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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm saldırı ve sabotajlara rağmen hedef-
lerimize doğru ilerliyoruz. Proje ve yatırımlarımızdan ödün vermiyor ve çizdiğimiz planları 
gerçekleştirme yolundaki çabalarımızı sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Türk Kızılayı gönüllülerine Türkiye’de yaşa-
yan Suriyelilere yönelik destekleri nedeniyle Henry Davison ödülünü verdi.

Türkiye’de yaşayan yüzlerce Suriyeli mülteci, Türk ordusunun buraya konuşlanması sonucu 
oluşan güven ortamı nedeniyle, İdlib’e geri döndü.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: حنــن منضــي قدمــاً حنــو أهدافنــا علــى الرغــم مــن مجيــع اهلجمــات والتخريــب، حنــن ال نســاوم 
علــى مشــاريعنا واســتثماراتنا ونواصــل العمــل وفقــا خلططنــا الــي رمسناهــا.

منــح االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــال األمحــر ، جائــزة )هنــري دافيســون(، ملتطوعــي اهلــال 
األمحــر الرتكــي، تقديــرًا الهتمامهــم ودعمهــم للمواطنــني الســوريني يف تركيــا.

يواصــل املئــات مــن الاجئــني الســوريني يف تركيــا العــودة إىل دايرهــم يف حمافظــة إدلــب بعــد عــودة األمــن إليهــا 
بفضــل االنتشــار العســكري الرتكــي فيهــا.
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17.10.2017 tarihi, Rakka halkının zihinlerinden hiçbir 
zaman çıkmayacaktır. Bu tarih, şehrin Suriye Demokratik 
Güçleri eliyle DAEŞ’ten kurtarıldığının ilan edildiği ve 
işgalcinin değişerek, DAEŞ’in siyah bayraklarının yerini 
bölücü Suriye Demokratik Güçleri’nin sarı bayraklarının 
aldığı tarihtir.
DAEŞ, en gerici ve barbar örgüttür. İran, Amerika, İsrail 
ve katil Suriye rejimi İslam’a ve Müslümanlara duyulan 
nefretin artması ve aslında hoşgörü, güvenlik, sevgi ve 
barışa çağırmak için gelmiş olan dinimize terör yaftasının 
yapıştırılması için DAEŞ’i kurmuş, beslemiş ve yayıl-
masını sağlamıştır.
DAEŞ, şehrin yıkımına, halkın öldürülmesi ve yerinden 
edilmesine katkısını yaptıktan ve Sünni şehirlerin yıkımın-
da katılım ortağı olarak büyük bir başarıyla kendisinden 
istenen rolü oynadıktan sonra, şehirden çekilmiştir. Rak-
ka’dan çıkması, Deyrizor ve Hama kırsalına gitmesi, bu-
rada aynı senaryoyu uygulayarak terörle mücadele kisvesi 
altında şehirleri yıkma ve Müslümanları katletme görevini 
sürdürmesi emredilmiştir.
Rakka halkı büyük bir insani, maddi, psikolojik bedel 
ödedikten sonra DAEŞ, Uluslararası Koalisyon’un hi-
mayesinde şehri terk etmiştir.
DAEŞ’in siyah bayraklarının ve Bağdadi’nin fotoğra-
flarının ardından Rakka’da, bölücü Suriye Demokratik 
Güçleri’nin sarı bayrakları dalgalanmakta ve Öcalan’ın 
fotoğrafları yer almaktadır. Böylece bir işgalden başka bir 
işgale, bir ızdıraptan daha büyük bir ızdıraba geçilmiş ol-
maktadır.
Rakka halkı, senelerdir semalarında dalgalanan siyah 
bayrakların indirilmesine sevinemeyecektir. Çünkü gelenin 
gidenden daha kötü olduğunu ve SDG’nin hakimiyetinde 
daha büyük bedeller ödeyeceklerini idrak etmişlerdir. Aynı 
şekilde çatışmaların bitmesi ve Uluslararası Koalisyon 
uçaklarının bombardımanlarının durması nedeniyle de neşe 
duyamayacaklardır. Zira şehir halkının “kurtarıcılar” eliyle 
nasıl katledildiğini, yurtlarından nasıl çıkarıldığını ve ev-
lerinin nasıl yerle bir edildiğini unutmayacaklardır.
Hala enkaz altında olan şehitlerine, topraklarını terk etm-
eye zorlananlara ve kayıp olan tutuklularına ağlamak, Rak-
ka halkının hakkıdır.
Rakka dört aydır füzelerle, bombalarla, roketlerle dövülme-
ktedir. DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle operasyonlar 
yapılsa da, hiçbir medya organında öldürülen, esir alınan 
ya da teslim olan tek bir DAEŞ mensubuna ait görüntü 
yer almamaktadır. Rakka artık bitmiştir. Halkı başarıyla 
katledilmiş, tehcire mecbur bırakılmıştır. En büyük bede-
li ödemiştir o. Çünkü Esed çetesinin hakimiyetine karşı 
çıkmış ve Suriye’nin kurtarılan ilk kenti olmuştur. Hilafet 
devleti hikayesinin son bulmasının ardından, velayet-i 
fakih devleti hikayesi ve ardından da ırkçı sarı bayraklar 
ortadan kaldırılmalıdır. DAEŞ’in Rakka’daki yenilgisi 
henüz başlamamış bir savaşın habercisidir. Bu savaş senel-
erce sürecek, bu esnada ittifaklar ve ihtilaflar değişecek, 
sahada yeni güçler boy gösterecektir. Birilerinin projeleri 
için yürütülen savaşlar sürecek, enkazlardan yeni liderler, 
komisyoncular, manevi babalar, ajanlar, harita satıcıları 
çıkacaktır. Rakka yıkılmıştır; akıllarda ise hala şu sorular 
dönüp durmaktadır:
“DAEŞ şehirden çıkarılmasına rağmen Rakka halkı kenti 
neden terk etti? DAEŞ zindanlarındaki Rakka halkı mensu-
plarının akıbeti ne olacak?”

أخبار سياسية

تركيا: التصريحات األوروبية بشأن الدعم المالي لالجئين منفصلة عن الواقع 

تركيا عضو رسمي بالمجلس التنفيذي لـ )اليونسكو( ألربع سنوات قادمة

عودة اول دفعة من المدنيين من أهل المشلب بعد طرد داعش منه

Türkiye: Avrupa’nın Mültecilere Destek Açıklamaları Gerçeğe Aykırıdır

Türkiye Dört Yıllığına UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Seçildi

DAEŞ’in Uzaklaştırılmasının Ardından İlk Sivil Kafilesi El-Meşleb’e Geri Döndü

02

يــوم الثــااثء 2017/10/17 ســيبقى يف ذاكــرة أهــل مدينــة الرقــة 
مــن  طويــًا ولــن ينســوه مطلقــاً، ففيــه أعلــن عــن حتريــر مدينتهــم 
داعــش علــى يــد امليليشــيا اإلرهابيــة الكرديــة قــوات قســد االنفصاليــة 
اجلنــاح العســكري حلــزب العمــال الكردســتاين )PKK( املصنــف 
احملتــل واســتبدلت  تغيــر  مّت  العامليــة، وفيــه  اإلرهــاب  علــى الئحــة 

راايت داعــش الســوداء بــراايت قســد الصفــراء.
داعــش التنظيــم الظامــي األكثــر ختلفــاً ومهجيــة، اجتمعــت خمابــرات 
إيــران وأمريــكا وإســرائيل والنظــام الســوري اجملــرم علــى تشــكيله ومنــوه 
ومتــدده، مــن أجــل زايدة كــره اإلســام واملســلمني، وإلصــاق هتمــة 
واحملبــة  واألمــن  التســامح  إىل  داعيــاً  جــاء  الــذي  بديننــا  اإلرهــاب 

والســام.
وقتــل  بتدمرهــا  أســهمت  أن  بعــد  الرقــة  مــن  داعــش  انســحبت   
وتشــريد أهلهــا، وبعــد أن حققــت دورهــا ومــا هــو مطلــوب منهــا 
كشــركة مســامهة بنجــاح كبــر يف تدمــر املــدن الســنية، وأمــرت بــرتك 
الرقــة واخلــروج إىل ريــف ديــر الــزور وريــف مدينــة محــاة لتعيــد ذات 
الســيناريو وذات اهلــدف املعلــن مــن حماربتهــا واهلــدف املخفــي تدمــر 

املــدن وذبــح املســلمني.
 انســحبت داعــش حبمايــة طائــرات التحالــف بعــد أن دفــع أهــل 

الرقــة مثنــاً بشــرايً ونفســياً ومــادايً ابهضــاً.
صــور  مــع  املدمــرة  الرقــة  ترفــرف يف  االنفصاليــة  الصفــراء  الــراايت 
أوجــان بعــد أن عانــت الرقــة طويــًا مــن الــراايت الســوداء وصــور 
البغــدادي، مــن احتــال إىل احتــال ومــن معــاانة إىل معــاانة قــد 

تكــون أكثــر أملــاً وقســوة.
لــن يتمكــن أهــل الرقــة مــن الفــرح بــزوال الســواد الــذي خيَّــم فــوق 
القــادم أكثــر قســوة وأهنــم  مدينتهــم لســنوات، ألهنــم مدركــون أن 
لــن يفرحــوا  ســيدفعون الكثــر بعــد ســيطرة قســد علــى مدينتهــم، 
التحالــف  طائــرات  قبــل  مــن  القصــف  وتوقــف  املعــارك  ابنتهــاء 
احلاقــدة املدمــرة علــى مدينتهــم، ألهنــم لــن ينســوا كيــف قُِتــل أهلهــم 

وكيــف هجــروا وكيــف تدمــرت منازهلــم مــن دعــاة التحريــر. 
حتــت  الزالــوا  الذيــن  شــهداءهم  يبكــوا  أن  الرقــة  أهــل  حــق  مــن 
األنقــاض، وأن يبحثــوا عــن املعتقلــني املغيبــني وأن يبكــوا املهجريــن.

اجملرمــني  وقذائــف  وقنابــل  بصواريــخ  تــدك  والرقــة  أشــهر  أربعــة   
ابآلالف حبجــة حماربــة داعــش، لكننــا مل نــر علــى وســائل اإلعــام 

مستســلم.  أو  مأســور  أو  مقتــول  لداعشــي  صــورة  أي 
انتهــت الرقــة؛ متَّ قتــل وهتجــر وتشــريد أهلهــا بنجــاح، لقــد دفعــت 
أغلــى األمثــان، ألهنــا خرجــت مــن ســيطرة عصابــة األســد، وكانــت 

أول مدينــة ســورية حمــررة.
بعــد ســقوط ُخرافــة دولــة اخلافــة، جيــب اســقاط ُخرافــة دولــة الــويل 

الفقيــه أيضــاً، وإســقاط الــراايت الصفــراء العنصريــة.
اهنــزام تنظيــم داعــش مــن الرقــة هــو بدايــة لصــراع جديــد مل يبــدأ بعــد 
وســتمتد فصولــه لســنوات وســتتغر التحالفــات واخلصــوم، وســتظهر 
قــوى جديــدة علــى الســاحة، ستســتمر حــروب املشــاريع وســيظهر 
أمــراء األنقــاض وأمــراء السمســرة وعــرايب الــدول والعمــاء وابئعــي 

اخلرائــط.
دمرت الرقة وال زال التساؤل اجلارح ياحقنا:

ملــاذا رحــل أهــل الرقــة عــن مدينتهــم رغــم اإلعــان عــن خلوهــا مــن 
الرقــة يف ســجون  أهــل  مــن  املعتقلــني  داعــش؟؟. ومــا هــو مصــر 

داعــش؟؟.
أخراً:

قبلكــم ســقطت متاثيــل األســد الــي قيــل أهنــا لألبــد وقبلكــم كانــت 
راايت داعــش الســوداء متــأل املــكان وقالــوا أهنــا ابقيــة وتتمــدد، انتــم 
ومــن ســبقكم ال تنتمــون ملــاء الفــرات وطينــه، ســرتحلون كمــا رحــل 

كل احملتلــني ويبقــى الفــرات وأهلــه.

تحرير الرقة أم تدميرها

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Rakka İçin Mi Rakka’ya Karşı Mı?
كلمة العدد
Başyazı

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye mülteciler konusunda verdiği mali destek sözüne bağlı olduğu yönündeki açık-
lamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çelik, ülkesinin Avrupa’nın vaatlerinin pratikte 
karşılığını görmediğini belirtti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu’nun 
resmi üyeliğine seçildi. Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen 39. Genel Konferans’ta yapı-
lan oylamada 134 oy alan Türkiye, 4 yıl süre için kurulun üyesi haline geldi.

Bölgedeki mayınların temizlenmesinin ardından yüzlerce sivil, Suriye’nin Rakka kentinin ma-
hallelerinden olan El-Meşleb’e geri döndü. Söz konusu siviller, DAEŞ şehirden çıkarıldıktan 
sonra kente dönen ilk kafileyi teşkil ediyor.

قـــال وزيـــر شـــؤون االحتـــاد األورويب كبـــر املفاوضـــني األتـــراك )عمـــر جليـــك(، إن تصرحيـــات االحتـــاد حـــول التزامـــه ابلدعـــم املـــايل 
لرتكيـــا مـــن أجـــل الاجئـــني علـــى أراضيهـــا، منفصلـــة عـــن الواقـــع، وأن بـــاده ال تـــرى شـــيئا فعليـًــا بشـــأن الوعـــود األوروبيـــة.

أصبحــت تركيــا عضــواً رمسيــا لــدى اجمللــس التنفيــذي يف األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، وذلــك بعــد 
انتخاهبــا خــال املؤمتــر العــام الـــ 39 للمنظمــة بعــد حصوهلــا علــى 134 صــوًت يف االنتخــاابت الــي جــرت خــال املؤمتــر 

الــذي انعقــد يف العاصمــة الفرنســية ابريــس. 

عــاد مئــات املدنيــني إىل املشــلب أحــد أحيــاء مدينــة الرقــة الســورية بعــد االنتهــاء مــن نــزع األلغــام منــه ليكونــوا أول دفعــة مــن 
الســكان العائديــن إىل املدينــة بعــد طــرد داعــش. 

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق
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في الغوطة الشرقية المحاصرة.. أطفال يذهبون للمدارس ببطون خاويةوصول قافلة المساعدات إلى الغوطة الشرقية
Yardım Konvoyu Doğu Guta’ya UlaştıAbluka Altındaki Doğu Guta’da Çocuklar Okula Boş Midelerle Gidiyor

BM yardım konvoyu, El-Vafidin mülteci kampı üzerinden Doğu Guta’ya girdi. Konvoy 22 tırdan oluşuyor ve Şam 
kırsalındaki Duma kentindeki 25 bin aileye teslim edilmek üzere 4300’ten fazla yardım kolisi taşıyor.

Şam kırsalında bulunan Doğu Guta’daki yüzlerce Suriyeli aile, gerilimin azaltılması yönünde yapılan anlaşmaya 
rağmen rejimin uyguladığı abluka nedeniyle ağır bir açlıkla boğuşuyor. Kentte çocuklar, okula boş mideyle gidiyor.

دخــول قافلــة مســاعدات أمميــة عــر خميــم الوافديــن إىل الغوطــة الشــرقية مؤلفــة مــن 22 شــاحنة حمملــة بـــ 4300 ســلة ألكثــر مــن 25 ألــف عائلــة مــن 
ســكان مدينــة دومــا بريــف دمشــق

تعــاين املئــات مــن العائــات الســورية مبنطقــة )الغوطــة الشــرقية( التابعــة لريــف دمشــق، مــن جــوع شــديد بســبب احلصــار الــذي يفرضــه النظــام رغــم 
اتفــاق خفــض التصعيــد، ويضطــر األطفــال للذهــاب إىل مدارســهم ببطــون خاويــة.

400 مريض بينهم 29 يواجهون خطر الموت في الغوطة الشرقية.. 
واألمم المتحدة تطالب بإجالئهم

ضحايا مدنيون في قصف عنيف للنظام على الغوطة الشرقية..
القذائف تستهدف روضة أطفال وسوق شعبي

مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يندد بالمجاعة في الغوطة الشرقية

Doğu Guta’da 29’u Kritik Durumda 400 Hasta
 Var… BM Hastaların Tahliyesini İstiyor

Rejimin Doğu Guta’ya Yaptığı Bombardımanda Siviller Can Verdi…
Füzeler Bir Anaokulu ve Pazar Yerini Hedef Aldı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Doğu Guta’daki Aç Bırakma Politikasını Kınadı

Birleşmiş Milletler, 2013’ten bu yana Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta’da yaşayan ve 29’u kritik 
durumda olan 400 hastanın tahliyesini istedi.

طالبــت األمــم املتحــدة إبجــاء 400 مريــض بينهــم 29 يواجهــون خطــر املــوت، مــن الغوطــة الشــرقية احملاصــرة مــن قبــل قــوات نظــام األســد منــذ 
.2013

قــال مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان األمــر )زيــد بــن رعــد احلســني(، إن الوضــع اإلنســاين يف الضواحــي احملاصــرة شــرقي دمشــق صــادم، 
وإن )علــى أطــراف الصــراع أن تســمح بدخــول املــواد الغذائيــة واألدويــة إىل مــا ال يقــل عــن 350 ألــف ســوري حماصــر(.

Beşar Esed rejimi güçleri, Guta ilçe ve semtlerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırarak, bir anaokulunu ve pazar 
yerini hedef aldı. Saldırılar sonucu siviller yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Raad El-Hüseyin, Şam’ın doğusundaki abluka altına 
tutulan bölgede yaşanan insani koşulların çarpıcı durumda olduğu söyleyerek, çatışma taraflarının abluka altın-
daki 350 binden fazla Suriyeliye ulaştırılmak üzere gıda ve ilaç girişine izin vermeleri gerektiğini dile getirdi.

كثفت قوات نظام بشار األسد، من قصفها على مدن وبلدات الغوطة، واستهدفت روضة أطفال وسوقاً شعبياً، موقعة عدداً من الضحااي املدنيني.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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اختتمــت بتاريــخ 22/ 10/ 2017 فعاليــات 
»الاجئــون  الثــاين  الــدويل  العلمــي  املؤمتــر 
الســوريون بــني الواقــع واملأمــول” الــذي أقامتــه 
مــع جامعــة  العلميــة ابلتعــاون  النهضــة  مجعيــة 

أدميــان يف نفــس مقــر اجلامعــة.
األســاتذة  مــن  العديــد  املؤمتــر  يف  شــارك 
اجلامعيــني واخلــراء الســوريني واألتــراك والعــرب 
احملاضــرون  وتــوزّع  العربيــة  الــدول  معظــم  مــن 
علــى  االفتتاحيــة  الكلمــات  بعــد  واملشــاركون 
الــي  العمــل  لورشــات  املخصصــة  القاعــات 

املؤمتــر.  حمــاور  تناولــت 
وقــّدم مــن خاهلــا الباحثــون علــى مــدى يومــني 
املرتبطــة  الدراســات  مــن  العديــد  متواصلــني 
بواقــع الاجئــني الســوريني يف الداخــل ويف دول 

اجلــوار وأمههــا تركيــا.
وأتلفــت اهليئــة العلميــة مــن 58 عضــواً أكادمييــاً 
وفلســطني  وفرنســا  األردن  منهــا  دول  مــن 7 
والعــراق ومصــر، وممثلــني مــن معظــم اجلامعــات 

الرتكيــة، ومت تقــدمي 74 حبثــاً.
وقــد خلُــص املؤمتــر إىل نتائــج وتوصيــات مــن 

أمههــا:   
»احليــاة  بقدســية  املؤمتــر  يف  املشــاركون  يؤمــن 
يف  الاجئــني  الســوريني  لألطفــال  الكرميــة« 
تفعيــل  خــال  مــن  وذلــك  اللجــوء،  بلــدان 
املواثيــق والشــرائع الدوليــة الــي تنــص علــى محايــة 

الطفولــة.
لتدريــس  اســتدراكي  برانمــج  ابفتتــاح  نوصــي 
التسلســل  عــن  املنقطعــني  الســوريني  الطــاب 
العاملــة،  الرتكيــة  املــدراس  ضمــن  التعليمــي 
واالســتفادة مــن املدرســني الســوريني املعّينــني يف 

املــدراس. هــذه 

لتشــجيع  اجلامعيــة  املنــح  زايدة  علــى  العمــل 
طــاب املرحلــة الثانويــة علــى االلتــزام ابملــدارس.
للطــاب  العربيــة  اللغــة  ســاعات  عــدد  زايدة 

الرتكيــة. املــدراس  يف  الســوريني 
نوصــي بضــرورة التدخــل حلمايــة املــرأة الاجئــة 
مــن االســتغال أبشــكاله املختلفــة، مــن خــال 
توفــر الرعايــة القانونيــة واالجتماعيــة والصحيــة، 
ووضــع قيــود ضابطــة أمــام تزويــج القاصــرات، 
مــع التأكيــد علــى دور منظمــات اجملتمــع املــدين 

يف حــل اخلافــات األســرية.
منظمــات  أمهيــة  علــى  الباحثــون  أكــد  كمــا 
الاجئــني  مســاعدة  يف  املــدين  اجملتمــع 
الســوريني، مــع دعوهتــا ملزيــد مــن التنســيق فيمــا 

الاجئــني. معــاانة  مــن  للتخفيــف  بيتهــا 
شــاملة،  إعاميــة  برامــج  إعــداد  علــى  العمــل 
اجملتمــع  بــني  ســليمة  عاقــة  بنــاء  إىل  هتــدف 
املضيــف والاجئــني الســوريني، فضــًا عــن بنــاء 

رأي عــام داعــم القضيــة الســورية.
تنســيق العمــل بــني املنظمــات واهليئــات اإلغاثية 
لدعم املشــاريع االقتصادية لاجئني الســوريني، 

وذلــك لتأمــني فــرص عمــل دائمــة هلــم. 
جلنــة  بتشــكيل  املؤمتــر  يف  املشــاركون  يوصــي 
مــع  للتواصــل  املؤمتــر  عــن  منبثقــة  متابعــة 
املســؤولني للعمــل علــى تنفيــذ توصيــات هــذا 

املؤمتــر. 
برقيــات  املشــاركون  أرســل  املؤمتــر  ختــام  ويف 
ومجعيــة  أدايمــان  جامعــة  مــن  إىل كل  شــكر 
وبلديــة  أدايمــان،  وواليــة  العلميــة،  النهضــة 
يف  املــدين  اجملتمــع  ومؤسســات  أدايمــان، 
أدايمــان؛ علــى اجلهــود املبذولــة إلجنــاح املؤمتــر 

االســتضافة. وحســن 
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المرصد الثقافي

المــوت  )ســاجدة...  روايــة 
عشــقًا( لعبــد الســالم الفريــج
روايــة )ســاجدة... املــوت عشــقاً( لعبــد الســام 

الفريــج
صــدرت  روايــة  عشــقاً(  املــوت  )ســاجدة... 
والتوزيــع(  للنشــر  اخليــال  )قلــم  عــن   ، حديثــاً 
للكاتــب والروائــي الســوري الرقــي عبــد الســام 
الــرواايت  ضمــن  الروايــة  هــذه  وأتيت  الفريــج، 

العــريب(. ل)الربيــع  املواكبــة  العربيــة 

منــح الشــاعر الســوري )فــرج 
الســنوية  الجائــزة  بيرقــدار( 
فيرتشــيللي  لمهرجــان 

إيطاليــا فــي  للشــعر 
منــح مهرجــان فرتشــيللي للشــعر جائزتــه يف دورتــه 
الثالثــة عشــرة هلــذا العــام للشــاعر الســوري ) فــرج 
برقدار( تكرميًا ألنشــطته املتنوعة بني األمســيات 
الشــعرية واللقــاءات املفتوحــة واملتلفــزة. )إشــراق( 
علــى  مبناســبة حصولــه  للشــاعر  ابلتهنئــة  تتقــدم 
هــذه اجلائــزة القيمــة الــي تعــّد مفخــرة للســوريني 

وثورهتــم الــي تواجــه أبشــع أنــواع اإلرهــاب.

فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني )الالجئون السوريون بين الواقع والمأمول(

تكريم:صدر حديثًا:

د. عبد اهلل لبابيدي

أكادميي وكاتب سوري
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قبــل إجــراء االســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية يف تركيــا حبــدود 16 
نيســان/إبريل املاضــي جــرى تصعيــد املوقــف األملــاين املهاجــم للحكومــة 
أتــراك  منــع وزراء  علــى خلفيــة  وذلــك  للنظــر،  بشــكل الفــت  الرتكيــة 
مــن لقــاء اجلاليــة الرتكيــة يف أملانيــا، وبلغــت حــدة التصرحيــات الرتكيــة 
أن وصفــت السياســية األملانيــة املعاديــة للشــعب الرتكــي أبهنــا انبعــاث 
جديــد للنازيــة األملانيــة اهلتلريــة، وهــو مــا مل حتتملــه املستشــارة األملانيــة 
مركل يف حينها، وابلرغم من أن التصرحيات األملانية املهامجة للسياسة 
الرتكيــة مل تتوقــف منــذ ذلــك احلــني، فإهنــا أخــذت ابالزدايد يف األايم 
واقتصاديــة،  سياســية  وعقــوابت  إجــراءات  ابختــاذ  وبــدأت  األخــرة، 
وجتميــد اتفاقيــات مــن التعــاون العســكري والدفاعــي بــني البلديــن، ومل 
ختــف الرائســة الرتكيــة تفهمهــا لبعــض أســباب ذلــك التصعيــد، ومنهــا 

قــول انئــب رئيــس الــوزراء الرتكــي ابراهيــم كولــن:
»إن هــذه التصرحيــات بســبب االنتخــاابت األملانيــة« بينمــا ركــز اإلعــام 
األملــاين علــى اعتقــال مواطــن أملــاين يف تركيــا بتهمــة دعمــه ملنظمــات 

إرهابيــة.
حالــة  فــرض  أن  املؤكــد  مــن 
الــي  واالعتقــاالت  الطــوارئ 
اعتقــال  أو  االنقــاب  أعقبــت 
صحفــي أملــاين ال تعتــر أســباابً 
للعقــوابت  مقنعــًة  وال  كافيــة 
األملانيــة ضــد تركيــا، وأن أســباابً 
تلــك  وراء  وعديــدة  أخــرى 
أبن  القــول  وميكــن  العقــوابت، 
نوعــاً  تعــاجل  أملانيــة  عقوبــة  كل 
مــن االعرتاضــات األملانيــة علــى 
السياســة الرتكيــة، فمنــع الــوزراء 
أملانيــا  يف  الرتكيــة  اجلاليــة  لقــاء 
منــع  فيهــا  مبــا   - أورواب  ويف 
مــن  أردوغــان  الرتكــي  الرئيــس 
أملانيــا  يف  الرتكيــة  اجلاليــة  لقــاء 
ابلتزامــن مــع مؤمتــر القمــة للــدول 
العشــرين يف بدايــة هــذا الشــهر 

- هو بســبب اســتقال السياســة الرتكية يف عهد حزب العدالة والتنمية 
ورئيســه أردوغــان عــن اعتمــاد املشــورة الغربيــة عنــد اختــاذ أي قــرار تركــي، 
ســواًء يف السياســة الداخليــة أو يف السياســة اخلارجيــة، مبــا فيهــا تغيــر 
النظــام الرائســي يف تركيــا مؤخــراً، فأملانيــا وابلرغــم مــن عــدم انضمــام تركيــا 
لــدول االحتــاد األورويب بعضويــة كاملــة فإهنــا تضــع احلكومــة الرتكيــة علــى 
احملــك يف طاعــة القيــادة األوروبيــة املتمثلــة ابملستشــارة األملانيــة اجنيــا 
مــركل، بوصــف أملانيــا هــي الدولــة األوروبيــة األقــوى اقتصــادايً، وابعتبــار 
املانيــا هــي الدولــة الســاعية لتزعــم االحتــاد األورويب أكثــر مــن غرهــا، 
فالســبب الرئيســي هو أن السياســة الرتكية ال تســر يف الفلك السياســي 
السياســي  الــرد  الغربيــة، ولذلــك كان  أملانيــا ألورواب  لــه  الــذي ختطــط 
األورويب وبضغــط أملــاين هــو جتميــد مباحثــات انضمــام تركيــا لاحتــاد 
األورويب، بقــرار أصــدره برملــان االحتــاد بتاريــخ 23 تشــرين أول/ نوفمــر 
2016 ، أي بعد ســتة أشــهر من فشــل االنقاب العســكري يف تركيا، 
واحلجــج األوروبيــة املعلنــة هــي فــرض احلكومــة الرتكيــة حلالــة الطــوارئ 

والعســكريني  املدنيــني  مــن  عــدد  واعتقــال  االنقــاب،  بعــد  البــاد  يف 
املتهمــني ابلضلــوع يف احملاولــة االنقابيــة، وكان مــن املفــروض أن يتفهــم 
االحتــاد األورويب دواعــي فــرض حالــة الطــوارئ فمــا وقــع مــن اعتــداء 
إجرامي على الشــعب وعلى احلكومة الشــرعية وعلى مؤسســات الدولة 
املدنيــة والعســكرية كان كبــراً وخطــراً ودمــوايً وقاتــًا، وهــذا يؤكــد أن 
أملانيــا وبعــض الــدول األوروبيــة تتدخــل ابلشــؤون الداخليــة الرتكيــة بطريقــة 
خاطئــة، وهــذا يعــي أن أملانيــا وعــدداً مــن دول االحتــاد األورويب تعــارض 
اســتقال القــرار السياســي الرتكــي عــن التبعيــة األوروبيــة، وابألخــص بعــد 
اســتقرار حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة وجناحهــا يف قيــادة الشــعب 
الرتكــي وتنفيذهــا ألمنياتــه وأهدافــه، يف متيــز تركيــا عــن دول العــامل حبكــم 
حضارهتــا وترخيهــا وهويتهــا، وقــد عــر الرئيــس الرتكــي أردوغــان عــن هــذا 

التصــور األورويب يــوم 25 متوز/يوليــو اجلــاري بقولــه:
»إن الغربيــني يريــدون أن تنفــذ تركيــا مــا يطلبــون«، وقــال: »معــذرة فلــم 

تعــد هنــاك تركيــا الــي يريدوهنــا«.

أمــوال  ورؤوس  ودائــع  بســحب  والتهديــد  االقتصاديــة  العقــوابت  أمــا 
أملانيــة وأوروبيــة مــن تركيــا فهــو بســبب التوتــر السياســي أواًل، مث بســبب 
أمــام  الرتكــي  فاالقتصــاد   ، الرتكــي  االقتصــادي  ابلقــرار  االســتقال 
سياســات توســعية كبــرة وعماقــة، ويعمــل لوضــع تركيــا يف مصــاف 
الــدول العشــر األوىل اقتصــادايً عــام 2023، وهــذا ال يــروق للعديــد 
مــن الــدول األوروبيــة الــي تعتمــد علــى الســوق الرتكــي أواًل، وال تريــد 
أن تصبــح تركيــا منافســاً اقتصــادايً هلــا يف العــامل، فضــًا عــن املشــاريع 
الــي  واملطــارات  الدوليــة  الطــرق  بنــاء  يف  الكــرى  الرتكيــة  االقتصاديــة 
وجتاراهتــا  ومصانعهــا  األملانيــة  املطــارات  مكانــة  علــى  تؤثــر  أصبحــت 
توســيع  يف  وتنوعــه  داخليــاً،  الرتكــي  االقتصــادي  فالصعــود  اخلارجيــة، 
جمــاالت تعاونــه الدوليــة خــارج أورواب، جيعــل التطــور االقتصــادي الرتكــي 
مقلقــاً للسياســات االقتصاديــة األملانيــة واألوروبيــة، ويف نظرهــم أن وضــع 
هــي ضــرورة  حــد للنمــو املتســارع لاقتصــاد الرتكــي داخليــاً وخارجيــاً 
أوروبيــة حلمايــة اقتصادهــا وشــركاهتا الــي تنافــس االقتصــاد الرتكــي، وال 

تســمح لــه أن يتجــاوز خطوطــاً اقتصاديــة محــراء مــن وجهــة نظــر أملانيــة 
وأوروبيــة وغربيــة.

وجــاءت أخــراً وليــس آخــراً العقــوابت العســكرية بوقــف أملانيــا توريــد 
أســلحة دفاعيــة لرتكيــا كان مــن املتفــق عليهــا بــني البلديــن قبــل أن تعلــن 
أنقــرة وموســكو عــن التوصــل إىل اتفــاق لتزويــد تركيــا مبنظومــة دفــاع 
جــوي روســي مــن نــوع س400 األكثــر تطــوراً يف أنظمــة الدفاعــات 
اجلويــة عامليــاً، واملشــكلة هنــا ليســت شــراء تركيــا هــذه املنظومــة الدفاعيــة 
ولكــن  العســكرية،  أمهيتهــا  مــن  ابلرغــم  فقــط،  روســيا  مــن  اجلويــة 
حماولــة تركيــا تصنيــع هــذه املنظومــة العســكرية الدفاعيــة يف تركيــا أيضــاً 
الرتكــي  العســكري  االعتمــاد  أن ابب  يعــي  وبتمويــل روســي، وهــذا 
علــى األســلحة الروســية قــد فتــح أبوابــه الواســعة الــي ال حتدهــا حــدود، 
وأورواب تناســت أهنــا رفضــت تزويــد تركيــا حباجتهــا مــن أنظمــة الدفــاع 
اجلــوي يف الســنوات األخــرة، بــل ســحبت انظمــة صواريــخ ابتريــوت 
يــزود  أن  يريــد  فالغــرب ال  هلــا،  تركيــا  مــن حاجــة  ابلرغــم  تركيــا  مــن 
تركيــا ابألســلحة املتطــورة والضروريــة 
يريــد  وال  الرتكيــة،  الدولــة  حلمايــة 
أو  روســيا  مــن  تســتوردها  أن  هلــا 
مــن الصــني، وال يريــد هلــا أن تقــوم 
انــه  بتصنيعهــا يف تركيــا أيضــاً، أي 
تركيــا دولــة ضعيفــة  تبقــى  ان  يريــد 
الرتكيــة  احلكومــة  بينمــا  عســكرايً، 
منظومــة  لنفســها  تؤمــن  أن  تســعى 
مــن األســلحة الدفاعيــة مبــا يكفيهــا، 
اجلــوي،  الدفــاع  أنظمــة  فيهــا  مبــا 
فاالعتمــاد علــى عضويــة الناتــو ثبــت 
عــدم جدواهــا يف احلاجــة الدفاعيــة 
فكيــف لــو كانــت أكثــر مــن ذلــك؟.

وقد تلقت تركيا أكثر من هتديد يف 
الســنوات األخــرة، بــدون أن يبــدي 
حلــف الناتــو اســتعداده للدفــاع عــن 
تركيــا عنــد الضــرورة، بــل تنصــل مــن 

مســؤولياته حنــو تركيــا.
علــى هــذه االعتبــارات وغرهــا ميكــن اعتبــار أن أملانيــا تســعى لتصعيــد 
تنــدرج حتتــه كل األســباب األخــرى،  األزمــة مــع تركيــا لســبب واحــد 
وهــذا الســبب هــو منــع تركيــا بنــاء نفســها لدرجــة تســمح هلــا ابلتحــول 
إىل دولــة كــرى، مكتفيــة ذاتيــاً يف ســاحها الدفاعــي، أو مكتفيــة ذاتيــاً 
السياســي،  وقرارهــا  إبرادهتــا  ذاتيــاً  مكتفيــة  أو  االقتصاديــة،  مبواردهــا 
وقــد أجــاب الرئيــس أردوغــان علــى ذلــك ابختصــار أن تركيــا التابعــة 
للغــرب مل تعــد موجــودة، وأن علــى الــدول الغربيــة مبــا فيهــا أمريــكا أن 
تتعامــل مــع تركيــا اجلديــدة كمــا هــي اليــوم، وعــدم املراهنــة علــى األحــزاب 
االنقــاابت  عــر  الرتكــي  الشــعب  قــرار  بســرقة  اإلرهابيــة  والتنظيمــات 
العســكرية، أو عــر العمليــات اإلرهابيــة، ســواًء كانــت حبجــج قوميــة أو 
أكاذيــب سياســية، فالشــعب الرتكــي أصبــح شــريكاً يف هــذا االســتقال 
السياســي والنهضــة االقتصاديــة، بغــض النظــر عــن احلكومــة الــي توجــد 
يف الســلطة، فالشــعب هــو الــذي حيكــم، واحلكومــات واألحــزاب جمــرد 

أدوات قانونيــة منفــذة لــإرادة الشــعبية.

لماذا تسعى ألمانيا لتصعيد األزمة مع تركيا

محمد زاهد جول

 كاتب وحملل تركي - رئيس بيت اإلعاميني العرب يف تركيا
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قضايا سياسية

يظهــر اآلن أن »داعــش« علــى وشــك النهايــة، حيــث ُصّفــي يف معظــم العــراق، وكذلــك 
يف معظــم ســورية، وبقيــت هوامــش ليــس أكثــر، وجبهــة النصــرة )بغــض النظــر عــن 
تســميتها الراهنــة( أصبحــت خُمضعــة، وهنــاك قــرار بتصفيتهــا، وال يبــدو أهنــا قــادرة علــى 
املواجهــة، كل ذلــك يعــي أن معادلــة النظــام أو »داعــش« وجبهــة النصــرة قــد انتهــت، 

وأن األمــر ابت يتعلــق ابلنظــام الــذي يقــف علــى أرجــٍل مــن جيــوش إيرانيــة روســية. 
يف كل األحوال، كان »اليسار املمانع« ينطلق من هذه املعادلة: النظام أو »داعش« 
وجبهــة النصــرة، ويؤكــد أن »اخلطــر الرئيســي« هــو »داعــش« و«النصــرة«، ابلتــايل جيــب 
»الوقــوف مــع النظــام«، وعلــى الرغــم مــن كل التأكيــد علــى أن »داعــش« و«النصــرة« 
مهــا »ابلــون«، و«افتعــال« مــن أجــل حتقيــق »مــآرب أخــرى«، وأهنمــا ســوف ينتهيــان، 
النظــام أو  اليســار يصــّر علــى معادلــة:  املــآرب، فقــد ظــل هــذا  حــني تتحقــق هــذه 
يف  والضيــاع  والتهــومي،  العموميــات،  أن  يف  شــك  وال  النصــرة،  وجبهــة  »داعــش« 
»األفــكار« يؤســس ملعــادالت خاطئــة، ويُعمــي عــن فهــم الواقــع، وهــذا هــو وضــع بعــض 
أطــراف »اليســار املمانــع«، حيــث يعيــش حالــة عمــاٍء مفــرط، ورمبــا نقــول إنــه يعيــش 
يف حالــة غيبوبــة مفرطــة، هلــذا كان يــرى أن الصــراع يف ســورية يقــوم بــني طرفــني، مهــا: 
النظــام مــن جهــة، وداعــش وجبهــة النصــرة مــن اجلهــة األخــرى، وإزاء هذيــن »اخلطريــن« 
ال بــّد مــن دعــم النظــام، بينمــا تــرى أطــراٌف أخــرى أن النظــام »حتــّرري« و«تقدمــي« 
و«ممانــع«، وابلتــايل، هــي ضــد كل قــوة تواجهــه، وهــذه األخــرة كتبــت عنهــا كثــراً، 
هلــذا أشــر هنــا إىل أصحــاب تلــك املعادلــة الــي أسســت للوقــوف مــع النظــام، والتوافــق 

ابلتــايل مــع جممــل »اليســار املمانــع«. 
توهــم هــذا »اليســار« أن الصــراع جيــري بــني هذيــن الطرفــني: النظــام و«داعــش« وجبهــة 
النصــرة، وألنــه ميقــت اىل حــدِّ الفجيعــة االثنــني، رأى أن عليــه الوقــوف مــع النظــام، فهمــا 
»اخلطــر الرئيســي«، ولقــد أرهقنــا يف الشــرح كيــف أن »داعــش« وجبهــة النصــرة ابلــون، 
و«أداة تدخــل«، وليســا طرفــاً رئيســياً يف الصــراع، ابلضبــط ألهنمــا افتعــال »خمابــرايت«، 
ينتهــي دورمهــا حــال الوصــول إىل توافــق دويل، وابلتــايل ليســا جــزءاً مــن معادلــة الصــراع 
الواقعــي الــذي هــو صــراع الشــعب ضــد النظــام، وأكثــر مــن ذلــك مهــا أداة ختريــٍب لبيئــة 
الثــورة، وقمــع للشــعب الــذي اثر، وقتــل لناشــطيه، ابلتــايل مهــا يف الواقــع مــع النظــام ضــد 
الثــورة، بغــض النظــر عــن كل اخلطــاب الــذي يطرحانــه، أو الدعايــة الــي تُبــثُّ حوهلمــا. 
إذن، كانــت املعادلــة خاطئــة ابألســاس، لكــن مــاذا ميكــن أن يقــول هــذا اليســار، بعــد 
أن تاشــى »داعــش«، وتعيــش جبهــة النصــرة هنايتهــا؟ هــل ســيهلل النتصــار النظــام، أم 
يكتشــف زيــف خطابــه، ويعــرف أن »داعــش« و«النصــرة: مل يكــوان هــذا اخلطــر الــذي 
جــرى اعتبــاره رئيســياً؟ وينكشــف ابلتــايل أن هلمــا دورا أدايه جبــدارة، وهــا هــو يشــارف 

علــى النهايــة؟. 
يتعلــق األمــر اآلن ابلتهليــل لـــ »انتصــار« النظــام، أو لكشــف خطــل التحليــل الســابق، 
وابلتــايل فهــم أن املعادلــة الــي رمســت املواقــف كانــت خمتلَّــة، وأن »داعــش« وجبهــة 
النصــرة ظهــرا افتعــاال بغــرض التدخــل مــن الــدول، وأن هدفهمــا كان تريــر التدخــل مــن 
طــرف، وتشــويه الثــورة مــن طــرف آخــر، لكــن مــا أحــاول فهمــه هــو مــاذا ميكــن أن 
يكــون موقــف هــذا اليســار بعــد أن تاشــت تلــك املعادلــة؟ هــل حيــاول أن يفهــم املعادلــة 
احلقيقيــة الــي هــي معادلــة: الشــعب ضــد النظــام واآلن، الشــعب ضــد النظــام والــدول 
الــي ابتــت حتتــل ســورية؟ أو يكتفــي إبعــان »انتصــار« النظــام، علــى الرغــم مــن أن 

األمــور ال زالــت ليســت هبــذه البســاطة، وأن الصــراع مســتمر؟. 
اآلن، يتاشــى »داعــش« وتنتهــي جبهــة النصــرة، فأيــن ســيقف اليســار الــذي كان 
الواقــع،  برؤيــة  األيديولوجــي  العمــى  يســمح  انتصارمهــا؟ ال  مــن  األســد خوفــاً  يدعــم 
وال الوقائــع، وال يســمح كذلــك، وابلتــايل، مبراجعــة مواقــف ســابقة، أو إعــان خطــل 

موقــف، أو خطــأ سياســة. 

النظام وداعش
 في سورية

سالمة كيلة

واملعارضــة  الســوري  النظــام  بــني  املســلح  الصــراع  يلفــظ 
أنفاســه األخــرة، علــى مــا يظهــر، بينمــا تلــّون روســيا، 
الــي ابتــت تتحكــم ابألوضــاع الســورية، خريطــة ســورية 
اجلديــدة بعلــم تركيــا الــذي ابت ينتصــب وســط منطقــة 
التصعيــد أخــراً يف إدلــب، وترســم مــن خــال  خفــض 
ملســار  النهائيــة،  ورمبــا  املقبلــة،  املرحلــة  مامــح  ذلــك 
إىل  االلتفــات  يف  املضــي  قبــل  أســتانة،  مفاوضــات 
حتضــرات املعارضــة السياســية )»اهليئــة العليــا للتفــاوض« 
الءاهتــا،  خللــع كل  تتهيــأ  الــي  »االئتــاف«(،  وضمنــاً 
مــع  لوجــه  وجهــاً  واجللــوس  الســابقة،  اعرتاضاهتــا،  أو 
املعارضــات األخــرى املوّزعــة بــني القاهــرة وموســكو، علــى 
الدوليــة،  القــرارات  لتفســرات  النهائيــة  الصياغــة  طاولــة 
وفقــاً ملتغــرات الصــراع علــى ســورية ونتائجــه، يف هــذه 
النفــوذ  مناطــق  تقســيمات  عــن  أمثــرت  والــي  املرحلــة، 
)روســيا  األربــع  للــدول  ســورية  يف  واإلقليميــة  الدوليــة 

وتركيــا(. وإيــران  املتحــدة  والــوالايت 
أحــرزه  ومهــي  ابنتصــار  الســوري  النظــام  حيتفــل  وبينمــا 
الدوليــة  التموضعــات  مــن خــال روســيا، ومــن خــال 
وغرهــا،  أســتانة  اتفاقــات  وعــر  اجلديــدة،  واإلقليميــة 
وقعــت  الــي  االتفاقــات  تقييــم  بشــأن  املعارضــة  تنقســم 
حتــت مــا يســمى »خفــض التصعيــد«، هكــذا يــرى النظــام 
أن كل تفــّوق روســي أو إيــراين زايدة يف رصيــده، ويصــّب 
الســوريني إىل  نفــوذه، وإعــادة  دائــرة  توســيع  يف خمطــط 
ســلطته، ولــو تدرجييّــاً، وهــو مــا تصــرح بــه شــخصيات 
علــى مســتوايت خمتلفــة يف النظــام، عســكرية ودبلوماســية 

وإعاميــة، وتؤكــد أن مــا مت التوصــل إليــه يف مناطــق 
ســيتم بعدهــا اســتعادة النظــام كامــل هــذه املناطــق، ضاربــة 
عــرض احلائــط بــكل مــا تصــرّح بــه الــدول املوّقعة/ الضامنة 
)روســيا وإيــران وتركيــا(، يف املقابــل، تفعــل اجلهــات ذات 
بعــد  إذ  نفســه،  الشــيء  املعارضــة  الفصائــل  يف  الصلــة 
مئــات اآلالف مــن الضحــااي، تــرّوج أن انســياقها وراء 
املخطــط الروســي هــو حلقــن الدمــاء، وتســهيل دخــول 
املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق الــي حاصرهــا النظــام، 
وروســيا،  إيــران  ذاهتمــا  الضامنتــني  الدولتــني  مبســاعدة 
اللتــني تســببتا ابلشــراكة مــع النظــام يف قتــل أكثــر مــن 
الســوريني، وتدمــر مدهنــم وبناهــم،  مــن  مليــون  نصــف 

وتشــريد املايــني داخــل ســورية وخارجهــا.
ازدواجيــة  الــي ميكــن طرحهــا يف ســياق  األســئلة كثــرة 
السياســي  الســورية،  املعارضــة  أداء  تقييــم  يف  املعايــر 
يف  أوســاط  حتدثــت  عندمــا  ملــاذا  مثــًا  والعســكري، 
املعارضــة السياســية، يف مراحــل ســابقة، عــن تســوايت، 
دخــول  وتســّهل  املســلح،  الصــراع  وقــف  إىل  تــؤدي 
املســاعدات وهتيّــئ لقيــام حــل سياســي، اعتــرت اجلهــات 
االتفاقيــات،  هــذه  اليــوم  توقّــع  الــي  ذاهتــا،  املســلحة 
والــي هــي أساســاً رفعــت شــعارات احلــرب حــى إســقاط 
وخفــض  تســوايت  عــن  يتحــدث  مــن  أن كل  النظــام، 
بينهمــا(/  ومــا  والبيضــاء  )الســوداء  امللونــة  الــراايت 
وغالبيتهــا تتعــارض مــع فكــر الثــورة مــن أجــل احلريــة هــو 
يف صــف النظــام، بــل طالبــت بطــرده مــن املعارضــة، بينمــا 
تذهــب هــي )املعارضــة املســلحة( اليــوم إىل عقــد اتفاقــات 

مبضمــون أقــل شــأانً مــن أن ينتــج حــًا سياســياً يقــوم علــى 
أســاس إهنــاء نظــام االســتبداد، وإقامــة نظــام دميقراطــي 

االنتقاليــة؟. والعدالــة  املواطنــة،  يضمــن حقــوق 
مث مــا الــذي مينــح القــوى املســلحة »صاحيــات فــوق 
وطنيــة«، علــى الرغــم مــن تبــنّي أن أجنداهتــا تتبــع الــدول 
أو  الثــورة،  قــوى  أو  املعارضــة  قيــادة  وليــس  متوهلــا  الــي 
والــي  املســلحة،  غــر  القــوى  فــوق صاحيــات  مينحهــا 
الثــورة، ودفعــت  أعبــاء احلــرب املفروضــة علــى  حتملــت 
أمثــاانً ابهظــة؟ فهــل يتعلــق األمــر أبن مــن ميلــك القــوة 
ميلــك القــرار أيضــاً؟ فــإذا كانــت بعــض فصائــل املعارضــة 
تــرى ذلــك هــو املعيــار، فإهنــا بذلــك ال تســر فقــط يف 
ركاب الــدول الــي تضــع ثقتهــا هبــا )الــدول الضامنــة(، بــل 
تســر، أيضــاً، ابلتــوازي مــع النظــام الــذي يــرى قدرتــه علــى 

فــرض احلــل تســاوي عــدد ضحــاايه مــن احلــرب. 
ومــن هنــا، أييت مبعــث اخلــوف مــن أن مــا تســر حنــوه 
املعارضة املســلحة »األســتانية«، ومن هو يف ســياقها هو 
مبثابــة نــوع مــن تقاســم أدوار يف ظــل تقاســم النفــوذ علــى 
البدايــة،  النظــام منــذ  أراده  مــا  ســورية، وابلتــايل تطبيــق 
االســتبداد،  ضــد  ثــورٍة  مــن  الســوريني  ثــورة  بتحويــل 
وضــد تغــّول القــوى األمنيــة علــى الشــعب، ومــن أجــل 
جمــرد صــراع مســلح، وصناعــة  إىل  الدميقراطــي،  التغيــر 
أمــراء حــرب ميكــن التفــاوض معهــم علــى تقســيم الغنائــم 
مــن  جــزء  إىل  الظلــم  مقاومــة  ســاح  والنفــوذ، وحتويــل 
منظومــة الظلــم واالســتبداد، وهــذا مــا شــهدانه يف بعــض 
املناطــق الــي مسيــت »احملــّررة«، مــع التأكيــد أن النظــام 
يســتدرجهم، يف هــذه املرحلــة، ليقــوم بتصفيتهــم، منطقــة 
إثــر أخــرى، حتــت شــعار فــرض ســيادة الدولــة، يف مرحلــة 
أخرى، ألن هذا النظام ال ميكن أن يقبل بغر اســرتجاع 

»ســورية األســد« بــكل ماهلــا ومــا عليهــا.
علــى ذلــك، فــإن اســتفراد اجلانــب املســلح مــن املعارضــة 
مرجعيــة   « إىل  االســتناد  دون  مــن  االتفاقيــات  بعقــد 
ذات  الدوليــة  القــرارات  وفــق  احلــل،  تضمــن  سياســية 
الصلــة ابلقضيــة الســورية، يســهل علــى روســيا مشــروعها 
دوليــة.  مرجعيــة  القــرارات ابعتبارهــا  تلــك  اســتبدال  يف 
املفهــوم  حبســب  قراءهتــا  حيصــر  األحــوال،  أحســن  ويف 
الروســي هلــا فقــط، أو يضــع مكاهنــا سلســلة االتفاقــات 
إشــارة  مــن  وأكثــر  تســوية،  مــن  أقــل  هــي  الــي  الثنائيــة 
اســتفهام، فيمــا يتعلــق مبحتواهــا وغيــاب آليــات تنظيمهــا 

وضمانتهــا.
يف كل  القصــف،  ووقــف  القتاليــة،  العمليــات  وقــف 
حاالتــه، هــو مصلحــة ســورية، لكــن ليــس علــى حســاب 
مــا قامــت مــن أجلــه الثــورة، أو حلســاب ملــوك الطوائــف 
وأمــراء احلــرب، مــا يعــي أن مــا انتهينــا بــه إىل خطــأ، اتــكأ 
أصــاً علــى سلســلة مــن األخطــاء، بدأهــا النظــام حبربــه 
على شعب أعزل، وسار يف ركاهبا من رفع راايت احلرب 
أبجنــدٍة غــر وطنيــة، تقطــف مثارهــا الــدول املمولــة دون 
ســواها، مــا أوصلنــا إىل هــذا املــأزق، أو هــذه النهــاايت. 
وهلــذا، فــإن أي حــل ال ينتــج نظامــا دميقراطيــاً، وأيخــذ 
يف اعتباره، أيضاً، أن سورية بلد التعّدد والقوميات، هو 

حــل ضــد الثــورة، وليــس مــن أجلهــا.

هذه الحلول الروسية في سورية

سميرة المسالمة

كاتب وابحث فلسطيي اعامية وكاتبة سورية



GAZETESI 44 .SAYI - 15/11/2017

07

قضايا سياسية

مثــة أمســاء أمنيــني بســورية األســد، مل يــؤت هلــا علــى 
رمبــا جيلــس كثــرون يف  اليــوم،  ضــوء وذكــر حــى 
مــن  جنبــاء،  تاميــذ  وإجرامهــا،  بطشــها  مــدارس 
أمثــال العقيــد ســهيل احلســن »النمــر«، أو العميــد 
عصام زهر الدين الذي توعد كل سوري يعود إىل 
وطنه ابلقتل قبل أايم، معلناً عن اســتقال عصابة 
اجليــش عــن نظــام الدولــة، خــال تســجيل مصــّور 
الفيديــو  يســتطع  مل  ســورية،  تواصــل  بثتــه وســائل 

الثــاين »االعتــذار« حمــوه مــن ذاكــرة الســوريني.
ومجيــل احلســن مــن تلــك األمســاء، ورمبــا يكــون يف 
مقدمتهــا، ملــا لرئيــس جهــاز املخابــرات اجلويــة، يف 
منظومــة بشــار األســد األمنيــة، مــن جرائــم يتناقلهــا 
الســوريون أبمل، بعضهــا مــا ســجله مــن قتــل وحشــي 
وبيــده، لثــوار درعــا مطلــع الثــورة عــام 2011، أو 
املعتقــات  النســاء  حبــق  جرائمــه  عــن  حيكــى  مــا 

ومتثيلــه ابجلثــث.
أذكــر ليلــة لقائــي ابحلســن كمــا لــو أهنــا حدثــت 
ولــن  ومفاجــآت،  تفاصيــل  مــن  محلتــه  ملــا  للتــو، 
حــى  األمهيــة  رغــم  والتشــويق،  ابلتمهيــد  أطيــل 
األســدين،  أو مؤرخــي مرحلــة  الســيناريو  لكتّــاب 

والــوارث. الوريــث 
حمــرراً  وبينمــا كنــت  مــن صيــف 1997  ليلــة  يف 
منــاوابً يف جريــدة البعــث، مسعنــا كمــا معظــم أهــايل 
لشــدته  اهتــزت  قــوي،  انفجــار  صــوت  دمشــق، 
دعائــم بنــاء اجلريــدة الــي شــيدها الــروس بشــكل 

واالنفجــارات. للــزالزل  مقــاوم 
أذكــر ليلــة لقائــي ابحلســن كمــا لــو أهنــا حدثــت 

تفاصيــل ومفاجــآت مــن  ملــا محلتــه  للتــو، 
كمــا جــرت العــادة، وألن صاحــب القــرار الوحيــد 
هــو رئيــس التحريــر، تركــي صقــر، والــذي حدثتكــم 
جريــدة  حتريــر  رائســته  خــال  مآثــره  بعــض  عــن 
البعــث ومديرهــا العــام لفــرتة وجيــزة، امتــدت مــن 
ابملقســم  اتصلــت   ،2000 عــام  حــى   1984

ليصلــي مــع املديــر العــام.
وفعــا وصلــي وأعلمــت صقــر، بتهذيــب وصــوت 
أن  وتفيــد  تــواردت  الــي  األنبــاء  عــن  منخفــض، 
الســورية.  العاصمــة  شــرقي  حصــل  انفجــاراً كبــراً 
وصفحــة  األوىل  الصفحــة  نوقــف  هــل  متســائًا، 
الصفحــة  وقتــذاك، كانــت  ســورية،  )يف  التتمــات 
أخبــار  تتمــة  فيهــا  وتنشــر  ابألوىل  مرتبطــة   11
شــاء  إن  أم  اخلــر،  عــن  نســتعلم  ريثمــا  األوىل( 
اخلــر  تفاصيــل  األرض،  علــى  أان  أتبــع  حضرتــه 

للجريــدة. ســبقاً  نســجل  عّلنــا  ونصــور، 
راقــت لــه فكــرة الســبق، وقــال بصيغــة األمــر الــي 

ال تقبــل االستفســار واجلــدل »عــدانن خــذ مصــوراً 
عــن  وأعلمــي  االنفجــار،  ملوقــع  واذهــب  وســيارة 

ســببه وموضوعــه قبــل النشــر« وأغلــق اهلاتــف.
املهنيــة  فرصــة حياتــه  أن  ظــن  متحمــس  كشــاب 
قــد حانــت، بســرعة تدبــرت أمــر املصــور والســيارة، 
وذهبنا أواًل إىل خميم الرموك، جنويب دمشق، نظراً 
لتواتــر األخبــار أن االنفجــار يف املخيــم، أو قريــب 

منــه.
هنــاك، وأذكــر أن رئيــس قســم الشــرطة كان أشــقر 
الــزور )فاتــي امســه(،  ومــن حمافظــة ديــر  وضخمــاً 
ولألمانــة تعامــل حبمــاس واتصــل يل بقيــادة الشــرطة 
وحــاول أن جيعلــي أمســك رأس اخليــط، لكنــه مل 
الــدورايت مجيعهــا متجهــة ملنطقــة  فقــال:  يفلــح، 
اتبــع  الــدويل(  دمشــق  مطــار  طريــق  )علــى  شــبعا 

الــدورايت وســتصل إىل املــكان.
غــادران قســم شــرطة الرمــوك، بعــد أن تواصلــت مــع 
اجلريــدة مــن هاتــف العميــد الديــري الســلكي )مل 
يكــن يف ســورية هواتــف حممولــة وقتــذاك( وتبعنــا 
دورايت الشــرطة، إىل أن وصلنــا إىل مــكان قريــب 
دورايت  توقفــت  وهنــاك  املؤمتــرات،  قصــر  مــن 

الشــرطة.
تقدمنــا شــبه متســللني أان واملصــور، وطلبــت مــن 
الســائق أن ينتظــران بــني ســيارات الشــرطة، نزلــت 
تتوقــف  وملــاذا  ومكانــه،  االنفجــار  عــن  وســألت 
الــدورايت هنــا، فجــاءين اجلــواب مــن رجــال أمــن، 
يبعــد النــاس عــر الصــراخ وســباب اجلميــع، وأنــه 

ممنــوع اقــرتاب أي أحــد مــن مــكان االنفجــار.
تقدمــت شــبه متســلل أان واملصــور، وطلبــت مــن 
الســائق أن ينتظران بني ســيارات الشــرطة وســيارات 
املدنيــني والدراجــات الناريــة، وفعــًا حالفــي احلــظ 
واقرتبــت مــن حفــرة ضخمــة إىل جانبهــا أشــجار 
بعــض  يســأل  مهيــوب،  رجــل  وحوهلــا  مقطوعــة، 

ســكان املنطقــة وحماطــاً حبراســة.
وبدافــع الصحــايف ورمبــا الفضــول أو التهــّور، ســألت 
املــزارع الــذي يســتجوبه العقيــد احلســن )كان مجيــل 
احلســن برتبــة عقيــد علــى مــا أذكــر( هــل شــاهدمت 
ال  ولألمانــة  الصــاروخ،  لســقوط  مصاحبــة  انراً 
أعــرف ملــاذا ســألت ذلــك الســؤال الــذي رمبــا ال 
طعــم لــه ســوى التدخــل وأين هنــا، ومــا إن أهنيــت 

ســؤايل حــى ســألي العقيــد »مــني هنــت وال؟«.
جريــدة  مــن  الــرزاق  عبــد  عــدانن  أجبــت،  بثقــة 
وبعــد  املســتجوب،  الرجــل  فــرتك  البعــث، 
اســتحضاري مــن اثنــني مــن املرافقــة لقبالتــه، ســألي، 

أرســلك؟. ومــن  هنــا  إىل  وصلــت  كيــف 

الدكتــور  وكلَّمــت  صحافيــة،  مهمــة  يف  أان  قلــت 
االنفجــار  مبتابعــة  مــن كلفــي  وهــو  صقــر،  تركــي 
برفقــي،  املصــور  وهــذا  الغــد،  عــدد  يف  لنشــره 
وأشــرت إىل حيــث كان املصــور فلــم أجــد أحــداً 

مرافقــوه(. ســحبي  مــذ  املصــور  )هــرب 
طلب من املرافقة تفتيشي وأخذ بطاقي الصحافية 
وهويــي الشــخصية، وتوعــدين بكلمــات مســؤولية 
ومــن العيــار الوطــي، إن مت نشــر أي خــر، وأكــد، 
إن متَّ نشر اخلر أو الكام به، فأان املتهم الوحيد، 
أخــذ بطاقــايت وطلــب أن آتيــه غــدا صباحــاً ملكتبــه 

يف مطــار املــزة، ومــن مث قــال »انقلــع بســرعة«.
عــدت ملــكان الســيارة وإذا ابملصــور الــذي ينتظــرين، 
الــي تتعلــق ابلتهــور  يرشــقي حبفنــة مــن النصائــح 
ورضى أمي علّي ألن ســيادة العقيد تركي، وذهبنا 

للجريــدة ألكلــم املديــر العــام أواًل عّمــا حــدث.
شــككي  بــرود  تعامــل  صقــر  تركــي  أن  أذكــر 
بكــرا  عــادي  وقــال:  قبلــي،  العقيــد كلمــه  وكأن 
روح جيــب هويتــك، أهنيــت عملــي ومتــت طباعــة 
بيــي  إىل  وذهبــت  االنفجــار،  خــر  دون  اجلريــدة 
ألعيــش ليلــة ليــاء، رمســت وعشــت خاهلــا، مجيــع 
مــن  استفســرت  أن  بعــد  املرعبــة،  الســيناريوهات 

احلســن. مجيــل  عــن  األصدقــاء  بعــض 
املــزة  التــايل، ذهبــت إىل مطــار  اليــوم  يف صبيحــة 
حــدود  يف  وكنــت  اجلريــدة،  مبــى  مــن  القريــب 
للحــرس  شــرحت  الرئيــس،  البــاب  عنــد  التاســعة 
مث  مــن  العقيــد،  ســيادة  مبكتــب  اتصــل  قصــي، 
طلــب إيّل الدخــول لغرفــة صغــرة قريبــة مــن البــاب 

يناديــي. ريثمــا  واالنتظــار  الرئيــس، 
ينــادين،  مل  أحــدا  لكــن  ســاعة،  حنــو  انتظــرت 
فخرجــت وســألت أول عنصــر التقيتــه »انتظــرت 
ســاعة لكنكــم ل ...« وقبــل أن أكمــل، صــرخ 

نناديــك«. حنــن  »ادخــل 
عــدت للغرفــة الــي حتــوي تلفــاز »القنــاة الســورية« 
قهــوة ومسحــوا يل ابلتدخــني،  قدمــوا يل  ولألمانــة 
وذلــك حــى الســاعة الثانيــة ظهــراً، جــاءين عنصــر 
حــرس وقــال: روح وبكــرا تعــال الســاعة التاســعة.
الطابــق  إىل  وصعــدت  اجلريــدة،  إىل  غــادرت 
الســادس حيــث مكتــب املديــر العــام، طلبــت إىل 
الســكرترة رؤيتــه، وفعــا وبعــد أقــل مــن ســاعتني، 
حــدث،  مــا  صقــر  للدكتــور  وشــرحت  دخلــت 
وتســاءلت مبنتهــى اهلــدوء واألدب »اي دكتــور أان 
مــاين متهــم، ذهبــت بنــاء علــى طلبكــم، اي ليــت 
فهــز  بكــرا«،  ارجــع  قالــوا يل  تتدخــل،  حضرتــك 
العقيــد  حبكــي  أان  خلــص،  خلــص  وقــال  رأســه 

املطــار. ع  روح  مجيل...بكــرا 
عشــت ليــوم آخــر بوساوســي الــي زادهتــا شــهادات 
مــن  اجلــوي  الدفــاع  أو  مــن خــدم ابألمــن  بعــض 
وترقبــت  احلســن،  عــن  ســألتهم  الذيــن  األصدقــاء 
خبــوف أن ينشــر أي خــر عــن االنفجــار، ومــا إن 
أشــرقت مشــس اليــوم التــايل حــى أســرعت ملطــار 

املــزة.
علــى البــاب حــرس آخــر، شــرحت لــه وقلــت أين 
أتيــت ابألمــس وقالــوا يل... قلــي خلــص خلــص، 
اتصــل مبكتــب ســيادة العقيــد، وطلــب بعدهــا أن 

أدخــل إىل الغرفــة إايهــا.
تلفزيــون  مــن  األمــس،  ســيناريو  وأعيــد  دخلــت 
ســوري وفنجــان قهــوة حــى الســاعة الثانيــة ظهــراً، 
وقتهــا، دخــل الغرفــة شــاب أنيــق وعلــى األرجــح 
بطــل يف إحــدى الرايضــات، كمــال أجســام رفــع 
أثقــال كاراتيــه، وســألي أأان الصحفــي، قلــت أبدب 

أحســد عليــه، نعــم، قــال تعــال معــي.
بقليــل،  أقــل  أو  ســاعة  ربــع  لنحــو  مشــياً  ذهبنــا 
وإذ مبكتــب منعــزل ومرتفــع بنحــو عشــرين درجــة، 

العقيــد. عنــد مكتــب ســيادة  صعــدان وتركــي 
ســيادة  ألخــر  انتظــر  املكتــب،  مديــر  يل  قــال 

. لعقيــد ا
دقيقــة عــاد، وقــال ادخــل، دخلــت مكتبــاً ليــس مــن 
الــواثرة كمــا جيــب ويســتأهل هكــذا عقيــد، وكان 

ســيادته خلــف مكتبــه.
»شــو  قــال  حــى  املســائية  التحيــة  رميــت  إن  مــا 
ايهــا  علموكــم  يلــي  الصحافــة  حريــة  تطبقــوا  عــم 
»كلمــي  فقاطعــي:  التريــر،  أردت  ابلكليــات« 
الدكتــور تركــي وقــال إنــت شــاب كويــس، بــس أوعــا 

امســع أو أقــرأ أي شــيء عــن االنفجــار«.
هويــي  أخــذت  وابتســمت،  وأقســمت  وعــدت 
وبطاقــي الصحافيــة، وغــادرت متلمســاً رأســي كمــا 

يقــال يف أمثــال الســوريني.
رمبــا تســألون، ومــاذا عــن االنفجــار وأيــن كان ومــا 
قصتــه؟ وخاصــة أنــه مــّر عليــه عشــرين ســنة وميكــن 

اإلفشــاء بــه.
االنفجــار اي ســادة كان قريبــاً مــن قصــر املؤمتــرات، 
وكان يومــذاك الرئيــس اللبنــاين اليــاس اهلــراوي يــزور 
الرئيــس حافــظ األســد، ومــا علمتــه عــن االنفجــار 
مــن  خــرج  إنــه  قيــل  أرض،  أرض  صــاروخ  أنــه 
قطعــة عســكرية ســورية عــن طريــق اخلطــأ، ولكــن 
عــن  اآلن،  حــى  لــدي  ولألمانــة،  معلومــات،  ال 
هــم  مــن  أو  إطاقــه  وهــدف  الصــاروخ  مصــدر 

مطلقــوه.

يوم استجوبني اللواء جميل الحسن

عدنان عبد الرزاق

صحايف وكاتب سوري من أسرة العريب اجلديد
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قضايا اقتصادية

أفســدوا كل شــيء يف ســوراي، أفســدوا اجليــش والقــوات املســلحة وقــوات األمــن الداخلــي، أفســدوا التعليــم 
والثقافة وكل املؤسســات الرتبوية، أفســدوا مؤسســات الطب و الصحة، أفســدوا الزراعة والصناعة والتجارة 
ولوال القطاع اخلاص ألكلت اجملاعة ســورية كلها منذ ســنني، أفســدوا كل شــيء، حى البيئة لوثوها ودفنوا 

يف تــراب الوطــن النفــاايت النوويــة.
وكان للرايضــة يف ســوراي شــعبية ومجاهريــة حمليــة وقطريــة هائلــة وكان هلــا عنــد الســوريني ارتبــاط وطــي قــوي 
مميز وفريد، فانتبه آل األســد لذلك فدخلوا إىل الرايضة وأفســدوها، أقحموا شــعاراهتم الفارغة ومؤسســات 
حزهبم املنافقة يف ميادين الرايضة الســورية ومنشــآهتا، مث أقحموا أشــخاصهم واســتثمروا املناســبات الرايضية 
الفــرد الطاغيــة املســتبد، وجعلــوا يف املؤسســات الرايضيــة مســؤولني مــن أجهــزة  لتمجيــد ذواهتــم وأتليــه 

املخابــرات توّجــه وُتســرِّ وتراقــب وتســتثمر.
ومنــذ ســنتني وثاثــة شــهور وبــا أي إبطــاء اســتغلوا مبــارايت التأهــل إىل كأس العــامل يف كــرة القــدم يف 
موســكو لعــام 2018، ورصــدوا هلــا ميزانيــة مســتدانة أصــًا مــن إيــران وراحــوا يســتثمرون املبــارايت لصــاحل 
تلميــع بشــار األســد الــذي ســّجل رقمــاً قياســياً عامليــاً يف التصــاق عبــارات املذلــة واملهانــة بــه، فالتصقــت 
عبــارات »األهبــل وذيــل الكلــب واحليــوان« وغرهــا كثــر فــكان البــد مــن التنظيــف والتلميــع مث التمجيــد.
ويف كل مبــاراة مــّر هبــا املنتخــب الســوري لكــرة القــدم يف مشــوار التصفيــات ذهــاابً وإايابً كانــت األوامــر 
والتوصيــات مــن شــعبة املخابــرات وفــرع الرايضــة والرايضيــني الــي تشــرف علــى كل النشــاط الرايضــي يف 
ســوراي أتيت إىل اإلداريــني والاعبــني وروابــط املشــّجعني، تعليمــات واضحــة صارخــة أبن يذكــروا مجيعــاً علــى 
العلــن اســم »القائــد بشــار« وأن ميجــدوه يف كل وســيلة إعاميــة متاحــة، وكان األمــر يشــتد ويــزداد بعــد كل 
مبــاراة ابجتــاه التأهــل، وبعــد آخــر مبــاراة مــع إيــران أُرغــم الاعبــون مجيعــاً وُرغِّبــوا ليشــكروا بشــار وحيمــدوه.
وكيــف ال يفعلــون وقــد اثرت شــكوك قويــة أن بشــار قــد اســتجدى مــن الــويل الفقيــه أن ميكِّــن فريقــه مــن 

التعــادل علــى األقــل يف مباراتــه مــع إيــران ليلتحــق آبخــر قاطــرة ملحقــة يف التصفيــات.
وقــد جــاوزت الشــكوك احلــد إىل الظنــون القويــة يف هــذا األمــر بعــد أن طلــب عضــو جلنــة األمــن والسياســة 
اخلارجيــة يف الرملــان اإليــراين »حســمت هللا فاحــت بيشــة«، مــن وزيــر الرايضــة أن يقــدم توضيحــاً حــول 
نتيجــة مبــاراة منتخــب بــاده وضيفــه الســوري، ضمــن تصفيــات مونــدايل 2018 وقــال حســمت هللا 
فاحــت بيشــة: »علــى وزيــر الرايضــة أن يقــدم توضيحــاً عــن إمكانيــة تواطــؤ املنتخــب اإليــراين مــع نظــره 

الســوري، فنتيجــة اليــوم ال تتناســب مــع أداء املنتخــب األول يف آســيا«.
واســتمرت الدعايــة املسيســة املمنهجــة قبــل املواجهــة مــع أســرتاليا بــكل الوســائل واملواقــع الــي تفــرّغ هلــا 
املوالــون بشــكل غريــب، أصبــح الفريــق الســوري فريقــاً خاصــاً لبشــار وأصبــح التأهــل انتصــاراً موعــوداً لبشــار 
األســد، بــل قــال بعضهــم هنــاك ســيعلم النــاس مــن هــو أعلــى وأجــل، لقــد كان متهيــداً دعائيــاً مســعوراً واشــتد 
أكثر بعد مباراة الذهاب بني أســرتاليا وفريق بشــار الي انتهت ابلتعادل وكان على فريق بشــار أن يتعادل 

يف ســيدين 2-2 فقــط ليتأهــل لــكأس العــامل 2018 ويعلــن االنتصــار األكــر.
وخــال تلــك الفــرتات قبــل املبــاراة األخــرة مــع أســرتاليا انســاق كثــرون وراء الدعايــة، كان أكثرهــم مــن 
الرماديني واجنرف بعض املؤيدين للثورة وقد أخذهتم العاطفة العامة وتناسوا اإلحياءات والسموم األسدية.

ولكــن القاعــدة الصلبــة للثــورة أثبتــت نفســها ورســخت مفاهيمهــا وبــددت الضبــاب واألوهــام وأمســت 
منتخــب بشــار مبنتخــب الراميــل وشــجبت كل تصريــح منافــق لاعبــني واإلداريــني وروابــط املشــجعني، 
وحذر الثوار الثابتون من متجيد بشــار ومن نيله الفرصة ليمجد نفســه ودعوا إىل مشــاعر ودعوات إىل هللا 
العزيــز كيــا يفــوز منتخــب الراميــل وأن يفــوت هللا علــى الطاغــوت الفرصــة يف زمــن شــدة وآتمــر شــديدين 

ضــد الشــعب الســوري املنتفــض.
وأيقــن بعــض الثابتــني أن بشــار لــن ينــال هــذه الفرصــة وأن هللا ســيخزيه، وقــال بعــض الثــوار الكــرام بعــد 
املبــاراة: لقــد أتــت خســارة فريــق الطاغــوت »فريــق الراميــل« يف الدقيقــة األخــرة مــن الوقــت املســتقطع 

األخــر لتمنــح للســوريني أمــًا أن زوال آل االســد ولــو أتخــر فهــو إبذن هللا وتدبــره آٍت ال حمالــة.
قال أحدهم هي مباراة، وهي أمر سخيف، أُتدخلون هللا يف كل شيء وتدعون هللا يف أمر صغر؟.

قلنــا نعــم مبــاراة، جمــرد مبــاراة ولكــن بشــار األســد هــو مــن هوَّهلــا وسيَّســها وأعّدهــا وجعلهــا فرصــة ليمجــد 
أتباعــه وشــبيحته، وجــرَّ الرماديــني وراءهــم  نفســه هبــا وليحظــى ابحلمــد والتســبيح، وحشــد خلفهــا كل 
وجعلهــا فتنــة، وكان املوالــون يوحــي بعضهــم لبعــض كــذابً وزوراً أن هــذه املبــاراة مواجهــة متثــل الوطــن ومتثــل 

انتصــار قائــد الوطــن بشــار،فانقلبوا خبــزي مــن هللا ونقمــة.
أرادوا مــن فقاعــة أن يصنعــوا نصــراً فأخزاهــم هللا وأبطــل دعايتهــم، حــى قــال أحــد كبــار مشــجعيهم علــى 
شاشــاهتم بعــد املبــاراة وهــو يبكــي: »الكــرة ال تدخــل... الكــرة ال تريــد أن تدخل...لعــل هللا يريــد مــن 

ذلــك أمــراً«.
نعــم لقــد أراد هللا بذلــك أمــراً، لقــد اســتغل أتبــاع بشــار هــذه املناســبة الرايضيــة اهلامــة فقالــوا علــى مــدى 

شــهور وشــهور: »اُعــل ُهبل...اُعــل هبــل«, وقــال الثــوار: »هللا أعلــى وأجــّل....هللا أعلــى وأجــّل«.

ما أدخل آل األسد 
يدًا في شيء إال أفسدوه

د. أسامة الملوحي  

علــى غــر مــا ســار عليــه التدخــل الرتكــي يف مشــال حلــب، بــدا تدّخُلهــا يف إدلــب؛ وذلــك أنّــه غلــب عليــه البعــد 
العســكري هنــاك، وأوكل أمــره إىل اجليــش بشــكل مباشــر، الــذي ال مييــل بطبعــه إىل التــأين يف انتظــار النتائــج، فـــاجلهة 
ــل بينهــا  املســتهدفة » داعــش »، قــد مّت التحضــر للتعامــل معهــا عســكراًي ابلدرجــة األوىل، انهيــك عــن أّن التمفصُّ
وبــني احلواضــن الشــعبية كان جليًّــا، وظهــر واضًحــا أن اجليــش الرتكــي والفصائــل املشــاركة معــه، قــد اختــذت قرارهــا يف 
احلســم الســريع، لدرجــة أنـّـه ملــا حصــل نــوع مــن االســتعصاء يف اقتحــام مدينــة البــاب، ذهبــت التوقعــات إىل أنـّـه كان 

أحــد العوامــل يف اســتبعاد تركيــا مــن عمليــة الرقــة.
يف حــني أّن األمــر يف إدلــب مغايــٌر متاًمــا؛ فاألمــر فيهــا يف عهــدة املخابــرات، وهيئــُة حتريــر الشــام، اجلهــة املمســكة 
الــذي يســهل علــى األتــراك والفصائــل  ابألمــور ميدانيًــا، ليســت علــى متفصــل مــع احلواضــن الشــعبية، ابلشــكل 
معهــا  التعامــل  تركيــا  فضلــت  الــي   ،« النصــرة  » جبهــة  فيهــا  الصلبــة  النــواة  عــدا  مــا  اســتهدافها،  هلــم  املســاندة 
اســتخباراتًيا، من خال اخرتاقها رأســًيا وأفقًيا، وجعلها يف وضع حرج، يف حال أقدمت على مناكفتها، والتصّدي 
ملشــروعها، ضمــن اتفــاق » أســتاان »، الــذي لــوال الضــوء األخضــر فيــه، ملــا كان مبقــدور تركيــا أن جتتــاز األســيجة 

الــي أقامتهــا مــع ســورية.
إنّــه يف ظــل اتفــاق يتيــح لرتكيــا االخنــراط جمــدًدا يف عمــق امللــف الســوري، ونشــر قواهتــا علــى متــاس آخــر مــع املواطــن 
الســوري، فضلــت أالّ تبــدأ األمــر ابلصــدام املســلح، ســواء مــع النصــرة، أو مــع جماميــع أخــرى انســاقت وراء احلملــة 

العدائيــة، الــي صــّورت تدخلهــا ابالحتــال، وإفشــال اجلهــاد الشــامي، وإطفــاء جلــذوة الثــورة.
فعملــت ملــدة طويلــة، ســاورت فيهــا الشــكوُك نفــوَس املتابعــني، علــى اخــرتاق األطــراف املنضويــة يف اهليئــة، مــن 
الفصائــل احملليــة غــر املؤدجلــة، الــي رضخــت لألمــر الواقــع، وأعلنــت موافقتهــا علــى االنضــواء حتــت جنــاح النصــرة، 
رغبــًة ورهبــة، ومّت التنســيق معهــا علــى أن تبــادر ابالنشــقاق عنهــا، يف ســاعة حمــددة، حبيــث تقــف النصــرة وحيــدة يف 
وجــه التدخــل الرتكــي، وهــو أمــر ال طاقــة هلــا بــه، ليتــّم التعامــل معهــا، بشــى الوســائل الــي جتعلهــا تغيــب عــن املشــهد، 
وأتيت عقبهــا الفصائــل احملليــة الــي نســقت معهــا تركيــا جيــًدا، وهلــا أثٌر مــع اجلبهــة، جيعلهــا متحمســة للمواجهــة معهــا 

دومنــا هــوادة.
وهــو األمــر الــذي أدركتــه النصــرة، ووعــت أبعــاده وقــّدرت خماطــره، فبــادرت إىل العديــد مــن اإلجــراءات الــي حّصنــت 
فيهــا » اهليئــة » مــن التشــظي، وأطلقــت يــد جهازهــا األمــي ليتعّقــب كّل مــن تــراوده نفســه ابخلــروج عــن قــرارات 

قائدهــا الفعلــي » أبــو حممــد اجلــوالين »، مــن غــر متييــز بــني شــرعّي، أو عســكري، ومهاجــر، أو ســورّي.
ــًبا   لدرجــة أن اجلــوالين نفســه قــد احتــاط لذلــك؛ فأتــى بنفســه إىل قيــادة اهليئــة بــداًل مــن الشــيخ أيب جابــر، حتسُّ
للمســتجدات املقبلــة، لدرجــة أنـّـه شــاع يف أوســاط اهليئــة أّن موضــوع حتــت اإلقامــة اجلريــة، علــى الرغــم مــن تداعيــات 
ذلــك علــى امللــف الســورّي، مــن خــال أتكيــد هيمنــة تنظيــم القاعــدة علــى املشــهد يف إدلــب، الــذي يفخــر اجلــوالين 

ابالنتمــاء إليهــا.
لقــد أرســلت تركيــا مــن خــال، جهــاز خمابراهتــا، الــذي تــوىّل عمليــة اإلعــداد لتدخلهــا يف إدلــب، رســالة مفادهــا أّن 
هــذا األمــر ســيتّم ال حمالــة، وأنـّـه لــدواٍع أمنيــة ختــصُّ أمنهــا القومــي، فضــًا علــى مصــاحل الســوريني الــي تتاقــى معهــا، 
وأّن مشــروعها يف التدخــل ابلتنســيق مــع الــروس واإليرانيــني، ســيحافظ علــى وحــدة األراضــي الســورية، مــن خــال 
الرؤيــة املشــرتكة هلــم يف تقاســم املصــاحل، وليــس مــن خــال املشــروع األمريكــي املــؤّدي إىل التقســيم: إثنًيــا، وطائفًيــا.

وعليــه فإهّنــا لــن تتهــاون يف التعامــل مــع أيـّـة جهــة حتــول دون ذلــك، وهــي الرســالة الــي وصلــت إىل اجلــوالين يف أكثــر 
مــن لقــاء عقــد مــع املخابــرات الرتكيــة، علــى مــدى األســابيع املنقضيــة بعــد » أســتاان 6 »، ومــن خــال مندوبــه الــذي 
حضــر إىل مكتــب أيب الفرقــان، وتبلّــغ منــه الرســالة بغايــة الوضــوح؛ فبــادر إىل االســتدارة الســريعة، وهــو املعــروف 

بشــخصيته الراغماتيــة.
فأوعــزت تركيــا إىل الفصائــل ابلتحّلــي ابلصــر، إىل حــني تكّشــف جديــة اخلطــوات الــي ســتقوم، فعقــدت مــع اهليئــة 
اتفاقًــا مل تتكشــف تفاصيلــه بعــد، لدرجــة أن األخــرة طلبــت مــن عناصرهــا مرافقــة األرتل الرتكيــة، جيئــة وذهــااًب 
إىل حيــث تريــد ضمــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، غاضــًة الطــرف عــن كثــر مــن احلــرج الــذي أوقعــت نفســها، 
بعــد ســيل مــن الفتــاوى والتوعــدات ملــن يطــأ أرض ســورية مــن اجليــش الرتكــي العلمــاين، وعناصــر الفصائــل املرتديــن. 
ــر ـ حبســب مــا يــرى كثــٌر مــن املراقبــني ـ إىل أن تركيــا ستنشــر قواهتــا يف املناطــق املتفــق عليهــا، مــع  إّن مــا ســبق ليؤشِّ
األطــراف الضامنــة يف » أســتاان »، يف وقــت غــر بعيــد، و ستســعى إىل إعــادة األمــور إىل نصاهبــا يف إدلــب، بعيــًدا 
عــن كثــر مــن املزايــدات، وســتطلب مــن الفصائــل أن تنشــر عناصرهــا كقــوى أمــن داخلــي، وســتؤّهل املؤسســات 
واملراكــز احليويــة إلعادهتــا إىل ســابق عهدهــا، وســتجعل املنطقــة تنعــم مبزيــد مــن االســتقرار، والرخــاء، علــى غــرار مــا 
كان يف مناطــق مشــال حلــب؛ ألهّنــا يف ذلــك أمــام اختبــار مــن األوربيــني، الذيــن ينظــرون إىل تدخلهــا بعــني املصــاحل، 
حيــث ســيعيدون ابلتنســيق معهــا أكثــر مــن مائــي ألــف الجــئ، مل يتــّم قبوهلــم يف دوهلــم، وهــي ســتقوم أيًضــا إبعــادة 

أكثــر مــن مائــة ألــف مل يتــّم دجمهــم عندهــا.
 وحــى يكــون ذلــك ال بــّد مــن أتهيــل إدلــب كــي تســتوعبهم، ال بــْل هــي يف حتــدٍّ مــع أمريــكا يف جنــاح حتركهــا، بعدمــا 
قبلــت التحــّدي يف انزايحهــا حنــو الــروس عســكراًي واقتصــاداًي، واإليرانيــني حبجــم تبــادل جتــاري يربــو علــى الثاثــني مليــار 
دوالر، وابلعمات احمللية، إىل جانب مســتجّدات امللف العراقي عقب اســتفتاء كردســتان العراق على االنفصال.

األبعاد االستراتيجية
لتدخّل تركيا في إدلب

د. محمد عادل شوك

*كاتب وابحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة محص.أستاٌذ جامعّي، وكاتٌب صحفّي سورّي
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قضايا سياسية

تعــاين منطقتنــا منــذ عقــود طويلــة مــن التطــرف الــذي يعــي نفــي اآلخــر ومقاومتــه واعتبــاره عــدواً ال ميكــن التعايــش 
معــه، والتطــرف ينتــج االســتبداد دائمــاً.

لقــد عانــت منطقتنــا مــن تطــرف القوميــني العــرب الذيــن خاضــوا حــروابً كثــرة مــع القوميــات األخــرى وفرضــوا 
هيمنتهــم عليهــا ، فأنتجــوا أنظمــة اســتبدادية عانــت منهــا شــعوبنا كثــراً ، وانتجــت أنظمــة عســكرية وفئــات طفيليــة 

وعوائــل حاكمــة ، تدفــع بــادان مثنــاً غاليــاً مــن أجــل دحــر هــذا الشــكل مــن التطــرف.
وثــورات الربيــع العــريب انتشــرت يف البلــدان الــي انتشــر وحكمهــا املتطرفــون، والتطــرف ينتــج التطــرف، فالتطــرف 
الــذي ســاد انتــج تطرفــاً آخــر مقابــل لــه، مثــل التطــرف الديــي الــذي انتشــر، والتطــرف القومــي الــذي يظهــر يف 
العديــد مــن املناطــق والــذي ســينتج حــروابً ودمــاًء أيضــاً، ويؤكــد التاريــخ أن التطــرف يف فورتــه األوىل جيمــع قــوى 
مجاهريــة واســعة تصمــت وتــرر كل املخالفــات الــي ميارســها التيــار القومــي أو الديــي املعــي ، وتصــم آذاهنــا عــن 
النــداءات الــي تصــدر مــن القــوى والتيــارات التقدميــة الــي غالبــاً حتــذر مــن نتائجهــا الكارثيــة هلــذه اجلائحــة، فلــم 
يســمع التيــار الوحــدوي املاحظــات الــذي قدمهــا الشــيوعيون أثنــاء مناقشــة الوحــدة الســورية املصريــة والــي كانــت 
تؤكــد علــى التعدديــة السياســية واســتمرار احلــرايت السياســية ورفــض حــل األحــزاب ورفــض االندمــاج الفــوري …اخل 
، وعــاىن الشــيوعيني مــا عانــوا مــن قتــل وســجن وهتجــر نتيجــة مواقفهــم ، رغــم أن العديــد مــن املفكريــن املاركســيني 
ســاروا مع موجة التطرف القومي الي كانت ســائدة وحل احلزب الشــيوعي املصري نفســه مســامهاً يف انتاج النظام 
االســتبدادي، الــذي أوصــل املشــروع القومــي العــريب إىل هزميــة مروعــة يف حــرب 1967 ، وإىل اخليانــة الوطنيــة يف 
عهــد الســادات ..وهكــذا فقــد ذبــح املتطرفــون يف الثــورة اجلزائريــة الشــيوعيون عندمــا قــرر احلــزب التحــاق مناضليــه 
ابلثــورة يف جبــال اجلزائــر، وهــذا مــا متَّ يف العــراق والســودان، ويف ايــران عندمــا اعتقــد حــزب )تــوده( أنــه ميكــن أن 
يتعامــل مــع ثــورة اخلميــي فقــدم أمســاء مناضليــه حلكومــة اخلميــي الــي ســارعت إىل اعتقاهلــم وقتلهــم، والتطــرف وجــد 
وبصــورة قاســية يف احلركــة الشــيوعية العامليــة، فــكان قــرار احلــزب الشــيوعي الســوفيي ابالنفــراد ابلســلطة عمــًا متطرفــاً 
ذهــب ضحيتــه ألــوف املناضلــني مــن أجــل احلريــة الــي تعــي رفــض التطــرف، مث اهنــارت التجربــة الــي كانــت حلــم 
البشــرية ، وهنبــت املافيــات الــي انتجهــا حكــم احلــزب الواحــد ثــروة الشــعب الســوفيي وفككتــه، وانتجــت نظامــاً 
معــادايً لــكل تطلعــات الشــعوب إىل احلريــة، وهــذا ينســحب علــى كل منظومــة الــدول االشــرتاكية الــي ســرعان مــا 

اهنــارت بثــورات خممليــة البــد مــن دراســتها الحقــًا
أعــرض هــذا التاريــخ مــن املآســي وحنــن نشــهد تطرفــاً قوميــاً جديــداً حيــاول أن يســيطر علــى احلركــة القوميــة الكرديــة، 
ونــرى أن التطــرف انجــم عــن االضطهــاد الــي مارســته األنظمــة يف بلداننــا ســورية والعــراق علــى األكــراد، كمــا 
مارســته علــى غالبيــة شــعوبنا فهــم حرمــوا مــن حقوقهــم القوميــة، والشــعوب حرمــت مــن حرايهتــا السياســية، وحرمــت 
مــن أبســط احلقــوق حــى حــق احليــاة فتحولــت إىل بــؤرة مناســبة إلنتــاج التطــرف الــذي نشــاهده ونعيشــه، وحنــن 
يف ســورية قاومنــا التطــرف الديــي بــكل أشــكاله الســنية والشــيعية وغرهــا، ودفــع شــعبنا مثنــاً غاليــاً نتيجــة انتشــاره 
الــذي الزال يهــدد وحــدة بــادان واســتقرارها، وال نــزال نعتقــد أن مقاومتــه تتطلــب انتــاج بيئــة اجتماعيــة وسياســية 
ال تســمح لــه ابالســتمرار وهــذا مــا يفســر موقفنــا وفهمنــا لشــعار اســقاط النظــام، وحنــذر مــن منــو التطــرف القومــي 
يف أوســاط األكــراد الســوريني الذيــن يشــكلوا جــزءاً مهمــاً مــن شــعبنا الســوري، ان منــو التطــرف الكــردي يســاعد 
ويســاهم يف منــو التطــرف املقابــل أي التطــرف القومــي العــريب، وهــذا يبعثــر جهــود الســوريني اهلادفــة إىل إســقاط 
نظــام االســتبداد الــذي اســتباح الشــعب الســوري بــكل مكوانتــه، إننــا نتوجــه للجميــع بضبــط النفــس وعــدم االجنــرار 
وراء الشــعارات القوجميــة الــي ســتزيد مــن انقســام الشــعب الســوري، وحنــن نعــرف أن العقــاء موجوديــن يف أوســاط 
شــعبنا الســوري، عربــه وكــرده، مســيحيه وإســامه، آشــوريني وكلــدان وإمساعيليــني وغرهــم، وندعــو هــؤالء الوطنــني 
العقــاء للعمــل مــن أجــل تشــكيل وبنــاء نــواة الدولــة الوطنيــة الــي يتســاوى فيهــا مجيــع الســوريني وحتقــق املطالــب 

املشــروعة لــكل مواطنيهــا.
 قــد يعتــب علينــا بعــض األصدقــاء بتوجهنــا السياســي، ولكننــا نقــول كمــا قاومنــا التطــرف القومــي وحــذران مــن 
طغيانــه ســنقاوم كافــة أشــكال التطــرف األخــرى وحنــذر مــن طغياهنــا وأتثرهــا املدمــر علــى مســتقبل شــعبنا، وأرى 
أنــه مــن املفيــد عــرض مفهــوم الدولــة يف هــذا الســياق، فللدولــة أشــكال منهــا الدولــة الدينيــة الــي يســيطر فيهــا الديــن 
األوســع علــى املعتقــدات الدينيــة لآلخريــن وينفــي وجودهــم ويعترهــم مواطنــني مــن الدرجــة الثانيــة، والنمــوذج األمثــل 
هلــذه الدولــة يف عصــران هــي إيــران دولــة واليــة الفقيــه، والســعودية دولــة الوهابيــني، والرتمجــة هــي قتــل اتبــاع الداينــة 
اإلســامية يف الروهنجا وهتجرهم، والدولة القومية الي تســيطر فيها القومية الكرى على ابقي القوميات وحترمهم 
العديــد مــن حقوقهــم الوطنيــة، ودولــة احلــزب الواحــد الــي تتحــول إىل طبقــة وأيديولوجيــا وتعتقــل كل الرافضــني حلكــم 
احلــزب الواحــد، وأمثلتهــا كثــرة يف العــامل وقــد ســقط هــذا النمــوذج وأكــد فشــله وعــدم قابليتــه للحيــاة، وهنــاك بعــض 
األنظمــة األكثــر اســتبداداً التــزال تقتــل شــعوهبا مــن أجــل اســتمرار بقائهــا، وهنــاك الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة الــي 
يتســاوى فيهــا مجيــع مواطنيهــا يف احلقــوق والواجبــات وتفصــل الديــن عــن الدولــة وتســتبعد االنتمــاء القومــي يف تقــدمي 
القيــادات، وحتــرتم وحتافــظ علــى عقائــد املؤمنــني ودور عبادهتــم واعيادهــم ..اخل وحتــرتم احلقــوق القوميــة املشــروعة 
لكامــل القوميــات املتواجــدة ضمــن اطــار وحــدة الدولــة وســيادهتا علــى كامــل اراضيهــا ، وهــذا مــا حتتاجــه بــادان 

وهــذا مــا تتطلبــه ثورتنــا.

التطرف يعني الدمار

منصور األتاسي

إن السياســة اإلســتفزازية الي ينتهجها نظام املايل يف إيران ضد دول وشــعوب املنطقة يدفع مثنها الشــعب 
اإليــراين ابهظــاً ورمبــا ســيصل هــذا الثمــن إىل تغيــر خارطــة إيــران احلاليــة وحتويلهــا إىل دويــات متعــددة، ثــورة 
اخلميــي جلبــت معهــا الكثــر مــن التوتــر إىل املنطقــة، ومنــه التوتــر الشيعي-الســي وكذلــك التدخــل الســافر 
يف شــؤون دول عربيــة كثــرة وتصديــر أزمــات إيــران الداخليــة إىل دول اجلــوار. هــذه املنهجيــة األمرطوريــة 
التوســعية اإليرانيــة جلبــت الويــات معهــا إىل شــعوب املنطقــة بشــكل عــام وإىل الشــعب اإليــراين بشــكل 
خــاص، تكاليــف احلــروب الــي دفعتهــا شــعوب املنطقــة كانــت كبــرة جــداً وال ميكــن تقديرهــا والــي لــو مت 

إنفاقهــا علــى تطويــر دول املنطقــة لوصلــت هــذه الــدول إىل عتبــة الــدول الصناعيــة الكــرى. 
لــو أخــذان علــى ســبيل املثــال مــا تقــوم بــه إيــران مــن تدخــل ســافر يف األزمــة الســورية مــن إرســال للســاح 
واملــال واملقاتلــني واخلــراء العســكريني لدعــم نظــام دكتاتــوري فاشــي، مقارنــة ملــا حتلــت بــه احلكومــة الرتكيــة 
لســنوات عــدة مــن صــر وحكمــة مــن أجــل أن تتحاشــى إســتدراجها إىل عمــق املســتنقع الســوري، ابلرغــم 
مــن أن لرتكيــا أكثــر مــن 900 كــم مــن احلــدود املشــرتكة مــع ســوراي بينمــا مــع إيــران ال يوجــد شــيء مــن 

هــذا القبيــل.
دول الشــرق األوســط تشــكل ســوقاً غنية وخصبة لبضائع الدول الصناعية وأكثر املنتوجات املرحبة ابلنســبة 
هلــا هــي صناعــة احلــروب والتوتــرات يف املنطقــة والــي بواســطتها تزدهــر جتــارة الســاح، وبقــدر مــا تطــول هــذه 
األزمــات وتتوســع بقــدر مــا تــزداد أرابح تلــك الــدول، مــا حصــل أثنــاء احلــرب اإليرانيــة العراقيــة يف مثانينيــات 
القــرن املاضــي هــو أفضــل مثــال علــى طريقــة اإلســتنزاف الــي تتبعهــا الــدول الصناعيــة مــن أجــل جلــب أكــر 
قدر ممكن من األرابح وهذا كان الســبب املباشــر لعدم حماولة الدول الكرى أنذاك إيقاف احلرب العراقية 
اإليرانيــة والــي دامــت أكثــر مــن مثانيــة ســنوات ألن أرابح تلــك احلــرب كانــت هائلــة واملســتفيد األكــر منهــا 

كانــت الشــركات املصنعــة للســاح والبــرتول.
إن عهــد املنافســة اإليديولوجيــة يف العــامل املتطــور قــد وىل وبــدون رجعــة وحتــول إىل منافســة إقتصاديــة ألنــه 
أصبــح واضحــاً أبن السياســة الناجحــة هــي السياســة الــي تلــي متطلبــات املواطــن وجتــد حلــواًل ملشــاكله 
وأن الــدول القويــة اقتصــادايً ولديهــا قوانــني عادلــة، تضمحــل بــني أفــراد جمتمعهــا الفــوارق العرقيــة والدينيــة 

والطائفيــة وبــذات الوقــت تنمــو عندهــم روح الوحــدة الوطنيــة.
عندمــا مسحــت الــدول الكــرى إليــران ابلتمــدد والتدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى وصــرف امليزانيــات 
اهلائلــة علــى برامــج التســليح والتكنولوجيــا النوويــة كان هــذا ليــس حبــاً يف إيــران بــل هــو اســتنزافاً إلقتصادهــا 
واإلفســاح هلــا لكــي توســع رقعــة نفوذهــا مــن أجــل أن يرهــف جلدهــا ويصبــح ســهًا للتمزيــق والتفتيــت.

إيــران تعمــل جاهــدة وبــكل مــا بوســعها لإنضمــام إىل اندي الاعبــني الكبــار يف العــامل لكــي تصبــح دولــة 
مهيمنــة يف املنطقــة ولكنهــا وبنفــس الوقــت تغمــض عينيهــا عــن بيتهــا الداخلــي املهــدد يف كل حلظــة خبطــر 
اإلنفجــار وذلــك بســبب القمــع الداخلــي الــذي ميارســه هــذا النظــام علــى شــعبه والتناقضــات الداخليــة 
الكثــرة الــي يعيشــها اجملتمــع اإليــراين وحــاالت الفســاد املستشــرية يف مجيــع طبقاتــه والتوتــر واإلســتقطاب 

الناجتــني عــن تعــدد القوميــات واألداين الــي تعيــش فيــه.
 يف اجملتمــع اإليــراين يوجــد أقليــات كبــرة ومتناحــرة مــع األغلبيــة وهــم الفــرس ومنهــا علــى ســبيل املثــال 
الكــورد والعــرب واألزاريــني والبلــوش والرتكمــان وغرهــم، علــى املــايل يف إيــران أن يعلمــوا أبن مــا حصــل 
يف عــام 2009 مــن إنتفاضــة شــعبية يف بادهــم كان فقــط عينــة صغــرة ملــا ســيحصل الحقــاً وخاصــة بعــد 
مــا مت ســحب أنيــاب إيــران النوويــة بواســطة إتفاقيــة فيينــا األخــرة، اآلن جــاءت مرحلــة أتجيــج التناقضــات 

الداخليــة يف اجملتمــع اإليــراين وإخراجهــا إىل الســطح.
علــى إيــران ودول املنطقــة كلهــا أن تعمــل ســوية مــن أجــل بنــاء البيــت اإلقتصــادي اإلقليمــي املتكامــل ووضــع 
إســرتاتيجية تصــل بــدول املنطقــة إىل منظومــة تشــبه منظومــة اإلحتــاد األوريب وهبــذا تســتطيع دول املنطقــة 
أن تتغلــب علــى الكثــر مــن التوتــرات العرقيــة والدينيــة واإلثنيــة املســتفحلة يف جمتمعاهتــا وذلــك علــى غــرار 
مــا حصــل يف دول اإلحتــاد األوريب، إذ مت حــل قضــااي كثــرة مــن هــذا النــوع يف إطــار اإلحتــاد ومنهــا علــى 
ســبيل املثــال قضيــة الــزاس واللوريــن بــني فرنســا واملانيــا وقضيــة الزوديــن بــني أملانيــا ومجهوريــة التشــيك واألقليــة 

األملانيــة يف بولنــدا واألقليــة الدامناركيــة يف أملانيــا وغرهــا مــن اإلقليــات.
إذا بقــي مــايل إيــران علــى سياســتهم اإلســتفزازية احلاليــة واســتمروا يف التدخــل الســافر يف شــؤون الــدول 
العربيــة مثــل العــراق وســوراي ولبنــان والبحريــن واليمــن واململكــة العربيــة الســعودية وظلــوا يهــددون منافــذ 
البــرتول واملعابــر املائيــة العامليــة ويتابعــون دعمهــم لألنظمــة الديكتاتوريــة واملســتبدة يف املنطقــة وألســباب 
طائفيــة ويتجاهلــون إرادة شــعوب املنطقــة، ســينفجر عليهــم بــركان بادهــم اخلامــد حتــت الرمــاد عاجــًا أم 
آجــًا وســيكون مــدوايً جــداً وســتصبح اإلنتفاضــات الشــعبية الــي إنطلقــت يف عــدد مــن الــدول العربيــة 
بســبب إمهــال وجتاهــل حــكام هــذه الــدول ملطالــب شــعوهبم يف احلريــة والعدالــة والدميقراطيــة، ليــس إال 
نزهــة ابملقارنــة ملــا ســيحدث يف إيــران، ويف هنايــة املطــاف ســيدفع الشــعب اإليــراين التبعــات الباهظــة هلــذا 

اإلنفجــار.

إيران ستدفع الثمن

جمال قارصلي 

سياسي وكاتب سوريأملانيا - انئب أملاين سابق من أصل سوري
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Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan ve Gaziantep’te ikamet eden Suriyeli ve Türk’lerden oluşan 16 takım arasında futbol 
kardeşlik turnuvası başladı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan ve Gaziantep’te ikamet eden Suriyeli ve Türk’lerden olu-
şan 16 takım arasında oynanacak olan futbol kardeşlik turnuvası başladı. Anadolu Öğrenci Birliği, İstikrar Spor Kulübü ve Baytna 
Syria işbirliğinde düzenlenen turnuva için 4 Kasım Cumartesi günü töreni düzenlendi. Törene İyilikder Suriye Yardım Koordi-
natörü Mahmut Kaçmazer, İstikrar Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Temsilcisi 
Huzeyfe Akaslan, Baytna Syria yetkilileri ve takımlar katıldı. Turnuvanın organizatörlerinden Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep 
temsilcisi Huzeyfe Akaslan yaptığı açıklamada; Suriyeli ve Türk öğrencilerden oluşturulan karma takımlar arasında oynanacak 
müsabakaların iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının tescili olduğunu söyledi.

Araştırmacı yazar Ramazan Kayan Fidan Kitap Kafe ve Farabi Kitap Kafe tarafın-
dan düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.
Araştırmacı yazar Ramazan Kayan, 6 Kasım Pazartesi günü Fidan Kitap Kafe ve 
Farabi Kitap Kafe tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı. Öğrenci-
lerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programında gençlerle hasbihal eden Ramazan 
Kayan hoca, gençlere tavsiyelerde bulundu.

انطلقت دورة كرة القدم الي يتنافس فيها 16 فريقاً أغلبهم من طلبة اجلامعات السوريني واألتراك الذين يعيشون يف مدينة غازي عنتاب.
وانتظمـــت مراســـم يـــوم الســـبت4 نوفمـــر مـــن أجـــل الـــدورة الـــي تنتظـــم ابلتعـــاون بـــني احتـــاد طبيـــة األانضـــول، واندي االســـتقرار الرايضـــي، وبيتنـــا ســـوراي. وشـــارك يف تلـــك املراســـم كل مـــن 
حممـــود قامچـــز منســـق ســـوراي جبمعيـــة إييلكـــدر، وحســـني رمحـــي أچق قـــول رئيـــس اندي االســـتقرار الرايضـــي، وحذيفـــة آق أصـــان ممثـــل احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غازي عنتـــاب، إضافـــة إىل 
الفـــرق الرايضيـــة، ومســـؤولني مـــن بيتنـــا ســـوراي. ويف كلمـــة ألقاهـــا ممثـــل احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غازي عنتـــاب أحـــد اجلهـــات املنظمـــة للـــدورة قـــال حذيفـــة آق أصـــان إن أواصـــر األخـــوة بـــني 

البلديـــن ســـتتعزز أكثـــر عـــن طريـــق املنافســـة الـــي ســـتتم بـــني الفـــرق املختلطـــة الـــي تضـــم طلبـــة ســـوريني وأتـــراكاً يف هـــذه الـــدورة.

شـــارك الباحـــث والكاتـــب رمضـــان قـــااين يف نـــدوة تضمنـــت مراســـم توقيـــع للكتـــب نظمهـــا مقهـــى فيـــدان للمطالعـــة 
ومقهـــى الفـــارايب للمطالعـــة. النـــدوة الـــي انتظمـــت يف 6 نوفمـــر شـــهدت إقبـــااًل كبـــراً مـــن الطلبـــة والتاميـــذ، توجـــه فيهـــا 

رمضـــان قـــااين ابلنصيحـــة إىل الشـــباب بعـــد أن جتـــاذب معهـــم أطـــراف احلديـــث.

األيتام السوريون واألتراك يقضون أوقاتًا ممتعة جدًا

 رمضان قايان يشارك في مراسم توقيع عدد من الكتبانطالق دورة األخوة لكرة القدم

Türk ve Suriyeli Yetimler Doyasıya Eğlendi

Kardeşlik Turnuvası BaşladıRamazan Kayan İmza Gününe Katıldı

Şam Hayat Derneği, Minberşam Derneği, Belkıs Kadın Derneği ve Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonunun ortaklaşa düzenlediği 
Türk ve Suriyeli Yetimler için kaynaşma programı yapıldı. Şam Hayat Derneği, Minberşam Derneği, Belkıs Kadın Derneği ve Bülbül-
zade Vakfı Yetim Komisyonunun ortaklaşa düzenlediği Türk ve Suriyeli Yetimler için kaynaşma programı 4 Kasım Cumartesi günü 
İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezi Mütercim Asım Konferans Salonunda yapıldı. Programa 70 civarında yetim çocuk katıldı.

ــاً  ابالشـــرتاك مـــع مجعيـــة حيـــاة الشـــام، ومجعيـــة منـــر الشـــام، ومجعيـــة نســـاء بلقيـــس، نظمـــت جلنـــة األيتـــام يف وقـــف بلبـــل زاده برانجمـ
لاندمـــاج لفائـــدة عـــدد مـــن األيتـــام الســـوريني واألتـــراك. الرانمـــج الـــذي انطلـــق يـــوم الســـبت 4 نوفمـــر احتضنتـــه قاعـــة املرتجـــم عاصـــم 

مبركـــز تنســـيق املســـاعدات اإلنســـانية التابـــع جلمعيـــة إييلكـــدر.
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جمعية موزاييك )Mozaik( تنظم ندوة التواصل داخل العائلة
Mozaikder Aile İçi İletişim Semineri Düzenledi

مركز بيكام يحتضن دورات في اإلعالمفرحة األيتام بالمعاطف الشتوية

Mozaik Kadın ve Aile Derneği, eğitimci Ayşe Serap Şahiner’in konuşmacı olarak katıldığı “Aile İçi İletişim” 
konulu seminer düzenledi. Mozaik Kadın ve Aile Derneği (Mozaikder), Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma 
Birliği Başkanı eğitimci Ayşe Serap Şahiner’in konuşmacı olarak katıldığı “Aile İçi İletişim” konulu seminer 
düzenledi. 7 Kasım Salı günü Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Seminer Salonunda yapı-
lan seminere Mozaikder Başkanı Rabia Aldemir, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

İyilikder Gaziantep Şubesi, Uzat Elini Derneği işbirliği ile 550 yetime mont dağıttı.
Kışın iyice kendini hissettirdiği şu günlerde kutsal emanetlerimiz olan yetim çocukların üşümemesi için 
İyilikder Gaziantep Şubesi ve Uzat Elini Derneği işbirliği ile 550 yetime mont dağıtıldı. 11 Kasım Cu-
martesi günü İyilikder Kardım Koordinasyon Merkezinde düzenlenen organizasyonda 450 Türk ve 100 
Suriyeli yetime dağıtım yapıldı. Yüzlerine çeşitli şekiller çizilen ve beğendikleri montları alan yetimlerin 
mutlulukları yüzlerine yansıyordu. İyilikder Gaziantep Şubesi tarafından yapılan açıklamada yardım ça-
lışmalarının devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Teknik ve Büro Elemanları Derneği (ANTEB)’in düzenlediği medya kursları Cumartesi günleri yapılıyor.
Anadolu Teknik ve Büro Elemanları Derneği (ANTEB)’in düzenlediği medya kursları her hafta Cumartesi günü BEKAM çok 
amaçlı toplantı salonunda yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında desteklenen kurslarda; haber yaz-
ma, fotoğrafçılık, kameramanlık ve muhabirlik branşları yer alıyor. 4 Kasımda başlayan kurslara 14-29 yaş aralığında gençlerin 
ücretsiz olarak katılabiliyor. Kurslar Cumartesi günleri Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’da yapılıyor. Top-
lam 180 saat dersin işleneceği kurslara tüm gençlerimizi bekliyoruz. Kayır ve Ayrıntılı bilgi için: 0506 716 85 83 (Mustafa Polat)

Yetimlerin Mont SevinciMedya Kursları Bekam Binasında Gerçekleştiriliyor.

نظمـــت مجعيـــة موزاييـــك للمـــرأة والعائلـــة نـــدوة بعنـــوان »التواصـــل داخـــل العائلـــة« شـــاركت فيهـــا رئيســـة االحتـــاد الرتكـــي للمـــرأة 
والثقافـــة والتعـــاون املربيـــة عائشـــة ســـراب شـــاهني ار كمتحدثـــة. واحتضنـــت قاعـــة مركـــز بيـــكام للعلـــوم والرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث 
يف 7 نوفمـــر أعمـــال النـــدوة الـــي نظمتهـــا اجلمعيـــة الـــي تســـمى ابلرتكيـــة »موزاييكـــدر«. وشـــارك يف النـــدوة كذلـــك رئيســـة مجعيـــة 

موزاييكـــدر وأعضـــاء اهليئـــة اإلداريـــة للجمعيـــة وعـــدد مـــن املدعويـــن.

ابلتعـــاون مـــع مجعيـــة »مـــّد يـــدك« وزع فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف واليـــة غازي عنتـــاب كميـــة مـــن املعاطـــف الشـــتوية علـــى 550 
يتيمـــاً. وقـــد مت تنفيـــذ هـــذه احلملـــة يف هـــذه األايم الـــي بـــدأ فيهـــا بـــرد الشـــتاء يشـــتّد، كـــي ال ينـــال الـــرد مـــن األطفـــال األيتـــام 
الذيـــن هـــم أمانـــة مقدســـة بـــني أيدينـــا. الرانمـــج الـــذي احتضنـــه مبـــى مركـــز تنســـيق املســـاعدات التابـــع جلمعيـــة إييلكـــدر يـــوم 
الســـبت 11 نوفمـــر، تضمـــن توزيـــع معاطـــف علـــى 450 يتيمـــاً تركيـــاً و100 يتيـــم ســـوري. وقـــد انعكســـت الفرحـــة علـــى 
وجـــوه األيتـــام وهـــم خيتـــارون املعاطـــف الـــي تعجبهـــم حســـب صـــور الوجـــوه املرســـومة عليهـــا. وأعلـــن فـــرع مجعيـــة إييلكـــدر يف 

غازي عنتـــاب عـــن أن اجلمعيـــة ســـتواصل أعمـــال املســـاعدات اإلنســـانية هـــذه.

تقـــدم مجعيـــة األانضـــول للفنيـــني وعمـــال املكاتـــب دورات تدريبيـــة يف جمـــال اإلعـــام أايم الســـبت يف قاعـــة االجتماعـــات متعـــددة االختصاصـــات 
املوجـــودة يف مبـــى مركـــز بيـــكام للعلـــوم والرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث. وتتضمـــن هـــذه الـــدورات املدعومـــة مـــن طـــرف الرانمـــج الشـــبايب الـــذي أطلقتـــه 
وزارة الشـــباب والرايضـــة، ختصصـــات حتريـــر اخلـــر واملراســـلة وااللتقـــاط الصـــورة والفيديـــو. ويتـــم تقـــدمي هـــذه الـــدورات الـــي بـــدأت يف 4 نوفمـــر 

جمـــاانً لشـــباب تـــرتاوح أعمارهـــم بـــني 14 و29 عامـــاً. وهتـــدف اجلمعيـــة إىل تقـــدمي مـــا جمموعـــه 180 درســـاً يف هـــذه الـــدورات التدريبيـــة.
ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال ابلسيد مصطفى بوالط على الرقم التايل: 05067168583
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منوعات

يف  الشـــرقية  الغوطـــة  اتفـــاق  عـــن  اإلعـــان  إابن 
القاهـــرة، ومـــا مت احلديـــث عنـــه، مـــن أن االتفـــاق 
قـــد ال يشـــمل كل الغوطـــة، بل املناطـــق الي يتواجد 
فيهـــا جيش اإلســـام فقط، ومـــا جرى تداوله حول 
هـــذا األمر، مـــن أن فيلق الرمحن والفصائل األخرى 
املتحالفـــة معـــه قـــد ال تكـــون قـــد وافقـــت علـــى هذا 
اإلســـام  مـــع جيـــش  تنســـق  مل  أهنـــا  أو  االتفـــاق، 

نه. بشأ
الســـوري  املعـــارض  إشـــراق توجهـــت إىل  صحيفـــة 
دومـــا  مدينـــة  يف  الثوريـــة  الوجـــوه  وأحـــد  املـــدين، 
وســـألته عـــن حيثيات ذلك ومآالتـــه، حيث أجاب 
ذلـــك  عـــن  اثئـــر  أبـــو  ســـريول/  املهنـــدس صبحـــي 

ووضـــوح: ابقتضـــاب 
القاهـــرة  اتفـــاق  أان أرى  إشـــراق »  فقـــال لصحيفـــة 
بشـــأن الغوطة الشـــرقية هو إتفاق من ضمن مسلسل 
إتفاقـــات وقـــف إطـــاق النـــار املتكـــررة منـــذ مـــا يزيـــد 

عـــن عامـــني، والـــي مل يكتب هلـــا النجاح مع العلم أنه 
وعلـــى مـــا يبـــدو يف هـــذه املـــرة أيخـــذ )هـــذا االتفاق( 

نوًعـــا مـــن اجلديـــة حســـب مـــا تكشـــفت بنـــوده وهـــو 
إتفـــاق مجيـــع األطـــراف، علـــى شـــرط توقـــف االقتتال 
وطـــرد جبهـــة النصـــرة مـــن الغوطـــة، مـــع فتـــح معابـــر 
قـــوى املعارضـــة  بـــني  قـــوات فصـــل  إنســـانية ووجـــود 
املســـلحة وقوى النظام وبضمان روســـي وهذا مطلب 
كل ســـوري لوقف شـــال الدم اجلاري يف مجيع أحناء 
ســـورية«. وســـألناه عـــن إمكانيـــة تطبيقـــه ضمـــن هذه 
الظـــروف واملعطيـــات املتاحـــة فقـــال: » مـــن انحيـــة 
تطبيقـــه فنحـــن تعـــودان دائًمـــا على أن النظـــام هو من 
يقـــوم خبـــرق مجـــع اتفاقـــات وقف إطاق النـــار، وهذا 
االتفـــاق مت خرقـــه منـــذ اليـــوم األول لســـراينه مـــن قبل 
النظـــام، بعـــدد من الغارات اجلويـــة، الي غطت مجيع 
أحنـــاء الغوطـــة الشـــرقية«. وخبصـــوص مـــن وقـــع علـــى 
هذا االتفاق ومن مل يوقع قال سريول » أان أعتقد أن 
مجيـــع املبـــادرات واالتفاقـــات تتـــم من خـــال لقاءات 
واجتماعـــات خارجيـــة مبعـــزل عن الداخـــل، فكل من 

بداخـــل الغوطـــة مســـع هبـــذه املبـــادرة ومل يكـــن هنـــاك 
أي مقدمـــات هلـــا مباشـــرة، واجلميـــع رحـــب هبـــا حني 
طرحهـــا علـــى وســـائل االعـــام مـــن جيـــش االســـام 
ومـــن فيلـــق الرمحـــن، أمـــا الفـــارق بني جيش االســـام 
وفيلـــق الرمحـــن يف هـــذه االتفاقيـــة فهـــو أن هنـــاك ممثل 
جليـــش االســـام يف اهليئـــة العليـــا للمفاوضـــات، ولـــه 
حضـــور مبؤمتـــرات أســـتانة، وهـــو علـــى خـــاف كبـــر 
مع جبهة النصرة، ويســـعى الســـتئصاهلا، أما ابلنســـبة 
لفيلـــق الرمحـــن فهـــو متحالـــف مـــع ما بقي مـــن جبهة 
النصـــرة، وهـــذا يشـــكل إرابك للفيلـــق واالرابك الثـــاين 
إدعـــاء النظـــام أن منطقة جوبـــر خارج االتفاق، وهي 

مـــن أكـــر معاقـــل فيلـــق الرمحن«.
ولعـــل هـــذا التصريـــح يوضـــح مـــدى اإلشـــكالية يف 
عـــدم وجـــود إمكانية لتطبيق اتفـــاق القاهرة، ومدى 
وجـــود افرتاضـــات ال تطبيقيـــة داخـــل أتونه، وضمن 

حمدداته.

أطلـــق بعـــض الســـوريني يف عينتاب/تركيـــا محلـــة واســـعة مـــن 
لتتـــم تســـميته ابلســـوق  أجـــل تبديـــل اســـم الســـوق االيـــراين 
الســـوري، وأييت ذلـــك نظـــرًا لكثافـــة وجـــود الســـوريني فيـــه، 
فمعظـــم احملـــات للســـوريني، كمـــا أن حركـــة النـــاس اجملتمعيـــة 
والتجارية، يف هذا الشـــارع أو الســـوق، تتكور حول جتمعات 
الشـــعب الســـوري املوجود يف عينتاب وبكثافة واضحة، ومع 
الشـــارع ابإليـــراين، وهـــي  أو  الســـوق  هلـــذا  فالتســـمية  ذلـــك 
تســـمية تســـتفز مشـــاعر الســـوريني، مـــن حيث أن إيـــران حتتل 
ســـورية، وتســـاهم يوميًـــا يف بقـــاء هـــذا النظـــام، وقتل الشـــعب 

الســـوري، كمـــا يـــرى الســـوريون.
كل هـــذا وســـواه دفـــع ببعـــض الشـــعب الســـوري ونشـــطائه 
إلطـــاق هـــذه احلملـــة، علهـــا تـــؤيت أُكلهـــا وتســـاهم يف تغيـــر 

هـــذه التســـمية املزعجـــة لـــكل الســـوريني يف عينتـــاب.
إشـــراق توجهـــت إىل الفاعليـــات األساســـية يف احلملـــة، وكل 
عـــن  وســـألت  بذلـــك،  املعنيـــني  والنشـــطاء  االهتمـــام  ذوي 
جـــدوى احلملـــة، بـــني مؤيـــد ومعـــارض هلـــا، ومـــن مث هـــل تلي 

بلديـــة عينتـــاب هـــذه الدعـــوة أو احلملـــة؟
د حممـــد مجـــال الطحـــان أحـــد املعنيـــني ابحلملـــة قـــال »يقـــع 
الشـــارع اإليراين يف مركز املدينة قرب مشـــفى الدولة، وتنتشـــر 

خمتلفـــة  ببضائـــع  الشـــارع،  طـــريف  علـــى  الســـورية  احملـــال  فيـــه 
تناســـب دخل الســـوريني وأذواقهم. وهو ســـوق يشـــبه أســـواق 
حلـــب القريبـــة مـــن عينتـــاب. ومعظـــم احملـــات فيـــه ســـوريّة، 
كمـــا أنـــه حيتوي على مطاعم ســـورية شـــعبية تقدم املأكوالت 
واحللـــوايت  والفطائـــر  الســـورية  احلاقـــة  وحمـــال  الســـورية، 
املنتجـــات  تبيـــع  الـــي  الغذائيـــة  املـــواد  وحمـــات  والعصائـــر 
الســـورية. وليـــس إليـــران منـــه ســـوى االســـم. ومـــن ابب أوىل 
أن يســـمى الشـــارع والســـوق ابســـم الســـوريني الذين يشكلون 
نســـبة كبـــرة مـــن رواده، وفيـــه نـــكاد نشـــعر أننـــا يف حلـــب«. 
وتســـاءلنا معـــه هـــل تلـــي البلديـــة هـــذه الدعوة؟ فقـــال » أظن 
أن بلديـــة غـــازي عينتـــاب احلريصـــة علـــى اندمـــاج الشـــعبني 
الســـوري والرتكـــي تســـتجيب ملطلـــب حـــق كمـــا عهدانهـــا. 
ورئيســـة البلدية حريصة على تطوير املدينة وحتســـينها والعناية 
حبدائقهـــا، وليـــس جديـــًدا عليهـــا االســـتجابة إىل تبديـــل اســـم 
الشـــارع والســـوق واالهتمـــام بـــه مـــن حيث اإلضاءة وحتســـني 

الطرقـــات فيـــه.«
احملامي علي الشـــريف عضو جلنة اجلالية الســـورية يف عينتاب 
قـــال إلشـــراق »ميكـــن تفّهـــم رغبـــة عديد مـــن الســـوريني تغير 
اســـم الســـوق املعـــروف بــــ )البـــازار اإليـــراين(، فإيـــران أثبتـــت 

أهّنـــا ابحتـــال ســـوريّة ومســـامهتها الواســـعة يف تدمرهـــا، ويف 
قتـــل الســـوريني أثبتـــت أهنـــا عـــدّو هلـــم.  لكـــن علينـــا أّواًل أن 
نتذّكـــر أّن هـــذا الســـوق أصبـــح مرتًعـــا للمشـــاكل واملوبقـــات، 
وأنّـــه أحـــرى ابلســـوريني أّن يغـــّروا من مسعتـــه أّواًل، وأن يقّدموا 
النموذج األمثل يف الســـلوك والتعامل ليســـتحّق اســـم ســـوريّة، 
وإالّ فـــإّن واقـــع مـــا حيصـــل مـــن ارتـــكاابت وجرائم يســـاهم هبا 
بعـــض الســـوريني، والســـمعة الســـيئة هلـــذا الســـوق أليـــق أبن 
يبقـــى مرتبطًـــا ابســـم إيـــران ونظامها اجملـــرم.« مث أضاف »لعّل 
أهـــّم الرســـائل وراء املطالبـــة ابســـتبدال اســـم الســـوق اإليـــراين 
ابلســـوق الســـوري هي للحكومة الرتكّية والي مفادها التذكر 
حبقيقة إيران وإجرامها وأبّن على تركّيا أالّ تغّر سياستها وأن 
تبقـــى منحـــازة وداعمـــة لقضيّـــة الســـوريني العادلـــة، وال أعتقـــد 
جبـــدوى هـــذه احلملـــة، كمـــا أّن بلديّـــة عينتاب رمّبـــا تبحث يف 
حتديـــث املنطقـــة واســـتبدال معاملهـــا فهـــي من املناطـــق القدمية 

املتهالكة.«
الكاتـــب الســـوري حممـــود وهـــب لـــه رأي خمالـــف إذ يقـــول 
“هنـــاك جانـــب سياســـي، فمـــا الغايـــة مـــن التســـمية واجلانب 
أخـــرى كمخالفـــات  أمـــور  إىل  البلديـــة  ينبـــه  قـــد  اآلخـــر 
الســـوريني، عمليًـــا هـــذه املنطقة صارت يف معظمها ســـوريني، 

أمـــا التســـمية فتحصيـــل حاصـــل، وال أرى فائدة مـــن التدخل 
يف هـــذا األمـــر فقـــد يـــؤذي أكثـــر ممـــا يفيـــد«.

الدكتـــور الصيـــدالين جهـــاد الرفاعـــي حتـــدث إلشـــراق قائـــًا 
» قـــد ال يكـــون مـــن مصلحـــة الســـوريني تبديـــل االســـم إىل 
الســـوق الســـوري، حى ال نعطي مثااًل عن عدم التعاون بني 
الســـوريني واألتراك. وأيًضا فإن تســـمية الســـوق ابلســـوري من 
املمكـــن أن تلفـــت نظـــر البعـــض، وخاصـــة األتـــراك املعارضني 
للوجـــود الســـوري، حيـــث يســـتغلوهنا ملصلحتهـــم. خاصة وأن 
هذا الســـوق مرتبط بوجود الســـوريني ابألصل يف هذا املكان. 
إًذا قـــد ال يكـــون إجيابيًـــا« لكنـــه اســـتدرك قائـــًا »يف نفـــس 
الوقـــت فهكـــذا محلـــة وهكذا ضغط مســـألة مهمة وجيدة أي 
أن نضغـــط كســـوريني ابجتـــاه معـــني، فهذا يؤكـــد أن لنا صوًت، 
وهـــو عمـــل جيد مـــن أجل اختبار مدى قدرة الســـوريني على 

التأثـــر يف الـــرأي العـــام، أو يف قـــرارات البلديـــة«.
اخلدمـــي  الدعـــم  هيئـــة  رئيـــس  بنـــاان  الديـــن  حميـــي  الدكتـــور 
لـــن  أنـــه  للســـوريني يف عينتـــاب حتـــدث قائـــًا » أان أعتقـــد 
تســـتجيب الســـلطات الـــرت كيـــة للحملـــة، ولكـــن ال أبس مـــن 
املطالبـــة«.  ويبقـــى الســـؤال هـــل مـــن جـــدوى حلملـــة كهـــذه؟ 

وهـــل ســـتفيد الســـوريني أم ال؟. 

حوار مع المعارض الدوماني صبحي سريول
 اتفاق القاهرة تم خرقه منذ اليوم األول لسريانه من قبل النظام

حملة لتغيير اسم السوق اإليراني في عينتاب
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حاوره: هائل حلمي سرور

كاتب وصحفي سوري

» أن العظيم بني الناس من كان عظيماَ يف شقائه وعظيماَ يف 
سجنه وعظيماَ يف قيوده« . ديكنز

شـــخصية عشـــقت انتمائها للحرية والدميقراطية والتعددية مل تكن تلك 
الشـــخصية تضمـــر يف داخلهـــا كـــره أو حقـــد ألطيـــاف اجملتمـــع األخرى 
فهـــي حمبـــة للســـام والتعايـــش بـــكل مـــا تعنيـــه هـــذه الكلمـــة مـــن معى، 
تفـــرد ابلكتابـــة عـــن ألـــوان اجملتمـــع والنســـيج االجتماعـــي الـــذي ًصنـــع 
داخـــل النفـــوس الرفيعـــة الـــي أتىب االنعزاليـــة والســـلطوية، عـــاش فـــرتات 
دراســـته األوىل يف اندمـــاج حقيقـــي مـــع ذاك النســـيج وبـــدأ يبحـــث عـــن 
كيفية مســـاعدته يف متاســـكه من أجل البقاء واحلياة الســـعيدة للجميع.

ولكن ما أن تدرج إىل املرحلة الثانية من دراسته حى تلبدت مساء ذاك 
اجملتمـــع الطيـــب واملســـامل والبســـيط بغيوم داكنة وبـــدأت تظهر عامات 
ســـوداء لتحـــط رحاهلـــا عند النفوس البائســـة الي لطاملـــا كانت تنظر إىل 
تعطيـــل الفكر البشـــري وإيقـــاف تقدمه، ظهـــرت أيديولوجيات جديدة 
ذات نظـــرايت حزبيـــة سياســـية شـــرع أصحـــاب تلـــك النظـــرايت بصبـــغ 
ألـــوان ذاك اجملتمـــع مـــن القـــوس قـــزح إىل ألـــوان داكنـــة رماديـــة ضبابيـــة 
غريبة من أجل إضاعة احلق، واالســـتئثار بكل شـــيء ألنفســـهم وتوجيه 
االهتامـــات الـــي هـــي مـــن أصـــل نظرايهتـــم لآلخريـــن وهـــذه هـــي الطامة 
الكـــرى، والكثريـــن مـــن اجملتمـــع  كانوا يظنون أن هذه اللعبة السياســـية 
هـــي داخليـــة فقـــط، ولكـــن مـــا إن ســـقطت األقنعة ابن كل شـــيء على 
حقيقتـــه والتآمـــر العاملـــي على الشـــعوب الي تتطلـــع إىل آماهلا وحريتها، 
و مـــن أالعيبهـــم الدنيئـــة أهنـــم صنعـــوا مـــن مصطلح القضية الفلســـطينية 
جتـــارة رائجـــة وراحبـــة ابلنســـبة هلـــم فبـــدأوا خبلـــط األوراق مبـــا خيـــص هـــذه 
القضيـــة، ومـــن شـــعاراهتم اخللبيـــة أهنـــم صنعـــوا مـــن املفـــردات احلقيقيـــة 
للكلمـــة ومهـــاَ ملـــن كان ســـاذجاَ ال يعلـــم مـــا هـــي حقيقـــة ذاك الوهـــم،  
اجلبهـــة الوطنيـــة التقدميـــة وأن التعدديـــة احلزبية هي مـــن منطلقاهتم فقط 

مـــن وراء الكواليـــس مرصعـــة ابخلـــداع والكذب .
عندمـــا هبـــت رايح التغـــر يف الربيـــع العـــريب كانـــوا وامهـــني أهنـــم ســـوف 
يقتلعوهنـــا مـــن اجلـــذور وليعلنـــوا حنن أو ال أحد فشـــرعوا يف تدمر الباد 
وقتـــل العبـــاد وهتجرهـــم ومـــا حنن بـــه اآلن من معاانة هـــي نتيجة مهجية 

النظـــام العاملـــي املمثلة بقوى الشـــر.
عبـــدهللا أمحـــد جاويـــش أربـــع وعشـــرين عامـــاً مـــن االعتقـــال يف ســـجون 

النظـــام الســـوري. )احللقـــة األوىل(.
س: البطاقة الشخصية لعبدهللا جاويش وما هو حتصيلك العلمي؟

ج: إجـــازة يف األدب العـــريب خريـــج جامعـــة حلب عـــام 1980 متزوج 

ابنتان. وعندي 
س: أين تقيم و ما هو عملك احلايل؟.

ج: مقيم يف تركيا ــــ مدينة إزمر ــــ أعمل يف التعليم املؤقت.
س: حبـــذا لـــو حدثتنا عن البداايت منذ كنت يف املراحل الدراســـية 

وكيف كانوا يدعونك لالنتســـاب إليهم؟.
ج: منـــذ بدايـــة األمـــر بعـــد هـــذه الـــي يســـموهنا بثـــورة الثامـــن مـــن أذار 
هـــي الـــي بـــدأت تنهـــج منهجاَ مغايـــراَ إلرادة الشـــعب ، و لكن بطريقة 
خبيثـــة، فمنـــذ ذلـــك احلـــني ومنـــذ نعومـــة أظفـــاري، رأيـــت مـــا رأيت من 
هذا النظام الديكتاتوري الفاشـــي الذي يســـيطر على احلكم يف ســـوراي، 
و بـــدأت موازيـــن القـــوى واألمـــور جتـــري ابجتـــاه مغاير عن طريـــق التطور 
والتقـــدم، فكثـــر مـــن املـــواد الغذائيـــة والتموينيـــة فقـــدت مـــن األســـواق 
وبـــدأوا بتطبيـــق النظـــام االشـــرتاكي والتأميـــم ، وهـــرب أصحـــاب رؤوس 
األمـــوال إىل خـــارج البـــاد، و فرضـــوا على املوظفـــني يف الدولة الدخول 
يف حـــزب البعـــث أو القاءهـــم خـــارج الوظيفـــة، ومـــن هـــؤالء أعـــرف 
أحدهـــم موظفـــاَ يف مطـــار حلـــب اختصـــاص متديـــدات صحيـــة امســـه 
جـــال يف البدايـــة رفـــض الدخـــول يف احلـــزب فطـــرد مـــن الوظيفـــة وبقي 
خـــارج وظيفتـــه أكثـــر مـــن أربعة أشـــهر يبحث عن عمـــل وال جيد عمَا 
يبقـــى أايمـــاَ بـــدون عمـــل، فكانـــت األعمـــال واملشـــاريع كلهـــا توقفـــت 

يف البـــاد، وبعـــد ذلـــك قبـــل ابالنتســـاب حلـــزب البعـــث وأعيـــد لعملـــه، 
وهـــو حـــي يـــرزق، ومـــن جانـــب آخـــر هناك متســـكعون ليـــس هلم عمل 
انتســـبوا هلـــذا احلـــزب وحصلـــوا علـــى مقاعـــد مهمـــة حـــى إننـــا نعلـــم يف 
مدينة حلب الذين يســـمون ب - أصحاب الكشـــت ابن- يف حبســـيتا 
انتســـبوا هلـــذا احلـــزب وأصبحـــوا أعضـــاء كبـــاراَ يف احلـــزب، و أبـــني لكـــم 
أمـــراَ بســـيطاَ كيـــف ارتقى هؤالء املنبوذيـــن يف اجملتمع، وأذلوا ابقي الناس 
مـــن الوجهـــاء وأصحـــاب املكانة املرموقة يف اجملتمع، حى كانوا يســـمون 
أعضـــاء هـــذا احلـــزب ابحلثـــاالت، وهـــم كذلـــك، فقـــد تســـلطوا علـــى 
رقاب الشـــعب، و كثرت الســـرقات حى أفلســـت كثر من القطاعات  

احليويـــة يف الدولـــة. 
س: مـــا هـــو انتمـــاؤك و إىل أي جهـــة كنـــت متيـــل علـــى أهنـــا روافـــد 
فكر وارتقاء مبســـتوى جيلك آنذاك وهل كنت مقتنعاَ مبا انتســـبت 

إليه؟.
ج: ال شـــك أن اإلنســـان يســـلك الطريق الذي يقتنع به وينتسب إليه، 
وال أقـــول غـــر ذلـــك، يف ذلـــك الوقـــت كثـــرت املظـــامل وال توجـــد فـــرص 
عمـــل، وبـــدأ أصحـــاب الضمائر احلية يلتمســـون طريـــق النجاة وكان يف 
الســـاحة األفكار اإلســـامية املعتدلة نشـــطة وأذكر هنا أن هناك بعض 
األفكار الي تسمى متطرفة أو املغالية ، مسوا ما شئتم ، و كانوا قليلي 
العـــدد وال يؤبـــه هبـــم وليـــس هلـــم رصيـــد يف اجملتمع، ولكن هـــذه األنظمة 

الباليـــة هـــي الي روجت هـــذه األفكار،
 وترعرعـــت يف أحضـــان هـــذه األنظمـــة املعاديـــة لإنســـانية،  ونرى اآلن  
مـــن أصحـــاب األفـــكار املقيتـــة ما نرى وقـــد أذاقوا املســـلمني الويات.  
البدايـــة عندمـــا متَّ  إليـــك يف  الـــي وجهـــت  التهمـــة  هـــي  مـــا  س: 

؟. عـــام  أي  ويف  اعتقالـــك؟  
ج: كان  انتمائي هلذه اجلماعة عام ستة و سبعني، و كان اعتقايل يف 
الواحـــد والثمانـــني مـــن القرن املاضـــي، وكان حكم االنتســـاب لإخوان 
املســـلمني اإلعـــدام مبوجـــب  قانـــون أصـــدره املقبـــور املعـــروف قانـــون  
»49«، وقـــد وجهـــت إيل هـــذه التهمـــة، وكنـــًت أقتنـــع أن الذي يعتقل 
ليـــس لـــه خـــاص إال ابهلل، وهذا يعي أن االعتقال صعب جداَ، وازداد 
البطـــش كثـــراَ، وخاصـــة عندمـــا قـــال املقبـــور اقتلوهـــم على الشـــبهة، وال 
مســـاءلة للقاتـــل أبـــداَ، ومـــن اًعتقـــل ال يســـتطيع أحـــد أن يســـأل عنـــه، 
ولكـــن الـــذي مل ًيكتـــب لـــه املـــوت البـــد أن خيـــرج بعـــد فـــرتة من ســـجن 

طويـــل نعـــم إن األمـــر معـــروف وإننـــا نعرف هـــذا النظـــام وأفعاله. 

15

تحقيق
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ثقافة وأدب

لماذا التقيتك أنت؟؟!!!

محمد سليمان زادة

أيهـــا املراهـــق اجلميـــل العـــامل برّمتـــه بـــني يديـــك، إما أن تدفن نفســـك ابحلياة وإمـــا أن تعيش 
حياة ملؤها املعرفة والســـفر والتعلم والضجيج واللعب واالســـتمتاع مع من هم من جيلك.
هـــو مقـــال للفـــت أنظار األهل واملراهقني معاً، يدمر املراهق نفســـه بنفســـه ويعقد املشـــاكل 

حى تستفحل.
كل مراهـــق يداعـــب قلبـــه احلـــب حيـــث يعتـــر العاقـــة مـــع الشـــخص اآلخـــر بوابـــة األنوثـــة 
للفتـــاة والرجولـــة للشـــاب، والدخول إىل دنيا احلب، ومشـــاهبة األقـــران وأن أحامهم بدأت 
تتحقـــق بوقوعهـــم هبـــذا احلـــب والغـــرام، أحام يقظة حتلق هبم بعيـــداً ال يرون من خاهلا إال 
الســـعادة املطلقـــة، تبـــادل النظـــرات، خفقـــان القلـــوب، جتفيـــف الـــورود، ومهســـات اهلاتف، 
ال يعـــرف املراهـــق أنـــه قـــد دخـــل نفقـــاً مظلماً مشـــّعباً املضـــّي فيه صعب والرجـــوع أصعب.

إن غابـــت عـــني األهـــل ولـــو حلظـــة وقع املراهق يف مأزق وكلما أراد اخلروج منه غاص أكثر، 
كونـــوا أصدقـــاًء ألوالدكـــم ال أتســـروهم وال تضغطـــوا عليهـــم وتكونـــوا بذلـــك قـــد فتحتم هلم 
انفذة ومهية يتســـللون من خاهلا للخاص مما يعتقدونه ظلم أبســـركم هلم مبحبتكم، حيث 

جيـــدون عنـــد الطـــرف اآلخر اللهو والكام املعســـول دون ضغوطات تربوية.
حـــب املراهقـــة عابـــٌر وطائـــش ويؤثـــر ســـلباً علـــى دراســـتهم وأكثـــره ال ينتهـــي ابلـــزواج لكنـــه 
يفشـــل حياهتـــم ويفقدهـــم الثقـــة مـــع أهلهـــم ، عواطـــف املراهـــق متقلبـــة ال حيكمهـــا العقل ، 
بـــل يســـرها القلـــب الغـــض ، حـــب املراهقـــة ينقل حياهتـــم الريئة إىل مرحلة الصـــراع املتبدل 
، ال ترتكـــوا أحـــداً يعبـــث أبفكاركـــم النظيفـــة وأحاسيســـكم الصادقـــة لتكـــن أيهـــا املراهق ذو 
شـــخصية قوية، ال ترهق قلبك الصغر ، عش حياتك بوضوح، انطلق هبذا العامل الواســـع، 
أيتهـــا الفتـــاة اجلميلـــة ال تنســـي بعـــد هذه احملبـــة والعاقة الرائعة أن هناك بيـــٌت ابنتظارك فيه 
أوالٌد ومســـؤولية، أيهـــا الشـــاب اجلميـــل ال حتّمـــل نفســـك فـــوق طاقتهـــا وتصبـــح رّب منـــزل 
وعلـــى عاتقـــك عائلـــة ومصـــروف زوجـــٍة وأوالد، إهنـــل مـــن احلياة ما اســـتطعت، خذ نفســـاً 
عميقـــاً ، فكـــر هبـــدوء وكـــن صادقـــاً مـــع نفســـك، ال تضـــع حياتـــك بلحظـــة جنـــون، عندما 
تنضج ســـيخفق قلبك بشـــدة أكر وســـتكون لك قصة عميقة عن احلب، قاســـية كالفوالذ 
ال تشـــبه هـــذا احلـــب الطفـــويل الرقيـــق كالريشـــة مـــن نفخـــة واحـــدة يطـــر، ال تفقـــد شـــعورك 
ابألمـــان يف أحضـــان أبويـــك، هنـــٌر مـــن األمـــل واملســـتقبل ابنتظـــارك، طـــر يف هـــذه الســـماء 
والتقـــط أمجـــل النجمـــات وختلـــص مـــن حزنك وأوهامـــك ، إغمض عينيك لدقيقة واســـتمع 
لصـــوت قلبـــك، هـــل أنـــت قـــادٌر علـــى ترك كل هذا هبـــذه املرحلة من العمـــر، احلياة أمامك 
طويلـــة، إمحـــل ســـاحك بيـــدك وبعدهـــا احلـــب اجلميـــل قـــادم ال حمالـــة، احلـــب أييت بـــكل 
مراحل العمر وكلما كرت اتقنت هذه اللعبة اجلميلة، ال تدفن رأســـك يف الرمال كالنعامة 
إحصـــل علـــى مـــرادك، وبعدهـــا إحبـــث عـــن احلـــب، لـــن تتعـــب فهـــو ابنتظـــارك ، ردِّد أغنيـــة 
ســـعيدة، ال حتطـــم فـــؤادك وأنـــت يف مقتبـــل عمرك ، أريد لضحكتـــك أن تكون طويلة انبعة 
من القلب وليســـت حمصورة بشـــخص معني، ال تغر جمرى حياتك فأنت أحق ابلســـعادة 

مـــن أي شـــخص يف هـــذا العـــامل ، أفـــرغ ذاكرتـــك مـــن كل اآلالم الـــي صنعتهـــا بيدك.
فاحلب اجلميل آٍت ال حمالة.

ملاذا بتلك البساطة املتناهية أتخذين الصدفة اىل بيت ما وتدخلني انت فأقع يف حبك؟؟.
ملاذا مل تصدمي سيارة إسعاف وأان يف الطريق اىل ذلك البيت؟؟. 

ملاذا مل توقفي رصاصة طائشة يف حادثة تصفية حساابت بني عشرتني ..؟؟.
ملاذا أقع على الرصيف أمام ذلك البيت كأي غريب يف حياتك.

كل الصـــدف الـــي انتظرهتـــا مل حتـــدث ودائمـــاً أييت مـــا مل نكـــن ننتظـــره، فلـــو كنـــت أتخرت قليآل عن ذلـــك الصديق 
ملـــا رافقتـــه ذلك املشـــوار إىل ذلـــك البيت.

هكـــذا ببســـاطة الســـكرانيني محلـــت املطرقـــة بيـــدي واضعـــآ يـــدي األخـــرى علـــى البـــاب ومل أشـــعر أبمل املســـمار وهـــو 
يصلـــب كفـــي علـــى خشـــب املقبـــض، كانت هناك غريزة غريبة بداخلي أقوى من غريـــزة اجلوع، وكأني ذلك الديك 
يف رواية األمر، الديك اجلائع الذي يطعمونه وهم ينتفون ريشـــه فا يشـــعر ابألمل الن كل حواســـه يف تلك اللحظة 

كانت مستســـلمة للطعام.
اللقـــاء بـــك مـــرَّ كعاصفـــة، والســـنني حولـــك مرَّت كحلم قصر، وكل شـــيء عـــاد إىل ما كان عليه قبـــل ذلك اللقاء، 

لكـــن الندبـــة ظلت يف كفي تذكرين ابملســـمار. 
كل هـــذا يـــدور يف رأســـي وأان يف مقهـــى الســـوق يقاطعـــي صديقـــي مايـــك ويف يـــده أوراق اللوتـــو )اليانصيب( وهو 

يبتســـم ويسالي ...
- هل تعرف ماذا سأفعل ابلنقود إذا رحبت اجلائزة الكرى ... 

فأرد عليه هبزة رأس أبني ال أعرف.
- سأوزع كل النقود على الناس.

أان متأكد أن مايك سيفعلها ولذلك ال يربح أي جائزة. 
بعـــد حلظـــات جيلـــس انتـــوين علـــى طاولـــي وهـــو خائـــف وقلـــق، يقـــول يل أبنه ينســـى كثـــراً وهو خائف جـــداً من أن 
يكـــون مصـــاابً ابلزهاميـــر، انتـــوين جيعلـــي أضحك أحياانً فهو يف العشـــرين من عمره، فقلت له أبنه أمر مســـتحيل أن 
يصيبـــه هـــذا املـــرض يف هـــذا العمـــر لكنـــه أصـــر مؤكـــداً يل أبنه قرأ يف ويكيبيـــداي أن هناك من بني كل عشـــرين مليون 

إنســـان شـــخص واحـــد مصـــاب هبـــذا املرض يف شـــبابه وقد يكون هو هـــذا الواحد.
مـــا هـــذه الصدفـــة اي انتـــوين أن خيتـــارك املـــرض مـــن بني عشـــرين مليون نســـمة، قلتها لـــه وتذكرت تلـــك الصدفة الي 

جعلتـــي الوحيـــد مـــن بـــني كل ســـكان األرض أن ألتقي هبا.
انتـــوين يريـــدين أن أســـاعده فوالـــده كتـــب لـــه توبيخـــاً وهتديداً على الواتس )عشـــرة مرات قلت لـــك أن أتخذ القمامة 
وأنـــت ختـــرج مـــن املنـــزل هـــذا الصبـــاح لكنـــك نســـيت اي أمحـــق، حســـابك ســـتناله حال عودتـــك إىل البيـــت( كانت 

هـــذه رســـالة والـــده، لكـــن انتوين يقســـم يل بلهجة قريبـــة للبكاء.
- أقســـم أبنـــي ال أذكـــر أن والـــدي قـــال يل شـــيئاً عـــن القمامـــة وأقســـم أبنـــي ال أذكـــر إن كنت قد التقيـــت أيب هذا 

الصبـــاح، أان مصـــاب ابلزهاميـــر اي حممد.
وأان ال زلت أفكر بتلك الصدفة الي أودت حبيايت إىل اجلحيم وحكمت على سعاديت كل احلياة.

أغادر املقهى ويف الطريق ألتقي بصديق قدمي من كوســـوفو امسه قادر، شـــاب يبحث عن املشـــاكل يتوهم املشـــاكل 
وال يشـــعر مبتعة احلياة دون مشـــاكل، فســـألته عن آخر مشـــاكله فقال يل ضاحكاً أنه بعد أن انتهى من مشـــاكله 
وأراد االســـتقرار هجرته زوجته ألهنا اعتادت على شـــغبه ومل تســـتطع العيش مع ذئب حتول إىل قطة، قادر يضحك 

ويقول يل:
- اللعنة على هذه احلياة ... ال توجد مشكلة أكر من كوننا نعيش على هذه األرض.

كل هذه الصدف يف السوق وأان مشغول بك.
ملاذا مل تسقط قرميدة على رأسي يف ذلك اليوم وأان يف الطريق إىل البيت الذي التقيتك فيه صدفة.

المراهقة والحب

إلهام حقي

كاتب وصحفي سوري كاتبة وصحفية سورية
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سئمت رقادي

إسماعيل الحمد

حاسة الشام

د. ابتسام الصمادي 

كاتب وشاعر سوري كاتبة وشاعرة سورية

العطر.. تسمعه يف الشام كاهلمس

والذوق كالشوق قبل العني واللمس

ابليدِّ تلمس موسيقى تأللؤها

اي للسماع وروح العزف واجلرس

مخٌس على الكف ... عّدْد .... من سوابعها

فالشام حُتسب بعد اخلمس واحلدس

من دوهنا... تفقد األشياء فطرهتا

أّما هبا... نغتين، من روعة الَقْبس

لو من حواسك إحداهن قد فُِقدْت

تعّوُض »الشام« نقصاً من غىن النفس 

حياول املعتدي جهداً ليكتبها

والشام تعطيه نصاً خارج الدرس 

-----

واهليل كاخليل فيه للشآم وفًا

يستحضر الزمَن املخبوء واملنسي

ويُرجع ال ما مضى من سور أضلعها

ذاك الفؤاد له حرية احلبس

حتوط وجدي بزنديها لرتفعين 

وتضفر اجملد إكلياًل على رأسي

لذاك حييا بياض اليامسني بنا

وامليت نكسوه ابلرحيان والورس

-----

ها قد تدمشَق مّنا الكون فاسترتوا

وليخجل املوت ما غّطى على الشمس

تسري لُتشرِقنا لو أغربت حلٌب 

فالشام ترفع ُصبحي عندما ُأمسي 

وقد جتنُّ إذا ما اخليل طّوحين 

تستقبل الطعن وهي، تقرأ »الكرسي »

والشام أصدق إنباء إذ ابُتليْت

يف دمعها الدّم بني الروس والفرس

هشام أسرج من اترخيها كفنًا

لينبشوا جّدها يف حرمة الرمس

أستغفر هللا حاميها مبنزلٍة

متحومهو كاجلَواِر الكنس واخلنس

هاتوا القميص ومشّوا الشام تبصركم 

وتبصرون هبا املقلوب ابلعكس 

-----

كلُّ املرااي تُعّري الوجه إن نُِظرْت

عّرت دمشُق خفااي اجلنِّ واإلنس

جّزوا الفصول بنا، إذ كان أرعبهم

أن الربيع سينمو يف رىب القدس 

فأفلتوا طاقة األغراب وارهتنوا

أيٍد مُتسمر أو تستبدل الكرسي

فكلكم قاَب أو »على شفا ُجُرٍف«

إما التداعي وإّما رّصة البأس

-----

يف الشام بٌث ويف صنعا ترددُه

بغداد تشبك مع بريوت ابلبؤس

ما ذاع هدهدان عن الغىن نبًأ

إال وكانوا هدااي العيد والعرس

أو قل... شواهقنا للعشق آيلة

زالوا مشاعرها ابحملو والطمس

صّبوا دم الطفل مكسوراً أبدمعنا

َمْن هيأ الُسكر لألوغاد والُنْجس؟! 

إين سأخرج من ِشْعري ، أشقُّ دمي

أجرُّ غربتنا يف السوق والنْخِس

أبيع يف الكون - اي أهلي - عروبتكم

من يشرتي اآلن  ؟!  فليأخذ بال فلس. 

رقـــادي        ســـئمُت  فقـــد  أيقظيـــين 

عيـــين      الليـــِل  يف  يـــزوُر  نـــوٍم  أّي 

يومـــاً       ايشـــاُم   أانَم  أْن  يل  كيـــف 

رماحـــي منهـــا  تعـــبُّ  وِجراحـــي 

بعضـــي يُنكـــُر  مـــازال  بعضـــي  إّن 

هنجـــي    ترصـــُد  اجملـــوس  وطقـــوُس 

وصـــري    جراحـــي   : بصمـــي  هـــذه 

أمـــواّي  جياُدهـــا  عرفتـــين 

وفيهـــا احلســـني  بـــردُة  رايـــي 

اليتامـــى          جـــراُح  هبـــا  قّمطْتـــين 

رُكاٍم ُخـــدوِر  يف  وثـــكاالِك 

وخلفـــي أتيـــُت  لقـــد  أمهليـــين 

أعـــادوا          ميســـلون  أجمـــاد  فـــوق 

بـــالدي ثغـــور  علـــى  وانشـــريين 

األصفـــاِد وطـــأُة  يفَّ  غفـــْت  إن 

األوغـــاِد قبضـــِة  يف  وِحـــرايب 

صيّـــادي والـــّردى  الصَّْيـــُد  وأان 

!? األعـــادي  فلـــوِل  مـــن  أم  منهـــا  أان 

أحفـــادي يف  التطبـــرَي  ومتـــيّن 

وعنـــادي وخنـــويت  وإابئـــي 

اجليـــاد تلـــك  صهيـــُل  وبصـــدري 

فـــؤادي مـــن  خّفاقـــٌة  نَبضـــاٌت 

ابلســـواد تلّفعـــت  قانيـــاٍت 

العـــوادي عابـــراُت  فيـــه  عبثـــْت 

األجـــداد ســـنابِك  مـــن  وَهـــٌج 

األجمـــاِد نوافـــَل  زُهـــوٍّ  يف 
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ثقافة وأدب

-1-
»الّديـُْر« ُتْذَبُح ال َشْكَوى وال َنَدُم

وال ِخالٌف ِإَذا ما َضجَِّت الَغَنُم
يف الَعنِي َدْمَعُة َمُْزوٍن ُتَسائُِلكْم:

يِر تَنهِدُم؟ »أبيِّ ذْنٍب« بُيوُت الدَّ
أْرواُح أْطَفالَِنا َدْوَماً ُتطَاِردُكْم

على َمراِبِعها الثَّْكَلى وَتْضَطرُِم
ايُر لََنا يف ُكلِّ ُمْعتـََقٍد هذْي الدِّ

ولْلُغزاِة أابطْيٌل َستْنَحسُم
مْن قـَْبِلُكْم َمرَّ »هوالكو« وزمَرتُُه
وفيَلُق »الُفرِس« ملْ تثـُْبْت لُه َقَدُم
يف »القادِسيَِّة« كاَن احلبُّ َيَْمُعنا
وجْوَقُة الُكْفِر عْنَد الصُّْبِح تـَنـَْهزُِم

-2-
َلْمِلْم »ِذيُوَلَك« - اي بَن الكْلِب - ما بَرَِحْت

َمواِكُب احلَقِّ بْعَد اخلُْلِف تـَْلَتِئُم
بَِبْخِس َماٍل ِرايُض الشَّاِم حَتْرُِقها

َمُم وأْنَت أْخَبُث مْن تْشَقى بِه الذِّ
لْن تْكَسَب احلْرَب أْنَت اليوَم َجاِئَحٌة

حِتلُّ يف »ُقْطِران« واألهُل َقْد َعِلُموا
سيـَْعرُف »الرَّْبُع« َمْن َهاَنْت َكَراَمُتُه

وَمْن »ُيَصفُِّق« ال ِظلٌّ وال رََقُم
طاَب اهلََواُن ِلَدجَّاِلنْيَ َما َعَرُفوا

ومـــا  ُجوَخـــًا«   - لْلـــرَِّدي   - ـــُحوا  »َمسَّ كـــْم 
َســـِلُموا

َدُهم َبَطاًل ِشَعارُُهْم أْن يـََرْوا َجالَّ
َوِمْلُء َأْفواِهُهم - بـَْعَد اللِّواِط - َدُم

َأْعَذْرُت – اي ِخَرقَاً يف احْليِّ - َما ُغِمَدْت
أْسيافـَُنا َكْي تـَُعرَّى ِعْنَداَن »الِقَمُم«

ِدَماُء أحَبابِنا تـَبـَْقى حُتَاِسُبُكْم
ِمْن َأوَِّل احلُْكِم َحتَّ َيْسُقَط »احلََكُم«

-3-
ملْ َأْدِر َهْل مَهََزاُت »الُفْرِس« راِجَحٌة

أْم َصْفَقُة »الرُّوِس« يف األْعَراِب ُتْتـََتُم؟
أْم طُْغَمٌة ِمْن ِذَئِب الَكْوِن َغازِيٌَة

ُتَشرُِّع املوَت إْذ »َتْستـَْنِسُر الرََّخُم«؟
َهِذْي »َشواِخُصنا« يف ُكلِّ جَمَْزرٍة

َتُصبُّ أْشالَءَها َغْدرَاً وتـَتَِّهُم
-4-

ال تـَْرفـَُعوا َسيـَْفكْم َعْن أهِلَنا أَبَدًا
ما َعاَد يكُتُب عْن أوجاِعَنا القَلُم

»فاْستـَْهِلُكوان« كما هَتَوى َضَمائِرُُكْم
»فالسُّنَُّة« اليْوَم ال أْهٌل وال رَِحُم!

»َعَصاِئُب احِلْقِد« أنـَْهْت ُكلَّ َصاِدَحٍة
وَلْن َيِطْيَب َعَلى َموَّاهِلا نـََغُم

هِذي »الثَـَّعاِبنُي« ال َتْطُلْب َمَودَّهَتا
ما َداَم أْهُلوَك ملْ يـُْرَفْع هَلُْم َعَلُم

بِْئَس املَُقاُم إَذا َما كاَن »َسيَِّداَن«
»أبو رَِغاٍل« وَلْن َترَقى بِنا اهِلَمُم

ْعَداِن يف قـََفٍص هذا »املَُصفَُّد« كالسِّ
اُر تـَْعَبُث يف أْقَدارَِها »الَعَجُم« والدَّ
وأنَت يف َعْرِضها َقْد ِصْرَت َساِئَمًة
تُباُع أو ُتْشتـََرى َما َشاَءْت »األَُمُم«

-5-
ال بُدَّ ِمْن َوقـَْفٍة مشَّاَء َعاِصَفٍة
ُر األرَض ال اَنٌر وال ُحَُم ُتَطهِّ
ما َعاَش ُمْرَتِزٌق يـُْغِفي على َأملٍَ

يف ُكلِّ يوٍم وَيْصُحو زاُدُه اأَلملَُ
»فالّديـُْر« ُتْذَبُح ال شْكَوى وال َنَدُم

وال ِخالٌف ِإَذا ما َضجَِّت الَغَنُم
أبـــو رغـــال: أول خائـــن عـــريب؛ كان دليـــل أبرهـــة احلبشـــي 

الـــذي جـــاء هلـــدم الكعبـــة يف اجلاهليـــة.
فاضل سّفان - تشرين األول 2017

الرقة األم

د. إبراهيم الجرادي

كاتب وشاعر سوري من الرقة 

ال ألهنا مديني؛
وهي كذلك.

وال ألن أهلها أهلي؛
وهم كذلك.

وال ألين ولـــدت فيهـــا، منـــوت وحبـــوت، وتعلمـــت املشـــي 
والرفـــض

وتلمـــس الضـــوء ابألصابـــع واألضـــالع، وال ألنـــين أحببـــت 
فيهـــا أمجل

النساء.
وال ألن يل فيهـــا أمجـــل األمســـاء: شـــعراء وأطبـــاء ومناضلـــون 

وبنـــاة أحـــالم على قـــد الكون.
وال ألن أبـــواب بيوهتـــا مفتوحـــة ولغـــة أهلها مـــن لغة القرآن، 
وال ألن النســـاء فيهـــا شـــهيات كخبـــز الصـــاج، وال ألن األمل 
فيهـــا كان عظيمـــاً واملســـرات عاليـــة، وال ألهنـــا يف النســـب 
ســـليلة اخلـــري، وال ألن ماءهـــا بللـــل عبـــد الرحـــن الداخـــل 
بظـــالل االندلـــس، وال ألن فيهـــا طميـــاً حنـــوانً وفـــرااتً دمثـــاً 
وغرانيـــق بشـــرية، وال ألن مأســـايت بـــدأت هبـــا وســـتنتهي هبا، 

وال ألنـــين أكـــره هبـــا الكثـــري، ومـــا أحبـــه كثري!
وال ألهنا كل هذا وذاك)رمبا!(

بـــل ألهنـــا مدينة اخلـــراب العامر وقد تكالبـــت عليها الذئب 
اجلائعة

الضالة واملسعورة
مدينة هللا املنكوبة.

مدينة الدم.
مدينة اهلجرة والتهجري

واهلجري.
قليب هناك فمن يسعف قليب من األنني.

أعين، إذا شئت، اي رب.
أعين فقد ضاقت يب األرض.

ضاقت يب اللغة وضاق اليقني.

دير الزور تْذبح

فاضل سّفان

شاعر وكاتب من دير الزور



GAZETESI 44 .SAYI - 15/11/2017

19

Beşê kurdî

بين الثورة والمعارضة قضية وطن وشعب

أحمد قاسم

Di navbera şoreşê û rikberî de doza welat û gelekî ye. 

Ahmad Qasim

 Di bin fişara berdewam ji hêla rêjîma Beis de, û gîhandina dewletê heta asta (ne dewletî) 
û gîhandina gel ta rewşa xerîbîyê di nava dîwarên welat de wek girtîgeheke mezin li 
dirêjîya bîtirî 50 salî. Û di destpêka navlêbûya ( buhara erebî ) de hêvîyên gelên ereb kete 
tevgerê ku berê wan dane kolana bo daxwaza azadîya gelemperî û kerametê bi şêwakî 
haştîyane û şaristîyane.. a ku ji Tonisê dest pêkir û di pê re gîha Lêbya û Misir û Yemen, 
ta ku Sûrî jî tevlê bû bi şêwakî dîtir.. gel berî daye kolan û meydanan da ku îrada xwe 
bînê ziman bo azadî û kerametê li dûrî tûndrewî ji çi alî de bê.
Lê rêjîma dictator li Sûrî, wekî ku zanibû bi temamî ew nikanê lehîya gelêrî ji kolan 
û meydana vegerînê, ewî biryara lêdan û qirkirinê bi gelek şêweyan girt. Û giringtirîn 
şêwe evbûn:
1-Tewanbarîya tevgera gelêrî bi terorê ve girê da û wekî pîlanekê li dijî dewletê û welat 
bi piştgêriya sehonizm û impiryalizmê bi nav kir.
2-girupên (Şebîhe)yan daxiste nava kolana li rarûyî tevgerê li kêlek ketîbeyên leşker bi 
bihaneya bergirî li xwepêşderan re, û têvedana kesên pispor ji (Şebîhe)yan li nav rêzên 
xwepêşderan bo bikaranîna kuştin û têkdana dîspilîn û aramîyê.
3-Têvedana hinek pêlîstok bo rahêştina çekan da ku şoreşê ji haştî veguhêzê ber bi çek-
darî û bighînê şerekî navxwe û olî da ku rê rewayîya jikestina şoreşê ji xwe re vekê bi 
şêwakî hovane.
4-Çendîn civîn û hevdîtin girêdan di bin navê( rawêjgerî ya rikberîya niştîmanî de) da 
ku bibê sîyê rêjîmê li rarûyê rikberîya demuqrat ya resen, her weha sazkirina Desteya 
hevrêz ya niştîmanî bo guhertina demuqratî da ku bibê berdêl ji rikberîyê re di demên 
pêwîst de.
5-tevayî rikberên li derva bi pîlanderan bi nav kir, û ecîndeyên xwe ber bi rêxistinê rik-
berîyê de şandin bo hevparbin di her karekî rêxistinî de û bikevne rêza serkirdayetî di 
nava rikberîyên li derva bo beravêtina bergirî ya şoreşê.
6-Bang bo tevayî layînger û rêxistin û komelên çekdar kir bo bi karanîna wan li dijî 
xwepêşderan wekî (milîsên Hizbulah) û çendîn ketîbeyên Şîeyên Îraq û Îranê li kêlek 
(Şebîhe).. li gel avakirin û birêxistina gelek komel û rêxistin û ketîbeyên çekdar di bin 
nave rikberîyê de ( yên ku li rû pêwîst bû bergirî li gel û şoreşê bikin) lê di rastîyê de 
armanca wan nehîştina Leşkerê azad bû ewa ku hatibû saz kirin ji leşkerên veqetiyayî ji 
leşkerê rêjîmê sûrî ( serbaz û fermandar û serkirdeyên leşkerî).
Li beramberî van karebiryaran bi şêwakî rêzaneyî, şoreş bê serkirdeyekî siyasî xwedî 
ezmûn bû, di jixweberîya vêketina şoreşê de, ku bi helwêstekî gelêrî bû ji bona redkiri-
na bêsênçîkirinê û daxwaza azadî û vegerandina kerameta xelkên Sûrî bê ku partîyekî 
sîyasî serkirdayetîya şoreşê bike bi şêwakî rêxistiyane, lomajî şoreş servekirî bû ji rê-
jîmê ve bi her hûrek û pêkanibûna xwe ve..Lomajî rêjîmê bi hesanî kanibû rêzên şoreşê 
biqelêşê, her wehajî dewletên dixwestin alîkarîya şoreşê bikin jî, ewanjî li gor ecîndeyên 
xwe ketne tevgerê û çendane kesayetîyên li dervayî welat ji xwe re bi kar anîn û bi rêx-
istin kirin di bin navê rikberîyê de bo alîkariya şoreşê û bergiriya siyasî, lê mixabin ew 
bûne bazirgan û bi şoreşê û kerameta wê  bazirganî kirin.
Egera ku rikberî bi herdu baskên xwe ve (siyasî û leşkerî) ber bi jikestinê ve dice û di 
nûnertîya şoreşê de têk çû, nayê wê wateyê ku şoreş jikest û nikanibû armanca xwe 
cîbicî bikira di rastîyê de ku şoreş îrada gelekîye û ji xwe ber dest pêkir bi şêwakî azad 
ji destpêkê de bê ku li gotin û dirişmên rikberîya rivok di bingeha xwe de gohdarî bike, 
di pêşî de serkirdeyên raghandina Dîmeşqê ya xwe ji serkirdayetîy şoreşê bi dûr xist û li 
rarûyê kiryarên rêjîmê yên hovane derneket, mixabin wekî ku dixwestin bêjin ku destê 
(cinan) li pişt vê şoreşê ye. Lomajî, li dirêjîya qonaxên şoreşê de cûdahîyeke fireh ji 
têgihîştinan di navbera şoreşê û rikberîyê de heye, ya ku canê şoreşgerî di derûn û navka 
gel de dijenê û ew ji guhertina demuqratîk venagerê û xwe nadê paş bo azadî û kerametê 
bi dest xwe ve bîne, li kêleka ku didê zelal kirin ku tevayî rikberî bi hemi sekoyên xweve 
ti girêdana wan bi rastîya şoreşê û bercewendîya gelê Sûrî re tinene.
Şoreş berdewame û di hinava gel de vêketî ye, ew gelê ku buhatirîn can kire qurbanî 
ya azadî û rûmetê mehale ji armancê xwe vegerê li beramberî jikestina rikberî bi tevayî 
sekoyên xwe ve li gel jikestina rêjîmê bi rastîya xwe vey a dîktetor ku ev welat rehîn da 
dewletên yên bi çarenûsê wê dilîzin bo bercewendîyên xwe yên di cewher de li dijî îrade 
û bercewendîyên gelê Sûrî ye.  

حتــت ضغــط متواصــل مــن ســلطة البعــث، وإيصــال الدولــة إىل حالــة )الادولــة( والشــعب إىل حالــة الغربــة داخــل 
جــدران الوطــن كســجن أو معتقــل كبــر طــوال أكثــر مــن مخســة عقــود، ومــع بدايــة مــا مســي بـ)الربيــع العــريب( حتركــت 
اآلمــال لــدى الشــعوب العربيــة مــا دفعــت هبــم إىل الشــارع للمطالبــة ابحلــرايت العامــة والكرامــة أبســلوب ســلمي 
ومــدين، حيــث بــدأ احلــراك مــن تونــس لتليهــا ليبيــا ومصــر واليمــن، وتنضــم إليهــا ســوراي بشــكل مغايــر جــداً، بــدأت 
اجلماهر بتحركها حنو الشــارع والســاحات لتعر عن إرادهتا يف احلرية والكرامة مع نبذ العنف من أية جهة كان.
إال أن نظــام االســتبداد، وإلدراكــه التــام أبنــه ال ميكــن مقاومــة ذلــك الســيل اجلماهــري العــارم حنــو الســاحات أقــدم 

إىل اختــاذ قــرار القمــع وضــرب احلــراك أبســاليب متعــددة، فكانــت أهــم تلــك األســاليب هــي:
1ـ إهتام قيادة احلراك ابإلرهابيني واملتآمرين على الدولة والوطن خدمة للصهيونية واإلمرايلية.

2ـ إنــزال جمموعــات مــن » الشــبيحة » إىل الشــارع يف مواجهــة احلــراك إىل جانــب كتائــب مــن اجليــش مبــررات 
مزعومــة علــى أنــه يهــدف إىل محايــة املتظاهريــن، مــع دفــع العديــد مــن املتخصصــني مــن الشــبيحة داخــل صفــوف 

املتظاهريــن ألعمــال القتــل وضــرب االنضبــاط واهلــدوء مــن قبــل املتظاهريــن.
3ـ دفــع بعــض املغرضــني هبــم حلمــل الســاح لتحويــل الثــورة الســلمية إىل عــراك مســلح للوصــول إىل إشــعال حــرب 

طائفيــة بــني املواطنــني لتريــر اســتعماله الســاح وقمــع الثــورة بشــكل وحشــي.
4ـ تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات التشــاورية حتــت إســم » اللقــاءات التشــاورية للمعارضــة الوطنيــة » لتكــون ظــل 
النظــام يف مواجهــة املعارضــة الدميقراطيــة األصيلــة، وكذلــك التأســيس » هليئــة التنســيق الوطــي للتغيــر الدميقراطــي 

» لتكــون بديــًا عــن املعارضــة حــني اللــزوم.
5ـ إعتبــار كل املعارضــني خــارج الوطــن ابملتآمريــن، ودفــع العديــد مــن أجنداتــه حنــو اخلــارج للمشــاركة يف أي عمــل 

تنظيمــي واإلخنــراط يف النســق القيــادي للمعارضــات اخلارجيــة إلجهــاض عملهــا يف الدفــاع عــن الثــورة الســلمية.

6ـ دعــوة مواليــه مــن التنظيمــات واجملموعــات املســلحة ملشــاركته يف قمــع املتظاهريــن » كميليشــيات حــزب هللا 
اللبنــاين » والعديــد مــن كتائــب شــيعية عراقيــة وإيرانيــة إىل جانــب الشــبيحة، إضافــة إىل فســح اجملــال يف تشــكيل 
جمموعــات وتنظيمــات وكتائــب مســلحة ابســم املعارضــة )مــن املفــرتض أهنــا تدافــع عــن الثــورة والشــعب( لكــن يف 
حقيقــة األمــر كانــت هتــدف إىل القضــاء علــى اجليــش احلــر الــذي تشــكل ابألســاس مــن املنشــقني مــن اجليــش 

الســوري
 )من ضباط وصف ضباط وجنود أحرار(.

أمــام كل هــذه اإلجــراءات املتخــذة بشــكل ممنهــج كانــت الثــورة تفتقــد إىل قيــادة سياســية متمرســة يف املعارضــة 
السياســية، حيــث كان انــدالع الثــورة عفــوايً، إنطاقــاً مــن إرادة مجاهريــة ترفــض اإلذالل وتطالــب ابحلريــة والكرامــة 
مــن دون أن يقودهــا حــزب سياســي بشــكل منظــم، وابلتــايل كانــت الثــورة مكشــوفة للنظــام بــكل إمكانياهتــا 
وتفاصيلهــا،.. واســتغااًل لتلــك احلالــة إســتطاع النظــام إخــرتاق صفــوف الثــورة وكذلــك تلــك الــدول الــي أرادت 
أن تســاعد الثــورة الســورية حتركــت وفــق أجنداهتــا لتوظيــف العديــد مــن املقيمــني الســوريني يف اخلــارج كمنتدبــني هلــا 
وتشــكيل إطــار ابســم املعارضــة )مــن املفــرتض أن يتــم مــن خاهلــا دعــم الثــورة( إال أهنــا يف حقيقــة األمــر مارســت 

تلــك املعارضــة اإلجتــار ابلثــورة الســورية وكراماهتــا.
ولطاملــا أن املعارضــة بشــقيها )السياســي والعســكري( فشــلت يف متثيــل الثــورة وإرادهتــا ال يعــي ذلــك أبن الثــورة 
أسقطت وفشلت يف حتقيق أهدافها، يف حني أن الثورة هي إرادة شعب إنطلقت بعفويتها احلرة منذ البداية من 
دون إصغــاء إىل خطــاابت املعارضــة املهزومــة ابألســاس املتمثلــة يف قيــادات إعــان دمشــق الــي أنت بنفســها عــن 
القيــادة وتراجعــت عــن مواجهــة النظــام وبطشــه، معتــرة منــذ البدايــة أن وراء الثــورة أانس مــن )اجلــن(! مــع األســف 
الشــديد، وابلتــايل يف كل مراحــل الثــورة تشــكلت بــني املعارضــة والثــورة مســاحة واســعة مــن املفاهيــم املتناقضــة، 
حيــث بقيــت الــروح الثوريــة يف ضمــر الشــعب الســوري حيــة، وهــي مصممــة علــى التغيــر الدميقراطــي للحصــول 
علــى حريــة الشــعب وكرامتــه، إىل جانــب التأكيــد علــى أن املعارضــات بــكل منصاهتــا املختلفــة ال متــس مبصلحــة 

الشــعب الســوري وثورتــه بصلــة.
فالثــورة مســتمرة وموقــدة يف ضمــر شــعب قــدم أعــز مــا عنــده مــن األرواح وال ميكــن أن ترتاجــع عــن أهدافهــا مقابــل 
ســقوط تلــك املعارضــات مبنصاهتــا املريبــة ابلتــوازي مــع ســقوط النظــام يف حقيقتــه اإلســتبدادية لطاملــا أن الوطــن وقــع 
رهينــة لــدول تلعــب مبصــره تازمــاً مــع حتقيــق مصاحلهــا الــي تتعــارض يف اجلوهــر مصــاحل وإرادة الشــعب الســوري. 
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Burhan Galyun, 3 Mayıs 1945’te Humus’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı. 
Ardından öğretmen okulunda eğitimine devam etmek ve ardından Şam Üniversitesi’nde öğrenimine 
başlamak için Şam’a gitti. 1969 yılında Felsefe ve Sosyoloji alanında lisans derecesi ile mezun oldu ve 
Halk Eğitimi alanında diploma aldı. Yükseköğrenimi için Fransa’ya gitti. Burada Paris 8 Üniversitesi’nde 
Siyasal Sosyoloji alanında 1974 yılında, Suriye’de 1945-1970 Yılları Arasında Devlet ve Sınıf Çatışması 
konulu doktorasını, Nikos Polantzas’ın danışmanlığında tamamladı. 1974 yılında Şam Üniversitesi’nde 
ders verme girişimi başarısız olunca, Felsefe ve Beşeri Bilimler alanında doktora yapmak için Paris’e 
döndü. 1982 yılında Arap toplumlarında modernite krizi konulu ve “İlerleme Dili, İktidar Dili: Çağdaş Arap 
Düşüncesinde Modernizm” başlıklı tezini, François Chatelle’in danışmanlığında tamamladı. Fransa’da 
doktorasını yaparken, Cezayir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak görev 
yaptı. Sonrasında ise 1978 yılından itibaren Fransa’ya yerleşti ve UNESCO’da danışman olarak çalıştı ve 
dünya genelinden ve Arap dünyasından birçok araştırma merkeziyle işbirliği yaptı.
1990 yılında, Yeni Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve araştırma müdürü olarak göreve başladı. 
Ardından 1996 yılında aynı üniversitede Siyasal Sosyoloji Profesörlüğü kürsüsünü ve bu kürsüye bağlı 
Çağdaş Doğu Çalışmaları Merkezi’ni idare etti. Üniversite hayatı boyunca Galyun, Arap dünyasında 
ve uluslararası çapta birçok konferansa, münazaraya, düşünsel ve kültürel oturuma katıldı. Arapça 
ve başka dillerde çok sayıda kitap, araştırma, inceleme, makale ve gazete yazısı yayınladı. Yine birçok 
yükseköğretim tezine danışmanlık yaptı. Çalışmasının ana eksenini bireylerin ve toplumların özgürlüğünü 
kısıtlayan hakimiyet sistemleri ve zorbalık mekanizmalarını çözümlemek oluşturduğundan, ilmi çalışmayı 
ve ilmi uygulamayı birbirinden ayırmadı. Galyun, bir sosyoloğun araştırdığı toplumu ancak yaşadığı 
tarihsel dönüşüm süreçlerine katılım sağlayarak anlayabileceğini savunmuştur. Bu yalnızca ahlaki ve 
sosyal bağlılık düşüncesinden değil, aynı zamanda epistemolojik çalışma ve toplumu tanıma mantığından 
kaynaklanmaktadır. Zira bilgi olmadan uygulama kör kalacak, uygulama olmadan da bilgi fakir ve yalnızca 
düşünceden ibaret olacaktır. Galyun çalışmalarında, kültür, politika, toplum, küreselleşme ve uluslararası 
hakimiyet sistemlerine yönelik eleştirel teorileri bir araya getirmiş ve gelişmekte olan toplumların – özellikle 
de geçtiğimiz asırdan itibaren Arap toplumlarının – karşılaştığı sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olacak 
tarihsel-sosyolojik eleştiri metodunu vaz etmeyi arzulamıştır. Aynı şekilde çağdaş birçok araştırmacının 
üzerinde çalıştığı toplumsal dönüşümler konusunda yeni görüşler getirmiştir. Toplumların kaderini sabit bir 
kültürün niteliğine yahut katı bir gelenek sistemine bağlayan hakim görüşlerin aksine Galyun, bu hususlara 
birbirlerinden bağımsız birer dünya olarak bakmamış ve Arap dünyasını analiz ederken üç etken üzerinde 
durmuştur: Birinci etken, hiçbir toplumun dışarıya tamamen kapalı biçimde, bölgesel ve uluslararası ilişki, 
alışveriş ve etkileşimden uzak yaşamıyor olması gerçeğidir.
İkinci etken, toplumların birbirinden bağımsız tarihlerle var olmadığı gerçeğidir. Nitekim toplumlar arasında 
geçmişte de etkileşimler bulunmuş olmaktadır. Bu nedenle, hiçbir toplum durağan ve donuk; hiçbir şekilde 
değişmeyen yahut kültürel, siyasi ve toplumsal sistemlerini belli bir şeklin dışına asla çıkarmayan bir 
yapıya sahip değildir. Bilakis, toplumların içerisindeki gruplar medeniyet kervanına katılmak ve çağa ayak 
uydurmak ister. Bu da, birey ve toplumlarda kendi kaderine hakim olma duygusunu arttıran özgürleşme 
iradesinin kaynağıdır.
Üçüncü etken ise, toplumlar ve topluluklar arasındaki bu olumlu ve olumsuz kültürel ve tarihsel etkileşim 
ve özel ve genel zamanlardaki iç içe geçmişliğin, insanlık tarihinin ana eksenini oluşturmasıdır. Aynı şekilde 
bu, medeniyet birliğini, insanın isteklerinin benzerliğini ve insanların savaş, çatışma ve felaketlerin arka 
planında daima dayanışma ve birliği arzuladığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Galyun’un siyasi serüveni, 
bu ilmi serüveninden bağımsız değildir. Galyun, yetmişli yıllarda Filistin’deki direniş hareketlerinin 
faaliyetlerinde yer almış, Arap dünyasını kasıp kavuran diktatörlüğe karşı fikri ve siyasi faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bu faaliyetleri nedeniyle kendisi ve yol arkadaşları hakkında gıyabi tutuklama kararı 
çıkarılmış ve Suriye pasaportu iptal edilmiştir. Bu nedenle Fransa’ya siyasi sığınma talebinde bulunmuş ve 
siyasi faaliyetlerini buradan devam ettirmiştir. 1983 yılında Arap münevverler ve akademisyenlerle birlikte 
merkezi Kahire olan “Arap İnsan Hakları Örgütü”nün kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Aynı şekilde 2001 
yılında faaliyetine başlayan Şam Baharı Forumu’nun etkin hale gelmesine destek vermiş ve 2005 yılında, 
Suriye’deki demokratik muhalif güçlerin birleştiği bir cephe tesisini amaçlayan Şam Demokratik Dönüşüm 
Deklarasyonu Topluluğu’nun kuruluşunda yer almıştır. 2011 yılında başlayan Arap Baharı devrimleri, 
sosyolojide hakim görüş olan Arapların dışlandığı tezleri ortadan kaldırarak, Arap toplumlarının diğer 
halklar gibi önem arz ettiğini ve özgürlüğü ne denli arzuladığını gözler önüne serdi. Galyun, tüm gücüyle bu 
devrimlerin arkasında durdu ve vaktinin büyük çoğunluğunu bu devrimlerle ilgili çalışmalara adadı. Tunus, 
Mısır, Yemen, Bahreyn ve Libya’daki devrimlerin ardından, Mart 2011’de Suriye devrimi patlak verdiğinde 
Burhan Galyun’un ismi Suriye muhalefetinin önde gelen lider adayları arasında yer almaya başladı. 2 Ekim 
2011’de, çatısı altında en çok muhalif grubu ve sahadaki devrim aktivistlerinin temsilcilerini bir araya getiren 
Suriye Ulusal Koalisyonu’nun ilk başkanı seçildi. Koalisyon, Suriye halkı, aktivistler ve uluslararası toplum 
tarafından büyük bir şevkle karşılandı ve dünya devletlerinin çoğu tarafından Suriye halkının temsilcisi 
kabul edildi. Koalisyon, başta yeni Suriye’yi demokratik, uygar, çoğulcu ve dini, milleti, toplumsal sınıf, 
cinsiyeti önem arz etmeksizin bütün Suriyelilere karşı eşitlikçi olarak resmeden beyannamesi olmak üzere, 
birçok siyasi belge yayınladı ve Suriyelilerin birlik ve beraberliğini kuvvetlendirmeye çabaladı.
17 Mayıs 2012’de, muhalif güçler arasındaki şiddetli anlaşmazlık ve bölünmelerin çalışmaları felce 
uğratmasını protesto etmek amacıyla, koalisyon başkanlığından istifa etti. Sonrasında ise siyasi aktivistlerle 
halka karşı yapılan kanlı harekata karşı mücadele için çabalarını sürdürdü. Aynı şekilde Arap devrimleri 
tecrübesine yönelik, ileride onur, özgürlük ve barış için verilecek mücadelelerde ihtiyaç duyulacak dersleri 
çıkarmak amacıyla, eleştirel bir değerlendirme çalışması yaptı.

ولــد برهــان غليــون يف محــص ســورية يف 3 مايــو 1945 وتلقــى فيهــا دراســاته االبتدائيــة واالعداديــة مث انتقــل إىل دمشــق، ملتابعــة 
دراســاته يف دار املعلمــني وبعدهــا يف جامعــة دمشــق، الــي ختــرج منهــا عــام 1969 إبجــازة يف الفلســفة والعلــوم االجتماعيــة 
ودبلــوم يف الرتبيــة العامــة، وانتقــل إىل فرنســا ملتابعــة دراســاته العليــا، وحصــل علــى شــهادة دكتــوراه احللقــة الثالثــة يف علــم االجتمــاع 
السياســي )1974( مــن جامعــة ابريــس الثامنــة علــى رســالة حــول الدولــة والصــراع الطبقــي يف ســورية 1945-1970، حتــت 
إشــراف نيكــوس بوالنتــزاس، وبعــد حماولــة فاشــلة للتدريــس يف جامعــة دمشــق 1974، عــاد إىل ابريــس إلعــداد دكتــوراه الدولــة يف 
الفلســفة والعلــوم االنســانية الــي حصــل عليهــا عــام 1982 عــن رســالة حــول أزمــة احلداثــة يف اجملتمعــات العربيــة بعنــوان : خطــاب 
التقــدم خطــاب الســلطة، فكــرة احلداثــة يف الفكــر العــريب احلديــث، حتــت إشــراف فرنســوا شــاتليه،  وخــال إعــداده دكتــوراه الدولــة 
عمــل يف جامعــة اجلزائــر كأســتاذ حماضــر يف معهــد العلــوم االجتماعيــة يف العاصمــة اجلزائريــة قبــل أن يعــود لاســتقرار يف ابريــس 
منــذ عــام 1978، حيــث عمــل مستشــاراً يف املنظمــة الدوليــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو، وتعــاون مــع العديــد مــن مراكــز 

البحــث العامليــة والعربيــة.
 يف عــام 1990 بــدأ مســرته اجلامعيــة كمــدرس ومديــر لألحبــاث يف جامعــة الســوربون اجلديــدة، مث شــغل كرســي اســتاذ االجتمــاع 
السياســي يف اجلامعــة نفســها منــذ عــام 1996 كمــا أدار مركــز دراســات الشــرق املعاصــر التابــع هلــا. وخــال مســرته اجلامعيــة 
شــارك برهــان غليــون يف الكثــر مــن املؤمتــرات العلميــة وحلقــات النقــاش والنــدوات الفكريــة والثقافيــة، يف العــامل العــريب والعــامل، 
ونشــر العديــد مــن املؤلفــات واألحبــاث والدراســات والكتــب واملقــاالت الصحفيــة ابللغــة العربيــة واللغــات االجنبيــة، كمــا أشــرف 
علــى العشــرات مــن الرســائل اجلامعيــة. وألن حمــور نشــاطه كان العمــل علــى تفكيــك نظــم الســيطرة وآليــات اإلكــراه الــي حتــول 
دون حتــرر االنســان، أفــرادا وجمتمعــات، مل يفصــل غليــون بــني النشــاط العلمــي واملمارســة العمليــة، ويعتقــد أنــه ال ميكــن للباحــث 
االجتماعــي أن يفهــم اجملتمعــات الــي يدرســها مــن دون أن يكــون شــريكاً يف عمليــة التغيــر والتحــرر التارخيــي الــي تعيشــها، ال 
ينبــع هــذا مــن منطــق االلتــزام األخاقــي واالجتماعــي فحســب وإمنــا مــن منطــق العمــل االبســتموجلي واملعرفــة االجتماعيــة ذاهتــا، 
فمــن دون املعرفــة تبقــى املمارســة عميــاء، ومــن دون املمارســة واالخنــراط يف احلركــة االجتماعيــة تظــل املعرفــة فقــرة وأتمليــة جمــردة.

 مجــع غليــون يف أعمالــه النظريــة بــني نقــد الثقافــة ونقــد السياســة ونقــد اجملتمــع ونقــد العوملــة ونظــام اهليمنــة الدوليــة، طمــح فيهــا إىل 
وضــع أســس منهــج نقــد اجتماعــي ترخيــي يســاهم يف إعــادة طــرح األســئلة وصــوغ اإلشــكاليات ومعاجلــة املشــاكل الكــرى الــي 
تواجههــا اجملتمعــات الناميــة، والعربيــة منهــا بشــكل خــاص، منــذ بدايــة القــرن املاضــي، كمــا جيــدد رؤيتنــا للعديــد مــن املســائل الــي 
شــغلت ابحثــي عصــره حــول حقيقــة التحــوالت اجلاريــة يف هــذه اجملتمعــات. فبخــاف مــا كان ســائداً مــن طروحــات تربــط مصــر 
اجملتمعــات مباهيــة ثقافيــة اثبتــة أو بنظــم وتقاليــد جامــدة، وتنظــر إليهــا كمــا لــو كانــت عــوامل منفصلــة عــن بعضهــا، ركــز غليــون يف 

حتلياتــه للواقــع العــريب علــى ثاثــة عوامــل:
األول: أنــه ال توجــد جمتمعــات تعيــش يف حلقــة مغلقــة معزولــة عــن غرهــا وقائمــة بذاهتــا، تتحــرك خــارج نظــام مــن العاقــات 

والتبــادالت والتفاعــات االقليميــة والعامليــة.
والثــاين: أن اجملتمعــات ال تعيــش يف تواريــخ منفصلــة ومتوازيــة وإمنــا تتفاعــل يف مــا بينهــا يف إطــار زمــي يــزداد تشــابكاً وانصهــاراً 
ابضطــراد، وهلــذا الســبب ال توجــد جمتمعــات ســاكنة وجامــدة ال تتغــر أو تعيــد إنتــاج نفســها ونظمهــا الثقافيــة والسياســية 
واالجتماعيــة وتبقــى حبيســتها إىل األبــد، وإمنــا، ابلعكــس، تشــكل تطلعــات اجلماعــات والشــعوب إىل اللحــاق بركــب احلضــارة 
القائمــة، واالنــدراج ابلعصــر ومتثــل قيمــه، املنبــع العميــق إلرادة التحــرر واالنعتــاق مبقــدار مــا تعــزز الشــعور ابلســيطرة علــى املصــر 

لــدى األفــراد واجلماعــات.
والثالــث: أن هــذا التفاعــل الثقــايف والتارخيــي معــاً، ســلباً وإجيــاابً، بــني اجملتمعــات واجلماعــات، والتداخــل بــني األزمنــة اخلاصــة 
والزمــان العاملــي، يشــكل حمــور تريــخ االنســانية، واملدخــل لفهــم وحــدة احلضــارة وتقــارب تطلعــات اإلنســان ووحدهتــا والنــزوع 

االنســاين الدائــم، يف مــا وراء احلــروب والنزاعــات والكــوارث، إىل التضامــن والوحــدة. 
 ال تنفصــل مســرة غليــون السياســية عــن هــذه املســرة العلميــة، وقــد بــدأت منــذ الســبعينيات ابالخنــراط إىل جانــب حــركات 
املقاومــة الفلســطينية، ومبشــاركته يف النشــاطات الفكريــة والسياســية ضــد الديكتاتوريــة الدمويــة الــي اكتســحت العــامل العــريب، 
وبســبب ذلــك صــدر ضــده ورفاقــه عــام 1975 حكــم غيــايب ابلســجن، وســحبت الســلطات الســورية جــواز ســفره، واضطــر إىل 

طلــب اللجــوء السياســي يف فرنســا. 
جــاءت ثــورات الربيــع العــريب عــام 2011 الــي أطاحــت أبطروحــات االســتثناء العــريب الــذي ســوق لــه العلــم االجتماعــي الســائد، 
لتؤكــد حيويــة اجملتمعــات العربيــة وتطلعهــا العميــق، كبقيــة جمتمعــات العــامل، حنــو احلريــة واالنعتــاق، فوقــف غليــون بــكل ثقلــه خلفهــا 
وكــرس هلــا اجلــزء األكــر مــن وقتــه وجهــده النظــري والعملــي، وعندمــا اندلعــت ثــورة آذار مــارس ا2011 يف ســورية بعــد ثــورات 
تونــس ومصــر واليمــن والبحريــن وليبيــا بــرز اســم برهــان غليــون كأحــد أبــرز املرشــحني لقيــادة املعارضــة الســورية وتوحيــد شــتاهتا 
وحشــدها وراء الثــورة الشــعبية، فأختــر يف 2 تشــرين اول اكتوبــر 2011 أول رئيــس للمجلــس الوطــي الســوري، الــذي مجــع حتــت 
لوائــه أوســع فئــات املعارضــة وممثلــي نشــطاء الثــورة امليدانيــني، واســتقبل اجمللــس حبمــاس ابلــغ مــن الــرأي العــام الســوري والنشــطاء 
واجملتمــع الــدويل واعــرتف بــه املمثــل للشــعب الســوري مــن قبــل أكثــر حكومــات العــامل، وأصــدر العديــد مــن الواثئــق السياســية 
املهمــة ويف مقدمهــا وثيقــة العهــد الوطــي الــي رمســت مامــح ســورية اجلديــدة دولــة دميقراطيــة مدنيــة وتعدديــة تســاوي بــني الســوريني 

مجيعــاً، بصــرف النظــر عــن الديــن والقوميــة والطبقــة االجتماعيــة واجلنــس، وتعمــل علــى تعزيــز وحدهتــم وتضامنهــم.
يف 17 أاير مايــو 2012 قــدم غليــون اســتقالته مــن رائســة اجمللــس احتجاجــاً علــى تنــازع قــوى املعارضــة وانقســامها الــذي شــلَّ 
نشــاطه، وعــاد إىل العمــل يف صفــوف النشــطاء السياســيني لتنســيق اجلهــود واملبــادرات مــن أجــل مواجهــة االنقــاب الدمــوي علــى 
الشــرعية الشــعبية، والعمــل، يف مــوازاة هــذا النشــاط، علــى وضــع مراجعــة نقديــة لتجربــة الثــورات العربيــة واســتخاص دروســها 

التارخييــة الــي حتتــاج إليهــا الشــعوب يف معاركهــا القادمــة مــن أجــل الكرامــة واحلريــة والســام.

Suriyeli Şahsiyetler
شخصيات سورية

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي سوري 
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هدوء ما قبل العاصفة
 وحرب العشر سنوات في سوريا

د. فادي قورقماس

Fırtına Öncesi Sessizlik
 ve Suriye’deki On Yıllık Savaş

Dr. Fadi Korkmaz

Herkes, Suriye’deki savaşın bittiğine ve kesin bir biçimde son bulduğuna inanıyordu. Ancak bu herkesin 
inandığı şey; bense size bunu, yıllardır söylediğim gibi yine söylüyorum: Suriye’de yaşanan şey asla bir 
savaş değildi. Aksine hakim rejimle, kendi kendine ve Esed rejiminin asıl destekçisi olan Batılı devletler-
in oyununa gelerek yeni bayrağıyla isyan eden halktan bazı gruplar arasında meydana gelen güvenlik 
çatışmalarından ibaretti. Şu anda yaşanan ise, fırtına öncesi sessizliğe benzeyen geçici bir ateşkestir. Zira 
Esed, Şam’da kalacak ve ateşkes, Suriye’deki darbe yıllarını hatırlayacağımız zaman gelinceye dek de-
vam edecektir. Ardından yeni darbeler baş gösterecek ve başkent Şam’ın yürüttüğü savaş sonrasında, 
iktidarı ele geçirmek isteyenlerin eliyle Şam’ın bizzat kendisi yerle bir edilecektir.
Şam’ın idarecilerine karşı çeşitli devletlerin desteğiyle yapılacak olan darbe sonucunda Esed, uluslar-
arası güvenceler doğrultusunda ülke dışına kaçırılacaktır. Ancak darbeler, ister siyasi, ister askeri isterse 
de farklı İslamcı milis gruplar tarafından yapılsın, yaşanmaya devam edecektir. Geçmişte devrimcilikle 
anılanlar, Suriye’yi yönetenlerin izniyle çeşitli devletlerden destek alacaklardır. Fakat sonuç Şam’ın ve 
bazı çevre illerin yıkılması ve darbeciler ve halktan destekçileri arasında toplumsal ve mezhepsel kinin 
yayılması olacaktır. Böylece bu şehirlerde keyfi katil olayları, yıkım, tedhiş ve tam bir kaos hakim olacak-
tır. Ardından ise Amerika Birleşik Devletleri, Körfez ülkeleri ve onların desteklediği Suriye’de birbiriyle 
savaşıp duran gruplarla birlikte askeri olarak Suriye’ye müdahale edecektir. Genelkurmay Başkanlığı’nı 
ele geçirecek ve söz konusu grupları İslamcı gruplarla ve darbecilerin içindeki muhaliflerle mücadele 
adı altında idare edecektir. Ancak hakikatte ABD, farklı eyaletler için ordu hazırlayacak ve buna pren-
sipte federal sıfatını yakıştıracaktır. Aslında ise bu, bahsi geçen federal yapıdaki eyaletler arasında kendi 
içlerinde mezhebi ve dini nedenlerle savaşmalarını bahane ederek sınırlar çizme, ardından ise bölünmenin 
başlangıcı olacaktır. Elbette ortaya büyük 
bir güvenlik kaosu çıkacak, anlaşmazlık baş 
gösterecek ve koalisyon ülkelerinin darbeler 
sonucu yaşanan katliamları önleme bahane-
siyle yapmış oldukları müdahale sırasındaki 
bombardımanlar nedeniyle altyapı yerle bir 
olacaktır.
Çok mezhepli ve milletli bir halkın, on yıl 
birbiriyle savaştıktan sonra birlik olması 
mümkün değildir. Modern dünya tarihinde 
bunun aksi bir örnek yoktur. Yugoslavya 
bunun en taze örneğidir. Hatta Ukrayna, 
bir iç savaş olmadan bölünme riskiyle karşı 
karşıyadır.
Arap dünyasında, Irak hala oluşumlarını bir 
arada tutabilmektedir. Somali ise geçmişte 
başarısız olmuştur, aynı şekilde Sudan da.
Suriye kısa vadede bölünme riskiyle karşı 
karşıya kalmayabilir. Ancak daha büyük bir 
tehlike olan çözülmeyle karşı karşıyadır. 
Bu ise bölünmeden bin kat daha kötüdür. 
Çözülme, merkezi otoritenin yerine fiili 
egemenliğini ortaya koyacak güçte yeni bir 
otorite gelmeden ortadan kalkması demektir. Böylece ülke, silahlı grupların ve çetelerin yönettiği farklı 
boyutlarda adacıklara dönüşecek ve bu gruplar gereksiz yere birbiriyle savaşıp duracak, kaos ise hiç bit-
meyecektir.
Böylesi bir durumda Suriyeliler, ülkelerinin dışına sığınmaya mecbur kalacaklardır. Şu andaki mültecile-
rin sayısıyla kıyaslandığında, önümüzdeki on yıl içerisinde beş milyon Suriyeli daha mülteci kategorisine 
dahil olacaktır.
Bu nedenle, Suriye’deki olayların henüz son bulmadığını söylüyorum. Önünüzde son yedi yıldır 
yaşadığınızdan çok daha yıkıcı bir savaş var. Gelecek aylar içerisinde, söylediklerimin bir bir 
gerçekleşeceğini görecek, sonuçlarına şahit olacaksınız. Suriye’de emlak, ev ya da toprak sahibi olan-
lar, bu savaş sonrasında her şeylerini kaybedecekler. Başkentte ve Dera, Humus, Halep gibi çevre ille-
rde yaşayan binlerce kişi, savaştan kaçmak için uzak illere göç edecek. Buralarda mülteci kamplarında, 
yardımlarla ve BM’nin verdiği yiyeceklerle yaşamlarını sürdürecekler. Söylediğim gibi, bu savaş 10 yıl 
sürecek. Sonrasındaki 10 yıl boyunca ise Suriye, Rusya ve Amerika’nın hakimiyeti altında olacak.
Böyle bir durum karşısında, Suriye’de savaşın on yıl daha süreceğini söylemek elimizden gelen tek şey!
Suriye vatandaşlığı ortadan kalkacak. Onun yerini fakirliğin, yıkımın ve ancak 100 yıl sonra ayağa kalka-
cak bir ekonominin hakim olduğu ülkelere ait kimlik, pasaport ve vatandaşlıklar alacak.

اجلميــع اعتقــد أو أنــه يعتقــد أن احلــرب يف ســوراي انتهــت ومت إهنائهــا وإضعافهــا وتقليصهــا، ولكــن هــذا مــا 
يعتقــده اجلميــع وإين أقوهلــا لكــم كمــا قلتهــا مــن قبــل منــذ ســنوات إن مــا جــرى يف ســوراي مل يكــن حــرابً أبــداً 
بــل جمــرد مناوشــات أمنيــة بــني النظــام احلاكــم وبعــض فئــات الشــعب الــي اثرت مــن نفســها خمدوعــة بعلمهــا 
اجلديــد الــذي أشــارت بــه عليهــم دول الغــرب الداعــم احلقيقــي لألســد ومــن وضعــه أو حتركــت بتعليمــات دوليــة 
خاصــة وأمــا مــا جيــري اآلن ليــس ســوى هدنــة مؤقتــة تشــبه اهلــدوء قبــل العاصفــة فاألســد ســيبقى يف دمشــق 

واهلدنــة ستســتمر إىل أن حيــني وقــت نتذكــر فيــه ســنوات االنقــاب يف ســوراي فســتظهر االنقــاابت. 
وحــرب ختوضهــا العاصمــة دمشــق وســيتمَّ تدمرهــا شــر تدمــر علــى أيــدي مــن طمــع ابلســلطة، واالنقــاب 
علــى حــكام دمشــق بدعــم مــن دول خمتلفــة عندهــا ســيهرب األســد ضمــن ضمــاانت دوليــة ولكــن االنقــاابت 
ستســتمر ســواًء مــن السياســيني أم مــن قــادة الفصائــل العســكرية أو مــن املليشــيات املتفرقــة مــن إســامية ، 
ومــن كان يدعــى ابلثوريــة ســابقاً، وكا منهــم ســيحصل علــى دعــم خــاص مــن دول خمتلفــة بعــذر مــن ســيقود 
احلكــم يف ســوراي، ولكــن النتيجــة ســتكون الدمــار الكامــل للعاصمــة ولبعــض احملافظــات القريبــة منهــا وســيتم 
انتشــار مــا يدعــى ابحلقــد االجتماعــي والطائفــي بــني عناصــر االنقــاب ومــن يؤيدهــم مــن الشــعب وستنتشــر 
عمليــات القتــل العشــوائي والدمــار املوســع لتلــك احملافظــات ولبناهــا التحتيــة والرتهيــب والفوضــى الكاملــة، 
وعندهــا ســتكون الــوالايت املتحــدة مســتعدة للتدخــل عســكرايً جبيــوش حلفائهــا مــن اخلليــج وممــن دعمتهــم 
مــن الفصائــل املتحاربــة فيمــا بينهــا يف ســوراي، وستســيطر علــى قيــادة أركان احلــرب وســتقود تلــك الفصائــل 
حبجــة القضــاء علــى الفصائــل االســامية ومــن عارضهــا مــن فصائــل االنقــاابت، ولكــن احلقيقــة هــي تؤســس 
جليــوش خمتلفــة لــدول ســيطلق عليهــا مبدئيــاً ابلفيدراليــات، أي البدايــة للتقســيم الكامــل مــع وضــع احلــدود بــني 
دول تلــك الفيدراليــات حبجــة أن شــعوب تلــك املناطــق تتحــارب فيمــا بينهــا علــى أســس طائفيــة وأصوليــة، 

عارمــة  أمنيــة  فوضــى  هنــاك  ســتكون  وطبعــاً 
وعــدم اتفــاق وفقــر مدقــع ودمــار للبــى التحتيــة 
التحالــف  لــدول  العشــوائي  القصــف  بســبب 
والتدخــل بعــذر إليقــاف جمــازر االنقــاابت. 

فــا ميكــن لشــعب متعــدد الطوائــف واإلثنيــات 
مــن  ســنوات  عشــر  بعــد  موحــداً  يســتمر  أن 
االقتتــال، ومــا مــن منــوذج يف التاريــخ املعاصــر 
يوحــي بغــر ذلــك، يوغســافيا أحــدث مثــال، 
وأوكرانيــا رمبــا تكــون علــى طريــق االنقســام حــى 

مــن دون حــرب أهليــة.
عربياً، العراق ما يزال غر قادر على االحتفاظ 
بكياانتــه موحــدة، والصومــال فشــلت مــن قبــل، 

وأخراً وليس آخراً السودان.
قد ال تواجه ســورية خطر التقســيم على املدى 
هــو  أكــر،  خطــر  بصــدد  لكنهــا  القريــب، 
التفكيــك؛ وهــو أســوأ ألــف مــرة مــن التقســيم، 
التفكيــك يعــي اهنيــار الســلطة املركزيــة مــن دون 
أن حتــل مكاهنــا ســلطات بديلــة، قــادرة علــى 
إىل  البــاد  فتتحــول  الفعليــة،  ســيطرهتا  فــرض 
جــزر متفاوتــة األحجــام واملســاحات، حتكمهــا 

اجلماعــات املســلحة والعصــاابت الــي تســتمر يف حالــة ال تنتهــي مــن االقتتــال العبثــي والفوضــى العارمــة مــن 
التدمــر. 

ســتدفع حالــة كهــذه ابملزيــد مــن الســوريني إىل اللجــوء خــارج دايرهــم، وقياســاً علــى أعــداد الاجئــني حاليــاً، 
فــإن مــا ال يقــل عــن مخســة مايــني ســوري ســيضافون إىل ســجات الاجئــني يف الســنوات العشــر املقبلــة.

ولذلــك أقــول لكــم إن مــا حيــدث يف ســوراي مل ينتــه بعــد فهنــاك حــرب أمامكــم، وهــي ليســت مــا كنتــم تعيشــونه 
يف ال 7 ســنوات األخــرة بــل هــي مــن نــوع جديــد وأكثــر دمــاراً، وســناحظ يف الشــهور املقبلــة حتقــق مــا قلتــه 
وستســمعون قبــل أن تــروا النتائــج وحتقــق مــا قلتــه فمــن لديــه أمــاك يف ســوراي أو بنــاء أو أرض فلــن تســلم 
مــن هــذه احلــرب وسيخســرون كل مــا ميلكونــه وســتاحظ جلــوء اآلالف مــن العاصمــة ومــن حمافظــات أخــرى 
ســورية كدرعــا ومحــص وحلــب وغرهــا إىل مناطــق بعيــدة عــن أجــواء احلــرب مســتغيثني ابخليــم وبعــض الطعــام 
مــن األمــم املتحــدة وكمــا قلــت ستســتمر احلــرب 10 ســنوات وبعدهــا 10 ســنوات أخــرى حتــت الســيطرة 

للجيــش الروســي واألمريكــي. 
إزاء وضع كهذا، يصبح الكام عن استمرار الصراع لسنوات عشر مقبلة هو احلل يف سورية!.

وســيتم الغــاء اجلنســية الســورية وســيكون البديــل عنهــا هــو هــوايت وجــوازات وجنســيات لــدول جديــدة مدمــرة 
منهــارة يظللهــا فقــر مدقــع ودمــار شــامل واقتصــاد لــن يقــوم إال بعــد 100 عــام .

Suriyeli Araştırmacı-Yazarكاتب وابحث سوري 
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ينبغــي لرتكيــا اســتقبال الذكــرى املئويــة لقيــام اجلمهوريــة عــام 2023 بعــد القضــاء علــى مجيــع الصراعــات الداخليــة؛ إذ لــن ميكــن إنشــاء تركيــا 
جديــدة دون التخلــص مــن مجيــع التحــزابت السياســية اخلبيثــة الــي تــدار مــن اخلــارج وتســتمد قوهتــا بشــكل كبــر مــن الظــروف العامليــة الــي حدثــت 
يف القــرن املاضــي. لــن ميكــن مبقــدور أنقــرة قطــع الطريــق أمــام التدخــات اخلارجيــة مثــل إرهــاب تنظيــم )يب كا كا( ومــا حــدث خــال حماولــة 
االنقــاب الفاشــلة العــام املاضــي دون أن تواجــه أفــكار الصــراع والفرقــة هــذه، ذلــك أن مجيــع هــذه األمــور تســتغل كأداة للتدخــل اخلارجــي، وإذا 
فشــلت تركيــا يف اخلــروج منتصــرة مــن هــذا الصــراع فإهنــا مــن الصعــب أن تســتقبل عــام 2023 وهــي كيــان متحــد، انهيكــم أصــًا عــن أن تنمــو 

وحتقــق املزيــد مــن التقــدم.
تركيــا تقــاوم التدخــل اخلارجــي منــذ أربعــة عقــود: تكافــح تركيــا اإلرهــاب منــذ 40 عاًمــا، لكنهــا يف الواقــع تكافــح التدخــل اخلارجــي منــذ 40 
عاًمــا، وهلــذا فــإّن مكافحــة تنظيمــي )يب كا كا / يب يــي دي( اإلرهابيــني يعتــر دفاًعــا عــن الدولــة ضــّد احتــال أجنــي وتدخــل خارجــي، وكذلــك 
فــإن تنظيــم )غولــن( اإلرهــايب هــو حماولــة احتــال خارجــي يــدار مــن قبــل املركــز نفســه الــذي يديــر أنشــطة )يب كا كا( اإلرهابيــة. وال ريــب أن 
الكفــاح الــي تقــوم عليــه تركيــا منــذ حماولــة االنقــاب العــام املاضــي هــو كذلــك دفــاع ضــد هتديــد خارجــي وحماولــة احتــال أجنــي، ابلضبــط كمــا 
هــو احلــال ابلنســبة ملســألة )يب كا كا(، هــذا فضــًا عــن أّن حــزام اإلرهــاب الــذي حياولــون أتسيســه مشــايل ســوراي عنــد النقطــة صفــر مــن حــدودان 

يعتــر إعــداًدا حملاولــة احتــال أجنــي، وهلــذا فــإن إفشــال هــذه احملاولــة هــو كفــاح قومــي هدفــه إنقــاذ تركيــا.
املعارضــة احملافظــة والتدخــل الداخلــي: مثــة خمــاوف أكــر، أال وهــي أننــا أمــام هتديــد مماثــل أيتينــا مــن جانــب بعــض التيــارات السياســية الــي تتوســع 
يف الداخــل بشــكل متوافــق مــع العقــل السياســي الــذي يقــف وراء التخطيــط حملــاوالت حصــار تركيــا وتدمرهــا مــن الداخــل وحــى متزيقهــا مثــل 
)يب كا كا( وحــزام اإلرهــاب. فهــذه الكيــاانت، مثلهــا مثــل تنظيمــي )يب كا كا  وغولــن( اإلرهابيــني، تســتغل وستســتغل كوســائل متاحــة لتدمــر 
مســرة تركيــا حنــو املســتقبل مــن خــال ترخيهــا العريــق املمتــد أللــف عــام. إن املعارضــة واحلــركات السياســية يف تركيــا اليــوم مبنيــة بشــكل كبــر علــى 
خطــاابت التدخــل اخلارجــي الــذي نتحــدث عنــه، بــل إهنــا حتولــت إىل أدوات للتدخــل مــن الداخــل، وأعتقــد أن العــام املقبــل سيشــهد يف هــذا 

اإلطــار تشــكل )معارضــة حمافظــة( أكثــر حــدة وعناصــراً.
احلالــة الســعودية ومــور الغــرب اجلديــد: أســتطيع القــول إن هــذه التيــارات اجلديــدة ســتحصل علــى دعــم مــن الغــرب لتفــرز خطــاابً سياســياً يهــز 
الــرأي العــام الداخلــي؛ إذ إهنــم ســيعملون بشــكل متوافــق مــع العقــل السياســي العاملــي الــذي يهــدف للنيــل مــن منطقتنــا، كمــا ســرتغب يف التخلــي 
عــن جــزء كبــر مــن الرســائل التارخييــة الــي متنــع تركيــا مــن احملافظــة علــى صمودهــا. إن اخلطــة الــي حياولــون تطبيقهــا يف الســعودية حاليــاً مهمــة للغايــة 
يف هــذا اإلطــار، فعندمــا فشــلوا يف التدخــل اخلارجــي يف تركيــا منــذ انقــاب عــام 1997 ووجــدوا صعوبــة يف جــذب تركيــا إىل ذلــك )احملــور( ومل 
يفلحــوا يف تدخاهتــم اخلارجيــة املتواليــة يف تركيــا الــي اتبعــت سياســة تتوافــق مــع خريطــة القــوى اجلديــدة يف القــرن احلــايل؛ بــدأت مســاعي تشــكيل 
)حمــور غــريب جديــد( وفــق أولــوايت الــوالايت املتحــدة وإســرائيل، حمــور ميتــد مــن اخلليــج العــريب إىل مصــر ويــروج لــه مــن خــال اإلمــارات والســعودية.

هل ينفذون سيناريو مشابه يف بالدان؟
جيــب لفــت االنتبــاه خصوصــاً يف هــذه األثنــاء إىل التغــر العميــق الــذي تشــهده تركيــا وابكســتان وإندونيســيا، فهــذه البلــدان الــي تقــع يف احملــور 
الغــريب عندمــا أدركــت أن التهديــد أيتيهــا مــن الغــرب بــدأت ختطــو خطــوات جــادة حنــو مســتقبل جديــد مــن أجــل شــعوهبا، واجتهــت حنــو أكثــر 
التغيــرات يف ترخيهــا السياســي جديــة. مل يعــد أمــام الغــرب والــوالايت املتحــدة تقريبــاً أي فرصــة أو إمكانيــة لإبقــاء علــى تلــك البلــدان داخــل 
)احملــور(، لكننــا الزلنــا نشــعر ابلقلــق الشــديد مــن إقدامهــم علــى تنفيــذ منــوذج )الرهــن( الــذي نفــذوه يف الســعودية يف هــذه البلــدان، وهلــذا فمــن 

الواضــح أن تركيــا تواجــه خطــر )تدخــل خارجــي( جديــد.
إننا أمام حماوالت جادة هتدف لتضييق مساحة حترك تركيا سواء من خال التهديدات اإلقليمية أو الداخلية أو اإلرهابية أو حى السياسية.

مل يعــد لدينــا ســوى مــور تركيــا: إهنــا حــرب ضاريــة، أكــر صــراع يف ترخينــا السياســي، أعنــف نقطــة حتــول يف تريــخ اإلرادة الرتكيــة املمتــدة منــذ 
أايم الســاجقة، أقــوى خطــوة يف طريــق إدراك هــذا التحــول التارخيــي واالســتفادة منــه قــدر املســتطاع، لقــد حــان وقــت االحتــاد حتــت مظلــة )حمــور 
تركيــا( والصمــود يف مواجهــة كل حماولــة إلفشــال هــذا الكفــاح الكبــر، ســواء أكانــت قادمــة مــن الداخــل أو اخلــارج. ذلــك أن الكيــاانت الكــرى 
الــي كانــت حتكــم العــامل قــد اهنــارت، كمــا أصبحــت القيــم األخاقيــة واملعاهــدات الدوليــة الــي تعيــق حتــركات الــدول ال أمهيــة هلــا. لقــد صــران أمــام 
عــامل يســتند إىل القــوة وال حيــدد فيــه شــيء إال هبــا، فبعــض الــدول تكتســب القــوة وتعــزز مســاحتها املركزيــة مــن خــال الزعامــة القويــة أو القوميــة 
أو قدراهتــا العســكرية أو االقتصاديــة. مل يعــد هنــاك شــيء امســه النظــام العاملــي، بــل أصبحنــا أمــام شــراكات وعــداوات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف، 

اجلميــع حيــاول إحيــاء جمــده التارخيــي، وتوســيع مســاحة نفــوذه، وكل مــن خطــى خطــوة حنــو املســتقبل كانــت لــه هبــا قيمــة بــني الــدول.
احمللــي هــو مــن ســريبح: إن تركيــا أمــام كفــاح مــن هــذا القبيــل، حتــاول اســتغال الفرصــة الــي يقدمهــا إليهــا التاريــخ، وهلــذا علينــا فهــم الكفــاح الــذي 
تقــوم بــه تركيــا وتنظيــم صفوفنــا وفقــاً لــه، وعلــى اجلميــع إعــادة التفكــر بشــكل مــا إذا كان يقــف يف صــف حمــور تركيــا أو يف صــف الذيــن حياولــون 
حبســها داخــل املســارات الضيقــة. لــن يربــح يف هــذا الصــراع ســوى مــن حافــظ علــى قيمــه القوميــة، ومــن كافحــوا مــن خــال ترخيهــم املمتــد أللــف 
عــام، إن تصفيــة احلســاابت بــني القــوى العامليــة تقــدم إلينــا فرصــاً كبــرة، وال شــك أننــا سنســتغلها، ذلــك أنــه لــن يربــح ســوى مــن كافــح مــن أجــل 

املنطقــة والعــامل وليــس مــن أجــل نفســه فقــط.
2018 ســتكون مــن أصعــب ســنوات التاريــخ السياســي: وهلــذا جيــب االنتبــاه بشــكل كبــر ملــا ميكــن أن يشــهده العــام املقبــل علــى وجــه 
اخلصــوص، وذلــك ملواجهــة اهلجمــات الــي تعتــر تدخــات خارجيــة، ابلتوافــق الكامــل مــع اهلجمــات الــي أتتينــا مــن املنطقــة والغــرب وحــى مــن 
الداخــل. أان شــخصياً أؤمــن أبن عــام 2018 ســيكون مــن أصعــب أعــوام ترخينــا السياســي، فنحــن مجيعــاً متخوفــون مــن انعــكاس التوتــرات 
اإلقليميــة املتوقعــة علــى أوضاعنــا الداخليــة، وهلــذا فيجــب علــى تركيــا مكافحــة هــذه األمــور وكذلــك تضييــق مســاحة حتــركات التدخــات اخلارجيــة. 
هــذا هــو مكافحــة اإلرهــاب وخمطــط حصــار تركيــا مــن مشــال ســوراي والعمليــات الــي ســينفذوهنا مــن الداخــل لعرقلــة املســرة الكــرى، كل هــذه 

األشــياء تدخــات خارجيــة، وهلــذا فــإن الصمــود أمامهــا يعتــر مبثابــة حــرب اســتقال وكفــاح شــعي.
فكــرة الدولــة منــذ ألــف عــام علــى اجلميــع النظــر إىل الصــف الــذي يقــف بــه: الحظنــا يف اآلونــة األخــرة رســائل قويــة بشــأن تصــاحل الدولــة 
مــع جذورهــا التارخييــة وحماولــة معاجلــة اخلافــات الــي شــهدهتا حقبــة اجلمهوريــة والســر حنــو املســتقبل اســتناداً إىل اخلــرة املمتــدة أللــف عــام. ولــن 
يكــون يف )حمــور تركيــا( مــكان لــكل مــن عــارض هــذه الرســائل أو حبــث لنفســه عــن حلفــاء يف اخلــارج، فشــعبنا هــو الــذي ســيقرر يف صــف وحمــور 
مــن يقــف هــؤالء املعارضــون. حنــن أمــام مســاع حلصــار تركيــا ورهنهــا مــن اجلنــوب مــن خــال األنشــطة اإلرهابيــة، كمــا أن هنــاك مــن حيــاول إيقــاف 
تقدمهــا مــن الداخــل، فهــؤالء ســيتحولون إىل هتديــد خارجــي وأداء يف أيــدي القــوى األجنبيــة. وهلــذا فعلــى اجلميــع النظــر يف الصــف الــذي يقــف 

بــه وحيــدد جيــداً أيــن يريــد أن يقــف يف صــراع القــوى الــذي يشــهده العــامل.  

لم يعد لدينا سوى محور تركيا!

إبراهيم قراغول

Bizim için sadece ‘Türkiye ekseni’ vardır!

İbrahimKaragül

Türkiye; 2023’e, içeride bütün çatışma alanlarını ortadan kaldırarak girmek zorunda. Cumhuriyet döneminin 
keskin, yıpratıcı, çözücü ve dışarıdan yönetilen, büyük çoğunlukla Yirminci Yüzyıl küresel konjonktüründen 
beslenen siyasi cepheleşmelerini etkisizleştirmeden, yeni bir Türkiye inşa etmek mümkün olmayacaktır. Bu 
çatışma ve ayrışma düşünceleriyle yüzleşmeden 15 Temmuzgibi,PKK terörü gibi dışarıdan müdahalelerin 
önünü kapatmak mümkün olmayacaktır. Çünkü bunların hepsi dış müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. 
Böyle bir mücadelenin üstesinden gelemeyen Türkiye’nin, bırakın daha da büyüyüp güçlenmeyi, 2023’e kadar 
bir bütün olarak ayakta kalması bile tehlikeye girecektir.
Türkiye, kırk yıldır dış müdahaleye direniyor Kırk yıldır terörle mücadele eden bu ülke, aslında kırk yıldır 
dış müdahaleyle mücadele etmektedir. Bu yüzden PKK/PYD ile mücadele bir işgal girişimine, dış müdahaleye 
karşı savunmadır. FETÖ bir dış işgal girişimidir ve PKK terörünü yöneten merkez tarafından yönetilmek-
tedir. 15 Temmuz ve sonrası verilen mücadele de, tıpkı PKK meselesinde olduğu gibi, bir dış tehdide, işgal 
girişimine karşı savunmadır. Benzer biçimde, Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızın sıfır noktasında oluşturulan 
kuşak, bir dış işgal hazırlığıdır ve o kuşağı boşa çıkarma mücadelesi Türkiye’yi kurtarma mücadelesidir, milli 
mücadeledir.
‘Muhafazakâr muhalefet’ ve “içeriden müdahale..” Biraz daha keskin bir endişe de şudur: PKK, FETÖ, 
terör kuşağı gibiülkemizi çevrelemeye, içeriden çökertmeye hatta parçalamaya dönük girişimlerin arkasındaki 
siyasi akılla uyum içinde içeride geliştirilecek bazı siyasi oluşumların da benzer bir tehdit oluşturması.. Bu 
yapılar da PKK gibi, FETÖ gibi, bin yıllık tarihi ile uyum içinde geleceğe yürüme planlarının çökertilmesi yol-
unda elverişli araçlar olarak kullanılmaktadır ve kullanılacaktır. Bugün içerideki muhalefet, siyasi hareketle-
nmeler büyük oranda söz konusu dış müdahalenin söylemleri üzerine kurgulanmıştır, “içeriden müdahale”nin 
araçları haline gelmiştir. Sanıyorum 2018 yılı içinde daha keskin, daha sert, daha çokuluslu bir “muhafazakâr 
muhalefet” bu çerçevede somutlaştırılacaktır.
S. Arabistan örneği ve “yeni Batı ekseni” Söz konusu yeni oluşumların Batı’dan alacağı destekle, onların 
üreteceği siyasi söylemle iç kamuoyunu dalgalandıracağını, coğrafyamıza yönelik küresel akılla uyum içinde 
çalışacağını, Türkiye’nin bugün güçlü tutmaya çalıştığı tarihi tezlerinin büyük bölümünden vazgeçmekisteye-
ceğini söyleyebilirim. Suudi Arabistan’da denenen formül bu açıdan son derece dikkat çekicidir. 28 Şubat’tan 
beri sürdürülen dış müdahale başarılı olamayınca, Türkiye’yi “eksende” tutmak zorlaşınca, 21. Yüzyıla dönük 
yeni küresel güç haritasına göre pozisyon alan Türkiye’ye ardı ardına yapılan müdahalelerden sonuç çık-
mayınca Basra Körfezi’nden Mısır’a uzanan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve S. Arabistan üzerinden servis 
edilen, ABD ve İsrail önceliklerine göre formatlanmış bir “Yeni Batı ekseni” oluşturuluyor.
Benzer bir senaryo bize uygulanır mı? Türkiye, Pakistan ve Endonezya’daki derin değişime işte tam bu sıra-
da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Batı ekseninde yer alan bu ülkeler, tehdidin Batı’dan geldiğini anlayınca 
kendi gelecekleri için yeni bir gelecek inşa etme yönünde köklü adımlar atmaya başladı. Siyasi tarihlerinin en 
ciddi değişimine yöneldi. Batı için, ABD için artık bu ülkeleri “eksende” tutma imkânı neredeyse kalmadı. Suu-
di Arabistan’da uygulanan “rehin alma modeli”nin bu ülkelere karşı da uygulanabileceğinden ciddi biçimde 
endişe duyuyoruz. Bu açıdan Türkiye’nin de yeni bir “dış müdahale” tezi ile karşı karşıya kalma riski ortadadır. 
İster bölgeden ister içeriden gelsin, ister terör yoluyla ister siyasi oluşumlarla gelsin Türkiye’nin alanını daral-
tmaya dönük ciddi girişimler muhtemeldir.
Bizim için sadece “Türkiye ekseni” var.. Bu, ciddi bir savaştır, siyasi tarihimizin en büyük mücadelesidir. 
Bu, Selçuklu’dan bugüne uzanan tarih yapıcı irademizin en keskin virajıdır. Bu, tarihin dönüşünü yakalama, en 
elverişli biçimde ondan yararlanma yolunda atılan güçlü bir adımdır. Artık “Türkiye ekseni”nde bütünleşme, 
içeriden ve dışarıdan gelen, bu büyük mücadeleyi boşa çıkarmaya dönük her girişime bu eksende direnme 
zamanıdır. Çünkü artık dünyayı yöneten üst yapılar dağıldı. Devletleri sınırlayan ahlâkî değerler, çokuluslu 
sözleşmeler değersizleştirildi. Güce dayalı, sadece gücün belirlediği bir dünya biçimleniyor. Bazı ülkeler güçlü 
liderlikle,  bazı ülkeler milliyetçilikle, bazı ülkeler askeri veya ekonomik varlıklarıyla güç devşiriyor, merkez 
alanını güçlendiriyor. Artık dünya düzeni diye bir şey yok. İkili, çoklu konjonktürel ortaklıklar veya düşman-
lıklar var.  Herkes tarihi tezlerine, iddialarına dönüyor. Her ülke nüfuz alanını genişletmeye çalışıyor. Bu alanda 
kim, ne kadar adım atarsa geleceğin dünyasında o kadar olacaktır.
Yerli olan kazanacak.. İşte Türkiye de böyle bir mücadele veriyor. Tarihin kendine sunduğu fırsatı kullan-
maya çalışıyor. Öyleyse dünyadaki yeni durumu, Türkiye’nin verdiği mücadeleyi iyi anlamak, ona göre duruş 
almak zorundayız. Öyleyse herkes, ne kadar Türkiye ekseninde ne kadar Türkiye’yi dar alanlara hapsetmeye 
çalışanların tarafında iyi düşünmeli. Bu mücadeleyi yerli olan kazanacaktır. Bu mücadeleyi, bin yıllık tarihle 
birlikte verenler kazanacaktır. Küresel güç hesaplaşması bize bu alanda çok ciddi fırsatlar sunmaktadır ve bu 
fırsatlar kullanılacaktır. İçe dönük değil tamamen bölgeye ve dünyaya dönük mücadele verenler kazanacaktır.
2018: Siyasi tarihin en zor yıllarından biri
İşte bu yüzden, bölgemizden, Batı’dan ve içeriden gelecek tamamen birbiriyle uyum içinde dış müdahale ni-
teliği taşıyan tazyiklere karşı, özellikle 2018’de olabileceklere karşı azami dikkat gerekiyor. Şahsen, 2018 
yılının siyasi tarihimizin en kritik yıllarından biri olacağına inanıyorum. Coğrafyada ciddi çalkantılar beklerken 
bunların içeriye yansımasından tedirginiz. Türkiye, hem bunlarla mücadele etmek, hem de dış müdahale al-
anlarını daraltmak zorundadır. Terörle mücadele böyledir. Suriye’nin kuzeyinden kuşatma planı böyledir. Bu 
büyük yürüyüşü durdurmak için içeride yapılacak operasyonlar böyledir. Bunların hepsi dış müdahaledir. Bun-
larla mücadele bir istiklâl savaşı, milli mücadeledir.
Bin yıllık devletdüşüncesi: Herkesdurduğu yere baksın Son zamanlarda devlet aklının tarihi kökleriyle 
barışmasına, Cumhuriyet dönemi ayrışmalarının tedavisine, bin yıllık bir birikimle geleceğe yürümeye dönük 
güçlü söylemler izliyoruz. Bu söylemin dışında kalan ya da bu söylemlere karşı hareket eden, bu amaçla 
dışarıdan ortaklar arayıp bulanlar “Türkiye ekseni”nde olmayacaktır. Artık onlar kimlerin eksenindeyse ona 
milletimiz karar verecektir.
Terörle, güneyden kuşatmayla rehin alınmaya çalışılan ülkemizi, içeriden durdurmaya çalışanlar da bir dış 
tehdit haline gelecektir, bir dış müdahale aracına dönüşecektir. Herkesin durduğu yeri kontrol etmesi, küresel 
ölçekte güç mücadelesinde nerede durduğunu iyi belirlemesi gerekmektedir.
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Türkçe تركي

السياسة تشبه لعبة الشطرنج،  ففي الشطرنج مراحل خمتلفة؛ كالبداية والوسط والنهاية، والسياسة كذلك هكذا.
تقول القاعدة: إن مل حتققوا النجاح يف تلك املراحل الثاثة، فإنكم ختسرون اللعبة يف النهاية.

ومــا حيــدد كيفيــة تســجيل شــخص مــا امســه يف التاريــخ، هــو طريقــة ظهــوره يف املســرح السياســي، ومــا يفعلــه مــن أجــل 
البقــاء يف السياســة، وطريقــة وداعــه للحيــاة السياســية.

واملثــال األخــر هلــذه احلالــة األكثــر غرابــة هــو بــرزاين، وأعتقــد أنــه سيســجله التاريــخ علــى أنــه زعيــم قــد أحلــق الضــرر 
مبســرته كلهــا، وأضــر بشــعبه واضطــر لانســحاب مــن السياســة، بســبب محلتــه األخــرة املتمثلــة يف االســتفتاء الشــعي، 

بعدمــا دخــل احليــاة السياســية، وحتــول إىل زعيــم أســطوري لألكــراد مبــا قدمــه هلــم.
-  صفحة جديدة يف اتريخ خمادعة األكراد

مثــة عبــارة مأســاوية قاهلــا بــرزاين أثنــاء إلقائــه يف كلمــة الــوداع: ) ملــاذا مل تنبــس أمريــكا ببنــت شــفة؟(، وهبــذه العبــارة 
كشــف لنــا عــن القــوة الــي وقفــت وراء االســتفتاء وعــن اجلهــة الــي خدعتــه.

كنــت قــد كتبــت مقالــة بتاريــخ 12-01-2016 بعنــوان تريــخ خمادعــة األكــراد، وهنــاك أشــرت فيهــا إىل كيــف 
تعــرض األكــراد طيلــة التاريــخ للخــداع مــن طــرف روســيا وبريطانيــا وإيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وقــد احتــج 

علــيَّ بســبب ذلــك بعــض قرائــي مــن األكــراد.
تلــك اجلملــة الــي اســتخدمها بــرزاين أثنــاء وداعــه العمــل السياســي، كشــفت عــن صفحــة جديــدة مــن تريــخ خمادعــة 

األكــراد.
-  ملاذا مل تنبس أمريكا ببنت شفة؟.

اي لــه مــن وضــع حمــزن، فوالــده الشــيخ مصطفــى بــرزاين كذلــك تســاءل أبســلوب مأســاوي ملــاذا خذلتــه أمريــكا وتركتــه 
وحــده، وذلــك يف خطــاب أرســله حينهــا إىل وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة هنــري كيســنجر.

وبعــد والــده بســنوات طويلــة، هــا هــو مســعود بــرزاين يرتكــب نفــس اخلطــأ الــذي كلفــه حياتــه السياســية، وذلــك أبن 
وثــق يف أمريــكا وإســرائيل، حســبما فهمنــا.

 -  نقطة الضعف الكرى لدى األكراد هي الدولة.
لقــد انطلــت علــى األكــراد عديــَد املــرات حيــٌل حاكتهــا دول كثــرة منــذ ضعفــت الدولــة العثمانيــة عــام 1806، وقــد 

اســتغلت تلــك الــدول حلــم األكــراد بـــ ) دولــة كرديــة(، وذلــك احللــم هــو نقطــة الضعــف الكــرى لــدى األكــراد.
وبنفــس احللــم تعمــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة علــى خــداع بــرزاين يف العــراق، وتنظيمــي YPG وPKK يف 
ســوراي أيضــاً، وقــد انتحــر بــرزاين سياســياً. وســيلقى تنظيمــا YPG وPKK نفــس املصــر قريبــاً، وعندمــا حتصــل 
الــوالايت املتحــدة علــى كل مــا تريــده مــن دول املنطقــة، ســتتخلى عــن األكــراد أيضــاً، وســتكون قــد خدعتهــم، متامــاً 

مثلمــا فعلــت كافــة الــدول الكــرى يف املاضــي.
وأان أقوهلا بكل أســى وأســف إن األكراد قد ســجلهم التاريخ على أهنم اجملموعة العرقية يف منطقتنا األكثر اســتخداماً 
مــن طــرف الــدول العظمــى واألكثــر اخنداعــاً بتلــك الــدول، وبذلــك أصبــح األكــراد هــم األقليــة الــي تتواصــل معهــا كل 

دولــة يف البدايــة، لتســتخدمها يف حســاابت تريــد تلــك الــدول تصفيتهــا مــع إيــران والعــراق وســوراي وتركيــا.
ويف الرتتيــب الثــاين ال أتيت جمموعــة عرقيــة، إمنــا هــي تنظيمــات وجمموعــات يتــم اســتغاهلا ألهنــا تعــاين مــن العمــى 

األيديولوجــي.
الثــوري، وجيــش  الشــعي  التحــرر  الثــوري، وحــزب جبهــة  اليســار  تنظيــم  مــن مثــل  اليســارية  التنظيمــات  تلــك  أمــا 
حتريــر العمــال والفاحــني الرتكــي، وكذلــك التنظيمــات الــي تفهــم الديــن اإلســامي عــن طريــق بعــض الضــاالت 
األيديولوجيــة مــن مثــل )مجاعــة گولــن وداعــش والقاعــدة واحلشــد الشــعي والشــباب وبوكــو حــرام(، فمــا هــي إال أدوات 

تســتخدمها دول أخــرى، لتلقــي هبــا يف القمامــة عندمــا تنتهــي مهماهتــا.
إن منطقتنــا ولألســف الشــديد منطقــة صعبــة جــداً يعمــل فيهــا اجلميــع علــى اســتخدام اجلميــع وخداعــه، ولكــن مزبلــة 
التاريــخ يف هــذه املنطقــة تنتظــر كل شــخص وكل تنظيــم ال يتنبــه لنفســه، فيقــع يف عواقــب مطامعــه، ويصــاب ابلعمــى 

األيديولوجــي، ليصبــح أســر شــعور أانين يدفعــه للقــول )أان أيضــاً سأســتخدم تلــك الدولــة(.
-  من الضروري تصحيح العالقات مع احلزب الدميقراطي الكردستاين.

تركيــا تســتطيع عقــد أكــر حتالــف يف العــراق مــع احلــزب الدميقراطــي الكردســتاين الــذي يتزعمــه مســعود بــرزاين، رغــم 
ارتكابــه خطــًأ فادحــاً يف حقهــا، وإن نســيج األحــزاب األخــرى مثــل ) گــوران وكوميــا وحــزب طلبــاين االحتــاد الوطــي 
الكردســتاين(، ال تنســجم مــع تركيــا، فإيــران قــد ســيطرت علــى أعمــاق تلــك األحــزاب الثاثــة حــى النخــاع، ولذلــك 

فــإن احلــزب الوحيــد الــذي ميكنــه خلــق تــوازن هــو احلــزب الدميقراطــي الكردســتاين.
ومبــا أن )مســعود بــرزاين( قــد اســتقال، ومــادام )نچــروان بــرزاين( ســيحل حملــه حســبما يقــال، فيجــب حينئــذ تدفئــة 

العاقــات مــن جديــد، وهــذا مــا تســتوجبه مصــاحل تركيــا علــى املســتوايت االقتصاديــة والعســكرية والسياســية.
لكــن جيــب أالّ نكــون عاطفيــني هــذه املــرة، وأالّ نضــع كل البيــض يف ســلة واحــدة، وبعدمــا لقينــاه مــن غــدر طيلــة 
الســنوات اخلمــس األخــرة، علينــا أن نفهــم كذلــك أنــه ال يوجــد أي دولــة أو تنظيــم أو جمموعــة ميكننــا أن نثــق فيهــا 

ســوى دولتنــا هــذه.

نهاية اللعبة في السياسية: 
برزاني نموذجًا

كمال أوزتورك

Siyasette Oyun Sonu:
Barzani Örneği

Kamel Öztürk

Siyaset, satranca benzer. Oyun açılışı, oyun ortası ve oyun sonu diye aşamaları vardır satrancın. 
Siyaset de aynıdır.
Kural şudur: Üç aşamayı da başarılı yapmazsanız, sonunda oyunu kaybedersiniz.
Bir kişinin siyaset sahnesine çıkma şekli, siyasette kalmak için yaptıkları ve siyasete veda etme 
biçimi, bir kişinin tarihe nasıl kaydolacağını belirler.
Bunun en son şaşırtıcı örneği Barzani olmuştur. Siyaset sahnesine girişi, yaptıkları ile Kürtlerin 
efsane lideri olmuşken, son referandum hamlesiyle, tüm kariyerini zedeleyen, halkına zarar veren 
ve siyasetten çekilmek zorunda kalan bir lider olarak tarihe geçecek sanırım. Hepsini oyun sonu 
hamlesi belirlemiş olacak.
KÜRTLERİN ALDATILMA TARİHİNDE YENİ SAYFA
Barzani’nin veda konuşmasında dramatik bir cümle vardır bana göre: “Amerika neden sesini 
çıkarmadı?” Böylece referandumun arkasındaki gücü ve aldatan tarafı görmüş olduk.
Kürtlerin aldatılma tarihi diye bir makale yazmıştım geçen sene (12.01.2016). Orada, Rusya, İn-
giltere, İran, ABD tarafından Kürtlerin tarih içinde nasıl aldatıldığını anlatmıştım. Bazı Kürt okur-
larım bana tepki göstermişti.
Barzani’nin siyasete veda ederken kullandığı cümle, bu aldatılma tarihine yeni bir sayfa eklendiği-
ni gösteriyor.
“Amerika neden ses çıkarmıyor?
Ne hazin bir durumdur ki, Babası Molla Mustafa Barzani de, ABD Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger’e gönderdiği mektuplarda, neden ortada bırakıldığını ve neden terk edildiğini dramatik 
bir üslupla sorar.
Babasından yıllar sonra, Mesut Barzani siyasi hayatına mal olacak hatayı, yine Amerika’ya, İs-
rail’e güvenerek yaptı anladığımız kadarıyla.
KÜRTLERİN EN BÜYÜK ZAAFI: DEVLET
Kürtler, Osmanlı’nın zayıflamasından (1806) bu yana, “Kürt devleti” hülyasını sömüren birçok 
devlet tarafından defalarca kandırılmıştır. Bu hülya, Kürtlerin en büyük zaafıdır.
ABD, Irak’ta Barzani’yi, Suriye’de de YPG/PKK’yı aynı hayalle kandırıyor. Barzani siyaseten 
intihar etti. Yakında PYD/PKK da öyle olacak. ABD bölge ülkelerinden istediği her ne ise, onu 
aldığında, tarih boyunca tüm büyük devletlerin yaptığı gibi, Kürtleri yine terk edecek ve aldatmış 
olacaktır.
Üzülerek söylemeliyim ki, bizim coğrafyamızda Kürtler, büyük devletler tarafından en çok kul-
lanılan, en çok aldatılan etnik grup olarak tarihe geçmişlerdir. İran, Irak, Suriye, Türkiye ile hesabı 
olan her devletin ilk kullandığı, irtibat kurduğu azınlık, Kürtler olmuştur.
İkinci sırada ise etnik olarak değil de, ideolojik körlüğe sahip örgütler, topluluklar kullanılmıştır. 
Dev-Sol, DHKP-C, TİKKO gibi sol örgütler, İslam dinini ideolojik bir sapmayla algılayan FETÖ, 
IŞİD, El Kaide, Haşdi Şabi, Eş Şebap, Boko Haram gibi örgütler, başka devletlerin kullandığı, 
işleri bitince de çöpe atacağı örgütlerdendir.
Maalesef coğrafyamız, herkesin herkesi kullanmak ve aldatmak için uğraştığı, zor bir coğrafyadır. 
Dikkatli olmayan, hırslarına kapılan, ideolojik körlüğe düşen ve ‘ben de o devleti kullanırım’ diye 
egosunun esiri olan her şahıs, her örgüt bu coğrafyanın tarih çöplüğünde bolca bulunur.
KDP İLE İLİŞKİLER DÜZELTİLMELİ
Mesut Barzani büyük hata yapmasına rağmen, Türkiye, Irak’ta yine de en büyük ittifakı Barza-
ni’nin partisi KDP ile kurabilir. Talabani’nin partisi KYB, Goran, Komela gibi partilerin dokusu 
Türkiye ile uyuşmaz. İran, bu üç partiyi de derinlemesine kontrol altına almış durumda. O yüzden, 
bunu dengeleyecek tek parti KDP’dir.
Mesut Barzani istifa ettiğine göre, yerine geleceği söylenen Neçirvan Barzani de Türkiye dostu 
olduğuna göre, ilişkileri yeniden ısıtmak gerek. Türkiye’nin ekonomik, askeri, siyasi menfaatleri 
bunu gerektirir.
Lakin bu sefer duygusal olmamak, öyle tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Kendi dev-
letimizden başka güvenecek bir devletin, örgütün ya da grubun bulunmadığını da, son beş yılda 
yediğimiz kazıklar sonrasında anlamış olmamız gerek.

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي



)نور الشهادة(
2012/03/26 - 1996

حــي  الزبــداين   )مدينــة  دمشــق  ريــف  مواليــد  مــن 
)الشــهيد  وهــي  عامــاً   16 العمــر  الغربيــة(  احلــارة 

الزبــداين(. يف  والثاثــون  الثــاين 
الزبــداين  ملدينــة  األســد  جيــش  قصــف  بــدء  عنــد 
بتاريــخ 2012/03/26، هرعــت الطفلــة نــور إىل 
الشــارع لتبحــث عــن أخيهــا لإطمئنــان عليــه، لكــن 
قذيفــة أُطلقــت مــن احلاجــز العســكري اجملــاور أودت 

حبياهتــا.
صبية بشهادهتا أانرت أيسنا ابإلرادة:

الــي كانــت  الــدااليت ...فتــاة ال 16 ربيعــاً   نــور 
تنتهــي، كان  ال  وابتســاماهتا  عليهــا،  تتــاىل  األايم 
قلــب كل  الثــورة يف  مــا حركتــه  فيهــا  حيــرك  األمــل 
متلهــف حلريــة وطــن طــال انتظــار أن ينتشــله أحــد 
مــن  ســنوات  بعــد  فيــه  ابت  الــذي  املســتنقع  مــن 
الدكتاتوريــة األليمــة، كانــت تنتظــر كمــا اجلميــع يف 
أن ينبثق النصر من بني الظلمات العميقة وأن متتع 
مقلتيهــا بوطــن جديــد، هــي وبصغــر جتارهبــا كانــت 
تــدرك اآلالم الــي ختــز يف قلــوب أهلهــا، أهــل مدينــة 
وعانــوا  يومــاً  الثــورة  يتوقفــوا عــن  الذيــن مل  الزبــداين 
مــا عانــوه مــن قصــف واعتقــاالت ومــوت واجهــوه 

الشــهداء. النتيجــة عشــرات  بشــجاعة فكانــت 
مل تكــن تعلــم أهنــا ســتنضم إليهــم بعــد حلظــة غــدر 
جعلــت مــن كل أحامهــا الــي حتملهــا كمــا ابقــي 
وختتــار  ابجلامعــة  فيــه  تلتحــق  مبســتقبل  الفتيــات 
لشــروق  يكــون  ظــل وطــن  فيــه شــريك حياهتــا يف 
الشــمس فيــه معــى للحيــاة احلقيقيــة حيــث اإلنســان 

هــو األهــم، هــو األســاس.
حلظــة الغــدر تلــك الــي أهنــت كل شــيء بقذيفــة مــن 
اجليــش  امســه  أن  يزعــم  الــذي  اخلائــن  اجليــش  قبــل 
العــريب الســوري وأنــه محــاة للــداير، قذيفــة قطعــت 
ابلبــزوغ،  تبــدأ  تكــد  مل  حيــاة  وأهنــت  أنفاســها 
تركــة وراءهــا صدمــة ال تنتهــي مــن قبــل اجلميــع، 
أصدقاءهــا وعائلتهــا وأوهلــم أمهــا املنكوبــة بفقيدهتــا 
إال أن ذلــك غــرس يف أيســنا إرادة ال بــد ســتنتصر 
أبننــا لــن نتوقــف عــن ثورتنــا ولــن نســامح مــن يقتلــع 

زهراتنــا.

Türkçe تركي

Meşru olan (şeriata bağlı olan, ölçü olarak şeriatı önde tutan) tasavvuf 

hareketinin ve tarikat faaliyetinin zararı olmadığı gibi İslam’ın bir zengin-

liği, İslam insanı yetiştirmenin bir yolu olduğunu hep yazıyor ve söylüyo-

rum. Zararlı olan mezhepçiliktir, tarikatçılıktır.

Birisi çıkıp “İslam’ın omurgası Hanefi mezhebi ve tasavvuf (veya filan 

tarikattır” derse, “Ehl-i sünnet ve cemaat bu mezhep ve bu tarikattan 

ibarettir” derse mezhepçilik ve tarikatçılık yapmış olur.

Din kuralları, fıkıh usulü ve tarihi gerçeklik olarak tek mezhep ve tek tari-

kat (hangisi olursa olsun) dinin tamamı da değildir, omurgası da değildir.

Mezhep demek yorum ve ictihad demektir ve bunlar, kaynakları ilâhî de 

olsa beşeri bir faaliyettir; isabetli de olur, hatalı da olur; ne var ki, İslam’ın 

bir rahmeti olarak Müslümanlar, isabetli ictihad ile de hatalı ictihad ile de 

amel etmiş olsalar kulluk vazifelerini yerine getirmiş olurlar.

Tarihte ve farklı coğrafyalarda hem itikadî-Sünnî mezhepler (Selef, 

Mâtürîdîler, Eş’arîler), hem de fıkıh mezhepleri farklı sayılarda benim-

senmiş, her birinin mensupları bazen artmış, bazen de eksilmiştir. Tari-

katlar da böyledir.

Hanefîlik daha çok Türk dünyasında kabul görmüş olup Türkiye’den baş-

ka Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazaki-

stan ve Afganistan ile Çin’in Sincan Uygur eyaletinde, ayrıca Kafkaslar 

ve Balkanlar’da yaygınlık kazanmıştır. 

Şafiî mezhebi yoğun olarak Endonezya ve Malezya’da yaşamakla birlik-

te, Türkiye’nin doğu bölgesi, Kuzey Irak ve Yemen ile hatırı sayılı oranda 

Mısır’da varlığını sürdürmektedir. 

Malikî mezhebi bugün başta Tunus, Cezayir ve Fas olmak üzer Kuzey 

Afrika’da yaygındır. Ayrıca Mısır ve Sudan’da da bu mezhep bağlıları 

bulunmaktadır. 

Hanbelî mezhebi ise başlıca Hicaz bölgesi mezhebi olup sınırlı oranda 

Suriye, Mısır ve Filistin’de de taraftarları vardır.

Hem üç Sünnî itikad mezhebleri hem de fıkıh mezhepleri arasında önemli 

yorum, anlayış ve ictihad farklılıkları vardır; zenginlik de bu farklılıktan 

kaynaklanmaktadır ve önemli olanı şudur ki, bunların tamamı birden ehl-i 

sünnettir.

Tarikaçılığın üç şeklinden söz edelim:

1.Şeriata karşı tasavvufu ve tarikatı savunmak; şeriatı avamın, tasavvufu 

ise havassın dini olarak tanımlamak.

2.Tasavvuf ve tarikata girmeyen kimsenin makbul bir Müslüman ol-

madığını, şeyhinin de şeytan olduğunu ileri sürerek tarikat propagandası 

yapmak.

3.Kendi tarikatını tek veya en üstün tarikat olarak takdim edip diğerlerini 

ya sahte veya aşağı derecede görmek ve göstermek.

Bu üç şekildeki tarikatçılığın hem şeriat uleması hem de tasavvuf 

büyüklerince mahkum edildiğini, meşru görülmediğini yakında çıkacak 

“Tasavvuf Şeriatsız Olmaz” isimli kitabımda uzunca açıklamaya çalıştım.

Müslüman, dinini öğrenmek ve kâmil manada amel etmek için yardım 

alacağı bir gruba ihtiyacı varsa katılabilir, ama ekmek ve su kadar muhtaç 

olduğumuz ümmet birliğine zarar veren mezhepçilik ve tarikatçılıktan 

uzak durmalıdır.

دائمــاً أكتــب وأقــول إن حركــة التصــوف الشــرعية والنشــاط الطرقــي )اخلاضعــني 
لرتبيــة  منهجــاً  ويعــدان  اإلســام  ثــراء  عــن  يعــران  اإلســامية(  الشــريعة  ملعيــار 
اإلنســان وليــس فيهمــا أي ضــرر، لكــن األمــر الــذي يتســبب يف األضــرار هــو 

والطرقــي. املذهــي  التعصــب 
فــإذا خــرج أحدهــم وقــال: ) املذهــب احلنفــي والتصــوف( أو الطريقــة كــذا )مهــا 
العمــود الفقــري لإســام(، وإذا قــال بعضهــم إن )أهــل الســنة واجلماعــة هــم عبــارة 
عــن ذلــك املذهــب أو تلــك الطريقــة(، فإنــه يكــون قــد مــارس التعصــب املذهــي 

والطرقــي.
ليــس املذهــب الواحــد وال الطريقــة الواحــدة يُعــد الديــن أبكملــه وال حــى عمــوده 
الفقــري، )مهمــا كان املذهــب أو الطريقــة( وذلــك ابلنظــر إىل قواعــد الديــن وأصــول 

الفقــه واحلقائــق التارخييــة.
فاملذهــب يعــي التأويــل واالجتهــاد، وهــذان نشــاطان بشــراين حــى وإن كانــت 
مصادرمهــا إهليــة، والبشــر يصيــب وخيطــئ، ومــن رمحــات اإلســام أن املســلمني 
حــى  أو  الصائــب  ابالجتهــاد  عملــوا  إن  هلل،  العبوديــة  حــق  أدوا  قــد  يكونــون 

اخلاطــئ. ابالجتهــاد 
لقــد كان اتبــاع الذاهــب الفقهيــة الســنية والعقديــة )الســلفية واملاتريديــة واألشــعرية( 
أبعــداد خمتلفــة تزيــد وتنقــص يف خمتلــف مراحــل التاريــخ ويف مناطــق خمتلفــة مــن 

العــامل، وكذلــك احلــال يف الطــرق الصوفيــة.
ولقــي املذهــب احلنفــي قبــواًل أكثــر يف العــامل الرتكــي، وإضافــة إىل تركيــا فقــد انتشــر 
وقرغيزســتان  وطاجيكســتان  وأوزابكســتان  وتركمانســتان  ابكســتان  يف  املذهــب 
وكازاخســتان وأفغانســتان وبــني األويغــور يف مشــال الصــني، وكذلــك يف القوقــاز 

والبلقــان.
أما املذهب الشــافعي فهو منتشــر أكثر يف أندونيســيا وماليزاي، إضافة إىل جنوب 

شــرق تركيــا ومشــال العــراق واليمــن، وهــو موجــود بنســبة معتــرة يف مصــر كذلــك.
واجلزائــر  تونــس  يف  وأساســاً  إفريقيــا  مشــال  يف  اليــوم  املالكــي  املذهــب  وينتشــر 
واملغــرب، إضافــة إىل حضــور منتســبيه يف مصــر والســودان، )وغالبيــة مســلمي 

املالكــي(. املذهــب  علــى  وغرهبــا  إفريقيــا  وســط 
أمــا املذهــب احلنبلــي فمنتشــر يف منطقــة احلجــاز، وأتباعــه هلــم حضــور بشــكل 

حمــدود يف ســوراي ومصــر وفلســطني.
وبــني املذهــب العقائديــة الســنية الثاثــة، وبــني املذاهــب الفقهيــة كذلــك اختافــاٌت 
هــذا  ثــراء  تلــك االختافــات أييت  والفهــم واالجتهــاد، ومــن  التأويــل  مهمــة يف 

الديــن، واملهــم هنــا هــو أن هــؤالء كلهــم معــاً هــم أهــل الســنة.
ونتحدث اآلن عن األشكال الثاثة للطرقية:

أبن  الديــن  وتعريــف  للشــريعة،  املخالفــة  والطريقــة  التصــوف  عــن  الدفــاع    .1
للخــواص. والتصــور  للعــوام  الشــريعة 

2.  الدعايــة للطريقــة بدعــوى أن مــن مل ينتســب للتصــوف وللطريقــة فــا ميكــن 
قبولــه مســلماً، وأن الشــيطان شــيخ مــن ال شــيخ لــه.

3.  مثــة مــن ينظــر إىل طريقتــه علــى أهنــا وحدهــا هــي الصحيحــة أو األمســى، 
ويقدمهــا علــى هــذه الصــورة، واصفــاً غرهــا أبهنــا مــزورة أو أدىن درجــًة مــن طريقتــه.
وقــد حاولــت تفصيــل املقــال يف الطرقيــة أبشــكاهلا الثاثــة هــذه، يف كتــايب الــذي 
ســيصدر قريبــاً حتــت عنــوان )ال تصــوف بــا شــريعة( ، والــذي بينــت فيــه  حكــم 

علمــاء الشــريعة وكبــار الصوفيــة عليهــا بعــدم املشــروعية.
فاملســلم إذا وجــد جمموعــة تســاعده علــى تعلــم دينــه والعمــل بــه ابملعــى الكامــل، 
ميكنــه أن ينضــم إليهــا، ولكــن عليــه يف ذات الوقــت االبتعــاد عــن التعصــب املذهــي 
والطرقــي الــذي أحلــق الضــرر بوحــدة األمــة الــي حنتــاج إليهــا بقــدر حاجتنــا للمــاء 

واخلبــز.

Hayrettin Karamanخير الدين كرمان الشهيدة الطفلة نور عدنان الداالتي

كيف يتشكل التعصبلكي ال ننسى شهداءنا 
 المذهبي والطرقي؟
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