
04
05
05
06
08

14
16
17
18
19

زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى غازي عنتاب

بولتون أو دالتون ال يهمنا... نطقها باهتشلي وترجمها أردوغان

ذباب هذا العصر

 السوريين 
ّ
قنصلية النظام في إسطنبول تبتز

مناقشة هادئة حول مستقبل سورية

إضاءات على كتاب الوعي والمعرفة للمفكر تورغاي آلدمير

ال أنام

نحن أوالد البطة السوداء

كل يوم نعيشه هو معجزة

شرق الفرات.. في قلب الصراع الدولي

إقرأ في هذا العدد

22

عندما يحين 
وقت الربيع 
يأتي

عبد اهلل باشيغيت

21

سوريا 
مستعمرة 
بحكومة 
محلية

فايز سارة

20

 اآلمنة 
ُ

المنطقة
في سورية بين 
مشروعية المطلب، 
وتباين الرؤية

د. محمد عادل شوك

03

المنطقة 
اآلمنة

إبراهيم كاراجولصبحي دسوقي

23

إذا التزمت 
تركيا الصمت 
ستقوم 
القيامة! 

24

ال يمكن لخطة 
غير الخطة 
التركية أن 
تعمل أو تطبق

برهان الدين توران

إشراق

حمزة تكين

علي الصاوي

عدنان عبد الرزاق

منصور األتاسي

عاصي حالق

د
ّ
محمد صالح عوي

محمد سليمان زادة

إلهام حقي

أحمد قاسم

2019/2/15YIL 4 - SAYI    74 السنة الرابعة ــ العدد

أردوغان: صبرنا سينتهي ما لم يتم إخراج 
 
ً
اإلرهابيين من منبج قريبا

............الحرية للمعتقلين...........

Erdoğan: Birkaç Hafta İçinde Teröristler Münbiç’ten 
Çıkarılmazsa Bekleme Süremiz Sona Erer

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten 
çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer” dedi.
Erdoğan ayrıca Suriye’de kurulması planlanan 
güvenli bölgenin Türkiye’nin idaresinde olması 
gerektiği yönündeki ısrarını yineledi.

إخــراج  يتــم  مل  إن  أردوغــان:  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  قــال 
اإلرهابيــن مــن مدينــة منبــج الســورية، يف غضــون عــدة أســابيع، فــإن 
صــر أنقــرة ســينتهي. وجــدد إصــراره علــى ضــرورة أن تكــون املنطقــة 

اآلمنــة املزمــع إقامتهــا يف ســوراي حتــت ســيطرة تركيــا.

TUTUKLULARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
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لؤلؤة جديدة بإسطنبول.. أردوغان يضع حجر أساس »دار األوبرا«

İstanbul’un Yeni İncisi… Erdoğan “Opera Binası”nın
Temel Atma Törenine Katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bulunan Tak-
sim meydanında inşa edilecek Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma 
törenine katıldı. Erdoğan, “Bugün ülkemizin kültür ve sanat hayatında 
çığır açacak önemli bir adım atmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يف مراســم وضــع حجــر أســاس لــدار األوبــرا داخــل مركــز 
أاتتــورك الثقــايف حبلتــه اجلديــدة يف ســاحة تقســيم وســط مدينــة إســطنبول، وقــال: 

نُقدم اليوم سويًة على خطوة مهمة من شأهنا حتقيق نقلة نوعية يف احلياة الثقافية والفنية لبالدان.

حفل إنزال سفينة االختبار والتدريب »أفق« )A-591( محلية الصنع، إلى 
مياه البحر، في حوض توزال لبناء السفن بوالية اسطنبول.

Yerli Ufuk (A-591) Test ve Eğitim Gemisi Tuzla Tersanesinde 
Denize İndirildi

Test ve Eğitim gemisinin denize indirilme törenine katılan Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli savunma sanayisini 
geliştirme yolunda ilerlediğini ifade ederken, ülkesinin üzerindeki tozları 
silkerek son 16 yılda yeninden uyanış gerçekleştirdiğini belirtti.

ــا،  أكــد الرئيــس الرتكــي خــالل حفــل إنــزال ســفينة االختبــار والتدريــب، مضــي تركيــا يف تطويــر صناعاهتــا الدفاعيــة حملًي
وأوضــح أن قطــاع صناعــة الســفن يف تركيــا، نفــض الغبــار عــن نفســه، وهنــض مــن جديــد خــالل األعــوام الـــ 16 األخــرة. 

مستشار أردوغان: تركيا عاشت ثورة حقيقية
في حقوق اإلنسان في السنوات األخيرة

Erdoğan’ın Danışmanı: Türkiye Son Yıllarda İnsan Hakları 
Alanında Gerçek Bir Devrime Tanık Olmuştur

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye’nin son yıllarda 
insan hakları ve insani değerler konusunda gerçek bir devrime tanık old-
uğunu ve bu değerlerin ülkenin başlıca önceliği haline geldiğini söyledi.

قــال ايســن أقطــاي، مستشــار رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة، إن تركيــا عاشــت ثــورة حقيقيــة يف حقــوق 
وقيــم اإلنســان خــالل الســنوات األخــرة، وجعلــت مــن تلــك القيــم األهــم للبــالد.

األمم المتحدة: أوضاع 40 ألف سوري
ً
 حادا

ً
في مخيم الركبان تشهد تدهورا

BM: Rukban Mülteci Kampındaki 40 Bin
Suriyelinin Durumu Giderek Kötüleşiyor

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı, Suriye’nin güneyindeki Rukban mülteci kampında 
yaşayan 40 bin Suriyeli mültecinin durumunun giderek kötüleştiği konusunda uyardı.

حــذر برانمــج األغذيــة العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة، مــن أن أوضــاع أكثــر مــن 40 ألــف شــخص يف 
خميــم الركبــان لالجئــن جنــويب ســوراي، تشــهد تدهــوراً حــاداً.

»وول ستريت جورنال«: أمريكا ستسحب كل قواتها
من سوريا في نيسان المقبل

Wall Street Journal: ABD Nisan Ayında
Suriye’deki Tüm Kuvvetlerini Geri Çekecek

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Amerikalı yetkililer, ABD’nin 
Nisan ayında Suriye’deki tüm kuvvetlerini geri çekmeye hazırlandığını dile getirdi.

قــال مســؤولون أمريكيــون، أن الــوالايت املتحــدة تســتعد لســحب مجيــع قواهتــا مــن ســوراي حبلــول هنايــة 
أبريــل/ نيســان املقبــل، حبســب مــا نقلتــه عنهــم صحيفــة »وول ســرتيت جــورانل« األمريكيــة.

مجزرة حماة وسكوت العالم عنها وتغاضيه عن جرائم حافظ األسد

Hama Katliamı ve Hafız Esed’in Suçları
Karşısında Dünya Sessiz

2 Şubat günü, Hafız Esed tarafından gerçekleştirilen ve modern Su-
riye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Hama katliamının 37. 
yıldönümüdür. Esed güçleri 2 Şubat 1982 tarihinde Hama şehrine saldırmış 
ve 27 gün boyunca buradaki sivilleri katletmişti.

يصادف يوم 2 فراير/ شــباط ، الذكرى الـ37 جملزرة محاة اليت نفذها نظام حافظ األســد، واليت كانت 
واحــدة مــن أفظــع اجملــازر يف اتريــخ ســوراي احلديــث، حيــث قامــت قــوات األســد ابقتحــام مدينــة محــاة يف 

2 فرايــر/ شــباط 1982، وارتكبــت املذابــح حبــق املدنيــن لـــ27 يومــاً متواصــاًل.
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المنطقة اآلمنة

إشراقات

Güvenli bölge düşüncesi, ABD’nin tekrar kartları karıştırma konusunda yaptığı en yeni girişim 
olarak ‘güvenli bölgenin önemli olduğunu’ söylemesinin ardından, yeniden gündemdeki yerini 
aldı. Ancak ABD bu girişimiyle ayrılıkçı milisleri korumayı ve Türkiye’yi güvenli bölgenin 
kendileri için kurulacağına ikna etmeyi amaçlıyor.
Amerika, Beşşar Esed rejimine karşı devrime başlayan Suriyeliler için güvenli bölge 
oluşturulması düşüncesini, Esed rejimi kimyasal silah kullanmış olmasına rağmen, reddetmişti. 
Türkiye’nin Suriyeli sivilleri koruma konusundaki önerisini de görmezden gelmişti. Şimdi ise 
ayrılıkçı PYD milislerini korumak amacıyla bir güvenli bölge kurulmasını istiyor.
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge ilan edilmesi yolunda artık bir plan ve 
strateji belirlemekten vazgeçtiğini açıkladı. Zira 2012’den bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması 
düşüncesi gündemdeydi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yeni bir askeri operasyona başlamak 
istediğini açıklamasının ardından ise ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 32 
km uzunluğunda bir güvenli bölge kurma düşüncesini ortaya attı.
Ankara’nın güvenli bölge kurulması yolundaki planı şu hususları kapsamaktaydı:

- Güvenli bölgenin sınırlarının BM ve NATO tarafından ilan edilmesi, böylece bu 
bölgeye uluslararası ölçekte bir meşruiyet kazandırılması.
- Sivillerin korunması ve güvende olmasının sağlanması, bu bölgenin kuruluş 
amacının omurgasını teşkil etmektedir. Bunun için de teröristler geri püskürtülmeli 
ve yeni bir saldırı yapmaları önlenmelidir. Böylece Suriyeli mülteciler ülkelerine geri 
dönerek, buraya tekrar yerleşebilecektir.
- Güvenli bölge Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun hakimiyeti 
altında olacaktır.
- “Uçuşa yasak bölge” ilan edilmek suretiyle, terör örgütlerinin korunmasının önüne 
geçilecektir.
- Türkiye bölgeye yapılan herhangi bir saldırıya anında cevap verebilecektir.
- Güvenli bölgedeki siviller zorba Esed rejimi ve terör örgütlerinin zulmünden 
korunacak, buradaki hayatın doğal seyrinde ilerlemesi için çalışılacaktır.
- Güvenli bölgenin yönetimini, bölge halkından müteşekkil yerel meclisler 
üstlenecektir.
- Bölgenin güvenliğinden sorumlu yerel grupların kim olacağı, teröristlerin geri 
püskürtülmesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından belirlenecektir.

Güvenli bölge, ABD ve Türkiye arasında hala bir karşıtlık sebebi oluşturmaktadır. Çünkü 
Türkiye, güvenli bölgenin Suriyelilerin güvenliğini, ülkelerine geri dönmelerinin güvencesi 
olmasını ve istikrarı beraberinde getirmesini isterken, ABD ise bu bölgenin ayrılıkçı grupların 
sağ salim hareket etmesini sağlayacak bir koridor görevi görmesini arzulamaktadır.
Vatanından uzağa sığınmacı ve göçmen olarak gitmeye mecbur bırakılan ve sekiz yıldır 
mülteciliğin acılarına katlanan Suriye halkı, Türkiye’nin insani koruması altında vatanına geri 
dönmenin hayalini kurmaktadır. Çünkü Suriye halkı ABD’nin terörle mücadele adı altında 
yaptığı hava saldırıları nedeniyle canını vermiş, şehirleri yerle bir olmuştur. Bu nedenle 
Amerika’ya güvenmemektedir. Takındığı tavırlarla ABD, her şeyi bir ticaret metaı olarak 
gördüğünü ve kar elde etmekten başka hiçbir şeyi önemsemediğini gözler önüne sermiştir. 
Hatta Suriye halkının tamamı soykırıma uğratılsa ve Suriye yerle yeksan olsa, ABD’nin 
umurunda olmayacaktır. Zira ABD’yi yalnızca İsrail’i korumak, Arap ve İslam ülkeleri ile 
halklarını zayıflatmak ve İsrail’i güçlendirmek amacıyla bölge üzerinde ayrılıkçı politikalar 
izlemek suretiyle İsrail’in güvenliğini sağlamak ilgilendirmektedir.

تعود فكرة املنطقة اآلمنة إىل الوجود، بعد إعالن أمريكا عن أمهية إحداثها، يف حماولة أخرة منها 
للعب ابألوراق وخلطها، رغبة منها حبماية امليليشيات االنفصالية، وإقناع األتراك أهنا قامت بطرحها 

من أجلهم.
أمريكا رفضت يف املاضي أن تقيم مناطق آمنة للسورين الثائرين على نظام بشار رغم استخدامه 
السالح الكيميائي، متجاهلة االقرتاح الرتكي حلماية املدنين السورين، واآلن تريد إقامة منطقة آمنة 

لالنفصالين من حزب البيدي.
املنطقة اآلمنة يف الشمال  انتهائها من وضع خطة واسرتاتيجية خاصة إبنشاء  وتركية أعلنت عن 
السوري، مؤكدة أهنا جتسيد لفكرة إنشاء املنطقة اآلمنة مشال سوراي منذ عام 2012 بفضل مبادرات 
الرئيس الرتكي »رجب طيب أردوغان«، وبعد إعالن تركيا عزمها إطالق عملية عسكرية جديدة يف 
منطقة شرق الفرات، أعاد الرئيس األمريكي »دوانلد ترامب« فكرة إنشاء منطقة آمنة بعمق 32 

كيلو مرتاً يف الشمال السوري.
اخلطة الرتكية اخلاصة إبنشاء املنطقة اآلمنة، تتمثل ابلنقاط التالية:

- أولوية إعالن حدود املنطقة اآلمنة من قبل األمم املتحدة وحلف الناتو، هبدف إضافة 
شرعية دولية للمنطقة.

دحر  خالل  من  وذلك  للمنطقة،  الفقري  العمود  مبثابة  يُعد  ومحايتهم  املدنيني  أتمني   -
اإلرهابيني ومنعهم من تنفيذ أي هجوم آخر، حبيث يتمكن الالجئون السوريون من العودة 

إىل بالدهم واإلقامة فيها.
- ختضع املنطقة اآلمنة لسيطرة القوات الرتكية املسلحة واجليش السوري احلر.

- لن ُيسمح حبماية املنظمات اإلرهابية من خالل إنشاء مناطق »حظر طريان«.
- تركيا ستكون قادرة على الرد الفوري يف حال وقوع أي هجوم إرهايب يف املنطقة.

إىل  إضافة  املستبد  األسد  نظام  ظلم  من  اآلمنة  املنطقة  يف  للمدنيني  احلماية  توفري   -
املنظمات اإلرهابية، والعمل على إعادة احلياة إىل طبيعتها يف املنطقة.

- تتوىل إدارة املنطقة اجملالس احمللية املشّكلة من سكاهنا.
- يتم حتديد اجملموعات احمللية املسؤولة عن أمن املنطقة من قبل تركيا والوالايت املتحدة 

األمريكية عقب دحر اإلرهابيني منها.
املنطقة اآلمنة ال زالت على طريف نقيض بن الرغبة األمريكية واإلرادة الرتكية، فرتكيا تريدها منطقة 
تضمن األمان للسورين وتضمن عودهتم وحتقق استقرارهم، وأمريكا تريدها جمرد ممر آمن يضمن 

سالمة الفصائل االنفصالية.
الشعب السوري الذي أرغم على اللجوء واهلجرة بعيداً عن وطنه، والذي عاىن طوال مثاين سنوات 
من آالم اللجوء، حيلم ابلعودة إىل وطنه حتت احلماية اإلنسانية الرتكية، ألنه عاىن كثراً من القتل 
وتدمر مدنه على يد سالح اجلو األمريكي حبجة حماربة اإلرهاب، وهو ال يثق أبمريكا، ألهنا مبواقفها 
أثبتت أهنا تتاجر بكل شيء وال يهمها سوى حتقيق األرابح ، وحىت لو أبيد الشعب السوري أبكمله 
ولو دمرت كل سوراي فهذا ال يعنيها، ألهنا معنية حبماية إسرائيل، وحتقيق أمنها وقوهتا من خالل 
اتباعها سياسات تقسيمية ابملنطقة هتدف إىل إضعاف الدول العربية واإلسالمية وشعوهبا، وحتقيق 

القوة إلسرائيل.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Güvenli Bölge

رئيس تحرير صحيفة إشراق
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

مة العدد
كل
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زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إلى غازي عنتاب

الرتكي رجب طيب أردوغان إىل غازي  الرئيس  التحضرات لزايرة  يف إطار 
شاهن  فاطمة  السيدة  الكرى  عنتاب  غازي  بلدية  رئيسة  دعت  عنتاب، 
إدارة  جملس  رئيس  ألدمر(  )تورغاي  األستاذ  الرتكي  االسالمي  واملفكر 
)بلبل زادة ومنظمة منر األانضول يف تركيا(، مجعيات اجملتمع املدين السورية 

والصحفين للتحضر للزايرة التارخيية يوم السبت القادم 2018/1/26
يف بداية اللقاء حتدثت عن التقارير اإلخبارية الكاذبة اليت تنتشر عر املواقع 
أن  منها  خالهلا،  من  الكراهية  إىل  تدعو  واليت  السورين،  عن  اإللكرتونية 
امتحاانت، وأن  إىل  الرتكية دون اخلضوع  اجلامعات  إىل  يدخلون  السورين 
السورين يتقاضون رواتب شهرية من قبل احلكومة الرتكية، وأن تركيا أعطت 
لكل سوري منزال، وأهنم مجيعاً يشاركون ابالنتخاابت حىت ممن مل حيصل على 
اجلنسية الرتكية، ابإلضافة إىل العديد من االهتامات اليت تصور السورين أبهنم 
ال يعبأون ابلقوانن الرتكية، وال يتقيدون ابلعادات الرتكية، وأهنم يسهرون يف 
املقاهي واحلدائق إىل ساعات الصباح األوىل، متناسن الدور اإلجيايب الذي 
يقدمه السورين للمجتمع الرتكي ودورهم العلمي والثقايف، ودعت إىل أمهية 
أن جتتمع النوااي الطيبة لتصويب نظرة بعض األتراك عن السورين، وأن هذه 

املهمة مشرتكة بن منظمات اجملتمع املدين السورية والرتكية.
وأكدت على أمهية صياغة مقرتحات عملية لرفعها للسيد رئيس اجلمهورية 

الرتكية خالل زايرته إىل عنتاب.
مث حتدث األستاذ )تورغاي ألدمر( حول العالقات األخوية السورية الرتكية، 
وأمهية العيش املشرتك وضرورة مواجهة األكاذيب اليت تروج حول السورين 
برتكيا ، وضرورة إجياد غرفة طوارئ مشرتكة ملواجهة املشاكل اليت حتصل بن 
األخوية  العالقات  وأمهية  انتشارها،  من  واحلد  ملعاجلتها  واألتراك  السورين 
السورية الرتكية من خالل التاريخ املشرتك، واجلغرافيا املشرتكة اليت هي قدر 
على السورين واألتراك ، وأننا نتعاطى مع هذا القدر مبحبة، وضرب مثاال أنه 
لو دخلت جمموعة إلينا يف هذا اللقاء فأان أؤكد أهنا لن تستطيع أن تفرق بيننا 
ولن تتمكن من حتديد من هو السوري ومن هو الرتكي بيننا، ألننا اندجمنا 

مبحبة مع بعضنا وآتخينا.
وأكد على أمهية اإللتزام ابلدقة والصدق حن نقل األخبار ألن هناك من 
يرتصدان وحياول مضاعفة اخلالفات، وضرب مثاال حول التفجر الذي حدث 
يف عفرين مؤخراً، وأن هناك من زاد يف عدد ضحااي التفجر قبل أن تصدر 

إحصائية رمسية أبعداد الضحااي.
منها  يعاين  اليت  املشاكل  السوري حول  اجملتمع  منظمات  ممثلو   مث حتدث 
السورين وضرورة معاجلتها، وسجلوا عدداً من املالحظات واملقرتحات لرفعها 

للرئيس الرتكي.
وحتدث صبحي دسوقي رئيس حترير )صحيفة إشراق(، حول ما قدمه كتاهبا 
يف الورشات اإلعالمية اليت أقيمت يف أنطاليا وإسطنبول وأنقرة، ومسامهتهم 
يف التخفيف من خطاب الكراهية املوجه للسورين، من خالل لقاءاهتم مع 
السيد  من  وعد  على  واحلصول  تركي،  وإعالمي  صحفي   900 من  أكثر 
)حممد أكراجا( كبر مستشاري القصر اجلمهوري إبصدار تعميم لإلعالمين 
األتراك بضرورة أخذ احلذر وااللتزام ابلصدق حن نقل األخبار عن السورين، 

وعدم تضخيم األخطاء.
مالين  ثالثة  معاانة  توضح  اجلمهورية  رئيس  للسيد  ورقة  بتقدمي  وطالب 
احلصول  يف  سنوات  سبع  من  أكثر  منذ  تركيا  يف  يقيمون  سوري  ونصف 
على واثئق رمسية وجتديد جوازات سفرهم من قبل قنصلية السفاح بشار يف 
إسطنبول، وقال: أان وقسم كبر من السورين لن نذهب إىل القنصلية ألن 
يف  أهلنا  بقتل  تسهم  أسلحة  لشراء  ستذهب  الدوالرات  من  املالين  هذه 

الداخل السوري، رغم عدم وجود واثئق رمسية لدينا.

إشراق

ت 
تقارير وتحقيقا
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ت 
تقارير وتحقيقا

بولتون أو دالتون ال يهمنا...
نطقها باهتشلي وترجمها أردوغان

ذباب هذا العصر

    

إىل  بولتون زايرة رمسية  األمريكي جون  القومي  األمن  أجرى مستشار 
أجندة  فرض  وحماولة  األتراك  املسؤولن  للقاء  أنقرة  الرتكية  العاصمة 
أمريكية على تركيا فيما يتعلق مبحاربة اإلرهاب يف مناطق شرقي الفرات.
أتى بولتون إىل تركيا وهو يظن أنه سيقابل مسؤولن خانعن سيعطونه 
ما يريد وما يصب يف مصلحة التنظيمات اإلرهابية اليت تدعمها بالده 
أو ما يصب يف مصلحة الكيان اإلسرائيلي املعارض األول لالنسحاب 
ضغط  بعد  أتى  االنسحاب  هذا  وأن  خاصة  سوراي،  من  األمريكي 

دبلوماسي سياسي تركي هائل على أمريكا ورئيسها دوانلد ترامب.
الرتكية  الرائسة  متحدث  أن  لقاءاته  خالل  بولتون  اكتشف  وعندما 
إبراهيم قالن مصمم على مواقف تركيا ضد اإلرهاب عامة وخاصة تنظيم 
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  لقاء  طلب   ،PYD/PKK
»علين أستطيع الضغط عليه وكي أخرج من تركيا حمققاً نصراً إلسرائيل 

وأمريكا«.
ولكن الصدمة لبولتون كانت أن الطيب أردوغان رفض استقباله وأوصل 
له رسالة أن إبراهيم قالن هو من يستقبله يف تركيا فقط ال غر، فما 
كان من بولتون إال أن غادر تركيا خائباً خاسراً عاجزاً عن فرض اإلرادة 

األمريكية على تركيا والشعوب اليت تناصرها اليوم.
يفرض  أن  حاول  إنه  بل  اإلطالق  على  بريئة  بولتون  زايرة  تكن  مل 
حللفاء  املطلقة  احلماية  تؤمن  تركيا،  على  جديدة  بيكو«  »سايكس 
جديدة  خريطة  وترسم  اإلرهايب،   PYD/PKK املدللن  إسرائيل 
أمام  لسوراي ليس فيها مكان لشعبها األصلي، وتضع حدوداً وحماذيراً 

تركيا اجلديدة.
ابللغة  واحداً  تركيا، حيث مسع كالماً  مبتغاه يف  بولتون  مل جيد  ولكن 
»األمن  أن  عنده  أوضح  الصورة  تكون  اإلنكليزية كي  وابللغة  الرتكية 
القومي الرتكي ليس حمل تفاوض على اإلطالق مع أي جهة يف هذا 

العامل«.
توضيحاً ورمبا زجراً على تصرحياته اليت أدىل هبا يف  ومسع بولتون أيضاً 
يف  سوراي،  يف  الكردي  الشعب  مبحاربة  تركيا  فيها  واهتم  »إسرائيل« 
تصريح متعّمد مقصود غر بريء يسيء لرتكيا اليت مل ولن وال حتارب 
ألف   250 اليوم  تستقبل  وهي  ذلك  اإلطالق، كيف  على  األكراد 
مواطن سوري كردي هربوا من مناطق مشايل سوراي بسبب إجرام وإرهاب 

PYD/PKK؟!
كيف حتارب تركيا الشعب الكردي والكثر من مسؤوليها السياسين 

واألمنين والعسكرين من األكراد؟!، فهل تعلم ذلك اي بولتون أم أن 
تتعامى  جعلتك  اإلسرائيلي  واالحتالل  اإلرهابين  عن  للدفاع  محيتك 

عن احلقيقة؟!،
كيف حتارب تركيا الشعب الكردي وهي تقدم اليوم اخلدمات لعشرات 
آالف األكراد يف عفرين احملررة من اإلرهاب؟!؟، فهل مسعت بذلك اي 
بولتون أم أن عالقتك الوثيقة ابإلرهاب و«إسرائيل« دفعتك لتحريف 

احلقيقة، وحملاولة تشويه صورة تركيا؟! 
الرتكي  القومي  األمن  بتهديد  لغرها  وال  ألمريكا  ال  تركيا  تسمح  لن 
الذي هو خط أمحر ابلنسبة لكل الشعب يف تركيا مبختلف توجهاته 
وانتماءاته، وابلتايل مهما كان الثمن، ستضرب تركيا اإلرهاب وكل جهة 

متوله يف اخلفاء، وإن غًدا لناظره قريب.
نعم »سواء كنَت بولتون أو دالتون« كما قال اليوم زعيم حزب احلركة 
القومية الرتكي دولت ابهتشلي، لن تستطيع أن حتمي اإلرهابين ولن 
الرتكي ولن تستطيع أن تسيء لرتكيا  القومي  تستطيع أن هتدد األمن 
الدولة املستقلة القوية، ولن تستطيع أن تعمي األعن املبصرة والبصائر 
عن حقيقة من يريد اخلراب ملنطقة الشرق األوسط من تنظيمات وأنظمة 

ودول.
مستهزائً قاهلا ابهتشلي« سواًء كنَت بولتون أو دالتون« ال يهمنا ولن 
ترهبنا بتهديداتك، وترمجها أردوغان مبوقفه احلازم الذي يؤيده فيه 81 
مليون مواطن تركي وابلتأكيد عشرات املالين من أبناء هذه األمة الذين 

يرفضون اخلنوع واخلضوع لواشنطن ورغباهتا اليت ال تتوافق مع رغباتنا.

عندمــا أقــرأ مواقــف بعــض النخــب السياســية واملرجعيــات الدينيــة املواليــة 
العــوام وحماولــة  تغييــب وعــي  املســتبدة والــيت حتــاول  السياســية  لألنظمــة 
شــرعنة االســتبداد، وقبــول الواقــع حــىت وإن كان أمــّر مــن الصــر، أتذكــر 
اإللــه »جوبتــر« يف مســرحية الــذابب للكاتــب الفرنســي ســارتر، عندمــا 
كان حيــاول تغييــب وعــي البطــل »أورســت« وإقناعــه ابلرضــا ملــا حــدث 

لوالــده الــذي قتلــه عشــيق أمــه وجلــس مكانــه يف العــرش.
فبطــل  فجــأة،  احلريــة  اكتشــاف  عــن  يتحــدث  ابختصــار كان  واملشــهد 

املســرحية كان امسه أورســت وقد قُتل أبوه امللك على يد زوجته وعشــيقها 
الــذي حــلَّ ملــكاً مكانــه، مل يكــن يعــرف أورســت مــا جيــب عليــه فعلــه: هــل 
ينتقــم لوالــده أم يرضــى بقــدره ويعيــش؟، وأثنــاء ذلــك كان يطلــب عــوَن 
اإلله جوبتر يف إرشاده إىل ما جيب عليه القيام به، وكان هذا اإلله حيثُّ 
أورســت علــى الرضــا ابلنصيــب وأن مــا حــدث قــدر حمتــوم وعليــك قبولــه!!

قــرَّر عــدم االنصيــاع لإللــه  الــذي اكتشــف حرّيتــه فجــأة  لكــن أورســت 
جوبتــر وعلــم أنــه كاذب، وعــزم علــى أن يثــأر ألبيــه، لكــن اإللــه جوبتــر 
ره مــن أورســت، طالبــاً منــه جتهيــز  كان ماكــراً فذهــب إىل امللــك لُيحــذِّ
بــاً: وهــل أورســت قــوي إىل هــذه الدرجــة  جيشــه، لكــن امللــك ســأله متعجِّ
كــي آخــذ حــذري منــه؟، فيجيبــه اإللــه جبــواب مــن أبلــغ مــا يكــون: فقــال 
لــه: نعــم ســّيدى امللــك »أورســت يعــرف أبنــه حــّر«، لقــد علــم اإللــه جوبتــر 
أن حريــة أورســت هــي أعظــم ســالح يواجــه بــه هــذا الطاغيــة، وهــذا ســبب 
عــداوة األنظمــة املســتبدة يف الداخــل واخلــارج للربيــع العــريب، كــي ال تشــعر 

اجلماهــر أبهنــا حــرة ومــن مث هتــدد عروشــهم ومصاحلهــم.
لذلــك كان شــعار الثــورة الفرنســية أن احلريــة هــي الــيت تقــود الشــعوب، 

فــإذا أرادت اجلماهــر أن حتقــق حيــاة وارفــة الظــالل وعيشــاً وطيــد األمــان، 
ويعيشــون يف وطن ميلكونه، عليهم بلفظ ُنب الدجل السياســي والديين، 
فكــم مــن إلــه جوبتــر موجــود بيننــا يف هــذا العصــر، يغســل عقــول اجلماهــر 
ويزيــف احلقائــق وجُيّمــل ظلــم الطاغيــة ويــرر عدوانــه، فالنكســة احلقيقيــة 
لثــورات الربيــع العــريب ســببها أمثــال جوبتــر مــن املرتزقــة ابلديــن والوطــن، 
والدينيــة،  السياســية  النخــب  دجــل  أســر  مــن  الشــعوب  تنعتــق  فحــن 
وتنصــت إىل حســها الوطــين ووعيهــا الفطــري ســتحيا حيــاة الكــرام حبريــة.
يقــول الكاتــب االجنليــزي جــون بــول مــارت يف كتابــه »سالســل العبوديــة« 
»إن أســوأ مــا قــد يصيــب دولــة حيكمهــا دكتاتــور، هــو غيــاب األحــزاب 
وانعــدام املناقشــات السياســية وغيــاب احلمــاس، كل شــيء يضيــع حــن 
يصبــح الشــعب متبلــًدا ال يكــرتث حبمايــة حقوقــه، ومــن مث يغيــب عــن 

الشــأن العــام، بــدال مــن أن نــرى حريتــه تتدفــق مــن نــران العصيــان«.
 إن فــكاك الشــعوب مــن أســر بطانــة املســتبد، أهــون بكثــر مــن إســقاط 
املســتبد نفســه، فلوالهــم، مــا تســلط علينــا طاغيــة وال متــادى يف ظلمــه، 

فمــىت تســرتد اجلماهــر حريتهــا.؟ 

حمزة تكين

علي الصاوي

صحفي وكاتب تركي

كاتب وصحفي مصري
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حنــو  فــإّن  واعتداءاتــه،  النظــام  بســبب  ســورية  مــن  فرارهــم  مــن  الرغــم  علــى 
ثالثــة ماليــن ســوري جيــدون أنفســهم مضطريــن الســتصدار جــوازات الســفر 

املرتفعــة. املاليــة  فيتعرضــون لالبتــزاز واإلذالل والكلفــة  النظاميــة، 
حصــل الســوري املقيــم يف إســطنبول موســى احلســن، علــى جــواز ســفر مــن 
القنصليــة الســورية يف املدينــة نفســها، بعــد أربــع زايرات إليهــا، مقابــل حنــو 
350 ألــف لــرة ســورية )حنــو 640 دوالراً أمركيــاً( أي مــا يعــادل أجــر عشــرة 

أشــهر ملوظــف يف ســورية.
يــروي احلســن مــا يصفهــا بـ”مشــاوير الــذل”، الــيت بــدأت مبحــاوالت كثــرة 
املخصــص  اإللكــرتوين  املوقــع  عــر  األوراق  لتقــدمي  موعــد  حلجــز  فاشــلة 
للقنصليــة، قبــل أن يعلــم أّن املوقــع “خدعــة” وال بــد مــن احلجــز عــر مكاتــب 

متخصصــة ودفــع 300 دوالر أمركــي.
انتظارات

يقــول املــدرس الســابق )35 عامــاً(: “جلــأت إىل مكتــب 
الثامنــة  عنــد  وذهبــت  احلجــز،  ورقــة  علــى  وحصلــت 
صباحــاً مصطحبــاً معــي كّل مــا يلــزم وأوصــى بــه املكتــب 
الــدوام  أّن  مبــا  الوحيــد  ســأكون  أيّن  ظــاانً  واثئــق،  مــن 
يبــدأ عنــد التاســعة، فوجئــت مبئــات الســورين املصطّفــن 
يف الشــارع، فدخلــت ضمــن اجملموعــة املنتظــرة”. يتابــع: 
“عنــد العاشــرة تقريبــاً، خــرج شــرطي القنصليــة الرتكــي 
لينــادي بكلمــة: تصديــق. مث نظــر يف أوراق مــن جــاء 
القيــد،  ثبوتيــة، كإخــراج  أوراق  لتصديــق  القنصليــة  إىل 
أو بيــان الــوالدة، وأدخلهــم تباعــاً. وهكــذا بقيــت مــع 
آخريــن حــىت الســاعة الواحــدة ظهــراً يف الشــارع، إذ ال 

قاعــة أو مــكان جنلــس فيــه ريثمــا حيــن دوران”.
يضيــف: “حينهــا ســألنا الشــرطي: مــن يريــد ابســبورات 
)جــوازات(. فصرخنــا مجيعنــا: حنــن. عندهــا قــال: مــن 

يريــده عاجــاًل أيِت إىل هنــا، وفعــاًل بــدأ يدخلهــم يف حــن انتظــران حــىت خرجــوا 
وبــدأان ندخــل كّل مخســة أشــخاص معــًا”. عــن الفــارق بــن اجلــواز العاجــل 
أمركيــاً، أمــا  والعــادي، يقــول احلســن إّن كلفــة العاجــل هــي 825 دوالراً 
العــادي فيكلــف 325 دوالراً، والعاجــل يتســلمه مقــدم الطلــب خــالل عشــرة 
أايم، أمــا العــادي فيتســلمه بعــد ثالثــة أشــهر. يضيــف: “دخلنــا إىل القنصليــة 
ووقفنــا يف غرفــة صغــرة يفصــل بيننــا واملوظفــن زجــاج تتخللــه نوافــذ صغــرة. 
أعطــاان املوظــف األوراق ومألانهــا، مث أعطــاان إيصــااًل لندفعــه يف مصــرف 
لــرة تركيــة )9.30  العمــل الرتكــي، وفعــاًل ذهبنــا إىل املصــرف ودفعنــا 50 
دوالرات( وحصلنــا علــى إشــعار الدفــع، لكــن مل نتمكــن مــن الدخــول إىل 
القنصليــة مباشــرة، بــل انتظــران حنــو نصــف ســاعة، وســلمنا املوظــف اإلشــعار 
وطلــب جــواز الســفر املنتهــي، وأعطــاان ورقــة كتــب عليهــا أّن إبمكاننــا أن 
نتســلم جوازاتنــا مــن اتريــخ كــذا إىل كــذا، مــن دون يــوم حمــدد، وابلفعــل ذهبــت 
يف اليــوم األخــر، وانتظــرت يف الشــارع أكثــر مــن املــرة األوىل، ألّن التســليم 
يتابــع:  جــوازي”.  وتســلمت  الرابعــة عصــراً، ودخلــت  الســاعة  بعــد  جيــري 
عليكــم  لكــن  فقــال: ال،  ختــم،  إىل  اجلــواز  حيتــاج  أال  املوظــف:  “ســألت 
الذهــاب إىل مكتــب الــوايل الرتكــي ليجــري إدخــال اجلــواز ضمــن السيســتم 

الرتكــي. وذهبــت فعــاًل إىل ذلــك املكتــب وأجريــت املطلــوب”.
لكــّن املتاعــب كانــت أكــر يف طلــب احلصــول علــى اإلقامــة الرتكيــة علــى 
أســاس هــذا اجلــواز، إذ طُلــب مــن احلســن تصديــق اجلــواز، فأكــد هلــم أنــه 
ليــس حباجــة إىل ذلــك وهــو مــا أكــده لــه املوظــف ســابقاً، لكّنهــم أصــروا علــى 

الذهــاب إىل القنصليــة وإحضــار ورقــة مصدقــة تثبــت أّن اجلــواز صــادر عنهــا. 
يقــول: هــذه كانــت اخلطــوة األصعــب واألخطــر، ألنــك ســتعود اثنيــة إىل 
الدوامــة وحتجــز موعــداً عــر املكاتــب، لكــن مبئــة لــرة تركيــة )حنــو 19 دوالراً( 
فقــط هــذه املــرة، وليســت املشــكلة ابلدخــول واالنتظــار أمــام القنصليــة، بــل 
ابالنتظــار ريثمــا تعــود الورقــة مــن ســورية، ألهنــم يرســلوهنا إىل دمشــق ابلرغــم 
إهنــا ابختصــار رحلــة إذالل إبذالل،  اجلــواز صــادر عنهــم… أي  أّن  مــن 

واملشــكلة أنــه ال بديــل أمــام الســورين”.
مساسرة

حاولــت “العــريب اجلديــد” اإلمســاك ابخليــط مــن بدايتــه، إذ حصلــت علــى 
رقــم هاتــف أحــد املكاتــب يف منطقــة أكســراي، وهــو يبيــع مواعيــد القنصليــة 
الســورية، وســألت عــن كيفيــة احلصــول علــى املواعيــد واللقــاء املــايل، فكانــت 
اإلجــاابت مطابقــة ملــا قالــه احلســن. وبعــد التقصــي أكثــر، يقــول مالــك أحــد 

أتتيهــم  املواعيــد  إّن  امســه،  ذكــر  عــدم  راجيــاً  املعامــالت،  مكاتــب ختليــص 
ميكــن  الســورية، وال  القنصليــة  مــع  متعاونــن  مــن مساســرة  أبســعار خمفضــة 

احلصــول علــى موعــد عــر موقــع الســفارة.
املواعيــد  يبيعــان  وجــران”  بـ”عمــران  معروفــن  ســورين  أّن  املصــدر  يفيــد 
ابلعشــرات، ألصحــاب املكاتــب بنحــو 150 دوالراً لــكّل موعــد، واملكاتــب 
أّن العــام املاضــي  تبيعهــا مبــا بــن 250 دوالراً و300 للمراجعــن، مؤكــداً 
وصــل فيــه ســعر املوعــد إىل حنــو 400 دوالر: “هنــاك بــوس )زعيــم( كبــر امســه 

وائــل أبــو علــي، يبيــع أبعــداد كبــرة وأبســعار أرخــص”.
أمــا كيــف حيصــل السماســرة أنفســهم علــى املواعيــد، فيقــول املصــدر إّن هــؤالء 
يتعاملــون مــع القنصليــة مباشــرة وحيصلــون عرهــا علــى املواعيــد، ألّن موقعهــا 
اإللكــرتوين مغلــق وال ميكــن احلجــز مــن خاللــه: “رمبــا حيالــف احلــظ البعــض 
كّل عــدة أشــهر للحجــز عــر املوقــع، لكــن ملواعيــد التصديــق فقــط وليــس 

ملواعيــد اجلــوازات”.
يكشــف املصــدر لـ”العــريب اجلديــد” أّن مسســاراً معروفــاً ابســم “غســان م” 
أيخــذ أســراً أو جمموعــات كاملــة، ويتقاضــى ألــف دوالر علــى اجملموعــة املؤلفــة 
مــن مخســة أشــخاص ومــا فــوق، وهــذا السمســار حيصــل مــن املكاتــب علــى 
أمساء من حيتاجون إىل جوازات: “لديه عالقات مع القنصل غســان دال”.
يصــف املصــدر الوضــع أبنّــه “عصابــة جتــين مئــات آالف الــدوالرات شــهرايً 
مــن الســورين”. يتابــع أّن كلفــة حجــز املوعــد هــي مــا بــن 250 و300 
دوالر، ويدفع الســاعي للحصول على اجلواز 325 دوالراً للقنصلية ابلنســبة 

للجــواز البطــيء الــذي سيتســلمه بعــد ثالثــة أشــهر، ابإلضافــة إىل رســوم يف 
املصــرف تعــادل حنــو 10 دوالرات. األمــر مماثــل للجــواز املســتعجل، لكــّن 

الدفعــة املقدمــة إىل القنصليــة ترتفــع إىل 825 دوالراً.
يشــر املصــدر إىل أّن هنــاك مــا تســمى “ورقــة حركــة املــرور” ســعرها 100 
دوالر، متنحهــا القنصليــة عــر السماســرة، ملــن ليــس لديــه جــواز ســفر قــدمي 
رمسيــة حتجــز  أوراق  تصديــق  وهنــاك  لبنــان،  عــر  ســورية  إىل  العــودة  ويريــد 
مواعيدهــا بـــ150 لــرة تركيــة )28 دوالراً( عــر املكاتــب ابإلضافــة إىل 25 

للقنصليــة و10 دوالرات للمصــرف الرتكــي. دوالراً كرســوم 
ابتزاز

فّضــل  إعالمــي ســوري،  يقــول  إســطنبول،  الســورية يف  القنصليــة  أمــام  مــن 
عــدم ذكــر امســه، كان قــد حصــل علــى جــواز ســفره مــن دمشــق عــر مساســرة 
بــّد  “ال  القنصليــة:  إىل  جميئــه  ســبب  حــول  أمركــي،  دوالر  لقــاء 3000 
مــن التصديــق مــن القنصليــة واملــرور خبطــوات اإلذالل 

نفســها”.
يشــر إىل أّن جــوازه خيــدم عامــن فقــط، ال مخســة أو 
وهــي  العــادي،  الســوري  اجلــواز  حــال  هــي  ســتة كمــا 
وعــن  وصفــه.  حبســب  واالبتــزاز،  للربــح  أســرع  طريقــة 
ارتفــاع الســعر يقــول: “هنــاك جــواز بـــ1300 دوالر عــر 
املكاتــب والسماســرة، لكــن شــريطة أن يتســلمه أحــد 
أقاربــك يف الداخــل، وال ميكنــين اجملازفــة ألين مطلــوب 
عــر  اجلــواز  وجــاءين  دوالر   3000 دفعــت  للنظــام. 
شــركة النقــل، دي أتــش أل، لكنــه – كمــا تــرى – حيتــاج 
إىل تصديــق”. وعــن كيفيــة حصولــه علــى جــواز ســفر 
وهــو مطلــوب للنظــام، يقــول: “اي رجــل… هــم يعطــون 
ادفــع حتصــل علــى  العســكرية.  الفصائــل  لقــادة  جــوازاً 

كّل مــا تريــد”.
مــع غــوص “العــريب اجلديــد” يف القضيــة، تبــّن أّن معظــم الســورين الالجئــن 
جــوازات  علــى  احلصــول  مــن  بــد  وال  منتهيــة،  ســفرهم  جــوازات  تركيــا،  يف 
جديــدة، ألّن تركيــا تطلــب اجلــواز يف أعمــال كثــرة، منهــا اســتصدار إقامــة 

أو جنســية للســورين.
وعلمــت “العــريب اجلديــد” أّن االئتــالف الوطــين املعــارض، منــح جــوازات 
غــر  لكّنهــا  الواحــد،  للجــواز  دوالراً  بســعر 150  أعــوام  ثالثــة  قبــل  ســفر 
النظــام  تعميــم  بعــد  حــىت،  تركيــا  أو يف  املطــارات،  لالســتخدام يف  صاحلــة 
الســوري القضيــة علــى اإلنرتبــول ابعتبارهــا جــوازات مــزّورة، حبســب رئيــس 

جتمــع احملامــن األحــرار يف تركيــا، احملامــي غــزوان قرنفــل.
الســورية  القنصليــة  مــن  ســفر  جــواز  علــى  احلصــول  عمليــة  قرنفــل  يصــف 
إبســطنبول، ابجلرميــة املنضويــة حتــت بنــد االبتــزاز وصــرف النفــوذ. وهــي تؤكــد 
حبســب وصفــه، افــرتاس الســلطة للدولــة، ألّن القنصليــات هــي متثيــل للــدول 
وليســت لألنظمة، ومن املفرتض أن متنح الواثئق للجميع من دون أي ابتزاز 
وتعقيــد. لكــّن مــا جيــري هــو تعامــل نظــام أو ســلطة مــع أعــداء معارضــن 

مقيمــن يف تركيــا.
يقــول قرنفــل لـ”العــريب اجلديــد”: “حصلــت علــى جــواز ســفري مــن القنصليــة 
ابلطريقــة نفســها، إذ دفعــت مثــن املوعــد 300 دوالر ألّن احلجــز عــر صفحــة 
مــن  أكثــر  ســاعات  طــوال  الشــارع  انتظــرت يف  مســتحيل، كمــا  القنصليــة 
مــرة”. يضيــف: “تركيــا تطلــب واثئــق رمسيــة صــادرة مــن ســورية ألّن النظــام 

ممثــل الدولــة القانونيــة، وال ميكننــا الشــكوى أو االحتجــاج”.

عدنان عبد الرزاق

صحافي وكاتب سوري 
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ت 
تقارير وتحقيقا

مظاهرات باريس في عيون سورية..

حلكمــة يف الكــون أهنــم كانــوا يرتــدون الســرتات الصفــراء، ومل تكــن   
بيضــاء!، لكانــت اهنالــت عليهــم محــم املــوت مــن كل صــوب وحــدب، فأصحــاب 
الســرتات الصفــراء وهــم مــن العمــال الذيــن نظمــوا مظاهــرات احتجاجيــة واســعة 
يف ابريــس، عاصمــة فرنســا اجلمهوريــة الــيت أول مــن أسســت للحــرايت واملســاواة 
والعدالــة منــذ قــرانن مــن الزمــن، مظاهــرات حاشــدة ضــد أســعار زايدة احملروقــات؛ 
لتشــمل  املنظمــة  حركتهــا  وتنامــت  تصاعــدت  الــيت  الشــعبية  املظاهــرات  تلــك 
اآلالف مــن الفرنســين املشــبعن حبــق التظاهــر واالحتجــاج الســلمي، يف مقابلــة 

احلكومــة الــيت حتــاول ضبــط الشــارع وأمنــه وأمنهــا. 
التظاهــرات الفرنســية املســتمرة لليــوم، رغــم العديــد مــن التعديــالت علــى القانــون 
ابلرئيــس  ودفعــت  وحكوميــاً،  أمنيــاً  اســتنفاراً  اســتدعت  فرنســا،  يف  الضريــي 
الفرنســي الرتــداء ســرتة صفــراء يف حماولــة للتعبــر عــن تضامنــه مــع املتظاهريــن مــن 
جهــة، وحماولــة ختفيــف وامتصــاص حــدة التوتــر املتعاليــة، وهــذا مــا ترافــق مــع قيــام 
احلكومــة بوقــف العمــل أبســعار احملروقــات اجلديــدة ملــدة ســتة أشــهر والعمــل علــى 

دراســتها مــن جديــد مبــا يتناســب مــع املصلحــة العامــة لفرنســا.
التظاهــر  حلركــة  االســتجابة  وبــن  العليــا  الوطنيــة  املصلحــة  بــن  التــوازن  هــذا 
الــيت مل تتمــاوت بعــد، ذكــرايت  الشــعبية أعــادت للســورين يف ذاكرهتــم احليــة 
التنــدر ومنهــا مــن أخــذ  أايم ثورهتــم وســلميتها األوىل، فمنهــا مــن أخــذ ابب 
اجلديــة والبحــث و«النبــش« فيهــا مبــا يشــبهه ويشــبه أدواتــه التحليليــة!، حيــث مل 
يتــواَن أعــالم النظــام الرمســي وجرائــده مــن التنديــد ابلرئيــس الفرنســي »ماكــرون« 
وسياســته القمعيــة إزاء املتظاهريــن!، فمتظاهــرو ســورية كانــوا »ارهابــن« وجــب 
إابدهتــم وهتجرهــم واســتدعاء كل قــوى العــامل لتخليــص البلــد مــن براثنهــم، بينمــا 

اعــالم  مــن  فمــا كان  واحلليــب،  »الكيــك«  ويفطــروا  متحضريــن  الباريســيون 
املمانعــة الفظيــع مــن اعــالن تضامنــه معهــم خاصــة وأن غــالء معيشــتهم ســيفقدهم 
حضــارة »الكيــك«، كيــف ال؟، فلــَم ال أيكل املتظاهــرون الســوريون احلشــيش 

إن مل جيــدوا اخلبــز طعامــاً..
يف اجلهــة املقابلــة انتشــى اليســار الســوري »املتمركــس« أيضــاً يف إعــالء صوتــه 
ملوحــاً ابهنــدام الرأمساليــة ومبشــراً أبن العوملــة حتفــر قرهــا بيدهــا!، فــإن كانــت 
منظومــة العوملــة موضــع نقــد الزم، لكــن بــين »ساســة« و«أدلوجــة« ال ميكنهــم 
فهــم معايــر املرونــة الداخليــة يف موضوعــة الدولــة الوطنيــة املؤسســة علــى فكــرة 
احلقــوق الليراليــة، وأنــه مهمــا تغولــت أنظمــة العوملــة تبقــى موازينهــا تقــوم علــى 
فكــريت احلــق والعدالــة لشــعبها، ال تدمــره وتكفــره وهتجــره واعتبــاره متخلــف ال 

يســتحق احليــاة!
الســوريون الرائعــون بــدأوا ابلتنــدر، ابلتحّســر، ابلتذّكــر، فيمــا يشــبه التمايــز بــن 
عــودة الــروح وســرقة روحهــم وهبجتهــم، وابشــروا »هنفاهتــم« احلمصيــة يف الفتــات 
وزيــرة  حيــدر  مانســون  جــون  يعــن  الفرنســي  ف«الرئيــس  وشــعاراهتا،  ابريــس 
للمصاحلــة الوطنيــة«!، و«الرقيــب لــوابن يصــرح علــى االعــالم املغــرض: أعلــن 
انشــقاقي عــن اجليــش وانضمامــي للثــورة وهــذه هويــيت، وأصبــح لقــي أو ديغــول 
الباريســي«؛ كمــا »انشــقت كتيبــة مــن اجليــش الفرنســي واعلنــت انضمامهــا إىل 
اجليــش الفرنســي احلــر ابســم كتيبــة أحفــاد انبليــون«!، و«تنســيقية ابريــس العاشــرة 
ابلتشــارك مــع تنســيقية مــاري أنطوانيــت تســمي تظاهــرات األحــد القــادم »ارحــل 
ارحــل اي ماكــرون أو نرميــك مــن البلكــون«، و|جتيبهــا تنســيقية ابريــس احلــرة: 
معاً لتوحيد شــعار األحد القادم ال دراســة وال ســوربون حىت يرحل هاملاركرون«، 

و«تصــدح حناجــر الباريســيات احلــرة: بــدان يرحــل هاملاكــرون« ، وتكــون النتيجــة 
»استشــهاد املتظاهــرة مارســيل رينــوار برصــاص قنــاص، والدعــوة لتشــييع جثماهنــا 

يــوم األحــد القــادم مــن كنيســة مــار جورجــس يف غوطــة ابريــس الشــرقية«....
كــم هــو مــؤملٌ علــى وجــدان الســورين أن يقــول الشــرطي الفرنســي، الــذي رد 
علــى الرئيــس الفرنســي الــذي هنــأه ابلقيــام حبمايــة الشــانزلزيه والقصــر اجلمهــوري 
الفرنســي، حيــث قــال لقــد قمــت بواجــي الوطــين ولكــن كنــت أشــعر ابلعــار حيــث 
كنــت أمــارس دور القمــع علــى النــاس الذيــن يطالبــون حبقوقــي أيضــاً ومــن ذات 
املعــاانة الــيت أعيــش!، أجــل املواطــن الفرنســي بعمومــه يعــاين مــن منظومــة الضرائب 
املرتفعــة ومــن زايداهتــا املتعاقبــة، وعلــى احلكومــة العمــل علــى ختفيفهــا وإال هــي 
حتــت عــن النقــد، وليــس فقــط بــل حتــت وقــع التهديــد ابالحتجــاج التظاهــري 
الســلمي وحجــب الثقــة عنهــا، وامللفــت يف هــذا أنــه يــدرك متــام اإلدراك أنــه ال 
ميكــن للجيــش الفرنســي أن يقتحــم الشــوارع الفرنســية وال طراهنــم أن يقصــف 
مدهنــا ابلراميــل، وأبــداً لــن يقــول أحــد مــن الفرنســين أن املتظاهريــن غــر وطنيــن 

وعمــالء للخــارج!
هــذا األمل العميــق الــذي يقــف الســوريون إزاؤه بعــن احلســد والرغبــة، حيســدون 
أقراهنــم املواطنــون ابلعــامل علــى احرتامهــم أهنــم بشــر ذوو حقــوق، ليســوا إرهابيــن 
وال كفار وال خونة وال متآمرون على دميوقراطية واشرتاكية بلدهم!، ويستعيدون 
يف الذاكــرة املقولــة األشــهر »أان انســان مــو حيــوان«؛ كمــا ويرغبــون يف رؤيــة 
أهلهــم وأبنــاء جلدهتــم واملشــرتكون معهــم يف الوطــن علــى أن يتعاقــدوا علــى نبــذ 
العنــف والتطــرف، يف عــالج أســاس مشــاكلنا يف االســتبدادين الديــين والسياســي 

ومنتجــه األمــين القمعــي واأليديولوجــي يف الدولــة التســلطية العســكرية!

د. جمال الشوفي

أكاديمي وباحث سوري

شهر عسل وسط حرب الوحوش

مل خيطُر على ابل )جابر( الذي تزّوج قبل شهر، أن ُتصاب زوجته بفقدان 
النصفي، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من خملفات القصف  البصر والشلل 
اللطامنة، ومل خيطر على ابله، أبنه  الزراعية، يف حميط مدينة  على األراضي 

سيستقر به احلال يف تركيا، بن عيادات العالج الفيزايئي واملشايف الرتكية.
جابر، شاب سوري، مل يتجاوز 24 عام، من سكان ريف محاة القريب على 
مدينة اللطامنة، تزوج قبل عام، من » شيماء » وبعد شهر من زواجهما، 
وبسبب الفقر وشح العمل، اضطروا إىل اللجوء لساحات العمل - األراضي 

الزراعية - حاهلم كحال أقارهبم، وأبناء بلدهتم والبلدات اجملاورة.
شيماء، اليت تبلغ 17 عاماً، تزوجت قبل سنة من جابر، حلمه كان االستقرار 

وأتسيس عائلة، وسط ظروف احلرب اهلوجاء، اليت تعصف ابلبلد، منذ أعوام 
حىت اآلن.

يف شهر العسل، مل يعد السورين حيلمون به - نتكلم عن الذين سيتزوجون - 
ومل يـَُعد ُيسمع عنه أو يُطّبق إالّ يف الرواايت واملسلسالت، فهم ابتوا يعانون 
واملواد  السموم  فيه  بّث  الذي  للهواء،  األمر  من كل شيء حىت وصل هبم 
القاتلة، مّههم الوحيد هو العيش وأتمن لقمة الطعام، وهذا كان حال جابر 
وشيماء، ففي شهر عسلهما - كما هو متعارف عليه يف أول شهر من الزواج 
العيش هلم،  لتأمن مصروفهم ولقمة  الزراعية،  قاموا ابلعمل يف األراضي   -
بينما شيماء تقوم ابلعمل واستخراج البطاطا من األرض، وإذ بقنبلٍة عنقودية 
تنفجر أمامها وأمام أخ زوجها، الذي كان قريباً منها، يقوم جابر إبسعافها 
على الفور إبحدى سيارات الثوار اليت لّبت نداء استغاثته على الطريق العام، 

وهنا تبدأ رحلة العذاب للوصول إىل مشفى إلنقاذ شيماء من املوت.
شيماء بن احلياة واملوت، أو هي اآلن شبه ميتة، فقد مت حتويلها من مشفى 
كفر زيتا مباشرة - إىل مشايف الشمال السوري أو تركيا - بعد أن رفض 
استقباهلا بسبب إصابتها اخلطرة، ومن سوء احلظ فقد كانت املنطقة تشهد 
صراعات داخلية بن الفصائل الثورية، ومجيع الطرق مغلقة وال يسمح ألي 
سيارة ابملرور. مل يكن جابر يتصور أبنه سيضطر للبكاء، بسبب عجزه أمام 
الوصول إىل املشفى، بسبب رفض الفصائل له ابلعبور من ريف املعرة إىل 

ابب اهلوى.
مل يقف مكتوف اليدين، بل صارع وقاوم بكل ما أويت من قوة، كي يقنع 
الفصائل بعبور سيارة اإلسعاف اليت تقّل شيماء - جمهولة املصر - وبعد 
جهد جهيد; استطاع احلصول على موافقة ابلعبور، وهدنة بن الفصائل ملدة 

ربع ساعة.
املوت،  لديه، إبنقاذ شيماء من  نعم ربع ساعة كانت كفيلة إبحياء األمل 
فبعد وصوله لباب اهلوى مت حتويله للمشايف الرتكية ومت إدخاله لرتكيا - مشفى 
الدولة يف انطاكية - لرتقد شيماء شهرين يف غيبوبة وكأهنا ميتة، وبعد إجراء 
أكثر من عشرة عمليات جراحية، مت تدارك اخلطر عنها ولكن بسبب اخرتاق 
الشظااي لرأسها; فقد فقدت حاسة البصر والصوت وجسدها يعاين من شلل 
نصفي، حيث بقيت طرحية الفراش ألكثر من عام، وبعد اخلضوع جللسات 
عالج فيزايئي، تستطيع اآلن حتريك نصف جسدها، مبساعدة جابر هلا بكل 

شيء، وتستطيع الكالم بصوت منخفض.
للعمل، ولكن  الذهاب  قرروا  أبًدا، عندما  املصر   مل يكن جابر حيلم هبذا 
أقوى من أحالمهم  السوري كانت  الشعب  العدوان األسدي على  ظروف 
فقد مسعنا  بعد;  تنته  مل  اليت  السورين،  القصة من قصص  وآماهلم.  وهذه 
وقرأان الكثر ولكن هناك الكثر الكثر الذي مل يكشف بعد جراء الطغيان 

األسدي.

مصطفى طه باشا

صحفي وكاتب سوري
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ت 
تقارير وتحقيقا

مناقشة هادئة حول مستقبل سورية

 هل نحتكم لألمل في 2019؟

تــرك اإلعــالن عــن اجتمــاع عــدد مــن القــوى والتيــارات والتجمعــات املدنيــة الدميقراطيــة 
الذي عقد بتاريخ 18 /11/ 2018ردود أفعال واســعة وخمتلفة ومتباينة، وهذا طبيعي 
وهــام جــدا فالــردود اإلجيابيــة والــيت أعلنــت عــن  مســامهتها يف النشــاطات اهلادفــة إىل بنــاء 
تيــار وطــين يوحــد القــوى الدميقراطيــة شــجعتنا علــى االســتمرار، وأكــدت صحــة توجهاتنــا 
وضرورهتــا امللحــة يف هــذه املرحلــة الشــديدة الصعوبــة الــيت متــر هبــا بــالدان، والــيت ســتحدد 
وإىل مــدى بعيــد طبيعــة النظــام اجلديــد الــذي ســتقرره - حــىت اآلن - القــوى اخلارجيــة 
بغيــاب الســورين وتياراهتــم الوطنيــة املبعثــرة واملتشــظية  واملتصارعــة أحيــاانً وغــر امللحوظــة 

يف عمليــة التغيــر القادمــة.
وأيضــاً فقــد شــجعتنا بعــض الــردود األخــرى علــى فتــح حــوار معهــا كوننــا مجيعنــا عطشــى 
للحــوار كمــا ذكــر الراحــل ســعد هللا ونــوس، وكــون احلــوار واحلــوار وحــده يســاعدان علــى 
حتديــد اخلالفــات والتوافقــات الــيت تظهــر - وهــذا طبيعــي- واالتفــاق علــى األعمــال 
املشــرتكة الــيت يتــم التوافــق حوهلــا، وعلــى اســتمرار احلــوار يف القضــااي اخلالفيــة، أو اإلعــالن 
أحــزاب وجتمعــات  مــن  فــال ميكــن ألي جتمــع مكــون  لتحلهــا،  للحيــاة  عنهــا وتركهــا 
متعــددة أن يتفــق علــى كل القضــااي الــيت تثرهــا احليــاة وإال حتــول إىل حــزب، وحــىت داخــل 
األحزاب ال يوجد اتفاق على كل القضااي اليت تناقش يف االجتماعات - وهذا طبيعي 
- إذاً فإنــين أرى أن بعــض املالحظــات الــيت عرضــت هــي قابلــة للمناقشــة خصوصــاً وأن 
مــن قــام بعرضهــا منظمــات وقــوى دميقراطيــة ال نســتطيع أن حنقــق أي تطــور بتجاوزهــا 
أو رفــض مناقشــتها أو حتويــل املناقشــات إىل صراعــات فهــذه ليســت مهمتنــا ولــن يكــون 

توجهنــا هبــذا الشــكل. 
وهذه السياسة ستسمح لنا بفتح مناقشة يف عدد من املالحظات اليت وردتنا وأدت إىل 
اعتــذار أصحاهبــا عــن متابعــة املشــاركة معنــا، وهــدف املناقشــات هــو الوصــول لتوافقــات 

إذا متكنــا واســتمرار احلــوار بشــكل أخــوي وبــدون تشــنجات وختويــن مــن قبلنــا أوال.
– أبــدى أحــد األحــزاب الوطنيــة والدميقراطيــة حتفظــه علــى فكرتــن عرضهمــا البيــان ، 
األوىل فكــرة إســقاط النظــام ، والثانيــة فكــرة طــرد اجليــوش األجنبيــة عــن بــالدان ، وهنــا 
نعــرض أن هــدف الشــعب الســوري وثورتــه هــو إســقاط نظــام االســتبداد، وبنــاء نظــام 
دميقراطــي بديــاًل عنــه وحنــن ال نســتطيع مناقشــة هــذه الفكــرة ألهنــا مــن ثوابــت توافقاتنــا 
يف الورقــة املقدمــة ، وكذلــك اســتمرار وجــود القــوات االجنبيــة يف بــالدان، وحنــن نتذكــر 
أننــا مجيًعــا اتفقنــا منــذ بدايــة الثــورة علــى رفــض التدخــل اخلارجــي، وكان هــذا الشــعار 
وال زال واحــداً مــن سياســاتنا الثابتــة حــىت اآلن، ونعتقــد أن احليــاة ستحســم صحــة أو 
خطــأ هــذه التحفظــات الــيت نــرى أن عــدم مشــاركة أصدقائنــا يف أعمالنــا هــو موقــف 
إجيــايب بعــد أن حتــددت اخلالفــات بشــكل واضــح ، وهــذا لــن مينعنــا مــن اســتمرار احلــوار 

وأبشــكال خمتلفــة .
– حتفــظ ممثــل أحــد التيــارات الوطنيــة الدميقراطيــة بوجــود اســم حــزب ال byd اىل 
جانــب جبهــة النصــرة وحــزب هللا وداعــش كأحــزاب متطرفــة، وشــعر أحــد األصدقــاء 
وهــو قائــد ســابق يف حــزب يســاري ابلقــرف مــن حلــظ ال byd بــن القــوى املتطرفــة.

وحنــن وضعنــا هــذا احلــزب ضمــن القــوى املتطرفــة لعــدة أســباب ســنذكر أمههــا لفتــح حــوار 
مــع اإلخــوة املتحفظــن، منهــا علــى ســبيل املثــال:

1- مســى احلــزب بواثئــق مؤمتــره حمافظــة احلســكة ابســم - غــريب كردســتان- أي هــو 
يفصلهــا عــن ســوراي وهــذا طــرح تقســيمي حنــن ال نوافــق عليــه، وابملناســبة حــدد اســم 
غــريب كردســتان بنفــس الفــرتة الــيت كان يتحــدث النظــام عــن ســورية املفيــدة، مث ظهــرت 
دولــة العــراق والشــام حبدودهــا املعروفــة وعاصمتهــا الرقــة، مث اإلمــارة اإلســالمية الــيت 
أرادت النصــرة أن تنشــئها يف إدلــب، أي حمــاوالت تقســيم ســوريه ال byd   كانــت 

وال تــزال جــزء مــن هــذه احملــاوالت.
2- مت تنفيــذ هــذا التوجــه وشــكل byd برائســته جيــش خــاص بــه وعلــم وبرملــان 

وحكومــة ورئيــس مــاذا يعــين ذلــك؟ هــل نقبــل هبــذا الوضــع؟
3- اســتعانت قوات byd اليت حتولت إىل قوات قســد ابألمريكان تســليحاً ودعماً 
ومتويــاًل وأدخلتهــم إىل مناطقهــا، وألمريــكا قواعــد خمتلفــة يف منطقــة اجلزيــرة أو شــرقي 
الفــرات، أال يشــبه هــذا العمــل اســتقدام النظــام للقــوات الروســية وادخاهلــا إىل بــالدان 
لقمــع ثورتنــا وكذلــك إدخــال امليليشــيات املتطرفــة واالســتعانة هبــا لتثبيــت حكمــه ؟ 
أليســت هــذه السياســية متشــاهبة عنــد الطرفــن؟ الذيــن يّدعــون نفــس اهلــدف.؟ ، 
ملــاذا نقبــل هــذا ونرفــض ذاك.؟، مث أال يســتطيع شــعبنا إذا متــت مســاعدته أن حيــارب 

االرهــاب الــذي اســتقدمه النظــام لقتــل الثــورة دون أي تدخــل خارجــي .
تعالــوا لنتحــاور أيهــا األصدقــاء األعــزاء ونتفاهــم علــى ثوابــت حمــددة،  وحنــن نؤكــد 
هنــا علــى إبعــاد كافــة اجليــوش وامليليشــيات واألحــزاب  املتطرفــة واألفــراد الغــرابء عــن 

بــالدان.
4- وأيضــاً وإذا كنــا متفقــن علــى وحــدة ســورية وإســقاط النظــام وبنــاء الدولــة املدنيــة 
وحماربــة كل أشــكال التطــرف وخمتلفــن علــى تقييــم مكانــة حــزب byd تعالــوا نعمــل 
مبــا حنــن متفقــون عليــه وأعلنــوا حتفظكــم علــى هــذه التســمية ليتــم احلــوار الالحــق 

حوهلــا وطويــال.
مــا اخلطــأ يف ذلــك ؟، حنــن نــرى ومتأكــدون أن التحالــف يؤكــد اخلــالف يف عــدد مــن 
النقــاط وعكــس التحالــف هــو الوحــدة، وأن وثيقــة التحالــف حتــدد التوجهــات األساســية 
للعمــل وميكــن ألي جمموعــة أن تعــرتض علــى أيــة نقطــة وتتحفــظ علــى تنفيذهــا، وهــذا 

طبيعــي يف عملنــا.

أايم مضت على انتهاء عام محل يف طياته كثراً من األحداث، فمن إعالن ترامب قراره األخر 
وهناك يف  هنا  اليت خرجت  الشعبية  واالنفجارات  وسياساته  من سورية،  اخلاص ابالنسحاب 
السودان وفرنسا واألردن ولبنان والعراق وغرها، ميكن لنا أن نستشرف أن عام 2019 لن يكون 
مرحياً وإجيابياً، بل سيكون عاماً صعباً على السورين والشعوب املطالبة حبقوقها، وسنشهد املزيد 

من االنفجارات الشعبية يف إطار نضال هذه الشعوب لتصل إىل حقوقها املنهوبة.
ميكن أن نرى يف قرار ترامب، الذي أعلنه على شكل تغريدة، الشكل األوضح للرأمسالية املتوحشة 
يف طورها اجلديد، حيث البحث الدائم عن املصاحل االقتصادية، بغض النظر عن مدى أتثرها 
على الشعوب واحللفاء، وبغض النظر عن أخالقيتها، وترسيخ النهج الرتامي - إن صح التعبر 
- للنهج السلطوي االستبدادي، بعيداً عن منطق العمل املؤسسايت؛ فالقرار كان فردايً من دون 
العودة إىل مؤسسات الدولة األمريكية ومشاورهتا، ما أدى كما نعرف إىل استقالة وزير الدفاع 

األمريكي احتجاجاً على القرار.
وفوجئ  أيضاً،  حلفائه  مشورة  على  حيصل  مل  إنه  بل  فحسب،  ذلك  عند  ترامب  يتوقف  مل 
انسحاهبم، واترة أخرى خترج  بعدم  فتارة خترج تصرحيات  االرتباك،  الفرنسيون ابلقرار وأصاهبم 
تصرحيات مبغادرهتم، كما فوجئ املتطرفون األكراد “الي كا كا والي واي دي” بقرار ترامب، 
الذي كان ينظر هلم بوصفهم ميليشيا حملية التزم معها بعقد هبدف قتال “داعش”، من دون أن 
يتطور األمر أكثر من ذلك؛ فهو مل يعدهم بقيام دولة كردية، بل أكدت التصرحيات األمريكية 

على الدوام على وحدة سوراي.
أعمى التطرف وحب السلطة القيادات الكردية، فاستقووا أبمريكا على شعبهم السوري، والتفوا 
املستبدة،  األنظمة  تفعله  ما  وفعلوا  معارضيهم،  الثورة وكل  واعتقلوا وصفوا كوادر  ثورته،  على 

والنتيجة أن قراءهتم اخلاطئة حول استمرار اخلارج يف دعمهم، جعلتهم فريسة للخذالن واإلرابك، 
فهرعوا حنو النظام لالستقواء به لكنه مل يستجب هلم، بل طلب منهم العودة إىل بيت الطاعة 
صاغرين، فوقعوا يف حرة من أمرهم، وأخذوا يبحثون عن طريقة للحفاظ على املكتسبات اليت 

حققوها بفضل الدعم األمريكي الذي سيتوقف بعد قرار ترامب.
ميكن لنا أن نذكر كيف صنعت الوالايت املتحدة األمريكية تنظيم القاعدة ودعمته ومولته يف عقد 
مؤقت مقابل إغراق االحتاد السوفييت السابق يف أفغانستان، مث استعملته فزاعة وذريعة لتفرض 
نفوذها هنا وهناك، حامية أنظمتها املستبدة القاتلة اليت تدعم مصاحلها االقتصادية، ومستمرة 

يف هنبها لثروات الشعوب.
تنظيم  تنظيم “داعش” اإلرهايب اخلارج من عباءة  الدويل بذريعة حماربة  التحالف  لقد تشكل 
يشبه شركة مسامهة شاركت يف  أنه  املختصن  العسكرين  احملللن  أثبت مجيع  الذي  القاعدة، 
ونذكر  وإيران،  األسد  خمابرات  رأسها  وعلى  العامل،  يف  املخابرات  أجهزة  من  الكثر  صناعتها 
هلم  وترك  ساعات،  خالل  املوصل  على  ابالستيالء  العراق  يف  املالكي  نظام  هلم  مسح  كيف 
وكيف  املخازن،  يف  املكدسة  احلديثة  واملعدات  واألسلحة  العراقية  البنوك  يف  الطائلة  األموال 
أخرج نظاما األسد واملالكي اإلرهابين من سجوهنم يف سبيل تشويه صورة الثورة املطالبة ابحلرية 
ولو ابحلد  فكرية -  أرضية  لوال وجود  لينشأ كتنظيم  يكن “داعش”  مل  االجتماعية.  والعدالة 
األدىن - جاهزة الستقباله، مث ساهم القمع الكبر واإلجرام حبق الشعوب، وإحساسهم ابلغنب، 
يف دفع الكثر من البسطاء إىل أتييد هذا التنظيم يف بدايته، والقتال حتت رايته، بعد أن ُخدعوا 
ابلشعارات اإلسالمية وشاهدوا النجاحات العسكرية السريعة اليت حققها التنظيم اإلرهايب على 

نظامي املالكي واألسد، القامعن لشعوهبم.

لقد تعلمنا يف مدارسنا التمسك ابلتاريخ واألجماد العسكرية، واعتبارمها املثل والقدوة، ومل نتعلم 
االقتداء ابلتقدم العلمي واحلضاري، ودرسنا مسامهات قوى اإلسالم السياسي اليت بنيت على 
العامل  من  مساحات كبرة  لتشمل  سيطرهتا  وامتدت  حاربتها،  اليت  اإلمراطورية  العقلية  أجماد 
القدمي، ومل ندرس يف املدارس التقدم العلمي ونتعلم أن احلضارة تبىن على العلوم املختلفة - العلوم 

التطبيقية واإلنسانية - وال تبىن على القتل والتدمر واالحتالل.
لقد بُعث حممد عليه أفضل الصالة والسالم داعياً إىل إمتام مكارم األخالق، عر نبذ العقلية 
القبلية واالنتقال إىل التوحيد مبعناه األمسى، أي اإلميان بوجود خالق جلميع الناس هم مجيعاً عبيد 
له وسواسية أمامه، وأبن هللا سبحانه وتعاىل جعل الناس شعوابً وقبائل ليتعارفوا، وخلق الصراع 
والتدافع ليحمي حرية الفكر والعبادة، فبدأ ابحلديث عن املهاجرين أهنم “أخرجوا من دايرهم بغر 
حق، إال أن يقولوا ربنا هللا”، أي أهنم أصحاب فكر وقمعوا بسبب فكرهم، مث ينتقل ربنا سبحانه 
وتعاىل للحديث أنه ” لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 

يذكر فيها اسم هللا كثرًا”، فوظف الصراع يف خدمة حرية التفكر والعبادة.
حلم  تدمر  هبدف  الفكرية،  مكوانتنا  يف  استثمرت  خارجية  صناعة  واإلرهاب  “داعش”  إذاً 
الشعوب ابالستقالل احلقيقي عن قوى االستغالل ووكالئها من املستبدين احمللين، فالرأمسالية 
مجيعاً كسورين  وحنتاج  مقدراتنا،  وهنب  سرقة  أجل  من  متقاتلن  متفرقن  تريدان  املتوحشة 
وكشعوب مضطهدة إىل مزيد من التضامن واإلميان ابلدميقراطية والوطنية بشكل حقيقي وليس 
عر الشعارات، كما حنتاج أيضاً إىل نشر الوعي واللجوء إىل احلوار واالحتكام إليه، ملنع أي قوة 
خارجية من استغالل خالفاتنا لتحقيق مصاحلها على حساب تدمر وطننا وهنب ثرواته، وما 

مل نصل مجيعاً إىل هذه النتيجة فإن عام 2019 قد يكون مظلماً ومدمراً ملا بقي لنا من أمل.

منصور األتاسي

زكي الدروبي

كاتب سوري

صحفي وكاتب سوري
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دور مراكز الفكر في
نع السياسة العامة في فلسطين

ُ
ص

إن دور مراكــز األحبــاث يف اجملتمعــات املتقدمــة مل يعــد دوراً هامشــياً بــل 
أصبــح أساســياً خاصــًة ابلنســبة لصانــع القــرار أو كبــار املســؤولن، حيــث 
اليوجــد لديهــم وقــت كايف أو معرفــة متخصصــة يف بعــض اجملــاالت أو 
القضــااي موضــع القــرار أو رســم السياســات العامــة ســواء االقتصاديــة أو 

االجتماعيــة أو السياســية أو األمنيــة أو غرهــا.
يف هــذا اإلطــار ال خيتلــف احلــال ابلنســبة لفلســطن عــن ابقــي اجملتمعــات 
يف  الفكــر  مراكــز  تؤديــه  أن  ميكــن  الــذي  الــدور  انحيــة  مــن  األخــرى 
صنــع السياســات العامــة، مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار خصوصيــة احلالــة 
الفلســطينية ســواء فيمــا يتعلــق بعــدم إســتقالليتها ســيادايً، أو مــن الناحيــة 
السياســية ومــا متــر بــه مــن إنقســام فلســطيين جيعــل مــن تلــك املراكــز تــؤدي 
أدوراً سياســية متناقضــة للواقــع، أو طــرح وجهــات نظــر سياســية اتبعــة مــن 

رؤى أو أفــكار حزبيــة.
ســأحتدث يف هــذا اإلطــار عــن دور مراكــز الفكــر الفلســطينية يف ُصنــع 

السياســة العامــة داخــل اجملتمــع الفلســطيين مــن عــدة مســارات: 

املسار األول: )التدخل يف السياسات العامة(.
املسار الثاين:) أجندة ترتيب األولوايت(.

املسار الثالث: )الوعي السياسي(.

املسار األول: التدخل يف السياسات العامة
نظــراً إلنعــدام الوقــت الــكايف لــدى صّنــاع القــرار أو كبــار املســؤولن، أو 
قلــة املعرفــة املتخصصــة يف بعــض اجملــاالت، أو القضــااي موضــع القــرار، أو 
رســم السياســات العامــة ســواء االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو السياســية 
أو األمنيــة أو غرهــا، فــإن مراكــز األحبــاث تتدخــل وتقــوم إبجــراء األعمــال 
البحثيــة بــداًل منهــم، يف هــذا اإلطــار يشــر هــوارد إىل أن مراكــز األحبــاث 
تلعــب دوراً مهمــاً يف تقــدمي األفــكار اجلديــدة والــرؤى اإلبداعيــة ابإلعتمــاد 
علــى أحباثهــم يف ترشــيد السياســات العامــة، أو متيــل إىل أن تلعــب دور 
الدمــج أو التوفيــق عنــد إختــالف أو تنــازع البروقراطيــة احلكوميــة حــول 
إعــداد سياســة معينــة، وتكــون تلــك األطــراف غــر موحــدة أو متوافقــة يف 
سياســاهتا مواقفهــا ورؤاهــا، فتقــوم عــادة مراكــز األحبــاث بــدور توفيقــي بــن 

تبايــن هــذه املواقــف وسياســاهتا أو أرؤاهــا.  

ومــن األدوار املهمــة الــيت ميكــن أن تلعبهــا مراكــز األحبــاث 
يف التدخــل يف صنــع السياســات العامــة وهــو أن تكــون قنــاة 
إتصال غر مباشرة أو غر رمسية بن الشخصيات السياسية 
الشــخصيات  أو  األطــراف  خاصــة  املســؤولن،  أو كبــار 
اخلارجيــة أو الدوليــة، وذلــك للتعــرف علــى أطروحاهتــم أو 
آرائهــم السياســية وطبيعــة إهتمامهــم، وذلــك هبــدف معرفــة 
أو سياســية  اقتصاديــة  قضــااي  الســائدة يف جمــال  إجتاهاهتــم 
أو غرهــا، أو دعــوة مثــل تلــك الشــخصيات للمشــاركة يف 
املؤمتــرات أو النــدوات الــيت تعقدهــا هــذه املراكــز البحثيــة.  

ألحبــاث  الفلســطيين  املركــز  دعــوة  املثــال  ســبيل  فعلــى 
السياســات والدراســات االســرتاتيجية )مســارات( وفــداً مــن 
األزمــات  إدارة  مبــادرة  مــع  ابلتعــاون  الفلســطينية  الفصائــل 
إلزالــة  عمليــة  مقرتحــات  عــدة  مناقشــة  هبــدف  الفلنديــة 
العراقيــل الــيت حتــول دون إهنــاء االنقســام وإســتعادة الوحــدة 

الوطنيــة. 
املعرفــة  أو  للمعلومــات  هامــاً  مصــدراً  تشــكل  فقــد  ذلــك  عــن  فضــاًل 
علــى  القــدرة  خــالل  مــن  الفلســطينية  العليــا  القيــادات  أو  للمســؤولن 
متابعــة أحــدث الدراســات وترمجــة املنشــورات واملؤلفــات الــيت تصــدر عــن 

الــدول األخــرى.  البحثيــة يف  املؤسســات واملراكــز 
يف هــذا اإلطــار يشــكل مركــز القــدس منوذجــاً هامــاً لرتمجــة املنشــورات 
الصــادرة عــن الســلطة اإلســرائيلية وتقدميهــا للــرأي العــام الفلســطيين، أو 
مواضيــع خمتلفــة  تقاريــر مرتمجــة يف  شــكل  الفلســطينن يف  للمســؤولن 
قــد تكــون ذو طابــع سياســي، أو اقتصــادي، أو أمــين وتقدميهــا للــراي 
العــام الفلســطيين، أو املســؤولن الفلســطينن يف شــكل مــادة إعالميــة، 
إىل جانــب ذلــك يقــدم املركــز الفلســطيين لألحبــاث ودراســة السياســات 
العديــد مــن االصــدارات البحثيــة ســواء فيمــا يتعلــق ابلشــأن الفلســطيين، 
أو دراســة املشــروع الصهيــوين، أو دراســة املنظومــة العربيــة أو الدوليــة. 
للمعلومــات  مهمــاً  ذلــك تشــكل مراكــز االحبــاث مصــدراً  إىل جانــب 
النخبــة  دور  أحيــاانً  تــؤدي  فقــد  القــرار،  للمســؤولن وصانعــي  واملعرفــة 
املعوملــة الــيت تســعى دومــاً لتقــدمي اخلدمــات االستشــارية للقطــاع احلكومــي 
ومؤسســاتة يف العديد من القضااي اليت تتطلب معرفة متخصصة وســرعة 
يف االجنــاز والقــرار، حيــُث أن املراكــز البحثيــة عــادًة مــا تتوفــر هلــا جمموعــة 
أو شــبكة مــن اخلــراء أو الباحثــن الذيــن ميلكــون القــدرة علــى توفــر 

البيــاانت البحثيــة الالزمــة لصنــاع القــرار أو املســؤولن عنــد احلاجــة. 
مــن مراكــز  يتــم تكليــف ابحثــن متخصصــن  قــد  املثــال  فعلــى ســبيل 
فلســطينية إلعــداد تقاريــر خمتصــرة لصنــاع القراروالقيــادات العليــا حــول 
قضــااي معينــة منهــا تتعلــق ابملفاوضــات الفلســطينية، أو عمليــة الســالم، 
أو طــرح مشــروع إهنــاء االنقســام الفلســطيين وحتقيــق الوحــدة الوطنيــة، 
فعلــى ســبيل املثــال املبــادرة الــيت قدمهــا مركــز مســارات إلهنــاء اإلنقســام 
موثوقــة  فلســطينية  شــخصيات  علــى  الضغــط  خــالل  مــن  الفلســطيين 

تنفيذهــا.  لضمــان 

املسار الثاين: ترتيب األولوايت
تعتمــد احلكومــة الفلســطينية أو بعــض املســؤولن فيهــا علــى بعــض املراكــز 
والباحثــن  اخلــراء  بعــض  علــى  أو  القــرار،  صنــاع  مــن  املقربــة  البحثيــة 

العاملــن فيهــا إلجــراء املقابــالت االعالميــة، وذلــك للتعبــر عــن رســائل 
مواقــف  عــن  للتعبــر  أو  مباشــرة،  غــر  دبلوماســية  إشــارات  أو  فوريــة، 
أزمــات  أو  قضــااي جدليــة  حــول  األطــراف  بعــض  إىل  معينــة  اســتباقية 

سياســية. 
العاملــن يف  الفضائيــات االعالميــة بعــض  يف هــذا اإلطــار تســتضيف 
مراكــز االحبــاث الفلســطينية، منهــم علــى ســبيل املثــال هــاين املصــري، 
أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية  إشــارات  تقــدمي  هبــدف  شــعبان،  عمــر 
اجتماعيــة، للشــارع الفلســطيين، أو حــىت يف غالبيــة األحيــان التعبــر عــن 
مواقــف قــد تكــون جديــدة وجدليــة هتــم الشــارع الفلســطيين مثــل: مســألة 
املصاحلــة الفلســطينية، وقضيــة الضمــان االجتماعــي مؤخــراً الــيت أاثرت 
جــداًل إعالميــاً وسياســياً علــى كافــة األطــر واملســتوايت داخــل اجملتمــع 

الفلســطيين. 
أمهيــة إعتمــاد احلكومــة الفلســطينية علــى بعــض اخلــراء أو العاملــن يف 
التعبــر عــن بعــض القضــااي أو األزمــات السياســية الــيت حتــدث داخــل 
الشــارع الفلســطيين، إمنــا ينــُم عــن أمهيــة تلــك املراكــز ومصداقيتهــا أمــام 
الــراي العــام الفلســطيين، إىل جانــب قدرهتــا علــى مواكبــة كافــة التطــورات 
السياســية واالجتماعيــة وإيصاهلــا للشــارع الفلســطيين بكفــاءة ومهنيــة إىل 

حــٍد مــا.  

املسار الثالث: الوعي السياسي
السياســي  الوعــي  مســألة  يف  اإلعتبــار  بعــن  أنخــذ  أن  علينــا  جيــب 
أمريــن يف غايــة األمهيــة: أوهلمــا طبيعــة الرامــج والدراســات واملقــاالت 
البحثيــة الــيت تصدرهــا تلــك املراكــز، والــيت جيــب أن تكــون يف الغالــب 
مالمســة للواقــع احمللــي بــكل تفاصيلــه وحيثياتــه، وهــذا فعــاًل مــا تطبقــه 
بعــض املراكــز البحثيــة يف فلســطن ســواء مركــز ابل ثنيــك للدراســات 
االســرتاتيجية، مركز مســارات، ومعهد فلســطن للدراســات االســرتاتيجية 
وغرهــا الــيت حتــرص دومــاً علــى أن تكــون أنشــطتها متعــددة ومتنوعــة 
العاملــن  الشــخوص  وليســت حمصــورة ابجتــاه واحــد. اثنيهمــا: طبيعــة 
يف املؤسســات البحثيــة والذيــن يقــع عليهــم عــبء ثقيــل يف تطويــر تلــك 
الرامــج والدراســات البحثيــة حبيــث تصــل لصنــاع القــرار واملســؤولن يف 
الشــأن الفلســطيين بطريقــة أكثــر مهنيــة وواقعيــة، عــالوة عمــا ســبق ال 
ينحصر الوعي السياسي يف املثالن السابقن، بل قد يتعدى يف تعاطي 
اجملتمــع احمللــي مــع خمرجــات تلــك الرامــج مــن حيــث جودهتــا وكفاءهتــا 
وأمهيتهــا علــى أرض الواقــع، يف خلــق برامــج جديــدة أكثــر حيويــة وإنتاجــاً 
كمــا هــو متعــارف عليــه ســابقاً أبن أغلــب املراكــز البحثيــة تركــز علــى 
دراســات املــرأة، والشــباب بشــكل عــام.  ليتعــدى ذلــك فيمــا بعــد إىل 
القــدرات االســرتاتيجية  بنــاء  دراســة موضوعــات جديــدة وحيويــة مثــل 
فلســفة  املتبــادل،  التثقيــف  تعزيــز  فلســطن،  يف  األهليــة  للمؤسســات 

وثقافــة الالعنــف، بنــاء القــدرات.
إن دراســة مثــل تلــك املوضوعــات وتبينهــا مــن قبــل بعــض مراكــز الفكــر 
ســتؤدي فيمــا بعــد ســواء علــى املــدى القريــب، أو الطويــل إىل إحــداث 
الوعــي  زايدة  جمــال  يف  خاصــة  الفلســطيين،  الشــارع  يف  مهــم  تغيــر 
السياســي للمواطنــن واخلــروج عــن النمــط التقليــدي املتعــارف عليــه، أو 
يف كيفيــة تعاطــي صانــع القــرار الفلســطيين مــع تلــك املواضيــع خاصــة يف 

املمارســة امليدانيــة.

د. معاذ عليوي

أكاديمي وباحث فلسطيني
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إسرائيل والنظام السوري
شريكان بقتل الفلسطينيين

قانون العقوبات السوري
وموجبات التحديث والتعديل

الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  عليــه  أطلــق  مبــا  ســنواًي  العــامل  حيتفــي 
الفلســطيين، ويف الوقــت الــذي يفــرتض فيــه أن يكــون هــذا اليــوم يوًمــا حلمايــة 
الشــعب الفلســطيين، يتابــع الفلســطيين/ الســوري ذلــك بقلــب جمــروح، وحيــوات 
ملؤهــا احلســرة واألمل ملــا القــاه الفلســطيين كمــا الســوري يف أرض ســورية، علــى يــد 
اجلــالد/ النظــام الســوري اجملــرم، الــذي أذاق الفلســطينين كل أصنــاف العــذاب 
والقتــل واالعتقــال. اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيين هــو يــوم أيًضــا 
للذكــرى واالســتذكار والكشــف، حيــث مت تدمــر خميــم الرمــوك وحنــدرات فــوق 

رؤوس أهلــه الفلســطينين والســورين، وتُــرك املخيــم دمــارًا وخــرااًب.
يف هــذا اليــوم كان أن ســألنا بعــض الكتــاب الســورين ممــن عاشــوا الواقــع الســوري 
والفلســطيين بــكل آالمــه حيــث حتدثــت إلشــراق الكاتبــة والشــاعرة الدمشــقية 
بقــي  هــل  واالســتغراب،  الدهشــة  مــن  بكثــر  أتســاءل   « قائلــة  االمــام  انئلــة 
فلســطيين علــى ظهــر هــذه البســيطة جيهــل اتريــخ إجــرام نظــام عصابــة األســد مــن 
األب إىل وريثــه غــر الشــرعي حبــق هــذه األمــة وحبــق شــعبن مــن أعــرق وأعظــم 
شــعوهبا عراقــة وأصالــة وبســالة؟!!!!، الشــعب الفلســطيين الصامــد الــذي كتــب 
الذيــن صدعــوا  هــؤالء  مــن  والتنكيــل  والقتــل  والغــدر  يســام اخلســف  أن  عليــه 
والتصميــم  لفلســطن،  العشــق  وبشــعارات  مــن دون طحــن،  رؤوســنا جبعجعــة 
علــى فدائهــا ابلــروح والــدم، وحتريرهــا حــىت مــن أطــالل مدننــا املدمــرة بصواريــخ 
حلــف املقاومــة واملمانعــة وبوتــن حليــف نتنياهــو، مبــاذا نذكــر هــؤالء األخــوة 
الفلســطينين الذيــن حيــج بعــض شــعرائهم وأدابئهــم اىل قلعــة العروبــة الشــاخمة علــى 
أنقــاض مدننــا وقــراان، يقبــع حاكمهــا العميــل يف جحــره، وقــد ســلم مفاتيحهــا 
لبوتــن حليــف نتنياهــو، وحثالــة مليشــيات نظــام املــاليل املتخلــف؟!، أنذكرهــم 
مبــن أهنــى منظمــة التحريــر واملقاومــة الفلســطينية يف لبنــان شــارون العــرب كمــا قــال 

عرفــات حياصــران مــن الــر وشــارون مــن البحــر؟!!، أنســرتجع ذكــرى جمــازر تــل 
الزعــرت وجســر الباشــا، حيــث قضــى ثالثــة آالف شــهيد فلســطيين ابلطريقــة ذاهتــا 
الــيت اتبعهــا ابئــع اجلــوالن يف جمــزرة محــاة، والفــرق الوحيــد يف العــدد حيــث قضــى 
يف محــاة 40000 ألــف شــهيد ظلًمــا وافــرتاء وعــدواان، وقــد ســارع رابــن رئيــس 
وزراء الكيــان الصهيــوين إىل أتييــد القاتــل يف الفتــك ابإلرهابيــن، متاًمــا كمــا يفعــل 
نتنياهــو وحليفــه بوتــن اليــوم الــذي مت االســتنجاد بــه علــى عجــل ليحــول دون 
ســقوط ســفاح الكيمــاوي حامــي أمــن اســرائيل »، مث أضافــت » لقــد أحصــى 
أحد الباحثن الفلســطينين عدد من قتلتهم اســرائيل يف هجومها الوحشــي على 
غــزة فيمــا أمستــه احلديــد املســكوب فوجــده أقــل عــدًدا مــن الفلســطينين الذيــن 
قتلهــم نظــام عصابــة الوريــث غــر الشــرعي، انهيــك عــن مــن مت تعذيبهــم حــىت 
املــوت واملفقوديــن الذيــن ســقطوا أشــالء حتــت أنقــاض بيوهتــم املدمــرة يف خميمهــم 
العامــر الــذي مت قلــب أســافله أعاليــه حبجــة داعــش الــيت مت نقلهــا ابلباصــات 
املكيفــة الســتخدامها يف اســتهداف صــرح آخــر، ومــازال إعــالم عصفوريــة األســد 
يعيــد علــى مســامعنا مــا هتــرأ مــن شــعاراته وقــد أســقطت هــذه الثــورة الفاضحــة 
املقــاوم بعــد أن  التــوت، واســرائيل تطالــب أن يرابــط جيشــه  عــن عــاره أوراق 
ينهــي مهماتــه التعفيشــية علــى حدودهــا، فوحــده مــن أتمــن لــه، ربَّتــه علــى الغــايل 
تقصفــه فينتظــر الزمــن املناســب الــذي أييت وال أييت وتصفعــه علــى األيســر فيقبــل 
يدهــا ويديــر هلــا األميــن ويغمــز هلــا بعينــه وهــو يــردد للمغفلــن املــوت إلســرائيل، 
وتســأله عــن اجلــوالن فيشــر إىل اســكندرون هدفنــا، أمــا اجلــوالن فــكان اي مــا 
كان، ابعهــا األب مفروشــة وطوهبــا الغــالم، قــد ابتــوا واعالمهــم اضحوكــة العصــر 

ونكتــة الزمــان«.
أمــا الباحــث الســوري عمــر العبيــد فقــال » كعــادة النظــم االســتبدادية الــيت ال 

متلــك شــرعية، فهــي تبحــث دائمــاً عــن قضــااي كــرى تدعــي مســاندهتا وتغطــي 
مــن خالهلــا علــى طبيعتهــا الالشــرعية وممارســاهتا القمعيــة وهــو مــا متيــز بــه النظــام 
الداعــم  بصــورة  التمظهــر  علــى  دائمــاً  الســوري  النظــام  حــرص  وقــد  الســوري، 
واملســاند للقضيــة الفلســطينية علــى املســتوى اإلعالمــي وضمــن اجملتمــع الســوري، 
وهــو مــا ينســجم - نظــرايً - مــع موقــف اجملتمــع الســوري يف موقفــه اإلجيــايب جتــاه 
القضيــة الفلســطينية ومســاندهتا ودعــم احلــق الفلســطيين ابعتبــاره جــزء مــن النســيج 
العــريب وكقضيــة إنســانية أخالقيــة، إال أن املمارســات احلقيقيــة للنظــام الســوري 
مل ختــرج عــن إطــار التوظيــف واالســتثمار مبــا خيــدم اســتمرار هــذا النظــام علــى 
املســتوى احمللــي واإلقليمــي والــدويل، يف حــن لعــب النظــام الســوري علــى تعزيــز 
االنقســامات الفصائليــة الفلســطينية وكشــف الغطــاء عــن املقاومــة الفلســطينية 
سياســًيا ولوجســتياً يف عــدة مراحــل لدرجــة وصلــت حلالــة االســتهداف املباشــر«، 
الوجــدان  يف  حاضــرة  الزعــرت  تــل  خميــم  أحــداث  تــزال  ال   « العبيــد  وأضــاف 
الفلســطيين والوجــدان العــريب واإلنســاين، واليــوم جنــد يف املعتقــالت الســورية مــن 
األخــوة الفلســطينين ومــا يتعرضــون لــه مــن أعمــال بطــش وتعذيــب كمــا الســورين 
)أبــو  أذكــر  أزال  عــام 2013-2014 ال  الشــخصية يف االعتقــال  وبتجربــيت 
صــاحل( ذلــك الرجــل اخلمســيين الــذي كان قــد مــر علــى اعتقالــه  تســع وعشــرون 
عامــاً تنقــل خالهلــا بــن ســجين تدمــر وصيــداناي ســيئي الصيــت قبــل أن ينتهــي 
مقامه يف ســجن عدرا املركزي، وهذه الشــخصية الفلســطينية ختتزل طريقة تعامل 

النظــام الســوري مــع الفلســطينين«.
ولســوف يــزداد انكشــاف النظــام الســوري اجملــرم يوًمــا بعــد يــوم، مبــا فعلــه مــن أجــل 
)املمانعــة( و)حتريــر فلســطن(، الــيت أطنــب آذاننــا هبــا، وهــو يفعــل العكــس مــع 

شــريكته إيــران ومدللهــا اجملــرم حــزب هللا.

بــه يف ســورية حاليــاً ابملرســوم التشــريعي رقــم  صــدر قانــون العقــوابت املعمــول 
148 املؤرخ يف 1949/6/22م، وبُدئ يف تطبيقه اعتباراً من 1949/9/1م. 
واســتمد معظــم أحكامــه مــن قانــون العقــوابت اللبنــاين الصــادر عــام 1943م، 
القــدمي،  الفرنســي  العقــوابت  قانــون  مــن  مــواده ابألصــل  اســتمد  بــدوره  الــذي 
ومــن قانــون العقــوابت اإليطــايل، وابلرغــم مــن مــرور ســبعة عقــود علــى تطبيــق 
هــذا القانــون اال أنــه مــا زال صامــداً يلــي كثــراً مــن متطلبــات العدالــة اجلنائيــة 
يف ســوراي، ولعــل مــن اإلنصــاف القــول إن هــذا القانــون الــذي وضــع قبــل 70 
ســنة كان ســابقاً لعصــره واســتلهم مبــادئ حقــوق اإلنســان، وإن معظــم مــواده 
مــا زالــت صاحلــة ومتوافقــة مــع املعايــر الدوليــة ومبــادئ احملاكمــة العادلــة، ومنهــا 

علــى ســبيل املثــال:
آ - أحــكام إعــادة االعتبــار الــواردة ابملــادة 158 تعتــر أمــراً اجيابيــاً يشــجع 
اندماجهــم  عــودة  ييســر  ممــا  الســابق  الســجن  احملكومــن علــى جتــاوز آاثر 

ابجملتمــع.
ب - املــادة /55/ تقضــي بوقــف تنفيــذ عقوبــة احلبــس ابحلامــل ملــا بعــد 
والدهتــا بفــرتة كافيــة، وعــدم تنفيــذ العقوبــة ابلوالديــن معــاً بــل تنفــذ حبقهمــا 

علــى التتــايل وهــذا أمــر متوافــق مــع حقــوق املــرأة ومصلحــة الطفــل.
ج - أحــكام وقــف التنفيــذ الــواردة ابملــادة /171/ ومــا بعدهــا تتوافــق مــع 
روح العقــوابت اجملتمعيــة، ومــع هــدف العقوبــة االصالحــّي وليــس االنتقامــّي.
النتــزاع  ابلتعذيــب  يقــوم  مــن  جتــرمي  علــى  تنــص  الــيت   391 املــادة  د- 
مناهضــة  اتفاقيــة  إعــالن  قبــل  ابلقانــون  ورد  النــص  وهــذا   ’ االعرتافــات 

ســنة. أبربعــن  التعذيــب 
هـــ - املــادة 482 خبصــوص جرميــة ابعــاد القاصــر عــن والديــه، والتشــديد 
علــى  الواقــع  اجلنســي  االعتــداء  خبصــوص   489 ابملــادة  الــوارد  ابلعقوبــة 

الطفــل. اتفاقيــة حقــوق  مــع روح  تتوافــق  األطفــال كلهــا 
الســجينات  علــى  االعتــداء  499خبصــوص  ابملــادة  الــوارد  التشــديد   - و 
مــن متــويل الرقابــة عليهــن، وهــذا ينســجم مــع قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة 

ابنكــوك(. )قواعــد  الســجينات 
إمنا هناك العديد من موجبات التعديل منها:

1- إن املمارســة اليوميــة قــد كشــفت عــن وجــود عــدة ثغــرات فيــه، ظهــرت مــن 
مــن  ملــا تطرحــه  تقــدمي حلــول  ممــا يســتلزم  املتجــدد  الواقــع االجتماعــي  خــالل 

إشــكاليات.
2-  إن مصادقــة أيــة حكومــة علــى أّي مــن املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة جتعلهــا 
ملزمــة بتعديــل قوانينهــا وفقــاً ملــا التزمــت بــه مــن خــالل توقيعهــا علــى هــذه املواثيــق.

3- إن الطفــرة الكــرى الــيت عرفتهــا منظومــة حقــوق اإلنســان يف العــامل، واحلــرص 
علــى صيانــة هــذه احلقــوق، تفــرتض هــذه التعديــالت.

بــطء  جلهــة  انتقــاد،  حمــل  ســوراي  اجلنائيــة يف  العدالــة  نظــام  أصبــح  لقــد    -4
عــدد  لتضخــم  نظــراً  ابملــرة  حمــددة  غــر  أو  اآلجــال طويلــة  اإلجــراءات، وكــون 

القضــاء. علــى  املعروضــة  القضــااي 
للحــدود،  العابــرة  واجلرائــم  املنظمــة  واجلرميــة  اجلرميــة،  ظاهــرة  تصاعــد  إن   -5
وظهــور أنــواع جديــدة مــن اجلرائــم املرتبطــة ابلتقــدم العلمــي، أابن عــن قصــور 

قانــون العقــوابت يف مكافحتهــا، وعــن عــدم مواكبتــه ملنظومــة حقــوق اإلنســان. 
مقتضيــات التعديــل  إن التقــدم التشــريعي اهلائــل الــذي شــهده الفكــر القانــوين 
يف العــامل وتطــور فلســفة العقــاب، يســتوجبان إعــادة النظــر يف قانــون العقــوابت 
واالتفاقيــات  املواثيــق  منظومــة  مــع  العقــوابت  قانــون  مالءمــة  أن  احلــايل، كمــا 
الدوليــة الــيت وقعــت عليهــا ســوراي، تفــرض تدخــل املشــرع ليتوافــق القانــون معهــا، 
بغيــة تكريــس محايــة احلــرايت الفرديــة واجلماعيــة، وإلغــاء عقوبــة األشــغال الشــاقة 
وإعــادة النظــر بعقوبــة االعــدام، واعتمــاد مبــادئ حقــوق االنســان يف مجيــع مــواده، 
وإلغــاء التمييــز يف أحكامــه ومــن ذلــك )التمييــز ضــد املــرأة( وصــواًل لبنــاء دولــة 
احلق والقانون واملواطنة املتســاوية. ويف ســياق موجبات حتديث هذا القانون فإن 
مبــدأ عــدم اإلفــالت مــن العقــاب، وضمــان مالحقــة وحماكمــة مجيــع مــن ارتكــب 
جرائــم احلــرب واإلابدة واجلرائــم ضــّد اإلنســانية حبــّق الشــعب الســوري، وخباّصــة 
الطاغيــة األســد وأركان نظامــه اجملــرم، أمــام احملاكــم الوطنيــة يســتدعي ابلضــرورة 
والنــّص  مــواده،  اإلنســانية ضمــن  ضــد  واجلرائــم  واإلابدة  احلــرب  جرائــم  إدراج 
علــى عــدم تقادمهــا حتقيقــاً للعدالــة، وتطبيقــاً ألحــكام اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم 
احلــرب واجلرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية لعــام 1968. أخــراً إنــين أرى أن تعديــل 
قانــون العقــوابت الســوري ال يســتويف أغراضــه إال إذا ترافــق مــع إصــالح السياســة 
العقابيــة، واعتمــاد التدابــر اجملتمعيــة وغــر االحتجازيــة والنــص عليهــا يف قانــون 
العقــوابت الســوري، وكذلــك تعديــل كل مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة 
وقانــون العقــوابت العســكرية، لنصــل إىل نظــام عدالــة جنائيــة عصريــة تواكــب 

املفاهيــم اجلديــدة للعدالــة، وتســتلهم روح املواثيــق الدوليــة حلقــوق االنســان.

أحمد مظهر سعدو

المحامي أحمد صوان

صحفي وكاتب سوري

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار





12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Geçici Hükümeti Tarım 
Bakanı Cemal Keleş, Fecr Radyo’da her hafta Çarşamba günü yayınlanan 
Suriye Diyalogları programına konuk olarak gündemi değerlendirdi ve dinley-
icilerden gelen soruları yanıtladılar.
Bakan Keleş, Fecr Radyo’da canlı olarak yayınlanan programında; Kuzey Suri-
ye’deki muhaliflerin kontrolünde bulunan ve yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı 
bölgelerdeki ziraat alanında yapılan çalışmalar, hayvansal üretim, gıda dene-
timleri, tohum ıslah çalışmaları ve Suriye dışsındaki kuruluşlarla yapılan orak 
çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiyeli ve Suriyeli 10 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan 
kardeşlik ormanı projesi kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.
Şenlikte Türk ve Suriyeli çocuklar tarafından Türkçe ve Arapça ezgiler, marşlar, yöre-
sel müzikler, skeçler, karate ve spor gösterileri yapıldı. Programda işitme engelli-
ler için işaret diliyle şarkılar da söylendi. Salondaki misafirler tarafından büyük bir 
beğeni ile takip edilen program sonunda tüm çocuklar sahneye çıkarak birlikte şarkı 
söylediler.

Suriye Televizyonu Genel Müdürü Enes Ezrak ve beraberindeki heyet 1 Şubat Cuma 
günü Ortadoğu Medya İletişim Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Emi-
noğlu ile beraber Türkçe Arapça ve Kürtçe yayın yapan Radyo Stüdyoları, TV Stüdyo-
su, İşrak Gazetesi ve Grafik-Montaj Stüdyosunu gezen Enes Ezrak’a çalışmalarla 
ilgili bilgi verildi. Enes Ezrak Ortadoğu Medya İletişim Merkezi’nin TRT’ye çektiği 
programlara büyük ilgi göstererek çalışmaları takdir ile karşıladı.

الثورية  للقوى  الوطين  لالئتالف  التابعة  االنتقالية  السورية  احلكومة  الزراعة  يف  وزير  انقش  مجال كلش 
خالل  وذلك  املتصلن،  املستمعن  أسئلة  على  وأجاب  السورية  املستجدات  انقش  السورية،  واملعارضة 

مشاركته يف برانمج »حوارات سورية« الذي يبث على إذاعة فجر كل أسبوع.
وتطرق الوزير كلش، خالل الرانمج الذي يبث مباشرة على راديو فجر Fecr ؛ إىل عدد من احملاور 
اليت ختص اجملال الزراعي يف منطقة مشال سوراي واليت يعيش فيها حنو مخسة مالين سوري حتت سيطرة 

املعارضة السورية. 
ومن القضااي املتعلقة ابملنطقة اليت انقشها الوزير وقدم معلومات تفصيلية جديدة حوهلا: االنتاج احليواين، 
وفحوصات سالمة األغذية وأعمال حتسن البذور الزراعية، واملشاريع املشرتكة اليت يتم تنفيذها  ابلتعاون 

مع مؤسسات خارج سوراي.

شاركت عشر مؤسسات مدنية غر حكومية، تركية وسورية يف تنظيم مهرجان لألطفال، وذلك يف إطار مشروع 
»حديقة األخوة« اليت تشكلت ابحتاد هذه املؤسسات العشرة.

الوطين  ونشيد  والعربية  الرتكية  األغاين  مثل  منوعة،  فنية  عروضا  املهرجان  يف  وسوريون  أتراك  أطفال  وقدم 
واملوسيقى احمللية والريفية وعروض كاراتيه ومسرح وعروض رايضية.

 يف هناية الرانمج، صعد مجيع األطفال إىل املسرح وأنشدوا سوية بعض األغاين. وقد حاز الرانمج وقراته 
املنوعة على إعجاب اجلمهور والضيوف.

زار املدير العام للتليفزيون السوري، أنس أزرق والوفد املرافق له مركز الشرق األوسط اإلعالمي يوم اجلمعة 
األول من شباط. وخالل هذه الزايرة، مت إطالع السيد أنس أزرق على  معلومات تفصيلية حول أعمال 
والعربية  الرتكية  ابللغات  تبث  اليت  الراديو  استوديوهات  يف  أزرق  السيد  جتول  وقد  زارها.  اليت  األقسام 
بصحبة  اجلولة  ومتت  واملونتاج.  اجلرافيك  واستوديو  إشراق،  وجريدة  التلفزيون،  واستديوهات  والكردية، 

املنسق العام ملركز الشرق األوسط لإلعالم واالتصال حممد فاتح أمن أوغلو.
 وقد أبدى أنس أزرق اهتماما كبرا ابلرامج اليت أنتجها وصورها مركز الشرق األوسط لإلعالم لصاحل قناة 

TRT  مبداي إعجابه وتقديره جلهود املركز.

وزير الزراعة السوري يناقش المستجدات وجدول األعمال

تنظيم مهرجان لألطفال بالتعاون 
بين المنظمات غير الحكومية التركية والسورية

مدير تلفزيون سوريا يزور مركز »الشرق األوسط« اإلعالمي.

Suriye Tarım Bakanı Gündemi Değerlendirdi

Türk ve Suriyeli STK’lardan Ortak Çocuk Şenliği
Suriye TV Genel Müdüründen Ortadoğu Medya’ya Ziyaret
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Sinema ve televizyon oyuncusu Sinan Albayrak, İHH gönüllülerinin başlattığı “Hikay-
eyi Sen Tamamla” kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, Suriyeli çocuklara dağıttı.
Sinan Albayrak, yaptığı açıklamada savaş mağduru çocukların ihtiyaçlarının gider-
ilmesi gerektiğini söyledi. Albayrak, “Çocukların dini, dili, ırkı olmuyor. Savaş her 
çocuğu derinden yaralıyor. Suriye gibi birçok coğrafyada çocuklar mağdur oluyor. 
Bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerekiyor” dedi. 
Suriye’de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ve yetimhaneleri zi-
yaret ederek sosyal medya üzerinden toplanan çizmeleri savaş mağduru çocuklara 
ulaştırdıklarından bahsetti.

Suriye’de 7 aylıkken 600 gram olarak dünyaya gelen ve Türk Kızılay aracılığıyla getirildiği 
Türkiye’de yapılan tedaviyle 2,5 kilogram ağırlığına ulaşan Yezan El Habun, sağlıklı bir 
şekilde Cilvegözü Sınır Kapısında anne ve babasına teslim edildi. 
Annesi Ragad Amram’ın yaklaşık 6 ay önce Halep’te prematüre olarak dünyaya getirdiği 
Yezan El Habun, Türk Kızılay aracılığıyla tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi. Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastanenin tedavi masraflarını üstlendiği minik bebek, 
yaklaşık 6 ay boyunca kuvözde tedavi görerek sağlığına kavuştu.

İstikrar Spor Kulübü Yüzme Takımından 4 spor-
cu Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen 
Ata Yüzme Şenliklerinde başarı belgesi aldı.
180 sporcunun katılımıyla şenlik tarzında geçen 
yarışma 2 Şubat Cumartesi günü Alleben 
Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışmaya İstikrar 
Spor Kulübü Yüzme Takımından 5-7 ve 8-10 
yaş branşlarında 4 sporcu katıldı ve başarı 
belgesi aldı.  

شارك املمثل السينمائية والتلفزيوين الرتكي سنان البرق يف توزيع 5000 حذاء على ألطفال السورين.
وكان متطوعون أتراك من هيئة اإلغاثة İHH   قد مجعوا هذه الكمية من األحذية املوزعة.

وقال سنان البرق يف تصريح له إنه من الضروري جدا تلبية احتياجات ضحااي احلرب واملظلومن يف سوراي. 
مضيفا أن األطفال ال يدركون معىن الدين، اللغة أو العرق، وأن فاحلروب تصيب كل طفل وتؤذيه بصورة 
عميقة. وقال البراق إن األطفال يف العديد من املناطق يتعرضون لالضطهاد والظلم كما حيدث يف سوراي، 

داعيا أصحاب الضمائر إىل تلبية حاجات املظلومن وضحااي احلرب ومساعدهتم.
وحتدث البراق عن زايرته لدور األيتام وخميمات السورين الذين هجروا من أراضيهم قسرا، وأكد مشاركته يف 
توزيع األحذية اليت مت مجعها عر منصات التواصل اإلجتماعي، على األطفال السورين احملرومن واحملتاجن.

تسلمت عائلة الرضيع السوري يزن اهلابون الذي تلقى العالج يف تركيا ابنها من معر »جيلفاغوزو« احلدودي.
وكان الرضيع يزن قد ولد وهو يف الشهر السابع يف سوراي بوزن ال يتجاوز 600 غرام، لكن مت إحضاره إىل تركيا مبساعدة 
اهلالل األمحر الرتكي ومت تقدمي العالج له إىل أن حتسنت حالته الصحية ووصل إىل وزن 2 كيلو غرام ونصف الكيلو. ومت 
تسليمه ألمه وأبيه وهو بصحة جيدة. حيث توسطت مجعية اهلالل األمحر الرتكي يف إحضار الوليد يزن الذي وضعته أمه 
»رغد أمرام« يف والدة مبكرة يف مدينة حلب قبل حنو ستة أشهر، وذلك بغرض تلقي العالج. وقد تلقى الرضيع العالج 
ملدة ستة أشهر يف مستشفى خاص يف بلدة الرحيانية التابعة لوالية هاطاي الرتكية، وبقي الرضيع يف احلضانة حتت الرعاية 

الصحية إىل أن حتسنت حالته الصحية وانتعش.

حصل 4 رايضين من فريق السباحة التابع إىل »اندي االستقرار 
السباحة  الرايضي« على شهادات جناح وتقدير خالل مهرجان 
الذي نظمته بلدية منطقة »شهيد كامل« Şehitkâmil يف تركيا.

حوض  يف  احتفال  شكل  على  نظمت  اليت  املسابقة،  وجرت 
فيها   وشارك   ،2019 شباط  من  الثاين  يف  للسباحة  »ألينب« 

180 رايضًيا.
 8-10 و   5-7 من  العمرية  الفئات  يف  رايضين   4 وحصل 
سنوات على شهادات جناح وتقدير يف املسابقة، واألربعة هم من 

فريق السباحة التابع إىل »اندي االستقرار الرايضي.

الفنان سنان البيرق في سوريا

عائلة الرضيع يزين السورية تحتضن ابنها

نادي االستقرار الرياضي يواصل نجاحاته

Oyuncu Sinan Albayrak Suriye’de

Suriyeli Yezan Bebek Ailesine Kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsalların-
da yaşayan savaş mağduru sivillere 2018 yılı içerisinde 2 bin 200 TIR dolusu yardım malzemesi 
ulaştırıldı. İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, “Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da bulunan 
lojistik merkezlerimizden yüklenen 2 bin 200 TIR yardım malzemesini bir yıl boyunca Cilvegözü 
ve Öncüpınar Sınır Kapılarından Suriye’ye gönderdik. TIR’ların içerisinde ağırlıklı olarak gıda 
kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır 
kentlerde ve enkaz bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık.” 
ifadelerini kullandı.

أوصلــت هيئــة اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية  İHH خــالل عــام 2018 مــا يزيــد عــن  20000 شــاحنة حمملــة ابملســاعدات 
اإلنســانية  إىل املدنيــن الذيــن كانــوا ضحــااي احلــرب يف مناطــق إدلــب ومحــاة وحلــب والالذقيــة وأرايفهــا.

وقــال انئــب رئيــس هيئــة اإلغاثــة İHH ، أرهــان مييليــك إنــه »مت إرســال محولــة مــا يزيــد علــى ألفــن ومئــيت شــاحنة إىل احملتاجــن 
يف ســوراي خــالل عــام واحــد فقــط. وأشــار مييليــك إىل أن هــذه الشــاحنات الــيت مت حتميلهــا مــن مراكــز الدعــم اللوجســيت يف 
والايت هاطــاي، كيليــس وشــانلي أورفــا قــد دخلــت إىل ســوراي عــر معــري جيلفاغــوز و أوجنوبينــار احلدوديــن. وحتتــوي محولــة 
هــذه الشــاحنات ابألســاس علــى ســالل غذائيــة وخبــز ومــواد متعــددة احلاجــة. وأكــد مييليــك  أنــت مت توزيــع هــذه املــواد علــى 

عائــالت احملتاجــة املقيمــة يف خميمــات وشــوادر مــن ضحــااي احلــرب الذيــن حاولــوا التشــبث ابحليــاة بــن احلطــام.

ألفين ومئتين شاحنة مساعدات لسوريا
Suriye’ye 2 bin 200 TIR yardım

İstikrar Spor Kulübü Başarılarını Sürdürüyor
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إضاءات على كتاب الوعي والمعرفة
للمفكر تورغاي آلدمير...  ج /3/

الــيت وردت يف كتــاب  نتابــع هنــا احلديــث عــن األحبــاث اهلامــة 
الوعي و املعرفة مع الكاتب واملفكر اإلســالمي االســتاذ )تورغاي 
آلدمــر(، وهــو  مــن أصحــاب اهلمــم العاليــة والعزائــم الصلبــة الــذي 
ــر فأمجــع وكانــت مثــرة فكــره وخالصــة جهــده  اجتهــد فأبــدع وفكَّ
كتــٌب عديــدة تتلّمــس يف مواضيعهــا واقــع األمــة وحــال أبنائهــا 
وقضــااي عامــة املســلمن، فعــزَّ عليــه تراجــع األمــة وتقوقعهــا بعــد 
أن كانــت منــارة للعــامل يف العلــم واألخــالق والفكــر، فنظــر نظــرة 
الطبيــب احلــاذق الــذي ُيَشــخص املــرض مث يصــف الــدواء الناجــع 
والبــدن  العقــل  فيســلم  الشــفاء  ويكــون  الــداء  الــدواء  فيصيــب 
ويتحقــق الرجــاء واألمــل ويعــود املســار ابألمــة إىل النهــج الصحيــح 

والطريــق القــومي.
أقــف هنــا علــى ميٍّ متالطــم األمــواج زاخــٍر بــدرر األفــكار ووضــوح 
الــرؤاي مســلطاً بعــض الضــوء علــى جــزء مــن كتابــه )الوعــي واملعرفــة( 

وهــو فصــل )وعــي األمانــة(، يقــول الكاتــب:
حنــن البشــر أوالد آدم خلقنــا هللا يف أحســن تقــومي وجعلنــا خليفتــه 
علــى األرض ومــا حنــن إاّل آيــة مــن آايتــه وجــزءاً مــن إرادتــه نفــخ 
فينــا مــن روحــه ومحلنــا األمانــة جبعلنــا خليفتــه علــى األرض، وهــو 

ســبحانه القائــل:

 )َوِإْذ قَــاَل رَبُّــَك ِلْلَماَلِئَكــِة ِإيّنِ َجاِعــٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفــًةۖ  قَالُــوا 
َمــاَء َوَنْــُن ُنَســبُِّح  َأَتَْعــُل ِفيَهــا َمــن يـُْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
حبَْمــِدَك َونـَُقــدُِّس لَــَك ۖ قَــاَل ِإيّنِ َأْعلَــُم َمــا اَل تـَْعَلُمــوَن )30( 
فـََقــاَل  اْلَماَلِئَكــِة  َعلَــى  َعَرَضُهــْم  اأْلَْسَــاَء ُكلََّهــا ثَّ  َوَعلَّــَم آَدَم 

أَنِبئُــوين بَِْسَــاِء هــؤالء ِإن ُكنتُــْم َصاِدِقــنَي(.
البقرة آية 31-30

وهنــا إشــارٌة ِجــُد هامــة يف أن جعــل هللا يف اإلنســان جــزءاً مــن 
صفاتــه ألن الكمــال هلل وحــده، فحــن يكــون اإلنســان كرميــاً فــإن 
الســميع  هــو  فــإن هللا  عاملــاً  يكــون  األكرمــن، وحــن  أكــرم  هللا 
العليــم عــاّلم الغيــوب، وحــن يكــون متســاحماً فــإن هللا هــو العفــو 
هــو  ســبحانه  هللا  فــإن  عطوفــاً  اإلنســان  يكــون  وحــن  الغفــور، 
الرمحــن الرحيــم، فالقــوة والصــدق واحلكمــة واجلــود واجلمــال هــي 
صفــات أصلهــا وكماهلــا بيــده ســبحانه، زرع منهــا جــزءاً يف فطــرة 
الغُنــُم  أن  ومبــا  علــى األرض،  خليفــة هللِا  ليكــون حقــاً  اإلنســان 
ابلغُــرم فقــد فــرَض عليــه تكليفــاً هاّمــاً لرتقــي إىل مســتوى الكرامــة 

فكّرمــه بقولــه تعــاىل:
ــَن  َوَرَزقـَْناُهــم مِّ َواْلَبْحــِر  اْلبـَــرِّ  َومَحَْلَناُهــْم يف  بَــيِن آَدَم  )َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا 

تـَْفِضيــاًل(. َخَلْقنَــا  ّـَـْن  ممِّ َعلَــٰى َكثِــٍر  َوَفضَّْلَناُهــْم  الطَّيِّبَــاِت 
وهــذا التكليــف هــو محــل األمانــة وهــذه املهمــة مــن أصعــب وأخطــر 
مــا محلــه اإلنســان وتقبلــه بــكل حريــة ذلــك أن هللا ســبحانه وتعــاىل 

يقــول يف كتابــه الكــرمي:

ــَماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِبَــاِل فَأَبـَــنْيَ  )ِإنَّ َعَرْضنَــا اأْلََمانَــَة َعلَــى السَّ
نَســاُن ۖ ِإنَـّـُه َكاَن ظَُلوًمــا  َأن َيِْمْلنـََهــا َوَأْشــَفْقَن ِمنـَْهــا َومَحََلَهــا اإْلِ

َجُهــواًل(.
)72(
فــال بــد لإلنســان لكــي يرتقــي إىل مســتوى خليفــة هللا علــى األرض 
فيعمرهــا ابإلميــان وحيكمهــا ابلعــدل ويسوســها ابحلكمــة والعقــل 

والصــدق مــن أن حيمــل األمانــة، قــال هللا عــز وجــل:

)َوِإْذ َأَخــَذ رَبُّــَك ِمــن بَــِي آَدَم ِمــن ظُُهورِِهــْم ُذرِّيَـّتـَُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم 
ــوا  ــٰى ۛ َشــِهْدَن ۛ َأن تـَُقوُل ــوا بـََل ــٰى أَنُفِســِهْم أََلْســُت ِبَربُِّكــْم ۖ قَاُل َعَل

ــَذا َغاِفِلــنَي(.                                                             يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة ِإنَّ ُكنَّــا َعــْن هَٰ
)172(

وهــذه الشــهادة: إن اإلنســان منــذ األزل اعــرتف بعبوديتــه هلل وقَبِــل 
مــن  فــاز وكان  فقــد  فمــن محلهــا وصاهنــا حبقهــا  األمانــة،  محــل 
الناجــن، وأمــا مــن تقاعــس عنهــا وضيَّعهــا فقــد ظلــم نفســه وحنــث 

بوعــده وأضــاع الدنيــا واآلخــرة.
قال هللا تعاىل:

َــْوَم اْلِقَياَمــِة  َــا تـَُوفَـّــْوَن ُأُجورَُكــْم يـ )ُكلُّ نـَْفــٍس َذائَِقــُة اْلَمــْوِت ۗ َوِإنَّ
ۖ َفَمــن زُْحــزَِح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل اجْلَنَّــَة فـََقــْد فَــاَز ۗ َوَمــا احْلَيَــاُة 

نـْيَــا ِإالَّ َمتَــاُع اْلغُــُروِر.( الدُّ

وهنا أقتبس من كلمات األستاذ تورغاي آلدمر: 
الســاعة، كمــا ورد يف األحاديــث  أشــراط  مــن  )وضيــاع األمانــة 
أن  علــى  وتــدل  الديــن  مواضيــع  أخطــر  مــن  فاألمانــة  الشــريفة، 
مــا،  انتشــار خيانــة األمانــة، وارتفــاع األمانــة مــن وســط جمتمــع 
يعــين حلــول الكارثــة علــى هــذا اجملتمــع، ويــرد يف القــرآن الكــرمي أبن 
رعايــة األمانــة هــي مــن أهــم خصائــص املســلمن، وعــّد الرســول 
الكــرمي خيانــة األمانــة إحــدى عالمــات النفــاق، ولكنــه منعنــا مــن 

مواجهــة خيانــة األمانــة ابملثــل(.«
وكمــا يف البخــاري عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: )بينمــا النــي 
صلــى هللا عليــه وســلم يف جملــس حيــدث القــوم جــاءه أعــرايب فقــال: 
مــىت الســاعة؟ فمضــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حيــدث، 
فقــال بعــض القــوم: مســع مــا قــال فكــره مــا قــال، وقــال بعضهــم: مل 
يســمع حــىت قضــى حديثــه قــال: أيــن الســائل عــن الســاعة؟ قــال: 
هــا أان اي رســول هللا، قــال: إذا ضيعــت األمانــة فانتظــر الســاعة، 

قــال: كيــف إضاعتهــا؟ قــال: إذا وســد األمــر إىل غــر أهلــه.(.
حيملــون  صابريــن،  مؤمنــن  صادقــن  رجــال  مــن  لألمــة  بــد  وال 
األمانــة بصــدق وعزميــة وصــر وشــجاعة، والصادقــون إذا حتدثــوا، 

إذا عاهــدوا. ائتمنــوا واملؤمنــون بعهدهــم  إذا  األمينــون 
والذين قال عنهم هللا جل جالله:

 )َأاَل ِإنَّ َأْولِيَــاَء اللَِّ اَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم َيَْزنُــوَن* الَِّذيــَن 
َآَمُنــوا وََكانُــوا يـَتَـُّقــوَن(

 -صدق هللا العظيم -

عاصي حالق

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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تســمح  األســدي،  الطغيــان  اإلعــالم، يف مملكــة  تكــن وســائل  مل 
جلملــة مبدعــة شــردت عــن منطلقــات احلكــم الشــمويل أن تفلــت 
الفكــرة  لبــرت  جاهــزاً  املقــّص  األمنيــة، كان  الرقيــب  مصيــدة  مــن 

املتمــّردة، ورمّبــا لقــّص أصابــع مبدعهــا أو حــى رقبتــه. 
كل كلمــة ينبغــي أن تشــّمها األنــوف املدرّبــة وأن تتعــّرض ألشــّعة 
ــة، وكّل صــورة أو خــر حــى لــو  العيــون البّصاصــة لألجهــزة األمني
تعلّــق ابملوضــة أو حبركــة الســحب جيــب أن يصــادق عليــه، وأن ميــّر 
عــر املصــايف األمنيــة الدقيقــة قبــل أن يتابــع مشــيته العرجــاء نــو 
النشــر، كان اإلبــداع يف كّل اجملــاالت رجــًس مــن عمــل الشــيطان، 
ــل  ــة كلمــة بمــر ولــو كان مقصــوداً هبــا التذّل فــكّل حركــٍة بمــٍر، وأّي

والنفــاق ونيــل احلظــوة.
واإلبــداع صفــة إنســانّية مبــا يعنيــه مــن قــدرة علــى التصــّور واخللــق 
واالبتــكار، مل يكــن للحضــارة، لــوال هــذه القــدرة، أن تتشــكل وان 
تزخــر بــكّل مــا احتوتــه مــن ثقافــات ومعــارف وعلــوم، ومل تكــن 

لتوجــد وتتطــّور مجيــع الوســائل واألدوات والتقنيّــات لــو مل يبتدعهــا 
ــل  ــه املختلفــة، ب ــه لتأمــني احتياجات اإلنســان ويســتخدمها يف أعمال
لعّلهــا احليــاة مل تكــن لتســتمّر دون اإلبــداع الــذي رافــق مســرية 
اإلنســان منــذ وجــد علــى األرض ليــزّوده مبــا يفــظ أمنــه ويضمــن 

بقــاءه واســتمراره. 
تــرز اللغــة كأهــّم إجنــاٍز إنســاينّ ألهّنــا غــدت ال جمــّرد وســيلة للتفكــري 
والتواصــل والتعبــري فحســب، بــل األداة األوىل للفعــل مبــا متتلــك 
مــن قــّوة وقــدرة علــى التأثــري واالنتشــار والتغيــري، فبهــا كان البــدء 
وهبــا تكــون النهــاايت، إهنــا الكيميــاء يف أرقــى تلياهتــا وأعقدهــا، 
لعناصرهــا وال حــدود ملعادالهتــا وال هنائيــة يف صيغهــا  ال حصــر 

وتشــكيالهتا..
لتغــدو ســحباً  الغيــوم  فيهــا  تتشــكل  زرقــاء  املخّيلــة ســاَء  وتبــدو 
ممطــرة، ولعّلهــا أشــبه بـــ »االســتديو« أو رمّبــا املختــر، غرفــة مظلمــة 
يتســّلل إليهــا ضــوٌء أمحــُر خافــت حيــث يتــّم خلــط العناصر املختلفة 

لتظهــري الصــور الســالبة الــي التقطتهــا احلــواّس. ال ميكــن تصــّور 
املؤثــرات ومــدى التفاعــالت الــي تكتنــف عمليــة التخييــل، كمــا 
ال ميكــن توقّــع ماهيّــة الصــورة وعلــى أّي نقطــة ستســتقّر اللقطــة، 
وإىل أيــن ســيقودن الشــريط الســينمائّي وعّمــا سيســفره العــرض. إنّــه 

ســحر الكيميــاء وغموضهــا مــّرة أخــرى.
وإذا كان اإلبــداع ســة اإلنســان، وكانــت اللغــة أداتــه األوىل للفعــل، 
كمــا أّن املخيلــة خمتــر حواســه، فــإّن احلّريــة شــرط وجــوٍد إلنســانيته 
ولقدرتــه أيضــاً علــى اإلبــداع والتخييــل. ال ميكــن لإلنســان املســتعبد 
املقهــور أن يّقــق شــرط وجــوده وأن ينــال حّريتــه دون قــرار شــجاع 
وإرادة صلبــة، ويف اللحظــة الــي ميتلــك فيهــا إرادة التحــّرر ويتخــذ 
القــرار ســيحصل علــى حريتــه ويســرتّد مــا فقــد مــن إنســانّيته مبــا 
ميّكنــه مــن إبــداع الوســائل واألدوات واآلليــات الــي يســتكمل هبــا 
صــورة حلمــه اإلنســاينّ يف حيــاة تســودها قيــم احلــّق واخلــري واجلمــال 

الــي أرادهــا وهّيــأه لــه هللا.   

اَحا ْعَر َهجَّاًء وَمدَّ مَلْ أكُتِب الشِّ
لِكْن تـََوسَُّْت بـَْعَد احلُْزِن َأْفراحا

وكاَن خاِلُقَنا يف ُكلِّ قَارَِعٍة
اَحًا يُزِجي »َمَع الُعْسِر ُيسرًا«* َظلَّ َصدَّ
فاستبِشروا -ُأْخوَة اإِلمياِن- يف فـََرٍج

يُعاِنُق اأَلْرَض بـَْعَد الَغمِّ ِإْفَصاَحا
فالَعْيُش َيْكَدُر إْن َساَد اللَّئيُم ِبِه
ولْن َترى يف ِدايِر السُّوِء إْشراحا*
ال حَتَْسَبَّ ُدعاَة الَباِطِل انـَْتَصَرْت
عمَّا َقريٍب َترى الطُّْغياَن َقْد طَاَحا

َوصاِحَب »الطَّْلَعِة اهلَْيفاِء« ُمْنَطرحًا
بنَي املَزاِبِل ِشْلواً َضمَّ َأْشَباَحًا
ال ابرَك هللاُ يف َقوٍم تـََزعََّمُهْم

»نـَْغٌل« جُيَْعِجُع أْمَضى الُعْمَر نـَبَّاَحا
َغَداً تـَُقوُل ُهنا طاَفْت َعَقارِبُُه

وِمْن ُهناَك َهوى َمْن كاَن َسفَّاَحا
* * *

احلمُد هلِل ُجْنـُد احلَــقِّ ما ُغِلَبْت
سيـَْزَهُق الظُّْلُم َمْهَما بـَزَّ أْرواحا

»ال عاِصَم اليوَم من أمٍر«* خِلاِلِقنا

وَلْن ُيَيَِّب -حنَي البأِس- نـَفَّاحا
وَمْن َأقاَم َذلِياًل يف َمراِبِعِه

َيَظلُّ ِخبَّاً على األوضاِر* َسبَّاحا
هذي ِحَكايَُة ِشْعِري ِحنْيَ أُْنِشُدُه
يف َحْضَرِة هللِا أْلقى اخلُْلَد ُمْراتحا

------
- اآلية 6 من سورة اإلنشراح
- اإلشراح: الفرح والسرور
- اآلية 43 من سورة هود

- األوضار: األوساخ - األقذار

علي محّمد شريف

فاضل سفان

كاتب وشاعر سوري

شاعر وكاتب سوري من دير الزور
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شاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

ال أنم ......
قبل أن أوِقَظ العصافري 

أرقُد جائعاً، فتلتِقط القوت 
مــن  األخــري  اهلزيــع  يف  األَرِق،  ريــش  بُنتــِف  أتدثّــر 

املذابــِح.
خسرن حبوراً من دماء

خسرن قرونً من كنوِز الوقِت 
خسرن ...خسرن ...
تشتمنا األرواح النبيلة

حتوم منذ ألف عام حول مضارب القبيلة
ما زلنا فاشلنَي بتحديد طريق املسري 
ما زلنا اتئهنَي، كيف نبدأ من جديد

ال ننفكُّ عن التعّثِر والسقوط
بفكــرِة  بحذيتنــا، ابألرِض،  االرتطــام  مــن  نتعلّــم  ال 

الوليــد الطفــِل 
لكننا نبدأ، سنبدأ من جديد

ننهُض من عثراتنا، لنلمَح سراب املُقبل البعيد
كفراِخ الطري نرفُع زغَب احللِم للتحليِق 

املقبــَل  والزمــَن  هزائمنــا،  األفــِق  مرمــى  علــى  لنــرى 
املديــد

الطيور ال حتّلق فجأة 
ال ترفع أصداَء النشيد

تسقُط، ث تنهُض 
فتتلو يف الفضاِء هبجة التغريد

اهنضوا بي قومي:
أيُها الغافلون، ال أحد يتعّلم وهو مشلوٌل قعيد

ال مالئكًة بيننا على األرِض 
بل مثَّة شيطاٌن ُمريد

 .... خطــًأ  مــن  بــدَّ  ال  دؤوٍب،  عمــٍل  مــن  بُــد  ال 
فنســتفيد

ال يستسلم اإلنسان فينا 
ُح بكلِّ أتكيد ال يتنازل، وبعد عثرٍة ُيصحِّ

ونُن كفراٍخ بزغبها 
نتاُج إراثً من هزائِم 

عّلنا يف ظلمة الليِل نعوُد يف فجٍر وليد 
إرثناً من علٍم، وأتمٍل، ومدارَس حلسِن تدبري

مّر بنا ما يكفي من نكساٍت، ونبشنا منذ قروٍن 
طموحنا بضحالتنا، وهشاشِة تفكري 

مل نتوقف عند أسباب خساراتِنا 
مل تلتئم جراُحنا 

مل ندِر كيَف نتجاوز خيباتِنا 
مترُّ قوافل النزِق، جحافل غزواتنا الرعناء 

نناديها لتنزل يف حياضنا 
ولسنا ابملُتفّكِر، لسنا ابملُنتظر غوَث عقٍل 

لسنا أنمل خالصنا بيدينا
كلما مرَّ بنا طيُف خالٍص آتمرن عليِه 

ذحبناُه ابخليانِت 
والتنظري، وقصائد اهلجاِء 

ووصمناُه ابإلفِك 
ابلبهتاِن 

مبوثّباِت الثأِر تطفُح فوق أجنحة اهلواِء 
نُن اي ساديت حمض ظاهرٍة صوتّيٍة نُن: 

سادة العدِم والغروِر واهلباِء.
يقولون ُكّنا سادَة األمم

يقولون كنا .... ينشدن املُستجرُي 
وفينا ِشرعٌة ترفُع عن املظلوم 

احليَف والُلمَم 
تعالوا:

جّربنا كدأبنا البليد كل األشياء التافهِة 
كل دعارات الســالطني، ومشــايخ التســّول الرخيِص، 

وقــذاراِت أمــراء احلروِب 
كل األشياء الغبيِة 

كلنا اي ساديت نبحُث عن األشياِء املُستعجلِة 
لكننا نتهاوى بعدها بنزِق السفهاِء 

ابلسذاجِة، ابحلماقِة، ابنسالِل الغيظ بيننا 
ابعتــالِل  البغيــِض،  بلفظنــا  احلقــوِل،  علــى  ابحلقــِد 

اهلــواء
نُن اي سادَة ذبِح اإلنساِن 

كجداٍر ُمتداٍع عتيق 
كنٌز عظيٌم حتتُه، واأليتاُم لن يبلغوا أُشّدهم 

يغتاهلم التشّرُد 
تسرقهم البحار والبالُد النائيُة 

كّلنا غريٌب نٍء، غريٌق 
ُمهرتئني كأساٍل ابليٍة 

كشمعٍة أشعلها القدُر 
هتاوى رماُد الفتِل، والعمُر ورجاحة العقِل العميق 

ــُج يف  يؤجِّ اهلــواِء  واختنــاق  وفقــرن  الشــباِب  ووهــُج 
صــدورن 

ألوان احلريق 
يف الثوراِت اهلائمِة بني شطآِن الغرابِء 

شيء ُيشبه املوت 
وحيدين ننتظُر التحاَف الرُتاِب 

ال أرٌض، ال ساء 
ال دايٌر

ء  ال أِخالَّ
ال أنثى هلا ضوُع الريق 

أمهاتنا يتسّولن البؤس على أعتاب اللصوِص 
على أطراف البالد

ومالئكُة السماِء مل تـَُعد ترمي أرغفًة 
لتسّد جوع األوالد
والليُل هبيٌم، وئيد 

آآلُف املآذِن تنوُء ابلصراِخ، تنحي 
عقيمٌة ضمائرن، وقلوٌب عاقرٌة ِشداد

نواقيُس الكنائِس تُرتُل هللووووووايااا 
تتشقُق السماُء 

والرننُي ال يهدي ُمهجَة التائهني 
يلتحفون عارن، توسدوا مرارَة السؤال 

واألوابش من األمراء 
من رُفاتِنا، على ُسرٍر ُمتقابلني 

والطنُي يُرفرُف هازائً 
يبصُق بوجه امللح واملاِء 

خذلناُه بيقني 
أحداُق احللم فقأوها 

أوسًة فوَق صدوِر الُبلهاِء 
تبكي فتوّشي أحذيتهم اللّماعة 

تسيُل، تصرُي مهمازاً يلكزون بِه اجلنود
نو مذابح جديدة

تبثُّ للسماِء خطوطا كاحلًة 
كأسراِب نٍل طوابري اهلاربني 

ها نُن أكواُم نفاايٍت من احلجارٍة 
نزعُم أْن كان حتتها أسُّ احلضارة!؟

نزعُم، واإلرُث مسروٌق 
هنبه أولو األمر وتركوا لنا بؤَس االدعاء 

ونعيَم القذارة 
وعنُي بولٍس الرسوِل فقأها خمرُز املسألِة 

وإسكايّف 
قاد ركَب اخلالص 

وكان للثائريَن األوائِل هدايً ومنارة
شاَخ أطفالنا يف ضباِب الدروِب 

بــني ســياِط اجلالديــَن وصــراخ اجلــوِع واجــرتاح ُمعِجــزَة 
اجلهــل 

يف فيايف اخلسارة 
بني وحوِل الرحيِل يلملمون بلهفِة اخلائِف 

ضوَء النهاِر
يُدِفئوَن أساَل أحالمهم 

يرتبصوَن من ماضيهم للثأر
للبالِد 
لألهل 

لذكرايهتم الذائبة كملٍح يف البحار 
لكنهم دون أن يعلموا ...

نعلم أهنم سيقتلون البالد ملرٍة عاشرة 
احلماقة، واجلهُل 

وجهاِن كاحلاِن نعتزُّ هبما 
نتداوهلما كعملٍة وافرة 

وبعد ألف غٍد سنظلُّ نبكي كاأليتاِم 
تتبّخــر ُغــدراُن دموعنــا، ويبقــى امللــُح ليقتــَل اخلصــِب 

فينــا 
والغيوم ُمسّمرًة فوقنا 

كالبوادي القاحلة!
هذِه رُقعة شطرنٍج أزلية 

وأنَت وحدَك مبواجهِة اجلميع 
مبواجهِة نفِسَك!

حترَّك حبذٍر، وأحيانً جبنون 
سرتى امامَك:

ُمدنً وِقالعاً وأهناراً ترتادُف، تتهاوى 
مبستنقعاِت السواِد 

وأنَت وحدَك فيلٌق من جنود
وامللوُك تتهاوى 

حتَت سنابِك اجلسارِة 
بيِدَك ختُم اإلمارة 

وبنَي كتفيَك ختم السماِء 
مهرتَك للفعِل والقيادة 

أنَت وحدَك 
حنَي ترحِتُل 

تولُد من جديٍد 
تسرُي حياً، شاخِماً يف نعِشَك 

فيما اآلخرون يطأِطئون 
يتلمّظون اخلسارة

تعالوا نبدأ من جديد
حى لو كنا قّد فشلنا كما املرات السابقة 

فشاًل ذريعا
لن أستسلم، لن أتنازل بكل أتكيد

حى أبذل جهًدا من حديد
ث سأبدأ من جديد

لن أنسى حلمي
أريد أن أجرب كل شيء يُلهمي

أريد أن أحاول بطيئاً، ُمرتّنًا
حى لو كنت سأفشل فشاًل ذريعًا

أجرب كل شيء
سأواصل ارتكاب تلك األخطاء اجلديدة

سأواصل ارتكاهبا كل األايم القريبة والبعيدة
ها أنذا ...

أجرب كل شيء
حى بعد مويت القريب 

فانتصاري قادٌم 
لن أدعُه يهرُب لبعيد 
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نحن أوالد البطة السوداء

تقــوُل مرويــٌة أنَّ كلبــاً ضخمــاً أملّ بــه العطــُش، وصــدَف أْن توّصــَل بركــِة مــاٍء 
يف واحــٍة ظليلــٍة، فاقــرتَب ليغــبَّ مــا يرويــه، لكنّــُه أحجــَم إذ رأى صــورَة وحــٍش 
كبــٍر علــى صفحــِة املــاء الراكــِد، تراجــَع قليــاًل، مثّ حــاول اثنيــة واثلثــة، مثّــة 
عطــٌش يفــوُق خوفــه يدفعــُه للمحاولــة الَكــرَة تلــَو األخــرى، وليفشــل دائمــاً يف 
هتــِك الصــورة املخيفــة وخــدِش عّفتهــا، أخــراً قــرَر االشــتباَك شــبَه منتحــٍر، فــإْن 
ــَل ســراتح مــن عطشــه، املفاجــأة أّن اندفاعتــه  ــَل وحَشــُه سيشــرب، وإن قُت قـََت
العظيمــة إىل حيــُث الصــورة، كانــت تبديــداً لصــورة اخلــوف، صــورة الكلــب 

الــذي )هــو(.!
مرويــة أخــرى تقــول: إّن طائــراً صغــراً، كســر اجلنــاح، كاَن أن شــفّي، غــر 
أنّــه يف كّل مشــيٍة أو طــران، يتحســُس جناحــُه األميــن، فيميــل إىل اليســار، 
مســتذكراً جرَحــُه الــذي مل يبــق جرحــاً بقــدر مــا صــار رّضــاً نفســياً، هــذا الــرّض 
هــو الــذي حــدا بــه ليكــوَن طائــراً يتمــّرُن علــى الطــران طيلــة حياتــه التاليــة للجــرح 
الــذي شــفي وأبقــى منــُه شــيئاً، طــاَل خميــخ الكائــن قبــَل جســدِه!، يف احلالتــن 
خــوٌف أيخــذ صــورَة الوحــش، يف شــأن الكلــب وحــٌش خــارٌج عنــُه، قتلــُه وبــدَد 
صورتــُه، يف شــأِن الطائــِر وحــش داخلــُه، مثــة جنــاح مكســوٌر، بقــي رغــم شــفائه 

مكســوراً/ ال مرئيــاً يف جوانيــة صاحبــه.
لقــد اكتشــفت خيفــاٍت مبكــرة، وجــاءت قــراءايت يف وقــت مــا متعايشــًة مــع 
)فوبيــا( تظاهــرت طويــاًل ابخلــالص منهــا، ومــا صــورة الكلــب إال صــوريت، ومــا 
صــورة الطائــر إال صــوريت، ومــا صــورة الــذي يفشــل دومــاً ويســرُد انتصاراتــه 
علــى اآلخريــن إال أان، يقــول هــاج داونــز: »لقــد اكتشــفت أن هنــاك طريقــة 

واحــدة ملعاجلــة اخلــوف وهــي أن ختــرج وختيــف نفســك«، كنــُت ومــا زلــُت 
أخــاُف األماكــن العاليــة، وأحالمــي ال ختلــو مــين وأان أهــوي مــن مــكان عــاٍل، 
أهــوي وأهــوي وال أصــُل قــرارة اهلاويــة، أحتفــُل عــادة بنجــايت وبقائــي علــى 
قيــد احليــاة بعــد كل رحلــة يف هــذا العــامل الــذي أجهلــُه، كنــُت كثــراً »ألخيــف 
نفســي« أقفــز مــن ســطح البيــت إىل األرض، قفــزُت ابملظلــة مرتــن، ورميــُت 
نفســي إىل املــاء مــن ارتفــاع معقــول، صحيــح مل أمــت يف أّي مــرٍة، لكنــين مل 
أخــف نفســي، وظــّل اخلــوف ينتصــر علــّي، أان متامــاً الطائــر الــذي حدثتكــم 
عنــه، أبــداً لســُت الكلــب العطــش الــذي انتصــر علــى نفســه وقتــل عطشــه حــن 

قتــل صــورة خوفــه!
اجملــُد لألماكــن العاليــة، اجملــُد للطيــور احلــرّة الــيت تبقــى طويــاًل تعانــق الســماء 
وتعــاف األرُض الذليلــة، ال تصدقــوين إذا قلــُت لكــم: أان أشــبُه الطيــور احلــرّة، 
مــا كتابــيت عنهــا إال حســٌد يصــُل حــدود التماهــي معهــا، حســٌد ال يفســره 
ســوى كثــرة الطيــور الــيت تطــر يف داخلــي وختــرج يل ألســنتها القصــرة ابســتهزاء!

تويــن،  مــارك  قاهلــا  اخلــوف(  غيــاب  وليــس  اخلــوف  إتقــان  هــي  )الشــجاعة 
صاحــب »تــوم ســوير« الــذي يقفــز وميــّر علــى جــداول املــاء، ويعــُر األزقــة 
الضيقــة املوحلــة حافيــاً، ويتعالــق مــع احليــواانت: الطيــور والــدوارج والزواحــُف 
وأشــباه الكائنــات، هــا أان ذا أخفــي كائنــاً شــبيهاً بــه يف داخلــي، كائنــاً ينتمــي 
إىل مكانــه ومــا كانَــه، حيــُث جتــدُب األرض، ويشــتّد عضــد الشــمس، لتكثــر 
األفاعي والســحايل واجلرابيع، وتضمر حبات احلنطة، ويرتفع نشــيُج حشــائش 

الصحــاري، وتتســَع الســلوع!

أتقنــُت اخلــوَف مــن األفاعــي، يف املنــام أراين يف حقــل ملــيء هبــا، أشــكال 
خمتلفــة أبلــوان وأطــوال متفاوتــة، أكثرهــا شراســة تلــك الــيت أراهــا تطــُر كســهم 
ــا، أركــُض وأركــض،  وتعــرين مثــل ضــوء، أتفقــد جســدي، أقــول: مــا زلــت حّي
غــر أنــين أراوح يف مــكاين، كمــا لــو أين أعــوُم يف دغــل شــوٍك كثيــٍف، عاينتــُه يف 
دخــويل ســوراي مــن نصيبــن قبالــة مدينــيت القامشــلي هتريبــاً، كنــُت وقتهــا مســلحاً 
ابشــتياقي لطفلــّي وزوجــي وأصدقائــي واألمكنــة، فلــم أختيــل أفعــى كالــيت أراهــا 
يف املنــام تلتّــف حــول رجلــي وتفــرُغ مسهــا، كانــت رغبــيت يف الوصــول أبعــد، 
أبعــد، أبعــد مــن اخلــوف، وألخيــَف اخلــوف صــرُت صديقــاً للــراري، وانكــث 
عــن  وحيجبهــا  خيرجهــا  دخــاانً  أصنــع  إذ  األفاعــي يف جحورهــا،  مــع  عهــد 
رؤيــيت، مثّ أمســكها مــن عنقهــا، ألرى فمهــا مفتوحــاً ولســاهنا يلعــب، وانهبــا 
املتيقــظ للــدِغ، يف كل مــرٍة أحرضهــا أبداة لتفــرغ مّسهــا، كنــت أشــعر ابلطمأنينــِة 
وانتصــاري علــى ذايت، إىل أْن وجــدُت أفاعــي ال انب هلــا، بــل هلــا أســناٌن 
كثــرة، ملســاء، عــدّوة، وأتيت بلبــوِس الصديــق، مْل أخلــص مــن هــذا الطــارئ، 
وصــرُت مــن جديــد أدخــل دغــل الشــوك، وأجــد انب كائــٍن ينغــرز يف كاحلــي.
فكنــُت  الطــران،  تعلّــم  اهلوائيــة:  الدراجــة  علــى  مرّنــين  عندمــا  أيب،  قــاَل يل 
أرى طــرا حــرّا حيلــُق عاليــاً فوقــي، وقــال يل:) عندمــا دامهــين املســلح العراقــي، 
اشــتبكُت مــع الضابــط، وكنــت وقتهــا قــوايً وصلبــاً وجســوراً، أتغــّذى ابلســمن 
العــريب وحليــب النيــاق، فلــم يظفــر يب إىل أْن تكاثــروا علــّي، ووضعــوا كيســاً 
أســوَد يف رأســي، وممــا قلتــُه: ســأحفظ لــك هــذا الصنيــع، جيــد أن تــراين طائــراً 

حــرّاً(.

حنن أوالد البطة الســوداء اختبأان يف حقول القمح، مل يران أحد، فقط مسعوا 
أصواتنا، فقيل عنا أســطورة، وقيل عنا وقيل حنن أوالد الظالم.

يف الــدرس األول مــن احليــاة ســحبتين أمــي إىل املدرســة، تركتــين وســط قطيــع 
مــن الــذائب وغــادرت، ضربــين االســتاذ بعصــا ثقيلــة علــى أصابعــي الطريــة، 
بكيــت كل الطريــق إىل البيــت وأان أرمــي اللــوم علــى أمــي ويف البيــت ابتســم 

أيب 
ماذا ســأفعل جبدول الضرب إذا كانت احلياة ال تقبل القســمة على اجلميع، 
مــاذا أفعــل ابألرقــام إذا كانــت تتكاثــر يف حســاابت بنــوك املســؤولن ويبقــى 

الرقــم واحــد فقــط للفقــراء وهــو رقــم هللا.
كان هلل وجــود عميــق يف حيــايت منــذ الصغــر، ربطــت أمــي أصابــع يــدي 

اليســرى ألن آنســة االبتدائــي قالــت ألمــي:
- ابنك عم ميسك القلم أبيده اليسار.

يف البيــت قالــت يل أمــي لــن حيبــك هللا ولــن تنجــح يف احليــاة إذا كتبــت 
بيــدك اليســار، وعشــت هكــذا كلمــا كنــت سأرســم شــيئاً كانــت يــدي اليســار 
مغلفــة  أصابعــي  لكــن  الرصــاص،  قلــم  لتمســك  اليمــىن  مــن  أســرع  تنطلــق 
بضمــاد أبيــض فكنــت اضطــر للمحاولــة بيــدي اليمــىن رغــم صعوبــة احملاولــة، 
تلــك  أكتــب كل  أمــي جعلــين  ومــن غضــب  النــار  ومــن  مــن هللا  اخلــوف 
الســنوات ابليــد اخلطــأ وحــن كــرت فشــلت يف إعــادة امليــاه إىل جمراهــا ألن 

يــدي اليســرى صــارت غريبــة عــين.

لســنا أرانــب بريــة لكننــا ســكنا جتاويــف األرض وعشــنا يف الرطوبــة، مل نكــن 
نــاف مــن الضــوء لكننــا أخــرتان العيــش بعيــداً عنــه.

جارتنــا عاقبــت طفلهــا عمــر فأحرقــت يــده ابلنــار، قالــت ســأجعله ال يكــرر 
مــرة أخــرى عــادة اهلــروب مــن املدرســة، لكــن عمــر فشــل يف املدرســة وظــل 
يتذكــر احلــرق الــذي اختفــت آاثره يتذكــره ألنــه يربطــه إبنســانة جــاءت لرتضعــه 

ومتضــي بعــد أن يقــف علــى قدميــه. 
يقســم عمــر الــذي ماتــت أمــه منــذ زمــن بعيــد وتــزوج والــده ابمــرأة أخــرى، 
يقســم أبنــه يف كل ســنة ويف عيــد األم يشــعر بســخونة يف يــده يشــعر وكأهنــا 

حتــرتق ويقســم أنــه يــرى وجــه أمــه يف ضــوء الشــمعة.
- من أنتم ...

- حنــن الشــعب.. أبطــال املشــهد.. ألجلنــا بنيــت الســجون وألجلنــا نصبــت 
منصــات اإلعــدام وقُــرأت فــوق رؤوســنا اخلطــاابت. 

حنن الشعب سرقوا خبزان وصوتنا والثورات.
حنــن الذيــن ماتــوا.. نزحــوا.. أبيــدوا.. تشــردوا.. اختفــى أثرهــم علــى احلواجــز 
وحتولــوا إىل أرقــام، حنــن الذيــن ضــاع الناجــون منــا يف حضــارة الغــرب بــن 
مــدارس اللغــة وحماكــم الطــالق حنــن الذيــن قــرأان جلجامــش وانطلقنــا يف رحلــة 

البحــث عــن اخللــود فمتنــا يف أول الطريــق.
تركيــا  القصــف واألم يف  هنــاك حتــت  عالــق  الســعيدة، األب  العائلــة  حنــن 

البحــر.  أكلــه  هولنــدا وصغرهــم  واألخــت يف  ابريــس  واإلبــن يف 

يف  وعشــنا  بلــد  أي  إىل  اهلجــرة  لوائــح  يف  أمســاءان  ســجلنا  الشــعب  حنــن 
املعونــة. مــاء  وشــربنا  الطرقــات 

حنــن الشــعب ســتعثرون علينــا يف املشــايف النفســية ويف أفــرع الويســرتن يونيــون 
ويف الكاريتــاس وكل املنظمــات الــيت هتتــم ابلضائعــن.

حنــن الشــعب، ألجلنــا خلقــت البــالد ألجلنــا وضعــوا الدســتور وابلدســتور 
قتلــوان، ألجلنــا وضعــوا مل الشــمل واســتمروا يف شــتاتنا، حنــن أوالد املخيمــات 

واملهاجــع احلدوديــة. 
حنن العملة النادرة للمهربن وجتار البشر.

حنــن الذيــن وصلنــا، فركلتنــا صحفيــة شــقراء وخرجــت ضــدان مظاهــرات، حنــن 
الذين استقبلوان ابلورود مث نسوان يف دروج دائرة األجانب مث اختلفوا علينا.

- ابتســم أيهــا اهلــارب ســنأخذ لــك صــورة لنضعهــا علــى بطاقــة الضمــان 
الصحــي.

-  أان لست مريضاً.. أان أريد أوالدي.
أمــا أان فالزلــت أعــاين مــن الكتابــة بيــدي اليمــىن ألنــين يف البدايــة كنــت 

اليســرى. بيــدي  ســأكتب 
مل انتبــه للســنن كيــف مــرت ولكــن طفلــيت دخلــت اجلامعــة فســألت نفســي 
كــم مــن الســنن مــرت وأان مل أنتبــه هلــا فهــي تكتــب بيدهــا اليســار وخطهــا 

مجيــل جــداً، وجنحــت يف حياهتــا.
مل أنتبه لطفليت اي أمي.. فهي تكتب ابليسار ولن تدخل النار.

محمد المطرود

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

شاعر وكاتب سوري
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ب و
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كل يوم نعيشه
هو معجزة

 في شوارع حمص
ً
يسير وئيدا

وكل  جبيــين،  وعلــى  ذراعــي،  قــوة  يف  ينعكــس  روحــك  مجــال  مهــس: 
يت، خلجــا

- وهل عليًّ االبتعاد قلياًل؟
مهس اثنية: من يطمع للمس جنمة يقع أمام قشة.

-  كيف!؟
 يالمس وجنيت حبنان وتنزلق يده على يدي يتمسك هبا ويتابع:

-  أخاف أن أفقدك! 
- احلب ال ينتهي، 

- هل حتبينين؟؟؟
-  ال! وأمتتم بل أعيش على أنفاسك،

 أاتبع: ما أجهل الناس الذين يتومهون أن احملبة تتولد ابملعاشرة الطويلة!
احملبــة احلقيقيــة ال تتجــزأ، وهــي وليــدة التفاهــم الروحــي، ووقــف جــران 
خاطبتكــم  وإن  فاتبعوهــا،  إليكــم  احملبــة  أشــارت  إذا  أمامــي،  بكلماتــه 

فصدقوهــا، فهــي تعمــل علــى منوكــم، وتســتأصل الفاســد منكــم، احملبــة ... 
القلــب احلزيــن  أنبــل  مــا  أفــكاري،  مــن  قــرأ بعضــاً  فقــد  بغنائــه  يقاطعــين 
عندمــا يغــين أغنيــات الفــرح مــع القلــوب الفرحــة!، يتابــع احلــب أييت بــكل 
مراحــل العمــر، وال يضيــع، ال تشــيحي بوجهــك، جــزء كبــر مــن حياتنــا 
قــد انتهــى، وبســرعة وضعــت يــدي علــى فمــه وقبــل أن أكمــل قبلهــا، 
وظــل يهمــس لننهــل مــن احليــاة مــا اســتطعنا، فهــو بوصلتنــا يف هــذا الوقــت 
العصيــب، ليكــن لنــا اتريــخ مجيــل نورثــه ألبنائنــا، ال نريدهــم أن يبقــوا أســرى 
احلــزن واألمل، أحالمنــا كثــرة قضــي علــى معظمهــا، ولكننــا ماضــون لنحقــق 
مــا بقــي ونصنــع غــر الــيت ذهبــت، أتملتــه مطــواًل، عبــث بلحيتــه، كنــت 
عندمــا منــت، ولكــين مشــغول بشــيء رائــع، مل أســتطع إال أن  مشــغوالً 
أطبــق بكلتــا يــدي علــى رقبتــه وأقــول أحبــك، حاولــت التملــص مــن قبضتــه 
الكلمــة لســنوات  انتظــرت هــذه  قليــاًل،  ارتفــع صوتــه  فعلــه ،  ألرى ردة 
وكنــت مســتعداً أن أنتظرهــا كل العمــر!!!، عندمــا قلتيهــا شــعرت خبــدر يف 

جســدي وخفــق يف قلــي، ال تبتعــدي هــي حلظــة ال تتكــرر بنفــس النــرة 
لصوتــك حبــة ختصــين تتغلغــل يف دمائــي ترافقــين أينمــا ذهبــت، أمتتــم إايك 
أن ترتكــين مبفــردي، حيضــن وجهــي بكلتــا يديــه أنــت جمنونــة جمنونــة، حقيقــة 
وهــل يقــوى املــرء فينــا أن يبتعــد عــن دمــه، وهــل يســتغين عــن كل مقومــات 
حياتــه، أنظــر إىل مــا حــويل فــأرى ألــوان قــوس قــزح حتيــط بنــا مكــررة مــع 
مســاع موســيقا مل أمسعهــا يف حيــايت إهنــا خفقــات قلبــه الــذي اســكن فيــه، 
أحــادث نفســي مــن ســرق منــا هبجتنــا؟، وهــل غمــر الثلــج أرواحنــا وأمســع 
ضجيــج هدوئــه واعرتاضــه بقبلــة حانيــة علــى جبيــين، أشــعر بشــدة أنــين 
حباجة إىل حيايت أكثر من السابق، أصمت بشدة !، ال اريده أن يسمع 
صــوت انكســاري، أفــكار تــدور يف رأســي ، مسعــت صــوت الراقديــن حتــت 
الثــرى ، هــل احلــب يف هــذا الزمــن عــار؟، وهــل احلــب تعويــذة اخرتعناهــا 
حنــن البشــر، وليكــن املهــم أن تنقــذان مــن هــذا الظــالم ، فهنــاك مــكان قلــي 

مل ميتلــئ بعــد، ليبتعــد الشــر ويبقــى صــوت احلبيــب.

تلفحه نسمات برد الليل البهيم
عتمة كاحلة وال كهرابء.

الســيارات القليلــة تعــر منهكــة ليحشــر فيهــا النــاس صامتــني بوجــوه 
صفــراء مشعيــة ونظــرات زائغة.

يف الطرف اآلخر من الشارع بيوت ومكاتب وخمازن مهدمة
نسفها البارود واحلقد والصراع

بدت الصورة من بعيد كلوحة فنية تنطق ابملوت واليأس
كتل صغرية رمادية اللون تعلو قلياًل، 

ثّ ركاٌم أسود
ركام فوق ركام يصنع لوحة ابردة ملدينة مل تعد من موهتا

وسط الركام حيوات اندثرت، ودماء جّفْت
تسّيدت اخلفافيش املكان.

هو »كورنيش« املدينة
الذي ردمت سكة القطار فيه

وطرد منه أصحاب األنوال
بدكاكينهم الصغرية وُحفر احلياكة

أزيلت دكاكني »النّوالة«
الي كانت ترتبع على طرف أرٍض واسعة خمصصة لزراعة الكروم

حل مكان األرض حي كامل
أسوه حّي القصور

هتدم نصفه يف احلرب اجملنونة
ورحل سكانه إىل أشتات األرض

ومنهم من سكن القبور..
ميشي وئيدًا

يتوقف إثر نوبة سعال
تتقطع أنفاسه
يعود أدراجه

هنا كان املسلخ القدمي
مشفى الكندي، ث مشفى الرعاية

املشايف إنرهتا ابهتة
يصدر عنها أنني املرضى ونشيج يصل عنان السماء.

مير على حاجز اجلنود 
مدججني ابلسالح وقد أكلهم الرد

يدخنون بنزق ويراقبون املكان.
آخر الدبالن

حيث الصبااي والنساء وبعض األوالد
والقليل من الرجال الذين اشتعلت رؤوسهم شيبًا

املارة كاألشباح أهنكتهم احلرب
قتلهم فراق األحبة

افرتسهم اجلوع والرد واالنتظار

مت اغتياهلم ابلغالء
جثث متشي وئيدة أو تكاد

بعض املخازن تنطلق منها أصوات نشرات األخبار
لكن الوجوه الشمعية الباردة للمارة

مل يعد يعنيها جنيف، أو أستان، أو سوتشي
موسكو أو طهران أو أنقرة 

كل ما يعنيها أن تذهب احلرب إىل غري رجعة 
ويرحل معها اخلوف والرد واجلوع واحلقد

ويل األمان ويرجع الغّياب واألحباب.
ميشي وئيداً نو سكنه

نــو ســكنه!؟ هــو بــال بيــت ويتمــى لــو يكــون املســري نــو مقــرة 
تــل النصــر...

يضحك جبنون ويصرخ:
مقرة تل النصر؟

النصر؟
مقرة النصر؟!

يسأل نفسه: هل يستقر فيها منتصرًا
أم مهزومًا؟

وجييب:
املهم أن أراتح.. املهم أن أراتاااااح.

إلهام حقي

عبد الكريم عمرين

صحفية وكاتبة سورية

فنان وشاعر سوري
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Ji roja ketina leşkerin Tûrkî yê nava Efrînê de bi operasyonê bi nave (hilmeta çiqlê 
zeytûnê) serokê Tûrkî birêz Receb Teyib Erdogan raghand ku welatê wî biryara 
amedekarîya temamkirina pirojeya xwe ya asayişî li bakurî Sûrî girtîye û wê piştî 
têketina (Munbicê) berê xwe bidne rojhilatî feratê ji giringîya wê ya istîratîcî li 
ser asta “ewlehî, ciyosiyasî, aborî, û her weha cugrafî” ya ku bi başûrî Tûrkîya ve 
sînordare li dirêjîya bîtirî  400km di bin desthilatdarîya (yekênîya parastina gel)de 
ye ku bi ser partîya yeketîya demuqrat ve ye baskê Sûrî ya partîyê karkerê kurdis-
tanê ye, ew jî bi hikometin Tûrkîya re di şerekî de ye li dirêjîya nêzikî 40 salî de 
ku bi teroristê tometbar dibe li ser asta navdewletî, ku li sêgoşeya sînordara Tûrkî û 
Îraq û Îranê cîgire li cîgeha (çîyayin Qendîl) lê hêla Îraqê yên ase. Lomajî, Tûrkîya 
dibîne desthilatdarîya PYD li ser bakurî Sûrî ya rate rêzî sînorî Tûrkîya û sazkirina 
bingehekî siyasî û çekdarî gurintîyeke rasteqîne ye li ser ewlehîya netewî ya Tûrkî 
ye.. ji ber vê pîvana ewlehî, hikometa Tûrkî alîkarîya hevpayman navdewletî li dijî 
terorê ji YPG re talûkeyê bi xwe re tine ser ewlehîya netewa Tûrkî ji ber ew hêz 
pêwendîdare bi PKK re û wan çekên hevpeymanî rê dike bo PKK bi rêyin qaçax bo 
pê şerê Tûrkîya bike.. boya wê hevpeymanîyê bê şêwakî ne erênî bandora xwe da 
ser pêwendîyin Emerîka û Tûrkîya ya ku di navbera kurtbûn û dirêjbûnê de mabû li 
gor gorankarî û pêvaçûna kirîza sûrî ya berdewam ji nêzikî heyşt salan de.
Di demekê de ku rojhilata feratê nasnamake berz di kêferata herêmî û navdewletî 
de bi xwe re anî ye, di nêrîna Tûrkî de û hînjî giringîya ciyosîyasî û istîratîcî de şûn 
digre nabe dest jê berdê ma dam di bin destê hêzeke dijmanetîya dewleta Tûrkî û 
ewlehîya wê ya netewî dike, lomajî, yekemîne di balkêş û girîngkarîya wê de ye 
bo misogerkirina ewlehîya xwe û pûçkirina pîlanin talûke li ser pêşeroja herêmê di 
nav de Tûrkîya. Bo vê nêrînê û tiştin din Tûrkîya bi tekezî li ser destêwerdaneke 
leşkerî dike û hewl dide ku dest bide ser bakurî Sûrî û YPG ji sînorê xwe bi dûrxîne 
û herêmê bi şêwakî aram bixîne bin destê xelkê wê ji bo rêvebirineke sivîlane, da 
ku amadebe ji vegerandina koçberan re bi şêwakî aram wekî herêma (metala feratê 
û çiqlê zeytûne) bi dirêjîya sînor ta dighê sînorê Îraqê.
Ji ber ku herêm tê jimartin ji desthilatdarîya Emerîka, divabû ku hikometa Tûrkî bi 
serkirdeyin Emerêkî re bighê lihevkirinê da ku ji rabirûyeyin leşkerî bi dûrkevin 
di hilmetin leşkerî de, lê Emerîka tim û tim helwêsta xwe di dûmanê de dihîşt li 
beramberî Tûrkî û berdewam bû di pêwendîya xwe de bi YPG re ya ku hêza sereke 
ye di (HSD) de û di piştgêrîya locistî de bi tekez kirina ku ew hêz ti gefan nade ser 
sînorê Tûrkîya ji hêla başûr de…
Lê biryara serokê Emerîka Donald Tirmp sebaret bi vekşandina hêzin Emerîka ji 
nava Sûrî tevgereke sîyasî û leşkerî li ser asta herêmê rû dan û hîşt ku dewletin bi 
bandor li ser kirîza Sûrî hewl didin ku bighêne rastîya niyeta Emerîka û di çonetîya 
guhertina istîratîcî ya Emerîka fêm bikin namaze li rojhilata navîn bi tevayî û li Sûrî 
bi şêwakî taybet, nemaze piştî di nava rêveberîya Emerîka de rikber derketin li dijî 
biryara serok û bandora wê li ser bercewendîyin Emerîka li herêmê.
Lê piştî pêwendîyin di navbera herdu serokan de ya Tûrkî Receb Teyib Erdogan û 
Emerêkî Donald Tiramp pêşniyara avakirina (herêmeke navçe li bakurî Sûrî) hate 
rû bi kûranîya 20ml, alîkar be bo mitmaneya hêla Tûrkî û parastina ewlehîya wê 
ya istîratîcî, û navçecîhek be bo bi dûrxistina milîsin HSD- hevparê Emerîkanan 
di şerê rêxistina Daiş de- ji sînorê Tûrkî. Tevî erêkirina Tûrkî li ser wê herêmê 
lê naveroka wê ya cîbicîkarbê giringtire ji binyada pêşniyarê bi xwe, ku herêma 
navçîdar bûye balkêşek ji Rûs û Îran û rijêma şamê re bi destpêkirina diyalogekê bi 
PYD re bi herêmê radestî hêzin xwe bike û hin bercewendiyên PYD bêtne parastin 
û destêwerdana Tûrkî ya leşkerî bi dûr bixîne li hêlekê, û li hêlekê Tûrkîya dibîne 
ji mafê wêye wê herêmê di ewlehî de bi rê ve bibe û rêveberîyê bixîne bin destê 
xelkên herêmê yên resen û çekdarin PYD ji herêmê bi dûr bixin.. lê sînaryoyekî din 
heye hin pêşniyar dikin ku herêm bikeve bin biryarekî Netewin Yekbûyî û hêzin wê 
ewlehîya herêmê bi rêve bibin.. bi tevayî ev nêrin nîşan didin ku avakirina herême-
ke navbir li bakurî Sûrî destpêka qonaxeke nuhe di pêveçûna kirîza Sûrî de.
Lê bi her halî xûyaye di encamê de, bi serketina Dublomasîya Tûrkî ku Emerîka 
bawermend kir bi hevkarî bi milîsan re şaşîyekî istîratîcîyekî aşkereye, û Tûrkîya 
nûjen ne wekî Tûrkîya ya kevne, bûye jimarek qet nabe bête paşguhkirin yan derba-
skirin di herêmê de ku nexşerêya wê ya ciyosîyasî tête nexşekirin ji nuh de .

شرق الفرات.. في قلب الصراع الدولي

منــذ دخــول اجليــش الرتكــي إىل )عفريــن( يف محلــة مسيــت  بعمليــة )غصــن الزيتــون ( أعلــن الرئيــس الرتكــي 
الســيد رجــب طيــب أردوغــان أن بــالده قــررت التحضــر إلكمــال مشــروعها األمــين يف مشــال ســوراي، وســيتوجه 
بعــد الدخــول إىل مدينــة )منبــج( حنــو شــرق الفــرات ملــا هلــا مــن أمهيــة إســرتاتيجية علــى صعــٍد عــدة  »أمنيــة، 
جيوسياســية، اقتصاديــة، وجغرافيــة » والــيت حتــد تركيــا مــن اجلنــوب بطــول أكثــر مــن 400 كــم تســيطر عليهــا 
)وحــدات محايــة الشــعب( العائــدة حلــزب اإلحتــاد الدميقراطــي اجلنــاح الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين وهــو 
يف حالــة حــرب مــع احلكومــات الرتكيــة طــوال مــا يقــارب أربعــة عقــود والــذي يصنــف دوليــاً علــى أنــه منظمــة 
إرهابيــة، وحتتــل موقعــاً يف املثلــث احلــدودي بــن تركيــا والعــراق وإيــران ابلقــرب مــن )جبــال قنديــل( مــن جانــب 
العراق الوعرة، وابلتايل ترى تركيا أن ســيطرة حزب اإلحتاد الدميقراطي على الشــمال الســوري املوازي حلدودها 
مــن اجلنــوب وإقامــة كيــان سياســي وقواعــد عســكرية تشــكل هتديــداً مباشــراً علــى األمــن القومــي الرتكــي، 
وانطالقــاً مــن هــذا االعتبــار األمــين، رأت احلكومــة الرتكيــة أن التحالــف القائــم بــن تلــك القــوات والتحالــف 
الــدويل ضــد اإلرهــاب ودعمهــا ابلســالح والعتــاد يشــكل بشــكل أو آبخــر خطــراً علــى األمــن القومــي الرتكــي، 
كــون تلــك القــوات علــى تواصــل مــع احلــزب العمــال الكردســتاين، وهــي بدورهــا هتــرِّب قســم مــن تلــك األســلحة 
إىل )قنديــل( لتحــارب هبــا تركيــا، ممــا انعكــس ذلــك التحالــف بشــكل ســلي علــى العالقــات األمريكيــة الرتكيــة 
والــيت كانــت بــن املــد واجلــزر وفقــاً للتطــورات واملتغــرات علــى الســاحة الســورية وأزمتهــا املســتمرة منــذ مــا يقــارب 

مثانيــة أعــوام.
وملــا كان شــرق الفــرات قــد احتــل عنــواانً ابرزاً للصــراع بــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة، فهــو مبنظــار تركيــا  كان 
وال يــزال ذو أمهيــة ابلغــة مــن الناحيــة اجليوسياســية واإلســرتاتيجية وال ميكــن التخلــي عنــه طاملــا أنــه حتــت ســيطرة 
قــوة تعــادي تركيــا وأمنهــا القومــي، وابلتــايل فلهــا األولويــة يف اعتباراهتــا واهتماماهتــا لضمــان أمنهــا أواًل، وكذلــك 
التأكيــد علــى موقفهــا مــن املســألة الســورية يف مواجهــة خمططــات قــد تكــون خطــرة علــى مســتقبل املنطقــة 
ومــن ضمنهــا تركيــا، وهلــذه االعتبــارات وغرهــا أصــرَّت تركيــا علــى التدخــل العســكري والســيطرة علــى الشــمال 
الســوري إلبعــاد قــوات )وحــدات محايــة الشــعب( مــن حدودهــا وجعــل املنطقــة آمنــة إبدارة مدنيــة مــن قبــل 
أهاليهــا، لتكــون مهيــأة لعــودة املهجريــن واإلقامــة فيهــا أبمــن وأمــان، أســوة مبنطقــة )درع الفــرات وغصــن الزيتــون( 

وامتــداداً هلــا حنــو الشــرق وصــواًل إىل احلــدود العراقيــة.
وملــا كانــت املنطقــة حمســوبة علــى أهنــا حمميــة أمريكيــة، كان علــى احلكومــة الرتكيــة إقامــة تفاهــم مــع القــادة 
األمريكيــن لتفــادي أي عمــل مســلح قــد حيصــل بــن الطرفــن عنــد البــدء ابحلملــة، إال أن أمريــكا كانــت تــراوغ 
دائمــاً يف موقفهــا جتــاه تركيــا وتصــرُّ علــى اســتمرارية العالقــة مــع )وحــدات محايــة الشــعب( الــيت تشــكل القــوة 
الرئيســة )لقــوات ســوراي الدميقراطيــة( ودعمهــا لوجســتياً، مــع أتكيدهــا علــى أن تلــك القــوات ال تشــكل هتديــداً 

علــى احلــدود الرتكيــة مــن اجلنــوب.
إال أن قــرار الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب بشــأن البــدء ابنســحاب القــوات األمريكيــة مــن ســوراي أحــدث 
حــراكاً سياســياً وعســكرايً علــى مســتوى املنطقــة وجعــل دول املنطقــة والقــوى املعنيــة ابملســألة الســورية تبــذل 
جهــوداً الســتجالء حقيقــة النــوااي األمريكيــة وفهــم طبيعــة التغيــر الــذي طــرأ علــى اإلســرتاتيجية األمريكيــة 
خبصــوص منطقــة الشــرق األوســط عمومــاً وســوراي خصوصــاً، وخاصــة بعــد ظهــور معارضــات داخــل اإلدارة 

األمريكيــة لقــرار الرئيــس ترامــب وانعكاســاهتا علــى املصــاحل األمريكيــة يف املنطقــة.
لكــن، وبعــد التواصــل بــن الرئيســن الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان واألمريكــي دوانلــد ترامــب مت طــرح فكــرة 
أمنهــا  وحتقيــق  تركيــا  طمأنــة  يف  تســاهم  ميــاًل،   20 بعمــق  الســوري(  الشــمال  يف  عازلــة  )منطقــة  أتســيس 
اإلســرتاتيجي، وتفصــل بينهــا وبــن امليليشــيات مــن قــوات )قســد( شــريك األمريــكان يف احلــرب علــى تنظيــم 
)داعــش(، ورغــم الرتحيــب الرتكــي بفكــرة املنطقــة العازلــة فــإن تفاصيــل تطبيقهــا تبــدو أكثــر أمهيــة مــن أصــل 
الفكــرة نفســها، حيــث أن املنطقــة العازلــة أصبحــت حمــط أنظــار كاًل مــن روســيا وإيــران والنظــام يف دمشــق مــع 
فتــح احلــوار مــع حــزب اإلحتــاد الدميقراطــي لتســليم املنطقــة إىل قــوات النظــام وتــرك بعــض املكتســبات الشــكلية 
هلــذا احلــزب مــع إبعــاد فكــرة التدخــل الرتكــي مــن جهــة، ومــن جهــة تؤكــد تركيــا علــى أن مــن حقهــا هــي أن 
تديــر املنطقــة أمنيــاً وتســلِّم اإلدارة املدنيــة لســكاهنا األصليــن مــع إبعــاد مســلحي حــزب اإلحتــاد الدميقراطــي 
حنــو منطقــة اجلنــوب، لكــن هنــاك ســيناريو آخــر يطــرح مــن قبــل بعــض األطــراف علــى أن تقــوم قــوات مــن 
األمــم املتحــدة ملراقبــة املنطقــة وبقــرار دويل. كل ذلــك يشــر إىل أن إنشــاء املنطقــة العازلــة يف مشــال شــرق ســوراي 

ســيكون بدايــة مرحلــة جديــدة للمســألة الســورية.
لكــن علــى مــا يبــدو يف احملصلــة، جنحــت الدبلوماســية الرتكيــة يف إقنــاع أمريــكا أبن التعامــل مــع امليليشــيات 
االنفصاليــة كان خطــًأ اســرتاتيجًيا فادحــاً، وأن تركيــا احلديثــة ليســت مثــل تركيــا القدميــة، حيــث أصبحــت رقمــاً 

صعبــاً ال ميكــن جتاهلــه أو ختطيــه يف منطقــة يتــم رســم خريطتهــا اجليوسياســية مــن جديــد.

أحمد قاسم

كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

Ahmed QASİM

Rojhilatî Ferat.. 
di navkela kêferata navdewletî de?

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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Türkiye Suriye’nin kuzeyinde, “Fırat’ın doğusu” Cerablus ile sınırı boyunca 110 km eni, el-Bab bölgesini 
de içine alacak şekilde Azez’e kadar uzanan 65 km uzunluğu olan bir güvenli bölge kurulmasını istediğini 
her zaman belirtmiştir. Nitekim bu bölge, Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ’i püskürttükten 
sonra Eylül 2016’da girmiş olduğu bölgedir.
Türkiye’nin 1991 yılında Kuzey Irak’takine benzer şekilde böylesi bir uygulamada bulunmasının meşrui-
yeti hakkında geniş çaplı tartışmalar yaşanmıştır. Uluslararası hukuka göre Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyinde rejimin onayı ve uluslararası toplumun desteği olmaksızın, Suriyeli mültecilerin güven ve 
koruma altında Suriye’ye dönmesi amacıyla bir güvenli bölge kurmaya hakkı var mıdır?
Birçok Avrupa ülkesi Türkiye’nin gelecekte kendisini kuvvet yoluyla gösterecek ve komşu ülkelerin 
içişlerine müdahale edecek bir devlet haline gelmesinden çekinmektedir. Öte yandan Türkiye her zaman 
temel hedefinin terör örgütlerini sınırlarından uzaklaştırmak ve Suriye’nin bütünlüğü ve istikrarını koru-
mak olduğunu ifade etmektedir.
Böylece Türkiye’nin güvenli bölge kurma konusundaki isteği, operasyonel ve insani şartlar elverişli ol-
masına rağmen uygulamaya geçmemiştir. Bunun nedeni Obama hükümetinin meseleyi müzakere etme 
konusundaki isteksizliği, Rusya’nın ise Esed rejiminin onayını alma konusundaki uzlaşmazlığı, buna 
bağlı olarak da BM Güvenlik Konseyi’nin kapılarının Türkiye’nin yüzüne kapatılmış olmasıdır.
En nihayetinde birçok gözlemcinin kanaatine göre güvenli bölge, hayata geçirilme aşamasına yaklaşmış 
bulunmaktadır. Nitekim ABD sonunda bu düşünceyi onaylamış, 14.01.2019 tarihinde ABD Başkanı 
Donald Trump bu konuda bir tweet atarak, ABD’nin 32 km uzunluğunda bir güvenli bölge inşa etme 
niyetinde olduğunu açıklamıştır. Ancak ABD’nin bahsini ettiği güvenli bölge Türkiye’nin kurmaya niye-
tlendiği yerde olmayıp, Fırat’ın doğusundan başlayarak Irak-Türkiye-Suriye sınırına uzanmaktadır. Zira 
ABD, koruması altındaki Kürt milislerini himaye etmeyi amaçlamakta, Türkiye ise terörist gruplar ve 
PKK’nın uzantısı olan örgütler olarak tasnif ettiği bu milislerin bölgeden atılmasını istemektedir. Bu 
nedenle ABD’nin düşüncesi Türkiye’nin isteğinin tam tersi konumundadır.
Trump’ın söz konusu paylaşımının bölgesel ve uluslararası yankıları olmuş; siyasi, askeri ve toplumsal 
alanlarda Suriye meselesi üzerinde yansımalarını göstermiştir.
Uluslararası hukuk tampon bölgeler yahut uçuşa yasak bölgelerin kurulması, belirli bir bölgede sivil-
lerin korunması ve insani koridor oluşturularak sivillerin buralardan taşınması veya kendilerine yardım 
ulaştırılması gibi meseleleri müzakere etmiştir. Ancak Türkiye’nin dört yıldan fazla süredir dile getirdiği 
ve ABD Başkanı Trump’ın Twitter paylaşımıyla yeniden gündeme taşıdığı “güvenli bölge” kavramıyla 
ilk kez karşılaşmıştır. 
14.01.2019 akşamı Erdoğan ve Trump arasında yapılan telefon görüşmeleri, Türkiye ve ABD arasında bu 
hususta var olan bakış açısı farklılıklarına rağmen, güvenli bölge meselesi ile ilgili olumlu bir atmosfer 
oluşmasını sağlamıştır. Bu da Trump bir gece yatmaya giderken birdenbire farklı istikamette bir tweet 
atmadığı sürece, güvenli bölgenin yakın zamanda hayata geçirilebileceği izlenimini uyandırmaktadır.
Geriye şu soru kalmaktadır: Suriye halkı - uygulandığı takdirde - bu adımdan ne gibi faydalar elde ede-
cektir?
RAND’ın planının uygulanması ve Soçi’de İdlib’le ilgili varılan uzlaşıların hayata geçirilmesi, güven-
li bölge düşüncesini gölgede bırakabilir. Böylece bu düşünce, yalnızca ABD-Türkiye ilişkilerinde-
ki çekişme halinden bir çıkış hüviyeti taşıyacaktır. Kaldı ki Türkiye’nin Suriye Ulusal Ordusu’nun da 
katılımıyla toplam seksen binden fazla askerden oluşan bir güçle, ayrılıkçı milisleri bölgeden çıkarmaya 
hazırlanmasının ardından söz konusu ilişkiler daha da gerilmiştir. Zira ABD bu harekata sert bir şekilde 
karşı çıkmakta ve harekatı gerçekleştirmede ısrarcı olması halinde Türkiye ekonomisini çökertme tehdi-
dinde bulunmaktadır.
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 اآلمنة في سورية بين مشروعية المطلب، وتباين الرؤية
ُ

المنطقة

لطاملــا أبــدت تركيــا رغبتهــا يف إقامــة منطقــة آمنــة يف الشــمال الســورّي، بعــرض 110كــم، علــى امتــداد حدودهــا مــن 
جرابلــس »غــرب الفــرات« وصــواًل إىل إعــزاز، وبعمــق 65كــم، لتشــمل منطقــة البــاب، وهــي املنطقــة الــيت دخلتهــا تركيــا يف 

عمليــة درع الفــرات، بعــد طــرد داعــش منهــا، يف أيلــول/ 2016.
وقــد دار نقــاش عريــض حــول مشــروعية املطلــب الرتكــي يف املضــي ُقدًمــا يف رغبتهــا، أســوًة مبــا كان يف مشــال العــراق يف ســنة 
1991، فهــل يعطــي القانــون الــدويل تركيــا احلــّق يف التطلــع حنــو إنشــاء منطقــة آمنــة يف مشــال ســورية، مــن دون موافقــة 
النظــام، ودعــم اجملتمــع الــدويل، بغيــة إعــادة آالف الالجئــن الســورين إىل ســورية، عــر إنشــاء منطقــة آمنــة توفــر هلــم احلمايــة 

والعمــل والبقــاء؟
عــدد مــن الــدول األوربيــة ختشــى أن تتحــول تركيــا يف املســتقبل إىل دولــٍة تفــرض نفســها ابلقــوة، وتتدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة لدولــٍة جــارٍة، بينمــا تركيــا تــرّدد دائًمــا أن غرضهــا األســاس هــو إبعــاد التنظيمــات اإلرهابيــة عــن حدودهــا، والدفــاع 

عــن وحــدة ســورية واســتقرارها؟
األمــُر الــذي جعــل الرغبــة الرتكيــة تــراوح يف مكاهنــا؛ علــى الرغــم مــن هتيئــة الظــروف العملياتيــة، واإلنســانية هلــا، وذلــك 
بســبب إعــراض حكومــة أوابمــا عــن مناقشــتها، وتعنــت روســيا يف أخــذ موافقــة النظــام للمضــي هبــا، وجعــل أبــواب جملــس 

األمــن مغلقــة يف وجههــا.
وأخــرًا وجــدت تلــك الفكــرة طريقهــا للــوالدة علــى مــا يــرى عــدد مــن املراقبــن، بعــد أن انلــت املوافقــة األمريكيــة، حيــث 
أعلــن الرئيــس ترامــب يف تغريــدة لــه يف: 14/ 1/ 2019، عــن نيــة الــوالايت املتحــدة إقامــة منطقــة آمنــة 20 ميــال » 32 
كــم »، ولكــن يف منطقــة أخــرى غــر مــا كانــت تنويهــا تركيــا، حيــث ســتكون يف منطقــة شــرق الفــرات، وصــواًل إىل احلــدود 
العراقيــة الرتكيــة ـ الســورية، بغيــة إجيــاد منطقــة محايــة للمليشــيات الكرديــة الــيت حتتمــي أبمريــكا، وتنــوي تركيــا التخلــص مــن 
وجودهــم يف تلــك املنطقــة؛ بعــد تصنيفهــم كفصيــل إرهــايب، وكوهنــم يشــكلون امتــداًدا تنظيمًيــا حلــزب العمــال الكردســتاين، 

وهــو األمــر الــذي خيالــف متاًمــا التطلعــات الرتكيــة.
وكان هلــذه التغريــدة تداعيــات ومتابعــات إقليميــة ودوليــة، ذات انعكاســات سياســية وعســكرية واجتماعيــة علــى امللــف 

الســوري.
لقــد انقــش القانــون الــدويل العــام قضــااي، مثــل خطــط املناطــق العازلــة أو الفاصلــة بــن املتحاربــن أو احلظــر اجلــوي، وإعالنــه 
ملنــع اســتهداف املدنيــن يف مناطــق معينــة وممــرات إنســانية آمنــة، لتوفــر انتقــال املدنيــن أو إيصــال املســاعدات إليهــم، لكنــه 
وللمــرة األوىل يتعــرف علــى مصطلــح » املنطقــة اآلمنــة » الــذي رّوجــت لــه تركيــا علــى طريقتهــا، ومنــذ أكثــر مــن أربعــة أعــوام، 

وأعــاد احلديــث إليهــا اثنيــة الرئيــس ترامــب يف تغريدتــه تلــك.
لقــد أشــاعت املكاملــة التليفونيــة بــن الرئيســن أردوغــان وترامــب، مســاء االثنــن: 14/ 1/ 2019، أجــواء إجيابيــة بشــأن 
فكــرة » املنطقــة اآلمنــة »، علــى الرغــم مــن تبايــن الرؤيتــن الرتكيــة واألمريكيــة حوهلــا، وهــو األمــر الــذي قــد جيعلهــا قريبــة 

الــوالدة، يف حــال مل يقــم ترامــب بنســفها بتغريــدة أخــرى، قبيــل خلــوده إىل النــوم يف أيــة ليلــة قادمــة.
ويبقى السؤال: ما املدى الذي ستستفيد منه مكوانت الشعب السوري عامة، من هذه اخلطوة يف حال قيامها؟ 

وذلــك أن الســر يف خطــة مؤسســة رانــد، وتفامهــات سوتشــي خبصــوص إدلــب قــد ختطاهــا، وجعــل منهــا فكــرة ابهتــة، 
ومل أتِت ســوى كمخــرج مــن حالــة االســتعصاء يف العالقــات الرتكيــة ـ األمريكيــة، عقــب االســتعداد الرتكــي لطــرد تلــك 
امليليشــيات االنفصاليــة، بقــوة عســكرية يتجــاوز قوامهــا الثمانــن ألــف مقاتــل ابالشــرتاك مــع قــوات اجليــش الوطــين الســوري، 

وهــو مــا تعارضــه أمريــكا بشــدة، وهتــّدد ابهنيــار االقتصــادي الرتكــي يف حــال أصــرت تركيــا علــى املضــّي فيــه.

د. محمد عادل شوك

أكاديمي سوري

Dr. Muhammed Adil Şevk

Talebin Meşruiyeti ve Fikir Ayrılıkları Arasında Suriye’de Güvenli Bölge

Suriyeli Akademisyen
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إذا جتــاوزان املالمــح الشــكلية لنظــام األســد، فــإن املعطيــات األخــرى تؤكــد أن ســوراي صــارت دولــة مســتعمرة، بــل إن املالمــح 
الشــكلية للنظــام فيهــا، ال تشــكل نقيضــاً لفكــرة أن الدولــة واقعــة حتــت االســتعمار، ويف التاريــخ الســوري حــاالت متعــددة 
لرائســة وحكومــة ســورية يف ظــل االســتعمار الفرنســي املســمى يف لغــة التهذيــب الــدويل )انتــداابً(، وبــن أمســاء مــن تولــوا 
رائســة الدولــة ورائســة احلكومــة اتج الديــن احلســين وشــكري القوتلــي وخالــد العظــم وســعد هللا اجلابــري وفــارس اخلــوري 
وكلهــم شــخصيات مشــهود هلــا ابلوطنيــة والنضــال ضــد املســتعمرين، وليــس يف اســتدعاء األخريــن واالنصيــاع هلــم، كمــا 

هــي احلالــة الســورية الراهنــة.
واالســتعمار ظاهــرة اترخييــة، شــهدت تبــدالت متعــددة، دون أن يتبــدل جوهرهــا يف ســيطرة دولــة علــى دولــة أو شــعب 
آخــر، وفــرض تغيــرات عميقــة عليهمــا يف اجملــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغرهــا، واألبــرز يف منــاذج الظاهــرة 
التارخييــة، االســتعمار االســتيطاين الــذي جيــري - إضافــة إىل سياســات أخــرى - تغيــرات جوهريــة يف البنيــة الســكانية، 
وصــواًل إىل تدمــر الســكان األصليــن، وجلــب ســكان جــدد وبــن مناذجــه األكثــر شــهرة وقــرابً إســرائيل، والنمــوذج األكثــر 
شــيوعاً اســتعمار مباشــر، يتــم فيــه إخضــاع دولــة أو شــعب بواســطة القــوة، وقــارب هــذا النمــوذج حــد الغيــاب عــن املســرح 
الشــعب  أو  الدولــة  قــدرات  وتوظيــف  للســيطرة،  الناعمــة  القــوة  طريــق  أحــدث، أيخــذ  لنمــوذج  مكانــه  حمليــاً  العاملــي، 
املســتعمرين لصــاحل القــوة االســتعمارية، ومناذجــه حاضــرة يف عــامل اليــوم، واســتعمار ســوراي، خليــط مــن النمــاذج الســابقة، 
تدخلــت يف رمســه وإخراجــه ظــروف حمليــة وإقليميــة ودوليــة، أحاطــت بســوراي وخصوصــاً يف الســنوات الثمــاين املاضيــة. لقــد 
توهــم نظــام األســد بقدرتــه علــى هزميــة الســورين وإخضاعهــم جمــدداً، عندمــا رفــض فكــرة احلــل السياســي وإجــراء إصالحــات 
يف نظامــه، وأوغــل يف احلــل األمــين/ العســكري علــى أمــل الوصــول إىل حســم الصــراع مبســاعدة حلفــاء أقربــن وأقــل تكلفــة، 
فكانــت االســتعانة ابمليليشــيات اللبنانيــة والعراقيــة، والــيت لنظــام األســد عالقــات معهــا، ومرتبطــة بنظــام املــاليل يف إيــران، وقــد 
كثفــت األخــرة مــن مســاعداهتا وحضورهــا العســكري واألمــين إىل جانبــه دون أن تصــل جهودهــا مــع امليليشــيات والنظــام 
لتحقيــق انتصــار، وبطلــب مشــرتك مــن النظــام وإيــران، جــاء االنــراط العســكري الروســي يف ســوراي أواخــر عــام 2015، 

ليكــرس اســتعماراً إيرانيــاً - روســياً مســلحاً ومباشــراً لســوراي.
ورغــم أن عالقــات النظــام الســابقة مــع اإليرانيــن والــروس، أعطــت وجودهــم ونفوذهــم متايــزات مصلحيــة، فــإن وجودمهــا 
العســكري أعطامهــا فرصــة التحــول إىل قــوة هلــا مالمــح سياســات وممارســات ذات طابــع اســتعماري واضــح، رغــم مــا ميكــن 
أن يرافــق الثنائيــة االســتعمارية مــن تناقضــات املصــاحل وتصادمهــا، والــيت ال شــك أن الطرفــن ســعيا حلــل هــذه املشــكلة 
يف واحــٍد مــن خطــن أو هبمــا معــاً؛ األول ســعى كل منهمــا للتخفيــف مــن تناقــض وتصــادم مصاحلــه مــع الطــرف اآلخــر، 
والثــاين تقاســم توافقــي يف جمــاالت ومســتوايت اهتمامــه، ممــا خيفــف تصــادم املصــاحل، خاصــة أن لــدى الطرفــن، إدراك كل 
منهمــا لطبيعــة اآلخــر، ومكانتــه وقدراتــه واهتماماتــه وعالقاتــه، ولعــل املثــال األكثــر وضوحــاً يف التفاهــم والتناغــم اإليــراين/ 
الروســي، ميكــن تلمســه يف تقاســم الــدور الــدويل - اإلقليمــي يف القضيــة الســورية وحوهلــا بــن روســيا وإيــران. ففــي ظــل 
حقيقــة مكانــة روســيا الدوليــة، ومــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وإمكانيــات، فــإن إيــران أعطــت األوىل الــدور الرئيســي فيمــا يتصــل 
بتطــورات القضيــة الســورية وعالقاهتــا اإلقليميــة والدوليــة وبينهــا العالقــة مــع األمــم املتحــدة ودول ذات صلــة أبرزهــا الــوالايت 
املتحــدة ومثيالهتــا اإلقليميــة، واهتمــت طهــران ابلعالقــات اإلقليميــة الــيت هلــا فيهــا حضــور ونفــوذ مثــل العــراق ولبنــان، كمــا 
تولــت العالقــة مــع امليليشــيات والتنظيمــات املســلحة ومنهــا اجلماعــات الفلســطينية. وألن لروســيا قــدرات جويــة مميــزة، فقــد 
أعطيــت كل الــدور العســكري الــذي يقــوم علــى اســتخدام ســالح اجلــو ومتمماتــه يف الرصــد واالســتعالم الفضائــي، فيمــا 
أعطــي الــدور العســكري املباشــر، وال ســيما الــري، للقــوات اإليرانيــة وميليشــياهتا. ووســط التقاســم االســتعماري السياســي 
- العســكري لســيادة الدولة الســورية، اســتمر الطرفان اإليراين والروســي حبضورمها القوي لدى نظام األســد وداخل اجملتمع 
يف مناطــق ســيطرته، لكــن الــروس ركــزوا علــى العالقــة اخلاصــة مــع رأس النظــام وبعــض كياانتــه وأركانــه املؤثــرة يف مفاصــل 
السياســة الســورية، واحتماالهتــا، فيمــا كانــت الفتحــة اإليرانيــة أوســع يف عالقاهتــا مــع النظــام واجملتمــع، وهــو ســلوك إيــراين 
قــدمي ومســتمر، هدفــه توســيع وجــود إيــران ونفوذهــا يف كل اجملــاالت املمكنــة. وفيمــا ركــز الــروس اهتماماهتــم علــى الثــروات 
األساســية وال ســيما النفــط والغــاز واحتماالهتمــا، واهتمــوا ابلبنيــة التحتيــة وال ســيما تطويــر املوانــئ واملطــارات، الــيت متثــل 
مصلحــة عليــا للوجــود الروســي املباشــر يف شــرق املتوســط، وتوفــر نفــوذاً طويــل األمــد، وتعطــي فوقهمــا أرابحــاً كبــرة، فــإن 
اإليرانيــن اهتمــوا أكثــر بشــراء األراضــي والعقــارات التجاريــة والســكنية، القرتاهنــا هبــدف التغيــرات الدميوغرافيــة والثقافيــة الــيت 
يشــتغلون عليهــا ســواء مــن خــالل جلــب شــيعة إيرانيــن وأنصــار عراقيــن ولبنانيــن وأفغــان وغرهــم وإســكاهنم وتشــغيلهم، 

أو مــن خــالل توســيع عمليــات التشــييع يف صفــوف الســورين بعوامــل اإلغــراء والرتهيــب.
وميثــل مــا ســبق بعــض مالمــح سياســة اســتعمارية، تتابعهــا روســيا وإيــران يف ســوراي، ومثــة مؤشــر روســي رمبــا هــو األكثــر 
شــدة، متثلــه االســتدعاءات الروســية لــرأس النظــام ملقابلــة الرئيــس الروســي أو أحــد مندوبيــه، والــيت ال شــك أن شــيئاً إيرانيــاً 
مثلهــا حيــدث، لكنــه حمــاط بـ»التقيــة« جلهــة عــدم إظهــاره وجلهــة ختفيــه بـــ»األدب« و»الدبلوماســية« اإليرانيــة املعهوديــن، 
لكــن اخلالصــة يف السياســة االســتعمارية، تؤكــد رغــم اعتمادهــا ســيطرة القــوة املســلحة، فــإن سياســات روســيا، أقــرب إىل 
سياســات الدولــة االســتعمارية احلديثــة، أمــا سياســة إيــران يف بعــض جوانبهــا، فتــكاد تتطابــق مــع سياســة أوائــل املســتوطنن 
الصهاينــة يف فلســطن. وســط الصــورة الســوداء لواقــع االســتعمار اإليــراين/ الروســي لســوراي، ال حيتــاج املدققــون املوضوعيــون 
يف الوضــع الســوري إىل جهــد إلمســاك مؤشــرات السياســة االســتعمارية، لكــن آخريــن ســيطرحون أســئلة، دون أن ينتظــروا 
األجوبــة. فالواقــع الســوري حيمــل أجوبــة عامــة ومتوســطة وتفصيليــة حــول مســارات السياســة االســتعمارية اإليرانيــة/ الروســية 
والــيت جعلــت مــن نظــام األســد وحكومتــه وشــخصياته جمــرد دمــى تنفــذ قــرارات ورغبــات اإليرانيــن والــروس، بــل إهنــا جعلــت 
تلــك الرغبــات اتفاقــات وعقــوداً، وخطــوات يف سياســة األمــر الواقــع، ترهــن مســتقبل ســوراي والســورين مبصــاحل موســكو 
وطهــران لعشــرات الســنن، فتفــرض عليهــا النضــال ضــد ظاهــرة تتكــرس حتــت مســع وبصــر عــامل يتباهــى أبنــه خــرج مــن عصــر 

االســتعمار منــذ عقــود طويلــة.

Esed rejiminin şekilsel bazı niteliklerini bir kenara bırakacak olursak, elimizdeki diğer veriler Suriye’nin 
bir sömürge devleti haline geldiğini göstermektedir. Hatta rejime ait şekilsel unsurları göz önüne al-
dığımızda dahi, bunların Suriye’nin sömürü altında bulunduğu düşüncesine aykırılık teşkil etmediğini 
görürüz. Nitekim Suriye tarihi içerisinde Suriye Devlet Başkanlığı ve hükümetlerinin, uluslararası jar-
gondaki süslü ifadesiyle Fransa’nın “manda” ancak gerçekte sömürge yönetimi altında bulunmuş olduğu 
bir gerçektir. Geçmiş Devlet Başkanları ve Başbakanlarından Tacettin el-Haseni, Şükrü el-Kutlu, Halit 
el-Azzam, Sadullah el-Cabiri ve Faris el-Huri’nin tamamı vatansever ve sömürgeye karşı mücadele ver-
miş kimselerdir. Bugünkü Suriye’de olduğu gibi başkalarından yardım istememiş ve başkalarının dümen 
suyuna girmemişlerdir.
Tarihi bir olgu olan sömürgecilik, çok sayıda dönüşüm yaşamış olsa da bir devletin başka bir devlete 
ya da halka egemen olma ve siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda belirli değişimleri ilgili topluma 
dayatma şeklindeki temel niteliğini yitirmemiştir. Bu tarihi olgunun en önemli örneklerinden biri – diğer 
birçok politikasının yanı sıra – demografik yapıyı değiştiren ve yerli halkı yıkıma uğratarak yerine yeni 
kişileri getiren yerleşimci sömürgeciliktir. Bunun en meşhur örneği İsrail’dir. Sömürgeciliğin daha yaygın 
örneği ise doğrudan sömürgeciliktir. Bu örnekte bir devlet veya halk kuvvet zoruyla itaat altına alın-
maktadır. Ancak bu örnek dünya sahnesinden neredeyse silinmiş durumdadır. Yerini ise daha yeni bir 
örnek olan, yumuşak güç almıştır. Bu örnekte devlet ve sömürülen halkın imkanları sömürgeci güçlerin 
lehine kullanılmaktadır. Ki bunun örnekleri günümüzde mevcuttur. Suriye’deki sömürge ise eski sömürge 
örnekleriyle yenisinin birbirine karışmış halidir. Bu sömürgenin hazırlanışı ve uygulanışında yerel, bölge-
sel ve uluslararası şartlar etkili olmuş, özellikle son sekiz yıldır Suriye’yi çepeçevre sarmıştır. Esed rejimi 
de, siyasi çözüm düşüncesini ve reformlar yapmayı reddederek, sahip olduğu imkanlar vasıtasıyla Suriye-
lileri mağlup ederek itaati altına alacağını sanmıştır. Bu nedenle silahlı/askeri çözüm yoluna gitmiş, çatış-
mayı kendisine yakın müttefiklerinin yardımıyla en düşük maliyetle sonlandırmayı ummuştur. Bunun 
için de Esed rejimiyle ilişkisi ve İran’daki molla rejimiyle bağı bulunan Lübnan ve Iraklı milislerden 
yardım almıştır. İran yardımlarını ve askeri varlığını yoğunlaştırmış fakat milisleri ve rejimle birlikte 
gösterdiği çabalar zafer getirmemiştir. Böylece rejim ve İran’ın ortak talebiyle Rusya, 2015’in sonlarında 
Suriye’ye askeri olarak müdahil olmuş, İran ve Rusya’nın Suriye’deki silahlı ve doğrudan sömürüsünü 
pekiştirmiştir. Rejim ile İran ve Rusya arasında önceden de ilişkiler bulunmasına rağmen, bu iki ülkenin 
Suriye’de bilfiil bulunarak nüfuz sahibi olması bazı ayrıcalıklara sahip olmaları sonucunu doğurmuştur. 
Buradaki askeri varlıkları açık bir şekilde sömürgeci nitelikleri olan politika ve uygulamalara imza atacak 
bir güç haline gelmelerini sağlamıştır. Sömürgeci güçlerin iki ülke olması nedeniyle çıkar çekişme ve 
çatışması söz konusu olsa da, her iki taraf da bu sorunları bir veya iki yönlü olarak çözmeye çalışmıştır. 
Bu çözüm çabalarından ilki, her iki tarafında da diğer tarafla çatışan çıkarlarını hafifletme girişimi, ikinci-
si ise her ülkenin ilgi alanına göre karşılıklı uyuma dayalı bir taksimat yapılmasıdır. Her iki taraf da birbir-
inin yapısını, statüsünü, imkanlarını, ilgilendiği şeyleri ve ilişkilerini bildiğinden, böylesi bir tavır çıkar 
çatışmasını hafifletecektir. İran ve Rusya arasındaki uyumun en açık örneklerinden biri, Suriye meselesi 
konusunda uluslararası-bölgesel şeklindeki rol dağılımının Rusya ve İran arasında yapılmış olmasıdır. 
Rusya’nın uluslararası arenadaki statüsü ve imkanları göz önüne alındığında İran, Suriye meselesi ve 
bölgesel-uluslararası ilişkiler – BM ve başta ABD olmak üzere ilgili ülkeler ile bölgedeki müttefikleri – 
alanındaki gelişmelerde başlıca rolü Rusya’ya bırakmıştır. Tahran ise Irak ve Lübnan gibi nüfuz ve etki 
sahibi olduğu bölgesel ilişkilerle ilgilenmiştir. Aynı şekilde Filistinli gruplar gibi silahlı milis ve örgütlerle 
ilişkilerden sorumlu olmuştur. Rusya’nın hava kuvvetleri son derece güçlü olduğundan, hava kuvvetleri 
yoluyla silah kullanımı ve bununla ilişkili uydu gözlem ve istihbaratı da Rusya’ya aittir. Bu da doğrudan 
askeri kuvvet pozisyonunda, özellikle de kara kuvvetlerinde, İran’ın ve milislerin aktif olması sonucunu 
doğurmuştur. Sömürgecilik bağlamında Suriye Devleti’nin egemenliği siyasi ve askeri olarak taksim edil-
irken, İran ve Rusya Esed rejimi ve rejimin hakimin olduğu bölgeler nezdinde güçlü bir şekilde varlığını 
göstermeye devam etmiştir. Ancak Ruslar rejimin başı ve bazı oluşumları ile Suriye siyasetinde etkili 
isimleriyle kurulacak özel ilişkilere çok önem vermişlerdir. İran ise daha çok rejim ve toplumla ilişkisi 
üzerinde durmuştur. Zira bu İran’ın kadim ve sürekli bir davranışı olup, amacı İran’ın varlığını ve nüfuzu-
nu mümkün olduğunca çok alana yaymaktır.
Ruslar kendileri açısından Ortadoğu’daki doğrudan varlıkları, uzun vadeli nüfuz sahibi olmaları ve kar 
elde etmeleri açısından en yüksek çıkarları temsil eden temel zenginliklerle, petrol, doğalgaz, altyapı, 
limanlar ve havaalanlarıyla ilgilenirken, İran ise toprak, ticari mülk ve mesken satın almaya önem verme-
kteydi. Buraları demografik ve kültürel dönüşüm için kullanacaktır. Zira İranlı Şiileri, Iraklı, Lübnanlı ve 
Afganistanlı vb. destekçilerini buralara getirerek iskan etme yolunda gayret göstermiştir. Yahut Suriyelil-
eri ayartma ve korkutma yoluyla Şiileştirme faaliyetleri yürütmüştür. Yukarıda bahsi geçen hususlar İran 
ve Rusya’nın Suriye’de izledikleri sömürgeci bir politikanın bazı niteliklerini oluşturmaktadır. Ancak 
Rusya’nın buradaki varlığının daha kuvvetli olduğu söylenebilir. Zira İran için de benzeri söz konusu olsa 
da, Rusya’nın Esed rejimi yönetimini Rusya Devlet Başkanı yahut bir temsilcisiyle görüşmeye çağırması, 
bu varlığın kuvvetini göstermektedir. İran ise “takiye” ile kendisini gizlemekte, bunun için de “edebi-
yat” ve “diplomasi”yi âdeti olduğu üzere kullanmaktadır. Sonuç olarak sömürgeci politika, silahlı gücün 
hakimiyetini esas alıyor olsa da, Rusya’nın politikası daha çok modern devletlerin sömürge sistemine 
yakındır. İran’ın politikası ise bazı açılardan hala Filistin’deki ilk dönem Siyonist yerleşimcilerin politi-
kasına benzemektedir. İran ve Rusya’nın Suriye’yi sömürgeye çevirdiği bu kötü tablonun içerisinde, Su-
riye’deki durumu tarafsız inceleyenler açısından sömürgeci politikanın göstergeleri son derece aşikardır. 
Ancak yine de bazıları, cevap beklemeksizin soru sormaya devam edeceklerdir.
Suriye’deki realite, İran ve Rusya’nın sömürgeci politikasının güzergahı hakkında genel, itidalli ve 
ayrıntılı cevaplar taşımaktadır. Bu politika sonucu Esed rejimi, hükümeti ve önde gelen isimleri, İran ve 
Rusya’nın karar ve isteklerini uygulayan birer kukla haline gelmiştir. Hatta bu istekler birer anlaşma ve 
de facto politikası yolunda atılan adımlar hüviyetine bürünmüştür. Suriye ve Suriyelilerin geleceğini on-
larca yıllığına Moskova ve Tahran’ın çıkarlarına bağlamakta, uzun süre önce sömürgecilik çağını geride 
bırakmış olmakla övünen bir dünyanın gözleri önünde kuvvetlenen bir olguya karşı mücadele etmeye 
mecbur hale getirmektedir.
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‘’Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.’’ –Victor Hugo
Çullanıyorlar üzerimize. Var güçleri ile hem de. Suriye’de üzerimize geliyorlar. Ye-
men’de üzerimize geliyorlar. Filistin’de, Irak’ta üzerimize geliyorlar. Üzerimize geliy-
orlar çünkü; kurdukları sömürü düzenini başlarına yıkacağımızı biliyorlar. Adalet için 
hesap soracağımızı biliyorlar. Suçsuz yere gömülen çocukları soracağımızı biliyorlar. 
Evladı bağrından koparılan annelerin hesabını soracağımızı biliyorlar.
Bütün mazlumlar yüzünü dönmüşken Türkiye’ye, her yandan kuşatıyorlar bizleri. 
Bütün eski defterleri açıyorlar. Bütün yeni kozlarını oynuyorlar. Bürokrasinin ahlakını 
bozmaya çalışıyorlar. Kitle iletişim araçları ile algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Ar-
amızdan devşirdikleri aklı evvelleri, çeşitli vaatlerle kandırarak, bela ediyorlar başımı-
za. Canımıza kast ediyorlar. Malımıza göz dikiyorlar. Onurumuzu kırmaya çalışıyorlar.
Kim olduklarını biliyoruz. Suriye’de kanımızı dökenler kim? Filistin’de bizi mahkum 
edenler kim? Türkiye’ye açık tehditler savuranlar kim? Yemen’de onurumuzu ayaklar 
altına alanlar kim? Halep’i kim tarumar etti? Şam’ı kim çaldı bizden? İstanbul’a kim 
göz dikti? Hepsini biliyoruz. Hepsini yazdık. Hepsi kazındı zihinlerimize.
Şimdi yeni fikirler yükseliyor Anadolu’dan. Yeni sesler duyuyoruz. Yeniden başlıyoruz.
Yeniden doğruluyoruz. 3 asırdır üzerimize çöken kara bulutlar dağılıyor. Kulak kesilmiş 
bütün mazlumlar. Bir teklif bekliyorlar. Bir iddia bekliyorlar. Bir el bekliyorlar Anado-
lu’dan. Anadolu’dan yükselen bu yeni seslerin bir fikre dönüşmesi için, bir teklif inşa 
etmek için hepimiz çok düşüneceğiz. Çok okuyacağız. Çok çalışacağız. Ayaklar altına 
alınmış onurumuzu kurtarmak için. Tarumar edilen şehirlerimizin daha güzellerini inşa 
etmek için. Hepsinden önemlisi adaleti sağlamak için. Döktükleri kanı sormak için. 
Yılgınlık yok bize. Yenilgi yok bize. Ayrılık yok bize. Özgürlük şarkıları bestelenecek 
bu topraklarda. Adalet su serpecek yüreklerimize. Vakti gelecek baharın, vakti gelecek 
sabahın. O gün gelene dek, yüreğimizdeki umut, aklımızdaki adalet, bileğimize kuvvet 
olacak. Omuz vereceğiz birbirimize ve mektepten azat olmuş çocuklar gibi şarkılar 
söyleyerek koşar adım gezeceğiz sokaklarımızda.

Umuda, sevdaya ve kavgaya çağıran şarkılar:

‘’Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek, kardan aydınlık:
Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.

****
Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
****

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek, kardan aydınlık

****
Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.’’

عندما يحين وقت الربيع يأتي

يقــول فيكتــور هوغــو: »ال يوجــد جيــش يف العــامل أقــوى مــن فكــرة قــد حــان وقتهــا« يعتــدون علينــا، ويعملــون ضــدان بــكل 
مــا أوتــوا مــن قــوة، يف اليمــن. يعملــون ضــدان يف فلســطن ويف العــراق. يتآمــرون علينــا ألهنــم يعلمــون متامــا أبننــا ســنهدم نظــام 
االســتعمار الــذي بنــوه علــى رؤوســهم، ويعلمــون أننــا سنحاســبهم مــن أجــل الوصــول إىل العدالــة. يعلمــون أننــا سنســائلهم 
عــن األطفــال الذيــن يدفنــون بــدون ذنــب، ويقتلــون وميزقــون. يعلمــون أننــا سنحاســبهم ونســأهلم عــن األمهــات ومــا حــل هبــن.

إهنم حياصروننا ألن مجيع املظلومن قد علقوا آماهلم على تركيا وجلأوا إليها ووجهوا أنظارهم حنوها.
إهنــم يفتحــون كل الدفاتــر القدميــة، إهنــم يلعبــون بــكل الســاحات اجلديــدة وبــكل أوراقهــم اجلديــدة، وحياولــون أن يفســدوا كل 

القيــم واألخــالق البروقراطيــة. حياولــون خلــق وبنــاء تصــورات معينــة بواســطة وســائل اإلعــالم اجلماهريــة.
إهنــم جيلبــون البــالء واملصائــب إىل رؤوســنا مــن خــالل خداعهــم ألشــخاص مــن بيننــا، مــن أصحــاب العقــول أو املثقفــن، 
إهنــم يســتهدفون أرواحنــا وحياتنــا. حنــن نعــرف مــن هــم. يطمعــون أبموالنــا وثرواتنــا ويتطلعــون إليهــا علــى الــدوام، إهنــم حياولــون 
كســر كرامتنــا وشــرفنا وجاهنــا. مــن الــذي يســفك دمائنــا يف ســوراي؟ مــن هــم الذيــن يدينوننــا ويعذبوننــا يف فلســطن؟ مــن هــم 
الذيــن يوفــرون احلمايــة للتهديــدات املفتوحــة واملخاطــر املوجهــة إىل تركيــا وحيمــون أصحاهبــا؟ مــن هــم الذيــن جعلــوا كرامتنــا يف 
اليمــن حتــت األقــدام؟ مــن الــذي حاصــر حلــب ودمرهــا؟ مــن الذيــن ســرقوا دمشــق منــا؟ مــن الذيــن يطمعــون يف إســطنبول؟

كل هؤالء نعرفهم جيدا، وقد كتبنا عنهم مجيعا، كلهم ضايقنا وترسخ امسه يف عقولنا.
اآلن هنــاك أفــكار إجيابيــة جديــدة بــدأت تنتشــر وترتفــع مــن داخــل األانضــول، بتنــا نســمع أصــواات جديــدة، يبــدوا أننــا قــد 
بــدأان مــن جديــد برتتيــب صفوفنــا، أي بــدأان نعيــد توجيــه أنفســنا وحتديــد وجهتنــا مــن جديــد. هــا هــي الغيــوم الســوداء الــيت 
خيمــت علينــا لثالثــة قــرون آخــذة ابلتالشــي والــزوال. كل املظلمويــن ينتظــرون اقرتاحــا مــن األانضــول، ينتظــرون  يــد مســاعدة 
وعــون متتــد هلــم مــن األانضــول، ألهنــم يعلقــون آماهلــم عليهــا. جيــب علينــا مجيعــا ان نفكــر يف كيفيــة حتويــل هــذه األصــوات 

اجلديــدة الــيت بــدأت تعلــو وترتفــع مــن أرض األانضــول إىل أفــكار، وبلــورة وبنــاء اقــرتاح اعتمــادا علــى تلــك األصــوات.
جيــب أن نقــرأ كثــرا وأن نعمــل أكثــر جبــد مــن أجــل إنقــاذ كرامتنــا الــيت ابتــت حتــت األقــدام، ومــن أجــل إعــادة بنــاء مدننــا 
املدمــرة بصــورة أمجــل ممــا كانــت عليــه ســابقا. واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو مــن أجــل ترســيخ العدالــة، ومــن أجــل حماســبتهم 
علــى الدمــاء الــيت أراقوهــا. مــن أجــل حتقيــق كل ذلــك، ال تــواين وال تراخــي لنــا يف هــذه املرحلــة.. ال هزميــة وال ختــاذل وال 
انكســار عنــدان، ال انفصــال وال تشــتت. ســتعزف أحلــان احلريــة يف هــذه األرض وتغــىن أغــاين احلريــة يف منطقتنــا. العدالــة 
ســتثلج قلوبنــا وتردهــا بــرش املــاء عليهــا. ســيحن وقــت الربيــع ابلنســبة لنــا، وســيأيت وقــت الفجــر، لكــن إىل حــن ذلــك 
الوقــت جيــب أن يبقــى يف قلوبنــا أمــل ويف عقولنــا عدالــة ويف ذاكرتنــا قــوة. سيســاند بعضنــا بعضــا بــكل قــوة وإخــالص، 

سنشــدوا األغــاين مثــل اطفــال حتــرروا مــن املدرســة وســنطوف ونتجــول يف شــوارعنا.

هكذا تقول األغاين اليت تدعو للحب واألمل والعراك:

هناك صباح سيشرق بعد النوم وبعد الليايل املظلمة، وهناك نور سيشرق بعد العتمة والظلمة.
وبعد ذلك فإن صباحا سيشرق بعد ِحزم األلغاز املعقدة الكثرية. وسيشرق نور بعد الظلمة.

****
الشهداء الذين ارتقوا يف ربيع أعمارهم، ومحلوا على أكتافهم مهنا، ستنبت الزهور من دمائهم وتتفتح،

وبعد ذلك سيشرق صباح جديد، وسيشرق نور بعد الظلمة.
****

األلوان ستمطر  مطرا من السماء، وستفوح األعشاب واألزهار بروائح أطيب وأمجل. وبعد ذلك تتكشف حقائق 
السعادة الي ال تنتهي.

وبعد ذلك سيشرق صباح جديد، وسيشرق نور بعد الظلمة.
****

الشهداء الذين ارتقوا يف ربيع أعمارهم، ومحلوا على أكتافهم مهنا، ستنبت الزهور من دمائهم وتتفتح،
وبعد ذلك سيشرق صباح جديد، وسيشرق نور بعد الظلمة.

عبد الله باش يغيت

صحفي وكاتب

Abdullah BAŞYİĞİT

Vakti Gelince Bahar Gelir

Gazeteci - Yazar
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إذا التزمت تركيا الصمت ستقوم القيامة! 

Türkiye bir “Üst Akıl”dır, “Eksen”dir, coğrafya vicdanımızdır, tarihin omuzlarımıza yüklediği yüktür, yüzlerce 
yıldır bu bölgede yürüttüğümüz mücadeledir, hesaplaşmadır. Türkiye bugünün dünyasında, coğrafyamızda 
yükselen bir siyasi kimliktir.
Türkiye bir iddiadır, tezdir, idealdir, umuttur. Ülkemize, milletimize, geçmişimize ve geleceğimize savaş açan 
bir “Küresel üst akıl” elbette vardır. Darbelerin, iç savaş girişimlerinin, terörle diz çöktürme çabalarının, 
çevreleme planlarının arasında bu akıl, bu güç ittifakı vardır.
‘İç işgal’cilik üzerinden “Müdahale cephesi..” Siyasi hafızaya sığınmak
15 Temmuz’un arkasında, PKK’nın arkasında, Suriye’nin kuzeyinden çevrelemenin arkasında, ülkemize karşı 
BAE-Suud cephesinin arkasında bu akıl, bu güçler koalisyonu vardır. Bundan sonra, dalgalar halinde ülkem-
izi, milletimizi yoklayacak yeni saldırı türlerinin arkasında, ”iç işgalciler” üzerinden yürütülen yeni “Müda-
hale Cephesi”nin arkasında yine bu akıl vardır. Bu koalisyonla, genel geçer gündelik taktiklerle mücadele 
etmeyeceğiz, edemeyiz. Bir akıl üretmek, bir duruş geliştirmek, bir güç inşa etmek, tarihi tezlerimize ve siyasi 
hafızamıza müracaat etmek bir zorunluluktur. Bu bir iç mesele değildir, bu tarih hesaplaşmasıdır, yüzlerce 
yıllık siyasi tarihin bugün yeniden masaya gelmesidir.
Uysal olmak bir akıl tutulmasıdır, bir siyasi körlüktür
Bize “uysal olun” derler, “Batı ile aranızı açmayın” derler, “sizi ancak biz koruruz” derler, “21. yüzyılda başka 
seçeneğiniz olmayacak” derler, “sizin dostunuz sadece biziz” derler. Ama bütün tehditler, bütün güvenlik 
sorunları, masaya konulan yeni harita taslakları hep onların karargahlarında üretilir. Zihinlerimizi rehin alarak 
bir akıl tutulması, bir siyasi körlük projesi yürütürler. Söyledikleri her şey yalandır, verdikleri bütün sözler 
yalandır, dostlukları yalandır, ortaklıkları yalandır. Otuz yıldır adım adım coğrafyamızı yok ettiler, savaşı 
adım adım sınırlarınıza ve ülkemizin içlerine taşıdılar.
Otuz yıldır verdikleri bütün sözler yalandı
Otuz yıldır söyledikleri her şey yalandı. 15 Temmuz’u yaptılar, bu ülkenin liderini öldürmeye kalktılar, FETÖ 
ve PKK üzerinden Türkiye’ye saldırdılar. Bunları yaparken siyasi vaatleri, işbirlikleri yalandı. Otuz yıldır 
Türkiye ve bölgeye yönelik bütün demokrasi ve özgürlük projeleri güvenlik eksenliydi, işgal ve coğrafi 
parçalama eksenliydi. Bunları bize pazarlarken söyledikleri her cümle yalandı.
Sığınmak esarettir, yağma ve talandır..
Hiç bir şekilde onlara sığınarak bir gelecek inşa edemeyiz. Sığınmak esarettir, teslim olmaktır, tutsaklıktır, 
yağma ve talandır. Sığınmak tarihi iddialarımızı, coğrafya iddialarımızı, kimlik kodlarımızı, beklenti ve umut-
larımızı rehin vermektir. Sığınmak bir yüzyılı daha kaybetmektir.
Peki nedir Türkiye’nin derdi, davası, mücadelesi, hedefi nedir?
Son on beş yıldır, olağanüstü bir güç mücadelesi yürütüyoruz. Bir bağımsızlaşma, özgürleşme, kendi medeni-
yet havzamıza yerleşme, kendi kimliğimize sarılma, yeni ve bize ait bir dünya tasavvur etme, Anadolu’dan bir 
kez daha yükseliş tarihi yazma konusunda acımasız bir direniş, keskin bir meydan okumaya sahibiz.
“Müslüman Orta Kuşak”ta ortak dil Türkiye’nin dilidir
Uluslararası sistem tamamen çözülürken, ulus üstü yapılar dağılırken, milletleri ve devletleri uyaracak uluslar-
arası sözleşme ve etik değerler sıfırlanırken, Atlantik Ekseni’nin yüzyıllardır dünyayı biçimlendiren gücü 
sınırlanırken, herkes iddialarını tozlu raflardan indirip bugüne taşırken Türkiye çok etkili bir siyasi söylem ve 
güç inşası ile siyasi genetiğini harekete geçirmiş, bölgesel ve küresel denklemi sarsmaya başlamıştır.
Bugün, Türkiye ile arası nasıl olursa olsun, Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına uzanan yeryüzünün ana 
ekseninde, “Müslüman Orta Kuşak”ta elle tutulur tek söylem Türkiye’nin öncülük ettiği siyasi söylemdir. Bu 
bir Türkiye duruşudur. Afrika’nın derinliklerinden Güneydoğu Asya’nın yağmur ormanlarına, Ortadoğu’nun 
sokaklarından Asya ana karasının içlerine kadar bir Türkiye duruşu söz konusudur.
Türkiye duruşu, aklı ve dili belirleyicidir..
Görünen tek güç inşası, Türkiye’nin öncülük ettiği güç inşasıdır. Dikkat çeken tek tarihi siyasi tez, Türki-
ye’nin üstlendiği tarihi tez ve kimliktir. Bir Türkiye dili, aklı, duruşu belirleyici hale gelmiştir. Bölgedeki 
dostlarımız da düşmanlarımız da duruşlarını buna göre biçimlendirmektedir. İşte yüzyıllar böyle inşa ediliyor. 
İşte coğrafya böyle biçimleniyor. İşte Selçuklu, Osmanlı bu yolla coğrafya, güç inşa etmiştir. Çok aceleciler, 
çok günübirlikler, çok küçük hesapçılar bunu anlayamaz.
Bütün mandacıları sahaya sürdüler
Tam da burada; birileri Türkiye’yi tutup aşağılara çekmeye çalışıyor, vesayet altındaki eski Türkiye’yi özlüyor 
ve yeniden oraya yerleşmesi için kılıktan kılığa giriyor. Türkiye’nin tezlerini, iddialarını, söylemini, duruşunu 
küçümsüyor, horluyor. Neredeyse bütün mandacılar, vesayetçiler sahaya sürülmüştür. Kullandıkları kavram-
lar, cümleler, ifadeler hiçbir şekilde yerli değil. İtirazları, çekinceleri, öfkeleri, utangaç çıkışları hiçbir şekilde 
yerli değil, Türkiye mücadelesinin parçası değil. Biz merkezi inşa ederken onlar çevrede başka bir cephe 
kuruyor. Biz Türkiye’nin ana omurgasına güç vermeye çalışırken, onlar Atlantikçi çevrelerin nüfuz gücüne 
sığınıp yeni bir” dış cephe inşa” ediyor.
En ağır vesayet entelektüel alanda
Bakıyorsunuz FETÖ orada, PKK orada, diğer terör örgütleri orada, ABD orada, İsrail orada, BAE ve yeni 
Suud yönetimi orada.. Bütün bunları tek cephe altında toplayan işte o “küresel üst akıl” dediğimiz şeydir.
Bu yüzden de Türkiye’yi bir “üst akıl” görmeden, böyle bir akıl ve güç inşa etmeden hiçbir şeyle mücadele 
edemeyiz. Siyasi akıl bunu başardı, bir dil oluşturdu ama entelektüel akıl çok gerilerde kaldı. Şunu görüyoruz 
ki, siyasi vesayetten çok daha katı biçimde bir entelektüel vesayet kurulmuş bu ülkede.
Türkiye susarsa kıyamet kopar!
Unutmayın; Türkiye susarsa, susturulursa kıyamet kopacaktır.
Yüz yıl önce kopmuştu, hatırlayın. Bizi tarih dışına itmeye çalıştılar. Yüz yıldır sabredip direniyoruz. Ve 
bir yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşe güç vermesi gerekenlerin bugünlerde başka başka ajandalarla harekete 
geçirildiğini görüyoruz.
Bu ülke, tam belini doğrultmuşken, tam coğrafyasına öncü olmuşken, tam bir şeyleri yeniden inşa ederken bir 
kez daha kıyametin kopmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkede en büyük hesap budur.
Ve bu hesap yüzyıllardır devam etmektedir.

تعتــر تركيــا »عقليــة عليــا قياديــة وسيادســة » وهــي »حمــور مؤثــر« وضمــران اإلقليمــي، إن تركيــا هــي املســؤولية الــيت محّلهــا إايان التاريــخ 
والكفــاح وتصفيــة احلســاابت الــيت نوضهــا يف هــذه املنطقــة منــذ مئــات الســنن. ويف عــامل اليــوم فــإن تركيــا تعتــر هويــة سياســية  صاعــدة 

يف املنطقــة.
تركيــا هــي الطمــوح، هــي الفكــر، هــي املثــال األعلــى، هــي األمــل.. ال شــك أن هنــاك »عقليــة عليــا عامليــة« تعلــن احلــرب علــى بلــدان 
وأمتنــا واترخينــا ومســتقبلنا. فهنــاك ذهنيــة دوليــة  وحتالــف قــوى موجــود نفــذ ضــدان حمــاوالت انقــالب وحــروب أهليــة ومســاعي الرتكيــع 

واإلخضــاع ابهلجمــات اإلرهابيــة وخمططــات احلصــار.
»جبهــة عبــث وتدخــل« مــن خــالل »االحتــالل الداخلــي«... اللجــوء للذاكــرة السياســية إن هــذه العقليــة وحتالــف القــوى ذاك 
متورطــون يف حماولــة انقــالب 15 يوليو/متــوز وعمليــات إرهــاب تنظيــم يب كا كا، وابحلصــار مــن مشــال ســوراي واجلبهــة الســعودية-
اإلماراتيــة املضــادة لبلــدان تركيــا. وليــس لدينــا أدىن شــك يف أن هــذه العقليــة ســتكون كذلــك هــي املتورطــة يف »جبهــة التدخــل« اجلديــدة 
الــيت سيشــكلوهنا مــن خــالل »احملتلــن الداخليــن«، وكذلــك ســتكون هــي الداعمــة لــكل أنــواع اهلجمــات اجلديــدة الــيت ســتوجه حنــو 

بلــدان وشــعبنا علــى شــكل موجــات متتاليــة.
ال ميكننــا أبــًدا مواجهــة هــذا التحالــف ومكافحتــه مــن خــالل التكتيــكات التقليديــة، بــل علينــا إنتــاج فكــر وعقليــة جديــدة وتطويــر 
موقــف جديــدة، وبنــاء قــوة مؤثــرة، والعــودة إىل طموحاتنــا التارخييــة وذاكرتنــا السياســية. مــا حيــدث وحيــاك لرتكيــا ليــس قضيــة داخليــة، 
بــل إهنــا تصفيــة حســاابت اترخييــة وهــي إعــادة طــرح لتارخينــا السياســي املمتــد علــى مــدار مئــات الســنن علــى الطاولــة اليــوم مــن جديــد.
اخلضــوع هــو خســوف عقلــي وعمــى سياســي... يقولــون لنــا »كونــوا خاضعــن«، »ال تفســدوا عالقتكــم ابلغــرب«، »لــن حيميكــم 
ســواان«، »لــن يكــون لديكــم أي خيــار آخــر يف القــرن احلــادي والعشــرين«، »ليــس لكــم صديــق ســواان«. بيــد أن كل التهديــدات 
واملشــاكل األمنيــة ومســودات اخلرائــط اجلديــدة املطروحــة علــى الطاولــة دائمــا يتــم إنتاجهــا وإعدادهــا داخــل مقراهتــم. إهنــم ينفــذون 
خمطــط خســوف عقلــي وعمــى سياســي ألســر عقولنــا. فــكل مــا يقولونــه ويقطعونــه علــى أنفســهم مــن وعــود هــو عبــارة عــن أكاذيــب، 
كمــا أن صداقتهــم وشــراكتهم كــذب. لقــد دمــروا منطقتنــا تدرجييــا علــى مــدار ثالثــة عقــود، كمــا نقلــوا املعركــة خطــوة خبطــوة حــىت 

حــدودان بــل وإىل داخــل أراضينــا.
كل الوعــود الــيت أعطوهــا لنــا علــى مــدار 30 عامــا كانــت كــذاب... إن مــا قالــوه علــى مــدار 30 عامــا كان كــذاب. لقــد نفــذوا حماولــة 
االنقــالب الفاشــلة ليلــة 15 يوليو/متــوز، وهــم الذيــن حاولــوا اغتيــال زعيــم هــذه الدولــة، وهــم الذيــن هامجــوا تركيــا مــن خــالل تنظيمــي 
غولــن ويب كا كا اإلرهابيــن... بينمــا كانــوا يفعلــون كل هــذا كانــو يقدمــون لنــا وعودهــم السياســية الكاذبــة وحيدثوننــا عــن تعاوهنــم 
الزائــف. كل مشــاريع الدميقراطيــة واحلريــة الــيت كانــوا يقدموهنــا لرتكيــا واملنطقــة علــى مــدار 3 عقــود ء كانــت ذات أبعــاد وحمــاور أمنيــة، 
وكانــت هتــدف الحتــالل أراضــي املنطقــة ومتزيقهــا. وبينمــا كانــوا يســوقون هكــذا مشــاريع دميوقراطيــة لنــا ويروجوهــا بيننــا، كان الكــذب 

يفــوح مــن كل عبــارة يقولوهنــا.
اللجــوء هلــم ســيكون أســرا وســلبا وهنبــا... لــن نســتطيع أبــدا أن نبــين مســتقبال إذا جلــأان إليهــم. فاللجــوء يعــين اخليانــة واالستســالم 
والوقــوع يف األســر والســلب والنهــب. اللجــوء يعــين خســران طموحاتنــا التارخييــة واجلغرافيــة ورمــوز هويتنــا وتوقعاتنــا وآمالنــا، كمــا أنــه 

يعــين أن نضيــع قــران إضافيــا آخــر مــن وقتنــا.
إذن، ما هو هم تركيا وقضيتها؟ ما هو كفاحها وهدفها؟

حنــن نــوض صــراع قــوى غــر عــادي خــالل الســنوات الـــ15 األخــرة. فنحــن منتلــك قــدرة علــى املقاومــة الشرســة والتحــدي الشــديد يف 
مــن أجــل احلفــاظ علــى االســتقالل والتحــرر والعــودة إىل منبــع حضارتنــا والتمســك هبويتنــا وتصــور عــامل جديــد خــاص بنــا وكتابــة اتريــخ 

الصعــود مــن جديــد مــن قلــب األانضــول.
لغــة تركيــا هــي اللغــة املشــرتكة لـ«احلــزام اإلســالمي األوســط«... يف الوقــت الــذي اهنــار فيــه النظــام العاملــي متامــا وتفرقــت فيــه الكيــاانت 
فــوق الوطنيــة وُصفــّرت فيــه كل املعاهــدات الدوليــة والقيــم األخالقيــة الــيت تلــزم األمــم والــدول وتقهقــرت فيــه قــوة احملــور األطلســي الــذي 
يرســم مالمــح العــامل منــذ قــرون، ويف الوقــت الــذي راح  فيــه اجلميــع ينــزل طموحاتــه مــن علــى األرفــف الــيت غطاهــا الغبــار مــن أجــل 
تنفيذهــا هــذه األايم، يف ظــل هــذا كلــه فــإن تركيــا أيقظــت جيناهتــا السياســية مــن خــالل خطــاب سياســي وبنــاء قــوة ذات أتثــر كبــر 

للغايــة، وبــدأت هتــز املعادلــة اإلقليميــة والدوليــة وتؤثــر فيهــا.
إن اخلطــاب السياســي الــذي تتبنــاه تركيــا اليــوم هــو اخلطــاب الواقعــي الوحيــد املوجــود علــى ســاحة »احلــزام اإلســالمي األوســط« ضمــن 
احملــور الرئيــس يف العــامل املمتــد مــن ســواحل األطلســي حــىت ســواحل اهلــادئ، بغــض النظــر عــن عالقــة هــذا احلــزام برتكيــا. إن هــذا هــو 
موقــف تركيــا مــن أعمــاق أفريقيــا إىل الغــاابت املطــرة يف جنــوب شــرق آســيا، ومــن شــوارع الشــرق األوســط إىل قلــب القــارة الصفــراء.

موقــف تركيــا وعقلهــا ولغتهــا هــي عالمــة فارقــة وحمــدد مهــم ألشــياء كثــرة... إن بنــاء القــوة الوحيــد الظاهــر للعيــان، هــو عمليــة بنــاء القــوة 
الــيت تتزعمهــا تركيــا. كمــا أن الفكــرة السياســية التارخييــة الوحيــدة الــيت تلفــت االنتبــاه هــي الفكــرة واهلويــة التارخييــة الــيت تتبناهــا تركيــا. 
ولقــد حتولــت لغــة تركيــا وعقلهــا ومواقفهــا إىل الشــيء الــذي حيــدد مالمــح كل شــيء؛ إذ إن حلفــاءان وأعــداءان يف املنطقــة أصبحــوا 

يتخــذون مواضعهــم وفــق هــذه املواقــف الرتكيــة.
وهكــذا تبــىن القــرون وترســم مالمــح املنطقــة. فهكــذا أســس الســالجقة والعثمانيــون قوهتــم وســادوا املنطقــة. وهــو مــا ســيعجز عــن إدراكــه 

كل متعجل ال يفكر إال يف احلســاابت التافهة املؤقتة.
الســاحة امتــألت مبناذيــب التدخــالت اخلارجيــة ووكالئهــا... حيــاول البعــض يف هــذا الوقــت عرقلــة تركيــا وجرهــا حنــو األســفل، فهــم 
يشــتاقون إىل تركيــا القدميــة الــيت كانــت واقعــة حتــت الوصايــة، وهلــذا فإهنــم يتلونــون حــىت يعــودوا إىل تلــك األايم اخلــوايل. إهنــم يســتصغرون 
أفــكار تركيــا وطموحاهتــا ولغتهــا. فهــم مــألوا الســاحة ابلكثــر مــن العناصــر املؤيّــدة للوصايــة اخلارجيــة. إن العبــارات واملصطلحــات 
الــيت يســتخدموهنا ليســت حمليــة أو خاصــة مبنطــة صغــرة عنــدان علــى اإلطــالق، كمــا أن اعرتاضاهتــم وحتفاظتهــم وغضبهــم ومواقفهــم 
اخلجولــة ليســت وطنيــة أبــدا أو جــزءا مــن كفــاح تركيــا. ففــي الوقــت الــذي نبــين فيــه املركــز فإهنــم يقيمــون جبهــة أخــرى يف األرجــاء 
أو األطــراف البعيــدة. ويف الوقــت الــذي حنــاول فيــه تعزيــز قــدرات الكيــان األساســي لرتكيــا، فإهنــم يلجــؤون إىل قــوة نفــوذ األوســاط 

األطلســية ويقيمــون »جبهــة خارجيــة«.
أشرس الوصاايت يف اجملال الثقايف

تنظــرون فــرتون أن تلــك اجلبهــة تضــم غولــن ويب كا كا وســائر التنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى، تضــم الــوالايت املتحــدة وإســرائيل 
واإلمــارات واإلدارة اجلديــدة يف الســعودية.. فجميعهــم اجتمعــوا حتــت مظلــة جبهــة واحــدة، وهــو مــا نطلــق عليــه »العقليــة الدوليــة 

العليــا«.
وهلــذا فإننــا لــن نســتطيع خــوض كفــاح ضــد أي خطــر دون أن نــرى تركيــا كـ«عقليــة عليــا قياديــة وسيادســة« وننشــئ عقليــة وقــوة كهــذه. 
إن العقــل السياســي جنــح يف ذلــك، فأوجــد لغــة خاصــة، لكــن العقــل الثقــايف ختلــف كثــرا عــن هــذا الركــب. كمــا أننــا نــرى أن تركيــا 

تتعــرض لوصايــة ثقافيــة أقــوى بكثــر مــن الوصايــة السياســية.
لو سكتت تركيا ستقوم القيامة!

ال تنسوا أن تركيا لو سكتت أو جنحوا يف تكميم فيها فإن القيامة ستقوم.
تذكــروا أن هــذا حــدث قبــل قــرن مــن الزمــان؛ إذ حاولــوا طــردان خــارج ســياق التاريــخ. لكننــا نقــاوم وحنــن صابريــن منــذ مائــة عــام 
بعدمــا انطلقنــا يف مســرتنا املباركــة. لكننــا نــرى اليــوم أن الذيــن جيــب عليهــم دعــم هــذه املســرة يتــم حتريكهــم أبجنــدات خمتلفــة متامــا.
لــن نســمح أبــدا أبن تقــوم القيامــة مــن جديــد يف وقــت اســتعادت تركيــا فيــه عافيتهــا وصــارت رائــدة يف منطقتهــا وأعــادت إنشــاء بعــض 

األشــياء مــن جديــد. فهــذا هــو أكــر حســاب يف تركيــا حاليــا.
وإن هذا احلساب مستمر منذ مئات السنن.

صحفي وكاتب

إبراهيم كاراجول
İbrahim KARAGÜL

Türkiye susarsa kıyamet kopar!

Gazeteci - Yazar



تتصــارع إدارة ترامــب مــع تعقيــدات قــرار االنســحاب مــن ســوراي. مستشــار األمــن القومــي بولتــون أفســد زايرتــه ألنقــرة بتصرحياتــه الــيت أدىل هبــا يف تــل 
أبيــب. فلــم حيصــل علــى أي مكســب أو إجنــاز ســوى أخــذه ملفــات تثبــت ارتبــاط تنظيــم واي يب جــي YPG  )الــذي طالــب بولتــون حبمايتــه( 
بتنظيــم يب كا كا PKK  اإلرهــايب وأنــه أحــد أذرعــه. الرئيــس أردوغــان برفضــه لقــاء بولتــون أكــد أن املرجعيــة الــيت يعتمــد عليهــا هــي التســوية الــيت 
توصــل إليهــا مــع الرئيــس ترامــب. الــذي كان مرتقبــا ومنتظــرا مــن ثالثــي بولتــون- دونفــورد- جيفــري هــو التفــاوض حــول كيفيــة التنســيق مــع تركيــا 
خبصــوص االنســحاب مــن ســوراي. لكــن مل يكــن أبيديهــم أي خطــة. لذلــك فقــد اكتفــوا بتدويــن وأتكيــد مطالــب أنقــرة وإصرارهــا علــى إجــراء عمليــة 

.YPG عســكرية ضــد تنظيــم واي يب جــي

***
يف حــن أن أردوغــان قبــل زايرة بولتــون كان قــد قــدم خطــة حلــل قابــل للتطبيــق يف ســوراي بعــد االنســحاب األمريكــي، وذلــك يف مقالــة نشــرهتا 
صحيفــة نيويــورك اتميــز. ومــن ضمــن مــا جــاء يف تلــك اخلطــة: اقــرتاح إبنشــاء “قــوة اســتقرار” مــن األكــراد الذيــن ليــس لديهــم أي ارتبــاط أو عالقــة 
بتنظيــم  YPG. حبيــث أنــه ســتقوم جمالــس حمليــة منتخبــة مــن قبــل الشــعب إبدارة املناطــق الــيت تســيطر عليهــا اآلن تنظيمــات داعــش و واي يب 
جــي، وتكــون تلــك اإلدارة حتــت إشــراف ومراقبــة تركيــا. ويف اجملالــس احملليــة الــيت ســُتقام يف املناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة يف مشــال ســوراي فــإن ممثلــي 
اجملتمــع الكــردي سيشــكلون األغلبيــة. وســيقوم اخلــراء واملســؤولون األتــراك بتقــدمي االستشــارات والتوجيهــات هلــذه اجملالــس يف جمــاالت مثــل اخلدمــات 
البلديــة والتعليــم والصحــة واخلدمــات الطارئــة والعاجلــة. يف هــذه املقالــة يكــون أردوغــان قــد أوضــح للجميــع عــزم تركيــا علــى مكافحــة داعــش وأكــد 

رغبــة تركيــا ابلعمــل املشــرتك واملتزامــن مــع كل مــن روســيا والــوالايت املتحــدة.

***
اقــرتاح أردوغــان هــذا يعــد أكثــر تصريــح مثــايل وطامــح يبــن أن تركيــا مســتعدة خلــوض الصعــاب وبــذل كل جهودهــا مــن أجــل الوصــول إىل احلــل 
يف ســوراي. الغريــب يف األمــر هــو جتاهــل رجــال إدارة ترامــب اليــوم القــرتاح مشــابه ملــا طلبــه الرئيــس الســابق أوابمــا عــام 2013. تركيــا الــيت أثبتــت 
مهارهتــا وكشــفت عــن براعــة أدائهــا مبشــاريعها اإلنســانية الــيت نفذهتــا يف مناطــق غصــن الزيتــزون ودرع الفــرات، ميكنهــا بســهولة وأبرحييــة أن تؤمــن 
االســتقرار واألمــن يف املناطــق الــيت تطهــر مــن تنظيــم YPG. وميكــن للــوالايت املتحــدة أن تفتــح الطريــق أمــام حــل دائــم يف ســوراي مــن خــالل 
تنســيقها مــع أنقــرة. وال ميكــن حتقيــق التــوازن يف املنطقــة مــع حمــور )روســيا- إيــران- األســد( إال بتطبيــق التســوية الــيت توصــل إليهــا أردوغــان وترامــب.

***
إن الــذي أعــاق التنســيق الرتكــي- األمريكــي يف الرقــة هــم البروقراطيــون األمريكيــون الــذي عينهــم أوابمــا، وهــا هــم رجــال ترامــب اليــوم يصعبــون مــن 
األمــر ويعقدونــه. فهــم يتلــكأون ويطيلــون مــن أمــد االنســحاب األمريكــي حبجتــن: األوىل: “َهــّم محايــة تنظيــم YPG”  واألخــرى هــو “اخلــوف 

مــن زايدة قــوة تركيــا ومكانتهــا” علــى خــط إســرائيل- اخلليــج. إهنــم يهدفــون إىل تنفيــذ خطــط جديــدة وإدخاهلــا إىل الســاحة.

***
هنــاك خيــاران اقرتحهمــا الذيــن يعارضــون تنســيق االنســحاب األمريكــي مــع تركيــا: األول تســليم املناطــق الــيت تنســحب منهــا الــوالايت املتحــدة إىل 
قــوات عربيــة مدعومــة مــن اخلليــج ومصــر،  لكــن ال توجــد إرادة أو رغبــة لتنفيــذ هكــذا خيــار. فالــرايض الــيت تعــاين أزمــة نتيجــة حلرهبــا يف اليمــن وأزمــة 

خاشــقجي غــر قــادرة علــى تقــدمي أكثــر مــن املــال، ولذلــك فــإن قــوات إيــران واألســد ســتمأل الفــراغ حينهــا. 
أمــا اخليــار الثــاين فهــو االنســحاب ابملســاومة مــع روســيا. يف هــذا اخليــار الــذي ترغــب بــه موســكو، فــإن األســد بدعــم مــن ميليشــيات إيــران مــن 
ســيمأل الفــراغ يف الســاحة. وابلتــايل تكــون الــوالايت املتحــدة قــد ســلمت أبيديهــا تنظيــم YPG إىل روســيا واألســد، وهــو التنظيــم الــذي ســلحته 
أمريــكا حتــت ذريعــة حماربــة داعــش وقالــت إن عالقتهــا بــه وقتهــا “عالقــة مؤقتــة”. لكــن علــى عكــس مــا يظــن الكثــرون، فــإن تركيــا وروســيا ميكنهمــا 
التفاهــم واالتفــاق بشــأن موضــوع مصــر تنظيــم YPG. وبذلــك تكــون الــوالايت املتحــدة هبــذا القــرار قــد دخلــت التاريــخ كصاحــب “أكــر عــداوة 

ومعــاداة ال ميكــن نســياهنا”.
هنــاك موضــوع مــن الضــروري أن يفهمــه ثالثــي بولتــون- بومبيــو- جيفــري: طاملــا مل تنســق الــوالايت املتحــدة انســحاهبا مــع تركيــا فــإن الفــراغ الــذي 
ترتكــه ســتقوم إيــران فعــال مبلئــه، وســيزداد النفــوذ الروســي يف الشــرق األوســط بشــكل أكثــر كثافــة. كمــا أن وجهــة كل العواصــم احلليفــة مبــا فيهــا تــل 

أبيــب ســتتوجه صــوب موســكو مــع مــرور الوقــت.
***

احلقيقــة ال أدري كيــف تقــوم إدارة ترامــب بشــرح توجههــم لتســليم ســوراي والشــرق األوســط لروســيا للــرأي العــامل الداخلــي يف أمريــكا. ال يوجــد علــى 
الطاولــة خطــة قابلــة للتنفيــذ والعمــل غــر اخلطــة الرتكيــة. بســبب عنــاد رجــاالت الرئيــس ترامــب فــإن املفاوضــات الرتكيــة األمريكيــة ميكــن أن تطــول 
-3 4 أشــهر إضافيــة مــن الصعــود والنــزول. فرغــم كل املعارضــة واملقاومــة ميكــن هلــذه اخلطــة الرتكيــة أن تطبــق وتــرى النــور إبصــرار أردوغــان وترامــب.

Trump yönetimi, Suriye’den çekilme kararının karmaşasıyla boğuşuyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Bolton, kendi Ankara ziyaretini Tel Aviv’deki açıklaması ile baltaladı. Korunmasını talep ettiği 
YPG’nin, terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu gösteren dosyaları eline almaktan başka bir ka-
zanım elde edemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton ile görüşmeyerek referansının Başkan Trump 
ile vardığı uzlaşma olduğunu vurguladı. Bolton, Dunford-Jeffrey üçlüsünden beklenen Suriye’den 
çekilmenin Türkiye ile nasıl koordine edileceğini müzakere etmekti. Onların elinde ise herhangi bir 
plan yoktu. Ankara’nın taleplerini ve YPG’ye yönelik operasyon kararlılığını not etmekle yetindiler.

***
Halbuki Erdoğan, Bolton ziyareti öncesi New York Times’ya yayımlanan makalesinde ABD’nin 
çekilmesi sonrası Suriye’de uygulanabilecek bir çözüm planı sundu. Bu planda YPG ile bağlantısı 
olmayan Kürtleri de kapsayan “bir istikrar gücü” kurulması önerisi de var:
“Türkiye’nin gözetiminde, şu anda YPG veya DEAŞ terör örgütlerinin kontrolünde olan Suriye to-
prakları, halk tarafından seçimle belirlenen yerel meclisler tarafından idare edilecektir. Suriye’nin 
kuzeyinde, nüfusunun çoğunluğu Kürt olarak yerlerde kurulacak yerel meclislerde Kürt toplumunun 
temsilcileri çoğunluğu oluşturacak. Deneyimli Türk yetkililer, bu meclislere belediye işleri, eğitim, 
sağlık ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık verecektir.” Bu makalede Erdoğan, hem 
Türkiye’nin Deaş ile mücadele azmini hem de ABD ve Rusya ile eşzamanlı çalışma isteğini ortaya 
koydu.

***
Erdoğan’ın bu önerisi Türkiye’nin Suriye’de çözüm için elini taşın altına koyduğunu gösteren en iddi-
alı açıklama. İlginç olan 2013’te Obama’nın istediğine benzer bir önerinin bugün Trump’ın adamları 
tarafından göz ardı edilmesi. Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı bölgelerindeki insani uygulaması ile perfor-
mansını ortaya koyan Türkiye, rahatlıkla YPG’den arındırılan bölgenin istikrarını sağlayabilir. Wash-
ington da Ankara ile koordinasyon halinde Suriye’de kalıcı bir çözümün önünü açabilir. Rusya’nın, 
İran’ın ve Esed rejiminin dengelenmesi de ancak Trump- Erdoğan uzlaşmasını hayata geçirmekle ola-
bilir.

***
Rakka’da Türkiye-ABD koordinasyonunu engelleyenler Obama artığı bürokratlardı. Şimdi de 
Trump’ın kendi adamları işi yokuşa sürüyor. “YPG’yi koruyalım” kaygısı ve İsrail-Körfez hattındaki 
“Türkiye güçlenir” korkusu adına çekilme sürecini uzatıyorlar. Başka planları devreye sokma gayretin-
deler.

***
Çekilmede Türkiye ile koordinasyona karşı çıkanların önerdiği iki seçenek var. İlki, ABD’nin çekildiği 
yerleri Körfez-Mısır destekli Arap kuvvetlerinin devralması. Bu seçeneği gerçekleştirebilecek bir irade 
bulunmuyor. Yemen savaşı ve Kaşıkçı cinayeti sebebiyle yıpranan Riyad, paradan başka bir şey suna-
bilecek durumda değil. Boşluğu da İran ve Esed güçleri doldurur.

***
İkincisi de Rusya ile pazarlık yaparak çekilmek. Moskova’nın sıcak bakacağı bu seçenekte sahadaki 
boşluğu yine İran milisleri destekli Esed doldurur. Böylece ABD, “geçici ilişki” diyerek silahlandırdığı 
YPG’yi kendi elleriyle Rusya ve Esed’e verir. Zannedildiğinin aksine Türkiye ve Rusya, YPG’nin ka-
deri konusunda anlaşabilir. ABD’nin bu kararı da tarihe “unutulmayacak bir düşmanlık” olarak geçer. 
Bolton-Pompeo-Jeffrey üçlüsünün anlaması gereken önemli bir husus var. Çekilme Türkiye ile koor-
dine edilmedikçe ABD’nin bıraktığı boşluk fiilen İran tarafından doldurulur. Ve Ortadoğu da ağırlıklı 
şekilde Rus nüfuzuna kalır. Tel Aviv dahil bütün müttefik başkentler yönünü giderek Moskova’ya çe-
virir.

***
Trump yönetimi Suriye’yi ve Ortadoğu’yu Rus nüfuzuna bırakmayı kendi iç kamuoyuna nasıl anlatır 
bilemiyorum. Masada Türkiye’nin planından başka çalışacak bir plan bulunmuyor. Başkanın adam-
larının inadı yüzünden Türkiye-ABD müzakereleri 3-4 aylık inişli- çıkışlı bir sürece yayılabilir. Her 
türlü dirence rağmen, Erdoğan ve Trump’ın kararlılığıyla bu plan işleyebilir.

ال يمكن لخطة غير الخطة التركية أن تعمل أو تطبق

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران
Burhanettin DURAN

Türkiye’nin planı dışındakiler çalışmaz
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