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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Tunus’un başkentinde, 
Tunuslu mevkidaşı El-Beci Kaid Es-Sibsi ile ortak düzenledikleri bir basın toplantısında açıklamalarda bulun-
du. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 
1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 ülke, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti tanıma kararını geri çekmesi konusundaki tasarıya lehte oy kullandı. 9 
devlet tasarıya ret oyu kullanırken, 35 ülke ise çekimser kaldı.

Sosyal medyada, Esed kuvvetlerinin Şam kırsalındaki Doğu Guta’ya yaptığı bombardıman sonucu göz-
lerini kaybeden ve kafatası kırılan Suriyeli küçük çocuk Kerim’e destek için bir kampanya başlatıldı.

جــاءت تصرحيــات الرئيــس الركــي هــذه يف مؤمتــر صحفــي مشــرك مــع نظــره التونســي الباجــي قايــد السبســي، ابلعاصمــة التونســية الــي 
يزورهــا يف إطــار جولتــه اإلفريقيــة. ويف هــذا الســياق قــال أردوغــان: )ال ميكــن أبــداً مواصلــة الطريــق مــع بشــار األســد يف ســوراي، ملــاذا؟ ألنــه 

ال ميكــن املضــي مــع شــخص قتــل قرابــة مليــون مواطــن مــن شــعبه(.

صوتــت 128 دولــة يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لصــاحل قــرار يدعــو الــوالايت املتحــدة إىل ســحب اعرافهــا ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، 
فيمــا اعرضــت 9 دول، وامتنعــت 35 دولــة عــن التصويــت.

أطلقــت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي محلــة للتضامــن مــع الطفــل الســوري كــرمي الــذي فقــد عينــه وكســرت مججمتــه، نتيجــة 
قصــف قــوات األســد علــى الغوطــة الشــرقية احملاَصــرة، يف ريــف دمشــق.

أردوغان: األسد إرهابي مارس إرهاب الدولة ضدّ شعبه
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Suriye devriminin başlangıcından bu yana yedi yıl geçti. En temel 
hakları olan adalet, özgürlük ve onurlu bir yaşamı talep etmek için 
devrime başlayan halk, katil rejimin tüm nefreti ve silahlarıyla karşı 
karşıya kaldı. Dünya ise, kurbanın karşısında ve katilin yanında yer 
alarak, Suriye halkının maruz kaldığı yıkım, cinayet, tehciri ve yine 
ülkelerine dönmeyi unutmasını istedi. Diğer yandan ise özür üstüne 
özür, af üstüne af diledi.
Gurbetin, kaybedilen ailelerin ve yurdundan çıkarılmanın acısıyla 
yedi yıl geçti. Dünya Esad’ın suçlarını örtbas etmek için birbiriyle 
yarışıyor; daha da ötesinde, cinayet ve yıkıma devam etmesi için ne 
gerekiyorsa temine çalışıyor. Suriye halkının ise, geçiş sürecinde 
katil Esad’ın başta kalmasına ve sonrasında tahtı “Esed, İlelebet” 
ve “Esed Yahut Ölüm” sloganları gereği oğluna devretmek üzere 
bir dahaki seçimlerde tekrar devlet başkanı olmasına rıza göster-
mesini bekliyor. 
Yedi yıldır Suriye halkı, konvansiyonel olan ve olmayan; hatta 
uluslararası hukukta yasaklanmış bulunan silahlarla öldürülmek-
te, farklı bahanelerle katledilmektedir. Bir milyondan fazla sivil, 
işkence, tutuklama, rejimin ve müttefiki Rusya’nın hava bom-
bardımanı, varil bombaları ve sarin gazıyla şehit edilmiştir. Dört 
milyon Suriyeli sakat ve hasta, sekiz milyon Suriyeli ise mültecidir.
Uluslararası koalisyon, terörle mücadele bahanesiyle katliam yap-
arken, Şii milisler ise “Hüseyin’in İntikamını Almak İçin” diyerek 
cinayetler işledi.
Tüm dünya en temel haklarından kendilerini mahrum etme 
konusunda hemfikir olduğunda, Suriyeliler karamsarlığa gark 
oldu. Tek istekleri yöneticilerini, idare makamına geçecek kişileri 
seçmek ve Esad çetelerinin, mafyanın, eyyamcıların ve çıkarcıların 
tahakküm ettiği bir devlet yerine, bir hukuk devletine sahip olmaktı.
Suriye bugün İran, Rus ve Amerika tarafından işgal edilmiş du-
rumdadır. Halkın mukadderatı onların eline bırakılmış, kaynakları 
sömürülmüş, hakim rejim ise Suriyelilere ne olduğunu umursamaz 
bir tavır takınmıştır. Endişelendiği tek şey, kendisine ait bir iradesi 
bulunmasa ve işgalcinin emirlerini yerine getiriyor olsa da, tahtını 
kaybetmemektir.
Bütün bunlara verilecek cevap, toprağın gerçek sahiplerinin eninde 
sonunda saldırganlara ve onların işbirlikçilerine, askerlere, siya-
setçilere karşı galip geleceğine olan inançtır. Tarihin tamamı buna 
delalet etmektedir. Zira tüm işgalciler, halklar tarafından mağlup 
edilmişlerdir. Fakat bu zafer, halkların kararlılığı, özgürlüğün bede-
lini ödemeye hazır oluşu ve ilkelerine bağlı kalışıyla mümkündür.
Katil rejimin Suriye’de yapmış olduğu katliam ve yıkım, binlerce 
devrimin daha yapılmasına layıktır.
Devrimimiz halkın arzusudur; eğilmeyeceğiz, karamsarlığa kapıl-
mayacak ve yenilmeyeceğiz. Devrimimizi tamamlayacağız; çünkü 
bu devrimin en önemli hedefleri özgürlük ve demokrasidir. Vata-
na gerçekten bağlılığa, her vatandaşın özgür olmasına ve eşit bir 
şekilde bir arada yaşamasına çalışacağız. Ve tüm acı ve felaketlere 
rağmen, Suriye’nin ışıldayan medeniyetinin ve kültürel çeşitliliği-
nin kaynağının Suriyeliler olduğunu unutmayacağız.
Trajikliğine rağmen Suriye’de yaşananlar, istibdat rejimini de-
virmeyi sağlayacaktır. Suriye, bölgede ve dünyada olayların akışını 
değiştiren yeni bir medeniyet ışığı olacaktır.
Suriye devrimi, Arap ve İslam halklarını modernleşmeye, muasır 
medeniyet düzeyine erişmeye götürecek ve ardından istibdadın her 
türlüsü son bulacaktır. Böylece Suriyeliler, tarih boyunca yaptıkları 
gibi dünyayı değiştirecektir.
Dünya üzerinde kimsenin, bugün Suriyelilerin yüreklerinde 
taşıdıkları gibi bir kederi taşımış olduğunu düşünmüyorum. Ancak 
yine de bizler, tüm dünya liderleriyle ve ordularıyla katil Beşar 
Esad’ı yerinde tutmaya çalışsa da, nihayetinde başaramayacağını 
adımız gibi biliyoruz.
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ســبع ســنوات مــرت علــى انطــاق الثــورة الســورية، الــي خــرج فيهــا الشــعب 
ليطالــب أببســط حقوقــه ابلعدالــة واحلريــة والكرامــة، فواجهــه حقــد النظــام 
اجملــرم بــكل مــا خيزنــه مــن كراهيــة وأســلحة، ووقــف العــامل مــع القاتــل ضــد 
الضحيــة مطالبــاً مــن الشــعب نســيان التدمــر والقتــل والتشــريد والتهجــر 

والعــودة صاغــراً إىل النظــام طالبــاً منــه الصفــح والغفــران والعفــو.
ســبع ســنوات مــرت مبــا حتمــل مــن مــرارة االغــراب وفقــد األهــل والتشــرد، 
ابلقتــل  ليســتمر  يلــزم  مبــا  وميــده  بــل  األســد  جرائــم  عــن  يتغاضــى  والعــامل 
والتدمــر، ويطالــب الشــعب ابالنصيــاع والرضــوخ لبقــاء اجملــرم لفــرة انتقاليــة 
قادمــة وبعدهــا يرشــح جمــدداً لانتخــاابت ليفــوز ويبقــى رئيســاً علــى مجاجــم 
الســوريني ليــورث احلكــم مــن بعــده البنــه مــن أجــل تنفيــذ شــعاره: )األســد 

لألبــد( و)األســد أو حنــرق البلــد(.
التقليديــة  األســلحة  أنــواع  بــكل  يقتــل  الســوري  والشــعب  ســنوات  ســبع 
الذرائــع، أكثــر  التقليديــة وحــى احملرمــة دوليــاً، ويبــاد حتــت خمتلــف  وغــر 
مــن مليــون مــدين استشــهدوا ابلتعذيــب واالعتقــال وبطــران النظــام وحليفــه 
الروســي بقنابل الطائرات والرباميل والســارين ، وأربعة ماين ســوري معاقني 

ومرضــى، ومثانيــة مايــني الجــئ.
مكافحــة  بذريعــة  الــدويل  التحالــف  بقذائــف  اجملــازر  حبقهــم  ارتكبــت   
اإلرهــاب، وذبــح علــى أيــدي امليليشــيات الشــيعية حتــت ذريعــة )اي لثــارات 

احلســني(.
التشــاؤم والســوداوية تغلــف الســوريني وتســيطر علــى حياهتــم بعــد إمجــاع 
العــامل علــى حرماهنــم مــن أبســط حقوقهــم، يف اختيــار مــن يقودهــم ومــن يربــع 
علــى ســدة الرائســة، وحلمهــم بدولــة قانــون ال دولــة تتحكــم هبــا العصــاابت 

واملافيــا األســدية واالنتهازيــني واملنتفعــني.
ســورية اليــوم حمتلــة مــن قبــل املســتعمر اإليــراين والروســي واألمريكــي وهــم 
مــن يتحكــم يف مقدراهتــا ومصرهــا، ويســتنزف خراهتــا، والنظــام احلاكــم 
غــر مهتــم مبــا حيــدث لســوراي وللســوريني، جــلًّ مهــه احلفــاظ علــى كرســيه 
ملــا  ومنفــذاً  اإلرادة واتبعــاً  فخــرايً، مســلوب  لــو كان  وامســه كرئيــس حــى 

أيمــره احملتــل بــه.
الرد على كل ذلك يكون ابإلميان أن أصحاب األرض هم الذين ينتصرون 
يف النهايــة علــى الغــزاة وعماؤهــم وأمــراء احلــرب والسياســيني مهمــا طــال 
زمــن االحتــال، ودروس التاريــخ كلهــا تؤكــد ذلــك، فــكل الغــزاة هزمتهــم 

الشــعوب ولكــن إبصرارهــا وحتملهــا لثمــن التحريــر وثباهتــا علــى مبادئهــا. 
مــا فعلتــه عصابــة اإلجــرام مــن قتــل وتدمــر يف ســورية، يســتدعي قيــام ألــف 

ثــورة وثــورة.
ثورتنــا مطلــب شــعيب، لــن ننحــي، ولــن نيــأس ولــن ننهــزم، ســنكمل ابللــي 
بقيــوا ألن مــن أهــم أهــداف ثــورة احلريــة والدميقراطيــة هــو االنتمــاء اخلالــص 
للوطــن وحريــة كل مواطــن والعيــش املشــرك واملســاواة لــكل أطيافــه، بتنــوع 
احلضــاري  لإلشــعاع  مصــدراً  التنــوع  هــذا  فطاملــا كان  الوطــي  نســيجها 
الــي  واملآســي  اآلالم  رغــم كل  منبعــه  الســوريون  الــذي كان  واالنســاين 

كابدوهــا.
بــكل أشــكاله،  مــا جيــري يف ســوراي علــى مأســاويته سيســقط االســتبداد 
وســتكون ســوراي مصــدراً إلشــعاع حضــاري جديــد يغــر مســار األحــداث 

يف منطقتنــا والعــامل. 
الثــورة الســورية ســتقود الشــعوب العربيــة واالســامية حنــو احلداثــة ومواكبــة 
وســيغر  أشــكاله،  جبميــع  االســتبداد  بعدهــا  ســينتهي  العصــر،  حضــارة 

الســوريون العــامل كمــا فعلــوا علــى مــر التاريــخ.
ال أعتقــد أن هنــاك قهــراً مــرَّ ابلبشــرية يعــادل هــذا القهــر الــذي يهيمــن علــى 
صــدور الســوريني، ولكننــا علــى يقــني أنــه لــو أمجــع العــامل حبكامــه وبكامــل 

عــدده وجيوشــه إلبقــاء القاتــل بشــار األســد فسيفشــلون.

حتمية انتصار الثورة السورية

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Suriye Devriminin Zaferi Kaçınılmazdır
كلمة العدد
Başyazı

Erdoğan, “Türkiye kapılarını açmış ve dışarıdan gelen herkesi kabul etmiştir” şeklinde konuşurken, “Tür-
kiye, göçmenlere ve mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı kıvanç duymaktadır. Ancak ileri, uygar ve 
modern olduğunu iddia eden bazı devletler, bu konuda hiçbir yardımda bulunmadıklarından ağızlarını aça-
mamaktadır” diye devam etti. Erdoğan sözlerini, “Bizler Türkiye olarak Suriye ve Irak’taki savaştan kaçan 
kardeşlerimizi karşılıksız, yalnızca Allah’ın rızası için ağırlıyoruz” şeklinde tamamladı.

Rusya, 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de “Ulusal Diyalog Konferansı” adıyla düzenlenecek 
konferansa 1700 kişinin katılacağını duyurdu. Rusya’nın Astana görüşmeleri heyet başkanı 
Aleksandr Lavrentyev ise, Beşar Esad’ın iktidarı bırakması gerektiğini söyleyenlerin Soçi’de 
yeri olmayacağını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri milislerinin Rakka kentini ele geçirmesinden bu yana, mayınlar 
ile bomba ve füzelerden geriye kalan patlayıcılar bir gölge gibi evlerine dönen Rakka sakinle-
rini takip ediyor. SDG’nin kenti ele geçirdiğini ilan etmesinden bu yana, mayınlar nedeniyle 
şehit olan sivil sayısı 145 kişiye ulaşmış bulunuyor.

قـــال أردوغـــان: إّن تركيـــا فتحـــت أبواهبـــا واســـتقبلت كل مـــن يقصدهـــا مـــن اخلـــارج. وأضـــاف : تركيـــا فخـــورة ابملســـاعدات 
الـــي تقّدمهـــا للمهاجريـــن والاجئـــني، لكـــن ابملقابـــل هنـــاك دول تّدعـــي التقـــدم واحلضـــارة واحلداثـــة، ال تســـتطيع أن تتفـــوه 
بكلمـــة واحـــدة هبـــذا اخلصـــوص، ألهنـــا مل تقـــّدم شـــيئا هلـــؤالء. وأردف قائـــًا: حنـــن يف تركيـــا نســـتضيف إخوتنـــا الفاريـــن مـــن 

املعـــارك الدائـــرة يف ســـوراي والعـــراق، دون مقابـــل، وال خندمهـــم إاّل مرضـــاًة هلل.

أعلنــت روســيا، أن 1700 شــخص سيشــاركون يف املؤمتــر الــذي ســتعقده حتــت مســمى )مؤمتــر احلــوار الوطــي( يف مدينــة 
سوتشــي، يومــي 29 و30 مــن ينايــر/ كانــون الثــاين املقبــل، يف مــوازاة ذلــك صــرح رئيــس الوفــد الروســي ملباحثــات أســتاان 

)ألكســندر الفرينتييــف( أن مــن يرفــع شــعار خــروج بشــار األســد مــن الســلطة لــن يكــون لــه مــكان يف سوتشــي.

منــذ ســيطرت ميليشــيات قســد علــى مدينــة الرقــة، أصبحــت األلغــام وخمّلفــات القنابــل والصواريــخ شــبحاً ياحــق ســكان مدينــة 
الرقــة العائديــن إىل منازهلــم، فمنــذ إعــان الســيطرة علــى مدينــة الرقــة مــن ِقَبــل ميليشــيا قســد، وصــل عــدد الشــهداء املدنيــني 

الذيــن ســقطوا جــراء األلغــام مــا يقــارب 145 شــهيداً.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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عيد االستقالل الوطني لغازي عنتاب
Gaziantep’in Kurtuluş Günü

Türkiye Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek, 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Vali-
si Ali Yerlikaya ve Gaziantep Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in katılımıyla, Gaziantep’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü münase-
betiyle şehrin dört bir yanında kutlamalar yapıldı.

حبضــور كا مــن مســاعد رئيــس جملــس الــوزراء الركــي الســيد 
عبــد  الســيد  الركــي  العــدل  وزيــر  والســيد  مششــك  مهمــت 
قــااي  يــريل  علــي  الســيد  عنتــاب  غــازي  ووايل  غــول  احلميــد 
والســيدة فاطمــة شــاهني رئيــس بلديــة غــازي عنتــاب أقيمــت 
احتفــاالت يف كل أرجــاء مدينــة غــازي عنتــاب مبناســبة مــرور 

96 عــام علــى جــاء املســتعمر.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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المرصد الثقافي

كتاب العقل السليم
للكاتب تورغاي ألديمير

إشراق

Yazar Turgay Aldemir
Aklı Selim Kitabı

İŞRAK

Mütefekkir Turgay Aldemir’in “Muhasebe ve İnşa Sürecinde Aklı Selim” adlı kitabı, Dr. İbrahim Bav’azi’nin 
Arapçaya tercümesiyle 2017 yılında Tire Kitap yayınevinden çıktı. Kitabın Giriş bölümünde yazarın kitapta 
anlatmak istediği konunun özü veriliyor: “Aklı selim, muhasebe ve inşanın gerçekleştirilebilmesi için olmazsa 
olmazdır. Aklı selim, çeşitli akli ve zihinsel hastalıklardan uzak, doğru düşünme ve hayır ile şerri birbirinden 
ayırma becerisine sahip akıldır. Yine aklı selim, hayır ile şerrin; doğru ile yanlışın birbirinden ayırt edilmesinin 
ardından doğru hükme ulaşılmasına yarar.”
Bu çalışma, yaşadığımız sorunları idrak etme ve yorumlama; bu esnada da aklı selimden uzak kalmama 
çabasıdır. Buna bağlı olarak çalışma, satır aralarında inşa etme isteğini barındıran bir muhasebe girişimidir. 
Zira burada yapılan muhasebe yalnızca teknik bir çaba olmayıp, bilakis sorunlarımızın çözümlenmesi ve daha 
adil ve özgür bir hayat ve dünya kurulması amacına matuftur. Bu nedenle yapılacak muhasebe, bünyesinde 
inşayı da barındırdığından zaruri bir hüviyet kazanmaktadır.
KITAP BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR:
Birinci Bölüm: Muhasebe ve İnşa – Muhasebe ve Yeniden İnşa Çağı – İslam ve Değişen Dünya – Bir Ümmetin 
Doğuşu – İslam Aleminin Akıbeti ve 15 Temmuz Devrimi
İkinci Bölüm: Toplumsal Hareket – Anadolu İrfanı Bağlamında Toplumsal Hareketler – Faaliyet Metodumuz
Üçüncü Bölüm: Adalet, Özgürlük, Siyaset – Özgürlük ve Adalet Arayışımız – Siyasi Anlayışımız
Dördüncü Bölüm: Eğitim – Eğitim Sistemi Arayışı – Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Metotları
Beşinci Bölüm: İnsan, Tevhit, Şehir – İnsanlık ve Tevhit Kavramı – Şehir ve Şehir
Kitap, bu çağın insanının birçok sorusuna cevap vermesi açısından önemli olup, irdelenmesi elzemdir.
YAZARIN DIĞER KITAPLARI:
- Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu (2013)
- Bilgi ve Bilinç (2015)
- Ona Yolculuk – Hz. Muhammed’in Örnekliği (2017)
YAZAR KIMDIR:
Turgay Aldemir
- 1967’de Malatya’da doğdu.
- Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gördü.
- 1987 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne kaydoldu.
- Öğrenimi sırasında arkadaşlarıyla bir yayınevi ve radyo kurdu, ayrıca Bülbülzade Vakfı’nda faaliyetlere 
başladı.
- 1994 yılında Gaizantep’te Bülbülzade Vakfı’nı kurdu.
- 1997 yılında yapılan ve Beyaz Darbe olarak bilinen 28 Şubat Darbesi sırasında tutuklandı.
- Arkadaşlarıyla birlikte 13 yıllık bir yargılanma sürecinin ardından hakkında yapılan tüm suçlamalardan ak-
landı.
- 2006 yılında bünyesinde eğitim, davet, kültür ve yardım alanlarında faaliyet gösteren altmıştan fazla dernek 
ve sivil toplum kuruluşunu barındıran Anadolu Platformu’nun kuruluşunda etkin rol oynadı.
- Halen Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
- Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu adlı kitabını 2013 yılında Türkçe olarak yayımladı. Kitap son-
rasında Arapçaya da çevrildi.

عن دار النشر )تره كتاب( صدر كتاب )العقل السليم اثناء مرحلة احملاسبة والبناء( لعام 2017 للمفكر الركي 
األستاذ تورغاي ألدمير، ترمجة د. إبراهيم بوعزي تضمن الكتاب املقدمة وفيها تلخيص ملا يريده الكاتب )العقل 
السليم أمر ال بد منه إلجراء كل من احملاسبة والبناء كليهما، وهو ذلك العقل البعيد عن خمتلف العلل واألمراض 

الذهنية، والقادر على التفكر الصحيح والتمييز بني اخلر والشر، والعقل السليم مفيد يف الوصول إىل احلكم 
الصحيح بعد التمييز بني اخلر والشر وبني الصحيح واخلطأ(.

 وهذه الدراسة هي حماولة إلدراك وتفسر املشاكل الي نعيشها، مع االجتهاد على عدم البعد عن العقل 
السليم، وهبذا املفهوم فهي حماولة حماسبة تضم بني ثناايها رغبة يف البناء، ذلك ألن احملاسبة الي جنريها هنا 

ليست جمرد جهد تقي، بل تسر حنو هدف ما، وهو حل مشاكلنا وتشكيل حياة وعامل أكثر عدال وحرية، 
وهلذا السبب  يفً فإن حماسبتنا هذه تتضمن بداخلها البناء، وجتعله أمرا واجبا الوقت ذاته.

تضمن الكتاب مخسة أبواب: 
الباب األول: احملاسبة والبناء - قرن من احملاسبة وإعادة البناء - اإلسام والعامل املتغر - مــيــاد أمة - مصر 

العامل اإلسامي وثورة الـ 15 من متوز
الباب الثاين: احلركة االجتماعية - احلركات االجتماعية يف إطار عرفان األانضول- منهجنا يف النشاط.

الباب الثالث: العدل، احلرية، السياسة - جهودان للبحث عن احلرية والعدالة - فهمنا السياسي.
الباب الرابع: الربية - البحث عن منظومة يف جمال الربية – الربية ومناهج التعليم يف تركيا.

الباب اخلامس: اإلنسان والتوحيد واملدينة - اإلنسانية ومفهوم التوحيد - املدينة واملدنية.
الكتاب مهم وجدير مبطالعته ألنه جييب على الكثر من األسئلة الي هتم االنسان يف هذا العصر.

صدر له:
- روح الزمان يف تبديل دورة التاريخ عام 2013 

- الوعي واملعرفة عام 2015
- االرحتال إليه )االرحتال إىل نيب الرمحة حممد )ص(( 2017

تعريف ابلكاتب:
 )تورغاي آلدمر(:

- ولد يف ماالطيا عام 1967 
- درس يف اثنوية إمام خطيب )يشيل يورث(.

- التحق جبامعة غازي عنتاب لدراسة اهلندسة امليكانيكية – قسم اآلالت عام 1987
- شارك إثناء دراسته االجتماعية مع زمائه بتأسيس دارا للنشر وإذاعة، وبدأ نشاطه يف مجعية بلبل زادة.

- أسس مجعية بلبل زادة يف غازي عنتاب عام 1994
- اعتقل يف أحداث حركة 28 شباط املعروفة ابالنقاب األبيض الي قام هبا اجليش عام 1997

- حصل مؤخراً مع رفاقه – بعد ثاثة عشر عاما من املرافعات -على الرباءة من الدعاوى املرفوعة ضده.
- لعب دوراً فعاال يف تشكيل )منرب األانضول( الذي يضم حتت جناحه أكثر من ستني مجعية ومؤسسة مدنية 

تعمل لنفس اهلدف وتعمل يف جمال التعليم والدعوة والثقافة واملساعدات عام 2006
- ما يزال ميارس نشاطه رئيساً جمللس اإلدارة يف مجعية وقف بلبل زادة ومنرب األانضول.

- صدر كتابه األول ابلركية )روح العصر عند تبديل القيادة يف التاريخ( عام 2013 وترجم إىل العربية.
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قضايا سياسية

أين كان أجدادكم!!؟؟. غضب تركي
من تهجم اإلمارات على )نمر الصحراء(

إشراق

Ecdadınız Neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Çöl Kaplanına Saldırısı Karşısında Türkiye’nin Öfkesi

İŞRAK

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in bir Osmanlı komutanını I. Dünya Savaşı 
sırasında Medine halkına karşı suç işlemekle suçlayan Twitter paylaşımı, Türk halkı ve yönetimi nezdinde 
büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Bakanı’na direkt 
ve sert biçimde cevap verdi:
“Bize bühtanda bulunan zavallı… Fahrettin Paşa Medine korumasını yaparken senin ceddin nere-
deydi?”
Erdoğan ayrıca, Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye’ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsiz-
liklerini, acziyetlerini ve ihanetlerini örtme amaçlı olduğunu da belirtti.
Tarih belgeleri, Osmanlı Komutanı Fahrettin Paşa’nın Medine’yi iki yıl yedi ay boyunca savunduğunu gös-
termektedir. Bu dönemde Mekke ve Cidde elden çıkmış, Fahrettin Paşa ise savaşın sona ermesi ve Hicaz, 
Şam, Yemen ve Irak’ta bulunan Osmanlı birliklerinin buraları İtilaf Devletleri’ne bırakması yönünde emirler 
gelmesine rağmen yerinde kalmıştır. Aynı şekilde Osmanlı halifesinin teslim olma emrini de reddetmiştir. 
Çünkü Paşa’ya göre Halife bu sırada İtilaf Devletleri’nin esiri konumundadır.
Çöl Kaplanı ve beraberindeki askerler, şiddetli gıda yokluğu ve bulaşıcı hastalıkların baskısı altındaydı. Ni-
hayetinde Fahrettin Paşa, Osmanlı bayrağıyla mescidin minberine çıkıp gözyaşları içinde şunları söylüyor-
du: “Asla teslim olmayacağız. Peygamberin Medine’sini İngilizlere teslim etmeyeceğiz!”
Yine şöyle diyordu: “Resulullah’ın defnedildiği toprakları, temiz olmayan kafirlere teslim etmek istemiy-
orum.”
Fahrettin Paşa ve ordusu, 90 gün boyunca çölde 50 derece sıcaklıkta çekirge yiyerek İngiliz ordusunun 
Medine-i Münevvere’ye girmesine engel olmuştur. Böylece kendisine – Allah rahmet etsin – Çöl Aslanı 
lakabı verilmiştir. Böylesi bir destanın tarihte eşine az rastlanmaktadır. Bu destanda, en yüce insani duygular 
adeta bir tabloya işlenmiştir ve bu tablo tarih boyunca diri kalacak ve unutulmayacaktır. Ayrıca bu destan, 
en kötü ve acımasız şartlar altında yazılmış askeri bir destandır da. Nitekim Şerif Hüseyin’in kuvvetleri 
Ocak 1919’da Medine’ye girmiş, Osmanlı garnizonu ise şehri Osmanlı Halifesi’nin Mondros Mütarekesi’ni 
imzalamasından 72 gün sonra teslim etmiştir. Fahrettin Paşa Malta’ya sürgüne gönderilmiş, ülkesine ancak 
üç yıl sonra dönebilmiştir. Fahrettin Paşa’nın Osmanlı hilafetinin Medine’yi müdafaa etme hakkının koyu 
bir savunucusu olduğunda şüphe yoktur. Ve tarihin şahitliğiyle o, bu zor dönemde, askeri, dini ve vatani 
görevini yerine getirmiştir. Bu ise Türklerin bu komutanın hayat hikayesi konusunda neden bu kadar hassas 
olduklarını ve yine Osmanlı ve İslam tarihiyle neden gurur duyduklarını açıklamaktadır. Öte yandan bu 
tarihi olay, Türklerin büyük imparatorluğun başına gelen bu mağlubiyet karşısında duyduğu hissi ve bir 
takım Arapların kendilerine karşı Batılı İtilaf Devletleri’yle ittifak kurması karşısında hissettikleri kederi 
gözler önüne sermektedir.
BAE Bakanı’nın Erdoğan ve Türkiye’nin Filistin’in Kudüs’ünü savunmada öncü olduğu bir dönemdeki 
bu paylaşımı, eski Medine-i Münevvere’nin İngilizler eliyle işgal edilmesi yarasıyla; ABD Başkanı Don-
ald Trump’ın İsrail’e Müslümanların iki kıblesinden biri ve üçüncü mescidini vererek açtığı yeni yarayla 
benzer bir rol oynamıştır. Aynı şekilde Türk yöneticilerin zihninde 1916’da Medine’nin ele geçirilmesinde 
İngiltere’den yana taraf olan Arapların tutumuyla, BAE ve Suudi Arabistan’ın kulislerde Trump’ın suç or-
taklığını yapma tavrı birbirini hatırlatmaktadır.
Tarih, Müslümanlara yardım elini uzatmayanları ne unutacak ne de affedecektir. Öte yandan tarih, her zaman 
mazlumların yanında olan ve Arap ve İslam dünyasının sorunlarıyla, özellikle de Filistin meselesiyle yakın-
dan ilgilenen Türkiye’nin ve Türk halkının tutumunu da unutmayacaktır.
Dünya halkları da Türkiye için her zaman bir övünç kaynağı olacak bu onurlu davranışları, aynı şekilde 
Müslümanları, Filistinlileri, Suriyelileri ve Kudüs’ü terk edenleri asla zihninden çıkarmayacaktır.

أاثرت تغريــدة لوزيــر اخلارجيــة اإلمــارايت )عبــد هللا بــن زايــد( يتهــم فيهــا قائــداً عثمانيــاُ ابرتــكاب جرائــم ضــد أهــل 
املدينــة النبويــة خــال احلــرب العامليــة األوىل موجــة غضــب كبــرة لــدى الشــعب الركــي واملســؤولني األتــراك، وقــد رد 

الرئيــس الركــي )رجــب طيــب أردوغــان(، مباشــرة وبشــّدة علــى الوزيــر اإلمــارايت:
)أيها املسكني املفرتي علينا... عندما كان فخر الدين ابشا حيمي املدينة املنورة، أين كان جدك أنت؟!.(.

معتــرباً أن )بعــض املســؤولني يف الــدول العربيــة يهدفــون، مــن خــال معاداهتــم لركيــا، إىل التســر علــى جهلهــم 
خيانتهــم(. وحــى  وعجزهــم 

تذكــر الواثئــق التارخييــة إن القائــد العثمــاين فخــر الديــن ابشــا، دافــع عــن املدينــة املنــّورة مــدة ســنتني وســبعة أشــهر، 
وذلــك بعــد ســقوط ابقــي املــدن كمكــة وجــدة واملناطــق وبقــي حمافظــاً علــى مواقعــه بعــد انتهــاء احلــرب وصــدور أوامــر 
تنــص علــى استســام الوحــدات العثمانيــة يف احلجــاز والشــام واليمــن والعــراق للحلفــاء، كمــا رفــض أمــراً مــن اخلليفــة 

العثمــاين ابالستســام )ألن اخلليفــة(، حســب رأيــه يومهــا )يعــد اآلن أســراً يف يــد احللفــاء(.
تعــرض )منــر الصحــراء(، )اللقــب الــذي عــرف بــه( وحاميتــه لضغــوط شــديدة مــع قلــة الطعــام وتفشــي األمــراض 
وأخــراً ارتقــى منــرب الصحــن الشــريف ملتفــاً ابلعلــم العثمــاين وهــو يبكــي )لــن نستســلم ابــداً ولــن نســلم مدينــة الرســول 

لإلنكليــز(، وقــال:
 )أان ال أريد تسليم األرض الي دفن فيها الرسول للكفار الغر طاهرين(. 

لقــد بقــي فخــر الديــن ابشــا 90 يومــاً يف الصحــراء هــو وجيشــه وكانــت احلــرارة 50 درجــة أيكل اجلــراد هــو وجنــوده 
ومينــع دخــول اجليــش الربيطــاين إىل املدينــة املنــورة وكان لقبــه منــر الصحــراء رمحــه هللا كانــت ملحمــة رائعــة قــل نظرهــا 
يف التاريــخ، ملحمــة إنســانية رمســت فيهــا أمســى العواطــف اإلنســانية لوحــة رائعــة ســتبقى خالــدة علــى مــر التاريــخ ولــن 
يطويهــا النســيان، وملحمــة عســكرية حتــدت أصعــب الظــروف وأقســى الشــروط، فدخلــت قــّوات الشــريف حســني 
املدينــة يف الشــهر األول مــن عــام 1919 واستســلمت احلاميــة العثمانيــة بعــد 72 يومــاً مــن توقيــع اخلليفــة العثمــاين 

ملعاهــدة )مونــدروس(، لينفــى إىل مالطــا ويســجن ثــاث ســنوات فيهــا قبــل أن يعــود إىل بــاده.
ال شــك يف أن فخــر الديــن ابشــا كان مدافعــاً شرســاً عــن حــق اخلافــة العثمانيــة يف الدفــاع عــن املدينــة املنــّورة وأنــه، 
مبقاييــس التاريــخ، قــام بواجبــه العســكرّي املندمــج، يف تلــك احلقبــة املعقــدة، وبواجبــه الديــّي والوطــي، وهــو أمــر يفّســر 
احلميّــة الكبــرة الــي يتعامــل معهــا األتــراك مــع ســرة هــذا القائــد ابالرتبــاط مــع اعتزازهــم ابلتاريــخ العثمــاين واإلســامي، 
وقــد ســّجلت تلــك اللحظــة التارخييــة شــعوراً تركيــاً عميقــاً ابخلســران الــذي حــاق ابمرباطوريتهــا الواســعة، وإحساســاً 

ابلقهــر مــن حتالــف أطــراف عربيّــة مــع احللفــاء الغربيــني ضــد أشــقائهم األتــراك.
ولعــب صــدور التغريــدة يف وقــت يتصــّدر فيــه )إردوغــان( وتركيــا موقــف الدفــاع عــن القــدس الفلســطينية دوراً يف 
مطابقــة اجلــرح التارخيــي لســقوط املدينــة املنــورة بيــد اإلنكليــز مــع اجلــرح اجلديــد الــذي مثّلــه قــرار الرئيــس األمريكــي 
دوانلــد ترامــب الــذي وهــب إســرائيل أوىل القبلتــني واثلــث احلرمــني الشــريفني، كمــا تطابــق، يف أذهــان املســؤولني 
األتــراك موقــف العــرب مــن حلفــاء اإلنكليــز الــذي شــاركوا يف ســقوط املدينــة املنــورة عــام 1919 مــع موقــف اإلمــارات 

والســعودية املتواطــئ مــن وراء الكواليــس مــع ترامــب.
لــن يرحــم التاريــخ ولــن ينســى مــن ختــاذل عــن نصــرة املســلمني، وسيســجل دومــاً أروع املواقــف لركيــا وشــعبها الــذي 

يقــف دومــاً مــع املضطهديــن ومــع القضــااي العربيــة واإلســامية وأوهلــا قضيــة فلســطني.
ولــن تنســى الشــعوب هــذه املواقــف املشــرفة والــي ســتبقى فخــراً لركيــا ، وعــاراً علــى كل مــن خــذل املســلمني 

الشــريف. والقــدس  والســوريني  والفلســطينيني 



الســــنة الثانية ــ العــدد 47 ــ 2018/1/1

06

قضايا سياسية

املفاوضــات  جمــرايت  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  تراقــب 
الســورية يف جنيــف وأســتانة بصمــت مريــب اترة، وبتصرحيــاٍت 
مقلقــٍة للجانــب الروســي اترة أخــرى، وهــي علــى الرغــم مــن 
إعاهنــا أن احلــل يف ســورية هــو عــرب املســار األممــي يف جنيــف، 
إال أهنــا مل تطلــب إيقــاف املســارات األخــرى الــي أسّســت هلــا 
روســيا بشــراكاٍت مــع دول إقليميــة فاعلــة يف الصــراع الســوري، 
والــي هتــدف إىل تقويــض الرتيبــات الدوليــة واإلقليميــة الــي مت 
التوافــق عليهــا يف بيــان جنيــف1 )2012(، واتليــاً إجهــاض 

عمليــة التغيــر السياســي يف ســورية. 
بيــد أن اخلطــوات األمركيــة اهلادئــة، واملربجمــة، والــي أســفرت 
عــن ســيطرهتا علــى حنــو نصــف مســاحة ســورية، ابتــت تتجــاوز 
األراضــي  قواهتــا  مغــادرة  مــع تصرحياهتــا أبن  ذلــك، الســيما 
الســورية مرهــون إبقامــة احلــل السياســي يف هــذا البلــد، وأن 
لــن يكــون إال بعــد حتقيــق االســتقرار  أي إعمــار يف ســورية 
السياســي، وأن هذا االســتقرار ال بد أن ينتج عن مفاوضات 
جنيــف، األمــر الــذي جعــل الــروس يبحثــون جبديــٍة عــن معادلــة 
سياســية جديــدة حتقــق الشــرط األمركــي، مــن دون أن ختــل 
ابلتفامهــات الروســية ـ الركيــة مــن جانــب، وتعّقــد العاقــة مــع 

إيــران مــن جانــب آخــر. 
املعارضــة  توحيــد  ابجتــاه  الدفــع  علــى  روســيا  حرصــت  هلــذا 
الــرايض 2، وأعلنــت عــن أتييدهــا مســار جنيــف  يف مؤمتــر 
يف جولتــه الثامنــة، علــى الرغــم مــن مســاعيها، قبــل التصريــح 
األمركــي، الراميــة إىل أتجيــل اجلولــة الثامنــة، إىل مــا بعــد عقــد 
ديســمرب/   2 يف  )سوتشــي(  يف  الوطــي«،  »احلــوار  مؤمترهــا 
كانــون األول 2017، مث اضطرارهــا، بعــد فشــل مســاعيها 
األول  الربــع  يف  حمــدد  غــر  موعــد  إىل  أتجيلــه،  إعــان  إىل 
مــن العــام املقبــل، وقــد جعــل هــذا الوضــع النظــام الســوري 
يف مــأزق، فبينمــا هــو يرغــب بتعطيــل املفاوضــات، حســب 
الرغبــة اإليرانيــة، إال أنــه يف آن، ال يســتطيع جتــاوز التصرحيــات 
الروسية بشأن املشاركة الفعالة لوفده يف جنيف 8، ليس ألن 
روســيا تــرى بــوادر احلــل السياســي كامنــة يف تلــك املفاوضــات 
الــي أتخــذ بعدهــا اإلعامــي فقــط، مــن دون أن تفيــد أبي 
تقــّدم يذكــر يف امللفــات األساســية، وإمنــا ألن روســيا حتتــاج 
فعلياً إىل كســب الوقت، إلعادة دراســة التموضعات اجلديدة 
الــي غّرهتــا بــوادر عــودة العاقــات الركيــة ـ األمركيــة، وســبل 
االســتجابة مــع املطالــب األمركيــة بشــأن كــف يــد إيــران بعيــداً 

عــن احلــدود مــع حليفتهــا إســرائيل. 
هكــذا، وضمــن املعطيــات املســتجّدة يف العاقــة مــع تركيــا جتــد 
روســيا نفســها أمــام خيــارات تفاوضيــة جديــدة، إذ عليهــا أن 
حتقــق الرغبــة األمركيــة يف جلــوس »قــوات ســورية الدميقراطيــة« 
علــى طاولــة التفــاوض علــى احلــل يف ســورية، وأن تســتبعدها، 
يف الوقــت نفســه، مــن أي عمليــة تفاوضيــة بشــأن مســتقبل 
نظــام احلكــم يف ســورية، إرضــاء لركيــا، وحفاظــاً علــى إجنــاح 
مؤمتــر )سوتشــي( الــذي لــن حتضــره أنقــرة، مــع املعارضــة القريبــة 
منهــا، فيمــا إذا كان كــرد ســورية الدميقراطيــة طرفــا فيــه، وهــو 
الثامنــة فرصــًة هلــا  تــرى يف متديــد اجلولــة  مــا جعــل موســكو 
األمميــة،  اجلهــود  وتشــتيت  التفاوضيــة،  العمليــة  تعقيــد  يف 
ابنتظــار اســتنفاد الوقــت، وانتظــار معــادالت ميدانيــة وسياســية 

جديــدة، مواتيــة أكثــر هلــا، ولرتيباهتــا، وملــا تعتــزم القيــام بــه عــرب 
مؤمتــر )سوتشــي( املقبــل، علــى صعيــد األطــراف احملليــة. 

أمــا التفــاوض احلقيقــي الــذي تتطلــع إليــه موســكو فهــو مــع 
مواجهــاٍت  أي  عــن  وبعيــداً  األمركيــة،  املتحــدة  الــوالايت 
عســكريٍة أو سياســية، حيث هيأت موســكو لنفســها الظروف 
املائمــة لتكــون علــى طاولــة مقايضــات مصــاحل متبادلــة مــع 
واشــنطن، صحيــح أن منطلقهــا مــن ســورية لكــن مــا ترمــي إليــه 
موســكو أبعــد مــن الشــرق األوســط، وأقــرب إىل مــا قبــل اهنيــار 
االحتــاد الســوفييي، لتأخــذ مــن جديــد موضعهــا قطبــا يقابــل 
القطــب األمركــي عامليــاً، مــن خــال معاجلــة امللفــات العالقــة 
مــع الــوالايت املتحــدة )أوكرانيــا والعقــوابت التكنولوجيــة والــدرع 
الصاروخــي وأســعار النفــط(، مــن ابب أهنــا قــوة عظمــى، وليــس 

جمــرد طــرٍف ميكــن توجيــه عقــوابت لــه. 
بوتــني  الرئيــس  إدارة  متســكه  الــذي  الوحيــد  اخليــط  ولعــل 
اليــوم، يف هــذه املســاومة املفرضــة روســياً، هــو رأس النظــام 
مــا ســبق،  مــع كل  تفــاوض علــى مقايضتــه  الــذي  الســوري 
وحتتفــظ لنفســها حبــق تقريــر مصــره، إال أهنــا تعــرف أن ذلــك 
لــن يتحقــق هلــا بعيــداً عــن التزامهــا مبفاوضــات جنيــف، مــا 
حتّــم عليهــا إلــزام النظــام ابملشــاركة يف اجلولــة الثانيــة. ولكــن 
ضمــن خطــة التعطيــل ألي تقــّدم ميكــن إحــرازه بعيــداً عــن احلــل 
الــذي تتصــّوره، وهــو مــا ســبق أن قدمتــه يف خمرجــات منتــدى 
موســكو )9 إبريــل/ نيســان 2015(، الــذي حتــدث صراحــة 
عــن »تســوية األزمــة الســورية ابلوســائل السياســية علــى أســاس 
توافقــي وفــق مبــادئ جنيــف 1«، طبعــاً ابالســتناد إىل الرمجــة 
الروســية لبيــان جنيــف 1، الــي تنفــي احلديــث عــن االنتقــال 
السياســي، وتســعى إىل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة عــرب 

حــوار وطــي ســوري- ســوري. 
ولعــل مراجعــة بســيطة ملخرجــات احلــوار الــذي مجــع كثــراً مــن 
مكــّوانت وفــد التفــاوض احلــايل )املشــكل يف مؤمتــر الــرايض 
2( مــع وفــد النظــام الســوري يف موســكو 2015، يوضــح 
اإلجيــايب  الروســي  التعاطــي  وأســباب  بــل  االطمئنــان،  حالــة 
مــع املطالــب الدوليــة يف التــزام مســار جنيــف، إلنتــاج حــل 
سياسي للقضية السورية، من دون أن تراجع عن خطتها يف 
عقــد مؤمتــر )سوتشــي(، الــذي جيمــع بــني املعارضــة والنظــام يف 
قاعــة واحــدة، وحتــت ســقف احلــل الروســي الــذي يفــرض أن 
ميهــد ملفاوضــات حقيقيــة بــني روســيا وأمــركا، إلعــادة توزيــع 
احلصــص، وفــق املســطرة األمركيــة الــي هتيمــن علــى نصــف 
املســاحة الســورية، مــن دون خســارة تذكــر، بينمــا تــرك ســاحة 
املعركــة لروســيا وحليفتهــا إيــران، اللتــني تتأملــان مــن جراحهمــا، 
وتشــيعان جثامــني جنودمهــا ابملئــات وبينهــم ضبــاط وقيــادات. 
إىل ذلــك، فــإن املفاوضــات الســورية يف جنيــف ليســت لعبــة 
املفاوضــني الســوريني )نظامــا ومعارضــة( كمــا يعتقــد بعضهــم، 
بــني  تفــاوض  لعبــة  أغلــب أحواهلــا،  هــي، يف  إذ  يتوهــم،  أو 
لدولتــني  تركانــه  هامــٍش  مــع  العــامل،  يف  الكربيــني  الدولتــني 
علــى  اشــتغلتا كثــرا  أن  بعــد  وإيــران،  تركيــا  مهــا  إقليميتــني، 
حتجيمهمــا، لكنهمــا حتمــاً حيتاجــان ملــن أيخــذ الصــورة مــن 
الســوريني، وهــم يوقعــون علــى مــا مل يذهبــوا مــن أجلــه، ليــس 

فقــط يف جنيــف 8، ولكــن فيمــا بعدهــا مــن أرقــام.

التجاذبات الروسية في المفاوضات السورية

سميرة المسالمة

أعلــن الرئيــس األمركــي، دوانلــد ترامــب، اعرافــه ابلقــدس عاصمــة للدولــة 
الصهيونيــة، وقــرَّر نقــل الســفارة األمركيــة إليهــا، وكانــت روســيا قــد اعرفــت 
لــت( مــن موقفهــا  هبــا عاصمــة للدولــة الصهيونيــة، علــى الرغــم مــن أهنــا )عدَّ
بعــد االعــراف األمركــي أبن أكــدت أن )القــدس الغربيــة( هــي عاصمــة 
الدولــة الصهيونيــة، والشــرقية عاصمــة )الدولــة الفلســطينية(، وقــد اســتثار 
مــن ردود الفعــل، واحلــراك، والرفــض، ليــس مــن  املوقــف األمركــي كثــراً 
العــرب، شــعوابً فقــط، بــل كذلــك مــن الــدول الرأمساليــة الــي ملســت خطــر 
هــذه اخلطــوة، وأيضــاً مــن شــعوب عديــدة يف العــامل، لكــن ذلــك كلــه مل يغــّر 
شــيئاً ممــا حــدث، حيــث يبــدو أن )ترامــب( يريــد فــرض )األمــر الواقــع(، 
لكــي يكــون كل حديــث عــن تفــاوض و)ســام( متجــاوزاً واقــع أن القــدس 

هــي عاصمــة الدولــة الصهيونيــة. 
ابلطبــع، لــن يغــّر كل احلــراك الــذي حــدث، علــى الرغــم مــن أمهيتــه، مــن 
لــن  واقــع أن أمــركا اعرفــت ابلقــدس عاصمــة للدولــة الصهيونيــة، وأنــه 
اخلطــوة  إن  حيــث  أشــرت(،  أمهيتــه كمــا  )مــع  جــّدي  تغيــر  إىل  يــؤدي 
األمركيــة مرتبطــة مبنظــور إىل وضــع املنطقــة يبــدأ بفــرض الوجــود الفعلــي 
للدولــة الصهيونيــة، وبتفّوقهــا علــى جممــل املنطقــة، وال شــك يف أن املنظــور 
األمركــي الــذي يظهــر مــع مرحلــة )ترامــب( ينطلــق مــن فــرض األمــر الواقــع، 
ومــن أن الدولــة الصهيونيــة مركزيــة يف املنطقــة، علــى الرغــم مــن أن االهتمــام 
األكــرب ابت ملنطقــة جنــوب شــرق آســيا، وللخطــر الصيــي، لكــن يبــدو 
أن أمــركا )ترامــب( تريــد أن تطمئــن لوضــع الدولــة الصهيونيــة وهــي تبتعــد 
قليــًا، حبيــث تصبــح جــزءاً )طبيعيــاً( مــن املنطقــة، وجيــري االعــراف هبــا 

علــى هــذا األســاس. 
هنــا ال ميكــن فصــل مــا جــرى خبصــوص القــدس عــن )صفقــة القــرن( الــي 
جــرى تروجيهــا منــذ مــدة، والــي تعــي إعــادة ترتيــب املنطقــة مبــا يضمــن بقــاء 
الدولــة الصهيونيــة، وبقــاء قدرهتــا املتفّوقــة، وضمــان هيمنتهــا، وإذا كانــت 
أمــركا تفعــل ذلــك، فــا شــك يف أن روســيا ليســت بعيــدة عــن ذلــك، هلــذا 
أقــرَّت أبن القــدس هــي عاصمــة الدولــة الصهيونيــة، وإْن كانــت قــد أردفــت 
إىل حتديــد أهنــا تقصــد القــدس الغربيــة، وهبــذا، مــا يبــدو واضحــاً هــو اإلقــرار 
أبن القــدس هــي عاصمــة الدولــة الصهيونيــة، وهــو األمــر الــذي يعــي اإلقــرار 

ابلوجــود الصهيــوين ذاتــه. 
وإذا كان قــد ظهــر أن العــرب، يف خمتلــف بلداهنــم، يرفضــون هــذا األمــر، 
وأنــه حــى الــدول اإلمربايليــة ال توافــق السياســة األمركيــة يف هــذا األمــر، 
فــإن املســألة مل تتعــّد الرفــض واالحتجــاج، والتذمــر، ومل يكــن رد فعــل النظــم 
العربيــة يف مســتوى مــا جــرى، علــى العكــس، يبــدو أن األمــر تعــّدى ذلــك 

للمشــاركة يف ترتيــب مشــرك مــع الدولــة الصهيونيــة. 
مــاذا يعــي ذلــك كلــه غــر أن الوضــع الفلســطيي ابت حيتــاج معاجلــة خمتلفــة 
عمــا كان حيــدث طــوال عقــود مــن ردود الفعــل الــي مل تثمــر شــيئاً غــر 
إظهــار )النيــات احلســنة(، مــن الشــعوب، والتغطيــة علــى املوقــف الفعلــي 
مــن النظــم؟ هــذا مــا حيــدث، حيــث مل تعــد )النيــات احلســنة( تفيــد، ومل 
تعــد التغطيــة تنطلــي علــى أحــد، بعــد أن ابتــت األمــور تســر حنــو حتقيــق 
مــا ابتــت تســمى )صفقــة القــرن( الــي هــي يف جوهرهــا مصاحلــة مــع الدولــة 
الصهيونيــة، وحتقيــق لتحالــف )إســراتيجي( بــني النظــم وهــذه الدولــة، مبعــى 
لصفقــٍة  مقدمــة  هــو  الصهيونيــة  للدولــة  عاصمــة  ابلقــدس  االعــراف  أن 
أوســع، تفــرض هــذه الــدول مركــز ســيطرٍة علــى املنطقــة، واألمــر هنــا ال 
يتعلــق بفــرٍض ابلقــوة، بــل بقبــوٍل هبــذه الســيطرة، وميــل إىل حتقيــق حتالــف 

)حتــت الســيطرة(. 
ال يغامــر )ترامــب( بــا حســاابت، علــى الرغــم مــن أن مــا قــام بــه هــو 
مغامــرة، فهــو يعــرف أن نظمــاً ابتــت مســتعدة لـــ )التحالــف( مــع الدولــة 
الصهيونيــة، ولتقــدمي كل اخلدمــات الــي حتتاجهــا، وهــو مــا ســيظهر حــني 
البــدء بـــ )إجنــاز( صفقــة القــرن هــذه الــي تلفــظ هبــا حــكام عــرب عديــدون، 
واملرحلــة املقبلــة هــي مرحلــة قبــول النظــم العربيــة ابلدولــة الصهيونيــة حليفــاً، 
وهلــذا ال بــد مــن تطويــر صــراع الشــعوب، أواًل ضــد النظــم ذاهتــا مــن احمليــط 

إىل اخلليــج.

في قضية
 القدس

سالمة كيلة

كاتب وابحث فلسطيي اعامية وكاتبة سورية
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قضايا سياسية

يبــدو أن مــن الصعــب احلكــم علــى خمرجــات مؤمتــر )الــرايض 2(، 
قبــل إمتــام انعقــاده ورؤيــة مآالتــه وشــكل توجهــه، وذلــك خافًــا 
ملــا كانــت عليــه التوقعــات، قبــل مؤمتــر )الــرايض 1(، الــذي كان 
مهيّــًأ بشــكل واضــح للخــروج بصيغــة موحــدة، تاقــي اســتحقاقات 
القــرارات الدوليــة، يف كل مــن )جنيــف 1( وقــرارات جملــس األمــن 
ذات الصلــة، وخباصــة 2254، فحيــث يذهــب الكثــرون اليــوم 
إىل خــوض معركــة سياســية متناقضــة، حتــاول اســتقراء مــا ســتؤول 
إليــه جــوالت املعارضــة الســورية، بــكل صنوفهــا ومنصاهتــا وحماورهــا 
القــراءة، يف جمــرايت احلــدث  املتعــددة، تقــف عنــد حمطتــني مــن 

الســوري وتشــعباته اإلقليميــة والدوليــة:
األوىل أن أجواء مؤمتر )الرايض 1( كانت أجواء صرحية وواضحة، 
أتــت يف ســياق توافــق دويل علــى إجيــاد حــل سياســي تفاوضــي 
املتدهــور،  العســكرة  مســار  يف  خرقًــا  حيقــق  الســورية،  للمســألة 
التدخــل الروســي فيهــا، ويعمــل علــى حتقيــق وحــدة جهــود  إاّبن 
املعارضــة الســورية املســماة بـــ )املعارضــة اخلارجيــة( ممثلــة ابالئتــاف، 
و)املعارضــة الداخليــة( املمثلــة هبيئــة التنســيق ومــن يتبعهــا، وهتيئتهــا 

جلــوالت تفاوضيــة، ابتــت ماراثونيــة، مــن )جنيفــات( متعاقبــة.
التغيــر  ورايح  اليــوم،   )2 )الــرايض  مؤمتــر  أجــواء  أن  الثانيــة 
أن  الســوري، خصوًصــا  احلــل  لتغليــب  الســعودية، مواتيــة جــًدا، 
خماضــات التغــر يف السياســة اخلارجيــة الســعودية واجتاههــا املباشــر 
واملعلــن، واملتفــق مــع بعــض اجلهــود الدوليــة األمركيــة واألوروبيــة، 
لوضــع حــد للتمــدد اإليــراين يف املنطقــة وخطرهــا اإلقليمــي علــى 
عمومهــا، خباصــة يف ســورية، وبــدًءا مــن ســورية أيًضــا، لكــن - 
الواضــح  الســؤال   - والتأويــل  املبطــن  لعمــل  فاحتــة  )لكــن(  وكل 
هنــا: ملــاذا هــذا القلــق وهــذه الضبابيــة، إزاء اســتحقاقات )الــرايض 
2(، مــن غالبيــة القــوى السياســية املعارضــة والثوريــة الســورية، ســواء 
الــي تصــدرت املرحلــة الســابقة، يف ملفــات التفــاوض علــى أســاس 
)الــرايض 1(، أو تلــك الــي التزمــت الدعــم السياســي والفكــري 
ورمبــا التقــي، إلجنــاح كل آليــات التفــاوض واخلــروج حبــل ســلمي 

سياســي، طــال انتظــاره؟.
يف تفاصيــل الدعــوات املوجهــة ملؤمتــر )الــرايض 2(، يلــوح يف األفــق 
- حبســب مــا يصــرح بــه املســؤولون الســعوديون، وخباصــة اجلبــر- 
أن الســوريني مبنصاهتــم مدعــوون مجيًعــا إىل احلــوار، والتفاهــم علــى 
الــروس،  عــزم  ســياق  يف  هــذا  أييت  السياســي!  حلهــم  خمرجــات 
أيًضــا  سوتشــي(  )مؤمتــر  عقــد  علــى  وحثيــث،  جــدي  بشــكل 
لعمــوم الســوريني و)شــعوهبم( املتعــددة! فهــل يســتطيع )الــرايض 
2( إفشــال )سوتشــي( ابســتباق كهــذا إلمجــاع ســوري خمتلــف؟ 
أم ســيكون مقدمــًة جلــر كل ألــوان املعارضــة الســورية إىل منتجــع 

)سوتشــي(؛ ومنهــا إىل حضــن الوطــن وربوعــه الدافئــة!.
يذهب الكثر من املعارضة السورية إىل الوقوف عند ثوابت الثورة 
واســتحقاقاهتا، وهــذا حــق ونقطــة اســتناد أوىل، لوجودهــا أصــًا 
كمعارضــة ســورية دفعــت الغــايل والنفيــس، ولكــن يغالبهــا الشــك 
والريبــة يف معــى إشــارات ضــم بعــض املنصــات غــر احملســوبة علــى 
املعارضــة أساًســا، بــل ابلعكــس الــي أثبتــت حضورهــا املعاكــس 
بنــاء  وتيــار  موســكو  كمنصــة  حدثهــا،  وجمــرايت  تياراهتــا  لــكل 
الدولــة، وجلــان استشــارة )دي ميســتورا( وغرهــا، فلــو كانــت رايح 
التغيــر العاصفــة الــي تقودهــا الســعودية لتقليــم أظافــر وخمالــب إيــران 
يف املنطقــة جــادة؛ الكتفــت ابلتأكيــد علــى خمرجــات ومقــررات 
)األلــف(  املنصــات  ابقــي  إىل  وأشــارت   ،)1 )الــرايض  مؤمتــر 

الســورية، التبــاع خطواهتــا!.
خلــف الكواليــس، مثــة اتفاقــات غــر معلنــة، يــكاد يكــون املتســرب 
الدقــة  مــن  بلــغ  مهمــا  سياســي،  حتليــل  ألي  غــر كاٍف  منهــا 
خلفــه  ومــن  روســي-أمركي،  اتفــاق  عــن  ُســّرب  فمــا  والعمــق، 

إســرائيلي، علــى ضــرورة إخــراج إيــران مــن العمــق الســوري، خُتاتــل 
بــه روســيا، إىل درجــة تبــادل هتــم التكذيــب العلــي، بــني خارجيــي 
البلديــني: روســيا وأمركيــا، هــذا مــع إصــرار روســي علــى عقــد مؤمتــر 
بديــل، )فضــال(، والفضــال نقطــة جتمــع وامتصــاص ميكانيكيــة، 
عــن جنيــف يف منتجعهــا الكبــر: )سوتشــي(؛ مــا جيعلهــا ترقــب 
حبــذر شــديد خمرجــات مؤمتــر )الــرايض 2(، وكيفيــة اإلشــارات الــي 

ســتخرج منــه.
فــإن كان الفــرض اجلــديل القائــل بعــزم فعلــي للســعودية، لوضــع 
حــد للتمــدد اإليــراين يف ســورية واملنطقــة؛ فســتكون اإلجابــة مــن 
مؤمتــر الــرايض هــي إرضــاء شــبه نســيب، لكنــه مرتفــع الفاتــورة للــروس 
يف خمرجــات املؤمتــر، خباصــة علــى صعيــد شــكل متثيــل املعارضــة 
ولــو   - الغطــاء  لرفــع  الــروس  اســتمالة  بغيــة  سياســًيا،  الســورية 
نســبًيا- عــن إيــران و)حــزب هللا( وميليشــيات )احلشــد الشــعيب( 
العراقيــة، وإال؛ فــإن خطــأ الفــرض اجلــديل يعــي الوقــوف يف مواجهــة 
املــد الروســي، وتعنتــه املعلــن بفيتــو حــادي عشــر متتــايل، جيعــل 
الــروس، ومــن خلفهــم اإليرانيــون، حيكمــون الســيطرة علــى امللــف 
الســوري متاًمــا، سياســًيا وعســكراًي، وســيكون مــن الســهل حينئــذ 
العمــل علــى جتنيــد كل األجنــدات الدوليــة والديبلوماســية الروســية، 
علــى ضــرورة الرويــج لعقــد مؤمتــر )سوتشــي(، بعــد فشــل الســعودية 
يف رأب الصــدع القائــم، يف مــا يســمى صنــوف معارضــات ســورية، 
وعليــه ســيكون )سوتشــي(، هبــذه احلالــة، نقطــة االنطــاق اجلديــدة 

جلنيــف، بــداًل مــن الــرايض.
املخفيــة  ملفاتــه  وكثــرة  وضبابيتــه،  اإلقليمــي  املشــهد  تعقيــد 
والســاخنة، يلقــي بظالــه الثقيلــة علــى املعارضــة الســورية، الفعليــة 
منهــا واملصّنعــة، والركــة األكــرب تقــع علــى عاتــق الشــعب الســوري 
معــادالت  يف  أرضــه،  علــى  عامليــة  نكبــة  مــرارات  يــذوق  الــذي 
صعبــة وخيــارات، أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا إجباريــة! مطرقــة النظــام، 
وسندان )داعش( املتواري واملختفي كفقاعة هواء، وتنازع إقليمي 
ودويل علــى أرضــه، واســتباحة دمــه وهتجــره واستســهال اســتثمار 
تضحياتــه، وملفــات ال تنتهــي مــن االعتقــال واجلرميــة املمنهجــة، 
واســتخدام كل صنــوف األســلحة احملرمــة دولًيــا، والــي يبــدو أقلهــا 
الكيمــاوي، يف مــوازاة الفيتــو اللعنــة، صاحــب الرخصــة الشــرعية 
الدوليــة للقتــل، كل هــذا جيعــل املعارضــة الســورية يف أعقــد نقــاط 
املشــهد الســوري، منــذ ســبع ســنوات، وجيــب عليهــا ابلضــرورة، 
وهــي تقــف بثبــات عنــد خمرجــات )جنيــف 1( ومصلحــة الشــعب 
الســوري، كبديهيــة أوىل، أن أتخــذ ابحلســبان ضرورتــني مهمتــني:
األوىل إن كانــت الثــورة قــد ابتــت علــى وجــه اخلســارة العســكرية؛ 
فعليهــا العمــل علــى كســب املعركــة السياســية، ضمــن موازيــن القــوى 
الدوليــة، خباصــة املــرور عــرب التفاهــم )الروســي- األمركــي(، وهــو 
مــا تدركــه وتســعى إليــه الســعودية، علــى ضــرورة احلــد مــن النفــوذ 

اإليــراين.
والثانيــة مفادهــا ضــرورة إهنــاء املرحلــة احلاليــة، مــن مراحــل التفــاوض 
السياســي واســتعصاء احلــل فيــه، والبحــث بــكل جديــة عــن توافــق 
دويل، يضمــن املوافقــة الروســية حصــرًا علــى ضــرورة احلــل السياســي 
الســوري، إن مل يكــن ليــس بكامــل ســلة )جنيــف 1( يف تشــكيل 
بــل يف حدهــا األدىن  انتقــايل كاملــة الصاحيــات،  هيئــة حكــم 
ضــرورة إجــراء التغيــر واالنتقــال السياســي، خباصــة علــى صعيــدي 
بنيــة النظــام األمنيــة أواًل، والسياســية اثنيــة، وإال؛ فــإن كل رايح 
روســي،  عشــر  اثين  فيتــو  حاجــز  عنــد  ســتقف  املمكنــة  التغيــر 
يكمــل )دزينــة( اإلجهــاض ألي خمــرج أو جديــة للقــاءات املعارضــة 
الســورية، وعندئــذ؛ ســتكون املنطقــة برمتهــا ترقــص علــى وقــع طبــول 
حــرب كــربى، أقلهــا سياســية تغــر كل موازيــن املنطقــة وتوجهاهتــا 

االســراتيجية وطــرق إدارهتــا.

الرياض 2 بين )موقعتي( سوتشي وجنيف

جمال الشوفي

كاتب وصحفي سوري

تتعــاىل  إدلــب،  حملافظــة  اإلداريــة  للحــدود  داعــش  أحدثَتــه  الــذي  االخــراق  وقــع  علــى 
األصــوات حلمــل الفصائــل علــى تناســي خافاهتــا، وتشــكيل غرفــة عمليــات واحــدة، إن 
ــدة، للتصــدي هلــا، وإفشــال خمطــط النظــام يف تثبيــت مواقعــه، علــى أطــراف  مل تكــن موحَّ
احملافظــات الثــاث )محــاة، وإدلــب، وحلــب(، وهــو يــرى أّن مرحلــة تثبيــت مناطــق النفــوذ، 

للــدول النافــذة يف امللــف الســوري قــد بــدأت.
هــذا يف الوقــت الــذي مــا تــزال فيــه الفصائــل تنظــر إىل معــارك مشــال محــاة، كحــرب اســتنزاف 
أشــعلت فتيلهــا هيئــة حتريــر الشــام، ألهــداف ال تعنيهــا كثــرًا، وهــي غــر متحمِّســة إىل 
ــد، ومســاعي رأب  مؤازرهتــا، وال ســيما بعــد الــذي كان منهــا؛ لذلــك مل تْلــَق دعــواُت التوحُّ

الصــدع، كثــَر اســتجابة.
فمــا تــزال الفصائــل علــى رأيهــا يف االنتصــاف مــن اهليئــة، قبــل أن تذهــب معهــا إىل إعــان 

النفــر العــام؛ فعلــى الرغــم مــن املســاعي للوصــول إىل اتفــاق يُفضــي إىل:
ـ تشكيل غرفة عمليات مشركة، وإعادة تفعيل جيش الفتح.

ـ طّي ملف املعتقلني الثوريني املغيبني يف السجون السرية للهيئة، والكشف عن مصرهم.
وجيــش  والزنكــي،  الشــام،  أحــرار  مقدمتهــا:  ويف  للفصائــل،  املســلوبة  احلقــوق  إعــادة  ـ 

األحــرار.
للهيئــة، والراجــع عــن مجلــة  التنفيذيــة اجلديــدة  الــذراع  التخلــي عــن حكومــة اإلنقــاذ،  ـ 
القــرارات الــي تكــّرس ســلطة األمــر الواقــع، وتُلغــي املؤسســات الــي هلــا مرجعيــة قانونيــة، 

أبعــاد وطنيــة. ابعتبارهــا ذات 
وذلــك عقــب االجتمــاع الــذي ضــّم كاًّ مــن: القائــد العــام لـ)هيئــة حتريــر الشــام( أاب حممــد 
اجلــوالين، والقائــد العــام لـ)أحــرار الشــام( حســن صوفــان، والقائــد العــام لـ)جيــش األحــرار( 
أاب صــاحل طحــان، والقائــد العــام حلركــة )نــور الديــن الزنكــي( توفيــق شــهاب، إىل جانــب 

الشــرعيني: عبــد هللا احمليســي، ومصلــح العليــاين.
فمــا تــزال تلــك الفصائــل الثاثــة تــرّدد يف التاقــي مــع اهليئــة، يف ظــّل وجــود تلــك امللفــات 
العالقــة؛ فاألمــر ال يعــدو أن يكــون تســريبات إعاميــة، نشــرهتا جمموعــات إعاميــة مقربــة 
منهــا، ملواجهــة حالــة التملمــل الــي ابتــت تشــهدها احلواضــن الشــعبية، الــي تلقــي بتبعــات 

مــا آلــت إليــه األمــور علــى ســلوكياهتا.
مؤّكــٌد حصــوُل اجتماعــات مكثفــة خــال األايم املاضيــة، حســبما أفــادت مصــادر مطلعــة 
تعزيــزات علــى  قــادت إىل إرســال  لتشــكيل غرفــة عمليــات مشــركة،  الشــام،  يف أحــرار 
خطــوط التمــاس مــع داعــش؛ لكنهــا نفــت الوصــول إىل صيغــة هنائيــة للصلــح، إىل حــني 
نــزول اهليئــة علــى شــروط الفصائــل؛ وبذلــك تكــون الفصائــل قــد نقلــت الكــرة إىل ملعــب 

اهليئــة، بعــد اهتامهــا إايهــم ابلتخــاذل عــن نصــرة اجلبهــات.
وقــد زاد مــن تعقيــد هــذه املســاعي، أّن الفصائــل تــرى يف مــأزق اهليئــة، فرصــة الســتنزافها: 
سياســًيا، وعســكراًي، وبشــراًي، وهــي مســتعجلة لرمــي طــوق النجــاة هلــا، طاملــا أّن مَثـّـة أجنحــة 
فيهــا مــا تــزال تنظــر إىل داعــش مــن زاويــة  )التنظيــم(، ال بــْل هنــاك مــن يذهــب إىل قيامهــا 
بغــّض الطــرف عــن اخراقهــا احلــدود اإلداريــة حملافظــة إدلــب، متاًمــا كالنظــام، والــروس؛ 

لتصفيــة حســاابهتا مــع الفصائــل الــي أخرجتهــا منهــا ذات يــوم.
هــذا فضــًا علــى أّن تركيــا ال تبــدي محاســة يف ذلــك، وهــي الــي أمــّدت جســور الثقــة مــع 
الزنكــي جمــدًدا، وتريــد مــن األحــرار أن تريــث يف تطبيــع العاقــات معهــا، ريثمــا تســفر معركــة 
األجنحــة يف تنظيــم القاعــدة عــن مزيــد مــن األوراق الراحبــة يف يدهــا، والســيما أن روســيا 
وحلفائهــا مــا زالــوا يتحركــون يف حــدود املنطقــة املتفــق عليهــا، ضمــن املنطقــة الرابعــة خلفــض 
التصعيــد، وهــي تــرى يف زج داعــش وتســهيل حتركاهتــا، أمــرًا غــر مقلــق هلــا، وال يتقاطــع مــع 

مســاعيها يف تثبيــت نفوذهــا يف حمافظــة إدلــب.  
وغــر بعيــد عــن هــذا نظــرة الفصائــل إىل طريقــة تعامــل اهليئــة مــع ملــف معتقلــي داعــش، 
إذ حتــاول اهليئــة إدخــال ملفهــم إىل ملــف املعتقلــني، الــذي أدرجتــه الفصائــل علــى قائمــة 
شــروطها، للتفــاوض عليهــم مقابــل إخــراج الثــوار مــن معتقــات اهليئــة، لكــن الفصائــل 
شــددت علــى أن مصرهــم ال ميكــن أن يقــاس ابلقــادة الثوريــني، وجيــب إبقاؤهــم خــارج 

املفاوضــات. إطــار 
وقد أاثر هذا األمر أاثر اســتغراهبا، إْذ كيف تطلب اهليئُة إخراَجهم من ســجون الفصائل، 

يف الوقــت الــذي تســعى فيــه لقتالــه، بدعــوى اخراقــه للحــدود اإلداريــة حملافظــة إدلــب.
ومَثَّــة أمــٌر أخــٌر يســتدعي كثــرًا مــن التعجــب، وال حيمــل علــى التفــاؤل، وال تــراتح لــه تركيــا 
كثــرًا، هــو اســتحضاُر شــخصيات ال خُتفــي صلتهــا بتنظيــم القاعــدة، كعبــد هللا احمليســي، 
ومصلــح العليــاين، إىل تلــك االجتماعــات، يف الوقــت الــذي جتهــُد فيــه اهليئــة إلقنــاع املراقبــني 

بقطــع صلتهــا بــه، وقيامهــا حبملــة اعتقــاالت لقيــادات تواصلــت مــع أميــن الظواهــري. 

هل تفلحُ مساعي رْأِب
الصدع بين الفصائل

د. محمد عادل شوك

أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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قضايا اقتصادية

تتخــذ تركيــا موقفــاً مــن إســرائيل والــوالايت املتحــدة، لكنهــا علــى األرجــح ســتتخذ. مل تتخــذ إيــران وســورية ولبنــان، قــراراً، حــى 
بتحريــك الشــارع لــرد علــى اخلطــوة الــي مل يتجــرأ رئيــس أمريكــي عليهــا، منــذ تســعينيات القــرن الفائــت، وعلــى األرجــح، لــن 
تتخــذ. مل أتخــذ مصــر والســعودية واإلمــارات، مواقــف جــراء إعــان الرئيــس األمريكــي، )دوانلــد ترامــب(، نقــل ســفارة بــاده 
للقــدس وإعــان املدينــة احملتلــة - الشــرقية علــى األقــل - عاصمــة لــدول االحتــال االســرائيلي، ومــن املؤكــد أهنــا لــن تتخــذ. بــل 
ومل يتخــذ الرئيــس األمريكــي قــراره، الــذي يصفــه حــى الساســة األمريكيــني ابلغــيب وإعــان احلــرب، لــوال ضــوء أخضــر مــن أكــرب 
الــدول العربيــة، ليــس بنقــل الســفارة فقــط، بــل والعمــل علــى تصفيــة القضيــة، لفتــح صفحــة جديــدة مــع االحتــال اإلســرائيلي، 

تتناســب وحكــم الشــباب ابملنطقــة الذيــن ال يــرون إبســرائيل دولــة معاديــة.
بدايــة القــول: خّيبــت الشــعوب العربيــة ابملشــرق واملهاجريــن منهــم بــكل أصقــاع الدنيــا، كمــا الشــعوب األوروبيــة واآلســيوية، ورمبــا 
الكوريــة الشــمالية مبقدمتهــا، مــن رهــان القــادة وحــى مراكــز األحبــاث، والــي تتفــق أخــراً، علــى تدجــني الشــعوب وأتديبهــم عــرب 
جتــارب وقصاصــات عــدة، مــا حصــل منهــا بــدول ثــورات الربيــع العــريب، وســوراي حتديــداً أمههــا. فقامــت مظاهــرات غضــب، لتؤكد 
أن الشــعوب متشــي علــى بطوهنــا وال حــى علــى ذواكــر التخويــف، رغــم كثــر مــن اخللــط، إن خــال التظاهــرات، أو حــى مــن 
املراقبــني، فرأينــا مقــارابت غــر صحيحــة، سياســياً ومنطقيــاً، منهــا علــى ســبيل الذكــر ليــس إال )ملــاذا ينتفــض الشــعب للقــدس 
ومل ينتفــض لتدمــر حلــب واحتــال دمشــق وبغــداد وبــروت وصنعــاء(، واتبــع اخلالطــون، إن جلهــل أو لغــاايت )مــن قتلهــم 
االحتــال اإلســرائيلي منــذ 1948 حــى اليــوم، ال يرقــى جلــزء ممــن قتلهــم نظــام األســد(، بــل ورأينــا نــداءات تعــدت الضــرب مــن 

بعيــد، وخاصــة ابململكــة الســعودية، الــي مل تعــد إبســرائيل عــدواً، بــل تــراه ابلفلســطينيني وقضيتهــم.
ولســنا هنــا بــوارد حتليــل تلــك املقــوالت، علــى اختــاف مســتوايهتا، بيــد أن مــا جيــدر ذكــره، أن )حكــم الشــباب( بــدول اخلليــج 
وتفشــي الوعــود األمريكيــة، مضافــاً إىل خيبــات الشــعوب، والســوريني علــى وجــه التحديــد، دفــع ببعــض )املســتعجلني( أو 
املكلفــني أبدوار وظيفيــة، لنشــر تلــك اآلراء، والــي علــى وجاهــة بعضهــا، لكنهــا ال متــت للقضيــة الفلســطينية بشــيء، وإن كان 
ضيــاع القــدس، قــد بــدأ منــذ إعــدام الرئيــس صــدام حســني وتتــاىل عــرب احتــال بغــداد ودمشــق وكشــف النقــاب عــن وجــوه 
حــكام الســعودية. وميكننــا االســتدالل أيضــاً، أن مثــة نتائــج كارثيــة، جــراء القهــر واخلــذالن ببلــدان الربيــع العــريب، بــدأت تتكــرس 

كقناعــات، إن بــدأت مــن تراجــع النظــر إلســرائيل كعــدو، ال تنتهــي عنــد الدعــوات للقطريــة، ورمبــا للمناطقيــة والعشــائرية.
قصــارى القــول: رمبــا أتخــرت بعــض الــدول إبعــان موقــف جــاد، لتختــرب مواقــف بعضهــا، وريثمــا تــرى ردود أفعــال الشــارع، فهــل 
ســيكون الدفــاع عــن عروبــة القــدس ردة فعــل آنيــة، تراجــع بعــد أايم، عقــب مظاهــرة وبيــان وشــجب وتنديــد، أم تراهــا ستؤســس 
النتفاضــة داخــل األراضــي احملتلــة، ووعــي مجاهــري وإعــادة الثقــة، بــدول املنطقــة ورمبــا العــامل. وجــاءت الدعــوة الركيــة، بواقــع 
الــردد والتخــاذل العــريب، لقمــة طارئــة يــوم األربعــاء املقبــل، لزعمــاء دول منظمــة التعــاون اإلســامي، هــي األبــرز واألكثــر ترقبــاً، 
ليــس مــن الشــارع واجلماهــر فقــط، بــل ومــن الــوالايت املتحــدة نفســها، والــي تعيــش وأنقــرة، عاقــات متوتــرة مل خيفيهــا الرئيــس 

الركــي خــال دعوتــه للقمــة، بــل وهتديــده بقطــع العاقــات مــع إســرائيل.
ورمبــا تركيــا ال تــردد، بقطــع العاقــات مــع تــل أبيــب وطــرد الســفر، إذ هلــا مــن هــذه األفعــال ســوابق، رمبــا أبرزهــا، يف العــام 
2011، حينمــا طــردت الســفر وعلقــت اتفاقاهتــا العســكرية مــع إســرائيل، علــى خلفيــة رفــض األخــرة االعتــذار عــن مدامهتهــا 

أســطول احلريــة وقتــل تســعة أتــراك علــى مــن ســفينة )مرمــرة(.
أمــا بــاد العــرب أوطــاين ولألســف، فــا يوجــد ابلذاكــرة هلــم بــوادر، عــدا مــا فعلــه امللــك حســني عــام 1970 مــع الســفر 
األمريكــي، ومــا فعلــه الرئيــس املعتقــل، حممــد مرســي عــام 2012، وقــت أصــدرت رائســة اجلمهوريــة بيــاانً ضــد االعتــداءات 
اإلســرائيلية علــى الفلســطينيني، وقــرر مرســي ســحب الســفر املصــري لــدى االحتــال، وتكليــف املنــدوب املصــري لــدى جملــس 
األمــن لدعــوة عاجلــة للتباحــث حــول اعتــداء إســرائيل علــى الشــعب الفلســطيي، وكــذا اســتدعاء الســفر اإلســرائيلي يف مصــر 

وتســليمه رســالة احتجــاج عمــا حــدث يف فلســطني، والتأكيــد علــى ضــرورة وقــف االعتــداءات.
ورمبــا املفاجــأة، جــاءت عــرب طمأنــة الــوالايت املتحــدة مــن حســن نــوااي العــرب ودول املمانعــة، إذ مل تشــمل الرســالة التحذيريــة 
الــي أرســلتها اخلارجيــة األمريكيــة، مســاء أول مــن أمــس اجلمعــة، إىل 32 دولــة عــرب العــامل، بعــض الــدول كالســعودية واإلمــارات 

وقطــر وســوراي ولبنــان وإيــران.
ولاطــاع الــدول هي:)فلســطني، وموريتانيــا، والعــراق، واليــوانن، وأفغانســتان، ومصــر، وتونــس، وقــربص، ونيكاراغــوا، وأرمينيــا، 
وكنــدا، والنرويــج، وبنغاديــش، وفنزويــا، واألردن، واملغــرب، واجلزائــر، والنمســا، وتركيــا، وفرنســا، والنرويــج، وليتوانيــا، وأوكرانيــا، 

وايرلندا، وســلوفينيا، وابكســتان، وإســبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وأملانيا، والربتغال، وبياروســيا(.
هنايــة القــول: بصــرف النظــر عــن أســباب اختــاذ )ترامــب( القــرار، ســواء إلميانــه كمــا اليهــود وكمــا معظــم أصحــاب املذهــب 
الربوتســتاني، أن إقامــة اهليــكل ابلقــدس ســتعّجل بنــزول املســيح، أو ليثبــت أنــه الرئيــس األكثــر جــرأة ورعونــة أو حــى إن كان 

مبعــث قــراره مرضــاً نفســياً.
يبقى ما بعد القرار، والذي لن يكون ما قبله، أمران:

األول أن الشــعوب تنتظــر وعــود وشــعارات الــدول الــي رفعتهــا، لتــأيت القــرارات متناســقة مــع مواقــف وأفعــال الشــعوب، وإال 
ســيكون قــرار الرئيــس األمريكــي، مبثابــة إســقاط آخــر وريقــات التــوت عــن عــري اجلميــع.

واألمــر الثــاين، أن الشــعوب، وإن كانــت ليســت علــى درجــة مــن الوعــي الســليب، يصــل ملســتوى براغماتيــة السياســة والواقعيــة 
الــي أصابتهــا جــراء قوهلــا ال  السياســية، فهــي علــى األقــل، ليســت ميتــة كمــا حــاول كثــرون الرويــج، رغــم كل األوجــاع 
للديكتاتوريني، بل ويف خروج الشــعوب عامة، ويف فلســطني على وجه التحديد، ورطة للمتقنعني أبثواب املمانعة ولواشــنطن، 

الــي إن ألغــت قرارهــا، فهــذا ابلنســبة هلــا وإلســرائيل، مصيبــة، أمــا إن تعنتــت، فاملصيبــة أعظــم.
رمبــا مــن جرعــة أمــل زائــد بطرحــي، وقــد مــن تعويــل علــى الشــعوب إىل مــا فــوق الطاقــة واإلمكانيــة، بيــد أن األمــل علــى الشــارع 

هــو املــاذ الوحيــد واألخــر، أبمــة تتســابق لانبطــاح علــى أعتــاب حســينيات طهــران أو مكانــس )مجــع كنيــس( تــل أبيــب.

يا قدس.. لسه الشعب بخير

عدنان عبد الرزاق

تشــهد الســاحة الســورية تراجعاً يف النفوذ الروســي ويف عدم قدرته على حتقيق نتائج سياســية 
تنســجم مــع اجلهــد العســكري الــذي بذلــه وقــام بــه، ورغــب أن يوظفــه بنتائــج سياســية تؤكــد 
وجــوده املقــرر يف ســورية، ولكنــه مل يســتطع حــى اآلن مــن حتقيــق مــا رغــب بــه، وميكننــا أن 
نرصــد اآلن بدايــة تراجــع وفشــل الوجــود الروســي املقــرر يف ســورية فلــم تنتــج اإلســتانة شــيئاً 
سياســياً هامــاً، وحــاول الدعــوة ملؤمتــر يف )محيميــم( أمســاه مؤمتــر الشــعوب الســورية رفضتــه 
احلركــة الوطنيــة الســورية، مثَّ حــاول أن يســتبدله مبؤمتــر يف سوتشــي الروســية، وحــى اآلن مل 
يســتطع أن يشــرك أي فصيــل أو جتمــع فاعــل مــن املعارضــة الســورية ابملؤمتــر بعــد أن رفضــت 
العديــد مــن اجملموعــات املدعــوة حضــوره، وهكــذا فقــد أتكــدت عزلــة الــروس يف ســورية، وكمــا 
هــو معــروف فــا حــل سياســي بــدون الســوريني وهــذا احلــل مل يســتطع الــروس فرضــه رغــم 
شــدة إجرامهــم، أي أتكــد وبكلمــة أن القــوة والقتــل واالجــرام مل ينفعــوا مــع الســوريني ولــن 

خيضعوهنــم. 
مــا هــي عوامــل الرفــض؟ ومــا هــي ردود األفعــال املتوقعــة مــن قبــل الــروس؟ و مــا هــي املهــام 
القادمــة؟. أعتقــد أن هنــاك مامــح جديــدة يف الوضــع الســوري فــألول مــرة ميكــن أن نقــول إن 
رفــض املشــاركة هــو موقــف وطــي ســوي متجــاوز الضغــوط الدوليــة واالقليميــة. ورغــم الضغــوط 
الدوليــة الكبــرة الــي أكــدت علــى أمهيــة اســتمرار األســد يف الســلطة السياســية خــال الفــرة 
االنتقاليــة إال أن املعارضــة بكافــة أشــكاهلا الرمسيــة وغــر الرمسيــة العســكرية والسياســية رفضــت 
بقــاءه.  وهكــذا ومــن خــال جتــاوز الضغــوط املختلفــة للــدول الصديقــة وغــر الصديقــة بــدأت 
تنمــو مواقــف ســورية نتمــى ونعمــل مــن أجــل أن تتبلــور وتتطــور، وهكــذا ابت واضحــاً أنــه مــن 
دون املعارضــة الســورية املتكاملــة داخــل التحالفــات وخارجهــا وداخــل اجملموعــات العســكرية 
ال ميكن أن يتحقق شــيئاً ذا قيمة ابلنســبة للنظام وأســياده وحى ابلنســبة للنظام العاملي وهنا 

متكــن قــوة وجــربوت الثــورة الســورية والتأثــر اجلــدي لصمــود الشــعب الســوري.
وجيــب أن ننتبــه أن املوقــف الوطــي ســيجابه بــردود افعــال كبــرة، فقــد جتاهلــت الســعودية 
املوقــف الرافــض لبقــاء األســد، ومل تلتــق مــع اهليئــة العليــا للتفــاوض حســب عادهتــا كنــوع مــن 
الضغــط، ويقــال أن الســعودية ســتدعو لتشــكيل هيئــة جديــدة أكثــر خضوعــاً إلرادهتــا حتــت 
مــا يســمى ابلــرايض 2، وايضــاً لــن تســكت روســيا علــى هــذا اخلــذالن الكبــر الــذي أهــدر 
كل نتائــج نشــاطها العســكري وســتضغط مــن أجــل جلــب بعــض املعارضــني مــن داخــل 
االئتــاف وبعــض اهليئــات األخــرى ليشــاركوها يف مؤمترهــا، كــي متنــح جــزءاً مــن الشــرعية، 
وقــد تقــوم أبعمــال عســكرية انتقاميــة، وأيضــاً فــإن أورواب الــي ترغــب ابســتمرار األســد خــال 
املرحلة االنتقالية ستجد صعوبة يف تغير موقفها، إذا مل تقرأ حقيقة موقف الشعب السوري 
الرافــض وبشــكل مطلــق إلســتمرار األســد ونظامــه، كل هــذه اإلحتمــاالت ستشــكل عامــل 
ضاغــط علــى الشــعب الســوري، وعلــى قــواه الثوريــة احلقيقيــة داخــل االئتــاف وهيئــة التنســيق 
والقــوى السياســية والثوريــة األخــرى، والفصائــل العســكرية، واحلركــة اجلماهريــة الــي بــدأت 

تعــود للنشــاط بعــد توقــف القتــل.
التهديــد جــدي وخطــر، وعلينــا أن نعمــل مجيعنــا مــن أجــل محايــة املوقــف وتثبيتــه  وهــذا 
العســكري  السياســي والعمــل  العمــل  املعــزول عــن وحــدة  وتطويــره، إن االكتفــاء ابلرفــض 
وتفاعلهمــا مــع احلركــة اجلماهريــة ســيكون رفضــاً ضعيفــاً قابــًا لاخــراق، لذلــك فإننــا نطلــب 

كمــا كنــا نطلــب ســابقاً:
1- تطويــر املوقــف الرافــض والدعــوة ملؤمتــر وطــي ليوحــد كافــة قــوى الثــورة الوطنيــة املؤمنــة 
ابلدميقراطيــة وابلدولــة املدنيــة الــي تســاوي بــني املواطنــني الســوريني، وهــذه الدعــوة اصبحــت 
ضروريــة جــداً وقــد تكــون الفرصــة املتاحــة لتحقيقهــا اآلن أفضــل ممــا ســبق بســبب جتــاوز 

الضغــوط االقليميــة والدوليــة وقــد ال تتكــرر الفرصــة الحقــاً.
إن من ال يساعد ابلدعوة ملؤمتر سيعاقبه التاريخ وسيهدر فرصة مثينة جداً. 

2- اســتمرار العمــل مــن أجــل حتقيــق عاقــات دوليــة متوازنــة ال خنضــع فيهــا لإلمــاءات، وال 
ننعــزل عــن النشــاط الــدويل، ونعمــل علــى أتمــني أوســع عاقــة مــع القــوى السياســية والنقابيــة 
يف أورواب وهــي الــي تضغــط علــى حكومتهــا لفــرض سياســة أكثــر قــدرة علــى دعــم الثــورة 
الســورية، والعمــل علــى تغيــر صــورة الثــورة الســورية مــن ثــورة يقودهــا إرهابيــني إىل ثــورة شــعب 
متطلــع للحريــة، وهــذا يتطلــب االســتفادة مــن كل االمكانيــات اهلائلــة املتوفــرة لــدى الشــعب 

الســوري.
3- تشــكيل مركــز إعامــي ُمَوحــد للثــورة الســورية لتوحيــد جهــد الســوريني، وللتخلــص مــن 
التطــرف السياســي والتطــرف الديــي، ومــن تســرب أجهــزة األمــن الســورية وغــر الســورية إىل 
داخــل الثــورة مبعــى نشــرها ألخبــار وسياســات تعمــل علــى بعثــرة الثــورة وعلــى تقســيم جهــود 
الســوريني وهي موجودة بشــكل كبر يف اوســاطنا. إن تنســيق اجلهود يتطلب مبادرات جريئة 

وجديــة وعلينــا أن نعمــل مــن أجــل حتقيقهــا فــوراً وإال فإننــا ســنهدر كل مــا كســبناه.

ال حل سياسي بدون 
السوريين فلنعزز دورنا

منصور األتاسي

صحايف وكاتب سوري من أسرة العريب اجلديدسياسي وكاتب سوري
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قضايا سياسية

الباحثــني نظــرًا الّتســاع دائرهتــا،  اهتمــام  مــن  الصــدارة  الوقــت احلاضــر موقــع  احتلــت ظاهــرة اإلرهــاب يف 
وانتشــارها يف معظــم العــامل أبكثــر مــن طريقــة وهيئــة، كمــا أهنــا ليســت جديــدة يف اتريــخ الشــعوب واجملتمعــات، 
بــل عرفتهــا البشــرية منــذ اترخيهــا القــدمي، فهــي ظاهــرة ابتــدأت ابإلقــدام علــى قتــل النفــس البشــرية، حــني اســتباح 

قابيــل قتــل أخيــه هابيــل ظلًمــا وعــدوااًن.
وميكــن اعتبــار اإلرهــاب املتمثّــل يف قتــل األبــرايء واالعتــداء علــى املمتلــكات العامــة واخلاصــة وتدمــر املنجــزات 

اإلنســانية واحلضاريــة مــن قبيــل التطــّرف العملــي.
ولــو اســتعرضنا اترخييًــا بعــض احملطــات هلــذه الظاهــرة، ســنجدها متفّشــية يف بــي إســرائيل، حيــث مارســوا الغلــو، 
والتطــّرف ضــد النصــارى عمليًّــا مــن منطــق عنصــري يقــوم علــى فكــرة أهنــم شــعب هللا املختــار، فــكان مــا أنزلــوه 
هبــم يف عهدهــم األول شــاقًا وعظيًمــا، حــني أابحــوا دماءهــم وأعراضهــم وأمواهلــم، وعــّدوا ذلــك نوًعــا مــن التُقــرب 

إىل هللا تعــاىل.
ويف اجملتمعــات الرومانيــة القدميــة شــهدت النصرانيــة علــى أيــدي األابطــرة الرومــان )نــرون، ودوميشــان ســبتموس 
ســفريوس(، وغرهــم إرهــااًب قاســًيا، بســبب مصــادرة حريــة التديّــن، كمــا مارســت الكنيســة أســلوب اإلرهــاب 

الديــي مــع خمالفيهــا يف عهــد اإلمرباطــور) قســطنطني(.
ويف بريطانيــا، أحرقــت امللكــة )تيــودور( عــام 1155م مئتــني وثاثــة ومثانــني شــخًصا ألهنــم ينتمــون لطائفــة 

الربوتســتانت.
ويف فرنسا، ابتداًء من العام 1208م، وملدة مخس سنوات، قُتل اآلالف من البشر للعّلة نفسها.

ويف أمريــكا، مــورس اإلرهــاب، والقتــل والتشــريد ضــد اهلنــود احلمــر الســكان األصليــني، ابإلضافــة للملونــني 
الســود.

أّمــا الشــعوب اإلســامية، فقــد تعّرضــت أكثــر مــن غرهــا لعمليــات القتــل، واإلابدة اجلماعيــة، ملــّدة قرنــني، 
ابتــداًء مــن هنايــة القــرن العاشــر امليــادي لغــزوات صليبيــة دمويــة يف الشــام ومصــر ـ وأســباهبا معروفــة ملــن أراد 
التوّســع ـ أّمــا األندلــس، فــإن مــا تعــّرض لــه املســلمون مــن ألــوان التعذيــب والتنكيــل واإلابدة اجلســدية يفــوق 
الوصــف، وخاصــة خــال عــام 1609ـ 1610م عــن طريــق حماكــم التفتيــش، الــي ســيقوا إليهــا يف )قشــتالة 

وأشــبيلية وغرانطــة(.
كمــا ذاقــت الشــعوب بعــد ذلــك مــرارة اهليمنــة االســتعمارية اإليطاليــة، والربيطانيــة، والفرنســية، واإلســبانية، 
واهلولنديــة، خــال القرنــني التاســع عشــر، والعشــرين، حيــث تفنّــن دعــاة احلريــة، واحلضــارة ابضطهــاد الشــعوب، 
وهنــب ثرواهتــا، واجتثــاث كل حــركات التحــرر مــن ســطوهتم، بــل تنّكــروا علــى الشــعوب املســتعمَرة مقاومــة هــذا 

اإلرهــاب، ومــا فلســطني عنــا ببعيــدة.
أنــواع االســتغال والقهــر واإلذالل، واألمثلــة  والتــزال شــعوب إســامية، وعربيــة حــى اآلن تتعــّرض لشــّى 

املعاصــرة أكثــر مــن أن حتصــى.
الريــب أن اإلرهــاب مرفــوض يف كل األداين والقوانــني، وميثّــل خطــرًا علــى الــدول واجملتمعــات، إذ يّتخــذ مــن 

إهــاك احلــرث والنســل بغــر حــق، وســيلة لتحقيــق أهــداف دوليــة أو قوميــة أو شــخصية.
وينبــذ اإلســام التطــّرف، واإلرهــاب بــكل أشــكاله، ألنــه ديــن ميتلــك صيغــة وفــاق إنســاين عاملــي، ميلكهــا 
منهًجــا، وميلكهــا ســرة واترخًيــا وحضــارة، مــن غــر مصــادرة حلقــوق اآلخريــن وتطّلعاهتــم، وليــس كمــا يســوّغ 

ويدعــي اآلخــرون احلاقــدون مبخططــات شــيطانية خبيثــة.

اإلرهاب

عبـد العظيـم إسـماعيل

كاتب وصحفي سوري من الرقة

نعــم... ضــرب أمــركا إليــران وقصــم ظهــر إيــران يف املنطقــة ومواجهتهــا حــى تضعــف مــا زال 
ومهــاً وضحــكاً علــى الذقــون، وذر للرمــاد يف العيــون، وكل مــا يُعــرض ويُثــار زوبعــة يف فنجــان. 
إىل الذيــن أيملــون ويتوقعــون حبماســة أن هنــاك حتــركات فعليــة دوليــة أمركيــة وإمــاءات إقليميــة 

أمركيــة ملواجهــة إيــران وميليشــياهتا نذكرهــم فقــط:
- هنــاك حلــف بــني أمــركا وإيــران يف أفغانســتان كان ومــا زال، قــدَّم اإليرانيــون فيــه لألمريــكان 
خارطة املواقع االسراتيجية حلركة طالبان وزودت إيران القيادة العسكرية األمريكية ابملعلومات 
األرضيــة الكاملــة مــع قائمــة بقــادة طالبــان املؤثريــن ومواقــع مقراهتــم، بــل وضــع وفــد مــن كبــار 

اخلــرباء اإليرانيــني ركائــز االســراتيجية العســكرية األمريكيــة يف أفغانســتان.
 ومل تنقطــع االجتماعــات الســرية بــني الطرفــني أبــداً، ومتكنــت أمــركا مــن خــال ذلــك الســيطرة 

علــى أفغانســتان.
- ويف العــراق حلــف أقــوى وأدوم، لقــد قــال )حممــد خامتــي( الرئيــس اإليــراين الســابق يومــاً 

مبقابلــة علنيــة:
لقــد ســاعدان األمريــكان يف أفغانســتان وقضينــا علــى العــدو املشــرك وهــو حركــة طالبــان وقلنــا 
هلــم لنفعــل ذلــك يف العــراق القتــاع صــدام حســني )العــدو املشــرك(، ولنؤســس لشــراكة ســتة 
زائــد ســتة، حتالــف ســت دول حميطــة ابلعــراق مــع مصــر وســت دول غربيــة وعلــى رأس التحالــف 

أمــركا.
وهذا ما كان فعا سراً وعلناً.

- ويف احلــرب األخــرة ضــد مــا أمسوهــا ابحلــرب علــى اإلرهــاب كان احللــف اإليــراين األمركــي 
الفعلــي أقــوى مــن ســابقيه وكان العــدو املشــرك هــذه املــرة )داعــش( فأصبحــت امليليشــيات 
الشــيعية اإليرانيــة هــي الــذراع الربيــة احلقيقيــة للتحالــف األمركــي واخلــرباء األمريكيــون واكبــوا 

امليليشــيات ووجهوهــا وقادوهــا يف بعــض األحيــان إضافــة للغطــاء اجلــوي البعيــد والقريــب.
- ومل تكــن )داعــش( اخلاســر األكــرب يف هــذه احلــرب ألن داعــش خرجــت مــن املــدن وتبعثــرت 
يف كل مــكان وكان اخلاســر األكــرب أهــل الســنة يف العــراق وســورية الذيــن تعرضــوا حلمــات إابدة 
يف كل املــدن املســتهدفة، ومتكنــت إيــران مــن الســيطرة علــى كل املــدن واملناطــق املطلوبــة لفتــح 

)طريــق إيرانيــام الــربي( مــن إيــران عــرب العــراق وســورية إىل املتوســط بغــر انقطــاع.
- قــد ُتصــدر أمــركا علــى إيــران عقــوابت وعقــوابت ال طائــل مــن ورائهــا، فإيــران أتقلمــت 

وفتحــت ممــرات وشــرايني بديلــة مموهــة ملواجهــة أي حصــار أو عقوبــة عــرب بلــدان عديــدة.
وقــد تُرســم ضــرابت عســكرية حمــدودة وتُنفــذ ضــد أهــداف إيرانيــة كضربــة الشــعرات الفارغــة، 
وقــد يُبعــد النفــوذ اإليــراين مــن بعــض املناطــق كمــا حصــل يف املنطقــة اآلمنــة يف أقصــى جنــوب 

غــرب ســورية .
وسيســتمر الصــراخ املتبــادل وبعــض الصــراخ مدفــوع الثمــن، ولكــن مواجهــة حقيقيــة إلضعــاف 

إيــران وقصقصــة أجنحتهــا يف املنطقــة أمــر غــر قريــب مــا مل يكــن للثــوار صمــود وكام آخــر.

نعم... قصم إيران:
ذقون وعيون وفنجان

د. أسامة الملوحي  

كاتب وابحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة محص.
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وهــم  شــاهدوهم  ولكــن  ســرقوا،  عندمــا  اللصــوص  يشــاهدوا  مل  املثــل:(  يف  يقــال 
أواًل،  الســرقة  وتنكشــف  خيتلفــوا  أن  اللصــوص  عــادة  ألن  )؛  الســرقة  يقتســمون 

اثنيــاً. خمططاهتــم  وُتكشــف 
وقــد يكــون تصريــح رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق، نــوري املالكــي، يــوم 25 أاير 
املاضــي مــن هــذا القبيــل؛ فقــد قــال:( إن تنظيــم الدولــة مؤامــرة أمريكيــة، وإن الرئيــس 
األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا هــو مــن صمــم ســقوط املوصــل بيــد التنظيــم، مــن خــال 

اجتماعــات، يف إقليــم كردســتان حضرهــا ضبــاط أمريكيــون ).
كمــا ألقــى املالكــي ابملســؤولية عــن جمــزرة قاعــدة( ســبايكر)يف حمافظــة صــاح الديــن 
إايه ابالنســحاب ( متهمــاً  اجليــش،  الرابعــة يف  الفرقــة  قائــد  علــى  العــراق(  )مشــايل 

تنفيــذاً ألوامــر جهــة سياســية ينتمــي إليهــا)، يف حــني اهتــم حمافــظ نينــوى الســابق، 
أثيــل النجيفــي، املالكــي بعــد هــذه التصرحيــات بـــ (التســاهل يف تســليم املوصــل لتنظيــم 
الدولــة؛ لتصــوره أنــه ال يســتطيع إال محايــة بغــداد وكربــاء وســامراء ودايىل؛ ومــن مث 

فعليــه أن يضحــي بغرهــا مــن املناطــق).
النجيفــي أكــد أن( املالكــي رفــض دخــول قــوات البيشــمركة الكرديــة للمشــاركة يف 
ملنــع  إجــراء  يتخــذ أي  مل  أنــه  وتلعفــر ومنــع ســقوطهما، كمــا  املوصــل  عــن  الدفــاع 
ســقوط املدينــة، ومل يتفــاوض مثــًا مــع الــوالايت املتحــدة أو مــع األكــراد لتفــادي 

.( الســقوط  ذلــك 
اهتــام النجيفــي للمالكــي شــهد عليــه، يف وقــت ســابق، وزيــر اخلارجيــة األمريكــي جــون 
كــري، عندمــا اهتــم املالكــي بتســليم املوصــل لـــ )داعــش( قبــل أشــهر، يف حــني شــهد 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب مــع نــوري املالكــي يف محلتــه االنتخابيــة، عندمــا اهتــم 

أوابمــا بتأســيس )داعــش(.
يف هــذه األايم، دخلــت روســيا يف هــذه اللعبــة؛ وقــد كشــف وزيــر اخلارجيــة الروســي، 
ســرغي الفــروف، عــن اتفــاق ســري بــني حــزب االحتــاد الدميقراطــي وقــوات محايــة 
الشــعب مــع تنظيــم الدولــة، لانســحاب مــن الرقــة، ونقــل املقاتلــني إىل تدمــر، وأعلنــت 
روســيا رفضهــا هــذا االتفــاق، وقامــت ابلفعــل بقصــف الرتــل األول ملقاتلــي التنظيــم 
اخلارجــني مــن الرقــة؛ مــا عطــل االتفــاق مــع األحــزاب الكرديــة اخلاضعــة ألوامــر وزارة 

الدفــاع األمريكيــة البنتاغــون.
هــذا احلديــث يعــي أن أمريــكا متورطــة يف االتفــاق بــني) حــزب االحتــاد الدميقراطــي( 
حتــركات  علــى  البنتاغــون  إشــراف  فرضيــة  يؤكــد  وهــذا  الدولــة،  تنظيــم  مــع  الكــردي 
بــدء  أو عنــد  املوصــل والرقــة يف حزيــران 2014،  )داعــش(، ســواء عنــد احتاهلــا 
إعــان حتجيمــه وادخــاره يف أماكــن أخــرى؛ مــا يعــي أن املعركــة احلاليــة هــي حــول رســم 
خريطــة الشــرق األوســط، فيمــا بعــد )داعــش(، وبذلــك يكــون دور التنظيــم يف آخــر 

فصولــه بشــمايل ســوراي.
الفصــل اجلديــد هــو دور األحــزاب الكرديــة اإلرهابيــة الــي متَّ تصعيــد دورهــا السياســي 
والعســكري منــذ معركــة )كــوابين(، فأمدهتــا أمريــكا ابألســلحة، وال تــزال؛ لتحقيــق 
هــدف واحــد وهــو جعلهــا جــزءاً مــن القــوة العســكرية امليدانيــة واحملليــة الــي حتتاجهــا 
أمريــكا يف املنطقــة، وختــدم مشــاريعها دون مناقشــة، ويتــم إعطاؤهــا األراضــي واملــدن 

علــى حســاب ســكاهنا األصليــني مــن العــرب أو الركمــان مشــايل ســوراي.
هــذا الفصــل يتعــارض مــع مشــاريع روســيا وبشــار األســد مــن جهــة، ويتعــارض مــع 
مشــاريع إيــران واملالكــي واحلشــد الشــعيب الشــيعي مــن جهــة أخــرى، كمــا يتعــارض مــع 

مصــاحل تركيــا واجليــش الســوري احلــر املدعــوم سياســياً وعســكرايً مــن تركيــا.
يف خضــم هــذه الصراعــات والتقســيمات اجلغرافيــة، ال يظهــر للــدول العربيــة موقــف 
للتحالــف بــني اجليــش  موثَـّـق حــول أحــداث مشــايل ســوراي، وإن كانــت أكثــر قــرابً 
الســوري احلر مع تركيا ابلتأكيد، حيث إن عناصر اجليش الســوري احلر هم مواطنون 
ســوريون يدافعون عن مدهنم وقراها كي ال ُتســرق من االحتال اإليراين أو االحتال 

الكــردي.

أمــا التحالفــات املليشــياوية األخــرى بــني املالكــي واحلشــد الشــعيب الشــيعي و)حــزب 
العراقيــة  إيــران ومشــاريعها لاســتياء علــى األراضــي  الشــيعي، فتعمــل لصــاحل  هللا( 
والســورية وربــط خطــوط التواصــل والنقــل اجلغــرايف والدميغــرايف فيهــا مــن طهــران حــى 
شــواطئ املتوســط، يف حــني تدافــع بقــااي جيــش بشــار األســد عــن نفســها وجتــد الدعــم 

الروســي مقابــل إضفــاء الشــرعية الدوليــة لاحتــال الروســي يف ســوراي.
وحبكــم التوحــش الــذي مارســه االحتــال اإليــراين يف العــراق وســوراي وقتلــه مايــني 
املســلمني فيهمــا، ومــا تبعــه مــن تدخــل يف اليمــن ودعمــه النقــاب احلوثــي، فقــد بــدا 
االحتــال اإليــراين مرفوضــاً مــن كل الــدول العربيــة وشــعوهبا، ومرفوضــاً ومكروهــاً مــن 

كل الــدول اإلســامية وشــعوهبا أيضــاً.
وقــد زاد هــذا الرفــض العــريب واإلســامي للتمــدد اإليــراين يف العــراق وســوراي بعــد جمــيء 
ترامــب، ومــا كشــفه مــن خماطــر للتوســع اإليــراين وعــدم االســتقرار واإلرهــاب يف املنطقــة 
والعــامل، يف حــني يتــم إخفــاء اخلطــر والســرقة الــي متارســها األحــزاب اإلرهابيــة الكرديــة 
مشــايل ســوراي، حــى مت كشــفه مــن ِقبــل الــروس والقبائــل العربيــة والركمانيــة، وهــي 

تســتنكر اتفاقهــا مــع )داعــش( لتســليمها تدمــر بــدل الرقــة.
هــذا االتفــاق ومــا جتريــه أمريــكا يف مشــايل ســوراي مــع األحــزاب الكرديــة ال يقــل خطــورة 
عــن اخلطــر اإليــراين، فحــزب االحتــاد الدميقراطــي وقــوات وحــدات محايــة الشــعب أو 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة، هــي يف النهايــة فــروع ســورية حلــزب العمــال الكردســتاين، 
وتعمــل مجيعهــا ابلتعــاون مــع البنتاغــون وتتلقــى األســلحة األمريكيــة الثقيلــة، القتطــاع 
جــزء مــن األراضــي العربيــة مــن ســوراي، إلقامــة كيــان أجنــيب عليهــا، ســواء كان كيــاانً 
كــردايً ســارقاً لــألرض العربيــة أو قاعــدة عســكرية أمريكيــة تّدعــي واشــنطن أهنــا تريــد 

اســتخدامها لوقــف التمــدد اإليــراين، وهــو مــا رفضتــه تركيــا.
تركيــا ترفــض أي دعــم هلــذه األحــزاب الكرديــة اإلرهابيــة، مهمــا كانــت األســباب، 
ولكــن أمريــكا مل تســمع الرفــض العــريب هلــذه السياســة األمريكيــة الــي تضــر ابألمــن 

القومــي العــريب وهتــدد متاســك دولــه واســتقرار املنطقــة.
لقــد نشــرت وزارة الداخليــة الركيــة، بدايــة الشــهر املاضــي، ُكتيبــاً مــن 68 صفحــة، 
ابللغتــني الركيــة واإلجنليزيــة، تكشــف فيــه )العاقــة العضويــة الــي تربــط تنظيــم )ب 
ي د( اإلرهــايب )مشــايل ســوراي( مــع منظمــة )ب ك ك/ ك ج ك( اإلرهابيــة(، وبــنيَّ 
أرضيــة  مــن حشــد  اإلرهابيــة، متكنــت  أن منظمــة )ب ك ك/ ك ج ك(  الكتــاب 
عامــي  بــني  مــا  الســورية  األراضــي  علــى  نشــاطها  خــال  الســوري  الشــمال  هلــا يف 

.1998–1979
وحبســب الكتــاب، فإنــه بنــاًء علــى تعليمــات عبــد هللا أوجــان -رئيــس حــزب العمــال 
الكردســتاين- جــرى أتســيس مــا يعــرف ابســم حــزب االحتــاد الدميقراطــي )ي ك ت( 
يف سوراي )ب ي د(، يف 17 تشرين األول 2003، وتزعَّم نور الدين خلف احملمد، 

الــذي يعــرف ابســم )نــور الديــن الصــويف(، منصــب )الســكرتر العــام( يف التنظيــم.
احلســكة )مشــايل ســوراي( مركــزاً  القامشــلي مبحافظــة  مــن مدينــة  التنظيــم  اختــذ  وقــد 
لنشــاطاته، وشــغل كل مــن صــاحل مســلم )عضــو اجمللــس التنفيــذي لتنظيــم ك ج ك( 
وآســيا عائشــة عبــد هللا )تعــرف ابســم ديــان رحيــان حممــد( منصــيَب الرئيــس املشــارك يف 
)ب ي د(، وكامهــا يتبــى املنطلقــات النظريــة ذاهتــا ملنظمــة )ب ك ك(، ويعتــربان عبــد 

هللا أوجــان )الزعيــم األول(.
وبــنّي الكتــاب اخلطــة الــي يتبعوهنــا يف عمليــات تغيــر الركيبــة الســكانية والتهجــر 
العــرب  ســيما ضــد  ســوراي، وال  د( مشــايل  تنظيــم )ب ي  انتهجهــا  الــي  اجلماعــي 
التجنيــد  وفــرض  املعارضــني،  واضطهــاد  الرهيــب  أعمــال  عــن  فضــًا  والركمــان، 
اإلجبــاري علــى األطفــال والنســاء؛ للحفــاظ علــى حالــة اهليمنــة الــي يفرضهــا علــى 

مناطــق يف مشــال ســوراي.
القنــوات  عــرب  أمريــكا،  يغــازل  أخــذ  ولذلــك  األســد؛  بشــار  يعلمهــا  احلقائــق  هــذه 
الســرية، بقبولــه فكــرة إقامــة حكــم ذايت لألكــراد يف ســوراي أو إقامــة دولــة كرديــة، 

مقابــل بقائــه يف الســلطة علــى أرض ســوراي املفيــدة الــي حتفــظ النفــوذ اإليــراين الطائفــي 
أن  األســد(  )بشــار  يعلــم  وهــو  الدوليــة،  والعســكرية  االقتصاديــة  الروســية  واملصــاحل 
العربيــة، وإمنــا يف األراضــي  التارخييــة لألكــراد ليســت يف األراضــي  القوميــة  احلقــوق 

التارخييــة. الواثئــق  اإليرانيــة حبســب 
لكــن بشــار األســد الــذي فــرط يف األمــن القومــي العــريب إليــران وروســيا مقابــل بقائــه 
ابلســلطة يف الســنوات األخــرة، علــى أمت االســتعداد أن يزيــد يف هــذا التفريــط لصــاحل 
حــزب العمــال الكردســتاين وتقســيم ســوراي أيضــاً؛ مــا يعــي أن الــدول العربيــة وشــعوهبا 
مطالَبــة أبن تدافــع عــن حقوقهــا يف ســوراي، فســوراي أراٍض عربيــة وليســت إيرانيــة وال 
تركيــة وال روســية وال كرديــة وال أمريكيــة وال إســرائيلية، والــدول العربيــة أحــق دول العــامل 

ابلدفــاع عــن احلقــوق العربيــة يف ســوراي.
طريقــة رفــض الــدول العربيــة لتقســيم ســوراي ال جيــب إعاهنــا قــواًل فقــط؛ بــل ال بــد مــن 
اختــاذ اخلطــوات الــي متنــع التقســيم، ومتنــع إعطــاء األكــراد أرضــاً عربيــة إلقامــة كيــان هلــم 
عليهــا، وابألخــص أنــه ال يوجــد وســط دميغــرايف كــردي يصلــح إلقامــة دولــة عليهــا، 
ومــا يتــم مــن تغيــر دميغــرايف وهتجــر ســكاين واالســتياء علــى بيــوت النــاس ومنازهلــم 
هــي أعمــال غــر قانونيــة، ال تقــل يف خمالفتهــا للقانــون الــدويل عــن بنــاء املســتوطنات 

الصهيونيــة يف األراضــي العربيــة بفلســطني.
الــدول العربيــة مطالَبــة برفــض الدعــم األمريكــي لألحــزاب اإلرهابيــة الكرديــة، ولــو كان 
ذلــك حبجــة مواجهــة )داعــش(؛ ألن )داعــش( لعبــة أمريكيــة أواًل، علــى ذمــة ترامــب 
ونــوري املالكــي، واتفــاق هتريــب )داعــش( إىل تدمــر مــن الرقــة دليــل علــى ذلــك، ولــو 
كانــت أمريــكا صادقــة بتصفيــة )داعــش( ملــا أعاقــت حتريــر تركيــا ملنبــج، وملــا عرقلــت 
املشــروع الركــي الســتعادة الرقــة مــن )داعــش( دون احلاجــة إىل قــوات محايــة الشــعب 
وقــوات ســوراي الدميقراطيــة أيضــاً، ولكــن أمريــكا موغلــة يف تنفيــذ خططهــا الــي هتــدد 

األمــن القومــي العــريب والركــي معــاً.
لقــد أصــدر حتالــف العشــائر العربيــة والركمانيــة بيــاانً، يــوم األول مــن حزيــران اجلــاري، 
يســتنكر فيــه عمليــة تســليم )داعــش( الرقــة لـــ )ب ي د(، واصفــاً إايهــا بـــ )اللعبــة(، 
وأعرب حتالف العشــائر العربية الركمانية يف ســوراي، أن تســليم تنظيم داعش اإلرهايب 
مدينــة الرقــة )مشــال(، لتنظيــم )ب ي د/ ب ك ك( اإلرهــايب ســيكون لعبــة مرفوضــة 

بشــكل قطعــي.
وشــدد البيــان علــى أن الســوريني لــن يقبلــوا بســيطرة )ب ي د( علــى الرقــة، معــرابً عــن 
إدانتــه للــوالايت املتحــدة الــي هيــأت األرضيــة لـــ )ب ي د( يف هــذا اإلطــار، وأكــد أن 
)إخــراج الــوالايت املتحــدة واملوالــني هلــا، تنظيمــاً إرهابيــاً )مــن الرقــة( وإدخــال تنظيــم 

إرهــايب آخــر، يشــر إىل مــدى جتاهلهــم لرغبــات وطموحــات الشــعب الســوري(.
ألهنــا  متعمــدة؛  أمريــكا  تتجاهلهــا  الســوري  للشــعب  والطموحــات  الرغبــات  هــذه 
تســتهدف اســتقرار ســوراي أواًل، ولكنهــا يف الوقــت نفســه تســتهدف الــدول العربيــة 
وأمنهــا الوطــي والقومــي كمــا تســتهدف تركيــا أيضــاً، فــإذا كانــت أمريــكا جــادة يف 
محايــة الــدول العربيــة واملنطقــة مــن النفــوذ اإليــراين اإلرهــايب، فإهنــا مطالَبــة ابحلفــاظ علــى 
األمــن القومــي العــريب وعــدم اقتطــاع أراٍض عربيــة لغــر العــرب، وإال فــإن أمريــكا تكــرر 
أخطــاء بريطانيــا بوعــد بلفــور الــذي اقتطــع أراضــي عربيــة لليهــود عــام 1917؛ فــأدى 

ذلــك إىل حــروب وعــدم اســتقرار ابملنطقــة مــا زالــت مســتمرة حــى اآلن.
أو  لإليرانيــني  أو  لألكــراد  ســواء  العــرب،  لغــر  عربيــة  أرٍض  اقتطــاع  فــإن  كذلــك، 
غرهــم، ســوف يشــعل احلــروب يف املنطقــة لقــرن قــادم أيضــاً، وال ميكــن إحبــاط ذلــك 
إال مبوقــف عــريب موحــد وصلــب وجــاد ضــد تقســيم ســوراي والعــراق أواًل، وضــد إقامــة 
كياانت سياســية أو حكم ذايت عليها لغر العرب، فأمريكا ال متلك احلق يف مكافأة 
مليشــيات كرديــة تقاتــل معهــا إبعطائهــا أراضــي ال متلكهــا أمريــكا وال األكــراد، وإال 
القوميــة  أبنــاء  مقدمتهــم  املايــني، ويف  أرواح  ســوف حتصــد  القادمــة  احلــروب  فــإن 

الكرديــة املخدوعــني ابملشــاريع األمريكيــة واإلســرائيلية.

خطر مشاريع حزب العمال الكردستاني على الدول العربية

محمد زاهد جول

 كاتب وحملل تركي - رئيس بيت اإلعاميني العرب يف تركيا
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Ülkeleri Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara Türkiye’nin başlattığı yardım seferberleri tüm 
hızıyla sürüyor. Kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bölgeye yardımlar sürerken Başbakan Binali Yıldırım da Bangla-
deş’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kızılay yeleğini giyerek Arakanlılara yardım malzemesi dağıtan Başbakan Yıldırım, dünyanın 
en büyük insani krizini yaşayan Arakanlı Müslümanlara daha fazla yardım yapılması gerektiğini vurguladı.
 Bakanlar, Milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Denetim Kurulu Üyesi İlhami 
Yıldırım’ın da olduğu kalabalık bir heyetle Bangladeş’e giden Başbakan Binali Yıldırım, ülkeye sığınan ve dünyanın en büyük 
insani krizini yaşayan Arakanlı Müslümanlara daha fazla yardım için temaslarda bulundu.

Doğu Guta’nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikâyesinin dünyaya duyurulmasıyla başlayan dayanışma kampanyasına Gazi-
antep de katıldı. Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta’nın 
simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikâyesinin dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanış-
ma kampanyasına yoğun destek verdi. Kerim Bebek dayanışma kampanyasına Bülbülzade Vakfı önünde yapılan basın açıklamayla 
Gaziantep’deki duyarlı vatandaşlar da katıldı. Bülbülzade Vakfı ve Şafak Derneğinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Bülbül-
zade Vakfı önünde bir basın açıklaması yapıldı.

بشـــكل حثيـــث تتواصـــل حالـــة االســـتنفار اإلغاثـــي الـــي أطلقتهـــا تركيـــا مـــن أجـــل مســـاعدة مســـلمي آراكان الذيـــن هربـــوا مـــن بلدهـــم ميامنـــار 
وجلـــأوا إىل بنغـــادش. ويف الوقـــت الـــذي تعمـــل فيـــه املؤسســـات العموميـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين علـــى إيصـــال املســـاعدات إىل املنطقـــة، 
أدى رئيـــس الـــوزراء بـــن علـــي يلـــدرم زايرة إىل بنغـــادش. وقـــام بتوزيـــع املســـاعدات بنفســـه مرتـــدايً صدريـــة اهلـــال األمحـــر الركـــي. وأكـــد رئيـــس 

الـــوزراء علـــى ضـــرورة مضاعفـــة املســـاعدات املقدمـــة إىل مســـلمي إقليـــم آراكان الـــذي يشـــهد أكـــرب أزمـــة إنســـانية يف العـــامل.
وكان يلـــدرم قـــد توجـــه إىل بنغـــادش رفقـــة وفـــد رفيـــع املســـتوى يضـــم عـــدداً مـــن الـــوزراء ونـــواب الربملـــان والبرقراطيـــني، إضافـــة إىل رئيـــس مجعيـــة 
اهلـــال األمحـــر الركـــي الدكتـــور كـــرم قنيـــق وعضـــو هيئـــة الرقابـــة إهلامـــي يلـــدرم. وأجـــرى رئيـــس الـــوزراء هنـــاك سلســـلة مـــن اللقـــاءات مـــن أجـــل 

مضاعفـــة املســـاعدات ملســـلمي آراكان الاجـــني يف بنغـــادش والذيـــن يعيشـــون أكـــرب أزمـــة إنســـانية يف العـــامل.

مع نشر قصته على العامل شاركت والية غازي عنتاب يف محلة مساعدة الرضيع كرمي الذي حتولت قصته إىل رمز للغوطة الشرقية.
فإثـــر انتشـــار قصـــة ذلـــك الرضيـــع الـــذي فقـــد أمـــه وعينـــه اليســـرى يف هجـــوم لنظـــام بشـــار األســـد يف العاصمـــة الســـورية دمشـــق، أطلـــق 
انشـــطون علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي محلـــة مســـاعدة لكـــرمي لقيـــت دعمـــا واســـعاً مـــن طـــرف املتابعـــني. وابلتعـــاون مـــع مجعيـــة شـــفق 
نظـــم وقـــف بلبـــل زادة اجتماعـــاً صحفيـــاً أمـــام مقـــره. واســـتجابة للبيـــان الصحفـــي الـــي متـــت تاوتـــه هنـــاك، هـــب العديـــد مـــن أصحـــاب 

الضمائـــر احليـــة مـــن أهـــايل املدينـــة للمســـامهة يف مســـاعدة الرضيـــع كـــرمي.

لجنة سوريا تجتمع في قريق خان

حملة جديدة من تركيا لمساعدة مسلمي آراكان

دعم من غازي عنتاب لمساعدة الرضيع كريم

Suriye Komisyonu Kırıkhan’da Toplandı

Türkiye’den Arakanlılara Yardım İçin Yeni Hamle

Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu, Prof. Dr. Adnan Demircan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İktidar Mücadelesi; Haricilik ve 
Tarihin Tekerrürü” başlıklı konferans düzenledi. Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu, Öğretmen Hasbihalleri kapsamında Prof. 
Dr. Adnan Demircan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İktidar Mücadelesi; Haricilik ve Tarihin Tekerrürü” başlıklı bir konferans düzen-
ledi. 22 Aralık Cuma günü Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Bülbülzade Vakfı Öğretmen 
Komisyonu Başkanı Mehmet Hıdır Akaslan, komisyon üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

نظمـــت جلنـــة املدرســـني يف وقـــف بلبـــل زادة نـــدوة بعنـــوان »الصـــراع علـــى الســـلطة؛ اخلـــوارج وتكـــرر التاريـــخ« شـــارك فيهـــا الربوفيســـور 
الدكتـــور عـــدانن دمرجـــان كمتحـــدث. ومتـــت النـــدوة يـــوم اجلمعـــة 22 ديســـمرب 2017 يف قاعـــة داود اوزگـــول للمحاضـــرات التابعـــة لوقـــف 

بلبـــل زادة، وشـــارك فيهـــا رئيـــس جلنـــة املدرســـني ابلوقـــف حممـــد خضـــر آق اصـــان وأعضـــاء اللجنـــة وعـــدد كبـــر مـــن املدعويـــن.

الصراع على السلطة؛ الخوارج وتكرر التاريخ
İktidar Mücadelesi; Haricilik ve Tarihin Tekerrürü

Kerim Bebek Dayanışmasına Gaziantep’ten Destek

Anadolu Platformu Suriye Komisyonu çalışmaları değerlendirmek üzere Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toplandı.
Anadolu Platformu Suriye Komisyonu Suriye konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 24 Aralık Pazar 
günü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toplandı. Toplantıya Erzin, Hassa, Dörtyol, İskenderun, Payas ve Kırıkhan’da 
çalışma yürüten Anadolu Platformu üyesi dernek yetilileri ile İyilikder temsilcileri katıldı. Toplantıda durum değer-
lendirmesi yapılarak ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

اجتمعت جلنة سوراي مبنتدى األانضول يف بلدة قريق خان التابعة لوالية هاطاي من أجل تقييم أعماهلا املتعلقة بسوراي.
وشـــارك يف االجتمـــاع املنعقـــد يـــوم األحـــد 24 ديســـمرب 2017 ممثلـــون عـــن مجعيـــة إييلكـــدر ومســـؤولون يف اجلمعيـــات ذات العضويـــة يف 
املنتـــدى يف كل مـــن ارزيـــن وخاصـــة ودورت يـــول واســـكندرون واپايس وقريق خـــان. ومت يف االجتمـــاع تقييـــم الوضـــع وتبـــادل األفـــكار حـــول 

ــاً. ــال الـــي ســـتجري الحقـ األعمـ
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اتحاد طلبة األناضول ينظم مسابقة صورة وآية
AÖB’den Bir Fotoğraf Bir Ayet Fotoğraf Yarışması

nadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Komisyonu Türkiye genelinde “Bir Fotoğraf Bir Ayet” başlıklı fotoğraf yarışması düzenli-
yor. Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Ortaöğretim Komisyonu Türkiye genelinde “Bir Fotoğraf Bir Ayet” başlıklı fotoğraf yarış-
ması düzenliyor. Son başvuru tarihinin 23 Mart 2018 olarak açıklandığı yarışmada Türkiye genelinde birinci olan yarışmacıya 
Umre ziyareti, ikinciye fotoğraf makinesi ve üçüncüye dizüstü bilgisayar verilecek. İl genelinde ise; birinciye tam altın, ikinciye 
yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek. Dereceye giren tüm öğrencilere kitap seti hediye edilecek. Yarışma sonuçları 15 
Nisan 2018’de açıklanacak. Başvuru ve detaylı bilgi için Anadolu Öğrenci Birliği’nin web sitesini ziyaret ediniz.

تنظـــم جلنـــة التعليـــم اإلعـــدادي يف احتـــاد طلبـــة األانضـــول مســـابقة يف عمـــوم تركيـــا يف جمـــال التصويـــر الشمســـي حتـــت شـــعار 
ــدمي طلبـــات املشـــاركة يف املســـابقة الـــي  ــة تقـ ــو اتريـــخ هنايـ ــارس 2018 هـ ــن أن 23 مـ ــة عـ ــة«. وأعلنـــت اللجنـ ــورة وآيـ »صـ
ســـيفوز فيهـــا املتســـابق األول بعمـــرة، والثـــاين آبلـــة تصويـــر والثالـــث حباســـوب حممـــول. كمـــا ســـيفوز األول يف عمـــوم الواليـــة 
بقطـــة ذهبيـــة كاملـــة، والثـــاين بنصـــف قطعـــة ذهبيـــة والثالـــث بربـــع قطعـــة ذهبيـــة. وســـينال بقيـــة املتفوقـــني جمموعـــة مـــن الكتـــب 
القيمـــة. ومـــن املقـــرر أن يتـــم اإلعـــان عـــن نتائـــج املســـابقة يف 15 نيســـان 2018. وميكـــن دخـــول موقـــع احتـــاد طبلـــة 

ــا. ــة عنهـ ــابقة وللحصـــول علـــى معلومـــات مفصلـ األانضـــول لتقـــدمي طلـــب للمشـــاركة يف املسـ

توزيع العاطف الشتوية على أيتام جرابلس

İHH Dünya’da savaş, yoksulluk, doğal afet ve her türlü insani krizde hayırseverlerin yardımıyla mağdurlara yardım elini uzatmaya 
devam ediyor. Dünyada 90 bine yakın yetimi sürekli destek kapsamına alarak dünyanın en ücra köşelerine kadar hayrın ulaştırılmasına 
aracılık eden İHH, savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyeli yetimlere destek oluyor. Kış yardımları kapsamında  Suriye’nin İdlip, 
Hama, Lazkiye, Halep kırsalları ile Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki Cerablus, El-Bab, Marea(Çobanbey) ve Azez’de  toplam 20 bin yetim 
çocuk giydirilecek. Bu kapsamda İHH’nın başlatmış olduğu projeyle Fırat Kalkanı Operasyonu’yla huzura kavuşan Cerablus’taki 
yetimhanede bulunan 54 yetime de mont yardımında bulunuldu.

Cerabluslu yetimlere mont yardımı
بفضـــل تربعـــات أهـــل اخلـــر تواصـــل هيئـــة İHH لإلغاثـــة مـــد يـــد املســـاعدة إىل الفقـــراء واحملتاجـــني واملظلومـــني واملتضرريـــن مـــن احلـــروب والكـــوارث الطبيعيـــة 
وخمتلـــف األزمـــات اإلنســـانية يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل. وتقـــوم İHH بـــدور الوســـيط بـــني املتربعـــني واحملتاجـــني مـــن أجـــل إيصـــال املســـاعدات بشـــكل دائـــم 
إىل حنـــو 90 ألـــف يتيـــم يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل. وهـــي تدعـــم األيتـــام الســـوريني منـــذ اليـــوم األول مـــن احلـــرب الســـورية. يف إطـــار املســـاعدات الشـــتوية 
ســـتقوم اهليئـــة إبكســـاء مـــا جمموعـــه 20 ألـــف يتيـــم يف كل مـــن إدلـــب ومحـــاه والاذقيـــة وحلـــب وأرايفهـــا، ويف منطقـــة درع الفـــرات الـــي تشـــمل كا مـــن 
جرابلـــس والبـــاب ومـــارع )وچوابن بـــك( وإعـــزاز. يف هـــذا اإلطـــار ســـتعمل هيئـــة İHH لإلغاثـــة يف هـــذا املشـــروع الـــذي أطلقتـــه علـــى دعـــم ومســـاعدة 54 

يتيمـــا يعيشـــون يف دار األيتـــام يف جرابلـــس الـــي حتســـنت أحواهلـــا مـــع عمليـــة درع الفـــرات.

الشتاء يشعرك بالبرد وفعل الخير يشعرك بالدفئ

İyilikder olarak, ‘’Soğuk Üşütür,İyilik Isıtır’’ sloganıyla düzenlediğimiz kampanyayla bu kış da ih-
tiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımlarını sürdürüyoruz. Kış soğuklarının artık kendini iyiden 
iyiye hissettirdiği şu günlerde yürüttüğümüz kış kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giysi 
ihtiyaçlarını karşılamak adına üşüyen çocuklar rüya göremez diyoruz ve çocuklarımızın bir nebze 
de olsa sıcak giysileriyle kışın kavurucu soğuğundan korumaya çalışıyoruz.
 Kampanyamız, kış ayları süresince devam edecek ve kış fonunda biriken bağışlar, İyilikder’in yıl 
boyunca tespit ettiği ülkemizdeki yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacir kardeşleri-
mize dağıtılacak.
 Kış kampanyasının içeriği; çocuk mont, çocuk bot, pantolon, çocuk kazak ve kışlık battaniyeden 
oluşmaktadır.
 Bağış tutarları; Çocuk Mont:
35 TL, Çocuk Kazak : 15 TL , Çocuk Pantolon : 15 TL ,Çocuk Bot : 35 TL, Battaniye : 35 TL, So-
ba(borular dahil) 250 TL, Şefkat Paketi - Tüm Kışlıklar : 135 TL şeklinde belirlenmiştir.
Bağışçılarımız diledikleri ürün için diledikleri adette bağış yapabilirler.Dileyen kışlıklardan bir ta-
nesine,birkaç adet ya da tüm kışlıkların bulunduğu şefkat paketlerimize bağışta bulunabilirler.
Kış yardımları kapsamında, online bağış ekranından 
https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/

 banka ya da kredi kartıyla bağış yapılabileceği gibi aşağıda bulunan hesap numaralarına yapılacak 
Havale/EFT ile ulaştırılabilmektedir.

KUVEYT TÜRK      : TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03
VAKIFBANK          : TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83
ZİRAAT BANKASI : TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01
ALBARAKA TÜRK  : TR42 0020 3000 0194 7668 0000 01
PTT BANK               : 11653774 FATİH ŞUBESİ

Soğuk Üşütür İyilik Isıtır

نظمـــت مجعيـــة إييلكـــدر محلـــة حتـــت عنـــوان »الشـــتاء ُيشـــعرك ابلـــربد وفعـــل اخلـــر يشـــعرك ابلدفـــئ«، تعمـــل مـــن خاهلـــا 
علـــى توزيـــع املابـــس الشـــتوية علـــى أطفـــال العائـــات احملتاجـــة. وهبـــذه احلملـــة الشـــتوية الـــي أطلقناهـــا يف هـــذه األايم الـــي 
بـــدأ فيهـــا الـــربد يشـــتد، حنـــاول أن خنفـــف علـــى أطفـــال العائـــات احملتاجـــة بـــرد الشـــتاء ولـــو قليـــًا، إذ أن األطفـــال الذيـــن 

ينامـــون يف الـــربد ال يـــرون األحـــام.
وســـتتواصل احلملـــة طيلـــة فصـــل الشـــتاء، وســـيتم توزيـــع مـــا يتبقـــى يف صنـــدوق احلملـــة الشـــتوية علـــى العائـــات احملتاجـــة 

واأليتـــام واملتضرريـــن مـــن احلـــروب مـــن إخوتنـــا املقيمـــني داخـــل تركيـــا.
وتتضمن احلملة توزيع املعاطف واألحذية والسراويل واألقمصة الشتوية على األطفال، وكذلك البطانيات الثقيلة.

وتقدر أمثان هذه املواد كالتايل:
معطـــف األطفـــال بــــ35 لـــرة تركيـــة، القميـــص الشـــتوي بــــ15 لـــرة، الســـروال الشـــتوي بــــ15 لـــرة، حـــذاء الطفـــل الواحـــد بــــ 

35 لـــرة، البطانيـــة الثقيلـــة بــــ35 لـــرة، واملدفئـــة الواحـــدة مـــع كافـــة مســـتلزماهتا بــــ250 لـــرة.
كما مت حتديد تكلفة حزمة الشفقة الي تتضمن كافة املستلزمات الشتوية بـ135 لرة تركية.

وميكـــن ألهـــل اخلـــر التـــربع ابملـــادة الـــي يريدوهنـــا وابلعـــدد الـــذي يريدونـــه، ســـواًء كانـــت قطعـــة واحـــدة أو عـــدة قطـــع أو 
كافـــة القطـــع الـــي تتضمنهـــا حزمـــة الشـــفقة.

يف إطار املساعدات الشتوية ميكنكم الدخول إىل موقع:
https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/

والتربع عن طريق بطاقة السحب اآليل أو بطاقة االئتمان، كما ميكنكم إرسال حوالة مصرفية إىل األرقام التالية:

KUVEYT TÜRK: TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03 :البنك الكوييت الرتكي
VAKIFBANK: TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83 :بنك األوقاف

ZİRAAT BANKASI: TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01 :البنك الزراعي
ALBARAKA TÜRK: TR42 0020 3000 0194 7668 0000 01 :بنك الربكة

PTT BANK: 11653774 FATİH ŞUBESİ :بنك الربيد الرتكي
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يــوم  شــارك إعاميــون ســوريون يف تركيــا جبلســة حواريــة 
12 تشــرين اثين / نوفمــرب 2017، أقيمــت يف مدينــة 
تنفيذهــا  مت  الــي  )اجلمهــور(  دراســة  حــول  عينتــاب، 
األورويب  االحتــاد  مــن  بدعــم  الســوري،  الداخــل  يف 
واليونســكو، ومؤسســات أوربيــة أخــرى، خــال الفــرة بــني 
أيلــول/ ســبتمرب 2015 وشــباط/ فربايــر 2016 حيــث 
مشلــت الدراســة العديــد مــن احملافظــات الســورية، ســواء 
الــي كانــت حتــت ســيطرة النظــام الســوري، أو تلــك الــي 
 Free قامــت مؤسســة  وقــد  املعارضــة،  عليهــا  تســيطر 
مــع  وابلتعــاون  اهلولنديــة   Press Unlimited
مؤسســات أوروبيــة أخــرى إبجــراء هــذه الدراســة املســحية 
حول اجلمهور املســتمع، أو القارئ، أو املشــاهد لوســائل 
اإلعــام الســوري عــام 2016، وقــد القــت هــذه الدراســة 
بعــض االنتقــادات واملاحظــات مــن قبــل وســائل اإلعــام 
إىل  دعــا  ممــا  الداعمــة،  األوروبيــة  واملؤسســات  الســورية 
خمتصــني  قبــل  مــن  حوهلــا  والتقييــم  النقــاش  مــن  مزيــد 
إعامــني لتشــريح الدراســة ســلًبا أم إجيــااًب، فكانــت هــذه 

اجللســة الــي أشــران اليهــا.
الدكتــور فيليــب مــداانت أدار دفــة النقــاش، مــن خــال 
تنظيــم هــذا االجتمــاع البحثــي املعّمــق. وقــد أكــد إلشــراق 
كرأي شــخصي حول الدراســة قائًا:) أعتقد أن املشــهد 
هــذه  فــإن  وعليــه  بســرعة،  متغــر  الســوري  السياســي 
الدراســات جيــب أن تراعــي ذلــك يف منهجيتهــا، األمــر 
الــذي أكــد عليــه بعــض الزمــاء أيًضــا، وهــذا ال ينفــي 

أمهيــة الدراســة ومثياهتــا نظــرًا لشــحها(.
 والواقع أن دراســة )اجلمهور( عمل حبثي ميداين، يتناول 
الــي  االعــام  لوســائل  وتقييمــه  الســوري  اجلمهــور  رأي 
يتابعها سواء املسموعة، أم املقروءة أم املشاهدة، خروًجا 
ابســتنتاجات وصلــت إليهــا الدراســة، حســب االســتبيان 
املــوزع علــى بعــض شــرائح اجملتمــع الســوري، ضمــن بعــض 
احملافظــات مشــروع البحــث. وثبــت مــن خــال الدراســة 
مــن  املبذولــة  اجلهــود  أن  مــن  للتأكــد  هنــاك حاجــة  أن 
يف  مرّكــزة  ســورية  يف  اإلعامــي  املشــهد  دخــول  أجــل 
ــن املؤسســات اإلعاميــة مــن  االجتــاه الصحيــح حــى حتسِّ
وحــى  املمكنــة،  الفــرص  وحتديــد  أنشــطتها  اســتهداف 
ــن األطــراف الفاعلــة مــن توجيــه وقيــاس جهودهــا،  حتسِّ
إىل  الوصــول  اإلنســاين  اجملــال  للعاملــني يف  يتــاح  وحــى 
البحــث  ويشــكل  أفضــل.  بشــكل  ومتكينهــم  الســكان 
اخلطــوة األوىل يف هــذه العمليــة. حــى يكــون مــن املمكــن 
أن يســتند علــى األرض فهــو يهــدف إىل وضــع صــورة 
وســائل  تطويــر  مــن  حيــدث  ملــا  عليهــا  االعتمــاد  ميكــن 
وســائل  اســتخدام  حقائــق  إىل  املســتقبل  يف  اإلعــام 
اإلعــام يف ســورية املســتقبل، وإىل مســتوى الثقــة الــذي 
يتمتــع بــه الشــعب الســوري يف قنواتــه اإلعاميــة، والغــرض 
مــن الدراســة هــو توفــر األدوات الازمــة للمشــاركة املطلعــة 
أخــرى  دراســة  وهنــاك  الســوري،  اإلعامــي  املشــهد  يف 
أجريــت حديثًــا، أكــدت أنــه كان هنــاك 343 منظمــة 
والكثــر  عــام 2011،  منــذ  ســورية  نشــطة يف  إعاميــة 
منهــا مغلــق منــذ ذلــك احلــني. وتشــكل حقائــق ســاحة 
املعركــة، وســحب دعــم اجلهــات املاحنــة الدوليــة والتدهــور 
العام يف البيئة التشــغيلية، مجيعها، عوامل مســّببة حلاالت 
اإلغــاق هــذه، وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعــوابت، بُذلــت 
حــرة  إعــام  وســائل  تطويــر  للمســامهة يف  جهــود كثــرة 

 GFMD .وهامــة، والــي متثــل يف صــدارة هــذا الدعــم
وقــد كان  الدعايــة.  قنــوات  هليمنــة  مضــادة  جهــة  وهــي 
أعضــاء املنتــدى العاملــي لتطويــر اإلعــام قــد ســاهم جنًبــا 
الناشــئة  الســورية  اإلعاميــة  املؤسســات  مــع  جنــب  إىل 
العاملــني  علــى  املهــي  الطابــع  إضفــاء  يف  بشــكل كبــر 
ومــع  التنظيميــة.  القــدرات  وتطويــر  اإلعــام  جمــال  يف 
ذلــك، تعرقلــت اجلهــود نتيجــة قلــة توفــر البحــوث حــول 
شــرائح اجلمهــور الســوري، والقنــوات اإلعاميــة، وأتثــر 
الســورية. ويف حالــة عــدم وجــود  املؤسســات اإلعاميــة 
أســاس  علــى  التدخــات  تصميــم  مت  أفضــل،  بيــاانت 
الدراســات علــى نطــاق صغــر، والعّينــات غــر املكتملــة،

واالفراضــات علــى أســاس اخلــربات يف أماكــن أخــرى مــن 
العــامل. وقــد عملــت الدراســة )بــني أيدينــا( علــى اعتبــار 

البحــث اإلعامــي الصحيــح أساًســا جوهــراًي أيًضــا لتطويــر 
التمويــل  أي منظمــة إعاميــة ترغــب يف احلصــول علــى 
مــن مبيعــات اإلعــاانت. وقــد ثبــت أن جــذب املصــادر 
التجاريــة أصبــح صعبًــا للغايــة حــى ابلنســبة إىل وســائل 
اإلعــام األكثــر جناًحــا، وذلــك بســبب عــدم قدرهتــا علــى 
إثبــات أي أتثــر أو حصــة يف الســوق الســوري. وابلتــايل 
فــإن عــدم وجــود حبــوث، يُعرقــل قــدرات املنظمــات علــى 
أن تصبــح أطرافًــا فاعلــة مســتدامة ماليًــا. ويتمتــع احلصــول 
اجلمهــور  شــرائح  حــول  موثوقــة  أحبــاث  بيــاانت  علــى 
الســوري بتأثــر حمتمــل يتخطّــى مســألة تلبيــة احتياجــات 
وســائل اإلعــام واملؤسســات املعنيــة ابلتطويــر اإلعامــي. 
مهمــة  اســراتيجية  أداة  تشــكل  أن  أيًضــا  ميكــن  كمــا 
للعاملــني واملنظمــات يف اجملــال اإلنســاين الــي حتتــاج إىل 

تقــدمي معلومــات هامــة إىل الســكان الســوريني، الذيــن هــم 
يف حاجــة كبــرة إىل التمكــني والدعــم. ومــن خــال معرفــة 
كل مــن قنــوات االتصــال املتاحــة، واجملتمعــات الــي ميكــن 
الوصــول إليهــا أو ال، واحتياجــات هــذه اجملتمعــات فيمــا 
ابلتطويــر  املعنيــون  عندئــٍذ  يســتطيع  املعلومــات،  خــص 
اإلعامــي واملنظمــات املتخصصــة أن يتأكــدوا مــن حســن 
اســتخدام املــوارد وتوزيعهــا الصحيــح علــى قنــوات التواصــل 

ووســائل اإلعــام.
ويتضــح أن البحــث قــد واجــه بعــض القيــود، أوهلــا كان 
الوضــع األمــي يف بعــض املناطــق األكثــر خطــورة. واملســألة 
البيــاانت.  الفــي يف تطبيــق مجــع  التعطــل  الثانيــة كانــت 
حيــث اخلطــة األوليــة اســتخدام تطبيــق اهلاتــف احملمــول 
تقــوم  والــي  احملمولــة،  اهلواتــف  عــرب  البيــاانت  جلمــع 
ــا إىل خــادم آمــن ميكــن الوصــول إليــه مــن  ابإلرســال رقمًي
هــذا  يف  امليــزة  وتكمــن  املركــزي.  البحــث  فريــق  جانــب 
التطبيــق يف القــدرة علــى مجــع البيــاانت دون احلاجــة إىل 
اتصــال الســلكي يف موقــع املقابلــة. وهــذا كان مــن شــأنه 
توفــر وقــت هائــل يف إدخــال البيــاانت وإزالــة احلاجــة إىل 
التطبيــق تســبب يف  محــل اســتبياانت ورقيــة، لكــن هــذا 
مشــكات يف وقــت مبكــر مــن مرحلــة العمــل امليــداين. 
يف البدايــة كان املســاحون غــر قادريــن علــى الوصــول إىل 

حســاابهتم. وبعــد ذلــك، توقــف التطبيــق عــن قــراءة
أدى  الــذي  األمــر  العربيــة،  ابللغــة  النصيــة  البيــاانت 
مــن  للعديــد  لاســرجاع  قابــل  وغــر  فقــدان كبــر  إىل 
االســتبياانت. ومــن مث مت االنتقــال ابلكامــل إىل النســخ 
أمــا  للبيــاانت.  إضــايف حمتمــل  فقــدان  ملنــع أي  الورقيــة، 
الصحيــح  غــر  ابملــلء  متعلقــة  فكانــت  الثالثــة  املشــكلة 
لاســتبياانت مــن قبــل بعــض الباحثــني امليدانيــني. حيــث 
مشــارك،   1.500 املســتهدفة  األصليــة  العينــة  بلغــت 
يف  اإلفــراط  تطلــب  الوضــع  أن  إىل  ونظــرًا  ذلــك  ومــع 
ومت  اســتبيان.  حــوايل 2.200  مجــع  مت  العينــات،  أخــذ 
اعتبــار 1.708 اســتبياانت موثوقــة وصحيحــة، بعدمــا مت 
قــد جــرى  اســتبيان  مــن 500  يقــرب  مــا  اكتشــاف أن 
ملؤهــا مــن جانــب املســاحني وليــس املشــاركني. وكانــت 
االســتبياانت احملذوفــة مــن إدلــب حــوايل 200، ودرعــا 

.100 دمشــق  وريــف  ودمشــق   ،200
ومــن يتابــع هــذه الدراســة وعــرب االطــاع والتمحيــص فيهــا 
جيــد أن هنــاك الكثــر مــن العثــرات واهلنــات، ليــس أوهلــا 
االعتمــاد علــى مــا جمموعــه 69 ابملئــة مــن العينــة مت مجعهــا 
مــن مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري، وهــو مــا أنتــج 
معطيــات توحــي وكان الشــعب الســوري يف معظمــه يتابــع 
)كمصــدر معلومــات إعاميــة( قنــاة مســا أو راديــو شــام 
اف م، أو تشــرين والبعــث والثــورة، وهــي نتائــج طبيعيــة 
لطريقــة االعتمــاد علــى شــرائح العينــة املأخــوذة. إضافــة 
إىل فــرة مــلء االســتبيان الــي تراوحــت بــني 10_ 30 
دقيقــة وهــي )بــكل أتكيــد( غــر كافيــة، إذا علمنــا أن يف 

االســتبيان 75 ســؤااًل.
منهجيــة الدراســة فيهــا الكثــر مــن األخطــاء، الــي أوصلــت 
هــذه  يف  عثــرات  وهــي  إليــه،  وصلــت  مــا  إىل  النتائــج 
مــن إمكانيــة االســتفادة  الدراســة )علــى أمهيتهــا( جيعــل 
منهــا صعبــة للغايــة، بــدون إجــراءات التعديــل يف آلياهتــا، 
ومــن مث إعــادة إنتــاج دراســة )مجهــور( ســوري لإلعــام 

موضوعيــة. أكثــر 
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املســاحات  يشــبه  مــا  شــيء  هائلــة،  حفــرة  هــوة كبــرة،  فجــوة،  وتبقــى 
واألمل. واحلنــني  والنــواح  ابلبــكاء  املزدحــم  الذهــن  طيــات  يف  يســتلقي 

وتبقــى الشاشــات حــى اللحظــة اي وطــي تنعــي وفاتــك كل يــوم، ونبقــى 
نشــاهد، منــل، نســأم، نضحــك، نضجــر، نبكــي.

توقظنــا الدمــاء كل صبــاح، نغتســل مــن وجعهــا مبــاء الضمــر النائــم، وتبقــى 
النهــار، وكأنــه  أصــوات األطفــال يف تلــك األزقــة الضيقــة يســمع آخــر 

األمــل الوحيــد هبــذا الدمــار. 
ال شــيء اي وطــي املهجــر املغــرَّب يســتحق البــكاء والعــواء فدمنــا رخيــص، 

وخبــزان غــاٍل، واللقــاء أصبــح مــن املســتحيل. 
النســيان يف  مــن املســتحيل، واألمــل أصبــح يشــبه  احلــب أصبــح ضــرابً 
حلظــات ضــخ الذكــرايت احلاضــرة القريبــة هنــاك يف أدق التفاصيــل، حلظــة 
االبتســام يقتحمنــا صــوت الرصــاص واالنفجــارات، نستســلم لــه ويعتقــل 

الفــرح.
املــوت  أجســادان اهلزيلــة ال حتملنــا، أســرّتنا ملــت مــن نومنــا، ويف ظــل 

ويرحــل. للرحيــل  األخــر  الورقــة  الســهاد  يقــدم  البطــيء 
مل يبــَق لنــا يف هــذه الفســحة الصغــرة مــن انعــدام الضمــر واألخــاق ســوى 
النوم اي وطي نســطر به أمجل البطوالت، حى األحام اي وطي الشــهيد 

رحلــت معهم. 
هــؤالء الذيــن نســتيقظ كل حلظــة لنــرى جثثهــم وأشــائهم مبعثــرة كالنجــوم 
يف الســماء، نقــف كالبلهــاء مــن جديــد، منــل منهــم نســأم مــن موهتــم، 

نتمــى املــوت، حنلــم بــه، ويســتمر املــوت. 
األمحــر كل  الشــريط  ذلــك  علــى  متســارعة  وأخبــار  ورواايت  أحاديــث 

اي وجعــي.  احلزينــة  الشاشــات صــورك  متــأل  حلظــة، 
ال شــيء يوقظنــا مــن الســبات الســنوي هــذا ال شــيء، أنكل كالــدواب، 
ويشــح األكل واخلبــز وتنعــدم احليــاة ونبقــى بــا صــوت بــا ضمــر نلعــن 
الســعيد واحلريــة  الدمــاء، حنلــم ابملســتقبل  امللــل والوقــت ونشــرب كأس 

القريبــة الــي تطــرق األبــواب بــكل طفولــة وبــراءة. 
نغتسل مباء النصر املتسلق على السماء ..... 

والرحيــل،  القصــف  جديــد  مــن  يعــود  الصمــت،  مســاحات  يف  هنــاك 
والدمــار.  األمل  والبــكاء،  التشــرد 

آه اي وطــي، ال هنايــة لصفــات األمل، الهنايــة هلــذا الســيل مــن البــكاء وهــل 
مــن هنايــة حلــرب األعصــاب واألفيــون والعــواء؟.

أصبح القصف والتشــرد واحلطام يشــبه الضجيج، يشــبه النحيب يف زوااي 
الطرقــات املعتمــة حيــث حتطــم القنديــل الليلــي وغــرق ابلدمــاء. 

نركــض يف دوامــة األخبــار نســتقبل التغــر وقصــص النســيان، نــراتح علــى 
أبوابــه فيصفعنــا النســيان حيــاول إيقــاظ الضمائــر املطمــورة حتــت الــراب 
مث ننفــض الغبــار ونبتســم لبقــااي اآلالم وننظــر إىل النصــف اململــوء ابملــاء 

فينتهــي املــاء.

ثقافة وأدب

نسمات من إزمير - خاص بصحيفة إشراق
حوار مع الكاتب واألديب عبد اهلل جاويش  -3-

حاوره: هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

مازلنـــا نتابـــع حلقاتنـــا مـــع ملـــف املعتقلني يف الســـجون الســـورية 
ولكـــن مـــن نـــوع آخر ، عبدهللا جاويـــش 24 عاماَ من االعتقال 

2004 - 1980
س: من هو سليمان اخلطيب؟ 

هـــو مـــن بلـــدة دريكيـــش مشـــهور ابجملـــون وحـــب اخلمـــر وهـــو 
نصـــري لئيـــم طولـــه ال يتجـــاوز مائـــة وأربعـــني ســـنتمراَ، فعندمـــا 
أدخلـــوين عليـــه كان جالســـاَ علـــى الكرســـي فرأيتـــه قصـــراً جـــداً 
ولكنه عندما نزل من الكرســـي مل يبق من جســـمه فوق الطاولة 
إال رأســـه، وصوتـــه يشـــبه صـــوت اجلـــدي، وكان أييت ابلراقصات 
معـــه مـــن دمشـــق إىل تدمـــر فيســـهر طـــوال الليـــل يف الفنـــدق مع 
الراقصـــات، وصباحـــاً أييت إىل الســـجن لينفـــذ اإلعدامـــات، مث 
حياكـــم اإلخـــوة مبحكمـــة صوريـــة هزليـــة،  إعـــدام املئـــات أســـهل 
مـــن قتـــل بعوضـــة لديـــه، وأحيـــاانً أييت مـــع ســـليمان اخلطيـــب 
ضابـــط مـــن الوحـــدات اخلاصـــة أو ســـرااي الدفـــاع، وأحيـــاانَ أتيت 
طائـــرة هليكوبـــر فيهـــا كبار الضباط حيضـــرون اإلعدامات وحتوم 

الطائـــرة فـــوق الســـجن حـــى ينتهـــي اإلعـــدام.
وجواابً على سؤالك: كيف تعرضنا للتعذيب؟؟ . 

مـــن أيـــن أبـــدأ ال أدري؟ فـــكل حيايت يف االعتقال مآســـي وآالم 
وأحـــزان، واجلـــرح عميـــق جـــداَ ال يندمـــل إال ابلدخـــول يف رمحـــة 
هللا أي اجلنـــة، اللهـــم اجعلنـــا مـــن أصحـــاب اجلنـــة، عنـــد ذلـــك 
ينســـى اإلنســـان كل ما تعرض له من باء وعناء وشـــدة وأوجاع 
ومعـــاانة، سأســـرد لـــك كيـــف وّدعـــوان مـــن حلـــب لتســـفران إىل 
تدمـــر البـــااي والـــرزااي والدمـــاء، فكأمنا مل يبـــق يف الدنيا للوجدان 
بقيـــة، يف تلـــك الليلـــة الليـــاء، وقـــد اقربت الســـاعة مـــن احلادية 
عشـــرة، أتـــى اجلـــادون كالـــكاب املســـعورة يتطايـــر الشـــرر مـــن 
عيوهنـــم، وقـــد ســـكروا وعربدوا وهـــم ينبحون وينهقون ابلســـباب 
والشـــتائم، ويتطايـــر مـــن أفواههم رذاذ البصـــاق كالذابب اجملتمع 
علـــى جيفـــة هائـــم، ويف أيديهـــم الســـياط والكابـــات تراقـــص 
علـــى أنغـــام فرقـــة املزامـــر رقـــص دون انظـــم، صرخـــوا  صرخـــة  
كأهنـــم يقّرضـــون ابلكماشـــات وال راحـــم: )الـــكل * ابلشـــورت 
*( فخلعنـــا ثيابنـــا وأصبحنـــا كالفـــراخ بـــدون ريـــش  أو  زغـــب، 
أيخذوننـــا واحـــداً واحـــداً  يدخلوننا يف الدوالب، وينهالون علينا 
ابلضـــرب، وأيتينـــا املـــوت مـــن كل جانـــب، وحنـــن يف أمل وتعب، 
ومل نـــربأ مـــن التعذيـــب يف التحقيـــق والتدقيـــق معصوبـــو األعني ، 
وصراخنا يصم اآلذان ، فيدخلوان  إىل املهجع  ويعذبوان بكافة 
ألـــوان العـــذاب ، ويبطحوننـــا علـــى األرض ويدقوننا  ابلكابات 
من أظافر  أيدينا إىل أظافر أرجلنا بكل ما أوتوا من قسوة وقوة 

، ويقولـــوا  اليـــوم آخـــر يـــوم يف حياتكـــم ، ويركبـــون بعضنـــا علـــى 
أكتـــاف بعـــض ونقـــوم ابلتمريـــن التاســـع  ابلتنـــاوب والكابـــات 
تلهبنـــا ، بقينـــا علـــى هـــذه احلالة حى الثالثـــة  والنصف، وعندها 
طلبـــوا منـــا أن نلبـــس  ثيـــاابَ،  وقيدوا  أيدينا  إىل اخللف، وشـــدوا 
الـــواثق، وعندمـــا يصـــرخ  أحـــدان مـــن األمل الـــذي حـــل بيديـــه 
مـــن قـــوة الشـــّد يســـبونه ويضربونـــه حـــى أركبـــوان احلافلـــة وأمـــام  
احلافلة ســـيارة وخلفها ســـيارة ومثانية عناصر من الزابنية ركبوا يف 
احلافلـــة معنـــا وأنزلـــوا رؤوســـنا حى أصبحت رؤوســـنا بـــني أرجلنا 
ويضربوننـــا علـــى رؤوســـنا وهم يقولـــون اخفضوا رؤوســـكم أكثر، 
وبقينـــا علـــى هـــذه احلالة ســـبع ســـاعات حـــى وصلنـــا إىل تدمر، 
وهنـــاك كان ينتظـــران مـــا هـــو أدهـــى وأمـــر، فـــكان االســـتقبال 
يف تدمـــر مـــر أليـــم، وفكـــوا قيـــودان وســـجلوا أمســـاءان وفتشـــوان 
واحـــداَ  الـــدوالب  وأدخلـــوان  ابلقتـــل  وبـــدأوا  األوىل  الباحـــة  يف 
واحـــداَ وضربـــوان، وابلســـياط يلهبـــون أجســـادان ووجـــوه الزابنيـــة 
املكفهـــرة وعيوهنـــم تقـــدح ابلشـــر والشـــرر، وهـــم يشـــتموننا  وكل 
مـــا يقومـــون بـــه مـــن القتـــل و التعذيـــب ال يشـــفي غليلهـــم وبعـــد 
أن خيرجـــوا  أحـــدان مـــن الـــدوالب ينهالوا علينا ابلضرب والشـــتم  
ويوقفوننـــا ووجوهنـــا علـــى اجلـــدار والســـياط تلهـــب أجســـادان ، 
ويطلبـــون منـــا أن نغمـــض أعيننـــا فالويـــل ملـــن يرونه مفتـــح العني، 
مث أدخلـــوان إىل املهجـــع  1 ـــــ 2  يف الباحـــة األوىل، وكان يف 
املهجـــع قبلنـــا حـــوايل ســـتني شـــخصاً وكان بينهـــم دفعة قـــد تلقوا 
ضـــرابً ابلقضبـــان احلديديـــة علـــى مقدمة رؤوســـهم، وقد كســـرت 
مجامجهـــم مـــن شـــدة الضـــرب، إهنـــم زابنية جهنـــم ، ال ترى منهم 
إال احلقـــد واللـــؤم والغيـــظ الـــذي يقطع قلوهبم  من شـــدة عدائهم 
لنـــا ولديننـــا، وكان رئيـــس املهجـــع املقـــدم )مـــروان برغلـــي( كان 
رئيـــس دائـــرة الســـاحة العســـكرية كونـــه مهنـــدس طبوغرافيا ، ويف 
كل فتحـــة ابب يتناولـــون واحـــداً  أو اثنـــان أو أكثـــر  فيصلوهنـــم 
ابلســـياط والعصـــي والـــركل والصفـــع، وعندمـــا هـــدأت الباحـــة 
أصبحنـــا نواســـي بعضنـــا بعضـــاً، ونضمـــد جراحاتنـــا ابخلـــرق وال 
دواء ويف الليـــل أتـــوا وفتحـــوا علينـــا طاقـــة البـــاب فـــرأوا بعضهـــم 
يصلـــون، فقطعـــوا صاهتـــم وضاعـــوا بـــني الزحـــام فصـــاح الرقيـــب 
أيـــن املصلـــون آتـــي هبـــم، مثَّ قـــال رئيـــس املهجع: مـــن الذي كان 
يصلـــي فليـــأت إىل هنـــا فلم أيت أحد، فهدد وتوعد وذهب ويف 
الصبـــاح  أتـــوا  وفتحـــوا الباب وأدخلـــوا الطعام  إنه طعام الفطور 
هـــل تعلمـــون مـــا حصة رجـــل من الطعام ؟ ثـــاث حبات زيتون 
وملعقـــة شـــاي مـــن احلـــاوة ونصـــف كأس من الشـــاي، واألواين 
كلهـــا باســـتيكية، ألن األواين املعدنيـــة والزجاجيـــة ممنوعة، وقد 
جتهـــز الزابنيـــة وأبيديهـــم الســـياط يرعـــدون ويزجمـــرون، وصرخـــوا 
مـــن خـــارج املهجـــعـ ــــ الـــكل ابلشـــورت - مث دخلوا علينـــا وبدأوا 
يلهبوننـــا ابلســـياط وعندمـــا ينزل الســـوط على ظهر أحدان نشـــم 
رائحـــة الشـــواء مـــن قوة الضربة فينســـلخ اجللد مباشـــرة، وأخرجوا 
بعـــض الشـــباب إىل خـــارج املهجع، وعندمـــا ضربوا املدعو )عبد 
القـــادر( قـــال للجنـــدي ليخرجـــوه إىل خـــارج املهجـــع، قـــال: أان 
بعـــض  لـــه أخرجهـــم، فأخـــرج  قالـــوا  مـــن كان يصلـــي،  أعـــرف 
اإلخـــوة وســـلمهم للزابنيـــة، فجلـــدوا اإلخـــوة الذيـــن أخرجوهـــم 
والصـــراخ ميـــأل عنـــان الســـماء وبعـــد أن قعـــروا ظهـــور اإلخـــوة، 
والدمـــاء أخـــذت تســـيل علـــى األرض لتســـتقر يف هنايـــة املطـــاف 

يف حفـــرة يســـموهنا حفـــرة املوت.
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تحقيق عما يحدث
لسوريا

رامة اسماعيل

كاتبة وشاعرة سورية تقيم هبولندا
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ثقافة وأدب

الخيانة 

محمد سليمان زادة

أان خائـــن وهـــذه بطاقـــي اخليانية، وأعرف مكاين خالداً خملداً 
يف مزبلة التاريخ.

ال توجد مدينة فاضلة وال يوجد شـــعب فاضل فاألمر نســـيب 
ولـــكل شـــعب أبطالـــه وعظمائـــه وبعـــض اخلونـــة الذيـــن  إذاً 

يتحملـــون مســـؤولية كل فشـــل.
كنـــا خنـــاف مـــن هـــذه الكلمـــة الـــي كانـــت أتخذ أي أنســـان 
لرميـــه علـــى حبـــل املشـــنقة دون أن يتجـــرأ أحـــد للدفاع عنه، 
فاحتكـــرت األنظمـــة هـــذه الكلمـــة وختلصـــت هبـــا مـــن كل 

معـــارض أو سياســـي يريـــد إصـــاح البـــاد.
يف العـــراق ويف ســـوراي أُعـــدم البعـــث عشـــرات اآلالف بتهمـــة 
اخليانـــة والتآمـــر، هكـــذا ببســـاطة تـــرى دوريـــة شـــرطة تقتحـــم 
منـــزاًل مـــا وخيرجـــون وهـــم جيـــّرون خلفهـــم رب املنـــزل وســـط 
صراخ أطفاله وتوســـات الزوجة ليعود بعد أايم جثة يصعب 

التعـــرف عليها.
فقـــط  األنظمـــة  قبـــل  مـــن  ُتســـتخدم  الكلمـــة كانـــت  فهـــذه 
للتخلـــص مـــن الشـــعب، أما يف املأســـاة الكرديـــة صارت هذه 
الكلمـــة ُتســـتخدم مـــن ِقبـــل اجلميع فالكل يتهـــم الكل بتهمة 
اخليانـــة األخ يتهـــم أخـــاه واألب يتهم أوالده وكل من اختلف 
معـــك ابلـــرأي ســـيوجه لـــك هتمة اخليانة، وهلـــذا فمن الطبيعي 

أن أكـــون خائناً.
أان حممـــد زادة أعـــرف أبنـــي أخـــون شـــعيب مقابـــل اليـــكات 

كمـــا قـــال أحـــد األصدقـــاء.
أان خائن ألني ال أصّلي للقادة وأضع صورهم يف صفحي.

صورة ألوجان مكتوب أسفلها: )ال حياة بدون القائد(
صورة للربزاين مكتوب أسفلها: )أنت سيدي(
صورة للطلباين مكتوب أسفلها: )أنت الرمز(

أان خائـــن ألنـــي ال أضـــع العلـــم الكـــردي يف صفحـــي يف كل 
سبة  منا

أان خائن ألني ال أشتم القوجميني العرب يف صفحي 
أان خائـــن ألنـــي ال أبـــني من خال كل حدث يومي تضامي 

مع شـــعيب حسب طريقتهم يف التضامن. 
أان خائـــن ألنـــي ضـــد القتـــل والظلم الذي يتعـــرض له األبرايء 

يف الرقة. 
أان خائـــن ألنـــي قلـــت طـــز ابألحـــزاب وقلـــت إن كل فصيـــل 
يضـــع يـــده بيـــد النظـــام األســـدي قاتـــل احليـــاة واألطفـــال هـــو 
يف نظـــري أبشـــع منـــه وأان بـــريء مـــن كل كـــردي ســـاند نظـــام 

العهر.
أان خائن ألني حلمت بعامل أفضل من العامل الذي نعيشه 

أان خائن ألني تعرضت للشتم ومل أشتم أحد 
أان خائن ألني السبب يف انتكاسة كركوك 

العمـــال  حـــزب  أســـم  وضـــع  يف  الســـبب  ألنـــي  خائـــن  أان 
اإلرهـــاب  قوائـــم  علـــى  الكردســـتاين 

أان الـــذي أفشـــل حلـــم حتريـــر كردســـتان حيـــث أن األحـــزاب 
كانـــت علـــى بعـــد خطوتني مـــن اعـــان اجلمهورية فأفشـــلتها 

أان 
أان خائن وهذه بطاقي.

أحداهـــن كتبـــت يل: )لن يقبلك العرب وال األكراد وســـتبقى 
هكذا(.

شكراً لِك وأنت حتكمني على مستقبلي ابلضياع.
أحدهـــم كتـــب يل )إايك والقـــدوم إىل عفريـــن فأبطـــال ال ب 

ي د ســـيعطونك حقـــك(.
ســـيعطون  الذيـــن  ولألبطـــال  الدميقراطيـــة  ولألمـــة  لـــه  شـــكراً 

حقـــه.  شـــاعراً 
أحدهـــم كتـــب يل:)منجيبـــك ويـــن مـــا كنـــت( وحـــني دخلت 
صفحتـــه رأيتـــه يعمل مســـؤوال إعامياً لفصيـــل ثوري يف ريف 

إدلب. 
أان خائـــن وإبعدامـــي ســـيتخلص أربعـــني مليـــون كـــردي مـــن 
خائن كتب الكثر من الشـــعر، عن معاانة األنســـان الكردي 
والعريب واألرمي والشركســـي واآلشـــوري والســـوداين وعن كل 

الشـــعوب املضطهدة.

عكلة المهبول

موسى الرمو

كاتب وصحفي سوري فنان وكاتب سوري من مدينة الرقة - مقيم هبولندا

كنـــت أشـــعر أنـــه يســـتأنس يل دون غـــري، لكنـــه يهـــرب مـــي وميتنـــع عـــن 
احلديـــث معـــي، كان شـــكله غريباً، رجـــا ضخماً حيمل بيده عصا غليظة ال 
يتكـــئ عليهـــا، حيملهـــا من وســـطها فقط، شـــعره أشـــعث وحليتـــه كثة، حيمل 
متاعـــه معـــه أينمـــا ذهب، ويرتدي عـــدة معاطف طويلة فوق بعضها حى يف 

أشـــد أايم الصيـــف حـــرارة، كأنـــه كوز ذرة قبـــل القطاف.
أهل املدينة يسمونه )عگلة املهبول( وينام يف )خرابة(.

كنـــت أبلـــغ مـــن العمـــر مثـــاين ســـنوات، عندمـــا كنـــت أذهـــب مـــع والـــدي 
أســـاعده يف العمـــل أايم العطـــل املدرســـية أو ألتحـــق بـــه بعـــد دوام املدرســـة.
كان ســـبب احتكاكـــي )بعگلـــة املهبـــول( أن والـــدي كان يرســـلي لشـــراء 
إن صـــادف وكان  بواحـــدة  املهبـــول(  )عگلـــة  وخيـــص  لنـــا  )سندويشـــات( 

جالســـاً بقـــرب الـــدكان الـــذي يشـــغله والـــدي.
مضـــت األايم واعتـــدت مشـــاهدته ابملدينـــة أو قـــرب الـــدكان، مـــرة ذهبـــت 
الـــدكان، وأومـــأ يل  أمـــام  ألعطيـــه )طعامـــا( حيـــث جيلـــس مبكانـــه املعتـــاد 

فجلســـت، ابجللـــوس 
اعتربهتا فرصة ذهبية واهنلت عليه ابألسئلة، سألته مثا:

أال تربد عندما تنام ب)اخلرابة(؟
وملاذا تكثر من املعاطف يف الصيف؟

وملاذا ال تستحم وتنظف نفسك؟
وملاذا تنام يف اخلرابة وال تذهب اىل بيت أهلك؟

أخـــربين وبصـــوت خافـــت، أنه ال يرضى بعقول النـــاس مجيعاً، ألننا خملوقات 
غريبة ال نشـــبهه بشـــيء، وأنه ال ينتمي جلنســـنا.

كنـــت مندهشـــاً مـــن حديثـــه وبـــدأت أرى شـــخصاً آخر حيدثـــي غر )عگلة 
املهبول( الـــذي أعرفه. 

قـــال: إنـــه ينتمـــي لفصيلـــة امسهـــا )النيادراتليـــون( وهـــي الفصيلة الي عاشـــت 
علـــى وجـــه األرض قبـــل ثاثـــني ألـــف عـــام أو أكثر.

قـــال هـــذه الفصيلـــة هـــي مـــن يعتـــربون أنفســـهم أهنم أبنـــاء الطبيعة، يعيشـــون 
يف الكهـــوف جمموعـــة واحـــدة كبـــرة مـــع بعضهـــا، دون أي خـــاف بينهـــم، 
أيكلـــون مـــن مثـــار األشـــجار، ومل يكـــن اللحـــم طعامهم أبداً وكانوا مســـاملني.

يف يوم ولدت إحدى النساء مولوداً كان شكله غريباً ال يشبه )النيادراتليون(، 
وقتهـــا اســـتغرب اجلميـــع مـــن شـــكل املولـــود، ف)النادادراتليـــون( جباههـــم 
قصرة وهلم حدبة صغرة يف أعلى الظهر، أما املولود اجلديد فشـــكله يشـــبه 

احلايل. اإلنسان 
كان هـــذا غريبـــاً عنهـــم، لكنهـــم تعاطفـــوا مـــع أمـــه ألهنـــا ولـــدت كائنـــاً غريبـــاً 
ومشـــوهاً، أصبـــح الطفـــل رجا كبراً وزاد شـــكله وتصرفاته غرابـــة، كان ذكياً 
جداً، ســـرق بيضة، مث دجاجة وخروفاً، مث ثوراً، صنع قدوماً قطع به شـــجرة 
مث قتـــل حيـــواانً، ضـــرب قدومه ابألرض فأشـــعل انراً وأحرق الشـــجرة وشـــوى 

عليهـــا الثـــور، وذاق طعم اللحم.
قتـــل أخـــاه وهجـــر كل مـــن عارضـــه، وتـــزوج نســـائهم، أوهلـــن زوجـــة أخيـــه، 
وأجنـــب منهـــن أطفـــاال كثـــر، شـــكل عصبـــة مـــن أبنائـــه وممـــن وااله، وتولدت 

لديـــه فكرة الســـيطرة.
بـــدأت أعدادهـــم ابلتكاثـــر وبـــدأ )النيادراتليـــون( ابلنقصـــان، منهـــم من مات 

علـــى يـــد املخلـــوق اجلديـــد ومنهـــم من هرب من بطشـــه.
مات املخلوق اجلديد، وتوارث أبناؤه وأحفاده ما كان ســـائراً عليه، وأصبح 
هـــو احلالـــة الطبيعيـــة و )النيـــادراتيل( أصبـــح كائنـــاً غريبـــاً، ونســـي اإلنســـان 
)أحفـــاد ذلـــك املخلـــوق( كل هذه التفاصيل وأصبحـــت قصة قدمية، ختتصر 
أبن أخـــاً قتـــل أخـــاه فقـــط، دون ذكـــر أصـــل اإلنســـان وأنه كان خملوقـــاً غريباً 

عـــن الطبيعـــة وأن )النيـــادراتيل( املســـامل هو األصل.
مل تقتـــل الطبيعـــة أبناءهـــا احلقيقيـــني يومـــاً، بـــل اإلنســـان هـــو مـــن قتـــل أبنـــاء 
الطبيعـــة، وقتـــل أبناء جنســـه ودمر تراثه وموروثـــه وحضارته بيده، وحني يولد 
مولود )نيادراتيل( يقوم أهله حببســـه خوفاً من نعته ابجلنون والتصفيق خلفه 

مثـــل حالي اآلن.
وأان ال أعـــرف مـــن هـــم أهلـــي وال مـــن أي مكان أكون لكن كل الذي أعرفه 

أني )نيادراتيل( ولســـت أخاً إلنســـان يقتل أخاه اإلنسان.
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ثقافة وأدب

حارس على المنحدر

إلهام حقي

ينظـــرون أمامهـــم وال يعـــون مـــا ينتظرهـــم، تشـــدهم ألـــوان ومشـــاهد اتفهـــة مـــع موســـيقى ركيكـــة، 
هنـــاك الئحـــة ابألســـفل: 

)أهاًل بكم يف منطقة األموات(.
ال يقـــرؤون وال يـــرون مســـمرين ابأللـــوان الزاهيـــة ، يســـافرون بعقلهـــم لتصـــل إىل اللمعـــان 
، أحـــالم خاصـــة جـــدًا ، يتقدمـــون ويتدافعـــون !!، أفـــواه فاغـــرة وعيـــون متحجـــرة وأقـــدام  
ـــه بســـرعة ويشـــر إىل أســـفل ، أفعـــى بلـــون العشـــب  تتحـــرك دومنـــا تفكـــر، واحلـــارس حيـــرك يدي
تتلـــوى وتنتظـــر وترمـــق احلـــارس خببـــث مرتقـــب ، يتقدمـــون، أمامهـــم بقـــع مشـــرقة يبعـــدون يديـــه 
ويتقافـــزون ومييلـــون برؤوســـهم  لـــروا بوضـــوح األلـــوان املتفاوتـــة اترة محـــراء وأخـــرى زرقـــاء 
وصفـــراء، ختتلـــط وتضيـــع األلـــوان ، يتعثـــرون وال ينظـــرون، جثـــث مبعثـــرة وال يعتـــذرون ، 
يرتاكضـــون، األلـــوان تشـــدهم وال أيهبـــون مـــن يصـــل األول حيصـــل علـــى اللـــون املميـــز، تتمـــازج 
األلـــوان يتوقفـــون وينظـــرون إىل بعضهـــم مستفســـرين !!! ولكـــن ال ينظـــرون إىل مـــا يشـــر إليـــه 
احلـــارس، األفاعـــي كـــربت وحتولـــت إىل ديناصـــورات ال حتـــدث أصـــوااتً فهـــي تعـــي مـــا تفعـــل متـــوه 
نفســـها وترتقـــب، تعـــود األلـــوان لصفائهـــا، يتدافعـــون أكثـــر تتوقـــف املوســـيقى وختتفـــي األلـــوان، 
هـــل هـــذا ســـراب؟ يتســـاءلون؟ يرنـــو بطـــرف عينـــه للمـــرة األوىل مـــا ابلـــك؟ كنـــت مشـــغواًل عندمـــا 
منـــت ذقـــي، وأان كنـــت مشـــغواًل بشـــيء رائـــع، أيـــن حنـــن؟ يصيـــح اجلميـــع علـــى حافـــة املنحـــدر! 
الديناصـــورات يف األســـفل تتقاتـــل ولكـــن ال أتكل بعضهـــا !تنظـــر لألعلـــى وتنتظـــر مـــن يســـقط 
أواًل حتفـــر مبخالبهـــا وتدفعهـــم للســـقوط تلهـــو وتشـــرب مـــن النهـــر وتعـــرف جيـــداً أهنـــم آتـــون 
لقـــد رمســـوا هلـــم ألـــوان قـــوس قـــزح وســـلطوا األضـــواء ، والـــكل يقـــف علـــى حافـــة املنحـــدر،  ميـــد 
احلـــارس  يديـــه ليمنعهـــم مـــن االحنـــدار، حياولـــون الرتاجـــع بعـــد فـــوات األوان ، ســـيل مـــن البشـــر 
يتقـــدم لألمـــام مـــن عـــرف احلقيقـــة فقـــط مـــن كان يف األمـــام ، ويف أســـفل املنحـــدر أفـــواه كثـــرة 
وأنيـــاب قويـــة لكســـر العظـــام ، اقتســـموهم: الفئـــة اهلشـــة للصغـــار والديناصـــورات الكبـــرة 
تعهـــدت إبشـــعال النـــران فاللحـــم النيـــئ ال يروقهـــم،  ومـــن علـــى احلافـــة يتجادلـــون واآلن 
ــا األلـــوان يتوقـــف العقـــل وهـــو يتخـــذ تدابـــره ، يلحـــق  ــا أهوتنـ ــا ملـ ــا بعضنـ يندمـــون، لـــو أحببنـ
نفســـه ويتذكـــر هكـــذا أصبحـــت حياتنـــا بـــال أوطـــان ، مقولـــة تســـربت مـــن يقفـــز ابملـــاء ينجـــو؟ 
ولكـــن هنـــاك الكثـــر مـــن ال جييـــد الســـباحة ومـــن أجادهـــا دفعـــوه اىل اهلاويـــة، متتـــد يـــده لتمنعهـــم 

مـــن االحنـــدار، خـــارت قـــواه فهـــو ال ميلـــك إال يديـــه.

هروب من النصّ

د. ابتسام الصمادي 

كاتبة وصحفية سورية كاتبة وشاعرة سورية

أهنيت أوجاع الكتابة عندما
فاحت من الُشّباك رائحة الصنوبر مع هفيف الغائبني

ورجوت ريب أن يساعدين ألحتمل احلنني
وأخذت من بعض الدروج مواجعي 

رزماً من الذكرى وأغلقت الُعلب 
رّف اهلدااي يف اخلزائن انئٌم واحللم أوغل يف اهلرب 

قّدرُت حني أعود ينهزم الُبعاد
إذ إني أودعت فيها فوح ليمون البالد

أغلقتها...
ومحلُت تذكريت وأسئلة اإلايب

لكن.. أضعت هوييت قبل الذهاب .........
وتركت أشيائي احلميمة عندها.. 

عبثاً حتاول أن تنام 
ونسيت أن أُلقي الوداع على مواضع ال تثر االهتمام

لكني آنست فيها عزليت..
فهناك يف (َسَبِت) الغسيل تركُت فستاين الذي 

أحببت فيه تنوع األلواِن يرقُب عوديت
................
وعلى مساء خمديت

بقيت أمومة دمعيت 
حتكي احلكااي للولد

يف غرفيت 
بعض الوريقات اليت 

ُكتبت على أطرافها أشياء مل تكمل بعد.
وشراشفي ...

ما زال يعبق فوحها رغم التلوث واألمل
أرجوكُم ...حبل الغسيل يُواجُه اآلن الُتهم:

حرية التعليق أو جرم النشر
لكني أودعت فيه بعض آايت الذِكر

..................
أّما املواجع والعذاب

فغفوا على مكوى الثياب
وعلى املرااي صوت فروز وأغنية العتاب

....................
ما زال كرسي القصب... 
ال تلمسوه.... فقد َتِعْب
من ُكثر ما انتظر األمان

وأمامه.. فنجان قهوتنا اليت أبقت على هيل املكان 
هل قلُت هيْل؟!..

أعي به هول الزمان
...............

ونذرت حني أعود ..أكتب للشآم قصيديت ...
والنذر َديْن
لكنها....

هربت من النص الذي بني اليدين.
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ثقافة وأدب

رسول اإلنسانية

إسماعيل الحمد

كاتب وشاعر سوري

يف ذكرى مولد سيدان حممد عليه الصالة والسالم أهدى الشاعر )إمساعيل احلمد( هاتني القصيدتني إىل صحيفة إشراق وقرائها

ِمْن وْحي الرَّوضِة الشَّريَفة

صفْت نفسي وغالبها هواها
وأرخيُت العناَن هلا فذابت
ومرت فوق حاضرها املدّمى
وطار هبا احلنني إىل معان
وشاخ هبا غرام سرمدّي
وأنقاض النفوس قد استكانت
فغاصت كل نفس يف األماين
وما النت هبا أخت ألخت
وعني املرء إن أغضت وغابت
وليت العني تدرك فضل عني
وكم ظمئت وشّط هبا التشظي
محلت » اقرأ » وجبَت هبا عقوال
وتسكب من سنا القرآن وعيا
فراحت ترشف اآلايت شهدا
قفا ايصاحيب على زمان
وتعلن أن خامتًة أدارت
بزغَت تبشر الدنيا بفجر
فشّرَعِت الّنوااي مقلتيها
أسحٌر أغرق الرؤاي بوحٍي
أجمنوٌن ، أحيرتف القوايف?
ومن رؤاي اخلليل َيشّع نوٌر
وكم صنم ، وال يدري ملاذا
تناهى للفناء وعاد ظال
وليل الشرك يبتلع األقاصي
وضوُء الشمس يف حَلك الدايجي
فأرسى دفتيه على األقاصي

َدخْلُت الرَّوضَة الغنَّاَء فْجرا
ُهنا الِفردْوُس حْتُضُن من أاتَها
مَتِيُس أزاِهُر اإلمياِن ِفيها
ُهنا أْرَسيُت راحليُت ألْحيا
فِغْبُت بواِرِف اإلميَاِن َحتَّ
  ُهنا شرَّْعُت ذاِكَريت فَجاَءْت
هبا وشَّْحُت قافييِت بِعْشٍق
ُهنا أْستْحِضُر املاِضي فيْدنُو
ُهنا الصُّْبُح األَغرُّ أضاَء دْهًرا
َفطارَد ما تـََراَمى ِمْن َظالٍم
هنا أخَفى احلَبيُب الوحَي ِسرًّا
وشايَعها ِبِه رْهٌط قليٌل
ُهنا ُعْسُر احلَياِة َعلى َبواٍد
وقْد َمّر الّسحاُب على َلظاها
فآنَسها ربيٌع ِمن َكرمٍي
وَسّل َسِخيمَة األحقاِد منها
ُهنا تـَْهِوي القلوُب إىل قـُُلوٍب
ُهنا وَأَد النيبُّ الوْأَد حّت

وأردفها إبعجاز وأرخى
وعاج على الرذائل واخلزااي
وكم ُدّسْت عقول يف َمشاٍه
فُصبَّ على إهلك ماجيّلي
رمقُت شعاب مكة أسلمْته
وَسْل عن عصبة يف الغار أغرت
رسالته سعى جربيل فيها
واي فرَح الرباِق أالن ظهًرا
ورمحُته مبن آذاه تسدي
وأخالُق النبوة ما اصطفته
فثوُب الصدق وّشَحُه وتُتَلى
فكان كما املياه تزيد ِراّي
وأورقِت احلياة به غصوان
فألألت السماء به سناًء
ووجه األرض طّرزه بوشٍي
ترنح اتج كسرى منه خوفا
وتذهب َسْورُة الفاروق ملا
بكيُت هبا طليطلًة أضاعْت
بكيت الشام أغرقها ظالٌم
وكل مشّرد يف األرض يبغي
وبغداد تضمدها جراٌح
هبا صدأ السيوف مشى بغمد
وتغبطي السنني على حياة
فقد أترعَت أورديت بعطٍر
وحامت فوق انصية القوايف
فأنت بداية الدنيا لنبضي

ُهنا َمّر الرُباُق يَِقّل نورًا
ُهنا الَقْصواُء أْرَسْت دفَـَّتيها
وذاَبْت يْثِرٌب يف النُّوِر حتَّ
ُهنا كاَن احلَبيُب جُييُل طْرفا
ُهنا يف َخْندِق األْحزاِب اتَقْت
ُهنا فُِتَحْت ُحُصوُن الرُّوِم َلمَّا
فتْقَدُح َضْربٌة يف الصَّْخِر بْرقًا
ُهنا يـَْغتاُل َخيـْبـَُر قاطِنيِه
ُل انِظَرْيها نْيا ُتكحِّ ُهنا الدُّ
ُهنا التَّارِيُخ َعاَج ِإىَل َطرِيٍق
ُهَنا أُحٌد ومْحزُة يف ِسياٍق
ُهنا َيْسَتْشِرُف الَفاُروُق َخْطًبا
يُق َسدٌّ ِمْن يَقنٍي دِّ وذا الصِّ
ُهنا التَّوِحيُد يَنُبُت يف نُفوٍس
ُهنا األْنفاُس َتْصَعُد يف ُهياٍم
ِهنا تْستـَْغِرُق الَعرْباُت شوِقي
ُهنا قـَْليب وَذاِكَريت ونْفِسي
ُهنا َكَتَب الزَّماُن الَعْهَد ِصْدقًا

وأغراها من الذكرى سناها
وذّوبت اهلواجَس يف َمداها
إىل آطياف ماض قد جفاها

يراودها الرّتّنُ يف ذراها
يؤّججه شباب من جواها
حلاضرها ودارت يف هواها

وقد سلكت مبفردها اجتاها
وكل قبيلة ختذت إهلا

عن األخرى وأرهقها عماها
فتمسح عن مآقيها قذاها
وغيثك يف تشظيها رواها

يعشش يف مغافرها صداها
أبفئدة ختلت عن هواها
مُيّي يف مشاربه الّشفاها
به الدنيا تؤرخ مبتداها

رساالت السماء على رحاها
وتزرع يف كهولتها ِصباها
وأبدت كل حاسدة رؤاها

ومّزق أنفسا مما كساها
فرتعاه املبادئ يف محاها
تصدقها بفديتها مساها

تباهى فيه يوما من تباهى
ألطالل يعفرها ثراها

بفيض من دايجيه غشاها 
تثاءب بعد نوم يف ضحاها 

وطّوح يف دجاها ماجالها

فغّشاين َشذا ذكراَك ِعْطرا
وجَتُْلو ابلنََّدى الُقْدِسيِّ طُْهرا

وتْنفُح ِمْن َسنا التاريِخ ِذْكرى
وأقِبَس ِمْن ربيِع الُعْمِر عْمرا
َنسْيُت أبنَّ يل يف األْمِر أجرا
إليـَْها ِذْكرايُت املَْجِد تـَتـَْرى

فتاَهْت فـَْوَق هاِم الشَّْمِس فْخرا
ويْرفُعِي عَلى َما يفَّ َقْدرا

ياِء الرَّْحِب ُكْفرا وبّدَد ابلضِّ
ومزََّق ِستـَْرُه ِشبـًْرا فِشرْبا

وقْد َحِفَظْت َخدجيُة ما أسّرا
وكانُوا أْحرَص األْشهاِد ِبّرا
حَتَّوَل ابلّسنا الَوّضاِء ُيْسرا
فأنعَش رْمَلها طّيا ونْشرا
ي نفَحها َحّرا وقـَّرا يـَُوشِّ

فآخْت تْغِلٌب يف الّديِن َبْكرا
لَِتصَنَع ِمْن َصغاِر العْبِد ُحّرا
يَن لألْزهاِر ِخْدرا أحاَل الدِّ

كالكَله على ِمَزٍق طواها 
فأوكلها لناموس حماها

وألبست املبادئ مشتهاها
حقيقته وحيسمه اشتباها
فغادرها ، لناء من رابها

أمانيها فضّلت عن مناها 
وَسلَّ األخشبني ملَن عصاها 

وَسْعَد مطيٍة مَبن امتطاها
مناهج يف احلياة ملن وعاها
قبيل الوحي إال واصطفاها

أمانُته آبايٍت تالها
إذا شربت على ِريٍّ مياها
وأزهر يف مالحمها حالها
وأوحت لألانم مبن بناها

فرّددِت العصور : »وما دحاها«
وقيصر منه قامته حناها

جتّول قلُبه يف سحر »طه«
موائَدها وأسورًة سواها

وغال عيون أمتها َكراها
على أنقاض عزهتا سواها

أبْن فتحت جراُح الغدر فاها
وأحىن فوق ذلتها اجلباها

لبْسُت هبا على قَدٍر ِرداها
إهليٍّ فطار هبا شذاها 

وحام هبا مشوُخك يف عالها
وأنت هبا لنبضي منتهاها

فُسْبحاَن الذي ابلّنوِر أْسَرى
لتْبدَأ رِحلَة اإلْباِر بـَّرا

َغَدْت للنُّوِر يف األْرَجاِء َمْسَرى
ويْهِمُس للَفَضاِء الرَّْحِب ِسّرا
بِه الُبْشَرى لُِيعِلَن أْلَف ُبْشَرى
أزَاَح َعِن الغُُيوِب احلَقُّ ِسرْتا
واِر واَتِج ِكْسَرى ُر اِبلسِّ تُبشِّ
وحَيِْفُر ِلأَلَذى املَْخِفيِّ قـرَْبا

وتْكُسو عاِرَي األْغَصاِن ُخْضرا 
لَيْسُلَك ِمْن َسنا اإلْسالِم جَمَْرى

ميَُيِّ يف بَِناِء املَْجد َبْدرا
يِق َجْهرا دِّ فـَيـُْعِلُن بـَْيعَة الصِّ

َتعقََّب ِردًَّة وأعاَد أْمرا
ويـُْثِمُر يف َحياِة الَكْوِن ُشْكرا
وحْتِبُسها ُضُلوُع الصَّبِّ َحرَّى

ُأجفُِّف عرْبًة فَتِسحُّ أْخَرى
أذوِّهُبا لِديِن هللِا ِشْعرا

َفَخلََّد يف الَوَرى ِلْلَحقِّ ِسْفرا
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Beşê kurdî

العودة إلى البدء

أحمد قاسم

Vegerandina Ser Destpêkê

Sûrî di nebûna bawerîya navbera rijêmê û gel de di entîya, lomajî, dewletê giringtirîn pergala 
avabûna xwe winda kiribû, ewa ku divabû `` gel system û avahîyên wê yên rewakarî û karpêdanî 
û dadekarî vebjarta, û her avahîyek ji ya din cûdaba karê xwe li gor yasayên ji destûra ku gel deng 
pê daye biderhata, û serokê dewletêjî divabû ku kesayetîkî bawermendba da ku destûr pê bihata 
hilpesrtin û çavdêrê karpêdayînê ba bi şêwakî dawerî li beramberî gel…`` ev bi tevahî dewleta Sûrî 
nedîtibû ji roja avabûna xwe de di qonaxa desthilatdarîya Firensa, û piştî serxwebûnê heta bi hewşa 
ku têda şoreşa sûrî destpêkir li 15/3/2011.
Bi wateyê ku ez diçimê ku dewlet di avabûna xwe de temam nebûye wekî dewleteke xwdî avahîyên 
rewadar ewa ku rola gel di avabûna wan de hebê, lomajî, em nikanin bi nav bikin dewleta bi wateya 
hûrek tevî ku xwedî desthilat û hikomet û avahî bin ya ku komelek leşker bi şêwakî teqledar hatin 
û bîr û ramanên xwe ferz kirinne ser gel bê ku gel îrada xwe di wê yekê de hebê.
Sûrî ya ku  wek dewlet di nava rêxistina navdewletî de û xwedî nûnertîya xwebê di yeketîya na-
vdewletî û rêxistinên wê de, lê ew ne rûmetdare ji hêla Sûrîyan de ji encama desthilatdarîya sîstema 
ku sûrî pê birêva dibê. Yanî kesayetîya Sûrî di rêgiznameya xwe de di hindirê xwe de perçeye, ew li 
hêlekê xwedî rêgiznama Sûrîye bi şêwakî yasayî, û li hêlekêjî di xerîbîyê de dijî bi nebûna azadî di 
welatê ku ew jêye û rêgiznama wî radkê. Lê ewa ku li cem însanan nayê guhertin ku însan hertim 
û di her qonaxê de li azadîyê digerê ne li welat, çiku welat bi xwe heye ewê ku lê hatîye jiyanê 
ew û bav bapîrê xwe ve, lê azadî ew dihêlê ku ew bi welat ve girêdayî be. Lomajî em dibînin tim 
û tim tevgerên siyasî li kêlek rêxistinên sivîl nasekinin di her qênaxê de û kar dikin ji bo pêkanîna 
azadî ji xelkê re û terazîyê têxînin navbera welat û welatîyan jib o parastina rêgiznamê û jêyeyî. Lê 
partî ya Beis, ji dema desthilatdarî ya xwe de li Sûrî bi fikr û raman siyaseta lêxistina bi darê stûr 
(qalind) li dijî şepêlên sîyasî û rêxistinên civaka sivîl bi kar anî ta ku welat gîhande berîyake hişk 
di sîyasetê de, û qeşa gîhande rewşa avepêdana civakî û pêşvebirina têgihîştinê bi şêwakî azad, her 
weha civaka Sûrî gîhande rewşeke xwejbîrkirina xwe û welat ji xwe re kire baxçe û welatî kirne 
kole di bin fermanê ``serwer`` de.  
Bi kurtî, Sûrî evbû. Lomajî pêwîstbû tevgereke gelêrî dest pê bike `` û ji pekanrewa azadîya xwe 
re bibêje bese ``.  Ev gelêr bi kûranî di rastîya rijêmê ya faşist dighê  lomajî tekez li ser tevgera 
haştîyane kir û rewaya mafên xwe ya `` di azadî û rûmetê de `` li gora diruşmên mirovane û 
haştîyane eger em wan bidne ber çavan wekî `` gelê sûrî nabê bê sênç bê `` em tiştekî naxwazin ji 
bilî `` sênç û azadîyê `` û her wehajî `` yeke yeke yeke gelê Sûrî yeke ``. Lê rêjîmê bi her dirişmekê 
re li gorî wê karpêvedanek kir.. dest pê kir sênçê gel bi rengekî tûj bin pêkir, û çi mayî ya bêhna 
azadî xiste ber lêdanê gava zengulika ( Qaşûş ) jêkirin û sênça gel di dema ku ( Şebîhe berdane ser 
namûsê jinana li ber çavên xwedîyan ) hate bipêkirin, û yeketîya gelê Sûrî daye ber derbê ku kirêz 
bi navê (tayîfî) raghand û şoreş xiste bin nave ( sine li dijî elewîyan ) û tevî berdana tewanbarên 
mêrkuj ji girtîgehan ku kar û erkên wan bibê lihevxistina dispilîna xwepêşderan li kolanan bi 
şêwakî haştîyane û lîstina bi asayîşa weltî ûwelêt ve pêş rêvekirina ji rêxistinên terorist re li dijî gel 
û vêxistina şerekî ji şer re ji bo rewayî ya tevgera gelêrî bincil bikin tevgera ji bo ̀ `azadî û rûmetê``.
Piştî kuştin û wêranî û koçberîya gihîştî xelkên Sûrî, niha ew dewletên ku destêwerdan li nava 
sûrî kirin bo birêvebirina kirîzê bi armanca pêkanîna bercewendîyên xwe yên herêmî, îro tên û 
çareserîyan pêşkêş dikin disa li gor pêkanîna bercewendîyên xwe bi perçebûna Sûrî wek herêmên 
kêm lihevketî û di bin desthilatdarîya wane leşkerî de û bi dû ve dest bi qonaxa çareserîya sîyasî 
bikin. Tevî ev tevgera bê amadekirina nûnerên xelkên Sûrî bi rê ve diçin.. ewên ku amade dibinjî ji 
Sûrîyan di rastîyê de ew lîstikvanin di sînaryoya dan û standinê de li cinêv û Asîtana de.
Tevayî xelkên Sûrî li dijî şerin û çalakin ji bo pêkanîna asayîş û hêmenîne ji bo ku vegerine herêm û 
nexşecîyên xwe her kesî koçber bûyî di hinder de, û yên derketinî dervayî welat ji ber şer û kuştinê 
ya ku welat wêran kir û mirovatî mirand.
Lê pêrsa xwe davêje pêş ewe: para xelkên Sûrî çîye piştî vê filêketê?
Wekî ku em vedgerine şûna ku em lê berî 15/3/2011, lomajî pêwistî me heye bi şoreşeke ji rengekî 
din bo pêkanîna mafên gelê me û welatekî ku xwe têda bibînê welatî û pê payedar bibê wekî dew-
letekî ku wî ava kirîye.

كانــت ســوراي تعــاين مــن أزمــة الثقــة بــني الســلطة والشــعب وابلتــايل، فقــدت الدولــة أهــم ركائزهــا الــي بنيــت 
علــى أساســها كان مــن املفــرض أن خيتــار الشــعب شــكل الدولــة وأنظمتهــا ومؤسســاهتا التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة، وكل مؤسســة منفصلــة عــن األخــرى تعمــل وفــق القوانــني املنبثقــة مــن دســتور قــد اســتفى عليــه 
الشــعب، ويكــون رئيــس الدولــة ذاك الشــخص الــذي يُؤمَتــن عليــه أن يكــون ُمؤمتنــاً للدســتور ومراقبــاً لتنفيــذه 
بشــكل عادل ومنصف جتاه الشــعب. كل ذلك مل تراه دولة ســوراي منذ أتسيســها كدولة يف مرحلة االنتداب 

الفرنســي، وكذلــك بعــد اســتقاهلا إىل حلظــة انطــاق الثــورة الســورية يف 15\3\2011.
ابملعــى الــذي أقصــده أبن الدولــة مل تكتمــل بنائهــا كدولــة هلــا مؤسســاهتا الشــرعية الــي جيــب أن يكــون للشــعب 
دور يف بنائهــا، وابلتــايل فــا ميكــن أن نســمي الدولــة مبعناهــا الدقيــق حــى وإن كانــت هلــا ســلطة وحكومــة 
ومؤسســات متَّ تشــكيلها من قبل جمموعة عســكرية انقابية تفرض رأيها ومؤسســات حكمها على الشــعب 

مــن دون أن يكــون للشــعب إرادة فيــه.
فســوراي الي تشــكل دولة وســط املنظومة الدولية وهلا من ميثلها يف دوائر األمم املتحدة ومنظوماهتا املختلفة، 
إال أهنــا مل تنــال شــرف والء الســوريني هلــا نتيجــة للمنظومــة الــي حكمــت ســوراي، أي أن الســوري يعيــش 
انفصامــاً والئيــاً يف داخلــه، فهــو مــن جهــة حيمــل اهلويــة الســورية وهــو منتمــي إليهــا ابلفعــل، ومــن جهــة يعيــش 
يف غربــة وغيــاب احلريــة يف وطنــه الــذي حيمــل هويــة انتمائــه إليــه، وأن الثابــت الــذي ال يتغــر عنــد اإلنســان هــو 
البحــث عــن احلريــة وليــس الوطــن، فالوطــن موجــود لطاملــا أنــه ولــد علــى أرض آابئــه وأجــداده، لكــن احلريــة هــي 
الــي تدفعــه علــى أن يكــون متمســكاً هبــذا الوطــن، ولذلــك نــرى دائمــاً هنــاك حــركات سياســية وإىل جانبهــا 
منظمــات للمجتمــع املــدين مل هتــدأ نضاالهتــا ويف مجيــع املراحــل تعمــل مــن أجــل حتقيــق احلريــة للنــاس إلقامــة 
تــوازن بــني الوطــن واملواطــن للحفــاظ علــى اهلويــة واالنتمــاء، إال أن حــزب البعــث ومنــذ اســتامه للحكــم يف 
ســوراي انتهــج سياســة الضــرب ابلعصــا الغليظــة لــكل التيــارات السياســية ومنظمــات اجملتمــع املــدين إىل أن 
أوصــل ابلبــاد إىل تصحــر سياســي، وجتميــد حالــة التنميــة االجتماعيــة وتطويــر مفهومــه بشــكل حــر، وابلتــايل 
جعــل مــن اجملتمــع الســوري يف حالــة غيبوبــة مــن أمــره وجعــل مــن الوطــن مزرعــة واملواطــن عبيــداً ألمــرة )القائــد(. 
ابملختصــر هــذه كانــت ســوراي، فــكان البــد مــن أن تتحــرك اجلماهــر )وتقــول للمغتصــب حلرايتــه كفــى(، 
وهــذه اجلماهــر لعلمــه العميــق حبقيقــة النظــام وطبيعتــه الفاشــي أكــد علــى ســلمية حتركــه وشــرعية حقوقــه يف 
)احلريــة والكرامــة( مــن خــال طــرح شــعارات جــداً إنســانية وســلمية عندمــا نشــر إىل إحــدى شــعاراهتا الــي 
أعلنــت عنــد أول حتــرك مجاهــري ) الشــعب الســوري لــن يـُْنــَذْل ( ال نريــد غــر )احلريــة والكرامــة( وكذلــك 
)واحد واحد واحد الشــعب الســوري واحد(، إال أن النظام واجه كل شــعار مبا يناســبه، بدأ إبذالل الشــعب 
الســوري أبشــد صــوره، وضــرب مــا تبقــى مــن نفــس حــر عندمــا قطــع رقبــة )القاشــوش(، وكرامــة الشــعب 
عندمــا اغتصبــت شــبيحته حرائــر ســوراي أمــام أهلهــن، وضــرب وحــدة الشــعب عندمــا أعلــن علــى أن األزمــة 
طائفيــة والثــورة ثــورة ســنية متطرفــة ضــد الطائفــة العلويــة مــع إخراجــه لــكل اجملرمــني مــن الســجون وتركهــم لينالــوا 
مــن انضبــاط التظاهــرات الســلمية والعبــث أبمــن املواطــن والبــاد قبــل أن تنفلــت التنظيمــات اإلرهابيــة علــى 
الشــعب وإشــعال انر احلــرب مــن أجــل احلــرب للتغطيــة علــى شــرعية احلــراك اجلماهــري مــن أجــل )احلريــة 

والكرامــة(.
بعــد كل مــا حصــل للشــعب الســوري مــن قتــل وتدمــر وهتجــر، اآلن تلــك الــدول بذاهتــا الــي تدخلــت لتديــر 
األزمــة كمــا حتلــو هلــا لتحقيــق مصاحلهــا اإلقليميــة تتقــدم حبلــول كمــا ختــدم مصاحلهــا أيضــاً مــن خــال تقســيم 
ســوراي إىل مناطــق لنفوذهــم مسوهــا )مبناطــق خفــض التوتــر( ومــن مث التحــول إىل مرحلــة احلــل السياســي. كل 
ذلــك حيصــل بــدون مشــاركة الســوريني، والذيــن يشــاركون مــن الســوريني هــم يف حقيقــة األمــر جنــود لتنفيــذ مــا 

يُؤمتـَـَر هبــم يف ســيناريو املفاوضــات بــني )املعارضــات والنظــام( يف كل مــن جنيــف وأســتانة.
الشــعب الســوري بكاملــه ضــد احلــرب ويســعى إىل حتقيــق األمــن واالســتقرار والعــودة إىل مناطــق ســكناهم 
كل مــن مســي مبَُهّجــٍر داخلــي، وإىل وطنهــم كل مــن هاجــر إىل خــارج الوطــن هــرابً مــن احلــرب الــي دمــرت 

البــاد والعبــاد.
إال أن السؤال املطروح: ماذا سيكون للسوريني من نصيب بعد كل ما جرى له من مآسي؟.

وكأننا نعود إىل ما كنا عليه قبل 15\3\2011 ، وابلتايل ســنحتاج إىل ثورة ســلمية من نوع آخر لنحقق 
لشــعبنا وطنــاً ينتمــي إليــه وهويــة يفتخــر هبــا ودولــة هــو انشــئها.

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي
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Suriyeli/Filistinli aktivist ve yazılımcı Basil Es-Safedi’nin Esad rejimi zindanlarında tutuklu 
bulunmasının üzerinden yıllar geçmişken, akıbeti ve rejim tarafından idam edilip edilmediğiyle 
ilgili söylentiler ortada dolaşmaya başlamıştı. Bazı yayın organları ise eşinden, Basil’in 2015 
yılında idam edildiğini aktarmıştı.
İnternette Basil Es-Safedi ismiyle tanına Basil Hartebil, 2010’da Şam’da açık kaynak kodlu ve 
modifiye edilebilecek yapıda yazılımlar geliştirmeye başladı. Bu yazılımlar sayesinde Safedi, 
ülkesindeki yazılım alanının ve kültürel hareketlerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyordu. 
Safedi’nin çalışmaları sayesinde insanlar, iletişim ve kendilerini ifade etmekte kullanabilecekleri 
yeni vasıtalar elde ettiler.
Avrupa Birliği Başkan Yardımcısı ve Parlamento üyeleri Charles Tannock ve Ana Gomes 2013 
yılında, Basil’in ortaya koyduğu çabaların “internet sansürü konusunda kötü bir nam salmış olan 
Suriye’de internetin açılması ve Suriye halkının ciddi düzeyde internete ve bilgiye erişiminin 
artması” yolunda katkı sağladığını söyledi. Safedi’nin kazandığı ödüller arasında, teknolojiyi açık 
ve ücretsiz interneti güçlendirmek için kullanması nedeniyle 2013 yılı Sansüre Dijital Özgürlük 
ödülü yer almaktadır.
Açık kaynaklı yazılım ve kültür alanında dünya çapında önde gelen kurumlarla faaliyetlerde 
bulundu. Creative Commons’ın Suriye’deki öncüsü sayılan Safedi, Suriye ve Arap dünyasından 
birçok sanatçı ve yazarın, çalışmalarını internette paylaşmalarına katkı sağladı. Safedi ayrıca, 
Wikipedia’da Arapça ve Türkçe gönderilerin yayınlanması, makale yayını ve tercümesi, yine 
yazılım geliştirme amacıyla Hackathon (yazılımcıların bir araya geldiği bir organizasyon) 
düzenlenmesine de katkıda bulundu.
34 yaşında olan Basil, Suriye’de doğdu. Tarihçi olan Filistin asıllı babasının tek çocuğuydu. 
Annesi ise Suriyeliydi. Geleneklere önem veren, 
üretkenliğin ise takdir edildiği bir evde büyüdü. 
Genç yaşlarda amcasının desteğiyle bilgisayar ve 
yazılım cihazlarıyla ilgilenmeye başladı. 2001’de 
Şam Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri alanında 
diploma aldı. 2004’te ise Yazılım Mühendisliği 
alanında yüksek lisansını tamamladı.
2008 yılında, Suriye’deki tarihi ve kültürel eserleri 
koruma kuruluşu Neşr ve Buhûs’ta teknoloji 
uygulama sorumlusu oldu. Safedi bu kuruluşu, o 
sırada Ortadoğu’da kendisine altyapı oluşturmaya 
çalışan Creative Commons’a teknik destek verme 
amacıyla kurdu.
Safedi ayrıca yetenekli bir organizatördü. Suriye’deki 
içerik üreticileriyle bir araya gelerek, Creative 
Commons’ın yapısını anlama ve çalışmalarını 
yayınlama konusunda onlara yardımcı olmaya 
çalıştı. Nitekim Diane Peters, Creative Commons’ın 
Suriye’ye girmesinin Safedi’nin 2009’un sonlarında 
düzenlediği bir konferans sayesinde olduğunu dile 
getirmişti.
Açık kaynak kodlu yazılım alanında çalışan yazılımcılar, Safedi’nin organize ettiği bir etkinliğe 
katılmak için Ortadoğu’ya geldiklerinde şu açıklamada bulunmuşlardı: “Konferansta 30 kişinin 
olacağını sanıyorduk. Fakat yüzlerce kişi vardı.”
Safedi, Creative Commons’ın sunduğu getirdiği yeni kavram ve bakış açılarını nitelendirmede 
ortak bir dil bulunması konusunda da başarıya ulaştı. Arapça olarak kullanılan kelime “Mâşâ”, 
tek bir kişinin mülkiyetinde olmayan toprak parçası anlamına gelmekteydi ve “genel”i ifade 
etme amacı taşımaktaydı. “Ardından Safedi’nin katkılarıyla, Ortadoğu için bir ilk olmak üzere 
Creative Commons’ın devletin kendisinin kontrolünde olmayan versiyonuna dair fikir oluşmuştu. 
Bu sayede bugün, tüm Arap ülkelerinde Creative Commons’ın web sayfalarında Arap dili de 
kullanılmaktadır.”
Safedi Mart 2012’de, Suriye intifadasının başlangıcından bir yıl sonra tutuklandı. Uluslararası 
Af Örgütü, Safedi’nin dokuz ay boyunca tecritte tutulduğunu açıkladı. Güvenli güçleri tarafından 
sorguya çekildi ve işkenceye maruz bırakıldı. Safedi, devletin güvenliğine zarar vermekle 
suçlanıyordu. Sonraki süreçte Adra Hapishanesi’ne nakledildi. Nişanlısı Nura, burada onu 
ziyaret edebilecekti. Safedi, tutukluluk sürecinde resim, el sanatları, okuma, tercüme ve hapis 
arkadaşlarına bilgisayar teorilerini öğretmekle meşgul oldu. 
Basil ve Nura, Ocak 2013’te hapishanede evlendi. Eşi, “İnsanlar bize devrimin gelin ve damadı 
demeye başladılar” ifadelerini kullanmıştır. Ekim 2015’in başlarında Safedi, bilinmeyen bir 
yere nakledildi ve o zamandan bu yana kendisinden haber alınamamaktadır. Eşi, El-Kabun’daki 
Jandarma Karargahı’na gönderildiği ve burada idama mahkum edildiğini; belki de halihazırda 
idam edilmiş olabileceğini duyduğunu söylemektedir. Yetkili merciler ise bu haberleri henüz 
doğrulamış bulunmamaktadır. “Avukat olmama rağmen eşime yardım edemiyorum” diyen Nura, 
“Askeri mahkemede gizli olarak yargılanıyor ve avukat tutma hakkı bulunmuyor” şeklinde 
konuşuyor.

بعــد مــرور عــدة أعــوام علــى اعتقــال الناشــط واملربمــج الســوري/ الفلســطيي ابســل الصفــدي يف ســجون قــوات 
األســد، ســادت تكهنــات عديــدة حــول مصــره ومــا إذا كان النظــام قــد أقــدم علــى إعدامــه ابلفعــل، وكشــفت 

بعــض وســائل اإلعــام نقــًا عــن زوجتــه أن ابســل الصفــدي قــد أعــدم يف الســجن عــام 2015
بــدأ ابســل خرطبيــل -املعــروف علــى اإلنرنــت ابســم ابســل الصفــدي- خمتــرب أيكــي يف دمشــق عــام 2010، 
اســتخدمه يف تطويــر الربجميــات مفتوحــة املصــدر - هــي الربجميــات الــي ميكــن االطــاع علــى شــفرهتا الربجميــة 
وتعديلهــا - ابعتبارهــا قاعــدة ميكــن مــن خاهلــا النهــوض ابلربجميــات احلــرة وحــركات الثقافــة احلــرة يف بلــده، 

وبســبب عمــل ابســل الصفــدي اكتســب النــاس أدوات جديــدة ميكنهــم هبــا التواصــل والتعبــر عــن أنفســهم.
كتــب انئــب رئيــس االحتــاد األورويب يف عــام 2013، وأعضــاء الربملــان األورويب )تشــارلز اتنــوك وآان غوميــس(، 
إن مســامهات ابســل عملت على )فتح اإلنرنت يف ســوراي، البلد ذي الســمعة الســيئة يف الرقابة على اإلنرنت، 
وتوســيع نطــاق الوصــول إىل اإلنرنــت واملعرفــة إىل حــد كبــر للشــعب الســوري(، ومــن بــني اجلوائــز الــي حصــل 

عليهــا، جائــزة )احلريــة الرقميــة للرقابــة لعــام 2013( الســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز اإلنرنــت املفتــوح واجملــاين.
شــارك مــع عديــد املؤسســات الرائــدة يف جمــال الربجميــات احلــرة والثقافــة يف العــامل، ويعــد الرائــد الســوري لـــ املشــاع 
اإلبداعــي، وقــد ســاعد الفنانــني والكتــاب وغرهــم يف ســوراي وكذلــك العــامل العــريب األوســع يف املشــاركة حبريــة 
أبعماهلــم عــرب اإلنرنــت والبنــاء علــى إبداعــات اآلخريــن يف ظــل موقــع املشــاع اإلبداعــي، وشــارك ابســل الصفــدي 
أيًضــا يف إصــدارات اللغــة اإلجنليزيــة والعربيــة مــن ويكيبيــداي، مثلمــا ســاهم يف حتريــر املقــاالت وترمجتهــا، فضــًا عــن 

تنظيــم هاكاثــون -هــو حــدث جيتمــع فيــه مربجمــو الكمبيوتــر وغرهــم لتطويــر الربجميــات.
مؤرًخــا  يعمــل  الــذي كان  الفلســطيي  أبيــه  وهــو وحيــد  ســوراي،  عاًمــا يف  العمــر 34  مــن  البالــغ  ُولــد ابســل 

وأمــه الســورية، نشــأ ابســل يف بيــت يهتــم ابلتقاليــد ويقــدر 
اإلبــداع، فأصبــح يف ســن مبكــرة مهتًمــا أبجهــزة الكمبيوتــر 
حصــل   ،2001 عــام  ويف  عمــه،  مــن  بدعــم  والربجمــة 
مــن جامعــة دمشــق، ويف  الكمبيوتــر  علــى شــهادة علــوم 
عــام 2004، حصــل علــى درجــة املاجســتر يف هندســة 

الربجميــات.
للتكنولوجيــا يف  تنفيــذاًي  رئيًســا  عمــل  عــام 2008،  ويف 
مؤسســة )نشــر وحبــوث( املكرســة للعمــل علــى حفــظ اآلاثر 
والثقافــة يف ســوراي، وقــد أنشــأها ابســل لتقــدمي املســاعدة 
التقنيــة لـــ مؤسســة املشــاع اإلبداعــي الــي كانــت حتــاول يف 

ذلــك الوقــت بنــاء مــكان هلــا يف الشــرق األوســط.
كان ابســل أيًضــا منظًمــا موهــواًب، بــدأ بتنظيــم لقــاءات مــع 
منتجي احملتوى يف ســوراي ملســاعدهتم يف فهم طبيعة املشــاع 
اإلبداعــي وكيــف ميكنــه مســاعدهتم يف نشــر أعماهلــم، وقــد 
إىل  اإلبداعــي  املشــاع  دعــوة  أن  بيــرز(  )داين  صرحــت 
ســوراي كان عرب مؤمتر نظمه ابســل يف أواخر عام 2009.

وكان وفــد مــن العاملــني يف جمــال الربجميــات مفتوحــة املصــدر 
قــد ســافر إىل الشــرق األوســط حلضــور احلــدث الــذي عقــده ابســل يف جامعــة دمشــق، وقالــت: )كنــا نظــن أن 

هــذا املؤمتــر ســيضم 30 شــخًصا لكــن كان هنــاك مئــات احلضــور(.
أصبــح األمــر أكثــر إاثرة بعدمــا توصــل ابســل إىل توافــق يف اآلراء حــول الكلمــة الــي ستســتخدم لوصــف املفاهيــم 
ووجهــة النظــر اجلديــدة الــي يقدمهــا املشــاع اإلبداعــي: الكلمــة العربيــة »ماشــا«، والــي تعــي قطعــة أرض ال 
ــّاك – قــد اســتخدمت للتعبــر عــن »العمــوم«، مث أضافــت »بفضــل ابســل، 

ُ
ميلكهــا مالــك واحــد، لكــن عديــد امل

للمــرة األوىل يف الشــرق األوســط كان لدينــا الفكــرة األساســية للنســخة العربيــة مــن املشــاع اإلبداعــي الــي ليســت 
لدولــة بعينهــا ســلطة أو واليــة عليــه، وهــي اللغــة املدرجــة ملواقــع املشــاع االبداعــي اليــوم يف مجيــع البلــدان العربيــة«.

اعُتقــل ابســل يف آذار/مــارس2012، بعــد عــام مــن بــدء االنتفاضــة الســورية، وأفــادت »منظمــة العفــو الدوليــة« 
أنــه احُتجــز يف احلبــس االنفــرادي لتســعة أشــهر، واســتجوبته قــوات األمــن وتعــرض للتعذيــب، واهُتــم ابإلضــرار 
أبمــن الدولــة، بعدهــا أُرســل ابســل الصفــدي  إىل ســجن عــدرا األمــي، ومتكنــت نــورا مــن زايرتــه هنــاك، أبقــى 
ابســل نفســه مشــغواًل ابلرســم واملشــغوالت اليدويــة والقــراءة والرمجــة وتعليــم نظــرايت الكمبيوتــر لزمائــه الســجناء، 
وكانت رسائله املكتوبة خبط اليد تتضمن اعتذارات عن تكنولوجيا - تقنية لتسجيل الصوت جبودة منخفضة.

الثــورة  الثاين/ينايــر 2013، وتقــول زوجتــه )لُقبنــا عــروس وعريــس  تــزوج ابســل ونــورا يف الســجن يف كانــون 
الســورية(، ومــع ذلــك، نُقــل ابســل يف أوائــل تشــرين األول/أكتوبــر 2015، إىل مــكان جمهــول ومل يـُـر منــذ ذلــك 
احلــني، مسعــت زوجتــه أنــه نُقــل إىل مقــر الشــرطة العســكرية يف القابــون، حيــث حكمــت عليــه حمكمــة عســكرية 
ابإلعــدام، وأنــه رمبــا يكــون قــد أُعــدم ابلفعــل، علــى الرغــم مــن عــدم أتكيــد الســلطات علــى هــذه التقاريــر، تقــول: 
(ال أســتطيع مســاعدة زوجــي علــى الرغــم مــن أنــي حماميــة)، وتضيــف »حمكمتــه عســكرية ســرية وليــس لــه احلــق 

يف احلصــول علــى حمــام«.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية
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إلياس خوري

Kurbanın ve Celladın İniltisi

İlyas Huri

İngiliz Independent gazetesinde yazdığı bir yazıda, gazeteci Robert Fisk Beşar El-Esed rejiminin zaferini 
ilan etti. Ancak ihtiyat sahibi gazetecinin gözünden kaçan, kendisinin zafer olarak ilan ettiği durumun 
savaşçı grupların Suriye’de ortak bir düşmana, Suriye halkına ve Suriye kent ve bölgelerine karşı elde ettiği 
zaferlerin doruk noktası oluşuydu.
Burada mesele yalnızca zafer değil, aynı zamanda zaferin manası. Bu manayı sorguladığımızda, büyük 
bir boşlukla karşı karşıya kalırız. Nitekim Suriye, dış kuvvetler tarafından işgal edilmiş, yıkım her tarafa 
yayılmış, zaferden söz etmek ise yalnızca bir yalana dönüşmüştür.
Suriye’de zaferler, Şam diyarı her yandan işgal edildiğinde başladı: Hizbullah Kusayr’da zafer kazandı, 
DAEŞ Deyrizor ve Rakka’da, Nusra İdlib’de muzaffer oldu. Dış güçler ise Suriye’yi işgale geldiler. Re-
jimin izlediği, barışçıl halk gösterilerine karşı kullanılan acımasız metotların arasından sızarak, Suriye’de 
yıkımı, kıyımı ve tehciri daha da arttırdılar.
Köktendinci cihatçı güçler, birçok yerde Özgür Suriye Ordusu’na karşı zafer kazandı ve çözülmesine yol 
açtı. Şii milisler, ‘Hz. Zeynep’ türbesini kurtardıktan sonra Lübnan’a paralel uzanan ‘Şii köyleri’ koru-
mak için Kusayr’daki fetih silsilesini başlattı. Ortaya adeta bir tarafta rejim ve köktendinci Şii müttefikleri 
arasında, diğer yandan ise köktendinci Sünni cihatçı düşmanları arasında bir hedef birliği varmış imajı 
çıktı. Her iki tarafın hedefi de, Suriye halkını ortadan kaldırmak ve bu coğrafyadan temizlemekti. Gıyas 
Matar’ın 10 Aralık 2011’de, devrimin başlangıcında Suriye muhaberatının eliyle öldürülmesi, Rezzan Zey-
tune ve arkadaşları Semire El-Halil, Vail Hamade ve Nazım Hamadi’nin 9 Aralık 2013’te Duma’da Ceyşü’l 
İslam tarafından katledilmesi, işte bu politikanın bir ürünüydü.
Burada, Hafız Esed tarafından kurulmuş olan istibdat sistemini vurgulamalıyız. Bu sistem, sivil bir devrime 
karşı yaptığı katliamı mümkün hale getiren sonrasında ise en ileri düzeyde silahlı çatışmayı manipüle eden, 
nihayetinde ise tükenme noktasına gelerek ABD’nin de suç ortaklığıyla Rusya’nın oyunun kurallarını 
değiştirmesine kadar uzanacak süreçte, karmaşık ve titiz uluslararası ilişkiler kurmayı başarmıştır.
Amerika’nın suç ortağı olmasıyla muzaffer olanlar ve Rusya, İran ve milisleri, bugün yeni bir çatışmaya 
girmiş durumdalar. Suriyeli erkek ve kadınlar ise bu denklemin dışında, kendi ölüm, tehcir ve yıkımlarına 
tanıklık ediyor.
İşgal edilmiş bir ülkede, hangi Suriyeli zafer kazanabilir ki?
Bu tüm Suriye’nin, hatta Arap dünyasının sorusudur. İstibdat kendisini dış güçler tarafından işgalin çuku-
runa getirmişken, bir ülke nasıl olur da bağımsızlığını geri kazanır?
El-Cumhuriye’de 5 Eylül’de yayınlanan bir yazıda Malik Dağıstani, Suriye askeri istihbarat birimlerine 
bağlı “235. Şube – Filistin Şubesi” hapishanesinde yaşadığı tecrübenin bir kısmını “Avrupalı Adamın İnil-
tisi” başlığıyla aktarmaktadır. Dağıstani, bu kurbanın inlemesini anlatmakta, adam konuşma yetisini kay-
betmekte ve harfler anlamsız, kesik kesik seslere dönüşmektedir.
Sesler iniltilere dönüştüğü zaman, ilkel ve modern yöntemleri bir arada kullanan zorba sistemin altında dil 
paramparça olur. Bu sistem, kurbanın dilini yok eder.
Dağıstani, makalesinde böylesi bir işkencenin kurbanı olacağını asla öngörmemiş olan Avrupalının ne ka-
dar hızlı inlemeye başladığıyla, Suriyeli tutukluların direncini karşılaştırmaktadır. Yazar, Avrupalı mahku-
mun işkencenin üçüncü gününde inlemeye başladığını, ondan daha şiddetli işkencelere maruz kalan Suriye-
li mahkumların ise işkenceler arasındaki zamanlarda birbirlerine fıkralar dahi anlatabildiğini aktarmaktadır. 
Fakat El-Mezze hapishanesinde yalnız başına on dört yıl geçirdikten sonra inlemeye başlayan Suriyeli 
mahkumdan ise neredeyse hiç bahsetmemektedir.
Suriye rejiminin halkla olan sorunu, işte bu inleme hikayesinde özetlenebilir. Zira istibdat sistemi, mah-
kumların bedenlerini yok etme çabasının yanı sıra, dillerini de yok etmek istemiştir. Suriye hapishanel-
erinden çıkanların, özellikle de korkunç Tedmür hapishanesinden kurtulmuş olanların tanıklıkları da bunu 
göstermektedir. Ancak korku ile insanları susturmayı başaran rejim, onları zorla inletmekten aciz kalmıştır.
İnsanlar bir volkan gibi tuğyanın yüzüne patladıklarında, her şeyden önce dillerini geri kazandılar. Ke-
limelerini şarkı ve ezgilere döktüler. Kurşunlara göğüs geren bedenleri ve manayı geri kazanan dilleri-
yle kutlamalar yaptılar. Bu kutlamalarla birlikte prestijini kaybeden rejim ise, katliam yoluna başvurdu. 
Böylece Suriye’nin kapıları savaşçılara açıldı. Bir taraftan istibdat rejimi, diğer taraftan ise köktendinciler 
direnen bedenleri yok etmeye ve konuşan dilleri susturmaya çabaladılar.
Katliam rejimi, dört yıldır zafer kutlamaları yapıyor. Yani ister Arap ister İranlı olsun, petrol babalarının 
desteklediği köktendincilik hastalığının alevlenmesinden bu yana. Varil bombaları, kimyasal silahlar, vahşi 
idamlar, mezarlıktan alınma dillerin yeniden dayatılmasından, Rus uçaklarına kadar…
Suriyelilerin tüm dünyayı kaplayan kanı, tek başına kalmıştır ve tek başına olmaya devam edecektir. Tarihin 
her dönüm noktasında tekrar edecek olan ders işte budur. Devrimin ilk dönemlerinde sahip olunan, Batı’nın 
desteğinin elbet geleceği kuruntusu ise boşa çıkmıştır. İsrail’in yalnızca Batı’nın ileri bir karakolu olduğu 
ve Arap ülkelerini çöle çevirerek, sömürgeci politikalarını gerçekleştirmeyi amaçladıkları ise unutulmuştur.
İşte onlar, zafer kutlamaları yapıyor ve kurbanlardan iniltiler duymayı bekliyorlar.
Suriyeli kurbanlar geçmişte susmuştur. Ancak artık susmayacaktır. Zira özlem duyduğu özgürlüğü için her 
türlü bedeli ödeyen Suriye halkı, bir mülteci toplumuna dönüşmüştür. bugün bu halk, insan onuru kavramı-
na anlamını yeniden kazandıracak bir ahlaki otoriteye dönüşmüştür.
Cellat, kurbanından önce dilini kaybetmiştir. Rejimin milliyetçi dilinden geriye ne kalmıştır? Köktendincil-
erin geçmişi diriltmek yerine tarihe gömen dillerinden geriye ne kalacaktır?
Bu kulakları sağır eden zafer telaşesi bir iniltidir. Ancak bu inilti, kurbanların değil; celladın iniltisidir.

يف مقــال لــه يف صحيفــة »االندبندنــت« الربيطانيــة أعلــن الصحــايف روبــرت فيســك انتصــار نظــام بّشــار األســد، 
لكــن مــا فــات الصحــايف احلصيــف هــو أن مــا يســمى انتصــاراً جــاء تتوجيــاً النتصــارات صنعهــا فرقــاء القتــال يف ســوراي 
علــى خصــم واحــد هــو الشــعب الســوري وعلــى املــدن والنواحــي الســورية املدمــرة كلهــا. الســؤال ليــس عــن االنتصــار 
بــل عــن معنــاه، وحــني نســأل عــن املعــى نكتشــف أننــا أمــام اخلــواء الشــامل، حــني تصــر ســوراي بلــداً حمتــًا مــن قــوى 
خارجيــة، وحــني يســود اخلــراب كل مــكان، يصــر الــكام عــن االنتصــارات جمــرد أكذوبــة. واالنتصــارات يف ســوراي 
بــدأت حــني اجتــاح أرض الشــام الغــزاة مــن كل حــدب وصــوب، حــزب هللا انتصــر يف القصــر وداعــش انتصــر يف 
ديــر الــزور والرقــة والنصــرة انتصــرت يف إدلــب، القــوى اخلارجيــة الــي أتــت كــي حتتــل ســوراي، اســتطاعت التســلل مــن 
ثقــوب الوحشــية املفرطــة الــي تعامــل هبــا النظــام مــع االحتجاجــات الشــعبية الســلمية، لتحقــق انتصاراهتــا عــرب تعميــم 
اخلــراب واإلابدة والتهجــر. القــوى اجلهاديــة األصوليــة انتصــرت علــى اجليــش الســوري احلــّر يف أكثــر مــن مــكان، 
وجنحــت يف تفكيكــه، واملليشــيات الشــيعية بــدأت مسلســل فتوحاهتــا يف القصــر دفاًعــا عــن »القــرى الشــيعية« 
احملاذيــة للبنــان، بعدمــا جنحــت يف إنقــاذ »زينــب مــن الســيب«، وبــدا أن هنــاك مــا يشــبه التناغــم املوضوعــي بــني 
النظــام وحلفائــه األصوليــني الشــيعة مــن جهــة، وأعدائــه األصوليــني اجلهاديــني الســّنة مــن جهــة اثنيــة، وكان هــدف 
الطرفــني إلغــاء الشــعب الســوري وإخراجــه مــن السياســة ومــن اجلغرافيــا، ِمــن قتــل غيــاث مطــر يف داراي 10 كانــون 
األول / ديســمرب 2011 علــى أيــدي املخابــرات الســورية يف بــداايت الثــورة، إىل خطــف رزان زيتونــة ورفاقهــا مســرة 
اخلليــل ووائــل محــادة وانظــم محــادي يف 9 كانــون األول / ديســمرب 2013 علــى أيــدي جيــش اإلســام يف دومــا.

هنــا جيــب أن نســجل نقطــة دهــاء آللــة القمــع الســورية ومؤسســها حافــظ األســد، الــي اســتطاعت أن تنســج 
عاقــات دوليــة ابلغــة االلتبــاس والدقــة مسحــت بتمريــر املذحبــة ضــد الثــورة املدنيــة، مث تاعبــت ابلصــراع املســلح 
أبقصــى مــا متلكــه مــن كلبيــة، إىل أن بــدا عليهــا اإلهنــاك، فجــاء اجليــش الروســي ليقلــب الطاولــة، بتواطــؤ أمريكــي 

يصــل إىل حــد التناغــم.
املنتصــرون بتواطــؤ أمريكــي مقنــن مــن جهــة وروســيا وإيــران ومليشــياهتا مــن جهــة أخــرى، دخلــوا اليــوم يف مرحلــة 
جديــدة مــن الصــراع الوحشــي بينهــم، بينمــا يقــف الســوريون ذكــوراً وإاناثً خــارج املعادلــة، يشــهدون موهتــم وهتجرهــم 

وتدمــر بادهــم.
كيف يكون أي طرف سوري منتصراً يف بالد حمتلة؟.

هــذا هــو الســؤال الســوري بــل العــريب الكبــر، كيــف تســتعيد هــذه البــاد اســتقاهلا بعدمــا أوصلهــا االســتبداد إىل 
هاويــة االحتــال ِمــن قبــل قــوى خارجيــة. يف مقــال نشــر يف »اجلمهوريــة« 5 ايلــول / ســبتمرب احلــايل كتــب مالــك 
داغســتاين جــزءاً مــن جتربتــه يف ســجن »الفــرع 235 – فــرع فلســطني« التابــع للمخابــرات العســكرية الســورية 
ــة تفقــد قدرهتــا علــى الــكام،  ــة، الضحّي بعنــوان: »عــواء الرجــل األورويب«، يشــهد الداغســتاين علــى عــواء الضحّي
فتصــر احلــروف أصــوااتً متقطعــة ال معــى هلــا. عندمــا يصــر الصــوت عــواًء، تنحــّل اللغــة داخــل آلــة قمــع جتمــع 
األســاليب البدائيــة واحلديثــة معــاً، وتقــوم بطحــن لغــة الضحّيــة وتدمرهــا. الداغســتاين توقــف يف مقالــه عنــد الفــرق 
بــني ســرعة عــواء األورويب الــذي مل يتوقــع أن يصــر ضحيــة هــذا النــوع مــن التعذيــب، وصمــود املعتقلــني الســوريني. 
روى الكاتــب أن املعتقــل األورويب بــدأ يعــوي بعــد ثاثــة أايم مــن التعذيــب، بينمــا كان املعتقلــون الســوريون الذيــن 
تعرضــوا لتعذيــب أشــد هــواًل، جيــدون متســعاً لتبــادل الطرائــف بــني جولــي تعذيــب، لكنــه يســتدرك لــروي عــن معتقــل 

ســوري يف ســجن املــزة صــار يعــوي بعــد قضــاء أربعــة عشــر عامــاً يف املنفــردة.
مشــكلة النظــام الســوري مــع الشــعب تتلخــص يف حكايــة العــواء هــذه، فآلــة الطحــن االســتبدادية كانــت تســعى إىل 
طحــن اللغــة يف ســياق طحنهــا ألجســاد املعتقلــني. هــذا مــا كشــفت عنــه الشــهادات اخلارجــة مــن ســجون ســوراي، 
خصوصــاً ســجن تدمــر الرهيــب، لكــن النظــام الــذي اشــرى صمــت النــاس ابلتخويــف، عجــز عــن إجبارهــم علــى 
العــواء. وعندمــا انفجــر النــاس يف وجــه الطغيــان اســتعادوا لغتهــم أواًل، محلــوا الكلمــات علــى األغــاين واألهازيــج، 
احتفلــوا أبجســادهم الــي تواجــه الرصــاص وبلغتهــم الــي تســتعيد املعــى، ويف خضــم هــذا االحتفــال ســقط النظــام 
بســقوط هيبتــه، فلجــأ إىل القتــل، وبــدأت أبــواب ســوراي تتخلــع أمــام الغــزاة، تنــاوب االســتبداد مــن جهــة واألصوليــون 

مــن جهــة أخــرى علــى قتــل األجســاد الــي تقــاوم وإخــراس اللغــة الــي تتكلــم.
أنظمــة القتــل حتتفــل منــذ أربــع ســنوات ابلنصــر، أي منــذ اســتفحال املــرض األصــويل املدعــوم أبمــوال النفــط ســواًء 
كان هــذا النفــط عربيًــا أو ايرانيًــا، براميــل وكيميائــي وإعدامــات وحشــية وفــرض لغــة مأخــوذة مــن مقــربة اللغــة، وصــوال 
إىل الطــران الروســي. الــدم الســوري الــذي غطــى وجــه العــامل كان وحيــداً، وســيبقى وحيــداً، هــذا هــو الــدرس الــذي 
ُيســتعاد يف كل منعطــف اترخيــي، فالوهــم الــذي ســاد يف املراحــل األوىل مــن الثــورة أبن الدعــم الغــريب ســيأيت، جتاهــل 
أو تناســى أن إســرائيل ليســت ســوى حصــن غــريب متقــّدم ال يتمــى ســوى تصحــر بــاد العــرب، كــي يتمكــن مــن 

إجنــاز مشــروعه الكولونيــايل االســتيطاين.
إهنم حيتفلون ابلنصر، ويتوقعون من الضحّية الُعواء.

قــد تصمــت الضحيــة الســورية لكنهــا لــن تصمــت، فالشــعب الســوري الــذي دفــع مثــن حريتــه املشــتهاة بــا حســاب، 
وصــار شــعباً مــن الاجئــني، هــو اليــوم مرجعيــة أخاقيــة تعيــد لكلمــة الكرامــة اإلنســانية معناهــا.

اجلــّاد فقــد لغتــه قبــل ضحّيتــه، مــاذا بقــي مــن لغــة النظــام القوميــة، ومــاذا ســيبقى مــن لغــة األصوليــني الــي تشــّوه 
املاضــي وال تســتعيده.

هذا الصخب االنتصاري الذي يصم اآلذان ُعواء، لكنه ابلتأكيد ليس ُعواء الضحّية، إنه عواء اجلاد.

Lübnanlı Gazeteci-Yazar/El-Kuds El-Arabi
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Türkçe تركي

إن تركيــا تناضــل نضــااًل مميتًــا مــن أجــل كســر حــدة اإلرادة والتدخــات اخلارجيــة الراميــة إليقــاف مســرهتا وســجنها 
يف نطــاق ضيــق وشــل حركتهــا، فنحــن أمــام حالــة مــن املقاومــة، حالــة مــن التصــدي للمشــروع الكبــر واهلجمــات 

ســالفة الذكــر، حالــة مــن التحــدي واهلجــوم عوًضــا عــن الدفــاع والتوســل.
لقــد أقدمــت تركيــا علــى إطــاق محلــة نضــال شــديد يف الداخــل ضــد اهلجمــات الدوليــة املســتمرة خصوًصــا منــذ 
أايم أحــداث )غــازي ابرك( اإلرهابيــة، فجــرى التصــدي للهجمــات وأصبحــت بــا أتثــر، لنشــهد نوًعــا مــن الكفــاح 

الوطــي، وعندمــا ضاقــت مســاحة العمليــات ابلداخــل، اجتهــت اهلجمــات إىل جمــاالت أتثــر تركيــا ابخلــارج.
اضرب من الداخل، وإن فشلت فحاصر على احلدود

فبعدمــا فشــلوا يف إشــعال فتيــل احلــرب بــني تركيــا وإيــران )لــو كانــوا جنحــوا لكانــت إحــدى نتائــج حماولــة االنقــاب 
الفاشــلة يف 15 يوليــو 2016(، حاولــوا تشــكيل اجلبهــة الكــربى ضــد تركيــا يف مشــايل العــراق وســوراي، أي مــن 
البحــر املتوســط غــرابً إىل حــدود إيــران شــرقاً، فالتحالــف الغــريب بقيــادة الــوالايت املتحــدة حاصــر احلــدود اجلنوبيــة 
لركيــا حماولــني الضغــط عليهــا بعنــف، كمــا ســعوا إلســكاتنا عــن طريــق حصــاران يف الداخــل كذلــك، كمــا حاولــوا 
حتريــض اجلماعــات الكرديــة يف املنطقــة لتشــكيل جبهــة معاديــة لركيــا، وســعوا لقطــع مجيــع صاتنــا ابلعاملــني العــريب 

واإلســامي.
ولقــد كان مــن بــني جهــود خــرق هــذا احلصــار عمليتــا درع الفــرات وإدلــب وحســاابت تطهــر عفريــن واملوقــف 
املناهــض الســتفتاء مســعود ابرزاين يف مشــال العــراق، ولقــد انضلــت تركيــا، وال تــزال تناضــل، بينمــا تفعــل كل هــذا، 
كمــا تصــدت، وتتصــدى، ملوجــات اهلجــوم الــدويل الــي تقــرب مــن جنوهبــا، ذلــك أن هجــوم 15 يوليــو واجلبهــة 
الــي يســتعدون لتشــكيلها يف اجلنــوب تعتــربان عملتــان لعملــة واحــدة، حماولــة إلســقاط تركيــا وحبســها داخــل 

حدودهــا وإعــادة أســرها.
هدفهم اجلديد حتريض العرب ضد تركيا

لقــد شــكلت الــوالايت املتحــدة وإســرائيل وحلفاؤهــم جبهــة جديــدة مضــادة لركيــا تنطلــق مــن جنوهبــا مــا إن فشــلت 
خمططاهتــم يف ســوراي والعــراق، كمــا وضعــوا حجــر األســاس ملوجــة جديــدة مضــادة لركيــا مــن خــال دولــة اإلمــارات، 
وخصوصــاً ويل عهــد أبــو ظــيب )حممــد بــن زايــد(، وابلرغــم مــن أن الظاهــر واملعلــن أن )حمــور الســعودية - اإلمــارات 

– إســرائيل( يهــدف ملنــع انتشــار التأثــر اإليــراين ابملنطقــة، إال أن هدفــه األساســي الســري هــو ضــرب تركيــا.
إهنــم يؤسســون حســاابهتم األساســية هــذه املــرة علــى اإليقــاع بــني تركيــا والــدول العربيــة، فواشــنطن وتــل أبيــب اســتغلتا 
نزاعــات القــرن العشــرين ضــد تركيــا ورئيســها )أردوغــان( الــذي لــه أتثــر واســع النطــاق يف العــامل العــريب، كمــا أحيــت 
اآلراء أحــكام املاضــي املســبقة مــن خــال القوميــة العربيــة، كمــا بــدأوا وتــرة حتريــض الشــارع العــريب ضــد تركيــا مــن 

خــال ضجيــج أنظمــة البعــث.
القدس هي أوىل ضحااي الشراكة القذرة

إن احلملــة القــذرة الــي تديرهــا اإلمــارات ابلتعــاون املباشــر مــع االســتخبارات األمريكيــة واإلســرائيلية مبنيــة علــى 
أســاس الكراهيــة الركيــة لــدى العــرب، ولقــد كانــت القــدس هــي أوىل ضحــااي هــذا التعــاون املشــئوم، وأمــا اهلــدف 

األساســي هلــذه احلملــة فهــو قطــع أواصــر الصلــة بــني تركيــا والعــامل العــريب لعزهلــا وغلقهــا علــى نفســها.
لكــن تركيــا مل تراجــع ولــو خلطــوة إىل الــوراء يف مواجهــة كل هــذه التدخــات الدوليــة، بــل بــدأت ابهلجــوم بــداًل 
مــن الدفــاع، وبقــدر مــا حاولــوا حبســها يف الداخــل بقــدر مــا اجتهــت حنــو حميطهــا اخلارجــي لتذهــل اجلميــع مبــدى 
حيويتهــا الدبلوماســية، إن هــذا النضــال ليــس نضــااًل متعلقــاً ابلسياســة الداخليــة، بــل دفــاع وحســاب مســتقبلي 
هلــذه الدولــة، وعليــه فــإن كل حماولــة تضعــف هــذا النضــال وكل موقــف يقلــل مــن قيمتــه ســيضر هبــذا النضــال الكبــر 

الــذي تقــوده تركيــا.
هذا احلب واحلماس ليسا استعراضًا

لقــد كانــت اجلولــة الــي أجراهــا الرئيــس الركــي )أردوغــان( يف ثــاث دول أفريقيــة أوىل مؤشــرات احلمــاس الــذي بــدأ 
يف الــدول اإلســامية، ال ســيما بعــد إفشــال مؤامــرة القــدس الــي خططــت هلــا الــوالايت املتحــدة وإســرائيل ابلتعــاون 
مــع بعــض األنظمــة العربيــة، إن احلــب املؤثــر لركيــا ورئيســها )أردوغــان( الــذي رأينــاه يف الربملــان الســوداين وجامعــة 
اخلرطــوم ليــس أمــراً اســتعراضياً؛ إذ علينــا القــول إن املشــاعر واحلساســية ذاهتــا منتشــرة يف شــى بقــاع العــامل اإلســامي 

مــن احمليــط األطلســي إىل احمليــط اهلــادئ.
إن هــذا احلــب هــو نتيجــة الغضــب الــذي يشــعر بــه املســلمون إزاء مــن نصبــوا الفخــاخ لرموزهــم ودمــروا مدهنــم وهنبــوا 
مقدراهتــم، إنــه مؤشــر علــى أن الــدول اإلســامية الــي هــددت وتعرضــت لابتــزاز وكتمــت أصواهتــا ميكــن أن تنهــض 
مــن خــال موجــة محــاس عندمــا جتــد صــواتً حيــاً وجهــة يعتمــد عليهــا، عندمــا تبــدأ مســرة شــريفة، عندمــا ينطلــق 

نضــال يدافــع عــن احلــق.
أردوغان.. رائد املسرة التارخيية الكربى

لقــد أصبحــت تركيــا هــي الدولــة الــي شــجعت مجيــع دول املنطقــة علــى التحــرك، وأظهــرت موقفــاً حمرمــاً، ونقلــت 
الثقــة ابلنفــس إىل كل مــن حوهلــا، وبرهنــت علــى أن بــادان وجمتمعاتنــا ليــس بــدون مــن حيميهــا، وأثبتــت للعــامل أبســره 

أننــا قــادرون علــى أن نكــون قــوة كــربى إذا مــا وحــدان كلمتنــا.

ال ريــب أن العــامل اإلســامي يعتــرب )أردوغــان( قائــداً ثــورايً عظيمــاً ورائــداً لتصفيــة احلســاابت التارخييــة الكــربى، فهــو 
قــد نقــل التاريــخ والطموحــات العثمانيــة والســلجوقية إىل حاضــران وصــار ممثــا لطموحــات القــرن احلــادي والعشــرين 

يف وقــت نشــهد فيــه إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى العامليــة.
حمور تركيا حقيقة واقعة

إن تركيــا دولــة رائــدة بفضــل خطاهبــا وموقفهــا السياســي ونضاهلــا الرامــي إلنقــاذ نفســها ومنطقتهــا، كمــا أهنــا تعتــرب 
حمــوراً رئيســاً يف تصفيــة احلســاابت التارخييــة، فاألراضــي الــي ســقطت فيهــا الرايــة مطلــع القــرن العشــرين حتمــل تلــك 
الرايــة مــن جديــد مطلــع القــرن احلــادي والعشــرين، وهــذا هــو ملخــص األمــر، هــذا هــو الســبب الرئيــس للهجمــات 
الدوليــة الــي يتعــرض هلــا بلــدان، ذلــك أن تركيــا رفعــت رايــة الكفــاح يف الداخــل وحميطهــا اخلارجــي ضــد مــن حياولــون 
حبســها داخــل حدودهــا، كمــا أطلقــت تصفيــة حســاابت القــرن، ففــي الوقــت الــذي ســعوا فيــه لضــرب بلــدان مــن 

الداخــل، اســتطاعت تركيــا الــرد ابلتعــاون مــع مجيــع دول املنطقــة.
جزيرة سواكن: انشغلوا مبحتلي القدس

إن هــذا األمــر سيســتمر علــى هــذه الوتــرة، سيســتمر مهمــا حصلــوا علــى دعــم إقليمــي أو وجــوداً ألنفســهم شــركاء 
ابلداخــل أو حــى طلبــوا يــد العــون مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، فبعــد وقــت ليــس بطويــل ســرى العــامل العــريب الفــخ 
اجلديــد الــذي نصــب لــه، وســيدرك أن هــذا الفــخ يعتــرب اخلطــوة األخــرة يف طريــق متزيــق األراضــي العربيــة، وســيدرك 
حجــم الدمــار الــذي سيســببه )التحالــف العــريب – اإلســرائيلي(، وحينهــا ســيخطو حنــو مســرة النضــال الــي تقودهــا 
تركيــا. وإن اجلــدال الــذي يريــدون إطاقــه يف العــامل العــريب حــول جزيــرة )ســواكن( الســودانية هــو جــدال حمــرض عليــه 
متامــاً مــن جانــب الغــرب وإســرائيل، فمــن يقــول هلــم )تركيــا دولــة توســعية( مل يركــوا دولــة يف املنطقــة إال واســتباحوا 

عرضهــا؛ إذ مزقــوا العديــد مــن الــدول وجروهــا حلــروب ال هنايــة هلــا.
إن مــن عجــزوا عــن االعــراض علــى احتــال القــدس والتصــدي ملــن يســتعدون ألســر مكــة واملدينــة ومــن حيولــون 
كل ركــن مــن أركان العــامل العــريب إىل حاميــة عســكرية، يشــعرون ابلقلــق، بتعليمــات يتلقوهنــا مــن البعــض، بســبب 

توســيع تركيــا لنطــاق نفوذهــا.
يريدون ألمريكا وإسرائيل بناء قواعد عسكرية، أما تركيا فال، يف شرع من هذا؟.

نعلــم أن هــذا القلــق ليــس قلقهــم، بــل قلــق ســادهتم، ونعلــم كذلــك مــن ينزعــج وال ينــام الليــل بســبب توســيع تركيــا 
نطــاق نفوذهــا، ونعلــم مــاذا يعــي أن نوقــظ الشــرق األوســط مــن ســباته بينمــا حياولــون القضــاء علينــا داخــل بلــدان.

فمــا الــذي ضايقهــم؟، يقولــون إن تركيــا ســتبي قاعــدة عســكرية! أجــل، ســتبي تركيــا قاعــدة عســكرية، أال حيــق هلــا 
وحيــق ألمريــكا وإســرائيل؟! فلمــاذا ال تعرضــون علــى ذلــك أيضــاً؟ ، ملــاذا صمتــم عندمــا قصفــت أمريــكا وإســرائيل 

أرض الســودان؟.
هذا دفاع عن القدس ومكة واملدينة

ســتصل تركيــا، بــل ينبغــي هلــا أن تصــل، إىل كل مــكان تســتطيع الوصــول إليــه، ذلــك أن هــذا يعتــرب دفاعــاً عــن بلــد، 
دفاعــاً عــن منطقــة أبســرها، رداً علــى مــن نقلــوا احلــرب حــى حــدودان اجلنوبيــة، إظهــار لقــوة املنطقــة، وليــس هنــاك 
أي طريــق آخــر، ليــس مثــة طريــق ميكــن الســر فيــه ابالنقيــاد والتصــاحل وطأطــأة الــرأس واالستســام والتضــرع، فتلــك 

احلقبــة وذلــك القــرن قــد انتهــى إىل األبــد.
وإذا كنــا موجوديــن يف الصومــال وســوراي وقطــر والســودان فنحــن موجــودون مــن أجــل محايــة تلــك األراضــي والدفــاع 
عنهــا واختــاذ موضــع مناســب يف مواجهــة اهلجمــات اجلديــدة الــي ســتمزق الــدول اإلســامية الواقعــة بــني اخلليــج 
العــريب شــرقاً والبحــر األمحــر غــرابً، وال ينبغــي ملــن ســلموا أنفســهم ألعدائنــا أن يقدمــوا لنــا النصــح، بــل عليهــم النظــر 

فيمــا إذا كان مبقدورهــم مســاندة تركيــا يف نضاهلــا الكبــر.
فكمــا أننــا ندافــع عــن القــدس اليــوم وحنميهــا، فســنكون هنــاك كذلــك غــدا للدفــاع عــن مكــة واملدينــة، وتذكــروا 

هــذا جيــداً!.
إن صوت القرن احلادي والعشرين سينتشر يف املنطقة أبسرها

وهلــذا فــإن حساســية تركيــا ومواقفهــا ونضاهلــا يعتــرب مســرة اترخييــة، إنــه رد قــوي علــى كل مــن حياولــون جتنيــب 
منطقتنــا مواكبــة هــذه التطــورات ودفعهــا خــارج عجلــة التاريــخ يف وقــت يعــاد فيــه تشــكيل العــامل وموازيــن القــوى 

الدوليــة. إنــه ليــس حلمــا إمربايليــاً، بــل ســعي لتأســيس درع دفــاع عــن النفــس.
لقــد انداان التاريــخ جمــدداً وألقــى علــى عاتقنــا هــذا احلمــل مــرة اثنيــة يف مرحلــة يتضــح لنــا فيهــا األصدقــاء واألعــداء، 

كمــا كان ذلــك يتضــح دائمــاً يف كل حتــول اترخيــي.
إن هــذا الصــوت هــو نضــال حضــارة كــربى، نضــال شــرف وحريــة، صــوت قــوي لدرجــة أنــه يــدوي مــن أدغــال 
أفريقيــا إىل شــوارع الشــرق األوســط، ومــن ابكســتان حــى عــامل )املــاالي(، وحنــن مــن جانبنــا نؤمــن أبنــه هــو صــوت 
القــرن احلــادي والعشــرين، وأنــه ســيقلب احلســاابت العامليــة رأســاً علــى عقــب، وسيفشــل تلــك املخططــات الدوليــة، 

وســيعلن بــدء مرحلــة جديــدة مــن الصعــود األســطوري مــن هــذه املنطقــة.
حنمــل آمــااًل عريضــة، ولــن نفقدهــا أبــداً، ذلــك أن التاريــخ حكــم علــى البعــض ابالهنيــار، وأمــا علينــا فحكــم 

ابلصعــود، وهلــذا فــإن أمتنــا ســتنتصر يف هــذا الصــراع الكبــر.

»محور تركيا« حقيقة واقعة..
 فال تخافوا، نحن من سينتصر!

إبراهيم قراغول

كاتب وصحفي
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Türkçe تركي

Artık “Türkiye Ekseni” diye bir gerçek var: 
Korkmayın, biz kazanacağız!

İbrahimKaragül

Gazeteci - Yazar

Şüphesiz Erdoğan, Müslüman dünyanın gözünde büyük bir devrimcidir, büyük tarih hesap-
laşmasının öncüsüdür. Selçuklu-Osmanlı tarihini ve iddialarını bugüne taşımış, küresel iktidar al-
anının yeniden biçimlendiği bir dönemde 21. Yüzyılın iddialarının temsilcisiolmuştur.
Artık “Türkiye ekseni” diye bir gerçek vardır
Türkiye, siyasi söylemiyle, duruşuyla, kendisi ve coğrafyayı kurtarmaya dönük mücadelesiyle 
öncü ülkedir. Yine tarihi bir hesaplaşmanın ana eksenidir. 20. Yüzyılın başında bayrağın düştüğü 
topraklar, 21. Yüzyılın başında o bayrağı yeniden kaldırmak-tadır. Meselenin özeti budur, ülkem-
ize yönelik çokuluslu saldırıların ana gerekçesi de budur. Çünkü Türkiye, kendisine içeride rehin 
almaya çalışanlara karşı hem içeride hem de coğrafyasında mücadele bayrağını açmış, yüz yılın 
hesaplaşmasını başlatmıştır. Onlar ülkemizi içeriden vurmaya çalışırken Türkiye bütün coğrafyaya 
sarılarak cevap vermeyi bilmiştir.
Sevakin Adası: Kudüs’ü işgal edenlerle uğraşın..
Bu böyle devam edecektir. Her ne kadar, kendilerine bölgesel destek bulsalar da, içeri-den ortak 
bulsalar da, terör örgütlerini yardıma çağırsalar da devam edecektir. Bir süre sonra Arap dünyası 
kendilerine kurulan yeni tuzağı görecek, bu tuzağın Arap ülkelerini ve topraklarını parçalamanın 
nihai adımı olduğunu anlayacak, “Arap-İsrail ittifakı”nın yol açacağı yıkımı fark edecek ve Türki-
ye’nin bayraklaştırdığı mücadele çizgisine yak-laşacaktır.
Sudan’daki Sevakin adasına yönelik Arap dünyasında başlatılmak istenen tartışma tam-amen 
Batı’nın ve İsrail’in provoke ettiği bir tartışmadır. Onlara “Türkiye yayılma-cı” diyenler bu 
coğrafyada dokunmadıkları, zarar vermedikleri ülke bırakmamış, birçok ülkeyi parçalamış, sonsuz 
savaşlara sürüklemiştir.
Kudüs’ü işgal edenlere ses çıkarmayanlar, Mekke ve Medine’yi rehin almaya hazırlanan-lara ses 
çıkarmayanlar, Arap dünyasının her köşesini askeri garnizona dönüştürenlere ses çıkarmayanlar 
birilerinin talimatıyla Türkiye’nin etki alanını genişletmesinden telâşa düştüler.
Türkiye askeri üs kurmasın ABD-İsrail kursun, öyle mi?
Bu telâş onların değil, patronlarının, biz biliyoruz. Türkiye’nin nüfuz alanını genişlet-mesinin kim-
leri rahatsız ettiğini, uykularını kaçırdığınıbiliyoruz. Onlar ülkemizi içeride bitirmeye çalışırken 
bizim coğrafyayı ayağa kaldırmamızın ne anlama geldiğini biliyoruz.
Neymiş, Türkiye askeri üs kuracakmış!Tabi ki kuracak, kurmasın mı? ABD mi kursun, İsrail 
mi kursun? Onlara neden ses çıkarmıyorsunuz. ABD ve İsrail Sudan’ı bombalar-ken neden ses 
çıkarmıyordunuz? Onlara niye bir söz söyleyemiyordunuz?
Kudüs savunması, Mekke ve Medine savunması bu..
Türkiye ulaşabildiği her yere ulaşacak, ulaşmak zorunda. Zira bu bir ülke savunmasıdır, coğrafya 
savunmasıdır. Savaşı sınırlarımıza kadar getirenlere verilecek cevaptır, bölgenin gücünü gösterme-
ktir. Başka da hiçbir yol yoktur. Öyle uysallıkla, uzlaşmayla, boyun eğmeyle, teslim olup yalvar-
mayla gidilecek bir yol yoktur. O dönem, o yüzyıl ka-panmıştır artık.
Somali’de varsak, Suriye’de varsak, Katar’da veya Sudan’da varsak o toprakları savun-mak için, 
korumak için, Kızıldeniz-Basra Körfezi arasındaki Müslüman ülkeleri param-parça edecek yeni 
saldırılara karşı pozisyon almak için varız. Kendileri teslim olanlar bize nasihat etmesin, onlar 
yapabiliyorsa Türkiye’nin büyük mücadelesine ne kadar destek verebilirler ona baksınlar.
Bugün Kudüs’ü nasıl savunuyorsak, koruyorsak yarın Mekke ve Medine’yi öyle savun-mak, koru-
mak için oralardayız, bunu bir yere yazın!.
Bu, 21. yüzyılın sesidir, coğrafyaya yayılacaktır..
İşte Türkiye’nin bu hassasiyeti, duruşu, mücadelesi bir tarih yürüyüşüdür. Dünyanın yeniden şekil-
lendiği, küresel iktidar alanının yeniden biçimlendiği bir dönemde, bizim coğrafyamızı bunun dışın-
da tutmaya çalışanlara, tarih dışına itmeye çalışanlara verilen güçlü bir cevaptır. Bu, emperyal bir 
hayal değil, bir savunma kalkanı inşasıdır. Tarih bizi yeniden çağırmıştır, omuzlarımıza yine o yükü 
yüklemiştir. Tam da bu dö-nemde dostun-düşmanın kim olduğu netleşmektedir. Her büyük tarih kırıl-
malarında netleştiği gibi. Bu ses, büyük bir medeniyet mücadelesidir. Bir onur ve özgürlükmücadele-
sidir. Sesi o kadar güçlü ki, Afrika’nın derinliklerinden Ortadoğu’nun sokaklarına, Pakistan’dan Ma-
lay dünyasına kadar yankılanmaktadır. İşte biz bunun 21. Yüzyılın sesi olduğuna, küresel hesapları 
altüst edeceğine, o çokuluslu projeleri boşa çıkaracağına, bu coğrafyadan destansı bir yükseliş dönemi 
başlatacağına inanıyoruz. Umutluyuz ve bunu hiç kaybetmeyeceğiz. Çünkü tarih bazıları için çöküşe, 
bizim için ise yükselişe geçmiştir. Bu yüzden milletimiz bu büyük hesaplaşmayı kazanacaktır.

Türkiye, kendisini durdurmaya, dar bir alana hapsedip etkisizleştirmeye dönük çokuluslu bir irade 
ve müdahaleler zincirini kırmak için ölümcül bir mücadele veriyor. Ortada bir direnmehali, söz 
konusu saldırılara ve büyük projeye göğüs germe hali, savunma ve yalvarış yerine taarruz ve mey-
dan okuma hali vardır.
Türkiye, özellikle Gezi teröründen bu yana devam eden çokuluslu saldırılarla içeride çetin bir mü-
cadeleye girişti. Saldırılar savuşturuldu, etkisiz hale getirildi. Bir nevi Milli Mücadele verildi. Artık 
içerideki operasyon alanları daralınca saldırılar dışarıya, Türki-ye’nin etki alanlarına yöneldi.
İçeriden vur, olmazsa sınırdan kuşatmaya al
Türkiye-İran savaşı çıkaramayanlar (Başarılı olsaydı 15 Temmuz’un sonuçlarından biri bu ola-
caktı) Akdeniz’den İran sınırına kadar, Irak ve Suriye’nin kuzeyini Türkiye’ye karşı büyük cephe 
yapmaya girişti. ABD öncülüğündeki Batılı konsensüs, ülkemizin güneyini çepeçevre sararak ağır 
baskı oluşturmaya, ülkemizi içeride sıkıştırıp susturmaya çalıştı. Bölgedeki Kürt grupları Türkiye 
karşıtı cepheye sürmeye, Arap/İslâmdünyası ile bütün bağlarımızı koparmaya çalıştı.
Fırat Kalkanı harekâtı, İdlip operasyonu, Afrin’i temizleme hesapları ve Barzani referandumuna 
karşı pozisyon alışın nedeni işte bu kuşatmayı yarma çabasıdır. Türkiye bunu yaparken yine bir 
milli mücadele vermiş, vermekte-dir. Güney’den yaklaşan çokuluslu saldırı dalgalarına karşı koy-
muş, koymaktadır. Çünkü 15 Temmuz saldırısı ile Güney’de hazırlanan cephe tek bir cephedir, 
Türkiye’yi çökertme, içeriye hapsetme, yeniden rehin alma girişimidir. 
Yeni hedefleri, Arapları Türkiye’ye karşı kışkırtmak
Irak ve Suriye’de ABD-İsrail projeleri etkisini kaybetmeye başladığı anda Türkiye’ye karşı yeni 
bir cephe, daha güneyden inşa edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden, özellikle de 
Muhammed bin Zeydüzerinden yeni bir Türkiye karşıtı dalganın temelleri atılmıştır. BAE-S. Ara-
bistan-İsrail “ekseni” her ne kadar İran yayılmasına karşı geliştirilmiş gibi görünse de aslında ana 
hedefi, gizlenen hedefi Türkiye’dir.
Bu sefer ana hesap Türkiye ile Arapların karşı karşıya getirilmesidir. ABD ve İsrail, Arap dünyasın-
da geniş etkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye karşı, 20. Yüzyılın argümanlarını hare-
kete geçirmiş, Arap milliyetçiliği üzerinden geçmişin önyar-gılarını bugüne taşımıştır. Baas yöne-
timlerinin yaygaraları üzerinden Arap sokaklarını Türkiye’ye karşı kışkırtma süreci başlatılmıştır.
Kirli ortaklığın ilk kurbanı Kudüs oldu
BAE’nin doğrudan ABD ve İsrail istihbaratı ile yürüttüğü kirli kam-panya Araplarda Türk düşman-
lığı üzerine kurgulanmış, bu işbirliğinin ilk kurbanı Kudüs olmuştur. Temel hedef, ülkemizi, Arap 
dünyası ile bağlarını koparıp yalnızlaştırma, içeri kapanmaya zorlamaktır.
Ama Türkiye, bütün bu çokuluslu müdahalelere karşı asla geri adım atmamış, savunma yerine 
taarruza geçmiş, onlar ne kadar içeri kapanmaya zorlasalar o kadar dışarıya, bölgeye, coğrafyaya 
yönelmiş, şaşırtıcı bir çıkış ve etkinlik alanı oluşturmuştur. Bu mücadele bir iç politik mücadele 
değildir. Bu ülkenin, gelecek savunması, gelecek hesabıdır. Dolayısıyla, bu mücadeleyi kıracak, 
zayıflatacak her girişim, değersizleştirecek her çıkış, tavır ülkemizin bu büyük mücadelesine zarar 
verecektir.
O sevgi, o coşku bir şov değildir..
Cumhurbaşkanı’nın üç Afrika ülkesine yaptığı ziyaret, özellikle de ABD ve İsrail’in bazı Arap 
yönetimleriyle birlikte kurduğu Kudüs komplosunun boşa çıkarılmasıyla, Müslüman ülkelerde 
başlayan coşkunun ilk göstergesi oldu. Sudan Meclisi’nde ve Hartum Üniversitesi’nde Cumhur-
başkanıErdoğan’a ve Türkiye’ye yönelik göz yaşartıcı sevgi, bir şov değildi. Atlantik kıyılarından 
Pasifik kıyılarına uzanan geniş İslâm coğrafyasında aynı duygu ve hassasiyetin olduğunu söyle-
meliyiz.
Bu, Müslümanların sembollerine tuzak kuranlara, şehirlerini harabeye çevirenlere, ülkelerini 
yağmalayanlara duyulan öfkenin sonucudur. Sesi kısılmış, ürkütülmüş, tehdit altına alınmış, şan-
tajlara maruz bırakılmış Müslüman ülkelerin, diri bir ses, bir güven, bir çıkışbulduğunda, onurlu 
bir yürüyüş başladığında, haklı bir mücadele ortaya ko-yulduğunda nasıl bir coşkuyla ayağa kalk-
tığının, kalkabileceğinin göstergesidir.
Erdoğan büyük tarih yürüyüşünün öncüsü
İşte Türkiye, bütün coğrafyayı harekete geçiren ülke oldu, vakur bir duruş ser-giledi, özgüven 
aşıladı. Ülkelerimizin, toplumlarımızın sahipsiz olma-dığını gösterdi. Yumruklarımızı sıktığımızda 
bir gücün ortaya çıkabileceğinin örneğini oluşturdu.
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هبــاء مل يكــن ليقبــل أبقــّل مــن مــادة ترثيــهk ليــس فقــط 
ألنه)ملــح الثــورة )وحمبــوب الثــوار يف مدينتــه داراي، كان 
يتمتــع ابلضحكــة وخّفــة الظــل والشــجاعة واالندفــاع، 
يكــون كاألبطــال،  أن  أراد  طاملــا  ألنــه  أيضــاً  لكــن 
حُيكــى عنهــم، وتُــروى ســرهم، وتوضــع صورهــم علــى 
االجتماعيــة،  الشــبكات  يف  األصدقــاء  )بروفايــات( 
وعلــى صفحتــه علــى الـ)فايــس بــوك(، كتــب يف وصــف 

نفســه )أعمــل علــى إانرة هــذا العــامل(.! 
 رجــٌل صغــر، أو طفــل يســتعجل رجولتــه قبــل أواهنــا، 
كان هباء، مع بداية الثورة كان عمره ستة عشر ربيعاً، 
انضــّم وقتهــا للثــورة يف تظاهراهتــا الســلمية الــي اســتمرت 
لاعتقــال  تعــّرض  واحملبــة،  الســام  داراي  يف  طويــًا 

والتنكيــل، ومل تشــفع لــه طفولتــه لتجنــب مــا عــاانه. 
)عنــد وصولنــا ســحبوين علــى األرض وكان كل عنصــر 
جديــد يــراين يســرع ليوســعي ضــرابً! كنــت أنــزف وكانــت 
مابســي قــد صبغتهــا الدمــاء، ُحرمــت مــن الطعــام واملــاء 
إىل وقــت متأخــر مــن مســاء ذلــك اليــوم، وكنــت جائعــاً 
كثــراً وكان جســمي يرجتــف مــن شــدة الوهــن، ضربــوين 
حبــوب  عــن  وســألوين  ابلكهــرابء  ابلعصــي وصعقــوين 

اهللوســة وعــن القنــوات التلفزيونيــة الــي أاتبعهــا(.
إحــدى صحــف  نشــرهتا  لــه  قــال يف شــهادٍة   هكــذا 

األطفــال. وتعذيــب  اعتقــال  عــن  الثــورة 
 يف حديــث عــرب دردشــة إلكرونيــة، ســأل هبــاء: هــل 
الشــرجبي  ونبيــل  الشــرجبي  حيــى  أحــّب  ملــاذا  تعرفــون 
هبــذا الشــكل وأضــع صورهــم علــى )بروفايلــي( وأكتــب 
عنهــم، مثَّ أجــاب أنــه يريــد أن يكــون مثــل حيــى ونبيــل 
)فايــس  علــى  صفحــة  هبــاء  وأنشــأ  استشــهاده.  بعــد 
بــوك( ترثــي هبــاء بعــد استشــهاده وتعــدد مآثــره، وتبــنّي 
بعــد استشــهاده أن هبــاء نفســه قــد أوجــد الصفحــة يف 
أواخــر عــام 2011  مــا الغريــب يف ذلــك كلّــه علــى 
طفــل يف السادســة عشــرة مــن عمــره؟، الغريــب فقــط 
هــو أن يكــون الطفــل هبــاء يف صفــوف اجليــش احلــر، 
وأن يصــاب، ويتعــاىف مث يعــود إىل صفــوف املقاتلــني 

حــى يستشــهد بطــًا. 
ضمــن  األطفــال  أعــداد  حــول  إحصــاءات  توجــد  ال 
اجليــش احلــر، ببســاطة ألن معظــم حــاالت االستشــهاد 
انتمــاء  عــن  يُعلَــن  ال  احلــر  اجليــش  صفــوف  ضمــن 
أمنيــة  ألســباب  املقاتلــني،  لصفــوف  أصــًا  أصحاهبــا 

عائاهتــم.  أبوضــاع  تتعلــق 
 الرمحــة واجملــد لــك اي هبــاء.. مل جتــد الوقــت لتكــون مثــل 
الرمــوز الــي أحببتهــا، لكّنــك كنــت نفســك.. وأحبَّــك 

اجلميــع وقــدَّرك ملــا كنــت عليــه أنــت وحــدك.

Türkçe تركي

Trump, devletlerin oylarını satın almaktan bahsetmiyor aslında. Bahset-
tiği şey, ABD siyasetinin üzerine kurulduğu, her şeyin ‘satılık’olduğu bir 
alışveriştir.
Amerikan iç siyasetinin nasıl işlediğini bugüne kadar en iyi anlatan dizi olan, 
House of Cards izlerseniz, her şeyin nasıl alınıp, satıldığını orada görürsünüz.
HERŞEY ÇIKAR ÜZERİNE KURULU FİKRİ KİMİN?
‘Siyaset çıkarlar üzerine kuruludur’ ilkesi, Amerikalıların değil, İngilizler-
in icadıdır. İngiltere eski Başbakanı Lord Palmerston (1784-1865), “İngil-
tere’nin ebedi dostları ve düşmanları yoktur, değişmez çıkarları vardır” de-
mesinin ardından dış politika yapıcılarının tamamı buna uymuştur.
Bu yüzden sıkıştıkları anda, ‘dış politikada ilkeler yoktur, çıkarlar vardır’ 
deyip kolayına kaçıyor herkes.
Amerikalılar bunu ‘siyaset kabzımalı’ gibi nasıl yapıldığını gösteriyor 
dünyaya. Trump’la birlikte bu siyaset, bir kovboyun bizon alışverişine 
döndü. O kadar kaba, o kadar banal, o kadar tehditkar.
Kudüs oylaması sırasında yaşananlar, Trump’ın ve BM daimi temsilcisi Nik-
ki Haley’in açıklamaları yıllarca hatırlanacak ve unutulmayacak bir çiğlik 
olarak diplomasi tarihine geçti.
OYLARI DEĞİL, VİCDANLARI  SATIN ALMAK İSTİYORLAR
Amerikalıların birkaç milyon dolarla satın almak istedikleri, basit bir oylama 
değildir. ABD insanların vicdanlarını, ahlakını ve adalet duygusunu parayla 
satın almak istiyor. Bunu yapmayanları da tehdit ediyor üstelik.
TAM ANLAMIYLA DIBE VURMUŞ BIR ABD YÖNETIMI IZLIYORUZ.
Bu satırlar yazılırken, BM’deki oylama sonucu belli olmamıştı. Ancak kim-
in bu şantaja boyun eğeceğini, kimin para karşılığı vicdanlarını, ahlaklarını, 
ideallerini ve inançlarını satacaklarını hepimiz göreceğiz.
BM kararlarına aykırı, anlaşmalara aykırı, vicdanlara aykırı bir zorlamayı ka-
bul etmemizi istiyor ABD. Kendi öyle yaptı çünkü. Yahudi lobisinin Trump’a 
yaptığını, Trump tüm dünyaya yapmak istiyor yani. Parayla, güçle, zorlamay-
la Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde İsrail’e vermemizi istiyorlar.
Öylesine aleni, öylesine nobran ve öylesine şımarıkça yapıyorlar ki bunu, 
insanın isyan etmemesi elde değil.
Bir insan vicdanını nasıl satar, kaça satar? İşte bunu göreceğiz.
VİCDANIMIZI SATIN ALMAK  İSTEYENLERE KARŞI NE YAPIYORUZ?
Bu dünya, güce tapanların, güçlüyü haklı görenlerin yüzünden acı çekiyor.
Bu dünya, gücü ele geçirmek, gücü her şeyin üzerinde görenler yüzünden 
perişan oldu. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim: Onlar ahlakı, 
vicdanı ve ideallerimizi parayla satın almak istiyor. Peki biz ne yapıyoruz?
Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğunu dünyaya anlatmak için 
ne yapıyoruz mesela?
Trump’ın açıklamasından sonra şuna hayıflandım: BM’de oy kullanacak 
193 ülkenin daimi temsilcisini mesaj bombardımanına tutup, ‘şantaja boyun 
eğmeyin’ demenin tam zamanıdır.
‘Kudüs’ü birkaç dolara satmayız’ diye kampanya yapmanın, İslam ülkelerini 
ayağa kaldırmanın tam vaktidir.
Ne acıdır ki bunu yapacak uluslararası etki gücüne sahip sivil örgütlerimiz, 
kamu diplomasi kurumlarımız, global medyamız bulunmuyor.
Dünyaya bir manifesto yayınlayıp, ABD’nin ahlaksız teklifinin akla, bilime, 
vicdana uymadığını anlatacak, dünyaca etkin aydınımız, bilim adamımız, 
gazetecimiz, düşünürümüz yok maalesef.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka hiçbir yöneticimizin açıklaması haber 
değeri taşımıyor. İşte, ‘biz ne yapıyoruz?’ sorusuna karşılık cevaplarımız 
bunlar. Ancak böyle olmamalı.
Bu saydıklarımı gerçekleştirmek için harekete geçmek zorundayız. Bunu da 
devletten beklemek, kolaycılıktır, işi yokuşa sürmektir, tembelliktir.
Hepimizin yapacağı bir şey var. Yeter ki bir adım atalım.

إن ترامــب يف احلقيقــة ال يتحــدث عــن شــراء أصــوات الــدول األخــرى، لكــن مــا يتحــدث 
عنــه هــو عمليــة جتاريــة قامــت عليهــا السياســة األمريكيــة تتخلــص يف أن كل شــيء )قابــل 
للبيــع(. إن مسلســل )هــاوس اوف كاردس( يشــرح بشــكل جيــد كيــف تعمــل السياســة 
األمريكيــة الداخليــة إىل اليــوم، وإذا شــاهدمت ذلــك املسلســل تــرون فيــه كيــف أن كل شــيء 

ميكــن أن يبــاع ويشــرى.
- من صاحب فكرة أن كل شيء قائم على املصلحة؟

إن مبــدأ أن )السياســة مبنيــة علــى املصلحــة( مــن اخــراع الربيطانيــني وليــس األمريكيــني، 
فبعد تصريح رئيس احلكومة الربيطاين الســابق اللورد )ابملرســتون 1784-1865( بقوله: 
) ليــس لربيطانيــا أصدقــاء دائمــني وال أعــداء أبديــني، ولكــن لديهــا مصــاحل متغــرة(، تناغــم 

كل صنــاع السياســة اخلارجيــة مــع تلــك القولــة.
ولذلــك فإهنــم عندمــا يقعــون يف مــأزق، تــرى اجلميــع يســتهل األمــر ويهــرب إىل مقولــة )ال 

توجــد مبــادئ يف السياســة اخلارجيــة، بــل مثــة مصــاحل(.
أهنــا )مسســرة  علــى  املقولــة  تلــك  تنفيــذ  العــامل كيــف ميكــن  علــى  يعرضــون  واألمريكيــون 
سياســية(، وقــد حتولــت تلــك السياســة مــع )ترامــب( إىل عمليــة شــراء جامــوس مــن طــرف 

أحــد رعــاة البقــر، بطريقــة فجــة مبتذلــة للغايــة وحتــت التهديــد.
وقــد ســجل اتريــخ الدبلوماســية مــا حــدث أثنــاء التصويــت علــى قــرار القــدس كصيحــة 
ســيذكرها النــاس ســنني طويلــة، ولــن ينســوا كذلــك تصرحيــات ممثلــة ترامــب الدائمــة يف األمــم 

املتحــدة نيكــي هــايل حينهــا.
- إهنم يريدون شراء الضمائر وليس األصوات.

إن مــا يريــد األمركيــون شــراءه ببضعــة مايــني مــن الــدوالر ليــس تصويتــاً بســيطاً، فالــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة تريــد أن تشــري ابملــال ضمائــر النــاس وأخاقهــم وحــس العدالــة لديهــم، 

إضافــًة إىل أهنــا هتــدد مــن ال يســتجيب لتلــك الصفقــة.
- حنن نشاهد كيف تسقط اإلدارة أمريكية إىل القاع.

مل تكن نتيجة التصويت يف األمم املتحدة قد ظهر بعد أثناء كتابي هذه الســطور، ولكننا 
كنــا مجيعــاً ننتظــر لنــرى مــن ســيخضع لتلــك االبتــزازات، ومــن ســيبيع ضمــره وأخاقــه 

ومبادئــه وعقيدتــه مقابــل املــال.
إن الــوالايت املتحــدة تريــد منــا أن نقبــل أبمــر مفــروض يتعــارض مــع قــرارات األمــم املتحــدة 
واملعاهــدات والضمــر، ذلــك ألهنــا هــي قــد فعلــت ذلــك فعــًا، وإن ترامــب يريــد أن يفعــل 
ابلعــامل قاطبــة مــا فعلــه اللــويب اليهــودي بــه شــخصياً، فهــم ابســتخدام املــال والقــوة واإلكــراه، 

يريــدون منــا أن نعطــي القــدس إلســرائيل بشــكل غــر قانــوين.
وهــم يفعلــون ذلــك بشــكل علــي متعجــرف وأهــوج إىل هــذا احلــد، حــى املــرء ال جيــد بــداً 

مــن العصيــان، كنــا ســنرى حينهــا كيــف يبيــع املــرء ضمــره وبكــم ســيبيعه.
- ماذا نفعل ملن يريد شراء ضمائران؟

إن العــامل يعــاين مــن أولئــك الذيــن يعبــدون القــوة ويــرون احلــق مــع األقــوى، وقــد هلــك العــامل 
جــراء أولئــك الذيــن يســيطرون علــى القــوة ويــرون القــوة أعلــى مــن كل شــيء آخــر. وكمــا 
قلتهــا دائمــا وأعيدهــا اآلن مــرة أخــرى: إهنــم يريــدون أن يشــروا ابملــال أخاقنــا وضمــران 
ومثلنــا العليــا، إذن فمــاذا علينــا أن نفعــل إزاء ذلــك؟، ومــاذا نســتطيع أن نفعــل مثــًا كــي 
نشــرح للعــامل أن القــوي ليــس هــو الــذي علــى حــق، ولكــن مــن هــو علــى حــق هــو القــوي؟.
بعــد أن اســتمعت إىل تصريــح ترامــب أصابــي احلــزن، ولكــن الوقــت قــد حــان لنقــول ملمثلــي 
الــدول الـــ193 الــي ســتصوت )ال ختضعــوا لتلــك االبتــزازات(، وقــد حــان الوقــت لتجييــش 

الــدول اإلســامية كافــة لشــن محلــة نقــول فيهــا:  )لــن نبيــع القــدس ببضعــة دوالرات(.
ولكــن مــن احملــزن أننــا ال جنــد لدينــا القــدرة علــى التأثــر علــى املســتوى الــدويل عــن طريــق 

منظمــات اجملتمــع املــدين واملؤسســات الدبلوماســية الشــعبية واإلعــام الــدويل.
إصــدار  ميكنهــم  مؤثــرون  مفكــرون  وصحفيــون  وعلمــاء  مثقفــون  لألســف  لدينــا  وليــس 
بيــان للعــامل يشــرحون فيــه، كيــف أن املقــرح األمريكــي األخــر يتعــارض مــع العقــل والعلــم 

والضمــر.
مل نســمع أي تصريــح ذي قيمــة خربيــة يف هــذا اإلطــار ســوى تصريــح الرئيــس الركــي رجــب 

طيــب أردوغــان.
وهذا هو جوابنا على سؤال )ماذا نفعل؟(، ولكن جيب أالّ يكون األمر كذلك.

علينــا أن ننطلــق كــي حنقــق مــا ذكرتــه آنفــاً، ومــا انتظــار ذلــك مــن الدولــة إال جنــوح حنــو 
األيســر، وتربيــر للعجــز والكســل. ذلــك ألن لــكل واحــد منــا مــا يســتطيع فعلــه، ويكفينــا 

أن خنطــو إىل األمــام خطــوة.

Kamel Öztürkكمال أوزتورك الشهيد بهاء أبو طارق

SATILIK VİCDANضمير للبيعلكي ال ننسى شهداءنا 

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي


