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الرئيس التركي أردوغان: إيجاد حل لألزمة السورية 
يجب أن يكون أولوية الجميع

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Krizine 
Çözüm Bulmak Herkesin Önceliği Olmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizine 
Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması yoluyla çözüm 
bulmanın herkesin önceliği olması gerektiğini vurguladı. Tüm 
terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrı benimsemeden Suriye 
sorununa kalıcı bir çözüm bulamayacağımızı söyledi.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أن إجيــاد حــل لألزمــة الســورية جيــب 
أن يكــون أولويــة اجلميــع، مــن خــال تنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة، وقــال ال 
ميكننــا إجيــاد حــل دائــم للمســألة الســورية، مــن دون تبــي املوقــف املبــدأي نفســه 

جتــاه مجيــع املنظمــات اإلرهابيــة.

افتتاح مراكز األناضول الثقافية  
Anadolu Kültür Merkezleri Açıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen Uzay ve 
Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” etkinliklerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
festival alanındaki stantları ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren katılımcılara da ödüllerini verdi.  Erdoğan, festival alanına gelişinde 
katılımcıları selamladı. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 
da yer aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve Filistin 
halkı için yaptığı savunmayı övdü. Recep Tayyip Erdoğan bu savunmayı Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sırasında yapmıştı. Dünyaya Filistin halkının acılarını ve 
özgürlük ve bağımsızlık haklarını hatırlatmıştı. 

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynakların adil paylaşımına 
yönelik diyaloğu desteklediğini teyit etti. Türk halkının eskide olduğu gibi kara, 
deniz ve havada hak ve menfaatlerini korumada ihmalkar davranmayacağını 
açıkladı.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب )أردوغــان( يف مهرجــان التكنولوجيــا والفضــاء ،الــذي 
عقــد يف مدينــة )غــازي عنتــاب( حتــت إشــراف مهرجــان الفضــاء والتكنولوجيــا تكنوفســت  ، 
ابلتعاون مع فريق مؤسسة التكنولوجيا الرتكي ) T3( ومبشاركة  وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
ب)غــازي عنتــاب(  وقــد زار الرئيــس )أردوغــان( املدرجــات  يف منطقــة املهرجــان، وقــدم 
جوائــز للمشــاركني يف املســابقات - الــي نظمــت يف إطــار فعاليــات املهرجــان - وقــد رحــب 
الرئيــس  رجــب طيــب )أردوغــان( ابملشــاركني فــور وصولــه مــكان املهرجــان.  مــن جانــب 
آخــر فقــد حضــر الفعاليــات –أيضــًا- كل مــن وزيــر التكنولوجيــا والصناعــة )مصطفــى ورنــق(، 

ورئيــس جملــس أمنــاء مؤسســة t3 ورئيــس إدارة  مؤسســة  تكنوفســت )ســلجوق بريقــدار(

أشــادت وزارة اخلارجيــة الفلســطينية، بدفــاع الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان عــن فلســطني 
والشــعب الفلســطيي، وذلــك خــال الكلمــة الــي ألقاهــا أمــام اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 

وإصــراره علــى تذكــري العــامل مبعــاانة الشــعب الفلســطيي وحقــه يف حريتــه واســتقاله. 

أكــد جملــس األمــن القومــي الرتكــي، دعمــه للحــوار يف ســبيل التقاســم العــادل للمــوارد الطبيعيــة يف شــرق البحــر 
املتوســط، وأوضــح أن الشــعب الرتكــي لــن يتهــاون يف محايــة حقوقــه ومصاحلــه يف الــر والبحــر واجلــو مثلمــا كان 

ســابًقا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهرجان تكنوفست للتكنولوجيا 

األمن القومي التركي يدعم الحوار لتقاسم ثروات شرق المتوسطالخارجية الفلسطينية: نشكر الرئيس أردوغان لتذكيره العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Teknofest 2020’ etkinliğine katıldı 

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistin Halkının Çektiği Acıları Dünyaya 
Hatırlattığı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Ediyoruz

Türkiye Milli Güvenliği Kurulu Doğu Akdeniz’in Zenginliğini Paylaşmak İçin Diyaloğu Destekliyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’de 
“Sakarya sahasında” keşfedilen doğalgazın yerel pazar ihtiyacının yüzde 30’unu 
karşılayacağını söyledi. İlk doğal gaz üretiminin 2023 yılında gerçekleşeceğini açıkladı.

قــال انئــب وزيــر الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الرتكــي، ألــب أرســان بريقــدار، إن استكشــاف الغــاز الطبيعــي يف »حقــل صقــاراي« 
ابلبحــر األســود، ســيليب 30 ابملئــة مــن احتياجــات الســوق احملليــة، وأوضــح أن أول إنتــاج للغــاز الطبيعــي ســيتم يف 2023 

الغاز المكتشف في البحر األسود يعزز ريادة تركيا العالمية في تجارة الطاقة
Karadeniz’de Keşfedilen Gaz, Türkiye’nin Enerji Ticaretinde Küresel Liderliğini 

Güçlendiriyor

Ulusun Teknoloji sloganı altında, dünyanın teknoloji ve uzay dünyasının en büyük festivali olan 
“Teknofest” festivali üçüncü kez açıldı. Bu, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin güneyinde yer alan 
Gaziantep kentindeki Orta Doğu Sergi Salonunda yer aldı. 

حتــت شــعار تكنولوجيــا األمــة، متًّ افتتــاح مهرجــان “تكنوفيســت” يف نســخته الثالثــة، والــذي يعــد أكــر مهرجــان يف عــامل التكنولوجيــا والفضــاء 
يف العــامل، وذلــك علــى أرض معــارض الشــرق األوســط يف مدينــة غــازي عنتــاب جنــويب تركيــا، خــال الفــرتة بــني 24-27 أيلول/ســبتمر اجلــاري.

تركيا.. انطالق أكبر مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العالم
Dünyanın En Büyük Havacılık Ve Uzay Teknolojisi Festivali 
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18 Eylül’de Birleşmiş Milletler Suriye özel elçisi (Ger Pedersen) ciddi bir siyasi 
sürecin başlatılmasının önemini vurguladı. Suriye’deki şiddet ve istikrarsızlık 
seviyesi, sivil ölümlerin yanı sıra yerinden edilenlerin sayısı ve on binlerce 
tutuklu ya da kayıp kişinin sürekli artmasıyla çok endişe verici bir seviyeye 
ulaştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları sırasında, iki bölgenin sıcak noktalar 
olduğunu göz önünde bulundurarak, ilki İdlib, ikincisi Fırat’ın doğusundaki bölgeler 
olmak üzere Suriye’deki iki dosyaya odaklandı. Muhalefet gruplarının kontrolünde 
olan bölgelere yeni saldırılardan bahsetti ve Moskova ve Esad rejiminin herhangi bir 
askeri operasyon düzenlemeye niyetli olmadığını vurguladı.

Hollanda, Beşar Esad hükümetini yargılamak için Birleşmiş Milletler’in en yüksek mahkemesi olan 
Uluslararası Adalet Divanı’nda Esad rejimine karşı dava açmaya karar verdi. Hollanda Dışişleri 
Bakanı, Hollanda’nın Suriye’yi uluslararası hukuka göre ağır insan hakları ihlalleri ve özellikle 
işkenceden sorumlu tutma kararını açıkladığını doğruladı.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgeler, elektrik kesintileri ve fahiş fiyatlara 
ulaşan çeşitli gıda maddelerinin yanı sıra petrol, mazot ve gaz kıtlığı da dâhil 
olmak üzere malzemelerde ciddi krizler yaşanmaktadır. Vatandaşlar uzun saatler 
boyunca benzin istasyonları ve ekmek fırınlarında kuyruklarda beklemektedir.

İran silahlı kuvvetleri sözcüsü, İran’dan hava 
savunma gücünü güçlendirmesini isteyen Esad 
rejiminin talebi üzerine ülkesinin Suriye’nin 
hava savunmasını güçlendirmek için çalıştığını 
söyledi.

أكــد مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل ســوراي )جــري بيدرســن( يــوم 18 أيلــول اجلــاري علــى أمهيــة إطــاق 
عمليــة سياســية جــادة، وأن مســتوى العنــف وعــدم االســتقرار يف ســوراي بلــغ حــداً مقلقــاً للغايــة، فعــدد القتلــى 
مــن املدنيــني، إىل جانــب املهجريــن، وعشــرات اآلالف مــن املعتقلــني أو املفقوديــن يــزداد بشــكل مســتمر. 

خــال تصرحيــات وزيــر اخلارجيــة الروســي رّكــز علــى ملفــني يف ســورية، األول هــو إدلــب والثــاين هــو مناطــق 
شــرق الفــرات، معتــراً أن املنطقتــني بــؤر ســاخنة، وأملــح إىل عمليــات قضــم جديــدة للمناطــق الــي تســيطر عليهــا 

فصائــل املعارضــة، مؤكــداً أن موســكو ونظــام األســد ال ينــواين القيــام أبي عمليــة عســكرية.

قــررت هولنــدا رفــع قضيــة ضــد نظــام األســد يف حمكمــة “العــدل الدوليــة”، والــي تعتــر أعلــى حمكمــة يف األمــم 
املتحــدة حملاكمــة حكومــة بشــار األســد، وأكــد وزيــر اخلارجيــة اهلولنــدي، أن هولنــدا أعلنــت قرارهــا حتميــل ســوراي 
املســؤولية مبوجــب القانــون الــدويل عــن االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والتعذيــب علــى وجــه اخلصــوص.

تشــهد مناطــق ســيطرة نظــام األســد أزمــات خانقــة يف املــواد، منهــا أزمــة البنزيــن واملــازوت والغــاز، ابإلضافــة إىل 
انقطــاع الكهــرابء واملــواد الغذائيــة املختلفــة الــي وصلــت إىل غــاء فاحــش،  ومتثلــت يف وقــوف املواطنــني يف 

طوابــري حمطــات الوقــود وعلــى أفــران اخلبزلســاعات طويلــة. 

قــال املتحــدث ابســم القــوات املســلحة اإليرانيــة، إن بــاده تعمــل علــى 
تقويــة الدفاعــات اجلويــة الســورية، بنــاء علــى طلــب مــن نظــام األســد، 
الــذي طلــب مــن إيــران تعزيــز قــوة الدفاعــات اجلويــة، ومت االتفــاق علــى 

ذلــك.

إحاطة المبعوث الخاص إلى سوريا )جير بيدرسن( إلى مجلس األمن 

تصريحات روسية متناقضة حول الوضع  في إدلب: ال حرب وال سلم

هولندا تستعد لرفع قضية ضد نظام األسد في محكمة العدل الدولية

توقعات باستمرار أزمة المحروقات في أماكن سيطرة حكومة األسد 

إيران: الحكومة السورية طلبت تعزيز دفاعاتها الجوية 
ونعمل على ذلك

Suriye Özel Temsilcisinin (Gere Pedersen) Güvenlik Konseyi’ne Brifingi

İdlib’deki Durumla İlgili Çelişkili Rus Açıklamaları: Ne Savaş Var Ne Barış!

Hollanda, Uluslararası Adalet Divanında Esad Rejimine Karşı Dava Açmaya Hazırlanıyor

Esad Hükümetinin Kontrolünde Yakıt Krizinin Devam Etmesi Bekleniyor

İran: Suriye Hükümeti Hava Savunmasının 
Güçlendirilmesini Talep Etti Ve Bunun 

Üzerinde Çalışıyoruz
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التدخل الروسي في سوريا

إشراقات

Suriye’de 1963 darbesinin gerçekleşmesiyle birlikte 8 Mart Devriminden sonra 
askeri komisyonun sivil liderliği yönetimi başlamıştır. Suriye-Rusya ilişkileri eski 
Sovyetler Birliği döneminde gelişmiş ve Mücrim Hafız Esad’ın Savunma Bakanlığına 
getirilmesinden bu yana Rusya-Suriye( 23 Şubat 1966) ilişkiler daha da güçlenmiştir. 
1963’te Suriye’nin Tarsus limanında Sovyet Deniz Filosu Teknik Malzeme Destek 
Merkezi kuruldu ve bu merkezin görevi sadece Suriye’ye silah sağlamaktır.
Hafız Esad’ın 1970’te yönetime el koymasından sonra babadan oğula geçen 
diktatörlük yönetimini kuran ıslah hareketin başarısını ilan etti. Rusya ve Suriye 
arasındaki ilişkiler büyük ölçüde stratejik bir ittifak seviyesine yükseldikten sonra 
Rus silahları Suriye’ye yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Rus yönetimi, uluslararası 
forumlarda Suriye’ye kayda değer siyasi destek sağlamıştır. Çünkü Rusya, Suriye’yi 
Akdeniz’e açılan penceresi olarak görüyor ve yıkıcı silahlarını satın alarak inanılmaz 
kâr elde ettiği bir müşteri olarak değerlendiriyor. 
2011’de Suriye’de Özgürlük ve Onur Devrimi’nin başlamasından bu yana Rusya, 
Rejime karşı tavrı net,Suriye’de babadan oğula geçen Esad rejimine destek 
sağlayacağını taahhüt etmiştir. Aslında Suriye’de Rus müdahalesi İsrail ve Amerikan 
emriyle gerçekleşmiştir. Bu süreçten sonra Rusya, Suriye dosyasını teslim aldı ve 
rejinin katliamlarına, şehirleri yıkmasına rağmen Güvenlik Konseyi’nde, Rusya 
defalarca vetosunu rejim lehine kullanmıştır. Rusya, Suriye rejimi ile önümüzdeki 
yüz yıl boyunca sömürmek üzere Suriye’de tatil köylerinin ve turistik alanların 
kurulması ve Suriye üzerindeki kontrolünün pekiştirilmesi de dâhil olmak üzere 
birçok anlaşma gerçekleştirerek Suriye kıyılarında uzun süre kalmasını sağlayacak 
yeni anlaşmalar yapmıştır. 
Güvenlik Konseyi’nde Rusya 15. nolu veto hakkını kullandı ve bunlardan altısında 
rejimin Suriye’de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili.
 Beşar Esad,DAEŞ terör örgütüne karşı mücadele bahanesiyle Suriye özgürlük 
savaşında kendisine muhalif olan güçlerin ilerlemelerini engellemek ve zaferlerini 
durdurmak için Moskova’dan askeri destek talep etti.Böylece Rus Hava Kuvvetleri 
30 Eylül 2015’te Suriye’de hava saldırılarına başlamıştır.Bununla  birlikte Rusya, 
Suriye topraklarının geniş alanlarının kontrolünü yeniden sağlamak için savaşçılar, 
özel kuvvet birimleri ve rejimin paralı askerleri ile Suriye topraklarına fiili olarak 
müdahale etmeye başlamış oldu. 
Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinin sonucunda binlerce masum insanın ölümü, 
milyonlarca insanın yerinden edilmesi ve yıkılan yüzlerce şehir, ilçe ve köyler 
olmuştur. 
Rusya’nın Suriye’deki askeri müdahalesinden sonra, rejimin kontrolünden kurtulan 
bölgelerin yüzde 60’ından fazlasını Halep merkezi de dahil olmak üzere muhalifler 
kontrol etmeyi başarmıştır. Şam, Humus, Dera, Kuneytra, bölgeleri, Astana ve Sochi 
konferansları sayesinde rejime teslim edildi. Muhalif savaşçılara bu bölgelerin teslim 
edilmesi, ateşkes ve uzlaşmaları reddetmelerine rağmen otobüsle İdlib’e tahliye 
edilmesi gerçekleşti. Ruslar sadece savaş alanını yönetmekle kalmadı rejim yerine 
muhalefet temsilcileriyle müzakere edip Halep, Şam, Humus, Dera ve Kuneitra’da 
müzakerelerinde de aktif rol aldılar.  Böylece bu görüşmelerden sonra siviller kuzey 
Suriye’ye nakilleri gerçekleşmiştir. 
Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi, Rusya’nın yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde 
siyasi, askeri ve ekonomik hedeflerine ulaşması adına Suriye’nin yanında durmuştur. 
İşgalci Rusya, Suriye’de katliamlar gerçekleştirdi ve uluslararası yasak olan silahlar 
dahil ürettiği her türlü silahı Suriye’deki siviller üzerine denemiştir. 
Rusya, Suriye’yi bölmek, sömürgecilik hedeflerine ulaşmak için sivillerin bir kısmını 
infaz ederek bir kısmını şehirlerden, köylerinden ve kasabalarından sınır dışı 
etmektedir. Rusya’nın diğer hedefi ise Suriye kıyılarını ele geçirmek ve uluslararası 
kabul görmüş Suriye topraklarında demografik değişim gerçekleştirmektir. 
Rusya’nın Suriye’deki asıl amaçlarından birisi de maddi kazanç elde etmek ve 
Arap ülkeleri tarafından Suriye’ye ödenen ödenekle yıkıcı savaşının devam etmesini 
sağlayarak silahlarını küresel olarak satma kapasitesini artırmaktır.

منذ جناح انقالب عام 1963 يف سوراي املسمى بثورة الثامن من آذار واستيالء اللجنة العسكرية 
على القيادة املدنية، تعززت العالقات السورية الروسية يف زمن االحتاد السوفيايت السابق، ويف عام 
1963 أنشأ مركز الدعم املادي التقين لألسطول البحري السوفيييت يف ميناء طرطوس السوري، 
العالقة منذ أن تسلم اجملرم حافظ األسد مهام وزير  مهمته توريد األسلحة إىل سوراي، وتوثقت 

الدفاع )23 شباط 1966(. 
وبعد وصول حافظ األسد إىل احلكم يف 1970 وإعالنه جناح احلركة التصحيحية اليت كرست 
حكمه الديكتاتوري الوراثي، تطورت العالقات بني البلدين لرتتقي إىل مستوى التحالف االسرتاتيجي 
بشكل كبري فتدفق السالح الروسي إىل سوراي، وقدمت القيادة السوفياتية دعماً سياسياً مشهوداً 
لسوراي يف احملافل الدولية، ألهنا تعتربها انفذهتا على البحر األبيض املتوسط، وحتقق هلا أرابحاً خيالية 

من خالل شراء أسلحتها التدمريية.
ومنذ انطالق ثورة احلرية والكرامة يف سوراي عام 2011، أعلنت روسيا وقوفها ضدها والتزامها 

ابحلفاظ على نظام حكم التوريث األسدي يف سوراي.
وجاء التدخل الروسي أبوامر إسرائيلية أمريكية، ومت توكيلها بتسلم امللف السوري واستعمال الفيتو 
املتكرر مبجلس األمن، وتدمري املدن السورية وإبرام صفقات مع النظام السوري متكن روسيا من 
البقاء يف سوراي ملئة عام قادمة، مع استمرار توثيق عقود جديدة يف الساحل السوري منها إقامة 

منتجعات ومدن سياحية وتكريس السيطرة الروسية على سوراي.
الرقم 15( يف جملس األمن منها ست مرات هلا عالقة  النقض )الفيتو  واستخدمت روسيا حق 

ابستخدام السالح الكيميائي يف سوراي.
سبتمرب   30 بتاريخ  السورية  األراضي  يف  جوية  ضرابت  بتوجيه  الروسي  اجلو  سالح  بدأ  كما 
2015، بعد طلب بشار األسد دعًما عسكراًي من موسكو من أجل مواجهة القوات املعارضة له 
يف احلرب ووقف تقدمها وانتصاراهتا، حتت ذريعة حماربة تنظيم »داعش« اإلرهايب، تدخلت روسيا 
مبقاتالهتا ووحدات من القوات اخلاصة، وجنود مرتزقة إىل جانب النظام، ليستعيد السيطرة على 

مساحات كبرية من األراضي السورية.
آالف القتلى وماليني املشردين ومئات البلدات واملدن املدمرة حصيلة التدخل الروسي يف سوراي.
وظهر التأثري الروسي العسكري جلياً بسيطرة النظام على أكثر من60 ابملئة من األراضي اليت كانت 
حمررة من سيطرته، مبا فيها مركز مدينة حلب، ومواقع املعارضة يف العاصمة دمشق وحمافظات محص 
ودرعا والقنيطرة، بفضل مؤمترات األستانة وسوتشي اليت توصلت إىل تسليم املناطق احملررة وإجالء 

املقاتلني الذين يرفضون اهلدن واملصاحلات ابلباصات اخلضر إىل إدلب.
مل يكتف الروس إبدارة ساحة القتال، بل تفاوضوا مع ممثلي املعارضة بدال من النظام، وجرى ذلك 
الشمال  إىل  املفاوضات  هذه  بعد  املدنيني  نقل  ليتم  والقنيطرة،  والشام ومحص ودرعا  يف حلب 

السوري.
األهداف  حتقيق  يف  االسدي  النظام  جانب  اىل  وقوفاً  السوري  الشأن  يف  الروسي  التدخل  كان 
وارتكب  والدويل،  واالقليمي  احمللي  الصعيد  على  الروسية  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
االحتالل الروسي اجملازر وجرب مجيع أنواع األسلحة اليت يصنعها مبا فيها احملرمة دولياً، ومنفذاً من 
أجل غاايته االستعمارية سياسة األرض احملروقة ومهجرًا املدنيني اآلمنني من قراهم وبلداهتم حتقيقاً 
هلدفهم بتقسيم سوراي واالستيالء على الساحل السوري وحتقيق التغيري الدميوغرايف على األراضي 

السورية املتفق عليه دولياً. 
هدف روسيا أن حتقق من احلرب السورية مكاسب مادية متزايدة، وأن ترفع نسب بيع أسلحتها 

عاملًيا، مع استمرار حرهبا التدمريية على األراضي السورية املدفوعة الثمن من قبل دول عربية.
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دخل  الذي  وهو  اخلامس،  عامه  الروسي  االحتايل  التدخل  أمت 
أيلول/ سبتمر  يوم 29  السورية مع  اجلغرافيا  العسكرية إىل  أبدواته 
عام 2015. لينقذ النظام السوري اجملرم، من اهنيار كان قاب قوسني 
أو أدىن منه. جاء التدخل الروسي لينقذ النظام، بعد أن عجزت عن 
إنقاذه كل جحافل )التتار واملغول( اإليرانية وجل امليليشيات الطائفية 
الي استقدمها لكبح مجاح الشعب السوري الذي قام من أجل حريته 

وكرامته املستباحتني من نظام األسد منذ مخسني عاًما أو يزيد.
جاء االحتال الروسي ليحقق ما عجز عن حتقيقه يف فرتات سلفت، 
وهو إعادة احلياة لتمدده املصلحي الراغمايت، الذي أَفل مع أُفول 
جنم االحتاد السوفيايت أوائل التسعينيات من القرن الفائت. وصواًل إىل 
مبناهل  الروسي  االقتصاد  ورفد  السورية،  الطبيعية  الثروات  استنزاف 
جديدة، القتصاد آيل للسقوط، لكن هذا االحتال الذي ظن أنه 
ستستتب له األمور أبشهر ثاثة أو أكثر قليًا، مازال حيصد اخليبات 
تلو اخليبات، ومازال النظام األسدي يف مرحلة هي األقرب للسقوط 
منها إىل احلياة أو القيام، رغم كل القصف والدمار الذي قامت به 
ومعه حربيات الروس وقوات املرتزقة من روس وفرس وما بينهما. وهو 
ابجتاه  ويدفع  إدلب  حياصر  مصاحله،  أركان  تثبيت  حياول  إذ  اليوم 
االنقضاض على ما تبقى منها بيد الثوار، أو املناطق الي هي خارج 
قد  احلرب  أن  من  الفروف  تصرحيات  من  ابلرغم  النظام،  سيطرة 
انتهت، خا بؤرتني اثنتني يف إدلب وشرق الفرات. فهل ميكن القول 
اليوم وبعد مخس سنوات من الوجود الروسي، وولوج العام السادس 
اخلاف  حالة  وضمن  محاة،  وريف  حلب  ريف  وبعض  إدلب  أن 
الرتكي الروسي. ستكون مصائرها جمهولة أم معلومة، وهل ستتمكن 
روسيا من دعم النظام وزجه يف معارك جديدة قد ال حتمد عقباها 
بوجود ما ينوف عن عشرين ألف مقاتل تركي ضمن جغرافيا إدلب، 

يتهيؤون ألي عدوان أسدي جديد؟
ويف  األايم  قادم  يف  السوريون  يراه  وكيف  اليوم  إدلب  مصري  حول 
ذكرى االحتال الروسي لسورية استطلعت إشراق بعض الرؤى حيث 
بكري  حاج  حممد  الدكتور  أكد 
الباحث واملعارض السوري قائًا: 
واضح  أردوغان  الرئيس  » كام 
وصريح بقوله أي كفاح ال نقوم به 
القيام  على  سنجر  سورية  داخل 
به الحًقا يف تركيا، وقوله إذا تركنا 
وداعميه  السوري  للنظام  املبادرة 
لن نراتح يف تركيا. كل يوم يزداد 
واآلليات  األتراك  اجلنود  عدد 
تركيا  العسكرية يف سورية وتسعى 
لتطبيق اتفاق سوتشي، واليوم يدخل الصراع يف إدلب مرحلة جديدة 
ونظام األسد ال يستطيع أن أييت دون غطاء روسي، ويبدو أن هناك 
الروسية الرتكية. وتركيا لديها االستعداد الكامل  العاقة  أزمه تواجه 
للدخول يف عملية عسكرية إلبقاء النظام وداعميه بعيًدا عن إدلب 
خال  من  وذلك  احلرب،  من  بداًل  املباحثات  تفضل  لآلن  لكن 
املسارات الي اعتمدت يف اآلستانة وسوتشي، وحىت ال تصل األمور 
إىل نقطة الا عودة«. مث أضاف:« اخلطر القادم إىل إدلب سيجر إىل 
درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السام ابإلضافة إىل اخلطر الداخلي 
على أنقره نتيجة عاقة نظام األسد مع قوات سورية الدميقراطية فرع 
حزب العمال الكردستاين اإلرهايب، أضف إىل ذلك احلجم اهلائل من 
الاجئني. ومن املؤكد أن تركيا تستطيع حتقيق االنتصار على نظام 
األسد لكنها ال تستطيع جماهبة روسيا وإيران لوحدها، وخاصة يف 
ظل تقييد اجلو من قبل روسيا ويف هذه احلالة سيزداد احتمال طلب 
املساعدة من حلف الناتو، وهو احتمال يتحمل عدة أوجه ما بني 

القبول والرفض ابإلضافة إىل أن اإلعان الرابعي الذي يضم روسيا 
قال:”  مث  إدلب.«  النار يف  وقف  على  أكد  وأملانيا  وفرنسا  وتركيا 
هدف بوتن األساسي أن يكون دور تركيا اثنواًي يف مستقبل سورية 
وروسيا  تركيا  بني  الكبرية  امللفات  هتدد  إدلب  على  النظام  وسيطرة 
كمشروع السيل الرتكي ومنظومة اس 400و تركيا مصرة على عدم 
حتويل حدودها إىل مناطق آمنة وحقيقة فرض روسيا اسرتاتيجيتها يف 
السورية  الثورة  يعتر هزمية لرتكيا ونقطة حتول كبرية يف مسار  إدلب 
ورمبا يكون انسحاب قوات النظام إىل ما بعد النقاط الرتكية وإدارة 
روسيا وتركيا لبعض املناطق احلل األمثل. الواقع الرتكي مصاحله يف 
إدلب أكر من مصاحل روسيا وال يتعلق بقضية النازحني فقط، إمنا 
حتاول احلفاظ على العاقة مع روسيا عن طريق التفامهات وتسعى 
حال  ويف  فقط.  األسد  نظام  مع  مواجهتها  لتحديد  دائًما  تركيا 
استنفاذ كافة الفرص للتفاهم ال بد من واجهة عسكرية، وستكون 
النظام وال ميكن أن ترتاجع  ضرابت مؤثرة بشكل كبري على قوات 
تركيا عن موقفها من إدلب.  وال يستطيع الروس إدارة املعركة عسكراًي 
على هواهم رغم صلفهم وإن حصلت.  هناك تصريح حلف مشال 
األطلسي أبن أي عدوان على تركيا وقواهتا فهي تقف معه بصورة 
الذي  م  طوله 850ك.  والبالغ  احلدود  عامل  إىل  ابإلضافة  كاملة 
مينح اجليش الرتكي وفصائل املقاومة مساحة كبرية من حرية التحرك 
وتوجيه الضرابت النوعية وحتقيق االنتصارات وخاصة يف حال طرد 
النظام وإيران من منطقة التصعيد الرابعة وستكون خسارة كبرية هلم 
وهو عامل حسم يف تفكري الروس قبل املعركة.  تركيا حازمة يف موقفها 
وخاصة ابلنسبة ألمنها القومي املرتبط ارتباطًا وثيًقا ببقاء إدلب خارج 

سيطرة النظام وداعميه«.
عادل ابدجنكي  السيد حممود  أما 
السوري  والناشط  املعارض 
أصعب  من  تكون  قد  فيقول:« 
التكّهنات.  إطاق  املهّمات 
فاألمور ختتلط بني املصاحل القومّية 
وكّلما  وروسيا.  تركيا  بني  والبينّية 
جمرايت  وفق  شيئاً  احملّللون  مّخن 
املصاحل  وخارطة  األحداث 
وردودها  األفعال  جتد  املشرتكة، 
متعاكسة  األحيان  من  الكثري  يف 
التكتيكي،  مع  القومي  مع  اجليوسياسي  فيها  يتدخل  ومتشابكة، 
يقتضيه  ملا  وفقاً  اجلانبني  يف  القرار  صّناع  على  البوصلة  فتضيع 
تصعيد  هناك  قلنا  فإن  اجلانبني.  لدى  واخلسائر  األرابح  حساب 
أستانة  بتفامهات  احلائط  بعرض  الضاربة  املاثلة،  لإلرهاصات  نظراً 
وسوتشي، والواقع املأساوي على األرض. جند يف أحيان كثرية عدم 
تطابق التوّقعات على األرض، حني تتدّخل املساومات والتبادالت 
لتتحّقق  تلك،  أو  البقعة  هذه  يف  لآلخر،  طرف  والتنازالت كّل 
التوازانت من جديد ابنتظار احلركة التالية على رقعة الشطرنج، الي 
منّثل حنن السوريني جزءاً مهّماً من أحجارها السوداء والبيضاء. أكّرر 
نظريّة »لعبة الشطرنج« ألهّنا خري 
تعبري عّنا. حنن تلك القطع الي ال 
إن كانت  هلا،  التالية  احلركة  تعلم 
من  خروج  أو  تراجعاً،  تقّدماً، 
ابلاعبـنَْي  رهن  هي  بل  الرقعة، 

فقط.« 
الباشا  منجد  السيد  قال  بينما 
معارض وكاتب:« يبدو أن املرحلة 
احلالية من مسار القضية بل الثورة 

السورية تفرض نقلة نوعية تتطلبها مسألة إجناز خطوة متقدمة على 
مستوى التسوية السياسية. وخاصة على مستوى اللجنة الدستورية. 
األبواب.  على  صارت  الي  القادمة  األمريكية  االنتخاابت  وكذلك 
كما أن الوقائع على األرض الي ارتسمت مؤخرًا من خال التفاهم 
الروسي الرتكي يف الشهر اخلامس من هذا العام، والي مل تعد مقبولة 
من قبل الطرف الروسي. ووفق رؤية كل طرف من األطراف لدوره 
وحصته من الكعكة السورية« مث اتبع يقول: » مجيع ذلك وإبشراف 
املايسرتو األكر األمريكي. عموم ذلك ما دعا إىل حتريك الساكن 
على خطوط التماس m5--m4. ومن جهة أخرى يبدو أنه ال 
ابت  فقد  والرتكي.  الروسي  الفريقني  بني  للمناورة  اآلن  بعد  جمال 
الطرف  الصادرة عن  املطالب  نفذ  لو  فيما  الرتكي يف حرج  املوقف 
الروسي حيال خطوط التماس. ويف التسريبات. إن الطرف الرتكي.. 
ليستحوذ  الروسية، وأنه سيتقدم  ال ميكن أن يستجيب لإلماءات 
على مناطق أخرى. كما وأن خروج السيد اردوغان بتصريح يبشر 
فيه بعودة الاجئني السوريني قريباً إىل دايرهم. ووفق تسريبات أخرى 
الروسية.  للضغوطات  لن يستجيب  الرتكي.  الطرف  أن  تؤكد  أيًضا 
هو  ما  على  إدلب  إبقاء وضع  سبيل  معركة حامسة يف  وسيخوض 
عليه. هذا ما جيعلنا نركن إىل تصور ما عن ادلب. غري أن األصح 
هو ما ستقدمه األايم القادمة، حيث سيكون فيها اجلواب الواقعي 
واحلقيقي على األرض. أما اآلن فا أعتقد أن أحًدا ما ميكن أن جيزم 

بطبيعة ونتائج هذه املواجهة. سوى صانعي القرار أنفسهم
وإن غًدا لناظره قريب«.

املعارض  أكد  فقد  جهته  من 
السوري السيد حمسن حزام  قائًا 
:« املتتبع لقراءة املشهد يف إدلب 
البد  مسألتان  األرض  على  يرى 
من التنبه هلما عندما نريد توصيف 
ختص  أوىل  مسألة  الراهنة،  احلالة 
مناطق  داخل  تتم  الي  املتغريات 
منطقة  آخر  تعتر  الي  إدلب 
خفض تصعيد يف اتفاق سوتشي 
الذي وقع عليه الضامنني الروسي 
والرتكي خبصوص جتميد وقف إطاق النار وبشكل مؤقت حىت يتم 
حسم وجود )هيئة حترير الشام( هبدف االنتهاء من جيوب املنظمات 
اإلرهابية يف هذه املنطقة وفتح منطقة إدلب بشكل كامل أمام النظام 
النظام  مبنطق  )احملررة(  السورية  األراضي  إىل  واستعادهتا  السوري 
النار واالعتداء  النظام استمر خبروقاته لوقف إطاق  والروس. لكن 
على السكان املدنيني. من طرفه اجلانب الرتكي يدعم وجوده داخل 
إدلب. يف املنظور القريب مازال اخلاف الروسي الرتكي قائًما حول 
إدلب. أما فيما خيص مصري إدلب يف قادم األايم: أرى أن التوافقات 
احلسم  وليس  إدلب  حالة  يف  املخرج  هي  األطراف  بني  السياسية 
العسكري الذي يتوعد به النظام. لكن تبقى معضلة حتتاج إىل حل 
جغرافية  من  واسعة  مساحات  على  املسيطرة  النصرة  وهي  جذري 
مناطق إدلب الي ابتت تواجه بردود أفعال عسكرية من قبل الفصائل 
غري املنتمية هلا ومن القطاعات املدنية والشعبية املتضررة من ممارسات 
احلسم،  بداية  هو  سيكون  الداخلي  الصراع   « قال  مث   « النصرة. 
وسيلعب اجلانب الرتكي دورًا إجيابًيا مهما يف ذلك. يف اخلتام التوافق 
الرتكي الروسي ضروري يف إدلب ألنه سيكون مقدمة لتوزيع األدوار 
حىت يف الشمال السوري. ومن خاله سيفتح الطريق الستمرار املسار 
قبل  من  اآلمال  عليها  تعقد  الي  الدستورية  اللجنة  عر  السياسي 
املستقر يف سورية بشكل  والوضع غري  النفق  من  للخروج  املعارضة 

كامل وعلى كافة املستوايت.«
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مقاال

مل أيت تدخــل احملتــل الروســي بشــكل مباشــر ضــد ثورتنــا الســورية وشــعبنا الســوري 
الثائر منذ مخس ســنوات تلبية لرغبة أســدية وحســب، بل جاء ابألســاس ضمن توافق 
دويل ويف األخــص منــه التوافــق األمريكــي الروســي لكســر احللقــة الســورية ابعتبارهــا 
األهــم ضمــن سلســلة حلقــات الربيــع الدميقراطــي العــريب، وهــذا مــا أكدتــه عقابيــل مــا 

بعــد 2011 وقبــل ذلــك بعقــود.
    مل يغــب عــن ابلنــا كل املمارســات واخلطــط ملواجهــة النهــوض العــريب منــذ منتصــف 
اخلمســينات حــىت هــذه األايم، وكلهــا متــت مبشــاركة وترتيــب إمــراييل مــع روســيا ومــن 
قبلها مع االحتاد السوفيايت؛ كان قيام حلف بغداد وإسقاط الوحدة ودعم االنفصال 
وترتيبــات هزميــة 1967 ومتريــر مجيــع اهلرطقــات البعثأســدية وتزييــف املقــوالت الكــرى 
بــدون  شــعبياً  لُتمــرر  ومــا كانــت  فلســطني،  املقاومــة وحتريــر  شــعارات  ذلــك  مبــا يف 
شــرفة 

ُ
التضليــل الســوفيايت مث الروســي املتشــارك مــع الروابغنــدا األمريكيــة الصهيونيــة امل

علــى تلــك املوجــات املتتاليــة اترخييــاً مــن الصــد بوجــه النهــوض العــريب إلفقــاد ثقــة 
شــعوبنا ابلتنميــة املســتقلة كأداة مــن أدوات النهضــة العربيــة الشــاملة، ومــا كان لــكل 
ذلــك أن يفعــل فعلــه بــدون العمالــة واخليانــة اخلليجيــة برائســة اململكــة الســعودية الــي 
تولــت العمــل علــى إحبــاط أي مبــادرة عربيــة جــادة وعلــى طــول اخلــط منــذ أتسيســها 
منــذ حــوايل ثــاث قــرون، وهــا حنــن اليــوم نشــاهد ونعيــش تتوجيــاً لتلــك النكبــات الــي 
قــادت ســردايهتا مجيعــاً مدعومــة مــن احللــف االمــراييل الصهيــوين املشــارك هلــا والراعــي 

لنهجهــا وتضليلهــا اإلعامــي واإلرهــايب اهلائــل.
     إن مجيــع املعــارك الــي حصلــت علــى األرض العربيــة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
وصــوالً النطــاق الربيــع العــريب، كانــت بغيــاب وتغييــب لــدور شــعوبنا العربيــة، بــل 
إن أكثرهــا كان ضــد إرادة هــذه الشــعوب وذلــك بفعــل الضــخ اإلعامــي املعــادي 
لطموحاهتــا وآماهلــا الكــرى. فمنــذ 1948 وحــىت اآلن كان الشــعب بعيــداً كل البعــد 
عــن املشــاركة وأخــذ رأيــه مبــا هــو مطلــوب للتقــدم والنهضــة، عــدا ومضــات هنــوض 
دعــم 

ُ
كانــت ابألصــل هــي الدريئــة الــي صــوب عليهــا احللــف الصهيــوين اإلمــراييل، امل

لســدة  وإيصالــه  توظيفــه  علــى  احللــف  نفــس  تعــب  عــرب، كــم  وحــكام  بطواغيــت 
احلكــم والتحكــم أبقطــاران العربيــة، وتكريــس االســتبداد والفســاد والنهــب الــذي جــاء 

الربيــع الدميقراطــي العــريب ليكنســه كأول مــرة يقــود الشــعب العــريب معركتــه بنفســه بعــد 
  .2011

     جبــردة بســيطة جنــد أن أكثريــة شــعوب األمــة العربيــة خرجــت لتحقيــق نفــس 
األهــداف الواحــدة واملوحــدة لتلكــم اجلمــوع؛ فمــن تونــس إىل مصــر فاليمــن والبحريــن 
وليبيــا مث ســورية والعــراق والســودان واجلزائــر ولبنــان، إنــه مــا يســاوي أكثــر مــن 300 
مليــون عــريب حــر اثر ورفــع نفــس الشــعارات واألهــداف، فمنهــا مــن حقــق جزئيــاً بعضــاً 
منهــا واألغلبيــة مل حتقــق مــا تصبــو إليــه؛ ملــاذا؟ ومــن هــي اجلهــات الــي حالــت دون 
حتقيــق أهدافهــا؟ وكيــف متــت مواجهــة هــذه املعركــة الثوريــة العربيــة الكــرى مبواجهــة 

االســتبداد واإلمرايليــة وأدواهتمــا معــاً؟
   مل يكــن الــدور الروســي إال الصفعــة اخلتاميــة لشــعوبنا نتيجــة لفشــل اإلدارة األمريكيــة 
ــا تــزل، ذلــك أن ســكوت احلكومــات الغربيــة 

ّ
ابلســيطرة علــى شــعوب الربيــع العــريب ومل

علــى فاشــية األنظمــة العربيــة وجرائمهــا، والكــم اهلائــل مــن الفظائــع الــي ارتكبــت، 
يُظهــر دورهــم احلقيقــي ودعمهــم الرتــكاب تلــك اجملــازر، وتوزيــع األدوار فيمــا بينهــم 
بعــد فشــل  العــني  الروســي بغطــاء عــريب خليجــي ال ختطئــه  التدخــل  لدعــم  وصــوالً 
ســلطتها  الــي  والظاميــة  الســلفية  ومســحة  واإليرانيــة،  العرجبيــة  الطوائــف  ميليشــيا 
وأوردهتــا ومولتهــا دول اخلليــج إبشــراف مــن اململكــة إايهــا، كل ذلــك كــي ال يصــل 
الربيــع لدايرهــم بعــد اجتياحــه لــكل النجــوع واملواقــع العربيــة احملاذيــة لبادهــم املقهــورة 

واملســتلبة واملنهوبــة .
     كأن العامل- غربه وشــرقه- أراد أن يلقن مجيع الشــعوب درســاً قاســياً بعدم مقاربة 
مــا جــرى ومت علــى األرض العربيــة هبــدف اســتمرار اســتنزاف مواردهــا، ويف النهايــة عــدم 
الســيطرة الشــعبية علــى القــرار واملســتقبل العــريب حرصــاً علــى أمــن ربيبــة هــذا العــامل أال 
وهــي الكيــان الصهيــوين، ولنــا فيمــا جــرى يف األســابيع األخــرية مــن تتويــج لتطبيــع تلــك 
احلكومــات معــه دليــًا علــى أهنــم كانــوا يف بــؤرة التآمــر علــى شــعوبنا ومنطقتنــا العربيــة 
كلهــا وبدعــم روســي ممــول خليجيــاً لقتــل تلكــم اإلرادة حلركــة الثــورة وعــدم انتصــار 

شــعوبنا مبعاركهــا يف ســبيل احلريــة واالســتقال.
     إن شــعبنا الســوري مل ينــس زايرة الفــروف املشــؤومة لدمشــق بعــد األايم األوىل 

للثــورة وأدواره الاحقــة كلهــا بدعــم عصابــة احلكــم واإلجــرام والقتــل وجبميــع احملافــل 
الدوليــة، وكذلــك زايرات الســفري األمريكــي للثــوار علــى حــد زعمــه، ومــا كانــت تلــك 
الــزايرات إال لســر أغــوار احلــراك الســلمي وكيفيــة التعامــل معــه إلجهاضــه وتثبيــت نظــام 
العصابــة الطائفيــة، الــذي مل يكــن يومــاً إال خلدمتهــم ومتريــر خمططاهتــم وآتمرهــم علــى 
األمــة وشــعوهبا وبرفــع نفــس أهــداف تلــك الشــعوب وهــو مــا توافــق عليــه معهــم اترخييــاً 

كــي يتمكــن االســتبداد والطغيــان أكثــر ومُيــرر هنبهــم  وخططهــم دون عوائــق.
الغربيــة وحماابهتــا  الوضــوح علــى الروابغنــدا  أمثلــة شــديدة       ونســطر هنــا عــدة 
للعصــاابت كلهــا خاصــة العصــاابت الصهيونيــة واإليرانيــة وأدواهتــم يف منطقتنــا العربيــة، 
مثــال تدمــري الباخــرة العســكرية األمريكيــة ’’ليــريت‘‘ وقتــل أغلــب مــن فيهــا بضربــة 
جويــة مــن قبــل جيــش االحتــال الصهيــوين إابن حــرب 1967، ويف الوقــت الــذي 
تســتكلب أمــريكا مبواجهــة مــن يبيــد ويقتــل جنودهــا فقــد صمتــت بــل أصيبــت ابخلــرس 
والزالــت بتعاطيهــا مــع هــذه املســألة، علمــاً أن أســطوهلا الســادس ميخــر عبــاب البحــر 
املتوســط وحتــت عدســات األقمــار الصناعيــة الغربيــة والشــرقية، وكانــت الباخــرة حينهــا 
قبالــة الشــواطئ الفلســطينية املصريــة ويعرفهــا الصهاينــة جيــداً؛ إنــه الشــكل املطابــق 
للمثــال الثــاين وهــو دور عصــاابت املؤمتــر الصهيــوين ابســتفزاز النازيــة بعــد حتالفهــم معهــا 
ليــرروا ســردية ظُـــامة كاذبــة وتواطــؤ مكشــوف مــع االحتــال الريطــاين لفلســطني 
هبــدف ســلخها وترهيــب أهلهــا ابلقتــل واجملــازر احملميــة بريطانيــاً وطــرد مــا أمكــن منهــم، 
وهــو نفــس التطابــق مــع الــدور الريطــاين وعصــاابت الســافاك زمــن الشــاه ابحتــال 
وســلخ األحــواز العربيــة والزال التواطــؤ الــدويل مــع مــايل طهــران مبواجهــة أهلنــا العــرب 
يف األحــواز ومواجهــة ثــوار الشــعوب اإليرانيــة مجعــاء بوجــه عصــاابت مــا يســمى احلــرس 
الثــوري ومــا هــو بثــوري بــل عصــاابت إرهابيــة كبنــادق لإلجيــار تعمــل ضمــن نفــس 
التوجــه الصهيوأمريكــي واإلمــراييل الــدويل؛ كل ذلــك يتطابــق مــع ممارســات أمريكيــة 

وروســية اترخييــة وراهنــة ضــد شــعوهبم وشــعوب العــامل أمجــع .
     إذاً مــن الواجــب أال نســتغرب جمــرايت مــا بعــد 2011 حنــو ثوراتنــا وشــعوبنا، 
وكذلــك أال ننخــدع ابلــدور الروســي وأبدوار أخــرى مكملــة لــه مبواجهــة كل مــن يقــف 
مــع شــعوبنا، وهنــا جيــب أن نؤكــد علــى ضــرورة اليقظــة ممــا يُرتــب روســياً وأمريكيــاً مــن 
مســاومات لرتكيــا يف ســورية واملتوســط ككل، ابعتبــار أن تركيــا تشــكل هــذه األايم 
عمقــاً لشــعوبنا وهــي تنشــد التحــرر واالنعتــاق مــن االســتبداد، فأدوارهــم مجيعــاً ضدهــا 
وضــدان عــر التاريــخ القريــب والبعيــد كاشــفة لعدائهــم لــكل شــعوب املنطقــة حــني تنشــد 
التنميــة املســتقلة والدميقراطيــة واحلريــة السياســية، وال يشــكل حلــف األطلســي الــذي 

تنضــوي تركيــا ضمنــه أي ضمانــة مــن الغــدر األمريكــي والروســي والغــريب عمومــاً.
شــعوب املنطقــة كلهــا مســتهدفة مــن نفــس اجلهــات اإلمرايليــة- الغربيــة والشــرقية- 
مبدئــي  موقــف  يتطلــب  الــذي  األمــر  وتقدمهــا،  وهنوضهــا  حتررهــا  طريــق  لقطــع 
واســرتاتيجي مشــرتك جلميــع طائــع شــعوبنا للنضــال معــاً والتخلــص مــن االســتبداد 
وحتقيــق شــعارات الثــورة والولــوج ملــا بعــد جائحــة االســتعمار اإلمــراييل اجلديــد املواكبــة 

جلائحــة اإلجــرام األســدي وكــوروان معــاً.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

الفاشية الروسية كجزء من الدور 
اإلمبريالي في سورية                   

هناية  مع  سورية  يف  الروسي  التدخل  على  اخلامسة  الذكرى  متر 
شهر سبتمر / أيلول 2020. روسيا الي ارتكبت عدداً كبرياً من 
اجملازر وخلفت عدداً أكر من الضحااي والدمار اهلائل يف عموم 
األراضي السورية مع تشريد العدد األكر من سكاهنا وتغيري البنية 

الدميغرافية للباد.
كانت روسيا قد أعلنت يف عام 2015 عن تدخلها العسكري 
يف سورية ضمن ما وصفته تدخًا حملاربة اإلرهاب وداعش. فبعد 
وفشل  السورية  األراضي  غالبية  عن  األسد  نظام  سيطرة  خروج 
إيران يف التصدي لقوات املعارضة السورية، استنجد بشار األسد 
بعض  عنه  صرح  ما  هذا  السقوط.  من  نظامه  حلماية  بروسيا 
املسؤولني الروس واإليرانيني، أنه لوال تدخلهم لسقط بشار األسد 
السورية  املعادلة  تغيري  يف  الروسي  التدخل  ساعد  أايم.  خال 
النظام السوري يف إعادة السيطرة على أجزاء واسعة من  لصاحل 

الباد بعد ما كان قد خسرها، منها حلب ودرعا ومحص. 
سوراي حقل جتارب:

ضخت روسيا عر تدخلها يف سورية آالف اجلنود وعدداً كبرياً 
الساحة  واعترت  ذخائرها،  من  حيصى  ال  وعدداً  طائراهتا  من 

السورية ساحة تدريب واختبار ألسلحتها. هذا ما صرح به الرئيس 
ازداد  الروسي  الساح  على  الطلب  أبن  بوتني  فادميري  الروسي 
بعد العمليات يف سورية وأبن هذه العمليات زادت من مبيعاته 
وأعطت الدعاية اجملانية له وأثرت إجيابياً على مبيعات األسلحة 
أرض  على  الروس  للجنود  العملية  اخلرة  اكتساب  مع  الروسية 

الواقع.
االستياء على القرار السوري يف الباد:

بعد سيطرة النظام السوري على ثلثي الباد من خال العمليات 
عام  اتفاقيتها  أوىل  دمشق  مع  موسكو  وقعت  الروسية  اجلوية 
الاذقية على  قاعدة محيميم اجلوية يف حمافظة  بتأسيس   2015
مرفأ طرطوس  روسيا  بعدها  استأجرت  املتوسط.  األبيض  البحر 
العسكري  واالستخدام  للنقل  عاماً   49 إىل  متتد  اتفاقية  عر 
واالقتصادي. أحكمت روسيا بعدها السيطرة على زمام األمور 
يف سورية وخاصًة يف اجملال العسكري والسياسي، حيث أطلقت 
الوسيط بني  السوري ولعبت دور  الوطي  للحوار  مؤمتر سوتشي 
النظام السوري واملعارضة السورية إلجياد حل للقضية السورية. وال 
اليوم تدعم حسب رؤيتها اللجنة الدستورية للباد من  تزال إىل 

أجل وضع دستور جديد يضمن للسوريني حقوقهم، كما تدعي.
وقعت روسيا خال هذا العام )متجاهلًة النظام السوري( اتفاقية 
مع اجلانب الرتكي تقضي بوقف إطاق النار يف مناطق ماتعرف 
إدلب،  حمافظة  يف  مشرتكة  دورايت  تسيري  مع  التصعيد  خبفض 

وهذا ما جعل القصف الروسي يتوقف نسبًيا.
اهتمت جمموعات اتبعة ملنظمة حقوق اإلنسان روسيا إبرتكاهبا 
جرائم حرب يف سورية من خال قصف املدارس واملستشفيات 
وحصار بعض املناطق السورية إلجبار سكاهنا على التهجري وبعد 
البشرية  بلغت حصيلة اخلسائر  أعوام  يقارب اخلمسة  ما  تدخل 
مايزيد عن عشرين ألف شخص حبسب املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان مع هتجري اجلزء األكر من الشعب السوري خارج سورية.
أخرياً هل جنحت روسيا بعد 5 سنوات من التدخل يف إنقاذ نظام 
بشار األسد من السقوط؟ وإن فعلت ذلك فهل ستستطيع إعادة 

تعوميه جمدداً إىل العامل بعدما أصبح منبوذاً عاملياً من اجلميع؟
رمبا كان التدخل الروسي عامًا مهماً يف إبقاء بشار األسد إىل 
العيش  يف  السوريني  آمال  على  قضى  ما  بعد  السلطة  يف  اليوم 
حبرية وكرامة أو كاد، لكن إىل مىت ستبقى روسيا تدافع عن نظام 

متهالك نظام قتل من شعبه وما زال يقتل إىل يومنا هذا. 
هل ستبقى روسيا منبوذة من اجلميع بسبب نظام األسد؟ أم أهنا 
ستفكر جدايً يف التخلي عنه بعد فشلها يف إعادة تعوميه وإعادة 
الذي  والفساد  خملوف  رامي  موضوع  بعد  خاصًة  سورية  إعمار 
خلفه والتصرحيات األخرية ملسؤولني روس يف جدية التخلي عن 
بشار األسد. واألهم هو نيل روسيا مجيع مقدرات وخريات سورية 

فلم تبقي شخصاً مثل بشار إىل اآلن؟
رمبا األايم القادمة ستحمل املزيد من املفاجآت للشعب السوري 
تليب طموحاته يف  ونتمىن أبن  هذا  يومنا  إىل  يعاين  مازال  الذي 

العيش حبرية وكرامة.

آالء العابد

5 سنوات مضت.. انجازات روسية على 
أشالء السوريين

كاتبة سورية
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مقاال

شــكل التدخــل الروســي العســكري املباشــر يف ســورية يف 30 ســبتمر/ 
أيلــول حتــواًل كبــرياً يف الثــورة الســورية العظيمــة، نظــراً للنتائــج الــي ترتبــت عليــه 
جلهــة اخللــل الــذي أحدثــه يف موازيــن القــوى، الــي بدورهــا مكنــت عصابــة 
األســد مــن ســحق مناطــق كاملــة واســرتدادها مــن أهلهــا، بعــد أن عجــزت 
عــن ذلــك طيلــة ســنوات مــع حلفائهــا مــن العصــاابت اإليرانيــة، وغريهــا مــن 

امليليشــيات الطائفيــة. 
فبعــد عــام ونيــف متكنــت عصــاابت األســد اجملرمــة مــن الســيطرة الكاملــة 
علــى مدينــة حلــب، يف أواســط شــهر ديســمر/ كانــون األول 2016، بعــد 
أن أحدثــت القــوات الروســية فارقًــا كبــرياً، بــدأ مــع أوىل الضــرابت اجلويــة 
مبثابــة  الــي كانــت  عــام 2015،  مــن  أول  تشــرين  أكتوبــر/  للمدينــة يف 
إعــان رمســي عــن التدخــل املباشــر، لتتــواىل بعــد ذلــك التحــوالت يف معظــم 
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة جيــش األســد، وصــواًل اىل اليــوم، حيــث يبــدو 
معــه مصــري حمافظــة إدلــب غامضــاً، ومعهــا مــا يزيــد علــى ثاثــة مايــني مــن 

املهّجريــن والنازحــني ومــن ســكاهنا األصليــني. 
مخــس ســنوات مــرت علــى الغــزو الروســي، وماتــزال سياســة الكرملــني علــى 
ثباهتــا يف دعــم األســد، وحمــاوالت إعــادة تعوميــه وتثبيتــه، ابلرغــم مــن العديــد 
للبحــث يف مصــريه ومســتقبله،  اســتعدادها  مــن اإلشــارات املضللــة عــن 
ولعــل زايرة الوفــد الروســي بدايــة ســبتمر/ أيلــول الفائــت إىل دمشــق برائســة 
اخلارجيــة  وزيــر  وعضويــة  بوريســوف  يــوري  الــوزراء  جملــس  رئيــس  انئــب 
ســريجي الفــروف ومــا متخــض عنهــا أوضــح دليــل علــى التمســك ابألســد 
ونظامــه، وهــي الــي غطتــه سياســًيا يف احملافــل الدوليــة واســتخدمت حــق 
النقــض )الفيتــو( مــرارًا لكــي ال تطالــه العدالــة الدوليــة، ومتكنــه مــن اإلفــات 

بتاريــخ  بدمشــق  اخلطيــب  فــرع  رئيــس  أمــام  العينــني  )مطّمــش(  وقفــُت 
2017/8/26بعــد مضــي أحــد عشــر يومــاً علــى اعتقــايل يف ذلــك الفــرع 
يكــون  أن  أراده  بصــوت  ملفــي واترخيــي  يقــرأ يف  الصيــت. مسعتــه  ذائــع 

قــال يل: انتهــى  مســموعاً، وحــني 
» أنــت كتبــت عــن االحتــال األمريكــي يف احلســكة وهــذا مفهــوم، ولكنّــك 
أن  رغــم  بينهمــا  ســاويت  وقــد  الروســي،  االحتــال  عــن  أيضــاً  حتدثــت 
الروســي جــاء ملســاعدتنا ضــد اإلرهابيــني بعكــس األمــريكان »؟ قلــت لــه 
وأان أتوجــه إىل اجلهــة الــي افرتضــت أنــه جالــس وراء مكتبــه يطالعــي مــن 

قمــة رأســي |إىل قدمــي احلافيتــني:
» هــذا ليــس كامــي بــل كام الــروس أنفســهم، حــني وافــق جملــس الدومــا 
علــى اعتبــار القــوات الروســية املتدّخلــة يف ســورية مبثابــة قــوات احتــال وال 
خيضــع اجلنــود للمحاســبة ملــا يرتكبونــه مــن أفعــال بعــد انتهــاء مهمتهــم، 
علــى غــرار القــوات األمريكيــة عندمــا غــزت العــراق 2003، مث إن القــوات 
الســورية حني دخلت لبنان كقّوات ردع عربية يف عام 1975، قالت إهنا 
دخلــت ملســاعدة اللبنانيــني بينمــا كان ينظــر هلــا اللبنانيــون علــى أهّنــا قــوات 
احتــال ». طــال احلديــث قرابــة الســاعة كانــت نتيجتــه أن وجــدت نفســي 

أمثــل أمــام حمكمــة اإلرهــاب، بعــد أقــل مــن شــهر.
اليــوم وبعــد مضــي مخســة أعــوام علــى أول ضربــة جويّــة روســية، هــل أتكــد 
رئيــس الفــرع مــن صحــة كامــي وأن الروســي مل أيت مــن أجــل احلــرب علــى 
اإلرهــاب وال ملســاعدة النظــام الســوري، وإمّنــا ليبتلــع ســورية أو جــزءاً منهــا 
مــع احلفــاظ علــى املنظومــة األســدية الــي تؤمــن لــه الغطــاء السياســي فيمــا 
هــو منهمــك يف االســتياء علــى املرافــق االســرتاتيجية مــن خــال عقــود 

واتفاقيــات طويلــة األجــل تصــل إىل مخســني عامــاً وأزيــد.
لــن أحتــدث بتفاصيــل تلــك العقــود الــي ابتــت معلومــة للجميــع، بــل أريــد 
أن أســّلط الضــوء علــى األبعــاد احلقيقيــة لاحتــال الروســي والــي بــدأت 
تتكشــف بعــض جوانبهــا لتفّســر لنــا العديــد مــن احملطّــات الــي مــّرت هبــا 
اجلســارة  تلــك  أنتجــت  الــي  األخــرية  اخلمــس  الســنوات  خــال  املنطقــة 

مــن العقــاب. 
قيــل الكثــري عــن التدخــل الروســي، وأســبابه، ولكــن يهمنــا التأكيــد علــى أنــه 
ابلرغــم مــن مضــي مخــس ســنوات علــى هــذا الغــزو فــإن نتائجــه السياســية 
والعمليــة علــى صعيــد احلــل النهائــي حــىت اآلن حمــدودة وغــري مضمونــة، 
ابلنظــر إىل الغــاايت املرجــوة منــه، فروســيا مل تســتطع لــآلن القضــاء علــى 
الثورة الســورية هنائًيا، وهي ما تزال تتخذ أشــكااًل متعددة، ومل تتمكن من 
جــر »املعارضــة«  الــي ميكــن أن يقــال عنهــا وحبقهــا الكثــري والكثــري جــًدا، 
إىل تنــازالت كــرى، رغــم مســاري سوتشــي واآلســتانة، ومل تســتطع إعــادة 
تعــومي األســد وفــك العزلــة عنــه، بــل إن هــذه زادت مــع )قانــون قيصــر( 
األمريكــي، ومل تتقــدم قيــد أمنلــة يف مســعاها إلعــادة املهجريــن والنازحــني، 
بــل وبشــكل قاطــع مت دوليًــا ربــط هــذا امللــف إبجنــاز احلــل السياســي، ومثلــه 
ملــف إعــادة اإلعمــار الــذي تتطلــع إليــه بنهــم ورغبــة شــديدتني، وســعت 
إىل ذلــك يف جــوالت حممومــة مشلــت العديــد مــن دول املنطقــة واالقليــم. 
يف الســياق ذاتــه، فــإن املهمــة الــي تعهــد بوتــني لشــعبه إبجنازهــا يف أربعــة 
شــهور فقــط، اســتمرت حــىت اآلن، مخــس ســنوات، دون توقعــات بتحقيــق 
شــيء حاســم ملصلحتهــم، كمــا مزاعمــه مبحاربــة »االرهــاب« زادت مــن 
شــحوب صــورة روســيا العامليــة كقــوة غامشــة متــارس القتــل وتــروع املدنيــني 
وهتجرهــم، ومتنــع عنهــم أســباب احليــاة، وتعطــل اإلرادة الدوليــة، حــىت يف 
تقــدمي الدعــم االغاثــي، حملتاجيــه ومســتحقيه، كمــا جــرى يف جملــس األمــن، 
إال عــر نظــام األســد الفاقــد للشــرعية واملعــروف واملكشــوف بلصوصيتــه 
و«تعفيشــه« لــكل شــيء، وأي شــيء، وهــذا مــا يزيــد يف عزلتهــا الدوليــة 
بينمــا تواجــه التحــدي األمريكــي واألورويب يف مناطــق أخــرى مــن العــامل، يف 

الوقحــة علــى القضيّــة الفلســطينية ودمــاء الســوريني.
منــذ أن قــدم ملــك البحريــن الســيف الدمشــقي هديّــة »للفاتــح« بوتــني 
مــن  زوبعــة  أاثر  الــذي  سوتشــي،  منتجــع  2016/2/8يف  االثنــني  يــوم 
االنتقــادات لذلــك التصــّرف املشــني، والــذي مّن عــن مــدى اســتخذاء هــؤالء 
احلــكام وهــم يــرون الطائــرات الروســية تقصــف املــدن واملشــايف واألســواق 
وحتصــد آالف األرواح الريئــة مــن الســوريني، وبــدل أن تصــدر مواقــف 
صارمــة جتــاه الــروس واحتجاجــات ملــا يرتكبــه اجليــش الروســي مــن جرائــم 
ضــد اإلنســانية، جندهــم يتهافتــون علــى اجملــرم بوتــني لتقــدمي اهلــدااي وفــروض 

الطاعــة والــوالء.
لقد فهم العامل أن جوهر القضية الفلســطينية ال يكمن يف حدود فلســطني 
علــى اخلارطــة وال يف الشــعب الفلســطيي وإمّنــا يف احمليــط الــذي ال  يقبــل 
تتخلــى  أن  العربيــة  للشــعوب  ميكــن  وال  املركزيــة  قضيتــه  عــن  يتنــازل  أن 
عــن القــدس واملســجد األقصــى، وهــذا مــا جيعــل )إســرائيل( تعيــش كابوســاً 
العميلــة،  ابحلكومــات  واإلطاحــة  الشــعوب  يقظــة  احتمــال  مــن  دائمــاً 
وقــد ازداد شــعورها ابخلــوف مــع انــدالع الثــورة الســورية الــي كادت أن 
تســقط نظــام األســد، فعمــدت إىل أذرعهــا يف املنطقــة لكــي تتدخــل وتنقــذ 
النظــام ولكــّن إرادة التحــرر لــدى الشــعب الســوري كانــت أقــوى مــن كّل 
امليليشــيات الــي جلبتهــا إىل الســاحة الســورية علــى اختــاف راايهتــا، ممــا 

إطــار وســياق حمــاوالت اســتعادة دورهــا الــدويل وموقعهــا ومكانتهــا فيــه، 
علــى حســاب تطلعــات الشــعوب للحريــة واالســتقال.   

التــورط والتدخــل  أخــرى علــى  الروســي دواًل  الغــزو   املقابــل، شــجع  يف 
منهــا  وتعقيدهــا، وجعلــت  املصــاحل  تشــابك  ومــن  الســورية،  الســاحة  يف 
ســاحة صراع وتصفية حســاابت إقليمية ودولية، وفجر نزاعات بينها وبني 
حلفائهــا، ممــا زاد مــن حــدة االســتقطاابت بــني احملــاور الداخليــة املتنافســة، 
وســاهم يف تفجري تناقضات ســورية وطنية بني مكوانت الشــعب الســوري، 
األمــر الــذي ضاعــف مــن معــاانة الســوريني وآالمهــم، وزاد مــن املخاطــر الــي 
هتــدد مســتقبلهم كشــعب وهويتهــم الوطنيــة الواحــدة، ووحــدة كياهنــم، كمــا 
إنــه كشــف حجــم الســقطات الفادحــة الــي وقعــت هبــا الثــورة خــال ســنواهتا 
الــي ســبقت الغــزو الروســي، جلهــة خطاهبــا وتنظيــم قواهــا خصوًصــا منهــا 

العســكرية، والسياســية الــي تصــدرت املشــهد بوهــم االعــرتاف الــدويل. 
إن حمصلة احلرب الروســية اهلمجية على شــعبنا خال ســنواهتا اخلمس، ال 
تتضمــن ســوى اإلابدة والتهجــري والتدمــري، أمــا علــى الصعيــد السياســي فلــم 
تنجــز ســوى الفشــل الذريــع، واإلخفــاق التــام. وكشــفت مــدى أكاذيــب 
الــذي  السياســي  احلــل  عــن  الغــزو  بدايــة  أطلقهــا يف  الــي  بوتــني ودولتــه 
ســيؤدي إىل الســام يف ســورية، لتضــاف إىل ســجل حافــل يف اإلجــرام، 
ويف بقــاع أخــرى مــن العــامل أقرهبــا إىل الذاكــرة مــا اقرتفــه بوتــني وجيشــه مــن 
إابدة شــاملة، وجرائــم وانتهــاكات مروعــة يف الشيشــان هنايــة القــرن املاضــي 
والعشــرية األوىل مــن القــرن احلــايل، اســتطراًدا لتاريــخ خمجــل وملطــخ ابلعــار، 
ميتــد قرنــني كاملــني، حافــل ابملذابــح الوحشــية ضــد شــعوب القوقــاز املســلمة 

إلخضاعهــا أو إابدهتــا.

اضطّرهــا لاســتنجاد بروســيا الــي جــاءت بضــوء أخضــر يــكاد يكــون أمميــاً، 
فســمحت لقواهتــا أن تســتخدم مجيــع أنــواع األســلحة مبــا فيهــا احملرمــة دوليــاً 
وهــي مطمئنــة أبهّنــا تــؤدي مهمتهــا بــدون حماســبة أو احتجــاج لطاملــا الراعــي 

الصهيــوين راضيــاً عــن ذلــك.
قتــل  يف  الروســي  التدّخــل  علــى  اخلمــس  الســنوات  اكتمــال  ومــع  اليــوم 
الــوزراء اإلســرائيلي انتصــاره علــى الربيــع  يتــّوج رئيــس  الشــعب الســوري، 
العــريب يف واشــنطن ابتفــاق التطبيــع مــع كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
ذلــك  مــع  لتبــدأ  ترامــب،  القــرن  البحريــن حبضــور عــراب صفقــة  ومملكــة 
دول  معظــم  تشــمل  قــد  املماثلــة  اخلطــوات  مــن  قادمــة  االتفــاق سلســلة 
اخلليــج العــريب ورمبــا تلحقهــا ابقــي دول املغــرب العــريب، حبجــة اهنــاء الصــراع 
العــريب اإلســرائيلي ومواجهــة املــّد الصفــوي وخطــره القــادم مــن إيــران، ولكــّن 
احلقيقــة أّن اهلــال الشــيعي الــذي كانــوا حيذروننــا منــه قــد أصبــح هــااًل 
صفيونيــاً مبباركــة مشــايخ العــار وملــوك الطوائــف، والفضــل كّلــه يعــود آللــة 
احلــرب الروســية الــي مل تبخــل بــكّل مــا هــو جديــد ومبتكــر يف ترســانتها 
العســكرية الضخمــة لتجعــل مــن األرض الســورية ســاحة جتــارب لقتــل مــا 
ميكنهــا مــن الشــعب الســوري األعــزل. ولكــّن التاريــخ قــد عّلمنــا أّن احملتــل 
مهمــا بلــغ مــن قــوة فهــو زائــل، وأن إرادة الشــعوب ال تقهــر، وأن اخلونــة 

والعمــاء واملتخاذلــني إىل مزابــل التاريــخ ال حمالــة.

عبد الرحيم خليفة

ياسر الحسيني  

ماذا حقق الغزو الروسي بعد خمسة أعوام 
غير القتل والفشل؟

االحتالل الروسي خدمة لقطار التطبيع

كاتب سوري

كاتب وإعالمي سوري
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أيلول/سبتمر 2015،فهي موجودة منذ عام 70  مل تتدخل روسيا يف سورية يف 
على شكل مستشارين عسكريني ومدنيني وخراء ضمن اتفاقات بني البلدين، وقد 
تعزز هذا الوجود أثناء  حرب تشرين وما بعدها، وبعد تويل أندروبوف زعامة االحتاد 
السوفييي، وفضيحة سقوط أكثر من ثلث الساح اجلوي السوري يف معارك فوق 
لبنان مع ساح اجلو الصهيوين، وتدمري قواعد صواريخ مضادة للطائرات، وتدمري 
التوازن اإلسرتاتيجي بني سورية  القيادة السوفياتية  دابابت روسية حديثة، طرحت 
تويل  وبعد  مشروعه،  ليكمل  اندروبوف  ميهل  مل  القدر  ولكن  الصهيوين،  والكيان 
غورابتشوف زعامة االحتاد السوفيايت وختليه عن سياسة سابقيه، وعمله على إهناء 
احلرب الباردة الي استمرت بني الشرق والغرب  ألربعني عاًما، طرح الزعيم اجلديد 
سياسة توازن املصاحل بدل التوازن اإلسرتاتيجي يف العاقات الدولية، انكفأ التعاون 
االحتاد  عقد  انفراط  وبعد  معظمه.  يف  عسكراًي  تعاواًن  السوفيايت  كونه  السوري 
السوفيايت والكتلة الشرقية، توجه احلكم اجلديد يف سورية غراًب، وكان ذلك واضًحا 
الفريق  ومن  االشرتاكية،  بدل  االجتماعي  السوق  بنظام  مسي  ملا  النظام  تبي  من 
االقتصادي الذي أمسك زمام توجيه األمور. وبقيت العاقات بني روسيا االحتادية 
وسورية يف سبات، خال عشر سنوات إىل أن تفجرت الثورة السورية عام 2011، 
فهبت روسيا ملساندة النظام من خال الفيتو الروسي املتكرر، ضد قرارات اجملتمع 
الدويل الي كانت تستهدف حل املسألة السورية، ومن املعروف أن عدد املرات الي 
استخدمت روسية فيها الفيتو كانت أكثر من 12 مرة، وجاء التدخل العسكري يف 
أيلول/سبتمر 2015  ليكون حامسًا يف تثبيت النظام، و إحلاق اهلزمية بشعبنا من 
خال قتل وجرح وتشريد املايني  وتدمري البنية التحية واملرافق العامة الي تتباكى 
أخضعتها  الي  املناطق  هذه  إبعمار  للبدء  الغرب  وتستجدي  عليها،  اآلن  روسيا 
روسية للنظام.  هدفها من ذلك إعادة أتهيل النظام قبل تنفيذه لقرار جملس األمن 

من  املرفوضني  وسوتشي  أستاان  مساري  عر  روسيا  عليه  التفت  الذي   ،2254
الشعب السوري، وحيصران العملية السياسية يف مناطق خفض التصعيد واملصاحلات 
اللجنة  يف  وأيًضا  روسيا،  تشتهيه  الي  االستقرار  أتمني  يف  اآلن  إىل  فشلت  الي 
وعدم  النظام  مماطلة  ظل  يف  وسنوات  سنوات  إىل  أمدها  ميتد  قد  الي  الدستورية 
فائدهتا للشعب السوري، حيث مل حيرتم أي من أنظمة البعث الدساتري الي صاغها 
بنفسه. كما أن بوتن نفسه مل حيرتم دستوره الذي أقره   بنفسه وعدله مبا يضمن له 
البقاء يف السلطة إىل األبد .التحركات الروسية األخرية  يف امللف السوري تعطي 
الروسية والي ال ختفى على احمللل واملتابع للسياسة  السياسة  دالالت  وتوجهات 
الروسية أوالمها التحرك ابجتاه مسد } الوجه السياسي ملليشيا قسد املسيطرة على 
ثاث حمافظات يف مشال وشرق سورية{ من خال رعايتها ملذكرة تفاهم   بينها 
وبني رئيس منصة موسكو الشيوعي القدمي قدري مجيل، وتسليم هذه املذكرة للسيد 
وما  الدستورية  اللجنة  إىل  مسد  لضم  حماولة  لسورية يف  الدويل  املبعوث  بيدرسون 
تسميه روسيا العملية السياسية، واثنيهما   الوفد رفيع املستوى الذي زار دمشق 
برائسة انئب رئيس الوزراء الروسي وضم ألول مرة  منذ مثاين سنوات وزير اخلارجية 
الفروف والذي أتى أبربعني مشروًعا اقتصاداًي وخدمًيا ال ينقصه غري التمويل الذي 
يعجز النظام وحليفيه الرئيسيني روسيا وإيران عن أتمينه يف ظل العقوابت االقتصادية 
السياسية  الرسائل  أما  الدول إىل حد كبري،  اقتصادات هذه  الثاثة وضعف  على 
انتهت ابنتصار  أعلنها  الفروف فهما رسالتان، األوىل أن احلرب يف سورية  الي 
روسيا والنظام على اإلرهاب، مبا يعي أن ال حرب شاملة يف إدلب وال يف الشمال 
والشرق السوري. أما الثانية وهي األخطر والي أحبطت آمال املتطلعني إىل إزاحة 
النظام بعملية روسيا السياسية، فقد أعلن الفروف أن االنتخاابت الرائسية ستجري 
يف موعدها وليس هناك ارتباط بينها وبني عمل اللجنة الدستورية الي قد متتد لزمن 

إطار  فهو يف  إدلب،  أطراف  على  تصعيد عسكري  من  نشهده  ما  أما  طويل.  
التفامهات، حيث أن روسيا تطلب انسحاابت لنقاط تركية عن طريق ام 4 وهو 
رفعت  تل  بضم  تطالب  تركيا  بينما  للنظام،  االسرتاتيجي  ـــــــ حلب  الاذقية  طريق 
ومنبج حسب الوعد القدمي لتبعد األكراد املسلحني عن حدودها. إن معركة واسعة 
يف إدلب الي تضم أكثر من أربعة مايني سوري ستكون مأساة كبرية على صعيد 
القتل والتهجري والتدمي، لذلك ومع اإلعان عن انتهاء احلرب فإن هذه العملية 

مستبعدة اآلن.   
ال شك أبن الوجود الروسي وكل اإلجراءات الي قام هبا، كانت مبوافقة أمريكية من 
إدارة أوابما والحًقا ترامب بينما انفردت أمريكا بشمال وشرق الفرات خزان الثروة 
الزراعية والباطنية، وهي بذلك تعطل على روسيا نشوة انتصارها بتعطيلها العملية 
السياسية الي تبشر هبا إلعادة االعمار قبل أي عملية سياسية على الطريقة الروسية، 
يراهن  أيًضا.  النظام وروسيا وإيران  الذي يربك  قانون قيصر  وتقوم منفردة بفرض 
الروس على بقاء النظام والذي ثبت أبنه ال خيضع إلرادهتم يف ظل وجود إيراين قوي 
اقتصاداًي وبشراًي من خال مليشيات وتفامهات واتفاقات واستثمارات واسعة حياول 
الروس إضعافها واحللول حملها، ومع ضعف روسي يف التواجد مع املعارضة أو نيل 
ثقتها، يرز من جديد الشاهد املخفي يف حمكمة كوبلتز أبملانيا والذي كان ميتهن 
حفر القبور عند النظام ليشهد على اجملازر الي تشكل جرمية إابدة مجاعية مكتملة 

األركان، والي سترتك بصماهتا على الروس إضافة للنظام وحلفائه.
    فهل بقي من يثق ابلروس وبوتني وهم يتفرجون اآلن على مآسي الشعب السوري 
وعلى بيئته بعد استمرار احلرائق واتساعها وهي جبانب محيميم، بعد أن ساعدت 

روسيا يف إمخاد حرائق تركيا وإسرائيل.
روسيا جاءت إىل سورية حلماية نظام قمعي يقتل شعبه، ولتوطد مرحلة جديدة من 
اترخيها ابلوصول واالستحواذ عل املياه الدافئة الي شكلت احللم الروسي منذ القدم، 

أما عدا ذلك فليس يف حساابهتا.

محمد عمر كرداس

بوتين المراوغ من يثق بالروس

كاتب سوري

ت
مقاال

مضــى علــى التدخــل الروســي العســكري املباشــر يف ســورية ضــد الفصائــل املســلحة املعارضــة 
حــوايل اخلمــس ســنوات، ومــن غــري الواضــح بعــد كــم مــن الوقــت حتتــاج هــذه القــوة العســكرية 
)الــي كانــت يف وقــت مــا تدعــى ابلقــوة العظمــى الثانيــة عامليــاً( إلهنــاء مهمتهــا الــي ادعــت 

بدايــة أهنــا لــن تســتغرق أكثــر مــن ثاثــة أشــهر.
ميكــن فهــم أن الــروس بتدخلهــم العســكري يف ســورية خريــف العــام 2015 كانــت لديهــم 
قناعــة إبمكانيتهــم التصــّرف يف املنطقــة، بوصفهــم دولــة عظمــى تفــرض أجندهتــا منفــردة. 
ولكننــا نعتقــد أبن األمــريكان ومنــذ بيــان جنيــف )1( يف 2012، كانــت لديهــم الرغبــة يف 
التمــدد الروســي يف ســورية، مــن اتفاقــات خفــض التصعيــد واملصاحلــة مــع تركيــا، وعــودة 
مناطــق واســعة إىل ســيطرة النظــام وداعميــه، كمــا كان اتفــاق املصاحلــة يف اجلنــوب برعايــة 
مــن خــال  السياســي يف ســورية  احلــل  أمــريكا ممســكة مبســتقبل  تبقــى  أن  أمريكيــة، علــى 
ثقــل احلضــور يف مناطــق تضــّم معظــم مصــادر الطاقــة الســورية، وممارســة دوٍر معطّــل للحــل 
الروســي القائم على البدء إبعادة اإلعمار وعودة الاجئني، وأن تكون التغيريات السياســية 
شــكلية. وهــذا مــا يفســره تصريــح جيمــس جيفــري، الــذي قــال: »وظيفــي هــي خلــق مســتنقع 

للــروس هنــا«.
ومــن هنــا كانــت عمليــة عــودة الاجئــني وإعــادة بنــاء اقتصــاد ســورية مــن بــني املهــام ذات 
األولويــة ابلنســبة لروســيا، ويف املقابــل كانــت العقــوابت الغربيــة وخاصــة قانــون قيصــر جتعــل 
مــن املســتحيل علــى روســيا حــىت اآلن إمتــاك اســرتاتيجية موحــدة إلعــادة البنــاء بفــرص 
ماليــة واقتصاديــة واســتثمارية حمــدودة. ابلرغــم مــن احملــاوالت العديــدة لتحويــل تركيــز السياســة 
األوروبيــة جتــاه ســورية مــن »إزالــة األســد أبي مثــن« إىل املســاعدة يف تلبيــة االحتياجــات 
اإلنســانية للســوريني، مبــا يف ذلــك املناطــق الــي تســيطر عليهــا احلكومــة يف دمشــق، وتنميــة 
اجملتمــع املــدين يف ســورية. مــع إدراك روســيا أهنــا غــري قــادرة وإيــران، علــى حتمــل تكلفــة إعــادة 
إعمــار، وتعلــم أن إطــاق هــذه العمليــة حباجــة إىل األمــوال األوروبيــة واخلليجيــة، وحــىت ذلــك 

الوقــت تركــز روســيا، علــى دفــع النظــام إلنقــاذ ذاتــه مــن االهنيــار االقتصــادي.
ويف ســياق حتقيــق الطمــوح الروســي إبجيــاد نفــوذ يف منطقــة البحــر املتوســط، وهــو مــا يســتلزم 
التنســيق مــع خمتلــف الــدول الفاعلــة يف هــذه املنطقــة، حيــاول الــروس زايدة أوراقهــم الراحبــة 
مــع  تتوافــق  إدلــب بصيغــة  مــن خــال صفقــة حمتملــة حــول  مــع تركيــا  بتثبيــت شــراكتهم 
انســحاب القــوات الرتكيــة مــن املناطــق الواقعــة جنــوب الطريــق الســريع M4 يف إدلــب، 
مقابــل إعــادة منبــج وتــل رفعــت.  يف املســعى الروســي لتثبيــت مــا حتقــق مــن ســيطرة روســية 
علــى املــوارد اإلقتصاديــة الســورية ميكــن فهــم ثبــات املوقــف الروســي املرتكــز حــىت اللحظــة 
علــى ضمــان إســتمرارية الشــرحية احلاكمــة يف ســورية حلــني تثبيــت مصاحلهــا املســتقبلية مــن 
خــال اتفــاق دويل مــع األمــريكان. مــن هنــا تظهــر املخــاوف الروســية مــن احتماليــة جنــاح 
النظــام الســوري بتحقيــق حتــّول يف عاقتــه مــع دول أوروبيــة، تعطيــه حيــزاً جديــداً للمنــاورة، 
كتلــك الــي اعتــاد عليهــا بــني روســيا وإيــران طــوال الســنوات األخــرية، بعــد أنبــاء متناقلــة 
تشــري إىل حتــول سياســي فرنســي حنــو دول املنطقــة، يقــوده الرئيــس إميانويــل ماكــرون، انطاقــاً 
مــن لبنــان. ارتفــاع منســوب هــذه املخــاوف، تعــر عنــه االنتقــادات الــي تُنشــر يف الصحــف 
الروســية ألداء رأس النظــام الســوري، وحتديــداً حماولتــه مغازلــة حكومــات خليجيــة وأوروبيــة، 
ألهــداف اقتصاديــة، متعلقــة إبعــادة اإلعمــار. لذلــك فــإن ماســعت إليــه موســكو مــن إعــادة 
أتهيــل نظــام األســد كرمــٍز لاســتقرار يف املنطقــة قــادر علــى جــذب اإلســثمارات لصــاحل 
الشــركات الروســية يف إطــار إعــادة اإلعمــار، لــن يكــون ممكنــاً. مــن هنــا كانــت اهلجمــة 
اإلعاميــة الــي إســتهدفت األســد، وتصويــره علــى أنــه فاســد بشــكل ميــؤوس منــه وغــري صــاحل 
للحكــم، مشــرية إىل أن الوقــت قــد حــان لتغيــريه بزعيــم جديــد. وأن روســيا تعتقــد أبنــه مل يعــد 
قــادراً علــى قيــادة البــاد بعــد اآلن، وأنــه جيــر موســكو حنــو الســيناريو األفغــاين. وابلتــوازي كان 
ســعي موســكو لفتــح خطــوط التواصــل مــع رمــوز املعارضــة، كمــا دعــت اخلارجيــة الروســية 
معارضــني إىل موســكو للتباحــث يف ســبل إطــاق املســار السياســي، وجتــري اتصــاالت مــع 

آخريــن ميثلــون بعــض أطيــاف املعارضــة وتدعــو َمــن ليســوا متشــّددين إىل العــودة إىل ســورية 
مــع االســتعداد حلمايــة وجودهــم. 

وابلتــوازي كانــت عمليــة تثبيــت الســيطرة اإلقتصاديــة علــى مــوارد الطاقــة الســورية مــن خــال 
حزمــة مشــاريع تعتــر تعديــاً ملذكــرة تفاهــم وقعتهــا ســورية مــع روســيا يف منتصــف تشــرين 
الثــاين 2017 وال تشــمل علــى 40 مشــروع طاقــة علــى األقــل، يف أتكيــد علــى أن روســيا 
هــي البلــد الوحيــد الــذي ســيلعب دوراً يف إعــادة بنــاء منشــآت الطاقــة الســورية. وإن كان 
لنــا أن نتســاءل مــن الــذي مينــع الكرملــني مــن إجنــاز النصــر النهائــي يف ســورية، هنــا ميكــن 
أن نعــي أن الــروس يدركــون أنــه طاملــا بقيــت أســرة األســد يف الســلطة، تصبــح مســتحيلة أيــة 
إصاحــات جديــة. وأهــم مــا يف األمــر، أن روســيا، وخــال الســنوات الــي انقضــت علــى 
اخنراطها يف العملية العسكرية، قد عجزت عن مأسسة وجودها يف سورية، إذ عجزت عن 
إجيــاد قــوى خملصــة هلــا كليــاً ولــويب سياســي مؤثــر، ميكــن ملوســكو أن تســتند إليــه، وهــي تدفــع 
دمشــق حنــو هــذه اخلطــوات أو تلــك.  ممــا ذكــر أعــاه نســتنتج أن عــودة روســيا إىل الشــرق 
األوســط مــع محلتهــا العســكرية، هتــدد أبن تتحــول ابلنســبة ملوســكو، إىل مــأزق. حيــث أن 
موســكو تشــعر ابلقلــق مــن أن االنتصــارات العســكرية الــي حّققتهــا يف ســورية وتغيــري موازيــن 
القــوى اجليوسياســية يف املنطقــة، وجناحهــا يف اســتعادة الــدور الروســي الشــرق األوســطي، مل 
يرتجــم حبــّل سياســي يكــّرس عــودة نفوذهــا ابعــرتاف أمريكــي ودويل رمســي. كمــا أن أتخــري 

احلــّل السياســي يتيــح إليــران مزيــداً مــن الوقــت كــي تطــّور نفوذهــا علــى األرض الســورية.
لذلــك جنــد العديــد مــن التســريبات مــن مصــادر روســية توحــي أبن اســتقالة الرئيــس الســوري 
احملتملــة ليســت مســتغربة، فهــو بتحليلهــا ومنــذ مطلــع »الربيــع العــريب« يف العــام 2011 مل 
يكــن شــخصية مرحيــة، ألنــه ال يتقبــل املعارضــة، وهــو ليــس مقبــواًل مــن الــوالايت املتحــدة 
ومــن حــكام اخلليــج. واحلديــث هنــا ال يتنــاول األســد كشــخصية سياســية، بــل يتناولــه كرمــز 
للحكــم، كرمــز لذلــك النظــام الــذي قامــت اإلنتفاضــة ضــده، وابلتــايل تعتــر أن اســتقالة 

األســد ســتكون منطقيــة، لــوال غيــاب الشــخصية الــي حتــل مكانــه. 
إال أن الضغــط األمريكــي والغــريب للمزيــد مــن تعميــق األزمــة الروســية يف ســورية مــن خــال 
غــارات  واســتمرار  ســورية،  إبعمــار  املســامهة  ومنــع  دمشــق  مــع  السياســي  التطبيــع  منــع 
الطــريان الصهيــوين علــى األهــداف اإليرانيــة يف ســورية، يف إطــار الســعي إىل إرضــاخ روســيا 
قبــل اجللــوس علــى طاولــة التفــاوض، قبــل االنتخــاابت الرائســية الســورية منتصــف العــام 
املقبــل، حســب اعتقــاد غــريب. وبــني الرهــاانت الروســية واألمريكيــة - الغربيــة، تتفاقــم األزمــة 
االقتصاديــة يف ســورية، يف انتظــار جلــوس الطرفــني إىل مائــدة التفــاوض بعــد اختبــارات مؤملــة 
علــى الســوريني يف مناطــق النفــوذ الثــاث. ويف انتظــار ذلــك نعتقــد أن ســورية لــن تــرى أي 
أمــل مــن دون الشــروع الفــوري يف عمليــة االنتقــال السياســي، وكل مــا هــو دون ذلــك، ليــس 

ســوى انتحــار للســلطات القائمــة وإطالــة أمــد معــاانة الســوريني.

د. م. محمد مروان الخطيب

ورطة روسيا السورية

كاتب وباحث سوري
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ت
مقاال

مخــس ســنوات انقضــت علــى أول ضربــة لســاح اجلــو الروســي يف ســورية، ومــا 
زالــت املراصــد والشــبكات احلقوقيــة توثــق جرائــم الــروس حبــق الشــعب الســوري 

منــذ 29 أيلول/ســبتمر 2015 وحــىت يومنــا هــذا.
ُعرفــت الدولــة الروســية بكذهبــا وكأهنــا املدرســة الــي ختــرج منهــا نظــام األســد، 
وهكــذا معظــم األنظمــة الديكتاتوريــة، إال أن الفــارق هنــا هــو اخلــرة الطويلــة 

وإتقــان هــذا الفــن مــن نظامــي األســد والكرملــني.
مــرر النظامــان علــى الــدول والشــعوب أكاذيــب متعــددة، بــدأت مــن أكذوبــة 
إعــان التدخــل الروســي يف 2015م، وكأهنــم مل يكونــوا خمرتقــني لســورية منــذ 
عقــود ماضيــة، وال كأن جيشــها »العــريب الســوري« هــو »العــريب الروســي« وال 
الســاح املســتخدم أبيــدي جيــش النظــام املهــرتئ، هــو ســاح روســي الصنــع، 
إذاً التدخــل الروســي يف ســورية كان منــذ عشــرات الســنني وإعاهنــم عــن ذلــك 

كان يف 2015م كمــا أرى.
أمــا األكذوبــة الثانيــة فهــي الرتويــج أبن التدخــل الروســي املزعــوم كان بطلــب 
مــن بشــار األســد، وفيهــا شــقني مــن التاعــب، األول: إيهــام املتلقــي أبن بشــار 
األســد لــه قــرار، وهــذا ليــس صحيحــاَ، والثــاين: أن الــروس قدمــوا إعانــة لــه فقــط، 
وهــذا أيضــاً غــري صحيــح، فــاألول نقضتــه روســيا بعدمــا مّكنــت نفســها داخــل 
الــرتاب الســوري، فتعاملــت مــع »ذيــل الكلــب« ابلطريقــة الــي وجــب التعامــل 
هبــا معــه، والثــاين أن لروســيا أطماعهــا اخلاصــة الــي تتكشــف ابلعقــود الــي توقعهــا 

وأماكــن ســيطرهتا وتوزعهــا.
والوجــود الروســي يف ســورية يصعــب توصيفــه ابالحتــال، ألن االحتــال يفــرتض 
أن لديــه مســؤوليات وواجبــات أمــام الشــعب الــذي يقــوم ابحتالــه، وهــذا الــذي 

مل تكــن جمــرد طائــرة تقــّل اخلميــي يف رحلــة العــودة مــن ابريــس إىل طهــران العــام 
1979؛ بــل كانــت تقــّل أيضــاً ذلــك املخطــط الضخــم لشــرق أوســط جديــد، 
يهــدف بشــكل أساســي إىل ترســيخ وجــود الدولــة العريــة ابملنطقــة، ومتكينهــا 

مــن الســيطرة املطلقــة عليهــا وعلــى مقدراهتــا:
- جغرافيّــاً: لتجســيد شــعار إســرائيل الكــرى )مــن النيــل إىل الفــرات(، علــى 

أرض 
  الواقع.

- واقتصــادايً: مــن خــال احللــم اإلســرائيلي ابملشــاريع واالســتثمارات الضخمــة 
علــى فوهــات اآلابر النفطيــة علــى وجــه اخلصــوص. 

- وثقافيــاً: وهــو األهــم، بغــرس مفاهيــم جديــدة يف العقــل العــريب، وخاصــة 
جبيــل أو أجيــال الشــباب للهيمنــة عليــه، وتســطيحه وهتيئتــه للقبــول هبــذا الوجــود 
أو  قبولــه  مــن  متنعــه  الــي كانــت  النفســية  احلواجــز  الغريــب يف وطنــه، وإزالــة 

التطبيــع معــه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف. 
حاولــت إســرائيل هــذا مــن قبــل وابءت حماوالهتــا ابلفشــل مــع الشــعب املصــري 
عربــة  وادي  اتفاقيــة  عــر  األردين  الشــعب  مــع  مثّ  ديفيــد،  بعــد كامــب  أّواًل 
الشــهرية، بــل حــىت مــع الشــعب الفلســطيي مــن خــال اتفاقّيــي أوســلو األوىل 
والثانيــة، وكانــت تعلــم أن هــذه االتفاقيــات مــع احلاكــم مهــددة ابلــزوال بــزوال 

احلاكــم الــذي وقّــع عليهــا يومــاً.
ابلشــرق  للوضــع  العامــة  وابلنظــرة  ابســرتاتيجّيتها،  حتــّول كبــري  مــن  إذاً  البــد 
األوســط مــن جديــد، وحــدوث مثــل هــذا التحــّول ال يتــّم بســهولة، بــل البــد مــن 
صدمــة هائلــة جتعلــه مقبــواًل، أو مفروضــاً كحــّل ال بديــل لــه، وقــد تطلــب هــذا 

منهــا العمــل علــى حموريــن اثنــني:
القمعيــة  أنظمــة احلكــم االســتبدادية، وتشــجيعها يف ممارســاهتا  أوهلمــا: دعــم 

مل تنجــح روســيا ابلوصــول إليــه يف ســورية رغــم حماولتهــا ذلــك، فـ«الغــزو الروســي« 
أدق توصيفــاً مــن االحتــال الروســي.

وإن صــح أن النظــام قــام بدعــوة الــروس واإليرانيــني مــن قبلهــم، فهاتــني خيانتــني 
كل واحدة منهما أعظم من األخرى، ألن النظام يقتل الشــعب واســتعان على 

الشــعب ابألجنــيب، وهــذه تــودي بنــا إىل الكذبــة الثالثــة املمزوجــة أبكاذيــب.
ويف كذبــة اثلثــة، فيهــا واحــدة روســية وأخــرى دوليــة، احلــرب األهليــة الســورية الــي 
روج هلــا اجملتمــع الــدويل ليفضــي إىل احلــل ابلتفــاوض الســلمي، غــري صحيحــة، 
فحــىت هــذه اللحظــة مل تنــف األغلبيــة العربيــة الســنية مكــوانً مــن املكــوانت، ومل 
تنظــر إليــه علــى أنــه ال يســتحق احليــاة، وال املكــوانت الســورية األخــرى جتــاه 
بعضهــا البعــض، وهــذا ينفــي الركــن األســاس يف احلــرب األهليــة، والتوصيــف 
الصحيــح حــرب الســلطة الغاصبــة جتــاه الشــعب، وتســلط عصابــة واحــدة علــى 

رقبتــه، يدعمهــا شــياطن اإلنــس واجلــن.
حملاربــة  ســورية  يف  تدخــل  أبنــه  الروســي  فهــي كذبــة  منهــا  اآلخــر  الشــق  أمــا 
اإلرهــاب، ويف أول ضربــة عســكرية بتاريــخ 30 أيلول/ســبتمر / 2015 قــال 
إنــه اســتهدف »داعــش« ليتبــني أن اهلــدف كان فصيــًا اتبعــاً للجيــش احلــر، 
ومــن تلــك اللحظــة بــدأت األكاذيــب تتــواىل يف هــذا الســياق، حيــث أن الــروس 
تدخلــوا لإلجــرام ضمــن حمــور الطائفيــني الــذي يســميه البعــض حمــور الثالــوث 
)النظــام وإيــران وروســيا( علــى أســاس طائفــي وبدافــع ديــي ضــد أهــل الســنة 

يف ســورية.
وهــذه الكذبــة الرابعــة أبن روســيا »مل تتدخــل علــى أســاس ديــي«، وال أهــداف 
اجلنــود  مباركــة  وهــي  اتبعنــاه،  الــذي  الواقــع  ينقضــه  ذلــك  هلــا، وكل  عقائديــة 

الدميقراطيــة  )بواحــة  مقارنتهــا  مــن  العــريب  اإلنســان  يتمكــن  لكــي  لشــعوهبا، 
إســرائيل( كمــا حيلــو هلــا أن تطلــق علــى نفســها. 

اثنيهمــا: خلــق نظــام مــواٍز هلــا ابملنطقــة وهــو النظــام اإليــراين، وإطــاق يــده 
الجتيــاح دول املنطقــة وتدمريهــا والتنكيــل بشــعوهبا، ليظهــر للجميــع يف النهايــة 
أن إيــران ابملقارنــة مــع إســرائيل، ماهــي إاّل ســيُل مهجيــٍة عــرٌم اجتــاح دوهلــم، 
واحتــّل حــىت اآلن أربــع عواصــم عربيــة بشــكل أو آبخــر، وراح يشــكل خطــراً 
منهــا  واخلليجيــة  األخــرى  العربيــة  العواصــم  واحتــال  ابلتمــدد  يهــدد  مرعبــاً 
خباصــة، كمــا مارســت ميليشــياته املشــهورة جرائمهــا املروعــة مــن قتــل وتنكيــل 
وتشــريد وجتويــع وقهــر إىل آخــر حلقــات سلســلة مهجيتهــا املعروفــة، ابملقابــل 
األنظمــة  حلمايــة  قويّــة  - كــدرع  لنفســها:  ابلرتويــج  ســتقوم  )إســرائيل(  فــإن 
العربيــة مــن االجتيــاح اإليــراين كمــا حصــل للــدول العربيــة األخــرى. - وكمنفســة 
للدميقراطيــة. - وكحمامــة للســام يف املنطقــة رغــم كل ممارســاهتا الاإنســانية 

الســابقة والاحقــة ضــد فلســطني وشــعبها.
وعليــه فاملطلــوب مــن اإلنســان العــريّب املقارنــة بــني هذيــن املشــهدين املرســومني 
بدقّــة، يف حماولــة ملســح الصــورة الســّيئة إلســرائيل )احملتــل الوحشــي الــذي احتــل 
فلســطني وارتكــب اجملــازر حبــق أهلهــا منــذ ثاثينيــات القــرن املاضــي، وطــرد 
مليــون إنســان مــن أرضــه(، ورســم صــورة جديــدة عنــه متكنــه مــن حتقيــق هدفــه 
العميــق يف الوصــول إىل تطبيــع عاقاتــه مــع الشــعوب بعدمــا جنحــت يف ذلــك 
مــع احلــكام. وهلــذا فقــد توّجبــت عليهــا احملافظــة علــى األنظمــة القمعيّــة ابملنطقــة 
مــن جهــة، وعلــى النظــام )اإليــراين( مــن جهــة أخــرى.  فإيــران اجلمهوريــة الــي 
صنعــت ابلغــرب، جيــب أن تكــون جاهــزة ورهــن اإلشــارة لتنفيــذ الــدور احملــدد 
هلــا خطــوة خطــوة، وعلــى الغــرب أن حيافــظ علــى وجودهــا، ومنــع املســاس هبــا. 
وألجــل هــذا فقــد ســّلمتها أمــريكا مفاتيــح العــراق كاملــة ابحتــال غــري معلــن، 

الــروس مــن الكنيســة الروســية األرثوذكســية، ووصفهــا للحــرب ضــد الشــعب 
الســوري، ابملعركــة املقدســة ضــد اإلرهــاب، الــذي مل يتــول القضــاء الفعلــي علــى 
تنظيــم الدولــة والتشــكيات اإلرهابيــة العراقيــة واألفغانيــة واللبنانيــة، ومل حيــارب 
ســوى اجليــش احلــر وأبنــاء ســورية، يف الوقــت الــذي كان ســاح دعــاة احلــرب 
علــى اإلرهــاب موجًهــا علــى الشــعب، وســاح الشــعب موجــه علــى اإلرهابيــني 
مــع  هلــا  فتقــول: ال مشــكلة  احلقيقيــني. تكــذب روســيا سياســياً، وعســكرايً، 
»املعارضــة املعتدلــة«، وتلعــب علــى التوصيفــات الــي تســقط مضامينهــا حبســب 
مصاحلهــا، والعكــس صحيــح فهــي ال حتــاور ســوى نفســها وال متلــي أجندهتــا 
ســوى علــى ذيلهــا، الــذي أدخلهــا وجعــل هلــا شــأانً كــي يقــول الشــعب فاوضــوا 
مــع رأس النظــام احلقيقــي »الروســي واإليــراين واإلســرائيلي« وال تتفاوضــوا مــع 
أبهنــم ال  الروســية،  األكاذيــب  دمشــق. كذبــة سادســة يف سلســلة  ذليهــم يف 
يهمهــم بقــاء نظــام األســد وال بشــار، ولــو كان ذلــك صحيحــاً لتخلصــوا منــه، 
وحاولــوا أن جييــدوا يف كذبــة جديــدة وهــي تبييــض وجههــم أمــام الشــعب الســوري 

منــذ بدايــة غزوهــم لســورية إبزالــة ديكتاتورهــا.
لســورية،  الروســي  الغــزو  عــن  غــري راض  الــدويل  اجملتمــع  يقولــون إن  وســابعة، 
وهــذا أيضــاً غــري صحيــح، فلديهــم كل الطــرق املتاحــة إليقــاف هــذا الــدور، 
لكــن يبــدو أن ذلــك مرتبــط أبلعــاب كــرى دوليــة، ال منــاص مــن ترتيبهــا إال 
هبــذا الشــكل، لتخــدم مصــاحل الــدول العظمــى علــى دمــاء الشــعوب الريئــة، يف 
أكذوبــة بكيــت مــن إيامهــا دمــوع األمهــات، وراح ضحيتهــا املايــني، كــي يقــوم 
بوتــني ابســتعراض يتفاخــر بــه، ويرســخ وجــوده يف ســورية لســنوات عديــدة، وميــدد 

احلكــم لنفســه يف روســيا لســنوات مديــدة.

رغــم أهنــا مل تتمكــن مــن احتــال شــر واحــد مــن العــراق يف حــرب الســنوات 
الثمــاين اجلهنميــة معهــا. كمــا أن إســرائيل مل تفكــر يومــاً بقصــف أي مفاعــل 
نــووّي إيــراين، بينمــا مل تنتظــر، كمــا هــو معــروف، حلظــة واحــدة لتقصــف مفاعــل 

متــوز النــووي يف العــراق.
ويف اخلتــام فــإن إســرائيل الســاعية اليــوم للســام مــع األنظمــة العربيّــة، مل تكــن 
هتــدف إىل الســام يومــاً يف كل مراحــل وجودهــا علــى أرض فلســطني، بــل 
ــة لــه، كمــا حصــل حــني  كانــت علــى العكــس متامــاً تقــّوض أيّــة حماولــة حقيقّي
رفضــت املبــادرة الــي أطلقتهــا اجلامعــة العربيــة يف مؤمتــر القمــة ببــريوت 2002 
واملعروفــة مببــادرة امللــك عبــدهللا؛ والــي كانــت فرصــة مثينــة هلــا لــو أرادت الســام 
فعــًا، فقــد عرضــت هــذه املبــادرة علــى إســرائيل اعــرتاف الــدول العربيــة )مجيعهــا( 
هبا، وتطبيع العاقات معها مقابل إنشــاء دولة فلســطينية على حدود 1967 
الفلســطينيني  الاجئــني  وعــودة  احملتــل،  الســوري  اجلــوالن  مــن  واالنســحاب 
لبلدهــم. وهــذا يؤكــد أهنــا، أي إســرائيل، ال تريــد اتفاقــاً مــع العــرب جمتمعــني، 
بــل تريــد أن تفــرض علــى كل دولــة اتفاقــاً منفــرداً، تقبــل مــن خالــه شــروطها 

وإماءاهتــا عليهــا، كمــا يتــم عــادًة يف اتفاقــات األقــوايء مــع الضعفــاء.
وصلــت إســرائيل إىل بغيتهــا جمــاانً دون أن تتنــازل عــن شــيء، وإىل دفــع العــرب 
للهرولــة ابجتاههــا طلبــاً للحمايــة مــن الفزاعــة اإليرانيــة الــي نصبوهــا هلــم، فقامــت 
ابســتقباهلم وهتدئــة روعهــم ممــا ينتاهبــم مــن خــوف مــن البعبــع اإليــراين احملــدق 
هبــم. لقــد اتضحــت احلقيقــة، وتبــنّي للجميــع أن دور إيــران املســرحي يف حماربــة 
التطبيــع ابت مكشــوفاً متامــاً كدورهــا يف قيــادة حمــور املقاومــة واملمانعــة ولعقــود 
...! وما على)إسرائيل( إال أن تشكر الصديقة )إيران( على ما قدمته هلا من 

خدمــة مل تكــن حتلــم هبــا يومــاً وعلــى طبــق مــن مــاس، وابجملــان.

فاتح حبابه

عصام حقي

أكاذيب الروس في سورية

الدور اإليراني في التطبيع

إعالمي وكاتب سوري

كاتب سوري
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Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları kapsamında, yararlanıcılara yöne-
lik Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim sonunda yararlanıcılara sertifikaları takdim edildi. 

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerinin yanında olma-
ya devam ediyor. Personellerinin ve gönüllülerinin desteğiyle birlikte, hijyen kiti yardımları tüm 
hızıyla sürdürüyor.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sosyal Uyum, Sağlık ve Psikososyal Destek programları 
işbirliğiyle, miniklere yönelik, Sporda Kardeşlik Projesine başladı. Etkinlikte, çocuklarının koordi-
nasyon ve motor gelişimi desteklerken, akranlarıyla da keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

EU Delegation Turkey desteklediği Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, Danışma 
Kurulu üyelerine yönelik odak grup görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantı sonunda katılımcılara, süreçlere kat-
kılarından dolayı teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamındaki bilgilendirme çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hi-
jyen kiti yardımları devam ediyor. Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi ve Hayata Destek Derneği iş 
birliğiyle, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

نظم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي  يف )مرسني( دورة  تدريبية   لتنمية املهارات االجتماعية تقدم  للمستفيدين يف إطار جهود 
تنمية سبل العيش. هذا وقد  مت تسليم الشهادات للمستفيدين يف هناية التدريب.

يواصل املركز اجملتمعي التابع للهال االمحر الرتكي يف) أنقرة( وقوفه إىل جانب احملتاجني- يف ظل فرتة تفشي فريوس كوروان- 
وذلك من خال تقدمي الدعم- طرود أدوات  النظافة-  أبقصى سرعة عر املوظفني واملتطوعني. 

بدأ املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) قيصري( برانمج الزمالة الرايضية املوجه  لألطفال ،وذلك  ابلتعاون مع برامج التضامن االجتماعي والصحة 
والدعم النفسي واالجتماعي. يف هذا النشاط ، يتم دعم التنسيق والتنمية احلركية ألطفاهلم ،ابلتزامن  -ايضا  -  مع  توفري وقت ممتع  هلم مع أقراهنم.

املراكز اجملتمعية للهال األمحر الرتكي عقد املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي  يف )إزمري(- املدعوم من قبل وفد  االحتاد األورويب يف تركيا- ابلتعاون 
التآلف االجتماعي اجتماعا مركزا مع  أعضاء اجمللس االستشاري .. ويف هناية االجتماع مت تقدمي شهادات تقديرية للمشاركني يف االجتماع  مع فعاليات 

تقديرا جلهودهم

تستمر  جهود التوعية  واإلرشاد و محات  توزيع  طرود  النظافة  للمحتاجني  -يف إطار  التدابري املتخذة ملواجهة فريوس كوروان.  
ويف  هذا السياق  ، قام املركز اجملتمعي  التابع  للهال األمحر الرتكي يف) أضنة( ابلتعاون  مع  مجعية دعم احلياة بزايرة للعمال الزراعيني املومسيني.

Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi, merkezinden yararlanan yerel ve farklı milletten miniklerle birlikte, 
ebru atölyesi düzenledi. Etkinlik sonunda, hem birbirinden güzel ürünler ortaya çıktı hem de çocukları 
keyifli vakit geçirdi.

نظم املركز اجملتمعي التابع للهال االمحر الرتكي يف )كوجلي( ورشة عمل »الرسم على املاء« لكافة  املستفيدين من املركز - سواء أكانوا حمليني أم من جنسيات خمتلفة-  
ويف هناية الفعالية عرضت منتجات غاية يف الروعة واجلمال،  وقضى األطفال وقتا ممتعا.

Aşure Ayı geldi,kardeşlik sofraları kuruldu. Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi ,Sosyal Uyum 
kapsamında aşure paketleri hazırladı.  Türk ve Suriye mutfağına ait aşure tarifleri ile birlikte ailelere 
verdi.  Her aileden,kendi ülkesine ait bir tarif ile komşusuna hediye etmesini istedi.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Ekibinin çalışmalarıyla, Kay-
nakçılık Kursu’ndaki yararlanıcılara, “Bulaşıcı Hastalıklar ve  Pandemi Döneminde Hijyen Kuralları 
Eğitimi” gerçekleştirdikten sonra hijyen setlerini teslim etti.

حل شهر عاشوراء ، وأعدت  موائد  األخوة قام املركز  اجملتمعي  التابع  للهال  األمحر  الرتكي  يف مدينة  )بورصا ( إبعداد طرود  
عاشوراء الغذائية ، وذلك يف  إطار التآلف االجتماعي .وقدمت الطرود  الي   ترجع  وصفاهتا للمطبخني الرتكي  للعائات؛  حيث 

طلب من كل أسرة أن هتدي جارهتا وصفة من  وصفات  بادها.

قام املركز اجملتمعي التابع   للهال األمحر الرتكي يف )أنقرة( ابلتعاون  مع  فريق الدعم الصحي والنفسي  بتسليم طرود  النظافة إىل املستفيدين من دورة 
اللحام ، وذلك  بعد إجراء »التدريب على قواعد النظافة يف األمراض املعدية خال فرتة اجلائحة«.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olduğu Havacılık, Uzay ve Tekno-
loji Festivali TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Gaziantep’te, organizasyon 
nedeniyle haklı bir gurur yaşanıyor.Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabir-
ine yaptığı açıklamada, organizasyonda yer alan her projenin ihtiyaçları 
çözebilen, ihtiyaçtan ortaya çıkan eserler olduğunu söyledi. TEKNOFEST’in 
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, şöyle konuştu: “Bin-
lerce proje yarışıyor burada. Bunlardan bazıları üretim aşamasına kadar gide-
cektir. Bunların da hem millete hem de devlete ciddi katkısı olacaktır. Zaten 
Milli Teknoloji Hamlesi de böyle gelişecek. Zaten TEKNOFEST hem Gaziantep 
hem de ülkemiz için büyük bir şans. Milli Teknoloji Hamlesi’nin adımlarını 
atıyoruz bugünlerde. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlar olacak.” Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam bağımsız Türkiye 
hedefine ulaşabilmek için ekonominin ve milli teknolojinin üretilmesi ger-
ektiğine işaret etti.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Mustafa Ali Özgönül ile Sefa 
Burak Memiş’in geliştirdiği “Virtual Eyes” cihazı, görme engellilerin önlerindeki 
nesneleri rahatlıkla fark edip olası kazaların önlenmesine katkı sağlıyor.

TEKNOFEST’e katılmaya hak kazanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni-
yle karantinada kalan iki öğrenci, stantlarına görüntülü bağlanarak aralarında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu ziyaretçilerine projelerini anlattı.

 )TEKNOFEST ( حنن فخورون ابستضافة  مهرجان  تكنوفست :)قال وايل )غازي عنتاب( )داوود جول
للطريان والفضاء  والتكنولوجيا يف مدينة) غازي عنتاب(.وأضاف يف حديث له لوكالة االانضول : “إن كل مشروع 
للمنظمة هو قطعة أثرية تصب يف تلبية االحتياجات” كما وشكر )جول( كل من ساهم يف تنظيم ) تكنوفست( 
وقال: “هناك اآلالف من املشاريع الي  تتنافس هنا، وسيصعد بعضها إىل مرحلة اإلنتاج، وستقدم هذه- ايضا- 
مسامهة جادة ألمتنا ودولتنا، وسوف تتطور حركة التكنولوجيا الوطنية”, وأضاف :  “على أي  حال فإن ) 
تكنوفست ( تعد فرصة ذهبية لكل من )غازي عنتاب( و)تركيا(؛ فنحن يف هذه األثناء خنطو خطوات هامة يف 
جمال احلركة  التكنولوجية. وستكون هذه  العملية يف املستقبل أفضل بكثري” كما اشارت رئيسة بلدية )غازي 

عنتاب( )فاطمة شاهني(  إىل أمهية االقتصاد والتكنولوجية من أجل الوصول إىل تركيا مستقلة.

مت تطوير جهاز “العيون االفرتاضية” بواسطة طاب من كلية اهلندسة جبامعة )كوجايل( وهم : )مصطفى علي أوزغونول( 
و و)صفاء  بوراك ميميش( ، حيث  ميكن للجهاز  اكتشاف األشياء املوجودة أمام ضعاف البصر بسهولة  ،واملسامهة يف 

منع احلوادث احملتملة.

شارك  طالبان ممن  كان حيق  هلما املشاركة  يف  مهرجان TEKNOFEST -  كاان بقيا يف احلجر الصحي بسبب 
فايروس كوروان - مشاريعهما مع الزوار عر خاصية  بث الفيديو من أماكنهم، حىت إن من بني الزوار الذين شرحوا هلم  

مشاريعهم  الرئيس )رجب طيب أردوغان(

تكنوفست فخر في غازي عنتاب

دراسة مقدمة من طلبة الجامعات لزيادة الوعي عن األشخاص الذين يعانون من فقد البصر 

 كوفيد 19 لم يستطع من منع الحماس في تكنوفست 

Gaziantep’te TEKNOFEST gururu

Üniversitelilerden görme engellilerin farkındalığını artıracak çalışma

TEKNOFEST heyecanlarına Kovid-19 bile engel olamadı

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 16 lisanslı pilotun mücadele ettiği finalde derec-
eye giren Atakan Mercimek, Yasin Can Çelik, Özgürcan Çelik Türkiye’yi temsil edecek 
isimler oldu.

فاز كل من) ايسني جان تشلك ( و) ااتكان مرجيماك( و)أوزغور جان تشليك( يف متثيل تركيا عر هنائيات مسابقة الطريان 
الي عقدت يف )تركيا( وشارك فيها 16 طيارا مرخصا .

حصلوا  على  تذاكر كأس العالم  بطائرات بدون طيار في  تكنوفست 
TEKNOFEST’te Dünya Drone Kupası bileti aldılar

Tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdikleri “Pratik5000” ile TEKNOFEST 
2020’de birinci olan KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisiliği Bölümü öğrencileri 
başarılarını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

شارك رئيس اجلامعة الروفسور الدكتور) نيازي جان( جناحات طاب  قسم اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية يف جامعة كهرمان 
مرعش سوتشو إمام الذين حصلوا على املركز األول يف  مهرجان  تكنوفست ) TEKNOFEST( للطريان والفضاء  

والتكنولوجيا عر جهاز “Pratik 5000”   الذي قاموا  بتطويره من أجل الكشف عما بداخل الكهوف من خماطر.

حصلوا على المركز األول عبر جهاز يساهم في العمليات العسكرية
Askeri operasyonlara katkı sağlayacak cihazla birincilik elde ettiler



12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gaziantep 
Üniversitesi’nin iş birliği ile Azez, Afrin ve Cerablus’ta 
inşa edilen Anadolu Kültür Merkezleri, Azez’de ka-
labalık bir davetli topluluğunun katılımıyla törenle 
açıldı.
Azez, Afrin ve Cerablus kentlerinde inşa edilerek 
hizmete giren Anadolu Kültür Merkezleri’nin açılışı-
na; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar 
Çam, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Ab-
dullah Eren, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan 
Vekili Serkan Kayalar, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yıl-
maz, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü, AFAD yetkilileri, 
STK temsilcileri, Anadolu Platformu gönüllüleri ve 
çok sayıda davetli katıldı.
Azez, Cerablus ve Afrin’de hizmete açılan Anado-
lu Kültür Merkezlerinde eğitim, kültür, sanat ve 
fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, 
meslek edindirme kursları düzenleniyor. Ayrıca; 
medya kursları, yazarlık ve okuma atölyeleri, aile 
eğitimleri, psikoloji seminerleri, gazete ve radyo 
çalışmalarıyla toplum yararına her yaşa hitap eden 
kapsayıcı eğitimler düzenleniyor.

افتتحت مراكز األانضول الثقافية- يف أعزاز وعفرين وجرابلس- ابلتعاون مع وقف بلبل زاده، ورائســة شــؤون األتراك 
يف اخلارج واجملتمعات ذات القرىب)YTB( ومبشاركة جامعة غازي 
عنتــاب؛ وذلــك عــر حفــل شــارك فيــه مجــع كبــري مــن الضيــوف  أقيــم 
يف مدينــة إعــزاز . وقــد شــارك يف افتتــاح مراكــز األانضــول الثقافيــة- 
اعــزاز وعفريــن وجرابلــس  مــدن  أقيمــت ودخلــت اخلدمــة يف  الــي 
كل مــن: انئــب وزيــر الثقافــة والســياحة د. ســردار جــام، مديــر عــام 
الشــؤون اإلداريــة يوســف كارال أوغلــو ،  الشــؤون األمنيــة لرائســة 
 )YTB( رئيــس شــؤون األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات القــرىب
عبــد هللا أران ، رئيــس جامعــة غــازي عنتــاب د. علــي غــور .  كمــا 
وحضــر رئيــس وقــف بلبــل زاده تورغــاي ألدمــري، , ووكيــل انئــب 
رئيــس وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة )TİKA( ســاركان كاايالر 
،و انئــب حمافــظ كيليــس عمــر يلمــاز ،و مديــر الرتبيــة يف مقاطعــة 
 )AFAD (كيليــس ، ومســؤولو رائســة إدارة الكــوارث والطــوارئ
، وممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين )STK ( ، ومتطوعــو منصــة 
األانضــول  مراكــز  يف  يتــم  الضيــوف.   مــن  والعديــد  األانضــول 
الثقافيــة- الــي افتتحــت يف اعــزاز وجرابلــس وعفريــن- تنظيــم دورات 
واملوســيقى،  اخلــط  ودورات   ، واللغــة  والفنــون  والثقافــة  التعليــم  يف 
والــدورات املهنيــة.   كمــا و يتــم تنظيــم دورات تدريبيــة شــاملة جلميــع 
األعمــار لصــاحل اجملتمــع. مثــل: وورش العمــل يف الكتابــة والقــراءة 
والدراســات  النفــس  علــم  ونــدوات  لألســرة،  التدريبيــة  ،والــدورات 

الصحفيــة واإلذاعيــة والــدورات اإلعاميــة.

Anadolu Kültür Merkezleri Açıldıافتتاح مراكز األناضول الثقافية  



13

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Ortadoğu Medya İletim Merkezi tarafından Sözlü Tarih Projesi kapsamında ülkemizde 
yaşayan 25 önde gelen Suriyeli misafir ile çekilen biyografik belgeselin çekimleri devam 
ediyor.
Suriyeli önde gelen akademisyen, yazar, şair, fikir adamı, siyasetçi, kanaat önderinin hayat-
larının konu alındığı Sözlü Tarih biyografik belgeseli 300 sorudan oluşuyor ve 25 bölüm ola-
cak şekilde çekiliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest), ‘’İnsanlık Yararına Projeler Sağlık 
ve İlk Yardım’’ kategorisinde Faisal Durbaa ve ekibi, ‘’Uçan Araba Tasarımı’’ kategorisinde 
ise İkranur Şevval Toptaş’ın kaptanlığını yaptığı ANATOLIA takımı dereceye girerek Tür-
kiye ikincisi oldular. Bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” üçüncü kez düzenlendi.
Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuru-
da bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarıştı. Finale kal-
maya hak kazanan Anadolu Öğrenci Birliği öğrencilerini büyük bir başarıya imza attı.
Üç yıldır Bülbülzade Vakfı ‘nın beceri ve akademik gelişim programlarına devam eden 
Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Gaziantep öğrencilerinden Faisal Durbaa ve eki-
bi, ‘’İnsanlık Yararına Projeler Sağlık ve İlk Yardım’’ kategorisinde dereceye girerek Tür-
kiye ikincisi oldular. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören, 
Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Malatya öğrencilerinden İkranur Şevval Toptaş’ın 
takım kaptanlığını yaptığı ANATOLIA takımı ise ‘’Uçan Araba Tasarımı’’ kategorisinde 
dereceye girerek Türkiye ikincisi oldular.

يستمر تصوير الفيلم الواثئقي الذي يتناول السرية الذاتية ل 25 ضيًفا سوراًي ابرزًا يعيشون يف وطننا، يف إطار مشروع )التاريخ 
الشفوي( املعد من قبل مركز الشرق األوسط لإلرسال اإلعامي.

ويتألف الواثئقي” السرية الذاتية ..التاريخ الشفوي” من 300 سؤال و25 حلقة مصورة  ويتناول حياة كبار األكادمييني والكتاب 
والشعراء واملفكرين والسياسيني وقادة الرأي السوريني 

حصل فريق  ANATOLIA  - يف مهرجان الطريان والفضاء والتكنولوجيا   )Teknofest(  على درجة  
ممتازة  على  مستوى  تركيا  ،وفاز ابملرتبة الثانية  وذلك عر )فيصل درابع(  وفريقه  يف  تصنيف “املشروعات 
لصاحل اإلنسانية، الطب واإلسعاف-  وعر  فريق ANATOLIA الذي ترأسه  ) إقرأ نور شوال توب اتش( يف 
تصنيف “تصميم السيارات  الطائرة”. هذا وتستضيف مدينة  ) غازي عنتاب( هذا العام مهرجان الطريان  والفضاء 
والتكنولوجيا )Teknofest(     للمرة الثالثة.حيث يتنافس يف إطار هذا املهرجان أكثر من مخسة آالف متنافس 
من بني مائة ألف شاب تقدموا للمشاركة يف املسابقات التكنولوجية الي نظمت ضمن  21  فئة  خمتلفة .  وقد 

حقق أعضاء )احتاد طاب االانضول ( جناحا كبريا ؛حيث أتهلوا ملرحلة النهائيات.
وقد حصل  الطالب  العضو  يف )احتاد طاب األانضول( )فيصل درابع( وفريقه - الذي استمر وأصدقائه يف تلقي 
برامج التطوير األكادميي واملهارات يف وقف )بلبل زادة( ملدة ثاث سنوات-  - ضمن تصنيف  مشروع الصحة 

واإلسعافات األولية يف )غازي عنتاب (- على الدرجة الثانية  على مستوى  تركيا . 
قد فاز - أيضا - فريق)ANATOLIA(- الذي ترأسته الطالبة )إقرأ نور  شوال توب اتش( وهي عضو يف 
“احتاد طلبة األانضول” يف )ماطية( من مدرسة صاح الدين األيويب الثانوية لائمة واخلطباء ،وذلك يف تصنيف 

“تصميم العرابت الطائرة”

الحصول على المرتبة الثانية في مهرجان تكنوفست للتكنولوجيا استمرارتصوير برنامج التاريخ الشفوي

El Bab’ta seyir halindeki Kızılay aracına açılan çapraz ateş sonucu şehit olan Kızılaycı 
Mehmet Arif Kıdıman’ın cenazesi Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen töreninin 
ardından defnedilmek üzere memleketi Düzce’ye nakledildi. Kızılay yöneticileri ve 
gönüllülerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından şehit Mehmet Arif Kıdıman 
son yolculuğuna uğurlandı.

مت نقل جثمان شهيد اهلال األمحر الرتكي حممد عارف قدمان- الذي استشهد إثر تعرض مركبة اهلال األمحر الرتكي الي 
كان يستقلها إلطاق النار أثناء جتوهلا يف مدينة الباب - اىل مسقط رأسه )دوزجة( . وذلك بعد االنتهاء من مراسم تشييع 
اجلنازة يف مدينة )غازي عنتاب( ، مت نقل جثمان الشهيد إىل مثواه األخري . وقد حضر اجلنازة مديرو ومتطوعو اهلال األمحر.

وداع شهيد الهالل األحمر إلى مثواه االخير
Kızılay Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sözlü Tarih Çekimleri Devam EdiyorTEKNOFEST’te İkinci Oldular!
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لطاملــا ارتبــط مفهــوم الثــورة يف الوعــي اجلمعــّي للمجتمعــات العربيــة، مبــا زرعتــه وكّرســته املناهــج التعليميــة والرتبويــة 
ووســائل إعــام النظــم االســتبدادية مــن مفاهيــم وأفــكار مضللــة. وخباّصــة تلــك التقّدميــة منهــا، إذ غالبــاً مــا كان 
مفهــوم الثــورة يقتصــر إّمــا علــى النضــال ضــّد احملتــّل األجنــيّب املســتعمر لألوطــان، أي مبــا ميكــن تســميته حبركــة 
التحــرر الوطــي الــذي أيخــذ شــكل املقاومــة الشــعبية أببعادهــا املختلفــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
ولعــّل األهــم منهــا املقاومــة املســلحة، وإّمــا علــى االنقــاابت العســكرية الــي مكنــت جماميــع مــن الضّبــاط مــن 

اإلطاحــة ابحلكومــات املدنّيــة والوصــول إىل الســلطة وتســنم مقاليــد احلكــم. 
أّن  يقتضــي الكفــاح الــذي هــو يف حقيقتــه عمــل ثــورّي، إالّ  ولئــن كان التحريــر وطــرد احملتــّل واجبــاً وطنيــاً 
االنقــاابت العســكريّة ال تعــدوا أن تكــون ســلوكاً خيانيّــاً ومؤامــرة ال متــّت للثــورة أبيــة صلــة، فهــي صنيعــة أقليــة 
مــن الطاحمــني للســلطة والثــروة مدفوعــني ومدعومــني، علــى األرجــح، مــن قــوى خارجيــة تضــررت مصاحلهــا 
بوصــول حكومــات وطنيــة اســتحقت قيــادة البــاد وإدارة شــؤوهنا مبــا منحتــه هلــا شــعوهبا مــن شــرعية إبرادة حــرّة 

واعيــة.
إّن مــن أوىل اخلطــوات الــي يلجــأ إليهــا االنقابيّــون، حــال شــروعهم يف تنفيــذ مؤامرهتــم، هــي ســيطرهتم علــى 
وســائل اإلعــام ليمارســوا التضليــل والتريــر لعدواهنــم علــى الدولــة والنظــام، ولكــي يصــّوروا ســلوكهم اخليــايّن 
علــى أنّــه جمــّرد اســتجابة لرغبــات اجلماهــري، وأهّنــم ليســوا أكثــر مــن ممثلــني إلرادة املدنيــني يف التغيــري ابعتبارهــم، 
وهــم العســكريّون، طليعــة اجملتمــع وقــادة للثــورة، مثّ إهنــم، فــور جناحهــم ابالســتياء علــى مراكــز الســلطة واحلكــم، 
يســارعون إىل إصــدار مرســوم للعفــو كــي جينبــوا أنفســهم املســاءلة اجلزائيــة عــن جرائمهــم الــي يطاهلــا القانــون. 
ومــن الافــت واملثــري للســخرية أّن هــذه الطغــم االنقابيــة، املســتولية مبحــض القــوة واملكــر علــى زمــام احلكــم 
ومراكــز الســلطة، تلجــأ إىل أســطرة جرميتهــا الشــنيعة وإىل تقديســها ومتجيدهــا، وإىل إحلاقهــا مبصفوفــة مــن 
الصفــات واإلضافــات كاذبــة ومضللــة، لتغــدو ثــورة شــعبية وتصحيحيــة ومباركــة وجميــدة..، كمــا تعمــد إىل 
جعــل التاريــخ املشــؤوم لفعلهــا اجلرمــّي عيــداً وطنيّــاً يكــره املواطــن املغلــوب علــى أمــره علــى االحتفــال بــه واحلمــد 

والتســبيح ابســم الطاغيــة امللهــم والدكتاتــور املبّجــل.
غــري أّن األخطــر أييت بعــد أن يبســط الطاغيــة ســلطته وحيكــم ســيطرته علــى مجيــع مؤسســات الدولــة، حيــث تبــدأ 
مرحلــة جتريــف احلقيقــة وحتريــف الوقائــع، وتزويــر التاريــخ وكتابتــه مبــا خيــدم رغبــة الدكتاتــور الصارمــة لاســتئثار 
والبقــاء يف الســلطة، ومبــا ينســجم وصــورة املثــال املقــّدس والتجســيد املطلــق للقــوة والقــدرة واإلعجــاز الــذي 

ختتــّص بــه اآلهلــة.  
وفــق رؤيــة املســتبّد، ويف حماولــة لفركــة روايــة تصــادق علــى الزعــم خبلــوده ومبطلــق شــرفه ونبوغــه وحكمتــه، تعمــل 
أجهزتــه األمنيــة والعســكرية علــى حشــد القــوى وتعبئــة كل الطاقــات واملــوارد لتنفيــذ خططهــا، ولعــّل أدوات 
اإلعــام والثقافــة والتعليــم وميادينهــا هــي األكثــر أمهيــة وخطــورة خللــق صــورة مضللــة ووعــٍي مزيـّـف ابلواقــع يف كّل 
مفاصلــه وجتلياتــه، والختــاق أكاذيــب وتقدميهــا علــى أهنــا حقائــق وثوابــت ال جيــوز املــّس بيقينيتهــا املفروضــة. 
هكــذا جنــد أّن االنقــاب بقــّوة الداّببــة واملدفــع علــى الســلطة الشــرعّية هــو بدايــة لقلــب املفاهيــم وتزييــف الوعــي 
وإنــكار احلقيقــة، ومقّدمــة لنســف اهلويـّـة الوطنيــة واإلنســانية لألفــراد واجملتمــع، ولتدمــري تراثــه وحاضــره ومســتقبله، 
ــاً ورمــزاً للمقاومــة  حبيــث يصبــح اخلائــن أمينــاً علــى األّمــة وقضاايهــا، واجملــرم قائــداً ملهمــاً، والعميــل بطــَا قومّي
والصمــود..، فيمــا الوطــّي الشــريف املؤمــن بقيــم احلريــة والعدالــة، مطــارٌد بتهــم العمالــة واخليانــة ووهــن نفســّية 
األّمــة وابلتآمــر علــى النظــام الثــورّي التقّدمــي، مصــريه االعتقــال والتعذيــب والقتــل، أو النفــي والتشــريد والتهجــري.
إذا كانــت الثــورة يف رأي عديــد مــن املفكريــن هــي كســر للحلقــة الصلبــة املغلقــة علــى جمموعــة متحالفــة مــن 
أصحــاب املصــاحل احملتكريــن ملصــادر الثــروة والســلطة، فإهّنــا يف رأي آخريــن فعــل وحــراك شــعيب يهــدف إىل 
التغيــري اجلــذري السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي، وابلرغــم مــن أّن البعــض ينفــي عــن الثــورة وصفهــا إذا 
رافقهــا العنــف ويشــرتط االلتــزام ابلوســائل واألدوات الســلمّية للتغيــري، لكــّن هــذا االجتــاه يف احلقيقــة يتجاهــل 
طبيعــة األنظمــة االســتبدادية وبنيتهــا األمنيــة والعســكرية املتوحشــة الــي ال ميكــن هلــا إالّ وأن تصبــغ بيــاض الثــورة 
برمــاد احلرائــق، وأن  تغــرق مطالبهــا الورديـّـة يف مســتنقع الــدم، فهــذه الســلط إبرثهــا الدمــوّي وبتارخيهــا املوغــل يف 
اجملــازر تعلــم يقينــاً مصائرهــا املظلمــة فيمــا لــو تســىّن للضحــااي واملظلومــني والنــاس األنقيــاء امتــاك انصيــة العدالــة 

وأصبحــت قضاايهــم احملقــة علــى منّصــة القضــاء النزيــه العــادل.
مل تنتــه الثــورة الســوريّة الكــرى بعــد. إّن جــاء املســتعمر الفرنســّي مل مينــح ســوراّي اســتقاهلا احلقيقــي، فاالحتــال 
مــا زال قائمــاً إمنــا مــن خــال وكائــه ومندوبيــه احملليــني، وهــو أشــّد خطــورة ووحشــّية وقســوة ألنّــه يتقّنــع بوجــوه 
تّدعــي االنتمــاء إىل الوطــن، إّن حريــة ســوراي وامتــاك قرارهــا الوطــّي يوجــب علــى الشــعب االســتمرار يف ثورتــه، 
واســتكمال مهــام التحريــر والتغيــري ابقتــاع نظــام اإلجــرام األســدي وشــركائه ألهنــم ركائــز املســتعمر، قدميــه 
وجديــده،  فبــدون زوال االســتبداد والطغيــان ال ميكــن اســتعادة الوطــن العزيــز املســتقّل وإعــادة كتابــة التاريــخ 

احلقيقــي لســوراي، كمــا ال ميكــن إعــادة بنــاء الدولــة املنهــارة وإعــادة  بنــاء اإلنســان.

الثورة السورّية وإعادة كتابة التاريخ
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Suriye Devrimi ve Tarihin Yeniden Yazılması

Kültür Bölüm Başkanı

Arap toplumlarının kolektif bilincinde, devrim kavramı uzun süreden beridir eğitim mü-
fredatında ve otoriter rejimlerin medyasında geliştirdiği ve kutsadığı yanıltıcı kavram ve 
fikirlerle ilişkilendirilmiştir. Özellikle ilk nesil, devrim kavramı çoğu zaman ya anavatanı 
sömürgeleştiren yabancı işgalcilere karşı mücadele ile sınırlandırmıştır. Nitekim buna çeşitli 
siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarla halk direnişi şeklini alan ulusal kurtuluş hareketi adı 
da verilebilir. Kaldı ki işgalcilere karşı halk hareketinin en önemlisi silahlı direniştir. Ya da 
devrim kavramı, ordunun sivil hükümetleri devirmesini, iktidarı ele geçirmesini ve iktidarın 
dizginlerini ele geçirmesini sağlayan askeri darbeler şeklinde tanımlanmıştır.  
Hürriyetin sağlanması ve işgalcinin sınır dışı edilmesi, mücadele gerektiren ulusal bir görev 
olmakla birlikte aslında devrimci bir eylemdir. Ancak askeri darbeler, hain davranışlardan ve 
devrimle hiçbir ilgisi olmayan bir komplodan başka bir şey değildir. Nitekim askeri darbe; 
ülkeyi yönetmeyi ve işlerini özgür ve bilinçli bir iradeyle halklarının kendilerine verdiği 
meşruiyetle yönetilmeyi hak eden ulusal hükümetlerin gelmesiyle çıkarları zarar gören dış 
güçler tarafından yönlendirilen ve desteklenen bir gücün ve zenginlik arzulayan bir azın-
lığının yaratılmasıdır.
Darbeciler komplolarını uygulamaya başladıklarında başvurdukları ilk adımlardan biri, dev-
lete ve rejime yönelik saldırganlıklarını farklı bilgilendirmek ve meşrulaştırmak, ihanete va-
ran davranışlarını kitlelerin isteklerine karşılık vermek olarak halka yutturmak için medyayı 
kontrol etmektir. Kaldı ki onlar aslında sivillerin değişme iradesinin temsilcileridirler. Onlar 
ordu, toplumun öncüsü ve devrimin liderleridir. Ancak iktidar ve hükümet mevkilerini ele 
geçirmede başarılı olduktan sonra, yasa kapsamındaki suçlarının cezai sorumluluğunu önle-
mek için bir af kararnamesi çıkarmakta oldukça hızlıdırlar.
Sırf güç ve kurnazlıkla iktidarı ve iktidar merkezlerini ele geçiren bu darbeci kesimin hali 
çarpık ve gülünçtür. İğrenç suç efsanesine saygı duymaya ve onu yüceltmeye sığınırlar. 
Yaptıkları darbeyi, halka mal olmuş, ıslah edici kutsanmış şanlı bir devrim şeklinde sunmak 
için bir dizi haksız  ve yanıltıcı sıfat ekleyerek bunu sağlamaya çalışırlar. Aynı zamanda, işle-
dikleri suçların uğursuz tarihini, yüce tiran ve diktatör adına mağlup olan halka kutlatırlar. O 
karanlık günlerini halkın övmek zorunda kaldığı ulusal birer bayram haline getirirler. 
Ancak en tehlikelisi, diktatörün iktidarını genişletme ve tüm devlet kurumlarını kontrol et-
mesinden sonra gelir. Bu aşamada vakıayı ters yüz etme ve gerçekleri çarpıtma, tarihi tahrif 
etme ve onu diktatörün tekelleştirme ve iktidarda kalma konusundaki katı arzusuna hizmet 
edecek şekilde tarihi yazması şeklinde gerçekleşir. Öyle ki yazılan bu tarih, kutsalın simgesi 
ve tanrıların gücünün mucizevi oluşunun mutlak somut örneğiyle uyum içinde olur.
Zorbanın vizyonuna uygun olarak, ölümsüzlük ve mutlak onur, deha ve bilgelik iddiasını 
destekleyen bir efsane uydurmak için, güvenlik ve askeri organlar güçlerini seferber ederek 
planlarını uygulamak için tüm enerji ve kaynaklarını seferber etmek için çırpınıp çalışırlar. 
Belki de medya, kültür ve eğitim araçları ve alanları, tüm ayrıntı ve tezahürlerinden yanıltıcı 
bir imaj ve yanlış bir gerçeklik bilinci yaratmak, yalanlar uydurmak ve onları kesinlikten 
taviz vermeyen gerçekler ve sabitler olarak sunmak için en önemli ve tehlikelidir araçlardır.
Böylelikle, meşru otoriteye tank ve top kuvvetiyle yapılan darbenin, kavramların altüst 
oluşunun, bilincin tahrif edilmesinin ve gerçeğin inkârının başlangıcı olduğunu, bireylerin 
ve toplumun milli ve insani kimliğini baltalamanın, mirasını, bugününü ve geleceğini yok 
etmenin bir başlangıcı olduğunu görmekteyiz. İşte bu şekilde hain; milletin ve sorunlarının 
sadık bir takipçisi, mücrim; ilham verici bir lider ve uşak da ulusal bir kahraman ve bir 
direniş ve sabır sembol olmaktadır. Özgürlük ve adalet değerlerine inanan dürüst vatansever, 
çalışkan kimseler ise vatan haini olarak ulusun ruhunu zayıflatma ve ilerici devrimci sisteme 
karşı komplo kurmak suçlamalarıyla aranırken, kaderleri tutuklanma, işkenceye maruz kal-
ma ve sürgün edilip evinden barkından olmak olmuştur.
Bir çok düşünürün görüşüne göre devrim, zenginlik ve iktidar kaynaklarını tekeline alan 
bir grubun, ortak çıkarlara kapalı katı döngünün kırılmasıdır.  Diğerler bazılarına göre ise 
radikal siyasi, sosyal ve ekonomik değişimi hedefleyen bir eylem ve halkçı bir harekettir. Ba-
zıları açısından devrime şiddetin eşlik edip etmediğini ve değişim için barışçıl araçlara bağlı 
kalınıp kalınmadığının önemli olması durumu değiştirmemektedir.  Nitekim bu eğilim aslın-
da otoriter rejimlerin doğasını, devrimin beyazlarını sadece ateşlerin külleriyle boyayabilen 
acımasız güvenlik ve askeri yapılarını ve onların pembe taleplerinin bir kan bataklığında 
boğulmasını göz ardı etmektedir. Zira kanlı mirasları ve derin katliam tarihleriyle bu güçler, 
kurbanların, ezilenlerin ve saf halkın adaleti sağlama fırsatına sahip olması durumunda boy-
layacakları karanlık kaderlerini kesin bilincindedirler. 
Büyük Suriye devrimi henüz bitmemiştir. Sömürgeci Fransız’ın ülkeden çıkarılması Suri-
ye’ye gerçek bağımsızlığını vermemiştir. Yerel ajanları ve temsilcileri aracılığıyla da olsa iş-
gal hala mevcuttur. Hem de daha acımasız ve vahşice! Çünkü yerel ajanlarıyla sürdürülmesi 
vatana ait olduğunu iddia edenlerin gerçek yüzlerini gizlenmektedir. Suriye’nin özgürlüğü ve 
ulusal karar verme yetkisinin tekrar elde edilmesi, halkın devrimi sürdürmesine ve Esad’ın 
mücrim rejimini ve ortaklarını kökünden sökerek atılıp, kurtuluş ve değişim hamlesini tama-
mlamasını gerektirmektedir. 
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الفروع  يشمل  السابق  يف  حيث كان  تقلص،  األتراك  عند  العائلة  مصطلح 
واألوالد  الزوجني  من  املكونة  األسرة  على  يقتصر  اليوم  هو  بينما  واألصول، 
إن وجدوا، وقد تطورت البىن والنشاطات اإلسامية يف تركيا، ومنت وتنوعت 
املاضية. وقد استمر وجودها مع صيغ  املئة عام  يف مناطق خمتلفة على مدى 
اخلطاب واألعمال املختلفة، حيث تشكل هذه البىن جمتمعا مدنيا داخل وخارج 
اخللية  األسرة،  بناء  وتبذل جهوًدا يف جماالت خمتلفة، أييت على رأسها  تركيا، 

االوىل يف اجملتمع.
احلديث.  العصر  الساخنة يف  املوضوعات  أهم  املرأة واألسرة من  وتعتر قضية 
ويف احلقيقة إن اهليكل التقليدي لألسرة تغرّي مع حتّول دورها االجتماعي الفّعال 
يف إبقاء قضااي العائلة واملرأة على جدول األعمال.  وبطبيعة احلال، فإن تغيري 
أدوار النساء والرجال يف احلياة االجتماعية له دور مهم يف تغيري هيكلية العائلة. 
فالنساء اليوم تقوم ابملشاركة يف احلياة العملّية مثل الرجال، ويثبنت وجودهن يف 

جمال التجارية، والسياسة، والفن وينجحن كالرجال.
 هذا التحول يف العائلة يفرض تغيري الفهم التقليدي وأشكاله والظواهر احلياتية 
التغيري غري كاف.  فيها  يكون  الي  النقاط  الصراع يف  إىل  ويؤدي  به،  املتعلقة 
ُياحظ هذا التغيري وحاالت الصراع هذه يف الدراسات االجتماعية يف العديد 
من احملافظات الرتكية وما فيها من شباب وكهول، ذكور وإانث يف اجملتمع أبسره 

مبا يف ذلك موقع الدراسات واألنشطة األسرية تستوجب التعزيز، وابإلضافة إىل 
ذلك ينشأ أفراد داخل العائلة حباجة لفهم بعضهم البعض أكثر. وهناك العديد 
من التصرحيات واملبادرات املختلفة املتعلقة هبذا املوضوع يف كل من النصوص 

الكاسيكية والنصوص احلديثة.
ومع ذلك، جيب اإلشارة إىل أنه ليس من الصحيح مقاومة التغيري وليس من 
املمكن رؤية كل تغيري إجيابًيا. إذن كيف جيب أن نفهم هذا التحول، وكيف 

جيب أن يتطور ويصبح أكثر إجيابية؟
متخصصة  وهي مجعية  األانضول،  منر  ملنظمة  التابعة  موزاييك  ابدرت مجعية 
ابلعائلة،  املتعلقة  املشاكل  ملعاجلة  بدراسة  القيام  على  واألسرة،  املرأة  بشؤون 

والبحث عن حلول هلا، والكشف عن سبل مستقبل صحيح وسليم.  
الصورة  اخللية وفق  أو حنافظ على هذه  نبي األسرة  املهم كيف  السؤال  وكان 
املشكات  حل  إمكانية  من  والتحقق  اخلاصة  قيمنا  مع  تتوافق  الي  العائلية 

املتعلقة ابألسرة يف العامل اإلسامي. وكيف تلعب دورا مميزا يف تكوين اجملتمع؟
وطبعا هذا ما جعل الدراسة حتاول احلصول على إجاابت ألسئلة مهمة مثل: 
الرسول؟ ملاذا خيتار منتقدو اإلسام  نبدأ؟ وكيف كان ذلك يف زمن  أين  من 
النساء والعائات أوال؟ هل هي نقطة الضعف رغم إهنا اخللية االساسية الي 
يوجد يف  الساملك واحلرملك؟  هل  ثقافة  أين جاءت  منها؟  من  انطلقت 
مصادران ما يكفي للرد على منتقدي اإلسام يف هذا العصر؟  وماهي مسؤولية 
الفرد أو األسرة جتاه هذه اإلشكالية؟ وما هو دورها احلقيقي؟ وما طبيعة عاقتها 
مع اجملتمع املدين؟ وكيف تكون حركتها فاعلة ومؤثرة يف التحول االجتماعي؟ 
تدعم  أمثلة اترخيية  أتوجد  التحول؟ وكيف سنقيس؟   هذا  قياس  ميكننا  وهل 
املدين  اجملتمع  اإلسامية ومنظمات  احلركات  ترى  حاضران ومستقبلنا؟  كيف 
بينهما،  العاقة  تنظيم  ينبغي أن يكون دورها وكيف سيتم  دور االسرة وكيف 
هناك  هل  ابإلسام؟   العربية  التقاليد  عاقة  ومدى  الشباب؟   مع  والعاقة 
أعراف عربية ال عاقة هلا ابإلسام؟   كيف منيز بني عادات كانت خاصة 
ابلعرب وبني الشرع وهل جيب فصلها عن اإلسام كدين؟ كيف ميكن أن نفهم 
خصوصية األسرة؟ وماذا عن العنف واملشاكل والتحدايت؟ ماهي؟ وكيف يتم 
مواجههتا؟  ما هي العوامل الي تغذي التفكك األسري؟  وما دور اإلعام يف 

دعم أو ختريب االسرة. وأتثريها على اجملتمع؟ وما هو مصري مؤسسة الزواج؟ 
كيف جيب أن يُنظر إليها؟ هل جيب التغيري يف هيكلية الزواج وأشكاله؟ كيف 
ميكن معاجلة مشاكل العائلة املفجوعة؟ ومحاية النساء املضطهدات، والتخلص 

من مشكلة األب الضعيف؟ 
هذه االسئلة سئلت جملموعة من األكادمييني، وقادة الرأي، واخلراء املعروفني يف 
تركيا من السياسيني، والفاسفة، واألدابء، وعلماء النفس والدين، مثل حممد 
كورماز رئيس الوقف الرتكي األسبق، واملفكر رمضان قااين، واإلسامي خري 
هلذه  إجاابت  عن  البحث  أجل  من  الدميري  تورغاي  واملفكر  قهرمان،  الدين 
األسئلة الي يواجهها العاملون يف جمال اجملتمع املدين. وعلى الرغم من أن أغلب 
هذه األمساء من تركيا كان هناك مشاركني من خارج تركيا كاملفكر اإلسامي 
املصري حسن حنفي والسياسي الفلسطيي خالد مشعل. مث مت تنسيقها لتخرج 

يف كتاب من 270 صفحة من القطع املتوسط. 
لقد جاء يف مقدمة الكتاب » إن العنصر الرئيس يف عملية البناء االجتماعي 
هو العائلة. وبناء العائلة أييت يف أولوايت القيم الي هنتم هبا. وإن أمهية العائلة 
األساس الستمرارية  وإمّنا هي  للمجتمع.  األساسية  الوحدة  فقط ألهنا  ليست 
وجناح الكفاح اإلسامي وعمل اجملتمع املدين.  وميكن أن تظِهر اهلياكل الي ال 
تعتمد على األسرة جناحات مؤقتة يف املناطق احمللية، ولكنها ستتاشى بسرعة 
مثل شعلة القش. فاخلري يف أي عمل ال يكون بكثرته بل ابستمراريته. فمؤسسة 

العائلة هي الي ستضمن االستمرارية يف احلركات االجتماعية.«
الرتكية حتت عنوان » أن تكّون عائلة » يف طبعتني يف  الكتاب صدر ابللغة 
واعتقد  قريبا،  له  العربية  الرتمجة  وستصدر   2020 عام  وشباط  الثاين  كانون 
األرض  على  تعيش  الي  والسورية  عام  بشكل  العربية  لألسرة  مفيدا  سيكون 
الرتكية بشكل خاص لتدرك احلجم الكبري الذي حتتله األسرة يف اجملتمع ودور 
اجملتمع املدين يف احملافظة على هذه اخللية املقدسة دينيا واخاقيا. وما أحوجنا 

اليوم لذلك.
الكتاب: أن تكّون عائلة وفق حمور التغيري والدميومة

املؤلف: جمموعة الكتاب
اصدار: دار تريه للنشر 2020
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كاتب وإعالمي سوري

عالء الدين حسو

قراءة في كتاب

بناء األسرة من جديد

كيف مل تفتح نوافذ قلبك بعد
من شقوق الشمس هبطُت عليك 

هّيا استيقظ
مناديل أحامي جعكتها ورميتها يف سلة املهمات

الشوارع تعج ابلغياب ابلا أحد
فقط شاب يف التاسعة عشر امسه كوفيد لكنه يشبه دحان

واان أتسلق عامود أنفاسي املرتعده
فوق سرير ابنة امللك يف بصرى

أتسّرب من سلة روحي إليك
لو أىن أتوسد زند قلقي كحبيٍب …وأغفو 

لكتبتك نصاً حتته الريح وفوقه الروح
——————

لو أىن قرية من تني وزبيب 

ملألت جيوبك عندما كنَت طفًا
واان ال أعرفك اال وقت التقينا عند حافة الدمعة املشتهاة

هل تعرف أني مل أعد البنت الي تلعب )الدحل( يف احلارة مع الصبيان
صرت تلك الي تستغيث: وا ااااهلي

فينري اجلميع الغتصاهبا
لو أىن أتوسد زند قلقي حلضنُت بردى والفرات ودجلة والنيلني 

لكي فقدت ذاكريت يف سدٍّ غريب ومنت 
لو أىن تزوجت ذاك البدوي الغي لكنت ولدت رخوايً يشبه )كوشنري(

احلمد ألهلي الذين يرفضون بيع البنات كي حيافظوا على الكرامة
تدري؟ كان عندان أطنان منها 

لكنهم صّدروها ملقاومٍة قايَضتها ابحلشيش
فنسينا أن نتوسد زند قلقنا

لذاك انفجرت بنا العواصم وماتت القرى

تدري؟ حني هربُت اىل مدن يسموهنا مدن النور والدميقراطية
التقيت ابخلنساء تطلب جلوءاً تراثيًا

تشردقت ابلشطر األخري من مطلع قصيدهتا
صرت متثااًل للحرية أضحك فوق رؤوس السياح البلهاء.

وترامب يصفق من بعيد
-——————

يف وقت الوحام تشتهي النساء الليمون
أان أشتهي مشية األفغان يف الدوحة عندما وقعوا صلحا مع أمريكا

 سأخرك سراً مع الوقت سينشره ويكيليكس:
عندما تزور بلداً فإنك تدخل يف نسيجه اجلغرايف،

أما عندما تدخل يف نسيجه الفّي فأنت تقصد التاريخ،
لذاك فتحنا شبابيك األغاين )فنسّم علينا اهلوا من مفرق والدي(

أريد ان أما جيويب ابحلجارة )كفرجينيا وولف( وأراتح منك.

ابتسام صمادي

سأمأل جيوبي بالحجارة

شاعرة وكاتبة سورية
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الكلمة لغة: هي الّلفظة الواحدة الي تؤدي معىًن وتتكون من حرف أو أكثر.
القلب  الّشعوب وحتضرهم، وهي صوت  وثقافته، ومقياس رقي  وتربيته  الفرد  نتاج خرة  وهي 
والّروح والعقل، ونواة الّتواصل بني أفراد اجملتمع الواحد الذي مل يعد حمدًدا مبساحة جغرافية معينة، 
وهي األداة الوحيدة الي خّص هبا هللا بي البشر، وهي البلسم الذي يُغي والرّتايق الذي ُيشفي، 
وهي الوتر الذي يعزف عليه املوسيقيُّ بريشته، واأللوان الي يّوشي هبا الّرسام لوحته، والعبق الذي 

يكتب به الّشاعر قصيدته، والقلم الذي ينثر به الكاتب روايته.
هو  وقضاء هللا  يف كلمة  الّنار  ودخول  يف كلمة  اجلنة  مفتاح  الّشرقاوي:«  الرمحن  عبد  يقول 

الكلمة«.
فما الفرق ما بني اإلميان والكفر سوى كلمة، وما بني الّزواج والّطاق إال كلمة، وما بني العبودية 
الّصداقة والعداء إال كلمة، وما بني جر اخلواطر وكسرها سوى  والعتاق غري كلمة، وما بني 
كلمة، وما بني احلب والكره غري كلمة، وما بني الّصدق والّنفاق إال كلمة، وما بني كشف 
احلقيقة وإخفائها سوى كلمة، وهي احلد الفاصل بني امليثاق والوعد وبني الّرايء ونقض العهد، 

فما الفتنة إال كلمة، وما الكتب الّسماوية إال رسالة هللا يف كلمة. 
والكلمة هي الغيث الذي يروي القلوب الّظمأى، وهي املفتاح للخري املغاق للّشر، وهي احلب، 
هي اخلري، هي املساندة، هي الّصدق والّصداقة فكم من كلمة كانت بداية لقصة حب خطها 
القدر يف لوحه، وكم من كلمة حطمت جدار العداء ومسحت غبار اهلم وأزاحت رايح الكره 

وصدت عواصف احلقد. 
يٌم« يقول سبحانه تعاىل:« اْدَفْع اِبلَِّي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـَْنَك َوبـَيـَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ

وكم من بنت شفة كانت أداًة هادمًة وخنجرًا ال يُرى يقتل األرواح ويهدمها كوحش مفرتٍس فا 
متلك بعدها الّروح سبيا للعيش وال طريًقا للنجاة، وال وسيلة للرّتميم ولو فاقت حروفه أجبدايت 

الكون فمايني املفردات ال ميكنها ترميم ما هتدمه كلمة. 
يقول جران خليل جران: وقاتل الّنفس مقتول بفعلته**وقاتل الّروح ال تدري به البشر.

فمن الكام ما هو أحّر من اجلمر وأمّر من الصر وأقسى من احلجر وأوجع من وخز اإلبر، 
وبعضه أرق من الّنسيم وأعبق من اليامسني وأحلى من الّشهد وأنقى من الفجر وأمجل من الرّبيع.
وتبقى الكلمة رهينة صاحبها إىل أن خترج ِمْن فيه فيصبح رهيًنا هلا، وهي أداة الّتعبري عن مشاعر 
احلب والكره والفرح والغضب واحلزن لذا كان الّصمت لغة راقية أمام فقراء األدب، وكان كاظم 
الغيظ حمبًبا عند اخلالق، وكان التحكم ابلّلغة والّسلوك معيار قوة بي البشر بدليل قوله)ص(:« 
ليس الّشديد ابلصَُّرعة، إمنا الّشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب« وقد جاء يف األثر: »كل 
إانء ينضح مبا فيه« فلغة املرء صورة عن أخاقه، كما ورد عن سقراط أبن رجًا وسيًما أنيًقا 

وقف أمامه متباهًيا مفاًخرا بلباسه ووسامته فقال له سقراط: »تكلم حىت أراك«
فما اإلنسان إال كلمة تعر عن شخصيته وطريقة تفكريه لذا ارتقوا بكلماتكم وال تكونوا سبًبا 
يف دموع إنسان، وابدؤوا بلغة احلب لتعود لكم كما يعود صدى الّصوت، فقد ورد عن سيدان 
لقمان أنه قال: » القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطّيبة فإن مل تنبت كلها ينبت بعضها« 
فالكلمة الطّيبة صدقة تبعث يف النفس أمااًن وساًما داخليًّا ال مثيل له ألن هللا فطران على اخلري 
واجلمال لذا درّبوا ألسنتكم وأرواحكم، وتصاحلوا مع أنفسكم لتكونوا أقرب إىل اخللق واخلالق 

فقد ذكر هللا يف بيانه:« َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك«
فالكلمة سهم خارق إما أن يصيب القلب لريمم جراحه ويكون بلسما ألرواحنا املتعبة أو خيرتقه 
اآلفات يف  أعظم  ولعّل من  قبور«.  الكلمات  نور وبعض  لذا كانت »الكلمة  فيدميه ومييته. 
جمتمعنا أننا نظهر لغة الكره وخنفي لغة احلب، فلغة الغزل بني الّزوجني تكون خفية بينما تظهر 
لغة اجلدل والنزاعات أمام األوالد فكيف لطفل أن يتعلم لغة احلب يف بيت يفتقد الكلمة الطّيبة، 
كما أن الّسر واخلفاء مكان أعظم قصص احلب خوًفا من سطوة اجملتمع وقمع األهل بينما الكره 
يطفو ويسود وميتد إىل أجيال ال ذنب هلا سوى أهنا عاشت يف بيوت تفتقد إىل لغة الّسام 
والوائم فأصبح البيت ابلنسبة هلم جمرد جدران جتمع أانساً أقرابء دٍم غرابء روح، ابإلضافة إىل 
لغة احلرب والّنزاعات وطغيان لغة املصاحل الي سادت األرض فأصبح اإلنسان يعيش يف صحراء 
قاحلة وابت قاب قوسني أو أدىن من خسران إنسانيته الي فطره هللا عليها. فلنعد إىل معاجم 
اللطف وقواميسه ولنخرت ألنفسنا كلمات تليق بنا حنن الذين خلقهم هللا يف أحسن تقومي وجعلنا 
خليفته على األرض. أعيدوا مجالكم بكلمة من لغتنا اجلميلة الغنية بكل أساليب الباغة وعودوا 

كما كنتم »خري أمة أخرجت للناس«.

رنا جابي

الكلمة

شاعر وكاتب سوريكاتبة سورية

محمد سليمان زادة

موال كردي حزين

أطول ثوب رأيته كان ثوب احلزن
حني ارتدته أمي

ووقفت أمام الباب تستقبل الضيوف
سألتها عن أيب

وسألتين عن اجلهات
كانت تعرف أبننا نضيع

يف املكان الذي كنا نعرفه كغرفة نومنا
املكان الذي لنا.

* الوداع. 
الصالون  يف  انئم  وأيب  ابألقرابء  بيتنا  )اكتظ 
تعالت  محلوه  وحني  املشهد،  تتأمل  وأمي 
وحني  جديد  من  مات  وكأنه  أمي  صرخات 
موااًل كردايً  أمي  غنت  الباب  إىل  به  وصلوا 

حزيناً وغادروا(.
هنا الغياب

يفتح شهية البحر على السفن
يغلق األبواب على أصابعك
هنا تعلق بني البقاء والرحيل
وتبقى واقفاً كتمثال يبتسم

لست هنا
لست هناك

أنت ابن رحلة مضت
ابن فرح انتهى وغادر الناس إىل بيوهتم حيملون 

سكاكر ليلتك لألطفال
قالت أمي: سنغادر املكان

وغادران والطريق كانت أطول طريق
مل تقل يومها أبننا نضيع

تكابر وتسحب ذيل ثوهبا الطويل
طواويس احلزن

ألوان احلرمان الرباقة وريش األمنيات
وأان أمجع فوارغ الرصاص يف ساحة القرية

وأسال األطفال من الذي مات
إنه عرسنا األبدي

أمي تودع أيب ابملواويل
بصوت مل أعرفه مجياًل هكذا

تغين لعشرة العمر
وتزف حياهتا لالنتظار

مل نكتف أبربعني يوماً من البكاء
وبدأان من جديد بعد األربعني

وكأنه للتو مات
لو كان أيب يرى

كيف هتنا يف الفراغ
لو كان يعرف أن أمي صوهتا

هكذا مجيل
لكن أمي

غنت املوال يف كل حياهتا فقط مرتني
مرة حني مات أيب

ومرة حني سافرت أخيت
كانت ابنتها البكر

* العرس.. 
ورجل  الطبول  معهم  ابلضيوف،  بيتنا  اكتظ 
غريب صار واحداً منا، كانت أخيت ضائعة يف 
ثوهبا األبيض، كانت سعيدة وحزينة ومرتبكة، 
وكانت مجيلة كقمر أبيض وأمي تتأمل املشهد، 
أخذها من يدها ذلك الغريب وغادروا، بكت 
ذلك  تغين  مسعتها  يومني  وبعد  وبكت،  أمي 

املوال.(.
لوكان أيب يعرف ملا مات بيننا

الختفى يف مكان ما 
كما خيتفي السياسيون يف هذا الوطن

ولظلت أمي تنتظر
كانت ستقول لنا كل يوم: حلمت البارحة أنه 

يعود
فأمي تصدق األحالم

رأت أيب يف احللم بعد عامني
قالت: هو يف اجلنة

)كانت ثيابه بيضاء وحليته طويلة وقال يل: أان 
يف مكان مجيل(

أمي اراتحت من ذلك املصري
فأرسلت أيب إىل مكان مجيل

ومل تنتظره
قالت هي أعوام وألتقيه

ال أحد كان يعرف أن أمي صوهتا مجيل
لكنين مسعتها مرتني
يف الوداع والزفاف

وحني سافرت أان قال يل اخي:
بعد رحيلك بيومني

غنت أمك ذلك املوال
)آي لولو دالل(

موال كردي حزين.
.........

آي لولو دالل تعين: اي أيها العزيز.
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أبصــر الفنــان ســعيد حتســني النــور يف مدينــة دمشــق عــام 1904 
وهــو يعــد مــن أهــم املمهديــن للحركــة التشــكيلية احلديثــة يف 
مــا  الفــن وأصولــه دراســة خاصــة معتمــدا علــى  ســوراي، درس 
وقــد  آنــذاك،  مكتبــات دمشــق  مــن كتــب ومراجــع يف  يتوفــر 
ســاهم بتأســيس اجلمعيــة العربيــة للفنــون اجلميلــة مث أصبــح رئيســا 

هلــا. 
لرابطــة  التأسيســية  املعــارض  معظــم  يف  حتســني  ســعيد  اشــرتك 
يف  الوطــين  املتحــف  نظمهــا  الــيت  واملعــارض  اجلميلــة  الفنــون 
دمشــق، كمــا أســس مدرســة لتعليــم الفنــون يف بريوت-عمــارة 
الغالييــين بــني عامــي 1925-1927. عمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف دار املعلمــني -بغــداد 
بــني عامــي 1934-1941، وقــد شــارك يف النشــاط الفــين فيهــا ورســم للصحــف وللمجــالت 
وكذلــك للكتــب املدرســية. كانــت فــرتة انتقالــه ومكوثــه يف القاهــرة طويلــة حيــث أقــام فيهــا بــني عامــي 

 .1983-1962
كان عضوا يف جملس السلم العاملي وقد منح وسام االستحقاق السوري من الدرجة األوىل.

يظهــر يف أعمــال حتســني تـــأثره ابلواقعيــة االنطباعيــة ويتميــز مبقدرتــه الفــذة علــى رســم احلشــود 
وتســجيل أدق التفاصيــل، لكنــه مل يكــن تســجيليا ابملعــى احلــريف للكلمــة بــل أضــاف دائمــا مزيــدا 

مــن الوعــي والرؤيــة لــكل موضــوع تطــرق اليــه مــن خــالل لوحاتــه. 
مل يتمتــع هــذا الفنــان مبقــدرة علــى الرســم فحســب بــل اســتطاع حتويــل اللوحــة اىل مشــهد حركــي 
متتابــع أيســر عــني املتلقــي برؤيــة اخراجيــة ســينمائية متميــزة. لقــد كانــت مدينــة دمشــق احلبيبــة امللهمــة 
ــع الشــعبية  ــة فيهــا، ورســم املواضي ــة حيــث نقــل تفاصيــل العمــارة التقليدي طيلــة رحلــة حتســني الفني
والدينيــة والوطنيــة والتارخييــة، كمــا عــاجل العديــد مــن القضــااي الفكريــة والوجوديــة كاخلــري والشــر 
والعدالــة معــربا عنهــا بزخــم مــن الــدالالت الرمزيــة الشــكلية منهــا واللونيــة. مــن أشــهر لوحاتــه )أبــو 

العــالء املعــري( )قصــف الربملــان الســوري( )جماعــة احلــرب العامليــة األوىل(.
تــويف الفنــان ســعيد حتســني عــام 1985 اتركا االف األعمــال الــيت مل يتوفــر منهــا اال العشــرات فقــط 

وهــي مقتنــاة لــدى كلٍّ مــن وزارة الثقافــة الســورية واملتحــف الوطــين واملتحــف احلــريب يف دمشــق.

املراجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة أاتسي للفنون والثقافة.
موقع اجلزيرة-مقال فين.

مقال فين-الفنان غازي اخلالدي.

ي
م الثقاف

س
الق أيهما أكثر إغواء؟، نداء الريح.. أم نداء اهلاوية؟

أتســاءل مــن ابب التواصــل مــع نفســي، ال حبثــاً عــن جــواب، فــأان أعــرف مســبقاً أن لــكل منهمــا يف داخلــي 
ظــااًل وعامــات، بيــد أين اآلن أتذّكــر امــرأًة عاصفــة، وأميــل إىل الريــح.

ترى.. إذا كان للمرأة أن تكون عاصفة، أفا ميكن للعاصفة أن تكون امرأة؟
كلتامهــا تشــهق وتزفــر، وتلفــح الــروح مبــا يشــبه الــرق، علــى أن العاصفــة ال تعــدو كوهنــا واحــداً مــن أطــوار الريــح، 

وإن كان الطــور األكثــر وثنيــة، وابلتــايل فــإن الريــح أكثــر مــن امــرأة واحــدة، بــل أكثــر مــن كوهنــا جمــرد امــرأة.
أتكــون هــذه الظــال هــي مــا يدفعــي الليلــة إىل الكتابــة؟، أم هــي جنــازة األرض الــي يبلبلهــا عويــُل نّداهــٍة فاجعــٍة 

امسهــا: الريح؟
أتــرون؟ منــذ قليــل كانــت الورقــة أمامــي بيضــاء كالكفــن، وقــد أخــذ القلــم اآلن يشــيع فيهــا شــيئاً مــن الــدفء 

واحليــاة.
أليست الكتابة شكًا من أشكال مواجهة املوت؟

ملــاذا إذن ال حنــاول أن نكتــب شــيئاً مــا، شــيئاً عــن الوهــم أو احلقيقــة، شــيئاً عــن احلــب أو الكراهيــة، شــيئاً عــن 
الدمعــة أو احلجــر، وإذا أحببتــم.. شــيئاً عــن الريــح؟!

أعــرتف لكــم بكثــري مــن احلــزن واخلجــل، أن الريــح اآلن هــي الصلــة الوحيــدة يل مــع اخلــارج، وهــا أنــذا أحــاول 
الذهــاب معهــا يف اجتاهــني نقيضــني:

إىل أقصى الراءة واخليال على ضفاف طفولي املبددة، وإىل أقصى النوااي املفخخة لغموض الغيب ودهائه.
ليست واضحة يل متاماً حدود عاقي ابلريح..

أحيــاانً تبــدو يل أمــاً رؤومــاً، تثــري ســجاايها حــىت غــرية اآلهلــة.. وأحيــاانً عرّافــًة مشطــاء جمبولــة ابلســخط واللعنــة 
واخلــراب.

اترة متلؤين ابلشعر واألسى والسكينة.. واترة ابلعبث والتحدي وروح املغامرة.
هكذا أبداً كانت الريح ابلنسبة إيلًّ وال تزال.

تــرّق أحيــاانً حــىت تغــدو أشــبه بغزالــة عاشــقة، وتنفــر أحيــاانً كأفــراس وحشــية جمنونــة.. كمــا تفعــل اآلن يف هــذه 
الليلــة الشــتائية الكافــرة.

أكاد أبصرها بقليب وأذينَّ.
)ال مبالغة يف هذا وال جماز.. فنحن السجناء، نعتمد على قلوبنا وآذاننا أكثر بكثري مما على عيوننا(.

ليتكم تصغون إليها اآلن كيف تعصف وتتقصف.
هتــدأ يف بعــض األحيــان، كأمنــا لتلتقــط أنفاســها، ولكنهــا ســرعان مــا تنجــدل وهتتــاج.. تنتفــض وتثــور.. تعــوي 

وتصهــل وتولــول.
يرّج هزميها اجلدران واألسطحة، وتدق سنابكها األبواب والنوافذ.

أكاد أبصرهــا بقلــيب وأذيّن، وهــي تشــد األشــجار مــن شــعرها حــىت تســتغيث.. وهــي تســوط اجلبــال، وتــردح 
الــوداين، وتطغــى علــى البيــد رمــااًل عاتيــة، حــىت ليــس مثــة مــن زرقــة وال ســراب. لكأهنــا تنقــضُّ علــى الفضــاء 
أبجــرح مــا عندهــا مــن طيــور.. وعلــى الفلــوات أبشــرس مــا عندهــا مــن ذؤابن.. وعلــى اجلهــات أبغمــض مــا 
عندهــا مــن طــرق هاشــلة وضائعــة وعميــاء، خملفــًة وراءهــا أمواجــاً وزوابــع، ودوامــات تتكســر أصداؤهــا فيمــا يشــبه 

صراخــاً هبيميــاً جمروحــاً، أو نشــيجاً جنائــزايً مطعــوانً ابليــأس واحلنــني والعــدم.
أتساءل اثنية من ابب التواصل مع نفسي، ال حبثاً عن جواب:

ما هي حدود العاقة بني الروح والريح؟
بني اليأس واآلس؟

بني النشيد والنشيج؟
بني الزمان واملكان؟
بني املرأة واملئذنة؟

كل هذا ينهمر اآلن يف اخلارج مطراً مؤملاً ورخياً وعاتباً.
إذن لقد دخلت الريح يف طور آخر.. يف رقصة أخرى أكثر رقة ورشاقة وانسياابً، ورمبا أكثر صوفية.

حســناً.. أوشــك الليــل أن ينتهــي، وهــا هــي الريــح شــيئاً فشــيئاً، أتخــذ مامــح امــرأة مــن مــاء الــورد ومخــرة 
القداســة.

طوىب هلا غرابً وشرقاً ومشااًل وجنوابً.
طوىب لك أيتها الريح

كم أنت حرة وسيدة!
وكم حنن.. كما تبصرين!

------
سجن صيداناي 2000

* ضمَّنــت هــذا النــص، الوحيــد مــن كتــاابت الســجن، يف كتــايب األخــري »ليــس للبــكاء.. ليــس للضحــك« 
.Cultur now الصــار عــن مركــز

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

سعيد تحسين

فرج بيرقدار

شيء عن الريح

شاعر سوري
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أتــون  يف  القيــظ  أثقلــه  بيــوم  ابلــركاب  املكتظــة  احلافلــة  ابب  عنــد 
الصيــف تقــدم كامهــا بعــد مســاع زمــور جيمــع املســافرين الذيــن ال 
يبتعــدون عنهــا كثــرياً كــي ال تفوهتــم ومتضــي، وإنــذار ابلســرعة مــن 
معــاون الســائق نظــراً للتأخــري الــذي ســببه عطــل طفيــف مبحركهــا.

كانت ترتدي بنطاهلا اجلينز األبيض وقميص قطي مقطع ملكعبات 
ملونــة يغطــي أردافهــا، تعقــص شــعرها مبلقــط فيمــا خصاهتــا القصــرية 
املتناثــرة حــول وجههــا اجلميــل بشــكل عشــوائي قــد انفلتــت مــن حتــت 
نظارهتــا الشمســية املثبتــة أبعلــى رأســها حتمــل حقيبتهــا خبفــة وتنتعــل 

حــذاًء رايضيــاً أســوداً.
بل تفضل أنت األول  -

أبداً ...األفضلية للسيدات   -
صعــدت برشــاقة الفتــة واجتهــت حنــو املقعــد رقــم 12، صعــد خلفهــا 
إىل احلافلــة وظــل يتلفــت ابحثــاً عــن مقعــده وهــو يعيــد قــراءة رقمــه 

ابلبطاقــة مــرات. 
جلــس مبقعــد رقــم 11 مبتســماً تزقــزق عصافــري قلبــه طــرابً، أظهــر 
لطفــه وذوقــه يســأهلا إن كانــت ســتختار اجللــوس مــن جهــة النافــذة، 
ابتســمت بلطــف وبقيــت مبكاهنــا، جلــس بقرهبــا واعتــدل جبلســته، 
انشــغلت عنــه بكتــاب بــني يديهــا وهــي تلملــم أطرافهــا بعيــداً عنــه، 

احنصــرت أفــكاره حتتفــي بقرهبــا. 
فاحــت رائحــة عطرهــا تداعــب حواســه وذراعهــا يــكاد يلتصــق بــه 

كلمــا متلملــت فيخطــف قلبــه، متــىن لــو أنــه حيادثهــا، يتعــرف علــى 
نــرة صوهتــا، ضحكتهــا، امسهــا، ومــن أي بلــد هــي؟

تبــدأ حــاال، أغمــض  قــد   أحبــر خبيالــه يرســم ســيناريوهات لعاقــة 
عينيــه واستســلم خليالــه ولنــوارس أســئلة مــا فتــأت حتــوم حــول عــش 
قلبــه املســكني، هــل وجهتنــا هــي ذاهتــا؟!، هــل ســتمضي مبنتصــف 
املســافة وتغــادر مقعدهــا وترتكــي وحيــداً؟!، هــل أزعجهــا إن أشــعلت 
لفافــة تبــغ وهــي علــى مقربــة مــي؟!، هــل أبــدأ ابحلديــث أان أم أرجــئ 
حديــث  أي  مبحادثتهــا  جازفــت  ان  أوال؟،  هــي  لتبــدأ  احلديــث 
ســأختار؟، هــل أخرهــا أن الطريــق ممــل أم أن الســفر ســيبدو مجيــا 
برفقــة امــرأة مثلهــا فالنســاء يلفتهــن الرجــل الشــجاع الــذي يقتحــم 

خصوصيتهــن بلطــف؟، أتراهــا تفكــر يب مثلمــا أفكــر هبــا؟
التفــت حنوهــا برأســه وابتســم واســتأذهنا بفتــح النافــذة قليــا، مــدت 
وبشــرهتا  الغضــة  وكفهــا  الطويلــة  أبصابعهــا  للحظــة  وتســمر  يدهــا 
البيضــاء النديــة وطــاء اضافرهــا املشمشــي الفاتــح، ود لــو يتنــاول 

يدهــا ويلثمهــا فالنســاء يســتهويهن لثــم اليــد كثــرياً. 
الــي تنهشــه مبخالــب  عــادت إىل كتاهبــا وعــاد إىل واحــة أحامــه 
األســئلة واألفــكار، أأمــل أن يتقــرب منهــا ويدعوهــا لفنجــان قهــوة 
ســيخرها  الطريــق،  علــى  هبــا  احلافلــة  تتوقــف  اســرتاحة  أول  عنــد 
عــن امســه وأنــه كاتــب وروائــي وســيقدم هلــا روايتــه األخــرية بعــد أن 
ميهرهــا إبهــداء لطيــف، انشــغل أبفــكاره أبمــر اإلهــداء مــاذا ســيكتب 

ســيدة  أم  األنيــق،  احلضــور  ربــة  ســيخاطبها،  العبــارات  وأبي  هلــا 
الدهشــة؟، أم ســيدة البهجــة؟،أم يكتــب مثــا أيتهــا املــرأة املتألقــة 
واجلميلــة والبهيــة والنديــة؟، أم خيتصــر كل هــذا ويكتــب إىل ســيدة 

اجلمــال. 
لعنواهنــا وحيدثهــا عــن  إهــداءه ويســأهلا عــن حســن اختيــاره  ينهــي 
بطلــة ألحــدى  يومــاً  هلــا أبهنــا ســتكون  شــغفه ابلكتابــة، ويهمــس 
رواايتــه القادمــة والــي ســيكون بــدوره البطــل الوحيــد لتلــك الروايــة 
املشــوق  وحديثهمــا  هواتفهمــا  أرقــام  ويتبــادالن  قهوهتمــا  يرتشــفان 

التواصــل دومــاً.  علــى  ويقطعــان عهــداً 
مل تتوقــف احلافلــة عنــد أي اســرتاحة هبــدف الوصــول ابلوقــت احملــدد، 
أغضبــه بقــرار واعتــذار لطيــف، أغضبــه ذلــك جــداً وحطــم احامــه 

الــي مازالــت أفــكاره تلتــف بتابيبهــا بعزميــة ال تســتكني. 
أعلــن  فيمــا  أحــام  مــن  تبقــى  ملــا  واستســلم  عينــاه جمــدداً  أغمــض 

ابلســامة.  بوصوهلــم  املســافرين  وهنــأ  الوصــول  حلظــة  املعــاون 
تقدمهــا لعلــه يعــرض عليهــا خدماتــه ويقــوم بتوصيلهــا لبيتهــا، إال أن 

بعــض األصــوات القادمــة حنوهــا بفــرح أيقظــه وأعــاده لنفســه. 
ظــل يراقبهــا مبتســماً وهــي تدنــو مــن صغارهــا املتهافتــني للقائهــا، 
أمومتهــا،   بفــرط  رائحتهــم  وتشــتم  بشــوق،  وتقبلهــم  هلــم  تبتســم 
حتادثهــم وحتملهــم بــني أحضاهنــا واحــداً تلــو اآلخــر، ودعهــا بصمــت 

احليــاة. مــن مصادفــات  ومضــى ملصادفــة جديــدة 

اليــوم  فــأان  األوىل،  املــرة  وأرتبــك كأهنــا  معــه  أحتــدث  مجيلــة،  ليلــة 
مســؤولة عــن اختــاذ قــراري، وأان مــن ســيضع األمــور يف مســارها، كنــا 

ننظــر إىل بعــض ونبتســم وال أعــرف كيــف ســتؤول األمــور!. 
أعــرف شــيئاً واحــداً أن أعيــش مــن أجــل هــذا الشــخص وأريــد البقــاء 
معــه حتــت أســوأ الظــروف، وأمجــل األايم نــوزع اآلالم بيننــا وال منيــز 
أحيــاان فرحنــا مــن آهاتنــا ، لــدي عشــرة أحــام، احللــم األول أنــت 
واألخــري أنــت، خنتلــف كثــرياً ولكــن ابحملصلــة قيمنــا ومبادئنــا واجتاهاتنــا 
واحــدة، ال نرتــدي األقنعــة كل شــيء خضنــاه ابلنســبة لنــا كان جــزءاً 
رومانســياً، ابلنســبة للرومانســية تؤثــر علــى احليــاة االجتماعيــة ومــدى 
تقبــل اجملتمــع لذكرهــا أان أكتــب مكنــون قلــيب وجتربــي علنــا نســتطيع 
أن نســتمر يف هــذه الغربــة، جتربــة الســوريني األوىل، ففــي ضلوعنــا 
أمثــر األمل وتوســدانه، إن قــال يل هــل أنــت خبــري؟ كام ابلنســبة يل 
قمــة الرومانــس، فكيــف إن اتبعهــا أبنــي جــزء مــن جســده، كام 
يفــوق طاقــي وتــزداد قــويت وأشــعر أنــي بطلــة فلمــه الوحيــد وحمبوبتــه 
الوحيــدة، حيــث يوفيــي حقــي بنظــرة حــب أان أفهمهــا، يطلــق النــار 
ابجتاهــي بطريقــة غريبــة فتــزداد قــويت، ال يســتطيع أحــد أن يتاعــب 
بنــا أيــن أنــت ذاهــب أيهــا البائــس؟ فســاحك رخيــص جــداً ونريانــك 
نقــادان  خلبيــة وحارســك األمــي جاهــل عالــق بكرســيه، وكل آراء 
ســيئة، وحنــن منلــك القــوة بــدون تنــاول حبوهبــا منلكهــا ابلغريــزة، ال 

هشاشــة يف ضلوعنــا وال رعــب بقلوبنــا، نشــعر ســوية أبن الوقــت 
مــن  اســتيقظنا ذهــب  بطريقــة مرعبــة كلمــا  يدامهنــا واألايم جتــري 
العمــر الكثــري ومــا أقصــر األعمــار حنــاول اســتغال كل دقيقــة واثنيــة 
وينتهــي اليــوم بســرعة مرعبــة، كل اثنيــة يــوم جديــد نبــدأه بقهــوة 
الصبــاح وننهيــه بشــاي املســاء ومــا بينهمــا ثــوان فقــط، ألســنا غريــيب 
األطــوار؟ ولكــن يومنــا هــو الغريــب كيــف ميضــي هبــذه الســرعة يبهــران 
مبضيــه الســريع، حنتــاج إىل أايم إضافيــة ووقــت إضــايف لنتعــرف أكثــر 
نكــن  مل  جديــدة،  أشــياء  ببعضنــا  نكتشــف  يــوم  بعضنــا كل  إىل 
أان  أكــن  ومل  جيهلهــا  مثــا كان  ابلطبــخ  مهــاريت  مســبقاً،  نعرفهــا 
أعلــم إبداعــه ابلتــذوق، اجلميــل أن تكــراران لبعــض املفــردات هــي 
لغــة تواصلنــا وبوصلتنــا يف األمــان، واألمجــل أننــا ال نشــعر ابلتكــرار 
وكأن كل كام نســمعه كأننــا مــا مسعنــاه، يتغــزل ابخلطــوط حــول 
عيــي وكأهنــا كحــل ســرمدي وال تســألوين عــن جتاعيــد جبينــه فهــي 
خارطــي األزليــة، حنــن متماســكني أكثــر ممــا كنــا نعتقــد، لــن ندخــل 
دوامــة املتاهــات ولــن نســمح للــرايح ابلتغلغــل بيننــا، منلــك مشــاعراً 
القريــب معلنــة  املــوت  تنطفــأ األضــواء مشــرية إىل  واحــدة عندمــا 
حلظــة انتظــاره وأننــا جاهــزون نبتعــد بشــكل غريــزي ونعلــن عــن عــدم 
جاهزيتنــا وإن هنــاك عــوامل مل نكتشــفها بعــد نرفــع عيوننــا لألعلــى 
أن  ونســتحق  ألهنــا مجيلــة  ابحليــاة  االتصــال  ونعــاود  مبــاالة  دون 

حنياهــا، أيتهــا القــوة ارفعــي صوتــك وابقــي معنــا كل مــا حنتاجــه البقــاء 
معــاً مــدة أطــول، الوقــت يدامهنــا نريــد أن نصنــع لوحــة ختلــدان لوحــة 
مبتكــرة تعلــم األجيــال معــىن احلــب واحليــاة قــد نكتشــف فيهــا مــا فاتنــا 
مــن ترهــات نعتــز هبــا ونتميــز إبلقائهــا وتذكرهــا عنــد األزمــات، وكل 

مــا نريــده هبــذه احليــاة هنايــة ســعيدة التشــبه كل النهــاايت.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

الرقص فوق الغيوم
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اجلمهوريــة مطروحــاً  منصــب رائســة  يكــون  أن  يومــاً  الســوريني  ببــال  مل خيطــر 
مــع  التعامــل  األمــور يف  فقــد وصلــت  اآلن  التنــازالت، كمــا حيــدث  مــزاد  يف 
الرتشيحات للرائسة يف سورية املستقبل إىل مستوايت ال ميكن أن يقبلها عاقل 
مــن تقــدمي أانس ترشــيحهم لكرســي الرائســة بصــورة جديــة أو هزليــة أو علــى 
ســبيل الدعابــة فكيــف وصلــت األمــور إىل ماهــي عليــه؟ ومــن الــذي أوصلهــا؟ 

وملــاذا حيــدث كل هــذا؟ وماهــي أســبابه؟!
الوضــع الــذي وصلــت إليــه ســورية بعــد مــا يقــارب العشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة 
الــي تعامــل معهــا النظــام ابلقمــع والقــوة املفرطــة فأوصــل البــاد إىل ماهــي عليــه 
اآلن مــن تدمــري لــكل بناهــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة حــىت مل يبــق 
فيهــا شــيء ذو قيمــة فعندمــا ال تبقــى قيمــة لإلنســان يف ظــل االســتبداد فمــن 
األوىل أن ال حتــرتم أي قيمــة أخــرى يف الوطــن لذلــك فقــد أصبــح هــذا الوطــن 
فريســة وكل شــيء فيــه معــروض للبيــع يف مــزاد التنافــس بــني النظــام وداعميــه مــن 
امليليشــيات الطائفيــة أو األجنبيــة أو العصبويــة التابعــة هلــذا الطــرف أو ذاك، 
وكلهــا إرهابيــة، وبــني فصائــل املعارضــة بــكل أشــكاهلا إســامية كانــت كهيئــة 
حتريــر الشــام أم قوميــة كاألحــزاب الكرديــة وهــذه التنظيمــات مصنفــة إرهابيــة 
إىل فصائــل اجليــش احلــر أو الوطــي الــذي أصبــح يعــاين مــن الرتهــل والعجــز 
ولديــه مــن األخطــاء الــي تصــل يف بعــض األحيــان إىل أن تصبــح خطــااي ورمبــا 
تــدرج بعــض فصائلــه حتــت املنظمــات اإلرهابيــة مســتقبا كل هــذا أفقــد املواطــن 
الســوري إىل حــد كبــري األمــل ابملســتقبل نتيجــة تغــول املســلحني مــن هــذا الطــرف 
أو ذاك ونتيجــة األخطــاء الفادحــة املرتكبــة حبــق الوطــن واملواطنــني مــن قبــل مجيــع 
األطــراف فقــد أصبــح أغلبهــم أمــراء حــرب ال يهمهــم  مــا جيــري يف ســورية إال 
مصاحلهــم وأرابحهــم. وحــده املواطــن البســيط دفــع ومــازال يدفــع الثمــن غاليــاً 

دون أن يــرى أي بصيــص أمــل حلــل قــادم يف املســتقبل القريــب.

أمــام ســوداوية هــذا املشــهد الــذي يــراه املواطــن بــرزت مؤخــراً ســوداوية أخــرى  
أقــرب مــا تكــون إىل الكوميــداي الســوداء وهــي التنافــس علــى الرتشــيح ملنصــب 
رائســة اجلمهوريــة ومــا يطرحــه هــؤالء املرشــحون مــن رؤى واســتعداد لبيــع ســورية 
كمــا ابعهــا النظــام لروســيا وإيــران وإســرائيل قبلهمــا ورمبــا أكثــر منــه إذ أصبــح 
خطــاب بعــض املرشــحني أكثــر جــرأة يف التعاطــي مــع التبعيــة هلــذه الدولــة أو 
تلــك خصوصــاً فيمــا خيــص إســرائيل فقــد أبــدى هــؤالء املرشــحون اســتعدادهم 
للذهــاب إىل إســرائيل لتقــدمي فــروض الطاعــة مبجــرد مساعهــم تغريــدة اليــدي 
كوهــني اإلعامــي اإلســرائيلي الــذي ال يتمتــع أبي صفــة رمسيــة وترشــيحه لفهــد 
املصــري الــذي تلقــف هــذه التغريــدة واعترهــا صــكاً رمبــا صــدق أنــه أوصلــه إىل 
كرســي الرائســة ليظهــر عبــد هللا احلمصــي املرشــح اآلخــر الــذي اعتــر أن فهــد 
املصــري ليــس إال عميــًا إلســرائيل وأمــريكا بينمــا هــو أكثــر وطنيــًة ألنــه رفــض 
العــرض اإلســرائيلي لــه مبايــني الــدوالرات مــن أجــل القبــول كمــا قــال يف منشــور 

لــه علــى فيــس بــوك وحتديــه إلســرائيل واملصــري 
مث توالــت سلســلة الرتشــيحات مــن أشــخاص آخريــن أغلبهــم غــري معــروف أو 
ال يعلــم مــن األمــر شــيئاً ورمبــا اخنــرط هبــذه املوجــة مدفوعــاً مــن بعــض أجهــزة 
املخابــرات وقــد تكــون الســورية إحداهــا أو بعــض دوائــر األحبــاث العامليــة لتــدرس 
هــذه الظاهــرة الــي أصبحــت أقــرب إىل العبــث منهــا إىل اجلديــة خصوصــاً أن 
كل مــا جيــري يف ســورية رمبــا أصبــح عبثيــاً ألهنــم يف احلقيقــة ال ميلكــون شــيئاً 
مــن أمرهــم لذلــك ففــي بعــض األحيــان تصبــح العبثيــة والكوميــداي الســوداء هــي 

املتنفــس الوحيــد يف ظــل عــدم القــدرة علــى الفعــل.
ضمــن الســياق ظهــر مــن بــني املرشــحني مرشــحاً هــو حممــد صابــر شــرتح الــذي 
يتمتــع بقــدر وافــر مــن القــدرة علــى التفاعــل والتمثيــل مــا بــني اجلــد واهلــزل  يتفاعــل 
املوضــوع وبنفــس  مــع  التعامــل بدكتاتوريــة وســخرية  األحــداث ويســتطيع  مــع 

ثقــة عاليــة ابلنفــس رغــم أن صورتــه حقيقــة هــي صــور املرضــى  الوقــت لديــه 
النفســيني ورغــم ظهــور أمــه وكامهــا عنــه علــى وســائل التواصــل إال أنــه اســتطاع 
أبســلوبه الــذي مجــع فيــه املتناقضــات أن حيقــق أكــر تفاعــل مجاهــريي وقــد حقــق 
متابعــات ومشــاهدات أكثــر ممــا حققــه خطــاب رئيــس النظــام احلــايل أمــام جملــس 
الشــعب الــذي جلــأ فيــه رمبــا عــن عمــد أو حقيقــة إىل التوقــف عــن الــكام وقطــع 
اخلطــاب لفــرتة مــن الزمــن يف حماولــة خللــق نــوع مــن اإلاثرة فيــه إن كان مقصــوداً 
أو للصدفــة جــاءت هــذه اإلاثرة إن كان لتعــب أو مــرض حقيقــي رغــم ذلــك 
فقــد بقــي الشــرتح الــذي يبــث يوميــاً ولعــدة ســاعات هــو األكثــر متابعــة وأصبــح 
القــادر علــى محــل  ليــس ألنــه مرشــحهم األفضــل أو ألنــه  املتابــع  لــه مجهــوره 
األمانــة يف ســورية القادمــة بــل ألن الشــعب فقــد الثقــة بــكل السياســيني الذيــن 
يتصــدرون املشــهد نظامــاً ومعارضــة وأصبــح يبحــث عــن هــذه العبثيــة واهلزليــة 
الــي رمبــا هــي نــوع مــن املعاوضــة النفســية يف ظــل عــدم القــدرة علــى إفــراز أفــراد 
قادريــن علــى محــل األمانــة وإدارة امللــف الســوري بطريقــة واقعيــة توصلــه إىل بــر 
األمــان حيــث أصبــح مجيــع الســوريني يرونــه بعيــد املنــال ألهنــم يــرون أن اجملتمــع 
اإلقليمــي والــدويل املتدخــل يف األحــداث الســورية حــىت النخــاع مل يقــرر بعــد 
الســماح هلــم حبــل أمورهــم الــي مل يعــد مــن املمكــن حلهــا إال مبوافقــة خارجيــة ألن 
اجلميــع مرهتنــني. هــذا الواقــع وهــذا التنافــس علــى كل شــيء يف ســورية هــو مزيــج 
مــن اجلــد واهلــزل والســخرية مــن الواقــع املــر الــذي وصــل إليــه الســوريني، ورمبــا أن 
متابعــة الشــرتح وأمثالــه بعــد أن متــت تصفيــة كل ســورية علــى كافــة الصعــد ولعــل 
أمههــا الصعيــد البشــري الــذي أهنــك إىل حــد كبــري ممــا جعــل البعــض يتابــع الفهــود 
واألســود والشــراتح وقــد يكــون هــذا هــو قــدر ســورية أن تبتلــي أبمســاء هــي لبشــر 
ولكنهــا يف احلقيقــة أمســاء حيــواانت يتابعهــا الســوريون للتنــدر والضحــك رغــم 

األمل ولســان حاهلــم يقــول شــر البليــة مــا يضحــك.
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ت
مقاال

يف حقبــة تغــري الفرضيــات وبينمــا ننكــب علــى دراســة السياســة ومنــاخ التوجــه السياســي العــام 
هنالــك ســؤال يــراودين ابســتمرار دون توقــف البحــث عــن تدويــن دوائــر إجاابتــه.

كــي نفهــم مــا حيــدث مــن حولنــا ويف ماهيــة مــا يكــون مــن ظــروف وتغــري االســتحقاقات يف 
قضــاايان حنــن ذاهبــون ال حمالــة ولكــن لــن متــوت قضــاايان مبوتنــا وســيأيت اجليــل الــذي يقــرأ مــا قمنــا 

بكتابتــه علــى جــدران أزماننــا ولعلــه ينصفنــا أو يلــوم مــا قمنــا بــه.
يف السياســة جيــب أن جنتهــد وقــد نصيــب احلقيقــة أو نــدور يف فلكهــا، مــا جــرى يف اترخينــا 

كســوريني مــن أجــل ســقف سياســي مل يعــد حيمينــا بــكل مــا حتمــل املعــاين مــن أمل.
انتشــلنا مــن ماضينــا وبيوتنــا وذكرايتنــا مــن أدق يومياتنــا، ألن اخللــل أصــاب السياســة وقشــعريرة 
الرعــب الــي غــزت يف مــدارك أحوالنــا. ملــاذا علينــا أن نكتــب يف السياســة؟ ألن فلــك اإلدارة 
والتاريــخ وإعــادة تدويــر البــىن اجملتمعيــة يرتبــط هبــا. قــد يكتــب بعــض منــا يف النظــرايت وبعــض منــا 
يف الــدروس املســتفادة، قــد أتيت إحداهــن أبرشــيف معــاانة النســاء يف الفقــد والتشــرد وهواجــس 
األمهــات الــي طحنــت يف التشــرد والعــذاب ومطرقــة البطالــة وســندان األجــور القليلــة لكــن ابلرغــم 
مــن كل شــيء لنحــاول يف السياســة. نعــم كل هــذا يف جعبــة السياســة يكتــب مــا خيــوض بــه هــذا 

الشــعب منــذ مــا يقــارب العشــر ســنوات.
ال ضــري مبــن ينســب كل احملاضــر لاجتماعــات املدنيــة والسياســية مــع مــا حتملــه مــن شــخصيات 
وتســميات وصــور وســردايت األوقــات الــي صــدق هبــا الصادقــون وانفــق هبــا املنافقــون، ومجــع كل 
النشــطاء املدنيــني والسياســيني لتكــن هــذه األمســاء شــاهدة علــى تلــك املرحلــة. هــل عرفنــا القيــم 
السياســية مــن أجــل ربــط أفعالنــا وســلوكنا السياســي مــع أهدافــه؟ مــن أيــن نبــدأ يف جتريــد فلســفتها 

يف أصــل املبــادئ اإلنســانية أم أن القيــم السياســية هــي اشــتقاق قيــم املصــاحل.
نقــول نريــد أن نكتــب يف السياســة فنحــن نزيــد رقعــة الوعــي لدينــا يف مراقبــة مــا حيــدث حولنــا 
مــن األفعــال وردود األفعــال، أصــوات التصرحيــات وألــوان السياســات نضيــف إليهــا ألــوان األعــام 
الــي ترفــع والــي تفــرض مــا تريــده. مبجمــوع هــذه املاحظــات علــى مــدار احلقبــة الزمنيــة الراهنــة 
تفتــح الفكــر السياســي مبــا فيــه مــن تكامــات وتناقضــات وتناغــم وصراعــات، الــذي يســهم يف 
صناعتــه كل مــن حيمــل رايــة الشــأن العــام واســتمرار شــكه ويقينــه الــذي دائًمــا هــو علــى احملــك، 
وانقضــاء رمــاد مجــره يهــدأ حــىت يعــود ليشــتعل مــن جديــد فالشــعوب ال تنســى أحــزان أجدادهــا 
وعجلــة الزمــن ال ميكــن إيقافهــا وعجلــة الوعــي والتبــدل والتحــول ال ميكــن إمخادهــا ودواويــن 
السياســة ترصــد كل مــا ســبق أبدق تفاصيــل احملــاور ورواايت العاملــني منــذ الصرخــة األوىل إىل 
مــن يبحــث اآلن عــن منابــع احلــل والعــزم وينبــش عتمــة الفســاد والســواد يف مســتقر الســطور 

والتواقيــع واملراســيم .
لذلــك البــد أن أكــرر مــاذا نكتــب وكيــف نكتــب بــروح هويتنــا ونفــس آالمنــا وذاكرتنــا دون أن 
حتــور وتذهــب الريــح بصميــم مــا اشــتعل بــه شــعبنا العــريب يوًمــا مــن أجــل جســد أكلتــه نــريان الفســاد 

يف مشــرق ومغــرب الوطــن العــريب.
 نكتــب يف السياســة كــي نســتطيع أن نفتــح علــى هــذا الوطــن مســاحة غــري متييزيــة وغــري إقصائيــة 
توحــد األلــوان واألعــراق واألجنــاس توحــد األفــكار واالنتمــاءات بشــكل واقعــي منطقــي ومرســومة 
املعــامل غــري ملغومــة ابألحقــاد ومطبــات التفرقــة والصراعــات اجلندريــة واحلزبيــة واملناطقيــة واملذهبيــة 
ومــا بــني الدميقراطيــة والديكتاتوريــة أنصــاف احللــول الكامنــة والومهيــة، مســاحة تعيــد اإلنســان 
لعافيتــه وشــكل مرآتــه األوىل، حيــث خلــق ليكــون سياســًيا مســتخلًفا يف شــؤونه وشــؤون مــن 
هــم حولــه ويرتــب التلقائيــة والصــدف املتواليــة لتكــون األحــداث واملنافــع والطــرق النفعيــة اجلمعيــة 
وينظــم املــوارد البشــرية والطبيعيــة ورســم الوظائــف واملراتــب والتفاضــل بــني النجــاح وحماولــة النجــاح 

و صفريــة اإلجنــازات يف مســرية حيــاة املواطنــني.
ونكتــب فيهــا ألننــا نريــد أن خنــط حــروف الســام، ونريــد أن نبنيــه يف غمــرة احلــرب والقصــف 
واجلــوع والتشــرد والعــدد غــري احملــدود للمواطنــني يف أوطــان ليــس هلــم ذنــب فيهــا. عندمــا نبحــث يف 
الســام ورســم أهــرام ســيادته ســنفهم مــا معــىن الــا عــدل يف السياســة والــا منتصــر وأشــباه اهلدنــة 
الــي تقــف علــى بيــوت العناكــب. ويف عزمنــا علــى تعريــف الســام مــن واقعنــا ســنعرف حتًمــا مــا 
معــىن النــزوات السياســية والروتوكــوالت الســرية والعلنيــة ومــا بــني صحــف العــامل واإلذاعــات احملليــة 
ســتعرف مــىت وملــاذا وأيــن يقــدم الســام؟ ومــن يهدينــا إايه ومــن يهدينــا إىل الوصــاايت وتنكيــس 
الــراايت واخلــراب. ســيخرك التاريــخ ملــاذا تطــوى صفحــات الــدم والــدم مــازال انزفًــا علــى أغطيــة 

طــاوالت املفاوضــات وانتصــارات الكــذب وأشــباهها.
حني تدخل يف عمق فلســفات الســام وواثئقياته فإن اإلدراك ابنتظارك ليجعلك تســأل نفســك 
مــن هــم عــرايب الســام يف اســتقرار البلــدان وهــل هــم األطفــال الذيــن ذهبــوا إىل دوائــر النفــوس يف 
مدهنــم وقراهــم ليســجلوا مواطنتهــم ويكملــوا مســرية حياهتــم بــدون آابئهــم وأمهاهتــم؟ أم الســاعني 

إىل إحــال الســام مــن أجــل أجمادهــم الشــخصية ورايء ســلطتهم ومكاســبهم؟؟

ونعــود أخــريًا للســؤال يف السياســة؟ ونقــول ألننــا نؤمــن بقضــااي النســاء اللــوايت يصارعــن أقدارهــن 
وجمتمعاهتــن يف انتــزاع فرصهــن يف احليــاة مــن أفــواه الســباع. أبهنــن يؤمــن حبقهــن ابلتعلــم والعمــل 
واإلجنــاز ومــن أجــل صراعهــن يف مربعــات النمطيــات املقيتــة ومــن يــردد علــى مســامعها حيــق يل 
مــاال حيــق لــك ســيديت علــى اإلطــاق. إن السياســة ملزمــة أبشــد اللــزوم لكــي تنصفهــن مــن يعتــر 
أن احلريــة للمــرأة احنــال والتعبــري وقاحــة والــرأي ســذاجة. حقــا مــن اعتــر النســاء انقصــات عقــل 
وديــن وراح ينقــص بــكل مــا يســتطيع مــن حقوقهــا وكياهنــا واســتقاهلا وشــرفها بــكل مــا ميلــك 
مــن أدوات تعينــه عليهــا ومل يكــن عــواًن إليهــا. إن مواطــن الضعــف الــي تكمــن يف قصــص النســاء 
هــي ليســت مســائل شــخصية وحســب إمنــا هــي خنــر داخــل بــىن جمتمعنــا وهــي بــؤر تاشــي دوائــر 
الســام يف أوســاطنا لتصبــح فيمــا بعــد ســاحات نــزاع جاهــزة لاشــتعال مــن أي فتنــة قادمــة شــاء 
مــن شــاء وأىب مــن أىب. إن أردان اإلحاطــة والربــط بــني الســلطة والشــعب مــن جهــة ورمزيــة العاقــة 
اجلندريــة بــني الرجــال والنســاء يف الوديــة والنديــة والتنافســية واألفضليــة مــن جهــة أخــرى ســنعرف 

جيــًدا مــن أيــن تبــدأ الدميقراطيــة ومــىت نــودع الديكتاتوريــة.
إذا كنــا نريــد القــوة والتماســك اجملتمعــي فعلينــا أن حنــارب مــن أجــل إيقــاف التمييــز اجلنــدري 
والعنــف األســري وإيقاعــات إلصــاق التهــم أبهنــن املتمــردات صاحبــات الصــوت العــايل املتعاليــات 
علــى قوامــة الرجــال وتعاليــم األداين وليســت الطاعــة يف اخلنــوع ملــن يريــد أن تضعــي رأســك يف 
مــن  تبــدأ  اإلنصــاف مصفوفــة كاملــة وحلقــة واحــدة  إن  منــك عنــرت.  األرض عندمــا يغضــب 
الوعــي يف حلــول مشــاكل نســمع رنينهــا كل يــوم مــن أمهــات وفتيــات وتــدور يف تــوايل عافيــة 
ابقــي األزمــات وإعــادة الرشــد والتــوازن يف احلقــوق والواجبــات واحلــرايت. وعندمــا تكــون السياســة 
مهنــا ومبلــغ عملنــا فإننــا نبــدع يف البحــث والرصــد واملتابعــة ونكتــب مــا يكشــفه الواقــع بفسيفســاء 
حلــوه ومــره وجنــد الطريــق حيتــاج إىل جتــدد اهلمــم ســنعرف أنــه بــكل مــا أوتينــا مــن إرادة ملــاذا علينــا 

أن نكتــب يف السياســة.

ملك توما  

لماذا علينا أن نكتب في السياسة؟

كاتبة سورية



20

Suriye’de özgürlük, haysiyet çağrısıyla 2011 yılında bir halk devrimi başlamıştır.  Buna karşı Mücrim Esad 
baskı, cinayet, adam kaçırma, tutuklama ve işkenceyle karşılık vermiştir. Rejim,varil bombalar, kimyasal ve 
yıkıcı silahlar dâhil tüm ölümcül silahlarını kullanılmıştır. Rejimin Suriye’nin zenginlik kaynaklarını yok 
etmek ve devrimci şehir ve kasabaların enkaza dönüştürmekle birlikte Suriye’de uluslararası kabul görmüş 
demografik yapının değişim politikasının uygulanmasında sivilleri yok etme görevini tamamlamak için işle-
diği zulme ve yıkıma karşı Dünya ülkeleri kör ve sağır olmuştur.  Suriye rejimi, insanlığa karşı suç işlemek 
ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanmaktadır. İşkence, infaz, adam kaçırama gibi birçok insanlık suçu 
işlemesine rağmen Esad rejimi şimdiye kadar hiçbir şekilde kovuşturma geçirmemiş ve hesap vermemiştir. 
Rejim, İsrail, Amerika, Rusya ve İran’ın koruması altında olduğunu bildiği için gaddarlığını sürdürmeye 
devam etmektedir. 
Birleşmiş Milletler, küresel bir sorun haline gelen sadece belirli bir topluluk veya bölgeyle sınırlı olmayan 
dünya kayıplar ve zorla ortadan kaybedilenler için anma günü olarak 30 Ağustos  günü ilan edilmiştir. Bugüne 
de “Dünya Kayıplar Ve Zorla Ortadan Kaybedilenler Günü” adı verilmiştir.  Dünya böyle bir güne de hala 
cinayet işleyenlerin, katliam yapanların ve zorla insanları kaçırıp ortadan kaybedenlerin cezasız kalmaya 
devam ettiğine tanıklık etmektedir. 
ABD Şam Büyükelçiliği, kayıp olan kişilerden Suriye rejiminin sorumlu olduğunu belirten açıklamasına 
göre, Suriye’de gözaltına alınanlarla kayıp kişilerin toplam sayısının yaklaşık 100 bin sivilden fazla olduğunu 
belirtmiştir. Bunlara ek olarak Suriye’nin Kuzeybatında 18 yaş altı 200 binden fazla yetim, 200 binden fazla 
savaş nedeniyle engelli durumuna düşmüş olduğu kaydedilmektedir. 45 bin dul kadının yanı sıra Suriye’nin 
kuzeybatısında yerlerinden edilmiş çocukların sayısı yaklaşık 1milyon 4 yüz bine ulaşmış olduğu bildirilm-
iştir.  2013 yılında, Suriye Askeri Polisinde çalışan eski bir fotoğrafçı, 2011-2013 yılları arasında Suriye reji-
minin hapishanelerinde işkence ve hak ihlallerini belgeleyerek çektiği 55.000 fotoğrafıyla birlikte Suriye’den 
ayrılmayı başarmıştır. Bu fotoğraflar, 2019’da Amerika tarafından öngörülen ve 2020’de yürürlüğe girmiş 
olan “Sezar Yasası’nın rejime karşı  uygulanması için itici bir güç olmuş ve ağır yaptırımlar gerçekleşmiştir. 
Ancak zaman bize bu kanunun sahte bir yasa olduğunun göstermiştir. Zira Sezar Yasası yayınlanmadan önce 
dolar 1.300 Suriye lirası iken bu kanun uygulandıktan sonra dolar 3.000 Suriye lirasına yükselmiştir. Bu söz 
konusu kanunun Esad rejimini cezalandıran değil destekleyen bir yasa olduğunu bize açıkça göstermektedir.
Aslında bu kanun rejimden daha çok Suriye halkının ölmesine ve yok olmasına neden olan bir faktör olmuş-
tur. Suriye’de kalan sivillerin rejiminin kontrol ettiği alanlarındaki insanlar açlık ve yoksulluk içindedirler. 
Su, elektrik, gaz, benzin ve ekmek dâhil olmak üzere hayatın en temel ihtiyacına ulaşamamaktadırlar. 
Rejimin işlediği tüm suçları vesavaş suçlularının isimlerini ve işledikleri katliamları en küçük detayına kadar 
belgelemek önemlidir!  Medeni olduklarını ve medeniyet iddiasında bulunan bu katil tiranları destekleyen 
dünyanın ne denli ahlaktan yoksun olduğunu belgelemek gelecek nesiller için delil olarak kalmasını sağlay-
acaktır.

Tamer Türkmani’nin Türkiye’deki başarı öyküsü:
Devrimci aktivist Tamer Türkmani, Suriye devriminden bu yana Youtube kanallarında Suriye’de işlenen hak 
ihlalleri gösteren bir milyon 850.000 videoyu arşivlemeyi başardığını duyurmuştur.Türkmani duyurusunda 
ayrıca Suriye devriminin videolarını yayınlayan 3.200’den fazla YouTube kanalına binlerce şehit fotoğrafını 
yüklediğini açıklamıştır. Binlerce devrim dergi ve gazetesini arşivleyip toplamanın yanı sıra, sürekli çalışma-
lara devam ettiğini ve bundan dolayı sürekli sayının arttığını belirtmiştir.Ayrıca belgelenen ve arşivlenen bu 
materyallerin kendisinin değil, tüm özgür Suriye halkının mülkiyeti olduğunu da vurgulamıştır. 
Bu arşivi hazırlayan şahıs: Rejime karşı düzenlenen barışçıl gösterilerin fotoğraflarını çekerkenrejimin keskin 
nişancısının açtığı ateş sonucu başından vurulmuş molan ve 2012 yılında zorla terk ettiği Humus şehrinden 
ayırdığında 28 yaşında olan bir gençtir. 
Türkmani, ilkin Ürdün’e göç etmiş ve daha sonra Türkiye’ye göç ederek buraya yerleşmiştir. Hazırladığı 
belgeselin adını “Suriye Devrim Şehitleri Belgesi”olarak belirlemiştir. Türkmani 2014 yılında Suriye reji-
minin İdlib’i Yoğun bir şekilde varil bombalarıyla vurmasının ardından belgeleme çalışmalarına başlamıştır. 
Türkmani şöyle devam etmektedir: İlk çalışmamı 2014 yılı Haziran ayında Suriye devriminin 50.000 şehi-
dinin resmini içeren 170 metrelik bir branda üzerinde yaptığım çalışmayı belgeledim.  Suriye devriminin 
1.850.000’den fazla videosunu arşivlediğim dokümantasyon çalışmalarımı sürdürdüm. Ayrıca Suriye devri-
minin başlangıcından bu yana çıkarılan 370 kitabı, her kitabın bir özetini ve onun hakkında bir resim ve 
kitabı okumak için bir dosya yazarak arşivledim. Bunlara ek olarak Suriye devriminin 11.500’den fazla dergi, 
gazete ve broşürünü arşivledim.  Devrimin başlangıcından bu yana yayınlanmış ve büyük bir kısmı maddi 
destek olmadığından yayın hayatını matbu olarak durdurmasına rağmen basın arşiv çalışmalarında bulun-
dum”.  Türkmani hâlihazırda üzerinde çalıştığı projelerle ilgili şunları söylemektedir: “Şu anda kapsamlı 
bir web sitesi oluşturuyorum.Adı; “Suriye Devrim Arşivi”Bu; kitap, gazete makaleleri, videolar, fotoğra-
flar ve sahip olduğum her şeyi ve tüm dosyaları içeren bir kaynak olacaktır. Böylece bilgi edinmek istey-
en her kes gerektiğinde yararlanabilsin. Suriye devriminde tarihi boyunca meydana gelen her bir olay ve 
olguyu arşivleyeceğim. Ancak şimdi sitenin yayın hayatına başlaması için düzenlemeye ihtiyacı vardır. Bu 
çalışmamız yakın zaman içinde sona erecektir. Türkmani yaptığı işin işleyişi hakkında şöyle bir açıklamada 
bulundu: 2014 yılından şimdiye kadar sürekli evde çalışmam nedeniyle çok yoruluyorum.Kaldı ki; eşim bana 
yardım ediyor. İşim tamamen rutin olduğu için sıkıcı ve yorucu anlarımda bana yardım etme çabalarından 
dolayı eşimi takdir ediyorum. Ancak işin% 98’ini tek başıma yapmak durumunda kalıyorum.
Şehitlerin fotoğraflarını belgelemek kolay değildir. Çocukların ve kadınların cesetlerine bakmak çok zordur. 
Yaralanmış bir çocuğun ölümden önceki son bakışına, kesilmiş organlara ve kan çanağına dönen gözlere 
bakmak hiç de kolay değildir! 
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منــذ بــدء الثــورة الســورية عــام 2011 الــي اندت ابحلريــة والكرامــة، واجههــا النظــام الســوري اجملــرم ابلقمــع والقتــل 
والضــرب واالختطــاف واالعتقــال والتعذيــب، مســتخدماً كل أســلحته القاتلــة مبــا فيهــا األســلحة التدمرييــة مــن 
براميــل متفجــرة وأســلحة كيميائيــة، والــي متــده هبــا دومــاً دول العــامل ليكمــل هبــا مهمتــه بتدمــري قــدرات ســوراي 
وتدمــري املــدن والبلــدات الثائــرة وقتــل املدنيــني تنفيــذاً لسياســة التغيــري الدميوغــرايف يف ســوراي املتفــق عليــه عامليــاً.

ُوجهــت للنظــام الســوري اهتامــات عــدة ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وانتهــاك حقــوق اإلنســان، مثــل التعذيــب 
واإلعدامــات، لكنهــا مل تصــل إىل مرحلــة مقاضــاة وحماســبة حقيقيــة للنظــام األســدي، وهــذا مــا دفعــه لاســتمرار 

بوحشــيته ألنــه يــدرك أنــه حبمايــة إســرائيل وأمريــكا وروســيا وإيــران.
ــة وليــس  وقــد صّنفــت األمــم املّتحــدة )30 آب اليــوم العاملــي لاختفــاء القســرّي(، الــذي أصبــح مشــكلًة عاملّي

حكــراً علــى جمتمــع أو منطقــة بعينهــا.
ابلرغــم مــن أن العــامل يشــهد علــى اســتمرار مرتكبــو أعمــال القتــل ومرتكبــو اجملــازر ومســببو االختفــاء القســري يف 

اإلفــات مــن العقــاب علــى نطــاق واســع.
ويبلــغ عــدد املغّيبــني قســرايً يف ســوراي حنــو 100 ألــف مــديّن بــني معتقــل ومفقــود حبســب بيــان صــادر عــن الســفارة 
األمريكيّــة يف دمشــق والــي اعتــرت اّن النظــام الســورّي هــو املســؤول عــن املختفــني، ابإلضافــة إىل وجــود أكثــر مــن 
)200( ألــف يتيــم حتــت ســن 18، و)200( ألــف شــخص مــن معاقــي احلــرب وذوي االحتياجــات اخلاصــة 
و)45( ألــف امــرأة أرملــة مــن غــري معيــل وعــدد األطفــال املشــردين يقــارب مليــون واربعمئــة ألــف طفــل، يف مشــال 

غــرب ســوراي.
ففــي عــام 2013، متكــن مصــور ســابق يف الشــرطة العســكرية الســورية مــن مغــادرة ســوراي حامــا معــه 55 ألــف 
صــورة توثــق التعذيــب واالنتهــاكات يف ســجون النظــام الســوري بــني العامــني 2011 و2013، وكان الدافــع 
إلقــرار »قانــون قيصــر« يف مــن قبــل أمريــكا عــام 2019، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام 2020، ويفــرض 
عقــوابت مشــددة علــى النظــام الســوري، لكنــه أثبــت أنــه قانــون خلــيب فقبــل صــدور قانــون قيصــر كان الــدوالر 
3000 ل س، وبعد تطبيقه وصل الدوالر إىل 1300 ل س، وهذا يشري جباء أن القانون صوري، يف ظاهره 
معاقبــة النظــام األســدي، ويف حقيقتــه مــد النظــام جبرعــات جديــدة متكنــه مــن االســتمرار ابلقتــل والتدمــري، تزامنــاً 
مــع جــوع وفاقــة ملــن تبقــى مــن املدنيــني يف مناطــق ســيطرته يعانــون مــن فقــدان أبســط األشــياء الــي متكنهــم مــن 

االســتمرار ابحليــاة مــن مــاء وكهــرابء وغــاز وبنزيــن وخبــز. 
مــن املهــم توثيــق جرائــم النظــام كلهــا وأبدق التفاصيــل، وتوثيــق أمســاء جمرمــو حــرب نظــام األســد وجمازرهــم املرتكبــة 

كــي تبقــى دليــا لألجيــال املقبلــة علــى دانءة العــامل الــذي يدعــي احلضــارة والتمــدن ويدعــم الطغــاة القتلــة.

قصة جناح )اتمر تركماين( يف تركيا 
أعلــن الناشــط الثــوري )اتمــر تركمــاين( عــن انتهائــه مــن أرشــفة مليــون و850 ألــف فيديــو، مــن قنــوات الثــورة 

الســورية علــى اليوتيــوب.
وأوضــح أنــه قــام بتحميــل أكثــر مــن 3200 قنــاة يوتيــوب خمتصــة بنشــر فيديوهــات الثــورة الســورية، مشــرياً إىل 
أن العــدد بتزايــد مســتمر كونــه دائــم البحــث إضافــة ألرشــفته ومجعــه آالف الصــور للشــهداء وآالف اجملــات 
والصحــف اخلاصــة ابلثــورة، مؤكــداً أن مــا مت توثيقــه وأرشــفته ليــس ملــكاً لــه وإمنــا ملــك للشــعب الســوري احلــر 

أبكملــه.
هــو ابــن الـــ 28 عامــاً، ابــن مدينــة محــص الــي غادرهــا مرغمــاً يف العــام 2012 بعدمــا اخــرتق رصــاص قنــاص رأســه 

فيمــا كان يقــوم بتصويــر املظاهــرات ضــد النظام.
نــزح تركمــاين إىل األردن ومنهــا إىل تركيــا حيــث يعيــش حاليــاً، لقبــه الثــوار مبوثــق شــهداء الثــورة الســورية، رحلتــه مــع 

التوثيق بدأت يف العام 2014 بعدما بدأ النظام الســوري يســتخدم الراميل املتفجرة بشــكل كبري يف إدلب.
وقــال )تركمــاين(: بــدأت بتوثيــق شــهداء الثــورة الســورية منــذ شــهر حزيــران 2014،  عندمــا قمــت بصنــع لوحــة 
طوهلــا 170 مــرتاً حتتــوي علــى 50 ألــف صــورة شــهيد للثــورة قتلهــم النظــام الســوري، ومــن هنــا بــدأت مشــوار 
التوثيــق، حيــث قمــت أبرشــفة مــا يزيــد عــن 1,850,000 فيديــو للثــورة الســورية كمــا قمــت أبرشــفة 370 
كتــاب صــدروا منــذ بدايــة الثــورة الســورية مــع كتابــة نبــذة عــن كل كتــاب وصــورة عنــه وملــف لقــراءة الكتــاب، 
إضافــة ألرشــفة أكثــر مــن 11,500 جملــة وصحيفــة ومطويــة خاصــة ابلثــورة الســورية كانــوا قــد صــدروا منــذ بدايــة 

الثــورة وتوقــف عــدد كبــري منهــم يف وقــت ســابق، بســبب انقطــاع الدعــم.
وعــن املشــاريع احلاليــة الــي يعمــل عليهــا، قــال تركمــاين: أقــوم اآلن إبنشــاء موقــع إلكــرتوين شــامل قمــت بتســميته 
)أرشــيف الثــورة الســورية( وســيكون مرجــع يضــم مجيــع امللفــات مــن كتــب ومقــاالت صحفيــة وفيديوهــات وصــور 
وكل مــا أملــك، حــىت يســتفيد منــه اجلميــع يف حــال احتــاج أحــد إىل احلصــول علــى معلومــات أي واقعــة أو 
حادثــة حصلــت يف الثــورة الســورية خــال اترخيهــا، ولكــن اآلن املوقــع حباجــة لرتتيــب كبــري قبــل البــدء ابلنشــر 

عليــه وســينتهي قريبــاً.
وعــن آليــة عملــه حاليــا أوضــح )تركمــاين(: أان أعمــل مــن املنــزل منــذ عــام 2014، وأحيــاانً أصــل إىل حالــة مزريــة 
مــن التعــب بســبب العمــل املتواصــل، وطبعــاً تقــوم زوجــي مبســاعديت ولكــن لفــرتة قصــرية ألن العمــل ممــل ومتعــب 
ألنــه روتيــي حبــت وأان أقــّدر هلــا جهودهــا يف مســاعديت يف وقــت مــن األوقــات ولكــن العمــل فــردي بنســبة %98.

)ليس ســهًا أن توثق صور الشــهداء، أن تنظر إىل جثث األطفال والنســاء، ليس ســهًا أن تتوقف عند النظرة 
األخــرية ملــا قبــل املــوت، عنــد طفــل مشــوه، وأعضــاء بــرتت، وعــني أدمعــت دمــاً! ولكــن حينمــا يصبــح الصمــت 
هــو ســيد املوقــف، وتصبــح احلريــة جرميــة، والقتــل عــادة، والضحيــة هــي اجلــاد وإن كانــت جثــة، فهنــا ال بــد مــن 

التوثيــق ال بــد مــن القــول للعــامل أمجــع هــا هــم شــهداؤان، هــا هــم ضحاايكــم، هــا هــم مــن فــدوا احلريــة حبياهتــم!(.

Suriyelinin Türkiye’deki Başarı Öyküsü!  Suriye rejiminin suçlarını belgelemek…
قصة نجاح سوري في تركيا )2( توثيق جرائم النظام السوري 
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Rusya’nın 29 Eylül 2015’teki müdahalesinden bu yana Suriyelilerin üzerinden yıkımının arttığı, kanın aktığı 
ve daha fazla cesetlerin etrafa saçıldığı tam beş yılı geçip gitti. 
 Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinin beş yılı acı ve trajik bir şekilde Esad’ı kurtarma müdahaleleriyle 
geçmiştir. Ancak Rusya, savaşı kendi lehine çözmekten ziyade, Suriye’nin hayati tesislerini yarım asır boyu-
nca yağmalama karşılığında Esad’ın hayatta kalmasını bir müddet uzatmış olmaktadır. Ruslar, Başkanlarının 
geçen gün belirttiği gibi savaşın üç ay içinde sonuçlanacağını düşünmektedir. Bugün itibariyle Suriyelilerin 
dünyanın en güçlü ikinci ülkesi ile karşı karşıya geldiği beş yıl geride kalmıştır. Hem de Savaşlarda hiçbir 
insani taraf gözetmeyen, acımasız askeri üsluplarla savaşan, çocuk, kadın, erkek, hastane ve okul arasında hiç 
fark araya koymadan saldıran bir devletle!..  
Rejim birçok bölgeyi yeniden ele geçirdi. Rus güçleri, halkları işgal etme, öldürme ve yerlerinden etme vb. 
tüm alanlarda yakıcı bir savaş politikası izlemeseydi, tüm bunlar mümkün olamazdı. Kaldı ki Moskova, 
ülkenin demografik yapısını değiştirme konusunda rejimle kilit bir ortak olmuş durumdadır. 
  Rusya yüzlercesinin öldürüldüğü binlerce askeriyle ve onlarcasının düşürüldüğü uçak filoları ile bugüne 
kadar devam eden bir savaşa müdahil  olmuş durumdadır. Ayrıca, Suriye’de Suriyelilerin üzerine bomba 
yağdıran uçaklarının kalkıp indiği askeri havaalanları ve üsler de inşa etmiştir. 
Gerçek şu ki; Rusya, Sovyetler Birliği’nin ihtişamını ve gücünü geri getirmeyi ve Amerika Birleşik Dev-
letleri ile birlikte büyük bir dünya gücü olmayı hayal etmektedirler. Ruslar bu yüzden Suriye arenasında 
Tartus ve Hamimim üslerini inşa ederek Doğu Akdeniz’de çakılıp 
kalmışlardır. Önemli bir jeopolitik konuma sahip bir ülkenin, yani 
Suriye’nin eklemlerini kontrol etmelerinin sebebi budur.  Bu on 
yıllar boyunca yatırım ve kira şeklinde sürüp giden bir işgaldir ki; 
nitekim Tartus limanının antlaşmasının üzerinden 49 yıl geçmiştir. 
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov şöyle demekte-
dir: “Güçlerimiz, Şam rejiminin talebi üzerine, bölgenin ancak % 
10’unu kontrol edebildiği ve Suriye devletinin bir buçuk veya iki 
ay içinde ortadan kaybolma tehdit ile karşı karşıya kaldığı bir sıra-
da Suriye’de harekâtlarına başlamıştır.” Böylece Suriye’yi bir eği-
tim alanına ve silah laboratuvarına dönüştürerek, büyük bir silah 
ve orantısız güç farkıyla basit halk gücünü yenmekle övünmeye 
başlamışlardır. Burada övünülecek bir şey yoktur aslında. Çünkü 
halk zaten çok basit silahlarla rejime ve Ruslara karşı savaşmak-
tadır. Bir Rus gazetesinin yayınladığı istatistiklere göre, Suriye 
hava kuvvetleri ekibinin% 98’i ve uçuş ekiplerinin% 90’ı Rus 
ordusundan müteşekkildir. Rus Taktik Füze Şirketi başkanı Boris 
Upsonov, uzun menzilli operasyonlar için pilotların% 60’ının Suri-
ye’deki operasyonlara katıldığını yanı sıra Suriye savaşından önce 
bu silahların denenmesinin de mümkün olmadığını söylemektedir. 
Rusların Suriye’deki nüfuzunu genişletme çabalarının iki katına 
çıkmasıyla birlikte Ruslar, Rus dilini ve Rus kültürünü Suriye 
toplum yapısına ve bireylerin kişiliğine yerleştirmeye çalışmak-
tadırlar. Bu projeler arasında Şam’da ilk Rus okulunun açılması 
da var ve açılacak olan okul, eğitimi için Rus müfredatına güven-
mektedir. Moskova’nın, ülkesini yok edip kendi halkını terk eden 
ve sonra iktidarda kalma karşılığında Ruslara teslim eden mücrim 
Beşar Esad aracılığıyla kendi namı hesabına bazı başarılar elde ettiği kimseye sırrı değildir. Rusya silahlarını 
sergilemiş, hassas yerleri ele geçirmiş ve nihayet kültür ve eğitimi de işgal etmiştir. 
Ancak Rusya tüm bunları Suriye halkının talep ettiği özgürlükleri bloke edip kanını akıtarak, cesetlerini lime 
lime ederek bu başarıyı elde etmiştir. Hâlbuki Suriye halkı sadece insanca bir hayatı talep etmektedir.
Nitekim Suriye İnsan Hakları Ağı, Rus askeri müdahalesine ilişkin bir raporda, yaklaşık üç bin çocuğun ve 
binden fazla kadının Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelemiştir.
Kaldı ki; Rusya, Suriye devriminin patlak vermesinden bu yana Suriye ile ilgili 16 karar taslağını veto etmiştir. 
Diğer taraftan Rusya, bir bölgenin münhasırlığını kontrol etmek için bir manevra olarak ateşkese başvurma 
taktiğini kullanmaktadır.  Ama tüm bu yaptıklarına rağmen Ruslar, ABD’nin ülkesinin ulusal güvenliğini 
korumak için zengin Suriye adasına yerleşmesine ve Suriye’nin kuzeybatısındaki Türkiye’nin çıkarlarını ko-
rumasına engel olamamış ve savaş düğümünü çözememiştir. Artı Rus cehenneminden kaçan Suriyeli siviller 
için güvenli bir sığınak ortaya koymayı başaramamıştır.
Kaldı ki; sistemin gırtlağını sıkmak ve uçurumun kenarına yuvarlamak için çıkarılan ve siyasi müzakerelerde 
anlaşılması zor Kayser yasası, Rus istilasından ve savunmasız halkına karşı duran rejimden beş yıl sonra devr-
eye girmiştir. Artı ülkenin Esad iktidarıyla devam etmesi için bir umut olmadığı gibi ekonomik kısıtlamalarda 
herhangi bir gevşeme ya da yeniden yapılanma da mevcut değildir. Rusya, halkların meşru taleplerine karşı 
kendisini katiller ve mücrimlerin safında konumlandırılmıştır. Ama değişim tarihi bir zorunluluktur ve tarih 
Suriye halkının kanının dökülmesinden sorumlu olanları, onları yalnız bırakanları ve onlara destek olanları 
kaydedecektir. Sürekli bir güç ve sürekli bir zaaf diye bir şey mevcut değildir. Zafer günleri insanlar arasında 
nöbetleşe dönüp durmaktadır. Nitekim Suriye halkının bu sağlam iradesi ve büyük azmi, Allah’ın izniyle 
öncelikle kurtuluş ve değişimin, sonra da diriliş ve yeniden inşanın umudu olmuştur.

مترالســنني اخلمــس علــى الســوريني حيــث تضاعــف فيهــا الدمــار وتدفقــت الدمــاء وازدادت األشــاء منــذ أن 
تدخــل الروســي يف 29 أيلول/ســبتمر 2015م.

مبــرارة ومأســاوية متــّر الذكــرى الســنوية اخلامســة للتدخــل العســكري الروســي يف ســورية عــر تدخــل أنقــذ األســد 
أبســلوب عســكري اتبعتــه روســيا يف غــروزين »األرض احملروقــة« ولكــن مل حتســم روســيا املعركــة لصاحلهــا، وإمنــا 
أنقــذت األســد مــن الســقوط لتطيــل يف عمــر بقائــه قليــًا، مقابــل ســلب املنشــآت احليويــة لســورية لنصــف قــرن 
مــن الزمن.لقــد ظــن الــروس أن املعركــة ستحســم يف ثاثــة شــهور كمــا صــرح كبريهــم يــوم ذاك، وحنــن اليــوم وقــد 
مضــت مخــس ســنوات، واجــه فيهــا الســوريون اثين أقــوى دولــة يف العــامل وأبســلوهبا العســكري اهلمجــي اخلــايل 

مــن أي خلــق إنســاين يف احلــروب، فافــرق لديهــم بــني طفــل وامــرأة ورجــل وال بــني مشــفى ومدرســة.
اســرتجع النظــام العديــد مــن املناطــق وكل ذلــك مل يكــن لــوال اتبــاع القــوات الروســية سياســة األرض احملروقــة 
علــى مجيــع املناطــق الــي ســاعدت ابحتاهلــا وقتــل أهلهــا وتشــريدهم، كمــا أن موســكو كانــت شــريًكا أساســًيا 

بتغيــري البنيــة الدميغرافيــة للبــاد.
زّجــت روســيا يف معركتهــا املســتمرة حــىت اليــوم آالفًــا مــن اجلنــود وقتــل منهــم املئــات، وأســرااًب مــن طائراهتــا، كمــا 
أهنــا بنــت قواعــد مــع مطــارات عســكرية تقلــع منهــا طائراهتــا الــي تلقــي محمهــا علــى الســوريني، فيمــا حتلــم روســيا 
برجــوع أجمــاد االحتــاد الســوفيايت وقوتــه، وأن تكــون قــوًة عامليــًة عظمــى إىل جانــب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
وكان هذا يف الســاحة الســورية فقام الروس ببناء قاعديت طرطوس ومحيميم كي ال تتزحزح يف شــرق املتوســط، 

وكذلــك الســيطرة علــى مفاصــل دولــة تتمتــع مبوقــع جيوسياســي 
مهم وهي ســورية، فكان احتال عر صورة  اســتثمار واســتئجار 

لعقــود إذعــان، فكانــت صفقــة مينــاء طرطــوس 49 عامــاً.!
يقول رئيس هيئة األركان الروسية )فالريي غرياسيموف(: »قواتنا 
بدأت عمليتها يف ســورية،  تلبية لطلب من نظام دمشــق،  عندما 
كان يســيطر علــى 10% مــن األراضــي، وكانــت الدولــة الســورية 

مهــددة ابلــزوال يف غضــون شــهر ونصــف أو  شــهرين«.
وبــدأت  أســلحة،  وخمتــر  تدريــب  ســاحة  إىل  ســورية  فحولــوا 
تفتخــر بتغلبهــا علــى قــوى شــعبية بســيطة عــر فــارق تســليح هائــل 
فاملفخــرة هنــا نقصــان ومذلــة ألن حتــارب الشــعب األعــزل إال مــن 

أســلحة بســيطة.
حبســب إحصــاءات نشــرهتا صحيفــة روســية فــإن 98% مــن طاقــم 
النقــل اجلــوي و90% مــن طواقــم الطــريان يف اجليــش الروســي، 
شــاركوا  املــدى  بعيــدة  للعمليــات  الطياريــن  مــن  وكذلــك %60 
رئيــس  أوبســونوف،  بوريــس  ويقــول  ســورية،  يف  ابلعمليــات 
مؤسســة الصواريــخ التكتيكيــة الروســية: »قبــل ســورية، مل يكــن 

األســلحة«.! اختبــار  ممكنًــا 
مــع تضاعــف اجلهــود الروســية لتوســيع نفوذهــا يف ســورية، يســعى 
الــروس إلدخــال اللغــة الروســية والثقافــة الروســية إىل بنيــة اجملتمــع 
افتتــاح أول مدرســة  بــني هــذه املشــاريع  الســوري، ومــن  والفــرد 
املنهــاج  علــى  تعليمهــا  يف  املدرســة  وتعتمــد  دمشــق  يف  روســية 
بعــض  حققــت  موســكو  أن  أحــد  علــى  خيفــى  وال  الروســي.! 
اإلجنــازات ابلنســبة هلــا وعــن طريــق اجملــرم بشــار األســد، الــذي 

دمــر البلــد وهجــر أهلهــا مث ســلمها للــروس مقابــل البقــاء علــى رأس الســلطة واحلكــم، فاســتعرضت روســيا 
األســلحة واســتولت علــى أماكــن حساســة وغــزت الثقافــة والتعليــم ولكــن كل ذلــك حصلــت عليــه حينمــا 
ســارت علــى دمــاء الشــعب الســوري وأشــاءه وقتلتــه واغتالــت حريتــه الــي طالــب هبــا، وكان ينشــد حيــاة 

كاحليــاة فقــط.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، يف تقريــر للتدخــل العســكري الروســي مقتــل قرابــة ثاثــة آالف طفــل 

وأكثــر مــن ألــف ســيدة علــى يــد القــوات الروســية.
واســتخدمت روســيا الفيتــو ضــد 16 مشــروع قــرار خــاص بســورية، منــذ انــدالع الثــورة الســورية.وكان التكتيــك 

الروســي هــو اللجــوء للهــدن كمنــاورة الســتعادة األنفــاس والتفــرد مبنطقــة مــا للســيطرة عليهــا.
لكــن بعــد كل ذلــك مل حيســم الــروس املعركــة ومتركــز األمريكــي يف اجلزيــرة الســورية الثريــة ومتوضــع الرتكــي يف 
مشــال غــرب ســورية حفاظــاً علــى األمــن القومــي لبلــده ولِيوجــد مــاذاً آمنــاً للفاريــن املدنيــني الســوريني مــن 
جحيــم املــوت الروســي، وبنفــس الوقــت جــاء قانــون قيصــر بعــد مخــس ســنوات مــن العربــدة الروســية والنظــام 
ضــد الشــعب األعــزل ليضيــق اخلنــاق علــى النظــام وجيعلــه علــى حافــة اهلاويــة الســيما وهــو املــراوغ دائًمــا يف كل 
املفاوضــات السياســية، فــا أمــل ابســتمرار البلــد حبكــم األســد وال يوجــد أي فــك للقيــود االقتصاديــة وال إعــادة 
إعمــار، وبنفــس الوقــت تلويــح بعقــوابت للروســي، فــرُتك الشــعب الســوري مخــس ســنوات أمــام اآللــة العســكرية 
الروســية، ووضعــت روســيا نفســها مبوضــع املناصــر للقتلــة واجملرمــني ضــد مطالــب الشــعوب املشــروعة، لكــن 
التغيــري حتميــة اترخييــة والتاريــخ سيســجل مــن ســفك الــدم الســوري ومــن خذلــه ومــن ســانده، وال قــوة تــدوم وال 
ضعــف يــدوم واألايم دول بــني النــاس، وهــذه اإلرادة الصلبــة والعنــاد الكبــري مــن الشــعب الســوري هــو األمــل 

ابلتحريــر والتغيــري مث النهــوض والبنــاء إن شــاء هللا.

D. Zekeriya Melahifçi

Kan ve Yıkımla Geçen Beş Rus Yılı!
سنوات الروس الخمس بين الدماء والدمار

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري
Suriyeli araştırmacı yazar 
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تعتــر قضيــة مرتفعــات قــره ابغ إحــدى أهــم قضــااي املنطقــة خــال العقــود الثاثــة املاضيــة، ومــع ذلــك فقــد مت جتميدهــا 
منــذ فــرتة طويلــة، لكنهــم عــادوا بــدًءا مــن شــهر متــوز املاضــي لتســخينها جمــّدًدا، ومؤخــرًا أصبحــت جاهــزة لاشــتباكات 
الســاخنة. ولقــد شــهدت األايم القليلــة املاضيــة حتــرّكات مكثفــة بــني مشــال العــراق وأرمينيــا ونقــل عناصــر مــن يب كا كا/ب 

ي د وعناصــر أخــرى ال نعلمهــا إىل أرمينيــا، مــا كان مبثابــة إشــارة لبــدء اشــتباكات ســاخنة.
فأين القوى الي لطاملا اندت بتهدئة تركيا يف شرق املتوسط؟! أين األمم املتحدة من قضية قره ابغ منذ عام 1988؟ 
فأرمينيــا فعلــت كمــا فعلــت وتفعــل إســرائيل يف فلســطني؛ إذ احتلــت أراضــي أذربيجــان وقتلــت آالف املدنيــني وتســببت 

يف نــزوح مليــون إنســان يف كارثــة تعتــر إحــدى أكــر كــوارث القــرن العشــرين.
وخــال الســنوات األوىل مــن هــذه الواقعــة لطاملــا نظــرت األمــم املتحــدة إىل القضيــة نظــرة قاصــرة مــع أهنــا كانــت قــد 
أسســت لرتســيخ الســام حــول العــامل. وبطبيعــة احلــال فقــد رأت كل شــيء يف صــورة ضبابيــة بــل إهنــا ألصقــت التهــم 

ابملظلومــني.
ولقــد اندهشــنا عندمــا رأينــا وســائل اإلعــام املتحدثــة ابســم حــكام العــامل وهــي تتغاضــى عــن حالــة التوتــر الــي أشــعلتها 
أرمنيــا خــال الشــهرين األخرييــن واهلجمــات الــي شــنتها علــى األراضــي األذربيجانيــة يــوم 27 أيلــول اجلــاري، كمــا كان 
حيــدث يف املاضــي، أو أهنــا اعترهتــا ردًّا أرمنيًّــا مشــروًعا هلجــوم أذربيجــان! فقــد صــوروا القضيــة وكأهنــا توتــر بــني بلديــن 

جاريــن ال ظلــم مســتمر منــذ ثاثــة عقــود.
ويف الواقــع فــإّن هــذه احلالــة تذكــران ابلصــراع العــريب – اليهــودي املســتمر منــذ ثاثينيــات القــرن املاضــي وخصوًصــا املواقــف 

املتبعــة ضــد فلســطني وشــعبها منــذ عــام 1948، فقــد ألصقــوا التهــم ابملظلومــني وأعلنــوا بــراءة املعتديــن.
وكان إدوارد ســعيد قــد جلــس وســط جمموعــة مــن النســاء الفلســطينيات قبــل ســنوات ووجــه إليهــن ســؤااًل »أان فلســطيي 
مقيــم يف الــوالايت املتحــدة، فمــا الــذي علــّي قولــه لألمريكيــني عــن القضيــة الفلســطينية؟« ويبــدو أّن ســعيد كان حيــاول 
احلصــول علــى معلومــات يف دراســة ميدانيــة، لكــن الــرّد الــذي تلقــاه مــن ســيدة يف منتصــف عمرهــا كشــف بوضــوح الفــرق 
بــني بــراءة البشــرية والظلــم املغلــف »عليــك إقنــاع األمريكيــني«، فســأهلا ســعيد بنــرة خمففــة للوضــع ملواصلــة احلــوار رغــم 
أنــه كان مندهًشــا »ولكــن كيــف؟« لقــد كان رّد الســيدة عفــوايًّ مل تثبتــه أي نظريــة، بــل كان أحــد مظاهــر رغبــة اإلنســان 
يف حيــاة طبيعيــة »اســأهلم عمــا إذا كانــوا ســيقبلون أن أييت عــدّو يطردهــم مــن بلدهــم ليحتلهــا؟ ذلــك أّن إســرائيل متــارس 

هــذه السياســات ضــّدان ابألســلحة األمريكيــة«.
ورغــم أّن العــامل املعاصــر كان قــد بــي علــى الفلســفة املعوجــة الــي تنبــذ الــراءة، فإنــه مــا كان ليتحمــل هــذا العــبء أكثــر 
مــن ذلــك. فالعــامل يعيــش اليــوم أزمــة خطــرية. ورمبــا تعتــر مــن أبســط املشــاكل الــي يعيشــها العــامل اليــوم هــي املشــاكل 
االقتصاديــة وإفــاس بعــض الــدول ألســباب خمتلفــة وابتــاء فــريوس كــوروان. أمــا املشــكلة األساســية فهــي إلصــاق التهــم 
ابألبــرايء يف كل مــكان ابلعــامل وإضفــاء الصبغــة الشــرعية علــى الظلــم وتصويــره أمــام أذهــان اجلميــع وكأنــه هــو العــادي.
ال! فالظلــم ليــس مشــروًعا يف أّي مــكان يف أفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا الوســطى مهمــا كانــت حجتهــم. فــأي فكــر 
أو أيدولوجيــة أو ديــن أو مذهــب أو عقيــدة أو نظــام، مهمــا اختلــف، يفتــح البــاب أمــام تشــريع الظلــم ليــس مشــروًعا. 
فأكــر هتديــد يهــدد البشــرية اليــوم ليــس األوبئــة واألوضــاع االقتصاديــة والصراعــات املختلفــة وال حــىت اإلرهــاب، بــل إنــه 

نبــذ الــراءة يف العاقــات بــني البشــر وتشــريع الظلــم داخــل العقــول ويف النهايــة إخــراج اإلنســان عــن نطــاق اإلنســانية.
ال شــك أّن حــب النفــس والتنافــس املوجــود يف طبيعــة اإلنســان جلــت معــه عــدة مشــاكل وصراعــات علــى مســتوى 
الــدول بــل وحــىت أشــعل فتيــل احلــروب. فهــذا مــا حــدث علــى مــر التاريــخ. لكــن انظــروا ملــا حــدث خــال القــرن األخــري 
ومــا شــهدت مــن حــاالت ظلــم، فــأي تنافــس إنســاين مقبــول ميكــن أن نعتــر مــا حــدث جــزًءا منــه كحقيقــة اترخييــة وإن 

مل تكــن طبيعيــة؟
انظــروا ملــا حــدث يف فلســطني وفيتنــام واجلزائــر والعــراق وروانــدا وأراكان ومعســكر أوشــفيتز وبيلــني يف بلغــاراي وقــرص 
والفلبــني وكشــمري وتركســتان الشــرقية ومــا حيــدث اليــوم يف قــره ابغ وغريهــا. فهــل ميكــن تفســري هــذه األمــور فقــط مــن 
خــال مشــاعر املنافســة لــدى األشــخاص أو الــدول؟ دعوكــم مــن النظــرايت الدوليــة وأصحاهبــا، دعوكــم مــن املكيافيليــة 
والغالنرايــة واألندرســونية واألنطونيــة. فهــذه النظــرايت ال حتــض علــى التخلــي عــن التنافــس والتصــارع بــل والقضــاء علــى 

اآلخريــن، بــل إهنــا تربــط ذلــك ابلفطــرة اإلنســانية لتضفــي عليــه صبغــة شــرعية.
فهــذا هــو اخلطــر الــذي نتحــدث عنــه. إّن الظلــم ليــس مشــروًعا. وهلــذا فــإّن األمــم املتحــدة مل تتخــذ أّي قــرار حاســم 
يف القضيــة الفلســطينية خــال الســتني عاًمــا األخــرية وال يف قضيــة قــره ابغ خــال الثاثــني عاًمــا األخــرية وال يف قضيــة 
تركســتان الشــرقية خــال الســنوات األخــرية. ذلــك أّن عقــول مــن يبحثــون عــن احلــل أصيبــت بضمــور وابتلعــوا طعــم »بــراءة 

الظلــم« الــذي خدعهــم بــه األقــوايء.
ولعلكــم تنظــروا مــن خــال هــذه الزاويــة ملــا ســتقرؤونه اليــوم وغــًدا ورمبــا الفــرتة املقبلــة عــن مســألة قــره ابغ. وأدعوكــم ألن 
تنســوا ولــو للحظــة دور األطــراف وتنافــس الــدول يف هــذه القضيــة وأن تركــزوا علــى البعــد اإلنســاين وأن تنحــوا جانبًــا 
عاقــة األخــوة بــني تركيــا وأذربيجــان واملشــاكل القائمــة بــني تركيــا وأرمنيــا. تذكــروا األبــرايء الذيــن يقتلــون يف ظــل الظلــم 
والتعذيــب، تعاطفــوا مــع أخرجــوا مــن دايرهــم علــى مــدار ثاثــة عقــود، حاولــوا أن تفهمــوا قضيــة قــره ابغ ابلنظــر إليهــا 

مــن خــال عــني تلــك الســيدة الفلســطينية.

Son otuz yılın en önemli problemlerinden biri olmakla birlikte bir zamandan beri dondurulmuş olan 
Karabağ sorunu, Temmuz ayından itibaren yeniden ısıtılmaya başlandı. Ve nihayet sıcak çatışmaya 
taşındı. Birkaç gün önce Kuzey Irak- Ermenistan arasında yaşanan hareketlilik ve bir kısım PKK/
PYD ve daha bilmediğimiz unsurların Ermenistan’a taşınması aslında sıcak çatışmaya giden yolun 
işaretiydi.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sakinleştirme (!) sevdasına düşen güçler, en önemlisi de BM nerededir? 
1988 yılından itibaren BM, Karabağ sorununda nerede durmaktadır? Ermenistan tıpkı Filistin’de 
İsrail’in yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi Azerbaycan topraklarını işgal etmiş binlerce insanı 
öldürmüş; bir milyon insanı kaçgın duruma düşürmüş ve 20. asrın en büyük felaketlerinden birini 
yaşatmıştır.
Hadisenin başladığı ilk yıllarda egemen dünya ve barışı tesis etmek için var olan BM, meseleye hep 
katarakt gözlerle bakmıştır. Tabii olarak her şey puslu görülmüş, hatta mağdurlar suçlu ilan edilm-
işlerdir.
İlginç bir şekilde, Ermenistan’ın son iki aydır tırmandırdığı tansiyon ve 27 Eylül Pazar günü sabah 
erkenden Ermenistan’ın Azeri topraklarına saldırıları egemenlerin sözcülüğünü yapan medya tarafın-
dan -eskiden olduğu gibi- ya görülmemiş veya Azerbaycan’ın saldırısına karşılık Ermenistan’ın meş-
ru (!) cevabı olarak verilmiştir. Daha doğrusu mesele, otuz yıllık bir zulüm değil, bir gerilim olarak 
görülmüştür.
Aslında bu durum, 1930’lu yıllardan itibaren Arap-Yahudi çatışmalarındaki yaklaşımı ama özellikle 
1948’den itibaren Filistin’e ve Filistinlilere takınılan tavrın aynısını hatırlatmaktadır.
Mazlum ve mağdur suçlu, zalim ve saldırgan ise masum ilan edilmiştir ve edilmektedir.
Edward Said yıllarca önce bir grup Filistinli kadınlar arasında oturmuş şunu soruyordu: “Ben Amer-
ika’da yaşayan bir Filistinliyim. Filistin meselesinde Amerikalılara ne demeliyim?” Anlaşılan E. 
Said bir saha araştırması peşindeydi. Ama sıradan orta yaşlı bir kadından aldığı cevap, insanlığın 
masumiyeti ile ambalajlanmış zulüm arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyordu. “Amerikalıları ikna 
etmelisiniz” diyen kadına, E. Said şaşkın ve biraz da diyaloğu sürdürmek adına, tahfif edici bir ton-
da “nasıl ?” diyecektir. Kadının cevabı hasbidir. Hiçbir teori ile meşrulaştırılmamıştır. İnsanın tabii 
yaşama hürriyeti arzusunun bir tezahürüdür: “Onlara birilerinin kendi ülkenize gelip işgal ederek sizi 
yurdunuzdan atmasını kabul eder misiniz? diye sorun. Çünkü İsrail, Amerikan silahları ile bize bunu 
yapmaktadır.”
Her ne kadar daha oluşumundan itibaren modern dünya, masumiyeti yok sayan çarpık felsefe üzerine 
bina edilmişse de bu yükü daha fazla çekmeyecektir. Bugün dünya ciddi bir buhran geçirmektedir. 
Yaşanan ekonomik sorunlar, çeşitli sebepler ile iflasa sürüklenen devletler, covid19 belası dünyanın 
belki de en düşük profilli problemleridir. Asıl büyük sorun dünyanın hemen her yerinde mağdurların 
suçlu ilan edilmesi, ve zulmün meşru hale getirilip herkesin zihnine normalmiş gibi kazınmasıdır.
Hayır! Afrika’da Ortadoğu’da, Orta Asya’da hiçbir yerde sebep ne olursa olsun zulüm meşru değildir. 
Zulme meşruiyet kapısı aralayan hangi fikir ve ideoloji, hangi din, mezhep ve inanç, hangi sistem 
olursa olsun meşru değildir. İnsanlığın bugün karşılaştığı en büyük tehdit; ne salgın hastalıklar, ne 
ekonomi ne de çeşitli düzeydeki çatışmalar, hatta ne de terördür. Asıl büyük tehdit, insan ilişkilerinde 
masumiyetin yok edilmesi, zulmün beyinlerde meşrulaştırılması ve nihayetinde insanın insanlıktan 
çıkarılmasıdır.
Elbette insan yaratılışındaki rekabet ve bencillik bir takım sorunları, devletler düzeyinde çatışma 
ve hatta savaşları da beraberinde getirmektedir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Ama son yüzyıla 
bakın, dünyada yaşatılan zulümler, normal olmasa da tarihsel bir gerçek olarak kabul edilebilir hangi 
insani rekabetin ürünüdür?
Filistin’de, Vietnam’da, Cezayir’de, Irak’ta Ruanda’da, Arakan’da, Auschwits’de Belene’de, 
Kıbrıs’ta, Filipinler’de, Keşmir’de, Doğu Türkistan’da, bugün Karabağ’da ve daha birçok yerde 
yaşananlara bakın. Bunlar sadece insanlığın veya devletlerin rekabet duygusu ile izah edilebilir mi? 
Bakmayın uluslararası teorilere, teorisyenlere. Bakmayın Makyavelci, Galner’ci, Anderson’cu An-
thony’ci anlatılara. Hiçbiri çatışmayı ve rekabeti hatta birbirini yok etmemeyi öngörmemekte; bilakis 
bunu insanın tabiatı ile ilişkilendirip meşrulaştırmaktadır.
İşte iddia ettiğimiz tehlike budur. Zulüm meşru değildir. Bu yüzden BM son altmış yıldır Filistin, 
son otuz yıldır Karabağ ve son bir kaç yıldır Doğu Türkistan meselesinde hiç bir sonuç alamamıştır. 
Çünkü çözüm arayanların zihinleri dumura uğramış, güçlünün yaptığı “zulmün meşruiyeti” zokasını 
yutmuşlardır.
Bugün ve yarın, belki ilerleyen günlerde de Karabağ konusunda okuyacaklarınıza bu gözle bakın. 
Bu meselede tarafların rollerini, devletlerin rekabetini bir anlık unutun ve insani boyutuna odaklanın. 
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini, Türkiye Ermenistan sorunlarını bir kenara itin. Zulüm ve işkence 
altında öldürülen masumları hatırlayın; otuz yıldır yerinden, yurdundan edilmiş insanlar ile empati 
kurun ve Karabağ’ı, Filistinli kadının gözünden anlamaya çalışın.

Zekeriya KURŞUN 

Dağlık Karabağ’da gerilim mi zulüm mü?
أتشهد قره باغ توتًرا أم ظلًما؟

زكريا كورشون

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إّن معــدل منــّو تركيــا يزيــد علــى معــدل منــّو التهديــدات الــي تواجههــا علــى املســتويني اإلقليمــي والعاملــي، ومــع ذلــك هــل مقــّدر هلــا أن تظــل وجًهــا 
لوجــه مــع التوتــرات والصراعــات، أم هــل هــو فشــل يف السياســة اخلارجيــة؟

هذه املشكلة بطبيعة احلال تضاف إىل تركيا مع مشاكل أخرى مؤخًرا، وهي »العزلة« و«احلصار«، مما يدعو إىل النظر من منظور آخر ابلطبع.
احلقيقة هي أن الطريقة الي تنظر هبا إىل احلدث حتدد ابلتأكيد كيف ترى التطورات.

تطبــق تركيــا سياســة خارجيــة نشــطة مل يســبق هلــا مثيــل يف القــرن األخــري، وهــذه النشــاطات ابلتأكيــد تضعهــا يف مواجهــات مباشــرة مــع الكثــري مــن 
اجلهــات.

ميكن رؤية ذلك أبكثر الطرق موضوعية وهي أرقام الصادرات الرتكية.
حقيقة أن الصادرات ارتفعت من 35 مليار دوالر لتتجاوز 180 مليار اليوم ستجلب لك حتًما العديد من املنافسني.

خاصة أّن جزًءا من قضية املنافسة هذه يف جمال الصناعات الدفاعية.
إّن ازدايد االهتمــام ابملنتجــات الرتكيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وتغــري النظــرة بشــكل إجيــايب جتــاه جــودة املنتجــات كان عنصــرًا أساســيًّا يف التطــورات 

الــي تشــهدها تركيــا يف الوقــت احلاضــر.
إذن هل التطور يف هذا اجملال سيحتم على تركيا الصراع يف كل اجلبهات وسيفرض عليها البقاء وحيدة؟

أواًل، من الذي يّدعي أّن تركيا وحيدة، وأين هي وحيدة، وعلى أي أساس يّدعي ذلك؟
يف ملــف ســوراي صحيــح أّن تركيــا تعــارض كاًّ مــن روســيا وإيــران والــوالايت املتحــدة وفرنســا والنظــام الســوري حــىت أهنــا دخلــت يف مواجهــات علــى 

األرض، ولكــن هــل كل عاقاهتــا مــع هــذه الــدول مبنيــة علــى الصــراع؟
هــي لديهــا أطروحــات وادعــاءات يف بعــض القضــااي الــي تصــر عليهــا والــي ال تتفــق مــع الــدول األخــرى هبــا، لكنهــا حتافــظ علــى عاقــات أكثــر 

تقدًمــا مــع تلــك الــدول يف العديــد مــن اجملــاالت األخــرى )ابســتثناء النظــام الســوري(.
تواجــه تركيــا العديــد مــن احملــاور يف الكثــري مــن األمــور اهلامــة ابلنســبة هلــا، لكنهــا جتــد طريقــة ملوازنــة هــذا احملــور مــع حمــور آخــر، ويف النهايــة فــإّن تركيــا 

حاليًــا تثبــت نفســها بشــكل غــري مســبوق يف اترخيهــا عــر تواجدهــا يف ســاحات عــدة ابتــداًءا مــن ســوراي إىل العــراق وليبيــا والصومــال.
بــداًل مــن تقييــم أطروحــة العزلــة وتقييــم كل حــدث علــى حــدة، ففــي مجيــع املواضيــع املختلــف عليهــا يتــم مجــع كافــة األطــراف الــي تقــف يف مواجهــة 
تركيــا مؤكديــن علــى اختافهــم معهــا كمــا أهنــم حيبــون جــًدا ربــط تركيــا ابلفشــل. وابملناســبة هــذا الــذي ينســب احلــق للطــرف اآلخــر يف كل القضــااي 
املختلــف عليهــا يتصــرف مبوقــف »أجنــيب« للغايــة. هــذا »األجنــيب« حــىت قليــًا »الفرنســي«، كيــف ســيقدم اقرتاًحــا للسياســة اخلارجيــة غــري التســليم 

لألقــوى وتــرك املبــادئ؟
ومع وصفهم تركيا ابلوحيدة، فليطبقوا نفس املعايري على الدول األخرى لنرى ماذا سيظهر؟

علــى ســبيل املثــال مصــر؛ حيــث أن العاقــات معهــا منقطعــة، هــل هــي اجتماعيــة للغايــة يف العــامل؟ هــل متتلــك عاقــة سياســة خارجيــة مثاليــة 
وانجحــة مــع دول العــامل؟

إذا كان اجلــواب نعــم فمــا هــي الفائــدة الــي حققتهــا هلــا تلــك العاقــات؟ وقــد أصبحــت اآلن شــبه »ال دولــة« بــكل مؤشــراهتا االقتصاديــة، واقتصادهــا 
املنهار، وال توجد بيئة اســتثمارية وال تتمتع بســمعة طيبة يف العامل.

إذا كنت تريد التعمق، ألق نظرة دقيقة، وسرتى مشاكل أكر بكثري، انهيك عن حتول الباد إىل جحيم ضد احلرايت السياسية للمواطنني.
مــاذا عــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة؟ عاقاهتــا جيــدة مــع مــن؟ هــل علــى تركيــا أن هتتــم لبنــاء عاقــات خارجيــة مــع اإلمــارات الــي بينمــا كانــت 
تبــدي حــاوة مــن طــرف لســاهنا؛ تقــوم بدعــم حماولــة االنقــاب الفاشــلة والتنظيمــات اإلرهابيــة ضــد تركيــا؟ مــع اإلمــارات الــي ابتــت تُعــرف يف العــامل 

العــريب ابســم »املؤامــرات«؟.
ويف الســياق ذاتــه، هــل علــى تركيــا أن تكــون مهتمــة لبنــاء عاقــات أيًضــا مــع الســعودية الــي تعتــر األجــواء بينهمــا معكــرة بطريقــة مــا؟ إن تركيــا 
كســبت أكثــر ممــا خســرته مــن تعكــر هــذه األجــواء مــع إدارة ابتــت مسعتهــا ســيئة للغايــة يف أرجــاء العــامل، عقــب إقدامهــا علــى قتــل أحــد مواطنيهــا 

وذحبــه ابملنشــار داخــل قنصليتهــا. إذا كنتــم ال تــرون هــذا، فــأّي نــوع مــن التواصــل االجتماعــي ســيقضي علــى العزلــة تتحدثــون عنــه؟
أي نــوع تتحدثــون عنــه مــن التواصــل والسياســة اخلارجيــة يف عــامل تتوقــون إليــه، تريــدون أن نعيــش فيــه ونتصــاحل مــع االنقابيــني وأصحــاب املؤامــرات 

وجمرمــي املناشــري؟
لننتقــل إىل الغــرب أيًضــا.. كيــف ميكــن التخلــص مــن العقــدة املوجــودة يف العاقــات الرتكية-األمريكيــة علــى ســبيل املثــال؟ هنــاك طريقــان يف احلقيقــة 

لذلك:
1- أن تقــوم تركيــا بغــض طرفهــا متاًمــا عــن الدولــة الــي تؤسســها منظمــة يب كاكا اإلرهابيــة علــى احلــدود الرتكيــة، وأن تســّلم هلــذا األمــر تســليًما اتمًّــا، 
بــل أن تضــع مقرتحــات إلمكانيــة تعاوهنــا هبــذا اخلصــوص، وعندهــا ســتكون تركيــا بطــًا يف نظــر الــوالايت املتحــدة، لكــن تركيــا وشــعبها ســيكوانن 

اخلاسَرين.
2- أن ال تعــرتض تركيــا بتــااًت علــى سياســة إســرائيل الصهيونيــة، بــل ســتدعم سياســاهتا االحتاليــة والتوســعية، وهبــذه احلالــة أيًضــا ســتكون تركيــا بطــًا 
يف نظــر اللــويب اليهــودي ابلــوالايت املتحــدة، إال أن تركيــا وشــعبها ســيكوانن اخلاســَرين. وحينهــا ســيكون جبانــب تركيــا إســرائيل والــوالايت املتحــدة 
والعديــد مــن الــدول األوروبيــة أيًضــا، لكــن مــن الــذي ســيتخلى عنهــا؛ ليِجــْب عــن هــذا الســؤال أولئــك الذيــن يتزمــرون مــن عزلــة أو وحــدة تركيــا اليــوم.

ســأقوهلا عــذرًا مــن اجلميــع؛ أن خطــاب »العزلــة« حــول السياســة اخلارجيــة حينمــا يتــم التمعــن فيــه، جنــد أمراًضــا نفســية خطــرية ختتبــئ وراءه. إهنــم 
ينصحــون تركيــا كــي ال تبقــى وحيــدة؛ أبن تقــوم ابلتخلــي عــن حقوقهــا.

ملــاذا؟ مــا هــي حتدايتنــا أو عوائقنــا؟ هــل ألننــا ال حيــق لنــا االعــرتاض علــى حماولــة حتييــد تركيــا مــن البحــر املتوســط، حــىت قبــل أن يقــوم الــذائب بعمليــة 
التقاســم والتحاصــص يف املتوســط؟ هــل علينــا إذن أن نتحمــل هــذا الظلــم وهضــم احلقــوق، ألننــا لــو اعرتضنــا عليهــم ســنبقى وحيديــن أو معزولــني؟

إن االضطراب النفسي واخلوف من العزلة ينبعان من عدم رؤية من جبانبك أو حماولة حتقريه.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تركيــا ليســت وحدهــا يف كا احلالتــني، حيــث أهنــا تتلقــى دعًمــا واضًحــا مــن العديــد مــن البلــدان والشــعوب الــي ال تُعجــب 
بطبيعــة احلــال هــؤالء اخلائفــني مــن الوحــدة، ومــن جانــب آخــر فــإن تركيــا حــىت مــع الــدول الــي تعيــش معهــا خافًــا بقضيــة مــا، فــإن قضــااي كثــرية ال 

تــزال قائمــة بــني الطرفــني دون أن يؤثــر شــيء علــى شــيء.
ال يوجد أي بلد آخر خيتلف عن تركيا مع املعايري ذاهتا، بل الوضع عند تلك الدول أسوأ بكثري.

خاصــة القــول؛ هنــاك حتــركات هائلــة يف العــامل، كمــا أن هنــاك تقامســات جديــدة مــا يعــي وجــود صراعــات جديــدة ايًضــا، وبنــاء علــى ذلــك فــإن 
اجلميــع سيشــارك يف هــذه املرحلــة وفــق حتالفــات جديــدة.

Türkiye’nin, büyüdüğü oranda bölgesel ve küresel düzeyde daha büyük tehditlerle, gerilim ve çatışmalarla 
yüz yüze kalması kaçınılmaz bir şey midir, bir dış politika başarısızlığı mıdır? Bu sorunun doğal olarak, son 
zamanlarda Türkiye’ye atfedilen “yalnızlık”, “kuşatılmışlık” gibi bakış açılarına tersinden bakmayı teklif 
eden bir yanı var elbet. İşin aslı, olaya nasıl baktığınızın gelişmeleri nasıl gördüğünüzü kesinkes belirliyor 
olduğudur.
Türkiye, yüzyıllık tarihinde hiç olmadığı kadar aktif bir dış politika uyguluyor ve bu aktivite ister istemez bir 
çok cephede bir çok aktörle karşı karşıya getiriyor. Olayın belki en nesnel şekilde görüleceği yer Türkiye’nin 
ihracat rakamlarıdır. 35 milyar dolardan alınan ihracatın bugün 180 milyarı geçmiş olması karşınıza kaçınıl-
maz olarak bir çok rakip çıkarır. Hele bu rekabet konusunun bir kısmının savunma sanayii alanında olması…
Türk ürünlerine olan ilginin bütün dünyada artmış olması ve ürün kalitesine olan bakışın olumlu yönde 
değişmiş olması ise Türkiye’nin tam da bu dönemde kaydetmiş olduğu gelişmenin bir ürünü.
Peki bu alanlarda gelişmişliğin Türkiye’yi her cephede savaşan ve giderek yalnızlaşan bir ülke haline ge-
tirmesi kaçınılmaz mıdır?
Öncelikle kim ve hangi değerlendirmeyle ve hangi alanda Türkiye’nin yalnızlaşmış olduğunu iddia ediyor. 
Türkiye’nin Suriye konusunda Rusya, İran, ABD, Fransa ve Suriye rejimiyle ihtilafa hatta yer yer çatışmaya 
girdiği doğru ama aynı ülkelerle bütün ilişkileri çatışma üzerine mi oturuyor? İhtilaf ettiği hususlarda tezleri 
var, iddiaları var ve bunda ısrar ediyor, ancak başka bir çok alanda (Suriye rejimi hariç) onlarla eskisinden 
bile çok daha ileri düzeyde ilişkilerini sürdürüyor.
Türkiye’nin iddialı olduğu bir çok konuda karşısında bir eksenle karşılaşıyor, ama bu ekseni başka eksenlerle 
de dengelemenin bir yolunu buluyor ve neticede Türkiye şu anda Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali’ye her 
alanda sahada tarihinde görülmemiş bir etkinlikle varlığını ortaya koyuyor.
Yalnızlık tezi her olayı kendi başına değerlendirmektense, bütün ihtilaflı konularda Türkiye’nin karşısında 
yer alan tarafları toplayarak ve bu muhalifliklerini mutlaklaştırarak Türkiye’ye bir başarısızlık atfetmeyi 
pek seviyor. Bu arada bütün ihtilaflarda haklılığı peşin peşin karşı tarafa vererek çok “yabancı” bir tutum 
sergiliyor. Bu “yabancı”, hatta biraz da “Fransız” tutumla Türkiye’ye güce teslimiyet ve ilkesizlikten başka 
nasıl bir dış politika önerisi yapılabilir?
Oysa Türkiye’ye atfedilen yalnızlık konusunda varsa nesnel kriterleri, diğer ülkelere de uygulasalar bakalım 
ne görecekler?
Mesela bu esnada ilişkilerin bozuk olduğu Mısır, dünyada çok mu sosyal? Dünya ülkeleri ile ideal ve başarılı 
bir dış politika ilişkisi mi var? Varsa bu ilişkileri kendisine nasıl bir fayda sağlıyor? Ülke şu anda bütün 
ekonomik göstergeleriyle adeta bir “yok ülke” hükmüne girmiş, ekonomisi batık, hiçbir yatırım ortamı yok 
ve dünyada hiçbir itibarı yok. İsterseniz daha yakından bakın, çok daha büyük fecaatler göreceksiniz. Ülkeyi 
kendi vatandaşı için siyasi özgürlükler açısından bir cehenneme çevirmiş olmasından bahsetmiyoruz bile.
Ya Birleşik Arap Emirlikleri? Kiminle arası iyi? Türkiye ile ilişkileri en iyi durumdayken bile Türkiye’deki 
darbe girişimlerini ve terör örgütlerini destekleyen BAE’nin Arap halkları arasındaki ismi İmarat yerine 
“entrika” anlamına gelen “muamerat” devletine çıkmış bu ülkenin dış politikasına mı özenmeli Türkiye?
Bu süreçte yine Türkiye’nin bir şekilde arası bozulmuş olan Suudi Arabistan’a mı özenmeli? Kendi vatan-
daşını kendi konsolosluk alanında testereyle kesmiş olduğu için bütün dünyaya rezil olmuş bir yönetim ile 
Türkiye’nin mevcut ilişkileri Türkiye’ye bir şey kaybettirmek bir yana çok büyük itibar kazandırmıştır. Bunu 
görmüyorsanız yalnızlığı giderecek nasıl bir sosyallikten bahsedeceksiniz?
Darbecilerle, entrikacılarla, testerecilerle, halkına katliam yapanlarla hiçbir ihtilaf yaşamadan gül gibi 
yaşayıp gidebileceğimiz bir dünya özlemi nasıl bir sosyallik arzusunun, nasıl bir dış politika özleminin if-
adesidir?
Gelelim Batı tarafına? Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki ukde nasıl giderilebilir mesela? İki yolu var:
1. Türkiye kendi sınırlarında PKK’ya açıkça kurdurulmaya çalışılan devlete ses çıkarmaz ve bu konuda tam 
bir teslimiyetle nasıl bir işbirliği yapacağını da ortaya koyar, ABD’nin kahramanı olur, ama Türkiye’nin ve 
ümmetin rezili olur.
2. Yine Türkiye İsrail’in Siyonist politikalarına hiç itiraz etmez, onun işgalci, yayılmacı politikalarını 
destekler yine ABD’nin ve içindeki Yahudi lobilerinin kahramanı ve Türkiye ve ümmetin rezili olur. Yanında 
İsrail, ABD ve belki bir çok Avrupa ülkesi olur, ama yanında kim olmaz, onu da yalnızlıktan pek sıkılmış 
olanlar söylesin.
Dış politikadaki bu yalnızlık söylemi, kimse kusura bakmasın, altını kazıdığınızda ciddi psikolojik hastalıklar 
barındırıyor. Türkiye yalnız kalmasın diye kendi haklarından feragat etmesini tavsiye edebiliyorlar.
Neden? Ne zorumuz var? Kurtların yapmayacağı bir paylaşımla Türkiye’yi ihtilaf öncesi bir aşamada Ak-
deniz’den silmeye çalışanların alayına itiraz edecek yürek mi yok bizde? Hepsine birden itiraz etsek çok 
yalnız kalırız deyip sineye mi çekelim bu zulmü?
Psikolojik rahatsızlık, yalnız kalma korkusu, yanındakileri görmemekten, belki onları aşağılıyor olmaktan 
kaynaklanıyor biraz da.
Oysa Türkiye her iki değerlendirmede de yalnız değildir. Yani hem beğenmedikleri ülkelerden, halklardan 
müthiş bir destek var hem de Türkiye ile ihtilaf halindeki ülkelerle tek ilişkisi o ihtilaf ettiği konular değil. 
Diğer konularda ilişkiler ve ittifaklar devam ediyor.
Üçüncüsü, aynı kriterlerle hiçbir ülke Türkiye’den farklı değil, hatta çok daha kötü.
Neticede, dünyada müthiş bir hareketlilik ve yeni bir paylaşım ve dolayısıyla bir sürü kavga var ve bu süreçte 
herkes yeni ittifaklarla bu kavgalarda türlü şekillerde yer alıyor.

Yasin AKTAY

“Türkiye’nin yalnızlığı” söyleminin psikolojik temelleri
األسس النفسية لخطاب »عزلة تركيا«

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



 )أنقــرة( - الــي قامــت بســحب ســفينتها ) Oruç Reis( إىل املينــاء مــن أجــل إعــادة صيانتهــا - تدعــم كل مــن جهــود )أملانيــا( و)األمــني العــام 
حللــف الناتــو(. ومــع اســتمرار التصرحيــات الثنائيــة بــني )أنقــرة( و)أثينــا( ، فــإن هــذا جيعــل قمــة زعمــاء االحتــاد األورويب املنعقــدة يف) 25-24 ( مــن 

ســبتمر ترتكــز علــى التوتــر الدائــر يف شــرق البحــر املتوســط. 
يف هــذه األثنــاء ، تتطلــع الــوالايت املتحــدة إىل عقــد انتخــاابت رائســية اترخييــة ، مثــرية للجــدل يف الثالــث مــن تشــرين الثــاين )نوفمــر( القــادم، و مل يتبــق 
علــى ذلــك التاريــخ ســوى ســتة أســابيع فقــط .وقــد أاثرت تصرحيــات )ترامــب ( اجلدليــة ، يف هــذه األثنــاء - فيمــا يتعلــق بقضيــة انتقــال العــدوى لفايــروس 

كــوروان ، ومــا يتعلــق ابلكمامــة ،ومــا أدعــاه مــن وجــود حــاالت اغتصــاب وحتــرش يف اجليــش - جــدال واســعا هنــاك.
ومــع أن اســتطاعات الــراي تشــري إىل تقــدم )ابيــدن( علــى )ترامــب(- مبــا يف ذلــك الــوالايت املتأرجحــة إال أنَّ )ترامــب( اســتطاع أن يقلــص هــذه اهلــوة 
بينهمــا؛ فمــن حنــو بــدأ االقتصــاد الــذي عــاىن مــن انكمــاش- بســبب فايــروس كــوروان- ابهلــودة اىل حالــة التعــايف ،ومــن حنــو آخــر بــدأت األجــواء تشــهد 
خلــق فــرص جديــدة للعمــل . وكــرد فعــل علــى احتجاجــات الســود وعودهتــم إىل حالــة العنــف؛ فــإن هــذا الواقــع ســيجعل) الاتينيــني( يفكــرون ابالبتعــاد 

عــن )ابيــدن( وإعطــاء أصواهتــم لصــاحل )ترامــب(.
وقــد لوحــظ بشــكل حاســم - مــن خــال املســاجات التلفزيونيــة اجلديــدة - أن أداء )ترامــب( كان أفضــل مــن أداء )ابيدن(.كمــا أنــه مــن الصعــب 

التنبــؤ إبمكانيــة قبــول أو عــدم قبــول نتائــج االنتخــاابت كمــا أظهــرت تلــك احلــوارات.
ويكفــي- لكــي نعــرف قــدر اهتمــام العــامل هبــذه االنتخــاابت- أن ننظــر إىل التقاريــر الــي حتدثــت عنهــا االســتخبارات األمريكيــة والــي تشــري إىل تدخــل 

روســيا لصــاحل )ترمــب(، والصــني لصــاحل )ابيــدن(
مما يعي أن االنتخاابت االمريكية ستجري يف ظل هذا اجلدل القائم على وجود احتمالية التدخات اخلارجية يف االنتخاابت.

هناك -تقريبا - إمجاع يف الرأي العام األمريكي على أن الوالايت املتحدة األمريكية ستصبح دولة خمتلفة يف حال إعادة انتخاب )ترامب( جمددا.
ومن املتوقع أن يقوم )ترامب( – الذي ال يعنيه التحالف عر األطلسي وال ابملؤسسات واملعاير الدولية- بتعزيز سياسات الوالايت املتحدة –أواًل- 
كمــا ويُعتقــد أنــه ســيقوم إبعــادة تشــكيل الــوالايت االمريكيــة املتحــدة بشــكل أكثــر وضوحــا عــر موجــة جديــدة مــن القوميــة البيضــاء بغيــة كســر مقاومــة 
نظــام املؤسســة. لكنــه مــن الواضــح –أيضــا- أن العــامل ســيصبح أكثــر تعقيــداً وغموضــا يف ظــل تنامــي االضطــراابت العامليــة مــع تزايــد املنافســة مــع الصــني.

أمــا يف حــال مت انتخــاب )ابيــدن(؛ فإنــه سيســعى إىل تعزيــز التحالــف عــر األطلســي، وأن يكــون مســتعدا لتحقيــق التــوازن مــع روســيا، ومــن املؤمــل 
–أيضــا- أن يقــوم بتجديــد االتفاقيــة مــع )إيــران ( ـ واحلفــاظ علــى منافســة أكثــر ساســة مــع الصــني.

أمــا فيمــا يتعلــق ابلقضــااي الداخليــة ؛ فإنــه ســيكون قــادرا علــى اســتعادة النظــام الــدويل الليــرايل -إن أراد ذلــك- وسيســتمر يف التنافــس علــى الســلطة 
بشــكل مماثــل أيضــا.

ومهمــا يكــن األمــر ؛ فإنــه ميكــن أن يكــون هلويــة رئيــس الــوالايت املتحــدة-أاي كان - أتثــريات كبــرية يف الشــرق األوســط أيًضا.فمــن املتوقــع أن يواصــل 
)ترامــب( سياســته املتمثلــة يف إعطــاء األولويــة ل)إســرائيل(، ووضــع دول اخلليــج علــى مســار التطبيــع مبــا يتماشــى مــع )تــل أبيــب( مــع االســتمرار يف 

االنســحاب مــن املنطقة..)ترامــب ( مشــغول فعــا برتمجــة اتفاقيــات التطبيــع العربيــة مــع إســرائيل إىل اســتعراض يف البيــت األيب. 
ويقال إن عمان والكويت واملغرب واململكة العربية السعودية هي الدول التالية على القائمة بعد اإلمارات والبحرين 

وال غرابــة يف أن تكــون قطــر ضمــن هــذا اخلــط مــع وعــد التطبيــع مــع دول اخلليــج األخرى.كمــا أنــه مــن املمكــن- أيضــا- إضافــة دول أفريقيــة وأمريكيــة 
التينيــة وآســيوية إىل دول البلقــان مثــل صربيــا وكوســوفو ممــن ترغــب يف نقــل ســفاراهتا إىل القــدس.

 )ترامب ( - الذي وضع “التطبيع مع إسرائيل” يف قلب محلته االنتخابية وجهوده للفوز جبائزة نوبل - يدفع الشرق األوسط حالًيا إىل حتول كبري.
أمــا إذا مت انتخــاب )ابيــدن( ؛ فــا ينبغــي توقــع تراجــع سياســة الــوالايت املتحــدة يف إعطائهــا األولويــة ملصــاحل )إســرائيل(؛ ف)ابيــدن(- الــذي ســيقف 

علــى مســافة بعيــدة إىل حــد مــا مــن بعــض دول اخلليــج سيســعى للتطبيــع مــع )إيــران( مــن أجــل إحــداث تــوازن جزئــي.
 وإذا كان ال يُتوقــع مــن )ترامــب( أن يكــون نشــيطًا جــدا يف شــرق البحــر األبيــض املتوســط ؛ فإنــه مــن املرجــح أن يقــوم )ابيــدن( بدعــم كل مــن اليــوانن 

وقــرص مــن أجــل احلــد مــن االنشــطة الرتكيــة يف املنطقــة. 
مــن الواضح-أيضــا- أن )ابيــدن( - الــذي أعــرب عــن نيتــه يف اإلطاحــة ابلرئيــس )أردوغــان( مــن خــال دعــم املعارضــة ، قــد تتمــدد بسياســاته لتصــل 
إىل) أنقــرة( لبعــض الوقــت؛ فمــن املتوقــع أن تزيــد مشــاركة )ابيــدن( مــن يدعــم وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة ) YPG ( يف ســوراي ، و حماولــة إرابك 

العاقــات الرتكيــة الروســية، وإاثرة املشــاكل ، وأن يقــرتب أكثــر إىل روايــة مزاعــم اإلابدة اجلماعيــة لألرمــن. 
ومــن هنــا ، فإنــه ســيكون لفريــق )ابيــدن( أثــر ســليٌب علــى العاقــات الثنائيــة مــع تركيــا يف هــذه األجــواء. . لكــن يف حالــة وجــود نــوع مــن التــوازن ، 
فهنــاك- دائًمــا- فــرص لدبلوماســية القيــادة بــني )أردوغــان( و)ابيدن(.حيــث تــزداد أمهيــة تركيــا يف ظــل وجــود توتــر جيو-سياســي عــر خــط العــراق - 

ســوراي وليبيــا يف شــرق البحــر املتوســط.
 ومــن هنــا؛ ال ميكــن هتميــش الــدور الرتكــي يف هــذه املنطقــة لصــاحل أي أحــد؛ ال الــوالايت املتحــدة ، وال االحتــاد األورويب ؛ ف)تركيــا( متتلــك القــدرة 

علــى أن تديــر لعبــة املصــاحل املتداخلــة واملتناقضــة مــع دول كثــرية؛ مثــل : روســيا والصــني واالحتــاد األورويب  

Oruç Reis gemisini bakım için limana çeken Ankara, Almanya ve NATO Genel Sekreterinin 
çabalarına destek veriyor. Ankara ve Atina arasında karşılıklı açıklamalar devam ederken, 
Doğu Akdeniz gerilimi 24-25 Eylül’deki AB liderler zirvesi’ne odaklandı. Bu arada ABD, 
tarihi önemde bir başkanlık seçimine gidiyor 3 Kasım’a altı hafta kala farklı sansasyonel iddia 
ve polemikler öne çıkıyor. Başkan Trump’ın Koronavirüs’ün bulaşıcılığı ve maske hakkın-
da söylediklerinden askerlerle ilgili sözlerine ve taciz iddialarına kadar çok şey tartışılıyor. 
Anketler salıncak eyaletlerde dahi Biden’ı önde gösterse bile Trump arayı kapatıyor. Koro-
navirüs sebebiyle daralan ekonominin toparlanmaya başlaması, yeni istihdam yaratılması, 
siyahi protestoların şiddete dönmesine duyulan tepki ve Latin oyların Biden’dan uzaklaşması 
Trump’ın lehine gelişmeler. Yine TV tartışmalarında Trump’ın Biden’dan iyi performans 
gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de adayların seçim sonuçlarını kabul edip et-
meyeceğinin bile tartışıldığı zorlu bir yarış gerçekleşiyor. Dünyanın Amerikan seçimlerine 
yakın ilgisini görmek için Amerikan istihbaratının Rusya’nın Trump için, Çin’in ise Biden 
için seçimlere müdahale çalışmaları yürüttüğünü raporladığını hatırlamak bile yeterli. Seçim-
ler işte bu olası müdahalelerin polemiklerinin gölgesinde yapılacak. Trump’ın yeniden başkan 
seçilmesi durumunda ABD’nin farklı bir ülke haline geleceğine dair ABD kamuoyunda nere-
deyse bir oydaşma var.
Transatlantik ittifakı, uluslararası kuruluşları ve normları önemsemeyen Trump’ın “önce 
ABD” politikasını daha güçlü şekilde hayata geçirmesi bekleniyor. Müesses nizamın direnci-
ni kırarak ABD’yi daha belirgin şekilde beyaz milliyetçilik dalgasıyla şekillendireceği 
düşünülüyor.
Çin ile rekabetin küresel türbülansın artırmasıyla dünyanın daha belirsiz bir yer olacağı da açık. 
Biden’ın seçilmesi durumunda ise Transatlantik ittifakı güçlendirmeye çalışması, Rusya’yı 
dengelemek için istekli olması, İran ile anlaşmayı yenilemesi ve Çin ile daha yumuşak bir 
rekabet yürütmesi umuluyor. İç meseleler ile de uğraşacak Biden, istese bile “liberal uluslar-
arası düzeni” restore edemeyecek ve güç rekabeti benzer şekilde sürecek. ABD Başkanının 
kim olduğu Ortadoğu’da da önemli etkilerde bulunabilir. Trump’ın bölgeden çekilmeyi 
devam ettirirken İsrail’i önceleyecek ve Körfez ülkelerini Tel aviv ile aynı hizada konum-
landıracak politikasını sürdürmesi beklenmeli. Halihazırda Arapların İsrail ile normalleşme-
si anlaşmalarını Beyaz Saray’da gösteriye çevirmekle meşgul. BAE ve Bahreyn’den sonra 
sırada Umman, Kuveyt, Fas ve Suudi Arabistan’ın olduğu söyleniyor. Katar da diğer Körfez 
ülkeleri ile normalleşme vaadiyle bu sıraya sokulursa şaşmamak lazım. Yine büyükelçilikler-
ini Kudüs’e taşımaları için Sırbistan ve Kosova gibi Balkan ülkelerine Afrika, Latin Amerika 
ve Asya ülkelerinin eklenmesi muhtemel. “İsrail ile normalleşmeyi” seçim kampanyasının ve 
Nobel ödülü alma çabasının odağına yerleştiren Trump, halihazırda Ortadoğu’yu büyük bir 
dönüşüme zorluyor. Biden’ın seçilmesi durumunda ABD’nin İsrail’in çıkarlarının öncelemesi 
politikasından geri dönüş beklenmemeli. Bazı Körfez ülkelerine mesafeli duracak Biden’ın 
İran ile normalleşme arayışı dengeleri kısmen hareketlendirebilir. Trump’ın Doğu Akdeniz’de 
çok aktif olması beklenmezken Biden’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs lehine Türkiye’yi sınır-
landırma çabasına girmesi muhtemel. Muhalefeti destekleyerek Başkan Erdoğan’ı devirme 
niyetini izhar eden Biden’ın Ankara ile bir süre gerilebileceği açık. Biden’ın Suriye’de YPG 
ile angajmanını daha da güçlendirmesi, Türkiye-Rusya ilişkilerini sorunsallaştırması, Erme-
ni Soykırımı iddialarına daha yakın durması öngörülüyor. Yine Biden’ın ekibindeki Türkiye 
karşıtı hava ikili ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun dengelemesi durumunda Er-
doğan ve Biden arasında lider diplomasisinin imkanları her zaman mevcut. Irak-Suriye-Doğu 
Akdeniz-Libya hattında oluşan yeni jeopolitik gerilim alanında Türkiye giderek daha önemli 
bir aktör. Bu bölgede Türkiye’yi ötekileştirmek ne ABD ne de AB’nin lehine. Türkiye bir 
süredir ABD, Rusya, Çin ve AB ile “örtüşen ve ters düşen çıkarlarını” yönetebilecek güçte.
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