
04

05
05
07

08
15
16
17
19

)جولي تيتارد( رئيسة المكتب السياسي في مكتب 

المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا )غير بيدرسن(

 في تركيا 
َ

ماكرون ليتَك كنت

هل تخلت أمريكا عن أهم ثابتين في سياستها الشرق أوسطية؟

من يحكم سورية اآلن؟

فلتسقط األنظمة القاتلة ولتحيا الشعوب 

الحياة طريق

الطبيب والدخان

صفحات التاريخ

نظام االستبداد ودولة المواطنة

إقرأ في هذا العدد

22

ومن يهتم 
باستقرار 
سوريا؟

ياسين أكتاي

21

إغالق
 الجرح 
السوري 

د. رياض نعسان أغا

20

تقاسم 
سوريا 
ونهبها

فايز سارة

03

أعداء
 تركيا

إبراهيم كاراجولصبحي دسوقي

23

حصار العالم 
اإلسالمي
 من الشرق

24

هل نحن 
مستعدون 
للمستقبل؟ 
- الجزء 2

عمر كاوونجو

إشراق

حمزة تكين

د. فيصل القاسم

أحمد العربي

زكي الدروبي

علي محّمد شريف

محمد سليمان زادة

إلهام حقي

أحمد قاسم

2019/3/1YIL 4 - SAYI    75 السنة الرابعة ــ العدد

أردوغان: الشعب السوري ينادينا ونحن من 
سيكون في المنطقة اآلمنة

وما زلنـــا نطالـــب بالحريــة ..........

Erdoğan: Suriye Halkı Bizi Çağırıyor, Güvenli 
Bölge Türkiye’nin Kontrolünde Olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın 
Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması muhtemel olan güvenli 
bölgenin denetimini başka bir güce bırakmasının mümkün olmadığını, 
böyle bir durumun Türkiye’ye yönelik bir tehdit oluşturacağını 
söyledi. Suriye halkının Türkiye’ye güvendiğini dile getiren Erdoğan, 
bölgedeki aşiretlerin sürekli olarak Münbiç bölgesini teröristlerden 
temizleme konusunda kendilerine çağrı yaptığını belirtti.

أكــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، أنــه ال ميكــن ألنقــرة الســماح ألحــد 
شــرقي  مشــال  احملتملــة  اآلمنــة  املنطقــة  علــى  اإلشــراف  مســؤولية  بتــويل 
ســوراي، مبــا يشــكل هتديــداً لرتكيــا. وأردف أردوغــان أن الشــعب الســوري 
منبــج  منطقــة  لتطهــر  ابســتمرار  تدعــوان  املنطقــة  وعشــائر  برتكيــا،  يثــق 

الســورية مــن اإلرهابيــن.

HALA ÖZGÜRLÜK ISTIYORUZ...



2

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال
أردوغان : السوريون مشتاقون لبلدهم ويريدون العودة بأقرب وقت

Erdoğan: Suriyeliler Ülkelerini Özledi ve En Yakın Zamanda Dönmek İstiyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin geri 
döndükleri güvenli bölgelerin yalnızca Türkiye’nin güvenli hale getirdiği 
bölgeler olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerini, 
memleketlerini özlediler. Bu nedenle en yakın zamanda geri dönmek istiyorlar.”

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إن املناطــق الوحيــدة الــي عــاد إليهــا الالجئــون الســوريون هــي 
تلــك الــي جعلتهــا تركيــا مناطــق آمنــة، متابعــاً:

»أشقاؤان السوريون مشتاقون إىل دايرهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة يف أقرب وقت«.

بريطانيا تدرج »حزب الله« بجميع هيئاته السياسية والعسكرية على الئحة اإلرهاب
İngiltere Hizbullah’ı Tüm Siyasi ve Askeri Kuruluşlarıyla Terör Listesine Ekledi

İngiltere Lübnan Hizbullah’ını tüm siyasi ve askeri kuruluşlarıyla yasa-
klı terör örgütleri listesine eklediğini açıkladı. Daha önce Washington da 
Hizbullah milislerini 1995 yılında yıkıcı ve kışkırtıcı faaliyetlere karıştığı 
gerekçesiyle terör örgütleri listesine almıştı.

أعلنــت بريطانيــا  إدراج »حــزب هللا« اللبنــاين بــكل هيئاتــه السياســية والعســكرية علــى الئحــة املنظمــات اإلرهابيــة 
احملظــورة، وســبق لواشــنطن أن أدرجــت ميليشــيا »حــزب هللا« منــذ العــام 1995 علــى الئحــة »املنظمــات اإلرهابيــة 

لضلوعــه يف عــدد مــن األنشــطة التخريبيــة والتحريضيــة.

تشاووش أوغلو: اجتماع القادة األوروبيين مع السيسي ازدواجية للمعايير
Çavuşoğlu: Avrupalı Liderlerin Sisi’yle Buluşması Çifte Standarttır

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupalı liderlerin Mısır Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi’yle bir araya gelmesini “çifte standart” uygulamak olarak niteledi. 
Çavuşoğlu, “Hain darbe girişiminden sonra Türkiye’de idamı uygularsanız şöyle şöyle 
yaparız diyen Avrupa’nın ikiyüzlülüğü doruk noktasına ulaşmıştır” ifadelerini kullanırken, 
“Bu (Avrupalı) ülkeler, kendi prensiplerinden yüz çevirmiştir” şeklinde konuştu.

اعتــر وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو االجتمــاع الــذي ضــم القــادة األوروبيــن مــع الرئيــس املصــري 
عبــد الفتــاح السيســي أبنــه »ازدواجيــة معايــر«. وقــال تشــاووش أوغلــو: » إن النفــاق بلــغ ذروتــه يف أورواب الــي 
تقــول لنــا إن طبقتــم اإلعــدام يف تركيــا ســنفعل كــذا وكــذا حبقكــم، بعــد احملاولــة االنقالبيــة الغــادرة الــي شــهدهتا 

تركيــا«. وأضــاف وزيــر اخلارجيــة الرتكــي: » هــذه الــدول )األوروبيــة( ختلــت عــن مبادئهــا«.

دار اإلفتاء في إسطنبول تطلق حملة تبرعات لألطفال السوريين
İstanbul Müftülüğü Suriyeli Çocuklar İçin Yardım Kampanyası Başlattı

İstanbul Müftülüğü mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklar için “Bir Çocuğun 
Gözlerinde Saklıdır İyilik” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Türkiye’nin 39 ilinde düzenlenen kampanya, Suriyeli çocuklara ulaştırılmak üzere gi-
ysi ve battaniye toplanmasını hedefliyor.

أطلقت دار اإلفتاء يف إسطنبول، محلة جلمع الترعات من أجل األطفال السورين املقيمن يف خميمات 
الالجئن، حتت شــعار »اإلحســان خيتبئ يف عيين طفل«.

وهتدف احلملة إىل مجع األلبسة واألغطية يف 39 والية تركية، لتقدميها إىل األطفال السورين.

قصف قوات األسد المتواصل على إدلب يتسبب بسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى  

Esed Güçlerinin İdlib’deki Sürekli Bombardımanı Onlarca Şehit 
Verilmesine ve Yüzlerce Kişinin Yaralanmasına Yol Açtı

İdlib ve ona bağlı kasaba ile köylerde, katil Esed güçleri ve İranlı terörist milislerin 
bölgede yıkım, cinayet ve korkuyu yayma amaçlı yürüttüğü gerilimi tırmandırma 
hareketi kapsamında sürekli bombardımanlar gerçekleştirilmektedir.

عمليــات القصــف اجلاريــة علــى إدلــب واملــدن والقــرى التابعــة هلــا أتيت يف إطــار محلــة تصعيديــة تنفذهــا قــوات 
النظــام اجملــرم وامليليشــيات اإليرانيــة اإلرهابيــة، هبــدف التدمــر والقتــل ونشــر الرعــب يف املنطقــة. 

جنوب سوريا بعد 6 أشهر من »المصالحة«: سطوة أمنية مرعبة للنظام وغياب للخدمات
6 Aylık Ateşkesten Sonra Güney Suriye:

Rejimin Ürkütücü Güvenlik Tedbirleri ve Hizmetlerdeki Aksaklıklar

Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin Suriye’nin güneyini, yıllarca hakimiyetinden çık-
mış olduktan sonra yeniden ele geçirmelerinin üzerinden 6 ay geçti. Nitekim Dera şehri, 
Suriye’nin birçok şehrine yayılan devrim kıvılcımını ilk çıkaran şehirdi. Fakat “ateşkes” 
adı altında tekrar rejimin eline geçmesi, şehir halkının rejimin baskıcı uygulamaları 
altında yeni sıkıntılara duçar olması sonucunu doğurdu.

مضت 6 أشــهر على إعادة نظام بشــار األســد وحلفائه الســيطرة على اجلنوب الســوري، بعدما خرج من يده لســنوات، 
وكانــت مدينــة درعــا قــد أطلقــت شــرارة الثــورة الــي اجتاحــت مــدانً ســورية عــدة، إال أن عودتــه الــي جــاءت حتــت مســمى 

»املصاحلــات« مل ُتســفر عنهــا إال أنــواع أخــرى مــن املعــاانة للســكان، يف ظــل عــودة النظــام إىل حكمــه القمعــي.
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أعداء تركيا

إشراقات

2019 yılına giren Türkiye, potansiyeli, imkanları ve ekonomik, insani ve askeri alanlardaki 
gelişim gayreti yönünden daha güçlü ve kendine daha fazla güven duyduğu bir noktada. Büyük 
başarılar gösteren ve dünyanın ilk yirmi ekonomisi arasında yerini alan Türkiye, 2023 başında 
süper güçler arasına katılma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerlemektedir.
Tüm bunlar Amerika, İsrail ve Batılı devletlerin hoşuna gitmemiştir. Çünkü bu devletler, 
Müslüman bir devletin süper güçlerin arasında bulunmasını istememekte, bu nedenle Türkiye’nin 
projelerine köstek olmak için çabalayarak, aleni biçimde yahut kulislerde bu yolda girişimlerde 
bulunmaktadırlar. Nitekim hepimiz Trump’ın öfkeli açıklamalarını ve Türk ekonomisine savaş 
açtığını ilan edişini hatırlıyoruz. Ancak Trump sonrasında, Türkiye’nin iradesine boyun eğmiş 
ve Türkiye’nin bölgede sahip olduğu rolü kabul etmeye mecbur kalmıştır.
2011’de Suriye devriminin başlamasından bu yana ise dünya Türkiye’yle savaşmaktadır. Çünkü 
Türkiye özgürlük, onur, demokrasi ve katil Esed’in diktatörlük rejiminden kurtulmak isteyen 
Suriye halkının yanında yer almıştır.
Tüm dünya Türkiye’nin Suriyelileri korumayı amaçlayan güvenli bölge kurulması fikrini 
reddetmiştir. Obama ve Trump da bu fikre karşı çıkmış ve uygulanmasını engellemeye 
çalışmıştır. Bu da Suriyelilerin daha fazla can kaybı yaşamasına ve şehit sayısının bir milyonu 
geçmesine yol açmıştır.
Trump’ın 32 km uzunlukta bir güvenli bölge kurulmasını istediği yönündeki açıklaması dahi, 
Türkiye’nin Doğu Fırat’ı kurtarma arzusunun önüne geçmek ve bu koridoru Türkiye’ye kabul 
ettirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Trump bu hareketiyle Türkiye’nin fikrine razı olmuş 
değildir; bilakis ulusal güvenliğini korumayı ve ayrılıkçı bir örgüt olan PYD’yi muhafaza 
etmeyi hedeflemektedir.
Bütün devletler Türkiye’ye baskı yapma konusunda birbiriyle yarışmaktadır. Nitekim Rusya 
Adana Anlaşması’nı gündeme getirmekte ve bu anlaşma gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ayrılıkçı milislere ancak 5 km’lik bir alan içerisinde müdahale edebileceğini söylemektedir.
Aynı şekilde Türkiye’ye daha fazla baskı yapabilmek amacıyla Rusya, Münbiç sınırına çok 
sayıda kuvvet konuşlandırmakta, bu sayede Türk kuvvetlerinin ayrılıkçı milislerin egemen 
olduğu Suriye’nin iç bölgelerine ulaşmasını engellemeye çalışmaktadır.
Yine İran ve Şii milisler ile Esed rejiminin geri kalan milisleri, Türkiye-Suriye sınırına kuvvet 
yığmaktadır.
Öte yandan bazı Arap devletleri de Türkiye’nin nüfuzunu engellemek istemektedir. Nitekim 
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu bir takım ülkeler, güvenli bölge 
kurulmasını kabul etmediklerini ve Türkiye’nin güvenli bölge kurarak milyonlarca Suriyelinin 
bu bölgeye dönmesi yönündeki isteği karşısında asker gönderebileceklerini açıklamıştır.
Türkiye defalarca mazlumların yanında olduğunu ilan etmiştir. İnsan haklarına sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu iddia eden medeni dünya ise Türkiye’nin bu isteğinin karşısında yer alarak, kan 
dökücü Esed rejimine desteğini açıklamaktan çekinmemiştir.
Bu dünya eski çağların mantığı ve orman kanunlarının hakim olduğu bir dünyadır. Öyle ki 
güçlü olanlar, ne kadar cinayet ve yıkım işlemiş, toplu katliamlar yapmış olsa da, varlığını 
sürdürmektedir.
Günahkar dünya, Türkiye’yi gözlemekte ve üzerine saldırmak için uygun anı beklemektedir. 
Gurbetteki mazlum Suriye halkı olarak bizlerin önünde Türkiye’den ve sahip olduğu ahlaki 
ve insani tutumdan başka seçenek bulunmamaktadır. Bizler de yapılan barbarca saldırılar 
karşısında Türkiye Devleti ve kardeş Türk halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.
Allahu Teala’dan Türk halkının güvenlik ve selametini muhafaza etmesini ve Türkiye Devleti’ni 
tüm sömürgeci planlar karşısında muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz.

تدخل تركيا عام 2019 وهي أكثر قوة وثقة بقدراهتا وإمكانياهتا وسعيها للتطور يف كل اجملاالت 
احلياتية واالقتصادية واإلنسانية والعسكرية، وقد حققت إجنازات نوعية ودخلت إىل منظومة الدول 

العشرين اقتصادايً، وتضع أهدافها لتصبح يف بداية 2023 من الدول العظمى.
كل هذا مل يعجب أمريكا وإسرائيل والدول الغربية ألهنم ضد أن تكون دولة مسلمة يف مصاف 
الدول العظمى، لذلك تسارعوا إىل االتفاق على عرقلة املشروع الرتكي ومهامجته عالنية ومن وراء 
الكواليس، وكلنا يتذكر تصرحيات ترامب الغاضبة إبعالنه احلرب على االقتصاد الرتكي، مث تراجعه 

عن التهديد ورضوخه إلرادة تركيا والقبول بدور تركيا اإلقليمي.
ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011 والعامل حيارب تركيا ألهنا وقفت مع الشعب السوري الذي أراد 

احلرية والكرامة والدميقراطية واخلالص من احلكم الديكتاتوري األسدي اجملرم.
العامل أبمجعه رفض الفكرة الرتكية إبنشاء منطقة آمنة حتمي السورين، ووقف أوابما وترامب ضد 

الفكرة وعمدوا إىل عرقلتها مما زاد يف فاتورة الدم السوري الي أريقت وجتاوزت املليون شهيد.
وحىت بعد إعالن ترامب عن إحداث منطقة آمنة بعمق 20 ميال جاء هذا اإلعالن ليحد من رغبة 
تركيا بتحرير شرق الفرات والضغط عليها للقبول هبذا املمر العازل ليس رضوخاً منه لرتكيا من أجل 

محاية أمنها القومي بل رغبة منه حلماية البيدي الفصيل االنفصايل.
كل الدول تتسابق للضغط على تركيا وها هي روسيا تتحدث عن اتفاقية أضنة وتفعيلها حبيث حيق 

للقوات الرتكية مالحقة امليليشيات االنفصالية حبدود مخس كيلومرتات ال أكثر.
ومن أجل املزيد من الضغط على تركيا حتشد روسيا قواهتا وأبعداد كبرة على حدود منبج لتمنع 

القوات الرتكية من الوصول إىل العمق السوري حيث سيطرة امليليشيات االنفصالية.
وكذلك تستمر إيران وامليليشيات الشيعية وما تبقى من ميليشيات النظام األسدي حبشد املزيد من 

القوات على طول حدود تركيا مع سوراي.
ولبعض الدول العربية دورها يف السعي لعرقلة النفوذ الرتكي فقد أعلنت عدة دول من بينها مصر 
الرتكية  الرغبة  لتقف يف مواجهة  آمنة واستعدادها إلرسال جنود  واالمارات رفضها إلقامة منطقة 

إبحداث مناطق آمنة للسورين، كي يعود مالين السورين إليها.
حبقوق  التمسك  يدعي  الذي  املتحضر  والعامل  املظلومن،  جانب  إىل  وقوفها  مراراً  أعلنت  تركيا 

االنسان يقف ضد رغبتها، ويعلن دعمه للنظام األسدي السفاح.
هو عامل يعود ابإلنسانية إىل العصور القدمية وشريعة الغاب، حيث البقاء لألقوى مهما أوغل يف قتله 

وتدمره للمدن وجلأ إىل اإلابدة اجلماعية.
هذا العامل اجملرم يرتبص برتكيا ويتحن الفرص املناسبة لالنقضاض عليها، وكشعب سوري مهجر 
ومظلوم مل يبق لنا إال تركيا واملوقف األخالقي واإلنساين الذي تلتزم به، ونعلن وقوفنا مع احلكومة 

الرتكية والشعب الرتكي الشقيق يف وجه اهلجمات الربرية الي ترتبص برتكيا.
نسأل هللا أن يستمر األمن واألمان للشعب الرتكي، وأن تتمكن احلكومة الرتكية من االنتصار على 

كل املخططات االستعمارية. 

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Türkiye’nin Düşmanları

رئيس تحرير صحيفة إشراق
İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

مة العدد
كل
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)جولي تيتارد( رئيسة المكتب السياسي في مكتب 
المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا )غير بيدرسن(

- العودة إىل مسار جنيف كطريق وحيد للحل السياسي يف سوراي.
- الدستور ليس اهناء لكل السلل بل هو بداية ومفتاح لفتح كل 

األبواب املغلقة والعصية.
- سيقدم السيد )غر بيدرسن(، إحاطة إىل جملس األمن يف 28 
شباط يوضح فيها رؤيته للحل يف سوراي والتمسك مبقررات جنيف 

والقرار 2254
مهملة  احلسكة( كانت  الزور-  دير   - )الرقة  الشرقية  املنطقة   -

ونعمل على التواصل مع أبنائها لوضع احللول.
 Julie( اتبعت صحيفة إشراق لقاًء مثمرًا مع السيدة جويل تيرتاد
Tetard( رئيسة امللف السياسي يف فريق األمم املتحدة اخلاص 
بيدرسن(  للمبعوث األممي اجلديد إىل سوراي، )غر  التابع  بسوراي 

وشريكيه منظمي )سويس بيس ونوريف(، حيث رافقها وفد ّسياسي ومدين حلضور املشاورات اإلقليمية يف تركيا، يف دعوة 
لتفعيل عملية االخنراط املتواصل مع العاملن يف اجملتمع املدين السوري وغرفة دعم اجملتمع املدين. 

يهدف االجتماع إىل إحاطة اجملتمع املدين السوري بتطورات عمل غرفة دعم اجملتمع املدين، واالستماع إىل آخر تطورات 
العمل املدين، ورؤية اجملتمع املدين السوري يف تركيا حول املسائل ذات األولوية يف هذا التوقيت، وألول مرة جيري اللقاء 

مع عدد من ممثلي اجملتمع املدين يف املنطقة الشرقية السورية.
احلل السياسي

مبا خيص احلل السياسي حتدثت )جويل تيتارد( عن اجلوالت املكوكية للمبعوث األممي اجلديد للملف السوري النروجيي 
للمأساة  السياسي  له من أجل احلل  التحضر  الي تؤكد على أن هناك ما هو مهًما  وجيري  )غر بيدرسن(  وفريقه 
السورية،  وأكدت أنه » طاف )بيدرسن( على كل من برلن وابريس وقبلهما طهران وأنقرة والقاهرة وموسكو والرايض، 
هبدف احلصول على دعم تلك العواصم جلهوده وإلحداث انطالقة جديدة يف عملية تسوية امللف السوري، الذي يوشك 
أن يدخل عامه الثامن دون التوصل إىل حل ينهي النزاع، رغم تعاقب أربعة مبعوثن دولين عليه، كان أوهلم السوداين 
حممد الدايب، مث الراحل كويف عنان الذي خلفه األخضر اإلبراهيمي وستيفان دي ميستورا قبل أن يصل بيدرسن أخرًا.«

اللجنة الدستورية
حول اللجنة الدستورية أكدت إلشراق أن » املبعوث الدويل يعرف تعقيدات املشهد السوري، واختالف مصاحل الدول 
وحياول التعامل معها، والتوفيق بن الرؤى واملصاحل.«. وأشارت إىل » أن تكوين جلنة دستورية متوازنة وشاملة شرط 
أساسي لنجاحها، وإن انطالق عمل اللجنة الدستورية سيؤدي دوراً رئيساً يف دفع العملية السياسية ابجتاه احلل الذي 
يضمن حقوق السورين، وأن املعضلة الدستورية ستشهد االنتهاء منها قريباً، وأن املبعوث الدويل يرى أن اللجنة الدستورية 
هي املفتاح الذي يبدأ منه احلل السياسي، وأهنا ليست إهناء لكل السلل بل هي بداية ومفتاح لفتح كل األبواب املغلقة 

والعصية، وأن هناك بعض القضااي العالقة الي جيب حلها.« 
مث حتدثت عن آلية عمل اللجنة الدستورية فأكدت أهنا » تنقسم إىل ثالثة أقسام متساوية 50 شخصاً لكل فريق، وأن 

األمم املتحدة مل تعلن عن الفريق الذي تشرف عليه بعد.«.
وتساءلت إشراق حول اللعبة الدستورية وأن املشكلة السورية سياسية وليست دستورية، واألمهية تكمن أن يكتب أبيدي 
السورين ال أبيدي خارجية بعد التغير السياسي، وأن روسيا حتاول من خالل تركيزها على كتابة الدستور أن تتالعب 

ابلقرارات الدولية ومبصر الشعب السوري، وأمهية املساءلة واحملاسبة للتعدايت على حقوق املدنين لكل األطراف.
وأجابت السيدة جويل » أن املبعوث الدويل حياول املوازاة بن السلل األربعة وبناء الثقة وخلق بيئة آمنة لتبدأ العملية 
السياسية احلقيقية، وهذا يشمل تالزم القضية الدستورية والعملية االنتخابية واحلرب ضد اإلرهاب، واألمهية هي محاية 

املدنين، واالفراج عن املعتقلن.«
 مث قالت يف ختام اللقاء » أان أتفق معكم يف الكثر من النقاط الي أثرمتوها، وإن السيد )غر بيدرسن(، سيقدم إحاطة 

إىل جملس األمن يف 28 شباط يوضح فيها رؤيته للحل والتمسك مبقررات جنيف والقرار 2254«.
وأشارت إىل أهنا »على دراية مبعاانة الشعب السوري الذي تعرض هلا من قبل النظام السوري وداعش وقوات البيدي ». 
وحتدثت عن الوضع اإلنساين الصعب يف املنطقة الشرقية )الرقة- احلسكة – دير الزور(، وأكدت على » أمهية تشكيل 

جمموعة عمل إنسانية فورية خمتصة مبعاجلته، كما أكدت مناصرهتا لقضااي السورين اإلنسانية.« 
وكانت قد أرسلت احملافظات الّشرقّية أربع رسائل إىل املبعوث األممي اخلاّص لسورية )غر بيدرسون(، رسالة عاّمة عن 
املنطقة الّشرقّية مبحافظاهتا الثالث الرقة - دير الزور - احلسكة، وثالث رسائل خاّصة بكّل حمافظة. وقد تفّهم الوفد 
األممي مضمون هذه الّرسائل وأبدى قناعته مبا جاء فيها، مثّ وعد بتسليمها للمبعوث األممي اخلاّص شخصّيا، كما طلب 

املوافقة من أجل تسليمها لألمريكان ومتت املوافقة على ذلك.

إشراق - خاص

ت 
تقارير وتحقيقا

- Suriye’de siyasi çözümün tek yolu olarak Cenevre eksenine dönülmelidir.
- Anayasa her şeyin sona ermesi değil, kapalı ve inatçı kapıların açılmasının başlangıcıdır.
- Sayın Geir Pedersen 28 Şubat’ta BM Güvenlik Konseyi’ne bir brifing vererek, Suriye’de çözüm 
konusundaki bakış açısını ve Cenevre’de alınan kararlar ile 2254 numaralı karara bağlı kalmanın 
önemini anlatacak.
- Doğu bölgesi (Rakka, Deyrizor ve Hasiçi) ihmal edilmiş bir durumdadır. Buradaki halkla irtibata 
geçerek çözüm üretmeye gayret göstereceğiz.
İşrak Gazetesi, yeni BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in ekibi kapsamında Siyasi Büro 
Başkanı olan ve Swisspeace ile Noref kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren Julie Tetard ile 
önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tetard’a politikacı ve sivil toplum kuruluşu mensuplarından 
oluşan bir heyet de, Türkiye’de bir dizi bölgesel konulu görüşmeye katılmak amacıyla eşlik etti. 
Söz konusu görüşmelerin hedefi Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumu destekleme 
birimlerinde faaliyet gösterenlerin çabalarını daha etkin hale getirmek olarak ifade edilmektedir.
Görüşmelerle Suriyeli sivil toplum kuruluşlarını, sivil toplum birimlerinin faaliyetleri konusunda 
bilgilendirme ve sivil toplumdaki son gelişmeler ile Türkiye’deki Suriyeli sivil toplum örgütlerinin 
halihazırdaki öncelikli meseleler hakkında sahip olduğu bakış açısını öğrenmenin amaçlandığı 
belirtilmektedir. Ayrıca ilk kez olarak Suriye’nin doğu bölgesindeki sivil toplum temsilcileriyle bir 
araya gelineceğinin altı çizilmektedir.

Siyasi Çözüm
Julie Tetard siyasi çözümle ilgili olarak, yeni Norveçli BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in 
gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi verdi ve Suriye meselesinin siyasi çözüme ulaşması için 
çaba gösterdiklerini söyledi. Tetard şu ifadeleri kullandı: “Pedersen Berlin, Paris, Tahran, Ankara, 
Moskova ve Riyad’a giderek bu başkentlerin desteğini almaya ve Suriye meselesinin çözümünde 
yeni bir atılım sağlamaya çalıştı. Şu ana kadar dört BM Özel Temsilcisi atanmış olmasına rağmen 
sekizinci yılına giren Suriye meselesi bir çözüme kavuşturulabilmiş değil. Bu temsilcilerin ilki 
Sudanlı Muhammed el-Dabi, ikincisi Kofi Annan, üçüncüsü Lahdar el-İbrahimi, dördüncüsü ise 
Staffan de Mistura idi. Son olarak ise görevi Pedersen almış bulunuyor.”

Anayasa Komisyonu
Anayasa komisyonuyla ilgili olarak İşrak’a konuşan Tetard, “BM Temsilcisi (Pedersen) Suriye’deki 
karmaşık durumların ve devletlerin çıkarlarının birbirinden farklı olduğunun bilincinde, buna bağlı 
olarak da çıkar ve bakış açılarının ortasını bulmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Tetard ayrıca 
şunları söyledi: “Dengeli ve kapsayıcı bir anayasa komisyonu teşkil edilmesi, başarılı olmamız 
açısından temel bir şart. Anayasa komisyonunun göreve başlaması, siyasi sürecin Suriyelilerin 
haklarını garanti altına alacak bir çözüme doğru ilerlemesi bağlamında başlıca rolü üstlenecektir. 
Anayasal ikilik yakın zamanda sona erecektir. BM Temsilcisi anayasa komisyonunun siyasi 
çözümün anahtarı olduğunu ancak tüm sorunların sona ermesi anlamına gelmeyeceğini düşünüyor. 
Aksine komisyon, kapalı ve inatçı kapıların açılmasını sağlayacak anahtar konumundadır. Nitekim 
çözülmesi gereken, askıda kalmış bir takım sorunlar söz konusudur.” Anayasa komisyonunun 
işleyişinden bahseden Tetard, komisyonun üç bölümden oluşacağını ve her birimde 50 kişinin yer 
alacağını belirtirken, BM’nin henüz hangi birimi denetleyeceğini açıklamadığını vurguladı.
Bunun üzerine İşrak, anayasa üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar ve Suriye’nin sorununun 
anayasal değil siyasi olduğu konusuna değinerek, siyasi dönüşümden sonra anayasanın yabancı 
eller tarafından değil Suriyeliler tarafından yazılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Rusya’nın 
anayasanın yazımı meselesine dikkatini vererek uluslararası kararlar ve Suriye halkının kaderiyle 
oynama gayretinde olduğunu belirten İşrak, sivillere yönelik hak ihlallerinin kim tarafından 
yapılırsa yapılsın sorgulanması ve yargılanması gerektiğine işaret etti.
Bu konuyla ilgili olarak Tetard şunları söyledi: “BM Temsilcisi dörtlü çözüm paketini uygularken 
aynı zamanda güven inşa etmeye ve gerçek siyasi sürecin başlaması için güvenli bir ortam meydana 
getirmeye çalışıyor. Bu da anayasa meselesi, seçim süreci, terörle mücadele, sivilleri koruma ve 
tutukluların serbest bırakılmasını sağlama hususlarının bir arada yürütülmesini kapsayan bir çaba 
anlamına geliyor.” Tetard görüşme sonunda, “İşaret ettiğiniz birçok noktada size katılıyorum. 
Sayın Geir Pedersen 28 Şubat’ta BM Güvenlik Konseyi’ne bir brifing vererek, Suriye’de çözüm 
konusundaki bakış açısını ve Cenevre’de alınan kararlar ile 2254 numaralı karara bağlı kalmanın 
önemini anlatacak” açıklamasında bulundu. Suriye halkının Suriye rejimi, DAEŞ ve PYD güçleri 
elinden çektiği sıkıntıların farkında olduğunu belirten Tetard, doğu bölgesindeki (Rakka, Hasiçi, 
Deyrizor) olumsuz insani durumdan bahsederek, bu durumun düzeltilmesi amacıyla acilen bir 
insani çalışma grubu teşkil edilmesi gerektiğini ve Suriyelilerin insani meselelerinin yanında 
olduğunu dile getirdi.
Doğu bölgesindeki şehirler BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen’e dört adet mektup göndererek, 
doğu bölgesini ve buradaki üç şehir olan Rakka, Deyrizor ve Hasiçi’nin durumunu anlatmışlardı. 
Aynı şekilde her şehre ait üçer mektup gönderilmişti. BM heyeti bu mektupların içeriğin okumuş 
ve yazılanların doğruluğuna inandığını belirterek BM Özel Temsilcisi’ne bizzat teslim etme sözü 
vermişti. Yine mektupların ABD’li yetkililere de gönderilmesi için onay istenmiş ve bu hususta 
onay verilmişti.

İŞRAK – ÖZEL

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Ofis 
Siyasi Büro Başkanı Julie Tetard
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 في تركيا 
َ

ماكرون ليتَك كنت

هل تخلت أمريكا عن أهم ثابتين في سياستها الشرق 
أوسطية: إسرائيل والنفط؟

لعبد  إميانويل ماكرون زايرة رمسية  الفرنسي  الرئيس  قليلة أجرى  أايم  قبل 
الفتاح السيسي الذي يرتأس مصر منذ انقالبه الدموي الذي قام به على 

أول رئيس مدين منتخب دميقراطياً يف مصر حممد مرسي.
عدة  منذ  بالده  متظاهري  ضد  الدولة  إرهاب  مبمارسة  الغارق  ماكرون 
الفنزويلي  للرئيس  بدروس ساذجة ابلدميقراطية  أايم  قبل  واملنّظر  أسابيع، 
نيكوالس مادورو الذي يتعرض حملاولة انقالبية أمريكية غربّية وقحة ابلرغم 

من فوزه ابالنتخاابت الشعبية.
الـ«ماكرون« مل يكتف بدعم االنقالابت هنا وهناك، بل وقف إىل  هذا 
اإلسالم  ليهاجم  »القاهرة«  إسالمية  عاصمة  أبرز  يف  انقالب  جانب 
ومن  مستضيفه  من  رد  أي  جيد  أن  دون  إرهاب«،  »دين  أبنه  ويصفه 

الطبقة الي تدعي الثقافة والعلم والفهم والدين يف تلك األرض.
من قلب العامل اإلسالمي وقف ماكرون، وغّرد ماكرون على »تويرت« قائال 
»اإلرهاب اإلسالمي«، إهنا حركة منه تؤكد حقيقتن اثنتن، احلقيقة األوىل 
عنجهية الغرب وحقده على اإلسالم واملسلمن، واحلقيقة الثانية وصول 
املسلمن إىل درك منحدر جداً من الضعف واهلوان على كل املستوايت.

قبل أن تتهجم على ديننا، فلنذكرك اي سيد ماكرون إبرهاب بالدك يف 
إفريقيا وغرها. قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك 
يوم أن احتلت مصر دخل جنوُدها اجملرمون »األزهر الشريف« ابخليول 
وداسوا فوق املصاحف وأعدموا العلماء وطلبة العلم يف أروقة هذا الصرح 
اإلسالمي العظيم، ولكن اخلزي والعار أن أتيت اليوم وتتهم اإلسالم بـ » 
اإلرهاب« وأنت تقف على بعد أمتار من »األزهر الشريف« الشاهد على 

إرهاب فرنسا وحقدها على اإلسالم واملسلمن.، وأين األزهر؟!
الي  املخيفة  تتهجم على ديننا، نذّكرك اي سيد ماكرون ابجملازر  قبل أن 
تعرض هلا سكان مقاطعة »فانديه« الفرنسية إاّبن ما تسمونه بـ » الثورة 
الفرنسية« بن العامن 1793 و1794م، وراح ضحيتها حنو 117 ألف 

قتيل من األطفال والنساء والشيوخ والرجال.
قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك مجعت 400 
احتالهلا  أثناء  1917م،  عام  ابلسواطر  رؤوسهم  وقطعت  مسمل  عالم 

تشاد.
قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك حينما احتلت 
ابلنار  ثلثي سكاهنا حرقاً  مدينة األغواط اجلزائرية عام 1852م أابدت 

يف ليلة واحدة.
قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك حن خرجت 

ال ميكن أن نصدق أبداً أن أمريكا سيدة العامل الي فعلت املستحيل، وصارعت 
قوى كثرة، كان آخرها االحتاد السوفيايت، كي تتوىل قيادة املعمورة، ميكن أن 
تتخلى عن نفوذها وهيلماهنا، وتعطيه لقوى أخرى هبذه اخلفة والبساطة، وال 
ميكن لو حصل ذلك أن يكون نتيجة سياسات اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة 
ال  األمريكية  السياسات  أن  نعرف  ابلرعونة، حنن  تتصف  الي  ترامب  دوانلد 
يضعها الرئيس وال أي مؤسسة حكومية أمريكية لوحدها، بل تضعها مؤسسات 
والتكنولوجية  الصناعية  اجملاالت  يف  وأذرعها  العميقة  الدولة  إبشراف  كثرة 
والدوائية والدينية والعسكرية وغرها، وابلتايل، فإذا كان هناك فعاًل حتول أمريكي 
البحوث واخلرة األمريكية قد وضعته قبل سنوات  حقيقي، فال بد أن مراكز 
وسنوات، خاصة وأن األمريكين خيططون لعقود قادمة وليس شهراً بشهر أو 
حىت سنة بسنة، لكن أايً كان األمر، ال بد للمراقب أن يلحظ أن هناك فعاًل 
توجهات أمريكية إما للتخلي عن بعض مناطق النفوذ يف العامل، أو نقل مصاحل 

أمريكا إىل مناطق أكثر حيوية، وأكثر أمهية اسرتاتيجية.
العظيمة  لنركز على منطقة الشرق األوسط ذات األمهية االسرتاتيجية واحليوية 
ابلنسبة لألمريكين، واجلميع يعرف أن أهم اثبتن يف سياسة أمريكا يف هذه 
تفاصيل،  النفط، وما عدا ذلك جمرد  إسرائيل وعلى  احلفاظ على  املنطقة مها 
لننظر أواًل إىل سوراي جارة الوالية األمريكية األوىل )إسرائيل(، صحيح أن كل 
ما حصل يف سوراي منذ بداية الثورة كان حتت األنظار األمريكية، ال بل كانت 
أمريكا تقود كل شيء من املقعد اخللفي اتركة املقعد األول حللفائها وتوابعها 
يف املنطقة، لكن الحظنا منذ أواخر عام 2015 أن أمريكا بدأت تتخلى عن 
الساحة السورية لروسيا، وقد بدأ الدخول الروسي إىل سوراي بعد اجتماع هام 
بن الرئيس الروسي بوتن واألمريكي آنذاك ابراك أوابما على هامش اجتماعات 
عن  روسيا  أعلنت  لالجتماع  التايل  اليوم  يف  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
التدخل رمسياً يف سوراي، وال شك أن ذلك كان مبباركة أمريكية، ومنذ ذلك احلن 
بينما ينحصر االهتمام  وسياسياً،  السورية كلها عسكرايً  الساحة  تتوىل روسيا 

األمريكي يف الشرق السوري مع األكراد وبعض النقاط يف الشمال.
ما الذي فعله األمريكان؟، هل اكتفوا فعاًل مبناطق معينة وتركوا سوراي للروس؟، 
هل يعقل أن ترتك واشنطن أهم منطقة جماورة إلسرائيل يف األيدي الروسية إذا 
كانت تعتر روسيا منافسها الصاعد يف العامل الذي حتاصره يف أوكرانيا وأورواب 

الشرقية سابقاً؟
السخيفة على إعادة إعمار  ماذا بقي لألمريكين يف سوراي غر االعرتاضات 

من اجلزائر عام 1962م كانت قد زرعت وراءها عدداً من األلغام أكثر 
من عدد سكان اجلزائر يومها.

قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك احتلت اجلزائر 
ملدة 132 سنة، قتلت وأابدت خالهلا مالين املسلمن.

قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أن بالدك ارتكبت اجملازر 
حبق األبرايء يف أفغانستان والعراق وسوراي والبوسنة واهلرسك والعديد من 

الدول اإلفريقية.
قبل أن تتهجم على ديننا، فلتعلم اي سيد ماكرون أننا لو أردان أن نعدد 
ولكن  الكتب،  من  جمللدات  الحتجنا  البشرية  حبق  وإرهابكم  جرائمكم 
»جوهرة«،  أبهنا  العامل  ختدعون  الي  املزعومة  أن »حضارتكم«  تنَس  ال 
مجاجم  على  وخاصة  البشر  من  املالين  وإابدة  وظلم  قتل  على  قامت 
العار  وستجد  ابريس  أرصفة  واحبث حتت  اذهب  املضطهدين.  األفارقة 

الذي حتاولون طمسه أبكاذيبكم وخداعكم.
ـ  يقم  فلتعلم اي سيد ماكرون أن اإلسالم مل  تتهجم على ديننا،  قبل أن 
مثلكم ـ على دماء ومجاجم األبرايء، فاإلسالم دين حمبة وسالم ال يدعو 

للعنف، كما حتاولون أن تصوروه مع عمالئكم يف الشرق األوسط.
اإلسالم ال يدعو للقتل والتدمر واحلرق، بل يدعو للبناء والتنمية واحلضارة 
ولذلك  احلنيف  الدين  هذا  حقيقة  تعلمون  أنتم  واإلنسانية،  والعدالة 
تتعّمدون تشويه صورته، وأنتم تركبون على ظهور عمالئكم وعبيدكم يف 

بالد املسلمن، وتؤرجحون أرجلكم.
ـ وأنت تدعي  اليوم على اإلسالم  فلتعلم اي سيد ماكرون أنك تطاولت 
احلرايت والدميقراطية ـ ومن قلب عاصمة إسالمية كبرة تفتقد اليوم لزعيم 

سوراي بوجود النظام، وبعض املشاكسات حول الدستور؟، ما عدا ذلك صار 
كله يف األيدي الروسية، حىت أن املتحمسن للوجود الروسي يف سوراي يعتقدون 
أن أمريكا وحىت إسرائيل فقدات زمام املبادرة يف سوراي، وابتت إسرائيل حتديداً 
تتوسل إىل الروس كي يراعوا مصاحلها وأمنها، لكن ذلك ال يبدو مقنعاً مطلقاً، 
إذا ما علمنا أن موسكو حتافظ على مصاحل إسرائيل يف العامل أكثر من أمريكا، 
خاصة وأن روسيا اترخيياً كانت أول دولة اعرتفت إبسرائيل قبل أمريكا، لكن 
الرئيس  يرتدد  وال  الشام،  يف  اآلن  الناهي  اآلمر  روسيا  األحوال صارت  بكل 
من  إدارته ابالنسحاب كلياً  رغبة  التعبر عن  احلن واآلخر يف  بن  األمريكي 

سوراي.
ولو انتقلنا اآلن إىل الثابت الثاين يف السياسة األمريكية الشرق أوسطية، أال وهو 
النفط، فسنرى أن حليفة أمريكا األوىل يف املنطقة نفطياً، السعودية، ابتت يف 
مرمى النران األمريكية على ضوء االبتزازات األمريكية املتواصلة للمملكة عر 
قانون جاستا وبعده عر قضية اختفاء مجال خاشقجي، مل تعد السعودية على 
لقد  لواشنطن،  االسرتاتيجي  احلليف  بدور  حتظى  األمريكية  التصرفات  ضوء 
حتولت اململكة يف عهد ترامب إىل ملطشة أمريكية هتينها واشنطن وحتط من 
قدرها ليل هنار، ال بل تستخف بقيادهتا بطريقة استفزازية للغاية، وقد شاهدان 
ترامب على مدى األسابيع املاضية وهو يبتز القيادة السعودية، ويقول هلا لوالان 
ملا بقيتم يف احلكم ألسبوعن، وملا استطاعت أن تطر طائرة امللك لوال احلماية 
يف  اسرتاتيجي  حتول  عن  تعر  بل  عابرة،  ليست  التصرحيات  هذه  األمريكية، 
من  املتحول  األمريكي  املوقف  اتضح  وقد  النفط،  إىل اثبت  األمريكية  النظرة 
السعودية بعد قضية خاشقجي حيث استخدمت واشنطن القضية كأداة ابتزاز 

شريف يوقفك عند حدك ويلزمك أدبك وجيرك على طأطأة رأسك عند 
التلفظ بكلمة »اإلسالم«.

 فلتعلم اي سيد ماكرون أن فرحتك هذه بتطاولك على اإلسالم من ذاك 
املكان لن تدوم طويال، وأن ظالم االنقالبين الذين تدعمهم أنت وأمثالك 

لن يدوم طويال، وستعود تلك العاصمة جملدها العظيم.
ذاك اخلنوع وتلك العمالة عند االنقالبين، أعطتك فرصة أن تكون وقحاً 
ُمبداًي حقدك وبغضائك، ولكن نقول لك »ليتك كنَت يف تركيا وتفّوهت 
وخيرسك  الصغر  يعّرفك حجمك  من  وجدَت  لكنَت  الكلمات«  هبذه 

ويلقنك درساً يف األدب واالحرتام ومبادئ الدميقراطية واحلرايت.
فرتة  قبل  جترّأت  أن  يوم  مركل  أجنيال  األملانية  ابملستشارة  هنا  ونذّكرك 
يف  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  أمام  وقاحتك  نفس  وارتكبت 
العاصمة الرتكية أنقرة، فما كان من أردوغان إال أن أسكتها وقاطعها بشدة 

يف الكالم والتعبر رافضاً اهتاماهتا لإلسالم أبنه »إرهاب«.
وقال أردوغان ملركل يومها »ال ميكن وال نقبل ابستخدام عبارة )اإلرهاب 
اإلسالمي( الي تؤملنا بشكل كبر، فال ميكن الربط بن اإلسالم واإلرهاب. 
وإذا التزمنا الصمت، فهذا يعين أننا نقبل ابألمر، لكنين كمسلم وكرئيس 

مسلم، ال أستطيع القبول به«.
هنا الفرق بن رئيس قوي منتخب يعتز بدينه، وبن انقاليب يقتل شعبه 
وحيارب دين هللا ويدمر بلده وينفذ أوامر أسياده، فليتَك كنَت يف تركيا اي 
ماكرون لكنَت عرفت ما هو اإلسالم، ولكنَت أرِغمَت على تذّكر إرهاب 
عينْيك  أبّم  رأيَت  ولكنَت  تربيَتك،  حيّسن  ما  ولسمعت  بالدك،  وجرائم 

املسلَم احلقيقي، ال كما رأيت عند االنقالبين »مسلماً بالستيكياً.

وضغط على السعودية إلهانتها وإذالهلا، ال بل إن السيناتور األمريكي الشهر 
للمملكة ابلصيب  احلقيقي  احلاكم  السعودي  العهد  ليندسي غرايم وصف ويل 
اجملنون الذي ال نفتخر بصداقته، وهناك اآلن هتديدات بفرض عقوابت أمريكية 
على السعودية كما لو أهنا أصبحت يف منزلة إيران أو كوراي الشمالية ابلنسبة 

ألمريكا.
وكما أن االنسحاب األمريكي التدرجيي من سوراي أغرى الروس ابهليمنة على 
الساحة، ها هم السعوديون أنفسهم يهددون أمريكا مبنح قواعد عسكرية للروس 
القيادة  املقرب من  العربية  قناة  مدير  لسان  التهديد على  تبوك، وقد جاء  يف 
مل  أهنا  العلم  مع  واعترها شخصية،  تصرحياته  عن  تراجع  أنه  رغم  السعودية، 
تكن شخصية مطلقاً، بل تعر عن روح القيادة السعودية الي ابتت تتخوف 

من احلليف األمريكي.
الشرق  يف  التارخيية  ثوابتها  عن  تتخلى  بدأت  أمريكا  أن  ترى  اي  يعقل  هل 
األوسط، وخاصة إسرائيل والنفط؟، أال تتقدم روسيا يف املنطقة بينما ترتاجع 
أمريكا؟، أليس الفراغ الذي ترتكه أمريكا سيمأله الروس حسب قوانن الطبيعة؟، 
مع  املتدهورة  عالقاهتا  من  يستفيدون  فعاًل  بدأوا  الروس  أن  أمريكا  ترى  أال 
هو  هل  عموماً؟،  واخلليجين  السعودين  وخاصة  أوسطين  الشرق  حلفائها 
الصن  اهتمامها ابجتاه  تنقل  أمريكا  بدأت  أمريكي مدروس؟، هل  انسحاب 
حيث اخلطر األكر؟، هل بدأت أمريكا تتخلى عن القيادة السعودية احلالية 
فقط مع إبقاء اهتمامها ابلسعودية كمركز اسرتاتيجي كبر؟، هل هو جمرد تقاسم 
نفوذ مع الروس، حبيث تبقى حصة أمريكا يف الشرق األوسط حمفوظة؟، اجلواب 

يف التطورات املتالحقة.

حمزة تكين

د. فيصل القاسم

صحفي وكاتب تركي

كاتب واعالمي سوري
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ت 
تقارير وتحقيقا

أكذوبة المناطق المحررة..

ملف إدلب على طاولة الضامنين الثالثة في 
سوتشي؟ 

هامــش رقــم 1: مل أتت رمبــا، ثــورة ابلعصــر احلديــث، مــن املشــروعية واألحقيــة 
احلديــث  العصريــن،  خــالل  نظــام  يتعامــل  ومل  الســورية،  الثــورة  والصوفيــة، كمــا 

والقــدمي، مــع مطالــب الشــعب وأبنــاء البلــد، كمــا نظــام األســد.
هامــش رقــم 2: ال أعتقــد أن املناطــق احملــررة يف ســوراي، أي اخلارجــة عــن ســيطرة 
نظــام األســد، قــد حتــررت، أو جلهــا علــى األقــل، دومنــا إرادة النظــام، بــل كان 
التخلــي عــن األرايف وبقــاء الســيطرة علــى مراكــز املــدن واألذرع الناريــة الطويلــة 
علــى األرايف، إحــدى أهــم االســرتاتيجيات الــي اعتمدهــا النظــام اجملــرم ابلتشــاور 
والنصــح مــن حليفــه اإليــراين، ليحــدث خلــاًل ضمــن بنيــة الثــورة والســورين، وعلــى 

مســتوايت عــدة وخمتلفــة، ومثــة واثئــق ودالئــل.
هامــش رقــم 3: ينقــل يل، كمــا لغــري، كثــر مــن أهلنــا ابملناطــق احملــررة، أحــوال 
االســتقواء الــي متــارس عليهــم مــن »إخــوة املنهــج« والــي وصلــت للقتــل بوضــح 
النهــار وخطــف مــن تبّقــى مــن املثقفــن واملهنيــن، وعــدم فــك أســرهم إال مقابــل 
لقــاء مــايل ضخــم، وإال قتلهــم ورميهــم علــى قارعــة الطرقــات، كمــا جــرى منــذ 

يومــن مــع اإلغاثــي محــدو العمــر.
هامش رقم 4: ال ختتلف حىت اترخيه، حياة الســورين مبناطق األســد وما يســمى 
املناطــق احملــررة، إن جلهــة التفقــر والعــوز، أو كبــت احلــرايت واالعتقــال واخلطــف 
والقتــل، أو حــىت ملــا يتعلــق بتعاظــم النقمــة علــى »احلــكام الظــاّلم« وعلــى كلتــا 
بــل مثــة ختويــف وجتهيــل وســفك دمــاء، ابملناطــق احملــررة، تفــوق مــا  الضفتــن، 

حيــدث مبناطــق األســد.
هامش رقم 5: كل ما عجزت عصابة األســد عن حتقيقه يف جمتمع الثورة، فعلها 
لــه »احملــررون« فقتلــوا احلــس املــدين مبناطــق ســيطرهتم، هجــروا أو اعتقلــوا أو قتلــوا، 
كل أصحــاب الــرأي واملواقــف الوطنيــة، وقبــل متهيدهــم لنظــام األســد وغــر مــرة، 
ليدخــل تلــك املناطــق بعــد »األرض احملروقــة« حاولــوا أتصيــل التخلــف ليعيــدوا 

الســورين إىل مــا قبــل العصــر اجلاهلــي.
لــذا، ســأبدأ بســؤال، هــل بقــاء مــا يســمى املناطــق احملــررة حتــت ســيطرة مــن يســمون 
أنفســهم »جماهديــن« هــي يف صــاحل الشــعب الســوري وســوراي الدولــة الدميقراطيــة 
الــي ســعى إليهــا جــّل الســورين ودفعــوا أمثــاانً وعلــى الصعــد مجيعهــا، مل يدفعهــا 

شــعب اثر علــى الظلــم والديكتاتوريــة، رمبــا عــر التاريــخ.
ولئــال تكــون اإلجابــة مرجتلــة ومتســرعة، أو متأتيــة إثــر ردة فعــل آين، تعالــوا نفكــر 

ونقــارن ونفاضــل.
عجــز اجملاهــدون وبعــد ســنوات، مــن »حتريــر« إدلــب وقبلهــا الغوطــة ودرعــا وبعــض 
محــص وحلــب والرقــة وبعــض ديــر الــزور ومعظــم حلــب، مــن احملافظــة علــى مــا 
حــرروه، بــل ومل يقدمــوا للشــعب، بعــد التحريــر، أايً مــن اآلمــال املعقــودة واملطالــب 
البســيطة الــي تــوازي مــا ضحــى بــه الســوريون أو مــا حرمــوا منــه خــالل حكــم 
األســدين وعلــى مــدى نصــف قــرن، بــل علــى العكــس، ولعــل ابجللــد ومصــادرة 
احلقــوق واملمتلــكات واالســتقواء واخلطــف والقتــل، بــل وحــىت منــع أطفالنــا مــن 
التعليــم، أدلــة وشــواهد، يعرفهــا خاصــة مــن يعيــش ابلداخــل أو يتواصــل مــع أهلنــا 

احملتجزيــن.
أكــدت األحــداث وجمــرايت املعــارك واحليــاة اليوميــة ابملناطــق املســماة حمــررة، أن مثــة 
اخرتاقــاً، أســدايً وإقليميــاً ودوليــاً، جلــل القــادة، بــل ارتبــاط بعضهــم بشــكل مباشــر 
مــع خمابــرات األســد وبعــض الــدول اإلقليميــة، ولعــل ابهلــروب حلضــن األســد أو 
االغتيــاالت، أو -وهــو األهــم - اإلبقــاء علــى العســكرة ضمــن القــرى واملناطــق 
احملــررة واالقتتــال حــىت اترخيــه، تؤكــد علــى األقــل، أن مشــروع هــؤالء »احملــررون« 
بعيــد كل البعــد عــن حلــم ومشــروع الســورين، بدولــة مدنيــة دميقراطيــة تنســيهم 
حكــم األســدين والظلــم واالســتعباد الــذي القــوه منــذ ســبعينيات القــرن الفائــت.

وقــد يكــون األهــم ابملقارنــة، أن وجــود هــؤالء اجملاهديــن، يعطــي ذريعــة لنظــام 
األســد ومــن يهمــه قتــل وتشــريد وإذالل الســورين، الســتمرار القتــل والتهجــر 
والقصــاص مــن شــعب تطلــع يومــاً للحريــة والعدالــة االجتماعيــة، وقــد يكــون مبــا 
رأينــاه أخــراً مبخيمــات أهلنــا علــى احلــدود، مــن بــرد وجــوع وغــرق مبيــاه األمطــار 
دون أن يتحــرك ســاكن ابلعــامل، كل العــامل، أدلــة علــى وحــدة اهلــدف بــن األســد 

والــدول الدميقراطيــة، ورمبــا اجملاهديــن أيضــاً.
طبعــاً إن مل أنت علــى »تفاصيــل« أكثــر مــن مهمــة، تتعلــق بتهجــر الشــباب 
والكفــاءات وحرمــان األوالد مــن أبويهــم ومــن التعليــم، وهكــذا وصــواًل حملــاوالت 

تغيــر أفــكار وقناعــات الســورين قســراً، جتــاه التاريــخ واجلغرافيــا واألداين.

هنايــة القــول: أعتقــد مــن احلكمــة واملنطــق والواقــع، أن نتفــق علــى أن وجــود هــؤالء 
اجملاهديــن مبناطــق تســمى حمــررة، ختــدم نظــام بشــار األســد وحلفائــه حــىت مــن 
»العروبيــن« وعلــى غــر صعيــد ومســتوى، ومــن احلكمــة واملنطــق والواقــع أيضــاً، 
الســعي واملطالبــة لتخليــص األســد ومــن وااله وســيواليه، هــذه الورقــة الــي يتاجــر هبــا 
علــى أن ثــورة الســورين إســالموية وأن الســورين إرهابيــون، بــل ومل يعــد خيصــص 
تلــك املناطــق ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة، وكأنــه وجــد مشــتهاه، حــىت لــو مت 

ســلخها وتقامسهــا فيمــا بــن إيــران ومصــر واإلمــارات وروســيا.
فإن ختّلص الســوريون من أهم أســباب هزمية ثورهتم، وهي »املتأســلمون والغرابء« 
ولــو عــادت تلــك املناطــق لســيطرة نظــام األســد، فســيتم إلزامــه برعايــة تلــك املناطــق 
وختصيــص اســتحقاقات أهلهــا مــن مــأوى وطعــام ووقــود وأجــور، بــل وحــىت محايــة، 
وتعــود ســوراي لــو نســبياً إىل مــا قبــل االســتقواء واحملــرر، وقــت قــام أهلوهــا العــزل 
علــى نظــام أمــين قــوي، فمــاذا وهــو مبــا عليــه مــن ضعــف وفضائــح وارهتــان، مبعــى، 

احتمــال القيامــة الســورية مــن جديــد، وارد وضــروري وواجــب.
كمــا مــن األمهيــة مبــكان التطــرق إىل ضــرورة ســحب الذريعــة ممــن يدعــي متثيــل 
الســورين حــىت اليــوم، فرمتــي أبحضــان دول املنطقــة ويتقاضــى آالف الــدوالرات 
وينــوب عــن الثــورة والشــعب وحيافــظ علــى هيــاكل ثوريــة خمرتقــة ومنخــورة، أكثــر 
من حمافظته على شــرف وحياة الســورين، فإن فقدان هذه اجلغرافيا الصغرة والي 
ال منلكهــا أصــاًل، فبمــاذا ميكــن أن يتاجــر الساســة الذيــن تصــدروا مشــهد الثــورة 

وســامهوا بســرقة حلــم الســورين.
نقطــة نظــام: لــو ســألنا أنفســنا ملــاذا تســاهلت عصابــة األســد الزائلــة يومــاً ال حمالــة، 
إن مل نقل تعمدت، اخلروج من معظم الريف الســوري واالحتفاظ مبراكز املدن؟!
أعتقــد اإلجابــة، ألن مــا لــدى العصابــة مــن جيــش وأمــن، ال يســتطيع تغطيــة 
اجلغرافيــا الســورية وقتــذاك، وألهنــا -العصابــة- زرعــت مــن »الثورجيــة« مــا يضمــن 
هلــا االخــرتاق إن مل نقــل الســيطرة علــى تلــك املناطــق ولــو بعــد حــن، ورمبــا األهــم 
فهــي رمســت  والشــعب،  األرض  اهتمامهــا  آخــر  األســد  أن عصابــة  ابإلجابــة، 
مبشــورة الفــرس، علــى االنتصــار علــى الثــورة ولــو بعــد عشــرين عامــاً.. حــىت لــو مل 

يتبــق مــن ســوراي ســوى القصــر الرائســي وكرســي الوراثــة.

مل متــض ســاعات علــى انفضــاض املؤمتــر العــام للثــورة الســورية يف الداخــل، 
الــذي انعقــد يف قاعــة املؤمتــرات يف معــر ابب اهلــوى يــوم: األحــد: 10/ 2/، 
الــذي رفضتــه القــوى السياســية يف اخلــارج، وفــق بيــان احلكومــة املؤقتــة برائســة 
د. جــواد أبــو حطــب، وطغــى فيــه متثيــل حكومــة اإلنقــاذ، وغــاب عنــه اجليــش 
املراقبــن، حيــث  مــن  عــدد  علــى حــّد وصــف  الثوريــة،  والنُّخــب  الوطــين، 
خلــص يف بيانــه اخلتامــي إىل عــدد مــن التوصيــات، الــي مــن املبكــر اخلــوض 

فيهــا، وحتمــل طابًعــا أيديولوجيــاً، أكثــر منــه سياســًيا، علــى حــّد تعبرهــم.
حــىت حطــت طائــرة وزيــر الدفــاع الروســي » شــويغو »، يف مطــار أنقــرة » 
مطــار إيســن بوغــا الــدويل »، ظهــرة اليــوم االثنــن: 11/ 2، يف زايرة قيــل 
إهنــا ضمــن الــزايرات املتبادلــة بــن مســؤويل وزاريت الدفــاع يف البلديــن، غــر أّن 
املراقبــن يــرون أهّنــا مــن األمهيــة مبــكان، والســيما أهنــا أتيت قبيــل مثــان وأربعــن 
ســاعة مــن قمــة سوتشــي للــدول الضامنــة يف امللــف الســورّي، ولعــّل مــا يؤيــد 
ذلــك مــا نقلتــه وكاالت األنبــاء مــن أن الوزيريــن: شــويغو، وأكار، قــد اتفقــا 
علــى اختــاذ قــرارات حامســة الســتقرار إدلــب، وفــق البيــان الصــادر يف ختــام 

مباحثاهتمــا.
هذا يف الوقت الذي أخذت فيه تقارير صحفية مقربة من حزب العدالة 

والتنميــة، تشــر إىل خمطــط ترعــاه أطــراف دوليــة وإقليميــة تســعى إلفشــال 
اتفــاق سوتشــي خبصــوص إدلــب، واضطلعــت بــه جهــات انفــذة يف هيئــة 
حتريــر الشــام، علــى حــّد مــا ذهبــت إليــه صحيفــة يــين شــفق، وأن تركيــا قــد 
طلبــت مــن اهليئــة القيــام إبجــراءات عالجيــة خبصــوص ذلــك، نتــج عنهــا 
إبعــاد عــدد مــن القيــادات مــن املهاجريــن، يف مقدمتهــم أبــو اليقظــان املصــري 
شــعيب،  ابــو  فيهــا، ومواطنــه  املســلح  اجلنــاح  شــرعي  » حممــد انجــي »، 
علــى الرغــم مــن التشــكيك الــذي يبديــه البعــض حــول جديــة هــذه اخلطــوة، 
وإدراجهــا يف إطــار تفامهــات ضمنيــة مــع الشــيخ أيب حممــد اجلــوالين لَلْمَلْمــة 

املوضــوع.
وتلــك قضيــة يبــدو أن تركيــا ســتقف عندهــا مليًّــا، ألهّنــا ابت تنــدرج ضمــن 
حســاابت أمنهــا القومــي؛ إذ مــن غــر املعقــول أن تغفرهــا للهيئــة، وهــي الــي 
أضنــت نفســها يف ثــين حتالــف » روســيا ـ النظــام ـ إيــران »، عــن القيــام بعمــل 

عســكري جتــاه إدلــب، بذريعــة وقوعهــا حتــت قبضتهــا.
هــذا فضــاًل علــى أن الفتــاوى الــي صــدرت عــن هــذه األطــراف، قــد صّبــت 
يف خانــة التحالــف الســباعي، الــذي يســعى لعرقلــة جهودهــا يف منبــج وشــرق 
الفــرات، إىل احلــّد الــذي ذهــب فيــه رئيــس حتريــر يــين شــفق » إبراهيــم قاراغــول 
» إىل جعلــه حصــارًا، يـُـراد بــه تضييــق اخلنــاق علــى تركيــا، بعــد مــرور مائــة عــام 

علــى حصــار مماثــل وقــع هلــا مــن بريطانيــا وحلفائهــا آنــذاك. 
وذهــب إىل أنــه مل يعــد هنــاك ســوى شــيء واحــد وخطــوة واحــدة: أن تتدخــل 
تركيــا دون تــردد وبشــكل عاجــل قبــل أن تنشــر تلــك الــدول الســبع قواهتــا يف 
شــرق الفــرات مشــال ســورية، وأهنــا إذا مل تفعــل هــذا اليــوم، فلــن تتمكــن مــن 
فعلــه أبــًدا مســتقبال، وحينهــا ســرى اجلميــع كيــف ســينقلون املعركــة إىل قلــب 

األراضــي الرتكيــة.
فالوضــع جــد خطــر علــى حــّد تعبــر » قاراغــول »، وينبغــي علــى اجليــش 
الرتكــي تنفيــذ هــذا التدخــل ابلتعــاون مــع اجليــش احلــر دون أتخــر حــىت ولــو 

ليــوم واحــد.

عدنان عبد الرزاق

د. محمد عادل شوك

صحافي وكاتب سوري 

أكاديمي وباحث سوري
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شهادة حق من وزير الداخلية التركي على ما 
يقال من افتراءات ضد السوريين في تركيا

يف مقابلــة وزيــر الداخليــة الرتكــي مــع قنــاة خــر تــورك ورده علــى مــا يقــال مــن افــرتاء 
على الســورين يف تركيا حيث قال:

» لنذهــب ملدينــة تشــانق قلعــة ونــزور مقــرة الشــهداء يوجــد فيهــا 1102 ســوري 
مســجل واملئــات غــر املســجلن فــدوا بدمائهــم هــذه االرض وهــذه اجلغرافيــا قبــل 

100 عــام ».
» قــدم مقاتلــو اجليــش احلــر منــذ عــام 2011 لتاريــخ اليــوم 71923 شــهيد يف 

ســبيل وطنهــم وحــوايل 161 ألــف جريــح هــذا جــواب ملــن يقــول الســورين هربــوا 
بــدون الدفــاع عــن بلدهــم، إذا مــن أيــن أتــى هــذا الرقــم؟ ».

بــدأت  الفــرات  لشــرق  الدخــول  موضــوع  اجلمهوريــة  رئيــس  طــرح  عندمــا   «
املقــوالت الســلبية عــن الســورين ابلظهــور مــن جديــد وهــي ليســت ابلصدفــة 
أبــداً ألن املســألة ليســت فقــط محايــة الســورين املســألة هــي أيضــاً محايــة تركيــا 

تركيــا ». ووحــدة 
» لــآن مت إعطــاء 36 ألــف ســوري راشــد اجلنســية الرتكيــة ومعهــم حــوايل 40 
ألــف مــن عائالهتــم اجملمــوع 76 ألــف ومنهــم 5280 معلــم و1402 مهنــدس 
تقــين و543  أطبــاء آخــرون و732  و1335 طبيــب بشــري خمتــص و743 
صاحــب عمــل و427 مديــر و396 اتجــر و392 حماســب وحمامــي وصيــديل 

و300 اختصــاص عمــارة وممــرض وغــره ».
» كيــف ميكــن لنــا ان نلــوم األملــان بســبب معاملتهــم لألتــراك بعنصريــة ونصفهــم 
ابلنازيــن ونقــوم حنــن بنفــس املعاملــة مــع الســورين، جيــب ان ننتبــه هلــذه األفعــال 

وان حنكــم ضمائــران!!«.
» نســبة اجلرائــم للســورين %0.8 بينمــا نســبة اجلرائــم ملواطنينــا هــي %1.9 يعــين 

حنــن لدينــا ضعــف النســبة ».
» عبــارة أورواب اخــذت اخلــرات والعقــول الســورية هــي مغايــرة للحقيقــة متامــاً، مــا 
يقــارب %50 مــن نســبة املهاجريــن الســورين مــن تركيــا ألوراب أميــون ال يعرفــون ال 

القــراءة وال الكتابــة و10% طــالب ابملرحلــة االبتدائيــة و14% ممــن يعــرف القــراءة 
والكتابــة مل يتابــع دراســته، %9.3 ابملرحلــة االعداديــة 

و%5.85 ابملرحلة الثانوية %0.11 معاهد متوسطة %0.16 دراسة جامعية.«
» إن عبــارات »يدخلــون اجلامعــات بــدون امتحــان ويدخلــون املشــايف بــدون 
انتظــار ومؤسســة توكــي تســلمهم منــازل« ال داعــي لتكرارهــا واالســتمرار هبــا، 

فكلهــا كاذبــة وغــر صحيحــة وهــي فقــط إلاثرة الفتنــة«.
» املوضــوع الســوري ابلنســبة الينــا هــو امتحــان، هــم اخواننــا ال جيــب أن نســمع 

ملــن حيــاول الفصــل وااليقــاع بيننــا ».
» جيــب علــى شــعبنا أن يعلــم أننــا ندعــم قــوات اجليــش الســوري احلــر ليــس فقــط 
لســالمة املدنيــن الــي نســعى إليهــا أو ســالمة الســورين ومحايتهــم وحســب، إمنــا 
أيضــاً حلمايــة حــدودان وســالمة وحــدة اراضينــا وحنــن واجليــش الســوري احلــر يــداً 

بيــد، وحنــن مســتمرون معــاً هبــذا النضــال لتحقيــق ذلــك.
 “مث انتهى إىل القول: 

» هــذا العلــم الــذي مت احلديــث عنــه يف ســاحة التقســيم هــو علــم هــذا اجليــش 
احلــر الــذي حيــارب معنــا مــن أجــل بلــده وبلــدان ســواي، والشــباب هنــاك اليــوم يف 
التقســيم وغــدا ميكــن أن يكونــوا ضمــن املقاتلــن وحياربــون أيضــاً، ال ميكــن جلميــع 
الســورين هنا التوجه للحرب ولكن عند احلاجة إليهم أان متأكد أهنم ســيذهبون 

إليهــا دون أي تــردد.«

إشراق

من يحكم سورية اآلن؟

قد يبدو السؤال ساذجاً أول وهلة، ولكن عند النظر بعمق إىل واقع سورية، 
يصبح السؤال مشروًعا،  سورية اآلن بعضها حتت حكم النظام االستبدادي 
اجملرم ممثلة يف بشار األسد وبنيته العسكرية واألمنية والطائفية واالقتصادية، 
الي استحوذت على خرات ما تبقى من سورية الي يسيطر عليها النظام، 
يقول البعض إهنا سورية املفيدة، نعم هي املدن األساسية وأغلب ما تبقى 
من الشعب السوري الذي شرد حوايل نصفه أي ما يزيد عن العشرة مالين 
إنسان داخاًل وخارًجا، وذلك يف بنية حتتية منهارة وعلى أنقاض مدن مدمرة، 
ويف غياب العصب االقتصادي التنموي، النفط واملنطقة الزراعية األساسية يف 
الشرق والشمال السوري، وهذه خارج سيطرة نظام األسد، العملة السورية 
منهارة وواقع الشعب السوري يف الداخل يسر من سيء ألسوأ، خاصة أن 
إيران الداعم العسكري واملايل للنظام قد جّف دعمها للنظام بعد أن بدأت 
أمريكا وحلفاءها حراًب اقتصادية قد تطيح بـ السلطة االستبدادية الدينية يف 
إيران، املهم أن األسد ونظامه املتهالك حيكم جزءاً من سورية ووضعها احليايت 
ينهار، دليلنا األصوات املرتفعة من حاضنة النظام، فكلهم يصرخ: احلياة مل 

تعد تطاق ومل تعد ممكنة.
أنه  نعلم  الظاهر،  يف  االستبدادي  األسد  نظام  حيكمها  الي  هذه  سورية   
ليس احلاكم الفعلي هلا فهناك إيران حبضورها العسكري الفعلي عر حزب 
هللا اللبناين والفصائل الشيعية املرتزقة من العراق وإيران وافغانستان، هذا غر 
املادية  واإلمكاانت  ابلقوة  احلضور  وهذا  الدائم،  واالقتصادي  املايل  الدعم 
جعل إيران حاكًما موازاًي لنظام األسد يف سورية، وهناك روسيا الدولة الي 
عدلت امليزان العسكري وأنقذت نظام األسد من السقوط اعتبارًا من 2015 

قرار دويل  أي  مانعة  الدولية  احملافل  واقتصاداًي ويف  مالًيا  احلاضرة  قبل،  وما 
يؤدي لسقوط نظام األسد، روسيا أيًضا حتكم ابلتوازي مع نظام األسد يف 
األسد وروسيا  نظام  ثالثي حكم سورية:  إرادهتا يف  وتفرض  سورية، حتكم 
امللفات  متابعة  ويف  السورية،  امليدانية  التطورات  يف كل  هذا  ظهر  وإيران، 
النظام يف متابعات ما مسي  السياسية، حيث أصبحت روسيا وإيران ممثلي 
املسار السياسي للقضية السورية يف سوتشي وغرها ابإلضافة لرتكيا صديق 
الشعب السوري، وإن أردان أن نسمي احلالة يف سورية نظام األسد فهي حتت 
االحتالل الروسي واإليراين العسكري املباشر ومصادرة قراراهتا السياسية ملا 
يراه هذان النظامان، ابلتوافق أو االختالف مع نظام األسد، الذي أصبح 

بعد إجرامه حبق الشعب السوري، جمرد غطاًء )شرعًيا( هلذه االحتالالت.
العراق والشام داعش يف مناطق  الدولة اإلسالمية يف  أيًضا بقااي  يف سورية 
دير الزور وشرقها، بعد أن كانت قد أخذت أكثر من مساحة ثلث سورية 

يف وقت سابق.
جناح  وهو  العسكري  وجناحه  الدميقراطي  االحتاد  حزب  أيًضا  سورية  يف 
حزب العمال الكردستاين يف سورية والذي يسيطر على شرق ومشال شرق 
سورية، برعاية أمريكية كاملة، وهو يسيطر على ما يزيد عن ثلث مساحة 
سورية األخصب زراعًيا وعلى النفط السوري، وهو مشروع انفصايل يدعي 
أنه ميثل مصلحة األكراد وأنه يعمل لبناء دولة كردية يف سورية ومن مث تتوحد 
مع مثيالهتا يف العراق وتركيا وإيران، لذلك تعتره تركيا هتديًدا قومًيا وجيب 

حماربته، وهذه نقطة خالف أمريكية تركية اسرتاتيجية كبرة.
يف سورية مناطق حتت سيطرة اجليش احلر مشايل سورية، يتواجد فيها األتراك 

عسكراًي بشكل رمزي، وينسق السياسين واجليش احلر مع األتراك يف كل 
شيء.

إدلب وريفها وبعض ريف محاه وحلب، مبساحة  مدينة  منطقة  ويف سورية 
كبرة يسيطر على بعضها اجليش احلر وعلى أغلبها هيئة حترير الشام، الي 

صنفت دولًيا على أهنا من القاعدة واالرهاب.
إنه  يقال  عسكري  تواجد  عر  ابملباشر  سورية  حكام  إىل  أمريكا  تضاف 
سينسحب قريًبا، وعر دعم )قوات سورية الدميقراطية، ال ب ك ك ، ال ب 
ي د(، وكذلك )اسرائيل( بشكل غر مباشر عر دعمها لبعض األطراف 

ودعم استمرار احلرب والصراع يف سورية. 
هؤالء كلهم موجودون كحكام فعلين على جغرافيا سورية وشعبها، وكلهم 

مضبوطن مبعادلتن:
األوىل: أن واقع التواجد على األرض حمكوم بتوازانت القوى والتغرات وتبدل 
التحالفات، واملواقف الدولية الي مل حتسم بعد، قد تزول بعض القوى احلاكمة 
يف سورية وقد تتولد قوى جديدة، احلالة يف سورية حمكومة بسيولة مستمرة.

الثانية: أن ما حيصل يف سورية أصبح بعيًدا كثرًا عن أصل احلراك الشعيب 
السوري الذي اثر ضد النظام املستبد القمعي اجملرم، والذي قدم أكثر من 
مليون شهيد ومثلهم مصابن ومعاقن ومالين املشردين وأكثر من نصف 
سوراي ابت مدمًرا، والذي حترك لتحقيق احلرية والكرامة والعدالة والدميقراطية 
وأنه  بعيًدا عن مطالبه،  نفسه  السوري  الشعب  لقد وجد  األفضل،  وحياته 
ضحية النظام االستبدادي اجملرم واالحتالالت املتعددة وأن جرحه يزداد عمًقا 

ومطالبه تزداد بعًدا وإحلاًحا.

أحمد العربي

كاتب وباحث سوري
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لنجابه الحل الروسي

فلتسقط األنظمة القاتلة ولتحيا الشعوب 

اســتطاع بوتــن ونظامــه الدخــول إىل ســورية والســيطرة علــى قراراهتــا الوطنيــة 
والتعامــل معهــا مبــا ينســجم ومصاحلــه وطموحاتــه السياســية، مســتفيداً مــن هلــع 

النظــام وخوفــه مــن شــعبه ومــن الســقوط.
وقــد الحظنــا شــكل تعامــل بوتــن مــع النظــام حــن نقــل رأس النظــام بطائــرة 
شــحن إىل موســكو منفــرداً بــدون مرافــق، وحــن منــع رأس النظــام مــن متابعــة 
مــن  األنــواع  مئــات  اســتخدام  أعلــن  بوتــن يف مطــار محيميــم، وحــن  وداع 
األســلحة علــى الشــعب الســوري ومدنــه وقــراه، وحــن أعلــن تنســيقه الكامــل 
مــع اإلســرائيلين )ســورية دولــة ممانعــة(، وحــن يســمح لإلســرائيلين قصــف 
مواقــع النظــام ومنــع النظــام مــن اســتخدام دفاعاتــه اجلويــة للتصــدي لطائــرات 

العــدو االســرائيلي.
هــذا الواقــع ال ميكــن أن يــراه الــروس وبوتــن يف أي دولــة أخــرى حتــرتم شــعبها 
وسياســاهتا الوطنيــة وال مقدســاهتا الوطنيــة وتــراب أرضهــا، لذلــك فــإن حكومــة 
بوتــن تعمــل جاهــدة لإلبقــاء علــى هــذا النظــام املــرن والطيــع واخلــايل مــن أي 
قيــم وطنيــة، أعتقــد أن الــروس يف كل جوالهتــم وحواراهتــم مــع القــوى الوطنيــة 
بغــض النظــر عــن طبيعتهــا وتالوينهــا مل جيــدوا بديــاًل خانًعــا واتبًعــا لسياســتهم 

كمــا عنــد النظــام.
لذلــك اســتقرت السياســة الروســية علــى إعــادة انتــاج النظــام والضغــط مــن 
أجــل اســتمراره حفاظًــاً علــى وجودهــا ومصاحلهــا وهيمنتهــا علــى الســورين، 
ومــن أجــل ذلــك غــرت جهــة التفــاوض وأوجــدت أســتانة بــداًل مــن جنيــف 
واختــارت مفاوضــن ينســجمون مــع مصاحلهــا ومصــاحل حلفائهــا، وذهبــت هبــم 
إىل سوتشــي لتعقد جلســة احتفالية ســادهتا الشــعارات والغناء والرقص، لتعلن 

أهنــا مؤمتــر وطــين للســورين، وتعاملــت مــع قــرارات جنيــف مبــا ينســجم وهدفهــا.
ركــزت السياســة الروســية يف البدايــة علــى أربــع ســلل معروفــة وعندمــا الحظــت 
ضعــف القــوى والوطنيــة اكتفــت بســلتن تؤكــدان علــى إعــادة انتــاج النظــام، 

ومهــا الدســتور واالنتخــاابت.
بــه منــذ 8 آذار  البــالد وال يُعمــل  وكلنــا يعــرف أن الدســتور غــر حمــرتم يف 
1963 منــذ أن فرضــت األحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ، وصــدر منــذ ذلــك 
احلــن وحــىت اليــوم عــدًدا مــن الدســاتر كان آخرهــا دســتور عــام 2012 الــذي 
ســرعان مــا داســته أحذيــة رجــال األمــن والنظــام، وهكــذا فــإن الدســتور ال قيمــة 
لــه يف ظــل وجــود هــذا النظــام وال يعــين شــيئاً وال يــؤدي إىل التغيــر، الدســاتر 
عندمــا تتبــدل يف الــدول الدميقراطيــة تؤمــن تغيــرًا وتكــون حمرتمــة، أمــا عنــدان فــال 

يوجــد احــرتام ال للدســتور وال لغــره.
ونتائــج االنتخــاابت يف ظــل وجــود النظــام ســتكون معروفــة مســبقاً، وبغــض 
النظــر عــن وجــود مراقبــن دوليــن أو عــدم وجودهــم، فاملواطنــن داخــل هيمنــة 
النظــام ال يســتطيعوا أن يقولــوا إال مــا يريــده، أو قــد يتعرضــوا لالختفــاء وال 
يعــرف مصرهــم، كمــا جــرى يف حــاالت كثــرة، لذلــك فــإن الســلتن اللتــان 
أرادمهــا الــروس كانتــا هبــدف إعــادة انتــاج النظــام وهــذا معــروف جلميــع املهتمــن 

مــن كافــة األطــراف.
وتســتفيد روســيا يف حماولتهــا إعــادة انتــاج النظــام مــن الوضــع العــريب والــدويل 
الــذي بــدأ مييــل ملصلحــة النظــام، وأعتقــد أن القــوة العاملــة لتغيــر النظــام وتنفيــذ 
مطالب الشــعب الســوري يف احلرية والكرامة والدميقراطية والعدالة االجتماعية 
ال تقبل إبعادة انتاجه، ونعتقد يف نفس الوقت أن هناك قوى يف اهليئة العليا 

للمفاوضــات وألســباب وضغــوط دوليــة متــارس عليهــا قــد تقبــل ابلتخلــي عــن 
مطلــب التغيــر متجاهلــة دمــاء شــهدائنا وتضحيــات شــعبنا وهتــدمي بــالدان وهــذا 

جيــب أال حيصــل، والســؤال الــذي يطــرح هــل هنــاك بديــل عــن احلــل الروســي؟
اجلــواب : ابلتأكيــد هنــاك بديــل عــن احلــل الروســي ويتلخــص بقــرارات جنيــف 
1 لعــام 2012 وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وآخرهــا قــرار 2254 
وهــذه القــرارات تؤكــد مجيعهــا علــى تشــكيل هيئــة كاملــة الصالحيــة أواًل وتنفيــذ 
إجــراءات إلعــادة الثقــة ومنهــا كمــا هــو حمــدد إطــالق ســراح مجيــع املعتقلــن 
الشــهداء  جثامــن  وتســليم  املفقوديــن  مصــر  عــن  والكشــف  السياســين 
إىل  السياســية  املعارضــة  لعــودة  يســمح  قانــون  وإصــدار  وتعويضهــم  لذويهــم 
بالدهــا وممارســة نشــاطاهتا بــكل حريــة داخــل البــالد، وإعــادة اجليــش واألمــن 
إىل مراكزهــم مث تشــكيل جلنــة دســتورية لصياغــة دســتور جديــد، وبعــد ذلــك 
االنتخــاابت، علــى أن ال تتعــدى املرحلــة االنتقاليــة الســنة والنصــف، والنظــام 
مجيــع  بنائــه  يف  يشــارك  آخــر  نظــام  إىل  االنتقــال  يتــم  أن  يرفضــان  والــروس 
الســورين بــكل انتماءاهتــم واجتاهاهتــم السياســية، لذلــك يرغبــان بتنفيــذ احللــن 

األخريــن متجاهــالن القضــااي األخــرى املتفــق عليهــا دوليًــا.
ونعتقــد أن العــودة إىل قــرارات جنيــف ومقــررات جملــس األمــن ممكنــة يف حــال 
توحــد الســوريون حوهلــا واتفقــوا مــع الوفــد املفــاوض علــى أن يلتــزم عــر مجيــع 
تصرفاتــه بتنفيــذ قــرارات جنيــف، ومطالبــة أنصــار أســتانة وسوتشــي ابلتوقــف 
عــن تالعبهــم مبصــر الشــعب الســوري، إن الــدور األساســي الــذي ميكــن أن 
يكــون فاعــاًل اآلن هــو أتمــن حــوار وطــين كبــر يــؤدي إىل وحــدة وطنيــة متنــع 

مــن الرتاجــع عــن مطالــب الشــعب الســوري العادلــة.

التصرحيــات  بعــد  األكــراد،  الشــماتة ابإلخــوة  لغــة  الســورين  بــن  انتشــرت 
األمريكيــة األخــرة الــي تتحــدث عــن انســحاب قواهتــم مــن املنطقــة، ابلتزامــن 
مــرة  وعــادت  الفــرات،  شــرق  بعمليــة عســكرية يف  الرتكيــة  التصرحيــات  مــع 
بســبب  الســوري  الشــعب  مــن  قســم  إىل  املوجهــة  اإلهانــة  أخــرى كلمــات 
انتماءهــم للقوميــة الكرديــة، مســتخدمن مهنــة )البوجيــي( للســخرية منهــم، 
وكأهنــا مهنــة معيبــة مــع أن العمــل ليــس معيبــاً، بــل العيــب يف العقــل العفــن 
الــذي يفكــر هبــذه الطريقــة بعــد كل هــذه الســنوات مــن الثــورة الســورية، وبعــد 
كل التضحيــات املقدمــة مــن الســورين، عــرابً وكــرداً وســنة وعلويــن وشــيعة 

ودروز. ومســيحين 
يف النظــر إىل بعــض النظــرايت يف االســرتاتيجيات املســيطرة علــى العــامل، جنــد 
نظريــة يعتقــد أصحاهبــا أن الســيطرة علــى “أوراســيا” - وهــي املنطقــة الــي 
جتمــع أورواب مــع آســيا وتســمى قلــب العــامل - يســمح هلــم ابلســيطرة علــى 
العــامل ككل، ويف نقــاش هــذه النظريــة جنــد فيهــا بعــض املنطــق، فمنطقتنــا شــرق 
أوســطية، وهي قلب “أوراســيا” الي تعين التقاء الشــرق مع الغرب واجلنوب 
مــع الشــمال، وخطــوط الغــاز والبــرتول والنقــل والتجــارة كلهــا متــر مــن بــالدان، 
أضف إىل ذلك الثروات الباطنية والعقلية والســوق الواســعة و… اخل، وكلها 

أمــور تثــر شــهية اللصــوص وقطــاع الطــرق انهــيب ثــروات الشــعوب.
هلــذا جنــد أن شــخصا مثــل برجينســكي وهــو مستشــار األمــن القومــي األســبق 

للرئيــس األمريكــي كارتــر، دعــا إىل إعــادة صياغــة املنطقــة، حبيــث يتــم بنــاء 
الــدول القوميــة الدينيــة وليــس الدولــة الوطنيــة، دولــة للشــيعة ودولــة لألكــراد 
ودولــة للســنة وللعــرب و… ، هبــدف خلــق صراعــات ال تنتهــي بــن هــذه 
الدويــالت، ممــا يــؤدي إىل إضعافهــا واســتعداد قــادة تلــك الــدول للخضــوع 
للهيمنــة األمريكيــة مقابــل مســاعدهتم يف القضــاء علــى جارهــم أو محايتهــم 
منــه، كمــا نشــهد اليــوم يف الضعــف الســعودي أمــام االبتــزاز األمريكــي، ويدفــع 
هــؤالء القــادة الثمــن ألمريــكا مــن قــوت شــعوهبم وثــروات بالدهــم، ويتحولــون 
ملســتبدين يف صــورة رمــوز دينيــة أو قوميــة، ال يف صــورة قائــد سياســي يقــود 
البلــد ملرحلــة معينــة، لينتخــب بعــد ذلــك شــخص جديــد يتابــع العمــل يف 
خدمــة الوطــن كمــا يف كل الــدول املتقدمــة، وتكــون الصراعــات بــن هــؤالء 
أنتجهــا  دينيــة مذهبيــة  أو  فهــي صراعــات قوميــة  صراعــات غــر أخالقيــة، 
أمــوات يســكنون القبــور منــذ مئــات الســنن، وليســت صراعــاً أخالقيــاً بــن 
لــص مرتــش وبــن شــريف، وليســت صراعــاً مــن أجــل نيــل احلريــة مــن قــوى 
االســتعمار والنهــب املنظــم لبــالدان، هلــذا فشــعوب العــامل يف الــدول املتقدمــة 
صاحبــة التأثــر لــن تتضامــن مــع هــذه الصراعــات، ولــن تتحــرك لتضغــط علــى 
حكوماهتــا مــن أجــل إيقــاف احلــرب، والنشــطاء املثقفــون ممــن يعرفــون اللعبــة 
ال ميكنهــم فعــل الكثــر أمــام زخــم وســائل اإلعــالم الكبــرة الــي تؤثــر علــى 
الناهبــن  املســتبدين ووفــق مصــاحل  وفــق مصــاحل  الشــعوب وترجمهــا  عقــول 

لثــروات الشــعوب.
لقــد شــهدان مثــل هــذا التقســيم حــن مت تطبيقــه يف العــراق، وقــد أدى إىل 
اســتمرار الصــراع ومل حيســم حــىت اليــوم، ومل حيــل أايً مــن مشــاكل البلــد، بــل 
ازداد التخلف وازدادت الصراعات وظهرت العصبية املذهبية والقومية لتفرق 
بــن العراقيــن أبنــاء التاريــخ العريــق واحلضــارة الكبــرة، لتدخــل البلــد يف إطــار 
مــن التجــاذابت املذهبيــة والقوميــة كواجهــة لصراعــات علــى النفــوذ والثــروة 
تقــرابً إىل  واهليمنــة علــى مقــدرات البلــد، وليذبــح العراقيــون بعضهــم بعضــاً 

اخلالــق وابمســه.
إن قــوى النهــب العاملــي ترغــب ابســتمرار يف تفرقتنــا واختالفنــا واقتتالنــا البيــين، 
كــي تســتثمر هــذه اخلالفــات وتســتمر يف هنبنــا، واحلضــارة الكبــرة املوجــودة 
يف منطقتنــا هــي مزيــج رائــع مــن إنتــاج شــعوب منطقتنــا عــرابً وكــرداً وفرســاً 
وأتــراكاً …. اخل، وليســت مــن إنتــاج أي قوميــة أو مذهــب لوحــده، هلــذا مــن 
الضــروري أن نتعلــم العيــش مــع بعضنــا بعضــاً، وأن نبحــث عــن طــرق لتبديــد 
خمــاوف الــكل مــن الــكل، وإلزالــة أي هتديــد مــن قبــل كيــان علــى كيــان آخــر، 
وإعــالء لغــة املصلحــة والتعــاون بــن الشــعوب، فكيــان مثــل “PYD” ال 
ميثــل األكــراد، وحــزب البعــث ال ميثــل العــرب، وداعــش والنصــرة ال ميثــالن 
الســنة، وحــزب هللا واملليشــيات العراقيــة ال ميثلــون الشــيعة، والشــعوب ابقيــة 

واألنظمــة والقتلــة راحلــون.

منصور األتاسي

زكي الدروبي

معارض سياسي وكاتب سوري

صحفي وكاتب سوري
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ت 
تقارير وتحقيقا

المطلوب لسورية المستقبل:
تيار، تجمع، جبهة عريضة؟

الزاوية القانونية 

رؤية في إصالح قوانين البيئة في سوريا

تطــرح املرحلــة احلاليــة يف الواقــع الســوري الكثــر مــن التســاؤالت املوضوعيــة علــى 
جممــل املتنكبــن لقيــادة هــذه املرحلــة، وضمــن أتــون واقــع تلفــه اهلزائــم، وحتيــط 
بــه حــاالت مــن النكــوص واالرتــداد، وال يبــدو أن القضيــة بعيــدة عــن أن حتتمــل 
اإلجابــة علــى الكثــر مــن األســئلة امللحــة ومنهــا: مــا هــي الطبيعــة التنظيميــة 
الــي ميكــن العمــل عليهــا يف الواقــع الســوري )تيــار – حــزب – جبهــة عريضــة 
– شــكل آخــر..(، مبــا حيقــق اســتيعاب وفاعليــة طيــف واســع مــن الوطنيــن 
الســورين؟، أمــام هــذا العثــار الكبــر الــذي نعيشــه كان البــد مــن طــرح الســؤال 
علــى بعــض السياســين وأصحــاب الفكــر السياســي الوطــين الدميقراطــي، ومنهــم 
الســيد منصــور األاتســي األمــن العــام حلــزب اليســار الدميقراطــي الســوري الــذي 
أجــاب بقولــه: » هــذا الســؤال األهــم يف املرحلــة الراهنــة. وأان أمسيهــا املرحلــة 
الثالثــة مــن مراحــل تطــور الثــورة.. بعــد مرحلــة الثــورة العفويــة الــي مل تتمكــن مــن 
إنتــاج قيادهتــا وفشــلت يف قيادهتــا...مث مرحلــة العســكرة الــي قادهتــا التيــارات 
املتطرفــة وأدت إىل هزميتهــا وســيطرة النظــام علــى مناطــق بكاملهــا كانــت مــع 
الثــورة واســتولت عليهــا هــذه التنظيمــات مث ســلمتها فارغــة مــن ســكاهنا للنظــام، 
وأدت إىل التدخــالت العســكرية املختلفــة، وفقــد الســوريون قدرهتــم علــى تقريــر 
مصرهــم ، وهكــذا ندخــل إىل املرحلــة الثالثــة مرحلــة تراجــع العمــل العســكري 
وتقــدم احلــل السياســي، وحنــن الســوريون غــر متفقــن علــى وثيقــة سياســية نلتــف 
حوهلــا مجيعنــا، وعلــى قيــادة سياســية مكلفــة بتنفيــذ الوثيقــة الــي حتــدد فهمنــا 
لشــكل الدولــة القادمــة »، واتبــع يقــول » وأمــام هــذا الوضــع يطــرح عــدة حلــول 
األول وهــو يــرى أن اســتمرار النظــام خيــرج ســورية مــن التخبــط، يعتمــد هــذا احلــل 
الروس وااليرانيون وقســم من الدول العربية ، والشــكل الثاين تدفع إليه التيارات 
اإلســالمية املتطرفــة الــي اعتمــدت مؤخــرًا علًمــا يعكــس توجهاهتــا وفهمهــا لشــكل 
الدولــة القادمــة وأعــين بــه علــم حكومــة )االنقــاذ الوطــين(، والــذي أمسينــاه علــم 

الفتنــة، واحلــل الثالــث هــو مــا ميكــن تســميته دميقراطيــة املكــوانت، والــي تنطلــق 
مــن توزيــع الســلطة علــى مكــوانت الشــعب الســوري، وتنطلــق مــن إطــالق تعبــر 
احلــرب األهليــة علــى الثــورة الســورية، وهكــذا ينتــج زعمــاء الطوائــف والقوميــات 
ممــا جيعلهــم مســتعدون للتبعيــة ملنتجيهــم أو مصنعيهــم ، وهــذا الشــكل يســاهم 
نعنيهــا شــبيهه  الــي  املكــوانت  النهــب والقمــع ودميقراطيــات  إنتــاج  إعــادة  يف 
ابلدميقراطيــات املنفــذة يف العــراق ولبنــان والــي ســتنفذ يف اليمــن وليبيــا وغرهــا ، 
والــي تنتــج حــروب وصراعــات داخــل الوطــن الواحــد تبــدأ وال تنتهــي،  واحلــل 
الرابــع الــذي نتبنــاه هــو بنــاء الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة الــي يتســاوى فيهــا مجيــع 
الســورين يف احلقــوق والواجبــات، ويتطلــب إجيــاد نظــام سياســي يعتمــد قانــون 
لألحــزاب وآخــر للصحافــة ويســمح ألي ســوري يصــل ألي منصــب سياســي 
ويعتمــد تقــدمي االنتمــاء للوطنيــة أواًل مــع احــرتام تقاليــد وعقائــد وقيــم كافــة أفــراد 
الشــعب بشــكل متســاو، ولكل من هذه احللول األربعة أشــكاهلا التنظيمية الي 
حتملهــا وجتعلهــا قــادرة علــى االســتمرار«، مث قــال األاتســي » الــذي يعنينــا هنــا 
فهمنــا لشــكل بنــاء الدولــة القادمــة، وهــي الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة الــي تنطلــق 
مــن تنافــس األحــزاب السياســية علــى برامــج سياســية ختــدم الطبقــات والفئــات 
الــي تنتمــي إليهــا هــذه األحــزاب، ولكــون بــالدان تتعــرض ألخطــار عديــدة مبــا 
فيهــا أخطــار التمــزق أو فــرض نظــام سياســي ســيعيق تطــور بلــدان، فاملطلــوب 
مــن األحــزاب الوطنيــة الدميقراطيــة اآلن التجمــع واالتفــاق علــى وثيقــة سياســية 
ختــدم تصورهــا عــن الدولــة القادمــة ، وال تتناقــض مــع طبيعــة هــذه األحــزاب«، 
وأكــد أن املطلــوب اليــوم » لقــاءات واســعة جتمعهــا وتفتــح حــوارات تصلهــا 
يوحــد جهودهــا ويعمــل  الدعــوى ملؤمتــر وطــين  تكــون األســاس يف  لتفامهــات 
موقــف  عــن  والتعبــر  االســتبداد  نظــام  الدميقراطيــة وحتطيــم  الدولــة  بنــاء  علــى 
الشــعب الســوري يف احملافــل الدوليــة وطــرد مجيــع الغــرابء مــن بــالدان دواًل وأحــزاب 

وميلشــيات وأفــراد، وأعتقــد أن التطــورات القادمــة ســوف تســرع مــن الوصــول 
هلــذا اهلــدف النبيــل.«

أمــا الباحــث الدكتــور أمحــد احلمــادي فقــال إن املطلــوب اليــوم تنظيــم » ينخــرط 
فيــه مجيــع الثــوار تنظيمًيــا ووجدانًيــا للعمــل الثــوري املســؤول وتغيــب فيــه املصــاحل 
الشــخصية حلســاب املصلحــة العامــة، وليكــن شــعاره كل شــيء لتحقيــق أهــداف 
الثــورة مــع التخلــص مــن كل الشــخصيات االنتهازيــة والتســلطية واإليديولوجيــات 
اهلجينــة علــى الثــورة وال تســود إال اإليديولوجيــة الثوريــة.« ، وعــن التســمية قــال 
»  أمــا ابلنســبة للتســمية فإنــين ال أرى تســميته حــزب أو تيــار وأرى أن تكــون 
التســمية عامــة تــدل علــى التنظيــم الواســع للثــوار واحلاضنــة الثوريــة ولكــن هــذا 
املشــروع الثــوري ال بــد، لكــي ينطلــق وحيقــق النجــاح مــن تشــكيل كيــان للعمــل 
الثــوري علــى صعيــد كل منطقــة وقريــة وبلــدة ويف دول اللجــوء، حلشــد الطاقــات 
والقــوى والعمــل وفــق أســلوب دميقراطــي ودراســة األشــخاص القائمــن عليــه 
دراســة دقيقــة، مــن حيــث النزاهــة والتاريــخ املشــرف والنيــة الصادقــة واحلمــاس 
الثــوري والوعــي الثــوري، وحتمــل روح املســؤولية واالســتعداد للفــداء والتضحيــة، 
وبعــد ذلــك يتحــول هــذا لعمــل ثــوري منضبــط يقــود اجلماهــر الثوريــة لتحقيــق 
أهدافهــا، يف اخلــالص مــن النظــام اجملــرم والــدول احملتلــة لســورية، والعصــاابت 
الداعمــة لــه، مــن شــذاذ اآلفــاق ومــن مجيــع املتســلقن واالنتهازيــن والفاســدين 
الذيــن أوصلــوا الثــورة حلالتهــا هــذه، وال ضــر مــن تســميتها حركــة التحريــر الوطــين 
الثــوار وكل  وقلــوب وســلوك  احلــال، وإىل عقــول  توصيــف  إىل  األقــرب  فهــي 
الغيوريــن علــى حريــة وكرامــة ســورية، وتلقــى علــى عاتقهــا مهمــة حشــد الصفــوف 
والطاقــات والقــوى واإلمكانيــات لتحقيــق النصــر وإعــادة إعمــار البلــد احملطــم 
املدمــر، والنصــر لثــورة شــعبنا احلــر األيب«، وتبقــى األســئلة متتابعــة ومتواليــة ابجتــاه 

إعــادة بنــاء ســورية املســتقبل«.

نشــر جتمع احملامن الســورين األحرار ابلتعاون مع املنتدى القانوين الســوري وبدعم 
مــن مبــادرة االصــالح العــريب يف ابريــس حبثــاً للمحاميــن علــي رشــيد احلســن وأمحــد 

صــوان بعنــوان )القوانــن الســورية ومحايــة البيئــة(،
 وفيما يلي أهم األفكار الي تضمنها هذا البحث:

تنامــت املشــاكل البيئيــة بســبب احلركــة الصناعيــة املتســارعة، الــي تســببت بتلــوث ال 
حــدود لــه واســتغالل اســتنزايف أحلــق أضــراراً ابلطبيعــة، لتصبــح )محايــة البيئــة( هــي 
قضيــة العصــر، وتتمثــل إشــكالية هــذا البحــث مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤالن 

التاليــن:
أ - ملــا كان القانــون الــدويل للبيئــة يتضمــن جمموعــة املعاهــدات واالتفاقيــات واألنظمــة 
الدوليــة الــي تعــاجل آاثر النشــاط البشــري علــى البيئــة، فمــا هــو مركــز التشــريعات 

الســورية بــن منظومــة القوانــن الدوليــة؟
ب - القوانــن املتتاليــة الــي تصدرهــا احلكومــة الســورية تتميــز بســهولة اإلصــدار 
واســتحالة التطبيــق، كيــف ميكــن ردم اهلــوة بــن النظــري والواقــع العملــي لتحقيــق 

احلمايــة الفعالــة للبيئــة الســورية؟
بــدأ البحــث بشــرح العالقــة بــن البيئــة والتلــوث: ألن التلــوث يعتــر مــن أهــم املخاطــر 
الــي تــؤرق العــامل، فحمايــة البيئــة هــي الوقايــة مــن مضــار التلــوث، لذلــك ذهــب 
البعــض إىل القــول إن التلــوث هــو مفتــاح قانــون محايــة البيئــة. وتعريفــه: هــو التغــرات 
غــر املرغــوب هبــا مبــا حييــط اإلنســان كناتــج عــن أنشــطته ممــا يــؤدي لتغيــر يف تركيــب 

املكــوانت الكيميائيــة أو البيولوجيــة ممــا ينعكــس علــى اإلنســان واحليــاة.
كمــا ســلط البحــث الضــوء علــى قضيــة: التلــوث البيئــي ابألســلحة حيــث تســتمر 

األلغــام وخملفــات احلــرب غــر املنفجــرة، مثــل القنابــل والقذائــف والقنابــل العنقوديــة، 
يف القتــل والتشــويه حــىت بعــد هنايــة النـــزاعات، وحتمــل هــذه اآلفــة اســم: )التلــوث 
البشــر  جمموعــات  علــى  خطــراً  يعتــر  التلــوث  هــذا  إن  الســالح(،  عــن  الناجــم 
العمــل  امليــاه واحلطــب ومــن  الوصــول إىل مصــادر  مــن  املتضرريــن حيــث مينعهــم 

الزراعــي، ويعيــق أعمــال اإلغاثــة ويفاقــم املشــاكل اإلنســانية.
اهتــم العــامل ابلقانــون الــدويل البيئــي: )هــو القانــون الــذي ينظــم آليــات للمحافظــة 
على البيئة البشــرية وخفض تلوثها، وإيقاف كل مســلك إنســاين يؤثر على العوامل 

الطبيعيــة الــي ورثهــا اإلنســان علــى األرض(.
وأصدرت اهليئات واملنظمات الدولية مئات االتفاقيات واملعاهدات 

عــدة مراســيم  البيئــة، ويف ســوراي صــدرت  الــي هتتــم حبمايــة  العامليــة  واالعــالانت 
ابالنضمــام واملصادقــة علــى كثــر االتفاقيــات البيئيــة العامليــة واإلقليميــة الــي تعــى 

البيئــة. بقضــااي 
البيئــة صــدرت منــذ عــام  اســتعرض البحــث /15/ قانــون ســوري متنــوع حلمايــة 
1965، ومــن أمههــا قانــون البيئــة رقــم /50/ لعــام 2002: ويعتــر هــو القانــون 
األساســي املعــين ابلبيئــة يف ســوراي ويتضمــن تشــكيل وصالحيــات جملــس محايــة 
البيئــة، كمــا اســتعرض البحــث واقــع البيئــة يف ســوراي وأثبــت أن كل القوانــن الصــادرة 
عجزت عن محايتها وحتسن واقعها، ألن القوانن وحدها ال تستطيع محاية البيئة، 
ألن كثــرة التشــريعات يف أي جمــال، ليــس دليــل عافيــة، فالقوانــن الســورية الــي تبــدو 
يف ظاهرهــا حاميــة للبيئــة لكنهــا عنــد تنفيذهــا تصطــدم بعوائــق الفســاد واحملســوبيات، 

فتبقــى حــراً علــى ورق.

وانتهى البحث مبجموعة توصيات كثرة من أمهها:
– ضــرورة إحــداث اهليئــة الوطنيــة حلمايــة البيئــة: علــى أن تكــون اتبعــة للرملــان، 
لكــي تتمتــع ابالســتقاللية، وأن متتــد صالحياهتــا للرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة بــكل 
هيئاهتــا، وتكلــف بتوزيــع املهــام املتعلقــة حبمايــة البيئــة علــى كل اجلهــات االداريــة 
واملؤسســات اخلاصــة، للحــد مــن تنــازع االختصاصــات، ولتحقيــق الرقابــة الالحقــة 

وحتديــد املســؤوليات.
األحــكام  شــتات  جلمــع  ابحلداثــة،  يتســم  البيئــة  حلمايــة  جديــد  قانــون  -إصــدار 

والتداخــل. لالزدواجيــة  منعــاً  املتفرقــة،  الســورية  البيئيــة  والقوانــن 
يشــمل  حبيــث  نطــاق  أوســع  علــى  ســوراي  يف  اخلضــراء  اجلبايــة  سياســة  -تطبيــق 
األفــراد والشــركات واملنشــآت اخلاصــة واحلكوميــة ومنهــا البلــدايت، إنفــاذا للمبــدأ 
التلــوث تكاليــف هــذا  يقــوم ابلدفــع( ، حيــث يتحمــل مســبب  العاملي:)امللــوث 

التلــوث.
الكيميائيــة،  النفــاايت  خبصــوص:)  للنفــاايت  البيئيــة  اآلاثر  مبعاجلــة  واالهتمــام 

الدفــن(. أســاليب  منهــا،  التخلــص  تدويرهــا،  معاجلتهــا،  الطبيــة،  النفــاايت 
-االهتمــام ابألثــر البيئــي ملوضــوع الصــرف الصحــي يف ســوراي وســبل معاجلــة هــذا 

امللــف املعقــد.
-إن تزاحــم التشــريعات البيئيــة واختــالف املرجعيــات وتنــازع االختصاصــات يــؤدي 

لضعــف فعاليــة القوانــن، ألهنــا حتــاول التجديــد فتــؤدي إىل التشــتيت، 
وعليــه جيــب حصــر كل االجــراءات والصالحيــات املتعلقــة حبمايــة البيئــة   ابهليئــة 

الوطنيــة حلمايــة البيئــة وحجبهــا عــن أيــة جهــة حكوميــة أخــرى.

أحمد مظهر سعدو

المحامي علي رشيد الحسن

رئيس القسم السياسي في صحيفة إشراق

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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Mersin Toplum Merkezi Kamu Kurumlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi çalışmaları 
kapsamında Mersin Emniyet Çocuk Şubede görev yapan tüm polislere yönelik psi-
kolojik ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

İlk yardım öğren, hayat kurtar. Toplum merkezleri olarak Konya’da Yunak Kaymaka-
mlığı iş birliği ile kamu çalışanlarına, Hatay’da ise ortaokul öğretmenlerine sertifikalı 
“Temel İlk Yardım” eğitimi düzenledik.

Çocuklar sevgiyle, bilgiyle, dostlukla, empatiyle büyüsün diye bütün çabamız. 
Toplum Merkezleri olarak çocuk yararlanıcılarımızla yine dopdolu bir hafta 
geçiriyoruz. Pek çok ülkeden gelen çocuklara halk oyunu öğretiyoruz. 

Karşılıklı anlayış, empati ve farkındalık geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. 
Katıldığımız Zihinsel Engelliler Atölyesi bunun yalnızca bir örneğidir.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak, Antakya Medeniyetler Korosu ve Kızılay kan 
merkezinin düzenlediği kök hücre, kan bağışı ve organ bağışı etkinliğine katıldık.

Sevginin gününde çocukların yüzleri gülsün istedik; Ceylanpınar Kaymakamı Meh-
met KEKLİK, Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonları Koordinatörlüğü, İl Ekip 
Başkanlığı ve Toplum Merkezleri olarak Ceylanpınar Geçici Konaklama tesislerinde 
çocukları oyuncaklarla sevindirdik.

Çocuklarımızı sanatla buluşturuyor, yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştiriyoruz.

Onlar için..
sağlıklı ve mutlu yarınları 
için.
#birdokunusbinhayat 
diyerek yola çıktık, binlerce 
hayatı güzelleştirmek için 
çabaladık.

تلقى مجيع عناصر الشرطة العاملن يف فرع األطفال من قسم شرطة مرسن تدريباً على اإلسعافات األولية النفسية.
وجاء ذلك التدريب يف إطار أنشطة مركز مرسن اجملتمعي لتحسن قدرات املؤسسات العامة.

تعلم اإلسعافات األولية وأنقذ األرواح. لقد نظمنا )حنن كمراكز جمتمعية( دورة تدريب أساسي على اإلسعافات األولية 
ملعلمي املدارس املتوسطة يف والية هاطاي، واملوظفن العمومين يف والية قونيا، وذلك ابلتعاون مع قائم مقام )حاكم( 

مقاطعة يوانك. وحصل األساتذة واملوظفون شهادات مشاركة يف الدورة التدريبية.

كل جهودان هندف ألن يكر األطفال يف ظروف من احلب، والعلم، والصداقة والتعاطف. كمراكز جمتمعية، ها حنن منضي 
أسبوعا كامال مع املستفيدين األطفال من خدماتنا. حنن نعلم األلعاب الشعبية لألطفال القادمن من العديد من البلدان.

حنن ننظم أنشطة تعزيز التفاهم املتبادل والتعاطف وأنشطة تطوير الوعي. مثال واحد فقط من أمثلة تلك النشاطات هو 
ورشة العمل لذوي اإلعاقة العقلية الي شاركنا فيها.

حنن كمراكز جمتمعية اتبعة جلمعية اهلالل األمحر الرتكي ، شاركنا يف أنشطة الترع ابلدم والترع ابألعضاء واخلالاي اجلذعية، 
الي نظمتها جوقة أنطاكية للحضارات و مركز الدم التابع للهالل األمحر.

أردان أن يضحك األطفال يف يوم احلب، حيث قمنا إبسعاد األطفال وإدخال الفرحة إىل قلوهبم هبدااي وألعاب أطفال 
قدمت هلم، وذلك يف مرافق اإلقامة املؤقتة يف »جيالن بينار«.

النشاط الذي نظمناه مجيعا شارك فيه كل من، قائم مقام »حاكم« منطقة جيالن بينر حممد ككليك، ومنسق عمليات 
املساعدات اإلنسانية السورية يف اهلالل األمحر الرتكي، ورائسة الطواقم املدينة ومراكز جيالن بينر اجملتمعة؟

حنن جنمع أطفالنا مع الفن، ونطور مهاراهتم وننمي إبداعاهتم.

من أجلهم..
ومن أجل مستقبل صحي وسعيد هلم.

الناس،  من  اآلالف  حياة  جتميل  حاولنا 
تعين  واحدة  »ملسة  شعار  رافعن  وحتركنا 

ألف حياة«.

المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ 
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Bilim Eğitim Kültür Araştır-
maları Merkezi (BEKA-
M)’ın Şubat ayı atölye 
çalışması olan “Dünyayı 
Değiştiren Kadınlar, 
Kadının Değiştirdiği Düny-
alar” seminerlerinin ilk 
oturumu “Dünyada, Türki-
ye’de, İslam’da Kadın” üst 
başlığı ile yapıldı.

İyilikder Gaziantep Şubesi, Gaziantep’te iki camide eğitim gören 160 öğrenciye daha 
kırtasiye ve çanta yardımında bulundu.
 İyilikder Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda San-
ayi Caminde 100, Şirvani Camiinde eğitim gören 60 öğrenciye kırtasiye, çanta ve 
başörtüsü yardımında bulundu.

İstikrar Spor Kulübü Voleybol Takımı Gaziantep’te düzenlenen voleybol turnuvasın-
da il birincisi oldu. Küçük erkekler kategorisinde yapılan kulüplerarası voleybol turnu-
vasında mücadele eden İstikrar Spor Kulübü Voleybol Takımı zorlu mücadelelerin ar-
dından il birinciliğini kazandı. Antrenörler Asım Güneş ve Mustafa Baykal idaresinde 
çalışan İstikrar Voleybol Takımı başarılarını önümüzdeki turnuvalarda da arttırarak 
devam ettirmeyi hedefliyor.

يف  العامل،  يف  املرأة   « عنوان  حتت 
افتتحت  اإلسالم«  ويف  تركيا، 
اجللسة األوىل من ندوة »نساء غرن 

العامل وعوامل غرهتا النساء«.
وهذه الندوة أتيت ضمن ورشة شهر 
ينظمها مركز  دراسات  الي  شباط 
)بركام(  والتعليم  والعلم  التقافة 

 )BEKAM(

قدم فرع مجعية إييلكدار يف غازي عنتاب، مساعدات مشلت حقائب وقرطاسية لـ 160 طالبا يدرسون يف 
اثنن من مساجد غازي عنتاب.

 وضمن الفعالية اخلرية الي نظمها فرع إيليكرد يف غازي عنتاب، وزعت قرطاسية وحقائب مدرسية وأغطية 
رأس )حجاب( على  100 طالب وطالبة يدرسون يف املسجد »صناعي« و 60 طالباً يدرسون يف مسجد 

»شرفاين«.

فاز فريق كرة الطائرة التابع لنادي رايضي »إستقرار« ابملرتبة األوىل يف بطولة الكرة الطائرة الي نظمت يف 
حمافظة غازي عنتاب الرتكية.

حيث متكن فريق كرة الطائرة التابع لنادي رايضي »إستقرار« من كسب املرتبة األوىل يف بطولة الكرة الطائرة 
الي نظمت بن النوادي الرايضية لفئة األطفال الذكور، وذلك بعد جهود مضنية بذهلا الفريق هلذا الغرض.
ويهدف فريق استقرار للكرة الطائرة، الذي يديره املدرابن عاصم غونيش ومصطفى ابيكال، إىل مواصلة 

جناحهما يف البطوالت املقبلة وزايدهتا.

المرأة في العالم، في تركيا، وفي اإلسالم.

إييلكدار )İyilikder( تواصل تقديم مساعداتها
من القرطاسية والحقائب

فريق »استقرار« لكرة الطائرة يفوز بالمرتبة األولى
على مستوى المحافظة

Dünyada, Türkiye’de, İslam’da Kadın 

İyilikder’in Kırtasiye ve Çanta Yardımı Sürüyorİstikrar Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu 
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Bülbülzade Vakfına bağlı birim ve komisyon sorumluları 
ile Gaziantep Kızılay Toplum Merkezi’nin birim sorumlu-
ları ortak çalışmalar yapmak amacıyla toplantı düzenledi.
Bülbülzade Vakfı’nda gerçekleştirilen toplantıya Bülbülza-
de Vakfı Müdürü Cumali Kaplan, İyilikder Gaziantep Şube 
Başkanı Talip Çelik ve Moziakder, Yetim Komisyonu, Su-
riye Birimi birim sorumluları ile Gaziantep Kızılay Toplum 
Merkezi’nden yönetici Salih Doğan ve birim sorumluları 
katıldı.

Suriye Bağımsız Kürt Topluluğu Başkanı Abdulaziz Temmo ve beraberindeki heyet 18 
Şubat Pazartesi günü Bülbülzade Vakfını ziyaret ederek vakıf başkanı Turgay Aldemir 
ile görüştü.
Abdulaziz Temmo, Bessam Hacı Mustafa ve Redif Mustafa’dan oluşan heyet ile yapılan 
görüşmede Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı. Türkiye ile bölge halklarının 
ayrılmaz iki unsur olduğunun altı çizildi.

Vicdan Hareketi, Suriye zindanlarında bulunan kadın 
ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşturulmaları 
için İstanbul’da 45 ülkeden aktivistlerin katılımıyla 
basın açıklaması gerçekleştirdi.
Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın 
hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ hapishan-
elerde her gün işkence görüyor, tecavüze uğruyor, 
türlü insanlık dışı eziyete maruz kalıyor. Suriye rejimi, 
kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve kullan-
maya da devam ediyor.

مع  اجتماعا  زادة  بلبل  وقف  ملؤسسة  التابعة  واللجان  الوحدات  نظمت 
مديري وحدات مركز غازي عنتاب اجملتمعي التابع للهالل األمحر وذلك من 

أجل تنسيق تنفيذ األعمال املشرتكة بن اجلانبن.
وقــد شــارك يف االجتمــاع الــذي عقــد يف مؤسســة وقــف بلبــل زادة، مديــر 
املؤسســة جومــايل كابــالن، ورئيــس فــرع غــازي عنتــاب يف مجعيــة إييلكــدر 

İyilikder  ، وجلنــة األيتــام، ومســؤويل وحــدة ســوراي.

ومن مركز غازي عنتاب اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي شارك صاحل 
دوغان ومسؤويل الوحدة.

زار رئيس اجملتمع الكردي السوري املستقل عبد العزيز تيمو والوفد املرافق له مؤسسة وقف بلبل زادة يوم االثنن 18 شباط/
فراير، والتقى خالل الزايرة برئيس املؤسسة تورغاي ألدمر.

وخالل اللقاء انقش الوفد الذي ضم كل من عبد العزيز متو، وبسام حاجي مصطفى، ورديف مصطفي مع الوفد التطورات 
يف سوراي والشرق األوسط. وشدد املشاركون يف النقاش على أن تركيا وشعوب املنطقة عبارة عن عنصرين غر قابلن 

لالنفصال والتقسيم والتفرقة.

النساء  سراح  أطالق  إىل  يدعوا  بيااًن صحفًيا  الضمر  حركة  أصدرت 
واألطفال احملتجزون يف زانزين السجون يف سوراي وضمان نيلهم احلرية. 
 45 من  نشطاء  إسطنبول  نظم يف  الذي  الصحفي  املؤمتر  وشارك يف 

دولة.
وتعرض حىت اليوم ما يزيد عن 13 ألف 500 امرأة يف سوراي للحبس 
والسجن، فيما ال يزال أكثر من 7 آالف امرأة اليوم يتعرضن للتعذيب 
يف السجن واالغتصاب، ولشىت أنواع التعذيب املنايف لإلنسانية. وقد 

استخدم النظام يف سوراي النساء كسالح وال يزال يفعل ذلك.

مشاريع مشتركة مع الهالل األحمر تناقش على الطاولة

عبد العزيز تمو يزور مؤسسة وقف بلبل زادة

أطلقوا سراح النساء السوريات على الفور!

Kızılay ile Ortak Projeler Masaya Yatırıldı

Abdulaziz Temmo Bülbülzade Vakfını Ziyaret Etti 

Şafak FM’de her hafta Salı günü canlı olarak yayınlanan “İş Dünyası” programına bu hafta 
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu konuk oldu. Pro-
gramda Ortadoğu Medya’nın yaptığı çalışmalar, iş dünyasının reklam ve tanıtıma bakışı, Or-
tadoğu Medya’nın üniversiteler ve diğer kurumlarla yaptıkları ortak projeler, gelecekte yapmayı 
planladığı projeler ve medya sektörünün sorunları hakkında hasbihal gerçekleştirildi.

حــل املنســق العــام ملركــز الشــرق األوســط لإلعــالم واالتصــال حممــد فاتــح أمــن أوغلــو ضيفــا علــى برانمــج “عــامل األعمــال” 
الــذي يبــث مباشــر كل يــوم ثــالاثء علــى إذاعــة شــفق إف إم.

ونوقــش خــالل الرانمــج عــدد مــن القضــااي واحملــاور ومــن أبرزهــا: النشــاطات الــي يقــوم هبــا مركــز الشــرق األوســط اإلعالمــي، 
والنظرة إىل تعريف وإعالن عامل األعمال، واملشاريع املشرتكة الي ينفذها املركز اإلعالمي ابلتعاون مع اجلامعات واملؤسسات 

األخــرى، واملشــاريع الــي خيطــط لتنفذهــا يف املســتقبل، إضافــة إىل مشــاكل قطــاع اإلعــالم.

ا على برنامج عالم األعمال
ً

»أمين أوغلو« من قطاع اإلعالم ضيف
İş Dünyası Programına Medya Sektörü Konuk Oldu

Suriyeli kadınları derhal serbest bırakın!
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ب و
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قراءة في كتاب المفكر تورغاي آلدمير العقل السليم

- رؤية في إصالح منظومة التربية في تركيا.

1- مدخل: 
لقــد وردت رؤيــة املفكــر تورغــاي آلدمــر يف إصــالح منظومــة الرتبيــة برتكيــا 
يف كتابــه العقــل الســليم الصــادر ســنة 2017 وهــو مــن ترمجــة الدكتــور 

ابراهيــم بوعــزي.
يبــدأ الكاتــب رؤيتــه هبــذه األمثولــة التارخييــة )غضــب ملــك مقدونيــا ذات 
يــوم مــن معلــم ابنــه االســكندر، فقــال لــه موخّبــاً: مــاذا ســيحدث لــو جئــت 
لولــدي بعبــٍد يعلمــه ويربيــه بــداًل عنــك؟، فــرّد عليــه املعلــم بــكل هــدوء: 
نعــم اي مــوالي هــذه فكــرة جيــدة ...ألنــك بعــد فــرتة قصــرة ســيكون 
لديــك عبــدان اثنــان(، فاملعلمــون يف كل احلضــارات هــم بُنــاة األوطــان، 
البلــد  فــإن  ومــا دام املعلمــون مؤمنــن ابحلديــث عــن مســتقبل اجليــل، 

ومســتقبله خبــر.
2- الرتبية يف تركيا بني األمس واليوم:

تــدور يف تركيــا نقاشــات حــول اترخينــا املاضــي حــن كانــت بــالدان مركــزاً 
للعدالة والكرامة، وهل من الضروري لكي نتقدم أن نتماشى مع الغرب 
ولــو تعــارض ذلــك مــع قيمنــا؟، يقــول املفكــر تورغــاي :)جيــب أن تقــوم 
الرتبيــة علــى بنــاء موازنــة بــن الدميومــة والتجديــد علــى املســتوى األمثــل، 
فالدميومــة هــي تقاليــدان واترخينــا، أمــا التجديــد فيعــين عصــران ومســتقبلنا، 
إن اعتمــاد تركيــب » تركيــا اجلديــدة » ال تــؤدي دور الطــرد واإلقصــاء 

للتقاليــد، إمنــا هــي اكتشــاف لتقاليــدان مــن أجــل بنــاء مســتقبلنا.(
ويضيــف قائــاًل :)مــن الضــروري أن هتتــم العلــوم والرتبيــة يف تركيــا اجلديــدة 
االجتماعــي  املقابــل  حتديــد  الضــروري  مــن  لكــن  الكونيــة،  ابملعــارف 
والتارخيــي لتلــك املعــارف، هنــاك هــدف أساســي لتحصيــل املعلومــات، 
هــو تطويــر القــدرة علــى حماكمــة األمــور وإنتــاج معلومــات جديــدة كــي 
يتــم فهــم احليــاة، وملــا كانــت للمجتمــع قيــٌم أخالقيــة كالعدالــة والرتاحــم 
والكــرم، وهــذه القيــم هــي الــي تضمــن دميومــة احليــاة، فيجــب أن نتســاءل 

عــن املصــادر الــي يســتقي منهــا اجملتمــع تلــك القيــم(.
يبــدع املفكــر الرتكــي  التعليمــي  ويف رؤيتــه االســرتاتيجية ملســتقبل تركيــا 
تورغــاي يف رســم صــورة التعليــم يف تركيــا، حمــاوال تلمــس أســباب الفشــل 
يف الســابق، ويــرى أن إجيــاد نظــام تربــوي خيلصنــا مــن أتثــر االهنزاميــة 
والقهــر، ميــر عــر تســهيل الطــرق حنــو مفاهيــم احلــق والوحــدة الــي حتــول 
الفــوارق بيننــا إىل ثــراء، النظــام الرتبــوي الــذي حنلــم بــه هــو الــذي يــريب 
قلــوابً طاهــرة حتــب البشــرية وتعشــق احليــاة املفعمــة ابلقيــم األخالقيــة، وملــا 
كانــت الرتبيــة هــي املشــروع األطــول نفســاً فــإن مــا يهمنــا يف تركيــا هــم 

شــرحية الشــباب ألهنــم العنصــر الفاعــل الــذي ســيصنع تركيــا اجلديــدة.
3 - ال تربية دون معلم موهوب وصاحب رسالة:

يســتلهم املفكــر تورغــاي كثــراً مــن املعــاين مــن عبــارة اإلمــام الغزايل)مــن 
ال يكســر قشــرة اجلــوز ليحصــل علــى لبّــه يعتقــد أن اجلــوز كلــه قشــرة 
ايبســة(، هــذه العبــارة ُحبلــى ابملعــاين، وتشــر اىل أن املعرفــة هــي جمــرد 
بيــاانت، فــإن مل نتعّمــق يف معــاين الرتبيــة، نكــون كمــن تعامــل مــع مثــرة 
اجلــوز فلــم يكســرها ليصــل إىل اللــّب، ال ميكنــك التقــدم إن مل أيخــذك 
الفضــول ملــا يف داخــل قشــرة اجلــوز ، هلــذا فــإن علــى أســاتذتنا أن يعرفــوا 
أواًل املرحلــة التارخييــة الــي نعيــش فيهــا، ومــا الــذي يتوافــق معهــا، وعلــى 
ضــوء ذلــك يتعاملــون مــع طلبتهــم، علــى املدرســن أن يالمســوا أفئــدة 
طلبتهــم ابالهتمــام مبشــاكلهم خــارج املــدارس واجلامعــات، وعلــى كل 

واحــد أن يتحّمــل املســؤولّية ابختيــار آليــات أتهيــل الطلبــة.
إننــا حــن نؤهــل املعلــم الفّعــال فإننــا نوجــد الرتبيــة املنتجــة، فــإذا كانــت 
املشــكلة يف املعلــم فالناتــج ســيكون صفــراً مهمــا أنفقنــا علــى املشــروع 
الرتبــوي، حــن يتلقــى الطفــل معلومــة ال روح فيهــا وال مشــاعر ســتكون 
النتيجــة ســلبية، علينــا أن نــدرك أن املعلومــة الــي تفتقــد أخــالق الــروح 
ال ميكنهــا أن تبــين شــخصية اإلنســان، فلننظــر إىل التدريــس علــى أنــه 
رســالة ســامية وحــن يؤمــن املعلــم بذلــك فإنــه يعطــي روحــه وينــذر حياتــه 

ملهنــة التعليــم.
أنفســهم وليــس  املعلمــن  اليــوم اىل تذكــر  أننــا حنتــاج  املؤســف   ومــن 

الطلبــة، أبن املعلــم هــو الفنــان الــذي يشــكل لنــا أرواحنــا وينظــم قصيــدة 
حياتنــا، ألن للمعلــم مكانــة خاصــة بيننــا ووظيفــة شــاملة، ومســؤوليته 

الروحيــة ثقيلــة للغايــة.
يقــول املفكــر الرتكــي نــور الــدن طوجبــي: ليــس املعلــم جمــرد انقــل يقــرأ 
الــدروس ويعلــم الشــباب مــا ال يعرفــون، ألننــا جنــد يف املكتبــة كل مــا 
ال نعلــم، لكــن املعلــم حــداد يعــاجل ابملطرقــة والســندان أرواح الشــباب، 
املــدرس عــارف ومعلــم ومرشــد ومــربٍّ وانظــم احليــاة وكفيــل املســتقبل 
األكثــر أمــاانً، املعلــم هــو فنــان احليــاة وليــس صاحبهــا، هــو ابنيهــا وليــس 
مســتخدمها، هــو الكائــن الــذي يضحــي مــن أجــل خيــاره خدمــة النــاس 
بــداًل مــن أن يعيــش حياتــه، إن رســالة التعليــم تنتهــي حــن يذهــب الصــر 

وتبــدأ الشــكوى.
فهــو  طالبــه،  روح  ببنــاء  اخلبــر  هــو  املعلــم  وملــا كان  الكاتــب:  يقــول 
اآلابء  وجــدان  فــإذا  الروحيــة:  ســقطاتنا  مــن  ســقطة  أيــة  عــن  مســؤول 
يقبضــون الرشــاوى، ووجــدان النــاس ال يصّدقــون إميــان بعضهــم البعــض، 
وقــرأ النــاس عــن الفضيلــة يف الكتــب كأهنــا أســطورة، وأصّمــوا آذاهنــم عــن 
ظلــم الظاملــن، عندئــذ يكــون املعلــم قــد قّصــر يف أداء وظيفتــه، وغــاب 

التعليــم. دوره فأفلــس 
 4 - املطلوب هو اإلبداع: فالرتبية النمطية تدفن املواهب:

مثــل  الصفــوف  وقاعــات  املدرجــات  خــارج  الرتبيــة  تتواصــل  أن  جيــب 
معــاً،  يتعلمــا  أن  والطالــب  املــدرس  علــى  واملقهــى،  واملكتبــة  املســجد 
علــى كل واحــد مــن أطفالنــا املتميزيــن أن جيــد فيهــا االهتمــام واحملبــة 
الــي يســتحقها، فقــد أهنــك نظــام الصفــوف اجلامــدة أجيالنــا وأعمــى 
أفئدهتــم فتحــول أطفالنــا املوهوبــون إىل أطفــال عاديــن حــن ضاعــوا علــى 
أيــدي معلمــن منطيــن ليــس هلــم مثــل عليــا، إننــا حنتــاج إىل عمليــة هــدم 
وإعــادة بنــاء، علينــا تنميــة نظامنــا التعليمــي إبدارة ذكاء األطفــال وتوجيــه 
قابلياهتــم وملكاهتــم املتميــزة، ال جيــوز أن نتعامــل مــع أطفالنــا الذيــن هلــم 
نفــس املظهــر وكأهنــم ميلكــون نفــس الــذكاء واالســتعدادات، أطفالنــا ال 
يتعلمــون مــن املعلمــن مهمــا قــرأوا عليهــم مــن دروس، بــل يتعلمــون ممــن 
يعطيهــم األمهيــة واالهتمــام ويتحــدث معهــم، علــى املعلمــن أن يتيحــوا 
لتالمذهتــم التعبــر عــن رأيهــم وفكرهــم النقــدي أمــام مدرســهم بــكل ارتيــاح 

دون شــعور حبالــة اخلــوف أو التوبيــخ أو الطــرد.
5 - أسس التعليم وغاايته يف تركيا اجلديدة:

تقــوم الرتبيــة علــى أربعــة عناصــر هــي املعلــم والتلميــذ واملناهــج واملدرســة، 
وإن اصــالح هــذه العناصــر عــر ترقيعهــا ال يتماشــى مــع منــوذج تركيــا 

اجلديــدة ألن هــذا النمــوذج غــر موجــود بشــكل متكامــل ال يف املناهــج 
نــيّب االســالم حممــد  التالميــذ، كان  لــدى املعلمــن وال حــىت عنــد  وال 
)ص( أول مــدرس يعلــم النــاس ويــزرع فيهــم االميــان، وجنــح بتوحيــد شــؤون 
املدرســة ابلدولــة، املعلمــون يف كل احلضــارات هــم مؤسســو احلضــارات 
وهــم مدمروهــا، ســئل اإلســكندر األكــر عــن أســتاذه أرســطو فقــال )أيب 
هــو الــذي أنزلــين مــن الســماء إىل األرض، ومعلمــي هــو مــن رفعــين مــن 

األرض إىل الســماء.(
ليــي غويــن( :  ) إن اجلهالــة  الرتبيــة األمريكيــة )آرســوال  تقــول عاملــة 
أصنــاف ثالثــة هــي أال تعــرف شــيئاً، وأال تعــرف مــاذا يتوجــب أن تعرفــه، 
وأن تعــرف كثــراً مــن األمــور غــر املفيــدة(، إن علــى الرتبيــة الــي حنلــم هبــا 
أن تكــون منظومــة ســليمة قائمــة علــى التــوازن، علــى مدارســنا أن تكــون 
أماكــن إلنتــاج املثــل العليــا، يقــول الكاتــب الرتكــي إحســان فضلــي أوغلــو 
)كمــا أن الطهــارة شــرط ضــروري مــن أجــل صحــة العبــادة، فــإن صحــة 
العقــل هــي األخالق(،علينــا  العقــل، وطهــارة  املعلومــة شــرطها طهــارة 
اخلــالص مــن الذهنيــة املنتجــة للتقليــد واحلفــظ والعجــز عــن اإلبــداع، 
جيــب أن يدخــل العقــل املســلم املنتــج للحــل يف دورة اإلنتــاج والفعاليــة، 
حنتــاج حملاســبة ذاتنــا لنتحــرر مــن قيــود ومهيــة متنعنــا مــن االنطــالق، حــن 
وعندئــذ  الثابتــة  األخالقيــة  بقيمنــا  نتســلح  أن  علينــا  ابالنطــالق  هنــّم 

نتمكــن مــن إســعاد أنفســنا بــل وإســعاد البشــرية مجعــاء.
أخريًا

يســتوجب  تركيــا  الرتبــوي يف  النظــام  إصــالح  أن  إىل  الكاتــب  خيلــص 
التــايل: أن نغــرس يف تالميــذان منظومــة قيــم االحــرتام والعدالــة واالســتقامة 
واحملبــة، وأن ننقــذ الشــباب مــن أتثــر التيــارات العدميّــة الغاضبــة، وأن 
نكــّف عــن أتمــل التاريــخ وكأننــا يف عطلــة مــن الزمــن، علينــا أن نعــّد 
أفــراداً مســلحن ابلقيــم االنســانية ليــس هلــم آمــال مؤجلــة، علينــا إنشــاء 
مــدارس تربيــة جديــدة تــريب اجليــل علــى حتمــل املســؤولية، علينــا أن نــريب 
الشــباب علــى التصــور الديــين الســليم، علينــا كمعلمــن أاّل نــرتك يــداً دون 

أن منســكها، وأاّل نــرتك قلبــاً دون أن خناطبــه. 
ويؤكــد الكاتــب وجــوب ترســيخ القيــم الدينيــة يف جوهــر املناهــج الرتبويــة 
ألن الديــن هــو ثقافــة يتوجــب علينــا أن هنضمهــا بكافــة مشــاعران ومــن 
خــالل حركاتنــا، فهــي جوهــر يســري يف عروقنــا ويتبــّدى يف تعاملنــا مــع 

النــاس، ويستشــهد بقــول )علــي عــزت بيغوفيتــش(:
)ال ميكــن للمــرء أن يكــون معلمــاً علــى األرض، دون أن يكــون تلميــذاً 

للســماء.(

المحامي أحمد صوان

عضو تجمع المحامين األحرار
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الحياة طريق
- من عادتك أن متّر من هنا؟!. سألين صاحيب قبل أعوام كثرة مضت.  

قبــل أن تتــاح يل فرصــة اإلجابــة حينــذاك أشــار بيــده إىل مــكان مــا وأردف 
قائــاًل: مــا أمجلهــا مــن شــرفة، هنــاك حيــث حطّــت للتــّو محامتــان، أليفــة، 
انعمــة، مكتنــزة أبزهارهــا وورودهــا ورايحينهــا، تشــي مبــا هــو أكثــر مــن األانقــة 

واهلــدوء، كمــا لــو أّن دفء العــامل جيتمــع يف تضاعيفهــا املنمنمــة. 
كان الوقــت أواســط نيســان والشــمس، حزمــاً مــن النــور مذّهبــًة ومتباعــدة، 
تتســلل مــن بــن نــدف القطــن املتجّمعــة كالقطائــف علــى ثــوب انصــع الزرقــة 

ترتديــه الســماء. 
البيــت، لقــد زرت حــامَت صديقــي مــرّات عديــدة فيــه، وهــذا  أعرفــه، هــذا 
ــق طريقــي الدائــم إىل بيــي يف الطــرف اآلخــر مــن احلــّي حيــث  الشــارع الضّي

أســكن. 
تلــك الشــرفة وقرميدهــا األبيــض املزخــرف يف بيــت حــامت، كيــف مل أحلظهــا، 
مــن قبــل، وكيــف مل أَر املشــربّية املعّتقــة مبــا يشــبه الــّن والعســل، تتــدىّل كأيقونــة 
علــى صــدر بيــت األســتاذ إبراهيــم، وتعلــو اببــه اخلشــيّب املطّعــم ابلنحــاس، 
وذاك النقــش البديــع علــى قــوس حجــرّي يبــارك الدالــف إىل منــزل احلــاج 
مصطفــى احللــيّب، وهــذي الداليــة املعّمــرة تطــاول بنــاء الدايــة فريــدة لتعــّرش 
والرصيــف  ابألخضــر،  املطلــّي  املزركــش  احلديــد  ودرابزيــن  ســطحه،  علــى 
البازلــي وبالطــه، وعــدداً ال هنائيّــاً مــن اخلطــى للمــارّة الطيبــن تركــت بصماهتــا 
علــى أحجــاره متّوجــاً وملعــاانً، كيــف مل أنتبــه هلــذه املفاتــن عــر ســنوات مــن 
املــرور يف هــذا الطريــق ذهــاابً وعــودة إىل منــزيل، وتســاءلت: كــم مــرّة نظــرُت 

الســماء..؟؟؟ إىل 
مــا  عــن كّل  منشــغلن  ومنضــي  غاايتنــا  إىل  للوصــول  الطــرق  أقصــر  خنتــار 
حولنــا، وعّمــا حيــّف حبواســنا مــن ألــوان وظــالٍل ومكامــن للفتنــة واجلمــال، 
الهثــن، غارقــن بذواتنــا املســّورة ابخلــوف والقلــق، خنــّف خبطــوات ال تــرتك 

الغبــار والضجيــج. مــن حوهلــا إالّ 
نتكتّــم علــى حلمنــا، نغلّــف مشــاعران وهلفتنــا الواثبــة بصمــت أخــرس، ونطفــئ 
ملعــان رغباتنــا يف عيوننــا كــي تبــدو جمــّرد كــرات مــن البللــور ضامــرة وابهتــة. 

إننــا هكــذا ببســاطة منضــي وامهــن إىل الضــوء عــر ســراديب أنفاقنــا املظلمــة.
العــامل ال ميلــك يف كّل مرحلــة مــن مراحــل عمــره حلمــاً  ال أحــد يف هــذا 
خيّصــه، وآمــااًل ورغبــات إنســانية يســعى لتحقيقهــا. ال أحــد يفشــل إن هــو 
بــذل الوقــت واجلهــد للوصــول إىل مــا يبتغــي، النجــاح حليــف خملــص ملــن 

العزميــة واإلرادة.  ميلــك 
قــد يكــون الطريــق إىل احللــم أمجــل مــن احللــم. مبجــّرد حتققــه، يغــدو مــا حصلنــا 
عليه مســتحّقاً وطبيعياً، ال بل حتصيل حاصل. لكّن شــيئاً ما ضاع يف زمحة 
البحــث عــن ضالتنــا، هنــاك مــا يتفلّــت مــن عمــران املهــدور يف محّــى هلاثنــا 
خلــف مــا ســيأيت يف أوانــه، ويف موعــده الثابــت، إنـّـه كل مــا حولنــا وحييــط بنــا 

مــن هبجــة احليــاة، لقــد وصلنــا إذاً متعبــن وظامئــن. 
وأنت حتّث اخلطى حنو العمل أو جتّر قدميك إىل بيتك ال تنشغل هبمومك 

عــن مباهــج الطريق.
وأنت تنطلق إىل موعد أو حفلة أو نزهة ال تغفل فرجة الطريق.

وأن تتهيأ لسفٍر قريب أو بعيد ال هتمل حصة الطريق. 

وأنت جتين حظك من الثروة ال تنسى حّظ الطريق.
وأنت تقطف نصيبك من العلم ال تنسى مثار الطريق.

وأنت ختطط حللمك ال تنس أن ترسم الطريق. 
ســتحتاج إىل الســبل لبلــوغ أهدافــك وغاايتــك وأحالمــك مجيعهــا فأحســن 

اختيــار الطريــق.
الطريــق منهــج ومعلّــم ومدرســة، مســرح وديكــور، ممثلــون ومجهــور وشــريط 
ســينمائي طويــل مــن املشــاهد والصــور، والطريــق معــرض مســتمّر تتشــكل فيــه 
اللوحــات وتتعــّدد املذاهــب وتتمــازج األلــوان وتتمايــز. الطريــق إىل مــا نريــد 

خيــاران الــذي تتشــكل فيــه صورتنــا الــي نريــد.
ميكــن ألرواحنــا، يف ســعينا امللتــاث، أن تتنّفــس هــواًء نقيّــاً متاحــاً يف كّل ذرّة 
مــن حيــاة حتيــط أبجســادان، وميكــن حلواســنا أن تنهــل مــن حكمــة الينابيــع 
مــا يكســبها أانقــة ونبــاًل ورهافــة، وميكــن لنــا أن نتنّســم العطــر واملعرفــة وأن 
تفاصيــل  إىل  جيّــداً  انتبهنــا  أننــا  لــو  واجلمــال  الدهشــة  مكامــن  نكتشــف 

الطريــق.

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي في صحيفة إشراق

دمعة

كما الطيار لو فقد املطارا
أحوم ليهبط القلب اضطرارا 
وقود الصرب يف خزان شوقي 
يضيء مؤشرا زدين اصطبارا 
وكيف وقد أشارت يل دايري
وكرم العمر يزداد اصفرارا   

أابريها فريجف قلب قليب 
فغدر العاملني هبا تبارى 

وأعلم ما دهاها غري أين 
وإن كان اهلبوط هبا انتحارا 

هبطت مسلما أمري لريب
وعني العصف تقدح يب ازورارا

أمامي الدار تسحبين إليها
وخلفي النار تنهمر اهنمارا 

مشيت بعتمة إال ضياها
أشق به إىل الباب املسارا  

فأجلو اخلوف ابإلصرار حينا

وأتلو اترة سورا قصارا 
وصلت الدار.... لكن أي دار

كأن يل مل تكن ابألمس دارا
معي مفتاحها والباب يدري

وهل للزند أن ينسى السوارا
معي صوري هبا يف جيب قليب

مع األوالد مذ كانوا صغارا
وعطر اليامسينة يف عروقي

تكدس يف كراييت جرارا
ومازالت نوافذها أمامي
تقلب مقليت ليال هنارا

أأضحت هكذا أطالل عصف
ومن- شلت ميينه-قد أغار

ومن وأد الطفولة يف ثراها
وأمعن يف مفاتنها الدمارا
فما ضربت بزلزال عنيف

وال التنور حتت األرض فارا

داير بعثرهتا ريح غدر
وأخرى رحنتها
 كالسكارى 

وبعض خر أرضا فوق بعض
وأطلق يف العناق لنا الغبارا
مييل القلب منصدعا عليها

إذا مالت ميينا أو يسارا
فهمت على أسى وجهي لعلي

أرى قبسا وما آنست انرا
فما شاهدت حيا كي أحيي

حبيي! أين رهط األهل صار؟
سوى قيس يدمدم أين ليلى

يقلب« ذا اجلدار وذا اجلدار«
وهر قد تذكر جاء يعدو
فلوح يل بذيله واستدار
وطري من بعيد قد أاتين
وألقى دمعة فوقي وطا

د. عبد الناصر الشيخ علي

شاعر وطبيب سوري



16

شعر
ب و

أد

الطبيب والدخان

أطبقوا عليًّ التابوت

محمد سليمان زادة

محمد صالح عويد

شاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

شاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

يذكــرين هــذا الطبيــب مبقولــة خــايل جميــد حــن جــاء 
إىل حلــب للعــالج إثــر إصابتــه بســعال طــال أمــده 
اإلقــالع  هــو  الوحيــد  احلــل  أبن  الطبيــب  لــه  فقــال 
الفــوري عــن التدخــن فقــال خــايل وهــو يلــّف ســيجارة 

ويلصقهــا بتمريــرة لســانه علــى الــورق الرقيــق:
- هذا الطبيب محار.

يقول خايل األصغر مؤكداً على كالم أخيه:
فهــم  الطــب  احلمــر يف مهنــة  مــن  الكثــر  هنــاك   -
او  الســعال  بشــراب  إّمــا  مرضاهــم  يعاجلــون كل 

الــدود. بشــراب 
عشــر  الرابعــة  يف  ابلتدخــن كنــت  أان  بــدأت  حــن 
مــن عمــري وأبقــل مــن عــام صــرت أدخــن بشراســة 
عــن  يومــآ ابإلقــالع  أفكــر  رجــل يف اخلمســن، ومل 

الــي  أيب  وهتديــدات  أمــي  نصائــح  رغــم  التدخــن 
انتهــت ابالستســالم وصــار يــرتك علــب الدخــان يف 
خزانــة البيــت دون أي قفــل، وحــن تزوجــت وصــار 
عنــدي أطفــال يكــرون بســرعة تضاعــف الســرعة الــي 
كــرت أان فيهــا، طلبــت مــين طفلــي اإلقــالع عــن 
التدخــن، األمــر جــاء بطريقــة ذكيــة حيــث كنــا نطلــب 
منهــن أبن يكتــن علــى قصاصــة ورق مبــاذا حيلمــن 
ألن اباب نويــل ســيأيت وحيقــق األحــالم يف ليلــة امليــالد، 
وكانــت طفلــي الصغــرى تكتــب يف كل مــرة حلمهــا 
يف رســالة لبــااب نويــل تطلــب منــه أن يتوقــف والدهــا 
عيــد  وأعيــاد ويف كل  أعيــاد  التدخــن، ومــرت  عــن 
تكتــب طفلــي احللــم ذاتــه علــى قصاصــة ورق ترميهــا 
حتــت شــجرة امليــالد إىل أن حتقــق حلمهــا قبــل عــام 

ويف ليلــة عيــد امليــالد أقلعــت عــن التدخــن إىل األبــد 
حمققــاً لطفلــي حلمــاً ظــل يراودهــا ســتة عشــر عامــاً 

وظلــت تضحــي ابهلديــة ألجلــه.
انتصــرت  أبهنــا  تشــعر  طفلــي  جعــل  األمــر  هــذا 
وراحــت تقــول لشــقيقاهتا ال تستســلموا بــل حاربــوا 

مــا.  يومــاً  وســتتحقق  أحالمكــم  ألجــل 
لكــن أحالمــي مل تتحقــق اي طفلــي وشــجرة امليــالد 
بقيــت  حــرويب  ورغــم كل  زينتهــا  بــكل  احرتقــت 
جــاءت  أن  إىل  أحالمــي  فارســة  أنتظــر  لســنوات 
قاتلــة أحالمــي، مل استســلم عشــت كل حيــايت أحلــم 
ابلعــودة إىل الوطــن فمــات الوطــن، قضيــت مخســة 
وعشــرين عامــاً يف املنفــى أحلــم برحلــة إىل بيتنــا يف 

بيــت.  عنــدي  يبــق  ومل  الطائــرات  فنســفته  حلــب 

نصفهــم  فمــات  الطفولــة  أصدقــاء  بلقــاء  حلمــت 
شــعب  ثــورة  تنتصــر  أبن  حلمــت  الباقــون،  وتشــرد 
يســتحق احليــاة فماتــت ثورتــه، حلمــت بــكل شــيء 

قيمــة. بــال  مــات وكأنــه  وكل شــيء 
لــه  قلــت  الســعال ألين  الطبيــب شــراب  يكتــب يل 
منــذ  الصــدر وأان ال أدخــن  أشــعر بضيــق يف  أبنــين 

خــايل: مبقولــة  فيذكــرين  عــام، 
- هذا الطبيب محار.

أان اســعل ألن هنــاك قهــراً يف حنجــريت، قهــر مزمــن 
يتســبب بنــوابت حــادة مــن الســعال.

ضحكــة  وأتذكــر  أضحــك  وأان  عيادتــه  غــادرت 
خــايل الــذي مــات قبــل ثالثــن عــام ومل يســمع كالم 

لطبيــب. ا

أطبقوا عليًّ التابوت

ألنطفَئ 

ليخنقوا ضوء السماء

أردد دعاء املسافر

أتلّمس أبصابٍع عمياء

أعيــد ترتيــب ذاكــريت مبــا يليــق وهيبــة 

خيبــايت

قلت لنفسي 

ها أنت وحيداً يف جلّة السواد واهلدوء

ولن يقاطعك أحد

أنضو داثَر كفين اببتسامة 

انحيــة  انفــذًة  أشــّق  أن  أواًل  أفكــر 

جلنــوب ا

ويساراً أركُن جّرة ماء

وحتتها ابلضبط أزرع شتلة 

هــذا  جديــد  مــن  ألبــدأ  فرصــيت  هنــا 

املســاء

كما فعلنا من عصوٍر سحيقة

النفــِط وقبــل أن جيتاحنــا جشــع  قبــل 

األنــواء 

وســتائر  ثيــاابً  أو  نقــوداً  أحتــاج  ال 

ء خضــرا

ال يلزمين أريكة، سريراً فارهاً 

أو حذاًء

قبل أن تنتهي ليليت األوىل 

أتغاضى عن غرائزي 

النهَم واجلشع واألضواء

وأنســى كل أشــياء الغيــاب الــذي بــدأ 

للتــوِّ

أنسى صفايت وجسدي الرّث 

كل األمساء

ألتعّلم من جديد

لعّلي أندغُم يف عتمة الصمِت 

ليشتغل الفكر بال قيود

وهواجس القشور تنزوي

ويرتاجع عن هليب حطيب اهلواء.
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صفحات التاريخ

معايــر  هنــاك  اخلطــأ،  جانــب  إىل  تكونــوا  فــال  أمامكــم  تتحطــم  ســوراي 
لإلنســانية، ومعايــر لألخــالق، واحليــاة والوفــاء واإلخــالص والوعــي ورؤيــة 
احلقيقــة وحــب الوطــن، فالقوانــن تقلــل مــن قيمــة اإلنســان ومــن يضعهــا هــم 
الســلطة، وإن كانــت فاســدة فالقانــون ابطــل ابطــل، بصمودكــم ســتحطمون 

قوانينهــم الظاملــة، فــأي قانــون يســمح ابعتقــال األطفــال واغتصــاب النســاء، 
أي قانــون جييــز حــرق الرجــال وتعذيبهــم حــىت املــوت؟؟، أي قانــون جيعلــك 
متــوت جوعــاً!!؟؟ أي قانــون يســمح هلــم بســلب أمــالكك وأبي قانــون يتــم 
إذاللــك وهتجــرك؟؟، إمــا أن تقبــع حتــت أقدامهــم وتلعــق أحذيتهــم أو تــداس 
هبــا، اســتفيقوا وعــودوا إىل وعيكــم، هــا هــم أطفالكــم يف العــراء يدعونكــم 
ويتباكــون عليهــم، وإن تعطفــوا كثــراً جعلوهــم  بــرداً  العــامل، يقتلوهنــم  لتغيــر 
مــن  وهنــاك  حــذاء  هلــم  مــن حيضــر  هنــاك  أكتافهــم،  علــى  للتســول  طريقــة 
يتكــرم بغطــاء، ال حتــل األمــور هكــذا، هنــاك حــل جــذري؟؟؟، أعيدوهــم إىل 
بالدهــم!، نعــم أعيدوهــم، مــن أجــل رجــل وكرســيه املزيــف يقتــل اجلميــع، مــن 
أجــل عصابــة فاجــرة يقتــل شــعب، والصمــت يلفنــا وال مــن جميــب، تســتقبلك 
كل البلــدان الغربيــة يف ســبيل ســحقنا ومتيعينــا ودثــران والقضــاء علــى تالمحنــا، 
وإبقــاء خادمهــم املخلــص بــن األايدي ، لــن يكــرره التاريــخ، ولــن جيــدوا طــوال 
حياهتــم أجــرم منــه وأخنــع وأنــذل ، لننفــض الغبــار عــن أعيننــا، ونتحــرك مــن 
هــذا املــكان املظلــم لنزحــف قليــاًل لألمــام حيــث النــور واهلــواء، هــل انم اجلميــع 

مغناطيســياً، هــل ســنبقى خائفــون، هــل ســنرتكهم يكتبــون اترخينــا أبيديهــم 
القذرة، هل مثة ســبب جيعلنا خناف تلك احلياة، بكل بســاطة الشــر ينتشــر!، 
لنقر أبخطائنا، وهي كثرة إن نبشــنا أبعماقنا ميكننا فعل املســتحيل، ال نريد 
ســحراً خيلصنــا، وال أحــالم تــراودان، وال أحــداً خيلصنــا، ميكننــا االعتــذار مــن 
أخطائنــا، إصنعــوا حــاًل،  ال تشــرتوه، وتعرضــوا أنفســكم للغــدر واخليانــة، ال 
أحــد يبيعكــم وطنــاً وأمــان، أم أعجبكــم هــذا التشــتت والتشــرد؟، ال توجهــوا 
أصابــع االهتــام ألحــد،  التفــوا حــول بعضكــم وال تســمحوا لنــوابت اهللــع 
ابلتفاقــم، مل نتأخــر عــن فعــل الصــواب، اعثــروا علــى أصواتكــم املشــرتكة، ليــس 
مثــة ســبب جيعلنــا خنــاف احليــاة، ســتكتب لنــا النجــاة إن قــرران وفعلنــا، لتكــن 
خطواتنــا عمالقــة، لــكل ابب مفتــاح ووراء كل جــدار أســرار وجانــب مظلــم 
وأخــر مضــيء، ال تنتظــروا وختمنــوا مــا وراء اجلــدار، اقتحمــوه وســرتون كل 
شــيء بوضوح اتم، لنقضي على كل ما يهددان، ونســر فالطريق طويل وحنن 
شــعب صبــور، اثبتنــا للعــامل أننــا شــعب جبــار، مــا حتملنــاه يفــوق اخليــال، هــذا 

هــو الطريــق ومــن هنــا االجتــاه.   

إلهام حقي

صحفية وكاتبة سورية

الالّ أحد.

عّدْد مواضع طعنيت وأنَس العدْد
مرَّ الصهيل بنا، وخيلك ما ورْد

ما إن َصَفْقنا الباب خلف عذابنا
حّث اخلُطى  

وإليك سارع ما اّتْد
فنزعُت صويت عن جدارك خلسًة
كي ال يفكك رمزك الغايل، أحد

وخلشييت أن يفتحوا صندوق عّزَك،
دمعيت،

 أخفيتها عمن قصْد
يرمي علّي قاسيونك* معطفاً 

ويضمين، من كثر ما عظمي بـََرد
وأان ألفُّ سفوَحُه ابلعاشقني ودفئهم 

وِب »قل هو هللا أحد«
عطري؟!

 تركتُه يف الشآم ُميسمنًا
كي ال يشّم-سواك- رائحيت بلد

إن أيخذوا بصمات عيين أو يدي 
ويح الزماِن- وليس يف األايم غد-

يف العني هنٌر راودته جوارحي
 عن ضفتيه، فصّب فيها واحتد

طمَي النفائس، حاماًل، عطَر القرى،

لكأمنا حيتاج هذا الدفق سدّْ
يف الراِح مْلُس حناهنا، هي بصمٌة

تعين عروقي، غري ما تعنيه يد
هذا املكاُن، حدود ما أييت به
طرُد الربيد وليس عنواين أبد

شرف املسافة أن تُقاس بوجدان
والصمت أبلغ أن يذيع مبا وجد

إن كرّبْت،
 ليس املآذُن، إهنا

أرواُحنا رفُعْت هناك بال عمد
وطٌن حبجم الشوق أرسى ِوْسَعُه

بعبارٍة ضاقت… وما اتسع األمد
فنخاف يوماً، تستحي منا املرااي 

-ال املنااي -
والنخيُل إذا سجد 

يتفّلُت الوجداُن إذ مسكوا به
أن يبعدوه عن احلريق وما ابتعد

مل يُوَف نذُر مخيسهم،
فدوى هلم،

سقط اخلميس ودونه سقط األحد
ما هّز جذعي عذرُهم لكنما

اشتّد املخاُض فال جنني وال ولد

جالت رؤاي على ذراك ومل تَر
قمحاً لطرٍي، أو عزيزًا، أو سند

فهرعت أرفو للبالد ثياهبا
كان النسيُج ممزقاً حىت الُعقد

أكدُت لألجفان: دمعي ما مهي
هذي كرامة دورهم سقَطْت َبَدْد

أان إن صددُت الريَح دون قصيديت
وجعي خياٌم، واللغاُت هلا وتد

وإذا شققُت الثوَب،
جرُح حريرِه

 ميتدُّ من توت الشآم إىل صفد
ُمدين توازعت املنايف،

 يف يٍد
ضوُء الكالِم، … 

وليُل مقتلنا، بيد
حيث الشواطئ بّدلت أمواجها
واستخَدمْت أطفالَنا جزراً ومد
بْل ُقْل حبار هللا، قد صارت لنا

كفناً عريضاً، ضاَق، فاتسَع الزبد
مل أدُن من موج يُفتُت صخريت

ُفَت الضمرُي
وُفتَّ ابلصخر اجلسد

ابتسام الصمادي

شاعرة وكاتبة سورية
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Heylo li min S.Nezhet

DibhÎzÎ gelo?
QirÎna dergûşên bê zarok
Ew ê bê gav hatin koçberkirin
Ji kon û ji warên xwe.
Lê wê dÎtÎye,
Ewên li kolanên bê derÎ.
DibînÎ gelo?
Kirasê xeman,
Lê wê dÎtÎye.
Ew ê li goristanên bê nav.
DihesibÎnÎ gelo?
Dengê hebûna xas,
Lê ew guhdarin.
Li bin dara beroyê!
Bi barê çekê azad!
Ew ê li girtîxana bêbext.
Dinasî gelo?
Bixêrîyên bê ar?
Lê ew dinasin.
Ew ê ji hebûna biratîyê!
Dikarî gelo?
Bi pêçî birîna zarokên sawa.
Lê ew dipêçê,
Ew ê par bi par diqerisin
Li şikefta tekoşîna çîyayê azad!
Dikewînî gelo?
Êşa hezaran sal!
Heylo li min mixenetîyê.

Dilsozîya Kurd

 Dibêjin carekê li malekê pîrejinek û kurekî 
wê bi tena xwe hebûn, mêrê wê miribû û 
kesekî wê tinebû ji bilî wî lawikî. Kurê wê 
mezin dibe û pîrê jêre jinê tîne.
Sal derbas dibin, pîrê nexweş dikeve û dire 
hale mirinê, qederekî baş di nav ciha de 
dimîne heta bûkê wê gelekî jê aciz dibe û 
her roj pitepitê bi ser layê wê de dike.
Lawik nema zane wê çi bike, wê çawa jina 
xwe razî bike? nema zane.
Şevekê jina wî jêre dibêje: Ez nema tehmûl 
dikim, yan ez yan dêya te di vê malê de.
Lawik dibêje: Erê keçê ez çawa bikim, ez ê 
wê bi ku de bavêjim?
Jinik dibêje: Ez nizanim, tu wê diavêjî 
tu çi dikî bikî, yan ez yan ew, Qey karê 
min nema ye ez bişom û veşom û pîsîya 
wê paqij bikim. Bi Xwedê nigê min li vir 
namîne.
Lawik jî li ber jinikê tune ye, bê desthilanîn 
e. Wê şevê sed fikrî ew bir û anî. Dawîyê 
ji jina xwe re got ez ê wê bavêjim û xelas 
bû çû!.
Wele, jinik minêkar e, virde wêde, selikek 
anîn û pîra dêya xwe kirin selikê de û law-
ik ew li pişta xwe kir, wê şevê ew bir, wê 
dêya xwe bavêje.
Gihişt newalekê. Wele selik ji pişt xwe 
danî û ha rahişt pîrê tev selikê wê wê bi-
avêje, dêya wî jêre got:
- Kurê min, min ji selikê derxîn, selika xwe 
bi xwe re vegerîn, lê min bê selik bavêj!.

Lawik got:
- Ez ê çi bikim bi selikê?
Pîra dêya wî got:
- Law ev selik bi tenê li mala me heye, sibe 
ku tu mezin bûyî wê zarokên te çawa te 
bavêjin? Wê ji te re lazim bibe kurê min.
Wele, lawik di xwe de ma, fikirî fikirî, dît 
ku xebera dêya wî ye, hema dîsa dêya xwe 
xiste selikê û ew vegerand malê.
Dibêjin ji jina xwe re gotiye ku yan wê 
dêya min bimîne yana ku qîma te neyê 
tu berdayî ye ji min, û wê berdide û terka 
dêya xwe nake.
Û wisa li dêya xwe miqate dibe heta emrê 
xwedê dike.  

Serpêhatiyekî folklorî.
Rezoyê Osê

Dîkê maleke gundÎ winda dibe. Bav ji xortên 
malê re dibêje:      `` Li dîkê xwe bigerin!`` 
Lê, xort ji xwe fedî dikin, Gotina bavê xwe 
di ser guhên xwe re tavêjin û li dîk nagerin.
     Piştî demekê, kerê malê winda dibe. Bav 
dibêje:                     ``Li dîk bigerin!``.
      Wilo, çêlek jî winda dibe. Bav dibêje: 
``Li dîk bigerin!``.
       Dema hesp winda dibe, dîsa bav dibêje: 
``Li dîk bigerin!``.
Hînga, xortên malê bi zivêrbûn bersiva bavê 
xwe didin:
        ``Em dibêjin, hespê me gormendî bûye, 
tu dîk di bîra me tînî. Ma em ê li dîk siwar 
bibin!!`` Bav bi nermî li wan vedigerîne: 
``Roja dîk gormendî bû, we dest nehiland. 
Eger hinga hûn li dîkê xwe bigeriyana, ne 
ker, ne çêlek û ne jî hesp gormendî dibûn!``.
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هل تسمعون أيها الناس؟
صرخة مهد األطفال

روا من دون خطوات هؤالء الذين ُهجِّ
من دايرهم وخيمهم.

لكنهم هم رأوا
أولئك يف شوارع خالية من األبواب.

هل ترون أيها الناس؟
قمصان اهلموم،

لكنها هي رأت.
تلك الي يف قبور بال أمساء.

هل حتسبون أيها الناس؟
أصوات الوجود احلافية،

لكنهم يتنصتون.
حتت شجرة السنداين!
حبملهم لسالح احلرية!

هؤالء املعتقلون يف سجون بتهم ابطلة.
هل تعرفون أيها الناس؟

مواقد بال انر؟
لكنهم يعرفون.

أولئك من وجود األُخوَّة!
هل تستطيعون أيها الناس؟

أن تضمدوا جراح أطفال مرعوبن؟
لكنهم يضمدون،

أولئك الذين يـُْلَدغون جزءاً جزءًا
يف مغارة النضال على جبل ُحرٍّ!

هل َتْكووَن أيها الناس؟
وجع آالف من السنن!

وياله عليَّ اي خيبي.

رّد اجلميل
قصة من الفلكلور الكردي

ايسن حسن

حيكــى، أن يف غابــر األزمــان، يف إحــدى القــرى 
النائيــة، كانــت تعيــش امــرأة مــع ابنهــا الوحيــد يف 
تعيــش  متــوّف وكانــت  بيــت صغــر، كان زوجهــا 

هــي وابنهــا فقــط يف ذلــك البيــت.
أن  إىل  ابنهــا  اإلنســانة  هــذه  وتــريّب  الســنون  متــر 
يكــر، وتفــرح فيــه أبن تزوجــه مــن االنســانة الــي 

بنفســه. خيتارهــا 
كذلــك، متــر الســنون وتكــر األم وتصــاب أبمــراض 
الشــيخوخة املزمنــة، ومل تعــد قــادرة علــى الوقــوف 
علــى رجليهــا، فكانــت زوجــة ابنهــا ال تتحملهــا 
أعــد  مل  البنهــا:  وقالــت  منهــا  ابلتذمــر  وبــدأت 
أحتمــل والدتــك، جيــب أن جتــد حــاًل هلــا، أان لســت 
خادمــة عنــدك وعندهــا حــىت أمحلهــا وأهتــم هبــا، 
فــأوالدي أهــم منهــا لــديًّ، حيتــار الولــد، يفكــر يف 

احلــّل وال يــدري مــاذا يفعــل.
يقــول لزوجتــه: ومــا احلــل، هــل أقــوم برميهــا؟ وهــذا 

ال جيــوز.
وزوجتــه  الــزوج  بــن  املشــاكل  وتبــدأ  األايم  متــر 

العجــوز. األم  بســبب 
يف إحــدى الليــايل يــزداد غضــب الزوجــة، والــزوج 
يقــول  وفجــأة  يفعــل،  مــاذا  يعــرف  ال  املســكن 
لزوجتــه: قــررت أن أرميهــا وأخلــص مــن املشــاكل 

بيننــا.
أن  علــى  ويتفقــان  هــذا،  ابقرتاحــه  زوجتــه  تفــرح 
يضعهــا يف ســلة كبــرة كانــت موجــودة يف املنــزل 
ويف ليلــة ظلمــاء ســيقوم برميهــا مــن أعلــى اجلبــل.

الســلة  جيهــزان  الليــل،  مــن  األخــر  اهلزيــع  ويف 
ويضعــان العجــوز فيهــا، ويقــوم بوضعهــا علــى ظهــره 
وخيرج من البيت إىل أن يعثر على مكان مناســب 

وبعيــد لرميهــا.
حــن الوصــول إىل مرتفــع، يبــدأ الولــد إبنــزال الســلة 

عــن ظهــره ويتهيــأ لرميهــا. فتقــول لــه والدتــه:
- بــيّن، ال تــرم الســلة معــي، فــال يوجــد غرهــا يف 
املنــزل، ارمــين بــدون ســلة، فهــي ســتلزمك عندمــا 
ســرميك  فكيــف  مثلــي،  عجــوزاً  وتصبــح  تكــر 
أوالدك؟، اتــرك الســلة لذلــك اليــوم، كــي يضعــوك 

فيهــا حــن تكــر؟
حينهــا أدرك الولــد أن والدتــه علــى حــق، وســيأيت 
اليــوم الــذي يرميــه فيــه أوالده أيضــاً، فمــا كان منــه 
إال أن وضــع أمــه علــى ظهــره مــرة أخــرى وعــاد هبــا 

إىل البيــت، وقــال لزوجتــه:
- لــن أرمــي والــديت، وأنــِت حــرّة ابلبقــاء يف املنــزل 
أو الذهــاب إىل بيــت أهلــك. وهــذا قــراري األخــر.

وقائع من الفلكلور الكردي.
رزوي أوسي

يضيــع ديــك إلحــدى العائــالت القرويــة، فيقــول 
أن  إال   ،« الديــك  عــن  احبثــوا   « ألبنائــه:  األب 
األبنــاء ال أيخــذون بــكالم والدهــم خجــال مــن أن 

يبحثــوا عــن الديــك.
بعــد فــرتة يضيــع احلمــار، فيقــول األب ألبنائــه: » 

احبثــوا عــن الديــك«.
وهكــذا تضيــع البقــرة أيضــاً كذلــك يقــول األب: » 

احبثــوا عــن الديــك«.
مثّ عندمــا يضيــع احلصــان أيضــاً يؤكــد الوالــد علــى 

أبنائــه ويقــول: » احبثــوا عــن الديــك ».
إال أن األبنــاء عندهــا التفتــوا إىل والدهــم وأجابــوه: 
تذكــران  حــن  احلصــان، يف  فقــدان  نقــول  حنــن   «

أنــت ابلديــك، هــل ســنركب الديــك!!«
الــذي  اليــوم  »يف  أبنــاءه:  علــى  األب  رد  هبــدوء 
ضــاع فيــه الديــك مل تتحركــوا. لــو كنتــم قــد حتركتــم 
للبحــث عــن الديــك، ملــا ضــاع احلمــار وال البقــرة 

ومل يضــع كذلــك احلصــان!!«. 

س. نزهت
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Hikimranîya zordest hînjî nexweşîyeke pêre şer û gendelî dighê civakan û wan bê hêl 
û hildiweşînin. Ev nexweşîya ji mêj ve gîhaye civakan di herîma me de, hîşt herêmê û 
berpirsan di pir deman de ber bi rewşeke xwînrijandin û wundakirina mafan de bide, 
namûsê binpê bike û saman sermalan bidizin, ew naveroka ku mirov lê bi guman dibe 
car caran “ku mirov gîhaye timayakê û hezkirina hikumdarî li asteke nizmtirîn û ket-
nexarî de”.
Zordestî hatîye zanîn bi” hikumdarî û sazumaneke ku tayek yan komelek ji kesan des-
thilatdarî ji bo xwe bi rêve dibin bê ku berpirsbin li pêş yase ya bingehekê û bê li serê 
hewlatîyan binêrin”.
Dîsa yê zordest tê nîşan dan bi” zordest bi kultûre ku çi bixwaze wê dike bê lêpirsîn û 
hikumdarîya wî li gor sewdayê xwe dixwaze”.
  Desthilardarîya zordest hikumdarî li ser kar û barê civakî ya xelkê dike (kombûn, peyv, 
avakirina partî û komelan, çevdêrî li ser kar û bar û pêzanîyan) bi armanca xenqandi-
na civaka sivîl ya serbixwe, di wê demê de jî piştevanî hêza leşkerî û asayîşê dike bo 
dorpêçkirina rikberîyan, li gel girêdana hevpeymanan bi hin alîyan û kesayetîyên taybet 
yên destnîşan kirî di nava civakê de ji bo bi ser xwe ve rakşînin. Taybetmendîya dewleta 
zordestîyê hikumdarîyeke bê dawîye ji bo desthilatdarîyê tekane yan ji bo partîyeke bi 
tenha, wekî li Sûrî ji desthilatdarîya Beis de ji sala 1963 de. Her weha ev rêjîm dewletê 
vediguhêze ber bi dewleteke teror de, dewleteke lê azadî ya gelemperî û dadwerîya 
yeksane tê wundakirin di nava welatîyan de li asteke ku welatî nasnama xweyî niştîmanî 
wunda dike û neçar dimîne berî bide ber girev û serhildanê li rûyî zordestî û di rîya 
lêgerîna  azadî û rûmetê kevê di dewleteke ku tê de hewlatîya yeksane bingeha hikum-
darî be.
Dewleteke bê veguhaztin ji xweparastinê ber bi xwedîkirina civakê bi tevayî pêkhateyin 
xwe ve û li yek dûrîyê ji bo tevahîyan bisekine bê lênêrîneke cûda li koka wan yê necadî 
yan bawerîyên olî û mezhebî yan jî bîr û bawerîyin ramanî, da ku dewleta hewniştîmanî 
be dewleta jêhatinê be ne ya layingerî be. Dewleteke pêwistîya xwe bi tunekirina ti 
perçeyin ji gel nebe di riya necadperestî yan koçberkirina neçarî re bo parastina nifşa 
pirtir. Qet balê nekşîne ku pîlana guhertina demugrafî bi kar bîne di lihevsiwarkirina 
niştecîyan de bi armanca nifşekî ji ya din bîtir bike. Lomajî welatin Rojava karibûn ev 
têgihîştina bikirana bingeha şêweya lihevhatîyê bo dan û standina bi nifşin ne wekhevî 
ya xwerist ji necad û reng û ol û mezheb û raman û ziman di riya qebûlkirina wan re û 
peyda kirina rêyin pêwîst ku wan destnîşan bike li gor bercewendîya welat.
Di avakirina dewleta hewniştîmanî ya yeksane de ne- wekhevî tê guhertin bi pir nifşî 
re û dewletê bi wan dewlemendtir dike û hin taybetmendî bîtir dide ku bi destxwe ve 
nayîne eger hewniştîmanî bingeha hevjîyanê negre û nekê rêyek ji pêşketinê re.. her 
wuhajî Turkîya îro berî daye ser vê şopê da ku paşmayîna xwe ya bi jan bavêje û Turkîye 
saz bike wek dewleteke hewniştîmanî ya yeksane bi rêveberîya AKP û seroketîya (Re-
ceb Teyib Erdogan) di nava rikberîyeke tûnd de ji tûndrew û hêlrewin necadperest û 
çeprewan de.
Em li Sûrî bi hêvîne dewleteke wusa ava bikin ya ku gelêrin Sûrî bi her nifşin xwe ve 
yên necadî û olî û mezhebî bo wê serî hildan, bi bawerî ya, ku avakirina dewleteke 
şaristanî û demuqratî li ser bingeha hewniştîmanî ya bê jiberhevkirina netewî û olî û 
rêzgirtin li tevayîya netew û olan bête girtin, wê baştir be di wêneya xwe ya giştî de, 
ji avakirina dewleteke li ser bingeha netewî û necadî bê lênêrîna li şêweya naveroka 
hikumdarî. Dewleta hewniştîmanîya yeksane (wekhevî) ya rêz li mafê take kes û komel-
gehan digre, bê navberin netewî û necadî û siyasî, ew qonaxeke berûpêşe di şopemenîya 
bilindbûna mirovan de ji nizmî ber bi pêşveçûnê û şaristanîyê de, û ji bo temam kirinê jî, 
lê ew dewleta li ser bingeha necadî û netewî yan olî ava dibe mirovetîyê ji mêj û nuh ve 
dayîye zanîn, ku ew berdewam pirojeyin şer bûye ya bi kêmanî bi encamdana dijmanetî 
û tûndrewî û heznekirinêbû ye, ew niha ne bijarteyeke erênîye, û ew ne çareserîyin 
rasteqîne û bi berhemin ji piroblêmin veqetandin û çewsandinin necadî yan olî re ye.
Demuqrasî û demuqrasîya rasteqîne ya bi naveroka mirovane û rast, ne demuqrasîya bi-
jarteyin gendel û rijêmin maldar û kirîna deng û xelkê, yan xapandina gel û wundakirina 
hişin wan û tirsandinê, ev dêmuqrasî  gerentî ye bo çereserkirina piroblêmin çewsan-
din û jihevqetandina necadî û olî re, û ew ya binyadin dewletê ava dike û diparêze û 
pasewandare bo çareserkirina piroblêmin têne pêş civakê bi şêwakî aştîyane û nahêle 
desthilatdar tûndekarî bi kar bînin li dijî bihaneyin gel yên aştîyane, û ewe ya asoyan 
li pêş hûnermendîyan vedke da ku xizmetî welat û dewlet û civaka xwe bikin.. eve ya 
ku gelê Sûrî ji Sûrî ya siberojê re hêvî dikin piştî dawîya zordestî û binyadin wê bînin.   

نظام االستبداد ودولة المواطنة

كان االســتبداد ومــازال اآلفــة الــي دخلــت وتدخــل منهــا الشــرور واملفاســد الــي تصيــب اجملتمعــات، وتــؤدي هبــا 
إىل اإلهنــاك واالهنيــار، حيــث هــذا املــرض املزمــن الــذي أصــاب اجملتمعــات يف منطقتنــا، وأفضــى هبــا وابملســؤولن 
فيهــا يف كثــر مــن األوقــات إىل أوضــاع ســاد فيهــا الصــراع وســفك الدمــاء وضيــاع احلقــوق، وانتهــاك األعــراض 
وهنــب األمــوال والثــروات، وهنــاك الكثــر مــن التفاصيــل الــي يشــك اإلنســان فيهــا بعــض األحيــان (أن النــاس 

بلغــت هبــم األطمــاع وحــب الســلطة والتســلط مــا بلغتــه مــن االحنــدار والســقوط ).
ُعــرَِّف االســتبداد بـــ (حكــم أو نظــام يســتقل فــرد فيــه ابلســلطة أو جمموعــة مــن األفــراد دون خضــوع لقانــون أو 

قاعــدة ودون النظــر إىل رأس احملكومــن ).
ويوصف بـ (املستبد عرفاً من يفعل ما يشاء غر مسؤول، وحيكم مبا يقتضي به هواه ).

حيــث تقــوم الســلطة املســتبدة ابلتحكُّــم يف الشــأن االجتماعــي للنــاس )التجمــع، التعبــر، تكويــن األحــزاب أو 
اجلماعــات، الرقابــة علــى التصرفــات أو املعلومــات( هبــدف خنــق اجملتمــع املــدين املســتقل، ويف الوقــت نفســه 
تقــوم بتدعيــم القــوة العســكرية واألمنيــة لضبــط املخالفــن بينمــا تـَْعقــُد التحالفــات ابســتخدام الديــن أو الدعــم 
اخلــاص مــن أطــراف معينــة يف اجملتمــع لضمــان الــوالء، وتتميــز الدولــة االســتبدادية ابحلكــم الالهنائــي حلاكــم 
واحــد أو حــزب واحــد، كمــا يف ســوراي، ومنــذ اســتيالء البعــث علــى احلكــم عــام 1963، وابلتــايل مت حتويــل 
الدولــة إىل ســلطة إرهــاب، ودولــة تفتقــد فيهــا احلــرايت العامــة والعدالــة املتســاوية بــن املواطنــن إىل حــٍد يفتقــد 
املواطــن فيهــا هويتــه الوطنيــة ليضطــر إىل العصيــان واالنتفاضــة يف وجــه االســتبداد حبثــاً عــن حريتــه وكرامتــه يف 

دولــة تكــون فيهــا املواطنــة املتســاوية أساســاً للحكــم.
دولــة تتحــول مــن دولــة احلمايــة إىل دولــة الرعايــة الــي ترعــى مجيــع مكوانهتــا وتقــف علــى مســافة متســاوية منهــم 
مجيعــاً بغــض النظــر عــن أصوهلــم العرقيــة أو انتماءاهتــم الدينيــة واملذهبيــة أو قناعاهتــم الفكريــة، لتكــون دولــة 
املواطنــة الــي هــي دولــة الكفــاءات ال الــوالءات، فتقــوم هــذه الدولــة يف اســتئصال بعــٍض مــن شــعبها عــن طريــق 
التطهــر العرقــي أو التهجــر القســري حفاظــاً علــى العنصــر الغالــب، ومل تعــد تفكــر يف التخطيــط إلحــداث تغيــر 
دميوغــرايف يف تركيبتهــا الســكانية تغليبــاً لفئــة علــى أخــرى، وابلتــايل اســتطاع الغــرب مــن خــالل تبــين هــذا املفهــوم 
ابتــكار الصيغــة املناســبة للتعامــل مــع اختــالف البشــر الطبيعيــة يف اجلنــس والعــرق واللــون والديــن واملذهــب 
والفكــر واللغــة عــن طريــق االعــرتاف هبــا وإجيــاد القنــوات الالزمــة للتعبــر عنهــا مبــا يصــب يف مصلحــة الوطــن.

ففــي بنــاء دولــة املواطنــة املتســاوية يتحــول االختــالف إىل تنــوع يزيــد الدولــة ثــراًء وميدهــا مبــزااي إضافيــة مــامل حتصــل 
عليهــا لــو مل تتخــذ املواطنــة أساســاً للتعايــش وســبياًل للتقــدم، حيــث إن تركيــا اليــوم تســر يف هــذا االجتــاه لرتمــي 
مباضيهــا املــؤمل وتصنــع مــن تركيــا دولــة املواطنــة املتســاوية بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة ورئيســه )رجــب طيــب 

أردوغــان( وســط معارضــة شــديدة مــن املتطرفــن واملتشــددين القوميــن واليســار املتطــرف.
وحنــن يف ســوراي نطمــح إىل بنــاء هــذه الدولــة الــي انتفضــت مــن أجلهــا اجلماهــر بــكل أطيافــه العرقيــة والدينيــة 
واملذهبيــة، يقينــاً، إن بنــاء دولــة مدنيــة دميقراطيــة علــى أســاس املواطنــة بــدون متييــز قومــي أو ديــين واحــرتام مجيــع 
القوميــات واألداين، ســيكون األفضــل بصــورة مطلقــة، مــن خيــار بنــاء دولــة علــى األســاس القومــي أو اإلثــين 
وبغــض النظــر عــن مضمــون احلكــم فيهــا، فدولــة املواطنــة املتســاوية الــي حتــرتم فيهــا حقــوق األفــراد واجلماعــات، 
دون متييــز قومــي أو عرقــي أو سياســي، هــي مرحلــة متقدمــة يف مســار صعــود اإلنســان ممــا هــو أدىن إىل مــا 
هــو أكثــر تقدمــاً ورقيــاً، واكتمــااًل، أمــا الدولــة القائمــة علــى األســاس اإلثــين أو القومــي أو الديــين فقــد عرفتهــا 
البشــرية قدميــاً وحديثــاً، وكانــت ابســتمرار مشــاريع حــرب أو علــى األقــل منتــج للعــداء والتعصــب والكراهيــة، 
وهــي اآلن ال ميكــن أن تكــون خيــاراً إجيابيــاً، كمــا أهنــا ال ميكــن أن تكــون حلــواًل حقيقيــة وانجعــة ملشــاكل 

التمييــز واالضطهــاد اإلثــين أو الديــين.
إن الدميقراطيــة احلقيقيــة ذات احملتــوى اإلنســاين اجلــاد، ال دميقراطيــة خنــب الفســاد والطغــم املاليــة أو شــراء الذمــم 
واألصــوات، أو تضليــل اجلماهــر وتغييــب وعيهــا أو ترهيبهــا، هــذه هــي الدميقراطيــة وهــي الضمانــة واحلــل 
إلشــكاالت االضطهــاد والتمييــز العرقــي أو الديــين، وهــي الــي تبــين مؤسســات الدولــة وحتافــظ عليهــا وحتــرص 
علــى حــل املشــاكل الــي تعــرتض اجملتمــع بطــرق ســلمية ومتنــع الســلطات مــن اســتعمال العنــف ضــد احتجاجــات 
اجلماهــر الســلمية، وهــي الــي تفتــح اآلفــاق أمــام املبدعــن ليخدمــوا وطنهــم ودولتهــم وجمتمعهــم، وهــذا مــا 

يطمــح إليــه الشــعب الســوري لســوراي الغــد بعــد اخلــالص مــن االســتبداد ومجيــع أركانــه.
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Birkaç gün önce yayınlanan bir gazete haberi, üç ülkenin Suriye’nin başlıca zenginliklerini 
aralarında bölüşeceğini öne sürdü (Fosfat Rusya’ya, petrol ABD’ye, Zeytin Türkiye’ye). Haberin 
içeriğinin doğru olup olmadığı bir kenara bırakılacak olursa, haberin Suriye’nin bugün ulaşmış 
olduğu bölünme ve maddi kaynaklarının yağmalanma, beşeri kaynaklarının istismar edilme duru-
munu gözler önüne serdiği görülecektir. Nitekim Suriye, geçtiğimiz yıllar boyunca Suriye meseles-
ine müdahil olmuş “de facto” devlet ve gruplarının ortak malı haline gelmiş durumdadır.
Son birkaç yıldır Suriye ve çevresinde yaşanan çatışma, mevcut haritalarda sürekli değişikliklere 
yol açmaktadır. Günümüzde oluşan harita, Suriye’yi 4 yapıya ayırmış durumdadır: Birinci ve 
yüzölçümü olarak en büyüğü, Esed rejimi, İran ve Rusya arasında kurulmuş olan ortak yapıdır. 
Bu yapı sahilden ülkenin iç bölgelerindeki Halep’e, kuzeyden de güneyin en ucundaki Dera ve 
Süveyda’ya kadar uzanmakta, doğu ve kuzeydoğuda Hasiçi ve Deyrizor’a kadar dağınık biçimdeki 
egemenlik bölgelerinden müteşekkil bulunmaktadır. İkinci oluşum olarak ABD ise, Hasiçi bölge-
sinin çoğuna ve doğudan Deyrizor, kuzeyden ise Halep’e kadar olan bölgeye hakimdir. ABD böl-
geyi, PYD’nin çekirdeğini oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi’ndeki müttefikleri vasıtasıyla 
idare etmektedir. Rejimin Suriye Demokratik Konseyi’yle Deyrizor ve Suriye çölü bölgesinin bir 
kısmındaki kesişme noktasında ise üçüncü yapı olan ve DAEŞ’in kalıntılarının hakimiyeti altında 
bulunan bölge yer almaktadır. Zira örgüte karşı yapılan son savaş, tamamen ortadan kalkmasını 
sağlamamıştır. Dördüncü ve son yapı ise, İdlib ve civarından başlayarak Halep, Hama ve Laz-
kiye kırsallarına uzanmakta ve Türkiye’nin nüfuz alanı kabul edilmektedir. Burada Türkiye’nin 
varlığını destekleyen ve desteklemeyen silahlı yerel güçler de bulunmaktadır.
Açıkça anlaşıldığı üzere haberde Suriye’nin bazı zenginliklerinin bölüştürüleceğine dair söylenen-
ler, mevcut yapıların varlığıyla ilişkilidir. Ki bu yapılar başlıca zenginliklere, hatta ulaşabildiği tüm 
kaynak ve imkanlara el koymaktadır. De facto güçleri silahlanma ve askeri güç kullanımının, buna 
bağlı olarak da silahlı örgütlerin zuhurunun başlangıcından bu yana söz konusu davranışı ben-
imsemiştir. Hatta bu durum Esed rejiminin yardım istediği güçlerin sahneye çıkışından, belki de 
kaosun perçinlenişinden, terör, uluslararası müdahale ve buna karşı verilen varoluş mücadelesine 
dair konuşmalardan daha öncesine tesadüf etmektedir.
Silahlı örgütler egemenlikleri altında bulunan bölgelerdeki imkan ve kaynaklara el koymuş, bunu 
çeşitli bahaneler altında çoğu yer ve zamanda tekrarlamışlardır. Bazı örgütler rejime ait olmaları 
hasebiyle kimi kamu mallarına birer ganimet olarak el koymuş, bazıları Suriye’nin kuzeyindeki 
tahıl depolarını ekmek temini amacıyla ele geçirmiştir. Kimileri Hasiçi ve Deyrizor’daki petrol 
rafinerilerini silahlı örgütleri finanse etmek ve rejimin yürüttüğü savaş neticesinde güçlerini ve 
imkanlarını kaybetmiş olan halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ele geçirmiştir. Kimileri ise sınır 
kapılarından elde ettikleri gelirleri silahlı örgütleri desteklemek amacıyla kullanmıştır. Bu tür 
uygulamalar halen İdlib ve çevresindeki bölgelerde sınır kapılarından gelir elde etme şeklinde, 
Türkiye’ye bağlı örgütlerin finansmanında kullanılmak üzere sürdürülmektedir.
Bununla beraber bu tür bir el koyma faaliyeti, aslında en büyük tehlike değildir. Zira bu tür faali-
yetler çoğunlukla geçici olup, zaman ve mekan ile sınırlıdır. Geçtiğimiz yıllardaki silahlı gruplarla 
yaşanan tecrübeler de bunun ispatıdır; radikal terörist yapıların da içerisinde yer aldığı bu grupların 
çoğunun varlığı ve nüfuzu sona ermiş, bazılarınınki ise gözle görülür biçimde zayıflamıştır.
Zenginliklerin bölüştürülmesi ve yağmalanması konusunda yapılan anlaşma ve faaliyetler ise daha 
küçük bir tehlike arz etmektedir. Çünkü bu faaliyetler rejimin hakimiyet alanının dışında bulunan, 
örneğin ABD himayesindeki Suriye Demokratik Konseyi ve Türkiye’nin nüfuz ve egemenlik alanı 
içerisindeki silahlı grupların bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilmekte olup, tamamıyla himay-
eyle sınırlı kalmaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerin geçici olduğu da aşikardır. Söz konusu bölgelerde 
yürütülen faaliyetler bu bölgeler başka güçlerin eline geçene yahut Suriye meselesi tam anlamıy-
la çözülene kadar devam etse de durum aynıdır. Nitekim Rakka 2014’ten bu yana önce rejimin, 
sonra Özgür Suriye Ordusu’nun, ardından Nusra Cephesi’nin ve DAEŞ’in, son olarak da Suriye 
Demokratik Güçleri’nin eline geçmiştir.
Suriye Demokratik Güçleri’nin yaptığı en önemli icraat, egemenliği altındaki bölgelerde bulunan 
petrol ve doğalgaz rafinerilerine el koymak ve komşu bölgelerdeki kişi, araç ve malzemelerin hare-
ketine, yine halka ve işçilere vergi getirmektir. Bu icraatların arasında en önemli iki uygulamadan 
birincisi, şehirde olmayan kişilerin mallarına el koymak ve yakınlarının bu mallar üzerinde tasar-
rufta bulunmasına izin vermemektir. İkincisi ise Suriyelileri zorla askere almak ve başkalarıyla 
savaştırmaktır. Tüm bu uygulamalar Esed rejiminin uygulamalarıyla benzerlik göstermektedir.
Kaynak bölüştürme ve yağmalama faaliyetleri, Esed rejiminin Suriye’nin çoğu kaynağının 
kendilerine bağlandığı müttefikleri İran ve Rusya ile birlikte yaptıklarıyla zirve noktasına ulaş-
maktadır. Nitekim rejim, bu iki tarafla üretim ve hizmet alanlarında uzun vadeli yüzlerce anlaşma 
imzalamıştır. Bu anlaşmalar bağlamında petrol, doğalgaz, fosfat ve turizmle ilgili olarak yalnızca 
2018 yılında 80 Rus şirketi Suriye’de iş imkanlarını incelemek için bulunmuştur. Rusya’nın bu 
alandaki faaliyetleri, Esed rejimi ile yapmış olduğu ve Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili 
düzenlemeler getiren stratejik anlaşmalara ek olarak düşünülmelidir. Zira Rusya 2015 yılında Esed 
rejimini desteklemek ve devrilmesini önlemek amacıyla Suriye’ye müdahale etmiştir.
Doğal olarak İran’ın Esed rejimiyle yaptığı özel anlaşmalar da tarım, petrol, endüstri, hayvancılık 
ve limanları kapsamış, ayrıca 2012 yılındaki bir anlaşmayla vergilerden muaf bir şekilde ihracat 
yapabilmeye başlamıştır. İran’ın rejimle yaptığı anlaşmaları pekiştiren diğer bir unsur da, İran’ın 
toplumun içine ve rejime ait kurumlara girmesi ve böylece Şiileştirme ve kültürünü yayma faa-
liyetlerini arttırmasıdır. İran daha fazla Hüseyniye inşa etmekte, konut ve ticari gayrimenkuller 
satın almakta ve bu sayede özellikle Şam ve çevresinde olmak üzere demografik dönüşümler 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
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تقاسم سوريا ونهبها

أشــار تقريــر صحــايف نشــر قبــل أايم إىل تقاســم ثــالث مــن الــدول لثــروات رئيســية يف ســوراي، حيــث أكــد التقريــر أن 
)الفوســفات لروســيا والنفــط ألمــركا والزيتــون لرتكيــا(، وعــدا صحــة احملتــوى، فــإن التقريــر يصلــح ليكــون إشــارة إىل مــا 
صــارت إليــه احلالــة الســورية مــن تقاســم للبــالد وهنــب قدراهتــا املاديــة، واســتغالل إمكانياهتــا البشــرية، وقــد أصبحــت 

مشــاعاً لقــوى األمــر الواقــع مــن دول ومجاعــات، تدخلــت يف القضيــة الســورية خــالل الســنوات املاضيــة.
وإذا أدت ســنوات الصــراع املاضيــة يف ســوراي وحوهلــا إىل تغيــرات مســتمرة يف خرائــط الواقــع، فــإن اخلريطــة احلاليــة، جتعــل 
ســوراي موزعــة إىل 4 كيــاانت؛ أوهلــا وأكرهــا مســاحة، كيــان مشــرتك لتحالــف نظــام األســد مــع اإليرانيــن والــروس، وميتــد 
مــا بــن الســاحل ووســط البــالد مــن حلــب يف الشــمال إىل أقصــى اجلنــوب يف درعــا والســويداء مــع جــزر ســيطرة حمــدودة 
يف الشــرق والشــمال الشــرقي موزعــة مــا بــن احلســكة وديــر الــزور، فيمــا تفــرض الــوالايت املتحــدة ســيطرهتا يف الكيــان 
الثــاين علــى امتــداد القســم األكــر مــن اجلزيــرة الســورية وصــواًل إىل حميــط ديــر الــزور شــرقاً وحلــب يف الشــمال، وتديــر 
املنطقــة بواســطة حلفائهــا يف جملــس ســوراي الدميقراطيــة الــذي يشــكل أكــراد حــزب االحتــاد الدميقراطــي نواتــه الصلبــة، 
ويوجــد يف منطقــة متــاس النظــام مــع جملــس ســوراي الدميقراطيــة يف حميــط ديــر الــزور وجــزء مــن الباديــة الســورية الكيــان 
الثالــث الواقــع حتــت ســيطرة مــا تبقــى مــن تنظيــم داعــش، حيــث مل تنجــز احلــرب األخــرة ضــد التنظيــم مهمــة القضــاء 
عليــه، وميتــد الكيــان الرابــع واألخــر يف إدلــب وجوارهــا ذاهبــاً ابجتــاه أجــزاء مــن أرايف حلــب ومحــاة والالذقيــة، ويعتــر 
هــذا الكيــان دائــرة للنفــوذ والســيطرة الرتكيــة، رغــم مــا يظهــر فيــه مــن قــوى حمليــة مســلحة، تتــوزع بــن مؤيــد وداعــم للوجــود 

الرتكــي ومناهــض لــه.
وكمــا هــو واضــح، فــإن مــا أشــار إليــه التقريــر مــن تقاســم لبعــض ثــروات ســوراي مرتبــط بواقــع الكيــاانت احلاليــة، والــي ال 
تســتأثر، وتضــع يدهــا علــى الثــروات الرئيســية، بــل علــى كل املــوارد واإلمكانيــات املتاحــة، وهــو الســلوك الــذي مارســته 
ســلطات األمر الواقع مع بدء التســلح والعســكرة، وما أسســته من تنظيمات مســلحة، وأخرى اســتدعاها نظام األســد، 
أو قبــل بوجودهــا مبــا يعنيــه مــن تعزيــز للفوضــى، ومــن ترســيخ ملقوالتــه عــن اإلرهــاب والتدخــالت الدوليــة واحلــرب الكونيــة 

ضده.
وإذ وضعــت التشــكيالت املســلحة يدهــا علــى اإلمكانيــات واملــوارد يف أماكــن ســيطرهتا، وكررتــه يف معظــم األماكــن 
واألوقــات، حتــت حجــج ومــررات متعــددة، وجــدت بعــض التنظيمــات يف االســتيالء علــى املمتلــكات العامــة غنائــم 
ابعتبارهــا كانــت مملوكــة للنظــام، وأخــرى رأت يف وضــع اليــد علــى خمــازن احلبــوب يف الشــمال الســوري، إجــراء مطلــوابً 
لتمويــل  فرصــة  الــزور  احلســكة وديــر  النفــط يف  إنتــاج  مناطــق  علــى  االســتيالء  آخــر رأى يف  اخلبــز، وبعــض  لـــتأمن 
النظــام عليهــم،  الذيــن خســروا قدراهتــم وإمكانياهتــم يف حــرب  التشــكيالت املســلحة، وأتمــن احتياجــات الســكان 
والبعــض اســتثمر رســوم املعابــر لتمويــل تشــكيالت مســلحة، وال حيتــاج إىل أتكيــد قــول، إن هــذا النمــط مــن إجــراءات 
التشــكيالت املســلحة مســتمر يف إدلــب وجوارهــا علــى حنــو مــا هــي عليــه رســوم املعابــر، الــي تســاهم يف متويــل تشــكيالت 

مواليــة لرتكيــا.
غــر أن هــذا النمــط مــن االســتيالء علــى املــوارد يف الظــروف الســورية، ال ميثــل اخلطــر األكــر، ألنــه يف الغالــب اســتيالء 
مؤقــت وحمــدود يف الزمــان واملــكان، وهــذا مــا أثبتتــه جتربــة مجاعــات مســلحة يف الســنوات املاضيــة، وانتهــى أغلبهــا مبــا فيهــا 

مجاعــات إرهابيــة متطرفــة، وتراجــع وجــود بعضهــا ونفوذهــا بصــورة ملموســة.
وإذا كان مــن إطــار توضــع فيــه اتفاقــات وإجــراءات تقاســم اإلمكانيــات وهنبهــا، فــإن األقــل خطــراً، مــا يتــم يف املناطــق 
اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام مبــا فيهــا مناطــق ســيطرة جملــس ســوراي الدميقراطيــة حتــت الرعايــة األمركيــة، ومناطــق ســيطرة 
التشــكيالت املســلحة يف منطقــة النفــوذ والســيطرة الرتكيــة، ألن كل اإلجــراءات هنــاك حمكومــة ابحلمايــة ، مــن املســلم أهنــا 
لــن تبقــى، وهــي إجــراءات مؤقتــة، ســواء كانــت مســتمرة حــىت انتقــال تلــك املناطــق لســيطرة أطــراف أخــرى )وقــد انتقلــت 
الرقــة منــذ عــام 2014 مــن حتــت ســيطرة النظــام إىل )اجليــش احلــر( مث إىل )النصــرة(، وبعدهــا إىل )داعــش( قبــل أن 

تســتعيدها قــوات ســوراي الدميقراطيــة( أو ابنتظــار التوصــل إىل تســوية كاملــة للقضيــة الســورية.
إن أهــم مــا مت القيــام بــه مــن جانــب ســوراي الدميقراطيــة يف مناطــق ســيطرهتا، هــو االســتيالء علــى مراكــز إنتــاج النفــط 
والغــاز، وفــرض رســوم مــرور علــى األشــخاص واملركبــات والســلع مــع اجلــوار، وضرائــب علــى الســكان واألعمــال، ولعــل 
األهــم فيمــا يتــم مــن إجــراءات هنــاك أمــران؛ أوهلمــا االســتيالء علــى ممتلــكات الغائبــن مــن الســكان ومنــع حــىت األقربــن 
مــن أهاليهــم التصــرف هبــا، والثــاين فــرض التجنيــد اإللزامــي علــى الســورين، ودفعهــم للقتــال ضــد اآلخريــن، ويتماثــل 

اإلجــراءان مــع مــا يقــوم بــه نظــام األســد يف أماكــن ســيطرته.
وتبلــغ إجــراءات تقاســم املــوارد وهنبهــا ذروهتــا، فيمــا يقــوم بــه نظــام األســد مــع شــركائه اإليرانيــن والــروس الذيــن ربطــت 
غالبيــة مــوارد وقــدرات ســوراي هبمــا. فقــد وقــع النظــام مــع الطرفــن مئــات االتفاقــات املديــدة، الــي تناولــت خمتلــف 
القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة ومنهــا اتفاقــات تتعلــق إبنتــاج النفــط والغــاز والفوســفات والســياحة، متــت مــع روســيا، الــي 
ســجلت يف عــام 2018 وحــده دخــول 80 شــركة روســية الســتطالع آفــاق العمــل يف ســوراي، وكلــه يضــاف إىل االتفــاق 
االســرتاتيجي بــن روســيا ونظــام األســد الــذي ينظــم الوجــود الروســي العســكري يف ســوراي وتدخــل موســكو عــام 2015 

لدعــم نظــام األســد ومحايتــه مــن الســقوط.
ومــن الطبيعــي، حصــول إيــران علــى مكانــة مميــزة يف اتفاقاهتــا مــع نظــام األســد، وقــد مشلــت جمــاالت الزراعــة والنفــط 
والصناعــة والثــروة احليوانيــة واملوانــئ، إضافــة إىل رفــع صادراهتــا، الــي مت إعفاؤهــا مــن الضرائــب يف عــام 2012، وممــا 
يعــزز قيمــة االتفاقــات مــع النظــام، إجــراءات تتابعهــا إيــران يف التمــدد داخــل اجملتمــع ومؤسســات النظــام احلاكــم، لتعزيــز 
نشــاطها يف التشــيع ونشــر ثقافتــه، وإنشــاء املزيــد مــن احلســينيات، وشــراء املزيــد مــن عقــارات ســكنية وجتاريــة علــى طريــق 

إحــداث تغيــرات دميوغرافيــة وخصوصــاً يف دمشــق وحميطهــا.
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أعتقــد أن مجيــع الســورين )معارضــن ومؤيديــن( يتمنــون أن يُغلــق اجلــرح الســوري، وأن تســتعيد ســوراي املريضــة 
عافيتهــا، وأن تعــود إىل مكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة، فقــد دفــع الشــعب مثنــاً ابهظــاً جــراء املطالبــة ابحلريــة 
والكرامة، وبعد أن محي الوطيس وحتولت ســوراي إىل مســتنقع دم ودمار، اكتشــف اجلميع)شــعباً وســلطة( أهنم 
صــاروا خــارج امللعــب السياســي، وأن قضيتهــم الكــرى ابتــت الكــرة الــي تتقاذفهــا األرجــل، مث ذّرت هبــا رايح 
املصــاحل الدوليــة الــي راحــت تتصــارع ابمسهــم وعلــى أرضهــم، وهــم بــن ضائــع يف بــالد التشــرد واللجــوء أو صابــر 
مذعــن للســلطة القويــة، أو معــارض حــامل مبــا اســتحال أن حيققــه، فأمــا الثــوار األشــداء فهــم اليــوم بــن قتيــل 
ومعتقــل ومشــرد حمبــط، وهنــاك علــى الضفتــن منتفعــون يبحثــون عــن ثــراء، وبعضهــم حقــق مبتغــاه، وآخــرون مــا 

يزالــون يســعون إىل مصــاحل فرديــة غــر آهبــن بــكل مــا حــدث مــن مــآس. 
ومل تتمكــن الســلطة العســكرية مــن الوصــول إىل حــل وســط مــع الشــعب يف مطالبــه، وقــد كلفتهــا اســتعانتها 
إبيــران وروســيا مثنــاً فادحــاً، حيــث فقــدت ســيادهتا وابتــت جمــرد منفــذ لألوامــر اخلارجيــة، ولقــد كان ســهاًل 
)إدخال الدب إىل الكرم( ولكن مل يعد من الســهل إخراجه، فاإليرانيون الذين خاضوا حرابً شرســة ضد أهل 
الســنة وهــم غالبيــة الســكان يف ســوراي حققــوا حلمــاً اترخييــاً هــو رفــع الــراايت املذهبيــة والدينيــة، واإلســراع ببنــاء 
احلســينيات، وإقامــة االحتفــاالت والطقــوس اخلاصــة هبــم يف املســجد األمــوي حتديــداً، وهــم يعلنــون العــداء، ممــا 
جعــل املوقــف الشــعيب مــن روســيا أقــل حــدة مــع أهنــا هــي الــي محــت النظــام مــن الســقوط )كمــا أعلــن الفــروف( 
يف حــن فشــلت إيــران وأتباعهــا مــن امليليشــيات الطائفيــة، ذاك أن روســيا ال متلــك مشــروعاً دينيــاً أو فكــرايً 
تريــد فرضــه علــى النــاس، فهــي تبحــث عــن موقــع دويل يف الســاحة العامليــة بعــد أن عانــت ربــع قــرن ونيــف مــن 
التهميــش واإلمهــال، وقــد تعافــت إىل حــد كبــر مــن تداعيــات ســقوط االحتــاد الســوفييي، واســتعادت الكثــر 
مــن قواهــا املتعافيــة، وبــدأت رحلــة العــودة إىل املســرح الــدويل مــن القــرم، وحــن عاقبهــا الغــرب، وأمهــل دورهــا يف 
معاجلــات تداعيــات مــا مســي الربيــع العــريب، وجــدت الفرصــة الكــرى يف ســورية، وعلــى الرغــم مــن أهنــا دمــرت 
العديــد مــن القــرى واملــدن الســورية بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب )وهــو اإلرهــاب الــذي صنعتــه إيــران بدعمهــا 
لداعــش، واهتُِمــت إدارة أوابمــا بدعمهمــا( لكــن غالبيــة الســورين يعتقــدون أن روســيا ال تكــّن أحقــاداً اترخييــة 
أو عقائديــة ضــد الســورين كمــا تكــن هلــم إيــران، وبعــض الســورين أيملــون أن تبــدو روســيا جــادة يف البحــث 

عــن حــل وســط بــن الشــعب والســلطة.
واحلــل الوســط الــذي أتفهمــه، هــو مــا بــن إســقاط النظــام، وبــن اإلذعــان املطلــق لــه واالعــرتاف ابنتصــاره، 
إنــه يف رأيــي هــو العــودة )حســب املمكــن يف لغــة السياســة( إىل مطالــب الشــعب األوىل يف إصــالح النظــام، 
وقــد ســلمت بعــض املعارضــة ابلتنــازل عــن مطلــب )إســقاط النظــام( منــذ أواخــر عــام 2015، حــن قبلــت 
ابلتشــاركية عــر بيــان جنيــف مث القــرارات الدوليــة وآخرهــا 2254، وهــو مــا أقرتــه روســيا، وال تــزال الــوالايت 
املتحــدة ُتصــر عليــه ولئــن كان العــامل قــد جتاهــل مــا فعلــه الرئيســان ترامــب وبوتــن يف اختصــار قضيــة ســوراي يف 
دســتور وانتخــاابت، دون التوقــف عنــد تراتبيــة القــرار الــدويل الــذي ينــص علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة، 
فإّن تعثـَُر تشكيل اللجنة الدستورية دليل على ضرورة العودة إىل تلك الرتاتبية، وال أظن أن أحداً يف املعارضة 
يريــد ســقوط الدولــة الســورية، وال أحــد يف املــواالة يطمئــن إىل مــا وصلــت إليــه البــالد مــن دمــار وتفــكك 
اجتماعــي، وضعــف عســكري وسياســي، وغيــاب دويل، واجلميــع يقــرون يف لقاءاهتــم االجتماعيــة أن غيــاب 
احلكمــة يف املعاجلــة مــن البدايــة هــو الــذي قــاد إىل مــا حــدث، وغالبيــة املعارضــن السياســين عارضــوا احلــل 
العســكري، وكانــوا دعــاة حــوار ســلمي سياســي، وأان منهــم، وحنــن اليــوم مــع إغــالق اجلــراح، ولكــن اخلــالف 
الراهــن هــو بــن فريقــن، أحدمهــا يريــد إغــالق اجلــرح علــى مــا فيــه مــن دم وقيــح وعفــن، واثنيهمــا يريــد تنظيــف 

مــا حتــت اجلــرح، لضمــان الشــفاء واملعافــاة.
وعلــى صعيــد شــخصي ولعلــي أمثــل هبــذا الــرأي غالبيــة بــن املعارضــن، ندعــو إىل تنظيــف مــا حتــت اجلــراح قبــل 
اإلغــالق، ألن مــا يبــى علــى خطــأ ســيكون خطــأ مســتمراً، وســينفجر مــا حتــت اجلــراح مــرة أخــرى مبــا فيــه مــن 
تقيــح كريــه، وحــن يتــم التنظيــف ســينهض الشــعب كلــه للتســامي فــوق اجلــراح، وإلعــادة البنــاء مــن جديــد، علــى 

أســس مــن االعــرتاف اجلــاد حبقــوق الشــعب، وحبريتــه وكرامتــه وحتقيــق شــرعية مطلبــه بدولــة مدنيــة دميقراطيــة.

Şahsi kanaatimce Suriyelilerin tamamı (gerek muhalif gerekse de rejim yanlısı olsun), Suri-
ye’nin yaralarının sarılmasını, hasta Suriye’nin sağlığına kavuşmasını ve ülkelerinin bölgesel 
ve uluslararası statüsünü geri kazanmasını arzulamaktadır. Zira Suriye halkı özgürlük ve onur 
talebinde bulunması nedeniyle büyük bir bedel ödemiş, Suriye bir kan ve yıkım bataklığına 
dönüşmüştür. Hem rejim hem de halk, siyasi arenanın dışında kaldıklarını ve büyük meseleler-
inin artık ayaktan ayağa atılan bir top haline geldiğini anlamıştır. Ardından uluslararası çıkar-
ların rüzgarıyla savrulmuşlar, toprakları ve kendileri adına bir savaş yürütülmeye başlamıştır. 
Böylece ya sürgün veya ilticaya mecbur kalmışlar, ya güçlü bir otoritenin itaati altında sabret-
mişler veyahut da gerçekleşmesi imkansız bir hayale sahip muhalifler olmuşlardır. Kararlı 
devrimciler ise bugün ya öldürülmüş, ya tutuklanmış ya da hayal kırıklığı içinde yurdundan 
çıkarılmıştır. Bazıları servet ve zenginliklerden yararlanma peşinde koşmuş, bunlardan bir 
kısmı amacına ulaşmışken diğerleri ise yaşanan trajedileri umursamaksızın hala kişisel çıkar-
larının peşinde koşmaktadır.
Askeri otorite halkın taleplerine karşı itidalli bir çözüme ulaşamamıştır. İran ve Rusya’dan 
yardım istemesi de kendisine pahalıya patlamış, egemenliğini kaybederek dış ülkelerin emirler-
inin uygulayıcısı haline gelmiştir. “Ayıyı bağa sokmak” kolay olsa da, bağdan çıkarmak artık 
zordur. Zira Suriye halkının çoğunluğunu oluşturan Sünnilere karşı amansız bir savaşa girişen 
İranlılar, tarihi hayallerini gerçekleştirerek mezhebi ve dini sancaklarını yükseltmiş ve acele 
bir şekilde Hüseyniyeler inşa etmeye girişmişlerdir. Özellikle de Emevi Camii’nde kendile-
rine özel kutlama ve dini törenler sergilemişlerdir. Düşmanlıklarını ilan eden İranlılara karşın, 
halkın Rusya’ya karşı tavrı daha yumuşak olmuştur. Halbuki İran ve mezhepçi destekçileri 
başarısız olurken, rejimi devrilmekten koruyan (Lavrov’un açıkladığı üzere) Rusya olmuştur. 
Nitekim Rusya’nın insanlara dayatmak istediği dini veya düşünsel bir projesi bulunmamakta, 
Rusya yalnızca uluslararası arenada kendisine bir konum elde etmek istemektedir. Zira çeyrek 
asır boyunca dışlanmış ve görmezden gelinmiş, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bir nebze 
de olsa gücünü toplamış ve Kırım üzerinden uluslararası sahneye geri dönmeye başlamıştır. 
Batı kendisini cezalandırdıktan ve Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin yansımalarını or-
tadan kaldırma konusunda oynadığı rolü hiçe saydıktan sonra ise aradığı büyük fırsatı Suri-
ye’de yakalamıştır. Suriye’de terörle mücadele adı altında birçok köy ve şehri yerle bir etmiş 
olsa da – ki bu terör İran’ın DAEŞ’i desteklemesi sonucu doğmuştur ve Obama yönetimi her 
iki tarafı da desteklemekle itham edilmiştir – Suriyelilerin çoğu Rusya’nın, kendilerine İran’ın 
duyduğu gibi tarihsel ya da inançsal bir kin duymadığını düşünmektedir. Yine bazı Suriyeliler 
de Rusya’nın halk ve rejim arasında itidalli bir çözüm bulma konusunda rol oynayabileceğine 
inanmaktadır.
Anladığım kadarıyla itidalli çözüm, rejimi devirmek ile ona mutlak anlamda teslim olarak zaf-
erini kabul etmek arasında bir yerdedir. Kanaatimce – siyaset dilinde mümkün olduğu ölçüde 
– gerekli olan halkın ilk taleplerine, yani rejimin reform yapması yoluna gitmektir. Nitekim 
bazı muhalifler 2015’in sonlarından bu yana “rejimin devrilmesi” talebinden taviz verme yol-
una gitmiş ve Cenevre Beyannamesi ve BM’nin 2254 numaralı kararı ile katılımcı bir yapıyı 
kabul etmiştir. Rusya da bu durumu ikrar etmiş olup, ABD halen aynı görüşte ısrar etmekte-
dir. Ancak tüm dünya Trump ve Putin’in Suriye meselesini anayasa ve seçimler hususlarıyla 
sınırlandırmasını ve geçici bir yönetim konseyi kurulmasını öngören BM kararının üzerinde 
durmamasını görmezden gelmektedir. Anayasa komisyonunun teşkil edilmesinin sekteye 
uğraması, söz konusu aşamalı yapının uygulanmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Mu-
halefetten kimsenin Suriye Devleti’nin yıkılmasını istediğini sanmıyorum. Rejim yanlıların-
dan da kimse ülkenin yaşadığı yıkım, sosyal çözülme, askeri ve siyasi zaaf ile uluslararası are-
nadan uzak kalma halinden memnun değildir. Herkes bir araya geldiğinde, başlangıçta sorunu 
çözme konusunda hikmetli davranılmadığını, bunun ise durumu bu noktaya getirdiğini kabul 
etmektedir. Siyasi muhaliflerin çoğu askeri çözüme karşı çıkmış, barışçıl siyasi diyalog çağrısı 
yapmıştır ki ben de bu kişilerden birisiyim. Bizler bugün yaraların sarılması taraftarıyız. Fakat 
iki taraf arasındaki mevcut anlaşmazlık nedeniyle bir kesim yarayı kan ve irinini temizle-
meden kapatmayı, diğer bir kesim ise yaranın içini temizleyerek iyileşmesini garanti altına 
almayı istemektedir.
Şahsen bu görüşümle muhaliflerin çoğunun temsilcisi olarak ben, yarayı kapatmadan önce 
temizlemekten yanayım. Çünkü hata üzerine kurulan yapı sürekli hatalara yol açacak, yaranın 
içindekiler çirkin bir iltihap olarak yeniden ortaya çıkacaktır. Ancak yara temizlenirse halk uy-
anacak ve halkın haklarının gerçek anlamda kabul edildiği bir zeminde, özgür, onurlu, medeni 
ve demokratik bir devlet talebini hayata geçirmiş bir şekilde ülkesini yeniden inşa edecektir.
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Geçtiğimiz günlerde Washington DC’de Türkiye’nin de Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu tarafından temsil edildiği DEAŞ karşıtı koalisyonun 79 üyesi bir araya gelerek 
DAEŞ terörünü ve Suriye meselesini masaya yatırdı. Toplantının haberleri aslında bir bakı-
ma DAEŞ’in ölüm ilanının verileceği bir değerlendirme toplantısı olarak duyuruldu. Neler 
konuşuldu, ne tür değerlendirmeler yapıldı, aslında çok da önemli değil.
Çok açık ve net biliyoruz, çünkü bilfiil gördük, yaşadık. DAEŞ’le mücadele, Suriye’de asıl 
büyük sorun olarak Esad’la mücadelenin bir aşamasında, Esad’a bir can simidi olarak yetişmiş 
bir operasyondan başka bir şey yapmadı.
İşte, kendi halkından bir milyona yakın insanı acımasızca katleden, 12 milyon insanı evler-
ini terk etmek zorunda bırakan, evlerini, şehirlerini yakıp yıkan Esed hala ayakta, çünkü bir 
aşamada herkes asıl sorunun Esed değil DAEŞ olduğunda birleşiverdi ve bugün onun ölüm 
ilanı verilmekte olduğu halde, DAEŞ’i de doğuran asıl sorun orta yerde duruyor ve bu 79 
ülkenin gündeminde artık Esed yok bile. Peki, bir terör örgütü olarak DAEŞ’le mücadele kaç 
DAEŞ teröristini bertaraf etti? Buna mukabil DAEŞ’le mücadele adına kaç sivil, masum Suri-
yeli çoluk çocuk, sivil insan öldü, bilen var mı?
Rakka’yı DAEŞ’ten temizlemek için ortada Rakka diye bir şehir bırakılmadı. Tam fıkradaki 
gibi. Hani adamın alnına konmuş sineği aptal arkadaşı kurşunla öldürür de “bir sizden bir bi-
zden” der ya? Bir farkla tabi, bunlar aptal değil. Bunların kastı zaten insanı öldürmek, insanın 
alnına yapışan sineği bile bahane olarak kullanabiliyorlar.
Böylece DAEŞ bahanesiyle Rakka’da ve başka şehirlerde, taş üstünde taş, baş üstünde baş 
bırakılmadı. İşin sonucunda DAEŞ’ten gerçekten temizlendi Rakka ama ortada Rakka diye bir 
şehir kalmadı, kalan harabelere de PKK-YPG militanları yerleştirildi.
Üstelik Rakka’nın DAEŞ’ten son temizliği de garip bir biçimde DAEŞ militanlarının bertaraf 
edilmesiyle değil, al takke ver külah YPG ve ABD askerlerinin gözetiminde, himayesinde 
hatta merasimleri eşliğinde Rakka’dan yolcu edilmeleriyle sağlandı.
Peki harap olan şehirler neden harap edildi, öldürülenler neden öldürüldü? Bunun Suriye 
halkına nasıl bir katkısı oldu? DAEŞ’in ne ölümünü ne de bertaraf edilişini görmediğimize 
göre DAEŞ neye dönüştürüldü? Hangi görev için nereye ve hangi kılık altında atanmış oldu?
Bu sorular askıda dururken 79 ülkenin DAEŞ karşıtı koalisyonda neyin müzakeresini hangi 
yapıcı zeminde yapabilecekler?
Bir de 79 ülkenin bu iş için toplandıkları yerde 7 ülke ayrıca bir toplantı yaparak Suriye’nin 
geleceğini konuşmuşlar. ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayınlanan basın açıklamasına 
göre ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları 
bir araya gelerek Suriye meselesini ayrıca ele alarak kendi ayrı görüşlerini ifade etmişler. 
Açıklamada Suriye’de “askeri çözüm aramanın yanlışlığı” özellikle vurgulanıyor ve BM’nin 
barışı ve çözümü sağlamak için yürüttüğü çabalara destek verileceği söyleniyor. Açıklama 
dün bizim basında “7 ülke kendi güçlerini bölgeye yerleştirmek için Türkiye’ye karşı hare-
kete geçti” başlığıyla yansıdı. Doğrusu açıklamada doğrudan Türkiye’nin ismi geçmiyor ama 
“Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki 
gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz” vurgusuy-
la, “silahlı çözüm arayışında bulunanlar”dan kastın Türkiye olduğu çıkarsaması yapılmış. Tür-
kiye’nin ismi geçmiyorsa da, bir çok mahfilde kastın Türkiye olduğunun bu ülkeler tarafından 
düşünülüp konuşulduğu sır değil. Duyan da zanneder ki, Suriye’de herkes barış için sadece 
siyasi çözüm arayışı içindeymiş de bir tek Türkiye silahlı çözümden yanaymış. Türkiye’nin 
Suriye sınırlarında bir oldu bittiyle bir terör örgütüne bir devletçik kurdurulma çabalarına karşı 
her türlü savunma hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini deklere etmiştir, bu doğru. Ancak 
bunun silahlı çözüm istemekle ne alakası var?
Esas burada DAEŞ’ten hiç de farkı olmayan bir terör örgütünü onbinlerce tır dolusu silahla 
donatmanın kendisi değil midir silahlı müdahale? Bunu yapanlara karşı Türkiye’nin seyirci 
kalmasını beklemek de ne demek? Siz bir tek kendinizi akıllı, alemi aptal mı sanıyorsunuz?
Hem Suriye’yi istikrarsızlaştırma suçlamasını yapabilecek en son yediliye mi düşmüş Suri-
ye’nin istikrarı üzerine konuşmak?
Her türlü müdahalesi sadece ölüm, katliam, tehcir ve yıkım getiren bu ülkelere karşılık Türki-
ye’nin Suriye’ye bütün müdahaleleri sadece insani müdahale, yardım ve onarım getirdi. İşte 
Türkiye’nin şimdiye kadar yaptığı iki askeri müdahale olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın 
sonucuna bakın. Her iki müdahaleden sonra bu ülkelerden bir Allah’ın kulu göç etmek zorun-
da kalmadığı gibi, şu ana kadar bu bölgelere daha önce göç etmek zorunda kalmış 300 bine 
yakın Suriyeli dönüp yerleşmiş durumda. İşte Türkiye’nin askeri müdahalesi ve sizin fitne-
fücur entrikalarla birlikte yürüttüğünüz askeri müdahalelerinizin sonucu.
Sizin yaptığınız veya desteklediğiniz er müdahalenin faturasını önce Suriye halkı canıyla, 
malıyla yurduyla ödüyor, sonra Türkiye oluşturduğunuz göç dalgalarını kabul edere, yaralarını 
tamir ederek ödüyor.
Bugün Yemen’de, Libya’da, Mısır’da, Irak’ta sizin müdahalelerinizin sonuçlarını bütün dünya 
ibretle ve nefretle seyrediyor. Dünyayı fitne-fesada boğdunuz, hala doymadınız.
Azıcık utanın ve insanlığınıza dönününüz, kalmışsa bir nebze!

ومن يهتم باستقرار سوريا؟

اســتضافت واشــنطن قبــل أايم قالئــل مؤمتــراً حبضــور 79 دولــة عضــوة ابلتحالــف ضــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب، مثــل فيــه وزيــر 
اخلارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو تركيــا، تنــاول فيــه احلاضــرون امللــف الســوري وأنشــطة داعــش اإلرهابيــة، وقــد نشــرت األخبــار 
اخلاصــة هبــذا املؤمتــر لتصويــره أبنــه اجتمــاع تثميــين ســيعلن فيــه وفــاة داعــش بطريقــة مــا، وليــس مــن املهــم بشــكل كبــر مــاذا 

نوقــش وأي التقييمــات أجريــت خــالل هــذا املؤمتــر؟؟.
نعلــم هــذا األمــر بــكل صراحــة ووضــوح، ذلــك أننــا رأينــاه وعايشــناه علــى أرض الواقــع، مل تقــدم مكافحــة داعــش شــيئاً ســوى 

عمليــة مثلــت طــوق جنــاة لنظــام األســد يف إحــدى مراحــل التصــدي لبطشــه، وذلــك بوصفهــا املعضلــة األكــر يف ســوراي.
وهــا هــو نظــام األســد ال يــزال علــى قيــد احليــاة بعدمــا قتــل بوحشــية حنــو مليــون شــخص مــن شــعبه وأجــر 12 مليــوانً آخريــن 
علــى النــزوح بعدمــا هــدم بيوهتــم ومدهنــم، ذلــك أن اجلميــع أمجــع يف حلظــة مــا أن القضيــة األساســية ليســت األســد بــل 
داعــش الــذي تعلــن وفاهتــا اليــوم يف حــن أن املشــكلة األساســية الــي كانــت ســبباً يف ظهــور ذلــك التنظيــم ال تــزال قائمــة، 

فنظــام األســد مل يعــد حــىت علــى أجنــدة تلــك الــدول التســعة والســبعن الــي اجتمعــت يف واشــنطن.
إذن، كــم عنصــر مــن عناصــر داعــش قضــت عليــه مكافحــة ذلــك التنظيــم اإلرهــايب؟، ويف مقابــل ذلــك كــم مــدين ســوري 

بــريء مــن النســاء واألطفــال ماتــوا ابســم مكافحــة داعــش؟، هــل يعلــم ذلــك أحــد؟
إهنــم دمــروا الرقــة ابلكامــل وغــروا مالحمهــا يف ســبيل تطهرهــا مــن داعــش، ابلضبــط كمــا نســمع يف النكتــة الــي تقــول إن 
أحــد الرجــال األغبيــاء قتــل صديقــه بعدمــا أطلــق علــى جبهتــه النــار لتخليصــه مــن الذاببــة الــي حطــت عليهــا، لكــن مثــة 
فــرق واحــد، أال وهــو أن هــؤالء ليســوا أغبيــاء، فهدفهــم هــو قتــل اإلنســان، بــل إهنــم قــادرون علــى التحجــج بذاببــة حتــط 

علــى جبهــة أحدهــم للقضــاء عليــه.
وهبــذه الطريقــة دمــروا الرقــة وغرهــا مــن املــدن وجعلــوا عاليهــا ســافلها حبجــة مكافحــة داعــش، ويف هنايــة املطــاف طهــروا 
الرقــة مــن داعــش، لكــن مل يكــن هنــاك مدينــة تدعــى الرقــة، وأمــا أطــالل املدينــة فمنحوهــا لعناصــر منظمــة يب كا كا/ي ب 

ج اإلرهابيــة.
هــذا فضــال عــن احلملــة األخــرة لتطهــر الرقــة مــن داعــش مل تتــم ابلتخلــص مــن عناصــر التنظيــم، بــل متــت بشــكل غريــب 
بتوديــع عناصــر التنظيــم مــن املدينــة حتــت إشــراف عناصــر ي ب ج واجلنــود األمريــكان، الذيــن أصبحــوا وكأهنــم كيــاانً 

واحــداً، بــل ومبراســم أقاموهــا.
حســناً، ملــاذا ُدمــرت املــدن املدمــرة وقُتــل مــن قتــل؟، مــا املســامهة الــي حصــل عليهــا الشــعب الســوري مــن كل هــذا؟، ومبــا أننــا 

مل نــر وفــاة لداعــش أو هنايــة لــه، فــإىل أي صــورة مت حتويلهــا؟، أيــن وحتــت أي عبــاءة أســندت هلــا مهمــة جديــدة؟
ففــي الوقــت الــذي ال تــزال فيــه هــذه األســئلة معلقــة دون جــواب، فمــا الــذي ميكــن لتلــك الــدول التســعة والســبعن أن تفعــل 

على أرضية بّناءة للتفاوض بشــأن أي مســألة من املســائل؟
هــذا فضــال عــن أن 7 دول عقــدت اجتماعــاً منفصــال يف املــكان الــذي اجتمعــت فيــه الــدول التســعة والســبعون ملناقشــة 
مســتقبل ســوراي، وحبســب البيان الصحفي املنشــور على موقع اخلارجية األمريكية، اجتمع وزراء خارجية الوالايت املتحدة 
ومصــر وفرنســا وأملانيــا واألردن والســعودية وبريطانيــا لتنــاول امللــف الســوري بشــكل منفصــل وأعلنــوا عــن وجهــات نظرهــم 
املتعددة، ويشــدد البيان على أن »البحث عن حل عســكري يف ســوراي أمر خاطئ«، ويضيف أن دعماً ســيقدم للجهود 
الــي تبذهلــا األمــم املتحــدة لرتســيخ دعائــم احلــل والســالم، وقــد تناولــت الصحــف الرتكيــة أمــس البيــان ونشــرته بعنــوان جــاء 

فيــه »الــدول الســبع تتحــرك ضــد تركيــا مــن أجــل نشــر قواهتــا يف املنطقــة«.
ويف الواقــع مل يذكــر البيــان اســم تركيــا صراحــة، لكنــه حيمــل أتكيــداً مفــاده »نؤمــن إميــاانً جازمــاً أبن الذيــن يرغبــون يف زعزعــة 
اســتقرار املنطقــة أو الباحثــن عــن حــل عســكري ســيزيدون التوتــر وخطــر الصــراع يف املنطقــة«، وهــو مــا مت تفســره علــى أن 
املقصــود مــن عبــارة »الباحثــن عــن حــل عســكري« هــي تركيــا الــي وحــىت إن مل يذكــروا امسهــا صراحــة، فإنــه ال خيفــى علــى 

أحــد أن تلــك الــدول تتحــدث عــن تركيــا يف الكثــر مــن احملافــل.
مــن يســمع هــذه العبــارات يعتقــد أن اجلميــع ال يؤيــدون يف ســوراي ســوى احلــل السياســي، وكأن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة 
املؤيــدة للحــل العســكري، صحيــح أن أنقــرة كانــت قــد أعلنــت أهنــا لــن تــرتدد يف اللجــوء جلميــع حقوقهــا يف الدفــاع عــن 
أراضيهــا يف مواجهــة كل املســاعي الراميــة إلقامــة دويلــة خاصــة بتنظيــم إرهــايب يف ظــل مــا حيــدث علــى حدودهــا اجلنوبيــة مــع 

ســوراي، لكــن مــا عالقــة ذلــك ابملطالبــة حبــل عســكري مســلح؟
أومل يكــن دعــم تنظيــم إرهــايب ال يفــرق أبــداً عــن داعــش بعشــرات اآلالف مــن الشــاحنات احململــة ابألســلحة هــو نفســه 
التدخــل املســلح؟، ومــاذا يعــين أن ينتظــروا أن تقــف تركيــا موقــف املتفــرج أمــام مــن يفعلــون هــذا؟، هــل تعتقــدون أنكــم أنتــم 

فقــط األذكيــاء وســائر اخللــق محقــى؟
مث وهــل صــار مــن ضمــن مســؤوليات تلــك الــدول الســبع احلديــث عــن اســتقرار ســوراي والقــدرة علــى توجيــه االهتــام بزعزعــة 

اســتقرار ذلــك البلــد اجلريــح؟
ويف الوقــت الــذي مل جتلــب فيــه تدخــالت تلــك الــدول ســوى املــوت واملذابــح والتهجــر والدمــار، مل يســفر كل تدخــل نفذتــه 
تركيــا يف ســوراي ســوى عــن تدخــل إنســاين جــاء ابملســاعدات واإلصــالح، فانظــروا إىل نتائــج التدخلــن العســكرين اللذيــن 
نفذهتمــا تركيــا يف ســوراي حــىت اليــوم: درع الفــرات وغصــن الزيتــون. فبعــد هذيــن التدخلــن مل ينــزح أحــد مــن ســوراي، بــل عــاد 

حنــو 300 ألــف مــن الســكان احملليــن الذيــن كانــوا قــد اضطــروا للنــزوح يف وقــت ســابق.
فها هي نتائج تدخل تركيا العسكري ونتيجة تدخالتكم العسكرية الي نفذمتوها ابلكثر من مؤامرات الفتنة والفجور.

إن كل تدخــل تقومــون بــه أو تدعمونــه جيــر الشــعب الســوري علــى دفــع مثنــه غاليــاً مــن أرواحــه وممتلكاتــه ودايره، مث تدفــع 
تركيــا الثمــن كذلــك عــن طريــق اســتقبال موجــات اهلجــرة الــي تتســببون هبــا وتضميــد جــراح الالجئــن.

إن العــامل أمجــع يتابــع اليــوم بكراهيــة واعتبــار نتائــج تدخالتكــم يف اليمــن وليبيــا ومصــر والعــراق، لقــد أغرقتــم العــامل يف الفــن 
والفســاد، لكنكــم مل تشــبعوا.

اشعروا بقليل من احلياء وعودوا إىل إنسانيتكم لو بقي منها مقدار ذرة!

ياسين أكتاي

سياسي وكاتب

Yasin AKTAY

Suriye’de istikrar, kimin tasası?

Gazeteci - Yazar



23

Türkçe ي
ك

تر

حصار العالم اإلسالمي من الشرق... إشعال فتيل الصراع مع الحضارتين 
البوذية والهندوسية... لماذا روادنا من المفكرين صامتون؟

Öteden beri zihnimi kurcalayan bir konu var. Bakıyorum; pek kimse bu konulara ilgi duymuyor. İlgi duy-
mayınca, izlemeyince, kafa yormayınca da bir süre sonra önümüze konulacak fotoğraflara şaşkınlıkla bakmak 
zorunda kalıyoruz.

Mesele şu:
Batı’nın, Atlantik İttifakı’nın, ABD-İsrail ekseninin yıllardır sürdürdüğü İslam’ı, Müslümanları tarih dışına 
itme, yeniden güç olmalarını engelleme, istila ve iç savaşlarla bunaltma, bu olmazsa doğrudan istila projelerine 
şimdi yenileri mi ekleniyor?

İslam’ı ve coğrafyasını Doğu’dan da kuşatmak?
Batı’dan kuşatılan İslam, bundan sonra Güney’den ve Doğu’dan da mı kuşatılacak? Hristiyan-Yahudi aşırı 
sağının yönettiği Batı’dan saldırılara, bundan sonra Budist dünya ve Hindu dünyası da mı katılacak?
İslam tüm medeniyetler için ortak sorun haline mi getirilecek? Batı-İslam, Hristiyan-Yahudi medeniyeti ile 
İslam çatışmalarına bundan sonra Budist medeniyeti-İslam, Hindu medeniyeti-İslam çatışmalarımı eklenecek?
Batı siyasi aklının; her ne kadar başka söylemler üzerinden pazarlamaya çalışsa da, Müslüman dünyaya yönelik 
tehdit algılaması ve müdahaleleri tamı tamına medeniyet eksenlidir.

İslam bütün medeniyetlerle çatışma halinde tezi işleniyor..
Terörü İslam’la özdeşleştirip küresel ölçekte terörle mücadele doktrini dayatan, ama İslami kimliği kullanan 
her terör yapılanmasının altından kendi istihbarat teşkilatları çıkan bu akıl, Müslüman dünyayı Batı’nın küresel 
hâkimiyeti önündeki tek güçlü siyasal tez ve tehdit olarak görmektedir.
Böyle olunca da, Müslüman dünyayı hem bütün çevrelerden kuşatma, hem kendi içinde sonsuz savaşlara 
sürükleme, bu iç savaşlar için bütün farklılıkları ve kimlikleri çatışma gerekçesine dönüştürme, hem de İslam 
medeniyetini dünyanın bütün medeniyetleriyle çatışmalı, kavgalı hale getirmeye dönük çok büyük bir hesap 
uygulanıyor.

Müslümanların katledilmesini bize alkışlatan akıl bu..
Bu akıl, 2001 yılında Afganistan Cenk Kalesi’nde Müslümanların canlı yayında katledilmesini bize alkışlatan 
akıldır. Bu akıl, EbuGureyb’de İslam’a ve bize ait ne kadar değer varsa aşağılatan, bunu ibadet aşkıyla yapan 
akıldır. Bu akıl, DEAŞ’ı kurup dünyayı DEAŞ’a karşı savaşmıyorsun diye tehdit eden akıldır.
Bu akıl, Müslüman topraklarını Müslümanları oyuna getirerek bazen onların eliyle talan eden akıldır. Bu akıl 
Müslüman topraklarını İslami kimliği kullanan terör örgütleri üzerinden istilaya hazır hale getirebilen akıldır.
Bu akıl, bizi kötü sembollerle rehin alıp ülkelerimizin talan edilmesine, mahvedilmesine gönüllü razı olmamızı 
başarabilen akıldır. Bu akıl, FETÖ gibi “iç işgalciler” üzerinden Türkiye’yi rehin almaya çalışan, başaramayın-
ca da başkalarını ikame edebilen akıldır.

Dudak bükmeyin, afaki gelmesin, bir akıl geliştirin!
Bu aklı kutsamıyorum, yüceltmiyorum, hesaplaşılamaz demiyorum. Kendi aklımızı öne çıkarma çağrısı 
yapıyorum sadece. Binlerce yıllık, kadim coğrafya bilgeliğini, Anadolu basiretini, bu topraklardaki bin yıllık 
siyasi genetiği harekete geçirme çağrısı yapıyorum. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.
Bazılarına bu cümlelerin çok ileri sözler geldiğini, afaki geldiğini, bu yüzden dudak büktüklerini biliyorum. O 
bazılarının Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Müslüman dünya ile Batı ve Doğu arasındaki ilişkilere 
dair anlamlı tek cümlesi olduğunu sanmıyorum. Onların Irak işgalini Saddam’la, Libya’nın çökmesini Kaddafi 
ile, Afganistan’ı Taliban’la anlama dışında bir zihinsel çaba içinde olmadıklarını zaten biliyorum.
Bölgemizde yaşananlar, Batı’daki ve Doğu’daki gelişmeler ve eğilimler, küresel güç haritasındaki yeni durum-
lar, hem İslam iç savaşını hem de İslam’ın, Müslüman dünyanın dört bir taraftan çevrelenmesini öne alan bir 
projeyi anlamamızı kolaylaştırıyor. Sadece yerel değil, küresel ölçekte bakış bunun için yeterlidir.

Müslümanın adalet arayışı, Batı’nın stratejik arzuları…
Savaşı İslam’ın kalbine taşıyanlar, Hristiyan-Yahudi medeniyeti ile İslam arasında savaş inşa edenler, yine yerel 
sorunları kullanıp Doğu medeniyetleri ile İslam arasında çatışmacı bir geleceğin hazırlığını yapıyor. Çin (Bud-
ist medeniyeti) ile İslam dünyası, Hindistan (Hindu medeniyeti) ile İslam dünyası arasında sonsuz çatışmalar 
duvarları inşa ediyor. Afrika’nın derinliklerinde Müslüman-Hristiyan, Müslüman-Animist çatışmaları örgütley-
enler, şimdi hem Müslümanları hem Çin ve Hindistan’ı provoke ediyor. Onlar, İslam’ın, Müslümanların dini 
öğretilerini, inançlarını, adalet arayışlarını kendi stratejik arzuları için seferber ediyor. Müslümanların hassasi-
yetlerini kurşuna dönüştürüyor.

Çin ve Hindistan Batı’nın İslam’la savaş doktrinine katılacak mı?
Son günlerde Keşmir’de olayların yeniden patlak vermesine dikkat.Onlarca Hindistan askeri ölürken Pakistan’a 
nota verildi. Bir Hind-Pakistan savaşı neden tetiklenir? Ama bu, sadece Pakistan’la Hindistan arasında bir sorun 
olmayacak. Keşmir davasının haklılığı ortada iken, Pakistan’ın yönünü Çin’e çevirmesi, ABD-Hindistan-İsrail 
yakınlığı bu proje için elverişli zemin oluşturuyor. Bu da meselenin Keşmir meselesinin ötesinde hedefleri 
olabileceğini öne çıkarıyor. Yine Doğu Türkistan’da yıllardır devam eden katliamı daha da artırmak için Çin’e 
fırsatlar hazırlanıyor. Maalesef Çin de Hindistan da bu tuzağa düşüyor, Batı’nın İslam’la savaşına sürükleniyor.

Müslüman düşünürler neden bir söz üretmez!
Biz kendimize göre, durduğumuz yerden bakalım. Müslüman dünyanın, Batı ile, Doğu ile Güney ile çatışma 
halinde olması aslında bizim tercihimiz değil. Onlar bunu Müslümanların “çatışmacı kimliği” diye pazarlıyor. 
Ne yazık ki bunu bize bile pazarlayabiliyorlar. Elbette yerel sorunlarımız çok önemli, çok hassas. Ama 21. 
yüzyıl, yüzlerce yıllık değişimlere hazırlanırken, küresel güç haritası üzerinde çok büyük ve uzun soluklu 
bir mücadele yürütülürken, yerel krizlerin ötesine de geçip, Müslüman dünyanın dört bir taraftan çevrelen-
mesi projesine de dikkat kesilmemizi öneriyorum. Siyasilerden çok Müslüman düşünürlerin bu alanda tezler, 
söylemler üretmesinin zorunluluğu apaçık ortadadır.

Güç yükselişi dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Türkiye’yi yalnız bırakma lüksümüz yok
İşte böyle bir dönemde yeryüzünün en karmaşık bölgesinde yaşıyoruz. Bütün medeniyetlerin, kimliklerin hak 
iddia ettiği bu coğrafyada, bir güç yükselişi dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor 
ve bu yüzden ağır saldırılar altında. Bu yüzden Türkiye’nin mücadelesini destekleme dışında seçeneğimiz yok. 
Bu ülkeyi yalnız bırakma lüksümüz yok. Batı’nın Müslüman dünyayı küresel ortak sorun ilan etmesine karşı 
harekete geçmek için fazla zamanımız yok. Bir coğrafya dirilişi dışında gideceğimiz hiçbir yol yok!

مثــة قضيــة تشــغل ابيل منــذ فــرتة، وأالحــظ أنــه ال يوجــد كثــرون ممــن يهتمــون هبــذه القضيــة، وعندمــا ال يهتــم أحــد وال يتابــع مــا حيــدث وال يعمــل 
عقلــه للتفكــر يف هــذا األمــر، جنــد أنفســنا مضطريــن بعــد فــرتة للنظــر بتعجــب كبــر إىل الصــور الــي يضعوهنــا أمامنــا.

القضية هي؛ 
هــل حنــن اليــوم أمــام نســخ جديــدة مــن املخططــات الــي ينفذهــا الغــرب واحللــف األطلســي واحملــور األمريكــي - اإلســرائيلي منــذ ســنوات يف 
ســبيل طــرد املســلمن خــارج قطــار التاريــخ واحليلولــة دون اكتســاهبم القــوة مــن جديــد وإرهاقهــم ابالحتــالالت واحلــروب األهليــة، وعندمــا 

يفشــلون يف ذلــك ينفــذون خمططــات االســتيالء املباشــر؟
خمطط حصار اإلسالم والعامل اإلسالمي من الشرق أيضًا

هــل اإلســالم احملاصــر حاليــاً مــن الغــرب ســيحاصر بعــد ذلــك مــن اجلنــوب والشــرق كذلــك؟، وهــل ســينضم العــامل البــوذي واهلندوســي كذلــك 
إىل اهلجمــات الــي يتعــرض هلــا اإلســالم مــن الغــرب ويديرهــا اليمــن املتطــرف املســيحي -اليهــودي؟

هــل ســيحولون اإلســالم إىل مشــكلة مشــرتكة لــكل احلضــارات؟، هــل ســيضيفون مســتقبال صراعــات جديــدة بــن اإلســالم واحلضارتــن البوذيــة 
واهلندوســية إىل قائمــة الصراعــات القائمــة ابلفعــل بــن اإلســالم والغــرب واحلضارتــن املســيحية واليهوديــة؟

إن مفهــوم التهديــد الــذي حتملــه العقليــة السياســية الغربيــة إزاء العــامل اإلســالمي والتدخــالت الــي تنفذهــا يف شــىت بقاعــه ليســت ســوى صراعــاً 
حضــارايً حــىت ولــو حاولــوا تصويــره مــن خــالل صــور أخــرى.

حماولة إقحام اإلسالم يف صراع مع كل احلضارات
تعمــل هــذه العقليــة علــى لصــق هتمــة اإلرهــاب ابإلســالم وفــرض تعاليــم مكافحــة اإلرهــاب علــى كل دول العــامل، غــر أنــه مــع الوقــت يظهــر أن 
األجهــزة االســتخباراتية التابعــة هلــذه العقليــة هــي الــي تؤســس كل كيــان إرهــايب يســتغل اهلويــة اإلســالمية، وهــي تــرى العــامل اإلســالمي علــى أنــه 

الفكــرة والتهديــد السياســي القــوي الوحيــد الــذي يقــف يف طريــق ســيطرة الغــرب علــى العــامل.
إننــا أمــام خمطــط كبــر وخطــر للغايــة ينفــذ بدقــة مــن أجــل حصــار العــامل اإلســالمي مــن كل اجلهــات وجــره إىل حــروب أهليــة ال هنايــة هلــا؛ إذ 
إهنــم يســعون لتأجيــج نــران هــذه احلــروب األهليــة مــن خــالل حتويــل كل االختالفــات واهلــوايت املتعــددة إىل أداة للصــراع، كمــا يهــدف هــذا 

املخطــط جلعــل احلضــارة اإلســالمية يف صراعــات دائمــة مــع ســائر حضــارات العــامل.
إهنا عقلية جعلتنا نصفق لقتل املسلمني

إن هــذه العقليــة هــي العقليــة الــي جعلتنــا نصفــق لقتــل املســلمن يف بــث مباشــر يف قلعــة جنــك يف أفغانســتان عــام 2001، هــي العقليــة الــي 
جعلــت النــاس حيتقــرون كل القيــم اخلاصــة بنــا وبديننــا اإلســالمي يف أبــو غريــب وجعلتهــم يقرتفــون مــا اقرتفــوا حبــب يشــبه حــب العبــادة، إهنــا 

العقليــة الــي شــكلت تنظيــم داعــش وهــددت كل منــا ال حياربــه.
إن هــذه العقليــة هــي العقليــة الــي أوقعــت املســلمن ودايرهــم يف الفــخ وجعلتهــم ينهبــون بعضهــم البعــض أبيديهــم، كمــا أهنــا جعلــت أراضــي 
املســلمن جاهــزة لالحتــالل مســتغلة التنظيمــات اإلرهابيــة الــي تتســرت حتــت اهلويــة اإلســالمية. إن هــذه العقليــة هــي العقليــة الــي أوقعتنــا يف 
األســر مــن خــالل الشــعارات املقيتــة وجنحــت يف أن جتعلنــا نرضــى أن تنهــب دايران وتدمــر، وهــي العقليــة الــي حاولــت أســر تركيــا مــن خــالل 

»حمتلــن داخليــن« مــن أمثــال تنظيــم غولــن اإلرهــايب، وعندمــا فشــلت يف ذلــك جلــأت الســتغالل كيــاانت أخــرى.
ال تستاؤوا أو حتتقروا ... طوروا عقلية سامية!

ال أضفــي صفــة القدســية علــى هــذه العقليــة وال أجمدهــا أو أقــول إنــه ال ميكــن تصفيــة احلســاابت معهــا، بــل إنــين أدعــو إلبــراز عقليتنــا اخلاصــة 
بنــا، أدعــو إلطــالق العنــان خلرتنــا املمتــدة يف أعمــاق التاريــخ وبصــرة األانضــول وجينــات هــذه الــداير السياســية الــي تعــود ملئــات الســنن؛ إذ 
إنــين أؤمــن أبننــا قــادرون علــى أن ننجــح هبــذه املهمــة. أعلــم أن هــذه الكلمــات تعتــر كبــرة وخياليــة ابلنســبة للبعــض، وهلــذا فإهنــم رمبــا يســتاؤون، 
وال أعتقد أن هؤالء األشــخاص اســتخدموا عبارة واحدة ذات مغزى حول عالقة العامل اإلســالمي ابلشــرق والغرب منذ هناية احلرب الباردة، 
كمــا أعلــم أهنــم ال يرهقــون عقوهلــم للتفكــر يف احتــالل العــراق ســوى مــن خــالل صــدام وال يف اهنيــار ليبيــا ســوى مــن خــالل القــذايف وال يف 
احتالل أفغانســتان ســوى من خالل طالبان. إن ما حيدث يف منطقتنا والتطورات وامليول يف الشــرق والغرب واألوضاع اجلديدة على خريطة 
القــوى العامليــة، كل األشــياء تســهل علينــا فهــم هــذا املخطــط الــي يضــع نصــب عينيــه إشــعال فتيــل احلــرب األهليــة اإلســالمية وحصــار العــامل 

اإلســالمي مــن اجلهــات كافــة، ويكفينــا لفهــم هــذا األمــر أن ننظــر إىل األمــور علــى املســتوى العاملــي وليــس الداخلــي فقــط.
حبث املسلمني عن العدل.. الرغبات االسرتاتيجية للغرب

إن الذين ينقلون أتون احلرب إىل قلب العامل اإلســالمي ويشــعلون فتيلها بن احلضارتن املســيحية واليهودية واملســلمن إمنا يســتغلون القضااي 
الداخلية لرســوم مالمح مســتقبل متصارع بن اإلســالم واحلضارات الشــرقية، إهنم يشــيدون جدران صراعات ال هناية هلا بن العامل اإلســالمي 
واحلضارتــن البوذيــة )الصــن( واحلضــارة اهلندوســية )اهلنــد(. إن الذيــن أضرمــوا انر الصــراع يف أدغــال أفريقيــا بــن املســلمن واملســيحين وبــن 
املســلمن والوثنيــن حيضــرون لنشــوب صراعــات جديــدة بــن املســلمن والصــن واهلنــد، إهنــم يســتغلون تعاليــم املســلمن الدينيــة ومعتقداهتــم 

وحبثهــم عــن العــدل مــن أجــل رغباهتــم االســرتاتيجية، إهنــم حيولــون حساســيات املســلمن إىل رصاصــات.
هل تؤيد الصني واهلند العقيدة الغربية للحرب على اإلسالم؟

انتبهــوا إىل األحــداث الــي اندلعــت مــن جديــد مؤخــراً يف إقليــم كشــمر الــي قتــل فيهــا العشــرات مــن اجلنــود اهلنــود الــذي ســلمت بلدهــم مذكــرة 
احتجــاج إىل ابكســتان، ملــاذا حيرضــون علــى حــرب هنديــة - ابكســتانية؟ لكنهــا لــن تكــون مشــكلة بــن اهلنــد وابكســتان فقــط.

ويف الوقــت الــذي ال خيفــى فيــه علــى أحــد أحقيــة قضيــة كشــمر، نــرى ابكســتان تتجــه صــوب الصــن فيمــا تتقــارب اهلنــد مــع أمريــكا وإســرائيل، 
وهــو مــا ميهــد الطريــق أمــام هــذا املخطــط، مــا يكشــف النقــاب عــن أن هــذه القضيــة رمبــا حتمــل أهدافــاً أخــرى أبعــد بكثــر عــن قضيــة كشــمر. 
مثــة فــرص توضــع للصــن علــى طبــق مــن ذهــب مــن أجــل زايدة بطشــها وجمازرهــا ضــد مســلمي تركســتان الشــرقية واملســتمرة منــذ ســنوات، 

ولألســف فــإن الصــن واهلنــد تقعــان يف هــذا الفــخ وجتــران إىل احلــرب الغربيــة ضــد اإلســالم.
ملاذا يعجز املفكرون املسلمون عن تقدمي أي فكر؟!

علينــا أن ننظــر إىل مــا حيــدث مــن حيــث نقــف ووفــق مــا نــراه مناســباً، ويف الواقــع فإننــا ال نؤيــد دخــول العــامل اإلســالمي فصــراع مــع الشــرق 
والغــرب واجلنــوب، إهنــم يروجــون هلــذا األمــر مــن خــالل »هويــة الصــراع« للمســلمن، ولألســف فإهنــم قــادرون علــى الرتويــج هلــذا الفكــر حــىت 
بــن صفوفنــا. ال شــك أن مشــاكلنا الداخليــة مهمــة وحساســة للغايــة، لكنــين أوصــي أبن علينــا ختطــي فكــرة األزمــات الداخليــة واالنتبــاه كذلــك 
إىل خمطــط حصــار العــامل اإلســالمي مــن اجلهــات األربــع يف الوقــت الــذي يســتعد فيــه القــرن احلــادي والعشــرون ليشــهد تغــرات ال حتــدث 
إال مــرة كل عــدة مئــات مــن الســنن ويعيــش فيــه العــامل صراعــاً شرســاً وكبــراً مــن خــالل خريطــة القــوى العامليــة، وال خيفــى علــى أحــد أن علــى 

املفكريــن املســلمن تقــدمي أفــكاراً يف هــذا اجملــال أكثــر حــىت مــن السياســين.
ليس أمامنا خيار سوى تطوير قوتنا ...لسنا خمريين لنتخلى عن تركيا

إننــا نعيــش يف أكثــر بقــاع األرض اضطــراابً يف هــذه الفــرتة، وهلــذا ليــس أمامنــا أي خيــار آخــر ســوى تطويــر قوتنــا والنهــوض هبــا يف هــذه املنطقــة 
الــي تزعــم فيــه كل احلضــارات واهلــوايت أحقيتهــا هبــا، وإن تركيــا تســعى إلجنــاز هــذا األمــر، وهلــذا فهــي تتعــرض هلجمــات شرســة، وهلــذا الســبب 
ليــس أمامنــا خيــار ابســتثناء دعــم كفاحهــا، لســنا خمريــن لنتخلــى عــن تركيــا، ليــس لدينــا الكثــر مــن الوقــت لنتحــرك يف مواجهــة إعــالن الغــرب 

العــامل اإلســالمي مشــكلة عامليــة، كمــا ليــس أمامنــا أي طريــق لنســر فيــه ســوى طريــق إحيــاء هــذه املنطقــة!

صحفي وكاتب

إبراهيم كاراجول
İbrahim KARAGÜL
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يف اجلــزء األول مــن مقالنــا الســابق، حتدثنــا عــن عــدد مــن املهــارات الــي جيــب أن يكتســبها الشــباب مــن أجــل أن يتمكنــوا 
مــن لعــب دور يف النهضــة، حيــث حتدثنــا عــن ذلــك وحنــن نعــي جيــداً أمهيــة دور األجيــال الشــابة يف نشــوء احلضــارات 

اإلنســانية املختلفــة ويف تطورهــا أو ســقوطها.
انطالقــا مــن مبــدأ “دفــع املفاســد أوىل مــن جلــب املنافــع” جيــب إزالــة املفاســد املوجــودة يف العصــر احلاضــر، وجيــب 
تشــخيص وتعريــف األزمــة الــي يعيشــها الشــباب تعريفــاً صحيحــاً بــذات الوعــي الــذي حتدثنــا عنــه ســابقاً، كمــا جيــب أيضــاً 

حتديــد وفهــم الظــروف الــي يتواجــدون فيهــا والعوامــل املؤثــرة الــي يتعرضــون هلــا.

جيل األان
الكاتــب األمريكــي “جــن م. توينجــي” اســتخدم هــذا التعبــر لتوصيــف وتعريــف الشــباب األمريكيــن يف الكتــاب الــذي 
أصــدره عــام 2007 بعنــوان “جيــل األان”. نــرى اليــوم أنــه قــد بــدأ يظهــر عنــدان حنــن أيضــاً جيــل مثــل “جيــل األان” 

املوجــود يف أمريــكا هــذا العصــر، فالنــاس يشــبهوهنم بتشــاجرهم وختاصمهــم مــع بعضهــم البعــض.
يف هــذه الفــرتة الــي نعيشــها اليــوم حنــن نواجــه جيــال متوحــداً أو متجهــاً حنــو العزلــة والوحــد النســبية نتيجــة للعوملــة، ومتقوقــع 
على نفســه يف ظل كتل بشــرية تبتعد شــيئاً فشــيئاً عن األحاســيس واملشــاعر واحلساســية، إن عدد األفراد األاننين وذوي 
املركزيــة الذاتيــة آخــذ ابالزدايد يومــاً بعــد آخــر، هــذا اجليــل الــذي يتســم ابلغضــب والكراهيــة، والــذي حتــول إىل شــخصية 
ذات أاننيــة متطرفــة، والــذي يتصــرف بثقــة ابلنفــس زائــدة ومتطرفــة ويف غــر حملهــا، وهــو اجليــل الــذي يهــرول بشــراهة حنــو 
خلــق مجهــور معجبــن بــه، هــذا اجليــل الــذي يتســم بــكل هــذه الســمات يشــكل عقبــة كــؤود وقيــد يف أرجــل أي جمتمــع 
يســعى للتخطيــط للمســتقبل، جيــب التعبــر عــن هــذا بــكل وضــوح وبــدون تــردد. احلقيقــة أنــه حــىت لــو واجهنــا صعوبــة 
يف تقبــل حقيقــة أن األبويــن مهــا املســؤوالن عــن ظهــور جيــل غــر ســليم وال صحــي مــن الناحيــة العاطفيــة، فالوالــدان مهــا 
املســؤوالن عــن ظهــور جيــل كهــذا مــن خــالل تكرارهــم تعابــر وألفــاظ مــن قبيــل “أنتــم اجليــل الكامــل املتكامــل واألكثــر 
وعيــاً وإبداعــًا”، والوالــدان مســؤوالن ألهنمــا يتنصــالن مــن تربيــة أطفاهلمــا تربيــة جيــدة بذريعــة أن بعــض األفــكار تتســبب 
بضــرر روحــي ونفســي لصحتهــم الروحيــة. إن مل نتخــذ التدابــر الالزمــة فإننــا ســنجد أنفســنا يف جمتمــع يواجــه حالــة احنطــاط 

نفســي واكتئــاب وقلــق دائــم، وجمتمــع ال يــرى وال يقبــل أي فكــرة غــر فكرتــه، وليــس لديــه أي فكــرة عــن اآلخــر.

الشباب النرجسي
النرجســية هلــا حكايــة أســطورية، تتلخــص يف أن )انركيســوس( كان يــرى ظلــه وانعــكاس صورتــه علــى ســطح البحــرة، وقــد 
وقــع يف حــب ذلــك اإلنعــكاس يف املــاء وبــدأ يشــاهده لســاعات، وعندمــا أراد أن يعانــق ذلــك االنعــكاس الــذي ينظــر إليــه 
مــن املــاء ســقط يف البحــرة ومــات، إهنــا قصــة جيــل يعيــش يف يومنــا احلاضــر، جيــل يزكــي نفســه دائمــاً ويضعهــا يف املقدمــة، 
ويظــن أن العــامل كلــه يــدور حولــه ويف حميطــه، ودائمــاً حيــاول فــرض رأيــه ووجهــة نظــره القاصــرة.إن حالــة فســاد الــذات 
وخــراب الشــخصية الــي تالحــظ عنــد بعــض األفــراد الذيــن ينشــرون منشــوراهتم يف مواقــع التواصــل االجتماعــي هبــوس ورغبــة 
مجــع اإلعجــاابت، والذيــن ينعكــس هــذا الواقــع علــى حياهتــم االجتماعيــة احلقيقيــة، هــذه احلالــة حتــول دون حتقيقهــم عــدداً 

مــن املهــارات والنجاحــات مثــل احلساســية جتــاه اجملتمــع، والوعــي العاملــي واإلقليمــي، وإدراك احمليــط.

غياب اهلدف 
عــدم الوضــوح والتخطيــط املوجــود يف حيــاة الشــباب الذيــن يعيشــون حلظتهــم احلاليــة دائمــاً وال يضعــون خططــاً للمســتقبل، 
يســبب هلــم حالــة مــن التخبــط والغثيــان واملشــاكل الروحيــة، إىل جانــب ذلــك فــإن الشــعور ابلعيــش يف ظلمــة وظــالم، 
يتســبب يف إدمــان الشــباب علــى املــادايت ويعــزز حالــة التوحــد عندهــم مــع الوقــت، إن أقصــر طريــق وأول خطــوة أساســية 
تســاعد الشــباب علــى جتــاوز هــذه املشــاكل هــي أن نســاعدهم علــى وضــع أهــداف واقعيــة أمامهــم وأن ندعمهــم يف هــذه 

العمليــة واملرحلــة احلساســة.
الذي نعرفه مجيعاً هو أن ضمانة مســتقبل أي جمتمع هو وجود جيل متمســك مباضيه وقيم شــعبه، جيب علينا أن نكون 
شــديدي احلــذر وكثــري االنتبــاه يف التعامــل مــع جيــل الشــباب القــادم الــذي ســيتحمل كل مســؤوليات شــعبنا وســيكون 

صاحــب الكلمــة املؤثــرة يف معركــة الوجــود القادمــة.

İnsanlık tarihinde var olmuş milletlerin ve medeniyetlerin ortaya çıkışında, gelişim ve çöküşünde, 
genç nesillerin ne derece mühim bir rol oynadığı bilinciyle geçtiğimiz yazımızda, gençlere kazan-
dırılması gereken bir takım becerilerden bahsetmiştik. Aynı bilinç ve gayeyle gençliğin içerisine 
düştüğü buhranın doğru bir şekilde tanımlanması, içinde bulunduğu şartların ve maruz kaldıkları 
etkenlerin tespit edilmesi ve “def-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır” (mecelle)  prensibinden 
hareketle hali hazırdaki mefsedetin izale edilmesi gerekiyor. 

“Ben Nesli”
Amerikalı yazar Jean M. Twenge’in 2007 yılında çıkarmış olduğu “Generation Me” isimli ki-
tabında Amerikalı gençleri tanımlamak için bu ifade kullanılmış. Ancak insanların birbirine gi-
derek benzediği bu çağda Amerika’daki ‘Ben Nesli’ne yakın bir neslin bizde de ortaya çıktığını 
görüyoruz. 

Yaşadığımız dönemde, küreselleşmeyle doğru orantılı olarak yalnızlaşan ve duyarsızlaşan insan 
yığınlarının içerisinde kapılıp giden bir nesille karşı karşıyayız. Bencil ve ben merkeziyetçi bi-
reylerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Öfke ve nefretin sıradanlaştığı, aşırı bencilliğin 
bir karakter haline geldiği, yersiz ve aşırı özgüvenin hâkim olduğu ve insanların kendilerine bir 
hayran kitlesi oluşturma isteğinin had safhaya ulaştığı bu neslin, gelecek planları yapan bir toplu-
mun ayağında pranga vaziyetinde bulunduğunu ifade etmek iddialı bir söylem olmasa gerek. 
Aslında kabullenmekte zorlansak da duygusal açıdan sağlıksız olan böyle bir neslin var olmasında 
en büyük pay bu çocukların “en mükemmel nesil” olduğunu sık sık dile getiren ve onların ruh 
sağlığına zarar vereceği düşüncesiyle onları terbiye etmekten kaçınan ebeveynlere ait. 
Eğer önlem alamazsak depresyonla baş başa kalmış, gergin, sürekli endişe ile hareket eden ve 
ötekine dair hiçbir düşüncesi olmayan bir toplumun ortasında bulacağız kendimizi.

Narsist Gençlik!
Mitolojik bir hikâyesi var Narsizm’in… Efsaneye göre bir gölün yüzeyinde kendi yansımasını 
gören Narkissos, su üzerindeki kendi yansımasına âşık olmuş, saatlerce kendisini izlemiş ve 
kendisine bakan bu yansımaya sarılmak isteyince suya düşüp, boğularak can vermiş. Günümüzde 
de kendini daima ön plana çıkaran, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen, başkasını göz 
önünde bulundurmaksızın daima ön plana çıkmaya çalışan bir neslin hikâyesidir. Özellikle sosyal 
medyada beğenilme arzusuyla paylaşımlar yapan ve bu durumu kendi sosyal hayatına da yansıtan 
bireylerde görülen bu kişilik bozukluğu, toplumsal duyarlılık, kültürel ve çevresel farkındalık gibi 
insana has bir takım becerilerin önüne geçiyor. 

Hedefsizlik
Daima anı yaşayan ve geleceğe dair planları olmayan gençlerin hayatındaki bu belirsizlik, on-
ların ruhsal açıdan bunalım içerisine girmesine sebep oluyor. Bununla birlikte içinde bulunduğu 
karamsarlık duygusu, gençlerin madde bağımlılığına bulaşmasını ve giderek yalnızlaşmasını be-
raberinde getiriyor. Tüm bunları aşmanın en temel yolu, gençlerimizin önlerine gerçekçi hedefler 
koymalarına yardımcı olarak onları bu süreçte desteklemektir.
Hepimizin malumudur ki bir toplumun geleceğinin garantisi, geçmişine ve milletinin değerlerine 
bağlı olan bir neslin varlığıdır. Gelecekte milletimizin bütün mesuliyetini yüklenecek ve varlık 
mücadelesinde söz sahibi olacak bu zümrenin üzerine titizlikle eğilmek durumundayız.
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