املعيشــية الصعبــة، وهــذا مــا جيســد بوضــوح حــال املــرأة 

الســورية
االعتبــارات الطاغيــة والــي خيضــع هلــا زواج الالجئــة 

الســورية
1- الشح الشديد يف فرص الزواج

2- تزويــج الفتيــات القاصــرات لتوفــر نفقــات احليــاة 
مــن لبــاس وطعــام ودراســة

خمافــة ضيــاع  القانــوين  الســن  بلــوغ  قبــل  الــزواج   -٣
تتكــرر قــد ال  فرصــة ســاحنة 

4- عــدم مراعــات الشــروط القانونيــة للــزواج وأمههــا 
تســجيله لــدى دائــرة البلديــة واالكتفــاء ابلعقــد العــريف 

عنــد رجــل ديــن.
5- التفريــط حبــق املــرأة وانعــدام إمكانيــة ضمــان حقهــا 
وحــق األطفــال الذيــن كانــوا ثــرة الــزواج ومنهــا انعــدام 

حــق النســب والتســجيل.

٦- تفشــي حــاالت الــزواج مــن رجــل متــزوج أصــال 
وهــذا خمالــف للقانــون الركــي يســتحيل معــه تســجيل 

الــزواج الثــاين
7-االختــالف اجلــذري بــني القانــون الركــي والســوري 
الناظــم للــزواج وآاثره والطــالق وآاثره ممــا جعــل اهلــوه 

كبــرة يف ثقافــة اجملتمــع األســرية وقضــااي الــزواج
وهنــا تبــدو صعوبــة املعاجلــة ملعظــم هــذه املشــاكل يف 

حــال وقوعهــا
الســوريني  احملامــني  جتمــع  يف  أعمــل  أنــي  وحيــث 
وحماضــرات  عديــدة  نــدوات  قدمــت  وقــد  االحــرار 
الــزواج وآاثره ويف  الســورية يف  املــرأة  بقضــااي  خمتصــة 
عــدد مــن الــوالايت الركيــة وهنــا امسحــوا يل أن أقــدم 
بــني أيديكــم بعــض احللــول واالقراحــات ملقاربــة بعــض 

املعضــالت هــذه 
استشــاري  قانــوين  مكتــب  فتــح  علــى  العمــل  أوال- 
وآاثره  زواج  مــن  الســورية  املــرأة  بقضــااي  خــاص 
ومشــكالت األســرة واألطفــال وحقــوق االطفــال يف 
التعليــم والتســجيل والرعايــة والنســب ويكــون مشــركاً 
بــني األخــوة االتــراك والســوريني وإبشــراف وزارة العــدل 

الركيــة
اثنيــا- انشــاء غرفــة لــدى حماكــم األســرة الركيــة تنظــر 
يف القضــااي الــي أحــد أطرافهــا املــرأة الســورية لديهــا 
االجتهــادات املناســبة للحــاالت اجلديــدة الناشــئة عــن 
االوضــاع اجلديــدة يف أوســاط اجملتمــع وخاصــة قضــااي 

الــزواج والطــالق
اثلثــا- انشــاء صنــدوق خــاص لدعــم قضــااي الفتيــات 
والتدريــب  والتأهيــل  التعليــم  أجــل  مــن  الالجئــات 
مســتقبال الــذايت  واالكتفــاء  العمــل  علــى  واالعتمــاد 

رابعــا- العمــل علــى تكويــن برانمــج تشــجيعي يقــدم 
يف  للمســاعدة  صغــرة  ومنــح  وعــروض  مكافــآت 
واملهــي اللغــوي  التأهيــل  ومتابعــة  والتدريــب  التعليــم 
بقضــااي  خمتصــة  قانونيــة  هيئــة  تشــكيل  خامســا- 
ســوريني  مــن  املتزوجــات  الســورايت  الالجئــات 
مفقوديــن أو جمهــويل االقامــة ومقيمــات يف تركيــا وال 
تســتطيع اللجــوء للمحاكــم وقــد يكــون لديهــا أطفــال 

اال هللا معــني  هلــا  وليــس 
املؤمتــر  هــذا  بنجــاح  وأمنيــايت  احرامــي  فائــق  تقبلــوا 

عليكــم والســالم 
ومــن خــالل اشــراق جنــدد النــداء لــكل العاملــني يف 
جمــال القانــون وحقــوق املــرأة وحقــوق االنســان والعدالــة 
واملســاواة واملنظمــات الدوليــة واحملليــة املهتمــة بشــأن 
املــرأة واالســرة أن يولــوا االهتمــام هبــذه القضيــة اهلامــة 
هامــة وصــدق  ســتكون  اجملــال  هــذا  وكل خطــوة يف 
املثــل القائــل رحلــة األلــف ميــل تبــدأ خبطــوة واحــدة.

تجوع الشعوب
وال تأكل حكامها!!

الزاوية القانونية 
زواج المرأة السورية

صحفي وكاتب مصري

عاصي حالقعلي الصاوي

رؤية قانونية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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)استعراض الفصلني 4و5(
وعي االرث الذي ورثناه: 

يقــول الكاتــب إن األمــم ال حتصــد إال مــا تــزرع، فالــذي يــزرع القمــح حيصــد قمحــاً 
لكــن الــذي يــزرع الريــح فهــو ال حيصــد إال العاصفــة، إننــا حــني نبــذل جهــدان إلنشــاء 
جيــل عــادل وحــٍر متفهــم ملقتضيــات العصــر وواســع األفــق ومســتعد خلدمــة بلــده وأمتــه، 
نطمــح لتكويــن فــرد يعــي مســؤولياته جتــاه دينــه ودولتــه وبيئتــه وأســرته واإلنســانية كلهــا 
حــني يتحقــق لنــا هــذا النمــوذج أبجيالنــا عندئــٍذ نكــون حققنــا طموحــاً طاملــا حلمنــا بــه. 
ينتقــل الكاتــب للحديــث عــن تركيــا والســلم فيقــول: لقــد ختلّــت احلــرب عــن مكاهنــا 
للســلم يف بــالدان، وهــذه فــرة يف غايــة األمهيّــة لوطننــا لقــد توقفــت األمهــات عــن 

البــكاء، وعــادت احليــاة إىل طبيعتهــا حاملــة معهــا موجــات الفــرح. 
إن أربعني ســنة من احلرب جعلتنا نؤمن أنه مل يبق لدينا وقتاً وال شــعباً نفقده، فالزمن 
ميضــي ســريعاً ’ وآن األوان لتطبيــق خططنــا املؤجلــة وحتقيــق آمــال كنــا حنلــم هبــا، لقــد 
أدركنــا أخــراً أنــه ال خســارة يف الســلم وإمنــا البطولــة تكمــن بتحقيقــه، هلــذا علــى أبطالــه 
احملافظــة عليــه ’ فلنصنــع لغتنــا الســهلة املرنــة املفهومــة مــن اجلميــع ولنبتعــد عــن كل 
حــرف ميجــد الفوضــى ويؤجــج املشــاعر، ألن هنــاك الكثــر مــن املنتفعــني مــن فوضــى 
احلــرب ممــن يكرهــون الســلم فلنحــذر مــن ذلــك ولنبحــث دومــاً عّمــا نقدمــه لوطننــا. 

إننــا نرفــض الفــراغ يف احليــاة ألننــا حــني نتخلــف عــن واجباتنــا أو نتجاهلهــا ســيأيت مــن 
ميــأل هــذا الفــراغ ســريعاً، وكلمــا أتخــران ســيصعب علينــا تــاليف تقصــران. 

علينــا أن نــدرك أن النــار الــي تبــدأ يف بيــت جراننــا أو أقرابئنــا، ُســرعان مــا تصــل إىل 
بيوتنــا ألن عــدم جاهزيتهــم إلطفائهــا والالمبــاالة الــي يتعاملــون هبــا مــع خطرهــا كل 

هــذا ســينقلب إىل امتحــان فاشــل وكارثــة ال حــدود هلــا فهــل نعــي ذلــك؟ 
خيتتم الكاتب كالمه هبذه اجلملة: 

)حينمــا حُيســب اإلنســان علــى املســلمني ينبغــي أن يســعى جهــده كــي ال يصيــب 
املســلمني أبذى مــن انتمائــه هلــم(.

- وعي الذات 
يتحــدث الكاتــب يف هــذا الفصــل عــن صفحــات مــن اتريــخ تركيــا احلديــث، ويتوقــف 
عنــد عــام 2010 ويســميه عــام الــوالدة مــن جديــد، ويتحــدث عــن رؤيتــه املســتقبلية: 
ببنــاء عــامل جديــد، يســتلهم املــآالت التارخييــة، ويســتوحي قيمنــا اجلديــدة القائمــة علــى 

القيــادة املؤسســاتية والتشــاركية والشــفافية. 
مث يؤكــد أنــه قــد آن األوان حلــل كافــة قضــااي األقليــات، وأن يكــون اهتمامنــا الفكــري 
مســاواي الهتمامنا السياســي، ألننا نرى يف أنفســنا القدرة على محاية العدالة ولنحمل 

رايــة قضــااي اإلنســانية مجعــاء.
حنــن نســعى لتنظيــف بــالدان مــن األســالك الشــائكة واأللغــام الــي زرعهــا الغــرب، وال 
ســبيل لنجاحنــا إال ابحلــب والتعاضــد، وبقناعتنــا ابلفضيلــة واألخــالق الــي يتمتــع هبــا 
الكثريــن واملتواجديــن يف كل مــكان والذيــن هلــم حــّق علينــا ضــرورة توحيدهــم، علينــا 
واجــب توحيــد اجلزئيــات الــي جتمــع بينهــا نزعــات اخلــر والفضيلــة، وأن تكــون هــذه 
اجلماعات )شــفافة، واضحة، تتقّبل احملاســبة والتجدد، وأن تتمســك ابلشــورى وتنأى 

عــن املركزيــة(.
جيــب أن نرفــض )البروقراطيــة والوصايــة واالذعــان والعســكرة والوصايــة والالحماكمــة 

أي: اإلفــالت مــن العقــاب، هــذه مفاهيــم مرفوضــة يف بــالدان(
ويضيــف الكاتــب: ملــا كان االنســان كائــن يتخيــل بقــدر مــا يشــعر بــه، فــإن منظومتنــا 
الفكريــة اجلديــدة جيــب أن تُبــى علــى النظــر بعــني واحــدة إىل جــذوران وابلعــني األخــرى 
إىل األفــق املنفتــح علــى التطــور العاملــي بــكل جوانبــه، حنــن نرفــض احلداثــة املشــوهة، 
نرفــض املواجهــة بــني العلــم والديــن، نرفــض الصــراع بــني احلريــة واألخــالق، نرفــض 
مواجهــة العقــل مــع التاريــخ، ألن هــذا هــدف التجربــة الغربيــة الــي أنتجــت أنصــاف 

أشــخاص أبذهــان متخبطــة وضمائــر ضيقــة تولــد عنهــا جمتمــع واتريــخ جمــزّأ.
يقول املفكر تورغاي:

 )إن املخيلــة االجتماعيــة ال جتــّرم اترخيهــا وال هتــرب مــن جغرافيتهــا، وهــي الــي جتعــل 
تركيــا واثقــة مــن ضمرهــا ومتنــح ذاهتــا احلــس واخليــال والتحــرك انطالقــاً مــن عــامل العقــل، 

إلنشــاء فــرة جديــدة وهــي تعــي قوهتــا(.
ويؤكــد الكاتــب أن أكــر كارثــة تعرضنــا هلــا هــي العطالــة الذهنيــة، هلــذا حنــن حباجــة إىل 
قفــزة يف الوعــي، وإىل تكويــن ذهنيــة علــى هــدي قيمنــا، لكــي حنقــق لبلــدان حيــاة قّيمــة 

وحــرّة تعيــد الربــط بــني العقــل واألخــالق.

اإلنســان األديــب إبــن بيئتــه، وابــن ظروفــه، والكاتــب يرصــد جمــرى هنــر احليــاة الــذي جيــري أمامــه بعــني املتأمــل املراقــب، 
والذي ال ميل من حماولة تصحيح املســار، وما يكتبه األديب ال ينفصل أبداً عن شــخصيته، وعن جتربته يف احلياة.

أان خرجــت مــن قريــي مــع الكثــر مــن العائــالت بعــد اجتياحهــا ابألســلحة الثقيلــة والطــران مــن قبــل جيــش بشــار 
األســد، وجلــأان إىل تركيــا، مكثــت يف انطاكيــا ثالثــة أشــهر، مث غــادرت تركيــا.

بعدهــا تنقلــت بــني مصــر واألردن والســعودية أحبــث عــن جمــال ميكنــي مــن العمــل لصــاحل ثورتنــا، ولصــاحل األمــة، مل 
أجــد بغيــي فرجعــت إىل تركيــا، واخــرت خميــم جيــالن بينــار إلقامــي، أنشــأت يف املخيــم مركــزاً ثقافيــاً  يهتــم بــكل 
شــرائح الســكان هنــاك، مــع الركيــز علــى األطفــال الذيــن جتــاوزت أعمارهــم ســن دخــول املــدارس ومل يدخلوهــا بســبب 
احلــرب، هــؤالء ســيكونون فريســة ســهلة للضيــاع ، ورمبــا للجرميــة اذا مل نبــادر إبنقاذهــم، قدمنــا  للنســاء دورات يف 
حمــو األميــة ويف التمريــض واالســعافات األوليــة، كمــا اســتقدمنا أســاتذة مــن اجلامعــات ليعطــوان حماضــرات تصحــح 
املعلومات التارخيية املزورة الي درســناها يف مناهجنا، وأقمنا األمســيات األدبية قدمنا فيها القصة والشــعر واخلاطرة، 

وشــجعنا املواهــب الشــابة، وأجنــزان مســرحية واحــدة.
هنــاك، أجنــزت أوىل روااييت بعــد اهلجــرة )وقــع اخلطــى( والــي تتحــدث عــن رحلتنــا مــن ســورية إىل تركيــا عــر الغــاابت، 
وكيــف تعامــل معنــا اإلخــوة األتــراك، والروايــة الثانيــة بعنــوان )ابــن اجملــرم( والــي تتحــدث عــن شــرحية الشــباب الــذي 
عــاش مغيبــاً عــن حقيقــة مــا جــرى أثنــاء وبعــد ثــورة 1980، وكيــف ســقط القنــاع عنــه واكتشــف احلقائــق املتعلقــة 

ابملئــة ســنة األخــرة مــن التاريــخ والــي دروســها مــزورة يف مناهــج املدرســة.
الروايــة الثالثــة مل تطبــع بعــد، تتحــدث عــن مــدة إقامــي كضيفــة يف بيــت الســيدة الركيــة الفاضلــة مــرمي، والــي اســتطالت 

ثالثــة أشــهر، عرفــت فيهــا حقيقــة األخــوة، وحقيقــة طيبــة الشــعب الركــي وتقــواه.
كمــا أجنــزت جمموعــة قصصيــة بعنــوان )بــني اخليــام( حتدثــت فيهــا عــن معــاانة مــن فقــدوا كل شــيء يف بالدهــم وجــاؤوا 
فاريــن أبرواحهــم وأعراضهــم وأطفاهلــم، إىل بلــد األمــان، وكمــا حتدثــت فيهــا عــن أطفــال شــاهدوا أشــالء آابئهــم 
وجراهنــم تتطايــر يف اهلــواء بفعــل القصــف، وجمموعــة قصــص لألطفــال بعنوان)أخالقنــا( مســتوحاة مــن املخيــم أيضــاً.
 روايــة ابــن اجملــرم بطلهــا شــاب امســه مصعــب، مصعــب ميثــل جيــاًل مــن الشــباب اعتقــل والــده مث أعــدم يف ســجن 
تدمــر أثنــاء ثــورة الثمانــني، أو استشــهد أثنــاء تلــك الثــورة،  فاعتــره النظــام احلاكــم ابنــاً جملــرم، لذلــك حرمــه الكثــر مــن 
احلقــوق كدخــول بعــض فــروع اجلامعــات والســفر والوظائــف احلكوميــة،  كانــت جدتــه مدرســة التاريــخ حتــاول بــكل 
طاقتهــا أن تشــرح لــه وألختــه بطريقــة الرمــز حقائــق اترخييــة غابــت عــن أبنــاء جيلــه بســبب الرعــب والقبضــة احلديــدة 
الــي اســتخدمها النظــام احلاكــم، اجلــدة اســتخدمت الدمــى، ولعبــة خيــال الظــل الــي مارســتها الــدول االســتعمارية 

هلــدم الدولــة العثمانيــة وزرع العــداوة بــني الدويــالت الــي حــددت حدودهــا وفــق خرائــط ســايكس وبيكــو.
مــن أجــل دخــول اجلامعــة، والعمــل يف وظيفــة رمسيــة بعــد التخــرج ال بــد يف بــالدان مــن االنتســاب حلــزب البعــث 
احلاكــم، انتســب مصعــب، وبــدأ رجــال احلــزب مبحــاوالت لغســل دماغــه وزرع الشــك يف نفســه جتــاه أهلــه وكل 
املعلومــات الــي تلقاهــا منهــم، دخــل مصعــب يف حالــة مــن الكآبــة واملــرض بســبب تلــك الشــكوك الــي امتلكــت عليــه 
تفكــره، انتقلــت أســرته للعيــش يف مدينــة الالذقيــة بســبب تــردي احلالــة املاديــة يف القريــة فقــرر أن يعمــل إبخــالص 
ملصلحــة احلــزب، عســاه حيظــى بفرصــة لوظيفــة حمرمــة بعــد خترجــه مــن اجلامعــة، أو حيظــى جبــواز ســفر،  إخالصــه مل 

يشــفع لــه، ومل يثــق بــه رفــاق احلــزب، ألنــه ابــن جمــرم يف نظرهــم.
بعــد قيــام هــذه الثــورة شــددوا التضييــق عليــه، فهــرب منهــم عائــداً إىل القريــة بعدمــا توفيــت جدتــه، انضــم إىل الثــوار مــن 
أبنــاء قريتــه، وعمــل معهــم وهــو يتمــزق ندمــاً علــى أايم ابتعــد فيهــا عــن جــذوره، ويضيــع أرقــاً بــني مشــاعر متضاربــة، 

حيصــي فيهــا ماضيــه وحاضــره، ويتأســف علــى عقوقــه جلــده وجدتــه حــني جلــأ إىل أعدائهمــا وأعدائــه.
مصعــب أصيــب يف املعركــة، فنقــل إىل إحــدى مستشــفيات انطاكيــا جرحيــاً فاقــد الوعــي، حــني اســتعاد وعيــه بعــد 
العمــل اجلراحــي، وعلــم أنــه يف تركيــا غضــب بشــدة، ال يريــد العــالج يف بلــد االســتعمار العثمــاين، لكنــه مقيــد بــني 
أانبيــب تدخــل يف أنفــه وأخــرى ختــرج مــن بطنــه، ال يســتطيع حــراكاً، هــدأ، وراح يراقــب تصرفــات الــزوار األتــراك 

للجرحــى، يســتمع إىل أحاديثهــم، يــرى دموعهــم الصادقــة، ويتلقــى هداايهــم، حينهــا أدرك حجــم خطئــه.
  يف غرفــة املستشــفى كانــت الــزايرات ال تنقطــع، رجــال ونســاء مــن مهجــري الثــورة الســابقة يف الثمانينــات، وآخــرون 
قدمــوا مــن الداخــل الســوري مرافقــني للجرحــى أو داعمــني للثــورة، كلهــم جيلــس ليحكــي جانبــاً مــن اتريــخ املنطقــة 
خــالل املئــة ســنة املاضيــة، عــن تقاســم البــالد بــني الــدول املنتصــرة يف احلــرب العامليــة، عــن قيــام األحــزاب وتشــكيل 
اجليــوش العربيــة الــي أوجــدت حلمايــة احلــكام مــن غضبــة شــعوهبم، عــن سياســة هنــب الثــروات وايداعهــا يف بنــوك دول 
الغــرب، عــن سياســة التجويــع واالفقــار الــي انتهجهــا احلــكام ليشــغلوا هبــا الشــعوب عــن التفكــر يف السياســة، هنــا، 

وهنــا فقــط، كانــت املدرســة احلقيقيــة الــي تعلــم منهــا مصعــب كل مــا كان يفتقــر إليــه مــن العلــوم.
يف املستشــفى اكتشــف مصعــب أن العثمانيــة مل تكــن اســتعماراً بــل دولــة قويــة كانــت بــالدان جــزءاً منهــا، وأنــه ليــس 
وحــده مــن اعتــره النظــام احلاكــم ابــن اجملــرم، بــل إن كل الدويــالت الــي نشــأت بعــد اهنيــار العثمانيــة، عاملهــا النظــام 
العاملــي معاملــة ابــن اجملــرم، حــدد هلــا عالقاهتــا ومناهجهــا، حــرم بعضهــا مــن اســتثمار خــرات أرضهــا، وإقامــة عالقــات 

حســن اجلــوار مــع جاراهتــا، وحــرم عليهــا بعــض الصناعــات لتبقــى ســوقاً مســتهلكة ملنتجاتــه.
تــرى، مــى ســتصحو تلــك الدويــالت وتعــرف شــعوهبا وحكامهــا حقيقــة مــا يــراد هلــا، ومــا يــراد هبــا، مثلمــا صحــا 

مصعــب يف غرفــة املستشــفى؟.
 ----

يف املؤمتر الذي أقيم يف جامعة اسطنبول حول أدب اللجوء قرأت على املنصة هذه الورقة مع تلخيص سريع للرواية.

قراءة في كتاب الوعي والمعرفة
للمفكر التركي تورغاي آلدمير )2(

تجمع المحامين السوريين األحرار

عبد الهادي مصطفى
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متطوعو الخير يلتقون من أجل دعم اليمن

اجتماع لمجلس بث الصحف واإلذاعات

İyilik Gönüllüleri Yemen’e Destek için Buluştu

Gazete ve Radyoların Yayın Kurulu Toplandı

İyilikder Gaziantep Şubesi, Yemen’deki insani drama dikkatleri çekmek ve yardım topla-
mak amacıyla Yemen’e Destek Buluşması düzenledi.
İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik programın açılışında yaptığı konuşma-
da Yemen’deki insanlık dramına dikkat çekerek; “Yemen’de yaşanan bu sıkıntılar, bu 
ölümler, hastalıklar bunların tamamı yüreğimizi yakıyor. Müminler kardeştir diyoruz. Bir 
müslümanın ayağına diken batsa diğer müslümanın içinin acıması gereken bir dine men-
subuz. Bizler İyilikder olarak 2017 yılından bu tarafa Yemen’e yardım yapıyoruz. Bizler 
ne kadar fazla yardım toplarsak o insanların yarasına merhem olursak kendimizi o kadar 
mutlu hissedeceğiz. Bunun için okullarda gıda kermesleri yapacağız. Buradan gelen na-
kdi yardımları Yemen’e göndereceğiz. Yine Bem-Bir-Sen Sendikasıyla gıda kermes yap-
arak gelirlerini Yemen’e göndereceğiz. İyiliğin azı çoğu olmaz. Oradaki kardeşlerimize 
derman olacak yardımları göndermek istiyoruz” dedi.

İşrak Gazetesi, Şafak Radyo, Fecr Radyo ve Şafak Kurdi’nin yayın kurulu toplantısı 27
Aralık Perşembe günü Bülbülzade Vakfı’nda gerçekleştirildi.
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi çatısı altında Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak yayımla-
nan İşrak Gazetesi, Arapça yayın yapan Fecr Radyo, Türkçe yayın yapan Şafak Radyo
ve Kürtçe yayın yapan Şafak Kürdi’nin yayın kurulu toplantısı Bülbülzade Vakfı’nda
gerçekleştirildi. 15 günlük periyotlar halinde toplanan yayın kuruluna Ortadoğu Medya
İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, İşrak Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Subhi Dusuki, Minberşam Derneği Başkan Yardımcısı Ali bakir, Fecr Radyo
Müdürü Aladdin Husso, İşrak Gazetesi Yazarları, radyo çalışanları katıldı.

نظــم فــرع »مجعيــة إييلكــدر يف غــازي عنتــاب« الركيــة اجتماعــا بغــرض مجــع املســاعدات لليمــن ومــن أجــل لفــت االنتبــاه إىل 
املأســاة اإلنســانية املعاشــة يف هنــاك. وقــال رئيــس فــرع غــازي عنتــاب طالــب جليــك يف اخلطــاب الــذي ألقــاه يف افتتــاح الرانمــج 
إن املشــاكل يف اليمــن والوفيــات واألمــراض حتــرق القلــوب، مشــرا إىل املأســاة اإلنســانية يف اليمــن. وجــاء يف خطــاب جليــك 
أيضــا الســطور التاليــة:  »حنــن نقــول إن هــؤالء هــم إخواننــا املؤمنــون، حنــن ننتســب إىل ديــن يوجــب علينــا أن نتــأمل وحنــزن 
كمســلمني إذا غرقــت قــدم مســلم يف أي مــكان أو تعــض ألذى أو أمل.. حنــن نســاعد اليمــن منــذ عــام 2017 ابســم إييلكــدر. 
حنــن بقــدر مــا جنمــع مــن املســاعدات مــن أجــل اليمــن وبقــدر جناحنــا يف ان نكــون بلســم جلــراح أهلــه نكــون ســعداء أيضــا بذلــك 
القــدر. هلــذا ســنصنع صناديــق الطعــام يف املــدارس، وسنرســل املســاعدات النقديــة الــي تصلنــا مــن هنــا إىل اليمــن.  ومــن جديــد 
نؤكــد أننــا سنرســل إيــرادات الغــذاء إىل اليمــن مــع نقابــة »بــن بــر ســن«، فاملعــروف يبقــى معــروف مهمــا قــل او كثــرا، نريــد أن 

نرســل املســاعدة ألشــقائنا هنــاك علــى الــدوام«

عقــد يــوم اخلميــس، 27 كانــون أول 2018 اجتمــاع جمللــس البــث الــذي يضــم جريــدة إشــراق وإذاعــة شــفق وراديــو فجــر وإذاعــة 
شــفق كــردي، وذلــك يف مبــى مؤسســة بلبــل زادة اخلريــة.

حيــث نظــم حتــت ســقف »مركــز التواصــل اإلعالمــي الشــرق أوســطي« اجتمــاع جملــس بــث املؤسســات اإلعالميــة ايل تبــث 
ابللغــات العربيــة والركيــة والكرديــة، وذلــك يف مبــى مؤسســة بلبــل زادة.

وتنتشــر صحيفــة إشــراق ابللغــات الركيــة والعربيــة والكرديــة، وتبــث إذاعــة شــفق ابللغــة العربيــة، كمــا تبــث إذاعــة شــفق ابللغــة 
الركيــة، فيمــا تبــث إذاعــة وشــفق-كردي ابللغــة الكرديــة، وتشــرك هــذه املؤسســات يف جملــس بــث موحــد. 

وشــارك يف االجتمــاع الــذي يعقــد كل 15 يوًمــا، كاًل مــن املنســق العــام ل »مركــز التواصــل اإلعالمــي الشــرق أوســطي« حممــد 
فاتــح أمــني أوغلــو واملديــر العــام للنشــر يف صحيفــة إشــراق صبحــي دســوقي وجملــس التحريــر، واملنســق العــام ملركــز اإلعــالم 
اإلعالمــي للشــرق األوســط حممــد فاتــح أمــني أوغلــو، ورئيــس حتريــر جريــدة إشــراق، صبحــي دســوقي، وانئــب رئيــس مجعيــة رئيــس 

مجعيــة منــر الشــام علــي ابكــر، ومديــر راديــو فجــر عــالء الديــن حســو إضافــة إىل كتــاب جريــدة إشــراق وموظفــي اإلذاعــة.

اتحاد طالب األناضول يستضيف عالم النفس عبد الله صولماز
AÖB, Psikolog Abdullah Solmaz’ı Ağırladı

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesinin Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konfer-
ans Salonunda düzenlediği Gençlerle Hasbihal programında bu ay “Gençlik ve Gelecek” 
konusu irdelendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Abdul-
lah Solmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı programa çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. 
Hasbihal Programının Moderatörlüğünü Anadolu Öğrenci Birliğinden Fatih Ahmetcan 
Alpcan yaptı. Hasbihal programında Uzman Psikolog Abdullah Solmaz gençlere zaman 
yönetimi ve planlı çalışmanın önemi konusunda tavsiyelerde bulundu. Soru ve cevap 
kısmı ile devam eden program Abdullah Solmaz’a hediye takdimi yapılmasının ardından 
sona erdi.

نظم احتاد طالب األانضول فرع غازي عنتاب برانجمه »هسيب هال« هلذا الشهر حتت عنوان الشباب واملستقبل.
ونظم املؤمتر يف قاعة مؤمترات داوود أوزغل التابعة لوقف بلبل زادة.

وقــد شــارك عــدد كبــر مــن الطــالب يف املؤمتــر الــذي كان ضيفــه الرئيســي عــامل النفــس اخلبــر عبــد هللا صوملــاز وهــو أســتاذ جامعــي 
يف »جامعــة حســن كاليوجنــو. وقــد أدار برانمــج »هســيب هــال« عضــو احتــاد طــالب األانضــول فاتــح أمحــد جــان ألبجــان.

وقــد وجــه عــامل النفــس املتخصــص عبــد هللا ســوملاز عــددا مــن النصائــح للشــباب خــالل برانمــج »هســيب هــال« حــول أمهيــة 
إدارة الوقــت والعمــل املخطــط لــه. واســتمر الرانمــج مــع فقــرة األســئلة واألجوبــة وانتهــى بعــد تقــدمي اهلديــة إىل عبــد هللا صوملــاز.

جمعية األناضول للمرأة واألسرة »أكادر« تنظم برنامج تدريب  خدماتي في قيصري
AKADDER’in Hizmetiçi Eğitim Programı Kayseri’de Yapıldı

AKADDER (Anadolu Kadın ve Aile Derneği) Kayseri Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Programı  İlim Hikmet 
Vakfı’nın ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleşti. Programa Kayseri ve çevre illerden AKADDER üyesi ve 
gönüllüsü 100 bayan katıldı. Kahvaltı ile başlayan program, selamlama konuşmaları ile devam etti. Osman 
Gerçek ve Zeynep Işık, İlim Hikmet Vakfı adına gelen misafirleri selamladı.
Selamlama konuşmalarının ardından ilk olarak kürsüye AKADDER Başkanı Rabia Aldemir geldi. Aldemir, 
gönüllülük ve onu anlamak üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. “Gönüllü, kendisi dışındaki insanların 
yaşam kalitesini artırmak için çalışandır” diyen Aldemir, gönüllüleri nasıl kazanmamız gerektiği ile ilgili 
bilgiler paylaştı.

نظنــت مجعيــة األانضــول للمــرأة واألســرة »أكادر« برانجمــا للتعليــم والتدريــب اخلدمــي الداخلــي يف منطقــة قيصــري، اســتضافته 
مؤسســة »وقــف علــم حكمــت« وشــاركت يف الرانمــج 100 امــرأة مــن عضــوات مجعيــة أكادمينــدر واملتطوعــات يف قيصــري 
واحملافظــات اجملــاورة. الرانمــج الــذي بــدأ بوجبــة اإلفطــار اســتمر مــع كلمــات الرحيــب والتحيــة ألقتهــا املســؤوالت هنــاك. ورحــب 

عثمــان جرجيــك وزينــب إيشــيك ابلضيــوف القادمــني ابســم مؤسســة »وقــف علــم حكمــت« ونيابــة عنهــا.
وبعــد الكلمــات الرحيبيــة، ألقــت رئيســة أكاديــر رابعــة الدميــر كلمــة علــى املنصــة. ومتحــورت كلمــة ألدمــر حــول أمهيــة التطــوع 
وكيفيــة فهمــه. وأكــدت ألدمــر أن املتطــوع هــو شــخص يســعى لتحســني جــودة ومســتوى حيــاة أشــخاص آخريــن غــره، كمــا 

حتدثــت ألدمــر عــن ملــاذا جيــب علينــا كســب املزيــد مــن املتطوعــني وكيفيــة ضمهــم إلينــا.
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تقديم مساعدة لضحايا الفيضانات في سوريا

فرحة أمهات األيتام بمشاهدة السينما

Suriye’deki sel mağdurlarına yardım

Yetim Annelerin Sinema Sevinci 

Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde meydana gelen selden zarar gören sivillere İHH 
İnsani Yardım Vakfımız tarafından yardım ulaştırıldı.
Suriye’de 3 gün önce başlayan yoğun yağmur yağışının sele dönmesiyle İdlib ve Lazkiye 
kentlerindeki çadır kent ve kamplar sular altında kaldı.
Selin etkisiyle çadırsız kalan 200 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı’nca gıda kolisi, sünger 
yatak, battaniye ve halı yardımında bulunuldu.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu, 85 yetim annesi ile beraber sinema etkinliği düzenledi.
Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu 85 yetim annesinin katılımı ile sinema etkinliği düzenledi. Yetim Komi-
syonu üyeleri ile beraber Şampiyon filmini izleyen annelerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu Başkanı Hatice Sohbet; “Bugün 85 
yetim anne ile beraber sinemaya gittik. Yetim annelerimizi bir nebze de olsa gündelik streslerinden uzak-
laşıp rahatlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Sinema etkinliğinden çok memnun kalan birçok yetim 
annemiz hayatlarında ilk kez vakıf vesilesi ile sinemaya geldiklerini söylediler” dedi.

قدمــت هيئــة اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية الركيــة İHH مســاعدات للمدنيــني املتضرريــن مــن الفيضــاانت يف حمافظــي إدلــب 
والالذقيــة الســوريتني. وكانــت ميــاه األمطــار  الــي هطلــت بغــزارة منــذ ٣ أايم يف ســوراي قــد غمــرت اخليــام واملخيمــات يف مدينــي 
إدلــب والالذقيــة. بدورهــا قامــت هيئــة اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية الركيــة İHH بتوفــر طــرود غذائيــة وفرشــات إســفنجية 

وأغطيــة وســجاد لـــ 200 عائلــة ممــن تقطعــت هبــم الســبل وتدمــرت خيامهــم نتيجــة الفيضــاانت.

بشرى سارة للطالب السوريين
Suriyeli öğrencilere müjde

مؤتمر دعوة للخير من أجل أمهات األيتام
Yetim Anneleri için İyilik Çağrısı Konferansı

Suriye’nin İdlib kentinde kurulan Atme Kampı içerisindeki Asbat Okulu, hava şartlarının 
kötüleşmesi sonucu oluşan ihtiyaç nedeniyle İHH tarafından bakım onarım çalışması 
yapılarak yenilendi. İç savaşın devam ettiği Suriye’nin İdlib kentinde kurulan Atme 
kampında, bölge halkının çabalarıyla, kısıtlı imkanlar içerisinde inşa edilen ve çatısı dahi 
yapılamayan Asbat Okulu, İHH İnsani Yardım Vakfı’nca bakım-onarım çalışması yapılarak 
eğitime uygun hale getirildi.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu, Ramazan Kayan hocanın konuşmacı olarak katıldığı 
“İyilik Çağrısı” üst başlıklı bir seminer düzenledi. “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla 
faaliyetlerini yürüten Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonun 28 Aralık Cuma günü Davut 
Özgül Konferans Salonunda düzenlediği programa yetim aileleri büyük ilgi gösterdi.
Sunumun ardından Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu tarafından yürütülen Çare Sizsiniz 
projesine katılıp mesleki eğitim alan yetim annelerine sertifikaları verildi. Program sertifika 
töreninin ardından ona erdi.

رممت هيئة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية الركية IHH مدرسة أسباط Asbat الواقعة داخل خميم أطمة يف مدينة إدلب السورية.
 حيث قامتIHH   أبعمال صيانة للمبى الذي تضرر نتيجة لسوء األحوال اجلوية.

وكان ســكان منطقــة خميــم أطمــة الواقــع يف إدلــب بســوراي قــد بنــوا إبمكانياهتــم البســيطة مدرســة ســباط لكنهــا كانــت بــدون ســقف نتيجــة 
حملدوديــة الإلمكانيــات. وبدورهــا قامــت مجعيــة إي هــا هــا IHH برميــم هــذه املدرســة وإجــراء صيانــة هلــا بصــورة حولتهــا إىل وضعيــة 

مناســبة للتدريــس والتعليــم.

نظمت »جلنة األيتام يف وقف بلبل زادة« ندوة بعنوان »دعوة من أجل اخلر« شارك فيها األستاذ رمضان كااين كمتحدث.
»جلنــة األيتــام يف وقــف بلبــل زادة« الــي تديــر انشــطتها حتــت شــعار »إذا ضحــك اليتيــم ضحكــت الدنيــا« نظمــت فعاليتهــا يــوم 

اجلمعــة ، 28 ديســمر 2018 يف »قاعــة مؤمتــرات داوود أوزغــل«، وقــد أبــدت أمهــات األيتــام اهتمامــا كبــرا هبــذه الفعاليــة.
وبعــد تقــدمي العــرض، وزعــت شــهادات علــى أمهــات األيتــام مــن قبــل »جلنــة أمهــات األيتــام يف وقــف بلبــل زادة« وذلــك لقــاء 

مشــاركتهن يف برانمــج تدريــيب »أنــن احلــل والقــوة«. وانتهــى الرانمــج بعــد مراســم توزيــع الشــهادات.

نظمت »جلنة األيتام يف وقف بلبل زادة«  فعالية سينمائية مبشاركة 85 من أمهات األيتام.
 وقــد كان الفتــا ظهــور الفرحــة علــى وجــوه أمهــات األيتــام اللــوايت شــاهدن أفــالم املســابقات بصحبــة أعضــاء جلنــة األيتــام 
يف وقــف بلبــل زادة. وألقــت رئيســة جلنــة األيتــام يف وقــف بلبــل زادة  خدجيــة صوهبــت كلمــة خــالل الفعاليــة، أكــدت فيهــا 
مشــاركتهن يف فعاليــة ســينمائية بصحبــة 85 مــن أمهــات األيتــام.  وأكــدت صوهبــت إن مجعيتهــا قامــت بتنظيــم مثــل هــذه 
الفعاليــة ألمهــات األيتــام يف حماولــة إلخــراج األمهــات مــن التوتــر والتعــب اليومــي الــذي يعشــنه ومــن أجــل إمتاعهــن وإســعادهن 
ولــو لفــرة بســيطة.  وأضافــت صوهبــت إن الكثــر مــن أمهــات األيتــام- اللــوايت عــرن عــن رضاهــن وســعادهتن ابلفعاليــة- أخرهنــا 

مبشــاركتهن ألول مــرة يف حياهتــن هبكــذا فعاليــة ســينمائية، بفضــل جهــود وقــف بلبــل زادة اخلريــة.
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» ال حنــاول أن نتســيد علــى املواطنــني، املواطــن هــو الســيد يف هــذا البلــد، حنــن 
نســتمع إىل إرادة الشــعب وحنرتمهــا وهــذه هــي الــي تقــودان إىل النجــاح »

- الرئيس الركي رجب طيب أردوغان -

الشــعب الركــي خــاض حــروابً اترخييــة علــى وقــع خالفــات سياســية وانقــالابت عســكرية 
وخســر كثــراً حــى أدرك عبثيــة عســكرة احليــاة السياســية مث راجــع وعقــل وتــوكل فأوقــف 
تلــك احلقبــة الســوداء، وتوجــه للتنميــة والبنــاء عــر قياداتــه احلكيمــة اجلديــدة، تركيــا اليــوم 
متقدمــة بفضــل حكمــة وعقالنيــة قادهتــا وزعمائهــا الذيــن جعلــوا مــن التعايــش الوطــي 

واقــع حــال.
مــا هــي اخللطــة الســرية الــي احتفظــت هبــا تركيــا لنفســها ومــا هــو ســر األلــوان احلضاريــة 
اجلديــدة الــي ظهــرت علــى شــكل زخرفــة فسيفســائية فريــدة - مــن مــكان كان ابألمــس 
مرتعــاً لالقتتــال وروائــح الــدم و البــارود -، وليتهافــت عليهــا اجلميــع ملعرفــة هــذا الســر 
شــّكلت مــا ُتســمى ابلتجربــة  الركيــة مصــدر  اســتقطاب و إهلــام  للعديــد مــن الباحثــني 
نظريــن العــرب واملســلمني  ملــدة زمنيــة طويلــة وقُــورن اســم تركيــا مبــا يُعــرف ابملصطلحــات 

ُ
وامل

الــي تــدل علــى النهضــة والنمــو  ابإلضافــة إىل أهنــا الدولــة اآلســيوية الــي ارتبــط امسهــا 
ابلعديــد مــن جتــارب الــدول الصناعيــة الكــرى يف العــامل  الســيما قطاعــي التصنيــع والتعليــم 

 .
استطاعت تركيا خالل فرة زمنية قصرة أن تغر أنظار العامل من هناك إىل هنا 

وتوجههــا مــن وإىل حدودهــا وجغرافيتهــا اجلديــدة وســر حقيقــة هنضتهــا التنمويــة، فالــدول 
العربيــة واإلســالمية كانتــا أكثــر الوافديــن إليهــا للتعــرف علــى حقيقــة مــا جــرى وجيــري 

هنــاك وهــل ابإلمــكان تطبيــق هــذه التجربــة ونقلهــا لبلداهنــم؟ .
النخــب السياســية واالقتصاديــة كانــت علــى درايــة اتمــة مبــدى تشــابه احلالــة الركيــة بغرهــا 
مــن الثــورات النهضويــة يف العديــد مــن دول العــامل فهنــاك الثــورة الصناعيــة األوروبيــة الــي 

كان هلــا األثــر الكبــر يف إنعــاش احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
وكذلــك اليــاابن وماليــزاي وكــوراي اجلنوبيــة وغرهــم مــن الذيــن أصبحــوا يف مصــاف الــدول 

املتقدمــة يف العــامل يف كافــة جمــاالت احليــاة.
ملاذا البعض أطلق عليها خدعة؟

األمر اي سادة ببساطة أن تركيا كمثيالهتا من الدول قد وضعت خططاً إسراتيجية 
وسارت عليها خالل السنوات املاضية فال شيء خمتلف عن اخلطط الياابنية 

 واملاليزيــة وكل هــذه الــدول وضعــت أهدافــاً وجتاوزهتــا بكثــر، وعنــد احلديــث عــن تركيــا 
نتســاءل مــا الــذي خيتلــف ؟، وعلينــا أن نتســاءل أيضــاً مــاذا حققنــا مــن انبهــاران هبــذه 
التجربــة حنــن كبلــدان عربيــة وإســالمية ؟، مــن اجلميــل أن نســتلهم الــرؤى واألفــكار مــن 

غــران 
واألمجــل أن تكــون هــذه األفــكار حمــل تطبيــق علــى أرض الواقــع وأن أنخــذ  مــن التجربــة 
الركيــة مــا نســتطيع حتويلــه إىل برامــج تنمويــة واقعيــة ال أن تكــون تركيــا مقصــداً ســياحياً 
هامــاً فقــط، ابلرغــم مــن كل شــيء إال أن جمتمعاتنــا العربيــة لديهــا قــدرات متنحهــا مقاومــة 
ذاتيــة للنجــاة مــن الغــرق يف حبــر الشــذوذ واملنكــرات الــذي مت إعــداده هلــذه األمــة  لتجريــد 
شــعوهبا الــي صنعــت التاريــخ ، مــا شــهدانه ونشــهده خــالل الســنوات القصــرة املاضيــة 
عندمــا هبــت رايح التغــر مبــا تســمى ابلربيــع العــريب حينهــا اجتهــت الشــعوب العربيــة  حنــو 
إزالــة املعوقــات  املصطنعــة الــي زرعــت أمامهــا مــن قبــل أنظمتهــا الديكتاتوريــة وأثبتــت مبــا 
فيــه الكفايــة أهنــا شــعوب لديهــا ديناميكيــة مذهلــة وقــدرة غــر حمــدودة حنــو التقــدم، هلــذا 
أدركــت أمهيــة التجربــة الركيــة  واعترهتــا األهــم يف العصــر احلديــث سياســياً واقتصــادايً 
واجتماعياً  وأشــارت أبيديها أننا معك اي تركيا  وأنِت أصبحِت نقطة عبور  إىل املدى 

اإلســالمي البعيــد لطاملــا كنــا حنلــم بــه ونســعى مــن أجلــه وحتقــق . 
التجربــة الركيــة أصبحــت منوذجــاً حيتــذي هبــا فيمــا خيــص األســواق الناشــئة وهــي جتربــة 
أكثــر مــن رائعــة ســواء مساهــا البعــض ابألســطورة أو غــر ذلــك، لكــن هــذا ابت أمــراً 
واضحــاً وال ينكــره إال شــخص واحــد غــر حمايــد وغــر مــدرك للواقــع الــذي عاشــه املواطــن 
الركــي خــالل عشــر ســنوات وملســه يف كل القطاعــات ســواء يف الصحــة أو التعليــم أو 
الطــرق واملواصــالت انهيــك عــن احليــاة السياســية املســتقرة الــي رمستهــا قيادهتــا احلكيمــة 
إبرادة شــعبية ســواء كانــت مؤيــدة أو معارضــة فالــكل متفــق علــى أن تركيــا متثــل كل 

مواطــن شــريف غيــور علــى وطنــه وحمبــاً لــه. 
تركيا وحسب الدراسات الغربية نفسها ستصبح يف املستقبل قوة كرى يف العامل 

وستكون فاعاًل مؤثراً على طبيعة التوازانت يف العامل. 

ق
تحقي

بناء الهوية

صحفي وكاتب سوري

أحمد مظهر سعدو

صــدرت يف تركيــا مؤخــرًا الطبعــة األوىل مــن كتــاب )بنــاء اهلويــة 
/ يف ظــالل الوحــي( للكاتــب )رمضــان كااين( وترمجــة )مــروة 
داغســتاين ابرســيك(، عــن شــركة تــرا لإلعــالم والنشــر والتعليــم 
احملــدودة، وقــد جــاء الكتــاب ضمــن 184 صفحــة مــن القطــع 

املتوسط.
يتحــدث الكاتــب بــني دفــي كتابــه عــن كيفيــة وماهيــة بنــاء 
مســألة  علــى  وأتسيًســا  اإلســالمي،  للشــرع  اســتناًدا  اهلويــة 
الرســول حممــد  علــى  الوحــي  مــن خــالل  نــزل  ومــا  الوحــي، 
الشــارع  يف  اهلويــة  ملســألة  متأنيــة  معاجلــة  ســياق  )ص(، يف 
اإلســالمي عموًمــا، دون اخلــوض يف احلــاالت القوميــة لــكل 
شــعب مــن الشــعوب املســلمة علــى حــدة، فينتقــل مــن بنــاء 
اهلويــة إىل حتديدهــا ومــن مث اختيارهــا، مــرورًا ابهلويــة والتســليم، 

اهلويــة والتمثيــل، اهلويــة الواضحــة، اهلويــة املخلصــة، اهلويــة واألخــالق.
يف حديثــه عــن حــاالت تضخــم اهلــوايت يشــر إىل أنــه » ابلنســبة للبعــض حتولــت اهلويــة إىل حقيبــة ســفر 
بــكل معــى الكلمــة، تتســع لــكل شــيء« مؤكــًدا علــى أنــه » ال منــاص مــن خــوض غمــار رحلــة يف متاهــة 

اهلويــة الــي تــدور حوهلــا نقاشــات إشــكالية«.
لكنــه يعــود للقــول إننــا » لــن نرضــي أحــًدا ولــن نصــل إىل أي نتيجــة ابلتخلــي عــن هويتنــا، علينــا أن نعــرب 
لــت بعيــًدا عــن هللا ». وهــو هنــا إمنــا يشــر وبوضــوح إىل ضــرورات اهلويــة  بشــجاعة بطــالن اهلــوايت الــي ُفصِّ
وحمدداهتــا، عــر االتــكاء علــى اهلويــة اإلســالمية حصــرًا، لذلــك فهــو يبــني دوافــع طــرح األســئلة ومنهــا » طــرح 
التســاؤل حــول اهلويــة، وإزالــة الغمــوض وااللتبــاس والتحريــف عــن اهلويــة، كــي تصبــح لدينــا هويــة صحيحــة، 
وأيًضــا الدفــاع عــن اهلويــة، إبقصــاء الظلــم والضغــوط واالنتهــاكات والتحريفــات«، وهــو كذلــك يعتــر أن 
فتــح هــذه األبــواب جــاء علــى أســاس » االنطــالق مــن اهلويــة لتصحيــح عبوديتنــا« وقــد اختــار هــذا املوضــوع 

بنــاء اهلويــة العتقــاده أن » اهلويــة ال تنفصــل حبــال مــن األحــوال عــن االميــان«. 
واهلوية مبنظار )كااين( » تعي إمجايل اخلصائص الي يتمتع هبا املرء يف مجيع الظروف«.

لكنــه ينتقــل إىل حتديــد اهلويــة اإلســالمية ابلــذات وتعــي » تعريــف املــرء نفســه ابإلســالم وأن يكــون اإلســالم 
هــو العنصــر التعريفــي يف احليــاة، وهــي هويــة تســتمد مشــروعيتها مــن قيمــة تســمو علــى كل القيــم.« ، 
ويقــف مصرًحــا بــكل الوضــوح ليقــول » هويــة ال تنهــل مــن الوحــي وال تســتمد شــرعيتها مــن القــرآن ليســت 
أبكثــر مــن هويــة شــيئية عرضــة حلصــار اجلهــل«، مضيًفــا إن » هــذه اهلويــة انطلقــت مــن غــار حــراء ومعايــر 
حــراء هــي الــي حتددهــا«، لكنــه يشــر أيًضــا ويف حمضــر حديــث آخــر إىل أنــه » إذا كانــت اهلويــة قضيــة 
انتمــاء فإنــه وانطالقًــا مــن ذلــك ميكــن لإلنســان أن حيــدد مــن يكــون مــن خــالل حتديــده مــن ال يكــون أو 
مــن يعــارض«، وهــو هنــا يعــرف ابآلخــر، وبوجــود اآلخــر ضمــن ماهيــة اهلويــة اإلســالمية الــي حيددهــا، إذ 
إن » اهلويــة الــي تقــول نعــم لــكل شــيء ليســت هويــة فمــن األوىل أن تتصــف بقــول ال »، ويف العــودة إىل 
اهلويــة اإلســالمية يبــني أن » التوحيــد هــو بســملة اهلويــة اإلســالمية وهــو جيمــع االنســان ابخلالــق الواحــد 
وجيعلــه عضــًوا يف جمتمــع املؤمنــني ويقــدم إليــه هويــة األمــة، أمشــل هويــة اجتماعيــة«،. وذلــك ألن » اهلويــة 

تســتمد قوهتــا مــن التقــوى«.
أمــا عــن عالقــة اهلويــة اإلســالمية ابحلريــة فيؤكــد أن » اهلويــة اإلســالمية واحلريــة كل ال يتجــزأ، واملشــكلة 

األساســية بشــأن اهلويــة تكمــن يف أشــكال اهلويــة ».
وحيــذر مــن أن االســالموفوبيا تســعى » ابســتمرار للقضــاء علــى االهتمــام هبــذه اهلويــة وزعزعــة الثقــة هبــا 
وهــذه هــي الغايــة الــي تســعى اليهــا االســالموفوبيا وألجــل ذلــك أيًضــا نــرى هــذه الرغبــة يف وضــع اهلويــة 

اإلســالمية موضــع ظــن واهتامــات«.
ويشــر الكاتــب يف غــر مــكان مــن النــص املطــروح بــني أيدينــا إىل تفضيــل روح النحــن، » فهــو يفضــل 

)حنــن( علــى )األان( وال يبحــث عــن الرمحــة يف الكثــرة بــل يف الوحــدة«. 
وال غــرو أن الكاتــب جيــول يف جوانيــة املعطــى اإلســالمي التســليمي دائًمــا، حيــث يبــني أن: » التســليم إىل 
القــدر هــو الــدواء األجنــع يف تســكني االضطــراب الداخلــي لإلنســان ألن التســليم هــو الــدرب املنقــذ« كمــا 
يشــر الكاتــب. والتســليم كمــا يقــول كااين » هــو تقــدمي طلــب جلــوء إىل هللا، تقــدمي املــرء ذاتــه إىل ربــه دون 

سفســطة أو تعــايل ».
لكنه ينوه كذلك إىل ضرورات الصحة النفســية ابلنســبة للمســلم فيقول » ما الذي تســتطيع الشــخصيات 
املريضــة نقلــه لغرهــا إال املــرض؟، هــل ميكــن أن تقــدم أي مجــال تفتقــر هــي إليــه؟ »، بينمــا نبــه إىل فكــرة 

مهمــة هنــا وهــي أنــه » مل يعــد النــاس يريــدون منــا الوعــظ بــل يبحثــون فينــا عــن القــدوة ». 
وعموًمــا فالكتــاب يف نصــه هــذا يشــتغل علــى حماولــة جــادة لتحديــد اهلويــة الــي ابتــت يف ضيــاع مقيــم، لــدى 
العديــد مــن الشــعوب اإلســالمية، وهــو عــر مالحظاتــه تلــك الــي تتكــئ إىل اإلســالم املعتــدل واحلنيــف، 
إمنــا يريــد إعــادة انتــاج هويــة إســالمية جديــدة ومتجــددة، لكنهــا ال ختــرج عــن ســياق الوحــي، وال حتيــد عــن 

املســار اإلســالمي، الــذي حتــدد مــن خــالل القــرآن الكــرمي، وســنة نبيــه حممــد عليــه الصــالة والســالم.

أرابيسك على الطريقة التركية

صحفي وكاتب سوري

هائل حلمي سرور
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ملــن كتــب مــاذا قدمــت لنــا الثــورة الســورية صحيــح كالمــك، كتبــت شــيئاً 
وغابــت عنــك أشــياء:

أوال: أظهرت الوجه اجملرم السفاح احلقيقي للنظام. 
اثنياً: أظهرت أن هذه الدولة دولة مافيات حيكمها صيب معتوه.

اثلثــاً: أظهــرت عمالــة هــذه املافيــا إليــران وانتمــاء حافــظ املقبــور وبشــار 
املعتــوه هلمــا. 

رابعــاً: أظهــرت أننــا كنــا جمموعــة طوائــف وقبائــل وملــل وحنــل متســرين حتــت 
اســم سورية. 

خامســاً: أظهــرت أننــا كنــا نعيــش حتــت وهــم املقاومــة، ووهــم أمــة عربيــة 
واحــدة ذات رســالة فاســدة 

عــن  عبــارة  إال  هــي  ومــا  مفقــودة  اإلنســانية  أن  لنــا  أوضحــت  سادســاً: 
اقتصاديــة. مصــاحل  جمموعــة 

ســابعاً: بينــت لنــا عمــق العالقــات العربيــة مــن األردن للبنــان للعــراق أهنــا 
أوهــى مــن خيــط العنكبــوت. 

اثمنــاً: كشــفت الرعــاع واللصــوص الســابقني وأفــرزت لنــا طبقــة جديــدة 
مــن أثــرايء احلــرب ومنهــا حــزب الــالت الــذي كان يفــاوض إلطــالق ســراح 

املعتقلــني مقابــل مبالــغ ماليــة كبــرة. 
اتســعاً: كشــفت لنــا أن املقبــور حافــظ واملعتــوه بشــار مل يــركا ابلســاحة أي 
شــكل للمعارضــة احلقيقيــة إال هيــكاًل مــن ورق غــر مقــوى امســه اجلبهــة 

الوطنيــة التقدميــة. 
عاشــراً: أوضحــت لنــا أن املافيــا الســورية كانــت تشــري الســالح وختزنــه 
لقمــع شــعبها فقــط وأهنــا ســلمت الســالح الكيمــاوي خــالل ثــوان ألمريــكا 
ومــا تبقــى منــه يســتخدم ضــد األطفــال والنســاء والشــيوخ، والــذي اشــرته 

مــن عــرق وتعــب الســوريني حتــت اســم التــوازن اإلســراتيجي 
أحــد عشــر: أثبتــت لنــا أن الكرســي الــذي جلــس عليــه حافــظ، كان ثنــه 

بيــع اجلــوالن ومحايــة حــدود إســرائيل. 
إثنا عشر: بينت لنا أن االقتصاد السوري معظمه كان بيد رامي خملوف

ثالثــة عشــر: بينــت لنــا أن النظــام املافيــوي أزال مــن الســاحة كل األدابء 
واملفكريــن، وأوجــد طبقــة منحطــة أخالقيــاً مــن رجــال الديــن تــرر وتســوغ 

جرائمــه حتــت ســتار إطاعــة ويل األمــر. 
أربعــة عشــر: كشــفت لنــا أن روســيا تكــره الســنة وال تؤيــد وجــود طبقــة 
حاكمــة مــن الســنة ليســهل عليهــا تثبيــت بيــع أســلحتها وإجــراء التجــارب 
احليــة فــوق األرض الســورية كمــا جتــري املختــرات جتارهبــا علــى الفئــران.

مخســة عشــر: بينــت لنــا أن أمريــكا كروســيا، احلريــة والدميقراطيــة مــا مهــا إال 
قنــاع لســلب شــعوب العــامل. 

مــن  فئــة  لــدى  الفكــر  واضمحــالل  هشاشــة  لنــا  عشــر: كشــفت  ســتة 
الشــعب الســوري الذيــن كان ال هــم هلــا إال أن تقــول كنــا عايشــني، ولــو 

مــن عيشــتهم.  أشــرف  احلمــر  كانــت عيشــة 
بــل  الوطــن،  وحملبــة  لســورية  يكــن  مل  انتمــاءان  أن  أظهــرت  عشــر:  ســبعة 
أو حنــرق  األســد  بدليــل شــعارهم:  لظــل حــذاء عســكري،  انتمائنــا كان 

البلــد.
ثانيــة عشــر: بينــت لنــا حجــم التآمــر إلفشــال الثــورة لتكــون عــرة لــكل مــن 
يفكــر مــن الشــعوب العربيــة إبصــالح ذات البــني، حتــت عنــوان )شــوفوا شــو 

صــار بســورية(. 
تسعة عشر: وليس آخراً أن النظام املافيوي قانع بتجزئة سورية، الستمرار 
االختبــاء حتــت ظــل كرســي احلكــم بدليــل أنــه قــام ابفتتــاح قنصليــة مبحافظــة 

احلســكة، وهي ســابقة مل يشــهد هلا التاريخ مثيال. 
عشــرون: أمتــى أن تكملــوا عــي ألين ســأظل أكتــب وأكتــب ألن حجــم 
املأســاة أكــر مــن أحالمنــا أبن نعيــش كبشــر مثلنــا مثــل ابقــي حيــواانت 

العــامل الــي هلــا مجعيــات تدافــع عــن حقوقهــا.

ت
حوارا

لماذا ال نتحاور اال بلغة التخوين؟؟

شاعر وكاتب سوري من الرقة
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ســأحدثكم عــن حادثــة طريفــة حدثــت معــي يف دمشــق، يف منتصــف الثمانينــات إذ كنــت برفقــة جمموعــة مــن الكتــاب 
واألدابء العراقيــني والســوريني ،حيــث كنــا جنلــس يف مقهــى الروضــة بدمشــق ، ومقهــى الروضــة هــذا يــزوره األدابء الذيــن 
يتقاطــرون إىل دمشــق مــن احملافظــات، وكذلــك األدابء والكتــاب اللذيــن يتواجــدون يف دمشــق ، وبينمــا حنــن جالســون 
وإذ أبحــد الكتــاب الســوريني يقــول يل أن األديــب ) فــالن ( يريــد أن يســلم عليــك، فجلــت بنظــري وقلــت أهــاًل وســهاًل 
أيــن هــو : قــال يف ابب املقهــى ،قلــت فليتفضــل ووقفــت شــاخصاً بنظــري صــوب ابب املقهــى ، قــال ال إنــه ينتظــرك يف 
اخلــارج ، فهرولــت إىل ابب املقهــى ، وإذا ابألديــب الكبــر ابلبــاب، ورحبــت بــه غــر مصــدق أن هــذا األديــب احملــرم 
والكبــر يف الســن وكذلــك يف األدب ، أييت مــن مقهــى الكمــال إىل مقهــى الروضــة فقــط ليســلم علــّي ، إذ كان يكفــي 
أن يرســل يل أي أحــد ألهــرول إليــه- حمرمــاً مكانتــه وقــدره ، فقلــت لــه تفضــل إنــي أجلــس مــع فــالن وفــالن مــن الكتــاب 
العراقيــني والســوريني، قــال ال جئــت ألســلم عليــك ألنــي مسعــت أنــك قدمــت إىل دمشــق، وأان سأســافر إىل اليمــن غــداً 
وأحببــت أن أراك ، ففرحــت كثــراً لذلــك ، ولكــن الــذي آملــي هــو أن هــذا الكاتــب اجلليــل، ومفكــرون أجــالء هربــوا مــن 
النظــام مثلمــا هــرب هــذا الكاتــب اجلليــل ، واملســألة ال تعــدو كوهنــا خــالف يف الــرأي ، أو وجهــات النظــر الــي يفــرض 
أهنــا ال تفســد للــود قضيــة ، الزلــت أتذكــر هــذه احلادثــة وكأهنــا حدثــت منــذ ســويعات وأان غــر مصــدق هــذه احلساســية 
بــني الكتــاب واألدابء علــى الرغــم مــن أهنــا أصبحــت مســة وخاصــة عنــد الكتــاب العــرب -ويعــرف أن الثقافــة هــي جوهــر 
املســألة ، والعلــم أضحــى اآلن هــو ســيد األمــم ، وأان ال يهمــي مــا تكتــب، حــى لــو كنــت كاتبــاً تدعــي أنــك مهمــاً حيــث 
قــرأت بضــع كتــب وبــدأت تصــول وجتــول علــى طريقــة عنــرة، وال تــرك النــاس مــن شــرورك ، وأنــت تلعــب ابألوراق كمــا 
أســيادك مــن طغــاة احلكــم ، اللذيــن علمــوك بعــد إهــاانت كثــرة ، هــذا إذا كنــت هُتــان أصــاًل ، كيــف تكتــب التقاريــر 
الــي حتمــل كل األذى والشــرور ، وإذ بــك تصبــح كاتبــاً ، هكــذا ببســاطة ، مثلمــا بيــاع الطماطــم، أو اخليــار اخل املســألة 
أن بعــض الذيــن يريــدون كل شــيء جاهــزاً، فهــم ال يريــدون أن يتعبــوا يف شــيء وال يتحملــوا مســؤولية شــيء وهــم كأانس 
وضعــاء ال يهمهــم شــيء أيضــاً ، املهــم أن يرضــوا مراهقــي احلــي وبنــات اجلــران ، وكأن الكتابــة جمــرد قميــص يرتدونــه 
إلرضــاء غرورهــم ، إنــي أريــد أن أحتــدث عــن هــذه الذهنيــة الغريبــة عنــد هــؤالء النــاس الذيــن زادهتــم وســائل القهــر يف 
بلداننــا الســوداء وضاعــة ، ونســوا أن احليــاة تتســع اجلميــع ، لكــي تكــون كاتبــاً يفــرض أن تكــون أخالقيــاً ، وتنمحــي 
مــن أعماقــك ودائمــاً ســبل الشــر، وإال فأنــت تفقــد جانبــاً مهمــاً مــن شــروط إنســانيتك ، عندمــا تتعامــل مــع الفكــر 
يفــرض أن تكــون دميقراطيــاً وتقبــل ابلــرأي اآلخــر ، وحتــرم آراء اجلميــع ، تصــور مثــاًل أن واحــداً ال يعــرف إال بغلــة 
أهلــه العرجــاء، أي ســخر نفســه ألن يكــون عبــداً جملموعــة مــن املفاهيــم الفكريــة والسياســية ، وكل مــن ال يتفــق معــه يف 
هــذه املفاهيــم يلغيــه مــن العــامل ، فربكــم هــل هــذا مشــروع حمبــة أم مشــروع كــره،  أنــت عندمــا تؤســس لنفســك مشــروعاً 
فكــرايً أو سياســياً ، يفــرض أن يكــون مشــروع حمبــة ، أي مشــروع يســتوعب اجلميــع ويعمــل خلــر اجلميــع ، وإال حتــول 
األمــر إىل مشــاريع عصــاابت أو أانس جيمعــون بعضهــم قطيعيــاً،  ليقنعــوا أنفســهم أهنــم قــادرون علــى فعــل شــيء ويظــل 
الفعــل الوحيــد الــذي يقومــون بــه هــو فعــل الكــره، واملأســاة تكمــن أهنــم يصدقــون بعضهــم بعضــاً ، ويظــل الغــر املختلــف 
مشــروع تنافــر ابلنســبة هلــم ، أان هنــا أريــد أن أحتــدث عــن مشــروع مثــل مشــروع احلــوار املتمــدن الــذي اســتوعب اجلميــع 
، وتــرك الــكل يــديل بدلــوه فيتحــول الكتــاب املختلفــني إىل كتــاب متفقــني علــى الكتابــة، فــال يضــر أن نتضامــن مــع هــذا 
الكاتــب أو ذاك ، أو نقــف إىل جانــب هــذا الكاتــب أو ذاك وهــذا ال يعــي أننــا ال خنتلــف مــع هــذا الكاتــب الــذي 
نتضامــن معــه أو حنرمــه ، أي ملــاذا ال جنــرد الكاتــب كإنســان عــن كتابتــه كمفاهيــم ، أم أن عمــى الســلطات الــي عشــنا 
حتــت وطأهتــا جعلتنــا نــرى أنفســنا أننــا حنــن الذيــن نعــاين وغــران يف النعيــم،  أو غــران يفــرض أن يشــمله جــزء مــن كــره 
الســلطة الــذي خلقتــه فينــا بســبب القهــر، أتصــور أن هــذا املفهــوم ، أو الســلوك هــو منزلــق خطــر عنــد الكتــاب وعلينــا 
تصحيحــه، إذ كلنــا يف معــاانة القهــر واحــد ، مــا خــال املرتزقــة وخمــري الســلطات الذيــن يدســونه أســيادهم للكتابــة يف 
مجيــع املواقــع اإللكرونيــة الــي بــدأت تشــكل خطــراً عليهــم وفضــح دجلهــم ، وكلكــم يعــرف منــاذج مــن هــؤالء إذ أمجــل مــا 
يف الدميقراطيــة هــو العلنيــة،  هــذه كانــت وجهــة نظــر مــي ليلتــف الكتــاب إىل بعضهــم البعــض ويصبــح بينهــم تواصــاًل ، 
ويعرفــون بعضهــم البعــض أكثــر فأكثــر ، ويصبــح بينهــم مواقــف إنســانية وأخالقيــة ، وليــس كتــاب كل واحــد منهــم ينشــر 
يف املوقــع نفســه ويصمــون آذاهنــم عــن البعــض ومــن أمهيــة مقــاالت الذيــن كتبــوا ألن املســألة يف الكتابــة أبعــد مــن ذلــك 
بكثــر وأيضــاً القيــم الســامية للكتابــة واحــرام اآلخــر شــيء مهــم جــداً ، فــأان مثــاًل) ال يهمــي أن أكــون كاتــب مقــاالت 
مهــم أو غــر مهــم( ، املهــم أنــي أكتــب وذلــك بســبب األمل والعزلــة ، وبســبب املــوت البطــيء الــذي أعيــش ألنــي مقتنــع 
ابالبتعــاد عــن النفــاق والدجــل والروائــح الكريهــة-، نريــد اعطــاء فرصــاً مــن احلريــة للجميــع فهــل أييت زمــن نبتعــد عــن 
الغــرور الــكاذب ، واالدعــاء ابلفهمنــة ، وننتقــد أنفســنا ونتخلــص مــن عيوبنــا قبــل أن نوجــه ُعقــدان إىل اآلخريــن ، إذ أن 
الكتابــة يف هــذا الزمــن وخاصــة عندمــا تعــاجل مســائل معقــدة ، مثــل أشــكال احلكــم والديــن ، حتتــاج إىل دراســات فكريــة 
وفلســفية عميقــة ، وهــذا يتطلــب جمموعــة مــن مفكريــن كبــار يدرســون مناهــج  موضوعيــة وذاتيــة واقتصاديــة للبلــدان 
الــي تعــاجل مــن أجلهــا هــذه املســائل لكــي تكــون الدراســة أكثــر عمقــاً وإيغــااًل يف أعمــاق الظــروف الذاتيــة واملوضوعيــة 
املطروحــة للمســألة نفســها ، أمــا الباقــي فيتحــول إىل انطبــاع ذايت عــن هــذه املســألة موضــع احلــوار وليعــرف أن ليــس كل 
مــن عــاد إىل الكاتــب الفــالين أو الفيلســوف العــالين أصبــح كاتبــاً ومفكــراً مهمــاً ألنــه اي صاحــيب ليــس هكــذا تــورد االبــل 
، فلنتعلــم أوالً كيــف نفكــر بشــكل حــر ولنحــرم آراء الغــر هــذا مــا حيــدث اآلن عنــد بعــض الســوريني مــن عــدم تقبــل 

اآلخــر املختلــف إهنــا دعــوة – حمبــة.

لمن كتب ماذا قدمت لنا
 الثورة السورية؟!

قاص وكاتب من الرقة

فيصل حقي
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املثقــف احلقيقــي هــو الــذي ال تُرهبــه الغوغائيّــة اجلماهريــة خُمتطفــة البوصلــة وُمغّيبــة 
الوعــي.

املثقــف احلقيقــي هــو احلصــان الــذي جيــب أن يســر أمــام عربــة العــوام كــي تصــّح 
املعادلــة. 

هــو دمــاٌغ ُمنفلتــة مــن ِعقــال الوصايــة والتأطــر واالنضــواء ضيّــق االفــق، وال تلجمــه 
غايــٌة ضّيقــة، وعصيّــاً علــى التدجــني. 

علــى  املنفتحــة  بــه يف رحلتــه  ميــر  مــن  لــكل  يُقــدم  الفكــرة،  لشــموخ  العنــان  يُطلــق 
آفــاق حريــة وكرامــة اإلنســان وحــده، دائــم الســعي إلجيــاد طرائــق أتكيــد ألمهيــة وجــود 

اإلنســان.
املثقــف احلقيقــي ليــس ابلضــرورة أن يكــون انقــداً أو فيلســوفاً خشــيّب الفكــر أو شــاعراً 
أو صحفيّــاً أو قاصــاً أو تشــكيلياً أو فوتوغرافيــاً أو أســتاذاً جامعيــاً أو كهنوتيّــاً ُمدّجنــاً، 
كل هــؤالء ميكــن أن يكونــوا أدابء ومفكريــن وحيفظــون الكثــر مــن املعلومــات عــن 
املعرفــة والتاريــخ واللغــة والفــن ولكنهــم ميتهنــون أعماهلــم هــذه، ورمبــا ال يكونــوا ُمثقفــني 
الــي تعلموهــا علــى  دائبــني ابلبحــِث عــن التطبيــق اإلنســاين لألفــكار واإلبداعــات 

مقاعــد الدراســة، وإلســقاطها واقعيــاً مبــا يتناســب وحالــة جمتمعهــم وظروفــه.
املثقــف احلقيقــي ميكــن أن يكــون إنســاانً عــادايً ال توصيــف لــه ولكــن أفرزتــه الصدفــة 
واحملــاكاة والتجريــب الراكمــي وأحيــاانً تُنجبــُه األحــداث العظيمــة الــي تعصــف بكتلــة 
بشــريّة مــا، يســتطيع حبكمــة وبعــد نظــر وضــع قوالــب ســامية للحيــاة، وهتيئــة صيــغ 
أمســى إلنســانية الكــون وتظافــر عناصــره، وابلتــايل هــو األحــق دائمــاً بتــويل شــؤون احليــاة 
وقيــادة البشــر يف احليّــز اجلغــرايف الــذي يقطنــه بــكل مــا فيــه مبــا يتّســق ويتقاطــع مــع 

صــرورة احليــاة بتوصيــف أعــم وأمشــل ورمبــا يتجــاوز تنويــره هــذا احلّيــز املعلــوم. 
يف األحــداث اجلســيمة الــي تعصــف ابألوطــان يكــون الوطــن حباجــة ماســة ملــن جيلــس 
خبندقــه ويدافــع عــن مصــره وحيمــل اآلم أبنائــه بــال اســتثناء أو متييــز، وجيّســد تطلعــات 
ثلــى مــن خــالل التزامــه طوعــاً ابلتنفيــذ األخالقــي 

ُ
البشــر ويســعى لتحقيــق أمانيهــم امل

الشــفاف ليكــون أول مــن ُيضّحــي، وآخــر مــن يســتفيد، ليكــون األمثولــة والقــدوة.
وليــس هنــاك إنســان جديــر هبــذا التخنــدق أفضــل مــن املثقــف إن كان إنســاانً عــارم 
االنتســاب آلدميتــِه ووطنــِه، وال جيــوز االكتفــاء ابلتفــرّج وال ابلتنظــر الــذي ينضــوي 
حتــت بنــد العــالك النرجســي، بــل عليــه أن يســاهم بــكل حتــرك فيــه خدمــة ملصلحــة 

الوطــن وســواده األعظــم.
يواجــه كل الدعــوات الضّيقــة ويواجــه األعــداء والعمــل علــى حتقيــق أهــداف املنتســبني 

هلــذا الوطــن والدفــاع عــن ســيادته ووجــوده بــكل الوســائل. 
وكل ذلــك لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة واحلــرص علــى اهلويــة الوطنيــة والثقافــة اجلامعــة، 

وحماربــة الفســاد واملفســدين بغــض النظــر عــن أيديولوجيــا أو ديــن أو عــرق أو جنــس. 
الوطن يستصرخ مثقفيه هبذا الليل الواجل به من سنني يف ظالم دامس

فليس هناك مرحلة أســوأ من هذه املرحلة الي يتم فيها اســتهداف اإلنســان واحلضارة 
واملدنيــة والتاريــخ واجلغرافيــا ويتــم تشــويه القيــم واألخــالق الراكميــة الراقيــة يف عمــوم 
البلــدان العربيــة وعلــى أيــدي أشــرار هــذا العــامل والغيــالن اإلقليميــة واحملليّــة، أببشــع 
وســائل اهلمجيــة الــي طورهتــا وراكمتهــا هــذه البشــرية احملكومــة مــن طغمــة قــذرة ال 

يعنيهــا ســوى مصاحلهــا الضيقــة للســيطرة علــى كل شــيء.
إضافة للتعبر عن األسى واملرارة.

ب
ثقافة وأد

المثقف الحقيقي

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

حــني قــرأت / امســه أمحــد وظّلــه النــار / للشــاعر حممــد املطــرود حدثــت معــي أشــياء غريبــة، مثــاًل رأيــت 
نفســي أحــاول إمخــاد انٍر نشــبت أســفل األريكــة الــي كنــت جالســاً عليهــا مث رأيــت ظلّــي حيــرق ورأيــت 

أبن امســي أمحــد. 
هنــاك قصائــد تقرأهــا عــدة مــرات ولكــن هنــاك قصائــد تقرأهــا ملــرة واحــدة فقــط، وتتوقــف عــن العمــل 
للحظــات وأنــت حتــاول طــرد تلــك املشــاعر الــي اعرتــك وانــت تقــرأ، إهنــا مشــاعر غريبــة واندرة احلــدوث 
حــني تضــع الكتــاب جانبــاً، وتــرك القهــوة علــى النــار وتنســى املواعيــد الــي كنــت ســتذهب إليهــا ألنــك 
ببســاطة قــرأت شــيئاً حــول مســار يومــك لتــرك كل شــيء وحتــاول العــودة إىل مــا كنــت عليــه قبــل القــراءة. 
الطريقــة الــي يكتــب هبــا حممــد املطــرود هــي طريقــة جمديــة يف الســفر إىل األعمــاق فهنــاك لغــة متعــوب 
عليهــا حتمــل ميــزة السالســة يف الدخــول إىل قلبــك وهنــاك كثافــة لغويــة مشــغولة بطريقــة ذكيــة وشــاملة 
حيــث أنــك ال تســتطيع اســتبدال أيــة كلمــة أبخــرى ألهنــا انشــغلت بطريقــة بصريــة عميقــة ولغويــة مجيلــة. 
قــرأت دفــر العائلــة ورأيــت نفســي جمــدداً أمــام نــص شــعري دســم يعيــدك ببســاطة إىل املــكان القــدمي الــذي 
منــه جئــت، فــرى أبن روحــك ترتفــع وأنــت تقــرأ هــذا الركيــب الشــعري الــذي يؤكــد لــك هويــة الشــاعر 
وتســتطيع بعدهــا أن تراهــن علــى بصمتــه يف كل النصــوص، فهنــاك صياغــة خمتلفــة تــرك فيــك أثــراً ال حمــال 

لتقــول أبنــك قــرأت شــعراً خمتلفــاً. 
يكتــب حممــد املطــرود نصوصــه بطريقــة املباغتــة الــي تدهشــك يف طريقــة اســتخدام اللغــة وتوظيفهــا لوصــف 

املشــهد الشعري. 
 أمحــد الــذي ظلّــه النــار هــو الشــعرية الواســعة احملتــوى واألقــرب إىل الســردية اجلديــدة يف الكتابــة الشــعرية 
وتقــدمي ســرة املنفــي عــر الزمــن مــن بيتــه إىل بيــوت اجلــران إىل القــرى اجملــاورة مث إىل مــا وراء احلــدود حيــث 

املنفــى القســري. 
)كيف عرَت احلدود اي أمحد؟ كيف

وسردَت قصة طويلة عن الشجاعة
وقد كنَت هشاً وقاباًل للطيِّ يف حقيبة؟!”،(.

قلة من الشعراء يدخلون املتعة واألمل إىل قلبك وحممد املطرود من هذه القلة لكنه مميز بروحه السردية. 
/ آالم ذئب اجلنوب / 

هــي نصــوص يف كتــاب جديــد صــدر حملمــد املطــرود عــن دار ميســلون، كتــاب حيمــل بصمتــه الــي تتجــدد 
يف كل نــص ليقــدم لغــة خمتلفــة ومشــهد خمتلــف. 

إنــه اجلنــوب اجلهــة املقابلــة للشــمال والــي هــي مركــز األســى مــن بــني اجلهــات حيــث ال هــروب حنــو 
اجلنــوب وإمنــا هــو جهــة الــذي ال طريــق أمامهــم ســوى البقــاء يف ذلــك املثلــث الــذي تســقط فيــه آالم 

اجلهــات.  كل 
إذا كنــت واقفــاً فالشــمال رأســك والغــرب يــدك اليمــى والشــرق هــو يســراك، أمــا اجلنــوب فهــو قلبــك الــذي 

حتمــل فيــه كل صــور األمل وتعيــش مرارتــه. 
الذئب يف نصوص حممد املطرود هو استخدام له خاصيته وله طريقته املدهشة يف التوظيف. 

/ خبفة الغزال وقلب ذئب /  
هذا التوظيف العميق يف الربط وقلب املوازين أن حتمل املرأة قلب ذئب وتتمتع خبفة الغزال.

هكــذا يرتــب حممــد املطــرود الكــون مــن حولــه ويعيــد توزيــع الطبيعــة بطريقــة أمثــل إىل الواقــع الــذي صــار 
عبثيــاً حبــت. 

 آالم ذئــب اجلنــوب هــي نصــوص نبتــت يف روح حممــد منــذ أن ختطــى احلــدود ورأى البــالد تبتعــد وكنــت 
حــني التقيــه يف كولــن أمســع عــواء ذئــب يف قلبــه علــى ضفــاف الرايــن، ذئــب حيــب األهنــار ألهنــا تذكــره 

ابلفــرات، 
ذئب وسيم يف شوارع الغرب.

)ذئــب جائــع وطويــل ورمــادي مثــل جبــل ينحــدر منــه، أييت يف الليــل جســورًا يفتــك بطليــان انئمــة بعــد 
أن يوقظهــا، ويعــود حــرّا بــال جــروح وبــال أدىن أثــر يــدّل عليــه، لــن يلحــق بــه أحــد، أعــرف ذلــك، هلــذا 
أانم مطمئنًّــا، وأروي احلكايــة مــن أوهلــا إىل آخرهــا كأحــد يســكن البعيــد، ويــروي كأحــد ال حصــة لــه يف 

هــذا الغريــب الــراوي.(.
آالم ذئب اجلنوب.

آالم ذئب الجنوب للشاعر محمد المطرود

شاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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كم سيغضُب منكُم السيد املسيح
يف هذا امليالد

حيث الوقت ضياع البالد
وبيع األرواح ابملزاد

حيث عاد الربابرة والقياصرة
لشرب الدماء يف املدن احملاصرة.

كم سيغضب منكم السيد املسيح
حيث مارستم احلقارة

ابسم هيئة األمم واحلضارة.
كم سيغضب ابن مرمي املسيح

من سدرة ملكوته سيبصق يف وجوهكم
ويعلن براءته منكم ويسرتيح.

أما أنتم
فَسرُتتلون وتُنشدون

أنَّ البصقة املُقدسة شفاء
ودواء لكل داء

ستوزعوهنا بني قبائلكم وطوائفكم
أحزابكم وجيوشكم
يف واقياتكم الذكرية
وأانشيدكم الوطنية
يف مباخر املصانع
وفوهات املدافع

حتت أقواس احملاكم
على حبال املشانق
والراايت والبيارق
وتلعقون البصقة

يف مهرجاانتكم وخطاابتكم
وهتيمون ِبَوْجد وهيام أن: هللواي.

ما أأبسكم
فقد بعتموه بثالثني نقطة من نفط وزفت.

ما أأبسكم بل ما أظلمكم
املسيح بريء منكم.
ال تغفر هلم اي أبت

ال تطعمهم من جسدك
وال ترويهم من دمك

اي سيدي وموالي وحبييب
ال تغفر..

ب
ثقافة وأد

في هذا الميالد

شاعر وفنان سوري

عبد الكريم عمرين

قسماً برتبك اي بالدي لن نذل ولن هنون
ما زال جيري يف دماان العنفوان 

ولظى أتون
يف املآقي والعيون

قسماً جبرح الالجئني والقسم دين على 
احلر الكرمي
لن نستكني

والثورة العرابء جتري يف دماان 
صرصراً وإعصارًا

فرتتد احلصون
يف كل معركة نكون

والطواغيت حيارى ونذيقهم 
ريب املنون

هللا أكرب فوق رأس الغاصبني
ولظى أتون جتري يف شرايني

الكماة الفاحتني
ابعوان يف سوق النخاسة ابملزاد

ابغ تفرد ابلرذيلة واملآسي 
وخؤون

وطين وخيفق يف دمي هواه دوماً 
والعيون 

كيف ننسى أرضنا وتراهبا ابلدمع ممتزج 
وطيوف ماضيها ترف على اجلفون

كيف ننسى وجرحنا الدامي ينز أسًى
ويقطر لوعًة

ويف العيون دم ويضنيها البكاء
هم شتتوا مشل اجلميع
ويتموا الطفل الرضيع

كيف ننسى يوم شردان شيوخاً وأايمى
يف الليايل السود ويف الربد 

ويف القيظ الشديد
وتوارينا يف اخليام القاحلة 

والرايح اهلوج حول الكوخ إعصار
وكاملسعور تعوي يف جنون

وتركنا جنة هللا على األرض
وتردينا طليباً وطليبة
وتناءينا غريباً وغريبة

وحق تربك اي بالدي لن يضيع
وغداً لنا فجر يلوح على الروايب واهلضاب
وغداً يعود الالجئون ويعود حقهم السليب

وغداً ستشرق مشسنا نورًا
ويغشى نورها الليل البهيم.

الجئ

شاعر وكاتب سوري

عاصم فرجاني
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ب
ثقافة وأد

كاتبة وصحفية سوريةفنان وشاعر سوري

من يموت عليه أن يكون على قيد الحياةأغفو على تعٍب

إلهام حقيسميح شقير

أغفو على تعٍب 
فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردة الشباك

ال الذاهبات تركن يل عنواهنن
وال املرااي خبأت غراهتن

وال الطريق إىل احلكاية سالك
امشي على األشواك

ال حزن يل وحدي ألسرف يف الطقوس 
فاحلزن شعيٌب غدا

وِخرافُُه مسفوحٌة يف السفح 
مل تشفع األجراس أن تعطي آلالمي الرنني

ال بيت يل
وبيوت أحبايب ركاٌم حيث مرت بربروس

والذكرايت تقطعت حتت اجلنازير الي مل تلق اباًل
للخضري

وال النظري
وال اجلنني
وال احلنني

وجهي يشابه خيمًة غرقت بدمع الغيم
وبه تقصُّف ركبتني وطلقة القناص

وجهي به قسمات اثئر
وهتافه حتت الرصاص
ونبض حلم كاملطارق

مل يبق من مل يغمد املدية يف دمه
املغارب واملشارق

والبائعون
املشرتون
احلاكمون
القاتلون

الصامتون
الشامتون
احلالقون
امللتحون

وقاطعو طرق
إذاعيون 

وكل سارق ثورة أو حمض سارق
أو كل موتور ومارق

والتقى املتخاصمون 
وبني سفسطة اليسار أم اليمني

مل يبق فارق

أصحو على تعب
فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردة الشباك

اللقـــاءات العائليـــة مجيلـــة، أســـرع خبطـــاي ألحلـــق ابملوعـــد مـــع أســـريت، أســـر يف شـــوارع واســـعة رمبـــا ضيقـــة، 
أرى كل شـــيء وال أرى شـــيئاً!، أشـــرد قليـــاًل ببعـــض املخلوقـــات الـــي التقيتهـــا حاولـــت مناقشـــتها ولكـــن 

هيهـــات!، قشـــرة حضاريـــة لنـــواة مـــن اجلهـــل، ومـــن يســـمع املوســـيقا يف صحـــراء؟
أقطـــع الشـــارع حادثـــة مروعـــة، هـــل مـــت؟، ولكـــن لكـــي أمـــوت جيـــب أن أكـــون علـــى قيـــد احليـــاة!، ال 
يهـــم، مـــويت وعدمـــه ســـواء، ومـــن يبـــايل!، ال أعـــرف كيـــف أتصـــرف!، قـــد يكـــون مـــويت هـــو احلـــل؟، حـــل 
ألي شـــيء؟، ال أعـــرف، ال يهمـــي، فكـــرة واحـــدة ال تعجبـــي، التشـــرد؟!، أشـــعر بتوتـــر، لقـــد انشـــبت 
الغربـــة أظفارهـــا يف حلقـــي، بـــدأت أقلـــب الصـــور، أرى صغـــريت أانديهـــا أبمـــريت، قلبهـــا الصغـــر يشـــعرين 
بـــدفء كبـــر، أمجـــل بـــراءة حلقـــت يف مسائـــي، آه اي عـــزويت وضحكـــي وبـــكاي، أحبـــث عـــن ذايت بـــك 
،هـــل مسعتـــم مبالئكـــة اجلنـــة هـــي عيـــون أمهـــا تراهـــا ، يتجمـــع املـــارة أقفـــز بعيـــوين أحبـــث عنهـــا، كيـــف 
أوصلهـــا لـــر األمـــان وأان يف تلـــك الغربـــة كل دنياهـــا وهـــي دنيـــاي، ال تبتعـــدي ال تدعيهـــم يتفننـــون 
بتعذيـــيب ،ال توجهـــي أصابـــع اهتامـــك ألحـــد قـــويل هـــو القـــدر، واحلقيقـــة عنـــدك، كـــوين قويـــة ال تبكـــي 
وتنتحـــيب بـــل امجعـــي أشـــالئي بيديـــك الناعمتـــني وال تســـمحي ألحـــد غـــرك جبمعهـــا فأنـــت أحـــق النـــاس 
أبمـــك، ال تدعـــي اهللـــع ينتابـــك ركـــزي قليـــاًل وتصـــريف ال ختـــايف أحـــداً املـــي كل أوامـــرك وقـــويل هـــي أمـــي 
أان مـــن عرفهـــا وعايشـــها وغـــاص يف تفاصيلهـــا، أان ملـــك لـــك فقـــط فأنـــت مـــن ينصفـــي يف حيـــايت 
وممـــايت، وإن مـــت فعينـــاي مل تغمضـــا عنـــك،  قـــد يكتـــب يل النجـــاة مـــن تلـــك احلادثـــة، هنـــاك ســـبب 
جيعلـــي أخـــاف ورمبـــا أســـباب، أشـــعر خبطـــوات عمالقـــة متـــر جبانـــيب ترعبـــي! مـــن حيمـــل اخلـــوف عـــي؟ 
تقـــول أمـــي دومـــاً: املـــوت جـــزء مـــن دورة البشـــر الطبيعيـــة، ولكنهـــا مل تذكـــر يومـــاً أنـــه ميكـــن أن منـــوت 
ــل  ــا ونقتـ ــا حنـــن خنـــون بعضنـ ــيئاً، هـ ــة قبـــل أن نرحـــل جيـــب أن نفعـــل شـ ــرة!!!!، حلظـ ــوم ألـــف مـ كل يـ
بعضنـــا ونكـــذب ونفـــري وأنكل حلـــم أخوتنـــا وهـــو نيئـــاً!، ال ال أن نفعـــل شـــيئاً جيـــداً، لعبنـــا ودرســـنا 
ووطـــدان عالقاتنـــا وســـران ابالجتـــاه الصحيـــح مل نـــؤذي أحـــداً ومل نغتـــب إنســـاانً ضحينـــا وتفانينـــا مل جنـــرب 
الكـــذب وال النميمـــة نتكلـــم بوضـــوح وال نكـــره، مل يفـــرق مـــن حولنـــا بيننـــا وبـــني األخـــرون كلنـــا يف نظرهـــم 
ســـواء!، هـــل تظنوهنـــم ابألســـاس يروننـــا حنـــن جمـــرد أرقـــام بنظـــر العـــامل، خلقنـــا كـــي ننتخـــب ونصفـــق!، هـــل 
الكواكـــب األخـــرى مثلنـــا؟، وهـــل هنـــاك رؤســـاء؟، ال ال منصـــب الرئيـــس فقـــط عنـــد البشـــر والكواكـــب 
ليـــس فيهـــا بشـــر، وكأين حممولـــة علـــى زالجـــة، ال أرى مـــن يســـحبها، ومل الظـــالم ومـــا هـــذه الرائحـــة؟، ومـــا 
وراء تلـــك اجلـــدران؟، مـــن أيـــن أتـــت هـــذه احلشـــرات؟، أســـأل نفســـي مل العناكـــب ال تعلـــق بشـــباكها؟، 
مـــا كل هـــذا الضجيـــج؟، الوجـــع خينـــق قلـــيب وال أســـتطيع الصـــراخ!، يقولـــون قتلتهـــا الســـيارة، أضحـــك 
ابلرغـــم مـــن آالمـــي املرحـــة اآللـــة ال تقتـــل!!!! ، بـــل مـــن يقودهـــا هـــو البطـــل، حيضـــرون يل أزهـــاراً وال 
يعلمـــون أهنـــا تتالشـــى بســـرعة، يف تلـــك اللحظـــة تذكـــرت شـــيئاً عندمـــا أحضـــروا الـــورود كنـــت أحبهـــا 

كثـــراً ولكـــن مـــا نفعهـــا اآلن، ليتهـــم أحضروهـــا وأان علـــى قيـــد احليـــاة. 
أصارحكم مبكنون قليب أان متحمسة لعدم املوت.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ البدايــة كان اهلــدف مــن فتــح مســار آســتاان مــن قبــل الــروس واإليرانيــني هــو ســحب ملــف األزمــة 
الســورية من اإلطار األممي إىل إطار إقليمي ضيق وحماصرة األزمة لتكون أزمة داخلية ســورية )وكأهنا 
حــرب أهليــة أو حــرب بــني النظــام واإلرهــاب(، وأن مطاليــب الشــعب الســوري ال تتجــاوز بعــض 
التعديــالت الدســتورية وجيــب العمــل علــى إقامــة توافــق بــني النظــام واملعارضــة وحــل األزمــة بعيــداً عــن 
التدخــالت الدوليــة واإلقليميــة بعــد الســماح لنفســهما )روســيا وإيــران( التدخــل والســيطرة الكاملــة 
علــى قــرار النظــام وقيادتــه وفقــاً ملصاحلهمــا اإلقليميــة والدوليــة مــن دون أيــة مراعــاة حلقيقــة األزمــة 
وجوهــر أهــداف الشــعب الســوري يف “احلريــة والكرامــة” الــي انتفــض الشــعب الســوري مــن أجلهــا 

يف آذار 2011 مــع تقــدمي كل تلــك التضحيــات مــن أجــل حتقيقهــا.
لقــد مت اختــزال القضيــة ابلدســتور بعــد عمليــات فــرض مناطــق خفــض التصعيــد الــي أدت إىل حصــر 
املعارضــة املســلحة وكذلــك املدنيــني الذيــن رفضــوا البقــاء حتــت رمحــة النظــام يف حمافظــة ادلــب وقســم 
منهــا يف الريــف الشــمايل حللــب، وذلــك ظنــاً منهــا )أي الــروس واإليرانيــني( أن ذلــك سيســهل أمــر 
القضــاء علــى املعارضــة املســلحة بعــد حماصرهتــا عســكرايً ومــن مث فــرض أمــر واقــع جديــد وهــو إجبــار 
املعارضــة السياســية علــى قبــول تغيــر بعــض مــن القشــور يف دســتور 2012 والدخــول مــع النظــام يف 
حــوار مباشــر لتشــكيل حكومــة تشــاركية بقيــادة بشــار األســد ومــن مث الذهــاب إىل انتخــاابت برملانيــة 
مث الرائســية لتثبيــت نظــام األســد مــن جديــد، وابلتــايل ســيكوانن قــد حافظتــا علــى مصاحلهمــا الدوليــة 

واإلقليميــة بعيــداً عــن القــدرة األمريكيــة.
 اســتغلت روســيا اخلالفــات بــني تركيــا والــوالايت املتحــدة وتقريبهــا إىل جانبهــا مــن خــالل قبوهلــا 
بدعــوات تركيــا املتكــررة “وقــف عمليــات الدعــم األمريكــي والروســي حلــزب اإلحتــاد الدميقراطــي املــوايل 
حلــزب العمــال الكردســتاين، وكذلــك قضيــة )فتــح هللا غولــن( املتهــم بتدبــر االنقــالب العســكري يف 
تركيــا واملقيــم يف أمريــكا”، ولقــد اســتطاعت تركيــا مقابــل قبوهلــا املشــاركة يف إدارة لقــاءات آســتاان 
كســب موافقــة كل مــن روســيا وإيــران وأتييدمهــا لعمليــي )درع الفــرات وغصــن الزيتــون( إضافــة إىل 
مناطــق ادلــب علــى امتــداد احلــدود الركــي الســوري وصــواًل إىل الريــف الشــمايل لالذقيــة، كمناطــق 
خفــض التصعيــد وتكــون حتــت رعايــة القــوات الركيــة واملوالــني هلــا مــن كتائــب اجليــش احلــر، حيــث 

جــرى ذلــك بصمــت أمريكــي وبرعايــة )ســتيفان دميســتورا( الشــكلية.
يف اللقاء ما قبل األخر ومؤمتر سوتشي مت التأكيد على تشكيل اللجنة الدستورية برعاية )دميستورا( 
علــى أن تكــون مــن ثالثــة أثــالث، ثلــث ختتــاره املعارضــة )اهليئــة العليــا للتفــاوض( والثلــث الثــاين حيــدده 
النظــام أمــا الثلــث الثالــث ســيختار أعضــاءه الســيد )دميســتورا(، كانــت تلــك الورقــة األخــرة بيــد 
روســيا لالنتقــال إىل مرحلــة االلتفــاف علــى جوهــر قضيــة الشــعب الســوري يف احلريــة والكرامــة والبــدء 
كمــا أســلفت إبقامــة توافــق بــني املعارضــة والنظــام علــى تشــكيل حكومــة مشــركة بقيــادة بشــار األســد 
بعيــداً عــن املظلــة الدوليــة، أو أن هنــاك احلــل العســكري يف إدلــب ســوف يغــر املشــهد لصــاحل روســيا 

ومواليهــا، حســب تقديــرات روســيا؟.
مــن الوزيــر الســوري )وليــد املعلــم( الرفــض القطعــي  لكــن املفاجــئ لدميســتورا عندمــا تلقــى جــواابً 
الختيــار الثلــث مــن قبــل دميســتورا عندمــا قــال “إن قضيــة الدســتور هــي قضيــة ســيادية وهــي شــأن 
ســوري وال نعطــي احلــق لألمــم املتحــدة جتــاوز هــذه الســيادة” بذلــك كانــت طلقــة الرمحــة علــى آســتاان 

قبــل لقاءهــا األخــر.
مل يبــق أمــام روســيا غــر رهــان واحــد تراهــن عليــه خللــط األوراق جمــدداً بعــد هنايــة مســار آســتاان مــع 
تصريــح املبعــوث األمريكــي لشــؤون ســوراي )جيمــس جيفــري( مؤخــراً حيــث أكــد بــدوره علــى أن 
آســتاان مل تقــدم شــيئاً فســنضطر إىل حتويــل امللــف الســوري إىل األمــم املتحــدة بعــد أن يقــدم دميســتورا 
تقريــره النهائــي إىل األمــني العــام، يـُْفهــم مــن ذلــك أبن أمريــكا قــد حضــرت لشــيء مــا قــد تغــر اللعبــة.

بعــد فشــل مؤمتــر آســتاان األخــر يــردد الــروس مقولــة “ لــن تكــون هنــاك معركــة واســعة علــى إدلــب”، 
ويفهــم مــن ذلــك وجــود معركــة ال حمالــة لكنهــا حمــدودة كمــا يزعمــون، واهلــدف بعــد فشــل تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية هــو تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق آســتاان األخــر والــذي يتضمــن فتــح أوتســراد 
محــاة حلــب عــر معــرة النعمــان ـ ســراقب، وأيضــاً فتــح طريــق جســر الشــغور الالذقيــة، أعتقــد أن تركيــا 

ســوف لــن توافــق علــى ذلــك بعــد إفشــال تشــكيل اللجنــة الدســتورية.
مــن اجلانــب األمريكــي، حيــث أكــد مؤخــراً املبعــوث األمريكــي )ماكفــورك( “حنــن ابقــون يف ســوراي 
حلــني تشــكيل قــوات أمــن داخليــة لضمــان اســتمرار احلفــاظ علــى املكاســب الــي مت حتقيقهــا مــن تنظيــم 

الدولــة”.
لطاملــا بقــاء األمريكــي طويــل األمــد، ولطاملــا احلــل السياســي مل ينضــج، فهــل الرهــان علــى احلــرب يف 
إدلــب سيســعف املــأزق الــذي خينــق روســيا وحلفائهــا يف ســوراي؟، ومــاذا ســيكون موقــف تركيــا مــن 

تلــك احلــرب جمــدداً؟ .

Ji destpêkê de armanca vekirina şopa Astana ji hêla Rûsya û Îranê de bo rakşandina 
doseya kirîza Sûrî ji qesnaxa navdewletî û anîna nava herêmîyeke teng û dorpêçkiri-
na kirîza di nava hindirî Sûrî de (wekî ku şerekî navxweyî ye yan şerê di nav rijêm û 
terorê de ye), û daxwaza gelê Sûrî ji hin guhertinin xalin destûre derbas nabe pêwîste 
bi lihevkirina rijêm û rikberî heye û çarekirina kirîzê li dûrî destêwerdanin navdew-
letî piştî rêdana rijêmê ji wan re (Rûsya û Îran) ku dest dane ser biryar û seroketîya 
rijêmê li gor bercewendiyin wan yên herêmî û navdewletî bê guhpêdanek li rastîya 
kirîzê û  armancin gelê Sûrî di “azadî û rûmetê de” ya ku ji ber gelê Sûrî raperîn kir 
li azara 2011 bi tevayî qurbanîdana bo cîbicîkirina wê dozê.
Piştî ferzkirina herêmin kêmkirina şer û rikberîya leşkerî û sivîl li parêzgeha Idlubê û 
hindek jî li gundewarin Helebê bi cî kirin doza destûr anîne pêş, ji (Rûs û Îranîyan be) 
wê ew riya nehîştina rikberîya çekdar qolayî bike piştî dorpêçkirina wan û ferz kirina 
serzemînekî nuh û rikberîya siyasî neçar bikin û pê qebûl kirin bikin bo guhertina hin 
qalikin di destûra 2012 de û bi rêjîmê re têkeve diyaloga avakirina hikometeke hevbeş 
bi seroketîya Beşar Esed û pesend kirina rijêma Esed ji nuh de… Bi vî hawî dikanibin 
bercewendîyên xwe yên navdewletî û herêmî biparêzin li dûrî pêkanibûnin Emerîka.
Rûsya karibû nakokiyin di navbera Emerîka û Turkîya bi kar bîne û Turkîya ber bi xwe 
ve rakşîne bi erêkirina ser daxwazin Turkîya ya li ser “alîkarîya Emerîka ya leşkerî ji 
PYD re ewa layingerê PKK, û doza (Fethela Gulin) ku tewanbare bi derbeya leşkerî 
li dijî hikometa Turkî û niha daniştvanê Emerîkaye”.. Turkîya jî kanibû li beramberî 
erêkirina xwe ji bo tevlêbûna birêvebirina hevdîtina Astana erêkirina Rûsya û Îranê li 
ser operasyona (mertala Furatê û şaxê zeytûnê) tevlî desthilatdarîya wê li ser herêmin 
Idlubê li dirêjîya sînorê Turkî û Sûrî ta dighê gundewarê bakurî Laziqî.. wek herêmin 
kêmkirina astê şer di bin destê hêzin Turkî û layingerin wê ji serbazin azad.. ku ev bi 
bê dengîya Emerîka bi rêve çû û bi serpereştîya (Stîvan Dîmistora) ya wêneyî..
Di hevdîtina berî ya dawî de û kongira Sotşî tekez li ser komîta destûrê bû bi ça-
vdêrîya (Dîmistora) ku bi sê paran bête amade kirin, parek rikberî pêşniyar dike (yanî 
desteya dan û standinê) parek jî rijêm û ya sêyem (Dîmistora) hildibjêre.. ew kaxeza 
dawî bû di destê Rûsya de bo veguhazdina qonaxê ber bi pêşbirîna li rastîya doza 
gelê Sûrî di azadî û rûmetê de û destpêkirina lihevkirina rijêm û rikberîyê li ser ava-
kirina hikometeke hevbeş bi seroketîya Beşar El-Esed li dûrî sîbera navdewletî, yan 
jî çareserîya leşkerî bi dû ve ye eger ev pîlan serî nebîne bo guhartina wêneyê li gor 
bercewendîyin Rûsya û layin girin wê.. li gor pîvanin Rûsya?
Lê ya Dîmistora veciniqand bersiva wezîrê Sûrî (Welî El-Muelim)bû ku daxwaza 
Dîmistora di ser û bin de red kir bo hilbijartina wî ji para sêyemîn re û goti bû “doza 
destûrê dozeke serwerî ye û ew ji erkê Sûrîyane em maf nadne NY sînora serwerîya 
me derbas bike” ew bû ku qurşîna hilovanî li Astana da berî hevdîtina dawî.
Li pêş Rûsya yek îp ma ku pê kanibe kaxezan li nav hevxîne ji nuh de piştî bi dawî 
hatina şopemenîya Astana bi bêjeya şandeya Emerîkî bo kar û barê Sûrî (Cîmis cêfrî) 
li vê dawî ku tekez li ser bi dawî anîna Astana kir ji ber heta niha tiştek bi pêş nexist û 
got em neçarin ku doseya Sûrî vegerînine NY piştî ku Dîmistora rapora xwe ya dawî 
pêşkêşî emîndarê gîştî bike.. tê têgihîştina ku Emerîka amadekarî tiştekî dike dibe ku 
yarîyê diguhêre.
Piştî bi serneketina kongira Astana ya dawî Rûsya gotinekê dûbare dike dibêje 
“Şerekî ber fereh li Idlubê rû nade”, yanî tê zanîn ku şerek bê guman bi rêda ye lê 
sînordare li gor dibêjin, armanc jê piştî avakirina komîta destûr feşel anî divabê herne 
cîbicîkirina qonaxa duwemîn ji lihevkirina Astana dawî ya ku di naverokê de veki-
rina otostirada Hema-Heleb di Mierit El-Nuiman-Seraqib re.. û vekirina riya Cisir 
El-Şixûr-laziqîyê.. bi gumana min wê Turkîya red bike piştî avakirina komîta destûr 
feşel anî.
Ji hêla Emerîka de, şandeyê Emerêkî (Makfork) tekez kir li vê dawî ku “Eme bimînin 
di Sûrî de ta em hêzeke asayîşa navxweyî ava dikin bo berdewamîya parastina dest-
keftin hatine cîbicîkirin ji rêxistina dewletê”.  
Ma dam mayîna Emerîka demdirêje, û Turkîya jî li gor dirêjbûna dema çareserîya 
sîyasî hînjî nehatîye biraştin, raste wê palpişta Rûsya li ser îpê Idlubê bibe felatek 
ji dortengîya ku lê hatî û ew xistîye bêhn tengîyê tevî layengirin wê di Sûrî de? Wê 
helwêsta Turkî ji wî şerî re çibe ji nuh de?

نهاية آستانا والرهان على إدلب!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Dawîya Astana û îpê li ser Idlubê!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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إذا كان ال يفــلُّ احلديــد إال احلديــد، وال يشــحذ األملــاس إال األملــاس؛ فــإن النّــار ال ُتطفــئ النــار، بــل تُبقيهــا 
مجــرًا حتــت الرمــاد، ميكــن أن تشــتعل مــن جديــد، مــى هتيــأت هلــا الظــروف واألســباب ومــا أكثرهــا، هــذا 

الــكالم ينطبــق متاًمــا علــى مــا يســمونه اليــوم مبعركــة احلــرب علــى اإلرهــاب.
مهمــا بلغــت الطائــرات والصواريــخ والــدابابت مــن القــوة؛ فــإن أقصــى مــا ميكــن أن تفعلــه هــو القضــاء علــى 
نفــوذ اإلرهابيــني واســتعادة األراضــي واملناطــق الــي ســيطروا عليهــا يف هــذه الدولــة أو تلــك، لكــن بعــد 
تدمرهــا وتســويتها ابألرض وقتــل وهتجــر ســكاهنا، كمــا حصــل يف املوصــل ومــا حيصــل حالًيــا يف ســورية، 

وال ســيما يف الرقــة وديــر الــزور ومناطــق أخــرى مــن العــامل.
رمبــا ال ينقضــي هــذا العــام أو العــام القــادم إال وقــد حّطــت احلــرب علــى اإلرهــاب رحاهَلــا علــى ذكــرايت 
مروعــة ومفجعــة نرويهــا ألجيالنــا القادمــة، لكــّن اإلرهــاب -بوصفــه ظاهــرة- ســيبقى يطــل برأســه بــني احلــني 
واآلخــر، وقــد يكــون بشــكل أكثــر قســوة، طاملــا بقيــت احلــرب علــى اإلرهــاب تقتصــر علــى القــوة العســكرية 
فقــط، دون أن ترافــق مــع معاجلــة األســباب الــي ســامهت يف نشــوء هــذا اإلرهــاب “كالتســلط واالســتبداد 
يف احلكــم والقمــع واالعتقــال وهنــب الثــروات وتبدديهــا”، هــذه األســباب وغرهــا هــي الــي اتــكأ عليهــا 
اإلرهــاب يف ظهــوره، هبــذا الشــكل املــروّع الــذي عصــف -ومــا زال يعصــف- يف العــامل ويف منطقــة الشــرق 
األوســط خصوًصــا، يضــاف إليهــا الــدور القــذر لبعــض الــدول املشــاركة يف معركــة احلــرب علــى اإلرهــاب 
ومســامهتها يف خلق هذا اإلرهاب، وهي تســتغل مشــاركتها هذه املعركة، لتحقيق غاايت وأهداف ليســت 

بريئــة متاًمــا.
يتســاءل كثــرون: هــل حــان وقــت التخلــص مــن اإلرهــاب؟، وهــل ابتــت الرغبــة متوفــرة فعــاًل للقضــاء علــى 

هــذا اإلرهــاب؟
ِمــَن الســخف حًقــا أن نصــدق أن تلــك الــدول الــي تقــود اليــوم احلــرب علــى اإلرهــاب تريــد فعــاًل ختليــص 
العــامل مــن ويــالت اإلرهــاب، وهــي الــي قّدمــت -ومــا زالــت تقــّدم- الدعــم ألنظمــة االســتبداد، وتغــض 
النظــر عــن انتهاكاهتــا الفظيعــة   ضــد شــعوهبا، وتســاعدها يف هنــب ثرواهتــا وحتميهــا مــن شــعوهبا، وهــو األمــر 
الــذي وفــر يف النهايــة تربــة خصبــة لنشــوء اضطــراابت واحتجاجــات حتولــت يف بعــض البلــدان إىل ثــورات 
عنيفــة مــع اســتمرار حــدة االســتبداد والقمــع وانتشــار واســع للمظــامل والفقــر، واألنكــى مــن ذلــك أن مــن بــني 
تلــك الــدول الــي تزعمــت حماربــة اإلرهــاب دواًل ُتســّهل يف اخلفــاء والعلــن مشــاركة قــوى متطرفــة وطائفيــة 

وتدعمهــا أيًضــا، مــع أهنــا ال تقــّل إرهــااًب عــن إرهــاب )داعــش( و)القاعــدة( اللذيــن تدعــي حماربتهمــا.
ومــا نــراه اليــوم أمامنــا -وإن كان جيــري حتــت شــعار “حماربــة اإلرهــاب”- ينبــئ أبن ابطــن األمــر ليــس 
كذلــك؛ فواقــع األمــر يقــول بوضــوح إن الــذي نــراه يف ســاحات املعــارك مــا هــو إال تدمــر ممنهــج ملقومــات 
الدولــة يف املنطقــة العربيــة، مبشــاركة قــوى اســتبدادية وطائفيــة متطرفــة يف إطــار صــراع علــى النفــوذ، حيتــدم 
بــني الــدول الــي تتزعــم تلــك املعركــة علــى اإلرهــاب، كل ذلــك هبــدف تســهيل اقتســام املنطقــة مــن جديــد 
بينهــم، علــى حســاب مصــاحل شــعوب املنطقــة الــي تتحكــم هبــا أنظمــة قمعيــة وطغــاة مســتبدون، ال هــّم هلــم 
ســوى احلفــاظ علــى كراســيهم حــى ولــو ابعــوا بالدهــم، فــكأن هنــاك ترابطًــا بــني الطغــاة والغــزاة؛ فالطغــاة ال 
يتورعــون عــن اســتدعاء الغــزاة حلمايتهــم مــن غضــب شــعوهبم، والغــزاة يتذرعــون حتريــر الشــعوب مــن بطــش 
الغــزاة، بينمــا هــم يف حقيقــة األمــر يســتغلون ذلــك الحتــالل أراضــي تلــك الشــعوب وهنــب ثرواهتــا، وهــذا مــا 
حــدث يف العــراق وليبيــا ومــا حيــدث حالًيــا يف ســورية، وقــد ســبق أن أشــار ابــن خلــدون إىل هــذه العالقــة 

بــني الطغــاة والغــزاة مــن أكثــر مــن ســتة قــرون، ابلقــول:
ُب ُحْكُم الطَُّغاِة إىل األعداء َمَْلَبٌة              والظٌّْلُم ِمْن ِقَدٍم للظُّْلِم َجالَّ
واجلَْوُر جَيَْعُل ُكلَّ النَّاِس جائَِرًة              إنَّ العداوة بني الناِس أْسَباُب

إجنــازًا كبــرًا،  فعــاًل،  إن مت  اإلرهــايب وأخواتــه،  الدولــة  بتنظيــم  املتمثــل  اإلرهــاب  علــى  القضــاء  ســيكون 
وخطــوة مهمــة يف طريــق طويلــة هلــزم اإلرهــاب األخطــر القابــع يف النفــوس، لكــن بشــرط أن تقــرن املعركــة 
العسكرية اجلارية اآلن ابلبحث اجلّدي عن األسباب احلقيقية الي سامهت يف نشوء هذا اإلرهاب املدمر 
ومعاجلتهــا بشــكل صحيــح، وإالّ فســيبقى اإلرهــاب كاجلمــر حتــت الرمــاد، ال نعــرف مــى ينفجــر وكيــف 

وأبي شــكل ولــون ســينفجر؟ وحينهــا لــن ينفــع النــدم.
ابختصــار شــديد، وكمــا يقولــون “حــى ال ننــام يف القبــور ونــرى منامــات وحشــة”، ولكــي نضمــن انتصــارًا 
جمــداًي وحقيقيًــا علــى اإلرهــاب؛ ال بــّد أواًل مــن وقــف قتــل املدنيــني والتدمــر العشــوائي للمــدن والتهجــر 
الدميغــرايف، واثنًيــا وقــف دعــم األنظمــة االســتبدادية والقــوى املتطرفــة والطائفيــة الــي ســامهت هبــذا الشــكل 
أو ذاك يف تنميــة التطــرف والعنــف واإلرهــاب واســتبعادها أو حتييدهــا علــى األقــل كخطــوة أوىل، متهيــًدا 
إلزالتهــا يف مرحلــة الحقــة، إذ ليــس مــن املعقــول أن يشــارك يف حماربــة اإلرهــاب َمــن كان ســبًبا يف نشــوئه، 
واثلثًــا رفــع الغطــاء عــن اجملرمــني الذيــن ارتكبــوا جرائــم حــرب وإابدة وضــد اإلنســانية، ومنعهــم مــن اإلفــالت 
مــن العقــاب حــى ال تتكــرر جرائمهــم، ورابًعــا مســاعدة شــعوب املنطقــة يف تقــدمي كل الدعــم الــالزم هلــا، مبــا 
ميكنهــا مــن إعــادة بنــاء بلداهنــا علــى أســس جديــدة تنتفــي فيهــا املظــامل، وحتــرم حــرايت النــاس وحقوقهــم 
علــى أســاس مبــدأ املواطنــة املتســاوية، بصــرف النظــر عــن العقيــدة والديــن واللــون واجلنــس والعــرق، إىل آخــر 
ذلــك مــن اخلطــوات املهمــة واألساســية الــي ال بــّد مــن حتقيقهــا حــى نضمــن هنائيًــا عــدم عــودة التطــرف 

واإلرهــاب مــرة أخــرى.

ُ
اإلرهاُب باٍق ما بقي الظلُم واالستبداد

ميشال شماس

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Demir demiri kesemediğine, elmas elması bileyemediğine göre; ateş de ateşi söndüremez, 
aksine küllerin altındaki bir kor olarak varlığını sürdürmesini sağlar. Bu kor şartlar ve sebep-
ler bir araya geldiğinde yeniden ve daha güçlü biçimde yanmaya başlar. İşte tüm bu örnekler, 
bugün terörle mücadele olarak adlandırılan girişimlerle birebir uyuşmaktadır.
Uçaklar, füzeler ve tanklar ne kadar kuvvetli olursa olsun, en fazla yapabilecekleri şey teröris-
tlerin nüfuzunu kırmak yahut şu veya bu devlette ele geçirdikleri toprakları geri almaktır. 
Ancak bu da söz konusu topraklar yerle bir edildikten, burada yaşayan insanlar katledilerek 
memleketlerinden çıkarıldıktan sonra yapılabilmektedir. Geçmişte Musul’da böyle olmuştur 
ve halihazırda da Suriye’nin Rakka ile Deyrizor bölgeleri ve dünyadaki başka yerlerde böyle 
olmaktadır.
Bu yıl ve belki gelecek yıl herkes terörle mücadelenin hatıralarda yer eden, sonraki nesillere 
anlatılacak trajik ve korkunç anılarına tanıklık edecektir. Fakat – bir olgu olması bakımından 
– terör, yeri geldiğinde başını deliğinden çıkaracak, terörle mücadele “iktidarı gasp etme, 
istibdat, baskı, tutuklama, kaynakların yağmalanması” gibi terörün ortaya çıkmasına katkı 
sağlayan sebepleri ortadan kaldırmaksızın, yalnızca askeri güç kullanımıyla sınırlı kaldıkça 
terörün geri dönüşü belki de daha sert biçimde vuku bulacaktır. Dün ve bugün dünyada ve 
özellikle de Ortadoğu’da fırtınalar estiren terör, ortaya çıkışında işte bu ve diğer sebeplere 
dayanmaktadır. Bunlara ek olarak terörle mücadeleye katılan bazı ülkelerin oynadığı kirli 
rol ve terörün doğuşuna yaptıkları katkılar görmezden gelinmemelidir. Bu devletler terörle 
mücadeleye katılarak, gerçekte çok da masum olmayan gaye ve hedefleri gerçekleştirme 
hususunda bu mücadeleyi kullanmaktadır.
Birçok kişi şu soruları sormaktadır: Terörden kurtulma vakti geldi mi? Terörü yok etme 
konusunda gerçek bir istek ve azim söz konusu mu?
Bugün terörle mücadelenin başını çeken ülkelerin gerçekten de dünyayı terör belasından kur-
tarmak istediğine inanmak son derece saçmadır. Zira söz konusu devletler geçmişten bu yana 
istibdat rejimlerini desteklemiş, bu rejimlerin halklarına karşı işledikleri rezalet düzeyindeki 
hak ihlallerini görmezden gelmiş ve ülkelerinin servetlerini çalmalarına yardım ederek, on-
ları halklarından korumuşlardır. Böylece sonuç olarak bunalım ve protestolar boy göstermiş 
ve bazı ülkelerde bu protestolar şiddetli devrimlere dönüşmüştür. Öte yandan istibdat ve 
baskı devam etmiş, bunalım ve yoksulluk daha da yayılmıştır. Bundan daha da kötüsü, terör-
le mücadelenin başını çeken devletler arasında gizliden ya da açıktan radikal ve mezhepçi 
güçlerin söz konusu mücadeleye katılımının önünü açan ve bu güçleri destekleyen isimlerin 
yer almasıdır. Halbuki söz konusu güçlerin terör bakımından, kendileriyle savaştıklarını id-
dia ettikleri DAEŞ ve El-Kaide’den aşağı kalır yanları yoktur.
Şu anda tanık olduklarımız ise – terörle mücadele adı altında gerçekleşiyor olsa da – işin 
aslının farklı olduğunu göstermektedir. Nitekim yaşananlar, Arap bölgelerindeki savaş al-
anlarında devlete ait bileşenlerin, nüfuz çatışması bağlamında müstebit ve mezhepçi-radi-
kal güçlerin katılımıyla yerle bir edildiğini ortaya koymaktadır. Tüm bu çabaların amacı 
bölgenin, baskıcı ve zorba rejimlerin idaresi altındaki halkların aleyhine olacak şekilde, 
yeniden kendi aralarında taksim edilmesini kolaylaştırmaktır. Bölgenin zorba rejimlerinin 
ise memleketlerini satma pahasına dahi olsa koltuklarını korumaktan başka dertleri yoktur. 
Bu da zorba rejimler ve işgalciler arasında bir nevi ilişki olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Zira zorba rejimler, halklarının gazabından kendilerini koruması için işgalcileri çağırmaktan 
çekinmemekte, işgalciler ise halkları zorba rejimlerin baskısından kurtarmayı bahane etme-
ktedirler. Aslında ise bu halkların topraklarını işgal etmek ve kaynaklarını yağmalamak için 
durumdan yararlanmaktadırlar. Irak’ta ve Libya’da böyle olmuş, Suriye’de de böyle olmak-
tadır. Bundan 600 yıl önce İbn Haldun, işgalciler ve zorba rejimler arasındaki bu ilişkiyi şu 
şekilde dile getirmiştir:
Zorba yöneticiler düşmana davet çıkarır Zulüm de başka zulümleri doğurur
Tiranlık halkı da tiranlaştırır  İnsanlar arasındaki düşmanlık sebepsiz değildir
DAEŞ terör örgütü ve benzerlerinde tecessüm eden terörün ortadan kaldırılması, gerçekten 
hayata geçirildiğini var sayarsak, büyük bir başarı ve nefislerde var olan daha da tehlikeli 
terörü yok etme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Ancak halihazırda devam eden askeri 
mücadelenin yanı sıra, bu yıkıcı terörün ortaya çıkışına katkı sağlayan gerçek sebepleri ciddi 
biçimde araştırmalı ve doğru bir şekilde düzeltilmesine çalışmalıdır. Aksi takdirde terör, ne 
zaman, ne şekilde ve hangi surette ortaya çıkacağı bilinmeyen, küllerin altındaki bir kor 
olarak varlığını sürdürecektir. Ortaya çıktıktan sonra ise pişmanlık fayda etmeyecektir.
Sözün özü “Kabirlere girerek, kabuslar görmemek için” ve yine teröre karşı şanlı, gerçek bir 
zafer kazanabilmek adına, her şeyden önce sivillerin katledilmesi, şehirlerin rastgele yıkıl-
ması ve halkın tehcir edilmesinin önüne geçilmelidir. İkinci olarak radikalizm, şiddet ve 
terörün artmasına öyle ya da böyle katkıda bulunan istibdat rejimleri ve radikal-mezhepçi 
güçlerin desteklenmesine son verilmeli, bu rejimler dışlanmalı ya da etkileri ortadan kaldırıl-
malıdır. Bundan sonra ise ilerleyen süreçte bu rejimlerin bizatihi kendisi devreden çıkarıl-
malıdır. Zira terörün ortaya çıkmasının sebebi olanların, terörle mücadeleye katılması akla 
mantığa sığar bir durum değildir. Üçüncü olarak ise savaş suçları işleyen, katliamlar yapan 
ve insanlığa karşı suç işlemiş olanlar ifşa edilmeli, bu suçların tekrarlanmaması için adaletten 
kaçmalarının önüne geçilmelidir. Dördüncü olarak da bölge halklarına gerekli tüm yardımlar 
yapılmalıdır. Böylece bu halklar sıkıntılarının giderildiği, inanç, din, renk, cinsiyet ve ırk 
farkı gözetilmeksizin eşit vatandaşlık ilkesi uyarınca hürriyet ve haklarına saygı duyulduğu 
bir düzlemde ülkelerini yeniden inşa edebilecektir. Bunlara ek olarak radikalizm ve terörün 
geri dönmesini kesin bir biçimde önleyecek tüm önemli ve temel adımlar da atılmalıdır.

Mişel ŞEMMAS

Zulüm ve İstibdat Devam Ettikçe Terör De Devam Edecek

Suriyeli Avukat-İnsan Hakları Aktivistiمحاٍم سوري، ناشط في مجال حقوق اإلنسان
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مل حيــدث يف التاريــخ أن تعــّرض شــعٌب هلــذا النــوع مــن أنــواع االفــرتاء والكــذب والتضليــل، يف حــرب 
إعالميــة مزيفــة طالــت اترخيــه وانتمــاءه ومســتقبله وبنيتــه الفكريــة واألخالقيــة، كمــا تعــّرض الشــعب 
الســوري، ومــا نســمعه اليــوم مــن تصرحيــات، مــن بعــض األطــراف العربيــة والدوليــة الــي ُتســاند وتدعــم 
افــرتاءات نظــام األســد الــذي حياصــر خميــم الركبــان ويصــف القاطنــني فيــه بـــ “اإلرهــاب”، إللصــاق 
هــذه التهمــة هبــم، وجعلهــا مشاعــة يُعلّــق عليهــا هــؤالء تقصريهــم وآتمرهــم علــى هــذا الشــعب الثائــر، 

هلــو أمــٌر مؤســف وخمجــل.
ــان، واحلصــار الظــامل واملطبــق  ــم الركب ــة مــن اســتمرار املعــاانة الــي يتعــّرض هلــا القاطنــون يف خمي الغاي
مــن كافــة األطــراف الــي شــارك فيــه الصديــق قبــل العــدو، والقريــب قبــل الغريــب، أصبحــت معروفــة 
للجميــع، وهــي إعــادة إنتــاج األســد ورمــوز نظامــه مــن القتلــة، برعايــة دوليــة وعربيــة، وبدعــٍم وأتييــٍد 
مــن دوٍل كانــت تّدعــي حرصهــا علــى الشــعب الســوري وثورتــه، لكــن -مــع األســف- ظهــر جليًــا أن 
هــذه األنظمــة بعُضهــا مــن بعــض، وال ميكــن أن تتخلــى عــن بعضهــا يف أوقــات احملــن الــي تعصــف هبــا.

الــي حاصرهــا األســد وعصاابتــه  إن مــا حــدث وحيــدث للشــعب الســوري، يف خمتلــف املناطــق 
أثنــاء الثــورة الســورية، يشــبه مــا حيــدث اآلن للســوريني يف خميــم الركبــان، ليــس مــن جهــة إطبــاق 
احلصــار ومنــع كل مقومــات احليــاة عــن املخيــم الفاقــد هــذه املقومــات ابألصــل، لكــن مــن انحيــة 
ازدايد عــدد املشــرتكني يف هــذه اجلرميــة: األردن جنــواًب، قاعــدة التنــف العســكرية األمريكيــة شــرقًا، 
وابقــي امليليشــيات الطائفيــة، وإذا كنــا نتفهــم اهتامــات األســد وأعوانــه للقاطنــني يف خميــم الركبــان 
بـــ “اإلرهــاب”، وهــي التهمــة الــي تُلصــق بــكل الشــعب الســوري املنتفــض علــى جالديــه؛ فإننــا 
نســتغرب أن تصدر هذه التهمة من ممثل لألمم املتحدة يف الشــرق األوســط ومدير مكتبها لشــؤون 
الالجئــني يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، ونــرى أن هــذا أمــٌر يدعــو إىل االمشئــزاز مــن دور هــذه 

املؤسســات الــي مــن املفــروض أن تكــون عــواًن للشــعوب ومصــدرًا رئيًســا حلمايتهــا.
ثبــت مــن خــالل أحــداث الثــورة الســورية أن هــذه املنظمــات تعمــل وفــق مصــاحل األقــوى، وآخــر 
مــا تبحــث عنــه هــو مصــاحل الشــعوب ومحايتهــا، أمــا الطــرف اآلخــر الــذي علــت أصــوات أبواقــه 
ابهتــام قاطــين خميــم الركبــان، أبهنــم حاضنــة لـــ )داعــش( فهــو األردن الرمســي، الــذي طاملــا عمــل -منــذ 
انطــالق الثــورة- علــى ممارســة أقســى أنــواع االضطهــاد ضــد الســوريني يف خميماتــه، إضافــة إىل تقييــد 
حركــة الســوريني ضمــن أراضــي اململكــة، والقــرارات اجملحفــة اخلاصــة ابلطــالب الســوريني يف اململكــة، 
أمــا ادعاءاهتــم بتقدميهــم املســاعدات للنازحــني الســوريني فُيفندهــا ويدحضهــا مــا كان يتــم اقتطاعــه 
من أي نوع من أنواع املســاعدات الي أتيت للشــعب الســوري يف األردن، أو عرب األردن إىل داخل 
األراضــي الســورية اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة كدرعــا والقنيطــرة، بنســبة 45 ابملئــة، وفــق اتفــاق 
يعرفــه كل مــن قــدم دعًمــا للثــورة الســورية عــن طريــق األردن، حــى حلظــة قطــع هــذه املســاعدات عــن 

املخيمــات علــى مســتوى دول أو منظمــات أو أفــراد.
إن االهتامــات األردنيــة لقاطــين الركبــان أبهنــم حاضنــة لـــ )داعــش( إمنــا هــي اهتامــات سياســية أكثــر 
منهــا اهتامــات جنائيــة مرفقــة ابألدلــة، وليســت الغايــة منهــا محايــة حــدود اململكــة، كمــا يّدعــون، ألن 
حــدود اململكــة حمميــة أبحــد الفصائــل الــي شــّكلها ورعاهــا ودرهبــا األردن علــى أراضيــه، واملكونــة 
قيادهتــا مــن بعــض أصحــاب الســوابق الذيــن ليــس هلــم عالقــة ابلثــورة، وعناصــر هــذا الفصيــل ُجــّل 
أهلهــم موجــودون يف املخيــم، فكيــف يكــون هــؤالء حاضنــة لإلرهــاب وأبناؤهــم حيمــون األردن 

وحــدوده؟
هذا االهتام هو تكرار الهتامات األســد للشــعب الســوري ابإلرهاب، والتماهي مع هذه التصرحيات 
لُيظهــر الوجــه احلقيقــي ملــن كان يّدعــي وقوفــه إىل جانــب الشــعب الســوري، فلحظــة احلقيقــة جــاءت 

لكــن أبخبــار تــدل علــى أن هــذه األنظمــة ال ميكــن أن تُعــادي بعضهــا، ألي ســبب كان.
أمــا الطــرف اآلخــر الــذي حُياصــر املخيــم مــن الشــرق، فهــو القاعــدة العســكرية األمريكيــة – الربيطانيــة 
– البلجيكيــة، يف منطقــة التنــف الــي حيميهــا مقاتلــون مــن فصيــل مت تشــكيله هلــذه الغايــة، وُجــل 
أهاليهــم أيًضــا موجــودون يف املخيــم، فلمــاذا ال يقــوم األمريكيــون ابلدفــاع عــن عائــالت مــن حيمــي 
قاعدهتــم، علــى أقــل تقديــر؟ وملــاذا يصمتــون علــى هــذه االهتامــات الباطلــة؟ وهــل القــوات األمريكيــة 
يف هــذه القاعــدة عاجــزة عــن إيصــال املــواد اإلغاثيــة أو الرعايــة الطبيــة ألبنــاء املخيــم؟ أم أن اجلميــع 
متفــق علــى إعــادة إنتــاج نظــام األســد املخابــرايت، وكل منهــم ميــارس الضغــط علــى الســوريني، يف كل 

مــكان، إلعادهتــم إىل بيــت الطاعــة األســدي.
املــوارد  نقــص يف  إىل  أّدت  مــرد صدفــة،  ليــس  الركبــان  خميــم  الســوريون يف  لــه  يتعــرض  مــا  إّن 
املاديــة، وإمنــا هــو عمــل ُمنظّــم بــدأ بنــزوح هــؤالء البســطاء مــن مناطقهــم، حتــت أتثــري القصــف اجلــوي 
وممارســات )داعــش( اإلجراميــة عليهــم، ومل جيــدوا ســبياًل أفضــل مــن النــزوح إىل احلــدود األردنيــة، 
أمــاًل يف اســتجابة إخــوة الــدم هلــم، واســتقباهلم علــى أراضيهــم ومحايتهــم مــن طــريان احملتــل الروســي 
وإجــرام )داعــش(، لكــن األشــقاء أبــوا إال أن يقفــوا حائــاًل بــني هــؤالء وحلمهــم يف حتقيــق محايتهــم، 
وتركوهــم ملصريهــم مــن دون إجيــاد أّي حــل ميكــن أن حيميهــم، ومل يتوقــف األمــر عنــد ذلــك، بــل تطــور 

إىل اهتــام هــؤالء البســطاء أبهّنــم احلاضنــة لتنظيــم طاملــا نــّكل هبــم وقتــل أبناءهــم.

مخيم الركبان وتهمة اإلرهاب

خالد المطلق
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Tarih boyunca hiçbir halk, Suriye halkının yaşadığı gibi tarihini, aidiyetini, geleceğini ve düşün-
sel-ahlaki yapısını hedef alan sahte bir medya savaşı vasıtasıyla bu türlü bir iftira, yalan ve al-
datmacaya maruz kalmamıştır. Bugün Arap dünyası ve uluslararası camiadan yapılan, Rukban 
mülteci kampını kuşatma altına alan ve kamp sakinlerini “terörist” olarak niteleyen Esed reji-
minin iftiralarını destekleyer yöndeki açıklamaları duymaktayız. Esed rejimi Rukban mülteci 
kampını, söz konusu tarafların devrimci Suriye halkına yönelik komplo ve planlarını yükle-
dikleri bir günah keçisine çevirmek istemektedir. Ki bu da son derece üzüntü ve utanç verici 
bir durumdur.
Yürütülen bu savaştaki amaç Rukban mülteci kampı sakinlerinin çektiği sıkıntıların ve rejimin 
her yönden dayattığı, düşmandan önce dostun, yabancıdan önce yakının destek verdiği kuşat-
manın devam etmesidir. Herkesin bildiği üzere Esed ve katillerden oluşan rejimi, uluslararası 
toplumun ve Arap dünyasının gözetimi ve geçmişte Suriye halkı ile devrimini desteklediğini 
iddia eden devletlerin desteğiyle yeniden diriltilmek istenmektedir. Ancak maalesef bu rejimler-
in hepsinin birbirinin arkasında durduğu ve karşılaştıkları zorluklar sırasında birbirlerinden 
vazgeçmeyecekleri artık açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Esed ve çetelerinin Suriye devrimi sırasında kuşatma altına aldığı çeşitli bölgelerde Suriye 
halkının başına gelenler, şu anda Rukban mülteci kampında yaşayan Suriyelilerin başına gelen-
lerle benzerlik göstermektedir. Yalnızca aslen temel yaşam gereksinimlerinden yoksun bulunan 
kampın, tüm ihtiyaçlarından mahrum bırakılması için kuşatmanın sıklaştırılması bakımından 
değil, bu suça ortaklık edenlerin sayısının da fazla olması bakımından bir benzerlik söz konu-
sudur: Güneyden Ürdün, doğudan ABD askeri üssü El-Tanf ve diğer mezhepçi milis güçler. Esed 
ve avanesinin Rukban mülteci kampındakilere yönelik “terörist” suçlamasını kabul edecekler 
açısından bu suçlamanın, celladına baş kaldıran tüm Suriye halkı için kullanıldığını belirtmekte 
fayda var. Ancak bizler, BM’nin Ortadoğu Temsilcisi ve Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı Mülte-
ciler Direktörü’nün da böylesi bir suçlamada bulunmasını garipsiyoruz. Bu nedenle halklara 
destek olması ve korunmaları yolunda başlıca merci rolünü oynaması gereken bu kurumların 
söz konusu tavrının mide bulandırıcı olduğunu düşünüyoruz.
Suriye devrimi esnasında yaşananlar, bu kurumların güçlülerin çıkarları için çalıştığını ve 
son derdinin halkların çıkarlarını korumak olduğunu gözler önüne sermiştir. Rukban mülteci 
kampının DAEŞ yuvası olduğunu çığırtkanlıkla söyleyen Ürdün resmi makamları da, devrimin 
başlangıcından bu yana mülteci kamplarındaki Suriyelilere yönelik her türlü eziyeti uygulasa, 
Suriyelilerin Ürdün sınırları içerisindeki hareketlerini kısıtlasa ve Ürdün’deki Suriyeli öğren-
cilerle ilgili haksız kararlar alsa da, Suriyeli mültecilere yardımda bulunduğunu iddia edebilme-
ktedir. Ancak bu iddialar, Ürdün’deki Suriye halkına yönelik yapılan yahut Ürdün vasıtasıyla 
Suriye sınırlarında Dera ve Kunaytra gibi muhalif güçlerin hakimiyeti altında bulunan toprak-
lara gerçekleştirilen her türlü yardımın %45’inin kesilmesi göz önünde bulundurulduğunda, 
kendiliğinden çürütülmektedir. Söz konusu kesinti, Ürdün vasıtasıyla Suriye devrimine yardım 
eden herkesin bildiği bir anlaşma sonucu yapılmakta, hatta bu yardımlar bireyler, kurumlar ve 
devletler düzeyinde gönderilse de kesintiye uğratılmaktadır.
Ürdün’ün Rukban mülteci kampının DAEŞ yuvası olduğu yönündeki suçlamaları, delillere 
dayanan cezai suçlamalardan ziyade siyasi ithamlardır. Bu suçlamaların amacı da iddia ettikleri 
gibi Ürdün sınırlarını korumak değildir. Zira Ürdün sınırları, Ürdün’ün kurduğu, gözetimi-
ni yaptığı ve topraklarında eğittiği bir grup tarafından korunmaktadır. Bu grubun liderleri 
arasında ise devrimle ilgileri bulunmaya bazı sabıkalı kimseler bulunmaktadır. Yine bu grubun 
mensuplarının ailelerinin büyük bir kısmı Rukban’da yaşamaktadır. O halde evlatları Ürdün’ü 
ve sınırlarını korurken, nasıl olur da kampları bir DAEŞ yuvası olabilir?
Söz konusu suçlama, Esed rejiminin Suriye halkına yönelik terörist suçlamasının bir tekrarı 
olup, Suriye halkının yanında olduğunu iddia edenlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktadır. 
Artık hakikatin ortaya çıktığı an gelmiştir fakat bu, adı geçen rejimlerin hangi sebep için olursa 
olsun birbirlerine karşıt pozisyon almayacaklarını gösteren haberler vasıtasıyla gerçekleşmiştir.
Rukban mülteci kampını doğu tarafından kuşatan El-Tanf bölgesindeki ABD-İngiltere-Belçi-
ka askeri üssü ise, bu amaçla kurulmuş bir grup tarafından korunmaktadır ve savaşçılarının 
çoğunun ailesi aynı şekilde Rukban’da yaşamaktadır. Öyleyse ABD neden üssünü koruyan kişil-
erin ailelerini savunmamaktadır? Bu asılsız iddialar karşısında neden sessiz kalmaktadır? Bu 
üsteki ABD kuvvetleri, Rukban halkına yardım malzemeleri ve tıbbi ekipman göndermekten 
aciz midir? Yahut herkes Esed’in istihbarat rejiminin yeniden canlandırılması konusunda hem-
fikir olup da yeniden Esed’e itaat etmeleri için her yerde Suriyelilere baskı mı yapmaktadır?
Rukban mülteci kampındaki Suriyelilerin yaşadıkları, maddi kaynak azalmasıyla sonuçla-
nan bir tesadüften ibaret değildir; bilakis sıradan insanların hava bombardımanı ve DAEŞ’in 
kendilerine karşı işlediği suçların etkisi sonucu yurtlarından göç etmeleriyle başlayan sistematik 
bir eylemdir. Bu kişiler Ürdün sınırına göç etmekten daha iyi bir yol bulamamış, kan kardeşler-
inin kendilerine karşılık vereceğini ve geleceklerinin Rus savaş uçaklarının ve DAEŞ’in taşkın-
lıklarının belasından korunabilecekleri Ürdün topraklarında kurulacağını düşünmüşlerdir. 
Ancak kardeşleri kendileriyle korunma hayalleri arasında bir duvar olmuş ve kendilerini 
koruyacak bir çözüm bulmaksızın onları kaderlerine terk etmişlerdir. Bununla da kalmamış, 
bu sıradan insanları hayatlarını mahveden ve evlatlarını katleden bir örgüte kucak açmakla 
suçlamışlardır.

Halit EL-MUTTALIK

Rukban Mülteci Kampı ve Terör Suçlaması

Ordu ve Güvenlik Alanlarında Yazarكاتب في الشؤون العسكرية واألمنية.
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 لقد ابتت التطورات التكنولوجية الي جلبها القرن 21 لعاملنا حاجة ملحة ال ميكن االستغناء عنها يف حياتنا يف أي 
مكان، لقد اعتدان على التغير لدرجة أننا مل نعد نتفاجأ من األشياء اجلديدة، ورغم أن اإلمكانيات اهلائلة املتوفرة 
لنا اليوم مل نكن نتخيلها جمرد ختيل قبل 100 عام من اآلن ومع ذلك فإن معلوماتنا حول ما ينتظران يف املستقبل 
حمدودة جداً، لكن الدول الي تدعي أهنا هتيمن على العامل ال تقف متفرجة بل تواصل التطور والبحث، ترى حنن 
الذين نعيش جتربة أتسيس جمتمع جديد هل سنتوقف عن التنافس والسباق على الزعامة وعلى منصب املختار يف 

ظل عامل حتول إىل قرية صغرة بفعل العوملة.
اليوم يناقش العامل مفهوم “الصناعة 4.0” يف جمايل الصناعة واإلنتاج، يقال إن االجهزة والروبواتت املطَورة ابلذكاء 
الصناعي واألشياء املدجمة يف اإلنرنت ستحل حمل اإلنسان يف كثر من املهام، وابلتايل فإن جماالت العمل القدمية 
والتقليدية للبشرية من املتوقع أن ختتفي وتستبدل مبهام وأوصاف وظيفية جديدة، حسناً ٪65 من األطفال الذين 
بدأوا تعليمهم هذا العام، ال توجد هلم بعد وظائف وأعمال سيقومون هبا حينما يتخرجون من اجلامعة، هل تعلمون 

ذلك؟ هل تعلمون أنه مل يتم اخراع هذه الوظائف بعد؟
إذا أردان أن نكون أصحاب رأي وكلمة يف قرننا احلايل، والذي مل نكمل الربع األول منه بعد، يتعني علينا أن نعيد 

النظر يف أساليب التعليم والتدريس املستخدمة عندان.
 “يقول جون ديوي” إننا إذا قمنا بتدريس تالميذ اليوم كما لو أهنم يعيشون ابألمس، فإننا يف هذه احلالة سنكون 
قد سرقنا مستقبلهم. إن مناهج التدريس وأساليب والتعليم الي نستخدمها اليوم ليست يف وضع ميكنها من تلبية 
احتياجات ومتطلبات هذا العصر، فمع توفر التكنولوجيا املتطورة، مل يعد الوصول للمعلومات أمراً صعباً، بواسطة 
اإلنرنت ميكننا بسهولة ابلغة الوصول إىل معلومات حول أي موضوع نوّد أن نعرف عنه، متخطني كل حدود الزمان 
واملكان، حنن اآلن حباجة إىل منهج ومنوذج يتم من خالله اكتساب جمموعة متنوعة من املهارات، أكثر من حاجتنا 

لنموذج تعليم قائم على احلفظ واملعرفة فقط، فما هي مهارات القرن احلادي والعشرين هذا إذا؟
اإلبداع واالبتكار

االبتكار هو خلق فكرة جديدة أو تطوير فكرة موجودة بشكل أفضل، ويكون االبتكار أصلي وحديث وبسيط 
ومبتكر، إذا قمنا إبنشاء وتدريب طالب حيملون مهارات اإلبداع واالبتكار، فإننا نكون يف الوقت ذاته قد ربينا 

أفراداً قادرين على قول كلمتهم يف عامل املستقبل وقادرين على ترك بصماهتم وأثرهم فيه.
اإلدارة التعاونية والقيادة

إن كنا نتطلع إىل مكانة يف عامل القرن احلادي والعشرين، فإننا حنتاج إىل قادة يتمتعون ابلرؤية واالحرام واالبتكار 
والعمل  املسؤولية،  وحتّمل  واملغامرة،  واملخاطرة  التنمية،  على  ابالنفتاح  متتعهم  إىل  إضافة  النجاح،  على  واالصرار 

اجلماعي مع اآلخرين، ومحل القيم اإلنسانية.
“حمو األمية” الرقمية

“حمو األمية” الرقمية هو مفهوم يشر ملعرفة كيفية استخدامنا لإلنرنت وتعاملنا مع تقنياته احلديثة املختلفة، لقد 
أصبح اإلنرنت اآلن مكتبة يف منازلنا، فيمكننا احلصول على إجابة فورية على أي سؤال خيطر ببالنا أو يثر فضولنا 
وذلك بعدة خطوات بسيطة على شبكة اإلنرنت، لكن املهم يف ظل هذا الوسط الرقمي الواسع هو العثور على 
املعلومات الصحيحة وإنتاج معلومات صحيحة أيضاً، وهلذا الغرض فإنه يتعني علينا تثقيف طالبنا وتعليمهم مهارات 

“حمو األمية” الرقمية يف عصر املعلومات هذا.
القدرة على التفكري الناقد وحل املشكالت

إحدى أكر املشكالت يف منوذج التعليم الكالسيكي القدمي كونه ممارسة تعليمية غر منفتحة على النقد وال تنميه 
أو تعززه، على الرغم من أن النقد يبدو كمفهوم سليب، لكنه يلعب دورًا مهًما يف حل العديد من املشكالت، يف 
عصر تلوث املعلومات هذا الذي تنتشر فيه املعلومات املغلوطة، فإن النظرة النقدية كفيلة أبن توجهنا إىل املكان 

الصحيح وتوصلنا للمعلومة الصحيحة.
التعلم مدى احلياة واإلدارة الشخصية

من الصعب جداً على األفراد الذين ال يقومون بتطوير أنفسهم ابستمرار يف عصر االكتشافات والتطويرات اجلديدة 
هذا مواكبة الظروف املتجددة والتعايش معها، هلذا السبب جيب علينا تدريب وتنشئة طالبنا وأبنائنا لكي يكونوا 

متلقني منفتحني دائماً على التعلم والتعليم منذ حلظة والدهتم وحى آخر نفس يف حياهتم.
من انحية أخرى فإنه يتعني علينا تنشئة أفراد من ذوي االنضباط الذايت، ألنه ال يتوقع من الفرد الذي ال يستطيع 
حتقيق انضباطه الذايت أو ال يستطيع ضبط نفسه والسيطرة عليها أن يسيطر على اآلالت والتكنولوجيا احلديثة أو 

يسيطر على العصر الذي حنن فيه.
املسؤولية االجتماعية والوعي الثقايف والعاملي والبيئي

بينما يتقدم العامل يوماً بعد يوم يف اجملال التكنولوجي، هناك شيء ما، ما زلنا خنسره كل يوم ابلتوازي مع ذلك، 
يتقاطع أي من هذه األشياء  الطبيعة، ال  الثقافية ومع  الفردانية واملعلومات  إنسانيتنا،  وكوننا يف حرب مع  وهو 
مع اإلنسانية، حنن ابستطاعتنا أن نوقف ذلك أو نقول له توقف، جيب أن يكون لدينا القدرة على إفهام شبابنا 

وإخبارهم أبن تغير العامل أبيدينا حنن.

هل نحن مستعدون للمستقبل؟

21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı teknolojik gelişmeler her gün her yerde 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Değişime o kadar alıştık ki artık 
yeni şeylere şaşırmıyoruz. Bundan yüz yıl önce hayalini dahi kuramayacağımız 
imkânlara kavuşmamıza rağmen gelecekte bizi nelerin beklediğine dair fikirlerimiz 
oldukça sınırlı. Hâlbuki dünyaya egemen olma iddiası içinde olan ülkeler boş 
durmuyorlar. Yeni bir toplum inşası içerisinde olan bizler küreselleşmeyle birlikte 
bir köy halini alan dünyada muhtarlık yarışından geri mi duracağız?
Bugün sanayide ve üretimde “Endüstri 4.0” kavramı konuşuluyor. Çeşitli sektörlerde 
insanın yerini yapay zeka ile geliştirilmiş robotların ve internete entegre edilmiş 
nesnelerin alacağı söyleniyor. Dolayısıyla insanlığın eski istihdam alanlarının yok 
olacağı ve yerini yeni iş tanımlarının alacağı ifade ediliyor. Peki, eğitim hayatına bu 
yıl başlayan çocukların %65’inin üniversiteden mezun olduklarında yapacağı işin 
henüz var olmadığını, yani icat edilmediğini biliyor muydunuz?
Henüz daha ilk çeyreğini tamamlamadığımız çağımızda söz sahibi olmak 
istiyorsak eğitim yöntemlerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. “Bugünün 
öğrencilerini dünü yaşıyor gibi eğitirsek, yarınlarını çalmış oluruz.” diyor John 
Dewey. Bugün kullandığımız eğitim metotları, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak 
durumda değil. Gelişen teknoloji ile birlikte artık bilgi ulaşılması güç bir olgu 
olmaktan çıktı. Zaman ve mekan sınırı tanımaksızın merak ettiğimiz bir konuya dair 
bilgilere internet ortamında rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Artık bilgi ve ezber yoğunluklu 
eğitimden ziyade, çeşitli becerilerin kazandırıldığı bir paradigmaya ihtiyacımız var. 
Peki nedir bu 21. yüzyıl becerileri?
Yaratıcılık ve İnovasyon
İnovasyon, yeni bir fikir ortaya koymak veya var olan bir fikri daha da geliştirmektir. 
Özgün, yenilikçi ve sade olmaktır. Eğer biz yaratıcılık ve inovasyon becerilerine 
sahip öğrenciler yetiştirirsek, aynı zamanda geleceğin dünyasında söz söyleyecek 
veya iz bırakacak bireyler yetiştirmiş oluruz.
İşbirlikçi Yönetim ve Liderlik
21. yüzyılın dünyasında kendimize yer arıyorsak, vizyon sahibi, saygın, kazanmaya 
odaklı, inovatif, gelişime açık, risk alan, sorumluluk sahibi, başkaları ile takım 
çalışması yapabilen ve insani değerleri ile ön plana çıkan liderlere ihtiyacımız var.
Dijital Okuryazarlık
Dijital okuryazarlık interneti nasıl kullandığımız ile alakalı bir kavramdır. İnternet, 
artık evlerimizdeki kütüphane haline geldi. Kafamıza takılan bir sorunun cevabını 
internetten birkaç manevra ile hemen alabiliyoruz. Ancak böylesine geniş bir 
ortamda doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgi üretmek önemli bir meseledir. 
Bunun için, bilgi çağında dijital okuryazarlık becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek 
durumundayız.
Eleştirel Düşünebilme ve Problem Çözebilmek
Klasik eğitim modelinin en büyük problemlerinden biri, eleştiriye açık olmayan bir 
öğrenme pratiği olmasıdır. Eleştiri kulağa negatif bir kavram olarak geliyor olsa 
da birçok sorunun çözümünde önemli bir rol oynar. Bilgi kirliliğinin had safhada 
olduğu çağımızda eleştirel bakış açıları bizi doğru yere kanalize edecektir.  
Hayat Boyu Öğrenme ve Kişisel Yönetim
Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı çağımızda kendini güncellemeyen 
bireylerin yenilenen şartlara ayak uydurması oldukça zordur. Bu nedenle eğitimin 
ve öğrenmenin anne karnından son nefesimizi vereceğimiz ana kadar sürdüğünün 
farkında olarak alıcıları her zaman açık bireyler yetiştirmek durumundayız. 
Ayrıca kendi öz disiplinini sağlayamayan ve kendine hükmedemeyen bir bireyin 
makinelere, teknolojiye ve çağa hükmedebilmesi beklenemez. Bu nedenle öz 
disiplini olan bireyler yetiştirmek zorundayız.
Sosyal Sorumluluk, Kültürel, Evrensel ve Çevresel Farkındalık
Dünya her geçen gün teknolojik alanda ilerleme kaydederken, her gün kaybetmeye 
devam ettiğimiz bir şey var: insanlığımız. Bireysellik, kültürel enformasyon, doğayla 
savaş içinde olmamız… Bunların hiçbiri insani değerlerle örtüşen şeyler değil. Buna 
dur diyebilmek bizim elimizde. Dünyayı değiştirmenin bizim elimizde olduğunu 
gençlerimize anlatabilmemiz lazım.

GELECEĞE HAZIRLIKLI MIYIZ?

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Ömer Faruk KAVUNCUعمر فاروق كاوونجو
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قرار ترامب بسحب القوات األمريكية من سوراي يف الواقع خطوة متسقة مع سياسة ترامب اخلاصة الي سبق أن أعلنها، فمنذ احلملة 
االنتخابية، كان ترامب يتساءل عما تفعله الوالايت املتحدة يف سوراي أو الشرق األوسط بشكل عام، وقد كان الناخبون يتلقون 
هذه األسئلة بقناعة ويروهنا أسئلة معقولة، لكن ومع هذا فإن من الواضح أن الذي دفع ترامب الختاذ هذه اخلطوة يف هذا الوقت 

حتديداً وأقنعه هبا هي تركيا، وهذا ما عر عنه ترامب بنفسه.
منذ فرة طويلة ظلت تركيا تؤكد إبصرار أن وجود الوالايت املتحدة يف منبج ونشاطاهتا هناك يعدان هتديداً لركيا الي هي شريك 
للوالايت املتحدة يف حلف مشال األطلسي، لقد حدث انفصال كامل بني الذرائع الي أعلنتها أمريكا لدى قدومها لسوراي وبني 
األنشطة الي مارستها هناك، هذا االنفصال حدث بعد مدة قصرة من وصوهلا، فأمريكا جاءت بدعوى وجود مأساة إنسانية يف 

سوراي، لكن بعد وصوهلا تفاقمت أبعاد هذه املأساة مبسامهة ومشاركة من الوالايت املتحدة نفسها.
كان اهلدف من قدومها محاية الناس من بطش األسد القاتل لشعبه بصورة وحشية، ومع ذلك، عندما وصلت القوات األمريكية، 
أصبحت أولويتها هي مكافحة ما يسمى بتنظيم داعش الذي يعلم اجلميع أن األسد نفسه هو من  أسهم بتشكيله وأتسيسه، إن 
إعالن نظام األسد بدء قواته ابلتقدم حنو منبج ابلتزامن مع إعالن الوالايت املتحدة سحب قواهتا من املدينة، يؤكد لنا مرة أخرى 

األبعاد اخلفية للعالقة بينهما.
يف أحسن األحوال ميكن القول إن الوالايت املتحدة، قد بدأت ابلتلهي واالنشغال بداعش بدال من األسد الذي جاءت يف األصل 
من أجل إسقاطه. طبعاً مما ال شك فيه أن هذا السيناريو يتطلب أن تظهر الوالايت املتحدة مبظهر الطرف النظيف وصانع املعروف، 

لكن هذا األمر ليس هبذه البساطة. 
من انحية أخرى فإن ما يسمى بوحدات محاية الشعب YPG- PYD الي دربتها الوالايت املتحدة وزودهتا أبحدث األسلحة، 
والي أفرغت منبج ذات األغلبية السكانية العربية من أهلها ألجل تثبيتهم فيها حبجة مكافحة داعش، سيكون لعناصر هذا التنظيم 

مهمة واحدة وهي تسليم املنطقة للنظام بعد االنسحاب األمريكي، هذا ما ميكن فهمه من هذه اخلطة األمريكية.
ليس هناك ضرورة أن يبحث تنظيم YPG- PYD عن بر أمان يلجأ إليه بعد االنسحاب األمريكي، فهم ليس لديهم أي 
مشكلة أو خالف مع النظام أصال منذ البداية، لقد أخذ هؤالء موقعاً اسراتيجياً هلم إىل جانب نظام األسد وعملوا جبهد من أجل 

بقائه واستمراره، بدال من الوقوف إىل جانب الشعب السوري يف وجه جمازر النظام والتضامن معه.
من الواضح أن جمرد وجود تنظيم YPG- PYD يف أماكنهم مل يكن كافياً حلماية النظام، وهلذا السبب فقد جاء الدعم األمريكي 

ابلسالح وغره لتنظيم PYD – حتت ذريعة مكافحة داعش- واحلقيقة أن هذا الدعم ما هو إال دعم يصل لنظام األسد.
املتوقع اآلن بعد خروج الوالايت املتحدة من الساحة أن يقوم حتالف النظام-   PYD  بعرض رقصتهم اخلاصة املشركة علنا، 
أي أن يعلنا تعاوهنما سواء يف منبج أو يف غرها من األراضي السورية، حنن ابنتظار املرحلة الي سرفع فيها علم رقصتهم املشركة.

احلقيقة الواضحة للجميع اآلن هي أن تركيا- من خالل الدفع بدابابهتا إىل احلدود- قد جنحت يف إيضاح جديتها وعزمها بشكل 
مقنع أكثر وأفضل بكثر مما حاولت فعله وإيضاحه ابللغة الدبلوماسية ويف مؤمترات مثل سوتشي وأستانة، أي أن حتركها العسكري 

كان أبلغ بكثر من كل حتركاهتا الدبلوماسية.
مبعى آخر تركيا أفهمت األطراف املعنية أهنا لن تقف متفرجة أو مكتوفة األيدي أمام ما حيدث يف سوراي، وإمنا ذكرهتم جيداً بنجاحها 

وأدائها يف العمليتني العسكريتني درع الفرات وغصن الزيتون اللتني نفذهتما هناك. 
اجلميع اليوم جيهز نفسه وجيري حساابته وفقاً لذلك، واجلميع بدأ يضع لنفسه موطئ قدم هناك بناء على تلك احلساابت، طبعاً 
من غر املتوقع أن يستسلم أي طرف للرؤية اجلديد الي وضعتها تركيا فيما يتعلق بتلك املنطقة أو يتقبلها بسهولة، فحى لو كانت 
تركيا هي الطرف الذي يقوم هبذه احلملة احلامسة أو العملية العسكرية، فإن كل طرف من الفاعلني يف سوراي سيحاول فعل واحدة 

من اثنتني: إما أن حياول محاية مصاحله هناك واحملافظة عليها وإما أن حياول إفشال العملية العسكرية الركية.
يف هذا اإلطار فإن حالة االضطراب والتسرع الي أصابت النظام السوري أثناء عملية الدخول إىل منبج ورفع العلم فيها أمر ميكن 
فهمه بسهولة، لكن يف الوقت ذاته ميكن أيضاً فهم أنه ال توجد واقعية وحقيقة يف األمر، السبب يف عدم دخول األسد إىل منبج 
ليس بسبب وجود قوات PYD  وال بسبب وجود اجلنود األمريكيني، السبب عدم توجهه إىل منبج هو عدم قدرته على إدارهتا 
ألنه وجيشه منهكان، ومن الواضح واملفهوم اآلن أن الوالايت املتحدة وتنظيم PYD  قد أوكلوا األسد مهمة تسلم املنطقة والتواجد 
فيها بعدهم، لكن هذا الوضع ال ميكن إدامته أو االستمرار فيه، اليوم لن يستطيع األسد أن يدير هذه املنطقة إبمكانياته احلالية أو 
أن حيكمها، متاماً كما أنه عاجز عن إدارة الكثر من املناطق يف البالد، وذلك ألن شعب منبج يرفضون األسد، وابلتايل فإن ترك 
األسد ملواجهة شعب منبج أمر ينطوي على درجة عالية من اخلطورة، ألن اجلميع رأى وعرف جيداً خالل السنوات الثماين األخرة 

ما الذي يفعله األسد يف شعبه.
أما اخلط الذي رمسته تركيا منذ البداية وال تزال فهو واضح ومعروف: ال أطماع لركيا يف أرض أي بلد وليس لركيا هدف أو غاية 
سوى خلق ظروف تساعد 4 ماليني الجئ سوري يقيمون يف أراضيها على العودة إىل موطنهم، وتسهيل عودة 4 ماليني الجئ 

يقيمون يف دول أخرى أيضاً لسوراي. والرئيس أردوغان أيضاً ال يرك فرصة إال ويؤكد على هذا اهلدف حى يف مثل هذه اللحظة.
منذ البداية فقد كان املبدأ واملوضوع األهم الذي مت االتفاق عليه سواًء يف سوتشي أو أستاان هو أن سوراي للسوريني، إن إصرار تركيا 
على هذا املبدأ عزز من قوة احلق الذي تبحث عنه تركيا أكثر من أي طرف آخر، تريد تركيا أن تنسحب كل العناصر األجنبية 
من سوراي وتريد أن يصاغ دستور جديد يف البالد يضمن وحيفظ حقوق كل املكوانت يف سوراي عرابً وكرداً وتركماانً وأرمناً وعلويون 

وسنة ومسيحيون.
ال يوجد طرف غر تركيا تسمح له قدرته وموقعه على لعب هذا الدور وتفعيل صيغة الدستور املأمولة دون أن يعرض عليها أحد، 
تركيا هي الطرف الوحيد القادر على ذلك، وذلك ألن تركيا مقارنة ابلفاعلني اآلخرين هي الطرف الوحيد الذي استطاع احملافظة 
على حياديته بني األطراف السورية وتوازنه يف التعاطي معها مجيعاً، كما أهنا الدولة الوحيدة الي تعطي األولوية حلقوق اإلنسان 
وللسياسة اإلنسانية، وهذا املوقع منح لركيا فرصة اإلمساك مبفاتيح احلل يف سوراي، ولذلك فإن من املفرض أن تكون تركيا يف مركز 

كل التطورات يف سوراي يف قادم األايم.
اجلامعة العربية الي ليس هلا أي دور يف إجياد حل إنساين يف سوراي منذ بداية األزمة وحى اليوم، بل على العكس كانت سبباً يف 
تعميق األزمة يف سوراي، ها هي اليوم ختطو خطوات من أجل شرعنة وإعادة أتهيل نظام األسد، وذلك حتديداً يف هذه األايم الي 

تشهد تقدماً ملحوظاً على طريق احلل، هذه اخلطوات تتم متابعتها بدقة وانتباه.
إن قرارات دولة اإلمارات العربية ومصر والبحرين إعادة فتح سفاراهتا يف دمشق بعد 7 سنوات من إغالقها، هلي خطوات للعبة 
جديدة يتم اإلعداد هلا وطهيها يف مكان ما، إهنا حتركات تشبه إضافة املاء إىل الطعام املطهو واملطبوخ، هذه اخلطوات ال تبدو 
لطيفة وال بريئة ووقع مساعها سيء على األذن، وكم من املؤمل أن هذه اخلطوات ال ميكن تفسرها على اهنا خطوات سليمة أو بريئة 

أو أهنا ستجلب اخلر.

الموقف التركي تجاه سوريا: سوريا للسوريين

Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı aslında baştan beri ilan etmiş 
olduğu kendi siyaseti ile tutarlı bir adımdı. Trump seçim kampanyasından beri 
ABD’nin Suriye’de veya genel olarak Ortadoğu’da ne işinin olduğunu soruyor ve bu 
sorusu kendi seçmenlerince makul karşılanıyordu. Ancak Trump’ı bu adımı atmaya 
bu zamanlamayla ikna ederek ona bu kararı aldıranın Türkiye olduğu çok açık. Bunu 
bizzat kendisi de ifade etti.
Türkiye uzun süredir Münbiç’teki ABD varlığının veya faaliyetlerinin NATO ortağı 
olarak Türkiye’yi tehdit eden boyutlarını ısrarla vurguluyordu. ABD’nin Suriye’ye 
gelirken ilan ettiği gerekçelerle geldikten sonraki faaliyetlerinin alakası kısa sürede 
tamamen koptu. Suriye’de insani bir trajedi var diye geldi ama gelişiyle birlikte hatta 
bizzat kendisinin katkıda bulunduğu trajedinin boyutu daha da arttı.
Kendi halkının acımasız katili olan Esad’a karşı insanları korumaktı amaç. Oysa ABD 
birlikleri geldikten sonra bizzat Esad’ın oluşumuna önemli katkısı olduğu çok açık 
olan DEAŞ diye bir örgütle mücadele öncelik kazandı.
En iyi ihtimalle ABD, devirmek için geldiği Esad’ın önüne sürdüğü DEAŞ ile oyalanmaya 
başladı. Kuşkusuz bu senaryo ABD’yi çok saf bir aktör yerine koymayı gerektiriyor 
ki, durum bu kadar basit değil. Bugün ABD askerinin Münbiç’ten çekilmesiyle 
birlikte rejim askerlerinin oraya girmeye başladıklarını duyurmakta gecikmemeleri, 
aralarındaki ilişkinin örtük boyutlarını bize tekrar gösteriyor. Üstelik ABD’nin DEAŞ’la 
mücadele adına nüfusunun tamamı Araplardan oluşan Münbiç’teki sınırımıza 
eğitip-silahla donatıp yerleştirdiği YPG-PYD unsurlarının ABD çekildikten sonraki tek 
mümkün misyonlarının bölgeyi rejime teslim etmekten başka bir şey olmadığı da 
anlaşılıyor.
PYD-YPG’nin ABD’nin gidişine karşı sığınacak bir liman aramalarına gerek yokmuş. 
Zaten baştan beri rejimle hiçbir sorunları olmadı. Rejimin katliamlarına karşı Suriye 
halkının yanında yer almak, Suriye halkıyla bir dayanışma sergilemek yerine rejimin 
bekası için oldukça stratejik konumlar aldı.
YPG-PYD’nin tek başına varlığı elbette bulunduğu yerlerde rejimi korumaya yetmezdi. 
ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PYD’ye verdiği destek aslında bu açıdan 
rejime verilen destek yerine geçmiş oldu. Şimdi ABD’nin aradan çıkmasıyla birlikte 
rejim-PYD ittifakının gerek Münbiç’te gerek Suriye’nin diğer taraflarında kendilerine 
özgü danslarını sergileyeceklerini bekleyebiliriz. Şimdilik bu dansın bayrak dikme-
indirme faslını izliyoruz.
Açık olan gerçek şu ki, Türkiye şimdiye kadar ne diplomatik dille ne de Rusya ile 
S400 anlaşmaları veya Soçi ve Astana süreçleriyle anlatamadığı ciddiyetini Suriye 
sınırına dayanan tanklarıyla ikna edici bir biçimde anlatmış oldu. Türkiye Suriye’de 
bir oldu bittiye seyirci kalmayacağını, daha önceki Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı 
operasyonlarındaki performansını hatırlatarak iyice anlatmış oldu.
Şimdi herkes hesabını ona göre yapıyor, herkes ona göre yeni bir mevzi almaya 
başlıyor. Tabi kimsenin Türkiye’nin ortaya koyduğu yeni vizyona teslim olacağı 
beklenemez. Belirleyici hamleyi yapan Türkiye olsa da herkes bu süreçte kendi 
kazanımlarını ya korumaya veya Türkiye’nin hamlesini boşa çıkarmaya çalışacaktır.
Bu çerçevede Suriye’nin Münbiç’e apar topar girip bayrak dikme telaşı anlaşılabilir 
bir durum. Ama bir gerçekçiliği veya gerçekliği olmadığı da anlaşılıyor. Esad’ın 
Münbiç’e girmeyişinin sebebi orada PYD veya ABD askerleri olduğundan değil orayı 
yönetemeyecek hale gelmiş olmasıydı zaten. Şimdi anlaşılıyor ki, hem ABD’nin hem 
PYD’nin oradaki varlığı kendisine vekalet imiş. Ama bu durum artık sürdürülemez. 
Bugünkü haliyle de ülkenin bir çok noktasını olduğu gibi burayı da kendi imkanlarıyla 
yönetemeyecek, çünkü Münbiç halkı Esad’ı reddediyor. Esed’i Münbiç halkıyla 
başbaşa bırakmak da göze alınamayacak derecede tehlikeli, çünkü Esed’in kendi 
halkına neler yapabildiğini sekiz yıl içinde herkes yeterince görmüş oldu.
Türkiye’ninse baştan itibaren çizgisi belli. Suriye’nin toprağında gözü yok ve Türkiye’de 
mülteci bulunan 4 milyon, başka ülkelerde de yine mülteci 4 milyon Suriyelinin kendi 
ülkelerine dönebilecek ortamı oluşturmaktan başka bir gayesi yok. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan böyle bir anda bile bu amacı deklare etmekten geri durmuyor.
Baştan beri hem Soçi’de hem de Astana’da ittifak edilen en önemli husus Suriye’nin 
Suriyelilere ait olduğudur ve bu tezde ısrar etmek Türkiye’ye herkesten daha fazla 
haklılığın gücünü sağlıyor. Türkiye bütün yabancı unsurların Suriye’den çekilmesi ve 
Suriye’nin bütünlüğünün temin edilmesi ve Suriye’deki Arap, Kürt, Türkmen, Ermeni, 
Alevi, Sünni, Hıristiyan bütün unsurların hukukunun sonuna kadar gözetildiği bir 
anayasal formülün tesisi iddiasında.
Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bu formülün hayata geçirilmesine Türkiye’den başka 
kimsenin ne gücü ne konumu izin veriyor. Çünkü Türkiye diğer aktörlere nazaran 
Suriye içindeki unsurlar arasında tarafsızlığını koruyabilen, temel önceliği insan 
hakları ve insani siyaset olan tek ülke oldu. Bu konumu ona Suriye’deki çözümün 
anahtarı olma imkanı tanıyor. O yüzden önümüzdeki günlerde Suriye’deki bütün 
gelişmelerin merkezinde olması mukadder.
Suriye’deki krizin başından beri, ortaya çıkan insani durumun çözümüne dair hiçbir 
katkı sunmayan hatta krizi hep daha da derinleştirmekle uğraşan Arap Birliği’nin. 
çözüm yolunda ilerleme kaydedildiği bu günlerde Suriye rejimini meşrulaştırıcı 
adımlar atmaya başlaması da dikkatle izleniyor.
BAE, Mısır ve Bahreyn’in 7 yıldan sonra tekrar Şam’da büyükelçiliklerini açma kararları 
bir yerlerde pişirilmeye çalışılan yeni bir oyunun adımları. Pişmiş aşa su katar gibi 
hamleler. Bu adımların kulağa hiç hoş gelmiyor olması, kulağa gelenlerinse hiç de 
hayra yorumlanamaması ne kadar acı.

Suriye’de Türkiye ayarı: Suriye Suriyelilerindir!

Gazeteci - Yazarكاتبة وصحفية

Yasin AKTAYياسين أكتاي



كنــا قــد كتبنــا يف الســابق أن التطــورات يف مشــال ســوراي ســتؤثر بشــكل عميــق علــى اســراتيجيات كل الــدول الــي حتــاول 
إثبــات وجودهــا يف املنطقــة، ســواء كانــت تلــك االســراتيجيات قصــرة األمــد أم طويلــة األمــد، إن اختــاذ الــوالايت املتحــدة 
قــراراً ابالنســحاب مــن مشــال ســوراي يف هــذه املرحلــة الــي وصلنــا إليهــا هــو أوضــح مثــال علــى تلــك التغــرات االســراتيجية 

الــي ذكرانهــا.
احلــرب املســتمرة يف ســوراي منــذ 7 ســنوات ويتــم تعريفهــا علــى أهنــا حــرب أهليــة داخليــة، يف جوهرهــا مــا هــي إال حالــة صــراع 

يف إطــار حــروب االســراتيجيات العامليــة.
لكــن هــذا الصــراع حتــول إىل ســاحة حــروب سياســية وعســكرية واســراتيجية بــني الــدول الفاعلــة يف ســوراي، حيــث حاولــت 
هــذه الــدول إظهــار قدراهتــا علــى املنــاورة السياســية وقوهتــا العســكرية وعمقهــا االســراتيجي يف هــذه احلــرب الدائــرة يف املنطقــة.
إن عــدم صــدور أي تصريــح أو توضيــح فيمــا يتعلــق ابنســحاب الــوالايت املتحــدة مــن مشــال ســوراي أو وقتــه أو شــكله أييت 

علــى مــا يبــدو يف إطــار سياســة “االنتظــار والرقــب” الــي تتبعهــا الــوالايت املتحــدة يف املنطقــة. 
الــوالايت املتحــدة الــي ليــس لديهــا اســراتيجية واضحــة وخطيــة يف املنطقــة منــذ اليــوم األول لوصوهلــا، تلونــت وتشــكلت دائمــاً 

حســب التطورات، كما طورت مواقفها حســب املســتجدات واألحداث املتطورة على الدوام.
حتــت ذريعــة حماربــة داعــش دخلــت الــوالايت املتحــدة يف عالقــات غــر شــرعية يف ســوراي مــع تنظيمــات مثــل يب كا كا/ يب 
واي دي وتفرعاهتمــا، لكــن عليهــا اليــوم أن تفهــم أن هــذه احلالــة مل تؤســس أرضيــة خللــق سياســة دائمــة وابقيــة يف املنطقــة، 

فاســراتيجيتها الــي تتعامــل هبــا مــع املنطقــة هــي اســراتيجية “االنتظــار والرقــب مث اختــاذ املواقــف والقــرارات”.
قامــت تركيــا - يف ســياق اســراتيجية املنطقــة اآلمنــة - بعــدد مــن اخلطــوات يف مشــال ســوراي يف خمتلــف األصعــدة، فهــي قامــت 
بتدخل عســكري وشــاركت يف مفاوضات سياســية ودبلوماســية بشــأن ســوراي، وقامت خبطوات ذات طابع اجتماعي وثقايف 
واقتصــادي مــن أجــل إعــادة بنــاء مشــال ســوراي، هــذه اخلطــوات واالســراتيجيات الركيــة هــي الســبب الرئيســي الــذي دفــع 

الــوالايت املتحــدة والــدول األخــرى إلجــراء تغيــر جوهــري يف اســراتيجياهتا يف ســوراي.
لكــن ال جيــب النظــر إىل قــرار االنســحاب األمريكــي هــذا نظــرة بريئــة، فيجــب أال يغيــب عــن البــال أبــداً إســرائيل الــي تعــد 

امتــداداً للــوالايت املتحــدة يف املنطقــة والــي تبــدو كمــن يربــص وينصــب الكمائــن علــى احلــدود جنــوب ســوراي.
فحــى لــو بــدت إســرائيل كمــن يعيــش عزلــة نســبية نتيجــة القــرار األمريكــي ابالنســحاب، فــإن هــذا الوضــع قــد يتحــول إىل 
وضــع يرســخ السياســة العدوانيــة واهلجوميــة الــي تتميــز هبــا إســرائيل، ألن إيــران الــي تنشــط سياســياً يف ســوراي وترســخ وجودهــا 

الفعلــي يف اجلنــوب تشــكل يف الواقــع قــوة اســتفزاز دائــم إلســرائيل.
إســرائيل طبعــا ستســتثمر هــذا الوضــع وتســتخدمه مــن أجــل تعزيــز ســيطرهتا علــى هضبــة اجلــوالن ومــن أجــل تعزيــز نفوذهــا 

وضغطهــا الــذي ســتفرضه يف لبنــان، بــل أهنــا ســتجد الفرصــة املالئمــة لتعزيــز وجودهــا العســكري حــى يف جنــوب ســوراي.
لكــن يف الوقــت ذاتــه فــإن إســرائيل تنظــر إىل النشــاط السياســي الركــي الصاعــد يف املنطقــة علــى أنــه خطــر، وهلــذا الســبب 
فمــن احملتمــل أن حتــاول إســرائيل حــرف أنظــار تركيــا وانتباههــا إىل البحــر األبيــض املتوســط مــن خــالل افتعــال قالقــل ومشــاكل 

يف تلــك الســاحة، وذلــك حتــت ســتارة مــا يســمى ابســراتيجيات الطاقــة املشــركة مــع اليــوانن والقســم الرومــي مــن قــرص.
يف النتيجــة فــإن املوقــف اإلســرائيلي العــدواين والــذي ال يعــرف القوانــني والــذي تتبعــه يف املنطقــة حيمــل علــى الــدوام خطــر 
االصطــدام واالشــتباك الفعلــي مــع دول املنطقــة، هــذا الوضــع ميكــن أن يتحــول يف وقــت قريــب إىل أرضيــة معقولــة هتــدف إىل 

إدامــة الوجــود األمريكــي يف املنطقــة مــن جديــد وإعــادة متوضعهــا.
طبعــا، حــى لــو بــدا اآلن مــن النظــرة األوىل كأن االنســحاب األمريكــي يف صــاحل تركيــا فــإن املنفعــة الــي ســتأتينا مــن الــوالايت 

املتحــدة تبــدو بعيــدة األجــل.
إضافــة إىل ذلــك فــإن مــا قالــه الرئيــس األمريكــي ترامــب يف إحــدى تغريداتــه علــى تويــر يف األايم املاضيــة مثــر لالهتمــام 
والفــت لالنتبــاه، حيــث قــال إن الســعودية ســرصد ميزانيــة إلعــادة إعمــار ســوراي، شــاكراً احلكومــة الســعودية علــى ذلــك.
كمــا يبــدو يل، فــإن الــوالايت املتحــدة وإســرائيل والســعودية حتــاول اختــاذ مواقــف هتــدف إلدامــة وجودهــا الضمــي يف املنطقــة 
- إن مل يكــن الفعلــي- وذلــك مــن خــالل ســحب أطــراف فاعلــة جديــدة للواجهــة تظهــر وجودهــم النشــيط والفعــال يف 
املنطقــة، ومــن املؤكــد أننــا ســنتمكن مــن رؤيــة ذلــك بوضــوح أكــر يف قــادم األايم، لكــن الــذي جيــب أن نعرفــه ضــرورة مراقبتنــا 

بدقــة لــكل اخلطــوات الــي ســتخطوها إســرائيل والســعودية يف املنطقــة ســواء صغــرت أم كــرت.

هل تنسحب الواليات المتحدة من سوريا؟؟

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Kuzey Suriye’deki gelişmelerin bölgede varlık göstermeye çalışan bütün devletlerin kısa ve 
uzun vadeli stratejilerinin derinden etkileyeceğini yazmıştık. Bu gün gelinen noktada ABD’nin 
Suriye’den çekilme kararı alması sözünü ettiğimiz strateji değişikliklerinin en belirgin olanların-
dandır. 7 yıldır Suriye’de devam eden ve fiili olarak iç savaş diye tanımlanan fakat özü itibariyle 
küresel strateji savaşları mahiyetindeki çatışma durumu bölgede varlık gösteren ülkelerin siyasi 
manevra kabiliyetlerini, askeri güçlerini ve stratejik derinliklerini ortaya koydukları bir siyasi, 
askeri ve strateji savaşları alanına dönüştü. 
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı alması ve bu çekilmenin ne zaman ne şekilde olacağı ile 
ilgili her hangi bir açıklamanın yapılmaması bir yönü ile ABD’nin bölgedeki “bekle gör” poli-
tikasına uygun görünmektedir. Bölgeye geldiği ilk günden beri belirli ve doğrusal bir stratejisi 
olmayan ABD gelişmelere göre şekil almış ve gelişmelere göre tutumlar geliştirmiştir. DAEŞ ile 
mücadele görüntüsü altında bölgedeki PKK/PYD ve türevleri ile her türlü gayri meşru ilişkiye 
giren ABD gelinen noktada bu durumun bölgede kalıcı siyaset üretimine zemin oluşturmadığını 
anlamış olmalı ki yeni bir “bekle gör ve pozisyon al” stratejisi ile karşımıza çıkmakta. 
Tabii ki Türkiye’nin Kuzey Suriye’de ortaya koyduğu Güvenli Bölge Stratejileri bağlamında 
yaptığı fiili müdahaleler, siyasi ve diplomatik görüşmeler, bölgenin yeniden yapılandırılması için 
atılan sosyal kültürel ve ekonomik içerikli adımlar ABD ve diğer ülkelerin stratejilerinde derin 
değişikliklere sebep olmaktadır. Ancak ABD’nin bu çekilme kararını masum bir çekilme olarak 
değerlendirmemek gerekiyor. Bölgede ABD uzantısı olarak varlık gösteren ve Suriye’nin güney 
sınırında adeta pusuda bekleyen İsrail’i akıldan çıkarmamak gerekiyor. İsrail ABD’nin çekilme 
kararı ile görece bir yalnızlaşma yaşıyor gibi görünse de bu durum İsrail’in karakteristik saldır-
gan ve şımarık siyasetine zemin oluşturacak bir duruma dönüşebilir. Zira, Suriye’de siyaseten 
güçlenen ve fiilen güneyde varlık gösteren bir İran her zaman İsrail’i kışkırtan bir durum olmaya 
matuftur. İsrail bu durumu kullanarak Golan tepelerindeki hakim durumunu Lübnan üzerinde 
oluşturacağı baskıyı güçlendirmek için kullanacak ve dahi Güney Suriye’deki askeri varlığını 
güçlendirmek için fırsat bilecektir. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgede siyaseten güçlenmesi İs-
rail için risk olarak değerlendirildiğinden; Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile 
sözde enerji stratejileri bağlamında oluşturacakları huzursuzluk politikası ile Türkiye’nin dik-
katini Akdeniz’e çekme gibi bir girişimde de bulunmaları beklendik bir durum olacaktır. Nihay-
etinde İsrail’in Bölgede takınacağı şımarık ve kural bilmez tutumu bölge ülkeleri ile fiili çatışma 
riskini her daim içermektedir. Bu durum ise yakın zamanda yeniden ABD’nin bölgedeki varlığını 
sürdürmesi için makul bir zemin olarak tanımlanabilir. Elbette şu anda ABD’nin çekilmesi ilk 
bakışta Türkiye lehine gibi görünse de ABD’den gelecek faydanın bizim için uzun soluklu old-
uğu görülmemiştir. 
Ayrıca ABD başkanı Tramp’ın geçtiğimiz günlerde attığı bir Tiwitte; Suriye’nin yeniden 
yapılandırılması için Suudi Arabistan’ın bütçe oluşturacağını Söylemesi ve bunun için Suudi 
hükümetine teşekkür etmesi de dikkate şayan bir durumdur. Bana öyle geliyor ki; ABD, İsrail ve 
Suudi Arabistan gibi bölgede fiili olarak daha aktif varlık gösterecek yeni aktörler çekerek fiilen 
olmasa da hükmen varlığını devam ettirme yolunda bir tutum sergiliyor… Elbette bu durumu 
ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz lakin bilmemiz gerekir ki İsrail ve Suudi Ara-
bistan’ın bölgede atacağı küçük ve/veya büyük bütün adımları dikkatle izlemeliyiz.
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ABD Suriye’den Çekilir mi ?
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