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 لمن يقولون ليرحل السوريون
ً
أردوغان: لن نصغي بتاتا

Erdoğan: Suriyeliler Gitsin Diyenlere Kulak Asmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriyelilerin 
gönderilmesi taleplerine asla kulak asmayacağını söyledi. Erdoğan, 
“Suriyeli kardeşlerimiz Suriye’de istikrarın sağlanmasından sonra evlerine 
dönecekler” derken, Türkiye’nin bombardıman altında kalmaları için 
Suriyelileri göndermeyeceğini sözlerine ekledi.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أن تركيــا لــن تصغــي مطلقــاً للدعــوات الــي تطالــب برتحيــل الســوريني، وأضــاف أن 
إخواننــا الســوريني ســيعودون إىل منازهلــم ومناطقهــم حــال اســتقرار األوضــاع فيهــا، وشــدد علــى أن تركيــا لــن ترحلهــم 

ليالقــوا مصريهــم حتــت القصــف.

الموجة الثانية من الربيع العربي 
Arap Baharında İkinci Dalga
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’deki büyük 
komployu bozduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Oyunlarını başlarına 
geçirdik. Mesele yalnızca teröristlerle sınırlı kalmadı, bir terör devletçiği 
kurulmasını isteyenlerin de oyununu bozduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve 
Rusya’yla imzalanan anlaşmaları ihlal ettiğini ve geri çekilmesi gereken 
bölgelerden henüz geri çekilmediğini söyledi. Akar, Türkiye’nin Suriye başta 
olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve 
Barış Pınarı Harekatı’nın yalnızca terör örgütlerini hedef aldığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler’in dünyada adaleti 
sağlayamayacağını, zira BM’nin kendi içinde dahi adil olmadığını söyledi. Şentop, uluslararası 
örgütlerin mevcut yapılanmasıyla dünyadaki sorunları çözmede başarısız olduğunu ve 
meclisler diplomasisi vasıtasıyla yeni zeminlerin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Avrupa kıtasının güvenliğini korumada kilit 
rol oynadığını, AB’nin ise Avrupa’yı tek başına askeri olarak koruyamayacağını söyledi.

قــال وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو، إن تركيــا أحبطــت مؤامــرة كبــرية يف ســوراي، وأضــاف: لقــد 
قلبنــا الطاولــة علــى رؤوســهم، ومل يقتصــر األمــر علــى اإلرهابيــني فحســب، وإمنــا قلبنــا هــذه املؤامــرة علــى 

رؤوس الراغبــني إبنشــاء دويلــة إرهابيــة.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، إن تنظيــم )ي ب ك/ يب كا كا( اإلرهــايب انتهــك االتفاقــات املربمــة مــع 
الــوالايت املتحــدة وروســيا، وأنــه مل ينســحب بعــد مــن املناطــق الــي يفــرتض أن ينســحب منهــا، وأوضــح أن بــالده 
حترتم وحدة أراضي مجيع جرياهنا مبا فيها ســوراي، وأن عملية نبع الســالم تســتهدف التنظيمات اإلرهابية فقط.

قــال رئيــس الربملــان الرتكــي مصطفــى شــنطوب، إن منظمــة األمــم املتحــدة ال ميكــن أن حتقــق العدالــة ابلعــامل، 
ابعتبارهــا ليســت عادلــة حــى يف داخلهــا، وشــدد علــى فشــل اهليــاكل احلاليــة للمنظمــات الدوليــة يف حــل 

املشــاكل القائمــة ابلعــامل، وعلــى ضــرورة ظهــور أرضيــات جديــدة بواســطة دبلوماســية الربملــاانت.

أكــد األمــني العــام حللــف مشــال األطلســي )الناتــو(، ينــس ســتولتنربغ، أن تركيــا تلعــب دوراً حمــورايً يف محايــة 
أمــن القــارة األوروبيــة، وأن اإلحتــاد األورويب لــن يتمكــن مــن محايــة القــارة األوروبيــة عســكرايً مبفــرده.

وزير الدفاع التركي: )ي ب ك( اإلرهابي ينتهك االتفاقات تشاووش أوغلو: أحبطنا مؤامرة كبيرة في سوريا
المبرمة مع موسكو وواشنطن

رئيس البرلمان التركي: األمم المتحدة ال يمكن أن تحقق العدالة بالعالم!
أمين عام الناتو: لتركيا دور محوري في حماية أمن أوروبا

Çavuşoğlu: Suriye’deki Büyük Komployu Bozduk
Türkiye Savunma Bakanı: Terörist YPG Moskova ve 
Washington’la İmzalanan Anlaşmaları İhlal Ediyor

TBMM Başkanı: BM Dünyada Adaleti Sağlayamaz!NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin Avrupa’nın Güvenliğini Korumada Kilit Rolü Vardır

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ndeki (NATO) varlığının 
önemine vurgu yaparken, NATO’nun Türkiye sayesinde dünyanın en başarılı ve en güçlü örgütü olduğunu 
söyledi. Rutte, “Türkiye’nin coğrafi konumu, birçok sorunla karşılaşmasına yol açmıştır. Bunlardan biri çok 
sayıda mültecinin buraya gelmesi ve DAEŞ terör örgütüyle yaşanan çatışmadır” ifadelerini kullandı.

أكــد رئيــس الــوزراء اهلولنــدي مــارك روتــه، علــى أمهيــة الوجــود الرتكــي يف حلــف مشــال األطلســي الـــناتو، مؤكــداً 
أنــه بفضــل تركيــا ابت احللــف األجنــح واألقــوى يف العــامل، مضيفــاً: أن املوقــع اجلغــرايف لرتكيــا ســّبب هلــا الكثــري 

مــن املشــاكل، ومنهــا تدفــق الالجئــني والصــراع مــع تنظيــم داعــش اإلرهــايب.

رئيس الوزراء الهولندي: بفضل تركيا الـناتو أقوى حلف في العالم
Hollanda Başbakanı: NATO Türkiye Sayesinde Dünyanın En Güçlü Örgütüdür

Birleşmiş Milletler Eski 
Sekreteri Ban Ki Moon, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Suriye konusundaki 
girişimi nedeniyle büyük bir 
saygı duyduğunu söyledi.

لألمــم  الســابق  العــام  األمــني  أكــد 
أنــه  علــى  مــون،  ابن كــي  املتحــدة 
الرتكــي  للرئيــس  االحــرتام  يكــن كل 
ملبادرتــه  أردوغــان،  طيــب  رجــب 

ســوراي. بشــأن 

األمين العام السابق لألمم المتحدة: أكن احترما كبيرا للرئيس أردوغان
BM Eski Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Büyük Bir Saygı Duyuyorum
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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye’de kimyasal silah 
kullananların belirlenmesi için ilk raporunu hazırlamakta olduğunu açıkladı. Örgüt, 
Suriye’nin kimyasal silah cephaneliğinin tamamını ortadan kaldırdığını açıklamasının 
soruşturulması ve 2013’ten bu yana Suriye’de zehirli kimyasal silahların kullanıldığı 
iddialarının incelenmesi olmak üzere başlıca iki konu üzerine eğildiklerini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, ilk oturum haftası sırasında komisyona katılan 
tarafların başlıca ihlallerini belgelerken, Esed rejimi ve müttefiklerinin savaş 
suçlarının devam ettiğini, bunun ise “anayasa ve uluslararası topluma yönelik 
hakaretin yeni bir delili” olduğunu söyledi.

El-Kebine’de yaşananlar akıllara durgunluk veriyor. Büyük devletlerden Rusya, geçtiğimiz 
altı ay içerisinde küçük bir toprak parçasına Hiroşima’ya atılandan daha büyük bomba ve 
füzeler attı. Devrimciler ise hala rejim, İran, Rusya ve Hizbullat çetelerine direniyor.

İşrak Gazetesi Fransa’nın Lyon kentindeki Belcour meydanında düzenlenen 
gösteriye katıldı. Gösteride Irak ve Özgür Suriye bayrakları açılırken, “Tek 
Bileğiz”, “İran’ın Müdahalesine Hayır” ve “Yolsuz Rejimlere Hayır” şeklinde 
İran’ın bölgeye müdahalesi aleyhinde sloganlar atıldı.

قالت منظمة )حظر األســلحة الكيماوية( إهنا تعد تقريرها األول حول حتديد هوية املســؤولني عن اهلجمات الكيماوية 
يف ســورية، وأهنــا ســرتكز علــى قضيتــني رئيســيتني مهــا )التحقــق مــن أن ســوراي أعلنــت ابلكامــل التخلــص مــن خمزوانهتــا 

مــن األســلحة الكيماويــة، والتحقيــق يف مزاعــم اســتخدام الكيمــاوايت الســامة كأســلحة يف ســوراي منــذ عــام 2013.

وثقــت )الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان( أبــرز انتهــاكات األطــراف املشــاركة يف اللجنــة خــالل 
األســبوع األول جللســاهتا، مؤكــدة اســتمرار ارتــكاب )جرائــم احلــرب( مــن قبــل نظــام األســد 

وحلفائــه، وهــو مــا اعتربتــه الشــبكة )دليــل إضــايف علــى إهانــة الدســتور واجملتمــع الــدويل(.

ماحيصــل يف الكبينــة تعجــز العقــول عــن تصديقــه روســيا الدولــة العظمــى أســقطت قنابــل وصواريــخ خــالل ســتة 
أشــهر علــى بقعــة صغــرية هــي أكــرب مــن قنبلــة اهلروشــيما، ومــازال الثــوار يذيقــون عصــاابت النظــام وااليرانيــني 

والــروس وحــزب الــالت الويــالت. 

شــاركت صحيفــة إشــراق بوقفــة تضامنيــة بســاحة بلكــور يف مدينــة ليــون بفرنســا حيــث رفعــت 
األعالم العراقية وعلم ســوراي احلر، ومت ترديد الشــعارات املناوئة للتدخل اإليراين يف املنطقة، حتت 

شــعار كلنــا يــد واحــدة ال للتدخــل اإليــراين ال ألنظمــة الفســاد.

عد تقريرها األول لتحديد المسؤولين عن
ُ
منظمة )حظر الكيماوي( ت

 استخدام الكيماوي في سوريا.
مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية.. تقرير حقوقي يعتبر تصعيد

 األسد في إدلب )إهانة للدستور(

إشراق تشارك بوقفة تضامنية في مدينة ليون بفرنسا مع ثورة أهلنا بالعراقالكبينة تقاوم الطغاة وحيدة

OPCW Suriye’de Kimyasal Silah Kullananların Belirlenmesi İçin
 İlk Raporunu Hazırlıyor

Anayasa Komisyonu Çalışmaları Devam Ederken İnsan Hakları Raporunda 
Esed’in İdlib’de Gerilimi Arttırdığı Belirtildi (Anayasaya Hakaret)

El-Kebine Zorbalara Tek Başına Direniyorİşrak Fransa’nın Lyon Şehrinde Irak Devrimine Destek İçin Düzenlenen 
Gösteriye Katıldı

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde 
Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4’er araç ve 
İHA’larla katıldığı 6’ncı ortak kara devriyesi 
tamamlandı. Fırat’ın doğusundaki 
Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri 
unsurlarının, 4’er araç ve İHA’larla katıldığı 
6’ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

أجــرت القــوات الرتكيــة والروســية الدوريــة الربيــة املشــرتكة 
الفــرات  هنــر  شــرق  الدرابســية  منطقــة  يف  السادســة 
بســوراي. مبشــاركة طائــرات بــدون طيــار و4 آليــات لــكل 

مــن الطرفــني يف الدوريــة.

 Türk ve Rus askerlerinin 6’ncı ortak kara devriyesi tamamlandıاستكمال الدورية التركية - الروسية السادسة شرق الفرات
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İki yıllık uzun bir emek sürecinin ardından, Suriye’nin yeni anayasasını yazacak 
komisyon doğdu. 30.10.2019 tarihinde Cenevre’de toplanıldı. BM Eski Temsilcisi 
Staffan de Mistura ve halihazırdaki temsilci Geir Pedersen tarafından yönetilen uzun 
müzakerelerin ardından, muhalefeti, rejimi ve sivil toplumu temsil edecek yüz elli kişiden 
oluşacak komisyonun kurulmasına karar verildi. Komisyonun açıklanmayan hedefi ise, 
katil Beşşar Esed’i ve rejimini rehabilite etmek. 
Birinci toplantının sonunda kırk beş kişiden oluşan küçük konsey kuruldu ve böylece 
anayasanın yazımı konusunda yapılacak tartışmaların devam etmesi sağlandı.
Onlarca konuşma yapıldı, komisyonun önüne koyulan kırmızı çizgilere (Devlet 
Başkanı’nın konumuna dokunulmaması ve bu konumun tartışmaya açılmaması, 
tutukluların serbest bırakılmasının istenmemesi, Hama ve İdlib kırsallarında sivillerin 
bombalanmasına son verilmesinin talep edilmemesi)dikkat edildi.
Toplantı Suriye devriminin yürüyüşünde ölümcül bir dönüm noktası oldu. Zira büyük 
devletler, çatışmanın seyrine ve tarafların kimler olacağına karar veren merciyi temsil 
etmekteydi.
Suriyelilerin devrim yapmaktaki amaçları yeni bir anayasa yazmak ya da mevcut 
anayasayı değiştirmek değildi. Bilakis baskı rejiminden ve iktidarın tekelinden demokrasi 
ve vatandaşlık devletine geçişi sağlamaktı.
Komisyon, en önemlisi Suriye meselesine dört ilkeye göre siyasi çözüm bulmayı öngören 
2254 numaralı karar olmak üzere, uluslararası kararların tamamlayıcısı konumundaydı. 
Buna göre altı aylık bir süreçte BM’nin gözetiminde siyasi bir süreç desteklenecek, belirli 
bir grubun üstünlüğü üzerine kurulu olmayan, herkesi kapsayacak dürüst bir yönetim 
başa getirilecek, yeni anayasanın hazırlanması için bir zaman çizelgesi belirlenecek, 
özgür ve temiz bir şekilde seçimler yapılacak, sonrasında ise BM’nin denetimi altında 
yeni anayasa için 18 ay süreyle çalışılacaktı.
İsrail ve ABD’nin onayıyla Rusya, dünyayı oyalamak ve dikkat dağıtmak için Astana 
ve Soçi konferanslarını organize etti. Konferanslar sayesinde katil Esed rejimi, daha 
önce kurtarılmış olan ve ÖSO’nun elinde bulunan bölgelerin çoğunu tekrar ele geçirdi. 
Cenevre açık bir şekilde siyasi sürecin hedefinin BM’nin Suriye’ye ilişkin kararlarının 
ve özellikle de 2254 numaralı kararın uygulanması olduğunu belirtmişti. Öte yandan 
Rusya, Şam’daki katil Esed rejimini destekleyerek limanlardan, petrol rezervlerinden ve 
Suriye’nin çeşitli zenginliklerinden yararlanmaktaydı.
Komisyonun görevi, belirli bir zaman üst sınırı olmaksızın yeni anayasanın hazırlanması 
konusunda Suriyelilerle müzakerelerde bulunmak. Bu ise bir zaman kazanma oyunu ve 
vaktin boşa harcanması anlamına geliyor.
BM’nin Suriye Temsilcisi, Suriye’nin yeni anayasasını yazacak olanların yalnızca 
Suriyeliler olduğunu söylemişti. Kendileri Suriye dışından ücretli olarak bu görev için 
atanmışken, bu söylediği nasıl olacak? Yeni anayasa, işgalci devletlerin ve Suriye’de 
etkin olan güçlerin anayasasıdır, Suriyelilerin anayasası değil.
Cezayir, Mısır, Lübnan ve Irak’taki diğer devrimler Suriye devriminin hedef ve 
sloganlarından ilham alırken, komisyon bunların kökünü kurutmaya çalışıyor. Asıl 
acı verici olan ise Cenevre’de komisyonun yaptığı üç günlük toplantının maliyetinin 
8 milyon dolar olması. Diğer tarafta ise yüz binlerce Suriyeli evlerini terk etmeye ve 
sert kış boyunca zeytin ağaçlarının altında yaşamaya mecbur bırakılmış. BM ise maddi 
yetersizlik nedeniyle yardım yapamayacağını söylüyor.

Son söz:
Anayasa komisyonun insanlığa karşı suç işlemiş olan iki isim bulunmaktadır. Bunlar 
Suriye’de güvenlik şubelerinde yetkili Mevid Nasır ve Süleyman Ebu Feyyaz’dır. 
Bu kişiler keyfi tutuklamalar, işkenceler ve zorla kaybetmeler yapmıştır. Aleyhine 
uluslararası yaptırımlar bulunduğu için yurtdışı yasağı olan Muhammed el-Katırcı da, 
Esed rejimine petrol satması için DAEŞ’le işbirliği yapmakla suçlanmaktadır.

بعد خماض عسري طال ألكثر من عامني ولدت اللجنة املختصة لكتابة دستور سورية القادم، وعقد 
االجتماع األول يوم األربعاء 2019/10/30 يف جنيف، بعد مفاوضات طويلة قادها املبعواثن 
األمميان السابق )ستيفان دميستورا(، واحلايل )غري بيدرسون(، واليت خلصت إىل تشكيلها من مئة 
ومخسني شخصاً ميثلون املعارضة والنظام واجملتمع املدين، وهدفها غري املعلن هو إعادة أتهيل اجملرم 

بشار أسد ونظامه.
ويف هناية االجتماع األول مت تشكيل جلنة مصغرة تتألف من مخسة وأربعني شخصاً ملواصلة النقاش 

حول البدء بكتابة الدستور.
عشرات الكلمات واملداخالت ألقيت والتزمت ابخلطوط احلمراء املوضوعة أمامها )عدم التطرق 
ومناقشة موقع الرئيس - عدم املطالبة ابإلفراج عن املعتقلني - عدم املطالبة بوقف قصف املدنيني 

بريفي محاة وإدلب(.
االجتماع حتول قاتل يف مسار الثورة السورية، بعد أن ابتت الدول الكربى هي اليت تتحكم بواتئر 

الصراع وابألطراف املشاركة فيه.
من  االنتقال  بل  تغيريه،  أو  جديد  دستور  هو كتابة  ثورهتم  خالل  من  السوريني  هدف  يكن  ومل 

االستبداد واحتكار السلطة إىل الدميقراطية ودولة املواطنة.
اللجنة ولدت لاللتفاف على املقررات الدولية وأمهها القرار 2254 القاضي إبجياد حل سياسي 
للقضية السورية وفق سالل أربع، تنص على دعم عملية سياسية تيسرها األمم املتحدة يف فرتة 
مدهتا ستة أشهر، تقيم حكًما ذا مصداقية يشمل اجلميع وال يقوم على الطائفية، وحتدد جدواًل زمنًيا 
لصياغة دستور جديد، ودع مانتخاابت حرة ونزيهة جتري، عماًل ابلدستور اجلديد، فـي غضون 18 

شهًرا حتـت إشراف األمم املتحدة.
روسيا وبتفويض من إسرائيل وأمريكا قررت إشغال العامل وإهلائه مبؤمترات األستانة وسوتشي اليت 
مكنت النظام األسدي اجملرم من بسط سيطرته على غالبية املناطق اليت كانت حمررة وختضع للجيش 

احلر،
جنيف حددت وبوضوح أن هدف العملية السياسية هو تنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن سوراي 
دمشق  يف  القاتل  للنظام  الداعمة  بسياستها  املضي  روسيا  أرادت  بينما  القرار2254،  وخاصة 

لتستأثر ابملوانئ البحرية ومنابع النفط وثروات سوراي املختلفة.
عمل اللجنة هو تفاوض بني سوريني لصياغة دستور جديد دون حتديد سقف زمين لعملها، وابلتايل 

هو لعب على الوقت وهدره.
وقال املبعوث األممي لسوراي إن السوريني وحدهم من سيكتب دستور سورية اجلديد، وكيف حيدث 
هذا وهم معينون هلذه املهمة من اخلارج ابألجرة، والدستور القادم دستور دول االحتالل والدول 

املؤثرة ابملشهد السوري، وليس دستور السوريني.
يف الوقت الذي تستلهم فيه ثورات اآلخرين من الثورة السورية أهدافها وهتافاهتا )اجلزائر - مصر- 
لبنان - العراق( حتاول اللجنة وأدها، واملؤمل أن تكلفة اجتماع هذه اللجنة لثالثة أايم يف جنيف 
يعيشون  الذين أجربوا على ترك منازهلم  السوريني  هي 8 مليون دوالر،وهناك مئات األلوف من 
حتت أشجار الزيتون يف الشتاء القاسي، واألمم املتحدة تعلن عن عجز مايل مينعها من مساعدهتم.

أخريًا:
أبو فياض  الدستورية مها )موعد انصر وسليمان  اللجنة  هناك جمرمان ضد اإلنسانية من أعضاء 
القسري ضد  التعسفي والتعذيب واإلخفاء  أمنية يف سوراي مارسا االعتقال  كاان مسؤوالن أبفرع 
الدولية  العقوابت  مبوجب  السفر  من  املمنوعني  األشخاص  من  وهو  القاطرجي  السوريني،وحممد 

عليه،كونه متهم ابلتعامل مع داعش لبيعه النفط لنظام األسد.
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الق تتعني حركة التاريخ يف العامل بداللة قدرة الناس على إحداث عمليات التغيري، ومتكن اجلماهري الشعبية من الثبات على موقفها 

اجلمعي، ضمن حاالت من االنتفاض الثوري املتكررة واملتتابعة، يف عملية تساوق مباشر واتم مع جل احلالة التغيريية املتحركة يف 
بلدان هذه الشعوب.

ويبدو أن متظهر حركة الشعوب تتبدى بني الفينة واألخرى ضمن حالة انفجار شعيب، ومن خالل مفاعيل ضاغطة، تالقح املعطى 
العلمي لألواين املستطرقة، حسب قوانني الفيزايء، وهي ابلضرورة ال تبتعد كثريًا عن قوانني علم االجتماع، الي عادة ما تتساوق 
مع مجلة التغريات اجملتمعية احلاصلة، لكن عرب تقاطعات متباينة، وغري موحدة، ومرهتنة بطبيعة كل جمتمع دون اآلخر. وهي حالة 
دراماتيكية نشهدها اليوم يف أتون التغري املنفجر يف الساحات العربية، من سورية إىل بغداد وبريوت، وقبل ذلك يف السودان واجلزائر، 

وغري ساحة من ساحات االنتفاض العريب، يف موجتيه األوىل والثانية.
مع بدء حراك الربيع العريب أواخر عام 2010 يف تونس، مث مصر، وبعد ذلك ليبيا وسورية واليمن. متظهرت على سطح هذه 
اجملتمعات كميات من القهر واستالب إنسانية االنسان، فساًدا حيًنا، وافساًدا أحيااًن أخرى، وقمًعا وكّماً لألفواه أحيااًن وأحيان. 
فمن أجل الكرامة املسلوبة واحلرية املفتقدة، حتركت مجاهري سورية، وعلى هدي احلرية نفسها فار التنور يف ابقي الساحات، وقد 
يفتح  املنتفضة، وأن  الشعوب  ينال من  أن  قهرًا وقسرًا،  العريب،  الواقع  املتجذرة يف  الرمسي، وديكتاتورايته  العريب  النظام  استطاع 
الساحات كلها حنو حرب ال تُبقي وال تذر، بينما متكنت الناس كل الناس يف ساحات أخرى من قطف مثار ثوراهتا، كحالة تونس، 
يف وقت  بقيت فيه ثورات كثورة الشعب السوري، مفتوحة على كل االحتماالت، إال احتمال واحد هو العودة إىل حضن األسد، 
وهو ما تصر مجاهري سورية على رفضه أبي مثن، رغم كل احملاوالت اإلقليمية والدولية للنيل من حجم وهول مأساهتا وازدايد أعداد 

شهدائها، ومن احملاوالت املستمرة إلعادة تدوير اجملرم الرباميلي.
وقد ظن البعض أن قدرة األنظمة االستبدادية أقوى، وأن حجم العنف واإلرهاب االستبدادي املمارس سوف يعيد الساعة إىل 
الوراء، وأن هذا الربيع العريب، الصاعد أبًدا، سيكون آياًل للسقوط، وسوف ينتهي وميوت مع موجته األوىل املتعثرة، لكن ومع 
انطالق املوجة الثانية من هذا الربيع، تبني يف الواقع وليس ابملتخيل، أن الشعوب وقدرهتا على إحداث التغيري، أكرب وأعظم من 
أي قمع أو قصف جوي أو سوى ذلك، وأن املوجة الثانية من الربيع العريب أتت وبدأت إبحداث التغيري، وهو ما نشهده اليوم 
من حركة مذهلة ومزلزلة، عرب ما جيري يف ساحات العراق املصممة، وكذلك ساحات لبنان املنتفض على كل أنواع التغول اإليراين 

واحلزب الاليت.
ما جيمع ثورة العراقيني واللبنانيني والسوريني أيًضا، أن العدو واحد وهو نظم االستبداد وتغول دولة املاليل على هذه الشعوب، من 
خالل متكنها من ربط الساحات أمنًيا عرب احلشد الشعيب الطائفي يف العراق، وميليشيا حزب هللا يف لبنان، وكل امليليشيا الطائفية 
املستجلبة إىل سورية من كل أصقاع العامل، وربطها مجيًعا بدولة احلرس الثوري اإليراين ودولة والية الفقيه، وحكم املاليل صاحب 

املشروع الفارسي الطائفي للمنطقة برمتها.
اخليط املتني والرابط بني هذه الثورات الثالث، ولعله حالة التمفصل بينها، هو انتفاضها ورفضها للتغول اإليراين، واملشروع اإليراين، 
ودولة الفقيه، على أوطاهنا، ومن مث النفور  والرفض هلذا القهر املاليل املستشري، وهو ما يبني آلية التصدي اإليراين لكل هذه 
الثورات، وكيف تدخلت يف سورية بشكل مباشر، وكيف أتت بكل شذاذ اآلفاق من الطائفيني التابعني لدولة املاليل، لقتل الشعب 
السوري، وربط سورية اجلغرافيا و كذلك الدميغرافيا مبشروع خارجي إيراين، ال غرو أنه سيكون من أخطر املشاريع سوًء، فيما لو أتيح 
له الوصول إىل أوطاننا، والتمكن منها. وهو ذاته الذي حياول التغلغل يف الواقع اللبناين عرب ميليشيا حزب هللا، وامتالكها حصرية 
السالح، وقدرهتا على اقتياد بعض القوى كالتيار العوين، ليكون األداة املطيعة وسهلة القيادة، كوجه مسيحي ميكن أن يغطي على 

البعد الطائفي الفاقع ضمن أداة ميليشيا حزب هللا وحركة أمل.
وواقع العراق املنتفض أكثر وضوًحا، حيث ترفض قواه الشعبية الوطنية العربية على أن تكون مطية مطيعة للحرس الثوري اإليراين/ 
الباسيج، حى ضمن الطائفة الشيعية العراقية، الي ترفض أن تكون اتبعة لدولة الفرس، العراق الذي كان ومل يزل البوابة الشرقية 
اترخيًيا لكل العرب واملسلمني يف مواجهة التغول والتمدد اإليراين جتاه املنطقة، بل املانع، والالجم هلا، ولكل آليات تنفيذ مشاريعها.
من هنا فإن ما جيري اليوم يف العراق وسورية ولبنان، خيلخل األرض من حتت أقدام الغزاة اإليرانيني اجلدد للمنطقة، ويفتح املسألة 
على انزايحات كربى، البد قادمة، وما نشهده اليوم يف بغداد وبريوت وسورية كلها، هو البداية ملا هو أكرب، وأكثر قدرة على إعادة 

الفرس الطائفيني إىل قمقمهم، عاجاًل أم آجاًل وعوا ذلك أم مل يعوه.
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من بغداد إلى دمشق إلى بيروت العدو واحد والثورة أيض

Tarihin hareketi, insanların değişim süreçlerini üretme becerisi ve halk kitlelerinin toplu duruşlardaki 
kararlığını korumasında ortaya çıkar. Art arda tekrarlanan devrimci uyanış durumlarında ve bu halkların 
ülkelerindeki devingen değişim hallerinin büyüklüğüyle beraber, doğrudan ve tam bir tutarlılık sürecinde 
kendisini gösterir.
Görünen o ki halkların hareketi toplumsal bir patlama yaşandığında, belirli zamanlarda ortaya çıkmakta, 
fizik kanunlarına göre zamanın çapraz döllenmesini doğuran basınç etkileri vasıtasıyla peyda olmaktadır. 
Bu kural sosyoloji yasalarının toplumsal dönüşümlerle ilgili söylemleriyle de genellikle tutarlılık arz 
eder. Ancak bu, çelişkili ve aralıklı bir şekilde, eşzamanlı olmadan, her toplumun için bağlayıcı şekilde 
gerçekleşir. Bugün Arap toplumlarında gördüğümüz dramatik durum da işte böyledir. Suriye, Bağdat, 
Beyrut ve bunlardan önce Sudan ve Cezayir’in yanı sıra birçok toplumdaki uyanış hareketlerinin birinci ve 
ikinci dalgaları buna örnektir.
2010 yılının sonlarında önce Tunus’ta, sonra Mısır’da ve daha sonra Libya, Suriye ve Yemen’de Arap 
Baharı hareketlerinin başlamasıyla, bu toplumların büyük zulümler gördüğü ve insanlıklarının ellerinden 
alındığı gün yüzüne çıkmıştır. Bir dönem yolsuzluk, bir dönem ise ifsadı yaşamışlar; her zaman ise baskı 
görmüşlerdir. Ellerinden alınan onur ve özlemini duydukları özgürlük için Suriye’de kitleler harekete 
geçmiş, özgürlüğün rehberliğinde diğer meydanlarda da ışıklar yakılmıştır. Arap ülkelerindeki resmi 
rejimler ve köklü diktatörlükler, uyanan toplumlara karşı zulme başlamış ve meydanları katliam ve yıkımla 
dolu birer savaş alanına çevirmiştir.
Bununla beraber insanlar, Tunus’ta olduğu gibi diğer meydanlarda devrimlerinin ürünlerini toplamışlardır. 
Suriye devrimi gibi devrimler ise her ihtimale açık bir şekilde kalmıştır. İhtimal dahilinde olmayan tek şey 
ise tekrar rejimin eline dönmektir. Suriye halkı bedeli ne olursa olsun böylesi bir ihtimali reddetmektedir. 
Bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılan tüm girişimlere, yaşanan trajedinin boyutuna, şehit sayısının 
günbegün artmasına ve varil bombalarıyla katliam yapan katilin geri dönmesi yönündeki sürekli girişimlere 
rağmen, halk tutumunu sürdürmektedir.
Kimileri zorba rejimlerin daha güçlü olduğunu, diktatörlerin şiddet ve terörünün saati geri döndürebileceğini, 
sürekli yükselen Arap Baharı’nın bir şekilde düşerek ilk bunalım dalgasında son bulacağını sanmıştır. 
Ancak ikinci dalganın başlangıcıyla, hayal değil gerçek olarak halkların ve değişim gücünün her türlü baskı, 
hava bombardımanı ve benzerlerinden büyük olduğu anlaşılmıştır. Arap Baharı’nın ikinci dalgası, değişimle 
birlikte başlamıştır. Bugün devasa ve sarsıcı bir hareket olarak gördüğümüz budur. Irak meydanlarında ve 
aynı şekilde Lübnan meydanlarında İran’ın ve Hizbullat’ın her türlü müdahalesine rağmen yaşanan budur.
Irak, Lübnan ve Suriye devrimlerinin ortak noktası, düşmanın tek olmasıdır: Zorba rejim ve Molla 
devletinin bu halklara müdahalesi. Irak’ta Haşdişabi, Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de dışarıdan getirilen 
mezhepçi milisler vasıtasıyla meydanları güvenlik açısından birbirine bağlamışlardır. Sonrasında ise bunları 
İran Devrim Muhafızları ve Velayet-i Fakih devletine, bölgenin tamamına dair Pers mezhepçi projesine 
sahip olan Molla yönetimine bağlamışlardır.
Bu üç devrim arasındaki sağlam bağlantı ve eklem işlevi gören nokta, İran’ın müdahalesini, projesini 
ve fakih devletini ülkelerinde istememeleridir. Ayrıca İran’ın tüm bu devrimlerle mücadele aracı olan 
Mollaların zulmünü de reddetmektedirler. İran Suriye’ye doğrudan müdahale etmiş, Molla devletine tabi 
tüm mezhepçileri Suriye halkını katletmek ve Suriye’yi coğrafi olarak ilhak etmek, yine İran’ın projesiyle 
demografik olarak kendine bağlamak için Suriye’ye getirmiştir. Ülkelerimize ulaşmasına izin verirsek, en 
tehlikeli projenin bu olduğunda şüphe yoktur. Hizbullah milisleriyle Lübnan’a nüfuz etmeye çalışan, onlara 
özel silahlar tedarik eden, el-Avni akımı gibi bazı güçleri yönetme becerisine sahip olan, bu akımı itaatkâr 
ve yönetimi kolay bir araç haline getirerek Hizbullah milisleri ve Emel hareketi gibi mezhepçi boyutunu 
örtmek için bu akımı Hristiyan bir vitrin olarak idare eden de İran’dır.
Irak’ın isyanı ise daha aşikârdır. Zira Arap milli halk güçleri, ülkelerinin İran Devrim Muhafızları/Besic’in 
itaati altında olmasını reddetmektedir. Aynı şekilde Pers devletine bağlı Şii Irak mezhepçiliği çatısı altına 
girmesini de istememektedirler. Nitekim Irak, tarih boyunca İran’ın bölgeye yayılma ve müdahale etmesi 
karşısında Arap ve Müslümanların doğudaki kapısı, hatta İran’ın projesini uygulamasının önleyicisi 
olmuştur.
Bu noktadan hareketle bugün Irak, Suriye ve Lübnan’da yaşananlar, bölgedeki yeni İranlı işgalcilerin 
ayakları altındaki toprağı sarsmakta ve kaçınılmaz büyük yer değişikliklerin yaşanmasına meydan 
vermektedir. Şimdi Bağdat, Beyrut ve Suriye’nin tamamında tanık olunanlar, daha büyük, mezhepçi Persleri 
er ya da geç farkında olsunlar ya da olmasınlar, geldikleri yere geri gönderecek güçte bir şeyin başlangıcıdır.

Bağdat’tan Şam’a Oradan da Beyrut’a Düşman Tektir Devrim De
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmet Mazhar Saduu

Siyasi Bölüm Başkanı
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تتميــز املــرأة العربيــة اترخييــاً برجاحــة العقــل وحصافــة الــرأي وجــودة الذهــن، 
مــع  وكانــت  العائلــة،  تتمحــور  وحوهلــا  األخــالق  ونبــل  ابلنفــس  واالعتــداد 
ورأيهــا  مهًمــا جبهدهــا  دورًا  ولعبــت  التارخييــة،  الصراعــات  يف  حــى  الرجــل 
ورجاحــة عقلهــا. ومــرات كثــرية أنقــذت الرجــال يف مواقــف عــدة، يطــول الســرد 

بقصــص كثــرية هبــذا املنحــى.
يف احلضــارة اإلســالمية بــرز دورهــا بشــكل أكــرب، فمنــذ نشــوء الدولــة املســلمة 
األوىل والنســاء املســلمات حضــرن املعــارك والغــزوات مــع الرســول حممــد صلــى 
هللا عليــه وســلم، فقســم منهــن يعاجلــن ويداويــن اجلرحــى، وقســم آخــر يقاتــل 
إىل جانــب الرســول والصحابــة وقســم آخــر قمــن أبعمــال لوجســتية ال غــى 
عنهــا، وكان للمــرأة دورًا عظيًمــا يف ذلــك الوقــت، واشــتهرت منهــن نســيبة 
املســز   ( العامليــة  الباحثــة  عنهــا  قالــت  الــي  عمــارة  أم  املازنيــة  بنــت كعــب 
ماجنــام( أن الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه أم عمــارة يف املعــارك، يف ذلــك 
الوقــت، هــو نفســه الــذي تقــوم بــه منظمــة الصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر 
يف عصــران احلــايل، وتكرميــاً هلــا وملــا قامــت بــه، أطلــق علــى امسهــا علــى كليــة 

التمريــض يف األردن يف جامعــة اربــد ، للــدور البطــويل الــذي قدمتــه .
لعبــت املــرأة عمومــاً أدواراً خمتلفــة تســاهم يف تطــور اجملتمــع وهنوضــه الســيما 
خــالل احلــروب والكــوارث فتحمــل املــرأة اجلــزء األكــرب مــن املشــكلة علــى 
اجملــال  ومنهــا  جدارهتــا  وأثبتــت  عــدة  جمــاالت  املــرأة  واقتحمــت  عاتقهــا، 
السياســي والثقــايف واالجتماعــي، ففــي ســورية ولبنــان ومصــر وغريهــا، أسســت 
مــن  وعــدداً  األدبيــة  الصالــوانت  مــن  عــدداً  حتديــداً  الســورية  واملــرأة  املــرأة، 
الصحــف أمههــا جملــة الشــرق والعــروس، ومت إنشــاء أول مجعيــة نســائية يف 
الوطــن العــريب كانــت يف دمشــق وبــريوت وهــي مجعيــة يقظــة الفتــاة العربيــة.

املوضــوع ليــس جبديــد، فقــد كتــب فيــه الكثــري بــني مؤيــد ومعــارض، وبــني 
مرحــب ومســتنكر، لكــن اجلديــد هــو حقيقــة هــذه الدولــة كمــا ظهــرت 
علــى لســان رئيســها احلــايل الــذي مل أيت جبديد،إمنــا جتــرأ وتكلــم بصراحــة 
يقــر علنًــا مبــا  اليوم.فهــو  العــامل  وجــرأة بوصفــه السياســة األمريكيــة حنــو 
أخفــاه أســالفه مــع أهنــم مارســوأ أســوء منــه يف الغالــب،إذ يقــول يف آخــر 
تصرحياتــه أن األخــالق واإلنســانية ال حتكــم العــامل اليــوم، وإمنــا املصــاحل 
هــي احلاكــم، وهــذا العــامل ال مــكان فيــه للقيــم واإلنســانية، وهــذا شــيء 
طبيعــي يف عــامل اليــوم. ويســتطرد يف القــول:« أانمثــاًل أديــر مؤسســات 
اليــوم  العــامل  العــامل،  دولــة يف  أقــوى  رئيــس  اآلن  وأان  قمــار،  وصــاالت 
والنظــام العاملــي ليــس فيــه مــكان لــألداين واألخــالق، إن الفوضــى اليــوم 
ــا جديــًدا، إهنــا والدة جديــدة ســتكلف الكثــري مــن 

ً
يف العــامل ســتخلق عامل

الدمــاء وعليكــم توقــع مقتــل املاليــني وحنــن غــري آســفني، فلــم نعــد منلــك 
املشــاعر. مثــاًل ســنقتل املاليــني مــن العــرب واملســلمني وأنخــذ أمواهلــم 
أننــا فيمامضــى كنــا نقلــب  وحنتــل أراضيهــم ونصــادر ثرواهتــم. أعــرتف 
األنظمــة وندمــر الــدول حتــت مقولــة الدميقراطيــة، أمــا اليــوم مل يعــد هنــاك 
داع لالختبــاء، فقــد حتولنــا مــن دولــة إىل شــركة والشــركات تبيــع وتشــرتي، 

وكــي تبــي البــد أن هتــدم، وهــي مــع مــن يدفــع أكثــر«.
يصــل الرئيــس األمريكــي إىل نتيجــة مدهشــة للبعــض علــى األقــل عندمــا 

يقــول:«ال يوجــد مــكااًن مهيــًأ للهــدم أكثــر مــن الوطــن العــريب، مصانعنــا 
احلربيــة تعمــل واليهمــي مــن ميــوت، ومــن يقتــل يف تلــك املنطقــة، وأان 
ســأكمل الســيطرة علــى النفــط العــريب، وبذلــك أيًضــا نكمــل الســيطرة 

علــى أوراب فــال يوجــد يف املنطقــة العربيــة شــعواًبحرة«.
هــذه هــي أمــريكا اليــوم الــي مل ختتلــف منــذ نشــأهتا إمنــا اختلــف ســاكن 

أثنــاء الربيــع العــريب الــذي مــّر علــى انطالقتــه قرابــة عشــر ســنوات، كان للمــرأة 
العربيــة دورًا كبــريًا وهاًمــا حيــث صدمــت مشــاركتها األنظمــة االســتبدادية، الــي 
ظنــت أهنــا ســتمتنع عــن املشــاركة خوفــاً علــى ســالمة حياهتــا فكانــت اثئــرة 

ومناضلــة يــداً بيــد، إىل جانــب الرجــل يف معظــم املظاهــرات واحلــراك املــدين 
والسياســي،  ففــي تونــس تقدمــت املــرأة التونســية املظاهــرات إلســقاط نظــام 
بــن علــي، ويف اليمــن اشــتهرت املناضلــة تــوكل كرمــان الــي قــادت املظاهــرات 
ضــد نظــام علــي عبــد هللا صــاحل، وانلــت جائــزة نوبــل للســالم نظــراً للــدور 

البطــويل واالنســاين الــذي قامــت بــه أثنــاء الثــورة .
اشــتهر مــن ســورية أيضــاً يف البــداايت الثائــرة طــل امللوحــي، الــي إىل يومنــا 
هــذا ماتــزال معتقلــة يف ســجون نظــام بشــار األســد تعــاين مــن الظلــم والقهــر، 
مث تالهــا الكثــري مــن النســوة، فكــن رائــدات مناضــالت عظيمــات حتملــن 
مــاال تطيــق محلــه اجلبــال أمــام التوحــش واهلمجيــة والتعذيــب حــى املــوت، 
عــن االعتــداء اجلســدي بــكل أشــكاله، وال زالــت الكثــريات منهــن  فضــالً 
خلــف القضبــان، ويف كل الســاحات تبــوأن الــدور الواضــح واملهــم الــذي لــن 

ينســاه التاريــخ.
يف مظاهــرات الســودان أيضــاً كان ملشــاركة املــرأة دورًا مهًمــا، فاشــتهرت منهــن 
آالء صــاحل الــي اعتــربت أيقونــة للثــورة، والــي وصفــت بتمثــال احلريــة عندمــا 

كانــت تصــدح بعبــارة )ثــورة( أثنــاء املظاهــرات.
ونشاهد يف األايم مشاركة غالبية النساء يف االحتجاجات القائمة يف لبنان، 
ومــن النســاء اللــوايت اشــتهرن يف لبنــان راي احلســن وهــي أول امــرأة تشــغل 

منصــب وزيــر داخليــة يف الوطــن العــريب.
التخلــص مــن االســتبداد  املــرأة يف حمــاوالت  ال أحــد يســتطيع إغفــال دور 
والنهــوض عــرب حــراك الربيــع العــريب، فاملــرأة هــي نصــف اجملتمــع، وهــي الــي 
تشــرف علــى تربيــة النصــف اآلخــر مــن اجملتمــع، ورغــم رفــع شــعارات مــن قبــل 
هــذه األنظمــة االســتبدادية زوراً وهبتــاانً االهتمــام ابملــرأة وحتررهــا، لكنهــا كانــت 
أي هــذه النظــم، وحشــاً عنيفــاً أمــام احتجاجهــا الســلمي فــازدادت املــرأة يف 

الربيــع العــريب متســكاً بقضــااي التحــرر مــن االســتبداد مــع الرجــل يــداً بيــد.
األنظمــة  مــن  املقصــود  التغييــب  نتيجــة  السياســي  بفقرهــا  شــعرت  املــرأة 
االســتبدادية فبــدأت تســعى لتنهــل املعرفــة السياســة مــع ممارســتها كعلــم وفــن 
وبــرزت نســاء كثــريات يف اجلانــب السياســي يف دول الربيــع العــريب. وطاملــا 
كان ركنــا اجملتمــع األساســي ومهــا املــرأة والرجــل يناضــالن معــاً، فحتميــة التغيــري 
املــرأة  اجملتمــع  بركــي  يكــون  أن  البــد  االســتبداد  دفــع  حمالــة ألن  ال  قادمــة 

والرجــل، ومــن كل انتمــاءات اجملتمــع العرقيــة واالثنيــة.
أخــرياً أقــول لــكل امــرأة: ال تدخــري جهــداً يف أن تكــوين ســبب التغيــري وســبب 
النهــوض هلــذا اجملتمــع، بعــد التخلــص مــن االســتبداد، مث تكــوين أداة بنائــه 
األساســية، فكنــت وال زلــت أيتهــا املــرأة أســاس يف حــركات التغيــري التارخييــة، 
جتنــب  يســتطع  اليــوم  أحــد  وال  وتســعني،  تريديــن  طاملــا  وســتبقني كذلــك 
السياســة ألن نتائجهــا واقعــة علينــا كلنــا ال حمالــة رجــاًل وامــرأة، طفــاًل وعجــوزًا.

البيــت األبيــض فكشــف املســتور ومل أيت جبديد،فهــذه هــي أمــريكا منــذ 
نشــأهتا علــى أنقــاض جثــث ماليــني الســكان االصليني،وهــذه هــي أمــريكا 
قنابــل )هريوشــيما( و)انغازاكــي( وفظائعهــا يف حروهبــا الكونيــة مــن كــوراي 
إىل فيتنــام إىل أفغانســتان والعــراق وســورية، ومــا بينهمــا مــن إعدامــات 

وخطــف ومؤامــرات وانقــالابت وهنــب وســلب.
إن شــعارات قائــدة العــامل احلــر وبلــد الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان الــذي 
أومهــت بــه البعــض لفــرتات خمتلفــة، مل تعــد تنطلــي علــى اجلميــع، فالقيــادة 
املصريــة للوطــن العــريب يف الســتينات رفضــت كل العــروض األمريكيــة الــي 
كانــت تطلــب الدخــول يف أحــالف خمتلفــة بعناويــن وشــعارات خمتلفــة 
ومــا حــرب حزيــران 967 إال عقوبــة ملصــر علــى عدائهــا ألمــريكا، وهكــذا 
كثــري مــن الــدول اخلاضعــة للعقــوابت األمريكيــة منــذ عشــرات الســنني 

ككــواب وكــوراي وفنزويــال وغريمهــا،إال عقــاب هلــذه الشــعوب.
لقــد هنبــت أمــريكا ثــروات العــامل ابحتكارهــا للعديــد مــن الثــروات خــارج 
البقــاء  لضمــان  وطمًعــا  خوفًــا  البــالد  هــذه  حكــم  ولتســهيل  بالدهــا، 
وحرمــان  الثــروات  هــذه  علــى  ابلســيطرة  االحتــكارات  هلــذه  ابلســلطة 

شعوهبا املقهورة والفقرية من ثرواهتا وحقها هبذه الثروات. 
الكثريون منا يعتربون أن أصل اإلرهاب هو أمريكي، ويف الزمن احلديث 
قامت أمريكا ابملشــاركة مع حليفتها الســعودية الي ال تقل عنها إجراًما، 
قامــت بتأســيس القاعــدة ومولتهــا، وعندمــا انتهــت صالحيتهــا بــدأت 
بتصفيــة قياداهتــا وفرخــت منهــا داعــش وأخواهتــا، طبًعــا كمــا قلنــا ابملشــاركة 
مــع خــزان االرهــاب الســعودية الــي حتــارب اليــوم أكثــر مــن شــعب عــريب.

أمــريكا عــدوة الشــعوب وســتبقى عــدوة الشــعوب، واآلن ال عــذر للحلفــاء 
بعــد مــا كشــف العنصــري ترامــب جبــرأة ووقاحــة عــن وجــه أمــريكا احلقيقــي. 
ال شــي كأن مصــري حلفــاء أمــريكا وأصدقائهــا هــو نفــس مصــري القاعــدة 
ونفــس مصــري الكثــري مــن الزعمــاء الذيــن كانــوا يعتــربون أنفســهم حلفاءهــا 

كمــا إيــران وغــري إيــران.

آالء العابد
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بفاصــل زمــي ال يتعــدى األشــهر القليلــة انتقــل مركــز احلــراك الشــعيب العــريب 
يف املنطقــة، مــن الســودان واجلزائــر إىل العــراق ولبنــان، يف حالــة أتثــر وأتثــري 
متبادلــني بــني عمــوم بلــدان املنطقــة، وشــعوهبا، وذلــك يف ســياق ربيــع عــريب بــدأ 
يف هنــاايت عــام 2010 ومــن الواضــح أنــه لــن يتوقــف عنــد حــدود دولــة بعينهــا، 
أو يتخــذ لــه شــكاًل معيًنــا، فهــو دائــم التجــدد واالنتقــال، مشــرقًا ومغــراًب، رغبــة 
وحتــداًي يف تقويــض أركان منظومــي الفســاد واالســتبداد الــي تســلطت وحتكمــت 
ابملنطقــة لعقــود طويلــة ومديــدة. يف ثــوريت العــراق ولبنــان، املســتمرتني، مــا هــو 
أبعــد وأهــم مــن أســباهبما ودوافعهمــا الداخليــة واملباشــرة ممــا اثرت عليــه شــعوب 
تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن والســودان واجلزائــر، مــن مطالــب العدالــة والكرامــة، 
ودولــة القانــون، واحلــرايت العامــة، وغريمهــا مــن املطالــب احملقــة واملشــروعة، مــا 
هــو يتعلــق ابملشــروع االيــراين وطبيعتــه الطائفيــة، الــذي متــدد بشــكل خطــري يف 
املنطقــة يف الســنوات األخــرية، ووصــل إىل اليمــن مــن خــالل احلوثيــني، وإىل 
لبنــان وســورية مــن خــالل حــزب هللا، وكافــة املليشــيات الطائفيــة األخــرى الــي 
تدخلــت يف ســورية إضافــة للتدخــل الرمســي عــرب فيلــق القــدس واإلمســاك ابلورقــة 
الســورية كطــرف فاعــل فيهــا مــع أطــراف أخــرى إقليميــة ودوليــة. احلــراك يف لبنــان 
والعــراق يف أحــد أبعــاده الرئيســة يثــور علــى املشــروع اإليــراين يف كال البلديــن 
ومــن خــالل حاضنتــه نفســها بشــكل واضــح وجلــي، ويف مناطــق اعتــربت قالًعــا 
املتظاهريــن  هتافــات  ذلــك  عــن  يعــرب  وإســناد،  ودعــم  انطــالق  قواعــد  أو  لــه 
ومطالبهــم )إيــران بــرا ...بــرا، إضافــة حلــرق العلــم اإليــراين، وشــعار كلــن يعــي كلــن 
وحســن نصــر هللا واحــد منهــن( بعــد أن ضاقــت هــذه الطوائــف ذاهتــا ذرًعــا بــكل 
أشــكال االحلــاق والتبعيــة وأخذهــا رهينــة وأداة ملشــروعها السياســي القومــي، 
وأخرجهــا مــن اإلطــار الوطــي وجردهــا مــن انتمائهــا التارخيــي وهويتهــا األصيلــة. 
ال غرابة أبن يرفع علم لبنان يف ساحة التحرير وسط بغداد، وأن ترد ساحات 
لبنــان، وأحرارهــا، بتحيــة ثــوار بغــداد، ومــا بينهمــا ترفــرف أعــالم الثــورة الســورية، 
واحتضــان الالجئــني الســوريني بصــورة أخويــة وإنســانية رًدا علــى عنصريــة هــؤالء، 
ابعتبــار أن الــدول الثــالث ســاحة معركــة ومواجهــة مــع املشــروع الفارســي، الــذي 
أقــام لــه دويلــة داخــل الدولــة يف لبنــان، ويتحكــم ابلعــراق وكل مفاصــل احليــاة 
العامــة واالقتصاديــة والسياســية فيــه كمســتعمرة لــه، ويف ســورية الــي أوغــل بــدم 
أبنائهــا األبــرايء. كل املؤشــرات تؤكــد أن املشــروع اإليــراين يف املنطقــة ســيتقوض 
وسيشــهد تراجعــات كبــرية وخطــرية، وأنــه ابت يف مــأزق حقيقــي أمــام حالــة 
أزمتــه  وأمــام  زورًا،  املزعومــة  حاضنتــه  يف  وخصوًصــا  العامــة،  الشــعيب  الوعــي 

أعلــن رئيــس احلكومــة اللبنانيــة )ســعد احلريــري( اســتقالته، بعــد ثالثــة عشــر يوًمــا 
اللبنانيــة، وعطّلــت احليــاة  املــدن  الــي عّمــت كّل  الشــعبية،  مــن االحتجاجــات 
مبعظــم جوانبهــا، مطالبــة بســقوط أركان الدولــة مجيعهــا، مّتهمــة اجلميــع ابلفســاد.
مّيــز االحتجاجــات هــذه املــرّة أهّنــا ال تنتمــي إىل لــون طائفــي، كمــا جــرت العــادة 
يف بلــد حمكــوم ابحملاصصــة الطائفيــة، وال خرجــت مبطالــب سياســية تعــرّب عــن فريــق 
معــنّي، وإمنــا كانــت مطالبهــا تتعلــق ابألوضــاع املعيشــية واألعبــاء املاديـّـة الــي أثقلــت 
كاهــل املواطنــني، وســوء اخلدمــات وغيــاب احملاســبة، وحجــم الضرائــب الــي تــزداد 

يومــاً بعــد يــوم. 
علــى الرغــم مــن أّن الفرقــاء السياســيني قــد أمجعــوا علــى أن مطالــب احملتّجــني حمّقــة، 
فقــد كانــت مواقفهــم متباينــة جتــاه هــذه املوجــة العارمــة الــي مل تشــهدها لبنــان منــذ 

عهــد االســتقالل، والــي دفعــت الكثرييــن أبن يطلقــوا عليهــا اســم »ثــورة«.
)مســري جعجــع( زعيــم القــوات اللبنانيــة، وجدهــا مناســبة لتأييــده للحــراك الشــعيب، 
العــام حلــزب هللا  فيمــا خــرج األمــني  مــن احلكومــة،  فســارع إىل ســحب وزرائــه 
يف  احلكومــة  إســقاط  حماولــة  مــن  حمــّذراً  اللبنانيــني  خياطــب  نصــر هللا(  )حســن 
الشــارع، وأنّــه لــن يســمح بذلــك حــى لــو اضطــر األمــر نــزول حمازبيــه و«قلــب 
احلــراك،  يقــودون  مــن  بعــض  اهّتــم  أن  لبــث  مــا  تعبــريه، مثّ  املعادلــة« علــى حــّد 
أبهّنــم ينفــّذون أجنــدات خارجيــة، وهلــم ارتبــاط مــع ســفارات دول تســعى لزعزعــة 
االســتقرار يف البلــد. ماحصــل بعــد ذلــك، أّن عناصــر مــن حركــة أمــل الشــيعية 
وحــزب هللا، هامجــوا املعتصمــني يف ســاحة رايض الصلــح وســط بــريوت، وقامــوا 
بتحطيــم اخليــم وتفريــق املعتصمــني ابلعصــي واهلــراوات، تنفيــذاً لوعيــد حســن نصــر 

هللا، فســقطت احلكومــة الــي كان يدافــع عنهــا.
بــرز التيــار العــوين يف تشــكيكه هبــذا احلــراك الشــعيب، وكذلــك حركــة أمــل الشــيعية 
الــي يتزّعمهــا )نبيــه بــري( رئيــس الربملــان، ابإلضافــة إىل حــزب هللا الــذي يعتــرب 
احلاكــم الفعلــي للبنــان اليــوم. ولكــن إلنصــاف هــذه الثــورة ال بــّد مــن معرفــة مــن 
هــم الذيــن نزلــوا إىل الشــارع وإىل أّي جيــل ينتمــون؟ إهّنــا ثــورة شــباب عايــش يف 
طفولته أحداٍث هّزت لبنان، منذ اغتيال )رفيق احلريري( يف شــباط2005 ، وما 
تالهــا مــن اغتيــاالت لشــخصّيات كانــت تعــارض الوجــود الســوري وســالح حــزب 
هللا، وكانــت أصابــع االهتــام موّجهــة إىل اإلثنــني يومهــا بــدون مواربــة، مثّ أصبــح 
حــزب هللا بنظرهــم جالــب املصائــب عندمــا شــّنت إســرائيل حرهبــا علــى لبنــان يف 
متــوز2006، بســبب قيــام حــزب هللا ابختطــاف جنديــني إســرائيليني يف اجلنــوب، 
ودفع لبنان كّله ضريبة تلك املغامرة، خســائر بشــرية وماديّة ضخمة ونزوح آالف 

األســر اللبنانيــة إىل ســورية.

الكــربى مــع العــامل، وحالــة احلصــار الــي يواجههــا مــن اجملتمــع الــدويل الــي بــدأت 
تنعكــس مفاعيلهــا علــى الداخــل اإليــراين الــذي هــو أصــاًل متملمــل مــن نظــام 
آايت هللا، وسياســاته الداخليــة، ويواجــه معارضــة قويــة ومتناميــة، مــن خارجــه، 

منــذ أن وصــل للســلطة، وداخليــة بــني أجنحتــه وتياراتــه املتعــددة واملتصارعــة. 
مثــة مــا يفتــح انفــذة أمــاًل كبــريًا يف مشــهدي العــراق ولبنــان إزاء مواجهــة املشــروع 
اإليــراين، جلهتنــا حنــن الســوريني، الــذي عانينــا، ومــا نــزال، مــن هــذا املشــروع ، 
الــذي بــدأ يف ســورية مبكــرًا، وقبــل الثــورة الســورية بســنوات عديــدة، مــن خــالل 

يف الســابع مــن أاير2007 اســتيقظت بــريوت، علــى وقــع اســتباحتها مــن قبــل 
عناصــر حــزب هللا )أصحــاب القمصــان الســوداء( الذيــن قامــوا برتويــع األهــايل، 
وإطــالق الرصــاص وقطــع الطرقــات واالعتــداء علــى مبــى تلفزيــون املســتقبل، وهــذا 
اجليــل املنتفــض يتذّكــر جيــداً كّل تلــك األحــداث ومــا تالهــا مــن ممارســات ســّببت 

األذيـّـة هلــم يف طفولتهــم وشــباهبم، وهلــذا الميكــن ألي خطــاب سياســي أن يقنعهــم 
ابلعــدول عــن التظاهــر واملطالبــة حبقوقهــم املســلوبة، وخاّصــة إذا جــاء النصــح مــن 
اجلهــة الــي يراهــا املعتصمــون أهّنــا هــي أّس البــالء الــذي أوصــل لبنــان إىل حافّــة 

عمليــات التشــييع عــرب التبشــري ووســائل اإلغــراء والدعــم، بتســهيل مــن نظــام 
دمشــق املتناغــم مــع نظــام طهــران طائفًيــا، حتقيًقــا ملقولــة اهلــالل الشــيعي الــذي 
ال خيفــي االيرانيــون طموحاهتــم يف حتقيقــه أبي وســيلة كانــت حتقيًقــا ملآرهبــم يف 
اهليمنــة والســيطرة علــى املنطقــة وتغيــري هويتهــا الــذي اســتتبعوه حالًيــا بعمليــات 
التغيــري الدميغــرايف واالجتماعــي يف البلــدان الثــالث. لقــد كشــف شــعبا لبنــان 
والعــراق، بــكل طوائفهــم ومللهــم، عــن وعــي عميــق بوحــدة مصــري املنطقة ووحدة 
الــي تواجههــا أمــام التدخــالت اخلارجيــة، يف ظــل غيــاب املشــاريع  القضــااي 
الوطنيــة الــي حتصــن هــذه الــدول والكيــاانت، وتعمــل علــى متتــني الروابــط بــني 
أبنائهــا ومكوانهتــا، علــى أســاس املواطنــة، ويف كل ذلــك كان إليــران وأدواهتــا 
احملليــة الــدور األكــرب، وابلطبــع يتــم ذلــك يف حالــة اخــرتاق واضــح للمنطقــة، 
الــي أصبحــت ســاحة صــراع ملشــاريع إقليميــة ودوليــة يف غيــاب املشــروع العــريب 
اجلامــع، الــذي حيصــن املنطقــة وحيميهــا. جــرت يف الســنوات األخــرية حمــاوالت 
بقســوة  ووجهــت  ولكنهــا  اإليرانيــة،  واهليمنــة  العبــاءة  مــن  للخــروج  عديــدة 
وقمــع شــديدين، أبقاهــا كاجلمــر حتــت الرمــاد، وتعــرض الكثــريون مــن محلــة 
الرايــة الوطنيــة، مــن أبنــاء املكــون الشــيعي األصيــل، لالعتــداء والقتــل، ويبــدو، 
اآلن، أن الظــروف كلهــا أصبحــت انضجــة ومهيئــة للثــورة علــى هــذا املشــروع، 
وابلتالحــم مــع املكــوانت الوطنيــة األخــرى، الــي حــددت مصــدر كل بالئهــا 
ومرضهــا بــه، املتحالــف مــع قــوى طائفيــة، مثلــه، حتمــل النهــج ذاتــه، وتســري علــى 
الطريــق ذاتــه، ســرقت البــالد وجوعــت العبــاد وأذلتهــا. يبقــى أن لســورية وشــعبها 
رايدة التصدي هلذا املشــروع الســرطاين، مثله مثل املشــروع الصهيوين، وأن ثورة 
أهلهــا فاحتــة تغيــري املنطقــة، وإهنــاء املشــروع اإليــراين_ الفارســي والقضــاء علــى 
أحــالم نظــام مــاليل طهــران ودحرهــم يف جولــة صــراع اترخيــي جديــدة ومتجــددة.

االهنيار، أي حلف ما يسمى »املقاومة واملمانعة« الذي يقوده حزب هللا املثبت 
والءه لواليــة الفقيــه وليــس للبنــان . 

لكــن طبيعــة االهّتامــات الــي كان يــرّوج هلــا فريــق )8 آذار(، عــرب وســائل إعالمــه 
كانــت تثــري املخــاوف مــن االنــزالق إىل العنــف، وعلــى رأســها حمطــة التلفزيــون 
التابــع  »املنــار«  وتلفزيــون   »OTV»احلــر والتيــار  اجلمهوريــة  لرئيــس  التابعــة 
حلــزب هللا، أو بكلمــة أدّق حماولــة التخويــف ابحلــرب األهليــة إذا مــا اســتمّرت 
»الثــورة« كمــا جــاء علــى لســان حســن نصــرهللا، علــى الرغــم مــن الطبيعــة الســلمّية 
للمظاهــرات وشــعاراهتا اخلاليــة مــن كل أشــكال الطائفيــة أو احلزبيــة أو املناطقيــة، 
ولعــّل هــذا مــا أربــك الســيد حســن ومــن هــم حتــت عباءتــه، وكــم كان يتمــّى أن 
يكون للسّنة دوراً ابرزاً يف الساحات كي يلجأ إىل أسلوبه الذي اتبعه يف سورية، 
إاّل أن الشــارع الســّي فــّوت عليــه هــذه الفرصــة، وخاصــة يف مدينــة طرابلــس، بعــد 
أن تعالــت أصــوات عديــدة عــرب وســائل التواصــل اإلجتماعــي، حمــّذرة احملتّجــني 

بضــرورة احلفــاظ علــى ســلمّيتهم، مهمــا تعّرضــوا لالســتفزاز.
ثــورة شــبابية يف عمــوم لبنــان، اضطــّرت حســن نصــر هللا للظهــور علــى الشاشــة 
ثــالث مــرات يف غضــون أســبوعني، كان آخرهــا يّتصــف ابهلــدوء وحماولــة اســتمالة 
الشــارع، بعــد أن أســقط يف يــده، ومل تنفــع لغــة التهديــد والتخويــن الــي اســتخدمها 
يف اخلطابــني الســابقني، وهــذا حبــّد ذاتــه مثــرياً للريبــة، فهــذه اللهجــة قــد ختفــي 
هــذا  ماوراءهــا، ورمبــا تشــهد لبنــان سلســلة مــن اإلغتيــاالت الــي يتقنهــا جيّــداً 
يلجــأ  أو رمبــا  املتظاهريــن،  مــع  للتصــادم  اجليــش  الــذي فشــل يف دفــع  احلــزب، 
إىل افتعــال حــرب »مســرحية« مــع إســرائيل الســتعادة مــا ميكــن مــن شــعبيته الــي 
هبطــت إىل أدىن مســتوايهتا حــى يف حاضنتــه الشــيعية، فهــل يذهــب بعيــًدا يف 

مغامراتــه الاّلوطنيــة، كمــا يريــد ســّيده يف طهــران وحكــم دولــة املــاليل؟. 

عبد الرحيم خليفة

الشعوب في العراق ولبنان تقوضان المشروع 
االيراني

كاتب سوري 

ياسر الحسيني

ما هو المريب في ثورة لبنان؟

كاتب وإعالمي سوري
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مــن يقــرأ واقــع هــذه األحــداث والتســاؤالت، يُــدرك متامــاً مــدى األحقيــة يف 
طــرح هــذه التســاؤالت الــي صــارت مبثابــة أحجيــة مل يــدرك البعــض حماورهــا 
ومــا ترمــي إليــه، ال ســيما أنَّ الواقــع الراهــن صــار ســياًل مــن األســئلة، مــا يعيبهــا 

هــو بقاؤهــا مهّمشــة، حباجــة إلجابــة ترضــي األطــراف مجيعــاً.
وجممــل التســاؤالت الــي خيّزهنــا العقــل العــريب، يلّفهــا الكثــري مــن الغمــوض، 
مــع أن مــا هــو واضــح اليــوم يظهــر اخلــط البيــاين ملصــري مؤســي لغالبيــة الــدول 
رأس  ألّــب  وهــذا كلّــه  منهــا،  يتجــزأ  ال  جــزءاً  يُعــد  فيهــا  واملواطــن  العربيــة، 
ومعطيــات واجتهــادات املواطــن العــريب املقيــم علــى أرض الــوالايت املتحــدة، 
وأجــربه علــى طــرح العديــد مــن األســئلة الــي تبحــث عــن حلــول شــافية، بــداًل 

مــن العقــم الــذي أصاهبــا يف الصميــم!
والتحليــالت  األخبــار  حمــور  يف  يصــّب  مــا  التســاؤالت  هــذه  مجلــة  مــن 
وتكّهناهتــا، واالســتطالعات وتنــوّع املقــاالت وإبــداء الــرأي حــول مــا حيــدث 
علــى الســاحة العربيــة، ومــا ميكــن البحــث عنــه وإلقــاء الضــوء عليــه، وهــو: 
مــاذا بعــد ظهــور جممــل هــذه األحــداث، والصــور الــي تتزاحــم حمطّــات التلفــزة 
العربيــة، أبقنيتهــا املتنّوعــة املعروفــة وغريهــا علــى تناوهلــا، أضــف إىل ذلــك مــا 
ينشــر علــى صفحــات الــدورايت مــن مانشــيتات مثــرية ومرعبــة، أبلــوان شــى، 
وذات مغــزى ســوقي أريــد مــن خاللــه توجيــه القــارئ العــريب إىل صــور بيانيــة 
مل تعــد يف الواقــع تثــري اهتمامــه، لكثــرة مــا نشــر عنهــا، وإن كانــت حباجــة 
للكتابــة فيهــا وتعريتهــا، وتوضيــح مــا حيــدث للقــارئ الكــرمي، أينمــا وكيفمــا 
وجــد، وإن جتــاوز كتابنــا وصحفيينــا ســّلم الكثــري مــن األولــوايت يف الطــرح، 
وتغييــب جانــب مــن املشــاهدات، واحلديــث عــن هــذه املعضلــة الــي حلّــت 

عصافــري عــدة أرادت أنقــرة اصطيادهــا يف عمليــة )نبــع الســالم(، فاخلطــاب 
املعلــن، علــى ألســنة كبــار الساســة والعســكريني األتــراك، هــو إقامــة منطقــة 
آمنــة مهيئــة الحتضــان أكثــر مــن مليــون الجــئ ســوري يف تركيــا، وإبعــاد 
شــبح املليشــيات الكرديــة الــي تــؤدي دور رأس حربــة مســلط علــى أمنهــا 
القومــي، وفيهــا مــآرب أخــرى منهــا اســتعماهلا غربيــاً يف تقليــم أظافــر تركيــا 
الــذي  والعســكري،  السياســي واالقتصــادي  اســتقالهلا  بنــاء  إىل  الســاعية 
سيشــكل عــام 2023 حتــواًل مفصليــاً فيــه، علــى األقــل كمــا ختطــط القيــادة 

السياســية الرتكيــة.
تلــك مجلــة مــن األهــداف الرتكيــة املعلنــة، لكــن مثــة ماهــو مســكوت عنــه يف 
هــذه الســردية السياســية، تشــكل يف رحــم حــدث سياســي داخلــي، شــكل 
منعطفــاً مهمــاً يف املشــهد السياســي الداخلــي، وأاثر محيّــة القيــادة الرتكيــة 
ودفعهــا إىل أخــذ خطــوة واســعة ابجتــاه مشــال شــرقي ســورية، هــذه اإلنعطافــة 
متثلــت عــرب الصدمــة االنتخابيــة الــي تلقاهــا حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم 
املــدن  بلــدايت كــربايت  فيهــا  وخســر  األخــرية،  البلديــة  االنتخــاابت  يف 
الرتكيــة، وكان الالجئــون الســوريون إحــدى الثغــرات الــي أيت منهــا حــزب 

العدالــة والتنميــة احلاكــم مــن قبــل املعارضــة.
يف هــذا الســياق املســكوت عنــه يف التصرحيــات الرتكيــة الرمسيــة، يندفــع أحــد 
بواعــث القــرار الرتكــي يف شــن العمليــة العســكرية، ابلرغــم مــن تداعياهتــا 

املنتظــرة علــى صعيــد العالقــات الرتكيــة الغربيــة.
يف  توطينهــم  إعــادة  يف  يكونــوا،  لــن  عــرب،  وهــم  الســوريون،  الالجئــون 
املنطقــة اآلمنــة الــي تبــى بكلفــة سياســية واقتصاديــة تركيــة غــري رخيصــة، درع 

األمــن القومــي فحســب، بــل ســيكونون، أيضــاً، الورقــة السياســية املســحوبة 
مــن أيــدي املعارضــة يف الداخــل، مبــا يســمح إبعــادة حــزب العدالــة والتنميــة 
ترتيــب أوراقــه ســعياً الســتعادة األصــوات االنتخابيــة املفقــودة، بعيــداً عــن 
بعــد  مــا  مرحلــة  البــالد يف  ملســتقبل  الرتكيــة  الرؤيــة  طريــق  مطــب يف  أي 
2023، وقبــل ذلــك هــي خطــوة، ضمــن خطــوات أخــرى قــد تلحقهــا، 
هدفهــا حتصــني احلــزب ومحايــة مســتقبله السياســي، ومحايــة هــذا املســتقبل 
ابت هدفــاً حمــورايً أملتــه )االنشــقاقات(، الــي خرجــت إىل النــور، مــن قبــل 
قيــادات ســابقة مهمــة، ذكــرت وســائل اإلعــالم الرتكيــة أهنــا تعتــزم تشــكيل 

حــزب سياســي جديــد.
ورمبــا يكــون مفارقــة أن احلديــث عــن مســتقبل احلــزب، مرتبــط ابحلديــث عــن 
مســتقبل الوحــدة اجلغرافيــة لرتكيــا، وهــي وحــدة أتيت عمليــة )نبــع الســالم( 
كإجراء وقائي حيول دون املساس هبا، وبغض النظر عن نتيجة املفاوضات 
األمريكيــة الرتكيــة بشــأن العمليــة، والتجــاذابت بــني أنقــرة وعــدد مــن العواصــم 
الغربيــة، فــإن هــذه العمليــة فرضــت ديناميــات جديــدة يف املشــهد الســوري، 
إحداهــا: أن مشــروع إقامــة كيــان كــردي وظيفــي أّجــل، إن مل يكــن قضــي 
عليــه متامــاً، واثنيتهــا نفــوذ أنقــرة يف ســورية صــار حقيقــة علــى األرض، وأن 

أي مســتقبل لســورية لــن حيســم بــدون كلمــة تركيــة مســموعة.
عــودة  مــن  الغــرب  ختويــف  يف  الكرديــة  االنفصــال  مليشــيات  اســتماتة 
التفجــريات،  وبــدء مسلســل  الســالم«،  »نبــع  بســبب عمليــة  »داعــش« 
يثــري شــبهة كبــرية بوقــوف هــذه املليشــيات العميلــة وراء تفجــريي القامشــلي 

واحلســكة، فهــي املســتفيد األكــرب، إن مل يكــن األوحــد.

ابألمــة العربيــة عّمــا ســواها، إالّ أنَّ حتليــالت هــؤالء الكتّــاب، قــد أخــذت 
طابــع االبتعــاد كليــًة عــن قــول احلقيقــة، كمــا جيــب أن تكــون، غــري متناســني 
يف الوقــت نفســه أنَّ هنــاك البعــض مــن الصحفيــني ممــن حنــرتم آراءهــم، بــل 
إهّنــم، يضعــون النقــاط علــى احلــروف وبتجــرد، بعيــداً عــن إرضــاء َعمــرو أو 

زيــد مــن النــاس.
ال ميكــن أن ننكــر يف هــذا الســياق، مــا يتناولــه وبصــدق وموضوعيــة، وجــرأة 
صحفيــة زمــالء صحفيــو الــرأي، واإلبقــاء علــى عــدد منهــم الذيــن ال نشــك يف 
قدراهتــم وإمكانياهتــم وصــدق مــا يكتبــون، وتوقهــم حنــو اإلقــالع هبــذا الواقــع 
املريــر الــذي يُعــاين ســياًل مــن األوجــاع واألوهــام، والرتّهــات الــي هــي حباجــة 
إىل تقشــريها كــي َيســهل هضمهــا، انهيــك عــن تشــييع األوهــام الــي مــا زالــت 
تصطــاد يف املــاء العكــر، وهنــا لــّب املعضلــة! ويذهــب كّتــاب وصحفيــو رأي 
آخــرون، يف قــراءة مــا حيــدث اليــوم، ســواء يف ســورية أو يف العــراق ولبنــان، إىل 

منحــى آخــر، حبســب مزاجيــة الكاتــب، وهــذا مــا يُؤســف لــه!
يف هــذا مل يَعــد يعــرف القــارئ إىل أي صحيفــة، أو عــن أي حمطــة تلفزيونيــة 
هــذه  هــي حقيقــة كل  ومــا  برامــج،  مــن  تبثّــه  مــا  ويتابــع  ويشــاهد  يبحــث 
مــن  هائــٍل  بكــم  ميطــروان  الذيــن  واإلعالميــني  الكتّــاب  هلــؤالء  التحليــالت، 
املقــاالت املدجّبــة؟! والســؤال: مــا هــو الســّر وراء هــذا التســابق احملمــوم حنــو 

نشــر هــذا احلجــم مــن املقــاالت بطعــم أو بــال طعــم؟
هــل الســبب مــادي، أم ســواه. وإالّ مــا معــى ازدايد هــذا العــدد مــن الكّتــاب 
الذيــن قفــز تعدادهــم بــني ليلــة وضحاهــا إىل املئــات، يدلــون آبرائهــم أايً كانــت 
بعيــداً عــن الواقــع املعــاش، أم أن اهلــدف هــو إشــهار االســم، واإلســهام يف 

علــى  يقــف  حــى  والرايحــني  ابلــورود  أمامــه  الطريــق  وفــرش  املواطــن  حتفيــز 
أرجلــه، بعيــداً عــن قــول احلقيقــة، فــأي مكســب مــادي وأّي شــهرة صحفيــة 

يبحثــون عنهــا يف ظــل تزييــف احلقائــق وتضخيمهــا؟!
يف املقابــل، نلحــظ أنَّ نشــر املقــاالت الصحفيــة، غــري العاديــة وبكثافــة، ويف 
خمتلــف الصحــف العربيــة الــي تصــدر يوميــاً، وبصــورٍة خاصــة يف بريطانيــة، 
احلاضــن األكــرب لعــدد مــن الصحــف اخلاصــة املعروفــة، والــي صــارت أشــهر 
مــن انر علــى علــم، أضــف إليهــا الكّتــاب والصحفيــني الذيــن ابتــوا يشــّمرون 
ومــع  الشــخصية،  أمزجتهــم  رؤيتهــم حســب  ويســتعرضون  ســواعدهم،  عــن 
أنــه مــن حــق هــؤالء الكتّــاب، أاي ًكانــت خرباهتــم ومواقعهــم  ذلــك نقــول، 
مــن  هلــم  حيلــو  مــا  وتنــاول  بدلوهــم،  اإلدالء  حقهــم  مــن  ومســؤولياهتم، 
موضوعــات تصــاغ يوميــاً، مشــريين إىل واقــع مــرتٍد بغيــض! ومــا نريــده مــن 
الكّتــاب والصحفيــني، مراعــاة مشــاعر قــارئ العربيــة، وتوضيــح مــا جيــري مــن 
أحــداث، مبوضوعيــة، بعيــداً عــن تضخيمهــا وتصويرهــا بصــورٍة مرعبــة، عــالوة 
علــى دمــج مــا حيــدث بصحــة املمارســة الواقعيــة للمواطــن الــذي يشــكو مــن 
آالم كثــرية، ويعــاين يف الوقــت نفســه مــن عــوز وفقــر مدقــع، وتشــرد وضيــاع 

وبــؤس ومــوت ودمــار، مل خيلــص منــه أحــد!
وقلّــة فقــط ممــن ســاعدهتم ظروفهــم وإمكانياهتــم املاديــة علــى النــزوح أو اهلــرب 
واالغــرتاب متكنــوا مــن إعاشــة أســرهم وإنقــاذ أهليهــم، ويظــل صاحــب القلــم 
هــو األمســى يف نقــل احلقيقــة الــي نريدهــا أن جتّســد واقعــاً حقيقيــاً ليعيشــها 
املواطــن كمــا هــي، ال كمــا يريدوهــا أن تكــون وحســب هــوى وأمزجــة تغــرد 
بعيــدا عــن اهلــم اليومــي للمواطــن الســوري يف كفاحــه ضــد اجملــرم بشــار األســد.

اتفــاق الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان مــع انئــب الرئيــس األمريكــي 
بشــأن »نبــع الســالم« هــو أتجيــل ملواجهــة مقبلــة بــني البلديــن، ألن الرؤيــة 
توافــق  وجتعــل  تركيــا،  علــى  وجــودايً  حتــدايً  تفــرض  للمنطقــة،  األمريكيــة 
البلدين أشــبه ابملســتحيل، وكل يوم ميضي ســتزداد فيه تركيا قرابً من روســيا 
مبقــدار مــا تبتعــد عــن أمــريكا، وســتزداد يف الوقــت نفســه، اهتمامــاً ابلعــامل 
اإلســالمي، ألنــه ثبــت للعقــالء مــن األتــراك، أن األوروبيــني ال يقبلــون إال 
برتكيــا عاريــة مــن لبــاس اإلســالم، ليــس ابملعــى الشــعائري، وإمنــا مبعــى اهلويــة 

والتصــور والتفكــري.

عبد الكريم البليخ

صحافي سوري 

عن الالجئ السوري في أوربا

جهاد عدلة

إعالمي وكاتب سوري

نبع السالم في سياق تركي
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حــدث زلــزاٌل مدّمــر عــام 1999يف منطقــة أزمــري الرتكيــة، أدى إىل خــراٍب هائــل 
ومقتــِل عشــرات اآلالف، وحــني اضطربــت األحــول جلــأت الدولــة إىل فــرض 

األحــكام العرفيــة هنــاك لضبــط األمــور. 
تلــك  يطالبــون إبلغــاء  النــاس وأخــذوا  أايم، فضــجَّ  عشــرَة  القــرار ســائداً  بقــي 

أرادوا.  مــا  هلــم  فــكان  األحــكام، 
االنفصــال،  حكــم  علــى  عســكري  انقــالٌب  عــام 1963  حــدث  ســورية  يف 
مــن أوىل  األمــور حتــت شــعاراٍت راننــة، وكان  البعــث مقاليــد  واســتلم حــزب 

العرفيــة.   األحــكام  إعــالن  القــرارات 
يف حــرب حزيــران/ يونيــو 1967 اهنــزم »اجليــش الســوري العقائــدي«، وبقيــت 
األحــكام العرفيــة، مث يف ســنة 1970 أراد حافــظ األســد، وزيــر دفــاع اجليــش 
ذلــك راح  مــن  وبــداًل  البعثيــني،  احنرافــات »الرفــاق«  العقائــدي، أن يصحــح 
يدمــر وطنــاً ليبــي عرشــاً، وبقيــت األحــكام العرفيــة جامثــة علــى صــدور العبــاد 

حــى وفاتــه عــام 2000. 
مث جــاء بشــار كوريــث شــرعي!! وبقيــت األحــكام العرفيــة، وكأهنــا قــدر ال حيُــول 

وال يــزول. 
قالوا عنه: شاب مثقف ثقافة دميقراطية، عاش يف بريطانيا أُمِّ األعراف القانونية 
واالجتماعيــة، وهــو ُمقبــل علــى عمليــة هائلــة مــن التحديــث والتطويــر!!، وأان 
)بصراحة( كنت واحداً ممن صدقوا ذلك، الســيما بعد أن خّصصت صحيفي 
»تشــرين« و »الثــورة« الســوريتني صفحتــني أســبوعيا للتحــاور بــني املثقفــني عــرب 

مقــاالت منفتحــة، وكنــت واحــًدا ممــن ســامهوا أبكثــر مــن مقالــة.  
مل يطــل األمــر حــى انقلــب »الوريــث« علــى ثقافتــه الغربيــة املكتســبة، واتـّبَــع ســريَة 

أبيــه األوىل ولكــن خبطــوات عشــوائية رعنــاء.  
مث أقبــل الربيــع العــريب، واجنــذب الشــعب الســوري إىل ذلــك الربيــع الواعــد. يف 
البدايــة كانــت مطالــُب الشــعب متواضعــة، واحنصــرت يف مطلبــني اثنــني فقــط، 
مهــا إلغــاء األحــكام العرفيــة، وإلغــاء املــادة الثامنــة مــن الدســتور، والــي تنــص علــى 

أن البعــث هــو احلــزُب القائــد. 
 حبســب بعــض اآلراء الســائدة آنــذاك، كان ميكــن للوريــث أن حيقــق للشــعب 
هذيــن املطلبــني، فرمبــا تســري األمــور علــى خــري دون أن تنزلــق البــالد إىل اهلاويــة. 
لكــن الدولــة األمنيــة العميقــة مل تقبــل بذلــك، فتحقيــق هذيــن املطلبــني يقلّــل مــن 
هيبــة تلــك الدولــة، وعندهــم الشــعب طّمــاع، والطّمــاع )مــا بينعطــى وجــه(!! 
وإن حققنــا لــه هذيــن املطلبــني، فســوف يقــول هــل مــن مزيــد.!؟ ولذلــك رفعــوا 

شــعاَر »احلــل األمــي«. 

عندمــا يُذكــر مصطلــح العلــوم أمــام أي شــخص؛ فقــد يتبــادر إىل ذهنــه للوهلــة األوىل 
عــدة مفاهيــم مثــل، الدراســات والبحــوث وغريهــا، ولكــن مــاذا عــن مصطلــح، التواصــل 
العلمــي، والــذي جيــد العلمــاء فيــه شــغفاً حقيقيــاً يف كشــف أســرار وعجائــب العلــوم 

ونشــرها إىل عامــة اجملتمــع بصــورة ُمبســطة.
حيــث خُييــل إىل الكثــري مــن عامــة اجملتمــع أن املفاهيــم واألفــكار العلميــة صعبــة الفهــم 
وجامــدة، فضــاًل عــن كوهنــم غــري ُمدركــني ألمهيــة هــذه املفاهيــم، وهلــذا الســبب ظهــر 
مصطلــح التواصــل العلمــي علــى الســاحة، وبــدأ يف االنتشــار بشــكل كبــري يف اآلونــة 

األخــرية.
أواًل: مفهوم التواصل العلمي:

هــو مفهــوم يُعــى بفــن عــرض وتوصيــل املعلومــات العلميــة املعقــدة إىل عامــة اجملتمــع 
أبســلوب ُمبســط دون التعمق يف أية معادالت أو تفاصيل من شــأهنا أن تعرقل عملية 

توصيــل املعلومــة، أو قــد ال يعرفهــا ســوى املتخصصــني،
 والغــرض منــه عمــل جســر يربــط بــني األشــخاص الذيــن يعملــون يف البحــث العلمــي 
وجمموعــات وشــرائح خمتلفــة مــن عامــة اجملتمــع، وهــي أيضــاً لعمــل عالقــات بــني العلمــاء 
واألفــراد، وهــذا علــى عكــس مــا كان قدميــاً، وهــو كل شــخص يف عملــه ال أحــد يعــرف 
اآلخــر، فــاآلن ومــع تطــور وســائل اإلعــالم وامليــداي وظهــور التواصــل االجتماعــي؛ كان 
ال بــد أن تنشــط العلــوم وتنتشــر وتظهــر للجميــع، وليــس فقــط ملــن ُهــم مهتمــون هبــا، 

بــل أتيت أيضــاً ملــن ُهــم يف منــأى عنهــا.
وقــد ظهــر هــذا املفهــوم ألول مــرة يف بريطانيــا منــذ حــوايل 40 عامــاً، وكان هــذا الظهــور 
نتيجــًة لعــدة عوامــل، ومــن أبرزهــا: زايدة عــدد األوراق العلميــة الــي تظهــر وتُنشــر يف 

مجيــع اجملــاالت، مثــل العلــوم والصحــة والطعــام، 
واهلندسة، والتكنولوجيا.

و أيضــاً ظهــور عديــد التطبيقــات هلــذه األحبــاث الــي تُنشــر، وحنــن يف اســتخدام يومــي 

وبــدأ الشــعب يطالــب إبســقاط النظــام. وبــدأت البــارودة تشــتغل هبمــة ونشــاط، 
العابــرة  والصواريــخ  املتفجــرة  والرباميــل  القصــف ابلطائــرات  إىل  حــى وصلــت 

للمحافظــات!! 
حــدث مــا حــدث. لكــن بشــار يف النهايــة حــّول ســورية إىل جاريــة تبــاع وتشــرتى 
يف ســوق النِّخاســة. بدايــة الثــورة تَنــادى العــامل ليتضامــن مــع الشــعب الســوري، 
فاجتمعــت مئــة وثالثــون دولــة، ليشــكِّلوا مــا مسَّــْوه »أصدقــاَء الشــعب الســوري«، 

وراحــوا يلعبــون علــى احلبــال، وكأهنــم يف َحْلبَــة ســريك صينيــة.
انعقــد مؤمتــر جنيــف1 وانعقــدت معــه اآلمــال، مث حتــول إىل جنيــف2 واثلــث 

ورابــع، إىل أن مــات جنيــف وشــبع مــواتً. 
وهنــا نتذكــر عبــارة وزيــر خارجيــة األســد املعــربة: »ســنغرقهم يف التفاصيــل«. 

التفاصيــل. وفعــاًل غــرق الشــعب الســوري يف 
بعــد جنيــف جــاء مؤمتــر سوتشــي، مث مؤمتــر أســتاان حــى أســتاان الثــاين عشــر. 
وجنــح العــامل املنافــق يف حتويــل دفّــة الســفينة مــن االنتقــال السياســي إىل احلــرب 
علــى اإلرهــاب، وغرقــت البــالد يف ســيل مــن الدمــاء. لكــن ُجــزًء مــن مليــون 
جــزء مــن التفاصيــل يشــري إىل تدمــري ثالثــة أرابع ســورية ومقتــل أكثــر مــن مليــون 
ســوري، بينهــم أكثــر مــن مئــي ألــف قتلــوا حتــت التعذيــب، وتبعثــر عشــرُة ماليــني 

إنســان وأكثــر يف القــارات اخلمــس. 
هــذا هــو مثــن املطالبــة إبلغــاء األحــكام العرفيــة واملــادة الثامنــة مــن الدســتور. 
ســلُة  اخلبيثــة، وآخُرهــا  املــألى ابألالعيــب  وِســالَله  دميســتورا  ننــَس  مل  ابلطبــع 
الدســتور الــي راحــت األيــدي تتقاذفهــا منــذ ســنتني. مــن دميســتورا إىل ســلطة 
األســد إىل املعارضــة إىل موســكو. وال تــزال األيــدي تلعــب بكــرة الســلة أعــي 

الدســتور!  بكــرة 

هلــا، مثــل، اهلاتــف النقــال، واحلاســوب الشــخصي، واألدوات الكهرابئيــة، ومصابيــح 
اإلضــاءة، وغريهــا مــن األغــراض املســتعملة لــدى عامــة اجملتمــع، فــكان ال بــد مــن 
ظهــور مصطلــح جديــد يربــط أصحــاب تلــك األحبــاث بعامــة املســتخدمني لتطبيقــات 
تلــك األحبــاث، ومــع ذلــك االنتشــار ظهــرت إحصائيــة تقــول: أن عــدد قــراء األوراق 
العلميــة واملهتمــني هبــا حــوايل 0.6، أي أقــل مــن الواحــد الصحيــح، حيــث أن هــذه 
النســبة الضئيلــة توحــي بعــدم اهتمــام شــرحية كبــرية مــن عامــة اجملتمــع ابلعــامل واملختــص 

وابألحبــاث العلميــة ذاهتــا؛ ممــا يوحــي بضــرورة تعميــم وانتشــار التواصــل العلمــي.
اثنياً: آليات تعميم وتنفيذ جتربة التواصل العلمي:

1- عمــل حصــة اثبتــة ختــدم التطبيقــات العلميــة بطريقــة بســيطة وسلســة؛ مثــل معــارض 
تشــرح جتــارب عظيمــة أبدوات بســيطة تتواجــد يف املنــزل، أو مثــل الفيديوهــات الــي 

تشــرح جتربــة علميــة كاألفــالم الثقافيــة والواثئقيــة.
إعــداد  يف  الطــالب  ومشــاركة  وتطبيقاهتــا،  والنظريــة  املبــدأ  بشــرح  علــم 
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التجــارب هلــذه النظريــة؛ ممــا يُنمــي التبســيط واالبتــكار واملشــاركة الفعالــة لــدى الطــالب.
3- عمــل نــدوات إبدارة الشــباب اجلامعــي املهتمــني بعــرض العلــوم أبســلوب بســيط؛ 

للطــالب يف املــدارس، وعمــل ألعــاب حركيــة وعــروض شــيقة مبنهــج علمــي.
4- تدريــب الطــالب علــى عمــل، ســيناريو درامــي ملســرحيات تُناقــش قضــااي علميــة، 

ومــن مث عرضهــا كمســرحيات علميــة شــيقة.
5- تدريب الطالب على كيفية كتابة األحباث العلمية.

6- تدريــب الطــالب علــى كيفيــة الكتابــة الســهلة والبســيطة خلــرب علمــي، وكيفيــة 
مراجعتــه. وُســبل  صياغتــه، 

7- تدريــب الطــالب علــى كيفيــة التفكــري العلمــي، مــن حيــث الطريقــة واألســلوب 
مــع الُســبل واملناهــج.

8- عمــل دورات تدريبيــة مكثفــة لطــالب الكليــات العمليــة، وذلــك لكيفيــة تبســيط 

مضــت ســبع ســنواٍت، و »حمفــل« الدولــة األســدية مل يتنــازل للشــعب الســوري 
عــن أي شــيء أبــداً، ســوى الدعــوة إىل حماربــة اإلرهــاب.!! 

الدســتور، ومضــت ســنتان حــى حــدث  لعبــُة  العجــاف جــاءت  الســبع  بعــد 
ســتصوغ  الــي  اللجنــة  أمســاء  علــى  التوافــق  جمــرد  وهــو   ،! األعظــم.!  اإلجنــاز 
مغناطيســية  أبقطــاب  أشــبه  هــم  خملوقــاً،  ومخســون  مائــة  وعددهــم  الدســتور، 

التنافــر.  شــديدة 
وهنــا أال حيــق لنــا أن نتســاءل؛ بعــد كــم ســنة اي تــرى ســتتم صياغــة الدســتور، 
وبعــد كــم ســنة ســيتم االتفــاق علــى تطبيقــه.!؟ هــل علــى زماننــا، أم علــى زمــان 
أوالدان أم علــى زمــان األحفــاد.!؟ مث مــن يضمــن أن ال »يلتهــم احلمــار« هــذا 
الدســتور، وهــو جنــني يف بطــن املالحبــات املتواصلــة بــني األقطــاب املغناطيســية 

املتنافــرة.!؟ 
ــروا املعلــف قبــل  إن اهلرولــة حنــو تصنيــع الدســتور ينطبــُق عليــه املثــل الشــعيب: عمَّ

أن يشــرتوا الَفــَرس. العــامل ينشــغل اآلن ابملعلــف، والفــرس يف عــامل الغيــب. 
كان مــن الضــروري التمســُك واملطالبــة ابنتقــال سياســي، وبعــده يبــدأ العمــل 
علــى إجنــاز الدســتور املناســب، ومــا أهــوَن اإلجنــاز عندئــذ. لكــن اهلــدف مــن 
وراء تشــكيل الدســتور هــو اللعِــٌب علــى اللحــى وتدويــخ العقــول، فقــد مت إغراقُنــا 
يف التفاصيــل فعــاًل، كمــا توّعــد »الثــور الســمني«، وحتــّول األمــل إىل حلــم مث إىل 

جمــّرد وهــٍم صعــِب التحقيــق. 
وأقــول: علــى الشــعب الســوري، ابلرغــم مــن واقعــه األليــم، بــل واألشــد إيالمــاً، 
أن يعــود إىل النقطــة الــي انطلــق منهــا، وهــي الســعي لتحريــر الوطــن مــن مغتصبيــه 
عــرب املطالبــة حبكــم انتقــايل مــدين دميقراطــي. وهــذا ليــس عصيــاً علــى التحقيــق 

أمــام إرادة شــعب، يصــر علــى عــدم االستســالم.

العلــوم والتواصــل العلمــي، ومــن مث االســتفادة هبــؤالء الطلبــة املتدربــني بعمــل نــدوات 
ومعــارض علــى مســتوى اجلامعــة يشــرحون فيهــا العلــوم املُبســطة لطــالب الكليــات 

النظريــة والعلميــة، ومــن مث يعملــون نــدوات يف املــدارس لطالهبــا.
9- اعتمــاد وظيفــة جديــدة تكــون خمتصــة ملــن هلــم القــدرات واإلمــكاانت لذلــك،  
وهــي وظيفــة التواصــل العلمــي يف مؤسســات الدراســات والبحــوث العلميــة، وتكــون 
شــاغل هــذه الوظيفــة هــو املســؤول عــن التواصــل العلمــي وتبســيط العلــوم لعامــة اجملتمــع، 
حبيــث أال تكــون هــذه الوظيفــة قاصــرًة علــى اجلامعــات أو املــدارس فقــط، بــل تكــون يف 
اجملــالت والصحــف، ويكونــون هنــا مســؤولني عــن صياغــة األخبــار العلميــة أبســلوب 

ُمبســط،  
وهــذا أيضــاً يكــون متخصــص ليــس فقــط فيمــن لديــه املوهبــة والقــدرات لذلــك، وإمنــا 
متتــد حــى إىل أن جنــد ســبيل يف متكينهــم مــن إكمــال دراســاهتم يف هــذا التخصــص، 
ومــن هنــا نبــدأ يف أتســيس وحــدات متخصصــة للتواصــل العلمــي بداخــل اهليئــات، 

وهــذا عائــد لنــا ابلنفــع والفائــدة يف كل اجملــاالت.
ختاماً:

 وهبــذا نســتنتج أن كل العلمــاء الذيــن هلــم ابع يف جمــال تبســيط العلــوم؛ ذاع صيتهــم 
أكثــر بكثــري؛ مــن العلمــاء الذيــن يعملــون يف معاملهــم فقــط، وهــؤالء املشــاهري اســتمدوا 
شــهرهتم مــن تبســيط العلــوم، لذلــك؛ حنــن اآلن يف أمــس احلاجــة إىل تعميــم جتربــة 
التواصــل العلمــي وتنفيذهــا أيضــاً، وعلينــا االهتمــام ابملبــادرات وابألخــص الــي أتيت 
هــذه  تنفيــذ  بســيطة يف  والقــدرة حــى وإن كانــت  املوهبــة  هلــم  الذيــن  الشــباب  مــن 
التجربــة، وذلــك كلــه مــن اعتمــاد وظيفــة خاصــة ابلتواصــل العلمــي، و تعميمهــا يف كل 
اجلامعــات احلكوميــة، وأيضــاً املؤسســات الصحفيــة واإلعالميــة؛ حــى نســتطيع تبســيط 
مســألة فهــم العلــم، وأيضــاً يف املســامهة الفعليــة يف خلــق مســتقبل جديــد للشــباب 

حبســب رؤيتهــم لــه.

عبد الرحمن عمار

الواقع السوري في ظل دولة بني أسد

كاتب سوري

د. خالد عبد القادر منصور التومي

التواصل العلمي

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية- ليبيا
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Bir destandır Çanakkale, atalarımızın izinde! 
Farklı milletlerden yararlanıcılarla, ortak tarihte buluştu ve Çanakkale Şehitlerini ziyaret etti. Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim ALTANO da katılımıyla gerçekleşen ziyaret Conk-
bayırın’da son buldu. 

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi Kızılay Haftası kapsamında, Meltem İlkokulunda bulunan öğrencilere 
yönelik, sağlık uzmanı aracılığıyla Kızılay sunumları ve farkındalık çalışmaları yaptı. Bu kapsamda okulda 
Kızılay sınıfı hazırlanarak, drama çalışmaları da yapıldı.

Akdeniz Ombudsmanlar Birliğinin bazı üye devletlerden oluşan ve göçmen çocukların hakları konusun-
da inceleme yapan çalışma grubu ve Kamu Denetçiliği Kurumu personelleri, Türk Kızılay Ankara Toplum 
Merkezi ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Türk Kızılay Bağcılar Toplum Merkezinde farklı milletlerden yararlanıcıları ile gerçekleştird-
iği “Kardeşlik Futbol Turnuvası”nın ilk maçı yapıldı. Kazanan elbette Kardeşlik oldu.

EU Delegation Turkeytarafından fonlanan Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi ve ÇATOM iş birliğinde, Türk 
ve yabancı yararlanıcıların katılımıyla, Cevizli Sucuk Yapımı Kursu açıldı ve ev yapımı cevizli sucuk üretildi. 
Kursta üretilen sucukların satışı yapılarak kursiyerlere pay edildi.

»معركة جناق قلعه« عبارة عن ملحمة، على خطى أسالفنا وأجدادان!
نظمت زايرة إىل شهداء جناق قلعه مبشاركة مشاركني من جنسيات وشعوب خمتلفة حيث التقوا يف التاريخ املشرتك. وقد شارك 
الزايرة يف منطقة  ألتانو، واختتمت  إبراهيم  الزايرة كل من وايل جناق قلعه أورهان اتويل ومدير عام اهلالل األمحر الرتكي  يف 

جونك ابايرين.  

يف إطار فعاليات أسبوع اهلالل األمحر، أجرى مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي فرع كيليس برانجما وعروضاً حول موضوعي 
التوعية ومسؤوليات اهلالل األمحر وذلك مبشاركة من قبل خرباء صحيني، قد قدم هذا النشاط للطالب يف مدرسة ملتم االبتدائية. 

ويف هذا السياق أيضا، مت يف املدرسة إعداد فريق هالل أمحر ومت تنفيذ أنشطة دراما.  

قام موظفو مؤسسة التدقيق واحملاسبة العامة وجمموعة العمل بزايرة ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة وتلقوا معلومات حول أنشطة 
املركز. ومن املعروف أن »مؤسسة التدقيق واحملاسبة العامة وجمموعة العمل« تتألف من بعض الدول األعضاء يف  احتاد أمناء املظامل يف منطقة 

البحر األبيض املتوسط الي تقوم بدراسات حول حقوق األطفال املهاجرين.

مت تنظيم املباراة الرايضية األوىل من »بطولة األخوة لكرة القدم« الي عقدت يف مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي 
فرع ابغجيالر، حبضور مشاركني من جنسيات خمتلفة، وكان الفائز ابلطبع يف هذه املباراة هو األخوة. 

انطلقت دورة تعلم صنع  سجق اجلوز )امللنب( ، وذلك مبشاركة مشاركني أتراك وأجانب، حيث مت إنتاج سجق اجلوز حملي 
الصنع. كما مت بيع املنتجات يف الدورة وتقامسها مع املتدربني. وقد نفذت هذه الدورة بتعاون مع كل من مركز اهلالل األمحر 

الرتكي اجملتمعي يف ماردين ومؤسسة تشاتوم ، وهذه الفعالية ممولة من بعثة االحتاد األورويب يف تركيا.

Türk Kızılay Ankara toplum merkezi ve MEKSA iş birliği ile yürütülen Boru Tesisatçılığı, Lastik Satış ve Servis 
Elemanı kursu kursiyerlerine yönelik, Geçim Kaynağını Geliştirme ve Sağlık-Psikososyal Destek programları 
tarafından “Sosyal Beceri Geliştirme Egitimleri” verildi.

مت تقدمي »دورات تدريبية على تطوير املهارات التنموية االجتماعية«، حيث قدمت التدريبات من قبل »برامج حتسني سبل 
السباكة ومبيعات اإلطارات  املشاركني يف دورات  للمتدربني  التدريبات  النفسي-االجتماعي«، وقدمت هذه  املعيشة والدعم 

وموظفي اخلدمات. وقد نُفذت التدريبات ابلتعاون مع مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة ومؤسسة ميكسا. 

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum programı kapsamında Konak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü personellerine, Toplum Merkezleri faaliyetlerini anlattı ve Doğru Bilinen Yanlışlar 
Semineri verdi.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi ve Genç Kızılay, sosyal uyum kapsamında Marmara Üniversitesi 
Pazarlama Kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği Kızılay Kan Bağışı kampanyasına katıldı. Bu vesileyle hem 
gönüllülük çalışması yapıldı hem de Toplum Merkezleri tanıtıldı.

يف إطار برانمج التماسك والوائم االجتماعي ، قدم مركز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي فرع أزمري  شرحا حول أنشطة املراكز 
اجملتمعية. واستهدفت تلك احملاضرة موظفي مديرية الرتبية الوطنية يف مقاطعة كوانك الرتكية، كما ُقدمت حلقة دراسية حول األخطاء 

املنتشرة على أهنا صحيحة.

شارك كل من مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي فرع سلطانبيلي وفريق«كيزيالى الشباب« يف محلة اهلالل األمحر للتربع ابلدم الي نظمها طالب اندي التسويق 
جبامعة مرمرة يف إطار برانمج التماسك والوائم االجتماعي. ويف هذه املناسبة مت تقدمي كل من العمل التطوعي ويف الوقت ذاته مت التعريف ابملراكز اجملتمعية. 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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بلبل زادة... منبر ال

Suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve binalar değil, bizim de 
parçası olduğumuz büyük bir kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi 
ayakta tutarak genç dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği olarak, Mil-
li Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El 
Bab, ve kırsallarındaki “İyilik Okullarına Kütüphane Kampanyası” başlattı.

İyilik Derneği olarak, “Kış Soğuk, Kalp Sıcak” sloganıyla düzenlediği kampanyayla 
bu kış da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımlarını sürdürüyor. Kış soğuk-
larının artık kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yürüttüğü kış kampa-
nyası ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına üşüyen 
çocuklar rüya göremez diyor ve çocukların bir nebze de olsa sıcak giysileriyle kışın 
dondurucu soğuğundan korumaya çalışıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve beraberindeki akademisyen heyeti Bülbülzade vakfı ziyaret etti.
Ziyarette,Bülbülzade vakfının; medya, kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmaları ve Suriye’ye dönük çalışmalarıyla ilgili bilgi 
verildi. Ziyarette ayrıca, BEKAM’ın raporları ve atölye çalışmaları, sempozyum kitapları, Türkçe, Arapça ve Kürtçe yayınlanan kita-
plar ile kadın çalışmaları ve öğrenci çalışmaları hakkında da detaylı bilgi verildi.
Görüşmede Hasan Kalyoncu Üniversitesinin de bu alanlarda yaptığı çalışmalar dinlendi, ortak çalışmalar yapma noktasında görüş 
birliğine varıldı. Heyet görüşmenin ardından Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezini gezdi.

ليــس البشــر واملبــاين فقــط هــم الذيــن تعرضــوا للهجمــات والقصــف يف ســوراي ، بــل الثقافــة واحلضــارة الكبــرية الــي حنــن 
أيًضــا جــزء منهــا. ولذلــك فقــد أطلقــت مجعيــة اخلــري iyilik »محلــة اخلــري للمكتبــات املدرســية الراميــة للحفــاظ علــى 
هــذه املعرفــة واخلــربة وإبقائهــا علــى قيــد احليــاة يف عقــول الشــباب؛ وأطلقــت مجعيــة اخلــري هــذه احلملــة ابلتعــاون مــع وزارة 
الرتبيــة والتعليــم الوطنيــة ومجعيــة الكــوارث واآلفــات الطبيعيــة AFAD ،واســتهدفت مناطــق خمتلفــة مــن ســوراي مثــال 

اعــزاز ، عفريــن ، جربلــس ، البــاب ، وريــف إدلــب. 

تواصل »مجعية اخلري« ، تقدمي مساعداهتا من املالبس الشتوية لألطفال احملتاجني يف فصل الشتاء هذا أيضا، وذلك من خالل احلملة 
الي حتمل شعار »شتاء ابرد وقلب دافئ«.  إذ حتاول اجلمعية محاية األطفال من برد الشتاء القارس من خالل املالبس الدافئة معتربة 
أن األطفال الذين يربدون ال ميكنهم أن حيلموا أو يكونوا أصحاء. وتسعى اجلمعية من خالل هذه احلملة الي أطلقتها أيضا لتأمني 
حاجات األطفال احملتاجني من املالبس الشتوية،  وحتديدا يف أايم الشتاء هذه الي ابتت فيها درجات احلرارة تزداد اخنفاضا وبرودة. 

قامت انئبة رئيسة جامعة حسن كاليوجنو الدكتور أديبة سوزن والوفد املرافق هلا بزايرة لوقف بلبل زادة.
وخالل الزايرة اطلع الضيوف على نشاطات وقف بلبل زادة يف جماالت  اإلعالم والثقافة والفن والتعليم إضافة إىل مشاريع الوقف اخلاصة 
بسوراي. كما تلقى الوفد خالل الزايرة أيضا معلومات تفصيلية  حول تقارير مؤسسة بيكام  البحثية وورش العمل والندوات والكتب 

املنشورة ابللغة الرتكية والعربية والكردية ، ابإلضافة إىل دراسات املرأة والدراسات الطالبية.
وخالل االجتماع مت االستماع إىل مشاريع ونشاطات جامعة حسن كاليوجنو يف هذه اجملاالت ومت التوصل إىل توافق يف اآلراء على إجراء 

دراسات ومشاريع مشرتكة. وبعد االجتماع جتول الوفد يف  مركزوقف  بلبل زادة للتعليم واخلدمات.

شتاء بارد وقلب دافئلقد هدموها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب

زيارة البروفيسورة الدكتورة أديبة سوزن لوقف بلبل زادة 

Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa EdeceğizKış Soğuk, Kalp Sıcak 

Prof. Dr. Edibe Sözen’den Bülbülzade Vakfına Ziyaret
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بلبل زادة... منبر ال

 Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep tarafından düzenlenen 

“Değerlerle Yönetmek” konulu seminer programı 01 Kasım Cuma günü Şehitkâmil Belediyesi 

Kültür ve Kongre Merkezin (ŞKM) ‘de yapıldı. 

İzgören’in programına yoğun ilgi gösteren izleyiciler kongre salonunu hınca hınç doldurdu. 

Salonda yer bulamayan izleyicilerin bir kısmı sahneye oturmak zorunda kalırken, bir kısmı 

da ayakta kaldı. 

İzgören; Toplumsal değerlerimizin dayanağı olan tarihi olaylar, uluslararası ticarette çeşitli 

başarılara imza atan iş adamları, Türkiye’de kurulup bütün dünyaya yayılan çeşitli markalar, 

gündelik hayatta karşımıza çıkan yöneticiler, seyirciler arasında yapılan interaktif etkinlikler 

ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gibi örnekler, temel konunun anlaşılması açısından 

büyük önem taşıdığını ifade etti.

ُنظمت ندوة حول موضوع »اإلدارة ابلقيم« الذي نظمته »مجعية األانضول للصناعيني املهنيني ورجال األعمال« 
يف غازي عنتاب. وقد نظم الربانمج يف يف مركز املؤمترات والثقافة التابع لبلدية منطقة »شهيد كامل«، وذلك يوم 

اجلمعة 01  تشرين الثاىن. 
اجلمهور الذي أبدى اهتماًما كبريًا بربانمج إزغوران مأل قاعة املؤمترات ابلكامل، لدرجة أن بعض احلضور مل جيدوا 

مكااًن يف القاعة فاضطروا للجلوس على املسرح ، بينما بقي بعضهم واقفني.
وخالل الندوة أكد إزغورن أن من أبرز املوضوعات األساسية الي حتمل أمهية كبرية هي األحداث التارخيية، الي هي 
الدعامة األساسية للقيم االجتماعية. كما أكد إزغورن أن رجال األعمال الذين لديهم أمساء كبرية يف عامل التجارة 
الدولية ، إضافة إىل املاركات والعالمات التجارية املختلفة الي مت أتسيسها وإنتاجها يف تركيا مث إيصاهلا ونشرها يف 
مجيع أحناء العامل، والنشاطات والفعاليات التفاعلية الي جتري بني املديرين واملتابعني يف احلياة اليومية، وأخريا مشاريع 

املسؤولية االجتماعية  مثل األنشطة التفاعلية املختلفة هلا أمهية كبرية من حيث فهم القضية األساسية.

اهتمام واسع بالندوة التي قدمها أحمد شريف إزغوران 

İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya 
devam eden Türk Kızılay, Tel Abyad’a açtığı mobil klinikle sağlık hizmeti de vermeye 
başladı. Türk Kızılay Mobil Kliniğinde dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratu-
var hizmet birimleri bulunuyor. Kızılay bir yandan da terör unsurlarının zarar verdiği 
bölgenin tek hastanesinin de onarımın sürecini yürütüyor. 16 uzman hekimin hizmet 
vereceği mobil klinikle günlük 500 hastanın testleri ve tedavisi yapılacak. Mobil 
kliniğin yeri ise ihtiyaç duyulabilecek noktalara göre değişebilecek.

بــدأ اهلــالل األمحــر الرتكــي بتوصيــل اخلدمــات الصحيــة إىل منطقــة تــل أبيــض مــن خــالل مشــروع العيــادات املتنقلــة الــي افتتحهــا يف تــل 
أبيــض، وذلــك إضافــة إىل اخلدمــات واملســاعدات األخــرى الــي يواصــل املركــز تقدميهــا مثــل إيصــال املســاعدات الغــذاء ومــواد النظافــة واملــواد 
اإلغاثــة األخــرى الــي يقدمهــا للمحتاجــني. وحتتــوي عيــادة اهلــالل األمحــر الرتكــي املتنقلــة علــى أقســام مثــل األشــعة ، وأمــراض األطفــال 
وخدمــات  املختــربات. ويف الوقــت ذاتــه يقــوم اهلــالل األمحــر الرتكــي أيًضــا بعمليــة ترميــم وإصــالح للمستشــفى الوحيــد يف املنطقــة الــذي 
تتضرر بســبب العناصر اإلرهابية. ســيتم تقدمي العالج والفحوصات إىل 500 مريض يومًيا، يف العيادات املتنقلة الي ســيعمل  فيها 16 

طبيبــا خمتصا.أمــا ابلنســبة للمــكان الــذي ســتوضع فيــه العيــادة املتنقلــة فإنــه ســيتغري مــن وقــت آلخــر حســب احلاجــة والضــرورة.

الهالل األحمر يرسل عيادة  متنقلة إلى منطقة »تل أبيض«
Kızılay’dan Tel Abyad’a Mobil Klinik

Ahmet Şerif İzgören Seminerine Yoğun İlgi 

Global Health (GH) Başkanı Filistin asıllı Amerikalı Biyolog Prof. Dr. Adnan 
Hammad Bülbülzade vakfı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Gerçekleştirilen ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir’le 
görüşen Hammad Suriyeli muhacirlere dönük sağlık, çevre, eğitim, kültür 
alanında yapılacak çalışmalar ele alındı.

زار رئيــس الصحــة العامليــةGlobal Health  البيولوجــي الربفســور عــدانن محــاد مؤسســة وقــف بلبــل زادة وتلقــى 
معلومــات حــول نشــاط الوقــف، حيــث أن أســتاذ علــم األحيــاء األمريكــي محــاد هــو فلســطيي لكنــه أمريكــي اجلنســية. 
وخــالل الــزايرة التقــى محــاد برئيــس مؤسســة وقــف بلبــل زادة تورغــاي ألدمــري، وانقــش معــه األعمــال والنشــاطات الــي ســيتم 

تنفيذهــا لصــاحل املهاجريــن الســوريني يف جمــاالت الصحــة والبيئــة والتعليــم والثقافــة.

البرفسور الدكتور عدنان حماد يزور مؤسسة وقف بلبل زادة
Prof. Dr. Adnan Hammad Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti
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شاعر وكاتب سوري

حسان عزت

قيامة العراق

علي محّمد شريف

في البدء كان التغيير

رئيس القسم الثقافي

صوت الشهيد
مل أكن بطال

مل أكن مالكاً وأطغى
بل الروح يف أمة حرة وعراٍق جميٍد يقوم من املوت

يعلو على ما دمروه أبحالِفهم والدنّية
يقوم من العراق رمل وحبر وطوفان أرض أبّية

يقوم األبد
لقد اوغر الظاملون مبا دمروا

وما عّمروا
مّرًة من بلد

أان الذي أسقط اآلن
لن يسقط صويت وشعيب معي

وال كتيب وعراقي احلصان
خذوا من دمي واصنعوا شهبًا

سيعلو اإلابُء بصويت قليال.. قليال
ويغدو ُهتافا قواّي هبّيا خنيال بساحاِت أرضي وصدر 

الفضاء املكني
يقوم الفرااتِن هنراِن ابخلالدين معي

وترفدين من الشام مشٌس من العاشقني والشهداء
ويعلو عراقي املدّمى على الكون مثىن وألفًا

يقرأ للخلِق جلجامَش العّز وآكاَد ..سومَر من أبٍد
واببَل للقادمني

ويطلُع كّل األبّيني والشعراُء معي
خذوا من دمي وغّلوه بني السطوِر وفوَق السطوِر

يصرُي مضيئاً بقرآنِه
فبدُء النّبوِة مهُد احلضاراِت يف هذه األرِض

واألجبدايُت منها
واملعبداّيُت عّدا وُخلدًا

وكّل  الغزاِة  وظّل  الطّغاة  بليِل  غدراً  اآلن  أْسُقُط 
اخلساسِة يف ليلهْم وسجوِف الظالم

لكّن خطوي وظّلي يسرُي مع الشمِس
َيسقُط ليٌل هبْم أّبدوُه على غدرهم

هل جيرؤون على احلّق جنُد العصائِب واملوت
يسّلوَن ليَل اخليانِة والغدِر يف كبوٍة للنهار..

هل يقولوَن حنن قَتلنا فـََعلنا
تسربَل فينا الّرصاُص البهيُم وُأْشَبَع غْدراً أبفعالِنا

وغاَر الّدم العريّب الذي 

كان يُعلي بنا عّزَة الّروح
صران تباِبَع فرٍس بزّي عماماْت ترى جيرؤون

أبيٍّ من الفقِه واحلقِد يعلو الفقيُه
يف احلرب ما انتصروا

والعراق العظيم
عشر سنني تصّدى هلم

وكان اندحاٌر كبري
وغّلوا بليٍل وأغروا الفرْنََة

ابلغزو اثنيًة.. وأغاروا يظّنون نصرًا
وما انتصروا

أروان هلم عّزًة آيًة يف بالد غزوها وما دّمروها
أبيٍّ من الّزيف يعلو الفقيه

يبطُن غدرًا
وُيْسمي اخليانََة والغدر نصرًا

ما أقبَح الورَم املتمادي بقتٍل وحشِد ظالٍم هالك
مل أكْن بطاًل

مل أكْن مالكاً وأطغى
بِل الّروح يف أّمة حّرة وعراٍق جميٍد يقوُم من املوِت 

يعلو على ما دّمروُه أبحالِفهم والدنّيْة..
رصاصاِت  بعشِر  معي  وال كتيب  صويت  يسقَط  لن 
روحي  ُعمري  من  ثالَث عشرَة  ميحو  يثّلُث  وحقٍد 

وحرْبِ حرويف البهيَّ العنيد..
هاهنا وطين

سيعلو على املوِت صويت ويصبُح عاصفًة يف بالدي 
وأدمِع شعيب العظيم يعيُد مساَء العراِق إىل أصِلها

فامحلوا َصْرخيت أيّها العاشقون
ِ العصيِّ على  وامحلوا جّثيت لتصبَح ماَء تراِب العراق 

احلاقدين
سالٌم عليِك بغداَد يف العاشقني ويف الوقفِة اخلالدة

سالٌم على كّل حّر أاب أْن َيذّل مع اخلائنني
وأن خيضَع يف اخلاضعني

سالٌم على شعبنا يرّد الغزاة الّزانَة »الكواويَد« إىل 
أَبِد اآلبدين

سالٌم على النور يف الكِلَمْة
يُزلزُل ليَل العماِء ويـُْرِعُبه فيؤوب إىل غدرِه من حطاٍم

وحيُشد اثنيًة ويعيُد
وتعيُد هلم أّمُة الشمِس والغاضبني تعيُد.

رمبا نظرة مبسطة مّنا إىل نشوء الكون وبداايت اخللق تكفي لكي تضعنا أمام حقيقة ال تقبل 
اجلدل وال الدحض، وهي أّن التطّور والتغرّي والتحّول مسات مالزمة لتشّكل الوجود، والزمة لبقائه 
واستمراره، بل إّن التضاّدات والتناقضات يف تشكيل الطبيعة وبنيتها إمنا هي قوانني اثبتة وأصيلة 
إنّه الصراع األزيّل  التغيري وتؤكد ضرورته الكتمال دورة احلياة وجتددها.  تضمن حتمّية استمرار 
املنتج عرب تتابع الفصول وتعاقب الليل والنهار إذ ال مكان للجديد دون أن خيلي القدمي مكانه، 

وال مناص من املوت حلدوث الوالدة ولكي تنتصر احلياة.   
البشرية على سطح كوكب األرض، وكانت  التغيري مع املوجة األوىل للحياة  لقد انطلق مركب 
احلاجة إىل احلماية من خملوقات الطبيعة وأخطارها، وإىل أتمني سبل العيش وحتسينها، واتقاء 
البقاء  من  مكنته  وأساليب  ووسائط  ومبادئ  أفكار  البتداع  دافعاً  املختلفة  الطبيعّية  العوامل 
والتكاثر واالرتقاء بشروط عيشه، فكان أن استعمر األرض واستثمر كّل ما عليها ويف جوفها، 

وهو يف طريقه الستعمار السماء والكواكب.
إّن نشوء اجملتمعات اإلنسانية واحلاجة إىل تنظيم أفرادها واستثمار جهودهم ومقدراهتم، وتوظيفها 
مبا يعود ابلفائدة واخلري على املستويني اخلاص والعام، وهتيئة الظروف واملناخات املناسبة لإلنتاج 
من  ذلك كثري  وغري  واجلماعات،  األفراد  بني  املختلفة  الطبيعية  العالقات  وملمارسة  واإلبداع، 
األسباب الي ولدت احلاجة إىل ظهور النظم والقوانني الي سرعان ما تطورت لينبثق عنها مفهوم 
الدولة الوطنية، أو الدولة/الوطن ككيان مينح أعضاءه صفة املواطنة الي تعي حلاملها سّلة من 

احلقوق والواجبات يف إطار تعاقدّي صريح أو مضمر. 
أخطر ما واجه اإلنسان يف حمطات مسريته الظافرة حنو السمّو والرقّي، ويف بناء حضارته املسّيجة 
ابلقيم اإلنسانّية اخلرّية هو اإلنسان. فعقلّية اجلمود والثبات لدى البعض، ممن انعدمت آدميتهم 
أو كادت، راقت هلم فكرة السيطرة على منجزات اجملتمعات، واالستئثار خبرياهتا، وأراد للحياة 
الوحيدين يف مركبة  الركاب  أن تتوقف عنهم عند حمطة ما، وأن يكونوا هم وأقراهنم وشركاؤهم 
للحرية  اإلنسان  لدى  الفطرّي  النزوع  والقمع الستئصال  العنف  إىل  أن جلأوا  فكان  املستقبل، 

واإلبداع واحلياة الكرمية الي تليق ابإلنسان.
إّن أشباه البشر الذين خيتزلون عظمة احلياة يف جربوهتم املزّيف، ويف ذواهتم املريضة املتوّرمة يظنون 
أهنم قادرون على املضّي أبداً يف تعطيل حركة التاريخ وقتل الشموس املشرقة ابحلّب، ويف اعتقال 
إرادة االنعتاق من ظلمهم وظلمة أرواحهم املدّنسة، ينسون أو يتناسون طبيعتهم املؤسسة على 
اغتصبوه  ممّا  أيديهم  ما بني  احلّق، وأهنم مفلسون ومبلسون ال ميلكون حى  قّوة  أمام  الضعف 
وسرقوه، وأّن الوديعة الي استودعها خالقهم لديهم واستأمنهم عليها ستنكرهم وتتربّأ من خياانهتم 
ومن وحشيتهم، وستغادرهم غري آسفًة حني جتتّثهم وتطيح هبم وأبوهامهم معاول البناء والنهوض.
إننا أمام عصر مذهل يشهد ثورات مرّكبة شديدة التسارع والتعقيد، ال تستثي أاّيً من ميادين 
العلم واملعرفة واآلداب والفنون، كما يشهد ثورات يف التقنيات ويف األفكار والقوانني واألساليب 
واآلليات، لكّن أهم هذه الثورات هي ثورة الشعوب على ذاهتا اخلانعة وعلى الطغاة واملستبدين 

الذين يذهبون هبذا الكون حنو الدمار والفناء. 
إّن الوعي ابلذات واآلخر وتطّور العلوم، ومتكن العقل البشرّي من فهم الكون ونواميسه، واكتشاف 
الكثري من أسرار الطبيعة وتفسري ظواهرها املختلفة، كذلك ظهور األنبياء والرسل واملصلحني أدى 

إىل نزع القداسة عن املخلوقات، وإىل حتطيم األواثن سواء كانت من متٍر أو بشٍر أو حجر. 
ما حققه اإلنسان من إجنازات ثقافية وحضارية عرب اترخيه الشفوّي واملكتوب يدفعه لكي ميتلك 
ما حيتاجه من ثقة وقدرة للمضّي يف التغيري، ويف أتدية رسالته الي وجد ألجلها للوصول إىل عامل 

مرتف ابخلري واحلّق واجلمال.
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)بني ثورتني(
نظرت ثورٌة قام هبا شعٌب يف إحدى البلدان بدهشة اىل الّدمار اهلائل الذي أحلقه تسوانمي يف مدينة 
القتلى واجلرحى واملشردين، وتستمُع  تتأمل آالف الضحااي من  العميق وهي  ساحلية، شعرْت ابألسى 
الطبيعة بسؤاٍل  ُدفنوا أحياًء حتت األنقاض، فتوّجهْت اىل  الذين  الثكاىل، وأنني  اىل صرخات األمهات 
ُمرتٍع حبّمى االنفعال: أان ثورٌة قامْت ضّد الظلم واالستبداد، أما أنِت فما هي ُحّجُتِك وما هي ُمربراُتِك؟ 
أان  حبّقي،  االنساُن  مُيارُسُه  الذي  واالستبداد  الظلم  ضّد  ثورٌة  أان  قائلًة:  أجابتها  مث  الطبيعُة  ابتسمِت 
االحتجاُج العظيُم الذي تقُف البشريُة عاجزًة عن ُمواجهته والتصّدي له، على العكس مما حيدث معِك، 
للهزمية ابالقرتاِب منها، مث  ألّن اضطهادي هو اضطهاٌد للحياة ذاهتا، وال مُيكُن للحياة أن تسمَح أبداً 
تنّهدْت حببور وأردفْت: ما أسعدين يف جناحي الدائم ابالنتقام لكرامي وحقوقي الي حياوُل البشُر انتهاكها، 

شعرْت ثورُة االنسان ابملرارة الشديدة املمزوجة ابلغرية ومل تنبْس ببنت شفة.
)الفيلسوف اإلنساين(

 وقف الفيلسوف اإلنساين ابلقرب من حاّفة بركان الطائفية، فتح دفرته الكبري وبدأ يقرأ بصوٍت يفيُض دفئاً 
وحمبًة ما خطُّه يراُعُه عن التعايش السلمي بني خمتلف األداين والطوائف، وتقّبل اآلخر والتسامح واالرتقاء 
مبستوى احلوار اىل أعلى درجات التمدُّن، اتبع بصوته الرخيم حديثه عن احرتام االختالف يف الرأي..، 
ُمتفّرعة يف خمتلف االجتاهات،  عن شجرة العائلة اإلنسانية الي بدأت من جذٍع واحٍد وانتهت أغصاانً 
حتدث عن أفضل الُسُبل ملنع تلك األغصان من التحّوِل اىل أغصاٍن تقطُُر دماً، صّفَق له أتباُعُه الذين 
يُعدُّون ابآلالف حبماسٍة ال نظرَي هلا، هتفوا لإلنسانية... للمحبة وللمستقبل املشرق، لكّن بركان الطّائفية 
الذي ظّل خامداً مئات السنني انفجر فجأة ُمطلقاً اجلحيم، فاختفى الفيلسوف اإلنساين النبيل مع أتباعه 

حتت جبال النريان وذابوا يف حلظات.
)الطيور(

 من شرفة منزيل املطّل على الشارع العام، رأيُت األفكار طيوراً حتوُم فوق رؤوس أصحاهبا، كان بعُضها 
أسود.. والبعُض اآلخر أبيض، بعد فرتة قصرية هّبْت رايُح ظروٍف إعصارية عصفت ابلطيور وأبصحاهبا، 
فاختلطْت بعضها ببعض يف زوبعٍة مل تتالش اال بعد ُمضي زمٍن طويل، ومل تلبْث أن عادْت للتحليق من 

جديد... لكّن توزيعها على الرؤوس تغرّي.

عندما تتحسسون اخلريطة يف مرة مقبلة

مرروا أصابعكم إىل أقصى جنوب اهلامش 

إىل مشال اجلثة خبطوتني 

حتت أيديكم مباشرًة أعيش أان 

متامًا

املكان  وتشعر  ابكراً  صوهتا  ترفع  العتمة  حيث 

ابلوحشة 

*

يقولون: هذه الندبة عتيقة جداً 

حىت دروهبا هرمت وصارت أزقة ضيقة 

والنهر الوحيد هجر الوادي

وجف من الصور القدمية

فصار حكاية يتبادهلا العاطلون يف املقهى 

*

يقولون: أن جديت نبتت هنا

مث اقتلعها غريب من جذورها ومسّاها » هبّية »

ومل نرث عنها سوى اخلريف

عّمي كذلك قطف له شتلة من نفس احلقل

ومكث يف السجن لليلتني على فعلته

عميت جاءت يف زايرة عاجلة مث ماتت 

وأصغر أعمامي مات قبل أن أييت 

لذلك تراين حائراً 

أهذه البالد يل أو للذي مّر من حتت انفذيت وهو 

يرطن مبفردات ال أفهمها؟

 *

أعيش هنا منذ أول شتاء هطل

وما زال النهار يسقط من يدي قبل أن أتذوقه 

إال الليل

يركن حافلته الطويلة على وساديت

وال يتزحزح قبل أن يتأكد من إفراغ محولة األرق 

بني أجفاين 

*

أعيش هنا على ارتفاع شاهق 

فوق مستوى فرحكم اليومي 

يف عمق حزنكم األخري 

وأشكو.

كاتب سوري

شاعرة وكاتبة سورية

أسامة الحويج العمر

سميرة بدران

ثالث قصص 

هزيمة ..!!

حسين الظاهر

بيراجيك

شاعر وكاتب سوري

تَلَتصِقنَي مبََساِم الرُّوِح 

تـَُهيِمننَي على َمَساَحاتِِه 

كَصالِة ُصويفٍّ تـََلبََّسه احلَاُل يف َشَطحاِت َوَلٍه 

أَبَداً ال تـَُغاِدُر

جَتْلديَنيِن َكأْحالٍم تَبَحُث عن )َكاٍع(

ما عثرت عليها َيوَمًا

فأان َما تـََعلَّمُت أْن أقَرَأ َصوَتِك َجيَِّدًا

وال أُترِجَم طُُقوَسِك الَّيت ُتشِبُه الَبْحَر ِبال َقراٍر 

علِّميين كيَف ُأزيُل الَعتَمَة احلَاِضَرَة،

من الَوريِد إىل الَوريِد ..

فـََقْد صرُت وأْنِت َمْوَتى ُحُروٍف 

كأَنَـَّنا استـََفْقنا َيوَماً لَنقِطَف َغيماٍت،

ونـَُعوَد إىل الِغياْب 

ُكنُت ِحبـَْرِك الَّذي َسَعى إليِك 

ِبال َمَلٍل

فتـُْهُت بـنَْيَ )أنِت َوَأاَن(

وُكْنِت لَُغيِت الَّيت ما َكانْت هَتَداُ وال َتسَتكنُي

أتَعَبين ُجُنوُنك املُوِغُل يف ثـُْقِب ُوُجوِدي

فالُّلَغاُت كثرياً َما تـَبـَْتِكُر َهَزاِئَم تـَْعُلو َعلى اإِلميَاِء،

وَتْسُمْو 

َفوَق ُغَباِر التَّأويِل واالْحِتماالت

مَتَهَّلي

َلْن تـُْتِلَف الّرِيُح الّرِيَح 

فـََقْد فَاَض املَاُء ابلَيقنِي 

وَأرواُح املُُدِن اأُلوىل اْسُتْحِضَرْت 

َشاِهَداٍت ..َشاِخَصاٍت 

الَوعُد أَنَضَج الثََّمَر

وبـََقااَي الُعُهوِد، َلْمَلَمْتها أْصَواتـُُهم 

الطَّاِلَعُة ِمن َجَرة 

أجََّجت هَليَبها اخلُُطَواُت املُتـََلْعِثَمة

   *     *      *

كانْت تُفتُِّش يف ُجبَِّة النَّارَِعن حلَِْمها املُْستـََباح 

َوعْن بَيِتَها 

وُكلِّ أاَنشيِدَها الَباِئَدة

وكانْت َتُظنُّ أِبنَّ النُُّجوَم 

ُتطاِوُعها يف احِتضاِن املَدى

لكنَّها

اجلنون  هذا  اْشِتَعاالِت  يف 

استحمت بِعْطِر الدِّماِء

وهَلَْفِتَها الَباِرَدْة.



16

ي
م الثقاف

س
الق

يف ليلــٍة تــوأم لليــال أخــرى مــن األرق والنعــاس العنيــِد حاولــْت عقــَد مهادنــٍة مــع 
النّــوم، لكنّــه بــدورِه حتالــَف مــع الّســهِر يف عــدِم لثــِم جفنيهــا.

أمســكْت قّصــة، هضمــت حمتوايهتــا بسالســٍة. تصّفحــْت كتبــاً. نظــرْت مــن 
حوهلــا، حملــْت جهــاز الرّاديــو، وضعــْت إصبعهــا علــى مفتاِحــه، ســرعان مــا 
رفعتهــا عنــه. حاولــت الّضغــَط علــى مفتــاِح الّتلفــاِز، عدلــت عــن ذلــك مهســْت 

يف ســّرها:
»ال، لــن أســتمَع إىل شــيٍء هــذا اليــوِم، كّل مــا نســمعه يقذفنــا إىل خانــِة مــا 

نســّميها الوحــوش الّضاريــة.
أمســكت بيديهــا املرتعشــتنِي صحيفــة مرميّــة علــى الطّاولــِة املنغرســِة يف إحــدى 
زوااي الغرفــة، كانــت ابتاعتهــا خــالل عودهتــا مــن العمــِل لكّنهــا مل تنظــر إىل 
حمتوايهتــا لعلمهــا املســبق مبــا تضّمــه ثناايهــا مــن مــّر الّلفــِظ واملعــى، مثّ ألقتهــا 

إىل حيــُث ال تــدري بعــد أن ضّمتهــا إىل يديهــا بقــّوٍة وهــي تتمتــُم:
»احلرُب، الّدماُر، أسلحة الّدمار الّشامل، العنف؟!

أمل يبــَق للبشــر حديــٌث ســواه؟ أمــا مــن منقــٍذ؟ أمــا مــن نــيبٍّ أو رســوٍل يبــي ســّداً 
مــن خاللــه مينــُع تدفّــق هــذا الغضــب املتدفّــق مــن هنــِر احلمــِق والّشــره«؟

 أرخــت جســدها املنهــك أبنــني البحــِث عــن اخلــرب األفضــل واحلــدِث األنبــل 
وهــي تــرّدُد قبــل أن تتنــاوَل جهــاز الّتلفزيــون مــن جديــٍد:

»لــن أاتبــَع األخبــار واألحــداث املؤملــة هــذه الّليلــة. الفــّن، نعــم الفــّن وحــده قــد 
خيّفــُف مــن الثّقــل الــذي حــّل جبســدي وفكــري.

أدارت علــى قنــاٍة، علــى اثنتــني، ثــالث، أووووف، آه! »حــّى الفــّن الــذي طاملــا 
أحتــف أحشــاءان بوجبــاٍت دمســٍة مــن اإلمتــاع واملنفعــة، وخواطــران بنـََفــِس احلــّب 
واحلشــمِة الي كانت ترســلها إىل احلواس من أّوهلا إىل سادســتها، وكان العّش 
الوحيــد الــذي منــارس فيــه ماهيتنــا كيفمــا نشــاء، نعــوم علــى أثــرِي َوْحيــه يف األفــق 

املديــِد، الفــّن نســي االبتســامة أو تناســاها. آثــَر الّتحليــَق يف صخــِب التـّيّــاراِت 
املعاكســة الــي تتالعــب بعجلــِة العصــِر وتديرهــا.

يف رحلِة حبِثها رَبَت على جفنيها طيُف الوسن، حاولت املقاومة لكّنها؟
مــن  هالــة  شــفتيها  علــى  الّضيــاُء  رســم  يدهــا،  مــن  الّتلفزيــون  ســقَط جهــاُز 
البســماِت كالــي تـُْرَســم علــى شــفّي األّم حلظــة مساعهــا صرخــة وليِدهــا إثـْــَر 
لديهــا. الالمرئــّي  تداعيــاِت  مــع  ســرحْت  الطّْلــِق،  وأمِل  املخــاِض  مــع  صــراٍع 

-مــا هــذا؟ مــاذا أرى؟ املــداوالت واملباحثــات جاريــة، إهّنــا تبــدأ، تضطــرب، 
تشــتّد أكثــر فأكثــر. وصــَل األمــُر إىل الّتهديــِد والوعيــِد، إهّنــا تســتعّد، مــاذا 
ســتفعُل؟ يُهيّــأ إيّل أّن معركــًة جمنونــة ســتكوُن الفيصــل بــني مجيــِع األطــراِف. 
علــّي الرّتقــب لعلّــي أفهــُم مــا يــدوُر بينهــا؟ املعــادن وأوالدهــا، الّنفــط وســاللته، 

الــّذرة وذرّيتهــا. 
الّصراخ ُيسَمع أعلى:

-صه اي هذا، اصغ جّيداً! قسماً...وإال...؟
-مــاذا تقــول؟ البشــُر خلقــوان لننهــي خلقهــم، ملــاذا ال نفعــل ذلــك؟ لنمحــَو 

نســلهم »كمــا تديــن تُــدان«.
-ال، ال، هــم أبدعــوا يف تكويننــا لكــي يدافــع هبــا الّضعيــُف عــن نفِســه والقــوّي 

عــن قّوتــه.
-بل أوجدوان لتحقيِق ما ُيسّمى يف عرفهم البشرّي »الّتوازن الكويّن«.

اســتمّرت املعركــة الّلســانّية بينهــم كالــي نشــهدها يف جمالســنا اخلاّصــة والعاّمــة، 
الّرمسّيــة ونقيضهــا، مثّ احتــدَم الّصــراُع.

-أيُعَقُل أن حيدث ما حيدث أمامي اآلن؟ معركة؟ بني َمن؟ ال أرى بشراً، ال 
أرى جنــَس كائــن حــّي هنــا! أيُعقــل أن تكــون عــدوى البشــر َســَرْت يف أوصــال 

اجلمــاداِت تصــول وجتــول، تتمايــل، تتهاوى؟

ــرياُن، مــأل الّدخــاُن الفضــاَء الّرحيــَب، غرقــت املعــادن يف عنــاٍق  اضطرمــِت الّن
تضــادّي مــع اجلمــادات األخــرى.

مجاٌد يصرخ، ينادي:
-الّنجدة، اخلالص! احلديد اي سّيدان األوحد! أما من مفّر؟

-أووووه، وماذا أفعل لكم؟ أال ترون أحشائي املسايرة جلبهِة األتون؟
البــاروُد حيــاول قطــع مســاماِت الّشــّم لديــه، بينمــا الطّلقــة منشــغلة بَلــّي عنقهــا 

يف عــّش الّنعامــِة.
-اخلالص، الّنجدة، الطّلقاُت تدّوي الكون.

أصــوات ختتلــط، متتــزج، تعلــو، تتخافــت مــن جديــٍد تعلــو، تتوّحــد يف قوقعــٍة 
واحــدة.

األرُض بعدمــا انفطــرْت إىل شــّقني متعادلــنِي تتقّمــص هيئــة قابــض األرواِح 
وَبَشــرٍه ال مثيــل لــه تعلــُن هنايتهــم تلتطــُم الّشــظااي والّشــوائب املتبقيّــة.

الكّل يفزُع من كابوسه العتيد: الكون، األرض، املخلوقات.
-مــا هــذا؟ الكــون شــبيه للجنّــة الــي حنلــم هبــا، األرُض غابــٌة زاهيــة األصــول 

والفــروع«!
بفزٍع تنهُض على دوّي مرتّن:

»حرٌب جديدة تدّك كينونتنا! الّصرخات من جديٍد، اهلالك، املوُت؟
تنظــُر مــن حوهلــا وإذ صافــرة الّســاعِة تشــرُي إىل الّســاعِة الّسادســِة والّنصــِف 

صباحــاً، لقــد حــان موعــد الّذهــاِب إىل العمــل.
قبــل أن تنهــَض وحبركــٍة إراديّــٍة تضغــُط علــى الّصافــرة يف حماولــٍة منهــا إليقــاِف 
الّزمــن ولــو للحظــاٍت. راودهتــا فكــرة صبيانيّــة كالــي كانــت تغازهلــا يف أحالمهــا 
الطّفوليّــة حــني كانــت تــرى يف منامهــا نقــوداً حتــت وســادهتا أو يف يديهــا، 
عندمــا تســتيقظ مــن نومهــا ال تــرى الّنقــوَد حتــاوُل العــودة إىل النّــوِم اثنيــًة لعّلهــا 

تعيدهــا.
مــّدْت جســدها علــى شــكٍل طــويّل، وضعــت الغطــاَء علــى جســمها مــن رأســها 
هــارابً  وىّل  قــد  لكنّــه كان  النّــوم،  تظاهــرت  عينيهــا  أغمضــت  قدميهــا،  إىل 

كعادتــه.
مع بسمٍة ساخرٍة هنضْت من فراشها وهي ترّدُد:

»لعــّل، اي ليــت، ليتهــا تعــود، توّجهــت إحــدى أصابعهــا إىل مفتــاح الرّاديــو بعــد 
أن اتــكأت علــى األصابــع األخــرى للّنهــوِض، مسعــِت املطــرب يغّي:

»اي ريتي طري ألطري حواليك«. أكملت:
»كلمة اي ريت، وهللا ما تقدر تعمر ركن بيت«.

نارين عمر

 المعادن
ُ

عناق

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

ة
ّ
رؤية شخصي

شاعر وكاتب سوري

أدبيات احلرية حني مُتسي فريسة للمنايف
ال ُعــذَر لــك، حــى وإّن كبــوَت مثلنــا ألــَف مــرّة يف احلظــرية اجلامعــة، وأنــت حتــاول ثَقــب 
اجلــدران ليتســلل الضــوء، أو القفــز فــوق األســالك الشــائكة، ال عــذَر لــك يف البــدِء مــن 
جديــٍد يف زمحــة غرابــة مفــردات املــكان وتفاصيلــِه، ومتطّلبــات االســتمرار املناســب كمــا 

جيــب.
ال عــذر لديــك، فاملنفــى القســري هــو اختيــاٌر تكتيكــي بلحظــٍة مــا، ال جيــب أن يُدّجــَن 
احللــم اإلســرتاتيجّي، بــل مينحنــا فرصــة مراوغــة الرصــاص الطائــش، ينهمــر جملــرّد تكاثــف غيــوم 

الرفــض والتمــّرد يف مسواتنــا.
اهلــروب املؤقّــت، ألجــل العــودة وقــد نبتــت أظافــرك وتبّدلــت أســنانك اللبنّيــة، وصــار الــدم 
حــرباً ال متحــوه ســياط الرقابــة، اختيــاٌر حُماصــر وضّيــق رغــم اتّســاِع اآلفــاق، ورحابــة القيــود 

الناعمــة.
املنفــى مينحــك فرصــة حريّــة التفكــري والتأمــل، واملراجعــات اهلادئــة، االعــرتاف برغباتــك 
الشــائكة، لُتشــّذهبا مبقــص االعتــدال والرتفُـّـع، وابلنقــِص لتســتزيد، ابملواجهــة مــع الــذات 
لتهّذهبــا وتصاحلهــا لتتعانقــا ومتضيــا دون االضطــرار لالفــرتاق كّلمــا هبّــت ريــُح غايــٍة رخيــص.
ســيكون بــني أصابعــك وأنفاســَك نفــرُي التعبــري اهلائــج العصــّي علــى التدجــني واملســاومة، 
ــة واجلنــون واســتمرارك ابلتمــّرد النبيــل، ويقــّدم لــك فرصــة التشــّرِد  يفتــح النوافــذ لــرايح العبثّي
والعويــل والصــراخ والضيــاع والثبــات، واالرتقــاء الصامــِت، وفتــح أبــواب املنــازالت النديّــة 

الشــريفة كمــا يليــُق ابلفرســان.
ال يســعك أن تنزلــق بوحــِل االحتفــاء ابلدهشــة، ولــن يتوفــر لــك الوقــت الــكايف ملصارعــة 
غوايــة الذاكــرة الشــِبقة تلهــث وراء أحالمــك املخنوقــة بشــبكة عنكبــوت الطغيــان فيمــا 
ســبق، بــل جيــب االحتفــاظ مبســافة أمــاٍن مــن مكــر الرغبــات الصغــرية الدفينــة، والتمّهــل 
يف قــراءة ابتســامات الغــرابء واملــكان الــذي احتضنــك دون أن يهتّــم هبواجســنا الوجلــة، 

املختنقــة. وأمانينــا 
إن انزلقــت ملهوفــاً حنــو أمنيــٍة دفينــٍة مــن عهــود احلرمــاِن، أو دون أن تـُـدرك فحــوى املســألِة، 
أو خبطــوة عاثــرة حنــو اخلــواء، ملنافســة أشــباح الوهــم إلثبــاِت وجــوٍد، فمــا أنــت ســوى صغــري، 

كــرُب قليــاًل ابلصدفــِة ونفخــت ابلونــُه األحــداث، مُث قــرر ابلالوعــي العــودة حلجمــِه املنــذور.
أمــا إن كنــت تســتحق، ومميّــزاً بطريقــٍة مــا، وميكــن أن تصنــع فرقــاً ابلفعــِل بعيــداً عــن وهــم 
- األان - واحنــدرت بــال داٍع، فقــد كســرت ســاقاً للديــرة، والســاق اخلشــبّية أو العــّكاز ال 
يعــّوض عــن ســاٍق أصيلــة، وبــرتت يــداً وأصابــع تتلّمــس الوجــع والنــزف واألنــني واجلنائــز 
شــرتاة بتوصيّــة غريبــة ال تعــّوض بــل ختــدش وجتــرح وجــه 

ُ
واخلــراب، واملخالــب املعدنيّــة امل

الصبــح واملــدى، ونبلــغ ُمنتهــى األســى حــني منررهــا علــى جبــنٍي ُمتعــب وحيــد.
ادفــع ابلــي هــي أحســن مــن جراحنــا املفغــورة بقطــرِة آٍه، بشــقِّ كلمــة، أو فعــٍل رصــنٍي ذو 
راقــب بتــأٍن ابلــغ الالمبــاالة، أو املتلّهــف 

ُ
ضيــف القريــب امل

ُ
قيمــة، ولــن حيتــاج لفهــٍم مــن امل

البعيــد ينتظــر ســياط الــربوق، لُيمِطــر بــال تــردد: التفافــاً واحتفــاء، فالعــربة ابلصمــت وبلــوغ 

الــذروة بعمــٍل ال حيتــاج لبهرجــة الرتمجــة وصليــل األضــواء الــي رمبــا تُعمــي البصــرية وختــدع 
العقــل، وتُزيــغ األبصــار، وتســتدرج الضمــري حنــو فــّخ الغايــة.

الغــرابء  بُــح، وقُــل، وافعــل، وامــِض دون أن تلتفــت، دع  دع الفعــل يقــول، وانتظــر، أو 
يتهافتــون ومرتمجهــم وراءهــم، ليتعّلمــوا االســتنجاء مــن خبــث قيودهــم وهلاثهــم إلدماجــَك 

أتباعهــم. يف حضيــض 
ليتعّلمــوا املبــارزة النديـّـة مــن طهــر دروبــك العصيّــة علــى التدجــني واملســاومة والغنيمــة اخلــؤون، 
ُكــّن فارســاً، ال يعنيــك إّن جــار الزمــان عليــك فاســتقيَت ألهلــك علــى محــارة عرجــاء، أو 
علــى ظهــرك العــاري، أنــت متواضــٌع بــال هــواٍن، وقــوٌي بــال غــرور، ذهــَب األنبيــاء ُمستســلمني 
يرتــُع، ُيشــارك الســفلة أخناهبــم ويبتســم بغوايــة  لقبــِض ِعزرائيــل، فيمــا بقــي إبليــس خُملّــداً 

اخلــراب بينهــم، ويــرشُّ هلــم فُتــات االســتدراج ليوغلــوا، فيمــا ننحســُر.
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ي
م الثقاف

س
الق »ِإْن تـَْنصروا هللَا يْنُصرُْكْم« َفال هَتُِنوا

َأو تـَْقَنطوا فـََعدوُّ هللِا َمهزوُم
.

ْهِر ِمْن ِعرَبٍ فاسَتْسِهُلوا اخَلطَب كْم يف الدَّ
ُق َمْرسوُم وكلُّ ما قدََّر اخلالَّ

.
عاَد املَُغوُل أِلوطاين واتِبُعهْم

يف الشَّاِم يَعِضُدُه ِلصٌّ ومأزوُم
.

َلْن حُيِرَز النَّْصَر َمْن طاَحْت َكَراَمُتُه

وَمْن حَتَصََّن اِبأَلْغراِب َمْذُموُم
.

َفال تَِبيُعوا إىل طَاٍغ َضَمائِرَكْم
وال َتِذلُّوا فَسيُف الظُّْلِم َمْقُصوُم

.
َكَذا تـَُعدُّ اخلُطَا يف ُكلِّ طَارَِقٍة

وُيْسَتَحبُّ السُّرى.. والرِّْزُق َمْقُسوُم
.

ما َعاَد يـَنـَْفُعَنا »الَوْطواُط« يف َزَمٍن
وقْد أَهاَن مِحَاُه الفُّرُس والرُّوُم

.
* * *

ال ابرَك هللاُ يف ُمسَتْكِلٍب َدِنٍس
َسطا مبَْغَناُه جَمْهوٌل وَمعلوُم

.
وُجلُّ أْراَبِضِه َقْد َأْصَبَحْت ِخَرابً *

جُيَاِوُر اهلَْدَم يف أْرَجائِها البوُم
.

فارَحْل َمع اللَّيِل ما َعزَّْت بِنا ُسُبٌل
ماداَم َيصُرُخ ِمْلَء الدَّْرِب حَمُْروُم

أطالُل جَمِدَك يف الُقُلوِب َجاُل           واحلُسُن يف َمعىَن الطُّلوِل حُماُل

َلِكنَّ قلَب املَرِء إْن يعشْق جيَِْد               ماال يُقاُل َعِن اجلَماِل يُقاُل

اي َصوَت ابِبَل ِمْن نَبوَخذ ُنصٍَّر            أصماُه ِمْن َحشِد املَجوِس َوابُل 

أَو يذُكُر التاريُخ سطوَة خالٍد                أم قد َتواَرت بعَدها اآلماُل؟

أُم أنَّ ُجرَح القاِدسيِة غارق                 يف زَفرة َشِهَقْت هِبا اآلجاُل

أْم ضاَق هاروُن الرَّشيِد ِبرِتَكٍة               مازال َيسفُك أثَرها الدَّجَّاُل 

مازاَل بَرَمُك َيستبيُح َقراَرها                 والّساِمريُّ وِعجُلُه َمازاُلوا

اي ِإرَث َسعٍد واحًلَسنِي إىل َمىَت               َتقتاُت منَك َصوارٌِم ونباُل؟

هْل أصبَح التاريُخ رأْس ُمَعمٍَّم                أم أنَّ اتريَخ الِعراِق ِعقاُل

َوَهِل احَنَنت ذي قار يف َبطحاِئها            أْم أنَّ َبطحاَء السَّراِة ِجباُل؟

نيا تُرتُِّل َوحيـََها                   َعن راِفَديَك، وَتْكتُب األجياُل  مازاَلِت الدُّ

والَكرُخ يَعِزُف للّرصاَفِة حَلَنها                 فَيِتيُه يف أمساِعها املَوَّاُل 

والنَّخُل يرفُع فوَق َصرِحَك رايًة              فيها لُعشَّاِق النِّضاِل ِنضاُل

وُتَكفِكُف احلَْدابُء َدمعَة نَينـََوى                 ِبَفِم الرَّمادي والدُّموُع ِسجاُل

ما خاَب َظنٌّ يف ُعروبَِتَك اّليت                مازاَل فيها ِمن مُشوِخَك حاُل

وِبَك الرُّجوَلُة أيـْنـََعت يف ِصبـَْيٍة               ُغَرٍر، وَحصََّن رَاِفَدْيَك رِجاُل

مل يَلَق فيَك الَكوُن ِطفاًل بَعَدما                 َكبـَُرْت عَلى أفعاهِلا األطفاُل

ضاَقت َزَوااي األرِض فيَك وَجْلَجَلت             أركاهُنا وتـََفجََّر الّزِْلَزاُل

نيا أِبنََّك رايٌة                       َعربّيٌة، وَكفرَت يف َما قاُلوا  وَهتـَْفَت ِللدُّ

 مَل تـُْنِصِف األشعاُر ُجرَحَك ِمثَلما          ضاَقت ِبَوصِف ِجراِحَك األقواُل

ان
ّ

فاضل سف

شاعر سوري

ِهنوا
َ
ال ت

إسماعيل الحمد

شاعر سوري

عراق العرب

.
َمرارَُة الَقْهِر ُذقـَْناها على َمَضٍض
وليَس َيْطُلُب غرَي الَعْدِل َمظُلوُم

.
َفَحْسُبنا هللاُ َقْد َجلَّْت مَشَائَِلُه
وَلْن َنِذلَّ ويوُم احَلْسِم َمرُسوُم

.
واملُرِجفوَن إىل اخلُْذالِن َمْرِجُعُهْم
واللَّيُل َمْهما َدجا اِبلَفْجِر خَمُْتوُم.

ايلســيز  )صــادق  الرتكــي  والكاتــب  لألديــب  قصصيــة  جمموعــة 
أوتشــانالر( بعنــوان »وجــه« صــدرت مؤخــرًا عــن دار ميســلون للطباعــة 

علــوش.  هــال  العربيــة  إىل  نقلتهــا  والتوزيــع،  والنشــر 
ضمــن مئتــني وســت وعشــرين صفحــة مــن القطــع املتوســط، ينتقــل بنــا 
الكاتــب عــرب الوجــوه املتألقــة اترة، والشــاحبة اليائســة اترة أخــرى، فمــن 
وجــه أمــه إىل الصــورة الباطنيــة للوجــه، إىل وجــه املــرأة القبيحــة، إىل وجــه 
احللــم، ومــن مث وجــه نيســان، إىل وجــه الصحفــي الشــاب العاطــل عــن 

العمــل، ووجــه احلبيــب، وصــواًل إىل وجــه الســمكة. يبحــر األديــب مــن 
خالل ســردايته يف عوامل شــى حتاكي األمل واملعاانة يف الواقع اجملتمعي.
بــكل  الرتكــي،  اجملتمعــي  املعطــى  جوانيــة  يدخــل  أن  صــادق  حيــاول 
تالوينــه الصوفيــة حينًــا، أو تلــك املتناقضــة معهــا أحيــااًن أخــرى، منتقــداً 
للظلم اإلنســاين والسياســي، وراصداً للفرح العميم يف متاهات أخرى.

ميتلــك الكاتــب فكــرًا فواًحــا ينثــر عبــريه علــى النــاس أمجعــني. مــن يقــرأ 
)وجــه( جيــد نفســه ضمــن أتــون اجملتمــع الرتكــي املتعــدد والطامــح حنــو 
التغيــري دائًمــا، ميــازج العالقــة احلواريــة بــني الرجــل واملــرأة، ويلتقــط مببضــع 
اجلــراح، كل أشــكال املعــاانة القهريــة للمــرأة ضمــن واقــع جمتمعــي ال 

ضــري أنــه ينتــح مــن معــني ســياقات جمتمعيــة، تشــابكت وتعاركــت، حــى 
غــدت كأهنــا وقــع الصياصــي يف النســيج املمــدد. 

»صادق ايلسيز أوتشانالر« قاص متمكن تنقل بني عدد من الفنون 
األدبيــة والروايــة والســيناريو والبحــث، وقــد أســهم عملــه النظــري الــذي 
وقــد  الســينمائي،  الفكــر  إغنــاء  األحــالم( يف  عنــوان )ســينما  حيمــل 
ترمجــت بعــض أعمالــه إىل لغــات عــدة، منهــا اللغــة العربيــة. نســتطيع 
القــول أّن عملــه القصصــي »وجــه« هــو أحــد أهــم كتاابتــه، الــي تســمو 
مبفهــوم األدب الــذي، وترتقــي ابلعمليــة اإلبداعيــة مبــا حتــوزه مــن روح 

مفعمــة ابحلــب واالبــداع.

إصدارات حديثة
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ختيــل أنــك بعــد فقدانــك كل شــيء، مل تفقــد شــيئاً! ال تتعجبــوا أان مــن وضــع لكــم 
الغــدر والســالح وهبمجيــة  الــرباءة بقــوة  تنتــزع مــن زمــن  التعجــب! عندمــا  إشــارة 
األوغــاد، وعندمــا يتخلــى عنــك العــامل أمجــع، ويغيــب الضمــري، وتصبــح معلقــاً بــني 
األرض والســماء، إن مشــيت تعثــرت وأن أفلــت يديــك وقعــت، غيــاب كامــل وفــراغ 

مرعــب، لكنــك ســتتعب إمــا أن تتعثــر وإمــا الســقوط.
بعــد معــاانة طويلــة وقعــت، نظــرت إىل أســفل فــراغ بــال لــون ورايح ابردة تلعــب 
بــك، استســلمت ملشــيئة القــدر، أغمضــت عينيــك، وكاد قلبــك أن يتوقــف، قبــل 

االرتطــام، بلحظــة مشمــت رحيــة حطــب، وتلمظــت بطعــم اهليــل.
تــرددت هــل أفتــح عيــيًّ وأســتفيق أم أستســلم، لكــن الــدفء يوقظــي مــن جديــد 
وحيتويــي، األايدي ممتــدة ابجتاهــي، والعيــون متلهفــة ملالقــايت، يرتطــم جســدي هبــدوء 

تلــك الــورود.
عائلــي ثــروة حقيقيــة حتميــي مــن غــدر الزمــن، هــل ســاحمتموين علــى أننــا مل نفقــد 
شــيئاً بوجــود العائلــة احملبــة املتماســكة، فــال زالــت أحاسيســي إجيابيــة بوجــودي بينهــم، 
فاحليــاة مواقــف وعندمــا تتفــاىن عائلــي أمامــي وال تنتظــر شــيئاً ابملقابــل فكيــف يل 
العــامل الشاســع، ومنــوذج مجيــل  العائلــة جــزء مــن هــذا  أال أكــون مطمئنــة، فهــذه 
للعالقــات، يقرصــون أذين بلطــف مردديــن عيشــي حياتــك فنحــن معــك، شــيء 
مــن الواقــع املندثــر لكننــا نعيشــه ونســتمتع، ســأحافظ عليهــم وأتواصــل معهــم بــكل 

جوارحــي، إن أصاهبــم الضــرر توجهــت الســهام إىل قلــيب مباشــرة،
وإن كانــوا خبــري منــت قريــرة العــني، أان ال أصارحهــم مبكنــون قلــيب لكنهــم يعرفونــه 
ولكنهــم  شــي،  أي  ينتظــرون  ال  حانيــة،  ملســة  أو  راضيــة  بنظــرة  ولــو  ويالمســونه 
متأكــدون أن روحــي رخيصــة هلــم وألوالدهــم، القرابــة حتتــاج إىل املــودة واحملبــة وليــس 
العكــس، عائلــي اآلن يف كل أرجــاء األرض ليــس هنــاك مغناطيســاً ألبقيهــم جبانــيب 
ونكــون معــاً، ولكنهــم  يعيشــون معــي بــكل اثنيــة، أنتظــر مريضهــم ليشــفى، وحزينهــم 
ليســعد، مــن روائــع احليــاة وجــود الكثــرة مــن األقــرابء واألهــل واألصدقــاء األوفيــاء، 
طــوىب ألهلنــا مــن غــرس يف قلوبنــا هــذا الــود والتعاضــد ســالماً ألرواحهــم اهلائمــة 
بيننــا، ليســت العــربة مبــكان تواجــدان بــل بتحاببنــا وتواصلنــا، فاألســرة هــي عمــاد هلــذا 

ــون أســرة كبــرية حبجــم قلوبكــم. اجملتمــع الكبــري، أىن لنــا أن نكًّ

برأســه  يطــل  وهــو  الكثيفــة  الرماديــة  الســحب  يزاحــم  راح  الــذي  الشــمس  قــرص 
ابســتحياء علــى القريــة الصغــرية ذات صبــاح كانــوين ابرد، ينــذر بقــدوم أمــل رمبــا 
يكــون مفقــوداً، فتحــت مليــاء عينيهــا علــى صــوت يناديهــا حيمــل يف أعماقــه اخلــوف 
والرجــاء، اهنضــي!  أريــد أن آخــذك إىل حكيــم البلــدة فأنــت مل تنامــي طيلــة البارحــة، 

نظــرت حوهلــا تتأمــل ذاك الوجــه البائــس، وتلكمــا العينــني الغائرتــني.  
املســكينة اعتــادت أن ميــوت مجيــع أبنائهــا عندمــا يصبحــون مبثــل ســن هــذه الطفلــة 
ثالثــة أطفــال قضــوا نتيجــة اجلهــل، ذهبــوا مجيعــاً قبــل أن تــرى النــور، حــكاايت شــى 

حيكــت بشــأن وفاهتــم.
برتميــم  األبويــن  النشــغال  نتيجــة  مشــس  بضربــة  توفيــت  الصغــرى  البنــت  أن  قيــل 
مل  قضــى ابحلصبــة،  فلقــد  بعامــني   يكربهــا  الــذي  الصــيب  أمــا  املتهــاوي،  منزهلمــا 
يســتطع الطبيــب أن يفعــل لــه شــيئاً ، كل مــا اســتطاع فعلــه أنــه قــال لــألم ، أعيديــه 
يل غــداً يف العاشــرة، غــري أنــه تــويف يف العاشــرة، ، واملــؤمل مــا قالتــه األم بشــأن وفاهتــم  
أهنــم ماتــوا مجيعــاً يف العاشــرة، فحــني جــاءت توقــظ االبنــة الصغــرى وهــي يف املراحــل 
األخــرية مــن انســالل الــروح مــن اجلســد، كانــت الســاعة تقــرتب مــن العاشــرة، كانــت 
أطرافهــا ابردة ، ووجههــا ابهتــاً، أمــا الشــقيقة الكــربى فكثــرياً مــا كانــت تــردد األم 

أهنــا قضــت بعــني حاســد.
 أشــاحت بوجههــا يف حماولــة ايئســة منهــا للعــودة إىل النــوم مــن جديــد، يف الوقــت 
الــذي كانــت األم ســامهة حتــدق بســاعة مكعبــة الشــكل راننــة، غــري أن الصــوت عــاد 

يئــن مــن جديــد.
  اهنضــي! - أرجــوك! نريــد أن نذهــب قبــل أن تقفــل العيــادة مبكــراً كعادهتــا كل 
مخيــس، وال أحــد يعلــم وقتهــا هــل كانــت األم فعــال ختشــى أن تقفــل العيــادة أم أهنــا 
ختشــى اقرتاب الســاعة من العاشــرة، كانت يدها املتوســلة جتذهبا بقوة فرائحة املوت 
املنبعثــة مــن مالبســهم البــاردة مازالــت تعشــعش يف كل ركــن، تتعطــر هبــا كل صبــاح 

ومســاء، تلــوك ذكرايهتــم، وهتــذي حبكاايهتــم.
 قالــت العرافــة لــألم ذات مــرة: إن العالمــة املوجــودة يف مقدمــة رأس ابنــك البكــر 
هــي مؤشــر علــى أن كل مــن أيتــون بعــده مــن األبنــاء ســيموتون، وألجــل هــذا حــني 
تضعــني مولــودك اجلديــد عليــك أن ختــربي، الدايــة كــي تقــوم ابلطقــوس الالزمــة لئــال 
يصــاب مبكــروه، ورغــم أهنــا قامــت مبــا طلــب منهــا متامــاً، غــري أن وجههــا بــدا شــاحباً، 

ويدهــا ابردة.
ســارات خبطــوات ســريعة جــداً، دقائــق معــدودة، وأصبحتــا داخــل العيــادة، شــاهدات 
رجــال يقــف خلــف طاولــة مســتطيلة، نظــر إليهمــا نظــرة خاطفــة مث قــال مــا هبــا؟!

- ال أدري! ..... مل تنم طوال الليل، قالت األم
- ما امسك؟! 

ودون أن ينتظر اإلجابة اتبع يقول: ما بك هل يؤملك شيء؟! 
  أشاحت بوجهها دون أن تنطق بكلمة.

- كم عمرها؟!
- أربع سنوات، قالت األم

 أدار وجهــه ومشــى بضــع خطــوات، بــدا هلمــا وكأنــه حيضــر شــيئاً مــا، مث أقبــل حيمــل 
شــيئاً بيــده، عرفــت مليــاء فيمــا بعــد أهنــا اإلبــرة، كانــت كباقــي األطفــال يف مثــل ســنها 
، ختيفهــا كثــرياً أبــر األطبــاء، كانــت كل مــا اســتغرقته تلــك العمليــة بضــع ثــوان فقــط، 
عــاد بعدهــا إىل نفــس املــكان الــذي خــرج منــه فيمــا كانــت األم منهمكــة إبعــادة 
ترتيــب مالبــس الطفلــة، ســارات بعدهــا علــى بعــد خطــوات مــن العيــادة عائدتــني مــن 
حيــث أتيتــا، الحظــت األم ثقــل جســم الطفلــة، وبــطء خطواهتــا فأخــذت جتذهبــا 
إليهــا بقــوة، مــا بــك؟! ســتصبحني أفضــل اآلن، ولكــن جســمها الصغــري قــد بــدأ 
يذبــل شــيئاً فشــيئاً، بــدأت مالمــح الفــزع ختيــم علــى وجــه األم البائــس، احننــت إىل 
مســتوى رأســها ونظــرت يف عينيهــا مث قالــت مــا بــك أال تســتطيعني الســري؟! كانــت 
الكلمــات ختــرج مــن بــني شــفتيها مبعثــرة متامــاً، أخــذت تتلمســها بيديهــا املرجتفتــني، 
مث محلتهــا وســارت هبــا إىل املنــزل، كانــت اخلطــوات تبــدو متثاقلــة جــداً وكئيبــة، كانتــا 
علــى وشــك أن تصــال إىل البيــت لــوال أن اعرتضــت طريقهمــا امــرأة، يبــدو علــى 
وجههــا مالمــح الفطنــة، قالــت لــألم بنــربة متلؤهــا الثقــة بعــد مــا رأت حــال الطفلــة، 
البــد وأهنــا تعــاين مــن حساســية مــن ذاك الــذي يدعــى البنســلني، جيــب أن تعيديهــا 

إليــه فــوراً، وإال ســتموت اآلن. 
ســقطت كلمــة املــوت علــى مســامع األم كالصاعقــة، متــوت اي إهلــي! وينفتــق اجلــرح، 
وتتصاعــد أخبــرة األانت، أيعقــل أن متــوت، كيــف؟! والدايــة أم حممــود قــد فعلــت 
كل مــا فعلــت إلنقــاذ حياهتــا، نعــم إين أكاد أمســع صفــري الريــح، هــي ذات الرائحــة 
الصفــراء، وذاك العــواء، كنــت أســتحلفها ابهلل يف كل مــرة أن حتمــل معهــا مجيــع 
غــرة  حــني  وعلــى  انفــذيت  مســتوى  إىل  وتنحــي  هتــاودين  وترحــل، كانــت  الغــرابن 
تقهقــه مبتعــدة بعــد أن تســرق ضــوء قنديلــي، كان ذلــك الرجــل يقــف ابلبــاب، وكأنــه 
يســتعد للخــروج، نظــر بدهشــة إىل الــرأس املتدليــة مــن فــوق كتــف األم، مث قــال 
مــاذا حصــل؟! ال أدري يقولــون إنــه رمبــا لديهــا حساســية مــن البنســلني قالــت األم، 

وملــاذا مل ختربيــي قــال الرجــل والفــزع يســيطر علــى كافــة تفاصيــل وجهــه، اقــرتب مــن 
الطفلــة وأخــذ يتفحصهــا، مشــى خبطــوات ســريعة إىل الداخــل، مث عــاد ووضــع شــيئاً 
كالشــراب يف فمهــا، وقــال بنــربة فيهــا الكثــري مــن اللــوم أنتــم القرويــون ال حتســنون 
التصــرف، مــاذا عســاي أن افعــل هلــا اآلن هــا أجيبيــي؟، مث قــال بنــزق، هيــا خذيهــا 

واخرجــي، وأعيديهــا يل غــداً يف العاشــرة.
للبــارئ ابلدعــاء أن  الصغــرية رفعــت كفيهــا  التــايل ويف احلجــرة  اليــوم  يف صبيحــة 
حيفــظ اجلســد البــارد، احملــاط أبنفــاس حــرى، وحفيــف شــجرة الصنوبــر  املختنقــة 
حبشــرجة حناجــر الطــري الــي تناغمــت وصــوت عقــارب الســاعة الــي تتســارع لتعلــن 

العاشــرة متامــاً.     

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

ريحة حطب وطعم الهيل

آسيا الطعامنة

كاتبة أردنية

ً
العاشرة تماما

مجيــل، والــكل مــن حــويل يســندوين وخيافــون أن أميــل ولــو حلظــة. 
تصــرخ  الــدم  امتــداد يل، كــرايت  إهنــم  أحلــم  أان ال  وأقــاريب وأحبــي،  أهلــي  إهنــم 
يف عروقنــا تشــعران ابحلنــني، رابط شــرعي مل نفقــده بعــد، فشــجرة العائلــة ليســت 
أوراقــاً مرســومة بــل نبــع حنــان وشــالل متدفــق، شــيء مــن الواقــع املندثــر، فوجوههــم 
مــرااي ســحرية تعكــس ماضينــا وحاضــران ومســتقبلنا، عائلــة حقيقيــة متماســكة، كيــان 
أبكــي  أن  أمامهــم  أســتطيع  منيــع، حنــان وطمأنينــة،  دافــئ، وطــن صغــري وســور 
وأضحــك، أانم ألســرتيح، أسرتســل ابحلديــث دون أن يتذمــروا، أخطــئ ويصوبــون، 
عنــد مرضــك حتتــاج لــدواء ويغنيــك عنــه وجــود األحبــة، األهــل والقرابــة هبــة مــن 
اخلالــق، فهــم مــالذان يف عــامل بــال قلــوب، مــاذا نفعــل إن احتجنــا إىل حضــن يؤنســنا 
يف غربتنــا؟ وحــى البعــاد عــن أهلنــا قلوهبــم أتىب النســيان، ليتهــم جبانبنــا ميســحون 
دموعنــا ويبــددون أحزاننــا، حنــن دائمــو احلنــني ملرتــع دافــئ، ال تطفئــوا قناديــل أســرتكم 
حافظــوا عليهــا بــكل مــا متلكــون، أهلنــا ســابقاً زرعــوا الــود بيننــا، عائلــي كضحكــة 
مطــر تبلــل روحــي ابحلــب، كل أجمــاد الدنيــا ال تعــادل جلســة عائليــة واحــدة، فهــي 
ذريــة  لتشــمل  تتســع  العائلــة  وهــذه  وأســرار،  أفرادهــا كلمــات  بــني  واســع  حضــن 
الطرفــني، قلــوب صغــرية حتمــل كل النعومــة واجلمــال والطيبــة واحلنــان، عصافــري حــب 
حنميهــم وحنتفــي هبــم، عندمــا أتخذهــم حلضنــك وتضمهــم إىل صــدرك، شــعور غريــب 
يتملــكك، تــود أن هتديهــم ابقــات حمبــة مــلء الســماء واألرض، فهــذه الرباعــم مــن 
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العودة إلى البدء.... 

أحمد قاسم
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Vegerandina Ser Destpêkê...

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

الــي  ركائزهــا  أهــم  الدولــة  فقــدت  وابلتــايل،  والشــعب  الســلطة  بــني  الثقــة  أزمــة  مــن  تعــاين  ســوراي  كانــت 
التشــريعية  ومؤسســاهتا  وأنظمتهــا  الدولــة  شــكل  الشــعب  خيتــار  أن  املفــرتض  مــن  أساســها كان  علــى  بنيــت 
قــد  دســتور  مــن  املنبثقــة  القوانــني  وفــق  تعمــل  األخــرى  عــن  منفصلــة  مؤسســة  وكل  والقضائيــة،  والتنفيذيــة 
للدســتور  ُمؤمتنــاً  يكــون  أن  عليــه  يُؤمَتــن  الــذي  الشــخص  ذاك  الدولــة  رئيــس  ويكــون  الشــعب،  عليــه  اســتفى 
لتنفيــذه بشــكل عــادل ومنصــف جتــاه الشــعب. كل ذلــك مل تــراه دولــة ســوراي منــذ أتسيســها كدولــة يف  ومراقبــاً 
.2011\3\15 يف  الســورية  الثــورة  انطــالق  حلظــة  إىل  اســتقالهلا  بعــد  وكذلــك  الفرنســي،  االنتــداب   مرحلــة 

ابملعى الذي أقصده أبن الدولة مل تكتمل بنائها كدولة هلا مؤسســاهتا الشــرعية الي جيب أن يكون للشــعب دور يف 
بنائها، وابلتايل فال ميكن أن نسمي الدولة مبعناها الدقيق حى وإن كانت هلا سلطة وحكومة ومؤسسات متَّ تشكيلها 
 من قبل جمموعة عسكرية انقالبية تفرض رأيها ومؤسسات حكمها على الشعب من دون أن يكون للشعب إرادة فيه.

فســوراي الــي تشــكل دولــة وســط املنظومــة الدوليــة وهلــا مــن ميثلهــا يف دوائــر األمــم املتحــدة ومنظوماهتــا املختلفــة، 
يعيــش  الســوري  أن  أي  ســوراي،  حكمــت  الــي  للمنظومــة  نتيجــة  هلــا  الســوريني  والء  شــرف  تنــال  مل  أهنــا  إال 
انفصامــاً والئيــاً يف داخلــه، فهــو مــن جهــة حيمــل اهلويــة الســورية وهــو منتمــي إليهــا ابلفعــل، ومــن جهــة يعيــش 
يف غربــة وغيــاب احلريــة يف وطنــه الــذي حيمــل هويــة انتمائــه إليــه، وأن الثابــت الــذي ال يتغــري عنــد اإلنســان هــو 
البحــث عــن احلريــة وليــس الوطــن، فالوطــن موجــود لطاملــا أنــه ولــد علــى أرض آابئــه وأجــداده، لكــن احلريــة هــي 
جانبهــا  وإىل  سياســية  حــركات  هنــاك  دائمــاً  نــرى  ولذلــك  الوطــن،  هبــذا  متمســكاً  يكــون  أن  علــى  تدفعــه  الــي 
إلقامــة  للنــاس  احلريــة  حتقيــق  أجــل  مــن  تعمــل  املراحــل  نضاالهتــا ويف مجيــع  هتــدأ  مل  املــدين  للمجتمــع  منظمــات 
للحكــم يف  اســتالمه  ومنــذ  البعــث  حــزب  أن  إال  واالنتمــاء،  اهلويــة  علــى  للحفــاظ  واملواطــن  الوطــن  بــني  تــوازن 
أن  إىل  املــدين  اجملتمــع  ومنظمــات  السياســية  التيــارات  لــكل  الغليظــة  ابلعصــا  الضــرب  سياســة  انتهــج  ســوراي 
التنميــة االجتماعيــة وتطويــر مفهومــه بشــكل حــر، وابلتــايل  أوصــل ابلبــالد إىل تصحــر سياســي، وجتميــد حالــة 
 جعــل مــن اجملتمــع الســوري يف حالــة غيبوبــة مــن أمــره وجعــل مــن الوطــن مزرعــة واملواطــن عبيــداً ألمــرة )القائــد(. 
ابملختصر هذه كانت سوراي، فكان البد من أن تتحرك اجلماهري )وتقول للمغتصب حلرايته كفى(، وهذه اجلماهري 
لعلمه العميق حبقيقة النظام وطبيعته الفاشي أكد على سلمية حتركه وشرعية حقوقه يف )احلرية والكرامة( من خالل 
طرح شعارات جداً إنسانية وسلمية عندما نشري إىل إحدى شعاراهتا الي أعلنت عند أول حترك مجاهريي ) الشعب 
السوري لن يـُْنَذْل ( ال نريد غري )احلرية والكرامة( وكذلك )واحد واحد واحد الشعب السوري واحد(، إال أن النظام 
واجــه كل شــعار مبــا يناســبه، بــدأ إبذالل الشــعب الســوري أبشــد صــوره، وضــرب مــا تبقــى مــن نفــس حــر عندمــا قطــع 
رقبة )القاشوش(، وكرامة الشعب عندما اغتصبت شبيحته حرائر سوراي أمام أهلهن، وضرب وحدة الشعب عندما 
أعلــن علــى أن األزمــة طائفيــة والثــورة ثــورة ســنية متطرفــة ضــد الطائفــة العلويــة مــع إخراجــه لــكل اجملرمــني مــن الســجون 
وتركهم لينالوا من انضباط التظاهرات السلمية والعبث أبمن املواطن والبالد قبل أن تنفلت التنظيمات اإلرهابية على 
 الشــعب وإشــعال انر احلــرب مــن أجــل احلــرب للتغطيــة علــى شــرعية احلــراك اجلماهــريي مــن أجــل )احلريــة والكرامــة(.

بعــد كل مــا حصــل للشــعب الســوري مــن قتــل وتدمــري وهتجــري، اآلن تلــك الــدول بذاهتــا الــي تدخلــت لتديــر 
مــن خــالل تقســيم  األزمــة كمــا حتلــو هلــا لتحقيــق مصاحلهــا اإلقليميــة تتقــدم حبلــول كمــا ختــدم مصاحلهــا أيضــاً 
السياســي.  احلــل  مرحلــة  إىل  التحــول  مث  ومــن  التوتــر(  خفــض  )مبناطــق  مسوهــا  لنفوذهــم  مناطــق  إىل  ســوراي 
جنــود  األمــر  حقيقــة  يف  هــم  الســوريني  مــن  يشــاركون  والذيــن  الســوريني،  مشــاركة  بــدون  حيصــل  ذلــك  كل 
وأســتانة. جنيــف  مــن  يف كل  والنظــام(  )املعارضــات  بــني  املفاوضــات  ســيناريو  يف  هبــم  يُؤمتَــَر  مــا   لتنفيــذ 

الشــعب الســوري بكاملــه ضــد احلــرب ويســعى إىل حتقيــق األمــن واالســتقرار والعــودة إىل مناطــق ســكناهم كل مــن 
 مســي مبَُهّجــٍر داخلــي، وإىل وطنهــم كل مــن هاجــر إىل خــارج الوطــن هــرابً مــن احلــرب الــي دمــرت البــالد والعبــاد.
مآســي؟. مــن  لــه  جــرى  مــا  كل  بعــد  نصيــب  مــن  للســوريني  ســيكون  مــاذا  املطــروح:  الســؤال  أن   إال 

وكأننا نعود إىل ما كنا عليه قبل 15\3\2011 ، وابلتايل ســنحتاج إىل ثورة ســلمية من نوع آخر لنحقق لشــعبنا 
وطنــاً ينتمــي إليــه وهويــة يفتخــر هبــا ودولــة هــو انشــئها.
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Her mülteci Avrupa’ya farklı bir yöntemle ulaşmıştır. Avrupa’ya ulaşan ailelerin ise farklı açılardan 
sıkıntıları başlamaktadır. Avrupa’ya gelen bir kişi artık yeme, içme ve ısınmayı dert etmeyecek, 

kendisini takip eden olup olmadığını ya da tutuklamak veya kaçırmak için peşinden bir araç gelip 
gelmediğini kontrol etmek için sürekli arkasını kollamayacak, üzerine bomba düşmesi ve canını al-
masından ya da evinin geri kalanını yıkacak bir uçağın gelmesinden endişe etmeyecektir. Fakat bunlar 
haricinde endişe şeyler vardır.
Avrupa’ya gelen kişinin burada kendisine yaşayacak yer sağlayacak akrabası veya dostu yoksa, 
kendisini Kızılhaç’a, acil durum birimine ya da evsiz barınağına teslim etmek zorundadır. Buradan 
temizlik konusunda dahi mütevazi bir otele nakledilecektir. Dört kişilik bir ailenin bir ay ya da daha 
fazla süre için, iltica işlemleri başlayıncaya kadar tek bir odada kalabilmektedir. Sonrasında ise aile, 
iltica talebinde bulunanlarla ilgilenen bir cemiyete teslim edilir ve uzun yolculuk böylece başlar.
Fransa’nın bitmeyen evrak işleri, birçok randevuları ve bürokratik tarzı meşhurdur. Öyle ki bir sabah 
bütün gününüzü yiyip bitirecek bir evrak işiyle uyanabilirsiniz.
Mülteciler Fransa Göç Ofisi’ne bağlı tek bir vezneye talebini sunmalı, onay almadan önce memurun 
kendilerine hak ve ödevlerinizi bildirmesini dinlemelidir.
- Fransız hükümeti mültecilere daimi kalacak yer sağlamaktadır.
- Aile fertlerinin tamamını kapsayan sağlık güvencesi sunmaktadır.
- Fransa Devleti mültecilere aylık bir ücret verecek, bu ücret aylık masraflarının karşılanmasına ye-
terli olacaktır. Söz konusu yardım daimi ikamet aldıktan sonra iyileştirilecek, emekli olduktan sonra 
daha da arttırılacaktır.
- Ulaşımda indirim kartı alacak, bu indirim emeklilik yaşında daha da artacaktır.
- İltica talebinin sunulabilmesi için bir ay süreli oturum izni verilecek, iltica talebinin gönderildiğine 
dair posta bildirimi ibraz edildiği takdirde bu izin dokuz aya çıkarılacaktır.
- Paris’te gerçekleştirilen detaylı mülakatın ardından, dört yıl süreli koruma oturum ya da on yıllık 
iltica izni verilecek, beş yıl sonrasında ise kişinin kendisi ve ailesi Fransız vatandaşlığına başvurabi-
lecektir.
- Fransa Devleti mültecilere ve ailelerine her düzeyde ücretsiz eğitim imkanı sağlayacaktır.
- Fransız Devleti dünyanın her yerine yolculuk yaparken kullanabilecekleri pasaport ve seyahat belge-
leri verecektir. Ülkelerine ise yalnızca bir akrabalarının vefatı ya da ağır hasta olması gibi acil insani 
durumlarda seyahat edebileceklerdir. Aksi takdirde mültecilik haklarını kaybedeceklerdir.
- Mültecilere geçici Fransız kimliği ve seyahat belgesi verilecek, Fransa’dan doğum belgesi ve aile 
defteri alma hakları bulunacaktır.
- Mülteciler ülkelerinde almış oldukları sürücü belgelerini, Fransız sürücü belgeleriyle değiştirebi-
lecektir.
- Ülkelerine kesin dönüş yapmaya karar veren mültecilerin tüm yol masraflarını da Fransa Devleti 
karşılayacaktır.
Rakkalı Ahmed el-Halef şunları söylemektedir: “İltica başvurusu sırasında evraklarımız tam değildi. 
Bu nedenle banka hesabı açamadık ve banka kartı çıkartamadık. Fransa’da her işlemde, hatta bir sim 
kart alırken dahi banka kartı kullanılıyor. Bu yüzden bazı ailelerin hiçbir ferdinde telefon olmadığı ya 
da bir ailede sadece bir telefon olduğu durumlar söz konusu. Aileye tahsis edilen para ise aylık olarak 
zar zor yetmektedir. Yine de Suriye’deki anne babanıza destek olmak istiyorsunuz. Buna rağmen Suri-
ye’deki akraba ve kardeşlerimiz bizim iyi bir yaşam sürdüğümüzü düşünüyor. Elimizdeki az paradan 
akrabalarımıza gönderemediğimizde ise, onların gözünde ailemizle ilgilenmiyor oluyoruz.
Sıkıntılarımıza insanca yaklaşan tüm halklara teşekkür ediyoruz. Bizler başka bir vatan istemiyoruz. 
Dünya şehirleri, gökdelenler, maddi yardımlar; bizi ilgilendirmiyor. Biz, bizi topraklarımızdan çı-
karan zalimden kurtulmak ve tekrar güvenli vatanımıza dönmek istiyoruz.
Halepli Sako Demircan ise şunları söylüyor: “Her şey zamanla oluyor. Dil, eğitim ve kaynaşma. An-
cak beni en çok şaşırtan şey Suriyelilerin birbirlerine olan kötü muamelesi. Bazı Suriyeliler birbirleri 
hakkında kötü şekilde konuşuyor. Belki de bu savaşın içimize yerleştirdiği korkudandır. Yani Suriye-
liler artık birbirine neredeyse hiç güvenmiyor. Bu da beni üzüyor.
Bizim ülkemizden ayrılarak burada kaygısız bir hayat sürdüğümüzü düşünenler var. Kimse 
vatanımızdan ayrılıp gurbette olduğumuzu, burada da ikinci gurbete gelerek boşlukta kalmışlık hissi 
nedeniyle daha fazla gerilim yaşadığımızı düşünmüyor. Fransızlar bazen bize acıma, bazen ise yabani 
bir gezegenden gelmişiz gözüyle bakıyorlar. Bizimle ilgilenen dernekler bize geri kalmışız ya da te-
knolojiyle ilgili hiçbir bilmiyormuşuz gibi yaklaşıyor. Her zaman bizi örneğin yangına yol açan bazı 
saçma şeyler konusunda uyarıyorlar.
Maaş konusuna gelecek olursak; öncelikle bu paraya maaş denemez. Yapılan yalnızca sosyal yardım 
ve işsiz herkes bu yardımı alabiliyor. Devlet bu parayı, mülteciler en kısa zamanda iş bulabilsin diye 
veriyor. Çoğunlukla bu yardım, rahat bir hayat sürmeye yetmiyor. Hatta birçok Avrupa ülkesinde 
asgari geçim düzeyinin altında kalıyorsunuz. Örneğin Fransa’da kişi başı verilen yardım 460 €, aile 
başı verilen yardım ise 790 €. Ancak buradaki asgari ücret yaklaşık 1100 €.
Devlet tarafından verilen dil eğitimi ise kişinin ancak temel ihtiyaçlarını satın alması, selamlaşması 
ve selama karşılık vermesine yetiyor.
İşin aslına bakılırsa mülteciler, Avrupa’ya varır varmaz kendisini yalnız, toplum tarafından tecrit 
edilmiş ve varoluşsal kaygılarla yüz yüze buluyor. Kendisini kaybolmuş, özlem içinde, aciz ve şok-
ta hissediyor. Maddi yaşam kolay değil, sosyal hayat mümkün değil, hakeza dil öğrenimi de zor. 
Yalnızca resmi evraklar bile o kadar karmaşık ki, göçmenlerin çoğu için bir kafa karışıklığına yol 
açıyor. Sosyal tecridin sona ermesi, samimi ilişkilerin kurulması ve boşluk duygusunun kaybolması 
için beklenen süre, bir nevi depresyona sebep oluyor. Bunlara ek olarak bazı mültecilerin kendi ülkel-
erindeki konaklama ve yaşam şartları, iltica ettikleri ülkedekinden daha iyi durumda.”
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لــكل الجــئ طريقتــه اخلاصــة يف الوصــول إىل الــدول األوربيــة، ومــا إن تصــل العائلــة إىل أوراب حــى تبــدأ املعــاانة مــن أوجــه خمتلفــة، فلــن 
يفكــر أحــد بعدهــا ابلطعــام أو الشــراب أو الــدفء، ولــن ينظــر خلفــه خوفــاً مــن إن كان أحدهــم يتعقبــه، أو ســيارة تالحقــه العتقالــه 
أو خلطفــه، ولــن خيــاف مــن قذيفــة هتــوي عليــه لتحــرق جســده، أو طائــرة تقــرتب لتهــدم مــا تبقــى مــن منزلــه، لكــن هنــاك مــا يشــغل 

كل تفكــريه.
ففــي حــال مل يكــن لديــه أقــرابء أو أصدقــاء يقدمــون لــه املســكن، جيــب عليــه أن يســلم نفســه للصليــب األمحــر أو للطــوارئ أو إىل قســم 
إيــواء املشــردين، ليتــم إيداعــه يف فنــدق متواضــع حــى يف النظافــة، وقــد توضــع عائلــة مؤلفــة مــن أربــع أشــخاص يف غرفــة واحــدة لشــهر أو 

أكثــر إىل أن تبــدأ إجــراءات اللجــوء وتســتلم العائلــة مجعيــة تعــى بطالــيب اللجــوء، ويبــدأ املشــوار الطويــل. 
فرنســا معروفــة بتعامالهتــا الورقيــة الــي ال تنتهــي، ومواعيدهــا الكثــرية، وأســلوهبا البريوقراطــي يف العمــل، وقــد تنهــض صباحــاً وحتتــاج ورقــة 

تســتهلك يومــك ابلكامــل.
علــى الالجــئ تســجيل طلبــه يف النافــذة الواحــدة التابعــة للمكتــب الفرنســي للهجــرة، وقبــل أن يبصــم يقــدم لــه املوظــف تعريفــاً بواجباتــه 

وحقوقــه.
- توفر احلكومة الفرنسية له سكناً دائماً.

- الضمان الصحي مؤمن ابلكامل جلميع أفراد العائلة.
- ســتلتزم الدولــة الفرنســية مبنحــه مبلغــاً شــهرايً وهــي تكفــي احتياجاتــه املعيشــية الشــهرية، وهــذه املســاعدة ستتحســن بعــد حصولــه علــى 

اإلقامــة الدائمــة، وأكثــر عنــد بلوغــه ســن التقاعــد. 
- سيحصل على بطاقة ختفيض للمواصالت وعند بلوغه سن التقاعد ستكون جمانية.

- سيمنح وثيقة إقامة ملدة شهر لتقدمي طلب اللجوء ومبجرد ابراز اشعار بريدي إبرسال أوراق اللجوء تستبدل إبقامة لتسعة أشهر.
- بعــد املقابلــة املفصليــة الــي ســتتم يف ابريــس مينــح إقامــة احلمايــة ألربــع ســنني، أو اللجــوء لعشــر ســنني، وخــالل مخــس ســنني حيــق لــه 

ولعائلتــه احلصــول علــى اجلنســية الفرنســية.
- احلكومة الفرنسية تلتزم بتوفري التعليم اجملاين بكافة مراحله لالجئ وعائلته.

- متنحــه احلكومــة الفرنســية جــواز ســفر وواثئــق ســفر إىل كل بلــدان العــامل، واىل وطنــه فقــط يف احلــاالت اإلنســانية الطارئــة )وفــاة أحــد 
األقــرابء أو مــرض خطــري( وإال ستســقط عنــه صفــة اللجــوء.

- سيتم منحه هوية مؤقتة فرنسية ووثيقة سفر، وحيق له احلصول على شهادات ميالد فرنسية ودفرت عائلة فرنسي.
- ميكنه استبدال شهادة قيادة السيارة الي حصل عليها من بلده بشهادة قيادة فرنسية.
- وعندما يقرر العودة النهائية إىل وطنه تتكفل احلكومة الفرنسية بكل نفقات السفر. 

يقــول أمحــد اخللــف مــن مدينــة الرقــة: خــالل فــرتة تقــدمي اللجــوء تكــون أوراقنــا غــري كاملــة، وابلتــايل ال نســتطيع فتــح حســاب جــاري يف 
البنــك وال اســتصدار كــرت بنكــي للشــراء، فرنســا قائمــة بــكل معامالهتــا علــى كــرت البنــك حــى يف شــراء شــرحية موابيــل، لذلــك جتــد 
العائلــة كلهــا بــدون هاتــف أحيــاانً أو متتلــك هاتفــاً واحــداً، عــدا عــن أن املبلــغ املخصــص للعائلــة ابلــكاد يكفــي االحتياجــات الشــهرية، 
وجتــد نفســك مطالبــاً رغــم ذلــك، أبن تعيــل والديــك مثــاًل يف ســوراي، رغــم ذلــك يعتقــد األقــرابء واألخــوة يف ســوراي أننــا نعيــش حيــاة 

رغيــدة، وعندمــا ال نتمكــن مــن أن نرســل القليــل لذوينــا نغــدو يف نظرهــم غــري ابرّيــن أبهلنــا.
حنــن نشــكر كل الشــعوب الــي وقفــت بشــكل إنســاين مــع معاانتنــا، وحنــن ال نريــد بديــال عــن وطننــا، مــدن العــامل وانطحــات الســحاب 

واملســاعدات املاليــة ال تعنينــا، حنــن نبحــث عــن اخلــالص مــن جمــرم شــردان كــي نعــود إىل وطننــا اآلمــن.
أمــا ســاكو دميرجــان مــن حلــب فيقــول: كل شــيء أييت مــع الوقــت، اللغــة والتعلــم واالندمــاج، لكــن أكثــر مــا فاجــأين هــو تنكــر الســوريني 
لبعضهــم، ويبــدأ بعــض الســوريني ابلــكالم الســّيء علــى بعضهــم، رمبــا هــو اخلــوف الــذي زرعتــه فينــا احلــرب، فأصبحــت الثقــة بــني 

الســوريني شــبه معدومــة، وهــذا يثــري احلــزن يف قلــيب.
ويتابــع: البعــض يفكــر أننــا ســافران ونعيــش حيــاة هانئــة، ال أحــد يفكــر أننــا كنــا يف غربــة يف وطننــا وانتقلنــا إىل غربــة جديــدة نعــاين 
مــن العصبيــة الزائــدة بســبب اإلحســاس ابلفــراغ، الفرنســي ينظــر إلينــا اترًة بعــني الشــفقة واترًة أخــرى وكأننــا أتينــا مــن كوكــب خشــيب، 
اجلمعيــات تعاملنــا وكأننــا متخلفــون أو ال نعــرف شــيئاً عــن اإللكرتونيــات والتقنيــات، ويصــرون دائمــاً علــى تنبيهنــا إىل بعــض األمــور 

الســخيفة الــي تســبب احلريــق مثــال.
وأمــا خبصــوص )الراتــب(، فــأواًل هــذا ليــس براتــب وإمنــا مســاعدة اجتماعيــة هــي مــن حــق أي انســان ليــس لديــه عمــل، وتقــوم الدولــة 
بتقــدمي هــذه املســاعدة كــي يتمكــن الالجــئ مــن حتصيــل عمــل أبقصــى ســرعة ممكنــة، وعلــى األغلــب هــذه املســاعدة ال تكفــي للحيــاة 
بشــكل مريح أبداً، ال بل يف معظم الدول األوربية تكون دون مســتوى احلد األدىن للمعيشــة )يف فرنســا، على ســبيل املثال ال احلصر، 
املســاعدة املقدمة للفرد تكون حوايل 460 يورو وتقريباً 790 يورو للعائلة، بينما احلد األدىن للراتب هو 1100 يورو تقريباً للفرد(.

وما تقدمه الدولة من دورات لغة ال يكفي ألكثر من أن يعرف اإلنسان أن يشرتي حاجاته األولية ويقول مرحباُ ويرد السالم.
يف احلقيقــة، الالجــئ مــا أن يصــل إىل أوراب حــى يشــعر ابلوحــدة والعزلــة االجتماعيــة والقلــق الوجــودي، حالــة مــن الضيــاع واحلنــني 
واإلحســاس ابلعجــز وصدمــة ابلواقــع، فــال احليــاة املاديــة ســهلة وال احليــاة االجتماعيــة ممكنــة وال تعلــم اللغــة ســهل، األوراق الرمسيــة 
وحدهــا بتعقيداهتــا تشــكل صدمــًة ملعظــم املهاجريــن وقــد حتتــاج إىل ســنتني عمــل وانتظــار كــي تنتهــي العزلــة االجتماعيــة وفقــدان 
العالقــات احلميميــة والفــراغ وحالــة االنتظــار كثــرياً مــا تــؤدي جمتمعــًة إىل نــوع مــن االكتئــاب، أضــف إىل ذلــك أن بعــض الالجئــني كانــت 

ظــروف ســكنهم ومعيشــتهم يف بلداهنــم أفضــل بكثــري مــن بلــدان اللجــوء.

الالجئون السوريون في فرنسا
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ســؤال يف منتهــى األمهيــة لكنــه ليــس يف منتهــى الســهولة، فبعــد كل هــذا ملــاذا مل ننجــح؟ رمبــا ال يــكاد فــرد فينــا إال وخيطــر ببالــه 
هــذا الســؤال هبــذه الصيغــة أو بصيــغ أخــرى ملــاذا مل ننجــح؟

كل منّــا لديــه أجوبــة تطــول كثــرياً، لكــن لنوجــز، ملــاذا مل ننجــح بعــد كل هــذه اجلهــود والتضحيــات واألعمــال وكل تلــك 
الضريبــة الكبــرية الــي ُدفعــت، ورغــم ذلــك مل ننجــح، لــن أقــف علــى حجــم مكــر اخلصــم، فهــذا طبيعــي إنــه خصــم مستــه املكــر 

والظلــم وإال ملَ نواجهــه أصــاًل، لكــن األهــم ملــاذا مل نتغلــب عليــه، ومل ننجــح حــى اآلن؟
أواًل: مل ننجــح ألن للصــراع وإدارتــه أدوات، مــن مل ميتلكهــا لــن ميتلــك النجــاح. حنــن منتلــك طاقــة كبــرية قــادرة علــى املقاومــة 
وقــادرة علــى التعطيــل، لكــن ليســت قــادرة علــى النجــاح وحتقيــق النقــاط يف النجــاح والتقــدم، ألهنــا طاقــة غــري منضبطــة وغــري 

منتظمــة ومركــزة، فامليــاه املتدفقــة عشــوائياً ال تصنــع شــيئاً يف حجــر، لكــن ابلرتكيــز والضبــط تقطــع احلجــر.
اجلمــوع الشــعبية بــال مجاعــات وأحــزاب وتيــارات قويــة متلــك كــوادر، ووعــي سياســي واســرتاتيجي ال تســتطع أن تشــكل ثقــاًل 
يف الصــراع، مهمــا كان ثقــل األفــراد املتناثريــن وإن كنــا نفتقــد ذلــك ســابقاً فلمــاذا مل نصنعــه لليــوم؟ قيــل لرجــل أُعطــي فأســاً 
لــك أربــع ســاعات لتقطــع شــجرة فكيــف ســتعمل، قــال ســاعتني أجهــز فيهمــا فأســي وبســاعتني أخريــني ســأمتكن مــن قطــع 

الشــجرة بــال كثــري تعــب، ألن فأســي أصبحــت ممتــازة.
اثنيــاً: لــن ننجــح وحنــن نتــآكل، وال نتكامــل، وحنــن يف الصــف الواحــد حنمــل الكثــري مــن التفشــيل لبعضنــا والعــداوات الكثــرية، 

كان أمحــد شــوقي يقــول أصدقــاء السياســة أعــداء بعــد الرائســة، لكــن حنــن أعــداء قبــل الرائســة!
ال إكــراه علــى االختــالف الديــي »ال إكــراه يف الديــن »« فمــن ابب أوىل ال إكــراه يف تبايــن واختــالف األفــكار والــرؤى، 

لكــن علــى أن يكــون اختــالف تكاملــي وليــس خــالف آتكلــي 
اثلثًــا: مــن أدبيــات إدارة الصــراع احلفــاظ علــى املوجــود، وإجيــاد املفقــود ابتــداًء مــن األنصــار واحللفــاء إىل األعــداء. هنــاك حلفــاء 
واضحــني وهنــاك حلفــاء متقلبــني وهنــاك غــري مكرتثــني وهنــاك أعــداء. وأبســط وعــي سياســي يدفعنــا مــن احلفــاظ علــى احلليــف 

الواضــح وكســب املتقلــب وغــري املكــرتث بــل وكســب مــن هــم يف صفــوف اخلصــم أيضــاً 
لكن حالنا ال يشجع احللفاء فكيف ابآلخرين.

رابًعــا: أن نكــون حمــل جــذب ألفــكاران وقضيتنــا بســلوكنا وأخالقنــا وعدالتنــا فــال نشــبه اخلصــم ابلظلــم مهمــا قــل مســتوى الظلــم 
لدينــا فهــو مرفــوض، فمــن يناضــل مــن أجــل حريــة وعدالــة ينبغــي أن مينحهــا، وصحيــح ال يوجــد جتمــع بشــري بــال أخطــاء، 

ولكــن ال يصــح أن يكــون بــال عدالــة.
منذ مى توقف اجلذب لقضيتنا واملتمثلة ابزدايد املناصرين وكثرة املنشقني وتواليهم 

مهمــا قلنــا إن العــامل خذلنــا، ولــو أهنــا حقيقــة لكــن مــامل منتلــك أدوات الصــراع وأدوات النجــاح فلــن ننجــح، ومــامل نكــن علــى 
ســوية كبــرية مــن االنضبــاط والتنظيــم فمــن ســيقّدران ويعمــل معنــا ويســاعدان ملصلحتنــا ومصلحتــه، والعواطــف وحدهــا ال تغــري 
واقعــاً بــل ابلتدافــع، وعندمــا نفشــل نكــون قــد محلنــا أســباب الفشــل املؤديــة إليــه، ولــو محلنــا أســباب النجــاح لنجحنــا، ولكــن 

ال يصلــح النــاس فوضــى ال ُســراة هلــم.
ولــو أراد البشــر خلــع جبــل لفعلــوا لكــن بتوظيــف الطاقــات واالمــكاانت توظيفــاً مثاليــاً وبعمــل دؤوب مركــز وليــس ابلعاطفــة 
وحدهــا، العاطفــة تثــري احلمــاس للعمــل لكنهــا ال تُنجــزه. حنــن نعيــش يف عــامل بوصلتــه املصلحــة واملكاســب وقناعتــه هبــا لكــن 
كيــف ســنكون مقنعــني وحنــن غــري منضبطــني غــري منّظمــني غــري قادريــن علــى تقديــر مصلحتنــا واحلفــاظ عليهــا. حيــاول البعــض 
مــن الطيبــني واألكادمييــني نقــد املعارضــة وهــذا جيــد، لكــن مــاذا بعــد النقــد، وهــل أصلحنــا أو نصلــح مــا نــراه معوجــاً نقــدانه.
حنــن نعــرف مــاال نريــد لكــن ال نعــرف مــا نريــد وكيــف حنقــق مــا نريــد. حنــن نتقــن )ال ميثلــي( و)يســقط يســقط( وهــي لغــة 
املظاهــرة اجلماعيــة ضــد خصــم واضــح وليســت لغــة الصــف الواحــد ذو اهلــدف الواحــد ومــن هنــا بــدأان نتــآكل. مل تعجبنــا 
الواجهــة الرمسيــة السياســية والعســكرية حلراكنــا لكــن هــل أنتجنــا شــيئاً أفضــل وأقــوى وأرقــى. ملَ حنتــاج الــدول لرتتــب هياكلنــا 

ولتوحــدان ولتقــرر عنــا؟ ملَ حنتــاج مــن جيمعنــا ومــن يقــرر عنــا أحيــاانً؟
حنــاول أن نــربئ ســاحتنا فنلقــي ابللــوم يف ســاحات اآلخريــن. ملَ يســتغلنا كل املتطرفــني مــن )قســد( إىل )داعــش( ليبنــوا 
أحالمهــم وأوهامهــم فيمــا بيننــا وعلــى أرضنــا الــي دفعنــا مثنــاً كبــرياً لتحريرهــا، أليــس ألهنــم وجــدوا فوضــى يســتطيعون البنــاء 
وســطها، فمــن جرأهــم علينــا ســوى عــدم انضباطنــا والفوضــى الــي نعيشــها وعــدم قدرتنــا علــى بنــاء حتالفــات وشــراكات دوليــة 
وإقليميــة. ليــس ابألمــاين واألمنيــات حنقــق أهدافنــا وإذا فشــلنا أو مل ننجــح لنســأل أنفســنا ملــاذا مل ننجــح بعــد كل هــذا الكــم 

الكبــري.
يقول أمحد شوقي: وما نيل املطالب ابلتمي    ولكن تؤخذ الدنيا غالاًب

Sorulması son derece önemli ama o kadar da kolay olmayan soru şu: Tüm bunların ardından 
neden başarılı olamadık? Belki de herkesin aklına bu soru şu ya da bu şekilde gelmiştir, neden 
başarılı olamadık?
Hepimizin bu soruya uzun uzadıya cevapları olsa da, verilen tüm kurbanlar, gösterilen tüm ça-
balar ve ödenen tüm bedellere rağmen başarılı olamadık. Bu konuda yalnızca düşmanların oyu-
nunun büyüklüğünü söylemekle yetinmeyeceğim; çünkü düşmanın özelliği oyun kurması ve 
zulümdür. Böyle olmasa düşmanlık söz konusu olmazdı. Fakat daha önemli olan soru şudur: 
Neden düşmana galip gelemedik, hala neden kazanamadık?
1. Başarılı olamadık çünkü bir çatışmanın ve çatışma yönetiminin araçları vardır. Bu araçlara sa-
hip olamayanlar başarılı da olamayacaktır. Bizler direniş ve etkisizleştirme konusunda büyük bir 
güce sahibiz. Ancak başarılı olma, başarılı olma yolundaki adımları atma ve ilerleme konusunda 
yeterli gücümüz yok. Çünkü bu güç disiplinsiz, düzensiz ve odak noktası belirlenmemiş bir 
güçtür. Zira gelişigüzel akan suların taş üzerinde hiçbir etkisi olmazken, belirli bir noktaya 
düzenli olarak akan su, taşı deler.
Kadroları, siyasi ve stratejik bir bilinci olmayan, güçlü cemaatleri, partileri ve akımları bulun-
mayan halk kitleleri, belirli kişilerin nüfuzu olsa da, çatışmada bir ağırlık oluşturamaz. Geçmişte 
bu yetenekten yoksunsak, bunu bugün neden oluşturamadık? Adamın birine bir ağaç kesmesi 
için dört saatliğine bir balta vererek nasıl çalışacağını sormuşlar. Adam “İki saat baltamı hazırlar, 
böylece geri kalan iki saatte kolaylıkla ağacı keserim, çünkü baltam kullanışlı hale gelmiştir” 
demiş.
2. Birleşmek yerine birbirimize düştüğümüz sürece başarılı olamayacağız. Bizler aynı safta ol-
mamıza rağmen birbirimize köstek olmaya ve birçok düşmanlık beslemeye devam ediyoruz. 
Ahmet Şevki, “siyasette dost olanlar, iktidarda düşman olur” demiştir. Fakat bizler iktidar ol-
madan düşman olmuşuz!
Dini anlaşmazlıklarla ilgili zorlama yapılamaz, “dinde zorlama yoktur”. Düşünce ve bakış açıları 
birbirinden farklı olabilir ancak bu farklılıkların ayrıştırıcı değil birleştirici bir yapısı olmalıdır.
3. Çatışma yönetiminin esaslarından biri de var olanı koruma ve destekçiler ile müttefiklerden 
başlayarak düşmana uzanma yoluyla yitirileni bulmadır. Bazı müttefikler açık ve net, bazıları 
değişken ve bazıları kayıtsızdır, buna karşılık düşmanlar da vardır. En basit siyasi bilinç dahi 
bizleri açık müttefiki koruma, değişken ve kayıtsızı ise kazanmaya hatta düşman safında olanları 
bile kazanmaya sevk etmektedir. Fakat içinde bulunduğumuz durum diğerlerini bırakın, mütte-
fiklerimizi bile cesaretlendirecek cinsten değildir.
4. Yöntemimiz, ahlakımız ve adaletimizle, düşünce ve davamız için cazibe merkezi olmalıyız. 
Zulmederek düşmana benzememeliyiz. Zulmün en düşük seviyesi bile kabul edilemezdir. 
Özgürlük ve adalet için mücadele verenlerin, insanlara özgürlük ve adalet sunması gerekir. Ha-
tasız bir insan topluluğu olmadığı doğru olsa da, adaletsiz bir topluluk kabul edilemez.
Kim bilir ne zamandır davamız cazibesini yitirdi. Destekçilerimiz artmıyor, karşı saftan çok 
fazla ayrılan yok, dünya bizi hayal kırıklığına uğrattı desek de. Bu söz doğru olsa bile çatışma ve 
başarı araçlarına sahip olmadığımız sürece, başarıya ulaşamayacağız. Üst düzey bir disiplin ve 
düzene sahip olmadıkça, kim bizi takdir edecek, bizimle çalışacak ve hem bizim hem de kendi 
çıkarı için bize yardım edecek? Duygular tek başına gerçeği değiştirmemekte, aksine daha da 
karmaşıklaştırmaktadır. Başarısız olmamız halinde ise bu, başarısızlığa götüren sebeplere sahip 
olduğumuz anlamına gelecektir. Zira başarıya götürecek sebeplere sahip olsak, başarılı olurduk. 
Başları bir olmadıkça insanlar kaosa mahkum olacaktır.
İnsanlar isteseler bir dağı bile yerinden sökebilir. Ancak bunu enerji ve kapasitelerini doğru bir 
şekilde örgütleyerek, yalnızca duygusallıkla değil hamarat bir çalışmayla yapabilirler. Duy-
gusallık çalışma şevkini uyandırsa da, çalışmayı başarıya ulaştırmaz. Bizler pusulası çıkar ve 
kazanç olan bir dünyada yaşıyoruz. Ancak disiplinli, örgütlü ve çıkarımızı belirleyerek onu ko-
rumaktan aciz olduğumuz sürece nasıl kazanacağız? Bazı akademisyenler muhalefeti eleştirm-
eye çalışıyorlar ki bu iyi bir şeydir. Ancak eleştiri fayda veriyor mu? Kusurlu gördüğümüz şeyi 
düzelttik mi ya da düzeltiyor muyuz?
Ne istemediğimizi biliyoruz ancak ne istediğimizi ve istediğimizi nasıl gerçekleştireceğimizi 
bilmiyoruz. “Beni temsil etmiyor”, “devrilsin devrilsin” demekte ustayız. Bu, açık bir düşmana 
karşı kullanılan gösteri dili, ortak bir hedefi olan tek saf halindeki kişilerin dili değil ki buradan 
da birbirine düşme başlıyor. Halk hareketinin resmi, siyasi ve askeri vitrinini beğenmiyoruz fakat 
daha iyi, daha güçlü ve daha güzel bir şey ortaya koyduk mu? Neden bizim temel yapımızı 
düzenlemesi, bizi birleştirmesi ve hakkımızda karar vermesi için başka devletlere ihtiyaç duyuy-
oruz? Neden bizi bir araya getiren, zaman zaman da adımıza kararlar veren birilerine ihtiyaç 
duyuyoruz?
Kendi bahçemizi masum görüyor, başkalarının bahçesini suçluyoruz. Neden Suriye Demokratik 
Güçleri ve DAEŞ gibi radikaller, hayallerini gerçekleştirmek için bizi ve kurtarmak için büyük 
bedeller ödediğimiz topraklarımızı kullanıyor? Bunun sebebi orta yerine kurulabilecekleri bir 
kaos bulmaları değil mi? Bize saldırmaya cüret etmelerinin sebebi yaşadığımız disiplinsizlik ve 
kaos, uluslararası ve bölgesel ittifaklar ve ortaklıklar kuramamamız değil mi? Sadece olmasını 
dilemek, istenileni gerçekleştirmez. Başarısız olduğumuzda ya da başarıya ulaşamadığımızda 
kendimize, tüm bu büyük çabalardan sonra neden hala başarılı olamadık sorusunu sormamız 
gerekir.
Ahmet Şevki şöyle diyor: Temenniyle başarıya ulaşılmaz Dünya mücadeleyle fethedilir
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بعد كل هذا لماذا لم ننجح؟!

د- زكريا مالحفجي
Zekeriya Melahfeci

Tüm Bunların Ardından Neden Başarılı Olamadık?
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قــال الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب »حصلنــا علــى النفــط يف ســوراي، فدعــوا اآلخريــن يتقاتلــون وحيمــون احلــدود«، وهــي العبــارة الــيت خلــص هبــا بشــكل 
مباشــر دون أدىن لبــس األفــكار الــيت حيملهــا الغــرب واترخيــه السياســي ونظرتــه حنــو العــامل والشــرق األوســط والقيــم وهويــة القــوة الــيت حيملهــا وأفــكاره حــول 

اإلنســان واحلريــة.
فهــذه الكلمــات هــي أســاس كل شــيء تقريبــا روجــوا لــه أمــام للعــامل علــى أنــه قيمــة حيملوهنــا مثــل التحليــالت املتعمقــة والعبــارات املنمقــة واألفــكار املعقــدة 

واخلطــاابت املبالــغ فيهــا عــن احلريــة واحلقــوق اإلنســان وتشــديدهم علــى معــاين »اإلنســانية« وحــب الطبيعــة.
ال تلقوا ابال حلديث ترامب اجملنون فالسلب والنهب هو أساس الفكر السياسي الغريب

إن هــذه التصرحيــات ختتــزل احلــرب يف ســوراي يف بضعــة براميــل مــن النفــط ألهنــا تقــول »لقــد حصلنــا علــى الثــورة، ولنــرتك هلــم الصــراع علــى العــدل واحلريــة 
والدميقراطيــة«، وهــي مبثابــة إعــالن مــن جديــد يقــول إن كل احلســاابت واملخططــات السياســية والعســكرية ومحــالت االســتيالء واحلــروب األهليــة يف املنطقــة 

املمتــدة مــن اخلليــج العــريب إىل البحــر األمحــر إمنــا هــي مــن أجــل الســلب والنهــب واالســتعمار الــذي مل ينســوا تقاليــده حــىت اآلن.
ال تلقــوا ابال حلديــث ترامــب »اجملنــون«، فهــذا هــو أســاس الفكــر السياســي الغــريب، أســاس مفهــوم الدميقراطيــة، أســاس فكــرة اإلنســان واحلريــة، بــل إنــه فكــر 

حــىت مــن ميكنهــم االعــرتاض علــى تصرحيــات ترامــب داخــل الــوالايت املتحــدة.
بنيت لندن وابريس ونيويورك وروما على الدماء واآلالم

لقــد أسســت احلضــارة الغربيــة علــى االســتعمار والســلب والظلــم والدمــاء. فــاآلالم وآهــات الشــعوب األخــرى هــي األســاس الــذي بنيــت عليــه لنــدن وابريــس 
ونيويــورك ورومــا. فمنــذ موجــة االســتعمار واالســتيالء الــيت حاولــوا خداعنــا هبــا بتســميتها »االكتشــافات اجلغرافيــة«، أصبــح النهــب هــو أســاس عالقــة أورواب 

ومــن بعدهــا الــوالايت املتحــدة مــع بقيــة دول العــامل.
إن مــا نتحــدث عنــه هــو ثــراء بــين علــى دمــاء وأرواح وآالم ســكان اهلنــد واهلنــود احلمــر والعــامل اإلســالمي وأمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا. كمــا أن الكــرب والعنصريــة 

والظلــم واجلشــع والســرقة هــم أســاس نظــرة الفكــر الغــريب للعــامل واإلنســانية وســائر البشــر عمومــا.
مل يسلم أي شعب من أذاهم

إن نظرهتــم إىل ســائر البشــر مبنيــة علــى عالقــة الســيد بعبيــده، وال تــزال عقوهلــم تعمــل كمــا كانــت تعمــل إابن حقبــة العبوديــة، وهــي العقليــة الــيت يهاجــون هبــا 
كل مــكان وحياولــون الســيطرة علــى كل شــيء وال يعرفــون حــدا للعنــف.

إن منظومــة القيــم واحلــرايت والتعدديــة الثقافيــة والعيــش ســواي الــيت أسســتها أورواب بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة كانــت ترمــي للحيلولــة دون انــدالع »حــرب 
أهليــة أوروبيــة« جديــدة، أي أهنــا كانــت انبعــة مــن اخلــوف وحســب ال مــن إميــان راســخ. هــذا فضــال عــن أهنــم ختلــوا عــن هــذه املنظمــة خــالل بضــع ســنوات.

مل تسلم أي دولة أو شعب أو جمتمع يف العامل من أذاهم والكوارث اليت تسببوا هبا له.
ارتكبوا املذابح وكأهنم يؤدون شعائر دينهم

إن هــذا هــو الغــرب وأفــكاره الــيت مل تتغــري أبــدا عندمــا قتلــوا مليــون إنســان يف العــراق وأقامــوا جلســات التعذيــب يف ســجن أبــو غريــب وكأهنــم يــؤدون شــعائر 
دينهــم وقصفــوا املــدارس واجلوامــع يف أفغانســتان ومصــوا دم أفريقيــا ملئــات الســنني وأشــعلوا فتيــل احلــرب يف ســوراي واهنالــوا علــى ثروهتــا النفطيــة ال تســاوي 
شــيئا وقتلــوا مئــات اآلالف يف أمريــكا الالتينيــة دون أن تطــرف هلــم عــني ونفــذوا جمــزرة جاعيــة يف إندونيســيا قتلــوا فيهــا مليــون شــخص يف ليلــة واحــدة ودمــروا 

فيتنــام ابلكامــل.
إن الغــرب يســتعمر ويســتغل مــن يطيعــه ويدمــر مــن يعصــاه. فالفكــر والنظــام السياســي يف الــدول الغربيــة مبــين علــى املذابــح، كمــا أسســت احلضــارة الغربيــة 

علــى النهــب والســرقة.
ولتحقيــق هــذا اهلــدف اســتغلوا كل شــيء مــن ديــن وثقافــة وقيــم وحولــوه إىل أســلحة. كمــا صاغــوا كل أفــكار الدميقراطيــة واحلريــة الــيت روجــوا هلــا يف منطقتنــا 

وبلــدان علــى أســس أمنيــة وســيادية.
وهلذا يهاجون تركيا

إن الســبب الرئيــس لغضبهــم علــى تركيــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة هــو الكفــاح الــذي خيوضــه شــعبنا مــن أجــل اخلــالص مــن هــذه العبوديــة ونظــام الوصايــة. 
كمــا أن ســبب دخوهلــم يف تصفيــة حســاابت مــع تركيــا هــو امتالكهــا لغــة سياســية قويــة يف املنطقــة وقــدرة فائقــة علــى بنــاء هنضــة واعرتاضهــا – هلــذا الســبب 

– علــى محــالت الســلب والنهــب الــيت ينفذوهنــا.
رمبــا نكــون نعيــش اآلن حقبــة اترخييــة يتغــري فيهــا هــذا النظــام وهــذا الظلــم الــدويل للمــرة األوىل بعــد مئــات الســنني ليكــون ضــد الغــرب. فقــوى جديــدة تصعــد 

وتتغــري خريطــة القــوى، ليخســروا الثــراء والقــوة مــن بــني أيديهــم وينفــرط عقدهــم.
إن العــامل يعيــش اليــوم محلــة تصفيــة حســاابت خطــرية للغايــة. فهــم يفقــدون قدرهتــم للســيطرة علــى العــامل كمــا كانــوا مســيطرين علــى مــدار مئــات الســنني. وألهنــم 

ال يعلمــون شــيئا عــن املشــاركة، فــإن كل دولــة وكل شــعب حيــاول انتــزاع مــا ينتمــي لــه.
سيشعلون فتيل حرب كربى

لكن احلضارات القدمية ستنزعهم هذا االمتياز وستوقف الغرب
واآلن ســيتحركون بدافــع الغضــب والكراهيــة، وســيجربون املزيــد مــن الشــرور الــيت ســتؤدي إىل حــاالت دمــار تضــر اإلنســانية، كمــا سيشــنون هجمــات شرســة 

لكيــال خيســروا املــوارد واألســواق وطــرق التجــارة العامليــة.
سيشــعلون فتيــل حــروب كــربى، لكــن العــامل القــدمي واحلضــارات ذات التاريــخ العريــق ســتنزع الغــرب هــذا االمتيــاز وســتعلم كيــف توقفــه وتكســر غــروره وجتعلــه 

يقبــل بشــروطها.
سنؤســس فكرتنــا حــول احلريــة علــى ثرواتنــا ال علــى هويتنــا السياســية وحســب. ولســنا وحــدان، بــل ينبغــي لإلنســانية جعــاء أن تتبــىن لغــة سياســية مبنيــة علــى 
شــرف اإلنســان وتعــارض األفــكار الغربيــة املؤسســة علــى االســتعمار والعنصريــة والســلب والنهــب والعبوديــة وتتبــىن العــدل واملســاواة واملشــاركة بــني جيــع 

البشــر.
ناة البشرية تكمن يف تلجيم الغرب ينبغي ملن يف تركيا أن يتخلصوا من شخصية العبودية

إن الطريــق الوحيــد لنجــاة البشــرية هــو تلجيــم الغــرب، وإال فإهنــم سيشــغلون فتيــل حــروب اســتيالء وســلب وهنــب شرســة بســبب تضــاؤل املــوارد حــول العــامل 
ليهــددوا البشــرية كلهــا. ليــس مــن الســهل تغيــري نظــام قائــم منــذ قــرون، لكــن ليــس أمامنــا حــل غــري ذلــك...

جيــب أوال حتريــر عقــول مــن ال يزالــون يتحركــون داخــل تركيــا حنــو التبعيــة للغــرب ونظــام الوصايــة األجنبيــة. ينبغــي أن يتخلصــوا مــن شــخصية العبوديــة هــذه. 
وحــىت إن مل يريــدوا ذلــك، فــإن التاريــخ بــدأ يســري يف عكــس اجتاههــا املعهــود، وهلــذا فإهنــم ســيفوتون هــذه الفرصــة التارخييــة.

سيقتنصوكم عند بئر النفط ذلك..
رمبــا يكــون ترامــب »جمنــوان«، لكــن خلــص يف عبارتــني كل أفــكار الغــرب وهويتــه وشــخصيته. ومــا دام الوضــع كذلــك، أي مــا دمتــم أخــذمت النفــط، فهــذا يعــين 

أنكــم تقولــون إهنــم ال هتتمــون مبــا عــدا ذلــك.
ولنقل لكم حنن أيضا: سيقتنصوكم عند بئر النفط ذلك، ولن تستطيعوا الصمود هناك! لن تتمكنوا من احملافظة ولو حىت على برميل نفط واحد.

“Biz Suriye’de petrolü aldık bırakın diğerleri savaşsın. Bırakın sınırları başkaları korusun” diyen ABD 
Başkanı Trump, bu doğrudan ifadesiyle; Batı düşüncesinin, siyasi tarihinin, coğrafya ve dünya algısının, 
değer ve güç kimliğinin, insan ve özgürlük düşüncesinin kısa, öz, doğrudan riyasız tanımının yaptı.
Derin analizler, süslü cümleler, karmaşık düşünceler, abartılı insan hakları ve özgürlük söylemleri, “insan-
lık” vurgusu, tabiat sevgisi gibi hemen her şeyin, değer olarak pazarladıkları her şeyin temelinde bu söz var.
BAKMAYIN TUMP’IN “DELİ DELİ” KONUŞMASINA.BATI SİYASİ ANLAYIŞININ TEMELİ 
YAĞMACILIKTIR..
Suriye savaşını birkaç petrol kuyusuna indirgeyen, “zenginliği aldık, özgürlük, demokrasi, adalet kavgası 
onlara kalsın” diyen bu söz; Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’e kadar bütün askeri ve siyasi hesaplarının, 
girişimlerin, istilâ ve iç savaşların aslında bir talan için, yağma için, sömürge geleneği için yapıldığının bir 
kez daha ilanıdır.
Bakmayın Trump’ın “deli deli” konuşmasına, Batılı siyasi anlayışın temeli budur. Demokrasi anlayışının 
temeli budur. İnsan ve özgürlük düşüncesinin temeli budur. ABD içinde Trump’ın bu sözlerine karşı çak-
abilecek olanların bile düşüncesi budur.
LONDRA’NIN, PARİS’İN, NEW YORK’UN, ROMA’NIN TEMELLERİ ACIDIR, KANDIR.
Batı medeniyeti sömürge, talan, adaletsizlik, zulüm ve kan üzerine kurulmuştur. Londra’nın, Paris’in, Ro-
ma’nın, New York’un temeli acıdır, dünyanın, başka milletlerin ahıdır. ”Coğrafi Keşifler” diye yutturulan 
sömürge ve istilâ dalgasından bu yana, Avrupa’nın, daha sonra ABD’nin dünyanın geri kalanıyla ilişkile-
rinin temeli talandır.
Hindistan’ın, Kızılderili’nin, Müslüman dünyanın, Latin Amerika’nın, Afrika’nın kanı, canı, acıları üzerine 
yükselen bir zenginliktir. Batı düşüncesinin, dünya ve insanlık algısının, kendinden başkasına bakışının 
temeli kibirdir, ırkçılıktır, zulümdür, açgözlülüktür, hırsızlıktır.
AYİN YAPAR GİBİ KATLİAM YAPTILAR
Irak’ta bir milyon insanı öldürürken de, Ebu Gureyb’de ayin yapar gibi katliam seansları düzenlerken de, 
Afganistan’da medreseleri, cami cemaatini bombalarken de, yüzlerce yıldır Afrika’nın kanını emerken de, 
Suriye’de bir savaş icat edip üç kuruşluk petrol kuyusuna konarken de, Latin Amerika’da yüzbinleri gözler-
ini kırpmadan katlederken de, Endonezya’da bir gecede bir milyon insanın katliamını organize ederken de, 
Vietnam’da bir ülkenin tamamını imha ederken de, Batı budur.
İtaat edeni sömürür, başkaldıranı yok etmeye çalışır. Batı düşüncesi, siyasi sistemi soykırım üzerine kurul-
muştur. Batı medeniyeti hırsızlık ve yağma üzerine kurulmuştur.
Bu amaçla dinleri, kültürleri, değerleri her şeyi kullanmışlar, silaha dönüştürmüşlerdir. Ülkemize, 
coğrafyamıza dönük bütün demokrasi ve özgürlük paketlerinin tamamı güvenlik ve hükümranlık esası ile 
formatlanmıştır.
İŞTE TÜRKİYE’YE BU YÜZDEN SALDIRIYORLAR.
Son yıllarda Türkiye’ye yönelik öfkelerinin nedeni de milletimizin bu kölelikten, vesayet sisteminden kur-
tulma mücadelesidir. Türkiye ile hesaplaşmaya girmelerinin nedeni, ülkemizin coğrafyada güçlü bir siyasi 
dil ve diriliş inşa edici gücü olması, bu nedenle yağma ve talana “hayır” demesidir.
Belki yüzlerce yıl sonra, ilk kez, bu düzenin, bu küresel adaletsizliğin Batı aleyhine değiştiği bir tarih 
dilimi yaşıyoruz. Yeni güçler yükseliyor, güç haritası değişiyor, zenginlik ve güç ellerinden kayıp gidiyor, 
dağılıyor.
Küresel ölçekte çok büyük, çok sarsıcı bir güç hesaplaşması yaşanıyor. Yüzlerce yıllık hâkimiyetleri ellerin-
den çıkıyor. Paylaşmayı bilmedikleri için her ülke her millet kendisine ait olanı almaya çalışıyor.
BÜYÜK SAVAŞLAR ÇIKARACAKLAR AMA KADİM İNSANLIK BU İMTİYAZI ELLERİNDEN 
ALACAK, BATI’YI DURDURACAK.
Şimdi öfke ile, nefret ile hareket edecekler. İnsanlık için yıkımlara yol açacak kötülükler deneyecekler. 
Kaynaklar, pazarlar, ticaret yollarını kaybetmemek için korkunç saldırılar yapacaklar.
Büyük savaşlar çıkaracaklar. Ama eski dünya, kadim insanlık Batı’nın bu imtiyazını elinden alacak. Onu 
durdurmayı, burnunu sürtmeyi, hizaya sokmayı bilecek.
Sadece siyasi kimlik değil, zenginliklerimiz üzerine de bir özgürlük düşüncesi inşa edeceğiz. Sadece biz 
değil, bütün insanlık, Batı aklının sömürgeci, ırkçı, yağmacı, kölelik bakışına karşı insan onurunu öne çı-
karan, paylaşmayı bilen, adaleti önceleyen bir siyasi dil inşa etmek zorunda.
İNSANLIĞIN KURTULUŞU BATI’YI SINIRLAMAKTADIR. TÜRKİYE’DEKİLER, “KÖLELİK 
KARAKTERİ”NDEN KURTULUN!
İnsanlığın tek kurtuluşu Batı’yı sınırlamaktadır. Yoksa azalan kaynaklar yüzünden yeryüzünde çok daha 
korkunç istilâ ve talan savaşları başlatacaklar, bütün insanlığı tehdit edecekler. Yüzlerce yıllık düzeni 
değiştirmek kolay değil. Ama bundan başka da hiçbir yol yok…
Türkiye’de hâlâ Batı bağımlılığı için, manda ve vesâyet için hareket edenlerin, önce zihinlerini özgürleştir-
meleri gerekiyor. O kölelik kimliğinden ve karakterinden kurtulmaları gerekiyor. Kurtulmak istemeseler de, 
tarih tersine döndü ve onlar bu tarihi ıskalayacaklar.
SİZİ O PETROL KUYUSUNUN BAŞINDA AVLAYACAKLAR…
Trump “deli”dir ama iki cümle ile bütün Batı düşüncesini, kimliğini, karakterini özetledi. Madem öyle, 
madem siz, “Biz petrolü aldık, gerisi umurumuzda değil” diyorsunuz.
Biz de size şunu söyleyelim: Sizi o petrol kuyusunun başında avlayacaklar. Orada da tutunamayacaksınız! 
Tek bir petrol kuyusunu bile elinizde tutamayacaksınız.

İbrahim Karagül

Trump: “Biz Suriye’de petrolü aldık bırakın diğerleri savaşsın” demiş..
ترامب يقول: حصلنا على النفط في سوريا، فدعوا اآلخرين يتقاتلون.

إبراهيم قراغول

صحفي وكاتب
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لقــد نشــأ وضــع جديــد يف ســوراي مــع انطالقــة عمليــة نبــع الســالم، لكــن هــذا الوضــع مل يصــل إىل غايتــه املرجــّوة مــن االســتقرار بعــد. 
يف الواقع إّن من الطبيعي أن ال يتم التوصل إىل استقرار طاملا مل يتم التوصل إىل حل دائم هناك. يف النهاية كانت العملية الرتكية 

ضــرورة قصــوى وحــالًّ عاجــاًل للعديــد مــن املشــاكل. بــكل أتكيــد اســتطاعت هــذه العمليــة حتديــد املوزايــن يف ســوراي مــن جديــد.
كان هناك أهداف اسرتاتيجية أساسية على املدى الطويل وضعتها تركيا نصب عينيها خالل عمليتها العسكرية.

1-محاية حدودها ضّد املخاطر والتهديدات الي تواجهها.
2-أتســيس منطقــة آمنــة يتحقــق مــن خالهلــا وضــع حــّد ملوجــات اهلجــرة القادمــة مــن ســوراي حنــو تركيــا وحتجيمهــا يف الداخــل 

الســوري، وأتمــني عــودة الراغبــني مــن الســوريني يف تركيــا.
3-محايــة وحــدة األراضــي الســورية، ومنــع ضيــاع األرضيــة الــي توفــر تســليم ســوراي لشــعبها، والوقــوف بوجــه التشــكيالت الــي هتــدد 

الســالم الداخلــي هنــاك.
علــى صعيــد آخــر، ال ميكننــا إال أن نســأل أولئــك الذيــن تواجــدوا فجــأة يف ســوراي وابملقابــل يشــككون يف شــرعية وأحقيــة العمليــة 
العســكرية الرتكيــة، الــي أطلقتهــا أصــاًل مــن أجــل الدفــاع عــن حدودهــا ودرء التهديــدات القادمــة إليهــا مــن هنــاك؛ نســأهلم: مبــاذا 

مشــغولون أنتــم هنــاك؟
أولئك املتواجدون هناك على الدوام، من هم وما الذي يفعلونه، وماذا خيططون ملستقبل سوراي؟

عندما يتم النظر من خالل تلك األســئلة، يكون من اجللي الواضح َمن الذي يتواجد يف ســوراي، وهل ميتلك شــرعية لبقائه هناك 
أم ال. وعندمــا يتــم النظــر حقيقــة مــن خــالل ذلــك، مــن الضــروري أن نقــول قبــل أي شــيء، أن تركيــا وحدهــا ليــس إال؛ مــن تفكــر 

ابلســوريني فحســب، وبوحدة األراضي الســورية، وتقّدم حالًّ يقوم على اإلبقاء على ســوراي للســوريني فحســب.
لو أردمت أن نستعرضهم واحًدا تلو اآلخر  

مل يعد لألسد قدرة بعد على إمكانية توحيد مجيع صفوف الشعب السوري.
حيــث مل يبــق هنــاك جمــال للحفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية، ابلنســبة لشــخص قتــل وهّجــر شــعبه، وقــام بتدمــري أمجــل مــدن 
بلــده، مــع اترخيهــا وثقافتهــا، وفتــح حــراًب علــى شــعبه. ال ميكــن أن نتوقــع مــن شــخص كهــذا لــو بقــي يف الســلطة إال مزيــًدا مــن 
انعــدام االســتقرار والتقســيم وانعــدام األمــن، واجملــازر اجلماعيــة وانتهــاك حقــوق اإلنســان أبفظــع صورهــا. حــى املناطــق الــي يســيطر 

عليهــا بدعــم مــن روســيا وإيــران، ال ميكنــه البقــاء فيهــا إال أببشــع أنظمــة الضغــط ال شــيء آخــر.
أما روســيا، فإهنا إضافة لكوهنا شــريًكا يف اإلجرام إىل جانب ديكتاتوري يقتل شــعبه؛ فإهنا أيًضا ال متلك ذرة إزاء التفكري بوضع 
الســوريني وتوحيدهــم، وليــس لديهــا إال مصاحلهــا اخلاصــة فقــط. إهنــا تنظــر للبلــد كمجــال لتوســيع نفوذهــا فيــه وإنشــاء قواعدهــا 
علــى أرضــه، وال يهمهــا بعــد ذلــك كــم مــن األبــرايء ســقطوا قتلــى دون ذلــك، أو ألي مــدى كان النظــام منتهــًكا حلقــوق اإلنســان.

ايــران هــي األخــرى تنظــر إىل ســوراي كســاحة مــن أجــل توســيع نفوذهــا السياســي فقــط. حــى ولــو صدقنــا حكايــة جبهــة املمانعــة أو 
املقاومــة ضــد الصهيونيــة، فــإن دميومــة انعــدام االســتقرار يف ســوراي مل جيلــب للصهيوينــة إال عســاًل مصفــى مل تكــن حتلــم بــه أصــاًل. 
وإّن املدنيــني الذيــن قتلهــم وال يــزال يقتلهــم نظــام األســد املدعــوم مــن إيــران، يفــوق مبــرات عديــدة القتلــى الفلســطينيني الذيــن ســقطوا 
علــى يــد إســرائيل، وبينمــا يتــّم هــذا فــإّن الرؤيــة الصهيونيــة يتــم تطبيقهــا حبذافريهــا علــى أيديهــم أي اإليرانيــني. ال خطــة وال أي نيــة 
إليــران يف احلفــاظ علــى وحــدة الشــعب الســوري ووحــدة أراضيــه علــى اإلطــالق. وكــي ال نســيء الفهــم؛ رمبــا يكــون هنــاك خطــة 

إيرانيــة يف ســوراي، إال أهنــا مشــروطة أبن تكــون ســوراي دولــة شــيعية متاًمــا بشــكل غــري إنســاين.
أمــا الــوالايت املتحــدة، فإهنــا جــاءت إىل ســوراي زاعمــة أن قدومهــا يهــدف إىل القضــاء علــى ديكتاتــوري يقتــل شــعبه، ويســتخدم 
الســالح الكيميائــي ضدهــم، ويعتــرب حارًســا وحامًيــا لإلرهــاب. ولقــد اكتســبت بذلــك مشــروعية دوليــة يف ذلــك الوقــت. إال أهنــا 
مل تلبــث أن وصلــت إىل ســوراي حــى غــريت خطتهــا متاًمــا وعدلــت عنهــا واضعــة الكفــاح ضــد داعــش أولويــة هلــا. وخلــوض هكــذا 
كفــاح حتالفــت مــع تنظيــم إرهــايب آخــر »يب يــي دي«، وقامــت بدعمــه حــى متــّرد وجتــرب، وهــو يف احلقيقــة ليــس ســوى ألعوبــة مت 
اســتخدامه من أجل تقســيم ســوراي، وممارســة تطهري عرقي ال يتثى معه العيش يف اســتقرار على اإلطالق. إذن حنن أمام »والايت 
متحــدة« يتوســع ملــف إجرامهــا كلمــا أصــرت علــى البقــاء يف ســوراي. ثقــوا ليــس هنــاك خطــة وال رؤيــة أمريكيــة حنــو مســتقبل موحــد 

وآمــن وإنســاين يف ســوراي.
 هــا نعــم هنــاك أيًضــا اجلامعــة العربيــة  ليــس مــن املمكــن أن تفهــم مــا الــذي فعلتــه يف ســوراي، ومــن تدعــم أو ضــّد مــن تقاتــل هنــاك. 
بــل ليــس هنــاك رؤيــة واضحــة ميتلكوهنــا حنــو أي ســوراي يريدوهنــا. بينمــا تقــوم روســيا وإيــران، والــوالايت املتحــدة وألعوبتهــا أي تنظيــم 
»يب يــي دي« أبفاعيلهــم يف ســوراي، فــإّن اجلامعــة العربيــة مل تتذكــر أهنــا عربيــة إال عندمــا قامــت تركيــا بشــّن عمليــة عســكرية ضــّد 

تنظيــم هــو أصــاًل يقــوم بتطهــري عرقــي ضــّد العــرب.
تذّكــر وإنــه تذكــري يبــدو كاســتدعاء للذاكــرة بعــد فقــدان طويــل للذاكــرة. حيــث عنــد إمهــال كل التجــارب الســابقة، يكــون التذكــر 

مدعــاة للســخرية.
ا أن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي تقــوم علــى تطويــر سياســة تنظــر  بعــد اســتعراض هــذه اللوحــة بــكّل تفاصيلهــا، مــن الواضــح جــدًّ

إىل ســوراي مــن خــالل وحدهتــا واســتقرارها وأهنــا ملــك للشــعب الســوري ال ألي أحــد آخــر.

Barış Pınarı ile birlikte Suriye’de yeni bir durum oluşmuş oldu ancak bu durum henüz tam bir is-
tikrara kavuşmuş değil. Aslında bir bakıma Suriye’de kalıcı bir çözümde karar kılınmasına kadar 
istikrara kavuşmaması da çok normal. Nihayetinde Türkiye’nin operasyonu da akut hale gelmiş 
bazı sorunların acil çözümüne dönük bir adım. Ancak bu operasyonun kendisinin Suriye’de 
dengeleri yeniden belirlemiş olduğu muhakkak.
Türkiye’nin operasyonunun belirlenmiş iki temel bir de uzun vadeli stratejik amacı vardı.
1. Kendi sınırlarını fiilen vaki olan gerçek bir tehdide karşı korumak.
2. Suriye içindeki göç dalgalarının sürekli Türkiye’ye uzanan göç dalgalarını Suriye içinde 
karşılamak ve bu arada Türkiye’de bulunan Suriyelilerden isteyenlerin kendi ülkelerine dönebi-
lecekleri uygun, güvenli bölgeler oluşturmaktı.
3. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, Suriye’yi Suriye halkına bırakacak zeminin kaybol-
masını engellemek ve ülkede iç barışı tehdit edecek oluşumları engellemektir.
Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak ve kendisine yönelen tehditleri önlemek gibi son derece 
haklı bir sebeple yaptığı operasyonun haklılığını sorgulayanlara karşı halihazırda Suriye’de bulu-
nanların orada nelerle meşgul olduklarını karşılaştırmalı olarak sormak mukadder hale gelmiştir. 
Suriye’de halihazırda kim ne yapıyor ve gelecek için nasıl bir Suriye planı var?
Bu sorular açısından bakıldığında Suriye’de kimin varlığının hangi düzeyde bir meşruiyeti olduğu 
veya olmadığı da açıkça görülür. Bu manzaradan bakıldığında peşin peşin söylenmesi gereken 
ilk şey Suriye’de sadece Suriyelileri düşünerek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü dert ederek, Su-
riye’yi sadece Suriyelilere bırakmayı düşünerek bir çözüm önerebilen, pratiğiyle bunu ortaya 
koyan Türkiye’den başka kimse yok.
Tek tek gidelim isterseniz.
Esed’in bütün Suriye halkını bir arada tutma kabiliyeti kalmamıştır. Kendi halkını katlederek, 
kendi tarihi, kültürel, güzelim şehirlerini yakıp yıkarak, kendi halkına karşı bir savaş açmış biri 
olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma şansı kalmamıştır. Bu zalim idareden istikrarsızlık, 
parçalanma, güvensizlik, katliam, en kaba insan hakkı ihlallerinden başka bir şey sadır olmaz. Ha-
lihazırda da Suriye’de düşündüğü Rusya ve İran desteğiyle elinde tutabildiği alanlarda en baskıcı 
yöntemlerle iktidarını sürdürebilmekten başka bir şey yok.
Rusya’nın kendi halkını katleden bu diktatörü koruyarak onun suç ortağı olmanın ötesinde, Suriye 
halkını bir bütün olarak düşünme ufku ve niyeti olmadığı gibi Suriye ile ilgili kendi özel çıkarları 
öneliklidir. Burayı kendi nüfuzunun bir genişleme alanı ve üssü olarak değerlendiriyor ve bu ne 
kadar masum insanın hayatına, sistematik insan hakkı ihlaline mal olursa olsun umurunda değil.
İran da Suriye’yi sadece kendi siyasi nüfuzunun bir genişleme alanı olarak görüyor. Siyonizme 
karşı bir cephe olarak görse de Suriye’deki istikrarsızlığın bu şekildeki devamıyla Siyonizme 
paha biçilmez bir lütufta bulunuyor. İsrail’in katlettiği Filistinli Müslüman sayısından çok daha 
fazlası desteklediği Esed rejimi tarafından katledildi, katlediliyor ve bunlar olurken aslında Si-
yonist vizyon en ideal bir biçimde onlar eliyle yürütülmüş oluyor. İran’ın bütün Suriye halkını, 
toprağını bir bütün olarak bir arada tutabilme ufku, iradesi ve planı yok. Yanlış olmasın planı 
olabilir ama bu plan, insansızlaşmış ve tamamen Şiileştirilmiş bir Suriye olma şartına bağlıdır.
ABD Suriye’ye kendi halkını katleden ve çocuklara karşı kimyasal silah kullanan, terör örgütler-
inin hamisi olarak görülen Esed’i devirmek için geldi. Bunun iyi kötü o günlerde uluslararası 
bir haklılığı ve meşruiyeti vardı. Ancak Suriye’ye geldikten sonra hedefi bir anda değiştirerek 
karşısında peydahlanan DAEŞ’le mücadeleye odaklandı. Bu mücadele uğruna Suriye içindeki 
diğer terör örgütü PYD ile işbirliği yaptı, onu destekledi, şımarttı ve onlar üzerinden sadece Suri-
ye içindeki bölünmeye, bir arada yaşamayı imkansız hale getirebilecek etnik temizlik pratiklerine 
hizmet etmiş oldu. Suriye’de durdukça suç dosyası daha da fazla kabaran bir ABD var şimdi 
karşımızda. ABD’nin Suriye’nin geleceğine dair birleştirici, barışçıl, insancıl hiçbir vizyonu ve 
planı yok.
Bir de Arap Birliği var. Onların Suriye’de ne yaptığını, kimi destekleyip kime karşı olduklarını 
anlamak mümkün değil. Nasıl bir Suryie vizyonuna sahip oldukları da belli değil. Rusya, İran, 
ABD ve mahdumları JPG terör örgütü cirit atarken Suriye’nin Araplığını bilmezken, Türkiye Ara-
plara da etnik temizlik uygulamış olan YPG’ye karşı operasyonu başladığında Suriye’nin Arap 
olduğunu hatırlayıverdi.
Hatırladı hatırlamasına ama uzun bir hafıza kaybından sonraki bir hatırlama gibi. Aradaki bütün 
yaşanmışlığı yok saymanın sersemliğini yansıtan bir hatırlama.
Bütün bu tablo içinde Suriye’yi, toprak bütünlüğüyle, istikrarıyla ve sadece Suriye halkına ait 
görerek politika geliştiren tek ülkenin Türkiye olduğu çok net.

Yasin AKTAY

Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve geleceği kimin sorunu?
مشكلة َمن هي وحدة األراضي السورية واستقرارها ومستقبلها؟

ياسين أكطاي
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انتشــر مقــال أليســل توغلــوك بتاريــخ 29/10/2014 يف موقــع T24 حتــت عنــوان عمليــة الســالم بعــد كــوابين 
واســتنزاف تنظيــم يب واي دي. ال ميكــن الوصــول إىل املقالــة مــن خــالل نفــس املوقــع ، لكــن مــن املمكــن قــراءة  املقــال 
أبكملــه مــن خــالل موقــع آخــر. أنصــح اليــوم ابلعــودة إىل ذلــك املقــال وقراءتــه جمــددا، وال ســيما بعــد اضطــرار تنظيــم 
واي يب دي لإلنســحاب مــن منطقــة طوهلــا 440 كلــم وعمقهــا 30 كلــم نتيجــة للعمليــة العســكرية الــيت نفذهتــا تركيــا 

يف منطقــة شــرق الفــرات ومــن بعدهــا التفامهــات الــيت توصلــت إيهــا مــع الــوالايت املتحــدة وروســيا. 
لقــد مت تــداول تلــك األايم  علــى أهنــا أايم تقنيــات احلــرب النفســية الــيت نشــرت فيهــا اكاذيــب حــول دعــم تركيــا 
لتنظيــم داعــش االرهــايب. استشــهد الكاتــب توغلــوك وقتهــا هبــذه األكاذيــب واســتخدمها كدليــل علــى أن “حــزب 
ــه خــرج عــن مســاره”. وذلــك ألن مــن خــالل كــرت “داعــش” أنشــأ أكــرب مؤامــرة  ــة والتنميــة مل يعــد شــريكا وأن العدال
ضــد العمليــة. وتضيــف أيســل يف مقالتهــا أن الذيــن يفكــرون مبســتقبل الدولــة يف موضــوع العمليــة والقــوى العلمانيــة مل 

يتحملــوا املســؤولية بشــكل ســريع. 
طبعــا يف ذلــك الوقــت لقــد ُكتــب الكثــري مــن التعليقــات والــردود علــى ذلــك املقــال، وُكتبــت الكثــري مــن املقــاالت ردا 

عليــه.
آيســل توغلــوك الــيت دعــت كل اجلماعــات والفئــات العلمانيــة إىل توحيــد قواهتــا، وهــي الشــخصية الــيت مت نفخهــا 
وإبرازهــا يف ذلــك احلــني كممثــل لعصــر جديــد يف الــذراع السياســي لتنظيــم يب كا كا، وكرئيــس مشــرتك لتنظيــم حــزب 
اجملتمــع الدميوقراطــي  DTP. مت تصويــر أيســل توغلــوك علــى أهنــا شــخصية “ليرباليــة- معتدلــة” ميكــن أن تكــون 
لطيفــة ومدنيــة وحنونــة يف األوســاط العلمانيــة، ومت تقدميهــا كبديــل عــن شــخصيات قوميــة كرديــة متشــددة مثــل ليلــى 
 HDP زاان، لقــد كانــت آيســل تبــين لبنــات التحالــف بــني حــزب الشــعب اجلمهــوري وحــزب الشــعوب الدميوقراطيــة
املوجــود اليــوم، وذلــك مــن خــالل اســتخدامها لعبــارات وخطــاابت مثــل “املخلــص واملنقــذ والرمــز التارخيــي مصطفــى 

كمــال أاتتــورك.
كل أعــداء تركيــا ســواء أكانــوا دوال أم منظمــات، مــن الــوالايت املتحــدة وروســيا وحــىت نظــام األســد وإيــران ومنظمــة 
فيتــو )غــوالن( اإلرهابيــة، كهــم قالــوا بلســان واحــد وبصــوت واحــد أكذوبــة إن “تركيــا تدعــم داعــش ضــد األكــراد”. 
لقــد  كان لذلــك الكــذب لذلــك غمــدا جاهــًزا أيًضــا ؛ لقــد أثــريت قضيــة شــاحنات االســتخبارات الرتكيــة الــيت كانــت 
متجهــة إىل ســوراي، أثــريت بتعــاون القــوى العلمانيــة بدعــوة مــن تنظيــم غــوالن وأيســلوتولوك. كان بعــض نــواب حــزب 
الشــعب اجلمهــوري يعملــون علــى ترويــج وإاثرة هــذه األكاذيــب وكان بعضهــم يقــدم تصرحيــات مــواد للصحافــة األجنبيــة 

بتكــرار هــذه األكاذيــب حتــت ســقف الربملــان.
بينمــا مت عــرض هــذا الفيلــم ابلتنــاوب ، مت طــالء مشــال ســوراي ابللــون األصفــر ابلتواطــؤ بــني تنظيمــي يب كا كا وداعــش. يف 
تلــك األايم ، بــدأت تنتشــر ادعــاءات أبن “حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة ســاعدت داعــش وابلتــايل الدعــوة لضــرورة 

حماكمــة الرئيــس أردوغان.
***

لقــد مــرت مخــس ســنوات علــى ذلــك. لقــد نحــت تركيــا خالهلــا مــن صــرف وعكــس اللعبــة الــيت كانــت حتــاك ضدهــا 
وضــد أمنهــا وحورهتــا ابجتــاه معاكــس. فاملنظمــة اإلرهابيــة الــيت كانــت حتلــم إبقامــة دولــة هلــا يف مشــال ســوراي علــى حــدودان 
أو عنــد أقدامنــا مباشــرة، تبحــث اآلن عــن ســادة جــدد هلــا يتبنوهنــا. حــاول أحــد قــادة التنظيــم اإلرهــايب الــذي أريــد لــه 
أن يكــون ممثــاًل عــن طريــق إعطــاء انطبــاع عــن قائــد، جيــري يف وقــت واحــد حمــاداثت مــع األســد، وروســيا، والــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، وفرنســا، وأملانيــا، وغريهــا مــن الــدول واالســتخبارات غــري املعروفــة، ويقــدم هلــم مقرتحــات وتعريفــات 

جديــدة وجذابــة ألصحاهبــا اجلــدد.
لكنهــا انتهــت اآلن. لقــد دحــرت تركيــا تنظيــم  PYDاىل عمــق لــن يتمكــن مــن خاللــه مــن هتديــد أمــن احلــدود الرتكيــة. 
أمــا البقيــة الباقيــة مــن هنــاك ، فلتقــع مســؤولية التفكــري هبــا والتعامــل معهــا علــى عاتــق النظــام وروســيا.  طبعــا هــذا إذا 
موضــوع وحــدة األراضــي الســورية ابلفعــل ليــس جمــرد هــم لرتكيــا وحدهــا، أي أنــه إذا كنــا جــدال ســنفرتض أن هنــاك دوال 

أخــرى يقلقهــا تقســيم ســوراي.
ابلنســبة للذيــن كانــوا يستبشــرون قبــل مخــس ســنوات ابســتنزاف وهــالك “حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عمليــة كــوابين- 
ــة قدمــت اقرتاحــا بضــرورة إنشــاء  ــذ البداي ــا، من ــرام ومل تعــد مبشــرة. تركي عــني العــرب فــإن األمــور ال تبــدو علــى مــا ي
منطقــة آمنــة يف مشــال ســوراي. لقــد أراد مــن ذلــك أن ال يضطرالشــعب الســوري ملغــادرة البــالد، أرادت أن يتــم إنشــاء 
منطقــة آمنــة حتــت رعايــة األمــم املتحــدة متكــن النــاس مــن البقــاء هنــا مؤقًتــا. لــو كان مــن املمكــن القيــام بذلــك وإنشــاء 
املنطقــة اآلمنــة منــذ البدايــة، ملــا ســعت تنظيمــات مثــل يب كا كا و “داعــش” إىل إنشــاء مناطــق ســيادة هلــم؛ وملــا حتولــت 

األحــداث إىل حــرب أهليــة وملــا طــال أمــد احلــرب كل هــذه الســنني.
كلما ازدادت تركيا قوة يف امليدان وعلى طاولة املفاوضات كلما اقرتب موعد احلل واالستقرار يف سوراي.

Aysel Tuğluk imzası ile 29 Ekim 2014 tarihinde “Kobani’den sonra çözüm süreci ve 
AKP’nin tükenişi” başlıklı bir yazı yayınlanmıştı T24 sitesinde. Yazıya aynı siteden erişim 
yok ama başka bir siteden tamamını okumak mümkün. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna 
gerçekleştirdiği harekat ve ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar neticesinde 
PYD’nin 440 km genişlik ve 30 km derinlikteki hattan çekilmek zorunda kaldığı bugün, 
dönüp o yazıyı bir daha okumanızı öneririm. 
Türkiye’nin DEAŞ’ı desteklediği yalanının psikolojik harp taktiği olarak dolaşıma 
sokulduğu günlerdi. Tuğluk bu yalanı delil göstererek “AKP kesin bir şekilde partner ol-
maktan çıkmıştır. Zira IŞİD kartı ile sürece karşı en büyük komployu kurdu. Bu açıdan 
süreç konusunda devletin geleceğini düşünenler ve seküler güçler hızla sorumluluk al-
malıdır” diyordu malum yazıda. 
Vaktiyle söz konusu yazı üzerine çok yorum yapılmış, çok yazı yazılmıştı. Seküler kes-
imleri güçlerini birleştirmeye çağıran Aysel Tuğluk, Eşbaşkanı olduğu DTP ile birlik-
te PKK’nın siyasi ayağında yeni bir dönemin temsilcisi olarak pohpohlanıyordu. Leyla 
Zana gibi katı Kürt milliyetçisi figürlere karşı laik kesime sevimli gelebilecek “liberal, 
ılımlı” biri olarak lanse ediliyor, o da “Kurtarıcı motif, tarihsel imge Mustafa Kemal ve 
onun tarihsel eylemselliğinin büyüklüğü kendisini gösterdi ve gösterecek” gibi ifadelerle 
bugün CHP ve HDP arasındaki ittifakın taşlarını örüyordu.
ABD’sinden Rusya’sına, İran’ından Esed’ine, FETÖ’sünden PKK’sına Türkiye düşmanı 
ne kadar mahfil, örgüt, devlet varsa hepsinin hep bir ağızdan “Türkiye Kürtlere karşı 
DEAŞ’ı destekliyor” yalanını söylüyordu. Yalana kılıf da hazırdı; FETÖ ve Tuğluk’un 
çağrı yaptığı seküler güçlerin iş birliğiyle MİT tırları kumpası devreye sokulmuştu. 
Kimi CHP’li vekiller kumpasa kuryelik yapıyor kimisi de Meclis çatısı altında bu yalanı 
tekrarlamak suretiyle yabancı basına da malzeme sağlıyordu. 
Bu film döndürüle döndürüle gösterilirken Suriye’nin kuzeyi, PKK ve DEAŞ arasındaki 
danışıklı dövüş ile sarı renge boyandı. Yine o günlerde sonra “AK Parti hükümetinin 
DEAŞ’a yardım ettiği ve bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargılanması gerektiği” 
iddiası dillendirilmeye başlandı. 

***
Aradan 5 yıl geçti. Türkiye kendine karşı oynanan bu oyunu tersine çevirmeyi başardı. 
Suriye’nin kuzeyinde, hemen ayağımızın dibinde devlet kurma hayaline kapılan terör 
örgütü şimdilerde kendine yeni efendiler arıyor. Komutan süsü verilerek aktörleştirilm-
eye çalışılan terör örgütü yöneticisi biri, aynı anda Esed, Rusya, ABD, Fransa, Almanya 
ve daha bilmediğimiz kim bilir hangi ülke ve istihbarat örgütü ile görüşmeler yapıyor. 
Yeni sahipleri için yeni ve cazip tarifeler sunuyor.  
Ama o iş bitti artık. Türkiye sınır güvenliğini tehdit etmeyecek bir derinliğe kadar sürdü 
PYD’yi. Oradan gerisini rejim ve Rusya düşünsün. Suriye’nin toprak bütünlüğü sadece 
Türkiye’nin derdi değilse tabii. 
Beş sene önce “Kobani’den sonra AK Parti’nin tükenişi” diye kendi kendine müjde 
verenler için bugün işler pek iyi gitmiyor olmalı. Türkiye, en başından beri Suriye’nin 
kuzeyinde bir güvenli bölge kurulsun teklifini dile getirdi. İstedi ki Suriye halkı ülkesini 
terk etmek zorunda kalmasın, burada BM gözetiminde bir güvenli bölge oluşturulsun ve 
insanlar geçici olarak burada kalabilsin. Bu en başında yapılabilseydi ne PKK ve DEAŞ 
kendileri için egemenlik alanları oluşturmaya kalkabilirdi, ne olaylar iç savaşa dönüşür, 
ne de bu kadar uzun sürerdi. 
Türkiye sahada ve masada güçlendikçe Suriye’de istikrar ve çözüm daha yakın. 
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