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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إطالق 
عملية نبع السالم

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Barış Pınarı Harekatı’nın Başladığını İlan Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Suriye’nin kuzeyindeki Doğu Fırat bölgesinde 
PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini temizlemek ve 
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmelerini 
sağlayacak güvenli bölgeyi kurabilmek için Barış 
Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını açıkladı.
Erdoğan, “Harekata katılan kahraman askerlerimize 
ve kuvvetlerimizi destekleyen yerel güçlere 
başarılar diliyorum” dedi.

أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان عــن إطــاق عمليــة نبــع الســام  
يف منطقة شرق هنر الفرات مشايل سوراي لتطهريها من إرهابيي )يب كا كا/ ي 
ب ك وداعــش(، وإنشــاء منطقــة آمنــة لعــودة الاجئــني الســوريني إىل بادهــم.
وقــال: أمتــى التوفيــق جلنــودان األبطــال املشــاركني يف العمليــة وللعناصــر احملليــة 

نبع السالمالداعمــة لقواتنــا.
BARIŞ PINARI
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye YPG/PKK terör 
örgütleriyle mücadele etmektedir, Kürtlerle değil.” Oktay tüm dünyaya Kürtlerle terör örgütlerini birbirinden ayırma çağrısı 
yaparken, Barış Pınarı Harekatı’nın bir işgal hareketi olmadığını belirtti. Oktay, “Biz burada bölgenin istikrara kavuşması ve 
Suriye vatandaşlarının Kürt olsun Arap olsun ülkelerine dönebilmesi için bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın 
hedefinin, terörü yok etmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin siviller 
ve sivilleri koruma konusunda en hassas devlet olduğunu belirten 
Çavuşoğlu, bu hassasiyetin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında 
açık bir şekilde görüldüğünün altını çizdi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevini 
cesurca yerine getirdiğini ve Suriye’nin 
kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na 
katılan askerlerin moralinin son derece 
yüksek olduğunu ifade etti. Akar ayrıca 
TSK’nın, NATO orduları ve DAEŞ’e karşı 
faaliyet gösteren ordular arasında DAEŞ’le 
(Fırat Kalkanı’nda) yüz yüze çarpışan tek 
ordu olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Türkiye’deki şehirleri 
hedef alan ve sivillerin 
ölümüne yol açan saldırıları 
nedeniyle YPG/PKK’dan 
kısas alma sözü verdi.

قــال فــؤاد أوقطــاي انئــب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: تركيــا تكافــح ضــد تنظيــم )ي ب ك/ يب كا كا( اإلرهــايب 
وليــس األكــراد، داعيًــا العــامل إىل فصــل األكــراد عــن املنظمــات اإلرهابيــة، وأن عمليــة نبــع الســام ليســت عمليــة احتــال، 

وحنــن هنــا جللــب االســتقرار للمنطقــة حــى يســتطيع املواطنــون الســوريون العــودة إىل أراضيهــم مــن عــرب وأكــراد.

 قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي: تشــاووش أوغلــو اهلــدف مــن عمليــة )نبــع الســام( الــي 
أطلقتهــا تركيــا ، هــو القضــاء علــى اإلرهــاب، وتركيــا أكثــر دولــة لديهــا حساســية مفرطــة 
جتــاه املدنيــني وكيفيــة محايتهــم، ولقــد وضــح هــذا بشــكل جلــي للعــامل أبســره يف عمليــي 

غصــن الزيتــون ودرع الفــرات.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار إن جيــش بــاده 
يــؤدي مهامــه بــكل بســالة، ومعنــوايت جنــوده عاليــة جــداً، 
أثنــاء تنفيــذ عمليــة نبــع الســام مشــال ســوراي ، وأن اجليــش 
الرتكــي الوحيــد مــن بــني جيــوش حلــف الناتــو والتحالــف 
ضــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب، الــذي حــارب التنظيــم بشــكل 

مباشــر وجهــاً لوجــه، وذلــك يف عمليــة درع الفــرات.

يف  االتصــال  دائــرة  رئيــس  تعهــد 
الديــن  فخــر  الرتكيــة،  الرائســة 
إرهابيــي  مــن  ابلقصــاص  ألطــون، 
علــى  )ي ب ك/ يب كا كا(، رداً 
راح  تركيــة،  مــدانً  اســتهدافهم 
املدنيــني.  مــن  العديــد  ضحيتهــا 

تشاووش أوغلو: نبع السالم لدحر اإلرهاب وتحقيق االستقرارنائب أردوغان: على العالم فصل األكراد عن المنظمات اإلرهابية

رئيس دائرة االتصال في الرئاسة التركية يتعهد وزير الدفاع التركي: جيشنا يؤدي مهامه ومعنوياته عالية
بالقصاص لشهداء الهجمات اإلرهابية في تركيا

Erdoğan’ın Yardımcısı: Dünya Kürtlerle Terör Örgütlerini Ayırt EtmelidirÇavuşoğlu: Barış Pınarı’nın Hedefi Terörü Yok 
Etmek ve İstikrarı Sağlamaktır

Türkiye Savunma Bakanı: Ordumuz Görevini Yerine Getirmektedir ve Morali Yüksektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Türkiye’deki Terör 

Saldırılarında Şehit Olanlar İçin Kısas Sözü Verdi

ABD ve Rusya, Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde Türkiye tarafından gerçekleştirilen Barış 
Pınarı Harekatı’nı kınamak amacıyla BM Güvenlik Konseyi’ne getirilen taslağı reddetti. 
Taslak, Suriye’nin kuzeydoğusundaki verileri incelemek amacıyla Güvenlik Konseyi 
tarafından tertiplenen kapalı bir oturumda sunuldu.

رفضــت الــوالايت املتحــدة وروســيا، مقرتحــاً يف جملــس األمــن الــدويل إلدانــة عمليــة نبــع الســام الرتكيــة يف شــرق هنــر الفــرات 
بســوراي، خــال جلســة مغلقــة جمللــس األمــن الــدويل ملناقشــة املســتجدات مشــال شــرقي ســوراي.

الواليات المتحدة وروسيا ترفضان إدانة عملية نبع السالم بمجلس األمن
ABD ve Rusya BM Güvenlik Konseyi’nde Barış Pınarı Harekatı’nı 

Kınamayı Reddetti

NATO Genel Sekreteri, “Türkiye birliğin 
önemli bir üyesidir, gücü de birliğin gücüdür. 
Bizler terörle mücadele yolunda gösterdiği 
çabalardan müteşekkiriz. Nitekim Türkiye 
DAEŞ’i etkisiz hale getirme konusunda 
büyük çaba harcamıştır. Bu nedenle terörle 
mücadelesinde destekliyoruz” açıklamalarında 
bulundu.

احللــف  يف  مهمــة  دولــة  تركيــا  الناتــو:  عــام  أمــني  قــال 
وقوهتــا مــن قــوة احللــف، وحنــن نشــكر جهودهــا مبكافحــة 
اإلرهــاب، خاصــة وأن لرتكيــا مســامهات كبــرية جــداً بدحــر 
حماربتهــا  يف  تركيــا  ندعــم  حنــن  ولذلــك  داعــش،  تنظيــم 

لإلرهــاب.

أمين عام الناتو: تركيا دولة مهمة في الحلف ونحن نشكر 
جهودها بمكافحة اإلرهاب

NATO Genel Sekreteri: Türkiye Birliğin Önemli Bir Üyesidir ve 
Terörle Mücadeledeki Çabaları Nedeniyle Müteşekkiriz
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Özgür Suriye Ordusu’na bağlı el-Ceyş el-Vatani, Fırat’ın doğusunda 
Türkiye’yle birlikte Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerine, sivillere 
karşı en aşağılık ihlalleri yapan PKK/PYD unsurlarına demir yumruk 
indirmelerini söylerken, savaşçılarına yöre halkının, esirlerin, yaralıların 
ve muhaliflerin korunması tavsiyesinde bulundu.

Suriye’deki Aşiret ve Kabileler Konseyi, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın 
doğusunda YPG/PKK örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini 
açıklarken, YPG’nin haydut bir yapılanma olduğunu ve Kürtleri temsil etmediğini dile getirdi.

Türkiye Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nın başlangıcından bu 
yana PKK/PYD/YPG örgütlerine bağlı 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı.

Suriyeli Bağımsız Kürtler Birliği, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı Fırat’ın doğusunda 
başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini açıklarken, Suriye halkının üzerine 
çöreklenen PKK terör örgütünden kurtulma operasyonunun arkasında olduğunu 
belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın çağrısıyla Türkiye’deki 
tüm camilerde Fetih Suresi okunurken, ÖSO 
ve TSK’nın Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği 
harekat için dualar edildi.

طالــب اجليــش الوطــي التابــع للجيــش الســوري احلــر، جنــوده املشــاركني يف عمليــة نبــع الســام 
إىل جانــب اجليــش الرتكــي شــرقي الفــرات، ابلضــرب بيــد مــن حديــد وعــدم التهــاون مــع تنظيــم 
)PKK/PYD( اإلرهــايب، الــذي ارتكــب أفظــع االنتهــاكات حبــق املدنيــني، كمــا أوصــى 

مقاتليــه بضــرورة مراعــاة أوضــاع األهــايل واألســرى واجلرحــى واملنشــقني.

أعــرب جملــس العشــائر والقبائــل الســورية عــن دعمهــم الكامــل للجيــش الســوري احلــر واجليــش 
الرتكــي يف عمليتهــم املرتقبــة، ضــد منظمــة )ي ب ك - يب كا كا( اإلرهابيــة شــرق الفــرات 

مؤكديــن أن )ي ب ك( قــوة مارقــة وال متثــل األكــراد.

أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة، عــن حتييــد 277 إرهابيًــا مــن تنظيــم )يب كا كا/ ب ي د- ي ب ك، 
منــذ انطــاق عمليــة نبــع الســام.

أعلنــت رابطــة املســتقلني الكــرد الســوريني، عــن دعمهــا لعمليــة نبــع الســام الــي أطلقتهــا تركيــا مشــايل 
ســوراي ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة، مؤكــدة دعمهــا للعمليــة للخــاص مــن إرهــاب )يب كا كا( اجلامثــة 

علــى صــدور أهلنــا، وأذرعهــا يف ســوراي.

مجيــع  يف  الفتــح  ســورة  قــرأت  الرتكــي  الداينــة  وقــف  مــن  بدعــوة 
شــاركت  الــي  ابحملــرر  املوجــودة  املســاجد  مــع  تركيــا،  يف  املســاجد 
ابلدعــاء والصــاة لدعــم عمليــة اجليــش احلــر والرتكــي شــرق الفــرات

الجيش الوطني يوصي جنوده بحماية المدنيين واألسرى والجرحى والمنشقين

مجلس القبائل والعشائر السورية يعرب عن دعمه للعملية التركية شرق الفرات

 منذ انطالق نبع السالم
ً
الدفاع التركية: تحييد 277 إرهابيا

رابطة المستقلين الكرد السوريين تدعم عملية نبع السالم للخالص من اإلرهاب

مساجد تركيا تمتلئ في صالة الفجر لقراءة سورة 
الفتح والدعاء للجيش التركي بالنصر.

el-Ceyş el-Vatani Askerlerine Sivil, Esir, Yaralı ve Muhalifleri Koruma 
Tavsiyesinde Bulundu

Suriye’deki Aşiret ve Kabileler Konseyi Türkiye’nin 
Fırat’ın Doğusundaki Harekatını Destekliyor

Türkiye Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı’nın 
Başlangıcından Bu Yana 277 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriyeli Bağımsız Kürtler Birliği Terörden Kurtulmak İçin Barış Pınarı 
Harekatını Destekliyor

Türkiye’deki Camilerde Sabah Namazında Fetih Suresi 
Okundu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Dua Edildi
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إشراقات

BM Güvenlik Konseyi’nin İdlib’de derhal ateşkes yapılması yönündeki 
karar taslağına Rusya ve Çin’in veto hakkını kullanması, Rusya’nın 
askeri baskıyı sürdürerek Suriye halkına boyun eğdirme ve katil Beşşar’ın 
Suriye’de ilelebet devlet başkanı olarak kalmasını sağlama politikasının 
hala devam ettiğini, aynı zamanda dünyanın Rusya’nın Suriye meselesini 
İsrail ve ABD’nin kabulüyle eline almasına onay verdiğini göstermektedir.
Halkların tarihinde en absürt durumlardan biri, Güvenlik Konseyi’nin 
İdlib’de ateşkesle ilgili bir oturum yaparken, saldırgan taraflardan birinin 
daimi üye olması ve veto hakkına sahip bulunarak, Suriye halkını katletme 
ve şehirlerini yerle bir etme amacıyla bu hakkını kullanabilmesidir.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Güvenlik Konseyi ya da medyadaki adıyla 
Uluslararası Güvenlik Konseyi, BM’nin en önemli unsurlarından birisi 
ve BM Antlaşması’nın yedinci bölümü uyarınca uluslararası barış ve 
güvenliğin koruyucusu sayılmaktadır. Bu nedenle aldığı kararlar üye 
devletler açısından bağlayıcıdır.
Barışı tehdit eden herhangi bir durum veya saldırgan faaliyetin muhatabı 
Güvenlik Konseyi’dir. Konsey çatışma taraflarını, çatışmayı barışçıl 
yöntemlerle çözmeye davet eder. Bazı durumlarda ise Konsey, uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması ve yeniden tesisi için güç kullanımına da 
başvurabilir.
BM Genel Kurulu, daimi üye devletlerden herhangi biri Güvenlik 
Konseyi’nin bir kararının çıkmasını önlüyorsa, 3 Kasım 1950 tarihli 
ve 377 numaralı karara göre “barış için birleşme adı altında acil ve 
olağanüstü” bir şekilde toplanabilir. Bu da Genel Kurul’a başvurma 
yöntemini pekiştiren bir uygulamadır. Böyle bir durumda Genel Kurul, 
Güvenlik Konseyi’nin yerini alır ve üyelerinin üçte ikisinin onayıyla 
verilen tavsiyeler bağlayıcı hüviyet kazanır. Güvenlik Konseyi de bu 
tavsiyeleri gerekli şekilde tatbik etmekle yükümlüdür.
Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin karar taslaklarına karşı on üç kez veto 
hakkı kullanmış, bununla müttefiki olan katil Beşşar Esed’i korumayı 
hedeflemiştir. Bu da Suriyelileri soykırımdan geçirme kararının herkesin 
hemfikir olduğu bir karar olduğunu göstermektedir.
Uluslararası sistem Beşşar rejiminin suç ortağı olmasa, rejim temsilcisinin 
Güvenlik Konseyi ve BM’de bulunması ve konuşmasına müsaade etmezdi. 
Nasıl oluyor da uluslararası toplum insaniyet iddiasında bulunurken 
Esed mafyasının suç çetesinin Güvenlik Konseyi’nde barınmasına izin 
veriyor?!
Veto komedisinin akabindeki şaşırtıcı gelişmeleri takip edenler 
kendilerine, bunun insanlığın vicdanının uyanışı mı yoksa Suriyelilerin 
katledilmesi tiyatrosunun bir devamı mı olduğu sorusunu sormaktalar.
- Güvenlik Konseyi 30.09.2019 Pazartesi günü Geir Pedersen’ın 
brifingini dinledi. Pedersen, anayasa komisyonunun tek başına çatışmayı 
çözemeyeceğini, 2254 numaralı karara geri dönülmesi gerektiğini ve 
Suriye’nin gelecekteki anayasasının halka ait olduğunu ve halk tarafından 
onaylanması gerektiğini söyledi.
- ABD’nin Güvenlik Konseyi temsilcisi ise, İran’ın Suriye’deki milislerini 
derhal geri çekmesi ve İdlib’deki şiddetin şartsız bir şekilde sona ermesi 
gerektiğini belirtti.
- Fransa temsilcisi de Suriye’de suç işleyenlerin yargılanması gerektiğini 
dile getirdi.
- ABD’li Senatör Lindsey Graham ise Trump’tan Suriye rejimine kararlı 
bir saldırı gerçekleştirmesi talebinde bulundu.
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD’nin Esed rejiminin 
klor maddesini 19 Mayıs 2019 tarihinde İdlib’de kimyasal silah olarak 
kullandığını doğruladığını açıkladı.

الفيتو الروسي الصيين على مشروع قرار جملس األمن األخري والذي يتضمن وقفاً فورايً 
العسكري  احلسم  إجناز  يف  ماضية  الروسية  السياسة  أن  يؤكد  إدلب  يف  النار  إلطالق 
وإخضاع الشعب السوري، واإلبقاء على السفاح بشار رئيساً أبدايً لسوراي ، ويؤكد أن 

هناك توفقاً دولياً بتفويض روسيا ابستالم امللف السوري بتفاهم إسرائيلي أمريكي.
من أكثر املهازل يف اتريخ الشعوب أن يعقد جملس األمن جلسة من أجل إيقاف إطالق 

النار يف إدلب وتكون الدولة املعتدية أحد األعضاء الدائمني 
ومن أصحاب حق الفيتو وتستخدمه لتمضي يف إجرامها وقتلها للشعب السوري وتدمري 

مدنه.
 جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ واملعروف إعالمياً بـ جملس األمن الدويل، يُعد أحد 
أهم أجهزة األمم املتحدة ويعّد املسؤول عن حفظ السالم واألمن الدوليني طبقاً للفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة، لذلك تعّد قراراته ملزمة للدول األعضاء.
ويدعو  عدواين،  عمل  أو  للسالم  هتديد  أي  ومواجهة  املبادرة  زمام  األمن  جملس  أيخذ 
أطراف النزاع إىل تسوية النزاع ابلوسائل السلمية، ويف بعض احلاالت، ميكن جمللس األمن 

أن يلجأ إىل استخدام القوة للحفاظ على السلم واألمن الدوليني أو استعادهتما.
وحيق للجمعية العمومية لألمم املتحدة - يف حال عرقلة أي دولة دائمة العضوية صدور 
قرار مبجلس األمن - أن تعقد اجتماع )استثنائي طارئ حتت عنوان متحدون من أجل 
الثاين 1950، وهو أسلوب  بقرارها رقم / 377 / املؤرخ 3 تشرين  السالم ( عمال 
يكرس مبدأ االحتكام إىل اجلمعية العمومية، ويف هذه احلالة حتل اجلمعية العامة حمل جملس 
اإللزام وعلى جملس  ذات صفة  أعضائها  ثلثي  مبوافقة  الصادرة  توصياهتا  وتكون  األمن 

األمن تنفيذ التوصية وفق منطوقها.
واستخدمت روسيا حق النقض ثالثة عشر مرة ضد مشاريع قرارات جمللس األمن، هبدف 
محاية اجملرم بشار األسد الذي تتحالف معه، وهو ما يؤكد أن قرار إابدة السوريني جممع 

عليه.
ولو مل يكن النظام العاملي متواطئاً مع نظام بشار القاتل ملا مسح ملندوبه ابلبقاء والتحدث 
يف جملس األمن واألمم املتحدة، وكيف جملتمع دويل يدعي اإلنسانية يسمح ملمثل عصابه 

إجرامية ملافيا األسدي ابلبقاء يف جملس األمن!!
هي  هل  الفيتو،  مهزلة  انتهاء  أعقبت  اليت  املفاجئة  التطورات  حول  املتابعون  ويتساءل 

صحوة ضمري للعامل أم أهنا استكماال ملسرحية ذبح السوريني.
- استمع جملس األمن يوم االثنني 2019/9/30 إلحاطة )غري بيدرسون( الذي أكد أن 
اللجنة الدستورية لن حتل الصراع مبفردها وجيب العودة للقرار225٤، وأن دستور سوراي 

املستقبلي ملك للشعب وحده وهو من يوافق عليه.
- كما قالت املندوبة األمريكية يف جملس األمن: على إيران أن خترج ميليشياهتا من سوراي 

فورًا، والعنف يف إدلب جيب أن يتوقف من دون شروط.
- أما املندوب الفرنسي فقد أكد على وجوب حماسبة مرتكيب اجلرائم يف سوراي

- كما طلب السيناتور األمريكي )ليندسي غراهام( من ترامب بتوجيه ضربة حامسة للنظام.  
من  أتّكدت  املتحدة  الوالايت  أّن  بومبيو(  )مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  وصرح   -
أاير  بتاريخ 19  إدلب  الكلور كسالح كيماوي يف حمافظة  ملادة  األسد  نظام  استخدام 

املاضي.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Güvenlik Konseyi

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص

عبدالناصر سويلمي

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

مدير التحرير

اإلخراج الفني



5

Siyasi Bölüm Başkanı

ت 
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

عنهــا،  قيــل  ومــا  الدســتورية،  اللجنــة  تشــكيل  عــن  اإلعــان  بعــد 
وذاك املخــاض العســري الــذي رافــق تشــكيلها ليقــرب مــن الســنتني، 
ومــن مث الوقــت املتوقــع لوضــع آلياهتــا الصعبــة، ومــن ســيتخذ القــرار 
يف حــال االختــاف، عــاوة علــى احلاجــة والضــرورة إلجنــاز جلنــة 
دســتورية حتــاول التوافــق علــى صيغــة دســتور جديــد لســورية، أو كمــا 
يريــد النظــام الســوري جمــرد تعديــات بســيطة لدســتور وضعــه هــو 
عــام 2012، كل ذلــك وســواه ومــا يرتافــق مــع إمكانيــة جناحهــا 
توافــق دويل  بوجــود  واالعتقــاد  لســورية؟  دســتور جديــد  إنتــاج  يف 
لتكــون اللجنــة الدســتورية معــرًا حنــو احلــل السياســي يف ســورية أم 
ال؟ وهــل ســيكون هــذا الدســتور مدخــًا جــداًي للولــوج يف عمليــة 
االنتقــال السياســي املفرتضــة حســب جنيــف 1 والقــرار األممــي رقــم 
2254. فقــد انقشــت صحيفــة )إشــراق( هــذه اجلوانــب مــع بعــض 
الســوريني املختصــني واملهتمــني ابملســألة الســورية ومآالهتــا. علًمــا أن 
غــري بيدرســون نفســه ويف إحاطتــه األخــرية قــال » دعــوين أؤكــد لكــم 
مجيعاً وللشــعب الســوري أني على دراية اتمة أبن اللجنة الدســتورية 
وحدهــا ال ميكنهــا حــل األزمــة. جيــب أن ننظــر إىل احلقائــق، وأن 
نتعامــل مــع األزمــة بشــكل أكثــر مشوليــة وفًقــا ملــا نــص عليــه قــرار 
جملــس األمــن 2254. فاألزمــة اإلنســانية مســتمرة يف ادلــب بوجــه 
خــاص، ويف مناطــق أخــرى مــن ســورية. ادلــب اليــوم أكثــر هــدوًء ممــا 
كانــت عليــه قبــل شــهر، ولكــن العنــف مســتمر وهنــاك هتديــد دائــم 
أبن تغــرق إدلــب أو غريهــا مــن مناطــق ســورية يف صــراع شــامل.«

إبراهيــم  أمــري  احملامــي  يقــول 
كتابــة   « إلشــراق  تريســي 
الدســتور قــرار دويل، هــذا األمــر 
املشــكلة  لكــن  منــه  مفــروغ 
تكمــن يف اآلليــة والقوانــني الــي 
ســيصدر الدســتور مبوجبهــا ويف 
الــي  اجلهــة  وكذلــك  ظلهــا، 
ســتتوىل  الــي  وتلــك  ســتصدره 
واالشــراف،  الرقابــة  مهمــة 
ســتتوىل  الــي  اجلهــة  وكذلــك 

مهمــة البــت ابلطعــون. والســؤال العريــض الــذي يطــرح نفســه جلهــة 
آليــة االســتفتاء هــل ســيجري علــى الدســتور مجلــة واحــدة أم مــادة 
مــادة؟ هــذه أمــور جــاءت مبهمــة ومل يتــم االشــارة إليهــا أو البحــث 
فيهــا. األمــر الــذي يشــري مبدئيًــا إىل أن اآلليــات املعتمــدة يف دســتور 
2012 والقوانــني الصــادرة عــن بشــار األســد هــي الناظمــة لعمــل 
هــذه اللجنــة وإن بشــار وبرملانــه وزابنيتــه هــم املتحكمــون بــكل شــيء 
الســوري هــو مــن ســيحيل  النظــام  يقــرر أخــريًا، أي إن  وهــم مــن 
اشــرافه،  االســتفتاء وحتــت  ســيجري  مــن  وهــو  الدســتور،  مشــروع 
واحلقيقــة فــإن إهنــاء حالــة التســلط والقمــع هــي املقدمــة احلقيقيــة 
والازمــة لصياغــة أي دســتور. ألن الدســتور الــذي يكتــب يف ظــل 

لــه«. قيمــة  ال  االســتبداد 
لصحيفــة  فأكــد  احلمــادي  خليــل  أمحــد  الدكتــور  األكادميــي  أمــا 
إشــراق قائــًا » بعــد مشــاورات ومفاوضــات عســرية ماراثونيــة طويلــة 
وشــاقة اســتغرقت أكثــر مــن ســنتني مت االعــان عــن تشــكيل اللجنــة 
الدســتورية، وأمهلــت بقيــة الســال املعروفــة بســال دميســتورا املتفــق 
اللجنــة الدســتورية،  عليهــا وفــق مفاوضــات جنيــف. ومت تشــكيل 
عــدم  عــن  النظــر  بغــض  دوليًــا،  ومشــرعنة  واقًعــا  أمــرًا  وأصبحــت 
شــرعيتها الشــعبية والثوريــة والوطنيــة، حيــث تلــوك أعضائهــا األلســنة 

ابالنتقــادات لعــدم قناعــة غالبيــة 
جبدواهــا،  الثوريــة  احلاضنــة 
حماصصــة  نظــام  نتــاج  ولكوهنــا 
مقيــت، هــو أبعــد مــا يكــون عــن 
املصلحــة الوطنيــة احلقيقيــة لبنــاء 
للوطــن  كدولــة  الغــد،  ســورية 
واملواطن والقانون. وعر تشــريح 
كيفيــة تكوينهــا نــرى: أن النظــام 
أبواقــه  واســتنفر  حشــد  اجملــرم 
أمنيــة  دراســات  بعــد  وأذانبــه 

معمقــة وانتدهبــم كعســكر لــه لتنفيــذ توجهاتــه ورؤاه وتطلعاتــه لرمسهــا 
يف بنــود ومــواد وفصــول وأبــواب الدســتور، مبــا حيافــظ مــن خالــه 
علــى بقائــه واســتمراريته وكأهنــم مجاعــة عســكرية مبرجعيتــه تنفــذ مــا 
تؤمــر وتقــوم مبــا ميليــه عليهــا النظــام، دون هتــاون أو تقاعــس. كيــف 
ال وهــم جنــوده يف هــذه املعركــة الدســتورية«. وأضــاف احلمــادي » 
أمــا ابلنســبة ملــن اختارهتــم األمــم املتحــدة ومبعوثهــا أو مــا يســمى 
املــدين، فلقــد ســقطوا علينــا ابلبارشــوت دون أي  مبمثلــي اجملتمــع 
ميتلكــون أي رصيــد شــعيب ومرجعيتهــم  الســوريني و ال  مــن  إرادة 
غــري معروفــة لنــا، وقــد ميثلــون أي جهــة كانــت ولعلهــا مــن اختارهتــم 
ولكنهــم ال ميثلــون الشــعب الســوري مبجموعــه فهــم مــن الرماديــني 
غــري املعــروف وجههــم مــن مؤخرهتــم، وابلنســبة حلصــة املعارضــة وال 
أقــول هنــا حصــة الثــورة فهــي مهمشــة وال متثيــل هلــا ) وهنــاك فــرق 
للخــوض  جمــال  ال  والثــورة  املعارضــة  بــني  مــا  شاســع  وبــون  كبــري 
فيــه هنــا( فلقــد حــددت وصــدرت بعــد التوافــق عليهــا ممــن تســلقوا 
لقيــادة املؤسســات واهليئــات املعارضــة امللصــق فيهــا زورًا و هبتــااًن 
تســمية الثــورة، وحــددت هــذه احلصــة )50( وفًقــا للمحاصصــة مــا 
بــني تيــارات وقــوى املعارضــة الــي تتحكــم هبــا مصاحلهــا االنتهازيــة 
للثــورة  ال  واجلماعــة  واملنصــة  للتيــار  والــوالء  واحملســوبية  وتســلقها 
ومصلحتهــا ». وأردف قائــًا » لكــي ال أظلــم الشــرفاء أقــول قــد 
توجــد يف اللجنــة الدســتورية شــخصيات وازنــة ومرموقــة وذات كفــاءة 
عاليــة مــن مجيــع احلصــص، حصــة النظــام وحصــة املعارضــة حصــة 
اجملتمــع املــدين ولكــن لألســف ســيغرد كل منهــم يف نفــس الســياق 
العــام للســرب املنتســب لــه وللمرجعيــة الــي أفرزتــه كممثــل هلــا ولعــل 
أكثــر حصــة تعــاين مــن اهلشاشــة وعــدم االنضبــاط مبرجعيــة معينــة 
هــي حصــة املعارضــة، لكــون التســلق واالنتهازيــة والنفعيــة وحتقيــق 
املصلحــة اخلاصــة هــي املتحكــم بســلوكيات أفرادهــا، لذلــك أســتطيع 
الشــعبية  الشــرعية  متتلــك  ال  الدســتورية  اللجنــة  هــذه  ابن  القــول 
والوطنيــة والثوريــة وال متتلــك االرادة الشــعبية للتغيــري وال تعــر عــن 
واملعــارض  املــوايل  عموًمــا مبكوانتــه كافــة،  الســوري  الشــعب  إرادة 
والثــوري والرمــادي، والســبب يف ذلــك كوهنــا مفروضــة فرًضــا علــى 
مواطــن  أي  ســألنا  مــا  وإذا  الثوريــة،  واحلاضنــة  الســوري  الشــعب 
ســوري عــن متثيــل اللجنــة لــه ســيجيب فــورًا )ال متثلــي( وقــد يســبقها 
بكلمــة القــذايف املشــهورة انعتًــا اللجنــة واألعضــاء هبــا . علــى كل 
األحــوال مبــا أن اللجنــة شــكلت بصيغــة فــرض األمــر الواقــع ودعيــت 
لاجتمــاع وحــدد موعــد أول اجتمــاع أقــول : ســيعمل نظــام األســد 
علــى االســتمرار ابســرتاتيجية اإلغــراق ابلتفاصيــل واســتقطاع الوقــت 
وهــدره وســيعمل بغوغائييــه يف اللجنــة علــى تعطيلهــا، وســيحاول 
إفشــال أي كلمــة أو بنــد أو مــادة ال تتماشــى مــع تطلعاتــه وأهوائــه 
ومصاحله، فهو ال يرضى إال بدســتور ســيكون مفصًا على مقاســه 

وقابــل للتعديــل يف غضــون بضــع دقائــق، وابلتــايل لــن خيــرج عــن 
هــذه اللجنــة مــا يتوافــق مــع تضحيــات شــعبنا الســوري املتعطــش 
حلريتــه وكرامتــه والــي دفــع ومــازال الثمــن الباهــظ لتحقيقهــا فــكان 
أضعافهــم جرحــى  و  شــهيد  مليــون  مــن  زكيــة ألكثــر  دمــاء  مثنهــا 
وعــدد هائــل مــن املعتقلــني، فالبعــض منهــم يعتــرون اللجنــة هــي 
عليهــم  ذلــك جتربــة  ويعتــرون  ســوًء،  واألقــل  املتوفــر حاليًــا  اخليــار 
اخلــوض فيهــا لعلهــم يقدمــون شــيًئا لشــعبهم و وطنهــم.« مث قــال » 
الدســتور الــذي نتطلــع إليــه كســوريني وكشــعب ســاعي لبنــاء ســورية 
الوطــن واملواطــن والقانــون ال دولــة املزرعــة لــن يتحقــق ولــن يكتــب 
وإن كتــب لــن ينفــذ ويفعــل وتســري البلــد وفــق مفرداتــه وأحكامــه، 
ابحليــاة  ويتحكــم  السياســي،  القــرار  علــى  يســيطر  النظــام  دام  مــا 
أذرعــه األمنيــة والعســكرية. مشــكلتنا  مــن خــال  الســورية  العامــة 
ليســت يف الدســتور بــل يف نظــام قاتــل جمــرم حــول البلــد ملزرعــة لــه 
ينهــب خرياهتــا ويقمــع شــعبها وعندمــا تطلعنــا حلريتنــا  و ألزالمــه 
وكرامتنــا وعــدم قبولنــا اســتمراره علــى نفــس النهــج والتوجــه املقــرون 
ثرواتــه،  بلــدان و  ملقــدرات  ابلظلــم والتســلط واالســتغال والنهــب 
احملرمــة  األســلحة  اســتخدام  عــن  يتــوان  ومل  املمنهــج  القتــل  مــارس 
دولًيــا، أســلحة الدمــار الشــامل ضــدان واحلصــار والتجويــع والتدمــري 
املمنهج والعشــوائي فدمر البلد وأحاهلا ألطال وقتل الشــعب بكل 
وحشــية وهجــره عــن وطنــه، فكيــف ملــن مــارس كل هــذه اجلرائــم 
املوصوفــة ابلقانــون الوطــي والــدويل أن يكــون شــريًكا يف أي حلــول 
حتقــق أمــاين وأهــداف الشــعب الســوري« . مث انتهــى إىل القــول » 
اللجنــة الدســتورية شــكلت وأقــرت يف األمــم املتحــدة واملفــروض أن 
تكــون كذلــك، ولكــن لألســف الشــديد اجملتمــع الــدويل ال يســعى 
إلجيــاد أي حلــول يف ســورية حتقــن دمــاء الشــعب الســوري وتلجــم 
القاتــل اجملــرم عــن مواصلــة القتــل، فلــو كان هنــاك إرادة دوليــة حقيقــة 
لكنــا رأينــا بشــار األســد وأعوانــه يف احملاكــم الدوليــة وليــس شــريًكا 

يف وضــع الدســاتري ».
الناشــط الســوري املهنــدس أمحــد 
طــه قــال إلشــراق »انتــاج دســتور 
غــري  ظــروف  إىل  حيتــاج  جديــد 
متوفــرة يف الوقــت احلــايل، حيــث 
هيئــة  تشــكيل  علــى  القفــز  أن 
حكــم انتقــايل يتــم كتابــة الدســتور 
بواليتهــا وحتــت إشــرافها هــو أول 
لتشــكيل  اآلمنــة  البيئــة  شــروط 
الدســتور، هــذا مــن جانــب، ومــن 
أن  للجنــة  آخــر كيــف  جانــب 
تتخــذ قــرارات وهــي مكبلــة بثلــث معطــل للنظــام عــاوة علــى ان 
التصويــت فيهــا بنســبة 75% أي أن متريــر أي قــرار حيتــاج إىل 113 
صــوت أي اذا اتفقــت املعارضــة واجملتمــع املــدين، وهــذا بعيــد جــًدا 
فإهنــم ســوف حيتاجــون 13 صــوت مــن جانــب النظــام، وهنــا أييت 
ملعــب النظــام الــذي يتقنــه جيــًدا وهــو اللعــب علــى عامــل الوقــت 
واملماطلــة حــى يصــل إىل انتخــاابت 2021 حــى ولــو كان هنــاك 
توافق دويل حنو حل سياســي يف ســورية، فإن تعنت النظام الســوري 
ومــن خلفــه االحتــال الروســي ســيجعان احلــل روســًيا أكثــر منــه 
فهــل  ابــًدا«.  الســوري  الشــعب  يناســب تطلعــات  دوليًــا وهــذا ال 
ســتعطي هــذه اللجنــة الدســتورية أي أُكل مفيــد لشــعبنا الســوري؟! 

هــذه األســئلة برســم املســتقبل القــادم وليــس البعيــد.

Ahmet Mazhar Saadu 

                         السوريون واللجنة الدستورية 
كتب في ظل االستبداد ال قيمة له

ُ
               الدستور الذي ي

أحمد مظهر سعدو 

الدكتور: أمحد خليل احلمادي

احملامي: أمري إبراهيم تريسي

املهندس: أمحد طه
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ت
مقاال

النفــس  ختليــص  بــل  مائكــي،  جمتمــع  إقامــة  اإلســام  يريــد  ال  قــد 
اإلنســانية مــن أدراهنــا، وهتذيــب نزعاهتــا العدوانيــة، وشــهواهتا األاننيــة 
وأهوائهــا الذاتيــة، لذلــك جــاء بعقيــدة قويــة تســد مســداً عظيمــاً يف هــذه 
اجلبهــات، ورتــب احلســاب علــى رســوخ هــذه العقيــدة واســتحكامها 
العقيــدة  لتلــك  العمليــة  التطبيقــات  مــن عدمهمــا، وعلــى  القلــب  يف 

بتفصياهتــا وفروعهــا يف حيــاة املؤمــن: قــواًل وعمــًا.
جتــد رجــًا جــاوز ِعقــده الســادس، وصــار إىل آخرتــه أقــرب مــن دنيــاه، 
يصلــي الفــروض اخلمســة يف أوقاهتــا، وألِــف لســانه آايت القــرآن يوميــاً، 
ويصــوم مــن النوافــل، وال ينــزل ذكــر هللا عــن لســانه، لكــن تلــك األعمــال 
متازجهــا شــهادة زور، أو املشــي فيهــا، أو احلــض عليهــا، والكيــد يف 

العمــل لزمائــه، وعنصريــة تظهــر يف فلتــات لســانه، ويف زالتــه.
وشــاابً فتيــاً، مقبــًا علــى احليــاة، حمافظــاً علــى عباداتــه، إال أن الكــذب 
علــى لســانه مثــل ملــح الطعــام، بــل إنــه يريــق دينــه ورجولتــه بكذبــة ألتفــه 
األســباب مــع قدرتــه علــى االســتغناء عــن ذلــك، وجيعــل مــن كذبــه ســبباً 

يف رزقــه، ومــدداً لبقائــه يف مكانــه.
وتــرى اثلثــاً مــن هــؤالء املصلــني والصائمــني والذاكريــن، يتفنــن يف ســرقة 

الوقــت مــن عملــه ملنفعتــه الشــخصية، ويرتاخــى يف أداء وظيفتــه مبــا 
يــؤذي زمــاءه يف أعماهلــم ونفســياهتم، فــا يقــوم بواجــٍب إال ُمكرهــاً، 

وال يعطــي عملــه حقــه، يف حــده األدىن، إال حتــت ســيف العقوبــة.
ورابــع جياهــر ابنتمائــه اإلســامي، و«يطنطــن« آذان النــاس ابحلديــث 
عــن املقاومــة واملشــروع اإلســامي، ومواجهــة العــدو الغاصــب، بينمــا 
تتجلــى أخــاق العصبيــة اجلاهليــة، يف أوضــح مظاهرهــا، يف عاقاتــه 
بزمائــه، فينحــاز، قلبــاً وقالبــاً، البــن بلدتــه حــى لــو كان عــدمي الكفــاءة 
ضــد ابــن بلــد جمــاور حــى لــو كان أكثــر كفــاءة، ويرتتــب علــى هــذا 
ووجاهــة  عمليــة،  ومكانــة  ماليــة،  وحوافــز  إداريــة،  مواقــع  االحنيــاز 

اجتماعيــة.
وخامــس ميتلــئ قلبــه حســداً، فيســيل غيبــًة وأكًا يف حلــم أخيــه إذا مــا 
وجــد منــه فائــض نشــاط يف العمــل، بــل ختفــق عينــاه يف إخفــاء وقاحــة 

هــذا احلســد وفجــوره.
وآخــر حيــارب ويصــاحل، وحيــب ويبغــض، ويــوايل ويعــادي يف شــقيقه 
أو ابــن عمــه، وليــس يف هللا، عصبيــة وعاطفــة جاهليــة، ابلرغــم مــن 

»حماضرتــه« ملــن حولــه يف اإلميــان والــوالء والــراء.

هــؤالء جــزء مــن كل عاينتــه علــى امتــداد عملــي الطويــل يف املؤسســات 
الســابقة الــي عملــت فيهــا، وشــاهدت بعيــي كيــف تغيــب عقائــد النــاس 
عــن أفعاهلــم، وكيــف أن قومــاً مــن هــذا النــوع توحــي أفعاهلــم أهنــم يصلــون 
إللــه ويعبدونــه ظانــني أنــه ميــوت مبوهتــم، وأن ال لقــاء هلــم بــه بعــد فراقهــم 
يضبــط  هلــم  أعــده  ذرايً  ميــزاانً  عندهــم، وال  لــه  الدنيــا، وال حســاب 
بــه أقواهلــم وأفعاهلــم، وســكناهتم وحركاهتــم، قــوم أَِمنــوا مــا بعــد املــوت، 

فاطمأنــت قلوهبــم لوســاوس النفــس والشــياطني مــن اجلنــس واإلنــس.
هــذه املشــكات االجتماعيــة، واألمــراض األخاقيــة، ليســت قضيــة 
فرعية، وال مســألة هامشــية، بل هي رجع صدى صرخة إســام مغّيب 
عــن احليــاة، ومتقاعــد مــن عقــول املســلمني ووعيهــم ووجداهنــم، إبرادة 
ذاتيــة منهــم، أكثــر ممــا هــو مؤامــرة عليــه مــن غريهــم، وهــي متثــات فرديــة 
العــامل اإلســامي، تبــدو مســتعصية وســط  يوميــة حلالــة عامــة، تلــف 

خنــب إســامية تتجــاىف جنوهبــا عــن مقارعــة هلــاث النفــس.

جهاد عدلة

إعالمي وكاتب سوري

تقاعد اإلسالم

انطلقــت يف العديــد مــن الــدول العربيــة يف عــام 2011 موجــة مــن 
تونــس  مــن  البدايــة  وكانــت  االســتبدادية،  األنظمــة  ضــد  الثــورات 
حيــث اندلعــت أوىل ثــورات الربيــع العــريب بعــد إحــراق البوعزيــزي 

نفســه احتجاجــاً علــى ســوء األوضــاع يف تونــس.
انتهــت  أســابيع  األربــع  قرابــة  االحتجاجــات  بعدهــا  اســتمرت 
ابإلطاحــة ابلرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي بعــد حكــم للبــاد 
استمر حنو 23 سنة مث انتقل احلراك بعدها إىل مصر يف مظاهرات 
ســلمية مــع يــوم 25 كانــون اثين/ينايــر احتجاجــاً علــى الفقــر والظلــم 

وســوء األحــوال املعيشــية الــي ســادت البــاد يف عهــد مبــارك.
اســتمرت بعدهــا املظاهــرات قرابــة الثاثــة أســابيع انتهــت بتخلــي 
مبــارك عــن احلكــم، مث ثــورة ليبيــا فــكان الوضــع خمتلــف حيــث بــدأت 
بعــد  عــام 2011  فرايــر  شــباط/  يف  واالحتجاجــات  املظاهــرات 

دعــوات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ضــد نظــام القــذايف.
حتولــت االحتجاجــات بعدهــا إىل أعمــال مــن العنــف وهجــوم قــوات 
األمــن علــى املتظاهريــن، اســتمرت االحتجاجــات واســتمر ســقوط 
القتلــى إىل أن صــوت جملــس األمــن الــدويل علــى قــرار يقضــي بفــرض 
منطقــة حظــر جــوي فــوق ليبيــا واختــاذ كل اخلطــوات الازمــة حلمايــة 
املدنيــني، وبــدأ الناتــو أوىل عملياتــه يف ليبيــا. اســتمرت الضــرابت 
واالحتجاجــات قرابــة 8 أشــهر انتهــت بعدهــا مبقتــل معمــر القــذايف 

بعــد 42 عامــاً مــن حكــم ليبيــا!
أثناء ثورة ليبيا بدأت االحتجاجات والثورة يف اليمن متأثرًة ابلدول 
الســابقة طالــب فيهــا املتظاهــرون إبســقاط الرئيــس اليمــي علــي عبــد 
هللا صــاحل الــذي حكــم البــاد ألكثــر مــن 33 ســنة وتدخلــت إيــران 

لتقســيم البلــد وزعزعــة املنطقــة.
مث جــاءت بعــد كل هــذه الثــورات ثــورة ســورية العظيمــة آذار/مــارس 

2011 وغــريت فيهــا كل أحــداث املنطقــة، وظــن البعــض أن ســورية 
ســتكون آخــر الثــورات ملــا شــهدته مــن أعمــال عنــف وجمــازر مروعــة 

ارتكبــت حبــق الشــعب الســوري.
أدخلــوا ســورية يف معركــة الــا منتصــر، بــل التدمــري الــذايت للبلــد، 
وبعــد كل هــذا الظلــم ظــن النظــام أنــه انتصــر علــى الشــعب فشــهدت 
عليهــا  يســيطر  مناطــق  يف  مظاهــرات  األخــرية  األايم  يف  البــاد 
النظــام  الــزور تطالــب إبســقاط  مــن جديــد وديــر  فخرجــت درعــا 

ورحيــل بشــار األســد عــن الســلطة.
ظن البعض أن سورية ستكون آخر الثورات الي ستشهدها املنطقة 
ملــا محلتــه مــن آالم وهتجــري حبــق الشــعب الســوري، فأصبحــت الــدول 
مبــا  شــعوهبا ابســتمرار  وتذكــر  الســورية  احملرقــة  يف  دائمــاً  تستشــهد 

حيصــل مــن ســورية ألخــد العــرة وعــدم القيــام يف ثــورات جديــدة.
إىل أن جــاء عــام 2019 كبدايــة ملوجــة جديــدة مــن الربيــع العــريب، 
ســواء لــدول جديــدة أو لــدول الربيــع العــريب ذاهتــا، الــي مل حتقــق 
هدفهــا احلقيقــي مــن الثــورات، وكانــت البدايــة مــن اجلزائــر حيــث 
خامســة  لواليــة  الرئيــس  ترشــيح  بعــد  عارمــة  مظاهــرات  خرجــت 
وطالبــت املظاهــرات إبســقاط النظــام احلــايل واإلطاحــة ابلرئيــس عبــد 
العزيــز بــو تفليقــة اســتمرت االحتجاجــات ملــدة شــهر تقريبــاً وانتهــت 
بســحب بوتفليقــة ترشــيحه، وحتديــد موعــد النتخــاابت جديــدة ال 

يكــون فيهــا، وتعيــني حكومــة ذات كفــاءات عاليــة.
 انتقلــت بعدهــا موجــة االحتجاجــات إىل الســودان فخــرج اآلالف 
للمظاهــرات مطالبــني إبجــراء اصاحــات يف البــاد ومطالبــني البشــري 
الســودان  بعدهــا  شــهدت  عامــاً   30 ملــدة  احلكــم  بعــد  ابلتنحــي 
أحــداث داميــة بعــد فــض اجليــش العتصــام املتظاهريــن يف اخلرطــوم، 
الشــعب حــى أعلــن  اســتمرت االحتجاجــات بعدهــا، ومل يرضــخ 

وزيــر الدفــاع الســوداين يف نيســان/ابريل مــن العــام احلــايل اعتقــال 
الرئيــس الســوادين عمــر البشــري ومت البــدء بفــرتة انتقاليــة مدهتــا عامــني.
مظاهــر  مــن  بعــض  احلــايل  العــام  يف  جمــدداً  مصــر  شــهدت  كمــا 
االحتجــاج والدعــوة للتظاهــر بعــد ظهــور الفنــان حممــد علــي ببــث 
فيديوهــات قصــرية يتحــدث فيهــا عــن الفســاد يف مؤسســات النظــام 
يف  والفســاد،  املصــري  للمواطــن  املعيشــية  األحــوال  وســوء  احلــايل 
إىل  ابلنــزول  املصــري  الشــعب  فيهــا  طالــب  العســكرية،  املؤسســة 
الشــوارع لكــن النظــام قابــل هــذه الدعــوات ابلقــوة وقــام حبملــة أمنيــة 
شــديدة اعتقــل فيهــا معظــم مــن شــارك ابملظاهــرات وقــام إبقفــال 
معظــم الشــوارع يف القاهــرة وحمطــات املــرتو وتفتيــش املــارة وتقطيــع 

األوصــال.
وال ندري ما الذي ستشــهده مصر يف األايم القادمة، هل ستشــهد 
ثــورة شــعبية جديــدة مثــل ثــورة 25 ينايــر؟ ومل يتوقــف احلــال عنــد 
مصــر فقــط فشــهدت األايم األخــرية مظاهــرات يف لبنــان والعــراق 
طالبــت بســقوط األنظمــة، واجــراء اصاحــات سياســية واقتصاديــة 
مــن  جديــدة  موجــات  العربيــة  املنطقــة  ستشــهد  فهــل  البــاد.  يف 
ثــورات الربيــع العــريب؟ وهــل ســتصل هــذه الثــورات إىل احلريــة وتقريــر 
الشــعوب مصريهــا أم أن الظلــم والقــوة ســتكون كفيلــة إبســكات 

الشــعوب؟
رمبــا األايم القادمــة تكــون كفيلــة ابإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت، 
لكن املؤكد الواضح أن الشــعوب العربية مل تعد تقبل احلكم الفردي 

االســتبدادي ومل يعــد ينجــح ســوى احلكــم اجلمعــي الدميقراطــي.

آالء العابد 

كاتبة سورية

هل يزهر الربيع من جديد؟
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مقاال

سلطة  أركان  فساد  بفضائح  املختلفة  االعام  وسائل  مؤخًرا،  ضجت، 
على  واحلجز  الشخصيات  بعض  وتوقيف  مكافحته،  ومزاعم  دمشق 
أمواهلم، على هذه اخللفية، يف مسعى »تطهري “للنظام الذي قام واستمر 

على ركيزيت الفساد واالستبداد.
قصص  ويتداولون  يعرفون  الناس  من  والعامة  السوري  للشأن  املتابعون 
لدرجة  للسلطة،  األسد  آل  وصول  منذ  ظله  يف  عاشوا  الذي  الفساد 
الذي أصبح جزًء  ال جتعلهم يصدقون أي حديث عن مكافحته، وهو 
من حياهتم اليومية، طال خمتلف البى السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وحى العلمية والقانونية واألدبية والفنية والرايضية، واستشرى كنهج متعمد 
لسلطة نشرت الفساد وأغرقت اجملتمع به تسهيًا للسيطرة عليه وربطه هبا، 

ليصبح منظومة كاملة هلا مؤسساهتا وفلسفتها »األخاقية«.
توحش  ظل  يف  األخرية  السنوات  يف  زادت  الفساد  نسب  أن  الشك 
النظام وانفات عقاله من أي ضوابط قانونية أو أخاقية أو روادع ظاهرية 
وشكلية جتميلية ، بعد أن أصبح )عن جدارة( عصابة ال يشبهها إال قطاع 
الطرق أو قراصنة البحار يف غابر األزمان، وعليه، فقد حاز فساد النظام 
على ألقاب ونعوت وتوصيفات عديدة عكست طبيعته ورعايته للفساد 
من اعتباره نظاًما »مافيواًي«، ما قبل الثورة، إىل وصوله اليوم إىل نظام مسته 
العامة »التعفيش« تعجز كل علوم االجتماع عن إجياد التوصيف العلمي 
املرتبة 178من  العام 2018 حيتل  الدقيق حلالة فساده الذي جعله يف 

القرار السياسي والقرار االسرتاتيجي له أمهيته العظمى يف حياة الشعوب 
من أفراد ومجاعات ودول، ومهما حاول بعض الناس جتنب السياسة، 
لكنهم ال يستطيعون أبداً جتنب القرار السياسي وما ينبثق عنه ومن مث 

آاثره.
ما تكون  التغذية الراجعة الي أحياانً  له أثره وله  القرار السياسي دوماً 
إجيابية وختلق حالة رضى ينعكس أثره يف املستقبل، وأحياانً تكون التغذية 
يندم عليه صاحب القرار، سواء كان  الراجعة أو االرتداد سلبياً كارثياً 
شخًصا أو جهة، وينعكس سلباً عليهم وعلى الوسط اجملتمعي، وذلك 
عندما يكون سبب القرار ليس مدروًسا مهنياً ومنطقياً، أو يكون استجابة 

لرغبة شعبوية، وليس ألن القرار يستند للمنطق والعقل واملصلحة.
قرار،  أسهل  الشعبية وهذا  الرغبة  مع  واملصلحة  املنطق  ينسجم  أحياانً 

أصل 180 على مستوى العامل يف مؤشرات الفساد الدولية.
للمال  املنظم  ابلنهب  املتعلقة  اجلوانب  الفساد  عن  احلديث  عند  يغلب 
العام، والتهرب الضرييب، واستغال السلطة للثراء الفاحش وغري املشروع، 
وهي كلها  املشبوهة،  الصفقات  يف  العموالت  ونسب  الرشوة،  وانتشار 
وأخاقي،  اجتماعي،  آخر  لفساد  قادت  وملحوظة  مهمة  جوانب 
ظواهره ابتت واضحة، خنرت جسد اجملتمع السوري جراء انتشار الرذيلة 
العنوسة، والعنف األسري،  الطاق وحاالت  والفاحشة، وارتفاع نسب 
والتسرب من التعليم، وعمالة األطفال، وحماوالت اللجوء حبثًا عن األمان 
وماحظته  بسهولة،  رصده  ميكن  مما  املؤشرات،  من  وغريها  واالستقرار 
كنتيجة طبيعية لنظام استبدادي طغياين إجرامي، ويف هذا الصدد ليس 
أدق من تعبري عامل االجتماع العريب ابن خلدون يف مقولته الشهرية)الظلم 
الفساد  سياسات  إليها  آلت  الي  النتيجة  وهي  العمران(،  مؤذن خبراب 

والصمت عنها، وربط قطاعات واسعة من اجملتمع هبا.
بدأ الفساد »خجواًل« يف عهد األسد/ األب بعد اختطافه السلطة عام 
1970، وتدرج مع تزايد قبضة السلطة على اجملتمع، إىل أن حتول علنًيا، 
دون خجل، أو حياء، لتتحول الدولة ومواردها إىل شركة استثمارية ميلكها 
ويديرها صاحبها »األسد الصغري “متخفًيا خلف أمساء ألفراد من عائلته 
وأقرابئه، خلفت كوارث من الفقر واجلوع والعوز واحلاجة مل يعرفها اجملتمع 

السوري عر اترخيه.
عدا عن »احلاجة« املاسة الدعاء »التطهرية« يف محلة مكافحة الفساد 
يتعلق بتصفية حساابت بني  أبعد من ذلك،  األخرية، هناك مثة ما هو 
حيتان السلطة واتبعيتها، الي أفرزهتا سنوات املواجهة مع الشعب السوري 
والطبيعية  املنطقية  للنتيجة  الفساد واالستبداد، إضافة  الثائر على سلطة 

لكن الصعوبة مبكان يف احلالة األوىل عندما تتعاكس املصلحة واملنطق 
مع الرغبة الشعبية، وتواجهك عقلية املزاودة، وهي كارثية، وهنا حنتاج 
املزاودة  عقلية  ألن  قرار.  هكذا  اختاذ  يف كيفية  الذكاء  مع  الشجاعة 
عقلية  وهناك  اترخيية،   عظيمة  لقضااي  خبسارة  تتسبب  قد  الشعبوية 
منطق »الكل أو ال شيء« إذ ال يسري التاريخ، وال العمل السياسي، وال 
احلياة، وفًقا لقانون »الكل أو ال شيء« سيما إذا كانت القوى متقاربة، 
ويف حالة استعصاء لتحقيق الكل، فيكون منطق التسوايت والتوافقات 

واحللول الوسط واملؤقتة هو السائد واحملرك.
ونقول هنا إن هذا ليس منطق هزمية، بل منطق واقع وحقيقة ملموسة ، 

ومن ال يعرتف ابلواقع واحلقيقة تقتله أحجارها بكل أتكيد.
منطق الواقع واحلقيقة يعرتف ابهلزمية الواقعية استناًدا إىل موازين القوى 
السائدة، لكنه ال يقبلها كهدف على املستوى الوجداين ويرفض اإلقرار 
هبا كحقيقة هنائية، إمنا يعترها مرحلة وتكتيك، مث يبدأ العمل من جديد 
واثبتة  وكبرية  مقنعة  انتصارات  وحتقيق  ومفاعيلها  وآاثرها  اهلزمية  حملو 

ابالستفادة من دروس التجربة املاضية.
ويرفع صوته  والواقع،  ابحلقيقة  يعرتف  فا  الشعبوية  املزاودة  منطق  أما 
عالًيا رافًضا اهلزمية، فيما الواقع يكسره وحيطمه يومًيا، ومن دون أن يكون 
قادرًا على فعل أي شيء لتغيريه ألنه يستمر يف املواجهة ابملنطق نفسه 

الي استولدت من هؤالء من هو أشد فساًدا منهم وأكثر شراهة واستعداًدا 
لفعل أي شيء، فيزامحهم ويزحيهم، يف مسلسل ال تنتهي فصوله وحلقاته 

إال ابجتثاث النظام كامًا بكافة أركانه ورموزه.
لقد كانت على الدوام سياسات النظام تربط الفساد أبفراد، تضحي هبم 
وختفيف  الشعيب،  الغضب  المتصاص  احلاجة،  عند  واآلخر  احلني  بني 
االحتقان يف نفوس املتضررين منه، وهم الكثرة الغالبة، وتنفي عن نفسها 
أفقي وعمودي،  والدولة بشكل  اجملتمع  صفة رعايته كمؤسسة يف سلم 
القانونية عنه،  وكثريًا ما ربطته حباالت عاملية هتراًب من حتمل مسؤولياهتا 
ورعايتها له، وعلى الدوام، أيًضا، اقتصر حديثها عنه، ابجلانب اإلداري 

فقط دواًن عن اجلوانب األخرى.
قد ال حتظى قضااي الفساد مستقبًا ابألمهية الي توليها اآلن كل األطراف 
تدخل  دولًيا، وقد ال  احملرمة  األسلحة  القتل واإلابدة، واستخدام  جلرائم 
هذه امللفات يف بنود العدالة االنتقالية املرتقبة، بعد االنتهاء من حقبة آل 
األسد، وطي صفحتهم من اتريخ سورية، إال أننا نزعم أن هذه اجلرائم 
لو فتحت ملفاهتا كاملة ليست أقل سوًء وضررًا من جرائم القتل املمنهج 
واملنظم، وبنتائجها على اجملتمع السوري ليست أقل كارثية. إهنما صنوان 

عاشة اليوم.
ُ
أحدمها يقود لآلخر وكامها أفضى للحالة امل

اإلنسان  حقوق  جوانب  على  اشتغلت  احلقوقية  املنظمات  من  العديد 
املعتقد والتفكري، وغريمها من  احلياة، والرأي األخر، وحرية  املتعلقة حبق 
بكامل  اإلحاطة  على  للعمل  متأخرين،  ولو  األوان،  آن  لقد  القضااي، 
احلكم  عنواهنا  قادمة  ملراحل  استعداًدا  املختلفة  جبوانبه  الفساد  ملفات 
منها.  األصغر  جتب  الكرى  اجلرمية  القول  ينفعنا  وال  والرشيد،  الصاحل 

»فاالستبداد أصل لكل فساد« حبسب الكواكيب.

االسرتاتيجي  فالقرار  اسرتاتيجياً،  القرار  يكون  وأحياانً  ذاهتا.  واآلليات 
إذا أتخر عن وقته احلقيقي يف فرصته سوف تقل قيمته وترتفع تكلفته.

وتقليل  اجلماهريي،  واالقناع  الصحة  بني  يُقارب  أن  للقرار  البد  هلذا 
صعبة  مهمة  القرار  وأصحاب  النخبة  فمهمة  القرار،  هلذا  املقاومة 
زادت  وكلما  توجهاهتم،  مبختلف  للناس  أمانة كبرية  وفيها  وحساسة، 
أقل،  الرغائبية  الشعبوية  وظاهرة  املقاومة  القرار كانت  الثقة أبصحاب 
وكذلك كلما زاد وعي اجملتمع وعم فيه شيوع املعرفة والوعي السياسي 
املنطقية  للقرارات  املقاومة  تقل  أيضاً  املؤثرة  الواعية  النخب  فيه  وكثرت 

لكن ال تكون صفًرا فهذا اندر احلدوث.
وال جيوز حبال من األحوال االجنرار لقرار، بناء على رغبة شعبوية تتحقق 
أن  البد  السياسي  واخلطاب  أمانة،  فهذه  واضح،  بشكل  املضرة  فيها 
يهمه مشاركة الناس كي يطّلعوا ولو على جزء من املشكات الي ميكن 
أن يسببها أي قرار خاطئ، وقيمة القرار واحلشد ابجتاهه وتقليل املقاومة 
بقدرته على  القرار  القيادية لصاحب  السمة  أيضاً  جتاهه، وهنا تكمن 

حشد الناس حنو اهلدف النافع للناس ومصلحتهم.
هلذا كان االقرتاب من الناس وكسب ثقتهم وحمبتهم والقدرة على التأثري 
فيهم هو األداة املهمة لنجاح اختاذ قرارات صحيحة وانجحة وصواًل إىل 

عملية التفاعل مع الناس.

عبد الرحيم خليفة

الفساد الذي أفضى لخراب العمران
                               عن حملة مكافحة الفساد المزعومة

كاتب سوري

د_ زكريا مالحفجي 

القرار السياسي بين الشعبوية والمنطق

كاتب وباحث سوري
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احلقيقي،  للمفكر  املثالية  الصفات  هي  واالستقال،  والفرادة،  احلياد، 
املألوف والعقل اجلمعي، واالستقال  إزاء  والفرادة  الظاهرة،  إزاء  احلياد 
األمام،  يف  يكون  أن  ينبغي  احلقيقي  املفكر  سلطوي؛  مكون  عن كل 

واملقدمة دائماً. 
الفكر احلقيقي هو الذي يتقدم الواقع، وليس العكس؛ هناك ضرورة دائمة 
للتمييز بني املثقف، واعتقاده، وقبيلته، وطائفته، وأهوائه، عليه أن يقوم 
بتحييد اعتقاداته عن دوره بوصفه مثقفاً، عليه أن يكون انفصامياً مبعى 
أنَّ: له أن يعتقد مبا يشاء، بـ » قدسية البقرة« مثًا، ولكن ليس له ذلك 
يف الوقت الذي يّشرع فيه مبمارسة دوره، ووظيفته بوصفه مفكراً - ليس 
ثراثراً أملعياً! - هلذا ال ميكن للمثقف أن يكون طائفياً على اإلطاق، ال 

ميكنه أن يكون ’’ ممالئاً‘‘ألحد إال إذا خان ذاته وصار بوقاً.
اللمعان والذهب، بني  ’’ شبحياً‘‘بني  يكاد يكون  فاصل دقيق  هناك 
املفكر والثراثر، وحنن يف حاجة للتمييز بينهما إىل جهد فكري جبار، 
لتمييزه عن نقيضه؛ فإما أن تكون مفكراً، أو  الفكر  حبيث ننخرط يف 
يتحتم عليك احلصول على قدر من احلدس يساعدك على كشف الرداءة 
وفضحها، ما يلمع ليس ذهباً ألن هناك َمْن يشوه الفكر ليس مبظهر ’’ 
الفذلكة‘‘، و’’الرطانة‘‘ الي جييدها املتحدث ’’املهذار‘‘ وحسب، وإمنا 

أيضاً جبوهر سيكولوجي ُعجن بداء التبعية.
ليس ابلضرورة أن يكون كل ما يلمع ذهباً، كذلك ليس كل ثراثر ’’ 
متفذلك‘‘وابرز إعامياً، هو إنسان ’’ معريف‘‘، بوسعه أن يساعدان على 
فهم الظاهرة والواقع، وإضاءهتما؛ وهذا شيء طبيعي، فهناك َمْن ال يريد 
تبديد العتمة، وإزاحة الغموض بقدر ما يريد غسل األدمغة، وهناك َمْن 

ال ُيشيع الفهم بقدر ما يشيع التضليل والثرثرة.
ملعاٌن يف املظهر، وعبوديٌة يف اجلوهر، واحملصلة ثرثرة، وتشويه، وتضليل؛ 

القائــد الروماين)ســكيبيو( وقبــل املعركــة األخــرية يف زامــا جنــوب غــرب 
قرطاجــة قــال )هلنيبعــل(: لــو أنــك هامجــت رومــا املهزومــة أبرضهــا حــني 

كانــت مفتوحــة األبــواب لــك ملــا وقفنــا هنــا اآلن. 
اندثــرت قرطاجــة بوحشــّية حــني انتقمــوا شــّر انتقــام حســب توجيهــات 
قــرر أن  القنصــل )فابيــوس( سياســي جملــس الشــيوخ العتيــق والــذي 
ينقــل معــارك )هنيبعــل( بعيــداً عــن أرض رومــا املهــددة بعــد 16 عامــاً 

مــن انتصــارات )هنيبعــل( عليهــم أبرض إيطاليــا. 
خذلــه جملــس الشــيوخ القرطاجــي حــني رفضــوا أن يــزودوه ابحملاربــني 
وهــو علــى أبــواب رومــا وهــي مهزومــة بعــد أن ســحق هلــم ثاثــة جيــوش 
مبعــارك متاحقــة، خذلــوه ألن بعضهــم خــاف مــن ســيطرته وبطوالتــِه 
حســداً وخشــية أن حيقــق اجملــد وحــده )للقرطاجيــني( وأرادوا كســره 
وحتطيــم انتصاراتــه وحتجيــم ســلطتِه، لكــن قرطاجــة دفعــت الثمــن ابهظــاً 
جيــوش  عــرت  وحــني  الرومــان،  حوافــر  حتــت  وانســحقت  خبذالنــه 
بعــد أن حاصــروا قواتــه يف إســبانيا والــي كان  الــر األوريب  الرومــان 
يقودهــا أخيــه ، مث اصطــادوا أخيــه بكمــني حــني جلــب جنــوده مــن 
اســبانيا لنصــرة )هنيبعــل( ليجتاحــا ســوية رومــا، وجــد جملــس الشــيوخ 

يقيم  الذي  الشهرية،  ’’الكانطية‘‘  التمييز  قاعدة  على  القول  ميكننا 
’’األبستمولوجيا‘‘ برمتها على الفصل بني الشيء يف ذاته، والشيء يف 
ظاهره، بني ’’األنطولوجيا‘‘، و’’الفينومينولوجيا‘‘، إن هنالك ظهوراً ال 
يلمع إال ألنه حيجب خواًء داخلياً. حى إن كان هذا التمييز الكانطي 
السؤال،  وضع  على  القدرة  مينحنا  أنه  إال  جوهرايً  اختافاً  يتضمن  ال 
والشك يف الظاهرة الثقافية، يف اللمعان الظاهري جلوهر عدمي، فالريق 
تعويض عن فقر »جواين«، اجلرأة اخلارجية املاثلة يف التأكيدات الرائجة 
يف كل مكان، يشيع فيه غسيل األدمغة، يعكس ُجّبناً داخلياً، أو فراغاً.. 
ال يغرنكم براعة احلديث، أو طول اللسان؛ هذا إن برع يف شيء ففي 
تعويض عجزه الفكري ابلثرثرة، وال شيء آخر، تلك هي كينونة املثقف 
الامع، واالتباعي، مثقف واتباعي؟ أجل، ميكن أن حيصل ذلك على 
عن  يكف  ال  الذي  الثراثر،  للمفكر  األنطولوجية  املزحة«   « سبيل 

اللمعان، واملديح، والتسول.. والتحول.
ال تنفك دراما التحول بكل ما تكتنفه من دالالت سيكولوجية وثقافية 
عن إحتافنا أبمثلة وأحداث ساخنة؛ سوق التبشري يعج ببطوالت التحول 
وتبديل اجللود، تتخذ أحياانً شكل وثبة إعجازية وأخرى متدرجة، حتول 
من  ومسارات  فصواًل  تشهد  والدات  يف  معتدل،  أو  راديكايل  ثوري 
متذهب منهمك ومتشبع هبويته، مروراً ابعتدال ونزوع وحدوي متخفف 
على ضفة أخرى، داخل  يستقر أخرياً  لينتهي حيث  اهلوية،  أعباء  من 
هوايت نقيضة؛ مراحل ثاث مير هبا املتحول ليصل إىل ما وصل إليه. 
اثلوث ال  أمام  أنفسنا  دايلكتيك، جند  أو  تراجيدية  يشبه حركة  وفيما 
إىل  انتماء  ذاهتا؛ ومن  الطمأنينة  قلق مث  يسفر عن جديد: طمأنينة مث 
آخر يراوح العقل األحادي ذاته، مستبداً هبذا الكارتوين وال جديد حتت 

الشمس.

القرطاجــي أنفســهم بــا قائــد وبــا حيلــة فعــادوا لاســتنجاد )هبنيبعــل( 
احلســد  بســبب  انكســر  لكنــه  قرطاجــة،  عــن  ويدافــع  قواهتــم  ليقــود 
اخلبــث  بســبب  والءاهتــم  ابعــوا  الذيــن  حلفــاءه  وتفتــت  واخليــاانت 

الرومانيــة.  والدســائس 
وجــدوه هــاراًب يف )بيثينيــا( مشــال تركيــا وجتــرّع الســم كــي ال مينحهــم 
لــه وجــد علــى  شــرف اعتقالــه وقتلــه، وحــني دخــل قائــد احملاصريــن 
معــه  ووجــدوا  معاركــه  واتريــخ  ســريته  عليهــا  دّون  أوراقــاً  طاولتــه 
)قرطاجيّــاً( يــدّون مــا يســرده لــه )هنيبعــل( فســأل: هــل هــذا كل مــا 
دونتمــوه!؟ الكاتــب املرافــق هلنيبعــل: نعــم لقــد كنــت أدّون مــا يطلبــه 
مــي ويــردده طيلــة ســنوات االختفــاء. القائــد: إذا كان هنــاك مــا جيــب 

أن ُيكتــب عــن هــذا الرجــل وإجنازاتــِه 
نجــزة يف موقــد النــار 

ُ
فيجــب أن تفعلــُه رومــا، مث رمــى بــكل األوراق امل

لتلتهمهــا. 
اآلن ال جنــد مــن يتأمــل ويعلــن النــدم لــرتددِه وخذالنــِه ويعــرتف بنزعــة 
احلســد والغــرية والبغــض لــكل عمــٍل وطــي يبــادر بــه أبنــاء الريــف احملطّــم 

وال يكــون هلــم عليــه ســلطة أو وصايـّـة أبديـّـة!؟

للمكبوت  انفجارات مدوية  أبطال ملحمة اهلوايت؛ خيلفون  املتحولون 
قد  االنتقام،  هباجس  ومسكونة  ومتنابذة  متقاتلة  هوايت  شكل  على 
ينازع يف  املاقبلية،  للهوايت  بغطاء وطي عابر  يكون وحدوي ملتحف 
داخله ترهات معرفة احلقيقة ومشتقاهتا. إذ أن كل حتول هو حدث مدّو 
وال شك، حدث مربك يعزز االنقسام والتعارض: فما هو مكسب عند 
طرف يصبح خسارة عند آخر، حبيث يبدو مثل شق جديد يف الرقعة، 
أتكيد لانقسام والتعارض نفسه، ويف حالة الوحدوي الذي شاء القدر 
وإقامة  اآلخر  نبذ  مهه  إقصائي  متطرف،  قطيعي«   « إىل  يتحول  أن 
احلواجز، يف هذه احلالة يبلغ التعارض أقصاه، حيث يبدو التحول نفسه 

وقد حتول إىل استبصار أو هداية حيناً وضال ورِّدة حيناً آخر.
 التحول بصفته صيغة أكثر تواضعاً ال يقال هنا، الطائفي املستبصر أو 
املرتد أكثر من متحول، إنه اتئب مهتد وجد احلقيقة واطمأن هبا قبل أن 
يستأنف دوره كداعية تبشريي يوزع أحكام اخلاص: ها هو املتهم وقد 
صار قاضياً يستبدل متهماً آبخر، وها هي احلقيقة والطائفة الناجية قد 

عادت من جديد طوع اليد وكأن شيئا مل يتغري.
كم سيكون شيقاً ومجيًا لو أن كل متحول مل يقطع شعرة معاوية، لو أنه 
جتاوز التمذهب حنو رؤية أعم، لو ختطى االنتماء العصبوي والتخندق 
الطائفي بكسر حلقة االصطفاف بكل ما تكتنفه من كراهية ونرجسية، 
النقدي  والفكر  للمعرفة  املزمنة  اخليانة  ديدنِه  سياق  هنائياً  يغادر  لكي 
والوفاء لذهنيات قطّعية استئصالية متأججة عاطفياً، وذهنيات ال تُفرز 

إال حتوالت اجرتارية مكرورة ال يعوَّل عليها.
لعله زمن التقلبات املميتة. زمن املوت العريب الراهن، ولعل جتربتنا حنن 
»السورايت والسوريني«، يف بلدان والغربة، تقّدم صورة مأساوية عن مصري 

حتوالت وفصامية اإلنسان العريب.

كان بــركان الثــورة منفجــراً للتــّو وصعــق العــامل وكل مراكــز القــرار الغــريب 
احلصينــة وعملــت  مزارعهــم  والديكتاتوريــة يف  االســتبداد  الــذي زرع 
الديكتاتــورايت علــى ســلب قيــم املواطنــة وهتشــيم البُــى االجتماعيــة 
وتغييــب قياداتــه الوطنيــة ومنظماتــه املدنيــة واســتطاع الطغيــان تربيــة 
واملشــايخ  الكســبة  وصغــار  أعمــال  متســويل  مــن  النعمــة  حديثــي 
وحتويلهــم لغيــان حقــودة حاســدة ال تلتفــت هلمــوم الشــعب ومصــري 

البــاد.
حــني كانــت الثــورة عارمــة واهتــزت جــذور النــواة الصلبــة لنظــام العصابــة 
الطائفيّــة وبــدأت تتحلــل وتتفتــت رعبــاً مــن ثورتنــا وكانــت الثــورة قــاب 
مرتزقتهــا  مــن  وبتوجيــه  الكــرى  املــدن  وقفــت  النصــر:  مــن  قوســني 
ورجــال أعماهلــا حديثــي النعمــة ومــن مشــاخيها وُجّلهــم مــن صنائــع 
العصابــة وأزالمهــا، علــى احليــاد، خذلــوا الوطــن والشــعب واإلنســان 
ينتصــر  أن  وخشــية  وحســداً  اتفهــة  مكاســب  ألجــل  الراقيّــة  والقيــم 
قــرن وخشــية أن يتســيدهم  الريــف املهجــور واملنهــوب طيلــة نصــف 
الرعــاع كمــا كنــا نســمع يف فلتــات ألســنتهم ومهســهم وكمــا عــر عــن 
ذلــك العبــد: )فابيــوس( البيــت األبيــض أبهنــا ثــورة فاحــني وأوابش.
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ضمــن أقنيــة العاقــات الدوليــة تتعــدد األبعــاد واحملــددات األساســية، الــي 
حتكــم ســري العاقــات بــني الــدول، ومــن أهــم هــذه األبعــاد، السياســي، 
االقتصــادي، األمــي، الثقــايف واالجتماعــي، ولــكل بعــد مــن هــذه األبعــاد 

أمهيتــه يف التفاعــات والعاقــات الــي تقــوم بــني الــدول. 
مــع احلديــث عــن اتريــخ العاقــات بــني روســيا وتركيــا، ناحــظ أهنــا كانــت 
عاقــات قائمــة علــى التبايــن وتضــارب املصــاحل. أثنــاء احلــرب البــاردة 
شــكلت تركيــا هتديــًدا كبــريًا لاحتــاد الســوفيايت مــن خــال تواجــد القواعــد 
العســكرية للناتــو علــى األراضــي الرتكيــة، وبعدهــا عملــت روســيا علــى 
دعــم حــزب العمــال الكردســتاين كــرد فعــل علــى السياســيات الرتكيــة جتــاه 
روســيا، فيمــا وقفــت تركيــا سياســًيا إىل جانــب الشيشــان أثنــاء احلــرب 
الروســية عليهــم، وأيًضــا هنــاك خــاف كبــري يف سياســات الدولتــني جتــاه 
دول اجلمهــورايت الرتكيــة، حيــث تــرى تركيــا أهنــم االمتــداد لرتكيــا ثقافًيــا 
ــا ، فيمــا تعترهــا روســيا ضمــن نطاقهــا اجلغــرايف القريــب، وهــذه  وجغرافًي
اخلــاف  وقــد كان  الســوفيايت.   االحتــاد  ســابًقا ضمــن  الــدول كانــت 
األكــر بــني الدولتــني أثنــاء احلــرب الروســية علــى جورجيــا حبجــة دعــم 
ســكان مناطــق أوســتيا وأخبــازاي الذيــن يتكلمــون الروســية، حيــث وقفــت 

أتخرت ألكتب عنك حني انتهى اآلخرون، وراحوا يبحثون عن ضحّية 
جديدة طازجة أكثر منك. تستوقفي كثرياً هذه اللقطة احلزينة واألخرية 
ألمٍل مل ُيكتب له اإلجناز. استوقفي إصرارك على العبور حى وأنت ميت، 
الغدر. دعي  بتفاصيل  الغارقة  البحر وحذاؤك حنو وجوهنا  فرأسك حنو 
عّله  العامل  تصفع ضمري  عاتية  موجة  اليوم  فأنت  البحر،  بلغة  أخاطبك 

يستفيق، وأان جمّرد زبد.
من اي صغريي على الرمال ودِع املوجات تداعب وجهك احلامل. وأتكد أبّن 
موجة ما ستأيت مع خيوط الفجر لتحملَك شراعاً يعرف طريق الشمس.

قصة )إيان السوري الكردي( عصّية على النسيان، وتستحضر املأساة 
الذي  العامل  يتناساها. هذا  أن  العامل  أراد  مناسبة، كّلما  السورية يف كل 

تركيــا إىل جانــب الــدول الغربيــة ضــد احلــرب الروســية علــى جورجيــا، و 
لكــن هــذه احلــرب كانــت ضــد املصــاحل الرتكيــة واألوروبيــة يف متديــد خــط 
أانبيــب انبوكــو، حيــث كان مــن املفــرتض أن ميتــد خــط أانبيــب مــن دول 
حبــر قزويــن إىل دول غــرب أورواب، واآلن املشــروع ســوف يضــر ابملصــاحل 
الروســية يف أورواب، حيــث عملــت روســيا علــى عــدم تنفيــذ هــذا املشــروع 
مــن خــال الدخــول يف حــرب علــى جورجيــا، الــي كانــت الدولــة الــي 
ســوف ميــر منهــا خــط األانبيــب املتجــه إىل تركيــا ومــن مث إىل أورواب. ومــن 
أهــم اخلافــات بــني تركيــا وروســيا هــو اخلــاف حــول عــدة سياســات 
جتــاه املســألة الســورية، واختــاف مصــاحل الدولتــني وتوجهاهتــم ونفوذهــم 
يف ســورية، حيــث تــرى تركيــا تنحــي نظــام األســد عــن الســلطة والبــدء يف 
مرحلــة انتقاليــة ضــرورة إلهنــاء احلــرب يف ســورية، فيمــا تــرى روســيا عكــس 
ذلــك متاًمــا، بعدهــا دخلــت الدولتــان يف عــدة تفامهــات وتســوايت يف 

احلــرب الســورية. 
عاقــات  خلــق  يف  الكبــري  الــدور  لــه  االقتصــادي كان  البعــد  لكــن 
التجــاري  التبــادل  عمليــات  وشــكلت  الطرفــني،  بــني  قويــة  دبلوماســية 
تصديــر  يف  تركيــا  بــدأت  فقــد  السياســي.  التقــارب  يف  فارقــة  نقطــة 
القطــع اجلاهــزة إىل روســيا، وابملقابــل ارتفعــت نســبة اســترياد تركيــا مــن 
مــوارد الطاقــة الروســية بنســبة كبــرية جــًدا وخاصــة بعــد فــرض العقــوابت 
االقتصاديــة علــى قطــاع الطاقــة يف إيــران، واخنفــاض االســترياد مــن العــراق 
بســبب املشــاكل السياســية واألمنية الي حتصل هناك. وبســبب أن تركيا 
اثين أكــر مســتورد للطاقــة مــن روســيا، أنشــأت الدولتــان خــط أانبيــب 

مذحبة  ألكر  برود  بكّل  ظهره  أدار  قد  نراه  والتمّدن،  اإلنسانية  يّدعي 
عرفتها البشرية منذ احلرب العاملية الثانية ، وال تزال فصوهلا تتجّلى أبشكاٍل 
يف منتهى الوحشية والقساوة، وما يزيد بشاعتها هو هذا الصمت املخزي 
الدولية وعلى رأسها  اهليئات  قبل  يرتقي إىل حّد »املشاركة« من  الذي 
هيئة األمم املتحدة ، الي مسحت لوزير خارجية النظام السوري » وليد 
املعّلم« أن يعتلي منر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، ليخاطب 
العامل بكّل صلف وعنجهية املنتصر على شعبه األعزل، ويطالب خبروج 
القوات األمريكية والقوات الرتكية بوصفهما قوات إحتال، متجاهًا أن 
سورية وبفضل نظامه قد أصبحت حمتّلة من قبل إيران وروسيا، وأّن نصف 
الشعب السوري قد ابت انزحاً أو الجئاً هرابً من القصف اليومي اهلمجي 
الذي تشّنه الطائرات الروسية، ومازالت على األرض تكمل امليليشيات 

اإليرانية املهّمة.
هناك حماوالت حثيثة من قبل املتآمرين على قضية الشعب السوري، لفّك 
العزلة الدولية عن النظام، وترميم صورته الدموية، متهيداً لعودته إىل األسرة 
الدولية رمبا من بوابة اجلامعة العربية، بعد أن شاهد اجلميع ذلك العناق 
و)نبيل  العريب(  )نبيل  للجامعة  العام  األمني  بني  حصل  الذي  املخزي 
املعلم( يف مبى األمم املتحدة، الذي مل يكن ابلصدفة كما حاولوا إظهاره، 
فليس هناك شيء يف السياسة إمسه » صدفة«، لكن هل ينجح )العريب( 
بعناق عابر أن يطوي ملف اإلجرام األسدي الروسي اإليراين؟ أم أّن هناك 

التيــار األزرق لتضــخ لرتكيــا ســنوايً 16 مليــار مــرت مكعــب مــن الغــاز. 
وعملــت روســيا للتوقيــع علــى اتفاقيــة مــد خــط أانبيــب الغــاز )الســيل 
الرتكــي( الــذي ميــر مــن تركيــا وســوف يتجــه إىل دول جنــوب أورواب، 
وكأن هــذا املشــروع رًدا علــى األزمــة االوكرانيــة الروســية، إذ تعمــل روســيا 
بــداًل  أورواب  إىل  الطاقــة  لعبــور خطــوط  اجلســر  تركيــا  تكــون  أن  علــى 
مــن أوكرانيــا، ورحبــت تركيــا هبــذا املشــروع ألهنــا ترغــب يف أن تكــون 
أحــد أهــم أســواق الطاقــة العامليــة. ومشــروع الســيل الرتكــي هــو اآلن قيــد 
التنفيــذ ومل ينتــه بعــد، وألمهيــة هــذا املشــروع للطرفــني وألمهيــة تركيــا ابلنســبة 
لروســيا، مل ترغــب كل مــن الدولتــني أن تتأثــرا عاقاهتمــا بشــكل ســليب 
بعــد أحــداث إســقاط الطائــرة الروســية علــى احلــدود الرتكيــة الســورية، 
وعنــد حادثــة مقتــل الســفري الروســي يف أنقــرة، بــل ســعت الدولتــان إىل 
متكــني العاقــات السياســية مــن خــال صفقــة صواريــخ أس 400، ومــن 
خــال اســتغال حالــة الفتــور ابلعاقــات الرتكيــة مــع الــدول الغربيــة. 

تتبايــن التوجهــات والسياســات بــني روســيا وتركيــا بشــكل كبــري يف الكثــري 
مــن القضــااي يف منطقــة الشــرق األوســط ومنطقــة حبــر قزويــن، وســواحل 
خلــق  يف  األكــر  األثــر  لــه  االقتصــادي  البعــد  لكــن  األســود،  البحــر 
عاقــات قويــة بــني البلديــن، خاصــة بعــد احلــرب االقتصاديــة الــي قامــت 
هبــا أمــريكا علــى االقتصــادات الصاعــدة، ممــا أدى إىل ذهــاب تركيــا حنــو 
الشــرق. لكــن هــذه العاقــات حتكمهــا املنفعــة االقتصاديــة، وال يوجــد 
بــني تركيــا وروســيا أي عاقــات اســرتاتيجية مثــل عاقاهتــا ابلناتــو األكثــر 

عمًقــا ومســتقبلية.  

من يطاردهم يف كل امليادين لفضح جرائمهم حى يف عامل السينما، فقد   
أّن   2019/06/21 اجلمعة  يوم  الرتكية   AKŞAM صحيفة  ذكرت 
املمثل األمريكي )ستيفن سيغال( يستعّد للذهاب إىل تركيا للمشاركة يف 
فيلم عن قصة الطفل السوري )إيان( الذي مات غرقاً يف تركيا، وسيتم 
تصوير الفيلم يف مدينة بودروم الرتكية حيث متت فيها حادثة الغرق، كما 
ذكرت الصحيفة أّن الفيلم سيشارك فيه ممثلون عرب وأمريكيون وأتراك، 

منهم علي صري بلعيد، ويلما أليس.
طواها  رمبا  الي  إيان  قصة  إحياء  إعادة  فكرة  هو  اخلر  من  يهّمنا  ما 
ليس النسيان، وإمّنا آالف القصص املشاهبة الي حدثت بعد غرقه، حى 

أصبحت الذاكرة متخمة أبلوان املعاانة الي ال حتصى.
يعود )إيان( إىل الواجهة من جديد، لكن هذه املرّة ليس يف هوليوود، وال 
غريها من مؤسسات السينما أو الفن، بل على منر اجلمعية العامة لألمم 
 ( الرتكي  الرئيس  طالب  ، حني  الثااثء 2019/09/24  يوم  املتحدة 
رجب طيب أردوغان( العامل أبن يضع حّداً ملا جيري يف سورية، وإجياد حّل 
دائم للمسألة السورية، وأشار إىل أّن تركيا قامت إبنقاذ 32 ألف مهاجر 
من الغرق يف البحار هذا العام، مث رفع صورة )إيان ( معلناً أسفه ألّن 
العامل نسي سريعاً هذا الطفل السوري الذي تويف غرقاً أثناء حماولة عائلته 
عبور البحر إىل أورواب، وقال :«ال تنسوا ، فقد تدور األايم، وتواجهون 

نفس املوقف ».

حسن الشاغل

ياسر الحسيني 

العالقات التركية األوروبية

إيالن.. عصيٌّ على النسيان 

كاتب سوري      

كاتب واعالمي سوري 
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Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Koruma Programı kapsamında yürüttüğü kapasite güçlendirme çalışmaları de-
vam ediyor. Uluslararası koruma ve geçici koruma prosedürlerinin işlendiği seminerde, sosyal hizmet merkezi çalışan-
larını ağırladı ve iş birliği geliştirmeyi hedefledi.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı kapsamında, DoğaYürüyüşlerinin ikin-
cisini gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık FederasyonuBursa İl Temsilcisi Nazif Makas ve diğer yürüyüş 
liderlerinin de katıldığı yürüyüşte 20 km’lik Zeyniler-Cumalıkızık parkuru tamamlandı.

Doğa için hep birlikte!... Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Sosyal Uyum kapsamında Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesive TEMA vakfIdesteği ile katılımcılarla doğa yürüyüşü yaptı. Ardından TEMA Vakfı 
eğitimcileri çocuklara sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların kullanımı eğitimi verdi.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi tarafından Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kurulan Türk Kızılay 
çadırında, Koruma Programı kapsamında temel hak ve hizmetlere erişim konusunda bilgilendirme çalışmaları 
yürütüyor.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek programı kapsamında Camiler ve 
Din Görevlileri Haftasını kutladı. Çalışanlar, Kilis İl Müftülüğünü ziyaret ederek, İl Müftüsü Abdu-
rrahman Şahin ve görev alan bütün personellerin bu özel gününü kutlayarak, karanfil dağıttı.

تتواصل أعمال تعزيز القدرات الي ينفذهامركز اهلال األمحر الرتكي يف منطقة سلطان بيليSultanbeyli يف إطار برانمج 
احلماية، حيث متت معاجلة إجراءات احلماية الدولية واحلماية املؤقتة ، وقد استضيفت أعمال مركز اخلدمة االجتماعية يف 

الندوة الي مت فيها تناول إجراءات احلماية الدولية واحلماية املؤقتة ، والي هدفت لتعزيز وتطوير التعاون.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي يف بورصة ، مسرية املشي يف الطبيعة الثانية، الي أتيت يف إطار برانمج التكيف والدمج 
االجتماعي. كما حضر مسرية املشي نظيف ماكاس ممثل بورصا يف احتاد تسلق اجلبال يف تركيا والقادة اآلخرون 
ملسريات املشي ، وقد أكمل املشاركون مسافة 20 كيلومرتا من مسارات املشي بني منطقي زينيلر- جومايل كيزيك.

معا من أجل الطبيعة!... نظم مركز اهلال األمحر الرتكي يف غازي عنتاب جولة مشي يف الطبيعة بصحبة عدد من املشاركني، ونظمت هذه 
اجلولة بدعم من بلدية غازي عنتاب الكرى ومؤسسةوقف TEMA ، وذلك يف إطار برانمج دعم التماسك والوائم االجتماعي. مث قام معلمو 

مؤسسة TEMA بتقدمي تدريب وتعليم لألطفال حول ألية استخدام املوارد الطبيعية من أجل عامل مستدام.

أقيمت خيمة خدمية اتبعة اهلال األمحر الرتكي يف مديرية إدارة اهلجرة  بوالية قيصري، وتقوم اخليمة الي أنشأها مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي- فرع 
قيصري، أبنشطة إعامية وتعليمية حول كيفية احلصول على الوصول إىل احلقوق واخلدمات األساسية املدرجة يف إطار برانمج احلماية.

ضمن نطاق برانمج الصحة والدعم النفسي واالجتماعي، احتفل مركز مجعية اهلال األمحر الرتكي يف »كيليس« أبسبوع املساجد 
واملوظفني يف الشؤون الدينيينة. إذ زار يف هذه املناسبة املوظفون مديرية إفتاء مدينةكيليس، وهنئوا مفي مقاطعة كيليس عبد 

الرمحن شاهني ومجيع املوظفني والعاملني مبديرية االفتاء احتفاال هبذا اليوم اخلاص، كما وزعوا القرنفل على احلضور.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, personel ve gönüllüleri 
ile birlikte Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eder-
ek, huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve büyüklerimize hediyelerini sundu.

نظم مركز مجعية اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة زايرة إىل مركز رعاية املسنني التابع لبيت عابدين يلماز  للرعاية، وجرت 
هذه الزايرة مبناسبة اليوم العاملي للمسنني. وقد شارك يف الزايرة موظفو اهلال األمحر ومتطوعوه، ومت خاهلا احلوار مع سكان 

دار الرعاية وتبادل أطراف احلديث، كما قدمت هدااي إىل كبار السن.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi gönüllüleri Ghaid ve İsmail ile Mersin Üniversitesi iş birliğinde, 
YÖS’e hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Seminerde 
YÖS’e hazırlık, Türkiye’de öğrenci olmak ve üniversite yaşamına dair paylaşımlar yapıldı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, İşitme Engelliler Haftası kapsamında Yılmaz Balaban İşitme Engelli-
ler İlköğretim Okulunu ziyaret edilerek, duvar boyama etkinliği düzenledi. Ayrıca SPSS Programı tarafın-
dan, Diş Sağlığı Eğitimi ve duygu düzenleme sanat atölyeleri gerçekleştirildi.

نظم متطوعو مركز اهلال األمحر الرتكي يف مرسني ندوة تعليمية وتدريبية لطاب الصف الثاين عشر الذين يستعدون خلوض 
امتحان اليوس، YÖSوجرت الندوة بتعاون بني جامعة مرسني و متطوعي اهلال األمحر غايد وإمساعيل. وقد مت يف الندوة تناول 

موضوعات مثل االستعداد المتحان اليوس، واحلياة اجلامعية يف تركيا، وكيف تكون طالبا منوذجيا.

قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة بزايرة مدرسة يلماز ابلبان االبتدائية لضعاف السمع، وذلك مبناسبة أسبوع 
ضعاف السمع، ونظم املركز  فعالية رسم على اجلدران خال الزايرة. ابإلضافة إىل ذلك ، مت عقد ورش عمل فنية بواسطة برانمج 

SPSS حول تعليم صحة األسنان وفن تنظيم املشاعر.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي



12

Katar’ın Suriye Büyükelçisi Nizar Hasan El Hariki ve Suriye Ulusal Koalisyonu Stratejik 
Araştırmalar Bölümü Başkanı AhmedRamadanBülbülzade vakfı ziyaret etti.Ziyarette Bül-
bülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen El Hariki ile Suriye’deki son gelişmeler 
ele alındı.Görüşmenin ardından Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Katar’ın Suriye 
Büyükelçisi Nizar Hasan El Hariki’ye Arapçaya çevrilen kitaplarını imzalayarak hediye etti.

زار سفري قطر يف سوراي نزار حسن احلريكي ورئيس دائرة الدراسات االسرتاتيجية يف االئتاف الوطي السوري أمحد 
رمضان مؤسسة وقف بلبل زاده. وخال الزايرة ، التقى رئيس وقف بلبل زادة تورغاي ألدمري ابحلريكي وانقش معه آخر 
التطورات يف سوراي. بعد االجتماع بني ألدمري واحلريكي، قدم رئيس بلبل زادة ألدمري لسفري دولة قطر يف سوراي نزار 

حسن احلريكي ، كتبه املرتمجة إىل العربية موقعة بيده.

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

İyilikder Malatya Temsilciliği Suriye’nin Cerablus bölgesine 1 TIR insani yardım malzemesi 
götürdü. Savaştan kaçan ve çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler İyilikder’in yardımlarıyla 
sevindi.
4’üncü yardım TIR’ını Cerablus’ta yaşayan mazlum insanlara ulaştırdıklarını ifade eden 
İyilikder Suriye Koordinatörü Nihat Karaçor; “Yaklaşık 400 gıda kolisi ile geldik. Bir miktar 
terlik, çocuk ayakkabısı, bayan giyimi ve temizlik malzemeleri getirdik. Duyarlı kardeşler-
imizin infaklarını buradaki mazlum halka ulaştırdık. Bize emanet edilen her şeyi ulaştır-
manın sevincini yaşıyoruz. Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmanın çabasın-
dayız” dedi.

وقــد  ســوراي.  ملنطقــة جربلــس يف  إنســانية  مســاعدات  شــاحنة  دار يف ماطيــا  إييلــك  مكتــب مجعيــة  أرســل 
أعــرب الســوريون الفاريــن مــن احلــرب واملقيمــني يف جتمعــات اخليــام عــن فرحتهــم بوصــول مســاعدات إييلكــدار. 
منســق مجعيــة ايليكــدار يف ســوراي، هنــاد كاراتشــور، صــرح أبهنــم قامــوا بتســليم شــاحنة املســاعدات الرابعــة للنــاس 
املظلومينواملضطهديــن الذيــن يعيشــون يف جربلــس. وأضــاف كاراتشــور: »لقــد وصلنــا إىل هنــا وحبوزتنــا حــوايل 
400 طــرد غذائــي. جئنــا ببعــض أحذيــة األطفــال واملابــس النســائية ومــواد التنظيــف. لقــد أوصلنــا نفقــات 
وترعــات اإلخــوة احملســنني إىل إخواننااملضطهديــن هنــا. حنــن ســعداء جــدا إبيصــال كاالمــاانت املعطــاة لنــا 

لــذوي احلاجــة وملــن يســتحقوهنا. وحنــن نســعى جاهديــن لرمساالبتســامة علــى وجــوه األطفــال ».

Suriyeli Çocukların Yüzü Güldüوجوه األطفال السوريين تتبسم

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Anadolu Kadın ve 
Aileler Derneği (AKADDER) iş birliğinde “Uyum Mahalle Buluşmaları”nın 19. Ve 20’incisi 
Gaziantep’te düzenlendi.
Şehitkâmil ilçesi Atakent Mahallesinde Bilimder binasında ve Şahinbey ilçesi Güzelvadi 
Mahallesinde Fidander binasında düzenlenen etkinliklere Türkiyeli ve Suriyeli toplamda 
450 aile katıldı. Etkinliklere, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü 
Murat Atilla, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AKADDER Başkanı Rabia Aldemir 
katıldı.

نظمــت  فعاليــة » لقــاءات  األحيــاء الراميــة لتحقيــق االنســجام واالندمــاج« التاســعة عشــرة والعشــرون يف واليــة 
غــازي عنتــاب، وأشــرف علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة وهــذه اللقــاءات رائســة دائــرة االندمــاج والتواصــل التابعــة 

.AKADDER للمديريــة العامــة إلدارة اهلجــرة وبــني مجعيــة نســاء وعائــات االانضــول أكاددار
وقــد شــارك يف الفعاليــة مــا جمموعــه 450 عائلــة ســورية وتركيــة، إذ نظمــت إحــدة الفعاليــات يف مبــى  بيليــم دار 
Bilimder يف حــي اأاتكنــت يف إقليــم شــهيد كامــل.Şehitkamil  . فيمــا نظمــت أخــرى يف مبــى فيــدان دار 
Fidander حبي غوزال وادي إبقليم شــاهني يب. وقد شــارك يف الفعالية انئب وايل غازي جنغيز أيهان، ورئيس 
دائــرة االندمــاج واالتصــال يف املديريــة العامــة إلدارة اهلجــرة أيديــن كســكني كادي اوغلــو، ومديــر إدارة اهلجــرة يف 

الواليــة مــراد أتيــا، ورئيــس مؤسســة وقــف بلبــل زادة تورغــاي ألدميــري ، ورئيســة أكاددرر رابعــة ألدميــري.

سفير قطر في سوريا يزور وقف بلبل زادة عائالت سورية وتركية يلتقون في لقاءات األحياء 
Suriyeli ve Türkiyeli Aileler Mahalle Buluşmalarında BuluştuKatar’ın Suriye Büyükelçisi Bübülzade Vakfı Ziyaret Etti 
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Gaziantep’te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, bugün başlayan Barış Pınarı Harekatı’na 
destek için bir bildiri yayınladı.
Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya gelerek, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği 
operasyon hakkında bir destek bildirisine imza attılar.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Fırat’ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal 
eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon 
başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü 
desteği sunmaya hazır olduğu-
muzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve 
DEAŞ başta olmak üzere tüm terör 
örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin 
bu örgütlerle yürüttüğü mü-
cadelede elimizden gelen desteği 
sunmaya hazır olduğumuzu bura-
dan ifade ediyoruz. Uluslararası hi-
maye gören bu örgütler tarafından 
Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
parçalanmasına yönelik her türlü 
girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yur-
dumuza dönmeyi arzuluyoruz. “

1- Terörün Karşısındayız
2- Operasyonu Destekliyoruz
3-Suriye’yi Böldürmeyeceğiz
4- Ülkemize Döneceğiz

Bildiriye imza atan isimler:
Cemal Akıncı- Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşar
Abdulaziz Temmo-Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı
Mohammed Vacih Cuma-Türkmen Meclisi Başkanı
Muhammed Elşimali-Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi
Ali Ahmeed-Minberşam Derneği Başkanı
Ali Şerif-İşrak Gazetesi Kültür Bölümü Başkanı
M. Wail Dada- Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği
Mouhamad Hassno- ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği
Azzam Khanjı- Midad Derneği Başkanı
Abdulrahmen Dadam-Önder Derneği Başkanı
Radif Mustafa-Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı
Saad Vefai-Siyasetçi
Abdulhadi Almustafa-Suriye Hukukçular Birliği Başkanı
Alaaddin Husso- Fecr Radyo Koordinatörü
Hassan Mousa-Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi eğitimcilerin katılımıyla 
hizmetiçi eğitim programı düzenledi.
Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan 2019-2020 eğitim öğretim 
yılının ilk hizmetiçi eğitim programına Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Adem Er, 
Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Cumali Kaplan, komisyon üyeleri, semt derneklerinden 
temsilciler ile eğitimciler katıldı. 

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesi Yükseköğretim Birimi tarafından 
düzenlenen  “Speaking Club” Pusula Kitabevi’nde başladı.
Üniversite öğrencilerinin İngilizce telaffuzlarını geliştirmek için düzenlenen kurs her 
hafta Cuma günü Saat 14.00’da yapılıyor. Hasbihal tadında yapılan kursun moder-
atörlüğünü AÖB öğrencilerinde Ali Yalçın yapıyor. Kursa 20 civarında üniversite öğren-
cisi katılıyor.

الي  السام«  لدعم عملية »نبع  بيااًن  اليوم يف غازي عنتاب  اجتمعوا  الذين  السوريون  العام  الرأي  قادة  أصدر 
انطلقت اليوم.

اجتمع قادة الرأي العام  السوريون يف غازي عنتاب، ووقعوا على بيان لدعم العملية الي شنتها تركيا يف منطقة 
شرق الفرات.

وقد جاء يف البيان ما يلي:
لقد أطلقت تركيا عملية ضد املنظمات اإلرهابية الي متارس املعاملة الاإنسانية ضد أهايل منطقة شرق الفرات، 
وهي املنظمات الي تنتهك حقوق اإلنسان، والي تتلقى الرعاية والدعم من بعض األطراف الدولية. وحنن كسكان 

كل  لتقدمي  استعدادان  نعلن  للمنطقة، 
أشكال الدعم لتنفيذ هذه العملية الرامية 
املنطقة.  يف  واالستقرار  األمن  لرتسيخ 
وإننا ندين ونلعن كل املنظمات اإلرهابية 
ويب كا  داعش  منظمات  رأسها  وعلى 
عن  هنا  من  ونعرب  دي.  يي  يب  كا/ 
ابستطاعتنا  ما  كل  لتقدمي  استعدادان 
املنظمات  ضد  الكفاح  هذا  يف  تقدميه 
اإلرهابية الذي تقوده تركيا. نريد إفشال 
وحدة  لتفتيت  الرامية  احملاوالت  كل 

األراضي السورية من قبل تلك املنظمات الي تتلقى رعاية دولية، وأنمل أن يعم األمن واالستقرار املنطقة بدعم 
تركي يف أسرع وقت ممكن، وأن نعود لوطننا، وبناء عليه نؤكد على املبادئ التالية:

1- حنن ضد اإلرهاب
2- حنن ندعم العملية الرتكية
3- لن نسمح بتقسيم سوراي
٤-  سوف نعود إىل بالدان

أمساء املوقعني على البيان:
مجال أكينجي - وكيل الوزارة السابق للحكومة السورية املؤقتة

عبد العزيز متو- رئيس مجعية أكراد سوراي املستقلة
حممد وجيه مجعة- رئيس اجمللس الرتكماين

حممد الشمايل- ممثل احلكومة السورية املؤقتة
علي أمحد- رئيس مجعية مبنر الشام

علي شريف - رئيس القسم الثقايف لصحيفة إشراق
املهندس وائل دادا - مجعية عطاء لإلغاثة اإلنسانية

حممد حسنو - مجعية وحدة التنسيق واملساعدة اخلريية
عزام خاجني - رئيس مجعية مداد

عبد الرمحن دادام- رئيس مجعية أوندر
رديف مصطفى- انئب رئيس مجعية أكراد سوراي املستقلة

سعد وفائي - سياسي
عبد اهلادي املصطفى - رئيس احتاد احلقوقيني السوريني

عاء الدين حسو - منسق إذاعة  فجر
حسن موسى - عضو جملس عشائر جرابلس

التعليم  مرحلة  للمساعدة يف  تدريبيا خدميا  برانجما  عنتاب  فرع غازي  األانضول  احتاد طاب  املتوسط يف  التعليم  نظمت وحدة 
املتوسط، وقد نظم الرانمج مبشاركة من املعلمني واملدربني يف وحدة التعليم املتوسط.

وقد عقد أول برانمج تدرييب وتعليمي خدمي  يف قاعة مؤمترات داوود أوزغول يف وقف بلبل زادة، وذلك مبناسبة السنة الدراسية 
2020-2019، وقد شارك يف الرانمج كل من آدم أر عضو جملس إدارة بلبل زادة وجومايل كابان رئيس جلنة التعليم املتوسط، 

إضافة إىل أعضاء اللجنة وممثلي العديد من مجعات املنطقة واملعلمني واملدربني.

بدأت فعاليات “اندي احملادثة” يف مكتبة البوصلة، الذي نظمته وحدة التعليم العايل التابعة لرابطة طاب األانضول 
)AÖB(  فرع غازي عنتاب.

وتعقد دورة احملادثة يوم اجلمعة من كل أسبوع الساعة 14.00، وهتدف لتحسني نطق اللغة اإلجنليزية عند طاب 
اجلامعة. الدورة  ينسقها احتاد طاب األانضول يقدمها علي ايلتشني،وحيضرها حوايل 20 طالب جامعي.

بيان الوجهاء وقادة الرأي العام السوريين الداعم لعملية نبع السالم

بدء »نادي المحادثة« في مكتبة البوصلةتنظيم برنامج تدريبي خدمي للمساعدة في مرحلة التعليم المتوسط

Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi

Ortaöğretim Hizmet içi Eğitim Programı Yapıldı“Speaking Club” Pusula Kitabevinde Başladı 



14

ي
م الثقاف

س
الق

حنين ال يشبه الحنين

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي

مل حيلم السورّي يوماً بشيء قدر حلمه بوطن، وطن ينثر على ذراه حزن أسافه فريشقه بضحكات 
األطفــال، ويســقيه قلــق روحــه وســخط أبنائــه عليــه فيطعمــه الطمأنينــة والرضــى، وطــٍن يتوّســد امســه 

كغيمــة وحيمــل شــارته ومشــا علــى جبــني يضــيء بزهــّو االنتمــاء، وقلــٍب يشــرئّب للحيــاة والفــرح. 
مفارقــة مريــرة ومؤملــة أن حيلــم الســورّي ابلوطــن وهــو يف بلــده، يف املــكان الــذي يشــّكل مــاّدة حلمــه، 
ــة، وحيملــه كوســٍم حمفــور يف لغتــه  مبــن يفــرتض أنّــه معــه وفيــه وحولــه، مبــن يــرّدد امســه كازمــٍة صباحّي

املســتهلكة، ويف تافيــف دماغــه املرهــق ابلتناقضــات وبفوضــى األســئلة املوجعــة.
هــل ميكــن أن ترفــض وطنــاً وتتشــّهى صــورة لــه ال وجــود هلــا ســوى يف خميلتــك، أن تنكــر أنوثــة امــرأة 
حاضــرة بتفاصيلهــا وطاغيــة بفتنتهــا وأنــت يف غفلــة عــن وجودهــا توقــد الشــموع وحتــرق البخــور، وترفــع 

يديــك تضّرعــا إىل مبــدع اخللــق ابتغــاء حضورهــا احملتمــل.
حنــني الســورّي ال يشــبه احلنــني. هــو كذلــك الــذي يتــوق إىل ذاتــه املضّيعــة يف أرشــيف مهمــل، أو 
كمــن يســعى الســتعادة امســه بــني أنقــاض حــكاايت مــات مؤلفهــا، إنـّـه البحــث عّمــن مل يلتــق بــه وال 
يعرفــه، لكنّــه يــرى ماحمــه يف عيــون مــن حولــه، ويستشــعر صوتــه يف أغــاين الصّياديــن وقاطفــي القطــن 

والزيتــون.
ال أحــد ميكنــه قتــل احلقيقــة وال أن يســرق احللــم، ال أحــد مبقــدوره أن يــرث مــا مل ميلكــه أب لــه 
وأجــداد، لكــن الطاغيــة وخفافيــش الليــل مبخالبهــم احلــاّدة وأنياهبــم املســمومة اســتطاعوا إدمــاء عيــون 
البســطاء، وزرعــوا يف مــرآة عقوهلــم صــورة مشــّوهة وابهتــة خلارطــة ثكلــى، فزيّفــوا ســجّل ســوراي اخلالــدة 
أبــد الدهــر، وزّوروا امسهــا لتكــون ملحقــاً ابســم عائلــة متوحشــة جمهولــة اهلويــة والنســب مل تكــن يومــاً 

تنتمــي للوطــن وأبنائــه، وال للمبــادئ والقيــم، وال لإلنســانية. 
ليســت أحجيــًة غربــة الســورّي يف وطنــه املنكــوب مبغتصبيــه وســارقي خرياتــه وقاتليــه، ففــي ســوراي احملتلــة 
مــن حاكمهــا الغريــب تصبــح العبوديـّـة شــرطاً للهويـّـة، وأن يتحــول اإلنســان إىل مســاد متعــّدد الوظائــف 
التطــّور.  واالســتخدامات، أو رمّبــا إىل كائــٍن مستنســخ عــن خليّــة أحاديّــة ال تقبــل االندمــاج أو 
تلــك إرادة احملتــّل الــي ستفشــل حتمــاً، لكــّن الفشــل هنــا ال يعــي انتصــاراً كامــًا يف اجلانــب اآلخــر، 
فســتتحول إرادة الطاغيــة إىل قتــل اخلصــم بــدالً مــن تدجينــه واســتعباده، والبعــض ممــن لديــه نقــص 
يف املناعــة ضــّد التدجــني، وتتغلــب علــى إنســانيته قابليّــة التكيّــف والتلــّون احلرابئــّي ســيغدو وقــوداً يف 
ماكينــة التدمــري، وســيكون الضحّيــة شــعب ووطــن، وســيكون علــى الضحّيــة اإلنســان أن ينجــو مــن 

احملرقــة، أن ينهــض مــن رمــاده ليلــّم شــظااي صورتــه املبعثــرة، ويســتعيد حّقــه وحقيقتــه.
اي لقهــرك أيّهــا الســوري وأنــت حتتضــن مقصلتــك وتصــّر علــى الوجــود واحللــم يف عــامٍل أغمــض عــن 
مأســاتك ويشــارك بــكّل جوارحــه يف وأد صرخــة أملــك. يريــدون موتــك وأنــت تبتغــي احليــاة لــك وملــن 

اســتطاع أن يرتــدي ثوبــه خاليــاً مــن بقــع الــدم.
اي لبؤســك أيهــا العاشــق وأنــت تطــارد احلــّب الــذي مل ينتبــه إليــك، وتكابــد أمــواج الكراهيــة واحلقــد 
ممــن هــو يف وجدانــك وعقلــك، لكنــه احلــب ينتظــر قدومــك دون ســابق إشــارة أو موعــد، كائــن ســوّي 

ليــس خصمــاً ألحــد، وال طرفــاَ يف شــجار أو حــرب.
اي جلروت روحك أيها السورّي الناجي من االقتاع ومن كّل أشكال اإلابدة واملوت، وأنت حتمل 
فجــرك بــني أضاعــك املثخنــة ومتضــي إىل الطــرف اآلخــر مــن الليــل، مثـّـة ضــوء يف القلــب، ومثـّـة عنــاق 
ينتظــر عنــد املنعطــف األخــري لعــرابت الباحثــني عــن مدينــة للســام واحلــّب، ال ســقوف هلــا وال أســوار.

Suriyeliler bir gün olsun vatan hayallerini düşlememiştir. Bu vatanın tohumu üzerine  
geçmişlerin hüznü çökmüş, çocukları ise kahkahalar atmıştır. Bu vatanı, ruhundaki endişe 
sulamış, evlatları ona öfke duymuş, güven ve huzur ise onu beslemiştir. Adı, nereye ait 
olduğuyla iftihar eden bir dövme gibi alnına yerleşmiş, bir bulut gibi üzerine düşmüştür; 
hayatı iyileştiren, neşeli bir kalptir o.
Acı ve ironik olan, Suriyelilerin ülkelerindeyken bir vatanı düşlüyor olmalarıdır. Halbuki 
hayallerinin nesnesinde bulunmaktadırlar. O hayal onları sarmakta ve beraberlerinde 
bulunmaktadır. Sabahları bir krizle adını sayıklamaktadırlar. Tükenmiş diline kazınmış bir iz 
gibidir. Trajik soruların kaosu ve çelişkileriyle sarsılan zihninde de yer etmiştir o.
Bir vatan isteyip ona arzu duyarken, bu vatanın yalnızca hayal dünyanızda olması mümkün 
müdür? Tüm kadınsılığı ve cazibesiyle karşınızda durarak, mumları ve güzel kokuları 
yakarken, onun varlığından haberdar olmamanız mümkün olabilir mi? O kadın zaten var iken, 
onun gelişi için ellerini kaldırıp dua etmek olacak şey midir?
Suriyelilerin özlemi, bir özleme benzememektedir. O, unutulmuş bir arşivde yitik kendisini 
arayan kişi gibidir. Ya da yazarı ölmüş öykülerin enkazında adını yeniden kazanmaya 
çalışan bir kişi. Bu, bulamayacağı ve bilemeyeceği bir arayıştır. Ancak aradığı şeyin 
izlerini çevresindekilerin gözlerinde görür. Sesini avcıların, pamuk ve zeytin toplayıcıların 
şarkılarında duyar.
Kimse ne hakikati öldürebilir, ne de hayalleri çalabilir. Kimse babası veya dedesinin sahip 
olmadığı bir şeyi miras bırakamaz. Ancak azmanlar ve yarasalar, keskin pençeleri ve zehirli 
dişleriyle sıradan insanların gözlerini kanatmayı başardılar. Akıllarının aynasına yasaklı 
bir haritanın kararmış bir imgesini yerleştirdiler. Suriye’nin ebedi şeceresini sonsuza dek 
kirlettiler. Adını da vahşi ve kimliği, soyu belirsiz, hiçbir zaman vatana ve halkına, hatta hiçbir 
değer, ilke ve insani niteliğe ait olmamış bir ailenin malı haline getirdiler. 
Suriyelilerin kendi vatanlarında yaşadıkları gurbet, vatanını gasp eden, kaynaklarını çalan 
ve halkını öldürenler sebebiyledir. İşgal altındaki Suriye’de yöneticiler eliyle kölelik, kimlik 
için bir ön şart haline getirilmiştir. Burada insan çok fonksiyonlu bir gübre konumunda 
görülür. Yahut kaynaşmayı ya da gelişmeyi kabul eden bir tek hücreli klon gibidir. İşte bu, 
sonunda başarısızlığa uğrayacak olan işgalcinin istediğidir. Ancak buradaki başarısızlık, 
diğer taraftaki tam bir zafer anlamına gelmez. Zorbaların iradesi, hasımlarını evcilleştirme 
ya da uzaklaştırmak yerine, onları öldürmek şeklinde işlemektedir. Evcilleştirme becerisine 
sahip olmayan ve renkten renge girme mahareti insanlığının önüne geçen kimileri, yıkım 
makinesinin yakıtına dönüşecektir. Sonuçta kurbanlar halk ve vatan olacaktır. Kurban olan 
insan, yangından kaçmaya ve dağınık resminin parçalarını birleştirerek, hakkını ve hakikatini 
geri almaya çalışacaktır. Ne kadar da kahır çektin ey Suriyeli! Kendi giyotinini kucakladın ve 
var olmak, hayalini sürdürmek için ısrarcı oldun. Halbuki dünya senin yaşadığın trajedileri 
görmezden geldi. Senin çığlıklarını duymaz oldu. Ölmeni istiyorlar, sen ise hayatın peşindesin. 
Hem kendin hem de kansız bir gömlek giymeyi başaranlar için. Ne sefalet çektin ey aşık! Sen, 
seni fark etmeyen bir aşkın peşindesin. Nefret ve öfke dalgaları seni ve aklını sarıyor. Ancak 
aşk hiçbir işaret ve randevu vermeden gelmeni bekliyor. Kimseye düşmanı olmayan bir oluş 
o. Hiçbir kavga veya savaşın da tarafı değil. Ey ölümden ve soykırımın her türlüsünden kaçan, 
güçlü ruha sahip Suriyeli! Sen kabarık göğsünde kendi gün doğumunu saklıyorsun. Gecenin 
öte yanına geçiyorsun işte. Işığın kendi kalbinde, barış ve aşk yurdunu arayanların katarlarının 
son virajında bir kucak dolusu muhabbet bekliyor seni. Oçatısı ve duvarı olmayan şehirde.

Ali Muhammed Şerif

Özleme Benzemeyen Bir Özlem

Kültür Bölümü Başkanı
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شاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

شقة مفروشة 
في تركيا

فرج بيرقدار

أنصاب

شاعر وكاتب سوري

جنٌم وعرَّاٌف

فمن أين العراْق؟

عَطٌش إىل ما ليس ماًء يف الظنون

وليس من مخر سوى دمِه

وقد نزفْت أقاصيها الدانْن.

حاٌل وأوصاٌف

ترنُّ هبا احلروُف

كما احلروُب

وتُرَفُع األخناْب

مألى بفاضحة احلنني إىل القصائِد

حني ال تِرُد املعاين

واملعاين حني ال تِرُد اجلهاْت.

صمٌت وأسئلٌة

فمن أين العراق؟

ورٌد وأجنحٌة

فمن أين العراق؟

سيَّابُُه..

ال بدَّ من سيَّابِه

سيَّابنا..

لو عندان سيَّاْب.

* * *

ال عرَس يف بغداَد كي نبكي

وال ُشُبهاْت.

هَي بضُع آايٍت من املاضي

وآايٌت شبيهاٌت هلا

يف حاضر األايْم.

ال شيَء ال توحي به األسباْب

بغداد بعض شهيقنا وزفريان

ال ريح أتخذان إليها

ال روح تسقط من يدينا

يف يديها

لوال قليٌل أو كثرٌي من دٍم

شرِقْت به ُسُحٌب على الناايت واألبواْب.

* * *

أيكون أنَّ رهاهنا غدها

وأن رمادها حينو على مجٍر

سيوقظها إذا ذهب الطغاْة؟

ذهب الطغاُة..

كأهنم مل يبصروا ِمن قبُل اببَل

مل يناموا يف ظالل خنيلها

مل يؤمنوا بعدالة املوتى

ومل يِردوا سوى شطِّ اجلنون

كآخر األرابْب!

اي حيَف دجلة والفراْت.

أيوي العراق إىل العراق فال يراُه

إىل سواُه فال يراُه

كأنه مل يقرأ املنفى

ومل حيفظ معّلقة السجون

ومل يِغْب عن مشسه ما غاْب!

* * *

َوتـٌَر وسكنٌي

فمن أين العراْق؟

َودٌَع وأدعيٌة

فمن أين العراْق؟

جثٌث وأقمطٌة

فمن أين العراق؟

أنصابُه..

رحَل النعيُّ هبا

أنصابنا..

ايااااااااا حادَي األنصاْب!!

وصلُت العنوان، وكان أحدهم يف انتظاري ألستلم منه املفتاح، صعدان سلم 
العمارة وهو يتكلم الرتكية معي بينما أحاول إفهامه أبنين ال أتكلمها، وحني 

فتح يل الباب مشمُت رائحة قدمية ومألوفة.
كان البيت يتألف من غرفيت نوم، واحدة لألطفال حتتوي على سرير مفرد 

زهري اللون، والثانية حتتوي على سرير مزدوج.
حاولت  الرائحة،  بتلك  أخرى  مرة  شعرت  لكنين  الصالون،  يف  جلست 

تذكرها من دون جدوى.
شغلت التلفاز فظهرت يل حمطة عربية، وعثرت يف درج املطبخ على بطاقات 
معايدة مكتوبة ابللغة العربية داخل ظرف ورقي تقدم التهاين لطفلة امسها 

»قمر« دخلت عامها اخلامس، ولكن ال صورة لقمر.
يف درج آخر عثرت على قالب معدين لصناعة الفالفل، وكيس ملوخية، 

وزعرت، وصابون غار، وزجاجة كولونيا برائحة اليامسني، وبقااي بن سوري يف 
علبة بنية اللون، وأان مازلت أحاول تذكر الرائحة اليت أخذتين يف الذاكرة 

إىل مكان أعرفه.
كان البيت مرتًباً وأاثثه شبه قدمي، ما عدا السرير الزهري اجلديد املتدثر 
بغطاء مجيل مزركش عليه اسم قمر ابللون األمحر، ويف أعلى السرير كانت 

عني زرقاء تتدىل فوق الرأس.
صاحب هذا البيت يقيم يف أملانيا، وقد أّجرين بيته املفروش يف تركيا لثالثة 

أايم، لذلك تكهنت أبن عائلة سورية كانت هنا.
مازلت أحبث عن تلك الرائحة القريبة جداً من ذاكريت من دون جدوى.

يف الصباح الباكر أيقظين صوت رنني منبه مل أعثر عليه، هو يف مكان ما 
حتت السرير، إهنا اخلامسة صباحاً.

لثالثة أايم على التوايل يوقظين هذا الرنني يف نفس التوقيت، وأمسع صوت 
أانس مسرعني يف خطاهم وهم ينزلون سالمل العمارة إىل العمل.

يف املساء، تعرفت على عامل سوري يف املقهى القريب، أخربته أبنين نزيل 
تسكنه  سورية كانت  عائلة  أبن  يل  فقال  العمارة،  يف  الثالث  الطابق  يف 
طيلة أربعة أعوام، األب من عفرين واألم من محاة وطفلتهما قمر، وأبن 
ابنتها وهربت هبا إىل  السلطات قامت برتحيل األب، فخافت األم على 
عنتاب لتختبئ عند األقارب، أما األب فقد وصل إىل إدلب، لكنهم عثروا 
على جثته بعد أايم على مقربة من احلدود مصاابً بطلقات انرية، ومل تستطع 

زوجته وابنته قمر إلقاء النظرة األخرية عليه.
أغادر  أن  وقبل  فورًا،  املكان  ملغادرة  حقيبيت  وجهزت  الشقة  اىل  عدت 
الزرقاء  العني  البطاقات اليت تتمىن احلياة السعيدة لقمر، وأخذت  محلت 

من على السرير. 
إهنا  أعرفها،  اليت كنُت  الرائحة  تذكرت  رأسي،  يف  مباس كهرابئي  شعرت 

رائحة العمال املقهورين، كنُت أتنفسها كل صباح يف حلب.
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س
تـَُعرِّشُّ يب َكَدالَِيٍة على أوهاِم أْسِئَليتالق

وأجِوَبيت 
فأرمي ُغربيت َوَجَعًا

يـَُوْشِوُش لَْيِلَي املُثَّاقَل الَغايف 
عَلى نـَْوِح احلُُروِف الَواِجالِت، اخلَائفاِت،

الرَّاِعشاِت
فأيَّ ُجْرٍح َسوَف ُتطِلُع َغْيَميِت املألى 

ِبذاِكَرِة احلَِننِي
إىل انبهاٍر ال مَيدُّ 

ِسوى العِصيِّ مَن اهلََزاِئِم والسُُّقوِط احلُْلِو 
يف أيقونِة الذِّْكَرى
وَهْدَهَدِة الُبَكاْء

َكْيَف الوُصوُل وَقْد َتَكاثـََر
َحْولََنا احلَُكَماُء واْلبـَُلَغاُء 

والُفَقَهاُء
َكْيَف أمدُّ خالَص ما هتيئ عربيت

لِيـَُقوَم ِمْن َمْوٍت َدِمي 
َعْذابً – كما أرجو – ويـُْعِلَن 

َعْوَدَة املَْوَتى ِمَن املنفى
ويْصُرَخ: َها أان َقْد ِجْئُت

َخْلِفي تركُض اللََّهَفاُت
ُمتـَْرعًة ِبِدفِء الَوْرِد

حاِمَلًة َشظااي مْن بَقااي 
ما تناثر ِمْن َدِم الشَُّعراِء فـَْوَق أدمِي 

ما زرع الَفَناْء!
*     *      *      

َكَدالَِيٍة .. نـََعْم
أدري .. وتركُض يف اْحِتَفاِل َدِمي 

َعَناِقيُد اقرتاِبِك وابِْتعاِدِك
استعرُي – ِلَكْي َتيئي – مركَب األوجاِع 

قويل: 
كْيَف أقرِتُف الُوُصوَل

َوَقْد َتكاثـََر يف الدُُّروِب املُوَجَعاِت 
امِلْلُح 

والَكِذُب املُنمنُم ابلتَـَّوسُِّل
واْلِعَتاْب 

يف أيِّ قافيٍة َسأحبُِْر
َكْي أرِيِك شقيَّ َلْوَعايت 

وأمنَحِك البـََراَءَة مْن ُذنُوٍب ُموِغالٍت 
يف األِذيَِّة واخلََراْب !!

*     *    *     
ُهَو بعُض ُجْرٍح فاَض ُمبـَْتِهَجًا

وأْطَلَق َلْوَعًة، وَبَكى، 
وغادَر يف ُسَؤاٍل لَْيَس ُيْسِعُفُه َجَواْب!

ُهَو أْنِت .. وأْنِت متََّسٌع يـَُراوُِغ
َماَء أْغِنَييِت، 

فَأْسكُب ُكلَّ اثنَِيٍة بياضي .. 
َيْدُخُل احللُم القتيُل 

َويرمتي هرماً، 
هنا، يف َمدِّ ُمتََّسِع الَعذاْب! 

أوَّاُه ِمْن َدْمٍع ُيَشاِكُس فـَْرَحيِت 
وَيُصوُغ َفريوَز امِلَساَفِة بينـََنا 

ويَلمُّ، ُمبـَْتِهَجاً، بـََقااي ما تركِت ِمَن احلُُروِف 
هنا َعَلى َشَفِة الِكَتاْب!

جَيَْتاُحيِن اآليت 
يَِفيُض ِبُكلِّ ما ختفي ِمَن اللََّهَفاِت 

دافئُة الّرَِغاْب!
قليب على روٍح يُلوُِّعها هليُب الَوْقِت

مَيَْنُحَها بـََراَءاِت التَـَّواُصِل
والتََّكاُمِل
والتََّجلِّي 

حنَي يـَْفُجُؤَها اإلاَيْب!
 

*     *     *    
َقْد أينـََعْت يف أْفِق ُروِحي 

آَن َواَصَلَها اهلُُطوُل 
ِكَنايَُة الذِّْكَرى، وفَاَض الَقْهُر 

ُمتَِّحداً أبْلواِن الرتّدِد
والضََّياِع املُرِّ

أْصَبَح مجُرُه ُحُلَماً َيِشيُخ 
وال يـَُتوُب من التوّغِل 
يف َمَتاهاِت السَّراْب 

يين  ُحُلٌم يـَُهجِّ
يُلملُم آهَي الوجلى

ومَينحين َفَضاَء الَوْرِد ..
ُيْسِلُميِن ِلَقْهٍر دافئ األْكَماِم .. 

حَيِْمُليِن ِلُدنـَْيا 
ال تفوح ِبَغرْيِ َوْصٍل

ال تبوح ِبَغرْيِ ما ترجو املََواويُل اليت 
َطَفَحْت ِبِدفِء َصَدى 

َعاِء احلُْلِو الدُّ
آَن هَتزُُّه َكفٌّ لَِيْسقَط 

مثَل َماِء الَوْقِت
فـَْوَق تـََوزُِّع اللهفاِت

والَفَرِح املَُذاْب!
أّوَاُه 

أيَّ قصاِئِدي أْدين إليِك
وأيَّ ذاِكَرٍة َسيـَْعِكُس ِظلِّيَّ املهزوُم

يف أعتاِبِك احْلَيـَْرى
ُهَنا 

ما بني قـَْوِسِك
والرَّاَبْب ؟!

سميرة بدران

مثل ماء الوقِت 

شاعرة وكاتبة سورية

تك. تك. تك
صــوت بنــدول الســاعة القدميــة املعلقــة علــى اجلــدار ينــوس بــني فراغــني ال يغادرمهــا وجيــدد دورتــه 

فيهمــا.
بنــدول الســاعة مل يغــادر مكانــه وفضــاء حركتــه منــذ زمــن بعيــد، ال تعــرف مــدى التشــابه واالختــاف 
بــني بنــدول الســاعة وحياهتــا، ولكــن تشــعر ألول مــرة أهنــا معلقــة علــى اجلــدار وبنــدول الســاعة 
البنــدول  بينهــا وبــني  التشــابه واالختــاف  يرتاقــص أمامهــا ومثلهــا، حتــاول أن تكتشــف مقــدار 
واجلــدار، فاجلــدار اثبــت يف مشــاعره ويف أتثــره ابلزمــن ال يتحــرك، إنــه أصــم أبكــم ال يعــرف لغــة 
املشــاعر أو األحاســيس مهمــا حاولــت الســاعة ببندوهلــا املتأرجــح إمســاع صوتــه أو صراخــه أو أملــه.

والفضــاء الــذي يــدور فيــه بنــدول الســاعة مشــابه للفــراغ احمليــط هبــا يف هــذه الغرفة/البيــت املغلــق، 
البندول ال يغادر املســاحة املخصصة له للحركة، وهي أيضاً تتحرك ضمن مســاحة مشــاهبة داخل 

البيــت الــذي ال خيتلــف عــن الســجن إال حبريــة التنقــل داخــل فضائــه احملــدد.
 بــدأت األســئلة تاحقهــا، مــاذا لــو حتــرك بنــدول الســاعة ملســاحة أكــر مــن املســاحة املخصصــة 

حلركتــه ؟، أو أنّــه غــادر الســاعة القدميــة هنائيــاً ؟،
مــا الــذي حيــدث لــو أهنــا خرجــت مــن فضــاء الغرفــة أو البيــت إىل فضــاء أرحــب، تريــد أن تتنفــس 
اهلــواء مــع الشــجر وأن تعانــق عيوهنــا )جهــة الضــوء كمــا تســميها( أو تســبح يف فضــاء أوســع مــن 

هــذا الســجن.
أعــدت لنفســها فنجــاانً مــن القهــوة وبــدأت رائحــة الــن تثــري الذكــرايت واألحــام واألمــاين والرغبــات 
النائمــة لديهــا، دائمــاً مــا كان للقهــوة عندهــا طقــوس ومناخــات وغيــوم ومطــر، ال تســتطيع أن 
تشــرب القهــوة علــى طريقــة أحــام مســتغامني إال وفــق طقــوس وعــوامل حتبهــا وتعشــقها، ولكــن 
اآلن هــي وحيــدة يف هــذا البيــت، مــن يشــاركها رائحــة الــن ومناخــه وهطــول مطــره علــى جســدها 

املتصحــر مــن العطــش، مــن يعيــد هلــا دفء الــن ومحيميــة نشــوته وشــهواته ورحيــق أحامــه،
عــادت مــرة أخــرى تراقــب بنــدول الســاعة، تريــد معرفــة الزمــن الــذي يســتغرقه النوســان بــني اجتاهــني 

خمتلفــني متامــاً، ســألت نفســها:
ماذا لو توقف البندول يف منتصف املسافة بني االجتاهني؟، ما الذي حيدث للساعة وللزمن؟

ولكن هناك أسئلة أخرى تطاردها مع رائحة القهوة ونشوهتا ومذاقها اجلميل،
هل ميكن للوقت أن يتوقف عند أحامها ورغباهتا يف منتصف املسافة؟

وأن يبقى فنجان القهوة دافئاً وساخناً مثل جسدها املفعم ابلرغبات والعشق واجلنون؟
فجــأة قــررت أن حتــرك البنــدول ابجتــاه اليمــني أكثــر مــن املســافة الــي يقطعهــا ابالعتيــاد، ولكــن 
البنــدول عــاد حلركتــه الســابقة، قامــت بتحريــك البنــدول إىل اليســار أكثــر، ولكــن بنــدول الســاعة 
عــاد ملنتصــف املســافة بــني االجتاهــني وبــدأ ينــوس بينهمــا، ســألت نفســها هــل نغــري الزمــن وبنــدول 
الســاعة؟، أم حنــن مــن جيــب أن نتغــري فيتغــري مــن حولنــا كل شــيء ؟، األشــياء واألشــخاص والعــوامل 

واألحــام والرغبــات.
ال تعــرف، أيــن يكمــن الســر؟، هــل يكمــن يف الزمــن والوقــت أم يف األشــخاص أم يف حميطهــا 

وعواملهــا؟
مازالــت هــي وبنــدول الســاعة ينتظــران أجوبــة ألســئلة كثــرية، ومازالــت رائحــة الــن تنبعــث مــن مــكان 
بعيــد تشــدها إىل طقــوس ومناخــات وعــوامل ســحرية فيهــا الكثــري مــن النشــوة والرغبــات واالحــام، 
ومــازال اجلــدار حمافظــاً علــى صمــت القبــور، فيمــا هــي تغلــي مثــل الــن يف الفناجــني تبحــث عــن 

أحامهــا ورغباهتــا يف أفــق مفتــوح لــكل االحتمــاالت.

شاعر وناقد سوري

أحمد مشول

البندول
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الشعر هو وضُع اسرتاتيجية ممكنة للحياة لتأجيل املواجهة مع املوت.
هــو احتياطــُي ذهــب الــكالم يف بنــوك اللغــات الوطنيــة. البورصــة الــيت ترتفــع فجــأة وال هتبــط 
ابــدًا، خيمــة مشــردي احلــروب عندمــا تقتلعهــا الريــح وتطمرهــا الثلــوج، فــردة حــذاء الطفــل 
الــذي فــّر مــن املــوت قبــل أن تســقط القذيفــة، رغيــف اخلبــز الســاخن يف خيــال مهاجــر َخــرِب 
الصقيــع، اخلطــوط الدقيقــة حــول عيــون مجيلــة تســتنطق مرآهتــا عنــد الصبــاح، وهلــة القلــب 

الــذي يقفــز ذات لقــاء غــري منتظــر بعــد أن زرع شــرفة التمــين جيئــة وذهــااب.
هو ما ال نقول حني أتخذان الدروب اىل مكان آخر. 

الشــعر اي للشــعر كيــف يشــد جلــد عمــران املرتهــل وحيقــن وجوهنــا ببوتكــس الســعادة، 
ويشــفط زوائــد ثرثرتنــا، وينحــت قــوام قصائــدان وجيــدد فينــا الشــغف والعشــق كلمــا شــاخت 

أحالمنــا. 
الشــعر اي للشــعر كيــف يرتبــص ابلصبــااي علــى بــواابت املــدارس ويطفــئ زره األخضــر علــى 
صفحــات الفيــس بــوك وحنــن نعــرف أنــه يتصفــح )بوســتاتنا( خلســة لــريى مــا إذا كان هــو 

املقصــود...
رمبــا هــو ذا الــذي أيخــذك إىل احليــاة بكثــري مــن اإللفــة وإىل املــوت بكثــري مــن اخلفــة...؟!!!!! 

ال أدري.
داخل الشعر تفتش البنات عن رجل يكتب فيهن ما يتمنني مساعه. 

داخل الشعر ميوت العاشق شوقاً عندما يلمح قصيدة تشبه حبيبًة هجرته.
خــارج الشــعر تقــف علــى رصيــف حمايــد متــر دونــك ســيارات االســعاف وســيارات اجلنــود 

واملســاجني وأنــت أبلــه ال تكــرتث.
داخــل الشــعر تقــف روحــك فــوق األرصفــة تنتظــر وتتمتــع بــكل مــن طرطشــها مــن ســيارات 

العشــاق، وأنــت حتمــل مظلــة األغــاين وصــوت فــريوز.
داخــل الشــعر أنــت يف منطقــة اجلــذب املغناطيســي الــذي ال يشــّد كــي ال ينقطــع وال يفلــت 

كــي ال ينتمــي.
داخــل الشــعر أنــت علــى النقطــة الســاكنة الــيت يســميها املتصوفــة بنقطــة الصفــر الــيت تربــط 

مبتداهــا مبنتهاهــا.
 هــو إســوارة احليّــة الــيت تعــّض ذيلهــا يف متحــف اإلنســانية، وجــّرة الدمــع الصغــرية جــداً الــيت 
تســتعملها النســاء قدميــاً لتفريــغ آالمهــن يف فخــارة الزمــن، ولرمبــا الزاويــة احلــادة مــن مثلــث 
متــوازي احليــاة واملــوت، أو الســهم الــذي يطلقــه الوقــت إىل األمــام فــال يعــود للخلــف ابــدًا، 

لكنــه يبقــى مغروســًا علــى شاشــة أرواحنــا املعلقــة علــى حائــط مــن وهــم....
هــل قلــت إنــه نريفــاان الصعــود الــذي يطــري عاليــاً وشــاقولياً وليــس أفقيــًا؟!! أم نقطــة املــاء 
الــيت تفلــق الصخــر هبــدوء شــديد وأتٍن مزمــن دون ضجيــج الضــرب وقســاوة الطــْرق؟!!

هــل قلــت إنــه الفــرن الــذي يضــع الكربــون بدرجــة حــرارة عاليــة جــداً ليتحــول إىل مــاس 
صقيــل؟!!

ــة الســاكن  ــْن حيقــق زلزل ــل َم ــا أو يكمــن يف املشــتعل ب ــه ال يشــعل الكامــن فين أان مل أقــل إن
والصامــت واملســكوت عنــه.

ما جدوى أن نكتبه اليوم وحنن ندرك أنه رقصة يف عتمة املوت ؟!
آه لو أنك عرفت اي جان كوكتو ملاذا هو ضرورة وأخربتنا؟!

اي حلماقة الشاعر ...

هي ما هي؟ 
حّى كّلكم عليها

ليست أكر من شامة يف أطلس العامل
إهبــام طفــل يف  عــن  تزيــد  تضاريســها ال 

األرضيــة الكــرة  جمّســم 
هي ما هي؟ 

لوال أن تتقاطع خطوط الطول والعرض
ما مّرت هبا

فهذا
ينّجر من عظامها عرشا وال يسرتيح 
يسند بقحف الرؤوس كرسّيه املهزوز

وخيلع عليها ألقابه 
أو حيــاول عنــاد األهنــار كــي تكــّف عــن 

مزاجهــا 
وتلحس حذاءه كالقطط

ويسرت ابخلريطة عورة اجلغرافيا 
وذاك

يف  ليســرتيح  بغلتــه  صواريهــا  إىل  يربــط 
القــدس إىل  الطريــق 

وذاك يفّكــر أن يامــس مــن حّصتهــا علــى 
البحــر رأس الرجــاء الصــاحل 

ويلبسه عمامة سوداء
وذاك

يقيــس أبقدامــه احلافيــة املســافة الــي قطعهــا 
األنبياء 

جــّب  يف  الرتحــال  عصــا  يلقــوا  أن  قبــل 
جمهــول
وذاك 

منحــت  الــي  التوابــل  ســّر  عــن  يفتّــش 
مديــدا  عمــرا  ملوكهــا 

وفحولــة ال تنضــب كــي يطّعــم فيهــا نكهــة 
البيتزا

ورمبــا يف الصدفــة يعثــر علــى قــرط لعشــيقته 
بعــد  مــا  أمــريات  مــن  واحــدة  تلبســه  مل 

احلربــني
وذاك

أييت مــن بــاد الــواق واق كــي يرمــّم قــر 
أبضاعــه ويســّيجه  آدم 

وذاك
حبليــب  ســرطانه  يعــاجل  جــاء كــي  الــذي 

النــوق
وذاك

ميــوت  لــن  أنّــه  منامــا  يفســر  جــاء كــي 
وحيــدا

وذاك 
وذاك 

يفّتش يف كثبان الّرمل عن كبد هند
  ! ! ها كّللكم عليها
: خذوها نصيحة مي

اآلاثر كما النبااتت تذبل يف غري تربتها
وإن كان ال بّد من أن تسرقوها

فرفقا ببصمات النّقاشني
وال تنقلوها على ظهور اجلحاش 

حــّى ال تنخــدش األنفــاس العالقــة عليهــا 
كلحــاء

ال أتخــذوا عّينــات مــن مطرهــا لتكتشــفوا 
إكســري احليــاة

أنصحكم بتحليل دمعة واحدة
ال تدّمــروا عمراهنــا لتكتشــفوا كيــف نبــي 

بيوتنــا مــن خبــز الشــمس
مــّروا أبصابعكــم علــى كــّف فاحــة ولكــن 

حبنــان
ال تتعبوا يف حساب كثافة السّكان 

عــدد  علــى  القتلــى  عــدد  قّســموا  فقــط 
املهدومــة البيــوت 

ال تبعجوا بطن احلوامل كنساء خمر
يف التنقيب عن ثرواهتا

لــون  مــن  يعــرف  فهيــم  جيولوجــي  فقــط 
العقيــق أحقــاب  عيوهنــن 

ال متّزقوا مبّيضة احللم عن عصاب 
إذا فشلتم يف حتديد مصدر العبق األّخاذ
اتركوا تتّبع الطريق الي مشاها جلجامش

وختريفات االسكندر
يف  آخــره  عرمــرم  جيــش  عــن  والكذبــة 

دمشــق يف  وأّولــه  القســطنطينية 
وال تنبشــوا يف أطــال اخلــاانت علــى طــريّف 

درب احلريــر
فقط ليكن عامل منكم 

يعرف مبواطن الكمأ وأكوام اخللد
ها كّلكم عليها

جرّبوا ما تريدون 
الكشف عن الطائفة يف املصل الفّتاك 

من ساالت الكام
ضــّد  الــرتاب  يف  يعطــى  الــذي  اللقــاح 

الــرأس ارتفــاع  عــدوى 
وكذلك السباحة يف دم مرّتني

ولكن
فقط ال تقولوا: انتصران

سالم حلوم

شاعر وكاتب سوري

بلد

ابتسام صمادي

نيرفانا الصعود

شاعرة وكاتبة سورية
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إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
فوَق الظنِّ وفوَق الّتخمنْي

ليست تعنيين األاّيُم
أان من نيساَن

ومن متّوَز
ومن تشريْن

ما زال سالُف احلبِّ يراوُدين
وساليل مألى ابلّتنْي

إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
ما زلت أعدُّ الغيماِت..

أجّس النبَض املرتَع ابملاِء
ويغريين الّطنْي

األصُل األوُل يف التكويْن

وتراقــب القســم اآلخــر بعــني اثقبــة، فعندمــا يريــد العــدو تدمــري دولــة مــا 
فأنــه يبــدأ ابملــرأة، دومــاً هــي حمــور احلديــث، هــي ابملنتصــف قســم يتجــى 
عليهــا ويراهــا مــن األعلــى، وقســم يؤيدهــا بصمــت وحــذر، وكأهنــا دميــة 
متحركــة وجهــاز التحكــم هبــا يكــون حســب مــن يقــوده، واي ويلهــا إن 
وقــع هــذا اجلهــاز بيــد مــن يظــن نفســه مســؤول عنهــا ابلرغــم مــن ختلفــه، 
أيتهــا املــرأة كــوين أنــت، حبيويتــك وأنوثتــك بصدقــك ووفائــك، ال تقلــدي 
أحــداً، انظــري حولــك وخــذي مــن احليــاة إجيابياهتــا، أنــت النصــف القــوي 
وال تنســي أنــك مــن ربيــت القســم اآلخــر، أنــت يف كل مــكان وزمــان ال 
غــى عنــك ال هتمشــي نفســك، فوجــودك ابلوســط يعطيــك األولويــة لرؤيــة 
أنــك متفوقــة وشــجاعة، ال  كل شــيء بوضــوح، تقدمــي واثبــي للعــامل 
تنظــري خلفــك فقــط ضعــي نصــب عينــك رســالة ســامية واعملــي عليهــا، 
أينمــا كنــت ال تســمحي لألماكــن  الثقــة والفضيلــة،  ريب أوالدك علــى 
بفــرض هيمنتهــا وتغيــري طريقــة تربيتــك ألوالدك، دعــك مــن اخلزعبــات 
الغربيــة والشــرقية والتناقضــات، فــا الســجن واالنغــاق يليــق هبــم وال حيــاة 
الــراري والتســيب تناســبهم، كونــك يف املنتصــف هــذا ميكنــك مــن املقارنــة 
واالختيــار، اختــاري هلــم كل مــا هــو نبيــل وســام، اقــرتيب منهــم كثــرياً وال 
تضغطــي، حاوريهــم والعبيهــم دعيهــم يتحدثــون عمــا جيــول يف خاطرهــم 
، كــوين عينهــم يف االنتقــاء وآذاهنــم يف االســتماع وقلبهــم ابحملبــة، واشــرحي 
هلــم أبمومتــك كل مــا هــو لصاحلهــم، أبعديهــم عــن طريــق الشــر دعيهــم 
يكتشــفون ذلــك أبنفســهم، إن أخطــأوا صوبيهــم، ازرعــي يف قلوهبــم اخلــري 

إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
امسي بستاُن حناٍن وحننْي
تتخّمُر ابلوقِت عناقيدي

تزهو ابلنور
يتفّتُق يف عيين الليموْن
إيّن امرأٌة فوَق الستنْي

بنُت الشمِس
على نرياين ينَضُج خبُز التّنوِر

يبتلُّ حبّباِت العرِق املتناثِر
يف كلِّ جبنْي

إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
شاهدُت أبمِّ العنِي املوَت

واألمــان فبهــم  تســري احليــاة، وأنــت يف هــذا الطريــق الصعــب ال تنســي 
نفســك أبــداً فاألولويــة لــك، عوضــي نفســك عــن كل مــا فاتــك، ال 
تدعــي أحــداً حيــد مــن عملــك أو موهبتــك، فمعظــم الذكــور ال يتحملــون 
إحباطهــا وماحقتهــا أبدق  دومــاً  حياولــون  عليهــم،  امــرأة  تتفــوق  أن 
التفاصيــل، كــي يثبتــوا ألنفســهم أبهنــم األفضــل، حياولــون التقليــل مــن 
شــأهنا وال يســتحون عندما يتآمرون عليها وحماولتهم اإلقال من شــأهنا 
مبقولــة رفقــاً ابلقواريــر، وأهنــم هــم )الرجــال (، الرجولــة ايمــن تدعوهنــا أن 
تقــروا ابلواقــع فــإن تفوقــت عليكــم امــرأة فــا يعــي هــذا أهنــا تتحداكــم، 
هــي ال تراكــم إال مــن خــال إبداعكــم وبراعتكــم ومــن خــال لطفكــم 
وأدبكــم، ال تســتطيعون بتهكمكــم أن توقفوهــا أو تقللــوا مــن إبداعهــا، 
إىل  والتفتــوا  والنميمــة،  الغيبــة  عــن  وابتعــدوا  حقيقيــني  رجــال  كونــوا 
أعمالكــم واهتمــوا بقواريركــم، ســاحموين إن اسرتســلت قليــًا وتكلمــت 
بــكل أرحييــة عــن بعضكــم، فــا كل النســاء أانث وال كل الذكــور رجــال، 
أعملــي واثبــري ال تتوقفــي، انطلقــي يف هــذه احليــاة، اتركــي لنفســك 
وألوالدك بصمــة مجيلــة يتفاخــرون هبــا، دعــي عائلتــك تزهــو وتعتــز بــك، 
وال تنســي يف هــذا االزدحــام زوجــك الــذي آزرك وأعطــاك قلبــه ووقتــه 
ووثــق بــك وســلمك الرايــة وهــو مطمئــن، أنــت جــزء مهــم يف هــذه احليــاة، 
ال تكــوين ظــًا ألحــد وال تتفــاين أمــام اجلميــع، بــل أعملــي مــن أجــل 

نفســك أواًل وكــوين دومــاً ابملقدمــة.
أنت اجلميع أنت احلياة أبكملها.

يباغتين، فتطاير بعضي
لكين ما متّْ

هل صاَر املوُت رحيًما؟
.. شَهدُت احلرَب وأان عشتاُر احلبَّ

وما بنَي احلاءيِن السّكنْي

إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
قليب مهووٌس ابلشعر

وصديقي البدُر املسكني
قد أجنبين الفجر

يف ليِل كوانني
وشروقي عند العصر

فأان احلبلى ابلضوِء وابلنسريْن

وأان امرأٌة فوَق الستنْي
عاشت يف حطنْي

خاضت حراًب بفلسطنْي
غسلْت قدَس احلّب

زرَعْت سورًا من َيسمنْي
كرمى لصالِح الديْن

إيّن امرأٌة فوَق الستنْي
قُِتلْت مّراٍت مّراٍت
يف القرِن العشريْن

عاَشْت خيباِت األّمِة
يف الرتحيِل ويف التهجرِي

ويف اإلذالِل ويف التوطنْي

لكْن وأان امرأٌة فوَق الستنْي
مارْسُت هوااييت
ابحلّب األصفى
ببالغِة جينايت
عّلمُت احلرف

بنبِل اهلمزِة وامليْم
وبياِن السحِر وسحِر التبينْي

ورمسُت بدمعي بسماٍت
ستظّل متدُّ التلويْن

إيّن امرأٌة فوَق جداِر األسطورة
قالوا: إيّن إحدى قاراِت املعمورة

سكنتين اخلنساُء.... البيداُء
وأشجاُر الدرِّ

وأندلسياُت العشاِق على
لوحاٍت من سحٍر مكنوْن

ماذا يعين العمر؟
هَو أشجاٌر وعيوْن

وجداوُل من دمٍع جمنوْن
ودروٌب تستسقي الغيماِت

مشااًل ومينْي
ســوف أظــل أمــد البحــر ابمللــح ألغرقــه 
بدمعــي وأجنــو بُفلكــي املزدحــم ابحلب.

----------
مع حتيات املرأة ال فوق الستني 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

المرأة في نصف المشهد

حنان شبيب

شاعرة سورية

فوق الستين

مرأة
م ال

س
ق
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

الرقة عقدة الخيمة السورية

أحمد قاسم
Ahmad Qasim

“ Reqa girêka sîwana Sûrî ye”

Bajarê (Reqayê) xwedî şûneke dîrokî û cugrafîyeke istîratîcî ye sebaret ji Sûrî re, ew 
wekî “ girêkekê ye “ ji sîwana Sûrî re ya ku navçeya welatê şamê bi Cizîrê ve girê 
didê, û li hêleke din, rojhilat û başûrê Sûrî bi bakur ve bi girêbesteke rêyên çûn û hatinê 
girêdidê.. ev li hêlekê, û li hêleke din, ew girêkeke hevbestîye di navbera Sûrî û Îraqê 
de, û berrîya Sûrî bi berrîya îraqî ve ber bi rojhilat de orta Remadî û Mûsilê, û ber bi 
başûr de berrîya rojhilata Urdunê vê li ser bereke vekirî desthilatî bi ser de ne hesane 
bi ti şêweyan, liv di nav de çetinîya wê wek çetinbûna şopandina qûmên di tevgerêda 
bê li gel babelîskin bê tebat. Loma hilbajartina Rêxistina (Daiş) bajarê Reqayê wek 
payîtext ji dewleta xweyî “ qaşo “re dît û bajarê Mûsilê wek (palpişt û piştgêrlek) ji 
encama lêkolîneke berdest bû ji hêla serkirdeyên Rêxistinê ve bo qolaykirina tevgera 
hêzên wê bi pir hêlan de û ferekirina desthilatdarî ya hêzên wê di wan ferehîya vala 
ji hêzên ti kesî din de desthilatdar be.. ev yek jî pêk hat bi hesanî û di demeke kin de, 
ji bilî kontirolkirina herdu şarên Reqa û Mûsilê, û raghandina li mûsilê ji alîyê (Ebû 
Bekrê Bexdadî)ve dewleta xwe li hizîrana 2014 de.
Bi çav lêgirtineke li çonetîya vê Rêxistinê û çawa hatiye çêkirin, û karên pê hilpesartî 
ji gelek alîyên navdewletî de yên xwedî bercewendiyên istîratîcî di herêmê de, û ewên 
lêgerkirine bo bi destxistinên amêrî û kiryaran da ku kirîza Sûrî ber bi rewşeke pir 
girêk de bidin û girêdin bi komelek kirîzên di herêmê de û tê vedin ber bi rewşeke 
alîkar de bo derbaskirina siyasetên ku wan bercewendiyan cîbicî bikin. Û yek ji wan 
girîngtirîn amîre Rêxistina (Daiş)e û kiryarên ku ew dikare pê rabe da ku belgeyan li 
nav hevxe û wêneya (rastî ya şoreşê)ya ku gelê Sûrî bi serhildana li dijî diktatorîyetê 
anîye rû biguhêre. Û pişt re, kesên Sûrî, û rikberîya niştîmanî û demuqrat jî lê agah 
bûn ku (Daiş) û kiryarên wê çendîn talûkeye ew çêbûye ji bo xizmetî pirojeyekê bikê 
ku nehatî bala ti kasî ji rikberî ya hindir û derva. Li dawî, û dema Emerîka bi talûkeya 
Rêxistinê li ser sazûmana navdewletî ya di herêmê de tê gihîşt piştî kontirola Mûsilê, 
bi lez dest bi avakirina hevpeymana leşkerîya navdewletî kir li dijî vê Rêxistinê, û li 
rarûya pîlana ku Rêxistin ji bo cîbicîkirina wê çêbûye di bingeha xwe de derkevê, yanî 
ev Rêxistin ne ji bo raghandina dewleta îslamî li Îraq û şamê ava bûye. Raghandina 
dewletê wekî sîwan û dirişmekê hate bi kar anîn ji bo xapandina ciwanên mislman da 
wan rakşînê nava şer û karên pê hilpesartî cîbicî bikê û bi şêwakî hovane û tawankarî 
di bin navê (Olê)de.
“Daiş” kar li ser fermanberî ya xwe bi şêwakî tirsandina mirovan kir bi kiryarin kuştin 
û serjêkirinê li ser asta hemî herêmin kontirolkirî, û rengê sazumana desthilatdariya 
xwe ya nayê qbûl kirin bi ti şêweyan li ser xelkê ferz kir li kêlek tokirina xokî û 
hilweşandina her avahîyeke bi dîrokê ve peywendîdar û her weha mizgeft û cîyên 
nimêja olên din jî, wê hîşt ku xelk penaber û derbider bibê û bajar ji xelkên xwe vala 
bibin tenê yên xwe berdest kirine man.. di pişt re qonaxa şerê wêrankarî hat ku bi 
raghandina hevpeymanî ya leşkerî ya navdewletî li dijî terorê û Daiş ve dest pêkir. Bi 
lez Îranê ji şîeyên Îraqê yên tûndrew hêzên ( Heşda şeibî) bi rêxistin kir di bin navê 
şerê terorê de û bi hevrêzîya li gel hikûmeta Elebadî, û dagirtina valbûna navçeyên 
jikestina Daişê di şerê hevpeymanîyê de li Îraqê bi wan hêzan hate hilpesartin, 
nemaze li Mûsil û Tilefer û herêmên şengalê ta dighê sînorê Sûrî. Her wehajî ferman 
da milîsên xwe yên di hindirî Sûrî de tev Hizbulahê Lubnanê berî bidne berrîya başûrî 
Reqayê ta bi sînorê Îraqê bo amedakarî ji dagirtina valahîya herêmê ji şênîyên xwe 
ji xelkên şêî yê ji Îraq û Îran û Evganistanê ewên hatine nava Sûrî di heyamên şer 
de, ji xeyncî sûrîyên ku bûne şêî bi pereyên Îranê, ev bi hevrêzîya bi Rijêmê re ji bo 
guhertina dêmugrafiya herêmê. Ji bo bi hesantirîn kar ev yek pêk werê, pêwîste ku 
Daiş hewl bidê ku Reqa ji bin de hilweşê li gel hilweşanda bi encama topbarandina 
hevpeymanî û hêzên Sûrî ya demuqrat ya bê sînor da ku şar bêsûd bimînê ji şênîyan 
re û ji vegera penaberan re guncaw nemîne da ku di pişre karê guhertina demugrafî 
dest pê bikê bi anîna xelkên şêî û Reqayê bixînin bin desthilatdarî ye xwe, û her weha 
wê kanibin berrîya Sûrî ber bi rojava ve ta Humsê û ber bi rojhilat ve ta sînorê Îraqê 
bixin bin kontirola xwe bo cîbicîkirina piroje û wesîyeta Ayetulahê Xumeynî “ Hîva 
şêî ji Tehranê û di Îraqê re ta bi Dîmeşqê bighêje Beyrûtê”  ev piroje bêhn bi jiyanê wî 
nakevê bê kontirolkirina bajarê Reqayê û parzgeha wê.

مدينــة )رقـــــة( هلــا مكانــة اترخييــة وجغرافيــة إســرتاتيجية ابلنســبة لســوراي، وهــي مبثابــة »عقــدة« اخليمــة 
الســورية الــي تربــط بــاد الشــام مــع اجلزيــرة مــن جهــة، ومــن جهــة تربــط الشــرق واجلنــوب الســوري بشــماهلا 
بعقــدة مــن طــرق للمواصــات.. هــذا مــن انحيــة، ومــن انحيــة أخــرى، فهــي تشــكل عقــدة الربــط بــني 
ســوراي والعــراق، والباديــة الســورية ابلباديــة العراقيــة شــرقاً بــني الرمــادي واملوصــل، وإىل اجلنــوب ابديــة شــرق 
األردن علــى مســاحة مفتوحــة الميكــن الســيطرة عليهــا أبي حــال مــن األحــوال، فالتحــرك فيهــا يشــكل 

صعوبــة كصعوبــة ماحقــة الرمــال املتحركــة مــع عواصــف الهتــدأ.
فــكان إختيــار تنظيــم »داعــش« ملدينــة رقـــــة عاصمــة لدولتــه »املزمعــة« ومدينــة موصــــل العراقيــة )كســند 
اإلســناد( نتيجــة لدراســة واقعيــة مــن قبــل قــادة التنظيــم ليســهل علــى قواهتــم التحــرك ابجتاهــات متعــددة 
والتوســع يف تلــك الصحــراء املفتوحــة واخلاليــة مــن أيــة قــوات تســطيع منعهــا مــن التوســع.. وهــذا مــا حصــل 
خــال مــدة قصــرية إســتطاعت قــوات التنظيــم الســيطرة علــى مســاحات واســعة، عوضــاً عــن ســيطرهتا 
علــى مدينــي الرقـــــة واملوصـــــل واإلعــان يف مدينــة موصــل عــن دولتــه علــى يــد )أبــو بكــر البغــدادي( يف 

حزيــران 2014.
بغــض النظــر عــن طبيعــة التنظيــم وحقيقــة تكوينــه، والوظيفــة املنوطــة لــه مــن قبــل العديــد مــن اجلهــات 
الدوليــة الــي هلــا مصــاحل إســرتاتيجية يف املنطقــة، والــي حبثــت عــن األدوات واألفعــال لتــأزمي الوضــع يف 
ســوراي وربطهــا مــع جمموعــة األزمــات يف املنطقــة والدفــع هبــا حنــو حالــة ميكــن مــن خاهلــا متريــر سياســات 

حتقــق تلــك املصــاحل.
وإحــدى أهــم األدوات هــي »داعــش« واألفعــال الــي ميكــن أن تقــوم هبــا خللــط األوراق وتغيــري صــورة 

)الواقــع الثــوري( الــي خلقتهــا اجلماهــري املنتفضــة ضــد اإلســتبداد.
وفيمــا بعــد، أدرك الســوريون، واملعارضــة الوطنيــة والدميقراطيــة مــدى خطــورة »داعــش« ووظيفتهــا الــي 
خلقــت مــن أجلهــا خلدمــة مشــروع مل أييت علــى ابل أحــد مــن املعارضــة علــى املســتويني الداخلــي الســوري 
واإلقليمــي الــدويل. مؤخــراً، وعندمــا أدركــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة خطــورة هــذا التنظيــم علــى 
املنظومــة الدوليــة القائمــة يف املنطقــة بعــد ســيطرته علــى املوصــــل، ســارعت يف تشــكيل حتالــف دويل 
حملاربتهــا، والوقــوف يف مواجهــة املخطــط الــذي أُنشــئ التنظيــم مــن أجــل تنفيــذه ابألســاس، وليــس هبــدف 

اإلعــان عــن الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام.
إعــان الدولــة كان غطــاًء وشــعاراً جللــب اجملاهديــن وتنفيــذ مــا يــوكل إليــه مــن إرتــكاب للجرائــم )ابســم 

الديــن(.
عملــت »داعــش« علــى أداء وظيفتهــا مــن خــال ترهيــب اإلنســان عــن طريــق أســلوب القتــل والذبــح 
الــذي مارســته يف مجيــع املناطــق الــي ســيطرت عليهــا، وفرضــت علــى النــاس شــكل احلكــم الــذي الميكــن 
قبولــه أبي حــال إىل جانــب مجــع املــال وتدمــري كل مــا يتعلــق ابلتاريــخ وكذلــك املســاجد وأمكنــة العبــادات 
لــألداين األخــرى، ممــا أدى إىل هتجــري النــاس وتفريــغ املــدن مــن ســكاهنا ابلكامــل عــدا عــن الذيــن 
ابيعوهــا.. بعــد ذلــك أتــى مرحلــة احلــرب املدمــرة والــي بــدأت مــع إعــان التحالــف الــدويل عــن حربــه ضــد 

اإلرهــاب و »داعــش« هــي اهلــدف األول.
أســرعت إيــران يف تشــكيل قــوات احلشــد الشــعيب يف العــراق مــن الطائفــة الشــيعية املتطرفــة حتــت شــعار 
حماربــة اإلرهــاب ابلتنســيق مــع حكومــة العبــادي، وأوكلــت إليهــا إمــاء الفــراغ الــذي ســتخلفه إنكســارات 
»داعــش« يف مواجهــة احللــف األمريكــي يف العــراق، وخصوصــاً يف املوصــل وتلعفــر ومنطقــة ســنجار 

وصــواًل إىل احلــدود الســورية.
وكذلــك أمــرت بتحريــك امليليشــيات الشــيعية التابعــة هلــا يف ســوراي مــع ميليشــيات حــزب هللا اللبنــاين حنــو 
الصحــراء اجلنوبيــة للرقــة وصــواًل إىل احلــدود العراقيــة متهيــداً إلمــاء الفــراغ الســكاين لتلــك املناطــق ابلشــيعة 
الوافديــن إىل ســوراي مــن العــراق وإيــران وأفغانســتان، عــدا عــن الســوريني الذيــن تشــيعوا لقــاء أمــوال مــن 

النظــام اإليــراين، وذلــك ابلتنســيق والتعــاون مــع قــوات النظــام لتغيــري دميغرافيــة املنطقــة.
ولكــي يتــم تنفيــذ ذلــك أبســهل طريقــة، جيــب علــى »داعــش« تدمــري مدينــة الرقـــــة إضافــة إىل مــا ُتَدِمرهــا 
قــوات التحالــف وقــوات الســورية الدميقراطيــة جــراء القصــف الاحمــدود إىل أن تبقــى املدينــة غــري صاحلــة 
لعــودة املهجريــن ومــن مث تتــم عمليــة التغيــري الدميغــرايف مــن خــال جلــب الشــيعة إىل الرقــة والســيطرة 
عليهــا، وابلتــايل ســيتم الســيطرة علــى كامــل صحــراء ســوراي وصــواًل إىل مدينــة محــص مــن الغــرب وإىل 
احلــدود العراقيــة مــن الشــرق لتنفيــذ املشــروع اإليــراين الــذي أوصــى بــه »آيــة هللا اخلميــي« اهلــال الشــيعي 

مــن طهــران مــروراً ابلعــراق وإىل دمشــق وصــواًل إىل بــريوت.
وهذا املشروع الميكن إعطائه نفساً للحياة إال عن طريق السيطرة على مدينة وحمافظة )رقــــة(.
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ABD Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ortadoğu’yu “dünyanın ortası” olarak nitelendirmiş 
ve şu meşhur sözünü söylemişti: “Dünyanın ortasına sahip olan, dünyanın tamamına sahip 
olur.” Bu bölgeyi geçtiğimiz yüzyıl boyunca kasıp kavuran olayların yapısına bakıldığında, 
bölgeye sahip olma projelerinin artık yalnızca Amerika’ya has olmadığı görülmektedir. Engel-
lenmesi ve kontrol altına alınması mümkün olmayan Arap devrimleri ve ayaklanmaları sırasın-
da yaşanan büyük dönüşümler, bölgesel ve uluslararası siyasetin dönüşmesine ve Kissinger’ın 
teorisinin pekişerek söz konusu devletlerin stratejilerinde ciddi oranda daha merkezi bir rol 
almasına yol açtı. Arap devletlerine yapılan dış müdahaleleri (Suriye bunun açık örneğidir) 
klasik şekilde bölgedeki nüfuz çatışması düzeylerini karşılaştırarak, soğuk savaş dönemine ve 
sonrasında ABD’nin tek taraflı kutuplu sistemi dünyaya dayattığı evreye özgü analiz araçlarıy-
la değerlendirmek mümkün değildir. Bu tür yorumlamalar Arap bölgesini, gerçekten önem-
li yerler olarak değil sınırlarının ötesinde istekleri olan devletlerin uluslararası çatışma alanı 
olarak görmektedir. İronik olarak, Arap coğrafyası özelinde şiddetle kutuplaşan mevcut uluslar-
arası düzendeki dönüşüm, Arap halklarının zorba yönetimlere karşı yapmış olduğu devrimleri 
kendi taraf ve güçleri açısından uluslararası ve bölgesel rollerin yeniden çizilmesi için başlıca 
giriş kapısı olarak benimsemiştir. Daha da ironik olarak, bu müdahalelerden doğan işgaller-
in “terörle mücadele” bahanesiyle meşrulaştırılması, halkları haklı özgürlük taleplerini bloke 
etmiş ve devrime kalkanları bastıran rejimlerinin suçlarını gizlemiş, böylece devrimlere karşıt 
olan gerçek proje ve hedeflerin görülmemesini, dış müdahalede bulunan hegemonya güçleri-
nin devrimleri başarısız kıldığının anlaşılmamasını sağlamış olmasıdır. Daha açık ifadeyle, dış 
güçler arasındaki çelişki ve anlaşmazlıklar, açıktan yaptıkları söylemlerdekinin aksine bölgenin 
istikrarını istemekten çok uzakta olmalarına yol açmaktadır. Bilakis rejimlerle halklar arasın-
daki çatışmadan doğan sorun ve trajedileri derinleştirmek ve daha da uzatmak istemektedirler. 
Ancak artık halklar, “Arap devletlerinde demokrasiyi destekleme” veya benzeri şekildeki ulus 
devletleri ve egemenliklerini koruma sloganlarıyla gizlenmeye çalışılan hegemonya, yağma ve 
nüfuz paylaşımı projelerine kanmamaktadır. Bununla beraber Arap dünyasını parçalama ve dev-
letlerini kendi malları gibi görme yönündeki kelime oyunları da görülmektedir.
İçinde bulunduğumuz çağda Arap dünyasında yaşananlara dair eldeki veriler, aşağıdaki 
sonuçlara ulaşmamız için yeterlidir:
1. Mevcut uluslararası düzenin maruz kaldığı dönüşümler ve büyük güçlerin politikalarında 
giderek artarak kendisini gösteren hegemonya ve hakimiyet eğilimleri, soğuk savaş dönemi 
boyunca hakim olan uluslararası dengelerin temellerine açık bir şekilde yansımaktadır. Buna 
bağlı olarak dünya genelinde insan hakları yürüyüşü zayıflamış, uluslararası hukuk prensipleri 
sarsılmış ve işgal, azgınlık ve zulmün her türlüsü yaşanırken bölgenin tarihsel sorunlarıyla ilgili 
olarak Birleşmiş Milletler’in acizliği aşikar hale gelmiştir.
2. Açıkça anlaşılmaktadır ki ulus devletlerini özgürlük, demokrasi ve adalet değerleri üzerine 
yeniden inşa etmek isteyen Arap halkları, büyük bir fatura ödemiş ve hala ödemektedir. Bunun 
nedeni ise uluslararası ve bölgesel güçlerin devletlerin iç çatışmalarına müdahale etmeleri ve 
Arap Baharı sürecini ülkelerin uyanış gücünü kırmak, zorba güçleri desteklemek ve halkların 
özgürlük özlemlerinin aleyhine olarak çıkarlarını garanti altına almak için kullanmalarıdır.
3. Siyonist yapılanma devrimlerin tersine dönmesinden, özellikle de Rusya ve İran’ın Suriye 
rejimini korumak için yaptığı müdahaleden en çok yarar sağlayan taraf olmuştur. Zira İsrail’in 
yerleşim güvenliğinin kırk yıldır bekçiliğini yapan bu rejime uzanacak her tehdit, İsrail’in Filis-
tin ve bölgedeki geleceği ve varlığına yönelik bir tehdittir. Nitekim tahtlarını kaybetmekten 
korkan Arap rejimleri de koşar adımlarla İsrail’le normalleşme yoluna gitmişlerdir.
Bu çıkarımlar ABD ve İsrail’in İran’la karşı karşıya olduğu iddialarını ve İran ile bölgede-
ki maşalarının Körfez bölgesine karşı “İran korkuluğu”nu koruma şartıyla oynadığı oyun 
gerçeğini çok da değiştirmemektedir. Ancak bu çıkarımları bölgenin kaderiyle ilgili kati ve son 
çıkarımlar olarak görmek büyük hata olacaktır. Uluslararası toplum ve bölgenin suç ortaklığı 
ile Esed rejiminin Suriye halkını tehcir ve katletmesine göz yumması sebebiyle Suriye devrimi 
büyük aksaklıklar yaşamaktadır. Yine Mısır’daki siyasal rejim güvenlik kordonunu iyiden iyiye 
daraltarak Ocak Devrimi’nin kıvılcımlarını söndürerek demokrasi yürüyüşünü boğmaya çalış-
makta, Yemen ve Libya çatışma ve savaşların bataklığında boğulmaktadır. Arap dünyasında 
demokratik dönüşüm düşüncesini yok etmeye yönelik tüm girişimlere rağmen, devrim rüzgar-
ları yeniden esmekte, bu düşüncenin halkların zihin ve vicdanlarında yerleşmesi yönündeki 
umutlar yenilenmektedir.
Devrim karşıtları ve düşmanları artık, Suriye’deki trajik dersin tek başına belirsiz bir süreye ka-
dar Arap halklarını oyalayacağını zannetmişti. Ancak zanları suya düştü ve Cezayir’de devrim 
azim ve canlılıkla uyanmaya başladı. Sudan’da da el-Beşir’i deviren bir halk devrimi patlak 
verdi. Mısır’daki özgür insanlar sessizliklerini bozarak ilk başta attıkları sloganları yeniledi. 
Irak’ta olanlar ise en kötümser olanları bile şaşkına çevirdi. Irak uyanarak, molla rejiminin 
maşaları ve milislerine karşı özgürlük ve onur devrimlerine katıldığını ilan etti. İşgal ve hege-
monya güçlerinin planlarını suya düşüren bu devrim ve ayaklanmalar, zorba rejimlerden kurtul-
mak için verilen mücadelenin devam ettiğini, değişim treninin yoldan çıkmalara rağmen seyrini 
sürdürdüğünü ve özgür halkların iradesinin kurtuluş ufkunu çizdiğini göstermektedir.
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ســبق أن وصــف وزيــر اخلارجيــة األمريكــي األســبق هنــري كيســنجر منطقــة الشــرق األوســط أبهنــا »وســط العــامل 
» وقــال عبارتــه الشــهرية: » إن مــن يســيطر علــى وســط العــامل يســيطر علــى كل العــامل ». اتضــح مــن خــال 
طبيعــة األحــداث الــي عصفــت هبــذه املنطقــة يف العقــد األخــري، أن مشــاريع الســيطرة عليهــا، مل تعــد حكــراً علــى 
االســرتاتيجية األمريكيــة جتاههــا، إذ أدت املتغــريات الكــرى يف زمــن االنتفاضــات والثــورات العربيــة، الــي فشــلت 
حمــاوالت احتجازهــا وصــد رايحهــا، إىل انكشــاف سياســات دوليــة وإقليميــة، حتاكــي نظريــة كيســنجر وتؤكــد 
حضورهــا املركــزي، يف اســرتاتيجيات تلــك الــدول علــى حنــٍو كبــري. ال ميكــن تفســري مّحــى التدخــات اخلارجيــة يف 
الــدول العربيــة »ســوراي مثاهلــا الصــارخ« ابلعــودة إىل إحــاالت كاســيكية، تقيــس مســتوايت الصــراع علــى النفــوذ 
ابملنطقــة، بــذات أدوات التحليــل الــي حكمــت حقبــة احلــرب البــاردة، ومــا جنــم عنهــا مــن حمــاوالت أمريكيــة لفــرض 
نظــام قطــيب أحــادي علــى العــامل. تلــك اإلحــاالت الــي كانــت تــرى أمهيــة املنطقــة العربيــة، ابلنســبة إىل دول لديهــا 
طموحــات تتجــاوز حدودهــا، بوصفهــا إحــدى ســاحات الصــراع الــدويل وليســت ســاحته احلامســة. املفارقــة أن هــذا 
التحــول يف النظــام الــدويل الراهــن، والــذي تتكثــف حــدة اســتقطابه ضمــن اجلغرافيــة العربيــة وعلــى ختومهــا، اختــذ 
مــن ثــورات الشــعوب العربيــة ضــد أنظمتهــا االســتبدادية، مدخــًا أساســياً إلعــادة رســم األدوار اإلقليميــة والدوليــة 
ألطرافــه وقــواه. املفارقــة األكــر مــن ذلــك، تكمــن يف شــرعنة االحتــاالت الــي جنمــت عــن تلــك التدخــات، 
حتــت غطــاء »مكافحــة اإلرهــاب«. عــدا عّمــا وفــره هــذا الغطــاء الواســع، مــن حجــب املطالــب التحرريــة العادلــة 
للشــعوب، ومتويــه جرائــم األنظمــة يف معــرض قمعهــا لــكل مــن اثر عليهــا، كــي يتــم حــرف األنظــار عــن حقيقــة 
إجهاضهــا  حمــاوالت  اخلارجيــة يف  واهليمنــة  التدخــل  قــوى  ومســامهات  للثــورات،  املضــادة  واألهــداف  املشــاريع 
وإفشــاهلا. مبعــى أوضــح، كانــت إدارة التناقضــات واخلافــات البينيــة بــني الاعبــني اخلارجيــني، أبعــد مــا تكــون عــن 
احلــرص علــى اســتقرار املنطقــة كمــا يتــوارد يف خطاابهتــا املعلنــة. بــل تعميــق وإطالــة املشــكات واملآســي النامجــة عــن 
الصــراع بــني األنظمــة وشــعوهبا، ومــا عــاد ينطلــي علــى الشــعوب تغليــف مشــاريع الســيطرة والنهــب والتدافــع علــى 
تقاســم املصــاحل والنفــوذ، مبرصوفــة مــن الشــعارات املزيفــة مثــل »دعــم الدميقراطيــة يف الــدول العربيــة، أو مــا يقابلهــا 
مــن دعــوات احلفــاظ علــى الــدول الوطنيــة وســيادهتا، ومــا بينهمــا مــن شــعارات مواربــة علــى حمــاوالت متزيــق العــامل 

العــريب واســتباحه دولــه ». 
تكفي املعطيات والوقائع الي تسُم الواقع العريب خال العقد اجلاري، للوصول إىل االستنتاجات التالية: 

أواًل: انعكســت املتغــريات الــي أصابــت النظــام الــدويل الراهــن، وتصاعــد نزعــات الســيطرة واهليمنــة والنهــب يف 
سياســات القــوى الكــرى والفاعلــة والطاحمــة، بصــورة فادحــة علــى قواعــد التــوازن الــدويل الــي ســادت خــال احلــرب 
البــاردة، وتراجعــت مســرية حقــوق اإلنســان علــى املســتوى العاملــي، واهتــزت مبــادئ القانــون الــدويل، وابن عجــز 
مؤسســات األمــم املتحــدة، يف كل مــا يتعلــق بقضــااي املنطقــة ومشــكاهتا التارخييــة العالقــة بــني أشــكال االحتــال 

والطغيــان والظلــم.
 اثنيــاً: تبــّدى جليــاً، أن الشــعوب العربيــة الــي هنضــت إلعــادة بنــاء دوهلــا الوطنيــة علــى قيــم احلريــة والدميقراطيــة 
الصراعــات  الدوليــة واإلقليميــة خبيــوط  القــوى  تّدخــل وحتّكــم  نتيجــة  فاتــورة ابهظــة وماتــزال،  والعدالــة، دفعــت 
الداخليــة، واســتغاهلا حقبــة الربيــع العــريب، الســتنزاف مقومــات هنــوض األوطــان، ودعــم قــوى االســتبداد والتبعيــة، 

مبــا يضمــن مصاحلهــا علــى حســاب حقــوق الشــعوب وتطلعاهتــا التحرريــة
اثلثــاً: كان الكيــان الصهيــوين هــو املســتفيد األكــر مــن عــودة الثــورات املضــادة، وحتديــداً مــن التدخــل الروســي 
واإليراين للحفاظ على النظام السوري، ابعتبار كل هتديد يطال إسقاط هذا النظام الذي حرس أمنه االستيطاين 
ألكثــر مــن أربعــني عامــاً، هــو هتديــد ميــس مســتقبل وجــوده يف فلســطني واملنطقــة، فضــًا عّمــا كســبه مــن هرولــة 

األنظمــة العربيــة اخلائفــة علــى عروشــها مــن فتــح بــواابت التطبيــع معــه. 
ــة الــي ال يغــري منهــا كثــرياً، ادعــاءات أمــريكا وإســرائيل مواجهــة إيــران، ومــا يقابلهــا مــن  تلــك االســتنتاجات األولّي
ضغــوط إيــران وأدواهتــا يف املنطقــة ضــد دول اخلليــج، ضمــن لعبــة مشــروطة حبــدود احلفــاظ علــى »الفزاعــة اإليرانيــة«. 
مــن اخلطــأ الكبــري البنــاء عليهــا كاســتنتاجات هنائيــة أو حمــددات حامســة ملصــري املنطقــة، ففــي الوقــت الــذي تعّرضــت 
فيــه الثــورة الســورية النتكاســات كبــرية، بســبب التواطــؤ الــدويل واإلقليمــي عليهــا، وإطــاق يــد النظــام األســدي 
يف قتــل وهتجــري الشــعب الســوري، ويف الوقــت الــذي أحكــم نظــام السيســي يف مصــر قبضتــه األمنيــة، ومل يــرتك 
فرصــة لــوأد مفاعيــل ثــورة كانــون اثين /ينايــر وخنــق مســارها الدميقراطــي، ويف حــني تغــرق اليمــن وليبيــا يف مســتنقع 
الصراعــات واحلــروب، علــى حســاب مقــدرات البلديــن املســتنزفني. تعــود رايح الثــورات جمــدداً رغــم كل حمــاوالت 
القضــاء علــى فكــرة التغيــري الدميقراطــي يف العــامل العــريب، وتنبعــث اآلمــال جمــدداً برســوخ تلــك الفكــرة يف تفكــري 

ووجــدان الشــعوب.
   خــاَل لــكل مناهضــي وأعــداء الثــورات، أن الــدرس الســوري املفجــع كفيــل لوحــده، ابســتكانة الشــعوب العربيــة 
إىل أجــل غــري مســّمى، فــإذ ختيــب ظنوهنــم، وتنهــض الثــورة يف اجلزائــر بــكل عــزم وعنفــوان، ويزيــح الســودان بثــورة 
شــعبية عارمــة نظــام البشــري، وخيــرج أحــرار مصــر عــن صمتهــم ويســتعيدون صرختهــم األوىل، فيمــا يفاجــئ العــراق 
حــى أكثــر املتشــائمني، وينهــض مــن كبوتــه، معلنــاً التحاقــه بثــورات احلريــة والكرامــة، يف وجــه أدوات وميلشــيات 
نظــام املــايل البغيــض. علــى وقــع تلــك الثــورات واالنتفاضــات املدويّــة الــي تســبح ضــد خمططــات قــوى االحتــال 
واهليمنــة، وتســتعيد زمــام املبــادرة يف مواصلــة معــارك التحــرر مــن أنظمــة الطغيــان والتبعيــة، ميضــي قطــار التغيــري رغــم 

املســالك الوعــرة، وتســطّر إرادة الشــعوب احلــرة أفــق خاصهــا.  

Mevcut Dünya Düzeni ve Arap Devrimleri
النظام الدولي الراهن والثورات العربية

Eymen Ebu Haşim
أيمن أبو هاشم 

كاتب وباحث سوري
Suriyeli Araştırmacı-Yazar
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Küresel Güçlerin Bölgemizdeki Emperyalist Emelleri Engellenmelidir!

Evil Aims of Imperialist Countries Should be Blocked!
يجب التصدي للطموحات اإلمبريالية للقوى العالمية في منطقتنا!

منصة األناضول

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu’yla beraber 9 Ekim 
2019 tarihinde Suriye’nin kuzeyine ‘Barış Pınarı’ isimli bir 
harekât başlatmıştır. Anadolu Platformu Barış Pınarı Harekâtıyla 
ilgili bir bildiri yayımladı. İşte o bildiri:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu’yla beraber 
09.10.2019 tarihinde Suriye’nin kuzeyine ‘Barış Pınarı’ isimli 
bir harekât başlatmıştır. Harekâtın amacının PKK/PYD ile DAEŞ 
terör örgütlerinin bölgedeki etkinliklerine son vermek, terör 
örgütlerinin baskısına maruz kalan sivil halkın güvenliğini 
sağlamak, güvenlik endişesiyle evlerini terk edip Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilere güvenli bir bölge oluşturmak olduğu 
yetkililerce ifade edilmiştir.
Bu harekât, bölgemizdeki emperyalist planları boşa çıkarmak 
amacındadır. Bilindiği gibi İslam coğrafyası, II. Dünya Savaşı ve 
özellikle Soğuk Savaş sonrasında sürekli bir tazyik altında 
bulunmaktadır. Emperyalistlerin yayınladıkları haritalar; İslam 
alternatifinin ortadan kaldırılması, petrolün selameti ve İsrail’in 
güvenliği için bölge ülkelerini çok sayıda parçaya bölmeyi 
öngördüklerini ortaya koymaktadır. Küresel çıkar hesaplarının 

gerçekleştirilebilmesi için bölge halklarının etnik ve mezhepçi 
temelde ayrıştırılması, birbirine düşürülmesi ve coğrafyanın ateş 
altında tutulması öngörülmektedir.
İnsanlık karşıtı bu planların uygulama alanlarından biri olan 
Suriye, bu hedefler doğrultusunda bir iç savaşa sürüklenmiştir. 
Nerede ne söyleyeceği, ne yapacağı belli olmayan Trump’ın, 
günah çıkarırcasına, “ABD, hiçbir zaman Ortadoğu’da 
olmamalıydı. Bu bitmeyen salakça savaşlar, bizim için bitiyor!” 
demesine rağmen söz konusu haritaları çizenler, meşum planları 
hazırlayanlar, bölgeyi kan ve ateş çukuruna dönüştürenler de 
başkası değil.
Emperyalist güçler, bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirebilmek 
amacıyla Türkiye sınırının sıfır noktasında terör örgütlerini 
açıkça beslemekten ve desteklemekten imtina etmemektedir. Bu 
terör örgütleri, bölgenin demografik yapısını değiştirmiş, 
insanları evlerinden çıkarmış, yurtlarından sürmüşlerdir. Çeşitli 
vaatlerle yanlarına çektikleri bu örgütlerin emperyalist devletler 
için aslında bir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Her birinin 
kullanım süresince bir anlam ifade ettiği bilinmelidir.

Hiçbir devlet, sınırının sıfır noktasında, doğrudan kendisini 
hedef alan ve hızla büyüyen bir tehdide bu kadar süre tahammül 
edemezdi. Küresel güçlere taşeronluk yapan bu unsurlar, bir 
halkın asla temsilcisi olarak görülemezler. 3,5-4 milyon civarında 
Suriyeli Arap, Kürt, Türkmen kardeşini yıllardır topraklarında 
barındıran Türkiye de kendine yönelen bu açık tehdide gereken 
cevabı vermek için böyle bir harekâta girişmiştir. Mevzu küresel 
güçlerin bölgedeki emellerinin engellenmesidir.
Bu harekâtın; Batılı emperyalist devletlerden, diktatör 
yönetimlerden ve terör örgütlerinden çok zarar görmüş olan 
bölge halkına barış, güvenlik ve huzur getirmesini temenni 
ediyoruz. Harekât sırasında sivil halka zarar gelmemesi için el-
Bab, Cerablus ve Afrin’de olduğu gibi azami dikkat 
sergileneceğinden şüphe etmiyoruz. Bu harekât, bölge halkları 
arasında kardeşlik bağlarını güçlendirip birlik ve beraberliği 
artırmasını diliyoruz.
Herkes için adalet, herkes için barış ve özgürlük sağlanmadan hiç 
kimse huzura eremeyecektir!

Anadolu Platformu
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ال بــد لرتكيــا أن تســتخدم حقهــا »املشــروع يف الدفــاع« عــن نفســها، وينبغــي هلــا التدخــل بــكل الطــرق املعروفــة يف شــرق الفــرات 
»مهمــا كلــف األمــر« ملواجهــة خمطــط حصارهــا مــن مشــال ســوراي وإفشــال االســتعدادات الراميــة إلقامــة »جبهــة تركيــا.«

ليس هناك أي مثن ملا سنفعله يقارب أبًدا اخلسارة الي سنتعرض هلا بسبب أتخران عن تنفيذ هذه العمليةَّ  
ذلــك أّن هــذا املســألة ليســت مســألة إرهــاب، كمــا أهنــا مل تعــد أبــًدا أزمــة متعلقــة بســوراي، بــل إهنــا حتولــت بشــكل مباشــر إىل قضيــة 

ختــص تركيــا.
املرحلة الرتكية من هذه »اخلريطة«

إهنــم يســتعدون لتوجيــه هتديــد صريــح وقريــب وكبــري للغايــة ضــدان وضــد بلــدان. لقــد أصبحــت هــذه املســألة قضيــة أمــن قومــي، فهــذه 
اخلريطــة تعتــر خمططًــا يرمــي لرســم مامــح تركيــا املســتقبل. مثــة مرحلــة متعلقــة برتكيــا مــن هــذه »اخلريطــة«. وهلــذا علينــا علــى الفــور مناقشــة 
هــذا البعــد مــن هــذه املســألة دون أي أتخــري وتثمــني الوضــع مــن خــال اهتمــام قــوي مــن الــرأي العــام. ليــس هنــاك أي حســاابت سياســية 

أو خطــط متعلقــة ابلسياســة الداخليــة أهــم مــن هــذا األمــر، كمــا ال ميكــن أن حيمــل أحــد مهــا أو أولويــة أهــم مــن ذلــك.
من يقولون »ماذا نفعل هناك؟«

ال أدعــو أحــد ليخــرج علينــا ويقــول »ال، األمــر ليــس كذلــك، فهــذه قضيــة ختــص يب كا كا« أو يقــول »الــوالايت املتحــدة موجــودة هنــا 
وتســتعد ملواجهــة إيــران« أو يقــول »مــاذا نفعــل حنــن هنــاك؟« أقــول مــا يلــي ملــن يــرددون مثــل هــذه العبــارات: ستشــهد املرحلــة املقبلــة مــن 
هــذا املخطــط إقامــة املمــر ذاتــه واجلبهــة عينهــا علــى األراضــي الرتكيــة. وهلــذا فهــم جيــرون دراســات متهيديــة لدراســة الوضــع علــى األرض، 
وهــو مــا يريــدون مــن أجلــه إشــعال فتيــل األزمــات وإجبــار وطننــا تركيــا علــى بعــض األمــور. مل يعــد هنــاك مــن جيهــل هــذه احلقيقــة، وأمــا 

مــن يتظاهــرون أبهنــم جيهلوهنــا فإهنــم مجيًعــا جــزء مــن هــذا املخطــط وجــزء مــن شــراكة مــن أجــل القــوة واملصلحــة.
ماذا كانوا سيفعلون لو حدث األمر ذاته على احلدود األمريكية أو الربيطانية أو الفرنسية؟

مــاذا كانــوا ســيفعلون لــو حــدث األمــر ذاتــه يف الــوالايت املتحــدة أو إســرائيل أو روســيا أو فرنســا؟ كيــف كانــت ســتتصرف هــذه الــدول 
لــو جــاءت قــوى خارجيــة علــى احلــدود األمريكيــة – املكســيكية أو احلــدود الريطانيــة – األيرلنديــة أو يف كتالونيــا علــى احلــدود اإلســبانية 
أو الفرنســية لتدعــم تنظيمــا انفصاليًّــا وتتعــاون معــه وتقيــم اجلبهــات وحتشــد جيوشــها علــى حــدود تلــك الــدول؟ هــل كانــوا ســيطأطئون 
رؤوســهم وينتظــرون مــا ســيحدث؟ هــل كانــوا سينغمســون يف الصراعــات الداخليــة وينســون اخلطــر الــذي حيــدق أبراضيهــم؟ هــل كانــوا 

ســيطلقون وصــف »املناديــن ابحلــرب« علــى مــن يقولــون »إهنــا مســألة حساســة للغايــة وعلينــا التحــرك علــى الفــور«؟
تشــهد هــذه األايم الكثــري مــن الســيناريوهات الــي وضعتهــا أمريــكا وإســرائيل إلشــعال فتيــل احلــرب بــني الســعودية وإيــران، وهــو مــا جعــل 
اجلميــع يضــع يــده علــى زاند ســاحه عقــب اهلجــوم األخــري علــى شــركة أرامكــو الســعودية، وهلــذا فــإّن صمتنــا ومل نفعــل شــيًئا فــا خيفــى 

علــى أحــد أّن األمــور ســتتعقد أكثــر خــال األشــهر املقبلــة.
حينها سيصيبوننا ابلشلل

ذلك أن املنطقة ستشهد حشد قوات عسكرية أبعداد استثنائية، وسيأيت إىل املنطقة العديد من الدول األوروبية.
وحينهــا ســيصيبوننا ابلشــلل وجيعلوننــا عاجزيــن عــن التحــرك. إن هــذه هــي املســرحية الــي ميثلوهنــا حاليًّــا، فالــوالايت املتحــدة وإســرائيل 
تتعــاوانن مــع الســعودية واإلمــارات وتــؤداين مســرحية يف مشــال ســوراي، وإن اجلميــع علــى وعــي هبــذه املســرحية. يعلــم اجلميــع أّن تلــك 
الــدول تقيــم جبهــة متتــد ملئــات الكيلومــرتات عنــد النقطــة صفــر مــن حــدودان، وأّن هــذه اجلبهــة ليســت قاصــرة علــى منظمــة يب كا كا 

اإلرهابيــة، وأهنــا حتتــل ثلــث األراضــي الســورية، وأهنــا تســتهدف تركيــا يف املرحلــة التاليــة عقــب ســوراي.
»الشعب اجلمهوري« و »إيي« و »السعادة« واملستقيلون من »العدالة والتنمية« ملاذا ال نسمع صوتكم؟

يعلــم العــامل كلــه هــذا األمــر، كمــا يعرفــه أحــزاب الشــعب اجلمهــوري واجليــد والســعادة ومــن اســتقالوا مــن حــزب العدالــة والتنميــة ليشــكلوا 
حــركات سياســية جديــدة، لكــّن أحــًدا منهــم ال ينبــس ببنــت شــفة يف هــذا األمــر لســبب ال يعلمــه أحــد. إنــي أســوق ادعــاء يف غايــة 
اخلطــورة، أال وهــو أن التحالــف السياســي القائــم اليــوم شــّكل ملنــع عمليــة التدخــل يف شــرق الفــرات، صمــم إلمتــام املخطــط الــذي 
تشــهده ســوراي، وهــو مــا ســنرى لــه منــاذج ملموســة أكثــر يف القريــب العاجــل. بيــد أّن هــذه املســألة تعتــر مســألة قوميــة اهــم بكثــري مــن كل 
احلســاابت السياســية، مســألة هتــدد مســتقبل تركيــا ووحدهتــا وترمــي لتمزيــق أراضيهــا علــى مــرأى ومســمع اجلميــع. ينتهــج اجلميــع »سياســة 
ســامية« خمبــأة حتــت ظــل حــزب الشــعوب الدميقراطــي مــن أجــل حصــد األصــوات! إن مــا حيــدث إمنــا خســوف عقلــي وعمــى سياســي.

مهلة »أسبوعني« مل يعد األمر حمتماًل
ســرد الرئيــس أردوغــان هــذا األمــر علــى نظرييــه الروســي بوتــني واإليــراين روحــاين خــال القمــة الثاثيــة يف أنقــرة. مــن الواضــح أنــه مل يعــد 
يثــق ابلتعــاون مــع الــوالايت املتحــدة. كمــا حتــدث عــن مهلــة »أســبوعني«، وقــال »ســنتحرك مبفــردان إن اســتلزم األمــر.« ذلــك أن األمــر 
مل يعــد حمتمــًا ابلنســبة لرتكيــا، فليــس هنــاك خطــوة أبعــد مــن ذلــك؛ إذ مل تقــل الــوالايت املتحــدة صدقًــا منــذ حديثهــا عــن منبــج، كمــا 
مل تــف بوعودهــا، وهــو مل تكــن تنــوي ذلــك ابلفعــل. وهــو مــا ســينطبق كذلــك اليــوم علــى مســألة الدوريــة املشــرتكة. ومــا حنــن أمامــه إمنــا 

عمليــة مراوغــة وحماولــة لكســب مزيــد مــن الوقــت.
انتظروا لرتوهم جيربون الكثري من تكتيكات املراوغة

لقــد حتــدث أردوغــان عــن »مهلــة أســبوعني«، فانظــروا إىل عــدد العــروض الــي ســتأتيه. كمــا ســنرى الكثــري مــن تكتيــكات املراوغــة والوعــود 
الــي ســتأتينا يف حماولــة لتســكني تركيــا وختديرهــا، وبــكل أتكيــد فإهنــم لــن يفــوا أبي وعــد مــن هــذه الوعــود.

علينــا أن نقيّــم مًعــا كل مــا حيــدث يف املنطقــة، وأن نقــرأ التطــورات الــي تشــهدها املعادلــة الســعودية – اإليرانيــة؛ إذ إن كل حتــرك يف 
مشــال ســوراي إمنــا هــو جــزء مــن ذلــك. لقــد رأت تركيــا املؤامــرة وقرأهتــا وعلمــت أهنــا مل يعــد أمامهــا خيــار آخــر ســوى الدفــاع عــن نفســها.

ليست حراًب بل دفاع عن تركيا... كيف لكم أن تعارضوا؟
إن مــا حيــدث ليــس حــراًب أو تدخــًا، بــل إنــه دفــاع مشــروع، دفــاع عــن تركيــا، وســيحق لنــا أن نتســاءل عمــن يتحــرك وفــق تعليماتــه 
معارضــو دفــاع تركيــا عــن نفســها. ليــس أمــام تركيــا أي وضــع ذي أولويــة كــرى أكثــر مــن دفاعهــا عــن نفســها؛ إذ ليســت أمامهــا هتديــد 

أكــر مــن عمليــة احلصــار اجلديــدة الــي بــدأت يف مشــال ســوراي وانتشــرت مــن البحــر املتوســط إىل حبــر إجيــة.

Türkiye “meşru müdafaa” hakkını mutlaka kullanmalı. “Bedeli ne olursa olsun”, Fırat’ın Doğusuna, 
Suriye’nin kuzeyinden çevrelemeye, “Türkiye cephesi” inşa etmeye dönük hazırlıklara bilinen bütün 
anlam ve yöntemleriyle müdahale etmeli.
Hiçbir bedel, daha sonra buradan göreceğimiz zararın yanına bile yaklaşamaz!
Çünkü bu iş terör meselesi değil. Suriye meselesi olmaktan ise çoktan çıktı. Doğrudan Türkiye mese-
lesi haline geldi.
BU ‘HARİTA’ ÇALIŞMASININ TÜRKİYE AYAĞI DA VAR…
Açık, çok yakın ve çok büyük bir tehdit, bize karşı, ülkemize karşı hazırlanıyor. Bu bir milli güvenlik 
meselesidir artık. Bir harita çalışması, bir geleceğin Türkiye’sini biçimlendirme planlamasıdır.
Bu “harita çalışması”nın Türkiye ayağı da var. Tam şu an, hiç geç kalmadan bu işin bu boyutu masaya 
yatırılmalı, güçlü bir kamuoyu ilgisi ile değerlendirilmeli. Hiçbir siyasi hesap, iç politik pozisyon 
bundan daha önemli değil. Hiç kimsenin önceliği bundan daha öncelikli değil.
“BİZİM ORADA NE İŞİMİZ VAR” DİYENLER…
Kimse kalkıp, “Hayır öyle değil, bu PKK meselesi” demesin. Ya da “ABD burada İran için hazır-
lanıyor” demesin. Ya da “bizim orada ne işimiz var” demesin. Bunları diyenlere şunu söyleyelim: Bir 
adım sonrası aynı koridor, aynı cephe Türkiye topraklarında inşa edilecek. Bunun için ortam çalışması 
yürütülecek. Bunun için krizler çıkarılıp ülkemiz bir şeylere mecburbırakılacak. Artık bu gerçeği 
bilmeyen kalmadı. Bilmiyormuş gibi yapanların tamamı işin içindedir. Bir şekilde güç/menfaat hesap 
ortaklığı içindedir.
“BİZİM ORADA NE İŞİMİZ VAR” DİYENLER…AYNI ŞEY ABD, İNGİLTERE, FRANSA 
SINIRINDA YAPILSA NE YAPARLARDI?
Aynı durumABD için İsrail için, Rusya ya da Fransa için olsa ne yaparlardı?ABD için Meksika sınırın-
da, İngiltere için İrlanda’da, Fransa veya İspanya için Katalonya’dadışarıdan bir güç gelip bir ayrılıkçı 
örgütle işbirliği yapıp cepheler inşa etse, orduları donatacak askeri yığınak yapsa bu ülkelerin tavrı 
ne olurdu? Boyun eğip beklerler miydi? İç tartışmalara gömülüp tehlikeyi unuturlar mıydı? “Bu çok 
hassas, acil harekete geçmemiz lazım” diyenlere “savaş çığırtkanı” derler miydi?
ABD ve İsrail’in, Suudi Arabistan-İran savaşı çıkarmaya dönük senaryolarının yoğunlaştığı, son Ar-
amco saldırısından sonra ellerin tetiğe dokunduğu bugünlerde, eğer sessiz kalırsak, bir şeyler yapmaz-
sak, gelecek aylarda işlerin çok daha zorlaşacağı artık aşikardır.
İŞTE O ZAMAN BİZİ FELÇ EDECEKLER
Çünkü bölgeye olağanüstü ölçekte askeri yığınaklar yapılacak, bir çok Avrupa ülkesi bölgeye akacak.
İşte o zaman bizi hareket edemez hale getirecekler, felç edecekler. Şuan oynadıkları oylun budur. ABD 
ve İsrail, S. Arabistan ve BAE’yi de yanına salarak Suriye’nin kuzeyinde bir tiyatro oynuyor. Herkes 
bu tiyatronun frakında. Herkes, sınırın sıfır noktasında yüzlerce kilometrelik bir cephe inşa edildiğini, 
bu cephenin PKK ile sınırlı olmadığını, Suriye’nin üçte birini işgal ettiğini ve bir adım sonrasında 
Suriye’den sonra Türkiye’yi hedef alacağını biliyor.
CHP, İYİ PARTİ, SAADET, AK PARTİ’DEN AYRILANLAR NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR?
Bunu bütün dünya biliyor artık. Bunu CHP de biliyor İyi Parti de biliyor, Saadet Partisi de biliyor.Bunu 
AK Parti’den ayrılıp yeni siyasi hareketlere girişenler de biliyor. Ama nedense bu konuda ağızlarından 
tek söz çıkmıyor. Çok ciddi bir iddiam var: Bugünkü siyasi ittifak, o müdahaleyi engellemek için 
yapıldı. Suriye’deki projenin tamamlanması için dizayn edildi. Yakında çok daha somut örneklerini 
göreceğiz. Oysa bu durum, bütün siyasi hesapların üstünde, milli bir mesele. Türkiye’nin geleceğini 
tehdit eden, bütünlüğünü tehdit eden, göz göre göre bu ülkeyi parçalamaya ayarlı bir mesele.
Herkes oy hesabına HDP’nin gölgesine saklanmış “yüksek siyaset” yapıyor! Bu bir akıl tutulması, 
siyasi körleşmedir.
“İKİ HAFTA” SÜRE. ÇÜNKÜ BIÇAK KEMİĞE DAYANDI..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki üçlü zirvede, Rusya ve İran liderleri Putin ve Ruhani’ye du-
rumu anlattı. ABD ile işbirliğine inancın olmadığı belli. “İki hafta”lık bir süreden söz etti. Olmazsa 
“kendimiz harekete geçeceğiz” dedi.
Çünkü Türkiye için bıçak kemiğe dayandı. Bir adım sonrası yok. Mümbiç sözlerinden bu yana, 
ABD’nin bütün sözleri yalan oldu. Hiç birini yerine getirmedi. Getirmeyecekti. Bugünkü ortak devri-
yekonusunda da öyle olacak. Bu bir oyalama, zaman kazanma meselesi.
NE OYALAMA TAKTİKLERİ DENEYECEKLER, BEKLEYİN
Erdoğan “iki hafta” dedi ya, bakın ne teklifler daha gelecek. Ne oyalama taktikleri göreceğiz. Türki-
ye’yi sakinleştirmek, uyuşturmak için ne vaatler daha gelecek. Tabi hiç biri tutulmayacak.
Bütün bölgede olanları birlikte değerlendirelim. İran-Suud denklemindeki gelişmeleri birlikte 
okuyalım. Suriye’nin kuzeyindeki her hareket bunların parçası. Türkiye oyunu gördü, okudu. Kendi 
savunmasını yapma dışında hiçbir seçeneği kalmadığını gördü.
BU BİR SAVAŞ DEĞİL, TÜRKİYE SAVUNMASI.NASIL KARŞI ÇIKARSINIZ!
Bu bir savaş, bir müdahale değildir. Bu meşru bir savunmadır. Türkiye savunmasıdır. Türkiye’nin 
kendini savunmasına karşı söz söyleyeceklerin kimler adına hareket ettiğini sorgulayacağız.
Bu ülkenin kendini savunmasından daha öncelikli bir durum yok. Suriye’nin kuzeyinde başlayıp Ak-
deniz’den Ege’ye doğru yayılan yeni çevreleme harekatından daha büyük bir tehdit yok.

İbrahim KARAGÜL

Fırat’ın doğusuna müdahale Bir “Türkiye savunması”dır Tehdit çok büyük ve çok yakın. 
ا. 
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إبراهيم كاراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



23

Türkçe ي
ك

تر

ال جــدال يف أحقيــة عمليــة نبــع الســام الــي بدأهتــا تركيــا قبــل ثاثــة أايم؛ إذ ال ميكــن ألي دولــة أن تغــض الطــرف 
عــن تســليح عناصــر تنظيــم إرهــايب تعــاين بســببه منــذ عشــرات الســنني وال يتــورع عــن اســتهداف مواطنيهــا وجنودهــا 
دون تفرقــة ومتركزهــم عنــد النقطــة صفــر مــن حدودهــا أبســلحة تكفــي جيــش دولــة ابلكامــل. فــا خيفــى علــى أحــد أن 
كياان كهذا يشــكل هتديدا صرحيا ابلنســبة لرتكيا الي أقدمت على اســتخدام حقها يف الدفاع عن أمنها واســتقرارها 
ووحــدة أراضيهــا، فــال جــدال يف أحقيتهــا يف ذلــك. إن هــذا الكيــان ال يهــدد تركيــا فحســب، بــل إنــه يفتــح البــاب 
أمــام جلــوء املزيــد مــن النازحــني الســوريني إىل تركيــا بســبب إرهابــه الــذي نشــره يف املنطقــة عنــوة مــن خــال األســلحة 
األمريكيــة وعناصــره بفضــل الدعــم الــذي حصــل عليــه مــن واشــنطن. وإذا كان هنــاك مــن يريــد تقــدمي هديــة إىل تنظيــم 
ب ي د اإلرهــايب، فعليــه أن يفعــل ذلــك – علــى األقــل – دون أن يزعــج أحــدا أو يتســبب يف نــزوح اآلالف مــن 
املظلومــني ابلقــوة بعــد تعريضهــم لعمليــة تطهــري عرقــي. فــا حيــق ألحــد أن يقــدم هديــة لشــعب علــى حســاب ظلــم 

شــعب آخــر.
إن مشــكلة الشــعوب املهّجــرة تعتــر مشــكلة قائمــة حبــد ذاهتــا داخــل ســوراي، لكــن اضطــرار تركيــا لتحمــل فاتــورة 
هــذا األمــر مبفردهــا يعتــر مشــكلة أخــرى. فهــذه األمــور جمتمعــة تعطــي احلــق الكامــل لرتكيــا للتدخــل يف الكيــاانت 

املوجــودة يف املنطقــة.
عندمــا ننظــر إىل مــن يغضــون الطــرف عــن حــق تركيــا هــذا ويعرتضــون علــى عمليــة نبــع الســام، نــرى بوضــوح 
مشــاركتهم مجيعــا يف ســفك الدمــاء ســواء يف ســوراي أو ســائر دول العــامل. فالذيــن ينــددون ويوجهــون أصابــع االهتــام 
عندمــا يفعلــون ذلــك دون أن ينظــروا إىل حالتهــم يكونــون – يف الواقــع - قــد برهنــوا إىل أي درجــة النظــام العاملــي 
يف حالــة يرثــى هلــا. هــل أنتــم متخيلــون؟ إســرائيل تتهــم تركيــا بـ«احتــال املناطــق الكرديــة«. فــا يكفيهــا أهنــا متثــل 
أقــذر أشــكال االحتــال. ولقــد كانــوا قــد وضعــوا دخــل عقوهلــم خمططــا الحتــال األراضــي الســورية يف صــورة »دولــة 
كرديــة«. إهنــم يعــرون عــن خماوفهــم إزاء احتماليــة أن تنفــذ تركيــا عمليــة تطهــري عــريف املنطقــة. يزعمــون أن إســرائيل 
حتــب األكــراد وتشــفق عليهــم أكثــر مــن تركيــا. أال لعنــة هللا علــى شــفقتكم، فليــس هنــاك أي مواطــن كــردي شــريف 

يعلــق آمالــه علــى هــذه الشــفقة.
غــض الرئيــس الفرنســي ماكــرون الطــرف عمــا تعيشــه تركيــا منــذ ســنوات بســبب األزمــة الســورية، مثلمــا فعــل أعضــاء 
الكونغــرس األمريكــي، ليقــول »إن تركيــا تنســى أن أولويــة اجملتمــع الــدويل يف ســوراي هــي مكافحــة داعــش وســائر 
التنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى«. مث أضــاف »تركيــا علــى وشــك التســبب يف أزمــة إنســانية ميكــن أن تؤثــر يف مايــني 
األشــخاص، وهــو مــا يســاعد علــى أتســيس داعــش اخلافــة مــن جديــد.« إن هــذه الكلمــات – يف الواقــع – تظهــر 
شــجاعة )هتديــدا(، وهــي تشــبه كلمــات الفرنســي الــذي أفشــي ســرقته. ففــي الوقــت الــذي أراد فيــه ماكــرون إثنــاء 
تركيــا عــن الســري يف هــذا الطريــق، اعــرتف بقــدرة بــاده علــى حتريــض داعــش مــن جديــد الســتهداف تركيــا. وأان 
أخطــاب الســيد ماكــرون، مــا هــي الظــروف الــي دفعــت 3.6 مليــون ســوري يف تركيــا و3 مايــني ســوري يف لبنــان 
واألردن و1.2 مليــون ســوري يف أملانيــا لينزحــوا مــن بادهــم؟ أمل حيــدث ذلــك بســبب السياســات الــي أصــررمت عليهــا 
يف ســوراي حــى يومنــا هــذا؟ وإن تركيــا تتأثــر هبــذه املشــكلة ابلفعــل، وهلــذا فقــد بــدأت عمليــة نبــع الســام إلجيــاد 
حــل دائــم هلــذه املشــكلة. فأرحيــوا أنفســكم، ذلــك أن تدخــل تركيــا ال يفضــي إىل مشــاكل كمــا فعلتــم أنتــم، بــل حيــل 

املشــاكل، ال يقتــل، بــل حييــي.
اجلامعة العربية تذكرت أخريا أهنا عربية، ولكن...

علينــا أن نقــّر أبن التصرحيــات املصريــة واإلماراتيــة أتيت علــى رأس قائمــة ردود األفعــال الرتاجيكوميديــة؛ إذ أصــدرت 
وزارة اخلارجيــة املصريــة، نيابــة عــن السيســي الــذي قتــل اآلالف مــن شــعبه ابنقــاب عســكري قــاده ومــأل ســجون 
دولتــه بعــدد كبــري مــن الوطنــني األحــرار مــن املفكريــن وســخر قــدرات بــاده خلدمــة إســرائيل والقــوى اخلارجيــة، 
أصــدرت بيــاانت جــاء فيــه »نديــن بشــدة العــدوان الرتكــي يف ســوراي. فمــا حــدث يعتــره هجومــا وقــح وغــري مقبــول 
اســتهدف الســيادة الوطنيــة لدولــة عربيــة شــقيقة«. وابلرغــم مــن أن الرئيــس أردوغــان رد علــى هــذا الــكام بقولــه 
»ومــاذا ســيحدث لــو أدانــوا أو مل يدينــوا؟«، فــإن أغــرب مــا يف األمــر هــو التغاضــي عــن الــدور الــذي تلعبــه مصــر 
حاليــا يف ليبيــا. فالسيســي كلــف اللــواء املتقاعــد خليفــة حفــرت، الــذي يدعمــه يف ليبيــا، بتنفيــذ انقــاب بعدمــا كانــت 
ليبيــا قــد توصلــت إىل اتفــاق وطــي وبــدأ شــعبها يســري يف طريقــه حنــو تقريــر مصــريه بنفســه، ليحتــل معظــم أراضــي ليبيــا 
وجيرهــا إىل حالــة مــن الفوضــى العارمــة. وهــا هــو السيســي نفســه يديــن هــذه املــرة تدخــل تركيــا الــذي ال غبــار علــى 
شــرعيته وأحقيته. وكما قال أردوغان » وماذا ســيحدث لو أدانوا أو مل يدينوا؟«، فهل بقي لك حمل من اإلعراب؟
األغــرب مــن ذلــك أن رد الفعــل هــذا يصــدر ابســم العــامل العــريب أو اجلامعــة العربيــة، ملــاذا؟ ألهنــم يزعمــون أن تركيــا 
تعتــدي علــى ســيادة دولــة عربيــة شــقيقة. إن هــذا األمــر يف غايــة الســخافة. بــل وميكننــا أن نضحــك قليــا ضحــكا 

مريــرا إذا أردمت ذلــك بطــرح بعــض األســئلة البســيطة.
من تكون هذه الدولة العربية ذات السيادة؟ سوراي؟ عن أي سيادة يتحدثون وقد تقامست أراضيها سبع دول؟

هــل أنتــم مهتمــون حقــا بعروبــة ســوراي؟ وهــل بقــي لديكــم احــرتام للعــرب والعروبــة؟ فمــاذا فعلتــم لنصــرة الشــعب 
الســوري الشــقيق الــذي إمــا يتعــرض للقتــل أو التهجــري منــذ مثــاين ســنوات؟

وأبي وجــه تتذكــرون هــذا اآلن يف الوقــت الــذي ال تتذكــرون فيــه أن تركيــا الــي وقفــت إىل جانــب الشــعب الســوري 
ليســت دولــة عربيــة يف الوقــت الــذي ختليتــم فيــه أنتــم عنــه؟

وهــل هنــاك أي دولــة عربيــة فعلــت أي شــيء لنصــرة العــرب الذيــن أزهقــت أرواحهــم وانتهكــت حرماهتــم وســرقت 
أمواهلــم يف ســوراي وليبيــا واليمــن ومصــر؟

أضــف إىل ذلــك فــإن تدخــل تركيــا ليــس هجومــا علــى أشــقائنا العــرب، بــل دفــاع عنهــم كيــا يتعرضــوا ملزيــد مــن 
عمليــات التطهــري العرقــي، كمــا أن تركيــا تنفــذ هــذه العمليــة ابلتعــاون مــع األشــقاء الســوريني أنفســهم.

وأان أدعو اجلامعة العربية لتأيت وتتعلم من تركيا كيفية الوقوف إىل جانب أشقائها العرب.

Türkiye’nin üç gün önce başlattığı Barış Pınarları harekatı konusunda haklılığı tartışılmaz. 
Yıllardır mustarip olduğu, ülkesinin siviline, askerine, çoluğuna çocuğuna yıllardır silah 
sıkan bir terör örgütünün sınırının hemen yanıbaşında bir devlete yetecek kadar silahla do-
natılarak konuşlanmasına hiçbir ülke göz yumamaz. Böyle bir oluşumun Türkiye için gerçek 
bir tehdit olduğu apaçık ve Türkiye kendi ülke bütünlüğünü, istikrarını ve güvenliğini ko-
rumak için kendini savunma hakkını kullanıyor, bu tartışılamaz. Ayrıca bu oluşum sadece 
Türkiye’yi tehdit etmiyor, bölgeye ABD silahı ve desteğiyle zorla yerleştirilmek suretiyle 
yarattığı terör yüzünden Türkiye’ye çok sayıda insanın iltica etmesine yol açmış durumda. 
Birileri burada PYD’ye bir hediye vermek istiyorsa bunu bari başka kimseyi rahatsız et-
meden, başka mağdur, mazlum, yerinden yurdundan zorla koparılmış, etnik temizliğe tabi 
tutulmuş bir halk yaratmadan yapsın. Kimse başka halkların mağduriyeti üzerinden başka 
halklara lütufta bulunmaya kalkmasın.
Neticede tehcir edilmiş halklar sorunu Suriye içinde ayrı bir sorun, ama bunun faturasını tek 
başına Türkiye’nin ödemek zorunda kalması da ayrı bir sorun. Hepsinin toplamından Türki-
ye’ye bu bölgedeki oluşumlara müdahale hakkı doğuyor. Türkiye’nin bu hakkını görmezden 
gelip Barış Pınarları harekatına tepki verenlerin haline bakıldığında hepsinin Suriye’de ve 
dünyanın her tarafında dökülen kanların suç ortaklığı ifşa oluyor. Kınayanlar, suçlayanlar, 
kendi hallerine bakmadan bunu yaptıklarında zaten dünyamızın düzeninin neden bu kadar 
çarpık bir durumda olduğunu da göstermiş oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İsrail, Tür-
kiye’yi “Kürt bölgelerini işgal etmekle” suçluyor. İşgalin en iğrencinin, en yüzsüzünün en 
pişkininin modeli olması yetmiyor, kafalarından zaten Suriye toprağını önce “Kürt ülkesi” 
olarak işgal etmişler bile. Türkiye’nin bölgede etnik temizlik yapma ihtimali konusundaki 
kaygılarını da ifade ediyorlar. Neymiş? İsrail Kürtleri Türkiye’den daha çok seviyor, onlara 
daha büyük merhamet duyuyor. Merhametiniz batsın. Sizin merhametinize bel bağlayacak 
hiçbir şerefli Kürt evladı yoktur. Fransa Başbakanı Makron, ABD’li Kongre üyeleri gibi Tür-
kiye’nin yıllardır Suriye’deki kargaşa yüzünden yaşadıklarını görmezden gelerek “Türkiye 
uluslararası toplumun Suriye’deki önceliğinin IŞİD ve terörizmle mücadele etmek olduğunu 
unutuyor” olduğunu söylemiş ve eklemiş: “Türkiye milyonlarca kişiyi etkileyebilecek bir 
insani sorun yaratmak üzere. Bu da IŞİD’in tekrardan bir halifelik kurmasını sağlar.”
Doğrusu bu sözler şecaat arz ederken (tehdit ederken) sirkatini söyleyen Fransız’ın sözleri 
gibi. Türkiye’yi yolundan caydırmak isterken aslında IŞİD’in ipini tekrar salıp Türkiye’nin 
başına bela edebilme kapasitesini de itiraf ediyor. Sayın Macron, Türkiye’deki 3,6 milyon; 
Lübnan ve Ürdün’deki 3 milyon; Almanya’daki 1,2 milyon Suriyeli hangi şartlardan dolayı 
göç etmek zorunda kaldılar? Suriye’de şimdiye kadar ısrar edilen politikalarınız yüzünden 
değil mi? Türkiye bu sorundan etkileneceği kadar etkileniyor zaten ve bu soruna daha kalıcı 
çözüm için şimdi Barış Pınarlarını akıtıyor. Siz rahat olun, Türkiye’nin müdahalesi sizinki 
gibi sorun üretmez, sorun çözer, öldürmez yaşatır.
ARAP BİRLİĞİ NİHAYET ARAP OLDUĞUNU HATIRLADI, AMA…
Daha trajikomik tepkiler sıralamasında kabul etmeliyiz ki, Mısır ve Arap Birliği’nin açıklam-
aları başı çekiyor. Kendi ülkesinde yaptığı darbeyle kendi halkını katleden, bütün özgür 
düşünen vatandaşlarını zindanlara tıkmış olan ve ülkesini İsrail’e ve dış güçlere peşkeş 
çeken Sisi adına Mısır Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye’deki saldırganlığını en sert 
şekilde kınıyoruz. Bu, kardeş bir Arap devletinin ulusal egemenliğine yapılmış küstahça ve 
kabul edilemez bir saldırıdır” demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri “kınasan ne yazar, 
kınamasan ne yazar” diye iade etti gerçi ama, işin daha garibi Mısır’ın şu anda Libya içinde 
oynamakta olduğu rolün gözardı edilmesi. Bir ulusal mutabakat ortamı oluşmuş, Libya halkı 
tam kendi geleceğine karar verme yolunda ilerlerken destekledikleri eski General Hafter’e 
darbe yaptırıp Libya’nın önemli bir kısmını işgal ederek tam bir kaosa sürükleyen Sisi, Tür-
kiye’nin Suriye’deki en haklı en meşru müdahalesini kınıyor. Erdoğan’ın dediği gibi, “kına-
san ne olur, kınamasan ne olur”, senin irabtan mahallin mi kalmış?
Bunun bile daha garibi bu tepkinin Arap dünyası veya Birliği adına konuyor olması. Neymiş? 
Türkiye bir kardeş Arap ülkesinin egemenliğine saldırıda bulunuyormuş?
Şaka gibi. Birkaç basit soruyla acı acı gülelim isterseniz.
Kimmiş bu egemen Arap devleti? Suriye mi? Yahu yedi düvel orada, egemenliği mi kalmış?
Suriye’nin Araplığı mı ilgilendiriyor sizi? Yahu sizin Araplara ve Araplığa saygınız mı var? 
Suriye’nin kardeş Arap halkının yarısından fazlası sekiz yıldır ya öldürüyor, ya oraya buraya 
tehcir ediliyor, bunlar için ne yaptınız?
Onlara siz kör sağır kaldığınız halde sahip çıkan Türkiye’nin Arap olmadığını hatırlamıyor-
sunuz da şimdi ne yüzle hatırlıyorsunuz?
Hangi Arap ülkesi Suriye, Libya, Yemen ve Mısır’da canları, malları, evleri, onurları çiğne-
nen Araplar için ne yapıyor?
Üstelik Türkiye’nin müdahalesinin Arap kardeşlerimize bir saldırı değil, onların daha fazla 
etnik temizliğe maruz kalmalarını önleyen bir savunmalarıdır ve bizzat Suriyeli kardeşleriyle 
birlikte bu operasyonu yürütmektedir.
Arap Birliği, Arap kardeşlerine sahip çıkmayı gelsin Türkiye’den öğrensin.

Yasin AKTAY

Türkiye yapar, birileri de ileri-geri konuşur
 تركيا تفعل والبقية تتحدث

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



كمــا توقعــت ، ألقــى الرئيــس أردوغــان خطــااًب فعــااًل جــًدا يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. بكلماتــه اخلاصــة 
، قــام برســم »جولــة أفــق« عامليــة. تطــرق يف كلمتــه إىل حماربــة اإلرهــاب والاجئــني واملســاعدات اإلنســانية 
وســوراي وفلســطني وكشــمري واليمــن وليبيــا وأراكان وقــرص واخلليــج وشــرق البحــر املتوســط وكراهيــة اإلســام.

اســتخدم آيــان كــوردي صــوراً للدمــى واملناطــق اآلمنــة والتوســعية اإلســرائيلية. مــا قالــه كان متاًحــا علــى نطــاق 
واســع يف وســائل اإلعــام العامليــة مــن الــوالايت املتحــدة إىل أورواب ، ومــن اهلنــد إىل إســرائيل. ممــا ال شــك فيــه 
أن أردوغــان هــو أفضــل قائــد مهيــأ للجمعيــة العامــة. كامــه ينتظــر بفــارغ الصــر كل عــام. ال يوجــد رجــل دولــة 

آخــر يثــري أكثــر مشــاكل اإلنســانية والظلــم يف النظــام العاملــي مثلمــا يفعــل.
يف الواقــع ، أردوغــان ، »مــاذا تفعــل األمــم املتحــدة؟« يــدرك أن األمــم املتحــدة أصبحــت غــري فعالــة بشــكل 
متزايــد. إنــه يعلــم جيــداً أن مخســة أعضــاء دائمــني يف جملــس األمــن ، علــى وجــه اخلصــوص ، أغلقــوا املنظمــة 
وأن إســرائيل ال هتتــم أبي شــكل مــن األشــكال بقــرارات جملــس األمــن الــدويل. ومــع ذلــك ، فإنــه يســتخدم 

هــذه املنصــة لتحذيــر قــادة العــامل ، ولكــن بشــكل خــاص ملعاجلــة ضمــري النــاس.
وهــو يعــر ابســتمرار عــن احلاجــة إىل اإلصــاح يف منظومــة األمــم املتحــدة. يف املســتقبل ، ســتعطي كتــب 
التاريــخ حــول اهنيــار نظــام األمــم املتحــدة الــذي أنشــأته قــوات احلــرب العامليــة الثانيــة أردوغــان صرخــة. هــذا 
العــام ، مل يكتــف أردوغــان مبشــاكل اإلنســانية واملســلمني فقــط. وقــد ســرد مقرتحــات احلــل مــن املنطقــة اآلمنــة 
يف ســوراي إىل فلســطني وكشــمري. ويف الوقــت نفســه، كان يتقامسهــا مــع 17 وأيضــا مــن خــال احملــاداثت 

الثنائيــة مــع وفــود أطروحــات نظرائهــم يف تركيــا.
***

ركــزت حمادثــة أردوغــان مــع الصحفيــني يــوم األربعــاء علــى التوســعية اإلســرائيلية ، ومكافحــة اإلســاموفوبيا ، 
واملاذ اآلمن. انتقد أردوغان ، فلسطني وإسرائيل 1947 ، 1948 ، 1967 ، واليوم الذي يظهر حدود 
االحتــال الصهيــوين اإلســرائيلي اجلمــل التاليــة: »أنــت احملتــل ، أيــن كنــت يف 1947-1948؟« أظهــران هلــم 
اخلريطــة وقلنــا ، »انظــر ، لقــد كنــت هنــا ، بعــد أن تقلصــت فلســطني ، لقــد كــرت. مــع مــاذا؟ مــع االحتــال 
... لقــد كنــت هنــا عــام 1967. واآلن اكتســبت إســرائيل حجــم فلســطني يف 1947-1948. »اخنفــض 

الصــورة الوضــع«.
أعتقــد أن »إســرائيل هلــا حــدود ال نعرفهــا؟« الســؤال مهــم مثــل إخــراج »دقيقــة« ألردوغــان يف عــام 2009. 
ألنه ال جيري اســتجواب إســرائيل وال انتشــارها يف العامل اليوم. ال أحد ينتقد إســرائيل بوضوح وبصوت عاٍل. 
يف الواقــع ، لقــد جتــاوز اخلليــج ودول عربيــة أخــرى ضــم القــدس. هبــدف تلقــي الدعــم مــن الــوالايت املتحــدة 
وإســرائيل ضــد إيــران ، حطــم القــادة العــرب قضيــة القــدس. ومــع ذلــك ، كان هــذا هــو األســاس إلنشــاء 
منظمــة املؤمتــر اإلســامي حتــت قيــادة اململكــة العربيــة الســعودية. هلــذا الســبب ، فــإن الشــعوب اإلســامية الــي 
ألغــت ضــم القــدس ســتتعامل مــع مــن يبيعــون القــدس. هــذا هــو الســبب يف أن أردوغــان يعــر عــن هــذه القضيــة 
ابســتمرار ، لذلــك ال يزعــج نتنياهــو فقــط. كمــا جيــر القــادة املســلمون الذيــن يلعبــون ثاثــة قــرود. عاجــًا أم 

آجــًا ، ســوف يســجلون هــذا القبــول لشــعبهم.
***

موضــوع آخــر مهــم للمحادثــة مــع الصحفيــني كان الكفــاح ضــد رهــاب اإلســام. وقــال اردوغــان وتركيــا 
وابكســتان وماليــزاي وقــال يف عمــل بــاغ مشــرتك. لقــد أدان الغــرب ومعــاداة الســامية إلســرائيل وانتقــد رهــاب 
اإلســام. القضيــة الثالثــة كانــت املنطقــة اآلمنــة. نعلــم أن أردوغــان يريــد مقابلــة ترامــب يف نيويــورك للتغلــب علــى 
عنــق الزجاجــة يف املنطقــة اآلمنــة شــرق الفــرات. هلــذا أشــار إىل هنايــة ســبتمر. يف احملادثــة ، »التقــومي يعمــل« 

، قــال إذا لــزم األمــر ، وميكــن تكــرار أنقــرة B ، C خطــط.
لــو مت عقــد اجتمــاع أردوغــان - ترامــب ، كان مــن املمكــن إمتــام صــرف انتبــاه البريوقراطيــني األمريكيــني يف 
املنطقــة اآلمنــة. التواصــل بــني الزعيمــني كان ميكــن أن حيقــق قفــزة. يعــرف جيــدا أن واشــنطن تقــاوم احلجــج 

تركيــا. اآلن ســيتم حتقيــق هــذه القفــزة إمــا عــن طريــق مكاملــة هاتفيــة أو أنقــرة ســوف ترســم طريقهــا.

Beklediğim gibi Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul’unda çok etkili bir konuşma yaptı. 
Kendi tabiriyle küresel bir “ufuk turu” çizdi. Konuşmasında terörle mücadele, mülteciler, 
insani yardım, Suriye, Filistin, Keşmir, Yemen, Libya, Arakan, Kıbrıs, Körfez, Doğu Ak-
deniz ve İslamofobi konularına değindi.
Aylan Kürdi bebek, güvenli bölge ve İsrail yayılmacılığına ilişkin fotoğraflar kullandı. 
Söyledikleri ABD’den Avrupa’ya, Hindistan’dan İsrail’e kadar dünya medyasında geniş 
yer buldu. Kuşkusuz, Erdoğan, Genel Kurul hitaplarına en iyi hazırlanan lider. Konuşması 
her yıl merakla bekleniyor. İnsanlığın en yakıcı sorunlarını ve dünya düzenindeki adaletsi-
zlikleri O’nun kadar gündeme getiren bir devlet adamı daha yok.
Aslında Erdoğan, “BM ne işe yarar?” sorusu ile ortaya koyduğu üzere BM’nin giderek 
etkisizleştiğinin farkında. Özellikle Güvenlik Konseyindeki beş daimi üyenin örgütü kili-
tlediğini ve İsrail’in BMGK kararlarını hiçbir şekilde umursamadığını çok iyi biliyor. Yine 
de dünya liderlerine uyarılarda bulunmak, ama özellikle de halkların vicdanına seslenmek 
için bu platformu kullanıyor.
Sürekli BM sisteminde reform ihtiyacını dillendiriyor. İleride, 2. Dünya Savaşı mukte-
dirlerinin kurduğu BM sisteminin çöküşünü anlatan tarih kitapları Erdoğan’ın feryadına 
geniş yer verecek. Bu yıl da Erdoğan, insanlığın ve Müslümanların dertlerini haykırmakla 
kalmadı. Suriye’de güvenli bölgeden Filistin ve Keşmir’e kadar çözüm önerilerini sıraladı. 
Bu arada, 17 ikili ve heyet görüşmesi yaparak da Türkiye’nin tezlerini muhatapları ile pay-
laştı.

***
Erdoğan’ın Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı sohbette öne çıkan konular da İsrail 
yayılmacılığı, İslamofobi ile mücadele ve güvenli bölge konusuydu. Erdoğan, Filistin ve 
İsrail’in 1947, 1948, 1967 ve günümüzdeki sınırlarını göstererek İsrail’in Siyonist işgal-
ciliğini şu cümlelerle eleştirdi: “Siz işgalcisiniz. 1947- 1948’de siz neredeydiniz?” Onlara 
haritayı gösterdik ve dedik ki “Bak siz buradaydınız, bundan sonra Filistin küçüldü, siz 
büyüdünüz. Ne ile? İşgal ile... 1967 buradaydınız. Şimdi ise İsrail 1947- 1948’deki Filis-
tin’in büyüklüğüne kavuştu. Filistin ise maalesef o zamanki İsrail’in durumuna düştü.”
Bence “İsrail’in bilmediğimiz sınırları mı var?” sorusu, Erdoğan’ın 2009’daki “one min-
ute” çıkışı kadar önemli. Zira bugün dünyada İsrail’in ne nükleer silahlanması ne de 
yayılmacılığı sorgulanıyor. Kimse İsrail’i bu kadar net ve yüksek sesle eleştirmiyor. Hatta 
Körfez ve diğer Arap ülkeleri Kudüs’ün ilhakı meselesini bile neredeyse geçiştirdiler. İran 
karşısında ABD ve İsrail’den destek alma amacıyla Arap liderler Kudüs davasını dillerin-
den düşürdü. Halbuki bu konu, Suudi Arabistan’ın öncülüğünde İİT’nın kurulmasının 
temeliydi. Bu sebeple Müslüman halklar Kudüs’ün ilhakını gündemden düşürenlere 
Kudüs’ü satanlar muamelesi yapacak. İşte Erdoğan’ın bu davayı sürekli seslendirmesi bu 
yüzden sadece Netanyahu’yu rahatsız etmiyor. Üç maymunu oynayan Müslüman liderler 
de zorda. Er geç bu kabullenişin hesabını halklarına verecekler.

***
Gazetecilerle sohbetin diğer önemli konusu İslamofobi ile mücadeleydi. Erdoğan, Tür-
kiye, Pakistan ve Malezya’nın ortak bir iletişim çalışması içerisinde olduğunu söyledi. 
Batı ve İsrail’in antisemitizmi kınarken İslamofobi konusundaki pasifliğini de eleştirdi. 
Üçüncü konu ise güvenli bölgeydi. Erdoğan’ın New York’ta Trump ile görüşerek Fırat’ın 
doğusunda ortaklaşa kurulan güvenli bölge konusundaki tıkanıklığı aşmak istediğini bili-
yoruz. Bunun için de Eylül sonuna işaret etmişti. Sohbette, “takvim işliyor” diyerek gere-
kirse Ankara’nın B, C planlarına geçebileceğini yineledi.
Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşseydi, güvenli bölgede ABD bürokratlarının oyala-
ması bitirilebilirdi. İki liderin iletişimi bir sıçrama getirebilirdi. Bunu Washington’da Tür-
kiye’nin tezlerine direnenler de iyi biliyor. Şimdi bu sıçrama ya telefon görüşmesi ile 
sağlanacak ya da Ankara kendi yolunu çizecek.
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