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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسائل 
تنشد السالم وتتمنى الرخاء للعالم بأسره، 

وجدد دعوته إلصالح مجلس األمن.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Tüm Dünyaya Barış ve Refah Temennilerini 
Bildiren Mesajlar Gönderdi ve BM Güvenlik 

Konseyi’nde Reform Yapılması Çağrısını Yineledi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
dünya çapında 3 milyon Suriyeli mültecinin 
güvenli bölgenin genişletilmesi halinde ülkelerine 
geri dönmesinin mümkün olacağını ve Suriye’de 
istikrarın sağlanmasının komşusu Irak’a da olumlu 
şekilde yansıyacağını söyledi.
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de yaşananlarla ilgili 
olarak ise Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında 
Soçi’de imzalanan anlaşmasının hala geçerli 
olduğunu ve İdlib’de olası herhangi bir katliamın 
önlenerek, bunun sonucunda yeni bir göç 
dalgasının oluşmasının önüne geçilmesi gerektiğini 
belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي يف كلمــة أمــام اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أنــه ميكــن 
العــامل إىل بالدهــم يف حــال توســعة  إعــادة 3 ماليــن الجــئ ســوري حــول 
املنطقة اآلمنة، وأن إرســاء االســتقرار يف ســوراي ســينعكس بشــكل إجيايب على 

جارهتــا العــراق أيضــاً.
إن  الرتكــي  الرئيــس  قــال  ســوراي،  مشــايل  إدلــب  منطقــة  األوضــاع يف  وحــول 
التفاهــم الــذي أبرمتــه بــالده مــع روســيا يف مدينــة سوتشــي، مــا زال ســارايً، 
إدلــب ومنــع حــدوث موجــة هجــرة  وأكــد علــى ضــرورة درء أي جمــازر يف 

منهــا. حمتملــة  جديــدة 



2

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال

Yüzbinlerce Türk Twitter kullanıcısı, #OurVoiceErdogan (Sesimiz Erdoğan) etiketiyle paylaşımlarda 
bulundu. Söz konusu paylaşımların ardından Sesimiz Erdoğan etiketi Twitter’da birinci sıraya yükseldi. 
Türk kullanıcılar bahsi geçen etiket Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin New York 
kentinde düzenlenen 74. BM Genel Kurulu önünde konuşma yapmadan birkaç saat önce paylaşıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York 
kentinde BM Genel Kurulu toplantılarından önce bir dizi görüşme 
gerçekleştirdi. Bu bağlamda Erdoğan, ABD’deki Müslümanların 
temsilcilerinin yanı sıra, New York’taki Türklerle de bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74. BM Genel Kurul 
toplantısına katılmak için bulunduğu New York’ta Doğu Batı Enstitüsü 
tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’la bir 
araya geldi. Graham, Türkiye’yle daha derin 
stratejik ilişkiler kurma konusunda iyimser 
olduğunu belirtirken, Türkiye’nin Suriye 
toprak bütünlüğünü koruma, DAEŞ terör 
örgütüyle mücadele ve Esed’in sahaya asker 
konuşlandırmasına engel olma konusunda 
yapmış olduğu katkıların yadsınamayacağını 
dile getirdi.

أشــعل مئــات آالف املغرديــن األتــراك منصــة “تويــرت”، بعــد إطالقهــم وســم OurVoiceErdogan# أي صوتنــا 
أردوغــان، ليكــون اهلاشــتاغ األكثــر تــداوال علــى التويــرت، وجــاء ذلــك قبيــل ســاعات مــن الكلمــة الــي ألقاهــا الرئيــس 

الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أمــام اجلمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الـــ 74 يف نيويــورك األمريكيــة.

نيويــورك  مدينــة  يف  لقــاءات  سلســلة  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  أجــرى 
املتحــدة. لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  اجتماعــات  يف  مشــاركته  قبيــل  األمريكيــة 

ويف هــذا اإلطــار، عقــد لقــاء مــع ممثلــي اجلاليــة اإلســالمية يف الــوالايت املتحــدة، كمــا عقــد 
لقــاء آخــر مــع أتــراك ومســلمن يف نيويــورك.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف اجتمــاع طاولــة مســتديرة نظمــه معهــد الشــرق والغــرب 
يف مدينــة نيويــورك علــى هامــش مشــاركته يف اجتماعــات الــدورة الـــ74 للجمعيــة العامــة لإلمــم املتحــدة.

اســتقبل الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، الســيناتور 
اجلمهــوري ليندســي غراهــام، اللــذي أعــرب عــن تفائلــه يف 
إقامــة عالقــة اســرتاتيجية أكثــر عمقــاً مــع تركيــا، وشــدد أنــه 
علــى  احلفــاظ  تركيــا يف  عــن مســامهة  االســتغناء  ال ميكــن 
وحــدة األراضــي الســورية وحماربــة تنظيــم داعــش اإلرهــايب، 
وعــدم الســماح لألســد ابحلســم العســكري علــى األرض.

الرئيس التركي يجري سلسلة لقاءات مع الجاليات التركية والمسلمة في نيويوركصوتنا أردوغان.. مغردون أتراك يشعلون ال“تويتر”

 مع تركياأردوغان يشارك في اجتماع لـمعهد الشرق والغرب في نيويورك
ً
غراهام: متفائل بإقامة عالقة استراتيجية أكثر عمقا

Sesimiz Erdoğan… Türk Twitter Kullanıcıları Twitter’ı Ele GeçirdiTürkiye Cumhurbaşkanı New York’taki Türk ve 
Müslümanlarla Görüşmeler Gerçekleştirdi

Erdoğan New York’ta Doğu Batı Enstitüsü’nün Toplantısına KatıldıGraham: Türkiye’yle Daha Derin Stratejik İlişkiler Kurma Konusunda İyimserim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyükelçimiz Volkan Bozkır’ı Eylül 
2020-Eylül 2021 dönemi 75. BM Genel Kurulu başkanlığına aday gösterdiğimizi belirtmek 
isterim” diyen Erdoğan, “Bozkır tecrübeli bir diplomat ve siyasetçidir. BM Genel Kurulu 
başkanlığı görevini layıkıyla yerine getireceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

قــال الرئيــس أردوغــان: أود اإلعــالن عــن ترشــيح ســفريان فولــكان بوزقــر لتــويل منصــب رائســة اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
للــدورة 75 يف الفــرتة بــن ســبتمرب 2020 - ســبتمرب 2021، وأضــاف: بوزقــر دبلوماســي وسياســي حمنــك، وأان علــى ثقــة أنــه 

سيشــغل جبــدارة منصــب رائســة اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

تركيا تعلن مرشحها لرئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة الـ75
Türkiye 75. BM Genel Kurul Başkanlığı Adayını Açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya 
ve Danimarka dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye ile Hollanda, Avusturya 
ve Danimarka ilişkilerinin yanı sıra, Ankara’nın AB ilişkilerini ele aldı.

عقــد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، سلســلة لقــاءات منفصلــة مــع نظرائــه اإلثيــويب واهلولنــدي والنمســاوي والدمناركــي 
يف نيويــورك، حبــث خالهلــا العالقــات الثنائيــة بــن تركيــا وهولنــدا والنمســا والدمنــارك، إىل جانــب عالقــات أنقــرة واالحتــاد األورويب.

ا من نظرائه في نيويورك
ً
تشاووش أوغلو يلتقي عدد

Çavuşoğlu New York’ta Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi
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Rusya ve Çin; Kuveyt, Almanya ve Belçika tarafından İdlib’de 
saldırganlığın sona ermesi ve insani durumun kötüleşmesinin 
önlenmesi amacıyla sunulan tasarıya karşı veto hakkını kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de anayasa komisyonu kurulacağını 
ve komisyonun önümüzdeki haftalarda 2011’den bu yana devam eden savaşı 
sonlandırmak amacıyla faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Eylül ayının başında, dört ayda İdlib’de binden fazla sivilin 
öldürüldüğünün kaydedildiğini, bu kişilerin çoğunun ise kadın ve çocuklardan oluştuğunu 
açıkladı. Hava bombardımanlarının şehirdeki okulların yarısının yıkılmasına yol açtığını belirten 
Komiser, Suriye’de etkin devletlere yaşanan katliamı durdurması çağrısı yaptı.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi, “Rusya ve Çin’in İdlib’de insani ateşkes 
yapılması teklifini veto etmeleri bizi üzmüştür. Çünkü İdlib’de yaşanan terörle mücadele 
değil Esed rejimini kabul etmeyenlerin hedef alınmasıdır” açıklamasında bulundu.

Halep ve İdlib kırsallarındaki kurtarılmış bölgelerde Rusya ve Çin’in meclisteki tek Arap devleti olan Kuveyt, 
Belçika ve Almanya tarafından İdlib’de ateşkes ilan edilmesi yönündeki tasarıya veto hakkını kullanmasına 
karşı kitlesel gösteriler düzenlendi. Göstericiler uluslararası topluma sivillere karşı sorumluluğunu yerine 
getirme çağrısı yaparken, devrimin sabitelerine bağlı olduklarını ve rejimin devrilmesini istediklerini belirtti.

اســتخدمت روســيا والصن حق النقض )الفيتو( يف جملس األمن الدويل ضد مشــروع 
قــرار ثالثــي قدمتــه الكويــت وأملانيــا وبلجيــكا، بشــأن وقــف األعمــال العدائيــة وجتنــب 

تدهــور احلالــة اإلنســانية يف إدلــب .

أعلن أمن عام األمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، تشــكيل اللجنة الدســتورية اخلاصة بســوراي، 
علــى أن تبــدأ عملهــا خــالل األســابيع املقبلــة، ضمــن اجلهــود إلهنــاء احلــرب املســتمرة منــذ عــام 

.2011

قالــت املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة إنــه ُســجل أوائــل الشــهر اجلــاري مقتــل أكثــر مــن 
ألــف مــدين يف إدلــب خــالل األشــهر األربعــة األخــرية، وأغلــب هــؤالء القتلــى مــن النســاء واألطفــال ، يف حــن 
دمــر القصــف نصــف مــدارس احملافظــة ، ودعــت الــدول الفاعلــة يف ســوراي إىل وقــف مــا وصفتــه ابملذحبــة هنــاك.

قالــت املندوبــة األمريكيــة لــدى جملــس األمــن: يؤســفنا أن روســيا والصــن ترفضــان فــرض هدنــة إنســانية 
يف إدلــب، ألن مــا جيــري هنــاك ليــس مكافحــة إرهــاب بــل اســتهداف لــكل مــن ال يقبــل بنظــام األســد.

خرجــت مظاهــرات حاشــدة يف املناطــق احملــررة يف ريفــي حلــب وإدلــب نــددت ابســتخدام روســيا والصــن، حــق النقــض الفيتــو 
لعرقلــة مشــروع قــرار تقدمــت بــه الكويــت العضــو العــريب الوحيــد مبجلــس األمــن، وبلجيــكا وأملانيــا لوقــف إطــالق النــار يف 

إدلــب، وطالبــوا اجملتمــع الــدويل بتحمــل مســؤولياته جتــاه املدنيــن، والتأكيــد علــى ثوابــت الثــورة وإســقاط النظــام. 

فيتو روسي صيني بمجلس األمن يسقط مشروع قرار للتهدئة في إدلب

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

دعت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة إلى وقف المذبحة في إدلب

المندوبة األمريكية لدى مجلس األمن: مايجري في إدلب ليس مكافحة إرهاب بل 
استهداف لكل من ال يقبل بنظام األسد.

مظاهرات في الشمال السوري ضد الفيتو الروسي .. ودعوات للتحرك خارج مجلس األمن

Rusya ve Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki Veto Kararı İdlib’de Ateşkes 
Taslağını Geçersiz Kıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye’de Anayasa 
Komisyonu Kurulacağını Açıkladı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İdlib’deki Katliamın 
Durdurulması Çağrısı Yaptı

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi: İdlib’de Yaşanan Terörle 
Mücadele Değil Esed Rejimini Kabul Etmeyenlerin Hedef Alınmasıdır

Suriye’nin Kuzeyinde Rusya’nın Vetosuna Karşı Gösteriler Düzenlendi 
ve BM Güvenlik Konseyi Dışında Girişimde Bulunma Çağrısı Yapıldı
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إشراقات

Sen Suriyelisin. O halde senin kanın mubah, hiçbir hakkın yok ve hiçbir şeye 
itiraz edemezsin. Esed sana böyle davrandı ve diğer devletler de sana böyle 
davranmayı öğrendi.
2013’te BM Suriye Özel Temsilcisi Ahdar el-İbrahimi Kahire’deki evinde 
bizi görüşmeye davet etti. Kendisiyle Mısır’daki Suriyelilerin temsilcisi 
sıfatıyla görüştük. Bizlere işinden ve kişisel çıkarlarına odaklanan devletlerin 
politikaları dolayısıyla yaşadığı zorluktan bahsetti. Suriye halkına bir şey 
sunmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca dünyanın 
tamamının (Suriye halkının dostları ve düşmanlarının) şu iki şey üzerinde 
hemfikir olduğunu aktardı:
- Dünya Beşşar Esed’in ve rejiminin suçlarını bilmesine rağmen, rejimin 
değişmesini kabul etmeyecektir.
- Dünya Suriye devriminin başarıya ulaşmasının önüne her engeli koyma 
konusunda anlaşmıştır ve İsrail böyle istediği için Alevi rejimin yerine Sünni 
bir rejimin gelmesini kabul etmeyecektir.
Bundan birkaç gün sonra İbrahimi, Suriye halkından özür dileyerek 
istifasını sundu. O, Suriye halkının acısını paylaşan ve karanlık geleceğiyle 
ilgili endişelenen tek gerçek BM temsilcisiydi.
Bu bahsedilenler, bizlere İdlib’in kaderi ve şehrin yerle bir edilmesi, sivil 
halkının ise ortadan kaldırılması konusunda medeni dünyanın bizden 
sakladığı kararla ilgili fikir vermektedir.
Bugün dünyadaki neredeyse tüm meseleler, İdlib’de olanlarla ilişkili hale 
gelmiştir. Herkes Suriye’de kan akmaya devam etmesi konusunda müttefiktir. 
Suriye’nin kaderi Soçi’de ilan edilen prensipler bağlamındaki güç dengeleri, 
kar dağılımı ve egemenlik payına bağlı durumdadır. Tüm bunlar ise özgür 
Suriye halkının aleyhine işlemektedir. Aynı şekilde İran ve Rusya’nın 
benimsemiş olduğu toprakları yerle bir etme politikasının bir sonucudur. 
Bu da Rusya’nın bakış açısının Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma 
konusunda söyledikleri ve Suriye’nin ve Suriyelilerin kaderini tayin etme 
vurgusuna rağmen varlığını sürdüğünü göstermektedir. İsrail ve ABD’den 
yetki alan Putin, savaş ve barış kararını verme yetkisi ile anayasayla ilgili 
siyasal çözüm anahtarını elinde bulundurmaktadır. Mültecilerin geri 
dönmesi ve Halep, Şam ve Lazkiye arasındaki uluslararası yolların açılması 
konusunda da tasarruf ondadır.
Siyasal çözüme ulaşmada yegane otorite kabul edilen Cenevre görüşmeleri ile 
BM’nin Aralık 2015’te Suriye’ye ilişkin aldığı 2254 numaralı kararı bertaraf 
etmeyi amaçlayan Astana ve Soçi görüşmelerinin başlangıcından bu yana da 
söz konusu durum aynı şekilde devam etmektedir.
İdlib’i yerle yeksan, Esed rejimine karşı isyana kalkarak özgürlük isteyen 
dört milyonu insanı ise katletmek istemektedirler. Bu nedenle tüm dünya, 
eşitlik ve onur istedikleri için İdlib halkını ortadan kaldırma konusunda 
hemfikirdir.
Dünya, terörle mücadele bahanesiyle katil Esed rejimine devrime kalkan 
her Suriyeliyi katletmek, Suriye şehirlerini ise yakıp yıkmaktadır. İdlib’in 
kaderi, DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle sivil halkın başına yıkılan Rakka 
şehrinin kaderinden daha acıdır.
Önümüzdeki günlerde birçok Suriyeli can verebilir. Sonraki nesiller 
gidenleri devrime kalkan, dik duran ve onurlarıyla ölen insanlar olarak 
hatırlayacaktır. Yine hiçbir Arap devletinden Suriye’de yaşanan katliamlara 
karşı bir açıklama ya da kınama yapılmadan can verdiklerini de bileceklerdir.
Son söz:
Devrim bir fikirdir ve fikirler öldürülemez. Zaferimize olan inancımız 
tamdır. Yaşanan tüm hayal kırıklıkları ve yapılan komplolara rağmen, 
Suriye devrimi büyüklüğünde bir devrimin mağlup olması olanaksızdır. Ve 
halk hala rejimin devrilmesini istemektedir.

أنت سوري، إذن أنت كائن مستباح وبال حقوق وال جيوز لك االعرتاض على شيء، هكذا 
عامل األسد السوريني وهكذا تعلمت الدول أن تعاملهم.

عام 2013 متت دعوتنا من قبل املبعوث األممي اخلاص بسوراي )األخضر االبراهيمي( 
للقاء به يف منزله ابلقاهرة، جلسنا معه كممثلني للجالية السورية مبصر، حدثنا عن عمله 
وصعوبة ما يعانيه من سياسات الدول اليت ترتكز على مصاحلها الشخصية، وأنه حاول 
أن يقدم شيئاً للشعب السوري ففشل، وأبلغنا أن العامل أبمجعه )أصدقاء وأعداء الشعب 

السوري( اتفقوا على أمران ال اثلث هلما:
- لن يقبل العامل بتغيري بشار األسد ونظامه رغم يقينه إبجرامه.

- أمجع العامل على وضع كل العراقيل بوجه انتصار الثورة السورية، ولن يقبلوا بتغيري النظام 
العلوي إىل نظام سين، ألن إسرائيل تريد هذا.

وبعد أايم قدم استقالته معلناً اعتذاره من الشعب السوري، وكان املبعوث األممي الوحيد 
الصادق واملتأمل ملعاانة الشعب السوري وملصريه املظلم.

لتدمريها  القرار  اختاذه  من  املتمدن  العامل  وما خيبئه  إدلب  معرفة مصري  إىل  يقودان  وهذا 
والقضاء على سكاهنا املدنيني.

ومجيعهم  ادلب،  يف  اليوم  حيصل  ابلذي  مرتبطة  اصبحت  تقريباً  الدولية  امللفات  مجيع 
متفقون على استمرار شالل الدماء يف سوراي، ومصريها مبين على موازين القوى والتنوع 
يف املكاسب والسيطرة على حساب الشعب السوري احلر تنفيذاً جلملة املبادئ اليت أقرت 
يف سوتشي، مع تثبيت النقاط اليت نتجت عن سياسة قضم األراضي اليت اتبعتها إيران 
من زعمها احلفاظ على وحدة  انطالقاً  الروسية  التصورات  ثبات  وروسيا، وهذا يعكس 
سورية وأتكيدها حتديد مصري ومستقبل سورية والسوريني وفقاً حلديث واضح من بوتني 
بعد حصوله على تفويض من إسرائيل وأمريكا، والذي يؤكد امتالكه لقرار احلرب والسلم 
ومفتاح احلل السياسي مبلف الدستور كما يزعم، وإعادة الالجئني، وفتح الطرق الدولية 

بني حلب ودمشق وحلب الالذقية.
جنيف  مؤمترات  ونسف  لعرقلة  جاءت  اليت  وسوتشي  اآلستانة  مؤمترات  انطالق  ومنذ 
والقرار األممي 2254 حول سوراي الصادر يف كانون األول 2015، والذي يعترب املرجعية 

األساسية من أجل التوصل حلل سياسي.
وطالبوا  األسد  نظام  على  اثروا  مدين  ماليني  أربعة  على  والقضاء  إدلب  تدمري  يريدون 

ابحلرية، لذلك العامل أمجع على القضاء عليهم ألهنم طالبوا ابملساوات والكرامة.
السفاح األسد حبجة حماربة  نظام  ويقتل كل سوري اثر على  السورية  املدن  يدمر  العامل 
اإلرهاب، ومصري إدلب سيكون أكثر إيالماً من مصري مدينة الرقة حني قاموا هبدمها على 

رؤوس املدنيني حبجة حماربة داعش.
قد ميوت الكثري من السوريني يف األايم املقبلة، وستذكرهم األجيال القادمة أبهنم رجال 
اثروا وقاوموا وماتوا بكرامة، وسيعلمون أبنه مت القضاء عليهم دون صدور تصريح أو حىت 

تنديـد من دولة عربية واحدة ضد اجملازر اليت حتصل يف سوريـا.
أخريًا:

الثورة فكرة، ولن يتمكن أحد من قتلها، ويقيننا كبري ابنتصارها، ومن املستحيل أن ُتزم 
مازال  األمل  عليها،  والتآمر  التخاذل  هذ  من كل  ابلرغم  السورية،  الثورة  بعظمة  ثورة 

موجودًا، ومازال الشعب يريد إسقاط النظام.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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Tüm dünyayı sarıp sarmalayan küresel terörün bir matrisi varsa ve bu terörün gereksin-
im ve ihtiyaçlarını sağlayan bir “çete” faaliyeti bulunuyorsa, Esed’in sistematik devlet 
terörü, terörün en çirkini ve en üst seviyesini teşkil etmektedir. Esed terörü bu anlamda 
terörün tüm nitelik ve uygulamalarını içerisine almaktadır. Suriye’deki gerçekliğimizde 
bu terör sistematik olup, yozlaşmış ve katil bir mezhepçi rejim hüviyetine bürünmüştür. 
Bu rejim tüm açıklığıyla İran’ın molla projesine yaslanmıştır. Rejim hala cinayet, yakıp 
yıkma ve insanın insanlığına saldırma, onurunu yerle bir etme, çağlar boyunca birikmiş 
insan medeniyetini yok etme, bunu ise “insaniyet” kılıfında yapma yolunu sürdürme-
ktedir. İnsani ve İslami kültür, düşünce ve medeniyetle kendisini özdeşleştiren Arap 
toplumların tamamında durum aynıdır. Halbuki Muhammedi İslam mesajının doğuşun-
dan günümüze kadar bu medeniyet, tüm dünyaya medeniyet membaı olmuştur.
Esed’in iktidarı gasp etme, sivil demokrasiyi Suriye toplumundan silme ve Baba/Oğul 
Esed dönemlerinin her ikisinde de sürekli saldırılarda bulunarak Suriye halkını modern 
çağın üretimlerinden mahrum etmeye dayalı politikası, terörün asıl besleyicilerinden 
olmuştur. Esed rejimi Suriye toplumunun değer ve ahlakına yönelik saldırılarını kimi 
zaman Filistin’i kurtarma, kimi zaman ise emperyalizmle mücadele etme adı altında 
yapmaktadır. Diğer zamanlarda ise radikalizmle mücadele bahanesini kullanmaktadır. 
Öyle ki Suriye bugün, her gün varil bombaları, füzeler ve kimyasal silahlarla katle-
dilmekte, Suriye halkının yarısı tehcir edilmekte, çıplak ve ortada bırakılmaktadır. 
Dünyanın her yerinden mezhepçi çeteler Suriye’ye gelerek, Molla Devleti İran’ın yanı 
sıra Rusya gibi büyük bir devletin açık 
desteğiyle bu aşağılık katliama katıl-
maktadır. Böylece bu devletlerin tüm 
medeni ve sivil olma iddiaları ortadan 
kaybolmaktadır. Olanlara sessiz kalan 
dünya ise, ki sessiz kalan da suç or-
tağıdır, Esed rejiminin bizatihi terör 
olduğunu anlayacaktır. Zira DAEŞ 
terörü ve diğerleriyle ilgili yapılan 
konuşmalar hedefini bulmamakta, katil 
Esed rejiminin DAEŞ terörünün üreti-
cisi ve kimyasal silahların mucidi old-
uğu anlaşılmaktadır. Nitekim modern 
tarihte dünyanın hiçbir toplumunda, 
hiçbir siyasal rejim (rejimlerin halk-
larını güven içinde tutacağı varsayılır) 
halkını kimyasal silah, Cruise füzeleri 
veya varil bombalarıyla katletmemiştir. 
Rejim Rusya’dan zamanında Golan ve 
Filistin’i kurtarmak için satın alınmış 
tüm modern silahlar yürürlüğe sokul-
muş fakat bu silahlar Suriye halkını 
katletmek ve modern teknoloji ve yön-
temlerin ötesine geçen silah çeşitleriyle Suriye’yi yakıp yıkmak için kullanılmıştır.
Sonuçta katil Beşşar Esed’in yaptıklarının neticesi olarak ortaya çıkanlar şaşırtıcı 
değildir. Katliam ve işlediği suçlar açısından babasının oğludur. Öte yandan 1982’de 
Hama’da yakılan cesetlerin kokusu hala burunları tıkamaktadır. Yine Maarrat Numan, 
Cisr El-Şugur, Halep’teki Hannano Mezarlığı ve rejime karşı çıkan tüm bölgelerdeki 
katilamlar, aynı şekilde Tedmür Hapishanesi katliamı da hala gözümüzün önündedir. 
Bu rejim suç ve hala Suriye halkı nezdinde kaynayan öfke üzerine kuruludur. Bu öfke 
izini uzun çağlar boyunca sürdürecektir. Öyle görünüyor ki biz Suriye halkı, tüm ren-
kleri ve dokularıyla, yeni ve yenilenmiş bir toplumsal sözleşmeyi inşa etmek için daha 
fazla çalışmalıyız. Böylece tüm kesimleri kapsayabilir ve Suriye toplumunda yıkılan 
her şeyi yeniden inşa edebiliriz. Kimseyi dışlamaksızın tarihsel bütünlüğün tamamını 
içine alacak şekilde, kapsayıcı bir milli kimlik kurabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz 
bu durumdan kurtulabilmek için, katliamı ve nefret uyandıran tüm eylemleri çağrıştıran 
her şeyden uzaklaşmak zorundayız. Nitekim bu tür eylemler Suriye’nin toplumsal do-
kusundan değil, çeşitli fikirlerden kaynaklanmaktadır. Bunun ardından devlet terörü/
Esed çetesinden kurtulmalı, tüm Suriyeliler yeni temeller, çağdaş, demokratik ve mod-
ern esaslar üzerinde birlik olmalıyız. Böylece Esed ve benzerlerinin tüm izlerini temi-
zleyebilir, Esed ailesinin olmadığı onurlu bir Suriye vatanına kavuşabiliriz. O Suriye’de 
zulüm ve baskı hapishaneleri de olmayacak ve böylece bu modern Suriye, komşu Arap 
ve İslam devletleriyle muhabbet, medeniyet ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurabi-
lecektir. Nihayetinde ise medeniyet meşalesinin taşınmasına Suriye de yeniden katkı 
sağlayacak ve artık bir daha devrilmeyecektir. 

إذا كان هنــاك مــن مصفوفــة لإلرهــاب العاملــي )املعــومل(، ابتــت تلــف اإلقليــم بــل العــامل برمتــه، وإذا كان 
هنــاك مــن عمــل )عصبــوي( ميتــح مــن معــن اإلرهــاب كل حاجياتــه وامكانياتــه، فــإن إرهــاب الدولــة 
األســدية املنظــم، ابت وبــكل فداحــة وفجــور أعلــى مراحــل اإلرهــاب وأشــنعه، وهــو هبــذا املعــى يطــاول 
يف حيثياته وممارسته لإلرهاب كل ما جرى، وجل ما تغري يف واقعنا السوري، من منطلق أنه اإلرهاب 
املنظــم، القائــم علــى نظــام طائفــي فاســد وجمــرم، والــذي يتكــئ علــى مشــروع مــاليل إيــراين غــدا وبــكل 
وضــوح، قــاب قوســن أو أدىن مــن التحقــق واالجنــاز، وهــو الــذي مــا بــرح يقــوم علــى سياســة القتــل 
واحلــرق واالعتــداء علــى إنســانية االنســان، وهــدر كرامتــه، وحمــو احلضــارة اإلنســانية املتجمعــة عــرب الزمــن، 
ضمــن أتــون املعطــى )املؤنســن(، وداخــل أنســاق اجملتمعــات العربيــة برمتهــا، الــي تتماهــى مــع حضــارة 
وفكــر حضــاري إنســاين إســالمي، مــا انفــك ينشــر نثراتــه احلضاريــة علــى العــامل أبســره، وذلــك منــذ بــزوغ 

فجــر الرســالة اإلســالمية احملمديــة، وحــى يومنــا هــذا.
ولعــل السياســة األســدية الــي جــاءت ضمــن بواعــث التغــول اإلرهــايب الــذي بــي علــى ســياقات ســرقة 
الشــعب  الســوري، وحرمــان  مــن اجملتمــع  الدميقراطيــة  املدنيــة  السياســة  الســلطة، واختطافهــا، وإلغــاء 
الســوري مــن كل منتجــات العصــر احلداثــي، عــرب اعتــداءات متواصلــة منــذ حكــم األســد/ األب، علــى 
العقــل اجلمعــي الســوري، وعلــى كل مــا هــو قيمــي وأخالقــي يف ثنــااي اجملتمــع الســوري، بدعــوى حتريــر 
فلســطن اترة، وادعــاء مناهضــة )االمربايليــة( اترة أخــرى، وحتــت ذريعــة حماربــة التطــرف اترات واترات، 
حــى ابت الواقــع الســوري،  يعيــش مــا يعيشــه اليــوم مــن قتــل أســدي يومــي ابلرباميــل، والصواريــخ، 

مــن  ألكثــر  قســري  وهتجــري  والكيمــاوي، 
نصــف الشــعب الســوري، ليصبــح يف العــراء 
وعلــى قارعــة الطريــق، ولتــأيت كل عصــاابت 
املقتلــة  هبــذه  وتشــارك  الطائفيــة،  العــامل 
الشــنيعة، مــع دولــة املــاليل اإليرانيــة،  ومبــؤازرة 
مــن دول كــربى كاالحتــاد  فاضحــة وكاشــفة 
الروســي، لتســقط معهــم كل دعــاوى احلضــارة 
واملدنيــة، وليــدرك العــامل الصامــت، والصامــت 
شــريك، أن نظــام األســد كان ومــا زال هــو 
احلديــث  يســتقيم  ال  إذ  بعينــه،  اإلرهــاب 
ويبقــى  ســواه،  أو  الداعشــي  اإلرهــاب  عــن 
اجملــرم األســدي صانــع اإلرهــاب الداعشــي، 
وخمــرتع الكيمــاوي، طليًقــا، حيــث مل حيصــل 
أن  العــامل،  يف  للشــعوب  احلديــث  ابلتاريــخ 
قتــل نظــام سياســي شــعبه الــذي )يُفــرتض أنــه 
يقــود شــعبه إىل بــر األمــان (، ابلكيمــاوي أو 
جُيــريَّ  الرباميــل، حيــث  أو  الكــروز،  صواريــخ 
مت  الــذي  احلديــث  الروســي  الســالح  كل 

شــراؤه يوًمــا، مــن أجــل حتريــر اجلــوالن وفلســطن، وإذ بــه يكــدس ليــوم مشــهود، هــو يــوم قتــل الشــعب 
التقنيــة والتكنولوجيــة. احلداثــة  فاقــت كل ماهيــات  مــن األســلحة،  الســوري، وحرقــه أبصنــاف 

بــكل أتكيــد فإنــه ال غرابــة كبــرية فيمــا آلــت إليــه األمــور علــى يــد اجملــرم بشــار األســد، وهــو ابــن أبيــه، يف 
القتــل واإلجــرام، بينمــا مازالــت رائحــة األجســاد احملروقــة يف محــاة تزكــم األنــوف، ممــا جــرى علــى يديــه 
عــام 1982، ومازالــت جمــازر معــرة النعمــان، وجســر الشــغور، ومقــربة هنانــو يف حلــب، وجــل املناطــق 
الــي حتركــت ضــده، وجمــازر ســجن تدمــر، تفقــأ كل عــن، فقــد بــي هــذا النظــام علــى اإلجــرام، واألحقــاد 
الــي مازالــت تنخــر يف الواقــع االجتماعــي الســوري، وســوف تــرتك آاثرهــا املســتقبلية علــى مــدى عقــود 
وعقــود مــن الزمــن، يف وقــت جنــد فيــه أننــا كشــعب ســوري، بــكل تلوينــات الطيــف، وكل أثنياتــه، حيتــاج 
إىل مزيــد مــن العمــل لبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد ومتجــدد، يســتوعب اجلميــع، ويعيــد بنــاء مــا مت ختريبــه 
داخــل البنيــة اجملتمعيــة الســورية، يعيــد صقــل اهلويــة الوطنيــة اجلامعــة، الــي تعتمــد علــى مجــاع الكتلــة 
التارخيية برمتها، دون اقصاء أحد، ألنه ال خمرج من هذا العثار الكبري الذي نعيشــه يف واقعنا الســوري 
إال  مــن خــالل االبتعــاد  عــن كل مــا اعــرتى آننــا الســوري مــن عســف وقتــل وممارســة فاجــرة لألحقــاد، 
الــي يبــدو أهنــا جــاءت مــن أفــكار، ليســت منبثقــة مــن بنياننــا الســوري، ومــن مث  ضــرورة جتــاوز إرهــاب 
الســلطة / العصابــة األســدية، ليتجمــع كل الســورين ومجيًعــا، علــى أســس جديــدة ، وقيــم عصريــة 
دميقراطيــة حداثيــة عصريــة، تتمكــن مــن كنــس كل أنــواع الضيــم والعســف األســدي وســواه، وصــواًل إىل 
ســورية الوطــن احلــر الكــرمي، بــال آل األســد، وبــدون ســجون القهــر وآلــة بطشــه، لتعيــش ســورية احلديثــة 
هــذه مــع حميطهــا العــريب واإلســالمي بــود وحضــارة واخــرتام متبــادل، ولتســاهم يف محــل مشــعل احلضــارة 

مــن جديــد وهــو الــذي ال ينضــب أبــًدا.

Ahmet Mazhar Saadu 

Esed Terörü Terörün En Üst Seviyesi ve Kirli Olanıdır
                    اإلرهاب األسدي أعلى مراحل اإلرهاب وأشنعه

أحمد مظهر سعدو 
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مــا ال يعلمــه الكثــريون مــن أبنــاء أمتنــا أبن اتفاقيــة )ســايكس - بيكــو( 
انتهت فعلياً مبجرد انسحاب دول »االنتداب« من املنطقة ...! فبعد 
فقــدان كل مــن فرنســا وبريطانيــا قوهتمــا الطاغيــة بــدأات ابالنســحاب مــن 
»الــدول« العربيــة، والــي أعلنــت اســتقالهلا تباعــاً، والغريــب أنــه وابلرغــم 
مــن انتهــاء مفعــول االتفاقيــة، إال أن احلــدود الــي رمســت للــدول العربيــة 
مــا زالــت قائمــة بشــكل مشــابه إىل حــد كبــري للتقســيم الــذي طرحتــه 

االتفاقيــة آنــذاك وألســباب مل تعــد ختفــى علــى أحــد. 
مــن الصحيــح القــول أبن املســتعِمر غــادر، لكنــه تــرك مــن أهــل الــداير 
مــن ينــوب عنــه ممــن وظفهــم لتلــك الغايــة. وحنــن حــن نصــف أنظمــة 
املنطقــة ابلوظيفيــة يظــن البعــض أننــا نقلــل مــن حقيقــة شــأهنا أو ننعتهــا 
بتلــك الصفــة جملــرد الشــتيمة، واألمــر ليــس بتلــك البســاطة والســطحية 

فنحــن نعــي ونــدرك مــا نقولــه. 
عمومــاً  العربيــة  األنظمــة  تلــك  بعــض  تشــكيل  بدايــة  إىل  عــدان  إذا 
واخلليجيــة بشــكل خــاص نــرى أبهنــا قــد أتسســت يف ظــل احتــالل 
بريطانيــا وفرنســا ملعظــم املنطقــة،  فبعــد أن اجتاحــت محالهتــم منطقتنــا 
العربيــة وأســقطت اخلالفــة العثمانيــة مبشــاركة ومباركــة »أدواهتــم احملليــة« 

مت أتســيس وصناعــة تلــك األنظمــة، ويعلــم كل ذي بصــرية أن تلــك 
مــن  اســتزراعها  متَّ  إمنــا  الشــعوب  إرادة  علــى  بنــاء  أُتسَّــس  مل  الــدول 
قبــل الغــرب، حيــث انــربى وزيــر املســتعمرات »تشرشــل« حينهــا بعقــد 
مؤمتــرات متتاليــة ابتــداًء مــن العــام 1920 ليقــوم برســم احلــدود وصياغــة 
»مــارك  بــن   191٦ عــام  عليــه  االتفــاق  مت  مــا  وليســتكمل  البنــود 

ســايكس« 
و«فرانســوا بيكــو« والــي عرفــت فيمــا بعــد ابتفاقيــة )ســايكس - بيكــو( 
وعمــال علــى تعيــن عمالئهــم ليتســلموا مهامهــم الوظيفيــة الــي ُحــّددت 
الوظيفيــة  الــدول  لتلــك  رمســه  الــذي مت  النهــج  علــى  احلفــاظ  هلــم يف 
االنتــداابت  عــن  املنطقــة  دول  »اســتقالل«  بعــد  وحــى  املصطنعــة، 
واالحتــالالت مل ميثــل االســتقالل آنــذاك ســوى خروًجــا عــن االحتــالل 
العســكري املباشــر، أي أن مــا تــال مرحلــة »االســتقالل« هــذه مل يعــرّب 
مطلقــاً عــن اســتقالل ســيادي ابملعــى الكلــي، فالعنــوان الرئيــس املفــرتض 
لالســتقالل الســيادي هــو االســتقالل السياســي بــكل أبعــاده، وليــس 
وفكريــة  سياســية  ابحتــالالت  مباشــر  عســكري  احتــالل  اســتبدال 
واقتصاديــة غــري مباشــرة ، ومــا حصــل فيمــا بعــد مــن انقــالابت عســكرية 

يف بعــض تلــك »الكانتــوانت« مســي بعضهــا ب »ثــورات« مل ختــرج عــن 
نطــاق تلــك الوظائــف احملــددة إمنــا هــي اســتكمال للمخطــط بظــروف 
ومســتجدات فرضــت نفســها يف مرحلــة مــن املراحــل ال أكثــر ، فــكان 
البــد مــن تغيــريات شــكلية متفــق عليهــا لتمتــص حنــق الشــعب، وحتافــظ 

بــذات الوقــت علــى النهــج الــذي ُرســم ألنظمــة تلــك الــدول. 
الحظنــا مــع بــدء ثــورات »الربيــع العــريب« هتافتــاً واضحــاً لتلــك الــدول 
الفاعلــة بتــدارك املشــهد وفقــاً لسياســة االحتــواء املــزدوج فكلمــا ســقط 
الــدور  نفــس  ليــؤدي  آخــر  نظامــاً  أبــرزوا  األنظمــة  تلــك  مــن  نظــام 
الوظيفــي لســابقه وليجهــض أي حماولــة تتعلــق إبرادة الشــعب وتطلعاتــه 
املشــروعة. ومــا التهافــت والتكالــب الــدويل الــذي وقــف بوجــه الثــورة 
الســورية إال دليــل دامــغ العــرتاض تلــك الــدول علــى التغيــري اجلــذري 
الصنــع( والــذي إن  النظــم )مســبقة  تلــك  احملتمــل يف طبيعــة إحــدى 
حصــل يكــون قــد أّســس الهنيــار احلجــر األول مــن أحجــار »الدومينــو« 
املتكامــل الــذي ســوف يقلــُب ابهنيــاره ابقــي األحجــار، وهــذا مــا ال 
ســياق  وضمــن  ســبياًل،  ذلــك  إىل  اســتطاع  مــا  الغــرب،  بــه  يســمح 

للمنطقــة. اســرتاتيجياته 

محمد علي صابوني

كاتب سوري

أحجار الدومينو 

عندمــا نتحــدث عــن أدوات السياســة اخلارجيــة الرتكيــة نذكــر موقعهــا 
اجلغــرايف املهــم، والدبلوماســية الفاعلــة مــع األطــراف الدوليــة والنمــو 
االقتصــادي. حيــث اكتســبت تركيــا موقعــاً اســرتاتيجياً كوهنــا جســر 
عبــور بــن الدولــة املنتجــة واملســتهلكة ملــوارد الطاقــة. وســوف تكــون 
والبــرتول  الغــاز  أانبيــب  واملســتقبلي خلطــوط  الرئيســي  املعــرب  تركيــا 
املمتــدة مــن منطقــة حبــر قزويــن ومنطقــة الشــرق األوســط، خاصــة 
اســرتاتيجيتها يف كســر  عــن  األوريب  االحتــاد  دول  أعلنــت  بعدمــا 
خــالل  مــن  وذلــك  األوربيــة،  الطاقــة  لســوق  الروســي  االحتــكار 

الوصــول إىل احتياطــات الغــاز والبــرتول يف الشــرق األوســط. 
أمهية مشروع TANAP يف السياسة اخلارجية الرتكية: 

مث  عــرب جورجيــا  أذربيجــان  مــن  TANAPميتــد  أانبيــب  خــط 
 TAP إىل تركيــا وصــواًل إىل اليــوانن ليتصــل بعدهــا خبــط أانبيــب
ليغــذي اليــوانن وإيطاليــا ابلغــاز، وهنــاك أفــكار مســتقبلية لوصولــه 

إىل دول غــرب أورواب.  
وقــد أصبــح مشــروع TANAP مــن أهــم املشــاريع االســرتاتيجية 
ابلنســبة لرتكيــا، بســبب موقعــه االســرتاتيجي، وقــدرة هــذا اخلــط مــن 

الوصــول إىل عــدة مصــادر للغــاز يف آن واحــد.
عــرب  أذربيجــان  ســاحل  مــن   TANAP اانبيــب  خــط  امتــداد 
جورجيــا إىل تركيــا ومنهــا إىل دول جنــوب االحتــاد األوريب، أكســب 
هــذا اخلــط أمهيــة جيوسياســية كبــرية. مــن خاللــه تســتطيع 4 دول 
تصديــر الغــاز إىل أورواب، )روســيا، إيــران، تركمانســتان، العــراق(.

  القســم األول مــن اخلــط يبــدأ مــن أذربيجــان أي مــن أحــد املناطــق 
أانبيــب  خــط  مشــروع  عربهــا  ميتــد  أن  املفــروض  مــن  الــي كان 
انبوكــو، األمــر الــذي مــن املمكــن أن يدفــع تركمانســتان صاحبــة 
رابــع أكــرب احتياطــي للغــاز يف العــامل، إىل تصديــر غازهــا عــرب خــط 

TANAP، عندمــا تــرى تركمانســتان أن خــط األانبيــب أصبــح 
جاهــزاً، وأن كافــة العقــود الــي أبرمتهــا مــع شــركة غازبــروم الروســية 
علــى وشــك االنتهــاء، األمــر الــذي يســمح هلــا إبعــادة التفكــري يف 
متويــل خــط أانبيــب الغــاز TANAP. ويف اعتقــادي إن اهلــدف 
األول مــن املشــروع هــو تركمانســتان صاحبــة رابــع أكــرب احتياطــي 
للغــاز يف العــامل، وأذربيجــان ســوف تكــون البوابــة واخلطــوة األوىل 
للوصــول إىل تركمانســتان، ألنــه وعلــى املــدى الطويــل ال تســتطيع 
أذربيجــان وحدهــا أن تغــذي هــذا اخلــط، خاصــة إذا مــا مت متديــد 
اخلــط إىل دول غــرب أورواب. الدولــة الثانيــة هــي  إيــران صاحبــة أكــرب 
احتياطــي للغــاز يف العــامل ، ومتتلــك إيــران شــبكة أانبيــب تربطهــا مــع 
أنقــرة مثــل خــط تربيــز/ أنقــرة ، وإيــران ترغــب يف تصديــر غازهــا إىل 
دول االحتــاد األوريب عــرب خــط األانبيــب وذلــك حســب مــا صــرح 
بعــض املســؤولن اإليرانيــن، ولكــن بعــد العقــوابت األمريكيــة علــى 
إيــران يف قطــاع الطاقــة ســوف يكــون األمــر صعــب للغايــة، إال أن 
إىل  الوصــول  وتريــد  العقــوابت  هــذه  ترفــض  األوريب  االحتــاد  دول 
الغــاز اإليــراين،  لكــن يف ذات الوقــت  إيــران ال تفضــل املشــروع 
ألهنــا ترغــب أن تكــون املمــر لنقــل غــاز تركمنســتان عــرب مينائهــا علــى 
تنفيــذ مشــروع TANAP ســوف  بعــد  العــريب، ولكــن  اخلليــج 
الثالــث  املصــدِّر  تركمانســتان.  غــاز  لتصديــر  األقــرب  هــو  يكــون 
العــراق، ولكــن بســبب املشــاكل األمنيــة واملناطــق الــي ســوف متــر 
عربهــا خطــوط أانبيــب الغــاز فهــي غــري آمنــة، األمــر الــذي يؤخــر 
قــدرة العــراق علــى تصديــر الغــاز إىل دول االحتــاد األوريب عــرب خــط 
األانبيــب. أمــا اجلهــة الرابعــة فهــي روســيا، مــن خــالل خــط أانبيــب 
الســيل الرتكــي الــذي تقــوم شــركة غازبــروم بتنفيــذه اآلن، وقــد قدمــت 
اجلمهوريــة الرتكيــة عرًضــا لروســيا بتصديــر الغــاز إىل أورواب مــن خــالل 

 .TANAP وصــل خــط أانبيــب الســيل الرتكــي خبــط اانبيــب
ســوف  األانبيــب،  خبــط  الرتكــي  التحكــم  خــالل  مــن  أنــه  ويبــدو 
املســتوردة،  والــدول  املصــدرة  الــدول  علــى  التأثــري  تركيــا  تســتطيع 
وســوف حتقــق تركيــا عــدة مكاســب سياســية واقتصاديــة، وســوف 
تتمتــع بــدور إقليمــي مؤثــر، وســيكون هلــا درجــة أتثــري كبــرية علــى 
ســيخوهلا  األوريب،  االحتــاد  دول  إىل  الغــاز  ســتصدر  الــي  الــدول 
للعــب دور كبــري يف السياســة الدوليــة. وأصبحــت خطــوط األانبيــب 
املتجهــة إىل دول االحتــاد األوريب ورقــة ضغــط بيــد تركيــا جتــاه أورواب 
يف عــدة قضــااي، مثــل تعزيــز ملــف انضمــام تركيــا إىل االحتــاد األوريب 
كعضــو، مــن خــالل إظهــار أمهيــة تركيــا االســرتاتيجية أبهنــا املتحكمــة 
الطاقــة يف دول االحتــاد األوريب، وتعزيــز  ملــوارد  النقــل  يف خطــوط 

فكــرة أن أمــن تركيــا مــن أمــن دول االحتــاد األوريب. 
أضحــت تركيــا مركــزاً وجســراً لعبــور مــوارد الطاقــة مــن دول حبــر قزويــن 
ودول الشــرق ألوســط إىل دول االحتــاد األوريب، وورقــة ضغــط مهمــة 
يف السياســة اخلارجيــة الرتكيــة لتحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة 
إســقاط  ففــي حادثــة  واملصــدرة.  املســتوردة  الــدول  علــى حســاب 
الطائــرة الروســية مــن قبــل القــوات الرتكيــة، وحادثــة مقتــل الســفري 
درجــة  إىل  الرتكيــة  الروســية  العالقــات  تتوتــر  مل  أنقــرة  يف  الروســي 
اجلســر  لتكــون  تركيــا  إىل  بســبب حاجــة روســيا  العالقــات،  قطــع 
خلــط األانبيــب الروســي الــذي ســيمر مــن تركيــا إىل أورواب، وذلــك 
بعــد رفــض بلغــاراي متديــد خــط الســيل اجلنــويب مــن أراضيهــا، وبعــد 
احتــالل روســيا لشــبه جزيــرة القــرم وأزمتهــا السياســية مــع أوكرانيــا، 
الــي متــر عربهــا كافــة خطــوط األانبيــب إىل أورواب. وبعــد االنتهــاء 
مــن تنفيــذ مشــروع خــط TANAP ســوف تتمكــن تركيــا الضغــط 

علــى أورواب يف عــدة قضــااي ذات أمهيــة. 

حسن الشاغل

كاتب سوري

مشروع TANAP قوة استراتيجية
في السياسة الخارجية التركية 
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مدى  على  الروسي  اجلو  سالح  خالل  من  السوري  النظام  متكن 
سيطرة  حتت  أراضي كانت  على  السيطرة  من  مضت  سنوات   4
ومحاة  ومحص  الالذقية  ومعظم  حلب  من  فاستعاد كاًل  املعارضة، 
وتدمر والغوطة الشرقية ودرعا، وكان املربر األساسي للتدخل الروسي 
قتل  يف  لنفسه مربراً  ليعطي  اإلرهاب،  البداية هو احلرب على  من 
أهنا  روسيا  ادعت  حيث  العامل.  أمام  السوري  والشعب  األطفال 
مدينة  إال يف  تقصفها  ومل  تقاتلها  مل  لكنها  داعش،  سوف حتارب 
تدمر، وتركز قصفها فقط على مناطق املعارضة السورية الي تقدمت 

على حساب نظام األسد.
بثروات  طمًعا  وال  األسد،  بنظام  حباً  سورية  إىل  تدخل  مل  روسيا 
سورية الطبيعية فقط، لكن التدخل الروسي يف سورية أو االحتالل 
الروسي لسورية، هو بسبب موقع سورية اجليوسياسي، تعترب القاعدة 

مل  واقتصاداًي،  وثقافًيا  عسكراًي  العريب،  العمق  يف  إيران  توغل  قبل 
رضي  علي  بن  احلسن  استشهاد  لفاجعة  قوي  حضور  هناك  يكن 
هللا عنهما، يف أدبيات الكتاب واملثقفن والدعاة املسلمن، بل كان 
الرتكيز يف هذا اليوم، ينصب على استقاء الدروس والعرب من إهالك هللا 

الروسية املوجودة يف مدينة طرطوس القاعدة األخرية والوحيدة الي 
متتلكها روسيا خارج حدودها هذه القاعدة تعترب خط الدفاع األول 
من أجل محاية مصاحلها يف املياه الدولية، كما أن صراعها يف سورية 
تعمل  لذلك  نفوذ روسية،  تعترب سورية منطقة  النفوذ، حيث  على 
روسيا على تثبيت قاعدهتا من خالل وجود أسطول حبري كبري أمام 
يف  تواجدها  عن  روسيا  تتخلى  أن  يتوقع  وال  السورية.  السواحل 
السواحل السورية، ألهنا تعتربه يف هذه املنطقة مسألة أمن قومي.. 
وقد وقعت روسيا مع نظام األسد اتفاقية بناء قاعدة محيميم، تكون 
القاعدة  يف  البقاء  لروسيا  فيها  تسمح  عاماً،  أربعن  االتفاقية  مدة 

اجلوية، ويكون هلا السيادة على األرض.
النظام  مع  عقد  توقيع  عن  روسيا  أعلنت   2019 متوز/يوليو  يف 
السوري ابستثمار مرفأ مدينة طرطوس البحري ملدة 49 سنة. كما 

.300-S أعلنت روسيا تزويد اجليش السوري مبنظومة
سلكت روسيا طريق النظام للحفاظ على نفوذها ومصاحلها، وهو 
حققته  الذي  اآلخر  واملكسب  هلم،  البلد  لتسليم  استعداده  أبدى 
للعامل  ابلنسبة  مكانتها  تعزيز  هو  تدخلها يف سورية،  نتيجة  روسيا 
وعالقاهتا ابألطراف الدولية الفاعلة مثل الوالايت املتحدة األمريكية 
سورية كطريقة  يف  العسكري  تدخلها  روسيا  واستخدمت  وأورواب. 
إلثبات قدراهتا العسكرية التسليحية ألغراض تصدير السالح وبيعه 

اىل خمتلف دول العامل. 
عرب  السياسية  احللول  فرض  أجل  من  مساعيها  موسكو  كثّفت 

سبحانه وتعاىل لواحد من عتاة الظلم والطغيان يف اتريخ البشرية ممثاًل 
بشخص فرعون وفكره، واحلض على صيامه امتثااًل لتوجيهات النيب 
صلى هللا عليه وسلم، وفرحا أبن جّنى هللا موسى عليه الصالة والسالم، 
من  تسيل  احلسن  استشهاد  بدأت حادثة  األخرية  السنن  لكن يف 
أقالم عدد متزايد من املشتغلن ابلشأن اإلسالمي العام، وابلرغم من 
أمهية احلديث يف هذا املوضوع، فإن َطرقه على هذا النحو، ويف هذه 
الظروف السياسية، واالنعطاف يف اتريخ املنطقة، ال يعدو أن خيرج 
عن أحد احتمالن، أوهلما أن هناك يقظة متأخرة للقيمة السياسية الي 
جسدهتا مسرية احلسن التصحيحية إىل كربالء، واحلاجة الناشئة عن 
ذلك إىل تغذية العقل املسلم والوجدان حبقيقة ما جرى، وقطع الطريق 
املفصلي،  التارخيي  احلدث  هذا  يف  املاكر  الصفوي  االستثمار  على 
للحراك  عملية  اترخيية  شرعية  مرجعية  إجياد  حماوالت  هو  واثنيهما 
الشعيب الدائر يف املنطقة، كرد على اخلطاب املدخلي الذي يسيطر 
على شرحية ليست قليلة من اجلغرافية اإلسالمية، ويـُْقِعُد املسلمن عن 
ممثلة  اإلسالمية  األمة  منكرات  من كربايت  واحدة  إزالة  أداء شعرية 
بطبقة األنظمة االستبدادية، حتت شعار ويل األمر وحترمي اخلروج عليه 
ألن يف ذلك تفريًقا للجماعة، وإاثرة للفتنة، وجلًبا للقالئل، وضراًب 

لالستقرار، وإدخااًل للعدو إىل الصفوف الداخلية.
واحلقيقة املختبئة بن السطور، لكنها الساطعة يف مدلوالهتا وآاثرها، 

وقبول  السورية  املعارضة  إلخضاع  وسوتشي،  أستانة  مفاوضات 
عملت  وقد  الصراع.  بداية  منذ  مناسبة  تراها  الي  التسوية  شروط 
الوقت من خالل طرح مفاوضات مثل أستانة  روسيا على كسب 
على  سورية  يف  عسكري كبري  نصر  حتقيق  أجل  من  وسوتشي 
حساب القوى األخرى، لكي تكون يف موقف األقوى على طاولة 
األمريكية  املتحدة  والوالايت  األوربية  الدول  ولكن  املفاوضات، 
التنف من خالل إرسال  متسكت يف منطقة شرق الفرات ومنطقة 
قوة إضافية إىل املنطقة، ملنع أي هتديد ممكن من القوى الروسية أو 

اإليرانية للظفر بكامل األراضي السورية.
يف أاير/مايو عام 2017 وقعت كل من روسيا وإيران وتركيا اتفاقية 
مناطق خفض التصعيد وكان اهلدف من هذه االتفاقية وقف إطالق 
النار يف كل من إدلب وريف محاة، ورغم ذلك التوقيع شنت روسيا 
غارات جوية على هذه املناطق واستعادت السيطرة عليها، وأخرياً 
الرتكي  الرئيس  استدعى  مما  إدلب،  حمافظة  على خان شيخون يف 
رجب طيب أردوغان للذهاب إىل موسكو مث يف قمة أنقرة لبحث 
آخر التطورات وإجياد حل إلدلب، وإيقاف احلملة العسكرية األخرية 

الي نتج عنها كارثة إنسانية كبرية. 
ويبقى السؤال هل تورطت روسيا يف مستنقع الشرق األوسط وقضاايه 
عن طريق سورية؟ أم أهنا حصلت على مكاسب عرب احلفاظ على 
النفوذ والوجود العسكري والقدرة على تغطية نفقاهتا الي دفعتها؟؟ 

وإذا مل تستطع فمن يغطي تلك النفقات لروسيا؟!

أثره واضًحا  مناخ فكري وطقوسي كان  توليد  إيران متكنت من  أن 
عرب  طهران  واستطاعت  والعامة،  النخب  مستوى  على  املنطقة  يف 
مشروعها املتكامل واملخدوم) وهذه حقيقة( أن تؤثر يف مسار التعاطي 
مع أحداث اترخيية بطريقة ختدم أهدافها التوسعية يف العامل اإلسالمي، 
وال أعي التوسع اجلغرايف، وإمنا التوسع الفكري يف اجملتمعات املسلمة 
على مستوى القواعد والنخب، ومن مَثّ استثمار املعطيات اجلديدة يف 

»تثمري« سرديتها عن مظلومية آل البيت وقتل احلسن.
هكذا تبدو إيران الي حتمل مشروًعا صفواًي شعبواًي، وتقود يف سبيل 
حتقيقه قرابة مئة ومخسن مليون إنسان يؤلفون العامل الشيعي، يف موقع 
حاِكم التارخيي ألكثر من مليار ومئي مليون مسلم جيدون أنفسهم 

ُ
امل

الذين هم  البيت  أهل  براءهتم من مظلومية  يومًيا، إلثبات  مضطرين 
أصاًل يتولوهنم ويتبعوهنم، وإلثبات براءهتم من دماء احلسن يف حمكمة 

القاتل هو القاضي فيها.
هذه »السيادة« الصفوية على العامل اإلسالمي، ذات األبعاد املتعددة 
نشهد  موافق، حى  دويل  مزاج  ظل  يف  ستدوم  املتنوعة،  واألشكال 
والدة مشروع إسالمي راقي ميأل الفراغ الذي تعبث فيه إيران ومتلؤه 
والطقوسية،  والفكرية  الفقهية  واهلمجية  والبذاءة  السفه  من  أبلوان 
الشنيعة  العامل على أن هذه األفعال والطقوس  إليها يف أحناء  ويُنظر 

هي من اإلسالم.

آالء العابد    

التدخل الروسي في سورية: مآالت مبهمة؟

كاتبة سورية       

 جهاد عدلة

الصفوية والمشروع اإلسالمي

إعالمي وكاتب سوري
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حبجم  السوري  ابلشعب  حلت  الي  الكارثة  اختصار  ميكن  ال 
الدمار، أو عدد الضحااي، أو أشكال املوت املتعددة، وال املعاانة 
يف املخيمات، وال الرعب املتالزم مع كّل مرور من أحد احلواجز 

على اختالف راايهتا أو مرجعياهتا.
الكارثة فاقت كّل التصورات، وختّطت حدود اخليال، فهي وكأهّنا 
قد استحضرت كّل جرائم الغزاة واملوتورين عرب التاريخ البشري منذ 
سنوات  غضون  يف  العامل  ليشاهدها  اليوم،  وحى  السنن  آالف 
قليلة، وعلى اهلواء مباشرة بثّاً حّياً ملا مرت به البشرية من مآسي 

وحمن.
لكن الكارثة احلقيقية ـ عالوة على ما سبق ـ هي يف حماولة بعض 
الدول الي استقبلت الالجئن، اإلجهاز على ما تبقى من الذاكرة 
اجلمعية ملالين السورين بدعوى اإلندماج يف اجملتمعات اجلديدة.

إّن فرض تعليم لغة الدولة املضيفة هي خطوة إجيابية فعاًل، وتسرّع 
من عملية االندماج، لكن ماذا عن اللغة األصلية لالجئن؟ هل 

هناك مساٍع من تلك الدول للحفاظ عليها؟
األمر،  ذلك  حسباهنا  يف  يوجد  ال  املضيفة  الدول  من  العديد 
ولعّله مل يسقط سهواً وإمنا عمداً، يف حماولة لطمس اهلوية األصلية 
ونسياهنا، وخاصة لدى شرحية األطفال الذين سرعان ما يتعلمون 

موضوع اللجوء ذو أمهية قصوى ملا له من صلة ابلوجود اإلنساين ذاته، 
ما جعله مادة خام لكثري من الدراسات والتحقيقات، وهو حاضر يف كل 

الثقافات واجملتمعات.
فمنذ اندالع ثورتنا السورية يف 2011 واحلرب اهلمجية الي تلت ذلك 
على شعبنا من آل أسد وأعواهنم، فّر ما يزيد عن 13 مليون سوري من 
دايرهم، طالبن اللجوء يف البلدان اجملاورة أو داخل سوراي نفسها؛ وجتاوز 
عدد السورين الذين فروا إىل تركيا ولبنان واألردن والعراق أكثر من 5.5 
مليون وأكثر من 150 ألفاً يعيشون يف دول مشال إفريقيا خاصة يف مصر، 
وفقاً لألرقام الي قدمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن؛ 
يف حن نزح أكثر من 7,٦ مليون فرد داخل سوراي، بينما سعى مئات 
مليون  من  أكثر  فيها  يعيش  إذ  أورواب،  آمن يف  مالٍذ  إجياد  إىل  اآلالف 
سوري كالجئن أو طاليب جلوء أغلبهم يف أملانيا؛ ويف أمريكا الشمالية ال 

يزيد عن 100 ألف أغلبهم يف كندا.
شكل تدفق الالجئن، منذ أوائل عام 2013، حتدايً هائاًل للدول اجملاورة 
مما  برمتها،  املنطقة  استقرار  على  اخلطرية  التداعيات  عن  فضاًل  لسوراي، 
والتعليم  الصحة  وقطاعّي  التحتية  الُبنية  على  بضغوطاٍت كبرية  تسبب 
شبع، وأدى هذا إىل إغالق لبنان حدوده أمام الالجئن 

ُ
وسوق العمل امل

السورين منذ أاير 2015، كما األردن أيضاً، مما تسبب بضغوطات كبرية 
أيضاً على إمدادات الطاقة يف البالد واضطراب ابالقتصاد؛ بينما تعترب تركيا 
موطناً ألكرب عدد من الالجئن السورين ’’أكثر من 3.4 مليون الجئ‘‘.

فر آالف السورين إىل بالد بعيدة، منفقن مدخراهتم ومواردهم األخرى، 
وانضموا لالجئن من أفريقيا وأماكن أخرى يف حماولٍة للوصول إىل أورواب 
عرب مشال افريقيا والبحر املتوسط، مما شكل أزمة إنسانية كبرية أدت لغرق 

اللغة اجلديدة والقوانن اجلديدة ، ومع مرور الوقت سينسون لغتهم 
حيمل  جمتمع  يف  ذابوا  وقد  أنفسهم  وجيدون  وانتماءهم،  األصلية 
فتتجّدد  آابؤهم،  حيملها  الي  ثقافتهم  عن  جذرايً  ختتلف  ثقافة 
و  مّتسقتن،  غري  ثقافتن  بن  ما  الواحدة  األسرة  داخل  املعاانة 

حيتدم الصراع والغلبة حتماً لثقافة البلد املضيف.
املهندس )حممود خليف( جلأ إىل أملانيا منذ أربع سنوات يقول :« 
وحنرص  لنا،  ابلنسبة  هاجس  العربية  اللغة 
على تعليم أطفالنا لغتهم األم قراءة وكتابة، 
املدن  من  العديد  يف  مراكز  انتشرت  وقد 
أقامتها  املراكز  وهذه  الغاية،  هلذه  األملانية 
بعض اجلمعيات اإلسالمية وليس احلكومة، 
اإلسالمية،  والرتبية  العربية  اللغة  لتعليم 
وهناك  األسبوع،  يف  ساعات  أربع  مبعّدل 
مع  االندماج  عن  أّما  عليها،  إقبال كبري 

اجملتمع األملاين فهذا يعتمد على املستوى التعليمي لالجئ«.
اجلليد،  املعاانة لالجئن كجبل  العمر( يرى حجم  احملامي )ايسر 
الذي ال يبدو منه إاّل قّمته، وهو املقيم يف أملانيا منذ ثالث سنوات، 
أّن األسر السورية مل تكن جاهزة لإلنتقال فجأة من حياة  وبرأيه 

املئات وإنقاذ عشرات اآلالف من مياه املتوسط .
وعلى الرغم من أّن االحتاد األورويب لعب دوراً غاية يف األمهية فيما يتعلق 
بقضية الالجئن السورين، مقدماً املساعدات اإلنسانية وكموطن لالجئن، 
إال أنه كف عن السماح ابلوصول لبالده أسوة بباقي جريان سوراي، وكل 
مشاركة  األكثر  الدول  أما  سياسية.  ومقايضات  حساابت  ضمن  ذلك 
يف احلرب ضد الشعب السوري، سواء ابلتمويل أو تزويد األسلحة، فقد 
لتوفري املأوى لالجئن، بينما امتنعت دول جملس  كانت األقل استعداداً 
التعاون اخلليجي عن توفري املأوى لالجئن، أما أنصار نظام القتل واجلرمية 
األسدي يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة )سوراي والصن( فلم تعمل 

على توطن أي الجئ.
األعداد اهلائلة فرضت ضغوطاً على أسواق العمل احمللية واخلدمات العامة 
والوائم االجتماعي، تضاف لعدد السكان يف بالد اللجوء، أدت الزدايد 
الضغط على اخلدمات العامة، واستنزاف للبى التحتية خاصة اهلشة منها، 
السورين، يف ظل  والالجئن  احمللين  السكان  بن  التوترات  من  فاقم  ما 
ضعف األداء على مستوى اخلدمات العامة أصاًل يف تلك البلدان وعلى 
حيمل  االجتماعي  التوتر  هذا  وأصبح  الالجئن،  أزمة  استيعاب  مستوى 
وسياسية  اجتماعية  مع وجود جذور  أغلبها،  العنصري يف  التمييز  طابع 
لدى فئات معينة، واستثمار بعض األحزاب السياسية لذلك عرب أدوات 

متعددة أبرزها خطاب الكراهية والتحريض ضد السورين.
كان ذلك يف ظل املشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية 
الذي يتلقاه أو تلقاه  لالجئن السورين، فقد ساهم الدعم احملدود جداً 
الالجئون من املنظمات الدولية واحمللية يف استفزاز الطبقة املسحوقة بتلك 
البلدان، وهي الطبقة الي يُنافسها الالجئون عملياً، حيث يعيش املالين 

حمافظة إىل أخرى منفتحة على احلراّيت بشكل كبري، ما أفقد اآلابء 
دورهم يف الرتبية، وغالبية األطفال الذين أحلقوا ابملدارس األملانية 

نسوا اللغة العربية، وسلبيات ذلك ستظهر مستقباًل. 
فقط تركيا الي تضم أكرب عدد من الالجئن، مل حتذو حذو دول 
املدارس  بفتح  قامت  العكس،  على  بل  االجتاه،  هذا  يف  الغرب 
التعليمية،  املراحل  ولكافة  البداية،  منذ  العربية  ابللغة  للسورين 
وكذلك  املدارس،  تلك  يف  السورين  املعّلمن  بتوظيف  وقامت 
التدريس  إذ عمدت إىل إضافة  للمرحلة اجلامعية،  فعلت ابلنسبة 
اجلنوبية  الوالايت  يف  وخاصة  اجلامعات  بعض  يف  العربية  ابللغة 
الي احتضنت الغالبية من السورين )غازي عينتاب، ماردين( على 

سبيل املثال ال احلصر.
الدورات  من  العديد  أجنزت  فقد  االندماج،  عملية  خيدم  ما  أما 
اجملانية لتعليم اللغة الرتكية، من أجل تيسري األمور احلياتية واملعاشية 
لالجئن للوصول إىل حتقيق عملية اإلندماج ابجملتمع الرتكي بشكل 
سلس، ومنح اجلنسية الرتكية لعدد كبري ممن استطاعوا اإلندماج إن 
كان يف التعليم، واالقتصاد وسوق العمل.

يف  السوري  الشعب  على  التغول  حجم 
عملية  أّن  إذ  اجلذور  إىل  يصل  أورواب 
اقتالعهم وتشتيتهم يف بالد اللجوء، ماتزال 
مستمرّة، وهذا يتطّلب جهداً مضاعفاً من 
النخب السياسية الثورية السورية، للتصّدي 
للشعب  حياك  ما  لكّل  عملي  وبشكل 
هويته  عن  سلخه  حماوالت  من  السوري 
السوري الستبدال  الداخل  يف  إيران  به  تقوم  ما  وحماربة  وثقافته، 
واملليشيات  النظام  سيطرة  حتت  تبقوا  ملن  والثقافية  الدينية  اهلوية 
التشّيع وبناء احلوزات واملقامات يف معظم  الطائفية، عرب محالت 

املناطق اخلاضعة لسيطرهتم.

مبدن صفيح أو خميمات وحنوها، وال حيصلون من دوهلم على أي دعم، 
حيث ُيرتُك كل جتّمع بشري لرعاية زعيم سياسي أو شيخ قبيلة أو بلدة، 
يتوىل تقدمي احلد األدىن من متطلبات احلياة، مقابل استخدام هذه الكتل 
البشرية يف عمليات التحشيد السياسي، ورفض بعض احلكومات )لبنان 
مع  التعاون  ورفضها  جهة،  من  لالجئن  رمسية  خميمات  إلقامة  مثاًل( 
املنظمات املقدمة للدعم من جهة أخرى، قد حّد بشكل كبري من الربامج 

الي تستهدف اجملتمعات احمللية وجمتمعات الالجئن يف آن معاً.
على الرغم من أن مستوى اخلدمات الصحية واالقتصادية والبنية التحتية 
لالجئن يف البلدان الي أقامت خميمات كانت متوسطة، فسكان املخيمات 
خدمات  ومستوى  للشرب،  صاحلة  ومياه  مستوى  حتسن  إىل  حباجة 
الكهرابء وصيانة الطرق الداخلية، والعمل على مجع النفاايت ابستمرار من 
املخيم، ومطالب بتوفري مراكز تدريب مهي للشباب وتوفري فرص عمل هلم 
تتناسب مع أوضاع املخيم، ومراكز صحية شاملة وأطباء متخصصن يف 
عالج األطفال، واحلد من تسرب األطفال من التعليم من خالل فتح دور 
أطفال ومدارس للمراحل التعليمية كافة، ومنع استغالل النساء واألطفال 
والتحرش اجلنسي واستغالل اإلانث واألطفال يف املخيمات؛ ذلك مل مينع 
من وجود جتار البشر واألزمات ومستغلي الكوارث من استغالل الالجئن 

وصواًل النتحار البعض نتيجة قساوة حالتهم.
مع استمرار غض النظر الدويل عن اجلرائم حبق السورين وتعومي نظام اجلرمية 
يف دمشق، فالالجئون السوريون حيتاجون أكثر من جمرد املساعدة اإلنسانية 
اجلارية، إهنم حباجة لالكتفاء الذايت، والكرامة، والفرص، واألمل. كل ذلك 
يتحقق بتأمن العمل وتوفري فرص اقتصادية جديدة لالجئن أسوًة بعمال 

البلدان املضيفة.

ياسر الحسيني 

السوريون في دول اللجوء.... اندماج أم ذوبان؟

كاتب وإعالمي سوري

عبد الباسط حمودة

سردية اللجوء السوري
ا 

ً
وانعدام األمل اجتماعي

كاتب سوري 

ت
تقارير وتحقيقا

ايسر العمرحممود خليف
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النفيســة يف مضموهنــا، والراقيــة يف معانيهــا، واملتناســقة يف ســرد  املعادلــة 
بياهنــا، مفادهــا أن: العلــم نــور العقــل، والعقــل موطــن األفــكار، واألفــكار 

منبــع اإلبــداع، واإلبــداع روح التطــور، والتطــور ســر تقــدم األمــم.
وهبــذا يكــون العلــم هــو أهــم أعمــدة بنــاء األمــم وتقدمهــا؛ فبالعلــم تُبــى األمــم 
وتتقــدم، ويســاعد علــى النهــوض ابألمــم املتأخــرة، ويقضــي علــى األميــة 
واجلهــل والتخلــف والفقــر، وغريهــا مــن األمــور الــي مــن شــأهنا أن تؤخــر 

األمــة، فالعلــم مــن أهــم ضــرورايت احليــاة، كاملــأكل واملشــرب، وغريهــا.
العلــم، أهــم مقومــات احليــاة؛ فهــو العصــب األساســي يف تطــور اجملتمعــات، 
وإنتــاج وســائل يســتطيع اإلنســان مــن خالهلــا مواكبــة العصــور املزدهــرة، 
وتنشــئة مســتقبل مشــرق لــه ولعائلتــه وســائر جمتمعــه، وهلــذا جنــد أن العلــم 

يتلخــص يف قســمن:
عــرب  ويتناقلــه  الشــخص  يســتمده  الــذي  العلــم  وهــو  التارخيــي:  العلــم 
األجيــال، مــن ثقافــة أجــداده إىل آابئــه حــى يصــل إليــه، ومنــه إىل أبنائــه، 
يف  ُيكتســب  ســوف  أو  اللحظــة،  هــذه  يف  مكتســباً  علمــاً  ليــس  فهــو 
املســتقبل، ولكنــه موجــود ابلفعــل بوجــود األجــداد واآلابء، ومــن الثقافــة 

الزمــان. عــرب  األجيــال  توارثتهــا  الــي 
العلــم املعاصــر: وهــو العلــم احلديــث والضــروري؛ لبلــوغ غايــة هــذه احليــاة، 
وملعرفــة مــدى تطوراهتــا، ومســايرة العــامل لكــي يســتطيع اإلنســان العيــش 
فيــه، كمــا أنــه يكتســب علمــاً غزيــراً، ويزيــد مــن خلفيتــه التعليميــة والعلميــة 
يف هــذا اجملــال. إال أن العلــم ال ُيكتســب مبجــرد إرادة اإلنســان ذلــك، أو 
مبجــرد إعجــاب الفــرد ابلعلــم والتعليــم، وبذلــك يصبــح عاملــاً، ولكــن هنــاك 
مقومــات ووســائل، مــن شــأهنا أن تســاعد علــى اكتســاب العلــم، ســواًء يف 

العصــر القــدمي أو يف العصــر احلديــث، مــن أمههــا:
األســرة: وهي املقوم األساســي والركيزة األساســية يف معرفة اإلنســان بشــى 

نواحــي احليــاة، وأيضــاً يف احملافظــة علــى هــذه املعرفــة وتنميتهــا.

يف الوقــت الــذي نذكــر فيــه كلمــة اجلاهليــة، ســرعان مــا يتخيــل إلينــا اترخًيــا أســوًدا 
مليًئــا ابلكفــر خمتصــرًا يف عبــادة األصنــام، وتــوارث النســاء، ودفــن البنــات، والعيــش 
علــى الغــزو وعــدم االعــرتاف ابإلســالم. هــذا مــا يتخيلــه الكثــري يف جمتمعنــا مــع ذكــر 

كلمة))اجلاهليــة((.
ولكــن هــل يعقــل أن مثــل هــؤالء البشــر آمنــوا ابإلســالم؟ وهــل يعقــل أن هللا اختــار 
هــذه الفئــة مــن النــاس لريســل إليهــم رســواًل حيمــل الرســالة الــي ســامهت يف هدايــة 

البشــرية. وملــاذا مل نســمع أحــًدا حتــدث عــن مزاايهــم اإلجيابيــة إال القليــل.
دعــوان نتحــدث قليــاًل عــن مــزااي العــرب يف اجلاهليــة، فهنــاك دراســة لطــارق ســويدان 
تقــول: يوجــد أكثــر مــن ثالثــن ميــزه متيــز العــرب عــن ابقــي األمــم يف اجلاهليــة، ميكــن 
احلديــث عــن بعــض منهــا، والبــد أن نفهــم شــيًئا وهــو أن اجلاهليــة موجــودة يف كل 
زمــان ومــكان، ويف كل العصــور ورمبــا يف عصــران هــذا جندهــا تتزايــد، وإذا بــدأان مــن 
مســة )الصــدق( يف اجلاهليــة، فالكــذب والغــدر كاان عــارًا علــى صاحبهمــا، فكانــوا 
إذا أرادوا شــتم أحــد وصفــوه ابلــكاذب أو الغــادر. واجلميــع يعلــم قيمــة الصــدق يف 
ذاك الوقــت، وكانــوا عندمــا يريــدون دخــول اإلســالم فــال يتطلــب ذلــك أوراق عقــود 
أو شــهود، بــل يتطلــب النطــق ابلشــهادة فيصبحــوا مســلمن، ومل يكذبــوا علــى 

أحــد، وال علــى أنفســهم فينطقوهنــا ويقولــوا هــا قــد أصبحنــا مســلمن.
نعــم كان هنــاك بعــض املنافقــن، ولكــن مل يظهــروا إال بعــد فتــح مكــة، وانتشــار 
اإلســالم بشــكل كبــري، أمــا الصفــة الثانيــة فهــي )احلريــة والتزامهــم مبادئهــا( فــاألرض 
الــي كان عليهــا العــرب، كانــوا حيكمــون فيهــا أنفســهم أبنفســهم، وكانــت حتكمهــم 
مبادئهــم وأخالقهــم، وكان علــى كل شــخص منهــم االلتــزام مبــا يقــع عليــه مــن 
عادات وتقاليد. والســؤال هنا هل نســتطيع اليوم أن نعيش بال حاكم أو ســلطان 
أم ســنغدو يف غابــة. ومــن  ذلــك؟  نســتطيع  فقــط، وهــل  حــى ألســبوع واحــد 

احلاســب اآليل: ومــا يتصــل بــه مــن الفضــاء االفرتاضــي، أو بشــكل عــام 
اإلنســان  تســاعد  الــي  احلديثــة  التقنيــة  والوســائط  التكنولوجيــا،  وســائل 
علــى اكتشــاف معلومــات أكثــر وأكثــر، وتوفــري مــا يريــده مــن معلومــات 

ومعــارف، حيــث مُســي هــذا العصــر بثــورة املعلومــات.
املكتبــات العامــة: والــي مــن شــأهنا أن ُتســاعد علــى حتصيــل أكثــر للعلــم، 
يف شــى العلــوم واملعــارف الــي ترتقــي بُســبل التحصيــل العلمــي لنيــل النــور 
ــار بــه العقــول، وتتســع بــه املــدارك؛ فتخلــص فيــه األفــكار النــرية،  الــذي تُن
لتحاكــي اإلبــداع الــذي حيقــق التطــور يف خاصــة األســرة، ومنهــا إىل عمــوم 
اجملتمعــات. إال أن أمهيــة العلــم ال تتوقــف علــى حتصيــل املعلومــات فقــط؛ 
بــل تتعــدى إىل مــا بعــد ذلــك مبراحــل، فالعلــم نــور كمــا يُقــال، ونــور هللا ال 
يُؤتــى لعــاٍص، فهــو شــعلة األمــم ونورهــا الــي ُتضــيء الكــون، فهــو يصنــع 
احليــاة الكرميــة الراقيــة، وابلعلــم تنهــض األمــم، وتتحضــر الشــعوب، وابلعلــم 
فقــط نســتطيع أن نقضــي علــى األميــة الــي تــورث اجلهــل، وأمــا العلــم مــن 
شــأنه أن يُعلــم اجملتمــع حقوقــه وواجباتــه، وابلعلــم يســتطيع اإلنســان كســر 

احلواجــز، والتخلــص مــن األزمــات الــي يقــع فيهــا.
النمــو االجتماعــي واالقتصــادي  يُنكــر أن  مــن هنــاال يســتطيع أحــد أن 
يف أي دولــة مــن الــدول مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً ابلعلــم، وال يُنكــر كذلــك 
دوره يف التقــدم والنهــوض ابلــدول، وأيضــاً البحــث العلمــي هــو أحــد أهــم 
مســتحداثت العلــم احلديــث، الــذي ُيســاعد علــى تطــور اجملتمعــات؛ ألنــه 
الركيــزة األساســية يف تطــور أي جمتمــع؛ فــإذا أردت أن تعــرف وتقيــس تطــور 
أي جمتمــع، فــال بــد أن تنظــر إىل مســتواه العلمــي جبانــب املســتوى الرتبــوي، 
ابإلضافــة إىل أن البحــث العلمــي ال تظهــر أمهيتُــه الكبــرية إال يف اجملتمعــات 
الي متتلك مشــكالت حقيقية، وقضااي خمتلفة، وخاصًة يف الدول النامية؛ 
الــي تتعــدد هبــا املشــكالت، والقضــااي احلياتيــة واالجتماعيــة؛ كاإلســكان، 
والبيئــة، والزارعــة، والنقــل، والتلــوث. علــى هــذا األســاس أييت دور البحــث 
وامليدانيــة،  التحليليــة  الدراســات  خــالل  مــن  املســاعدة  لتقــدمي  العلمــي 
واألحبــاث الكثــرية املســتمرة عــرب ســنن، والــذي يتمكــن يف هنايــة األمــر مــن 
إجيــاد حلــول حقيقيــًة لتلــك املشــكالت؛ حيــث يتــم القضــاء عليهــا هنائيــاً، 
وابلتــايل يــؤدي العلــم غرضــه املطلــوب منــه يف هــذا الشــأن طبقــاً للمقولــة: 

صفاهتــم أيًضــا )األخــالق والشــرف( ونتذكــر هنــا حديــث رســول هللا)ص( » إمنــا 
بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق ». أي أن االخــالق كانــت موجــودة وبعــث الرســول 
ليتممهــا.  ولكــن يف هــذا العصــر كــم حنتــاج إىل قليــل مــن الشــرف الــذي كان 
عندهــم، والكــرم الــذي كان مــن أهــم مزاايهــم، دعــوان أنخــذ حــامت الطائــي كمثــال 
علــى ذلــك، والكثــري يعلــم قصتــه حينمــا رآه العبــد الــذي طلــب منــه دفــع فديــة لــه، 
وحتريــره ومل يكــن لديــه املــال، فوضــع نفســه مــكان العبــد وحــرره، وهــو الــذي ذبــح 
خيلــه وقدمــه لضيوفــه، مــع حبــه خليلــه وقيمتــه عنــده. ومــن مزاايهــم أيًضــا )قوهتــم 
وجســارهتم وذكاءهــم يف القتــال( ومعركــة ذي قــار تشــهد هلــم، حينمــا انتصــر فيهــا 
العــرب علــى الفــرس، وإذا دققنــا يف تفاصيلهــا ســنرى اهنــا كانــت بســبب غريهتــم 
علــى النســاء، ومــن صفاهتــم أيًضــا )الوفــاء ابلعهــد والوعــد( فقــد كان أحدهــم 
إذا وعــد أو عاهــد ميكــن أن يدفــع عمــره مقابــل تنفيــذ وعــده، ففــي هنايــة حــرب 
البســوس، جنــد أن املهلهــل قتــل جبــري ابــن احلــارث، فمــا كان مــن ابــن احلــارث إال 
أن مجــع قبيلتــه وهاجــم املهلهــل، وبعــد انتهــاء القتــال، أســر ابــن عبــاد املهلهــل فأتــى 

» إن غــرض العلــم والتعلــم هــو التحكــم بعناصــر الطبيعــة واســتغالهلا لصــاحل 
اإلنســان«. البحــث العلمــي حاليــاً هــو األكثــر حتقيقــاً للنجــاح، والقضــاء 
علــى املشــكالت العصريــة الــي تواجههــا األمــم يف هــذا الوقــت الراهــن، 
وخاصــًة املشــكالت املتعــارف عليهــا، والــي تُعــاين منهــا اجملتمعــات، وابلتايل 
فــإن جنــاح البحــث العلمــي يف جمتمــٍع مــا، يعــي تقليــل الفجــوة بــن الــدول 
املتأخــرة والــدول املتقدمــة علميــاً وتكنولوجيــاً، وذلــك مــن خــالل أن جنــاح 
تواجههــا  الــي  املشــكالت  مــن  احلــد  أو  القضــاء  يعــي  العلمــي  البحــث 
الــدول، ولذلــك جنــد الــدول املتقدمــة يهتمــون حاليــاً ابلدراســات واألحبــاث 
العلميــة، وإجــراء أحبــاث شــاملة مــن أجــل الوصــول إىل نتائــج ُمرضيــة لتلــك 

الــدول، تســتطيع مــن خالهلــا القضــاء علــى مشــكالهتا.
وأبنواعهــا  منهــا،  اخلاصــِة  وحــى  احلكوميــة،  اجلامعــات  دور  أييت  وهنــا 
املختلفــة، ابإلضافــة إىل املعاهــد، يف االهتمــام ابلطــالب، مــن أجــل إخــراج 
كــوادر وعناصــر منظمــة ومدربــة ومهيــأًة، لكــي تســتطيع إجــراء مثــل هــذه 
البحــوث أبســهل الطُــرق؛ حــى ننهــض مبجتمعاتنــا؛ فــإن دور هــذه املنابــر 
فيهــا جلــي وواضــح،  التعليــم  إن دور  إغفاهلــا؛ حيــث  العلميــة ال ميكــن 
األحبــاث  تطــور  علــى  واملســاعدة  اجملتمعــات،  مــن خــالل حتضــر  وذلــك 
ميكــن  ال  دوراً  احلديثــة  للتكنولوجيــا  أن  منهــا، كمــا  لالســتفادة  العلميــة 
إنــكاره؛ فهــي اخلطــوة الثانيــة بعــد أمهيــة العلــم، ومفــاد ذلــك أن العلــم هــو 
مهــدة الــي تســبق التكنولوجيــا احلديثــة؛ وهــي تؤثــر علــى نتائــج 

ُ
اخلطــوة امل

البحــث العلمــي ابإلجيــاب.
العلــم أســاس تقــدم األمــم وهنضتهــا وتطورهــا يف احليــاة، ومنافســة اآلخريــن 
ومزامحتهــم، ال تقليدهــم تقليــداً أعمــى، فاملتعلــم حبــق وإن قلــد؛ وجــد مــن 
خــالل فكــره وتوســعه يف العلــم واجتهــاده يف احليــاة، مــا يُغــري بــه بشــكٍل أو 
آبخــر مــن ســبقه يف ابتــكار شــيٍء مــا، مبــا رأى وتوصــل إليــه، مــن خــالل 
قدرتــه الذاتيــة والفرديــة أو اجلماعيــة، إبجنــازات وطنيــة، وتلــك غايــًة مــن 
الغــاايت حــن نقــول: علينــا مراجعــة ثقافتنــا لبنــاء جمتمــع ال يقضــي أوقاتــه 
مــن دون تدبــر وحكمــة؛ بــل ينظــر إىل املســتقبل بــكل مســؤولية، ويعــي 
طريــق كل مــن صنعــوا أبممهــم ُســباًل للنهضــة والتطــور والرقــي والتقــدم ورايدة 

العــامل، ومــا كان هلــم ذلــك إال بعــد أن بلغــوا منــازاًل مــن العلــم.

إليــه وقــال لــه :أال تدلــي علــى الزيــر فأجابــه علــى الفــور إذا دللتــك عليــه هــل تطلــق 
ســراحي، فمــا كان مــن احلــارث إال أن قــال لــه نعــم، وقطــع لــه وعــد بذلــك. فقــال 
لــه أان الزيــر أان املهلهــل، فغضــب ابــن عبــاد أشــد الغضــب، إذ كيــف لــه أن يطلــق 
ســراح قاتــل ابنــه، فســأله الزيــر هــل ســتنقض عهــدك اي ابــن عبــاد فأجابــه ابــن عبــاد، 
مل أنقــض عهــًدا يف شــبايب حــى انقــض عهــًدا يف آخــر عمــري، فحلــق لــه مقدمــة 
رأســه وهــذا يعــي أنــه أذلــه، وأطلــق ســراحه، نعــم أطلــق ســراح قاتــل ابنــه، فقــط مــن 
أجــل أن ال يقــال عنــه نقــض عهــًدا أو وعــًدا. وهنــاك الكثــري مــن املــزااي األخــرى، 
ولكــن هنــا يــدور يف تفكــريي بعــض األســئلة: هــل هــم جهلــة كمــا نراهــم، أم هــو 
التاريــخ القــدمي الــذي جيــب أن نعتــز ببعضــه.  وهــل اجلاهليــة عصــرًا مــر ومضــى، 

أم أننــا نعيشــها اآلن؟ 
يبــدو أننــا نفتقــر يف زماننــا هــذا إىل كثــري مــن الصفــات الــي عاشــوا عليهــا يف 
أصــاًل  موجــودة  الــي كانــت  األخــالق  مــكارم  ومتــم  جــاء  واالســالم  اجلاهليــة، 

الصحيحــة.  الوجهــة  ووجههــا  فصقلهــا 

د. خالد عبد القادر منصور التومي

محمد قره بللي

العلم سر تقدم األمم

)الجاهلية( في عصرنا

أكاديمي ليبي

كاتب سوري
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Tarih gezileri devam ediyor... Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, gönüllülerine yönelik “yaşadığım kültürü tanıyorum” 
temalı kültürel bir şehir gezisi düzenleyerek, gönüllerin Kayseri’nin tarihi mekanlarını yakından tanımalarını sağladı. 

Türk Kızılay  Kilis Toplum Merkezinde, Psikologlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı 
kapsamında, gerçekleştirilen psiko-sosyal çalışmalar, koordinasyon, yönlendirmeler ve vaka ince-
lemeleri üzerinde duruldu. Toplantıya birçok kurum ve kuruluştan psikologlar katıldı.

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, Sağlık ve Psiko-Sosyal Destek Programı ekibi Dünya İlk 
Yardım Günü kapsamında, Şanlıurfa organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil işçilerine ilk 
yardım semineri düzenlendi.

Onların başarısı, bizim mutluluğumuz.
Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Geçim Kaynağı Geliştirme Programı kapsamında GESOB-MEKSA iş 
birliği ile açtığı istihdam garantili kurslarından mezun olarak, iş başı yapan kursiyerleri ve iş yerleri ziyaret etti.

T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayın iş birliğinde ve Alman Kızılhaçının destekleriyle gerçekleştir-
ilecek olan “Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi” açılış toplantısı, tarafların geniş katılımı ile 
gerçekleştirildi.

استمرار الرحالت لألماكن التارخيية... نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف قيصري رحلة ثقافية ملدينةقيصري يف إطار 
برانمج »أتعرف على الثقافة اليت أعيشها« الذي ينظمه املركز ويستهدف املتطوعن يف املركز. ويف إطار هذه الرحلة متت زايرة 

األماكن التارخيية يف قيصري وقام متطوعو اهلالل ابلتعرف عليها عن قرب.

ُعقد االجتماع التنسيقي اخلاص بعلماء النفس، وذلك يف مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف كيليس. ركز االجتماع 
على موضوعات أساسية مثل؛ الدراسات النفسية واالجتماعية، والتنسيق، والتوجيهات واإلحاالت،ودراسات احلالة. 

وقد حضر االجتماع علماء نفس من العديد من املؤسسات واملنظمات.

مبناسبة اليوم العاملي لإلسعافات األولية، نظم فريق برانمج الصحة والدعم النفسي واالجتماعي التابع ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف 
شانلي أورفا مركز ندوة حول اإلسعافات األولية للعمال العاملن يف قطاع النسيج واملالبس يف املنطقة الصناعية بشانلي أورفا.

جناحهم هو سعادتنا... قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي فرع غازي عنتاب بزايرة للمتدربن الذين خترجوا من الدورات الي تؤدي إىل التشغيل والتوظيف 
املضمون بعد إهنائها، وهي الدورات الي ينظمها املركز. إذ ينظم مركز اهلالل األمحر دورات ابلتعاون مع مؤسسي GESOB-MEKSA وذلك يف إطار 

برانمج تطوير مصادر الدخل واملعيشة.ونظم هذه الزايرة للمتدربن املتخرجن العاملن وألماكن عملهم.

الداعمة  األطراف  من  وحضور كبريين  مبشاركة  والنفسية«  الروحية  الصحة  »تطوير  ملشروع  االفتتاحي  االجتماع  ُعقد 
واملنظمة.وسيتم تنفيذ املشروع ابلتعاون بن وزارة الصحة الرتكية واهلالل األمحر الرتكي وبدعم من الصليب األمحر األملاين.

Türk ve Yabancı Uyruklu Gençlerin Spor Yoluyla Uyumu projesi... Eğiticilerin Eğitimi programı 
kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Şanlıurfa ve Ankara’da görevli olan antrenörl-
er, Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ziyaret etti.

مشروع التكيف واالنسجام بن الشباب األتراك واألجانب.عن طريق الرايضة... قام املدربون الرايضيون املوظفون يف كل من أنقرة وشانلي أورفا بزايرة 
ملركز اهلالل األمحر اجملتمعي الرتكي يف أنقرة. وذلك يف إطار برانمج تعليم وتدريب املدربن. إذ ان هؤالء املدربن يتبعون لوزارة الشباب والرايضة الرتكية.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum MerkeziDünyaİlkYardımGünü kapsamında; Şafak Radyoda, ilk 
yardımın önemini anlatan bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından GaziantepBelediyesi iş birliğiyle en-
gelli bireylerin velilerine yönelik temel ilk yardım eğitimi verdi.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi “Sosyal Kooperatifçilik ve Proje Yazma Atölyesi” düzenledi. Ticaret Bakan-
lığı Ticaret Uzmanı Nilay Türkmen tarafından Sosyal Kooperatifçiliğin faaliyet alanlarının anlatıldığı etkinlik-
te katılımcılara, Proje Yazımı ve Yönetimi atölyesi gerçekleştirildi.

عنتاب،  غازي  يف  اجملتمعي  الرتكي  األمحر  اهلالل  مركز  نظمها  األولية،  االسعافات  أمهية  توضج  حوارية  حلقة  شفق  راديو  بث 
وذلك مبناسبة اليوم العاملي لإلسعافات األولية. وبعد ذلك مت تقدمي برانجما تدريبا وتعليما ألولياء أمور األشخاص املعاقن وذوي 

االحتياجات اخلاصة، حول اإلسعافات األولية االساسية، وقد قدم هذا الربانمج بتعاون مع بلدية غازي عنتاب.

نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصة »ورشة عمل حول التعاونيات االجتماعية وكتابة املشاريع«. ومت تقدمي ورشة عمل كتابة املشاريع 
وإدارهتا للمشاركن يف الفعالية، الي شرح فيها اخلبري التجاري بوزارة التجارة نيالي توركمن جماالت نشاطات التعاون اجملتمعي والفعاليات التعاونية.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay bülbülzade vakfı ziyaret 
ederek çalışmalara ilgili bilgi aldı.
20 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen ziyarette vakfın Suriye, eğitim, gençlik, 
kadın konularında yaptığı çalışmalarla ilgili Prof. Dr. Aktay’a bilgi verildi. Zi-
yarette; Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Âdem Er, BEKAM Başkanı Meh-
met Ali Eminoğlu, Bülbülzade Yurtları Genel Müdürü Oktay Altun ve Ortadoğu 
Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu da hazır 
bulundu.

قــام مستشــار رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الدكتــور ايســن أكتــاي بــزايرة مؤسســة وقــف بلبــل زادة، يــوم 
اجلمعــة ، 20 ســبتمرب، واطلــع علــى بعــض األعمــال واملشــاريع الــي تنفذهــا بلبــل زادة واملتعلقــة مبوضوعــات 
مثــل املســاعدات الــي تقــدم لألخــوة الســورين يف الداخــل، التعليــم، الشــباب، قضــااي املــرأة... وكان مــن 
بــن احلضــور خــالل الــزايرة كل مــن عضــو يف جملــس إدارة مؤسســة بلبــل زادة آدم أر، ورئيــس مؤسســة 
BEKAM حممــد علــي أمــن اوغلــو، ومديــر عــام الســكن الطــاليب يف بلبــل زادة أوكتــاي ألتــون، واملنســق 

العــام ملركــز الشــرق األوســط لالتصــال واإلعــالم حممــد فاتــح أمــن أوغلــو.

األستاذ الدكتور ياسين أكتاي يزور مؤسسة وقف بلبل زادة
Prof. Dr. Yasin Aktay Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destekleme programı kapsamında yürütülen 
proje ile Gaziantep’te bulunan gençlik toplulukları ortak bir payda da buluşturmak hede-
flendi. Gençlerin fikir ve katkılarıyla düzenli bir şekilde Youtube’dan yapılan canlı yayınlarla 
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam oluşturuldu. Proje kapsamında Kahra-
manmaraş’a günü birlik gezi de düzenlendi. Gezide Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel 
yerleri gezildi. 
Gaziantep Üniversitesinde faaliyet gösteren Anadolu Öğrenci Topluluğu öğrencileri tarafın-
dan hazırlanan “Öğrenci İşi” projesi yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

يهــدف الربانمــج الــذي مت تنفيــذه بدعــم وزارة الشــباب والرايضــة ، إىل اجلمــع بــن اجملموعــات والتجمعــات الشــبابية 
يف غــازي عنتــاب علــى قواســم مشــرتكة.  مت إنشــاء أجــواء شــبابية وهتيئــة بيئــة يتمكــن الشــباب مــن خالهلــا مــن التعبــري 
عــن أنفســهم حبريــة، وذلــك مــن خــالل البــث املباشــر الــذي يقومــون بــه عــرب Youtube، وهــي عمليــات البــث 
الــي تتــم بشــكل منتظــم ودوري مــن خــالل األفــكار واملســامهات الــي أييت هبــا الشــباب. ويف إطــار املشــروع أيضــا، 
مت تنظيــم رحلــة ليــوم واحــد إىل واليــة كهرمــان مرعش،ومتــت زايرة األماكــن التارخييــة والثقافيــة يف كهرمــان مرعــش . 
بعــد انتهــاء الرحلــة مت اختتــام مشــروع » أعمــال الطــالب«، الــذي أعــده طــالب »جممــع طــالب األانضــول« الناشــط 

يف جامعــة غــازي عنتــاب.

اكتمال  مشروع أعمال الطالب
Öğrenci İşi Projesi Sona Erdi 
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AFAD Gaziantep İl Müdürü Bekir Şen  Bülbülzade vakfı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. Gaziantep İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen 13 Eylül Cuma günü 
Bülbülzade vakfı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette vakfın başkanı Tur-
gay Aldemir ile görüşen Bekir Şen ile yardım çalışmaları,  gençlik ve kadınlara dönük 
çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Aldemir ve Şen, 
Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi’ni gezdi.  

Tire Kitap yeni yayın sezonuna yeni kitapla girdi. Türkiye tecrübemiz, Türkiye’deki fikir 
hareketleri, gençlik oluşumları, kadının sosyal hayattaki yeri, medeniyet tasavvurumuz 
ve geleceğe dair yapmamız gerekenler gibi birbirinden önemli konu başlıklarının ele 
alındığı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” adlı eseri Tire Kitap 
tarafından yayımlanarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sudan’ın yardımına Türk Sivil Toplum Kuru-
luşları koşuyor. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin çağrısıyla harekete 
geçen İyilik Derneği, aralarında Kızılay ve AFAD’ın da bulunduğu 20 STK’yla birlikte Su-
dan operasyonuna başladı.

زار مدير إدارة الكوارث واألحوال الطارئة  آفاد AFAD  فرع غازي عنتاب بكر شان  وقف بلبل زادة، وتلقى 
معلومات حول  األنشطة واملشاريع حيث قام بكر شان مدير إدارة الكوارث واألحوال الطارئة- آفادAFAD - فرع 
غازي عنتاب بزايرة وقف بلبل زادة بتاريخ 13 أيلول/ أغسطس وتلقى معلومات حول  األنشطة واملشاريع وخالل 
الوقف  الضيف مع رئيس  ألدمري انقش  تورغاي  الوقف  برئيس    Bekir Şen التقى  فيها بكر شان  الي  الزايرة 
األعمال املتعلقة مبشاريع املساعدات والعون، واألعمال الي تستهدف الشباب واملرأة. ويف ختام الزايرة واللقاء جتول 

بكر شان وألدمري يف أروقة مركز وقف بلبل زادة للتعليم واخلدمات.

دخلت دار نشر “Tire Kitap “ موسم النشر اجلديد بكتاب جديد، يعود لألستاذ الدكتور خري الدين كرمان، 
وحيمل عنوان “حتدثنا عن اإلسالم مع الشباب” وقد ضم الكتاب بن جنباته حماور تفوق بعضها البعض يف األمهية،. 
تركيا جتربتنا، واحلركات الفكرية يف تركيا، التشكيالت واجملموعات الشبابية، ومكانة املرأة يف احلياة االجتماعية،مفهومنا 

للحضارة وما يتعن علينا القيام به حيال املستقبل، ومت نشرالكتاب من قبل دار Tire Kitap  للنشر

تتسابق منظمات اجملتمع املدين الرتكية ملساعدة السودان، الذي واجه أكرب موجة فيضاانت يف اترخيه. وقد بدأت 
مجعية اخلريiyilik الرتكية بعمليات مساعدة إىل جانب 20 منظمة غري حكومية  تركية من بينها مجعية اهلالل األمحر 
وإدارة الكوارث واألحوال الطارئة- آفاد  AFAD.. وقد حتركت هذه املنظمات واجلمعيات بناًء على دعوة استغاثة 

أطلقها احتاد املنظمات غري احلكومية يف العامل اإلسالمي.

مدير »آفاد« اإلقليمي  يزور مؤسسة وقف بلبل زادة 

إنشاء »القرى التركية« مكان القرى التي دمرتها الفيضانات في السودان كتاب األستاذ الدكتور خير الدين كرمان بات على الرفوف
بدعم من »جمعية الخير«

AFAD İl Müdürü Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

Katre Sanat Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. 10 farklı alanda çocuk, genç ve ye-
tişkin kategorilerinde yapılacak kurslara kayıtlar 15 Ekim de sona erecek.
Çocuk ve genç grubunda; Drama, Robotik Yazılım Donanım, Hafıza Teknikleriyle İngilizce 
Kelime Oyunu, Gitar, Resim, Bağlama, Keman ve Mozaik kursları yer alacak. Yetişkin grubun-
da ise; Resim ve Tel Kırma kursları yer alacak.
Kurslar, Güneykent Mahallesinde bulunan Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezinde 
yapılacak. Detaylı bilgi için 05319237360 nolu telefonu arayabilirsiniz.

بدأ التسجيل يف مركز كاترة للفنون Katreللدورات واملساقات اخلاصة ابلفصل الدراسي اجلديد. وسينتهي يف 15 أكتوبرالتسجيل 
يف الدورات لفئات األطفال والشباب والكبار يف 10 مناطق خمتلفة.

وابلنسبة جملموعات األطفال والشباب؛ ستقدم دورات متعلقة مبوضوعات مثل الدراما، أجهزة الربجميات اآللية، لعبة الكلمة اإلجنليزية 
بتقنيات الذاكرة، الغيتار، الرسم، الربط، الكمان والفسيفساء. أما ابلنسبة جملموعة البالغن؛ فستقدم دورات الرسم والطالء وثي 

األسالك وتشكيلها ونسجها.
وستعقد الدورات التدريبية يف مركز وقف بلبل زادة للتعليم واخلدمات الواقع يف حي غوين كنت Güneykent، . ملزيد من 

املعلومات  يرجى االتصال على05319237360.

بدء التسجيل في دورات الفصل الدراسي الجديد
Yeni Dönem Kurs Kayıtlarımız Başladı

Prof. Hayrettin Karaman’ın Kitabı Raflarda
Sel felaketiyle yıkılan Sudan’da İyilik Derneği’nin desteğiyle “Türk 

Köyleri” kuruluyor
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التأويل وتنازع المعنى

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي

هــل نقــرأ لنفهــم ونتعلــم ونّتعــظ، وهــل مهّمــة النــّص األديب هتذيــب 
احلــواس وإهلــاب املشــاعر يف إطــار مــن املتعــة العقليّــة واحلّســية، أم إن 
قــراءة النــص ابتــت هلــا مهــام أخــرى تتجــاوز كل ذلــك إىل التحريــض 
اجلمــايّل والفكــرّي، وإىل االغنــاء الثقــايّف والفلســفّي، وإىل بنــاء رؤيتنــا 
ومعــان  ملعرفــة  إنتاجنــا  إعــادة  للعــامل وموجوداتــه، وابلتــايل  الفرديّــة 
ختّصنــا وحــدان، تــذوب يف منظوماتنــا الذاتيــة، وتعــود مــن مثّ لتأخــذ 

حّيزهــا يف بنائنــا املعــريّف والشــعورّي والســلوكّي؟!.

حّرية القارئ وتعّسف النّص 
تتجه إرادة الناّص، غالباً، إىل توجيه رسالة إىل قارئه ذات مضامن 
حمــّددة، وأاّيً كان األســلوب، خطابيــاً بســيطاً مباشــراّ ورمبــا صادمــاً، 
أو غامضــاً معّقــداً قــد يصــل إىل درجــة اإلهبــام، فــإّن الكاتــب يراهــن 
علــى حــواس املتلقــي، يف القبــض علــى مقــوالٍت وأفــكار ومقاصــد 

بعينهــا، محّلهــا مكــوانت نّصــه وأراد هلــا الوصــول.
تنتهــي ســلطة الكاتــب لتــؤول إىل النــّص فــور انتقالــه إىل وســائل 
النشــر حيــث يغــدو مشــاعاً متاحــاً للمتلقــي، ومباحــاً خلياراتــه يف 
ســواء كان  النــّص،  ســلطة  وتتبــّدى  والتأويــل..  والتــداول  التنــاول 
مفتوحــاً أو مغلقــاً، يف ريبّياتــه ويف يقينّياتــه، وفيمــا حيمــل مــن قــراراٍت 

وأحــكام بــن ســطوره، ويف رمــوزه ودالالتــه وصــوره، ويف غــري ذلــك 
ممــا يف أنســاقه وبنــاه اللغويــة والبالغيّــة. 

بــل إّن النــّص حممــواًل علــى أجنحــة اللغــة واجملــاز والتخييــل قــد يطغــى 
ــع والتضليــل واإلغــواء، وميــارس عســفاً  علــى قارئــه، وجينــح إىل التمّن
مقصــوداً يتحــّدى ذكاء القــارئ وقدرتــه علــى اســتخدام أدواتــه يف 
التحليــل والتفكيــك والرتكيــب، وصــواًل إىل إيقاعــه أســرياً يف فــّخ فهــم 

حمــّدد لفحــواه ومتثّلــه.
تبــدو مواجهــة القــارئ مــع فتنــة نــّص آســٍر مبكّوانتــه اإلبداعيــة أشــبه 
ابملغامــرة الصعبــة. لــن تكــون جمــّرد نزهــة يف بســتان مــرتف أبلوانــه 
ولنــدى  اخلشــخاش،  خــدر  زهــوره  لعبــري  ســيكون  الزاهيــة،  ومثــاره 
عشــبه بريــق الســراب، وســتمتلئ أوديتــه وذراه ابلكمائــن املزركشــة، 
حمــّدد  معــى  عــن  البحــث  ابلســحر،  االنبهــار  ظــّل  يف  وســيغدو، 

بصفاتــه انقيــاداً إىل شــرك منســوٍج بعنايــة املبــدع احلــذق.
إّن التمــّرد علــى ســلطة النــّص اإلبداعــّي ال يعــي هجــره أو اإلغمــاض 
عــن مفاتنــه، وعــن مكامــن الدهشــة يف معارجــه وامتداداتــه، كذلــك 
فــإّن ممارســة التلّقــي والتأويــل ال تدعــو لالنكفــاء إىل أحــكام ومعايــري 
يف  املتلّقــي  حريــة  تصــادر  للمخيلــة  املقيّــدة  فالرغبــات  مســبقة، 
اكتشــاف ممكنــات النــّص، ومتنــع رؤيــة املعــاين املتنازعــة يف بؤرتــه. إّن 

خــوض غمــار النــّص واقتطــاف لذائــذه حيتــاج إىل بنــاء عالقــة معــه 
مؤسســة علــى احلــّب، فبالرغــم مــن ســطوة اجلمــال إال أنـّـه ال يضمــر 
الرغبــة يف اســتعباد عاشــقه أو تبليــد حواســه. كذلــك فــإّن أتويــل 
النــّص اإلبداعــّي يتعــّدى التفســري والشــرح إىل جتريــده مــن إطالقاتــه 
منهــا،  اخلفــّي  مــن ظاهــر مقوالتــه إىل  ومــن أحاداّيتــه، واالنتقــال 
وإىل تقّصــي إرادة النــاّص والبحــث عــن ممكنــات املعــى واحلقيقــة يف 

النــّص، وإىل تغليــب أحــد املعــاين املتنازعــة يف خلجاتــه.
»التأويــل قــراءة ودودة للنــّص« عبــارة تنســبها ذاكــريت البعيــدة إىل 
عمــرو بــن حبــٍر اجلاحــظ قاهلــا يف معــرض حديثــه عــن شــهوة القــول 
واالفتتــان مبــا نســطره إبداعــاً. ال بــّد إذاً الفتضــاض جســد النــّص، 
إن حنــن تبنينــا مقولــة اجلاحــظ، مــن خلــق وشــائج وصــالت موجبــة 
معــه، تدفــع بــه لتســليم مفاتيحــه وإظهــار كنــوزه، إّن االســتغراق يف 
النــّص األديّب واحلــوار معــه حيتــاج إىل االنفتــاح علــى مقوالتــه والقبــول 
مبــا تطرحــه مــن رؤى وأفــكار خمالفــة، وهــي ليســت ملزمــة ابلطبــع. 
أتســاءل أخــرياً: ملــاذا نصــّر علــى التعامــل مــع بعضنــا مبنطــق احلصيــف 
املســرتيب، أليــس اإلنســان مبعــى مــا أو أكثــر نّصــاً إبداعيّــاً حيتــاج 
إىل ثقــة القــارئ، وإىل أتويــل كل مــا يصــدر عنــه مــن قــول أو ســلوك 

مــن منطلــق الــوّد؟. 

ملن هذه الواقفْة
عند قوس الرصيْف

تداعُب قُرَص السماْء
خبْصـالتِـها الراجفْة
وتنشر بن النجوْم

كؤوَس احتفاالِت عرسها الذي 
سوف )جاء(

وحتَلُم كيف تعبُِّئ ابتساماِت أطفاهِلا
وتنثُرها عند قحط الكروْم
فينُبُت ماٌء يغّطي التخوْم

*      *      *
هتّدُئ أعصاَب ثوهبا من مثرياِت 

الرايْح
وتفرُك بّلوَر ساعِتها

من َمطِلِع الصبح
لعنِف الظهريِة

مثَّ املساْء
ملن كلُّ هذا البكاْء؟

جراٌر من الدمِع مألى رجاْء
منديُلها انفورٌة من الضوِء

وحتت قنديٍل عتيْق
تقرأُ فحوى اخلطاْب
فيشهُق فيها الرجاْء

وتبكي

وُتشعُل انَر احلريق
بن أحضاهنا الناعسْة

*      *      *
َمْن صفََّد عمَرها بوشاٍح حزين؟

وماذا يروْم؟
وَمْن تنتظر؟

أصرُخ: ماذا تريديْن؟
تسأُل: ماذا تريُد، وَمن تنتِظْر؟
حتاور كّفي أصاِبَعها ابرتعاش

ُنَشّبُك يف راحتينا السؤاْل
ومنشي معاً .. الشتعال احلقوْل
بصمٍت، ونسأُل: ماذا نريد ؟.

ان
ّ
محمد جمال طح

كاتب وشاعر سوري

ســـراب

وتبكي
مثّ .. يعاوُدها الكربايْء

*      *      *
وابٌب ُيصفَُّع عند الدخوْل

وعند اخلروِج َيٌد مهِمَلْة
شجوٌن بروِح املزاليِج تصرُُخ:

فلتنته املهزلة
*      *      *

ملن هذه الذابلْة؟.
تظنُّ احلفيَف نداًء

فتقفُز ابألمكنْة
وحتِفُر نعَشَها يف ارختاٍء أنيْق
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موسيقار وشاعر سوري

سميح شقير

وكل هذا
 لْك

ُ
الوقت

محمد صالح عويد

مراثي

شاعر وكاتب سوري

* 1
مّيتوَن على مضٍض 

سباٌت بليٌد عرَب حقوِل اخلسران
واحلبُّ واملوُت: 
خشبتا خالٍص

يرتّنح العاقل من ثقِل الوجدان 
ُل عبثاً يف ضجيجنا  نؤمِّ

وما حُياُك لنا سرّاً:
خبيٌث 

أوردان كلَّ هذا اهلوان
هذا ليس مواتً 

بل مثابرة على الغياب 
* 2

احلريّة هي احلبُّ 
كالمها:

ذريعُة الضغائِن 
نشتهي قطافاً 

ال سالاًل أو عناقيَد َنَضَجت
تدّلت صهباء، مث زمَّت بوادرها

خالصنا نعٌش وثري
واملنايف بقّية حساٍب:
منكٌر ونكري، وإاّيان 

والعدم اي ساديت:
ان يتبّجَح الداعروَن ابحلنن إىل الداير

بذريعِة البقاء دهورًا
وهم يتلذذون بعليق الذّل اللزج!

*3
احلّب جحيُم احليازة

واحلريّة نعيُم احلياِة واملوِت 
أموُت كثريًا

فليس يف األنثى واخلالِص 
غري أغالٍل شّى

صقلي الفقُد حى صرُت كأني
ال أابيل 

* 4
أحكُّ ضمريي على صخرِة احلياة 

ال أتكئ على حمتوٍت هّياِل
أؤثُِّث قربي القادم  

بالءاِت الرفِض الفقرِي
كأهّنا ألجل احلقِّ 

ابتهاالُت تعّبٍد وخشوع 
* 5

أتدثـُّر مبالءِة خيبايت
ال أفِسُح حّيزاً ولو ضّيقًا

لبعِض أحالمي.
* ٦

كّلما َصرَّ الباُب
واندلعت بوجوهنا هيبُة املوِت

تغادر األرواح ثيابنا الرثّة 
اجلسد املتعب وليمة ماحلة

وديداُن الغاية بال دٍم

حمُض ِجرَاٍب هَنٍم 
أبكي على اللحظة الفاصلة بن البقاء

واملغادرة 
أبكي دومنا خجٍل 
رحيق الفرصة اهلاربة

كأّن الضوَء قرٌب 
والشمعَة الي تلسُع حقٌل من مشوع غافية

ال يتضاءل عمرها 
بل تستأنس يف فضح اهلاوية

من يبكي على أنقاض اإلنسان فينا
ملاذا وَمن أيقظ غرائزان السافلة!؟

* 7
أفلــتُّ حلمــي يف الشــوارع املكتظّــة مثــل ذئــٍب زاٍن 

جريــح
لشّدِة طهرهم واجلزُع اخلبيُث 
ما بقي بشرا مل يرمجه حبجر!؟

* 8
املفلس أغى البشر

ال شيَء خيسرُه
َجسوٌر ُمدجٌج إبفالسه

حبوزتِه كل اجلبهات
والنذُل ذو الغايِة جباٌن متهاٍو 
إن طاردتُه كالُب اخلساراِت..

* 9
املشرقوَن كّلما

الحت وليمٌة وأمسيُة أنٍس
ودبكة 

وإن دعوت لفزٍع وعٍر
وأشواُك الطريِق حينها

ممشوقة متحفزة
تندمُس الوجوه الباهتة

كاحلٌة ُمرتِددة 
أثق أبننا:
الغاوون..

* 10
أتسلُل من نعشي 

كغيمٍة ُمباغتة
وكابوُس املطِر 

يُفزُِع ُمشّيعي جنازيت 
ال يتبعي سوى ذئُب احللم األغرب 

درويب موحلٌة
وليلي كهٌل

واملرتبصون حيارى
بعد أن خذلوين َحّد النسيان

واغتالوين ألف مرّة 
مث هنضُت من جديد
وبقي النعُش شاغرًا

يريدون استبدايل
أبية جثّة 

عليهم أن خيتاروا
بن اجلزائر أو السودان 

وكّفتا امليزان يف حرية من أمرها
أترجُح لعدٍو أبلج

أم خلونة الداير أنسال اخِلّسة!؟
والشعب يلجُّ

ينتظر أابلسة الفتوى
وهم يقتسمون تفاحتك 

خطفتها 
أيكلون، وأنت مرهوٌن لتسديد فواتريها الباهظة

وُيضيفوَن ِعالك اإلمث والتكفرِي على قائمة حسابك
* 11

أوهاٌم ُمتخثِّرٌة 
ويف حاضران البائس 

يفتك بنا بؤس الفهم 
وحنن يف غيبوبة الوعي 

نغتال منافع البقاء
نستدرج قطا احلياة لفّخ النزوات

الطائشة
هل حنن منذوروَن فقط

للموت!؟
* .12

قدحي تفيض دمًا
مل نستثمر عثراتنا يف جّنِة األخطاء 

ويل ألف احتماٍل ملذابٍح تتئُد
النزوات مذابح
واحلماقة مذابح

والسمسرة مذابح
الغرور سّيد املقربة 

وحارسها األمن
* 13

جسٌد أوهنُه دوُد النوائِب أبلِف فِم
ما قبل الوالدِة واخلروج

والدرُب حنو القرِب يفيض ابلضياِء البهيِج
وكذا اقرتاُب الرحيِل
تضيء يل ألف ابٍب

ألين كعوِد قصٍب ارتوى من ضفاِف القهِر
ال ينحي

وإن عاجلتُه، فثقوٌب بناٍر 
انٌي

يبوح، يف القفاِر يسوح
وإن سكَت

كطفٍل لطيٍم ينوُح 
* 14

وكالُء الناِر ُيسعِّروا يف وجهي ألف أخدوٍد 
ليقتّصوا من احللِم النقي 

هتهُت ابلنقائِض يسري غري آبٍه 
ُ
واجلسُد امل

مشايٌخ ولصوٌص ودود
ليتي أسدُل أجفاين عن رؤى البهتاِن 

وأزُِن النوَر يف عماي 
مبكياِل املعّري..

* 15
لياًل

أظعُن وحدي عرب الشوارع اخلاوية
كحجِر الطاحوِن مفقوء عٍن

جيرُشي 
حفنُة احلنطة تثور على وهنها 

فتنخِبُز على اللهيِب أرغفة للجياِع
أما حجري الرحى تظلُّ تدور 

تدور 
هيهات أن تتوقف

أو على الوتِد 
تثور ...

وكّل هذا الوقُت لْك
  ال وقَت لْك

  وأنَت تلبس راكضاً وَتدُُّس أوراقاً جبيِبَك
  واملفاتيُح النقوُد بطاقُة البنِك التذاكر

  كيُس تبغَك، هاتِفك ومظلتك
  ال وقت لك

  وإذا َخرجَت تعوُد مذعوراً 
لُتطفَئ انر قهوتك اليت أطفأتا سلفًا

  وتلعن ما تيأ لك
  ال وقت كي تسقي أصيص الورد خلف النافذة

  وال جواابً شافياً للطفل جاءك يسألْك
  ولسَت أتبُه يف الطريِق مبن َهَلْك

  شجٌر تكسََّر من رايِح األمس
  شجٌر صديٌق
  طاملا ظللك

  ال وقت لْك
  لُتمِازَح األوالد يف احليِّ اجملاوِر

  حني تعربهم فرتمي
  كرًة وَصَلْت إليْك

  وال لِتقرأ يف عيوِن صبيٍة يف احلافلة
  قهراً وثورة

  ومل حتُِلك متتماٌت يف الشفاه
  ألي فكرة

  جالساً متوتراً تقرأ يف اهلاتف بعض رسائلك
  ال وقت لك
  حني متشي

  لتالحظ الغيمات فوَق اجلسِر حني تداخلت ألواهنا
  وَبَدْت كرسٍم عبقرٍي أو كشطحِة شاعْر

  ال وقت لْك
  وِجهاُزَك احملمول حيمل َغفلتْك

  ومشاعٌر مرسومٌة أتيت بنقِر أظافر
  أو قهقهاٍت

  لسَت تسمع صوتا
  هاٌء مكررة وصمٌت ماكر

  وكل ما حولك أصبح تكتكات دقائق متضي لَِتبُلَغ َمقصدك
  ما َمقصدْك؟

  وما احلقيقة ها هنا، ما الوهم
  وكيف لصورة األشياء أن تغدو أهم من احلياة

  أخاف تنسى أن حتس أانملك
  وافرتاضياً تصادق أو حتب
  ختوض معاركاً شىت وتنجو

  ال الغُبار على القميص وال تـََلطََّخ ِمعطفك
  تنجو من املعىن إذن ومن الطريق

  البؤس لْك
  الوهم لْك

  وحقيقُة األشياء دونك
  واجلماُل مسافٌر ِمن حلظتك

  ال وقَت لْك.
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م الثقاف

س
منــذ زمــن مل أمســع صــوت اآللــة يف داخلــي، كنــت أشــعر أبهنــا معطلــة وأخــاف التأكــد مــن ذلــك، أخــاف الق

أن يقــول يل الطبيــب أن األمــر انتهــى، فاألطبــاء وقحــون يف هــذا البلــد يقولــون للمريــض كل شــيء، 
والطريقــة األمثــل هــي أن تتجاهــل كل األعطــال واإلشــارات الــي تشــعر هبــا يف جســدك، واألفضــل لــك 

أال تفكــر بــزايرة طبيــب.
مثــالً ال أذكــر أن أيب زار عيــادة طبيــب يف حياتــه وكان حــن يشــعر أبي مــرض يســأل عمــي أو أمــي 
أو أي ضيــف فيقولــون لــه إهنــا نوبــة بــرد، ولذلــك كان موتــه مفاجئــاً لنــا ألننــا مل نكــن نعــرف شــيئاً عــن 
األمــراض الــي حيملهــا وألنــه أب مل يكــن يبكــي أمامنــا حــى لــوكان يتــأمل، كان ينــام فقــط وينــام كثــرياً، 

مثلــي اآلن.
لكــن أيب كان حمظوظــاً ألنــه مــات بيننــا ويف بيتــه، فــكان أمــر إيصالــه إىل مقــربة العائلــة ســهاًل للغايــة، مل 
نكــن لنتصــور يومهــا أن هنــاك حمنــة أكــرب مــن املــوت، حــى جــاء اليــوم الــذي رأينــا فيــه األصدقــاء جيازفــون 
ويغامــرون بــكل شــيء يف ســبيل إيصــال جثــة إىل مقــربة العائلــة، بينمــا جلــأ الغالبيــة إىل دفــن مواتهــم يف 

أي أرض ريثمــا حيــدد هللا مصــري تلــك األرض.
كنــت أفكــر دائمــاً أبمــر واحــد وهــو أن ال منــوت هبــذه الطريقــة، أقصــد مقهوريــن كمــا مــات والــدي، 
وكنــت أحبــث عــن أســم مــرض يليــق أبن ميــوت املــرء بــه، أو أي ســبب آخــر يفضــي إىل املــوت كحــادث 

ســري مثــاًل، أو أن تصعقــك الكهــرابء بصمــت، أو أن متــوت ألن عمــرك انتهــى.
لذلــك أكــره احلــرب ألننــا كنــا ننتظــر كل شــيء مــا عــدا احلــرب، حــى أهنــا مل تكــن لتخطــر ببالنــا، ألننــا 

وببســاطة مل نكــن نعــرف حينهــا أن احلــرب صناعــة، وأن إمخادهــا معجــزة.
لــو أنــي هنــاك لكنــت اآلن ميتــاً ألن احتمــاالت النجــاة صــارت ضئيلــة جــداً، ال ســيما أنــي جنــوت مــن 

املــوت ســت مــرات أذكرهــا مثــل البارحــة.
يف اخلامسة من عمري جنوت من حريق يف منزلنا بفضل أمي الي لعبت دور رجل اإلطفاء مبهارة.

يف الســابعة مــن عمــري جنــوت مــن عجــالت ابص النقــل الداخلــي الــذي كان يســري وأبوابــه مفتوحــة، 
وأيضــاً بفضــل أمــي الــي رمــت بنفســها وســحبتي يف اللحظــات األخــرية.

يف العاشــرة مــن عمــري جنــوت مــن رصاصــة طائشــة يف عــرس ابــن خــايل، يف الرابعــة عشــر جنــوت مــن 
الغــرق يف هنــر عفريــن، ويف الثامنــة عشــر جنــوت مــن املــوت ابلكهــرابء، ويف اخلامســة واألربعــن جنــوت 

مــن فــراق امــرأة.
هــذا يعــي أنــي اســتنفذت أرواحــي الســتة وأان اآلن أعيــش آبخــر روح وهــي الســابعة واألخــرية، ولذلــك 
أخــاف زايرة الطبيــب وأخــاف الكشــف عــن اآللــة املعطلــة بداخلــي الــي مل أمســع صــوت دوراهنــا منــذ 

ســنن، فقلــت ألمــي أبنــي أعــاين مــن بعــض األعــراض فــكان جواهبــا يل أبنــي )آخــذ بــرد(.
لكنــي مسعــت قبــل أايم صــوت تلــك اآللــة بداخلــي، مسعتهــا بوضــوح وهــي تــدور ببــطء، وتصــدر صــواتً 
يشــبه صــوت الصــدأ حــن تتحــرر منــه العجــالت، شــعرت بذلــك حــن بــدأ ضــخ املــاء إىل الشــراين 

اليابســة، ومشمــت رائحــة الرطوبــة حتــت اجللــد.
أعتقــد أنــه احلــب، حــب احليــاة ســحبي هــذه املــرة بلطــف امــرأة مــن مــويت األخــري، ألنــي كمــا قلــت لكــم 

أان ال أخــاف املــوت لكنــي أخافــه هنــا.

محمد سليمان زادة

عن اآللة في داخلي

شاعر وكاتب سوري

فرٌح خفيٌف كان يكفي؛

فلقد بلغُت من اهلشاشِة ما إذا التفَتْت أتيْه.

قد كان يكفي

أن تقابَل كّل ما يغلي من الرغباِت يفَّ بـ«مرحبا«،

أو إْن أرادْت أن تكوَن لسقِف أحالمي مساًء

أن تقوَل: رأيُت قبَل اليوم ظلََّك، 

لسُت أدري رمبا شبحاً قريًبا من صفاتَك، 

أو شبيَهك يف األنِن،

ورمّبا ظاًل لعاموِد اإلانرْة،

أم أنَت صّياُد احلنْن؟

قد كان يكفي

أن تدندَن وهي يف طوِر امتثاهِلا للنعاِس:

جريرُة األايِم أيّن قد منا التّفاُح يف جسدي، 

وقد ألفيُت فيَك ُمزارًعا،

وجريريت أين رددتَك خائبا!

أو كان يكفي

كي أعود ُمتوًَّجا مثَل امللوِك الفاحتْن

أن تفتحــي الشــّباَك دون تلفُّــٍت حنــوي - ولــو َعَرًضــا – وأنــِت تراقبــن الشــمَس ابمســًة تداعــُب وردًة 

نبتَــْت جبانــب وردٍة نبتَــْت جبانــِب وردٍة نبتَــْت جبانــِب وردٍة نبتَــْت علــى أطــالِل فســتاٍن بــِه األلــواُن قــد 

هبتَــْت، فصــار مَماِســًحا لتزيــَل مملكــَة الغبــار.

أو كان يكفي أن تظّلي نزهًة يف الباِل/

أغنيًة عن الطرياِن/

حلنا ُمبهًما/

شرَكاً لصيِد الوعِل/

طيَف غزالٍة.

قد كان يكفي أيُّ شيٍء كي أقوَل أبني أدركُت أسراَر اخللوِد، وِهيَء يل.

لكن أبيِت وقلِت يل: »إين أحبَك«.

شاعر سوري

فايز العباس

ما
ّ
ولرب
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ي
م الثقاف

س
الق )طفولة(

 تتعثــُر الطفلــُة يف مشــيتها وســط شــوارع املدينــة املدمــرة، روائــُح اجلثــث املتفســخة متــأل األجــواء لتزيــد مــن 
تلــوث براءهتــا، طفلــٌة ال تتجــاوز العشــر ســنوات، ترتــدي ثيــاابً مهرتئــة تفــوُح منهــا رائحــة كريهــة، تســري علــى 

غــري هــدًى، كقــارب صغــري تتقاذفــه أمــواج جمنونــة.
بعــد جتــواٍل اســتمر ســاعاٍت حبثــاً عــن بصيــص أمــل، حملــت مــن بعيــٍد رجــاًل جيلــُس علــى أنقــاض مبــًى 
ُمتهــدم، حثّــِت اخلطــى ابجتاهــه، وهــي تشــعر أبهنــا علــى وشــك الســقوط علــى األرض مــن شــدة االهنــاك. 
كان رجــاًل طاعنــاً يف الســّن يبكــي بــكاًء ممضــاً علــى أفــراد عائلتــه الذيــن قُتلــوا مجيعــاً بســبب غــارة جويــة 
حدثــت يف الصبــاح الباكــر، عندمــا مســع وْقــَع خطــواٍت تقــرتُب منــه رفــع رأســُه ببــطٍء ونظــر اليهــا بعينــن 
حُممرّتــن، كانــت طفلــة رائعــة اجلمــال، تذكــر حفيدتــه الــي ُدفنــْت حيــًة حتــت األنقــاض دون أن يتمكــن مــن 
إنقاذهــا، هاجــْت مشــاعُر ُمدّمــرة يف أعماقــه، ومــع ذلــك الح شــبُح ابتســامة علــى وجهــه وهــو ينظــُر اىل 
وجههــا اجلميــل، مــدَّ يــده اليهــا، اقرتبــت منــه خبطــى ســريعة متعثــرة، وعندمــا أصبحــت أمامــه مباشــرة قالــت 
بصــوت مالئكــي: مئــة لــرية لليلــة الواحــدة! ُصعــق العجــوز، احــرتق اجلمــال... طــارت الــرباءة واختفــْت يف 

ظــالم كــوٍن بــال جنــوم... وابتلعــه اجلحيــم علــى الفــور.

)الوجه اجلميل(

  علــى قمــة تلّــة، جلســُت أنظــُر اىل وجــه التاريــخ الرائــع اجلمــال، ُخيّــَل إيّل أنــه يفــوُق يوُســَف ُحســناً 
وســحراً، نزلُت من على التّلة وســرُت ابجتاهه مأخوذاً مبهوراً، أمحُل يف قليب ابقة أزهار ال تفتأ تتضاعف 
اىل مــاال هنايــة، لكــن مــا إن أصبحــُت علــى مقربــة منــه حــى حملــُت شــيئاً ُمرعبــاً يف عينيــه الرائعتــن: كانــت 
احلدقتــان فـُّوهــي مدفعــن عمالقــن ُتطلقــان قذائــف عابــرة للعصــور، وخرجــت مــن ثغــره املرســوم بدقــة 
شــتائم ُمقذعــة عابــرة للقــرون واألزمــان..، أحقــاد وضغائــن ال تعــرتف ابحلــدود الزمنيــة، فعــدُت أدراجــي 

اىل بيــي وأان ألعــُن روعــة اتريــٍخ يتــوُق لدمــار احلاضــر واملســتقبل.

بُــكاُء؟  َكفــاَك  مــا  الــروض،  بلبــَل 
أشــدو  صباِحــَك  يف  ِجْئــُت  كلَّمــا 
الَحظَتــَك  الَكــوِن  ُمقلَــُة 
َتدَمــى  جَمــِدَك  ِجــراُح  آنَســتها 
ِبُعــذٍر  َعنــَك  عبــوَن  الالَّ وانــَزَوى 
َتعــِوي  والرِّيــُح  اخِلَضــمُّ  هــاَج  يَــوَم 
ُعالهــم  فيــَك  الفاحِتــوَن  أْودََع 
َمَداهــا  َطويــَت  الــي  فالــدُّروُب 
جَمــًدا  للمجــِد  اخلطــوُب  أجنبتــك 
َرعــداً  مَســاؤَك  أوَمَضــت  ُكّلمــا 
َحبيًســا  تكــوَن  أبْن  ترَضــى  كيــَف 
جناَحيــَك  يف  الطَـّـلِّ  وَشــَذا 
َعنيــًدا  ا  نِــدًّ للَفضــاِء  تـَــَزْل  مل 
َعنهــا  طَــرُي  اي  الغنــاَء  أَنســيَت 
الضَّــواري  الوحــوَش  َحْوهَلــا  مَجَّعــوا 
رِقــااب  َعنهــا  األصِدقــاُء  ولَــَوى 
الضَّــَواري  َكُكلِّ  حَلَمهــا  نـََهُشــوا 
اجلِــراِح  فــوَق  فَتســاَمت 
التَّجــايف  َهواهــا  علــى  وَتصــاَف 
جــِد 

َ
امل قاَمــِة  ِمــن  يَنالــوا  لَــن 

ُرابهــا  فــوَق  اجلَنــاَح  َوُمــدَّ  قُــم 
عَلْيهــا  َدَرْجــَت  الَـّـي  فاحلُقــوُل 
ِكســرى  ُخيــوُل  َدنََّســتها 
ُخطاُهــْم  اخلطــوِط  كلَّ  فتخطــت 
منــَك يـَْنســجون  فــاأُلىَل 

خانُــوا  ُحبَّــَك  َيدَّعــوَن  واأُلىَل 
األَعــاِدي  َعَليــَك  َجيَُّشــوا  ُمنــُذ 
ِحــَن كاَدت خَتبــو ُذابلــُة َعْبــٍد َســوَّدوُه، 
أابٍة  مــن  إرثُنــا  األرُض  َهــِذِه 
فيهــا،  احُلَســِن  إرُث  حَنــُن 
َذِويهــا  لِغــرِي  حــقٌّ  فيهــا  ليــس 
َتظهــُر  َســْوَف  الغَــدِر  َعــْوَرُة 
خِبِــْزٍي  َعنهــا  الغُــزاُة  وَســَيجُلو 
نَفــٌع  فيــه  مــا  األرِض  يف  وســَيبَقى 
َفريــدا  حَلنًــا  ــاِم  لِلشَّ ونُغــيِّ 

الِغنــاُء؟ َجفــاَك  أْم  أتَناســاَك 
ســاُء

َ
امل َهــَواَك  يف  ــدَو  الشَّ قـَــوََّض   

الدِّمــاُء ُمقلَتيــَك  مــن  ولِكــْن َكحَّلْتهــا 
واُء الــألَّ ُجرِحــَك  يف  وتنامــت 
ــفهاُء السُّ مَســاَءك  أدَمــى  ِفيــِه 
األنــواُء  َوِميَضــَك  واْســتباَحت 
وَمضــاُء ِعــزٌَّة  ِمنــَك  فانَتَضــت 
الُعظمــاُء قَبلِــَك  مــن  فيهــا  َســاَر 
اجلَــوزاُء نوَرهــا  منــَك  واجتَــذت 
اهلَْوجــاُء الَعواِصــُف  حاَصَرتْــَك 
واهلَــَواُء؟ والــرُّاب  الــروُض  ولَــَك 

َواآلابُء  األْجــداُد  فيــِه  هــاَم  َوشــٌم 
ــماُء السَّ ِمْنــُه  النُّهــوَض  َتســَتِمدُّ 
اخَلضــراُء؟ إدلــُب  فيــَك  َخبَــت  أْم 
الُعــواُء الثُّغــوِر  علَــى  َوَتعــاىل 
أعــداُء كأنَـُّهــم  واســَتداروا 
الّرِعــاُء َبكاهــا  كمــا  وَبَكْوهــا 
واإلابُء ــنا  والسَّ جــُد 

َ
امل دوهَنــا  وَدوَّى 

اإلخــاُء اخلــالِف  جــذوَة  وحَمــا 
األمســاُء ُجرِحهــا  َحــوَل  َمهمــا َكثـُــَرت 
األجــواُء خَتَشــِع  الرِّيــَح  واصَفــِع 
األشــالُء بَعــِدَك  ِمــن  َمأَلهتــا 
الدُّخــالُء اســتباَحُه  مــا  قَيصــٌر  وأرَســى 
احَلمــراُء ُخطوطُــَك  واســتُبيَحت 
أدِعيــاُء ُكلُّهــم  الُعــرِي  لِــَذوي  ثيــااًب 
افــرتاُء ِفيــَك  َيدَّعــوَن  مــا  ُكلُّ 
ابُؤوا زاِعــِم 

َ
امل علــى  خــازي 

َ
ابمل

جــاؤوا ــوِر  السُّ خــارِج  ِمــن 
ومــاُء ُخبــٌز  للَبغــِي  فيهــا  ليــس 
ــاُء َم ــِن ِدمــاِء احُلَســِن جَتــري الدِّ وِفينــا ِم
أَســاُؤوا مــا  َحظُُّهــْم  الّســوِء  وَذُوو 
احلِــرابُء التَّلــوُِّن  يف  أمَعنَــت  َمهمــا 
اجلَــالْء يــوِل  الذُّ علــى  وَسَيســري 
الغُثــاُء اآليت  َمــَع  ويُــويلِّ 
الِغنــاُء. َيطيــُب  َوحَدهــا  فَلهــا 

إسماعيل الحمد

شاعر سوري

 الَمجِد
ُ

قاَمة

أسامة الحويج العمر

تان
ّ

قص

كاتب وقاص سوري
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ما زال حظِّي غائًبا وعصيَّا 

أمضي أبفواِج اهلموِم َرِضيَّا

ما زال نبضي انشًدا أحلاهَنا 

ما زلُت ألتمُس العناق شِذايَّ

ما زال ظلِّي حيتمي يف ظلِّها 

ما زال يسري يف الضلوِع نِدايَّ

ما زلت أذكر صوَتا يف داِران 

ما زلُت أذكُر كْم َيطيُب هَبِيَّا

ما زلت أذكُر عطَرها يف ِخدرِها 

لفــت نظــري يف هــذا املهجــر كثــرة النســاء املهاجــرات، اقرتبــت حبــذر 
وحاولــت أن أنقــل صــورة حيــة واقعيــة عــن أســباب هجرهتــن !!، فــال 
هتاجــر امــرأة دون أســباب قاهــرة، كانــت اللغــة عائقــاً ومــا أنقــذين، 

كثــرة املغربيــات اللــوايت ســاعدني يف الرتمجــة.
هجــرة املــرأة قاســية وخاصــة مــع األطفــال، أحــب أن أنــوه أهنــا ظاهــرة 
عامليــة مرعبــة، حتمــل يف ثناايهــا خفــااي تفــوق الوصــف، وليــس مجيــع 
النســاء حيملــن كفــاءات وحــى إن محلنهــا تكــون اللغــة عائقــاً، التقيــت 
ببعضهــن وكان احلديــث جانــيب بعيــداً عــن األضــواء، جئــن مــن بلــدان 
تفتقــد إىل أبســط مقومــات احليــاة، يبحثــن عــن األمــان، ومــن بعــض 
البلــدان جئــن للقمــة العيــش، مل يســبق يل أن ألتقيــت هبــذا الكــم اهلائــل 
مــن اخلليــط، كاًل منهــن جــاء اىل غايتــه إمــا طلبــاً للدراســة أو الطبابــة 
الفقــر، وأخــرايت  املــوت أو  مــن  للحمايــة ورمبــا هــرابً  ومنهــن طلبــاً 
طلبــاً للحريــة، هــذه مــن أوغنــدا وتلــك مــن مــايل والنيجــر واملغــرب 
العــريب والصومــال ومشــال أفريقيــا وســوراي والعــراق، كل واحــدة منهــن 
تقــدم جلوءهــا وتنتظــر القبــول، امللفــت للنظــر أن الدولــة هنــا ال تفــرق 
بــل  الديــن،  اللــون أو  بــن واحــدة وأخــرى مــن حيــث االنتمــاء أو 
تعطــي اللجــوء ملــن يســتحق، وممــا أدهشــي كثــرياً أن مــن ترفــض منهــن 
تســتطيع البقــاء معــززة مكرمــة!!!!!! فهنــاك مجعيــات إنســانية تتكفــل 
ابلســكن والطبابــة واملصــروف والدراســة هلــا وألطفاهلــا، وإن تطلــب 
واثلثــة،  اثنيــة  مــرة  اللجــوء  طلــب  ملعــاودة  حمــام  هلــا  يوظفــون  األمــر 

حىت يبيَت الياَسنُي نِقيَّا

ما زلت أذكُر دمَعها جيري على 

ْيِن صبًحا أْو َيؤوُب َعِشيَّا اخلدَّ

حنَي الفراِق متاسكْت لكنَّها 

منذ افرتقنا قْد كواها َكيَّا

ما زلُت اي أمَّاه لْياًل أشتكي 

ُمرَّ الفراِق وُذلَُّه األبدايَّ

ما زلت أسأُل عنِك كلَّ جوارحي 

قد تشرقني كما السَّنا قدِسيَّا

ثــالث  منــذ  هنــا  أان  قالــت يل  تونــس  مــن  إحداهــن  مــع  حتدثــت 
ســنوات مــع أطفــايل ومل يتــم قبــول جلوئــي، جيــددون يل إقامــة احلمايــة 
كل تســعة شــهور، وال ينقصي شــيء عندما أكمل الثالث ســنوات 
ســأتقدم بطلــب جلــوء اثن رمبــا يســعفي احلــظ هــذه املــرة، وتكمــل 
ولــو أنــه ال ينقصــي شــيء إمنــا للحصــول علــى اجلنســية واالســتقرار 
املطلــق، واثنيــة مــن جورجيــا جــاءت مــع زوجهــا املريــض ابلســرطان 
وابنهــا الوحيــد أعطيــت مــأوى وراتــب ومتــت معاجلــة زوجهــا ملــدة 
عــام وعندمــا متاثــل للشــفاء عــادت إىل وطنهــا، ومــن جــاءت طلبــاً 
للحمايــة مــن بلدهــا أو أحــد مــن عائلتهــا تعطــى هــذه احلمايــة وينظــر 
ألمرهــا جبديــة إن كانــت تعــاين مــن وضــع صحــي نتيجــة اخلــوف 
خيصــص هلــا طبيــب  نفســي يســاعدها علــى جتــاوز حمنتهــا، ابلنســبة 
هلــذا املوضــوع أايً كانــت يعــرض عليهــا إمكانيــة احلصــول علــى عــالج 

نفســي. 
هنــاك حادثــة صغــرية جــرت أمامــي كنــت أنتظــر دوري للحصــول 
علــى األوراق مــن أجــل تقدميهــا للضمــان الصحــي كانــت هنــاك 
امــرأة عربيــة تنتظــر دورهــا لعــالج مفاصلهــا وقبــل دخوهلــا قالــت هلــا 
املســؤولة عــن إدخــال املرضــى ســيتم فحصــك ومنحــك الــدواء الــالزم 
ولكــن ســيكون الــدواء علــى حســابك كونــك مل تكملــي املــدة احملــددة 
ملنحــك الضمــان الصحــي وافقــت املريضــة، وعندمــا خرجــت كانــت 
حتمــل الــدواء وجلســت جبانــيب لتخــربين أبنــي أخــربت الطبيــب أين 

ُمرِّي على قليب املضرَِّج ابلدِّما 

أبكيِك ترويين املَدامُع َرايَّ

ُمرِّي على قليب غداَة حنيِنِه 

للقاِء وجِهِك ما يزال وِفيَّا

ُمرِّي على نْبٍض يَتوُق لَوصِلُكْم 

َسبٌع ِعجاٌف ابلفراِق شِقيَّا

ا  ُمرِّي على روٍح تناجي رهبَّ

إْذ ملْ يزل ابملؤمنني حِفيَّا

ما كنُت أكتب يف اهلوى معزوفًة 

إالَّ لتْهِمَي ابلعطاِء َسِخيَّا

يطفو من األعماِق بـَْوٌح انزٌف 

جتثو احلروُف على النَّقاِء ِجِثيَّا

أنَّ اجتْهنا والدُّعاُء حَيوطُنا 

والقلُب خيِفُق كْي نؤوَب َسِوايَّ

اي »صبُح« كْيف السَّاجدون بلْيِلِهْم 

من دون َوجِهِك ساجًدا وَرِضيَّا

اي »صبُح« هالَّ حلظٌة من ُعْمِران 

أْيًكا أراِك وفيِك قْد أتفيَّا

اي »صبُح« كيف اليـَْوَم حايل دوَنكم 

اي لْيت كنُت على املَدى َمنِسيَّا

ال أســتطيع احلصــول علــى دواء جمــاين كونــه الحــق يل وأان ال أملــك 
نقــوداً كافيــة فأجاهبــا الطبيــب ســيكون لــك احلــق، خــالل دقائــق اتصل 
ابملرشــدة االجتماعيــة الــي اســتطاعت يف دقائــق أن متنحهــا احلصــول 
علــى دواء جمــاين، هــذا مــا كان أمامــي مباشــرة، ســأكون علــى تواصــل 
معكــم لنقــل أحــداث أخــرى أراهــا أمــام عيــي وليــس نقــاًل عــن أي 
أحــد، لــو مل تكــن اللغــة عائقــاً هنــاك أحــداث كثــرية حتصــل أمامنــا 
األحــداث  ونقــل  اللغــة  علــى صعوبــة  نتغلــب  أن  ســنحاول الحقــاً 

املرتبطــة ابملــرأة هنــا.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

هجرة النساء

لميس الرحبي

شاعرة سورية

إلى أمي
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كاتب وباحث سوري
Suriyeli Araştırmacı-Yazar

ثالث غراس تحولن إلى غابة

عالء الدين حسو
Alaaddin HÜSSO

Üç Fidan Ormana Dönüştü

Kokunun insanın ruhsal ve zihinsel durumu üzerinde büyülü bir etkisi vardır. Aynı zamanda hafızanın 
anahtarıdır. Belirli bir koku kokladığınızda, onunla ilgili anıları hatırlar,   halden hale girersiniz.    Çam 
kokusu,  en sevdiğim kokudur. Güzel işlenmiş bir odun parçası gördüğümde, sahibine çam ağacından 
geldiğini deyince, şaşırdığını ve bana nasıl bildiğimi sorduğunda, ona “en güzel ahşap sanatı çam ağacından 
çıkar “ derim. En güzel parfüm, Çam kokusu.  Endişeyi ortadan kaldırır. Uyuşturucu gibi kişiyi sakinleştirir 
ama o anestezi değil.  Bu yüzden Pino Silverster parfümüne hayranım. Sizi sabahleyin çam ormanlarına 
götürür. Kuru ot kokusunun çam çiçeği ve çam sakızı ile harmanlanması yaralı ruhlara bir merhem olur. 
Ofisin kapısına vardığım an pino silverster parfümü esti. Durdum, o kokuyu aspiratör makinesi gibi içerime 
çektim. Ofise girdiğimiz an, güzel kokusunun içimden çıkmamamsı için nefesimi tuttum. Aydın Abdulhalim 
Bey hoş ve heybetli yüzüyle bizi karşıladı. Oturduk. Konuşmasını dinlemeye başladık. Sözleri sanki sihirli 
bir halı gibi ruhlarımızı, hayal ettiğimiz bir dünyaya götürüyordu. Bir cennete.  Ne şikâyet ne de bezginlik 
var. Çam ağacı gibiydi, altında gölgelenip, meyvesinden besliyoruz.
Benimle evlenmesini teklif edeceğim. Aydın Abdulhalim Bey 70 yaşında, ruhunun özgürlüğü için yıllardır 
vücudunu zindana bağışladı. Bu da büyüklerin işidir. Onunla evleneceğim. Onun, hem kızı, hem kadını, hem 
de annesi olacağım. 30 yıl boyunca özgürlükten kaybettiği şeyleri telafi edeceğim. Yalnız Aydın Abdulhalim 
Bey teklifimi kabul eder mi?  Zannetmiyorum. Aydınlar ağaç gibidir. Bilgi, bilinç, hikmet arayanlara 
meyvelerini bağışlar, havayı yumuşattır ve çevreyi temizler.  
Kız kardeşim Hasna,  ikamet ettiği memleketten bize ihtiyaçlarımızı gönderiyor. Benden istediği tek şey 
anneme göz kulak olmam ve mastarımı tamamlayıp bir işe başlamam. Benimde bir kalbimin olduğunu ve 
onunda ilgilenmeye muhtaç olduğunu unutuyor. Bu gece anneme diyeceğim, kız kardeşim Hasna ne derse 
desin,   erkek kardeşime elbette ulaşacak bir yol bulacağım.  Kız kardeşimin tepkisini tahmin ediyorum.  
Bana diyecek ki: “o senin büyük babanın yaşındadır.” Ama o öyle değil. O benim babamın yaşında.  Önemli 
olan,  ben onu seviyorum. Fikirleri, sözleri, bana güç veriyor. Benim hayat ağacının dallarına tutunmamı 
sağlıyor. O,  çocukken mahrum kaldığım babamı hatırlatıyor, ama şimdi ben çocuk değilim, 30’a varmışım. 
Savaş; yaşları birbirine yaklaştırır. Yirmi yaşlarında bir genci kırk yaşındaki bir adamdan ayıramazsın.  Otuz 
yaşında bir kadını elli yaşındaki bir kadından ayıramazsın. O henüz dik, güçlü, sanki 50’li yaşlarında 70 
değil. Arkadaşlarım dehşet içinde kalacaklar. Biliyorum ki, arkadaşım İsam beni beğeniyor, ama o gençtir, 
henüz tecrübesi yok ve ne istediğini bilmiyor. Arkadaşım Nidal’in ise gözü Elif’te. Onlar evlenecekler. 
Birbirleriyle anlaşmışlar,  Avrupa’ya gidecekler.  Küfür ettiğimiz Avrupa’ya.  Çünkü o sessiz kaldı,  o deli 
adamla ortak oldu, o deli adam, despot, sadece koltukta kalsın diye bizim ülkemizi yakan ve yabancılara 
satandır.  Konuşması bittiği an sanki derin bir kuyunun içine düşüyormuş gibi uyandım.
Bize dış kapıya kadar eşlik etti. Sonra kapıyı arkamızdan kapattı.  Binanın merdivenlerinden indiğimiz 
zaman, sanki bir maceradan döndükten sonra indiğimizi hissettim.
Grubumuzdan ayrıldığımız zaman, Elif beni sarstı; “Ah Suat, yüzün sanki bir ekran gibi bir tutku tablosunu 
gösteriyor.” Elif;  tutku tabirini seviyor, diyor ki: “sevgi ilk gökyüzünün kapısıdır, ama tutku ikinci gökyüzün 
kapısıdır. Bu da en zor kapıdır.   Çünkü bu kapıyı açtıktan sonra tüm gökleri açacaksın ya da orada muallâkta 
kalacaksın, Çünkü çıkış var dönüş yok.” Kendi kendime sordum: “acaba ben onu seviyor muyum, yoksa ben 
ona tutkulu muyum? Nafile ki Elif ´i ikna edip, o adamın sözleri ve manaları beni esir ediyor.
“Sen delisin” diyerek Elif gülümsüyor,  bizden ayrılıp 10 dakika mesafe uzaklıktaki evine gidiyor. Kiralık 
evimiz, iki odadan oluşuyor, bir odayı Annem işgal ediyor,  sürekli üç erkek kardeşlerime dua ediyor. Erkek 
kardeşlerim bizim Halep’teki büyük evimizi müdafaa ediyorlar. O güzel şehirden, bizi zorla uzaklaştırıp, 
Türkiye’nin bu küçük güzel şehrine zorlu bir yolculuktan sonra sığınacağımız hiçbir zaman aklımıza 
gelmemişti. Kuşkusuz Annem, ikinci gökyüzünü aşmıştır. İki yıl önce bir rüya görmüştü.  Büyük kardeşim 
Muhammet’in babamızın kabrini suladığını görmüştü.  İkinci kardeşim Hişam,  bir gün sonra, bizi aradı,   
Muhammet’in şehit olduğunu ve babamızın yanına gömdüklerini söyledi.  Yine de bir yıl önce, annem küçük 
kardeşim Velid’i rüyasında görmüştü.  Bizim evin kilerinde kendisini çeken örümceklerle savaşıyordu. 
Ertesi sabah onun da şehadete eriştiğinin haberi geldi. İkinci erkek kardeşim olan Hişam ise oradaki evimizi 
terk etmeyi reddetti. Üç aydır ondan haber almıyoruz, Annem ona hep dua ediyor. Eve girdiğimde çam 
parfümünün kukusunu aldım sanki. Annem çok mutluydu. Sanki yaşadığımız şu an bir Ocak gecesi gibi değil, 
bir Temmuz gecesi gibi, gece aydınlık içinde olan ay gibiydi. Arayan numarayı merak etmeden, arayanın 
ismini bilmekte istemiyordum.  Annemin üzerine koştum. Öpmek istedim. Biliyorum ki, o öpücüklerden 
hoşlanmıyor. Gülümsedi.  Tekrar kendisini öpmeme izin verdi. “Anne sana bir şey söyleyeceğim” onun 
kulağına fısıldadım. Beni susturdu.  “Asıl ben sana güzel bir şey söyleyeceğim.”  Endişelendim. Eski bir 
korku kalbime sezdi.  Gözümle etrafımı taradım.   Hişam mı gelmiştir acaba?   Tıpkı bir yıl önce Ramazan 
ayını ve Bayramı bizimle geçirdiği gibi.  “O geldi mi?” diye sordum. Başını salladı “Hayır Suat’ım ” dedi. 
“Uykum da babanızın mezarına üç fidan diktim ve bu fidanların ormana döndüğünü gördüm” diye ekledi. 
Sustum. Annem üç fidanı hazırlamak için yardım etmemi istedi.   Çam Fidanları sanki bir su bardağında bana 
bakıyordu.  “Fidanları nereden buldun?” diye sordum.  Cevap vermedi.  Odasına girmeden önce de “ Suat .. 
iyi akşamlar, bugün çok geç kaldın, seninle akşam yemeğini paylaşmayacağım, yarın Hişam gelecek beni de 
babanızın yanına götürecek” dedi.
Cep Telefonum çaldı. Çalan ses, kız kardeşimden bir elektronik mesaj geldiğinin sesiydi. Mesajı 
umursamadım. Aniden elektrik gitti. Evi karanlık sardı. Cep telefonun ışığına koştum. Sanki bir şeylerin 
büyüdüğünün sesini işittim. Cep telefonunun fenerini odanın duvarlarına, kapısına ve masaya yansıttım. 
Baktım ki o üç fidan acayip bir şekilde büyüyordu. Çam Fidanların dalları hızlıca uzuyordu. Sanki bir orman 
ortasında kaybolan bir çocuk gibiydim. Ormanlar geceleri çok korkunç ve ıssız olur.

للرائحــة أتثــري الســحر علــى املــزاج واحلالــة النفســية. هــي مفتــاح للذاكــرة أيًضــا، مــا أن أشــم رائحــة معينــة حــى أســرح 
بعيــداً يف أماكــن ومواقــف وذكــرايت تنقلــي مــن حــال إىل حــال.

رائحــة الصنوبــر عشــقي األبــدّي لذلــك كنــت أحــب عطــر بينــو سلفســرت. مــا إن أرى حتفــة فنيــة خشــبية حــى أقــول 
لصاحبهــا هــي مــن شــجرة الصنوبــر. يضحــك مندهًشــا ويســألي كيــف عرفــت؟  أقــول لــه »أمجــل أنــواع اخلشــب مــن 
الصنوبــر«، وأنفــذ العطــور ضــوع الصنوبــر.  يزيــل القلــق ويهــدئ الــروع، ويســري يف الــروح خــدراً لذيــذاً.  أيخــذك 
يف رحلــة صباحيــة إىل الغــاابت البعيــدة، حيــث متتــزج رائحــة العشــب اليابــس مــع عبــق الصنوبــر وصمــغ األشــجار 

ليتشــكل مرمهًــا للــروح اجلرحيــة. 
مــا إن وصلنــا ابب مكتبــه حــى هبــت رائحــة عطــر بينــو سيلفســرت. توقفــت أستنشــقها كآلــة ماصــة للمفــرزات. 

حبســت أنفاســي، حــن دخلنــا املكتــب، كــي أمنــع عبقهــا مــن مغــادرة جســدي.
اســتقبلنا املتنــور عبــد احلليــم بطلعتــه البهيــة، جلســنا نصغــي حلديثــه. كانــت كلماتــه بســاطاً ســحراًي حلــق أبرواحنــا 
يف عــامل حنلــم بــه، جنــة ال شــكوى فيهــا وال ملــل. كان كشــجرة الصنوبــر، نســتظل حتتهــا ونتغــذى مــن لبهــا فكــرًا 

ميــدان ابلطاقــة واحليــاة واملعرفــة.
ســأعرض عليــه الــزواج. املتنــور عبــد احلليــم يف الســبعن، وحيــد، ال أوالد، ال أهــل، قضــى حياتــه ســجيناً يف ســبيل 
حريــة روحــه، هــذا شــأن العظــام. ســأتزوجه. ســأكون البنــت والزوجــة واألم. ســأعوضه عمــا فقــده طــوال ثالثــن عامــا 
قضاهــا يف ســبيل احلريــة. لكــن هــل يوافــق؟ ال اعتقــد ذلــك.  املتنــورون كالشــجر، مينحــون مثــرات املعرفــة والوعــي 

واحلكمــة للطالبــن، يلطفــون الطقــس ويطهــرون البيئــة.   
أخــي حســناء ترســل لنــا مــن مــكان إقامتهــا مــا يكفــي حاجتنــا، تطلــب مــي االعتنــاء أبمــي واالهتمــام بدراســي. 
تنســى أن يل قلبا حيتاج للرعاية. ســأخرب أمي الليلة، وســأتصل حبســناء ألبلغها قراري، وهشــام ســأصل إليه بطريقة 
مــا.  أعــرف رد حســناء. ســرتفض. ســتعارض. ســتقول أبن الــذي أحبــه يف عمــر جــدي، ولكنــه ليــس كذلــك. هــو 
مــن عمــر أيب، واألهــم أين أحبــه، وأحــب كالمــه. يذكــرين بوالــدي الــذي حرمــت منــه وأان طفلــة.  مل أعــد صغــرية، 
أان ابنــة الثالثــن، واحلــرب تقــرب املســافات بــن األعمــار، ال متيــز ابــن العشــرين عــن األربعــن، وال ابــن الثالثــن عــن 

اخلمســن، وهــو مــازال قــواي، شــاخما كأنــه ابــن اخلمســن ال الســبعن.  
رفاقــي سيدهشــون. أعلــم أن عصــام معجــب يب لكنــه شــاب ال جتربــة لــه، وال يعــرف مــاذا يريــد. أمــا نضــال فعينــه 
علــى أليــف. ســيتزوجان. كالمهــا متفقــان. ســيهاجران إىل أوراب. أوراب الــي كنــا نشــتمها، ألهنــا بقيــت صامتــة، بــل 

شــريكة مــع هــذا املخبــول الــذي حــرق البــالد، وابعهــا لألغــراب لقــاء احلفــاظ علــى مقعــده. 
  انتبهــت، حــن أهنــى حديثــه، كنــت كمــن ينهــض بعــد ســقوٍط يف بئــر للنــوم عميــق. وّدعنــا وأوصــد البــاب مــن 

خلفنــا. شــعرت عنــد نزولنــا علــى درج املبــى وكأنــي أهبــط ســلم الطائــرة بعــد رحلــة شــائقة.
أنبتــي أليــف حــن انفصلنــا عــن الفريــق، قالــت » اه اي ســعاد، كان وجهــك مثــل شاشــة تلفــاٍز تعــرض لوحــة تعبرييــة 
عــن الولــه«. الولــه تعبــري تفّضلــه أليــف. تقــول أبن احلــب ابب الســماء األوىل، والولــه ابب الســماء الثانيــة، وهــو 

أصعــب األبــواب، ألنــك إمــا أن ختــرتق الســماوات، أو أن تبقــى معلقــا، فالصعــود ال رجعــة فيــه.
ســألت نفســي: هــل أحبــه؟ وهــل أان موهلــة بــه؟  عبثــا حماولــة إقنــاع أليــف أبن مــا يشــّدين إليــه كلماتــه ودالالهتــا. 

تضحــك أليــف. تصفــي ابجملنونــة قبــل أن ختتــار درب منزهلــا الــذي يبتعــد مســافة عشــرة دقائــق عــن بيتنــا.
ســكننا املؤّجــر مؤلــف مــن غرفتــن. غرفــة تشــغلها أمــي املنشــغلة ابلدعــاء إلخــويت، هــم يدافعــون عــن بيتنــا الكبــري يف 

حلــب، مدينتنــا الــي ُهّجــران منهــا إىل هــذه املدينــة الرتكيــة الصغــرية يف رحلــة مل ختطــر علــى ابلنــا يومــا مــا.
أمــي جتــاوزت الســماء الثانيــة بــال شــك. أخربتــي قبــل عامــن أبهنــا رأت أخــي األكــرب حممــد يســقي قــرب والــدي، 

وحــن اتصــل بنــا أخــي األوســط هشــام، أبلغنــا عــن استشــهاده. 
ومنــذ عــام أخربتــي أيضــاً أبهنــا رأت وليــد، أخــي األصغــر، يف ســقيفة بيتنــا يقاتــل العناكــب الــي جذبتــه، صبــاح 
اليــوم التــايل وصلنــا نبــأ استشهاده.هشــام رفــض تــرك بيتنــا.  انقطعــت أخبــاره عنــا ثالثــة أشــهر، وأمــي تدعــو لــه.

هــب ضــوع الصنوبــر مــع دخــويل البيــت. كانــت أمــي ســعيدة، مضيئــة كالقمــر يف ليلــة متوزيــة ال تشــبه ليلتنــا الكانونيــة 
يف هــذا الوقــت مــن الشــتاء.  اندفعــت حنوهــا أقبلها.هــي الــي ال حتــب التقبيــل. ابتســمت. تركتــي أقبلهــا مــرة أخــرى. 

مهســت يف أذهنا: »ماما أريد أن أخربك شــيئا«. قاطعتي: »بل سأبشــرك بشــاريت أوال«.
توجســت. تســلل خــوف قــدمي إىل قلــيب. تفقــدت البيــت لعــّل هشــاماً جــاء كمــا فعــل قبــل عــام، أمضــى شــهر 

رمضــان والعيــد معنــا. ســألتها: »هــل جــاء...؟« 
هــزت رأســها انفيــة، قالــت« ال اي ســعاديت« واتبعــت: »لقــد رأيــت يف منامــي أبين أغــرس ثــالث شــتالت علــى قــرب 

والــدك، وهــذه الشــتالت حتولــن لغابــة كثيفــة«.
صمتــت. طلبــت مــي أن اســاعدها يف حتضــري الشــتالت.  ثــالث شــتالت صنوبــر ضمــن كأس مــاء.  ســألتها مــن 
أيــن حصلــت عليهــن؟ مل جتبــي. مث دخلــت غرفتهــا بعــد أن قالــت: » ســعاد ..تصبحــن علــى خــري. لقــد أتخــرت 

اليــوم ولــن أشــاطرك العشــاء هــذه الليلــة. هشــام ســيأيت غــدا ليأخــذين إىل قــرب والــدك. 
رّن هاتفــي اجلــوال. كان صــوت تنبيــه لرســالة إلكرتونيــة مــن حســناء. مل أهتــم ابلرســالة. انقطــع التيــار الكهرابئــي. 
ظلمة البيت جعلتي أجلأ إىل ضوء كاشــف اهلاتف. مثة صوت شــيء يعلو. ســلطت كاشــف اهلاتف على جدران 
الغرفــة. ابب الغرفــة. الطاولــة. حملــت الشــتالت الثــالث يكــربن بســرعة عجيبــة. متــدد أغصــان شــجريات الصنوبــر 

أشــعرين كأين طفــل ضائــع وســط غابــة.  تكــون الغــاابت يف الليــل موحشــة خميفــة.
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Arap Baharı ancak çetin bir kışın arkasından bahar olacak. Arap ve bölge halkları, 20. yy’ın 
başlangıcında sömürgecilikten kurtulmak için, 21. yy’ın başlangıcında ise istibdattan kurtul-
mak için isyan etti. Öyle görünüyor ki uyanış ve zincirleri kırma hareketi devam etmektedir 
ve asla sonlanmayacaktır.
Bugün bizler Tunus’ta demokrasi tecrübesinin geliştiğini ve halkın seçimlerde alışılagelen 
klasik durumdan farklı bir şekilde katılım sağladığını görüyoruz. Önceden insanlar partilere, 
akımlara ve seçim propagandalarına göre yön alırken, şimdi ise hiçbir partiye aidiyeti ol-
mayan bağımsız bir kişiye teveccüh ettiklerine tanık oluyoruz.
Akademisyen bir hukuk adamı; halkın böyle bir kişiye yönelmesi, aslında adalet ve hukuka 
yöneldiğinin zımni bir ifadesi. Tunus halkı televizyonlarda çok da boy göstermeyen ve aynı 
zamanda bilinen geleneksel akım ve partilerden uzak olan Kays Said’e teveccüh gösteriyor. 
Said ise aday olan diğer partili isimlerin önüne geçmiş durumda. Dönüşüm sahasında ortaya 
konan kanlı senaryolara rağmen demokrasi yürüyüşü devam ediyor. Suriye ve Libya’daki 
kanlı sahnelerin yanında Tunus, Sudan ve Cezayir’deki sivil hareket daha sükûnetli bir yapı-
da. Bunun ise birçok iç ve dış sebebi var. Devrimleri kötü gösterme ve karalama yolunda 
harcanan çabalara rağmen, bu devrimler özünde özgürlük ve demokrasi için verilen kurtuluş 
mücadeleleridir. Suriye rejimi devrimi radikalizm ve aşırılıkla özdeşleştirmeye çok çabala-
mış olsa da, istibdattan demokrasiye geçmek isteyen devrimlerin hayalleri son bulmamıştır. 
Bugün dahi askeri saldırılar karşısında sivil bir hareket söz konusudur.
Mısır’da da ister varlığını sürdürsün ister sürdürmesin, Muhammed Ali olarak anılan 
alışılagelmemiş bir olgu peyda etmiştir. Önemli bir gelişmedir bu; halkların değişim konusun-
daki ısrarlarının ne denli büyük olduğunu göstermektedir.
Değişim süreci hiçbir şeyin önüne geçemeyeceği tarihi bir gerçekliktir. Uluslararası toplum 
ve Batı, önderleri bu aksi yönde slogan atmasına rağmen demokrasi isteyenlere karşı adil ve 
tarafsız olmaktan uzak olsa da, değişim gerçekleşecektir!
Fakat bu halklar ellerindeki imkânlarıyla hedeflerini hayata geçirme yolunda büyük çaba 
harcamaktadır. Bugün Sosyolog Zygmunt Bauman’ın dediği gibi “Akışkan Gözetim” çağın-
da, hükümetler, devletler, aileler ya da diğer hiç kimse bu halkları katı bir gözetim altında 
tutamaz. Zira bilgi alışverişi, bilgiye ulaşma, bilgiyi, düşünceyi ya da mesajı iletme herkes 
açısından kolay hale gelmiştir. Kimse bu akışın önüne geçemez. Bu nedenle halkları dizgin-
lemek artık zor değil, imkânsızdır.
Aynı şekilde değişimin kaçınılmazlığı daha yakın hale gelmiştir. Yine Arap halklarının uy-
anışının kaçınılmazlığı da yakındır. Bazı büyük devletlerin bölgedeki çıkarları artık tehdit 
altındadır. Rusya ve İran’ın Suriye rejimini destekleme yönündeki tüm girişimlerine rağmen, 
bu destek artık çok masraflı hale gelmiştir. Ve artık rejim de, yabancı dövizler açısından 
Merkez Bankası açıkladığı üzere iflas etmiştir. Ekonomik çöküntüsü de aşikârdır. Aynı za-
manda rejime yönelik yaptırımlar da söz konusudur. İnsanlar Arap Baharı’nın başlangıcından 
bu yana geçen yaklaşık on yıllık süreyi uzun görebilir; fakat devletlerin ve değişimin ömrü 
düşünüldüğünde aslında makul bir süredir. Bu nedenle kanaatimce Arap Baharı er ya da geç 
demokrasiyi getirecek ve istibdadı ortadan kaldıracaktır. Böylece bahar, tüm bu fırtınaların 
ardından tekrar çiçek açacak ve meyve verecektir.
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الربيــع العــريب ســيكون ربيعــاً لكــن يبــدو بعــد شــتاء قــارس. فقــد اثرت الشــعوب العربيــة وشــعوب املنطقــة 
يف بــداايت القــرن العشــرين مــن أجــل التحــرر مــن االســتعمار مث اثرت يف مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين 

مــن أجــل التخلــص مــن االســتبداد، ويبــدو أن حركــة النهــوض وكســر القيــود مســتمرة ولــن تتوقــف.
حنــن اليــوم بــدأان نلمــح منــو التجربــة الدميقراطيــة يف تونــس ومبــزاج شــعيب خمتلــف عــن احلالــة التقليديــة 
الكالســيكية يف االنتخــاابت، مــن التوجــه لألحــزاب والتيــارات والدعــاايت االنتخابيــة، بــل اجتــه الشــعب 

إىل شــخص مســتقل ال ينتمــي ألي حــزب.
أكادميــي قانــوين، وهــذه إشــارة إىل نزعــة الشــعوب الضمنيــة جتــاه العدالــة وجتــاه القانــون، توجــه الشــعب 
التيــارات  عــن  وبعيــداً  التلفزيونيــة  الشاشــات  علــى  الظهــور  اندر  وهــو  ســعيِّد(  )قيــس  إىل  التونســي 
واألحــزاب التقليديــة املعروفــة، فتقــدم أمــام شــخصيات هــذه األحــزاب املرشــحة، وابت احلــراك حنــو 
الدميقراطيــة مســتمراً عنيــداً رغــم الســناريوهات العنيفــة الدمويــة يف التغيــري، كمــا حصــل يف ســورية، وقــد 
حصــل يف ليبيــا، وكان احلــراك املــدين األهــدأ يف تونــس والســودان واجلزائــر، ألســباب كثــرية داخليــة 
وخارجيــة، ورغــم شــيطنة الثــورات وحمــاوالت كثــرية بُذلــت لتشــويهها إال أهنــا يف العمــق ثــورات حتــرر 
الثــورة ابلراديكاليــة  الســوري صبــغ  النظــام  احلــرايت والدميقراطيــات، فكــم حــاول  أجــل  مــن  تناضــل 
والتطــرف إال أن الثائريــن مــن أجــل التحــرر مــن االســتبداد وحنــو الدميقراطيــة مل تتوقــف أحالمهــم، ولليــوم 

هنــاك حــراك مــدين جبانــب املواجهــات العســكرية.
وكمــا نلحــظ يف مصــر هنــاك ظاهــرة غــري تقليديــة مــا يســمى )حممــد علــي( ســواء اســتمرت أو ال، لكنهــا 

مهمــة وتشــري إىل مــدى االصــرار لــدى الشــعوب علــى التغيــري.
إّن عمليــة التغيــري حتميــة اترخييــة لــن يوقفهــا شــيء، ولــو كان اجملتمــع الــدويل والغــريب ابرداً يف أن يكــون 

عــاداًل ومنحــازاً للمطالبــن ابلدميقراطيــة، رغــم أهنــم دعاهتــا ويرفعــون شــعاراهتا.!! 
لكــن هــذه الشــعوب وبوســائلها املتاحــة تصــر إصــراراً عظيمــاً علــى حتقيــق هدفهــا، واليــوم يف زمــن »الرقابــة 
الســائلة« كمــا يقــول )زيغمونــت ابومــان( عــامل االجتمــاع، حيــث ال تســتطيع احلكومــات وال الــدول وال 
اأُلســر وال أحــد ميكــن أن خيضــع هــذه الشــعوب إىل رقابــة صلبــة، فبــات تبــادل املعلومــة والوصــول إليهــا 
وإيصــال أي معلومــة وفكــرة والدعــوة إليهــا أمــراً ميســراً للجميــع، ال يســتطيع أحــد إيقافهــا، هلــذا ابت 

جلــم الشــعوب أمــراً ليــس صعبــاً فحســب بــل مســتحياًل.
كمــا ابتــت حتميــة التغيــري أكثــر قــرابً، وأقــول حتميــة النهــوض أيضــاً للشــعوب العربيــة ابتــت أقــرب، 
ومصــاحل بعــض الــدول العظمــى يف املنطقــة ابتــت مهــددة، فرغــم كل حمــاوالت الــروس واإليرانيــن دعــم 
النظــام الســوري، إال أن اســتمرار دعمــه ابت مكلفــاً جــداً ، وابت النظــام وكمــا أعلــن هــو مفلًســا 
عــرب إفــالس البنــك املركــزي مــن العملــة األجنبيــة، وتدهــوره االقتصــادي واضًحــا، فضــاًل عــن العقــوابت 
املكبــل هبــا، ورمبــا جيــد النــاس هــذه الســنن طويلــة، الــي تصــل إىل قرابــة العشــر ســنوات منــذ انطــالق 
الربيــع العــريب، لكــن هــذه الســنن يف عمــر الــدول والتغيــري رقمــاً مقبــواًل جــداً، لذلــك أرى أن الربيــع 
العــريب عاجــاًل أو آجــاًل ســيعيش الدميقراطيــة وســيتحرر مــن االســتبداد، والربيــع ســيورق ويزهــر ويثمــر 

مــن جديــد، بعــد كل تلــك العواصــف.

Demokrasi ve Arap Baharı
الديمقراطية والربيع العربي 

Dr. Zekeriya Melahefçi
د_ زكريا مالحفجي 

كاتب وباحث سوري
Suriyeli Araştırmacı-Yazar
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Suriyeli Arapçılar 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te üçüncü buluşmalarını gerçekleştirdi.
“Arapçıların Arap Baharı Devrimlerine Bakışı” başlığıyla düzenlenen buluşmaya, Suriye ve Arap dünyasından 
seçkin yazar, düşünür, gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra, Suriye, Türkiye ve Mısır’dan Skype vasıtasıyla 
aydınlar da katıldı. Buluşma Arapçılık kavramı ve bin küsur yıl sürede yaşanan kültürel etkileşimle olgunlaşan 
hedeflerini yenilemek amacıyla tertiplendi. Yeni nesilde vatandaşlık ruhu ve vatanperverliği hak ettiği düzeye ge-
tirmek istendiği belirtilen buluşmada, Arapçılığın Arap dünyasının içerisinde var olan tüm toplulukların bir to-
plamı ve Suriye’de gelip geçen tüm medeniyetlerin kültürel etkileşiminin bir sonucu olduğu belirtildi. Ayrıca Ara-
pçılığın vatandaşlık, özgürlük ve onuru amaçladığı, işgalcilerin kovulması ve modern, yenilikçi ve adil bir devletin 
kurulmasının tek itici gücü olduğu vurgulandı. Buluşmaya şehitlerin ruhları için bir dakikalık saygı duruşuyla 
başlanırken, bunu Suriye devrim şarkısı izledi.
Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Halife açılış konuşmasını yaparak, misafirleri selamladı. “Suriyeli 
Arapçılar Buluşması”nın arkasındaki düşünce ve grubun faaliyetleri hakkında bilgi veren Halife, bu düşüncenin Su-
riyelilerin ülkelerindeki birçok işgalden kurtulmak ve özgürlüğe ulaşmak yolunda mücadele verdikleri bu aşamada, 
Suriye halkını ilgilendiren temel teorik mesele ve zorlukları çözmek için bir fikir cephesi olduğunu ifade etti. Halife 
ayrıca, hedeflerinin kapsamlı bir demokrasi, modernizasyon ve reform olduğunu, özellikle kimlik meselelerine 
çözüm bulmanın yanı sıra, devrim sonrasında ortaya çıkacak sorunları çözüme kavuşturmak istediklerinin altını 
çizdi.
Ortak çalışma amaçlı düzenlenen oturumlarda şu konular masaya yatırıldı:
1- İki Dalga Arasında Arap Baharı Devrimleri, Yazar Abdurrahim Halife
2- Değişken Bir Dünyada Arapçılık, Dr. Hatar Ebu Diyab
3- Milliyetçilik İdeolojisi ve Yorumları, Araştırmacı Hasan en-Neyfi
4- Suriye Devrimi ve Esed Rejimi Arasında Lübnan, Gazeteci-Yazar 
Hasan Sabra
5- Komşular ve Düşmanların Projeleri Arasında Araplar ve Arapçılık, 
Yazar Muhammed Halife
6- Suriye’deki Savaşın Ekonomik Etkileri, Dr. Raid Vehibe
7- Suriye ve Irak’taki Kayıp Tutuklular, Hamide Nana ve Mehdi el-
Habib
İlk oturum sonrasında Şair Muzır Sakkal ve Şair Muhammed Halife, 
devrim, özgürlük ve direniş konulu bir dizi şiir okudu. Filistin asıllı Suriyeli Yazar Ekrem Utve ise konuşmasında 
Suriye’deki Filistinlilerden ve Suriye’deki devrim hareketindeki rollerinden, yine 2011’de istibdat sembollerine 
karşı intifadaya kalkan Arap halklarının yanında olduklarından bahsetti. Filistinlilerin Suriye’de sıcak bir şekilde 
karşılanmasının kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Utve, Filistin’in Suriye’nin bir parçası olduğunu, tarih boyu-
nca Filistin ile Suriyelilerin ortak topraklarda yaşamalarının aslında bu iki halkın tek bir halk olduğunu gösterdiğini 
belirtti. Buna bağlı olarak Utve, Suriye’deki Filistinlilerin Suriye devriminin başlangıcından itibaren devrimin 
içerisinde yer aldıklarını ve “Onur, Özgürlük ve Demokrasi Devrimi” hedeflerinin tamamını hayata geçirinceye 
dek yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Dr. Abdunnasır Sekriye ise şunları söyledi: “Suriye Arapçılığına 
yapılan vurgu, topraklarını koruyan ve burada aşırılığa gitmeyen özgür ve adil bir rejimin inşa edilmesi yolun-
da gösterilen sürekli çaba bağlamında değerlendirilmelidir. Bu devlet halkını koruyacak, onu katletmeyecek ve 
aşağılamayacaktır. Aksine Suriye toplumunun bütün kesimlerini ve oluşumlarını tarihsel ve kültürel bir potada 
bir araya getirecektir. Bu da herkesin katılım sağlayacağı ve her birinin Suriye’nin bir evladı ve vatandaşı olacağı 
anlamına gelmektedir. Suriye Arapçılığı, kimseyi dışlamak anlamına gelmemektedir. Bu düşüncenin kimliği uzun 
ve derin bir tarihsel etkileşim bağlamında şekillenmiştir. Suriye Arapçılığı bir bakış açısı, bir parti inancı, siyasi bir 
tutum, siyasi faaliyet amaçlı bir program, mezhebi ya da dini bir gayret değildir. Yalnızca Arapçılık ve birleştirici 
bir çatıdır.” Sayın Mervan el-Aş ise buluşmayla ilgili şunları söyledi: “Arapçılığın yeni anlamı, gelecekteki millet 
ve vatan kavramlarını pekiştirmeli, bu anlam övündüğümüz Arapçılık ve milliyetçilikle, Arapların binlerce yıldır 
insanlık medeniyetine sunduklarını ön plana çıkarmalıdır. Bizler tarih, bilgi, edebiyat ve kültürle dolu bir halkız. 
Bunların yenilenmesi ise halkın ruhunu ve nabzını temsil eden, doğuda ve batıdaki Arapların kardeşliği aidiyetiyle 
iftihar eden bir neslin inşasıyla mümkündür.” Dr. Nevvar Atfe ise Arapçılığın her boyutuyla tam bir aidiyet old-
uğunu belirtirken, bu aidiyetin bir kan grubu ya da duygusal bir bağlılıktan öte olduğunu söyledi. Atfe bu aidiyetin, 
her ne kadar önemi küçümsenmeyecek olsa da, aynı dili konuşan ve aynı coğrafyayı paylaşan insanların bağından 
daha yüksek olduğunu, aslında dünya çapındaki kültür faaliyetine yapılan seçkin bir katkıyı teşkil ettiğini vurguladı. 
Nitekim Arap milletinin uyanışın tüm imkanlarına sahip olduğunu ve Arapçılığın gerçek projesinin potansiyelinin 
var olduğunu dile getiren Atfe, Arapların çabalarını sistematize ederek başarıya dönüştürmeleri gerektiğini belirtti.
Arapçılığın Suriye’nin kültürel dokusunun temel unsuru olduğunu söyleyen Atfe, tüm kabile, ırk, mezhep veya 
diğer türdeki yapıların, böyle bir oluşumla farklılıklarını da koruyarak seçkin birer hüviyete bürüneceğini vurguladı. 
Aksi takdirde ülkenin çöküşe gideceğini ve içerisinde sürekli birbiriyle çatışan yapıların oluşacağını, sonuç olarak 
her bir yapının kendisini korumaktan aciz duruma düşeceğini, kaçınılmaz olarak da dış güçlerin korumasına muhtaç 
hale gelerek diğer yapılardan kopma noktasına geleceğini belirtti. Dış desteği sağlayabilmek için bu yapıların tarihi 
ve gerçekleri değiştirme yoluna gideceğini ve böylece ülkenin yabancı hami devletlerin eline düşeceğini ifade eden 
Atfe, Arapçılığın tüm oluşumları tek bir yapıda birleştirecek ve halkı koruyarak açgözlü güçleri bertaraf edecek 
olgu olduğunun altını çizdi. Atfe son olarak, hiçbir oluşumun türü ne olursa olsun Arapçılık çerçevesinde yer al-
madıkça yaşam şansı olmadığını dile getirdi.

عقد العروبيون السوريون ملتقاهم الثالث يف العاصمة الفرنسية ابريس يومي السبت واألحد 2019/9/15-14
حتــت عنــوان: موقــف العروبيــن مــن ثــورات الربيــع العــريب، مبشــاركة خنبــة مــن الكّتــاب واملفكريــن والصحافيــن واألكادمييــن 

الســورين والعــرب، كمــا شــارك عــدد مــن املثقفــن الســورين عــرب الســكايب مــن داخــل ســورية، ومــن تركيــا، ومــن مصــر.
أقيــم امللتقــى مــن أجــل جتديــد مفهــوم العروبــة وأهدافهــا الــي نضجــت مــن التفاعــل الثقــايف عــرب ألــف عــام ونيــف، وتتبلــور مــع 
جيلنــا كــروح املواطنــة وإعــادة الوطنيــة ملكاهنــا الطبيعــي، والعروبــة نتــاج لــكل اجلماعــات الــي احتضنهــا العــرب ونتــاج التفاعــل 
الثقــايف بــن احلضــارات الــي عــربت وطننــا، العروبــة الــي تســتهدف املواطنــة واحلريّــة والكرامــة، وهــي الرافعــة الوحيــدة لطــرد 

االحتــالالت وإقامــة دولــة احلداثــة والنهضــة ودولــة القانــون.
ابتدأ امللتقى ابلوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء، وتاله نشيد الثورة السورية.

مث كلمــة ترحيبيــة لرئيــس اهليئــة االداريــة )حممــد خليفــة( تضمنــت الرتحيــب ابلضيــوف، وتقــدمي فكــرة موجــزة عــن )ملتقــى 
العروبيــن الســورين( ونشــاطاته، وقــال إنــه يعــى ابلنضــال علــى جبهــة الفكــر ملعاجلــة مســائل وحتــدايت نظريــة أساســية هتــم 
الشــعب الســوري يف هذه املرحلة من نضاهلم يف ســبيل احلرية والتحرر ومواجهة االحتالالت املتعددة لبلدهم ســورية وحتقيق 
الدميقراطيــة واحلداثــة واالصــالح الشــامل، وخاصــة قضــااي واشــكاليات اهلويــة، اضافــة للتحــدايت الــي ظهــرت يف مرحلــة مــا 

بعــد الثــورة. أمــا جلســات العمــل فتضمنــت األحبــاث واألوراق التاليــة:
1 – ثورات الربيع العريب بن موجتن، للكاتب االستاذ عبد الرحيم خليفة 

2 – العروبة يف عامل متغري، للدكتور خطار أبو دايب.
3 – األيدولوجيا القومية ومآالهتا، للباحث االستاذ حسن النيفي.

4 – لبنــان بــن الثــورة الســورية ونظــام األســد، للصحــايف والكاتــب األســتاذ 
حســن صــربا.

للكاتــب االســتاذ  بــن مشــاريع اجلــريان واألعــداء،  العــرب والعروبــة   – 5
خليفــة. حممــد 

٦ – اآلاثر االقتصادية للحرب يف سورية، للدكتور رائد وهيبة.
7 – املعتقلــون واملغيبــون يف ســورية والعــراق لألســتاذين محيــدة نعنــع ود. 

احلبيــب. مهــدي 
8 – الفلسطينيون يف سورية وموقفهم من الثورة لألستاذ أكرم عطوة.

تــدور مواضيعهــا  الــي  الشــعرية  القصائــد  مــن  عــدداً  الشــاعران د. مضــر صقــال وحممــد خليفــة  ألقــى  الــدورة  ويف ختــام 
واملقاومــة. واحلريــة  الثــورة  قضــااي  حــول  ومضامينهــا 

وحتــدث الكاتــب الفلســطيي الســوري أكــرم عطــوة يف ورقتــه عــن الفلســطينن يف ســورية ودورهــم يف احلــراك الثــوري الســوري، 
ووقوفهــم وحبمــاس شــديد مــع الشــعوب العربيــة الــي انتفضــت يف عــام 2011 بوجــه رمــوز االســتبداد.

والفلســطينيون مل يفاجئهــم ذلــك احلضــن الشــعيب الدافــئ الــذي احتضنهــم يف ســوراي، ألن فلســطن هــي جــزء مــن ســوراي، وأن 
التداخــل الســكاين التارخيــي بــن الســورين والفلســطينين يؤكــد أهّنــم كانــوا ومازالــوا شــعباً واحــداً.

هلــذا كان الفلســطينيون يف ســورية ومنــذ بــداايت الثــورة الســورية يف خضــّم الثــورة وســوف يســتمرون فيهــا حــى حُتقــق “ثــورة 
الكرامــة واحلريــة والدميقراطيــة” أهدافهــا كاملــة.

وكتــب الدكتــور عبــد الناصــر ســكرية: إن التأكيــد علــى عروبــة ســورية يف ســياق الســعي املتواصــل لبنــاء نظــام حــر عــادل حيمــي 
أرضهــا وال يفــرط فيهــا ؛ حيمــي شــعبها وال يقتلــه ويذلــه ، فإمنــا ميثــل إصــراراً علــى امتــزاج مجيــع مقومــات اجملتمــع الســوري 
ومكوانتــه يف إطــار اترخيــي حضــاري واحــد، وهــذا يعــي أتكيــداً علــى مشــاركة اجلميــع والتمســك هبــم أبنــاء لســورية ومواطنــن 
فيهــا، وعروبــة ســورية ال تعــي اســتبعاداً ألحــد،  هويتهــا تشــكلت يف ســياق تفاعــل حضــاري اترخيــي طويــل وعميــق، عروبــة 
ســورية ليســت وجهــة نظــر، وليســت عقيــدة حزبيــة، كمــا ليســت موقفــاً سياســياً او برانجمــاً للعمــل السياســي أو اجتهــاداً 
مذهبيــاً أو طائفيــاً أو دينيــاً، وحدهــا العروبــة جامعــة موحــدة.  االســتاذ مــروان العــش كتــب تعقيبــاً علــى اجلهــد املبــذول يف 
امللتقــى: املفهــوم احلداثــي للعروبــة، جيــب أن يؤكــد علــى جتذيــر وترســيخ مفهــوم األمــة الوطــن املســتقبل، ويؤصــل هــذا املفهــوم 
ابجلانــب املضــيء مــن عروبتنــا وقوميتنــا الــي نعتــز، وقامــات عربيــة قدمــت للحضــارة االنســانية عــرب آالف الســنن، حنــن 
شــعب مغــرق يف التاريــخ واملعرفــة واألدب واحلضــارة وجتديــد ذلــك يتطلــب بنــاء جيــل مؤمــن ويفتخــر ابإلنتمــاء ألخــوة عروبيــة 
شــرقاً وغــرابً ميثلهــا روح ونبــض الشــعب. وكتــب الدكتــور نــوار عطفــة عــن العروبــة كإنتمــاء متكامــل األبعــاد، والــي هــي أمســى 
مــن أن تكــون فصيلــة دم وجمــرد إنتســاب عاطفــي، وهــي أكثــر رفعــة مــن جمــرد إمتــداد جغــرايف لشــعب موحــد اللســان، رغــم 

أمهيــة هــذا البعــد وتفــرده،
إهنــا اإلســهام املتميــز يف إغنــاء حركــة الفعــل احلضــاري العاملــي، فاألمــة العربيــة متتلــك كل مقومــات النهــوض، وحوامــل املشــروع 
العــريب احلقيقــي موجــودة وعليهــا أتطــري اجلهــود وســكبها يف بوتقــة اإلجنــاز. إن مل تكــن العروبــة حلمــة النســيج االجتماعــي 
لبــالدان فليــس بعدهــا حلمــة ؛ وكل مجاعــة قبليــة أو عرقيــة أو طائفيــة أو مذهبيــة تصبــح حينئــذ كيــاانً قائمــاً بذاهتــا متميــزة عمــن 
حوهلــا مناكفــة هلــا متغايــرة عنهــا، األمــر الــذي يعــي إهنيــار البــالد وقيــام كيــاانت تقســيمية متناحــرة متضاربــة، تعجــز كل واحــدة 
منهــا عــن محايــة ذاهتــا ، فتحتــاج محايــة خارجيــة وتصبــح قضيتهــا تعميــق خصائصهــا تربيــراً النفصاهلــا عــن اجملمــوع ؛ فتلجــأ 
إىل تزويــر التاريــخ واحلقائــق واإلرهتــان التــام للحمايــة األجنبيــة، وهكــذا تضــع دول احلمايــة االجنبيــة يدهــا علــى البــالد والعبــاد 
واملقــدرات وتصبــح الســيد احلاكــم، وحدهــا رابطــة العروبــة تشــد مجيــع املكــوانت إىل كيــان واحــد ، يســتطيع أن يســتمر ويبــي 
ويعمــر وحيمــي أبنــاءه ويــرد أطمــاع املعتديــن والطامعــن، وال حيــاة ألي مــن املكــوانت أاي كان شــكلها إال يف إطــار العروبــة.
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لقــد حتولــت »املســألة الســورية« إىل مشــكلة »احتــالل أمريكــي«؛ إذ إن ثلــث األراضــي الســورية خضعــت لالحتــالل 
بعــد التــذرع مبكافحــة تنظيمــي يب كا كا وداعــش اإلرهابيــن. وخبــالف ذلــك فــال ميكــن ألي وصــف آخــر أن يقــودان 

إىل أن نركــز علــى حــل األزمــة الســورية.
جيــب أن يكــون أهــم ســؤال نطرحــه هــو »مــاذا تفعــل الــوالايت املتحــدة يف هــذه املنطقــة؟«  مــن دعاهــا للمجــيء؟ 

وأبي شــرعية أتــت؟ وأبي حجــة تســتطيع اجللــوس علــى الطاولــة؟
هنــا دولــة تتعــرض لالحتــالل خطــوة خبطــوة وعلــى مــرأى ومســمع اجلميــع. إهنــا ليســت مشــكلة ســوراي وحدهــا، بــل 
مشــكلة املنطقــة أبكملهــا ســيتمخض عنهــا نتائــج فادحــة مل نتوقعهــا أبــدا ختــص املنطقــة ابلكامــل. وهلــذا علــى اجلميــع 

االســتعداد ملواجهــة هــذا األمــر.
االحتالل األمريكي يف سوراي هو »قضية ختص تركيا ويعد مشكلة ابلنسبة هلا«

إن الســبب واملصــدر الرئيســي لــكل املخــاوف األمنيــة لرتكيــا هــو االحتــالل األمريكــي يف ســوراي. إذ أن أكــرب وأقــرب 
هتديــد أيتينــا مــن جارتنــا ســوراي. وهلــذا علــى كل مــن حيمــل »هــم تركيــا« أن يركــز علــى هــذا املوضــوع ويكشــف عــن رد 
فعلــه علــى الفــور. إن االحتــالل األمريكــي يف ســوراي هــو »قضيــة تركيــا«. ذلــك ألن تلــك احلــرب مت إجيادهــا مــن أجــل 
خلــق »جبهــة تركيــا« والدفــع برتكيــا جلبهــة املواجهــة. ومنــذ ذلــك اليــوم وحنــن حنــاول إغــالق تلــك اجلبهــة وعــدم االنــزالق 

هبــا. وإذا كنــا نريــد حــل املشــاكل األمنيــة الــي تعــاين منهــا تركيــا فيجــب أوال إهنــاء االحتــالل األمريكــي يف ســوراي.
إن االحتــالل األمريكــي يف ســوراي إمنــا هــو حقيقــة تفــوق كل اهلــوايت السياســية داخــل تركيــا، وعلينــا أن نفهــم األمــر  
علــى هــذا النحــو. ليــس أمامنــا أي خيــار آخــر ســوى إبــداء ردود فعــل مجاعيــة ومشــرتك جتاهــه، والتفكريبعقليــة مجعيــة 
مشــرتكة ملواجهــة هــذا االحتــالل بغــض النظــر عــن أي جبهــة يقــف عليهــا كل تيــار مــن التيــارات املوجــودة علــى 

الســاحة اليــوم.
تقام اليوم يف شرق الفرات أكرب جبهة صراع منذ احلرب العاملية األوىل 

إذا مل ينتــه ذلــك االحتــالل األمريكــي فــإن أمــن تركيــا ســيظل دائمــا معرضــا للتهديــد، وســيصبح مســتقبلها أخطــر 
مــن حاضرهــا. إن كل مــا نناقشــه اليــوم خبصــوص يب كا كا واإلرهــاب إمنــا هــو يف الواقــع حماولــة خللــق »جبهــة تركيــا« 

كجبهــة مواجهــة وصــراع، وهلــا الســبب، فــإن هــذه قضيــة وطنيــة مشــرتكة بيننــا مجيعــا.
وهلــذا فــال داعــي للنظــر للمســتقبل، أذ يكفينــا حــى أن ننظــر إىل احلاضــر، ســنجد إن احلــزام املمتــد مــن حــدود إيــران 

إىل البحــر املتوســط ويشــمل مجيــع أراضــي مشــال العــراق وســوراي إمنــا هــو حماولــة إلقامــة جبهــة معاديــة لرتكيــا.
إهنــا أكــرب جبهــة تســتهدف تركيــا منــذ احلــرب العامليــة األوىل. وإن كل مــن حيــاول »هتويــن« أمــر هــذه اجلبهــة والتقليــل 

مــن شــأهنا حبجــج خمتلفــة إمنــا هــو يســتهدف مســتقبل بلــدان ويريــد تدمــريه.
»القسم أو املرحلة الداخلية« من اجلبهة ..ال أحد يسأل عن االحتالل

إهنــا خليانــة عظمــى أن يســعى البعــض إلجنــاز املرحلــة الداخليــة مــن جبهــة املواجهــة هــذه أوحيــاول جتاهلــو إخفــاء اخلطــر 
عــن عقــول أبنــاء وطننــا ويتعاونــون مــع االحتــالل املنتشــر جنــوب أراضينــا ويتســرت علــى كل ذلــك ابلعبــارات املنمقــة و 
»خطــاابت احلــق«. إن اجلبهــة الداخليــة مشــّكلة مــن أجــل احلــرب الصرحيــة وتســهيل شــؤون مــن ابخلــارج. الحظــوا أن 
أحدا منهم ال يتحدث وال يتســاءل أبدا عن االحتالل األمريكي، وال يعرتضون أبدا بقوهلم »ملاذا الوالايت املتحدة 
هنــا؟« رمبــا يكــون هنــاك مــن يفكــرون مرتكزيــن علــى يب كا كا وحــزب الشــعوب الدميقراطــي، ورمبــا يكــون هنــاك مــن 
خيطــط ألصــوات حيصدهــا يف االنتخــاابت، لكننــا أمــام مســألة دوليــة قائمــة أكــرب بكثــري مــن يب كا كا وحــزب الشــعوب 

الدميقراطــي، وهــي املســألة الــي تســتهدف تركيــا ال إيــران!
ذلــك أن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى حتريــك املنطقــة ورســم مالمــح جديــدة للتاريــخ واجلغرافيــا. فهــذه القــدرة 

موجــودة لــدى تركيــا فقــط. وهلــذا فإهنــم يعتــربون تركيــا »هتديــدا« وحياولــون إبطائهــا وإيقافهــا وتقزميها.
اي من تقولون »ما لنا ولسوراي؟ »إننا نتحدث يف الواقع عن تركيا

ميكــن أن يقولــوا »مــا لنــا وســوراي«، لكــن هــذه القضيــة يف احلقيقــة ليســت قضيــة ســوراي، بــل إنــه هتديــد كبــري يقــرتب، 
وإننــا يف قلــب هــذا التهديــد حــى يف هــذه اللحظــة. وال يريــد املــرء حــى التفكــري فيمــا ســيحدث يف املرحلــة التاليــة. 
ذلــك أننــا رأينــا منوذجــا علــى ذلــك يف 15 متــوز. إن مشــال ســوراي ال يشــهد فقــط نشــر الكثــري مــن األســلحة، بــل 
إن »اجلبهــة الداخليــة« يتــم تعزيــزه بســرعة كبــرية. وعليــه، فــإن »تطبيــع« هــذه اجلبهــة الداخليــة والتضامــن معهــا ليــس 
مســألة متعلقــة أبــدا بنقاشــات السياســة الداخليــة يف تركيــا. وبقــدر مــا أن هــذا األمــر يعتــرب أولويــة ابلنســبة لرتكيــا، فإنــه 
جيــب أن يكــون كذلــك هدفــا أساســيا لســوراي وإيــران وروســيا ودول املنطقــة. فهنــا يكــون عنــوان حــل كل هــذه األمــور 

خــالل املرحلــة النهائيــة بغــض النظــر عــن الســيناريو والعــرض واحلــل املطروحــن علــى الطاولــة.
هل الدفاع عن تركيا ليس مهمة أردوغان وحده؟

إن الدفــاع عــن تركيــا ليــس مهمــة الرئيــس أردوغــان وداعميــه فحســب. وإنــه يتعــرض هلــذا الســبب حتديــدا لالســتهداف 
واهلجــوم واخليانــة. كمــا أنــه يتعــرض لالســتهداف علــى املســتوى الــدويل ومــن جانــب »اجلبهــة الداخليــة« ألنــه يدعــم 
»حمــور تركيــا« ويعــزز قدراتــه. إن الدفــاع عــن تركيــا مهمــة كل مواطــن تركــي. وبغــض النظــر عــن التيــار السياســي الــذي 

تنتمــون لــه، فإنــه ال ميكــن أبــدا أن يكــون هنــاك أي حســاب سياســي أمســى مــن هــذه املهمــة الســامية.
وهلــذا فــإن التدخــل يف شــرق الفــرات يعتــرب مســألة قوميــة ابلنســبة لوطننــا، كمــا أنــه دفــاع عــن تركيــا. مل يعــد هنــاك شــيء 

امســه قضيــة ســوراي، بــل هنــاك هتديــدات تواجههــا تركيــا.
وهلذا علينا أن نقرر على أي جبهة سنقف.

Artık “Suriye sorunu” bir “Amerikan işgali” sorunudur. Ülkenin üçte biri PKK ve 
DEAŞ gerekçesi üretilerek işgal edildi. Bunun dışında hiçbir tanımlamanın, Suriye 
meselesinde çözüme odaklı olması mümkün değil.
En önemli sorgulama, “ABD’nin burada ne işi var” sorgulaması olmalı. Kim davet etti, 
hangi meşruiyetle geldi, hangi gerekçeyle masaya oturabiliyor?
Göz göre göre, adım adım bir ülke işgal ediliyor. Bu, sadece Suriye’nin sorunu değil. Bu 
bütün coğrafyanın sorunu. Tahmin edemediğimiz ölçekte, bölgenin tamamıyla ilgili ağır 
sonuçlar doğuracaktır. Herkesin buna hazırlıklı olması gerekiyor.
SURİYE’DEKİ ABD İŞGALİ BİR “TÜRKİYE SORUNU”DUR
Türkiye’nin bütün güvenlik kaygılarının ana kaynağı da işte Suriye’deki Amerikan işga-
lidir. Çok büyük ve en yakın tehdit buradan geliyor. “Türkiye düşüncesi” olan herkesin 
acil biçimde bu konu üzerinde kafa yorması, tepki göstermesi gerekir. Suriye’deki Amer-
ikan işgali bir “Türkiye Sorunu”dur. Çünkü bu savaş, “Türkiye Cephesi”ni açmak için 
çıkarıldı. O günden bu yana bu cepheyi kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin güvenlik so-
runlarını çözmek istiyorsak önce Suriye’deki Amerikan işgalinin sona ermesi gerekiyor. 
Suriye’deki Amerikan işgali Türkiye içindeki siyasi kimliklerin çok ötesinde bir gerçek-
liktir, öyle algılanmalıdır. O işgale karşı, bugün kimlerin hangi cephede olduğuna bak-
maksızın, ortak bir tepki vermekten, ortak bir akıl üretmekten başka hiçbir yolumuz yok.
1. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK CEPHEYİ KURUYORLAR..
O işgal sona ermezse Türkiye’nin güvenliği her zaman tehdit altında olacak. Yarını 
bugünden çok daha tehlikeli hale gelecek. PKK ve terör üzerinden tartıştığımız her şey, 
bir “Türkiye Cephesi” inşası. Öyleyse, bu bir ulusal meseledir, ortak meselemizdir.
Bunun için geleceğe bakmaya gerek yok. Bugüne bakmamız yetiyor. İran sınırından 
Akdeniz’e uzanan ve Irak ile Suriye’nin bütün kuzeyini kapsayan kuşak, bir cephe in-
şasıdır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’yi hedef alan en büyük cephedir. Bu cepheyi, 
değişik gerekçelerle “normalleştirmeye” çalışan herkes ülkemizin geleceğine kurşun 
sıkmaktadır.
CEPHENİN “İÇERİDEKİ AYAĞI”.. HİÇBİRİ İŞGALİ SORGULAMIYOR
Bu cephenin içerideki ayağını oluşturmak, tehlikeli milletimizin zihinlerinden uzak tut-
mak, güneyimizdeki işgalle iş tutmak, bunları da süslü cümlelerle, “hakkaniyet nutuk-
ları”yla örtbas etmek bildiğimiz ihanettir. İçerideki cephe açık savaş için, dışarıdakilerin 
işini kolaylaştırmak için formatlanıyor. Dikkat edin hiçbiri ABD işgalini sorgulamıyor. 
Ağızlarından “ABD niye burada” diye bir itiraz yükselmiyor. PKK ve HDP eksenli 
düşünenler olabilir. Oy hesabı yapanlar olabilir. Ama PKK ve HDP’nin çok ötesinde 
çokuluslu bir kurgu var ve uygulanıyor. Kurgunun ana hedefi İran değil, Türkiye!
Çünkü sadece Türkiye, bütün coğrafyayı harekete geçirebilir. Sadece Türkiye yeni bir 
coğrafya ve tarih inşa edebilir. Bu güç sadece Türkiye’de var. Bu yüzden Türkiye “te-
hdit” görülüyor. Bu yüzden onu yavaşlatmanın, durdurmanın, küçültmenin hesapları 
yapılıyor.
“SURİYE’DEN BİZE NE” DİYENLER, ASLINDA TÜRKİYE’Yİ KONUŞUYORUZ.
“Suriye’den bize ne” diyebilirler. Ama gerçekten de bu, Suriye meselesi değil. Yaklaş-
makta olan bir büyük tehdit ve biz şuan bile bu tehdidin içindeyiz. Bir adım sonrasını 
düşünmek bile istemiyor insan. 15 Temmuz’da bunun bir örneğini gördük çünkü.
Sadece Suriye’nin kuzeyine silah yığınağı yapılmıyor, “iç cephe” de hızla güçlendirili-
yor. Öyleyse bu içerideki cepheyi “normalleştirmek”, onunla dayanışma içine girmek 
hiçbir şekilde iç siyasi tartışmalarla alakalı bir durum değil.
Bu, Türkiye’nin önceliği olduğu kadar, Suriye’nin, İran’ın, Rusya’nın ve bölge ülkel-
erinin ana hedefi olmak zorundadır. Hangi senaryo, hangi teklif, hangi çözüm önerisi 
gelirse gelsin, nihai noktada hepsinin çözüm adresi burasıdır.
BU ÜLKEYİ SAVUNMAK SADECE ERDOĞAN’IN MI GÖREVİ? HANİ SİZ NEREDESİNİZ?
Bu ülkeyi savunmak sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ona destek olanların görevi 
değil. O, zaten bu yüzden hedef alınmakta, saldırılara ve ihanetlere uğramaktadır. O, 
“Türkiye Ekseni”ni güçlendirdiği için küresel ölçekte ve “iç cephe” tarafından hedef 
alınmaktadır. Türkiye’yi savunmak bu ülkeyi “vatan” bilen herkesin görevidir. Hangi 
siyasi kimlikten olursanız olun, hiçbir iç politik hesap bu büyük görevin üstünde değil 
ve olamaz. Bu yüzden, Fırat’ın Doğu’suna müdahale ülkemiz için milli bir mesele, Tür-
kiye’yi savunma meselesidir. Artık Suriye sorunu yok, Türkiye’nin karşı karşıya bulun-
duğu tehditler var.
Nerede duracağımıza ona göre karar verelim.

İbrahim KARAGÜL

Suriye’de Tek Sorun ABD Işgalidir
المشكلة الوحيدة في سوريا هي االحتالل األمريكي فيها

إبراهيم كاراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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استضاف قصرتشنكااي الرائسي قمة ثالثية مهمة أمس.
إذ اجتمع قادة كل من تركيا وروسيا إيران يف خامس قمة ثالثية تعقد خالل عامن.

أبرز ما كان على جدول أعمال القمة مواضيع إدلب والالجئن وشرق الفرات واللجنة الدستورية.
وكمــا أشــار الرئيــس أردوغــان للصحافــة يف اجلــزء العلــي مــن القمــة، فــإن عمليــة أســتاان هــي العمليــة الوحيــدة الــي ميكــن 

أن تتخــذ خطــوات ملموســة يف امللــف الســوري.
أمــا روحــاين فقــد لفــت االنتبــاه إىل »اتفاقيــة أضنــة« وإىل االعتــداءات اإلســرائيلية املتكــررة مؤكــدا أن الوجــود األمريكــي 
يف ســوراي هــو »قــوة احتــالل«، يف حــن أكــد بوتــن علــى »مكافحــة اجلماعــات املتطرفــة« وأنــه ال ميكــن تقســيم ســوراي 

إىل مناطــق نفــوذ.
و   ســوراي«  أراضــي  »وحــدة  علــى  احلفــاظ  ضــرورة  هــي  الزعمــاء  بــن  املشــرتكة  القواســم  أخــرى، كانــت  بعبــارة  أي 

سوتشــي. اتفــاق  تنفيــذ  قضيــة  أنقــرة  قمــة  يف  القــادة  اســتعرض  السياســية«. كمــا  حتقيق«الوحــدة 
كمــا نوقــش موضــوع تنفيــذ القضــااي الــي توافــق عليهــا كل مــن أردوغــان وبوتــن خــالل حماداثهتمــا يف 28 أغســطس 

املاضــي.
وأعتقــد أنــه مت أيضــا نقــاش قضــااي مثــل وضــع الطــرق الســريعة M-4 و M-5 ، ومســتقبل هيئــة حتريــر الشــام، 

الصــراع واالشــتباكات علــى أرض جديــدة. الرتكيــة، واســتمرار  املراقبــة  نقــاط  واهلجمــات علــى 
***

يف البدايــة، لقــد كان توقيــت قمــة أنقــرة ابلــغ األمهيــة واحلساســية. فقــد ازدادت نســبة التوتــر والقلــق يف إدلــب منــذ بــدء 
تركيــا والــوالايت املتحــدة العمــل املشــرتك مــن أجــل إنشــاء منطقــة آمنــة يف شــرق هنــر الفــرات.

وكانــت أنقــرة قــد هــددت دمشــق بـــاملعاملة ابملثــل و »االنتقــام« ردا علــى حتــرش قــوات األســد بنقــاط املراقبــة الرتكيــة 
واســتهدافها.، 

ويف هــذا الســياق، فقــد حتــول 700000 شــخص مــن إدلــب إىل حالــة الجــئ، وهــو مــا أفــزع عواصــم االحتــاد األورويب 
ودفعهــا لــدق انقــوس اخلطــر.

ويف وقت الحق، متت السيطرة على التوتر من خالل اجتماع أردوغان بوتن وتفامهاهتما
. قبــل يــوم واحــد مــن قمةأنقــرة، اشــتكى نظــام األســد مــا يســمى بقــوات ســوراي الدميوقراطيــة إىل األمــم املتحــدة ابعتبارهــا 

»منظمــة إرهابيــة انفصاليــة«.
يف األايم األخــرية هاجــم احلوثيــون املدعومــون مــن إيــران أكــرب مؤسســة نفطيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية »أرامكــو« 

وهــو مــا  زاد مــن حــدة التوتــر يف منطقــة اخلليــج، إذ أن األمــن النفطــي يف اخلليــج ابت يف خطــر شــديد.
***

بعــد اهلجــوم علــى أرامكــو، محــل وزيــر اخلارجيــة األمريكــي بومبــو إيــران املســؤولة ، بينمــا قــال الرئيــس ترامــب إن إبمكاهنــم 
ضــرب إيــران حســب التأكيــدات مــن ذلــك.

لقــد أظهــرت إيــران الــي ختضــع لعقــوابت أمريكيــة شــديدة أهنــا مل تستســلم وأهنــا تعــد فاعــاًل مؤثــرا يف املنطقــة. وأثبتــت أن 
إبمكاهنــا إيقــاع ضــرر كبــري وخطــري ابلســعودية الــي تعــد أكــرب حليــف لواشــنطن يف املنطقــة، وذلــك مــن خــالل القــوات 

ابلوكالــة الــي تدعمهــا.
أمــا ترامــب - الــذي عــزل مستشــاره لألمــن القومــي جــون بولتــون- فهــو يف حالــة مناقشــة خليــار ال يريــده قبــل االنتخــاابت 
وال يفضلــه، وهــو الــرد العســكري علــى إيــران مقابــل هجماهتــا. وذلــك ألن طهــران تــرد اســرتاتيجية »الضغــط األقصــى« 

لواشــنطن بـــاسرتاتيجية »الضغــط الســاخن« الــي تســتهدف مــن خالهلــا حلفــاء الــوالايت املتحــدة ابملنطقــة.
***

وهكــذا فقــد أوضحــت قمــة أنقــرة الــي عقــدت يف هــذه الفــرتة احلرجــة، أنــه علــى الرغــم مــن مجيــع االختالفــات يف املصــاحل 
واالهتمامــات بــن هــذه الــدول الثالثــة الضامنــة، فــإن هــذه الــدول جنحــت يف ضمــان اســتمرار عمليــة أســتاان وتفامهاهتــا. 
وقد مت التوصل إىل على األمساء من قبل اللجنة الدســتورية. أما إجراءات العمل والتنفيذ فســيتم مناقشــتها. ســيتم اختاذ 

»خطــوات أمنيــة إضافيــة« مــن قبــل هــذه الــدول مًعــا مــن أجــل جعــل منطقــة إدلــب منطقــة خاليــة مــن النــزاع واالشــتباك.
ومــع ذلــك فإنــه مــن الســابق ألوانــه ومــن املبكــر إهنــاء احلــرب يف ســوراي والعــودة إىل احليــاة السياســية الطبيعيــة كمــا قــال 

وزيــر اخلارجيــة الروســي الفــروف.
إن القمم الثالثية تسري عرب مفاوضات صعبة ووانعكاسات القوة على الطاولة.

يف هــذا الصــدد فإنــه ال ميكــن للمشــكلة يف إدلــب أن ختتفــي وتــزول دون أن يكــون مصــري  هيئــة حتريــر الشــام ومســتقبل 
الالجئــن معروفــا

ولكــن وانطالقــا مــن وصــف نظــام األســد لـــ »قــوات ســوراي الدميوقراطيــة« ابملنظمــة اإلرهابيــة االنفصاليــة، فــإن دمشــق 
ســتزيد مــن الضغــط علــى وحــدات محايــة الشــعب. لقــد أظهــرت قمــة أنقــرة أن كل خطــوة ملموســة مت اختاذهــا خــالل 

عمليــة أســتاان ســتجعل مهمــة وحــدات محايــة الشــعب أكثــر صعوبــة.
***

لقــد كان لروحــاين أيضــا يف أنقــرة أجنــدة اقتصاديــة أخــرى خمتلفــة أكثــر عــن ملــف ســوراي. وهــذا مــا ســيتم نقاشــه اليــوم 
خــالل انعقــاد اجتمــاع الــدورة 27 للجنــة االقتصاديــة املشــرتكة بــن تركيــا وإيــران. فهــم إيــران اليــوم حتقيــق هــدف رفــع 
التبــادل التجــاري املشــرتك مــع تركيــا إىل 30 مليــار دوالر، وإنشــاء آليــات ميكنهــا التغلــب علــى العقــوابت األمريكيــة، 

وذلــك ألن التكلفــة املاليــة للعقــوابت األمريكيــة بلغــت مليــار دوالر أســبوعيا.
أنقــرة تعمــل علــى حــرف مؤشــر الســاعة )رقــاص الســاعة( الــذي بــن غــرب وشــرق الفــرات لصاحلهــا تدرجييــا خطــوة 
خبطــوة. اجتمــاع أردوغــان مــع ترامــب علــى هامــش اجتماعــات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة األســبوع املقبــل أمــر ابلــغ 

األمهيــة أيضــا.

Çankaya Köşkü dün önemli bir üçlü zirveye ev sahipliği yaptı.
Türkiye, Rusya ve İran liderleri iki yıldır düzenledikleri üçlü zirvelerin beşincisi için 
bir araya geldi.
Gündem İdlib, mülteciler, Fırat’ın doğusu ve anayasa komitesiydi.
Başkan Erdoğan’ın zirvenin basına açık kısmında işaret ettiği gibi “Astana süreci Suri-
ye’de somut adımlar atılabilen yegane süreçtir.”
Ruhani, “Adana Mutabakatına”, “ABD’nin işgalci güç olduğuna” ve İsrail’in saldırıları-
na” dikkat çekerken Putin, “aşırı gruplarla mücadele” ve “Suriye’nin nüfuz alanlarına 
bölünemeyeceği” üzerinde durdu.
Yani, Suriye’nin “toprak bütünlüğü” ve “siyasi birliği” liderlerin ortak noktasıydı.
Ankara Zirvesi’nde liderler hem Soçi mutabakatının uygulamasını gözden geçirdi.
Hem de Erdoğan ve Putin’in 28 Ağustos’taki görüşmelerinde uzlaştıkları konuların 
uygulamasını görüştü.
Komiteler arasında da M-4 ve M-5 otoyollarının durumu, HTŞ’nin geleceği, Türk gö-
zlem noktalarına yapılan saldırılar ve çatışmasızlığın yeni bir zeminde devam ettirilme-
si gibi konuların tartışıldığını tahmin ediyorum.
***
Öncelikle, Ankara Zirvesi’nin zamanlaması hayli kritikti.
Türkiye’nin ABD ile Fırat’ın doğusunda güvenli bölge için birlikte çalışmaya başla-
masından sonra İdlib’te gerilim yükselmişti.
Esad güçlerinin Türk gözlem noktalarını taciz etmesi karşısında Ankara, Şam’ı “misil-
leme” yapmakla tehdit etmişti.
Bu arada, 700 bin İdlib’li mülteci konumuna düşmüş ve AB başkentleri alarma geçmişti.
Daha sonra Erdoğan-Putin görüşmesiyle gerginlik kontrol altına alınmıştı. Zirveden bir 
gün önce de Esad Yönetimi, SDG’yi “ayrılıkçı terör örgütü” olarak BM’ye şikayet etti.
Geçtiğimiz günlerde ise İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın en büyük petrol te-
sisine saldırması Körfez’deki tansiyonu yükseltti.
Körfez’deki petrolün güvenliği ciddi risk altında.
***
Saldırıdan sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran’ı sorumlu tutarken Başkan Trump 
doğrulamaya göre İran’ı vurabileceklerini söyledi.
ABD’nin ağır yaptırımları altında bunalan İran pes etmediğini ve bölgenin etkili bir 
aktörü olduğunu gösterdi.
Vekil güçlerinin Washington’un bölgedeki en büyük müttefiki Suudi Arabistan’a cidden 
zarar verebileceğini ispatladı.
Ulusal Güvenlik danışmanı Bolton’u kovan Trump ise seçimler öncesi hiç istemediği 
bir seçeneği, yani İran’a askeri misilleme yapmayı tartışmak durumunda.
Zira Tahran, Washington’un “maksimum baskı” stratejisine karşı ABD’nin müttefikler-
ini hedef alan “sıcak baskı” ile cevap veriyor.
***
İşte böylesi kritik bir dönemde gerçekleşen Ankara Zirvesi, bütün çıkar farklılıklarına 
rağmen, bu üç garantör ülkenin Astana Sürecini devam ettirmekte başarılı olduğunu 
gösterdi.
Anayasa komitesindeki isimler üzerinde uzlaşmaya varıldı.
Çalışma usulü ise görüşülecek. İdlib çatışmasızlık bölgesi için de birlikte “ilave güven-
lik adımları” atılacak.
Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un söylediği gibi Suriye’de savaşın sona ermesi 
ve normal siyasi hayata dönmek için henüz erken.
Üçlü zirveler zorlu müzakereler ve sahadaki gücün masaya yansıtılmasıyla yürüyor.
Bu açıdan HTŞ’nin kaderi ve mültecilerin geleceği belli olmadan İdlib’deki sorunun 
ortadan kalkması mümkün değil.
Ancak Esad’ın SDG’yi “ayrılıkçı terör örgütü” olarak nitelemesinden anlaşıldığı üzere 
Şam, YPG üzerindeki baskısını artıracak. Ankara Zirvesi gösterdi ki, Astana Sürecinde 
atılan her somut adım YPG’nin işini zorlaştıracak.
***
Ruhani’nin Ankara’da Suriye’den daha farklı bir ekonomik gündemi de vardı.
O da bugün gerçekleştirilecek Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonunun 27. Dö-
nem Toplantısında ele alınacak.
İran, 30 milyar dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşma ve ABD’nin yaptırımlarını aşabi-
lecek mekanizmaları üretme derdinde.
Zira yaptırımların mali bedeli haftalık bir milyar dolara ulaştı.
Ankara, Fırat’ın batısı ile doğusu arasında oluşan sarkacı adım adım kendi lehine çe-
viriyor. Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu sırasında Erdoğan’ın Trump ile yapacağı 
görüşme de kritik önemde.

Burhanettin DURAN

Kritik bir dönemeçte Ankara Zirvesi
قمة أنقرة التي جاءت في مرحلة ومنعطف حساسين

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



“العامل يعاين،ولكن ليس بسبب عنف األشرار، بل من صمت الناس الطيبن “.
مثال: إبراهيم تينيكي

هنــاك عبــارة شــائعة يف تركيــا تقول:”ســتكون العــودة رائعــة!” أي نريــد أن نقــول أنــي ســوف أعــود مــرة أخــرى 
بتحــول كامــل مــن الــرأس إىل أمخــص القدمــن، ويف ذلــك الوقــت ســتكون العــودة رائعــة، وهــذه اجلملــة نقوهلــا بشــكل 

خــاص عندمــا تكــون لنــا رغبــة يف العــودة إىل مــكان انفصلنــا عنــه بغــري رغبتنــا وإرادتنــا. 
بينمــا كنــت أفكــر يف هــذه العبــارة يف األايم األخــرية  جــاء إىل عقلــي األغنيــة الــي ال تنســى للفنانــة فــريوز “راجعــن 
اي هــوى”، وهــي صاحبــة الصــوت اخلالــد الــي عــربت عــن مشــاعرها بصــورة خمتلفــة، وذلــك كــردة فعــل علــى احلــرب 
األهليــة يف لبنــان يف األعــوام بــن 1975 و 1990، وقــد كانــت فــريوز أبغانيهــا حتتفــظ دائمــا ابألمــل وحتــاول 
ترســيخه مبحيطها.وحينمــا التقطــت اهلاتــف وحبثــت عــن األغنيــة مــن أجــل االســتماع إليهــا، ظهــرت يل صــورة 
يف الفيديــو األول دفعتــي فجــأة إىل الغــوص يف أفــكار خمتلفــة متاًمــا. فاألفــراد الذيــن اضطــروا للمكــوث يف الغربــة 
واملعــاانة فيهــا بعــد تركهــم ملدينتهــم املدمــرة وهــو الذيــن يريــدون أن يصرخــون قائلــن ال بــد مــن أن نعــود يومــا مــا 
آبمــال جديــدة، لقــد زينــوا اجلــدران املنهــارة واملدمــرة بكلمــات فــريوز تلــك الــي ختلــق احلافــز عنــد اإلنســا،”راجعن 

اي هــوي “.
رمبــا كانــت هــذه الكلمــة هــي آخــر صيحــات ملدينــة أحرقتهــا الوحشــية والعنــف ودمرهتــا، أمــا مــا ميــأل اجلانــب األيســر 
مــن إطــار الصــورة، فهــي نظــرات حتــدي اليــأس احلزينــة لشــخصن يرفضــان مغــادرة هــذه املدينــة “حلب”وتركهــا 
إىل مصريمهــا، إذ أهنمــا رغــم بلوغهمــا درجــة كبــرية مــن احلــزن علــى كل ذلــك الفــراق والبعــد واخلســارة،كما لــو كاان 
حيمــالن كل أمل العــامل يف قلبيهمــا، أو كمــا لــو كانــوا يقتطعــون أجــزاء منهــم ويرتكوهنــا يف حلــب، ومــع ذلــك فــإن 
نظــرات هذيــن الشــخصن الــي تتحــدى اليــأس هــي الــي متــأل اجلانــب األيســر مــن إطــار الصورة.حنــن أيًضــا، ننتظــر 
وبنفــس األمــل املختبــئ يف أماكــن تلــك النظــرات احلزينــة لــذاك الشــخصن، ننتظــر عــودة حلــب ، دمشــق ، الرقــة 
، أعــزاز ، إدلــب ، الغوطــة ، محــاة ، محــص ومنبــج وغريهــا إىل أايمهــا القدميــة... نتطلــع إىل تلــك العــودة بفــارغ 
الصــرب. حنــن نعلــم أن هــذه القصــة لــن تنتهــي هبــذا الشــكل ونعلــم أن األايم املوعــودة ليســت ببعيــدة. ألنــه مــن غــري 

اجليــد أن نتحــدث عــن اليــأس حيــث حنــن، أي  يف مكاننــا هــذا!
لذلــك فإنــه إذا كنــا ســنعود حتمــا وبــكل األحــوال، فإنــه يتعــن علينــا االســتعداد لتلــك األايم اجلميلــة القادمــة الــي 
سنرســخ فيهــا العدالــة يف بــالدان وأراضينــا وننشــر املرمحــة والتســامح، مردديــن عبــارة ا”ســتكون العــودة رائعــة”، كمــا 

ويتعــن علينــا معرفــة قيمــة كل حلظــة مــن حلظاتنــا مــا دمنــا ســنعود، وجيــب أن جنعــل هــذا الشــوق مجاعيــا.
 لكــن علينــا أيضــا أن جنعــل هــذا االنتظــار ذو مغــزى ومعــى بقلــوب شــابة مؤمنــة وخملصــة. إن ارتــكاب خطــأ مــن 
قبيــل إمهــال الشــباب أثنــاء وضعنــا خطــط إحيــاء أراضينــا وبلــدان هــو مبثابــة دفــع بلــدان إىل االنتحــار. لســوء احلــظ ، 
فــإن املرحلــة والعمليــة احلاليــة ختلــق ظروفــا هتمــل الشــباب الســوري وترتكــه وحــده وال أتخــذ بيــده. إن الفــراغ الــذي 
ســيجلبه ضيــاع األجيــال الضائعــة معــه سيشــكل خطــرا كبــريا لدرجــة أنــه ســيمنعنا مــن احلفــاظ علــى وجــودان حــى. 
وهلذا الســبب، فإنه جيب التعاون بن كل من يريد أن يكون له رأي وكلمة يف مســتقبل ســوراي، من املثقفن وقادة 
الــرأي والفنانــن واملربــن واملعلمــن والسياســين يف ســوراي، جيــب علــى كل هــؤالء أن يتعاونــوا مــن أجــل إنشــاء جيــل 
شــباب يريــد أن يبــي بلدهــا ويعمرهــا وهــو يصــرخ قائــال “ســتكون العــودة رائعــة”، جيــب أن يتعاونــوا لرتبيــة شــباب 
علــى درايــة مبفاهيــم العدالــة والرمحــة، ويــدرك مســؤولياته يقــدر كل حلظــة مــن وقتــه مــن أجــل الوفــاء هبــذه املســؤوليات 
ابلصــورة األمثــل، شــباب مســتعد لتطويــر أنفســهم، شــباب يهتــم بقضــااي ومشــاكل شــعبه ويعــي أنــه عاجــال أم آجــال 
ســيعود إىل أرضهــم  ووطنهــم.. إن صمــت أولئــك الذيــن لديهــم القــدرة علــى التأثــري يف مصــري بلــد مــا يعــي زايدة 

هائلــة يف املعــاانة ومضاعفــة هلــا.

“Dünya çok acı çekiyor.  Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessi-
zliğinden.” 
İbrahim Tenekeci 
“Dönüşüm muhteşem olacak!” şeklinde âmiyane bir tabir vardır Türkçe’de. Tepeden 
tırnağa bir dönüşümle yeniden döneceğim, işte o zaman dönüşüm muhteşem olacak 
demek isteriz. Bilhassa razı olmadan ayrıldığımız bir mekâna yeniden dönme arzusu 
içerisindeysek bu cümleyi sarf ederiz. 
Geçenlerde bu söz üzerine kafa yorarken,1975 ile 1990 yılları arasındaki Lübnan iç 
savaşına tepki olarak, hiç gülmeyen, şarkılarıyla umudu daima dipdiri tutan, ölümsüz 
sesi ile duyguları bambaşka yorumlayan Feyrûz’un “Rajeen ya Hawa / راجعيــن يــا هــوي” 
isimli unutulmaz eseri geldi aklıma. Dinlemek için hemen telefonuma sarılarak şarkıyı 
arattığımda karşıma ilk çıkan videonun içerisindeki bir fotoğraf beni bir anda bam-
başka düşüncelere dalmaya sevk etti. Harabeye dönmüş bir şehrin ardından gurbete 
zorlanmışve yepyeni umutlarla elbet bir gün döneceğini haykırmak isteyen birileri, 
savaşın ardında bıraktığı yıkık duvarlarıFeyrûz’un insanı motive eden o sözleri ile 
süslemişti: “Döneceğiz Ey Aşk! / ــوي ــا ه ــن ي .”راجعي
Bu söz, vahşetin yakıp yıktığı bir şehrin son çığlıklarıydı belki de.. Kadrajın sol 
tarafını ise, bu şehri yani Halep’i,kaderine terk etmeye razı olmayan, dünyanın tüm 
acılarını yüreğinde taşıyormuşçasına hüzünlü, bir parçasını orada bırakmayı reddeden 
iki insanın umutsuzluğa meydan okuyan bakışları dolduruyordu. Bizler de tıpkı o iki 
hüzünlü bakışın bir yerlerinde gizli olan aynı umutla, Halep’in, Şam’ın, Rakka’nın, 
Azez’in, İdlip’in, Guta’nın, Hama’nın, Humus’un, Münbiç’in kendi günlerine dön-
mesini bekliyoruz sabırla. Biliyoruz ki bu hikâye böyle bitmeyecek. Biliyoruz ki 
beklenen günler uzakta değil. Çünkü bizim olduğumuz yerde umutsuzluktan söz et-
mek laf-ı güzaftır!
Öyleyse, madem döneceğiz, “dönüşüm muhteşem olacak” diyerek, her anın kıymeti-
ni bilerek, bu hasreti birlikteliğe vesile kılarak, coğrafyamızı yeniden adaletle, mer-
hametle, hoşgörü ile buluşturacağımız günlerin hazırlığını yapmak durumundayız. 
Ancak bu bekleyişi inanmış “genç” yüreklerle anlamlandırmak zorundayız.Toprak-
larımızı yeniden ihya etmenin planlarını yaparken gençliği ihmal etme gibi bir gaflete 
düşmek, coğrafyamızı intihara sürüklemektir. Ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz 
süreç, Suriyeli gençleri bir başına bırakan bir ortamı da ardından getiriyor. Hâlbuki 
kayıp nesillerin beraberinde getireceği başıboşluk, varlığımızı sürdürmemizi bile en-
gelleyecek kadar büyük bir tehlikeyi de karşımıza çıkaracaktır. Bu yüzden Suriye’nin 
aydınları, kanaat önderleri, sanatçıları, eğitimcileri, siyasetçileri başta olmak üzere, 
bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen herkes,adalet ve merhamet kavram-
larına aşina olmuş, sorumluluklarının farkında olan ve bu sorumluluklarını hakkı ile 
yerine getirmek adına her anı değerlendirip kendini yenileyen, insanının sorunlarını 
mesele edinen ve er ya da geç kendi topraklarına döneceğinin bilinciyle, “dönüşüm 
muhteşem olacak” diye haykırarak coğrafyasını imar ve inşa etmeye talip olan gençler 
yetiştirmek üzere el ele vermek zorundadır.Bir ülkenin kaderine etki etme potansiye-
line sahip olanların sessizliği, çekilen acıların katlanarak artması demektir.
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راجعين يا هوى

عمر فاروق كاوونجو
Ömer Faruk KAVUNCU

Döneceğı̇z Ey Aşk

أستاذ وكاتب
Eğitmen - Yazar


