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الرئيس أردوغان  يقدم كتاب »ثورة التنمية 
الخضراء في تركيا« إلى الرئيس األمريكي بايدن 

في قمة مجموعة العشرين.

ثورة التنمية الخضراء في تركيا

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde 
ABD Başkanı Biden’a ‘Türkiye’nin Yeşil 
Kalkınma Devrimi’ kitabını hediye etti.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 
vizyonunun anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı 
Joe Biden’a hediye edildi.

  وقــد  مت تقــدمي الكتــاب -  الــذي أعدتــه إدارة االتصــاالت يف 
الرائســة ، والــذي مت فيــه شــرح رؤيــة تركيــا يف مكافحــة تغــر املنــاخ  
لعــام   2053 -  إىل الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن مــن قبــل 

الرئيــس أردوغــان يف قمــة قــادة جمموعــة العشــرين.

24

ويبقى السؤال 
األهم »إلى أين 
تتجه تركيا«؟

برهان الدين دوران  
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin saldırıları arttı. Ne Rusya ne 
ABD bunları geri çekme sözünde durmadı. Böyle durumda da kendimiz gereğini 
yapmamız lazım.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin terör örgütlerine silah desteğiyle ilgili “Bundan sonraki 
süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Afrika ülkelerinde faaliyetlerini artıran Rus paralı asker gücü 
Wagner Grubu’nun, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) sivillere yönelik korkutma ve taciz gibi 
eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Şu anda dünya siyasetini doğrudan 
etkileyen 4-5 tane jeopolitik konuyu sıralayacak olsak hepsinde Türkiye var. Bunların 
her birinde Türkiyesiz bir hesap yapmak, bir politika geliştirmek mümkün değil.” dedi.

 قــال وزيــر اخلارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو«:  إن هجمــات حــزب العمــال الكردســتاين / وحــدات 
محايــة الشــعب قــد  زادت. و لكــن  ال روســيا وال الــوالايت املتحــدة التزامتــا بوعودمهــا  املتعلقــة 

بســحبها. ويف مثــل هــذه احلــال ، فإننــا ســنقوم مبــا   جيــب أن نقــوم بــه  مــا«.

قــال الرئيــس أردوغــان ، خبصــوص دعــم الــوالايت املتحــدة ابلســاح للمنظمــات اإلرهابيــة :  » أعتقــد أنــه ليــس  
مــن املمكــن االســتمرار  بعــد  هبــذه  العمليــة علــى هــذا النحــو.«

 ذكــر  خــراء األمــم املتحــدة ،  أن  عمليــات  اعتــداء  وترهيــب  واغتصــاب مــن قبــل قــوى املرتزقــة الروســية فاغنــر ، الــي زادت مــن 
.)OAC( أنشــطتها يف البلــدان األفريقيــة ، وقامــت أبعمــال مثــل الرتهيــب واالغتصــاب  ضــد املدنيــن يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى

قال املتحدث ابســم الرائســة  الرتكية إبراهيم كالن: »هناك 4-5 قضااي جيوسياســية تؤثر بشــكل مباشــر على السياســة العاملية 
يف الوقــت احلــايل وحــن  ندرجهــا  علــى  طاولــة البحــث  جنــد  حضــورا لرتكيــا يف كل  تلــك القضــااي  . مضيفــا أنــه  »ال ميكــن 

إجــراء حســاابت وتطويــر سياســة يف كل مــن هــذه بــدون تركيــا«.

الوزير جاويش أوغلو: روسيا والواليات المتحدة لم يفيا بوعودهما بسحب حزب العمال 
الكردستاني / وحدات حماية الشعب .

أردوغان: )دعم الواليات المتحدة بالسالح للمنظمات اإلرهابية( أعتقد أنه 
ليس  من الممكن االستمرار  بعد  ذلك  بهذه  العملية على هذا النحو.

أعلنت األمم المتحدة أن مرتزقة روس قاموا باالعتداء )  اغتصاب( على   المدنيين في 
جمهورية إفريقيا الوسطى 

المتحدث باسم الرئاسة كالين: ال يمكن إجراء  أية حسابات أو أحداث  أي  تطوير سياسي بدون تركيا. 

Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve ABD PKK/YPG’yi geri çekme sözünde durmadı 

Erdoğan: (ABD’nin terör örgütlerine silah desteği) Bundan sonraki 
süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecek

BM, Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde sivilleri taciz 
ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiyesiz bir hesap yapmak, bir politika geliştirmek mümkün değil

 Resmi Gazete’de Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin uzatılmasına dair kararda, 
Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma 
ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi.

جــاء   قــرار متديــد فــرتة خدمــة اجلنــود األتــراك يف العــراق وســوراي ، بســبب  التطــورات يف املناطــق املتامخــة للحــدود الريــة 
اجلنوبيــة لرتكيــا،  واملخاطــر الــي تشــكلها  علــى  األمــن القومــي بســبب تنامــي  بيئــة الصــراع ، واســتمرار تصاعــد التهديــدات 

يف املنطقــة.

قرارات تمديد فترة خدمة الجنود األتراك في العراق وسوريا ولبنان 

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan’daki görev sürelerinin 
uzatılması kararları

Dayanışma Hayır Derneği Genel Müdürü Halid EL-Nevasira, “Suriyeli mülteciler sınır 
kapılarının açılıp kapanmasıyla güvenlik durumunun değişmediğini söylüyor. Suriye’de 
hala akıbetinden haber alınamayan binlerce mahpus var.” dedi.

قــال خالــد النواصــري  -  مديــر عــام مجعيــة التضامــن اخلرييــة: »إن الاجئــن الســوريون يقولــون إن الوضــع األمــي مل 
يتغــري مــع فتــح وإغــاق املعابــر احلدوديــة ، وال يــزال هنــاك آالف األســرى يف ســوراي ال يُعــرف مصريهــم«. 

مع تطبيع األردن ونظام األسد ، شعور بالقلق ينتاب الالجئين السوريين بالقلق  خوفا من إعادتهم
Ürdün ve Esed rejiminin normalleşmesi ile Suriyeli mülteciler geri gönderilme endişesi yaşıyor
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Dünyada savaş ve çatışmalar, can ve mal kayıplarına yol açmasının yanı 
sıra ekolojik dengeyi bozuyor ve çevrede büyük hasarlar bırakıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yıl başından bugüne kadar Suriye’nin 
kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi

Rus savaş uçakları, Suriye’nin İdlib ilinde Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kah 
köyü çevresindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) karargahına hava saldırıları yaptı.

 Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rasulayn ilçesini işgal etmesiyle 
Türkiye’ye sığınan Hristiyan Naum ve Ziyad Melki kardeşler, Barış Pınarı Harekatı’yla 
özgürleşen ilçede 2 yıldır güven ortamında yaşadıklarını belirtti

تؤدي احلروب والنزاعات يف العامل – إىل جانب  اخلسائر  اجلسيمة يف  األموال  واألرواح   - إىل   تعطيل 
التوازن البيئي،  وإحلاق أضرار جسيمة ابلبيئة.

 أفــادت التقاريــر أن القــوات املســلحة الرتكيــة )TSK( حيــدت  236 إرهابيــا مــن داعــش يف مشــال ســوراي 
منــذ بدايــة العــام.

شــن الطــريان احلــريب الروســي غــارات جويــة علــى مقــرات للجيــش الوطــي الســوري يف حميــط قريــة القــاع قــرب احلــدود 
الرتكيــة يف حمافظــة إدلــب الســورية.

 YPG / PKK قــال األخــوان كريســتيان نعــوم وزايد ملكــي -  اللــذان جلــأا إىل تركيــا بعــد أن اجتاحــت منظمــة 
اإلرهابيــة منطقــة الرســولن يف مشــال شــرق ســوراي -  أبهنمــا  يعيشــان يف املنطقــة الــي مت حتريرهــا مــن خــال عمليــة نبــع 

الســام يف بيئــة آمنــة منــذ عامــن.

الحروب تؤدي  إلى اختالل التوازن البيئي وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة

تحييد  العسكر  التركي   ل) 236 (إرهابيا من داعش في شمال سوريا هذا العام.

الطيران  الحربي  الروسي  يضرب نقطة )  للجيش الوطني السوري(على الحدود 
التركية في إدلب.

سعادة  اإلخوة المسيحيين ب تحرر الرسولين الذين هربوا من وحدات حماية 
الشعب / حزب العمال الكردستاني

Savaşlar ekolojik dengeyi bozuyor, çevrede büyük hasarlar bırakıyor

Mehmetçik bu yıl Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi 
etkisiz hale getirdi 

Rus savaş uçakları, İdlib’de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu 

YPG/PKK’dan kaçan Rasulaynlı Hristiyan kardeşler özgürce 
yaşamaktan mutlu

Esed rejimi güçlerinin İdlib’in Eriha ilçesindeki pazar yerine yaptığı bombardımanda 
iş yerleri zarar gören esnaf, dehşet anlarını unutamadıklarını, saldırıların sürmesi 
halinde sınır bölgesine göç edeceklerini söyledi

قــال أصحــاب احملــال ، الذيــن تضــررت أماكــن عملهــم جــراء قصــف قــوات نظــام األســد علــى الســوق يف 
منطقــة أرحيــا إبدلــب : إهنــم لــن ينســوا حلظــات الرعــب الــي مــروا هبــا ، وإهنــم ســوف يهاجــرون إىل املنطقــة 

احلدوديــة إذا مــا اســتمرت تلــك  اهلجمــات. 

شهود عيان ال ينسون لحظات الرعب  التي  عاشوها إثر  قصف النظام في إدلب  
 . 

ً
والذي راح ضحيته 13 مدنيا

İdlib’de 13 sivilin öldüğü rejim bombardımanının tanıkları 
dehşet anlarını unutamıyor 

 Türk Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında bulunan delegasyonları vasıtasıyla 
her yıl yaklaşık 30 milyon ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor

يتحــرك  اهلــال األمحــر الرتكــي ملســاعدة مــا يقــرب مــن 30 مليــون شــخص حمتــاج كل عــام مــن خــال بعثاتــه 
يف الداخــل واخلــارج.

الهالل األحمر التركي يتحرك لمساعدة ما يقرب من 30 مليون شخص محتاج سنوًيا.
Türk Kızılay yılda yaklaşık 30 milyon ihtiyaç sahibinin 

yardımına koşuyor
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Amerika ve Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin iç işlerine müdahale ederek, meşru 
Türk hükümetine karşı 15 Temmuz 2016’da onlarca Türk sivilin ölümüne 
neden olan askeri darbe girişimine karışan (Osman Kavala) isimli şahsın serbest 
bırakılmasını talep etti. .
On ülke Türk yasalarına saygı göstermedi ve Viyana Sözleşmesi’nin ülkelerin 
içişlerine karışmamsını  öngören (41) maddesine uymadı.
Medeniyet, çağdaşlık ve insan haklarına bağlı olduğunu iddia eden ülkeler, 
Türkiye’nin aleyhine çalışmakta, ekonomisini sabote etmek için planlar 
yapmakta ve 2023’te büyük ülkelerden biri olma arzusunun önüne zorluklar 
koymaktadır..
Seçimlerden önce sert bir saldırıyla başladılar, Türkiye ekonomisini zayıflatıp 
kuşattılar ve Türk  lirasını  manipüle ettiler.
Ardından eski mafya lideri ve derin devlet ve CIA ajanı “Kavala”nın serbest 
bırakılmasını talep ederek muhalefeti Erdoğan’a ve Ak Parti’ye kışkırttılar.
Bu nedenle kendilerine ve ülkelerine boyun eğmeye alışık olmayan Tayyib 
Erdoğan’dan zorluklara rağmen güçlü ve kararlı bir cevap aldılar.
Türkiye, egemenliğine saygı duyan, egemenlik işlerine müdahaleye izin vermeyen 
güçlü ve durdurulamaz ülkelerden biri haline gelmiştir.
On büyük ülkenin (Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda) büyükelçilerinin yargılanan 
bir kişi  için bildiri imzalaması mantıklı mı? gerçek ise  2023’e yaklaşırken 
Türkiye’ye baskı yapacak bir adımdır.
Ülkesini temsil etmek üzere bulunduğu bir devletin iç işlerine karışması 
diplomatik normların ihlalidir ,bu durum  kabalık  olarak kabul edilir ve 
müdahaleleri reddedilir ve cezalandırılır.
Türkiye büyükler arasında yer arıyor ve kimsenin himayesine girmeyi reddediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’na, 
egemenlik  içişlerine müdahaleleri nedeniyle büyükelçileri istenmeyen kişi olarak 
değerlendirmelerini emrettiğini söyledi.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, sorumsuz açıklamaları nedeniyle on 
büyükelçiyi çağırarak, Ankara’nın yargıya müdahaleyi kategorik olarak 
reddettiğini ve yaptıkları açıklamanın diplomatik normlara aykırı olduğunu 
bildirdi.
Kısa süre sonra ABD büyükelçiliği, önceki açıklamasını geri çektiği ve Viyana 
Sözleşmesi’nin (ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesini şart koşan) 41. 
Ülkeler tweeti reddetti.
Erdoğan tek başına kazanmadı , tersine Türkiye’nin içişlerine karışan ülkelere 
karşı Türk diplomasisi onunla birlikte kazandı, bu ülkeler hatalarını anlayıp 
özür diledi.
Nihayet:
Demokrasileri ve adaletleri, arkasına saklandıkları, suçluları destekledikleri, 
masum sivilleri, kadınları ve çocukları öldürmelerini sağlayan sahte sloganlardır.
- Büyük ülkeler ülkesinde yargılanan bir kişinin serbest bırakılmasını talep 
ettiğinde, bu onların ajanı olduğunun kanıtıdır ve bir cumhurbaşkanı kendi 
halkını öldürüp onun hakkında susup onu desteklediğinde, onların da ajanıdır.
- Neden on ülkenin büyükelçileri, cani Esad rejiminin hapishanelerindeki on 
binlerce masum insanın serbest bırakılması çağrısında bulunan bir açıklama 
yapmadı.
Allah Türkiye’yi onların komplolarından korusun, çünkü Türkiye dünyadaki 
tüm mazlum Müslümanların kalesi ve zaptedilemez sığınağıdır.

أمريكا ودول أوربية تدخلت ابلشأن الرتكي الداخلي وطالبت إبطالق سراح شخص يُدعى )عثمان 
كافاال( املتورط ابحملاولة االنقالبية العسكرية على احلكومة الشرعية الرتكية واليت تسببت مبقتل عشرات 

املدنيني األتراك يف )15 يوليو عام 2016(.
عشر دول مل حترتم القوانني الرتكية ومل تلتزم ابملادة )41( من اتفاقية فيينا اليت تنص على عدم التدخل 

ابلشؤون الداخلية للدول.
لتخريب  اخلطط  وتضع  تركيا  ضد  تعمل  االنسان  حبقوق  والتمسك  والرقي  احلضارة  تدعي  دول 

اقتصادها، وتضع الصعوابت أمام تطلعها أبن تصبح من الدول العظمى عام 2023.
الرتكي وحصاره والتالعب ابللرة، مث  االقتصاد  االنتخاابت، إبضعاف  قبل  الشرس  بدأوا ابهلجوم   
املطالبة إبطالق سراح زعيم املافيا السابق والدولة العميقة وعميل املخابرات األمريكية »كافاال«، 

وحتريض املعارضة ضد أردوغان وحزب العدالة. 
سفراء الدول العشرة ارتكبوا خطًأ فادحاً مل حيسبوا نتائجه وارتداداته عندما أصدروا تعليمات للدولة 
لتعليماهتم، فكان  رئيسها خادم ومنفذ  أهنم يف دولة عربية  السفراء  تركيا، ظنَّ هؤالء  املنيعة  القوية 
هلم الرد الصحيح القوي من الطيب أردوغان الذي مل يعتد على الرضوخ هلم ولدوهلم مهما كانت 

التحدايت.
تركيا أصبحت من الدول القوية املنيعة اليت حُيسب هلا ألف حساب من كربى دول العامل ولن تسمح 

ابلتدخالت بشؤوهنا السيادية الداخلية.
أيعقل أن يوقع سفراء عشر دول كربى )أمريكا، أملانيا، الدمنارك، فنلندا، فرنسا، هولندا، السويد، 
كندا، النرويج ونيوزيلندا( على بيان من أجل رجل حياكم، وتبني أهنا خطوة للضغط على تركيا مع 

اقرتاب 2023
الدبلوماسية  اليت ميثل فيها حكومته فهذا جتاوز لألعراف  الدولة  يتدخل سفر دولة بشؤون  عندما 

ويعترب وقحاً وترفض تدخالته ويعاقب عليها.
تركيا تبحث عن مكان هلا بني الكبار وترفض أن تكون حتت وصاية أحد.

وقال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أنه أمر وزارة اخلارجية ابعتبار السفراء أشخاصاً غر مرغوب 
فيهم بسبب تدخلهم ابلشأن الداخلي السيادي.

بياهنم غر املسؤول، وأبلغتهم أن  العشرة بسبب  إثر ذلك استدعت وزارة اخلارجية السفراء  وعلى 
أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل يف شؤون القضاء، وأن البيان الذي أصدروه خمالف لألعراف 

الدبلوماسية. 
وسرعان ما نشرت السفارة األمريكية تغريدة تراجعت فيها عن بياهنا السابق وأعلنت مراعاهتا للمادة 
)41( من اتفاقية فيينا )اليت تنص على عدم التدخل ابلشؤون الداخلية للدول(، وعلى أثرها قامت 

سبع سفارات من الدول العشرة إبعادة نشر التغريدة.
مل ينتصر اردوغان لوحده وامنا انتصرت معه الدبلوماسية الرتكية على الدول اليت تدخلت يف شؤون 

تركيا الداخلية حيث أدركت هذه الدول خطأها واعتذرت.
أخرًا:

 - دميقراطيتهم وعدالتهم هي شعارات مزيفة يتسرتون خلفها، ويدعمون الطغاة واجملرمني وميكنوهنم من 
قتل األبرايء املدنيني والنساء واألطفال.

- عندما تطالب دول كربى ابإلفراج عن شخص يتم حماكمته يف بلده فهذا دليل على أنه عميلهم، 
وعندما يقوم رئيس بقتل شعبه ويسكتون عنه ويدعمونه فهو أيًضا عميل هلم.

يدعون فيه إلطالق سراح عشرات آالف األبرايء يف  -  ملاذا مل يصدر سفراء الدول العشرة بياانً 
 سجون نظام األسد اجملرم. 

- محى هللا تركيا من مؤامراهتم ألهنا احلصن واملالذ املنيع لكل مظلومي العامل من املسلمني.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ
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Bu günlerde, Suriyeliler, Suriye ülkesinin ,  16 Kasım 1970 sabahı Baasçı yoldaşlarına sırtını 
dönen  suçluların  elebaşı Hafız Esad’ın başını çektiği bir avuç mezhepçi ordu mensubu  cani 
tarafından talan edilmesinin  ve içindeki her şeyin çalınmasının 51. yıl dönümünü yaşıyor.
Yani, ana enstrümanı bu tiran olan büyük yenilgiden üç yıldan kısa bir süre sonra, ona  ülkeyi 
ve kaderini uçuruma götüren o kötü şöhretli iş rolünü emanet etti.
Hafız Esad, bu uğursuz günden sonra  çeyrek asırdır Fransız sömürgecilerinin yapamadığını   
modern Suriye  tarihinde halkına reva gördü.
Hafız Esad ilk günden itibaren vatanı yağmalamak için “devletin güvenliği”sloganına sarılarak  
siyasi, sosyal , ekonomik ,askeri hayata hakim olmaya  ve vatanı  güçsüz bırakmayı başardı. 
Yukarıda belirtildiği gibi, askeri ve ideolojik bir yenilgiden çıkan Hafız Esad’dır. Ülkeyi 
benzersiz bir zayıflık ve baskı durumuna getiren  de yine   Odur.
Suriye ulusal devletinin bağımsızlığından bu yana, Esad’ın ülkeyi rehin almaya karar verdiği 
ana kadar elde ettiği her şeyi yağmaladı
Üç önemli yola tutunurken, güvenlik duygusuyla, bu yollardan ülkenin ve halkın boyunlarını 
kontrol edebileceğini, Suriyelilerin kıpırdayamayacağı, hareket edemediği temelleri 
kavrayacağını anladı. tüm Suriyelilerin içine düştüğü büyük tökezleme durumundan çıkmak; 
Siyasetin hegemonyası, Baas Partisi üzerindeki kontrolün güvenlik yolu ve tecrübesiyle  
gerçekleştirildi.
Böylece zayıf ve kolay idare edilen karikatürü Abdullah El-Ahmar’ı kendisine kendisinden 
daha büyük bir mevki kazandırmak için getirdi ve böylece giydiği takım elbisesi ona çok 
büyük geldi, böylece Baas Partisi’ni ortaya koyabildi. ve bağlı kuruluşları elinde ve askeri 
maskotu altında tutabildi.
Ayrıca, kendi kişisel zevklerini ve parasını önemseyen bağımlı ve uysal bir askeri figürü 
görevlendirerek orduyu ele geçirmeyi başardı ve liderlik etmeyen Savunma Bakanlığı’nı 
devralacak Mustafa Tlass’tır.
 Mustafa Tlass’ın  görevi, Suriye’deki militarizm değil, Esad’ın tüm askeri suçlarını ve 
güvenliğini kapsayan Sünni  bir  lider olması  idi..
Ardından, Şam arenasında büyük bir riyakârlığı olan, suçluya sadık, yaptığı her şeyi 
meşrulaştıran münafık bir şahsa devrettiği dini kurum olan vatandaki üçüncü önemli meseleyi 
de yakalamıştır.  O  , Şeyh Ahmed Kuftaro idi.
Böylece Hafız Esad, herhangi bir güç kaçırma olayını yüksek ve geniş  üç kurumu, yani Baasçı 
parti kurumu, askeri kurum ve Esad’ı kapıdan geçiren dini kurumu gerçekten ele geçirmeyi 
başardı. Ahmed Kaftaro’nun elindeki oyunla (Al-Tasnin) resmi olarak iktidara kabul 
edilmek.Hafız’ın 6 ayı geçmeyen bir geçiş döneminden ayrıldıktan sonra cumhurbaşkanlığını 
üstlenmesini mümkün kılmak için analist buna hazır jelatinimsi bir figürdü. Suriye tarihindeki 
en kısa cumhurbaşkanlığı dönemi için geçici cumhurbaşkanı olan Ahmed Al-Khatib, bundan 
sonra cumhurbaşkanlığını sistematik ve hazırlanmış bir referandum süreci ile Hafız Esad’a 
devrediyor.
Ayrıca, Esad’ın Suriye’de iktidara erişimini güvence altına almak için icat ettiği diğer 
portallardan, örneğin bazılarını bir araya getirdiği (Ulusal İlerleme Cephesi) fikrinden 
sapmamamız gerektiğini belirtmek gerekir. onunla bu deneyimi kabul eden taraflar.
  Ancak merhum Cemal el-Atassi’nin partisi gibi bazıları, Baas Partisi’ne devleti ve toplumu 
anayasal olarak yönetme hakkını veren anayasa taslağını ve sekizinci paragrafını onaylamayı 
reddederek rejimin kukla cephesinden hızla ayrıldı.
Hafız yenilginin sahibi ve yükünün taşıyıcısı olduğu için, Mısır’daki ortağı Enver Sedat ile bu 
savaşı başarmak zorundaydı .
Ekim 1973 savaşı asla özgürleştirici değildi, aksine bir hareket, bir örtü ve bir kör ediciydi.
Esad 5 Haziran’da Golan’ı İsrail’e teslim etti ve bu  büyük  bir yenilgiydi. 
Ona ülkeyi yönetme ve sonra İsrail ile müzakere durumlarına girme (resmi masumiyet) aracını 
veren bu savaştı - mezhepsel gücünün 50 yıldan fazla bir süre hayatta kalmasını sağlamak için 
bu  savaş yapıldı.
Kısacası diyoruz ki: Suçlu Hafız Esad liderliğindeki yaptığı  ve bunun  üzerine  Suriyelileri 
tamamen ele geçirip boğduğu, vatanın  bütününü ele geçirdiği darbe (düzeltme hareketi), 
mezhepçi bir güvenlik eylemiydi. Hafız, kendisinin ve beraberindekilerin, yağma ve 
tiranlıktaki sefil okulunu takip eden şahsiyetlerin izlediği yolsuzluk politikaları sayesinde, 
zorla kaçırılan Suriye anavatanının tüm eklemlerini ele geçirmeyi başardı.
Ondan sonra oğlu Beşar iktidara geldi. O.  Hafız Esad’ın ayrılmasından sonra ve bugüne 
kadar zulmün devamı olarak ABD Dışişleri Bakanı (Madeleine Albright) tarafından güvence 
altına alınan uluslararası onayla yürüyüşü tamamladı .

متر هذه األايم على السوريني الذكرى 51 الختطاف الوطن السوري وسرقة كل مافيه، من قبل 
حفنة قاتلة حاقدة من العسكر الطائفيني يرتأسهم اجملرم األول حافظ األسد، يوم انقلب على زمالئه 
البعثيني صبيحة يوم 16 تشرين/نوفمرب من عام 1970. أي بعد أقل من ثالث سنوات على اهلزمية 
الذكر،  الوظيفي سيء  الدور  إليه وبه ذاك  املنوط  الطاغية،  أداهتا األساس هذا  اليت كان  الكربى 
والذي أودى ابلوطن قضه وقضيضه إىل اهلاوية، وأجنز ماعجز عن إجنازه املستعمر الفرنسي الذي 
احتل سورية ربع قرن، مل يستطع فيها أن يفعل ما فعله حافظ األسد منذ صبيحة ذاك اليوم املشؤوم 

من اتريخ سورية احلديث.
)الدولة  فكانت  الوطنية،  الدولة  بتالبيب  الوطن  األول خلطف  اليوم  ومنذ  األسد  حافظ  أمسك 
والعسكرية،  واإلقتصادية  واملدنية  السياسية  احليوات  على  لتغوله  واألجنع  األسلم  طريقه  األمنية( 
ليصبح الوطن خمطوًفا الحول له وال قوة بني ظهرانيه وهو اخلارج كما أسلفنا من هزمية عسكرية 
وأيديولوجية أوصل عربها الوطن إىل حالة من العسف والقهر كسرة إثر كسرة ، وهو يقضم كل ما 
أجنزته الدولة الوطنية السورية منذ اإلستقالل وحىت اللحظة اليت قرر فيها األسد أخذ الوطن رهينة 

بني يديه. 
حيث أمسك بثالثة مسارات مهمة، أدرك حبسه األمين أنه ومن خالهلا سوف يتمكن من رقاب 
حراك،  أبي  يؤيت  أو  يتململ  أن  عربها  السوري  يستطيع  ال  أبساسيات  وميسك  والعباد،  البالد 
للخروج من حالة العثار الكربى اليت وضع فيها كل السوريني. فكانت اهليمنة على السياسة عرب 
إعادة القبض على حزب البعث على طريقته األمنية وخربته فيها، فأتى ابلشخصية الكاريكاتورية 
بذلك  وتصبح  منه،  أكرب  منصًبا  ليعطيه  األمحر،  عبد هللا  وهو  واملراس  التوجيه  وسهلة  الضعيفة 
بدلته اليت يلبسها فضفاضة عليه كثرًا، فاستطاع بذلك وضع حزب البعث وتوابعه بني يديه وحتت 
بصطاره العسكري. كما متكن أيًضا من اإلمساك ابجليش عرب تكليف الشخصية العسكرية التابعة 
وسهلة االقتياد اليت الهم هلا سوى ملذاهتا الشخصية من مال ونساء، وهو مصطفى طالس ليتسلم 
وزارة الدفاع اليت مل تكن هي من تقود العسكريتاراي يف سورية، لكنها الشخصية العسكرية السنية 
اليت تغطي كل جرائم األسد العسكرية واألمنية. مث كان اإلمساك بثالث املسائل املهمة يف الوطن 
وهي املؤسسة الدينية اليت سلمها لشخصية منافقة وهلا ابع كبر يف النفاق ابلساحة الدمشقية واليت 
أخلصت للمجرم وبررت كل مافعله ابلشعب السوري، وهو الشيخ أمحد كفتارو، فتمكن حافظ 
األسد بذلك من اإلمساك حًقا بثالث مؤسسات على درجات عالية وكبرة من التغطية على أية 
عملية خطف للسلطة، وهي املؤسسة احلزبية البعثية، ومؤسسة العسكر، وكذلك املؤسسة الدينية 
القبول شكالنًيا يف السلطة عرب مسرحية)التسنن( على يدي أمحد  اليت أدخلت األسد من بوابة 
كفتارو ليكون حافظ ممكن اإلستالم ملنصب الرائسة بعد أن ترك مرحلة انتقالية مل تتجاوز 6 أشهر 
الرئيس املؤقت ألقصر فرتة  كان احمللل فيها شخصية هالمية جاهزة لذلك وهو أمحد اخلطيب، 
رائسية يف اتريخ سورية، ليسلم الرائسة بعدها إىل حافظ األسد من خالل عملية استفتائية ممنهجة 

وجمهزة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه الجيب أن نبتعد أيًضا عن بواابت أخرى للولوج اآلمن حنو سدة السلطة يف 
سورية، وهو اخرتاع األسد لفكرة ما أمساه )اجلبهة الوطنية التقدمية(، اليت مجع فيها بعض األحزاب 
اليت قبلت معه هذه التجربة، لكن بعضها كحزب الراحل مجال األاتسي، سرعان ما خرج من جبهة 
النظام األلعوبة، رافًضا املصادقة على مشروع الدستور وفقرته الثامنة اليت تعطي احلق حلزب البعث 

بقيادة الدولة واجملتمع دستوراًي.
وألن حافظ هو صاحب اهلزمية وحامل وزرها كان البد له من إجناز تلك احلرب مع شريكه يف مصر 
أنور السادات، فكانت حرب تشرين أول / أكتوبر 1973 اليت مل تكن حتريرية أبًدا ، بل كانت 
حتريكية وغطاء وتعمية على اإلهنزام الكبر الذي سلم فيه األسد اجلوالن إلسرائيل يف 5 حزيران/ 
يونيو 1967، فكانت هذه احلرب اليت منحته صك )الرباءة الشكلية( حلكم البالد، ومن مث الولوج 

إىل حاالت تفاوضية مع اسرائيل ـ لضمان بقاء سلطته الطائفية على مدى 50 عاًما ونيف.
فعاًل  األسد  حافظ  اجملرم  قادها  اليت  االنقالبية  التصحيحة(  )احلركة  لقد كانت  نقول:  ابخنتصار 
أمنًيا عصبواًي طائفًيا ، متكن عربه حافظ األسد من اإلمساك كلية بتالبيب وخناق السوريني خاطًفا 
الوطن/ كل الوطن،  من خالل سياسات الفساد واإلفساد اليت انتهجها هو ومن معه من شخصيات 
تتبع مدرسته البائسة يف النهب والتغول على كل مفاصل الوطن السوري املخطوف قسًرا. ليتسلم 
السلطة من بعده ابنه بشار ويكمل املسرة مبوافقة دولية أمنتها )مادلني أولربايت( وزيرة خارجية 
الوالايت املتحدة األمركية، بعد رحيل حافظ األسد وحىت يومنا هذا، استمرارًا للمقتلة األسدية 

الطاغوتية الطغيانية.
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ت
مقاال

رأينــا أورواب تزهــو بعباءهتــا اإليرانيــة ختتــال أمــام رئيــس أمريكــي، جعــل نفســه رهينــة 
أوروبيــة حتــت رايــة رّص صفــوف حلــف مشــال األطلســي )انتــو(، أمنيــاً، ومبوجــب رؤيــة 
اســتئناف الشــراكة السياســية عر- األطلســية للتصّدي للتحّدايت الكرى، كالصن، 
وأن جــو ابيــدن ســّلم أمــره لقيــادات أوروبيــة متبعثــرة ومبعثــرة، وابت ُملَحقــاً ألورواب 
يف حتــّول غــري اعتيــادي ابلعاقــات األمريكيــة- األوروبيــة التارخييــة، فالبوصلــة األوروبيــة 
أضاعــت الِقَيــم الــي زعمتهــا، وقــد وجــدت يف عاقاهتــا اإليرانيــة ذخــريًة للتموضــع مــع 
إدارة ابيــدن، فقــّررت أن مــن مصلحتهــا اإلنصيــاع إلمــاءات إيرانيــة، مــن رئيســها إىل 
ــر الســيادة والكرامــة اإلنســانية يف بــاٍد زعمــت أورواب أهنــا  حرســها الثــوري الــذي يدمِّ

صديقــة هلــا يف املنطقــة العربيــة ويف مقدمتهــا ســورية ولبنــان.
واضــح أن الــدول الدائمــة العضويــة يف جملــس األمــن وأملانيــا، خضعــت كليّــاً لشــروط 
إيــران الرافضــة ألي حديــث عــن الســلوك اإليــراين اإلقليمــي يف مفاوضــات فيينــا، ومــا 
زالــت الــدول األوروبيــة أتمــل إقنــاع قيــادات إيــران ابملوافقــة علــى حبــث الصواريــخ بعيــدة 
املــدى يف فيينــا، وليــس القريبــة ومتوســطة املــدى الــي ال أتبــه هبــا القيــادات األوروبيــة؛ 
لكــن ليــس يف أذهــان القيــادات األوروبيــة اإلصــرار علــى أي طــرح للســلوك اإليــراين 

اإلقليمــي، مهمــا قضــم مــن ســيادة أو دّمــر مــن بلــدان.
اإلزدواجيــة األخاقيــة للقيــادات األوروبيــة مذهلــة ومكشــوفة، مبــا فيهــا مــن مزاعــم 
املواقــف العلنيــة حنــو وكيــل إيــران يف لبنــان، ففــي هنايــة املطــاف، طهــران هــي العنــوان 
األساســي والرئيســي الســتياء »حــزب هللا« علــى كامــل مفاصــل الدولــة ومصــادرة 
احلكومــة وتطويــق القضــاء اللبنــاين، وكل مــا تّدعيــه القيــادات األوروبيــة مــن اهتمــام أو 

دعــم إمنــا هــو كذبــة سياســية مــا دامــت ترضــخ وتُرِضــخ واشــنطن إلمــاءات طهــران 
التفاوضيــة وابتزازاهتــا الرافضــة قطعــاً ألي ربــط بــن مباحثــات فيينــا النوويــة والسياســات 

اإليرانيــة اإلقليميــة.
فعليّــاً وعلــى األرض، أورواب تعّهــدت إليــران أبهنــا ال هــي وال إدارة ابيــدن يف وارد 
التضحيــة ابألولويــة النوويــة، وأن مواقفهــا مــن سياســات إيــران اإلقليميــة لــن تتعــّدى 
وصفهــا بـ«اخلبيثــة«، ولــن تقــف يف وجههــا مــا دامــت املفاوضــات النوويــة قائمــة؛ إذ 
أن الصفقــة ليســت نوويــة حصــراً، بــل هــي إقليميــة ابمتيــاز، تدخــل ضمنهــا قيــادات 
عربيــة- مدعومــة صهيونيــاً وروســيًا- تطبــع مــع نظــام اجلرميــة بدمشــق، ذلــك أنــه مــا 
دامــت املفاوضــات النوويــة مســتمرة- مهمــا طالــت- لــن تتدّخــل القيــادات األوروبيــة 
وابيــدن يف املشــروع اإليــراين اإلقليمــي مهمــا كان ومهمــا كلّــف، ألهنــا- مجيعــًا- ابتــت 

طوعــاً رهينــة اإلبتــزاز اإليــراين.
إدارة ابيــدن وافقــت علــى بــدء احملــاداثت مــع إيــران يف فيينــا أواخــر الشــهر احلــايل، 
مــا قــد يــؤدي إلحيــاء اإلتفاقيــة النوويــة قبــل هنايــة الســنة، ويكــون مبثابــة هديــة وداع 
للمستشــارة األملانيــة »أجنيــا مــريكل« احلريصــة كل احلــرص علــى إرضــاء إيــران إلمتــام 
الصفقــة؛ قــد تكــون املفاوضــات ســريعة، ألن طهــران يف حاجــة لرفــع العقــوابت عنهــا 
وأورواب مســتعجلة لإلســتفادة مــن رفــع العقــوابت، وقــد تكــون عســرية فتســتغرق وقتــاً 
أكثــر ممــا يتمنــاه الرئيــس ابيــدن وفريقــه؛ وألنــه يف عجلــة، قــد يُقــّدم ابيــدن املزيــد مــن 
التنــازالت بغمــزة تشــجيع مــن ’مــريكل‘ الراغبــة يف أتبّــط هــذا اإلجنــاز لــدى مغادرهتــا 

منصبهــا مــع هنايــة الســنة.

لقد حبث جو ابيدن مســألة إيران مع نظرائه األوروبين يف روما ويف غاســكو ابلفرتة 
املاضيــة، حتــت أتثــري تطّوريــن مهّمــن مها: 

1. نتائــج اإلنتخــاابت احملليــة األمريكيــة الــي بعثــت برســالة اســتياء للحــزب الدميوقراطــي 
الســاحة  علــى  الرتكيــز  لضــرورة  ابيــدن  إدارة  أيقــظ  الــذي  األمــر  شــخصياً،  وابيــدن 
غرمــة أصــًا أبورواب أن الوقــت حــان إلغــاق 

ُ
الداخليــة، وابلتــايل، قــررت هــذه اإلدارة امل

صفحــة العــداء الــي فتحهــا ’ترامــب‘ مــع أورواب، وأن األســهل هلــا اإلنصيــاع للضغــوط 
األوروبيــة بــداًل مــن فتــح جبهــة مســتقّلة مــع إيــران. 

2. تؤمــن إدارة ابيــدن أبن التوّصــل التفاقيــة مــع إيــران سيســّجل هلــا جناحــاً يف السياســة 
اخلارجيــة يغطّــي علــى فشــلها يف كيفيــة اإلنســحاب مــن أفغانســتان، ألن مــا حيــدث 
علــى صعيــد السياســات اخلارجيــة األمريكيــة مــن فشــل يلحــق الضــرر الكبــري ابلرئيــس.
وبســبب مــا تفيــد بــه األجــواء األمريكيــة، هنــاك اســتياء، ال يقتصــر علــى اجلمهوريــن 
بــل يشــمل الدميوقراطيــن، مــن افتقــاد جــو ابيــدن الفكــر االســرتاتيجي ومبــدأ املواقــف 
الصارمــة، واكتفائــه ابخلطــوات التكتيكيــة، وهنــاك قلــق مــن عــدم امتــاك جــو ابيــدن 
رأايً خاصــاً بــه جيعلــه متأثــراً وبســرعة آبخــر مــا يســمعه، وهــذا واضــح مــن وقوعــه حتــت 
الضغــوط األوروبيــة؛ كل هــذا يؤّشــر لوجــود صــراع جــّدي داخــل اإلدارة األمريكيــة 
الــي يــرى بعضهــا أن انصيــاع ابيــدن للضغــوط األوروبيــة إمنــا يقــّوي اليــد اإليرانيــة يف 
التفــاوض نــووايً، ويف فــرض األمــر الواقــع إقليميــاً، وهــذا يعــي أن أمــريكا هــي اخلاســرة، 

وأن إيــران تقــع يف موقــف الرّابــح، نــووايً وإقليميــاً.
فهل حيق إلدارة ابيدن واحلكومات األوروبية أن تتقّدم أبي بلد كان فديًة لسياســاهتا 

ومصاحلهــا، أو تغطيــة علــى ضعفهــا وانســاخها عــن القيَــم الــي تّدعيهــا؟ 
فلتتفــاوض هــذه احلكومــات واإلدارات نــوواّيً مــع إيــران، ولرتفــض مــا تعتــره إقحامــاً 
لســلوكها اإلقليمــي اخلبيــث علــى املفاوضــات النوويــة، لكــن ال صاحيــة هلــا وال أخــاق 
يف متكــن إيــران ووكائهــا مــن بعــث الدمــار واإلهنيــار لبلداننــا العربيــة تنفيــذاً ملشــاريعها 

اإلقليميــة.
ال بــد مــن فضــح العاقــة العضويــة بــن املفاوضــات النوويــة وأتشــرية التدمــري واهليمنــة 
الــي منحتهــا احلكومــات األوروبيــة وإدارة ابيــدن، ابعتمادهــا مواقــف متخاذلــة أمــام 
طهــران محايــًة ملفاوضــاٍت يف فيينــا قــد تســتغرق الوقــت الــذي ترتئيــه إيــران الســتكمال 

مشــاريعها اخلبيثــة.

عبد الباسط حمودة

إلى متى هذا اإلنهيار األخالقي األميركي 
واألوربي خاصة؟

كاتب سوري

لقــد جنــح الســوريون يف إطــاق ثورهتــم  يف آذار 2011 ، وأعــي ابلنجــاح حتطيــم 
جــدران اخلــوف الــي راكمتهــا عقــود طويلــة مــن التوّحــش والعنــف الــذي مارســته 
الســلطة األســدية حبــق الســورين، إاّل أهنــم مل ينجحــوا يف توفــري احلصانــة الازمــة 
لتلــك الثــورة، ألســباب ابت ال جيهلهــا الكثــريون، ممــا جعــل أســوار ثورهتــم  شــديدة 
اهلشاشــة أمــام املشــاريع املضــادة، ســواء منهــا املنبثقــة حمّليــاً، أو الوافــدة مــن اخلــارج، 
وأمــام تشــّظي املشــروع الوطــي للثــورة، وعــدم قدرتــه علــى أن يكــون النــواة الصلبــة 
اجلامعــة ملختلــف احلــراك الثــوري يف البــاد، ابتــت املشــاريع الوافــدة هــي األكثــر دفعــاً 
ومزامحــًة، لكــي تفــرض نفســها كمشــاريع او مشــروع بديــل عــن مشــروع الثــورة، ومــا 
عــزز هــذا الدفــع واملزامحــة هــو تقاطــع مصــاحل بعــض األطــراف الدوليــة مــع املشــروع 

البديــل، أو املــوازي الســليب لثــورة الســورين.
االحتــاد  حــزب  أن  ســورية  يف  الثــورة  انطاقــة  لبــداايت  امليدانيــة  الوقائــع  تؤّكــد 
الدميقراطــي )pyd ( اجلنــاح الســوري حلــزب العمــال الكوردســتاين )bkk ( كان 
أحــد القــوى السياســية الــي اختــذت موقفــاً منــاوائً للثــورة، وجتلّــى موقفــه املنــاوىء 
هــذا بــدءاً مــن ردعــه للمتظاهريــن ومنعهــم مــن التظاهــر يف كل مــن عــن العــرب – 
كــوابين – والقامشــلي واحلســكة وعفريــن وبقيــة املناطــق الــي يتواجــد فيهــا، وصــواًل 
إىل إبــرام تفامهــات ميدانيــة مــع قــوات األســد، أفضــت إىل أن يكــون احلــزب املذكــور 
وكيــًا لقــوات النظــام يف املناطــق الــي ختلّــت أو انســحبت منهــا. رمبــا ال جيــد املــرء 
أيــة غرابــة يف ســلوك حــزب االحتــاد الدميقراطــي آنــذاك، ذلــك أن طبيعــة العاقــة 
التارخييــة بــن الطرفــن، الســلطة األســدية وحــزب العمــال الكردســتاين، توجــب علــى 
الثــاين أن يــرّد اجلميــل ملــن آواه وأاتح لــه التدريــب وقيــام املعســكرات ووفّــر لــه كل 
مــا حيتاجــه – لوجســتياً وعســكرايً – لاســتمرار يف نشــاطه، إاّل أن هــذا الوفــاء مل 
يصمــد أمــام صفقــات أكثــر إغــراًء ومغامــرًة آبن معــاً، وأعــي بذلــك بدايــة التنســيق 

والتحالــف بــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والفــرع الســوري حلــزب أوجــان، حيــث 
أشــرفت واشــنطن على تشــكيل قوات ســورية الدميقراطية يف تشــرين اول/ أكتوبر من 
العــام 2015، هبــدف حماربــة تنظيــم داعــش، تلــك احلــرب الــي أاتحــت أمــام الفــرع 
الســوري للحــزب الرتكــي أن يســيطر علــى مســاحات واســعة مــن اجلغرافيــة الســورية، 
بــل املســاحات األكثــر حيــازًة للغلــة االقتصاديــة، شــرق ســورية، حيــث النفــظ والقمــح 
والقطــن، وقــد أاتحــت هــذه الســيطرة لقســد أن تعتقــد أهنــا ابتــت رقمــاً صعبــاً يف 
القيــادة  القبــان كمــا يقــال، إىل درجــة جعلــت  بــل هــي بيضــة  املشــهد الســوري، 
السياســية لقســد تنــادي بتعميــم مشــروعها العابــر علــى مجيــع اجلغرافيــة الســورية، بــل 
وتّدعــي أنــه هــو الســبيل الــذي يــؤدي إىل اإلنتقــال مــن طــور اإلســتبداد األســدي إىل 
دولــة القانــون والدميقراطيــة، ولعــل احلافــز األساســي هلــذا التجــرؤ ابإلّدعــاء هــو حيــازة 
القــوة الــي وفرهتــا أو أاتحتهــا املظلــة األمريكيــة، إاّل أن تلــك املظلــة الداعمــة مل حتافــظ 
علــى ثباهتــا واســتمراريتها، فهــي قابلــة للــزوال واإلنــزايح وفقــاً ملصــاحل وسياســات 
اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة علــى البيــت األبيــض. رمبــا مل خيطــر ببــال قــادة حــزب 
اإلحتــاد الدميقراطــي أن قــوات قســد ) الــذراع العســكرية الوظيفيــة لواشــنطن يف شــرق 
ســورية( ســتتحول يف يــوم مــا إىل عــبء علــى واشــنطن يوجــب التفكــري بطريقــة مــا، 
للتنصــل منــه، ورمبــا حتــت ضغــط هــذه االنعطافــات املوجعــة ابلنســبة إىل قســد، ال بــّد 
أن ترتافــق ابنعطافــات أخــرى يف التفكــري، إذ ســرعان مــا يتحــّول املشــروع الطامــح 
للتعميــم، إىل جمــّرد احلــرص علــى البقــاء واحلفــاظ علــى الــذات، والبحــث عــن مظّلــة 
واقيــة بديلــة. العاقــة احلميميــة الدافئــة بــن قســد وواشــنطن طيلــة ســت ســنوات 
مضــت، مل تتجــاوز األطــر املصلحيــة اآلنيــة، أي أهنــا بقيــت ضمــن احليّــز العســكري 
ومل تتحــّول إىل أفــق سياســي اســرتاتيجي بعيــد، ممــا جيعــل الشــعور ابليتــم حافــزاً حمــرّكا 
لقســد للبحــث عــن حتالــف جديــد لعلــه يقيهــا حلظــة اإلفــرتاس الــي ختشــى أن تباغتهــا 

مــن جانــب الدولــة الرتكيــة، ومــن هنــا تبــدأ خيــارات قســد ابإلحنســار، بــل يبــدو 
ســلوك قادهتــا ُمفَرغــاً مــن كل محولتــه الدعائيــة الســابقة، ويصبــح مســكوانً هباجــس 
اخلــوف، واحلــرص علــى البقــاء، ولعــل املتتبــع ملواقــف قســد اإلعاميــة مــن نظــام 
دمشــق علــى مــدى ســت ســنوات مضــت، وكذلــك املتابــع للجــوالت التفاوضيــة 
بينهمــا منــذ العــام 2018 ، يف دمشــق أو مطــار القامشــلي أو قاعــدة محيميــم، جيــد 
أن قســد تواظــب ابنتظــام علــى تكــرار موقفــن اثنــن ال جســور بينهمــا، فتــارًة يكــون 
نظــام األســد إســتبداداًي ديكتاتــورايً شــيفونياً، ال حيظــى أبي شــرعية، وال ســبيل إاّل 
لرتويضــه، ليحيــا علــى أنقاضــه مشــروع ) األمــة الدميقراطيــة وأخــّوة الشــعوب(، واترة 
أخــرى يغــدو نظــام األســد ذاتــه هــو احلاكــم الشــرعي للبــاد، وأن دفء العاقــة 
التارخييــة بينــه وبــن حــزب العمــال الكردســتاين كفيــل أبن يفضــي إىل شــراكة حقيقيــة 
مــن خــال حــوار بــن الطرفــن، وفقــاً أللــدار خليــل، وهكــذا يصبــح أصــل املشــكلة 
ومبعثهــا احلقيقــي هــو نفســه مــن مُيســك مبفاتيــح حلوهلــا، ويشــرف علــى هندســتها. 
مــع  وانســجاماً  النظــام األســدي طيلــة تعاطيــه مــع قســد أكثــر وضوحــاً  بــدا  رمبــا 
وحشــيته وتســّلطه، إذ هــو مل يغــرّي أو يبــّدل يف نعوتــه وتوصيفاتــه هلــم، فقســد علــى 
علنــة – قــوة إنفصاليــة تســعى 

ُ
الــدوام – بغــض النظــر عــن التفامهــات امليدانيــة غــري امل

لتقســيم البــاد، فضــًا عــن كوهنــا عميلــة لألمــريكان، وفقــاً لتوصيــف النظــام، وهــو 
كذلــك مل يتــوان عــن حتطيــم ســقوفها التفاوضيــة حــن جيــدد مطلبــه يف كل لقــاء بــن 
ضباطــه وممثلــي قســد، اببتاعهــا أو حموهــا أو متاهيهــا التــام مــع جيشــه وســلطاته، 
سياســة  ليمارســوا  الــروس  أييت  أنيابــه،  تكشــري  مــن  قســد  مفاوضــو  جيفــل  وحــن 
الرتغيــب والرتهيــب، اترة مــن خــال التحذيــر مــن هجــوم تركــي كاســح ووشــيك 
علــى قســد، واترة مــن خــال حماولــة إقناعهــا بتســليم املــدن والبلــدات الــي تســيطر 
عليهــا لقــوات النظــام مــع اإلحتفــاظ ببعــض النفــوذ الــذي حيافــظ علــى بقائهــا، ضمــن 
مســعى روســي ال حيتــاج إىل الكثــري مــن التأويــل، وأعــي متكــن النظــام وحلفائــه مــن 

ــة االقتصــاد الســوري. الســيطرة علــى منابــع غّل
إحنســار قســد أمــام املــّد األســدي الروســي اإليــراين لــن تنحصــر عواقبــه علــى حــزب 
االحتاد الدميقراطي فحسب، بل ميكن هلذا احلزب أن يعود إىل مكامنه األصلية يف 
قنديــل، حمافظــاً علــى مشــاريعه اإليديولوجيــة كاملــة غــري منقوصــة، ولكــن تداعيــات 
هــذه العمليــة ســتكون وخيمــة علــى املواطنــن الســورين، ســكان تلــك املناطــق الــي 
ســيتقدم إليهــا النظــام وحلفــاؤه، وهــل ســيكون مبقــدور أصحــاب مشــروع )األمــة 
الدميقراطية( محاية هؤالء الســكان من انتقام  عصاابت األســد وإجرامها وتوّحشــها 

وتعفيشــها؟ أم ســيجدون مســتقبلهم ابلتماهــي مــع املنظومــة األســدية ذاهتــا؟.

حسن النيفي 

األسد وقسد، إلى أين؟

كاتب سوري
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كاد املــوت أن يكــون أعــدل القضــاة يف احليــاة الدنيــا. يتســاوى أمامــه احلاكــم 
واحملكــوم. القــوي والضعيــف. الغــي والفقــري. الســجان والســجن.

عندمــا يلــوح طيفــه تســقط الرتــب واملقامــات والتيجــان، ويفقــد املــال بريقــه، 
ويتحطــم ســيف الســلطة علــى صخــرة جروتــه، وتصبــح الشــهرة عبئًــا علــى 
صاحبهــا. يتواضــع يف داخــل اإلنســان شــعور التفــوق والقــوة والتكــر، وتضعــف 
مســة الغــرور والشــعور ابلتميــز، وختبــو شــعلة الطمــوح واحلمــاس، وتنكمــش األان 

املتورمــة لتقــرتب مــن حجمهــا احلقيقــي .
عندمــا كنــت مداوًمــا يف قســم العنايــة املشــددة يف مشــفى )األســد اجلامعــي( 
احلرجــة  الذيــن اتبعــت حالتهــم  مــن ضمــن مرضــاي  اختصاصــي كان  أثنــاء 
ضابطًــا مهًمــا مهــس يل أحــد مرافقيــه أنــه مــن كبــار ضبــاط األمــن يف البلــد، كان 
رغــم حالتــه احلرجــة يبــدي متاســًكا وقــوة أمــام زواره ومرافقيــه، لكــن حالــه يتبــدل 
متاًمــا عندمــا أكــون معــه لوحــدي يف غرفــة العنايــة. كانــت عيونــه وجوارحــه 
وكلماتــه تبــدي انكســارًا وخوفــا شــديًدا مــن املــوت الــذي يلــوح طيفــه أمــام 
انظريــه. كنــت أتعامــل معــه كمريــض حيتــاج خلدمــايت الطبيــة وملســايت اإلنســانية 
بعيــًدا عــن أي خلفيــة أخــرى تتعلــق مبوقعــه والصــورة املرتبطــة هبــذا املوقــع يف 
ذهــن أي ســوري عــاش تلــك الفــرتة. كنــت أبــدي تعاطفــي معــه كمريــض وكان 
يشــعر بذلــك. مــن أجــل هــذا مســح ملشــاعره احلقيقيــة أن تظهــر أمامــي. كان 
ميــدح لطــف هــذا الشــاب » امللتحــي » معــه ، وســألي ذات مــرة ابنكســار: 
هــل ســأخرج مــن هــذه األزمــة حيًــا. كنــت أتصــوره أحيــااًن وهــو داخــل إىل 
موقــع عملــه وأختيــل حالــة اإلســتنفار مــن اجلنــود واملوظفــن وحالــة اخلــوف مــن 
املســاجن كلمــا تكلــم أو حتــرك، وأتســاءل يف داخلــي: مــاذا لــو كنــت أان نزيــًا 
يف موقــع عملــه؟!. كيــف ســيكون أســلوب حديثــه معــي. كيــف ســتكون نظراتــه 
يل. مــا الــذي غــري نــرة صوتــه وأنســاه رتبتــه وســلطته وقوتــه وحــرك اإلنســان 
يف داخلــه ؟؟. إهنــا رائحــة املــوت الــي متــأل املــكان يف قســم العنايــة املشــددة. 
وألن العدالــة املطلقــة ال وجــود هلــا يف احليــاة الدنيــا، ينحــاز املــوت قليــًا حنــو 
الفقــراء واملســتضعفن واملقهوريــن واملضطهديــن، فيقــرتب منهــم أبســلوب أقــل 
صخبًــا. أســلوب ال خيلــو مــن غلظــة لكنــه ال يقــاس حبــال مــن األحــوال أبســلوبه 

يف اقتحــام حيــاة احلــكام واملســتبدين واملرتفــن واجلبابــرة والظــام وأصحــاب 
النفــوذ والســلطان. متيــل كفــة عدالــة املــوت حنــو إنصــاف مبكــر نســيب للفقــراء 
واملســاكن واملضطهديــن ذلــك أن بــؤس احليــاة الــي يعيشــها هــؤالء جتعــل وقــع 
املــوت عليهــم أقــل حــدة وجتعــل نفوســهم أكثــر تقبــًا وأحيــااًن رغبــة بقدومــه، يف 
حــن ميــوت الظلمــة والطغــاة رعبًــا وهلًعــا مــن إشــارات املــوت قبــل أن حيــل هبــم. 
يــذوق الظــامل طعــم املــوت يف خيالــه وأحامــه ألــف مــرة قبــل أن يعيشــه حقيقــة 
ُمــرة، مــرة واحــدة وأخــرية. يبــدي املــوت أيًضــا احنيــازًا حنــو املؤمنــن حًقــا ابليــوم 
اآلخــر فيقــرتب منهــم بلطــف، ألنــه ابلنســبة هلــم بدايــة حيــاة جديــدة مفعمــة 
ابلعدالــة والراحــة والســكينة، بينمــا هــو ابلنســبة لغــري املؤمنــن فنــاء ال حيــاة 
بعــده، والفنــاء غامــض وخميــف . يشــفي املــوت صــدور املقهوريــن ويذيقهــم 
لــذة اإلنتقــام يف داخلهــم علــى األقــل، فيشــعرون بنشــوة العدالــة والنصــر )ولــو 
بشــكل جزئــي( علــى مــن اعتــدى عليهــم وظلمهــم وأنــزل هبــم العــذاب واغتصــب 
حقوقهــم وانتهــك حرماهتــم بقــوة الســلطة أو املــال أو اجلــاه. تســري يف صــدر 
املظلــوم )عنــد مــوت الظــامل( موجــة مــن ســعادة خفيــة تظهــر بعــض مــن آاثرهــا 

علــى قســمات وجهــه أو حركاتــه أو فلتــات لســانه.  
أتذكــرون عندمــا مــات ذاك الطاغيــة كــم فــرح أانس ورقصــوا يف بيوهتــم دون أن 
يراهــم جنــوده أو جواسيســه. كــم ســالت دمــوع الفــرح علــى وجنــات أمهــات 
حفــرت دمــوع األمل واحلــزن أخاديــد علــى وجوههــن مــن كثــرة بكائهــن علــى 

أبنائهــن الذيــن ذبلــوا يف ســجون الطاغيــة. أتذكــرون عندمــا مــات ذاك الظــامل 
املتجــر كــم عقــدت الدبــكات وعمــت األفــراح يف قــرى ومــدن هتدمــت جــدران 
بيوهتــا حتــت قذائــف نريانــه، وانتهكــت كرامــات أهلهــا حتــت أحذيــة جنــوده.

الطغــاة  يســعد  قــد  واملقهوريــن  واملظلومــن  الفقــراء  مــوت  لكــن  ســتقول يل: 
بــن  شــتان  لكــن  رمبــا.  وســيطرهتم.  قدرهتــم  بفائــض  ويشــعرهم  واملســتبدين 
احلالتــن. فــارق كبــري بــن مــن ينتهــي بؤســه وعذابــه وجوعــه ابملــوت، وبــن 
مــن تنتهــي ســلطته وجروتــه وختمتــه ابملــوت. فــارق كبــري بــن مــن يفــرح ملوتــه 
اآلالف، وبــن مــن حيــزن ملوتــه أقرانــه ومــا أكثرهــم . املــوت كمعظــم املســائل يف 
هــذه احليــاة. ختتلــف صورتــه وفًقــا للزاويــة الــي تــراه مــن خاهلــا، والظــروف الــي 
تعيشــها حلظــة وصولــه. قــد يكــون بلســًما جلراحــك. وقــد يكــون انرًا لقلبــك 

وروحــك.
تتمــى  ذلــك  ومــع  وجســداًي  واجتماعيًــا  مــاداًي  أحوالــك  أفضــل  تعيــش  رمبــا 
املــوت. ألن روحــك احملبــة للضعفــاء، وقلبــك الرحيــم ابلفقــراء، وعقلــك املــدرك 
الســتحالة حتقيــق العدالــة هلــؤالء ال حيتمــل مــا يــراه مــن ظلــم وطغيــان وتكــر 

واســتبداد. 
نعــم. يــكاد املــوت أن يكــون أعــدل القضــاة يف هــذه احليــاة، مــع احنيــاز ال بــد 
منــه للضعفــاء واملســاكن. يكفيــه احنيــازًا أن الســجن واملظلــوم واملقهــور يشــتهيه 
ويتمنــاه، والســجان والظــامل والطاغيــة  خيافــه ويفــر منــه. وهــذا مــن عدالــة املــوت.

عدالة الموت 

د- معتز محمد زين

كاتب وطبيب سوري

مجلــة األحــداث األخــرية يف بلــدان الربيــع العــريب، مبوجتيــه األوىل والثانيــة، بقــدر 
ماتثــري مــن اإلحبــاط لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــعوب العربيــة، وحــى بعــض 
ماتعطــي  بقــدر  والسياســية،  اإلجتماعيــة  أوســاطها،  الفاعلــة يف  املثقفــة،  النخــب 
جرعــات مــن األمــل والتفــاؤل آلخريــن، وتدفعهــم ملزيــد مــن الفعــل اإلجيــايب، بثقــة 

اتمــة حبتميــة النصــر والتغيــري.
فقــد كان النقــاب عســكر الســودان وقــع الصدمــة علــى الشــعب الســوداين، وعمــوم 
شــعوب املنطقــة، ملــا مثلتــه ثــورة الســودان مــن منــوذج مبهــر يف إســقاط نظــام حكــم 
البشــري، ولتجربــة احلكــم بــن املدنيــن والعســكرين، ولكــن فشــل النخبــة املدنيــة مــن 
)قــوى الثــورة والتغيــري( يف حتصــن ومحايــة مكتســباهتا أدت ابألمــور إىل مــا أدت 
اليهــا، وجديــر ابإلنتبــاه والســؤال عــن كل مــا حصــل يف املرحلــة املاضيــة، اإلنتقاليــة، 
وهــو مــا يدفــع لإلحبــاط والريبــة، كاإلنفتــاح علــى »إســرائيل« الــذي وصلــت حــدوده 
أن تطلــب أمــريكا مــن )املوســاد( اإلســرائيلي التدخــل لــدى عســكر الســودان للعــودة 
عــن قوانــن الطــوارئ وإىل مــاكان قبــل ليلــة اإلنقــاب املشــؤوم والغــادر، وهنــا تطــرح 
العديــد مــن األســئلة املعــادة واملكــررة حــول عاقــة الوطنيــة ابلدميقراطيــة، وعاقــة 

العســكر ابلسياســة، وحجــم التوغــل الصهيــوين يف املنطقــة، وأتثــريه ودوره. 
األمــر ذاتــه مــع اإلنقــاب »الدســتوري« يف تونــس، الــي حتيــط هبــا املخاطــر مــن كل 
جانــب، واملخــاوف مــن تدهــور األوضــاع، واإلنــزالق إىل مــاال حتمــد عقبــاه، وذلــك 
بســبب فشــل النخبــة السياســية وصراعاهتــا وأجنداهتــا، قبــل أن يطيــح هبــا )قيــس 
ســعيد(، الــذي دفعــه جنوحــه إىل حتريــك دعــوى قضائيــة ضــد أول رئيــس بعــد الثــورة، 
املنصــف املرزوقــي، وهــو املناضــل السياســي واحلقوقــي الصلــب الــذي قــارع بشــجاعة 
نظــام بــن علــي، والطلــب مــن اإلنرتبــول الــدويل جلبــه وإحضــاره، ملوقفــه الرافــض 

لتجــاوزات قيــس ســعيد، متهًمــا جبــرم اخليانــة العظمــى.!!
ماحصــل يف تونــس، البلــد الوحيــد الناجــي مــن العنــف والــدم مــن دول الربيــع العــريب 
يطــرح أســئلة عديــدة عــن قابليتنــا للدميقراطيــة، وآلياهتــا، وحدودهــا، واألهــم أولــوايت 
احلالــة الوطنيــة ومقتضياهتــا، وتقدمهــا علــى احلزبيــة واأليديولوجيــا، وغــري ذلــك مــن 

األســئلة يف نقــاش مفتــوح علــى مصراعيــه.
غــري بعيــد عــن ذلــك غمــوض العمليــة السياســية الليبيــة، ومــا إذا كانــت اإلنتخــاابت 
الرائســية املقــررة يف 24 كانــون األول/ ديســمر مــن هــذا العــام ســتجري يف موعدهــا 
أم ال، وهــل ســرتضى كافــة األطــراف هبــا، وبنتائجهــا، أم أن األمــور ســتذهب إىل 
مزيــد مــن العنــف الــذي قــد يدفــع إىل تقســيم البلــد علــى أســاس مناطقــي وقبلــي.؟!

أيًضــا، إخفــاق »ثــورة تشــرين« يف لبنــان يف حتقيــق احلــد مــن مطالبهــا، إن مل يكــن 
ابإلطاحــة هبــم )كلهــن( فببعضهــم، وخلخلــة نظــام احملاصصــة الطائفيــة، يف ظــل 
اســتمرار حالــة اإلســتعصاء الــي يفرضهــا حــزب هللا، وحلفــه، ومــن خلفهــم إيــران، 
خصوًصــا بعــد األزمــة اجلديــدة والناشــئة مــع اململكــة العربيــة الســعودية، ومعظــم دول 
اخلليــج املتضامنــة معهــا، وســط الكــم اهلائــل مــن األزمــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة 
الــي الحــدود هلــا.  ابلرغــم مــن كل ذلــك الفشــل واإلخفــاق والرتاجــع مثــة مــا يثــري 
آمــااًل كبــرية لــدى الشــعوب العربيــة وقواهــا الســاعية للتغيــري، تتعــدى اإلميــان والقناعــة 
حبتميــة انتصــار الشــعوب، وطبيعــة املســار التارخيــي يف عجلتــه الدائــرة حنــو احلريــة 
والكرامــة اإلنســانية والتعدديــة، ابلرغــم مــن هيمنــة القــوى العامليــة الــي حتــاول جاهــدة 
إبقــاء نفوذهــا وســيطرهتا علــى كل مفاصــل اإلقتصــاد والسياســة الدوليتــن،  فقــد 
الواســع يف عمــوم  العــراق صداهــا  األخــرية يف  الرملانيــة  اإلنتخــاابت  لنتائــج  كان 
املنطقــة، حيــث احنســر نفــوذ »الوالئيــن« بفضــل »ثــورة تشــرين« الــي يقــول عنهــا 
ثوارهــا وقادهتــا أهنــا )ثــورة وعــي جديــد( ميكــن أن تتطــور مســتقبًا لإلطاحــة مبعظــم 
مجاعــات إيــران وميليشــياهتا، وركائــز مشــروعها، ولعــل حماولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء 
هــذه  قطعــان  ونــزول  احلــايل،  تشــرين اثين،  نوفمــر/  يــوم 7  الكاظمــي  مصطفــى 
اجلماعــات للشــوارع وهتديداهتــا املتكــررة ابللجــوء إىل العنــف والفوضــى دليــل واضــح 
علــى غضبهــا وخوفهــا ممــا أفرزتــه اإلنتخــاابت، الــي مــن املتوقــع معهــا تبــدل اخلريطــة 
السياســية ومتوضــع القــوى فيهــا. لقــد وصــل حتــدي »ثــوار تشــرين« للمشــروع اإليــراين 
وملحقاتــه يف العــراق، تزامنًــا مــع الذكــرى الثانيــة للثــورة، لرفــع دعــوى أمــام القضــاء 
العراقــي ضــد آيــة هللا خامنئــي املرشــد األعلــى جلمهوريــة إيــران، الــذي يعتــره أصحــاب 
الدعــوى )رأس األفعــى( يف كل مــا يدبــر وحيــاك للمنطقــة برمتهــا، ومــا كان لثــوار 

تشــرين أن يصعــدوا مــن نضاهلــم بــكل هــذه الشــجاعة، رغــم املخاطــر الــي تتهددهــم 
علــى املســتوى الشــخصي مــن اإلغتيــال والتصفيــة، لــوال إمياهنــم بقدرهتــم علــى إحلــاق 
هزميــة ابملشــروع اإليــراين متســلحن خبراهتــم الطويلــة، الــي راكموهــا خــال الســنوات 
»عــودة  زادهــم  الصعــد،  خمتلــف  وعلــى  املياديــن،  املواجهــة يف كل  مــن  املاضيــة، 
الوعــي« إىل مايظــن زورًا وهبتــااًن أهنــا قاعــدة مشــروع ايــران الفارســي_ الصفــوي، 
وهنــا حــري بــكل القــوى الثوريــة العربيــة املناهضــة للمشــروع اإليــراين أن تتلقــف دعــوة 
ثــوار تشــرين للتصــدي هلــذا املشــروع وتشــكيل جبهــة مقاومــة عريضــة مــن بغــداد اىل 
صنعــاء.   كمــا أن الثــورة الســورية، وقواهــا املتعثــرة، مــا تــزال، إىل اآلن، ابلرغــم مــن 
كل مــا حــاق هبــا، ومــا تتعــرض لــه، مل تفقــد بوصلتهــا، ومل تقــدم تنــازالت كــرى حتيــد 
فيهــا عــن أهــداف الثــورة البكــر يف احلريــة والكرامــة اإلنســانية، وزوال نظــام األســد مــع 
كافــة اإلحتــاالت الــي جلبهــا أو كان ســبًبا فيهــا، وال يفــوت الســوريون حــداًث أو 
فرصــة دون التأكيــد علــى ثوابتهــم، وجتديــد إمياهنــم وعزميتهــم علــى مواصلــة طريقهــم 

الطويــل والشــاق، رغــم إدراكهــم لتعقــد قضيتهــم وطــول أجلهــا.  
اعتقــد البعــض أن ثــورات الربيــع العــريب قاطبــة فشــلت، وانتهــت بتحديــد تواريــخ 
وحــوادث جــرت خميبــة لآلمــال، ولكــن ذلــك كلــه الميثــل احلقيقــة كاملــة، ففــي كل 
البلــدان الــي ضرهبــا زلــزال الثــورات العربيــة وفجــر فيهــا براكــن الغضــب الشــعيب مل 
حتســم الصراعــات الدائــرة، ومــا تــزال اجلماهــري تقــاوم وتقــارع اإلســتبداد والطغيــان ، 
ومــن غــري املتوقــع أبــداً أن تعــود املنطقــة اىل ماكانــت عليــه قبــل 2010 ألي قــارئ 

للتاريــخ ومتبصــر بقوانــن حركتــه، وواع حلــركات مــد وجــزر الشــعوب.
ختفــت جــذوة النضــال العــريب يف مــكان وتتوهــج يف مــكان آخــر، ولكنهــا ال تنطفــئ 

أبــًدا، وهــذا حــال األمــم والشــعوب العظيمــة، احليــة، الــي ال متــوت.

عبدالرحيم خليفة

شمس العرب تسطع من الشرق!!

كاتب سوري                                                                                                                          
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ت
مقاال

علــى الرغــم مــن إدانــة طهــران حملاولــة اغتيــال مصطفــى الكاظمــي رئيــس الــوزراء 
العراقــي، وجمــيء إمساعيــل قــاآين إىل بغــداد ليلتقــي أتبــاع إيــران حمــاواًل تلطيــف 
األجــواء، ونصحهــم بقبــول نتائــج اإلنتخــاابت، أمــًا يف حتويــل إيــران مــن دولــة 
مســؤولة عــن اجلرميــة إىل وســيط إجيــايب. لكــن عمليــة اإلغتيــال ال حتتــاج إىل 
ذكاء أو كبــري عنــاء ملعرفــة مــن يكمــن وراءهــا فاألمــر مفضــوح، وإيــران ال ختفــي 
جرائمهــا، يف العــادة، مــا دامــت تتســرت ابملقاومــة. لكــن أيــة مقاومــة؟! إهنــا 
مقاومــة أيــة دولــة عربيــة تفتــُح هلــا انفــذة مــا عــن طيــب خاطــر، فأحقادهــا متتــد 
إىل ألــف وأربعمئــة ســنة، إذ أيقــظ أوليــاء الفقيــه شــهوهتا الفارســية، ووجــدوا يف 
الديــن غطــاء، ويف القتــل هنجــاً وشــرعاً. وقــد مارســوا ذلــك يف لبنــان والعــراق 

وســورية واليمــن. 
أتبــاع  يشــتهي  مــا  عكــس  علــى  العراقيــة  اإلنتخــاابت  نتائــج  جــاءت  لقــد 
فيــه حالــة  تتشــكل  الــذي أخــذت  العراقــي  الشــارع  مــع  إيــران، وإمنــا جتــاوابً 
وطنيــة جديــدة قادهــا الشــباب العراقــي، شــيعة وســنة، يوحدهــم انتماؤهــم إىل 
العــراق وطنــاً واترخيــاً عريقــاً وتطلعــاً إىل مســتقبل واعــد وآمــن، ومــن هنــا، فقــد 
جــرت عمليــة اإلغتيــال بعــد إفــاس اتم، وبعــد هتديــد صريــح، أمــام املــأل. إذ 
أعلنهــا قيــس اخلزعلــي أمــن عــام ميليشــيا »عصائــب أهــل احلــق« الــي تســتمد 
آيــة هللا اخلميــي«. لكــن  الناطــق ابحلــق  الزمــان  مشــروعيتها مــن »صاحــب 
حكمــة إهليــة جعلــت رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ينجــو مــن 
تلــك احملاولــة الفاشــلة، رغــم الطائــرات الثــاث الــي وجهــت إىل منزلــه بنــوااي 
خبيثــة حتــاول اجتثاثــه ابلكامــل ولكــن، وكمــا يقــول املثــل، »رب ضــارة انفعــة« 
إذ جــاء فشــل احملاولــة ليؤكــد بشــاعة الــدور اإليــراين، ال يف العــراق فحســب 
بــل يف ســورية ولبنــان واليمــن، ولينــزع الغشــاوة عــن بعــض األعــن الــي تقــول 

بصداقــة إيــران، فلعــلَّ هــذا الفعــل الواضــح يؤكــد أن إيــران عــدوة وذات أطمــاع 
يف املنطقــة بــل هــي أشــد خطــراً، علــى منطقتنــا، مــن كل عــدو مــرَّ عليهــا، وابء 
ابخلســران، مهمــا كان الــزي الــذي حتلــى بــه، مبــا يف ذلــك إســرائيل الــي مايــزال 
عدواهنــا مســتمراً. فإيــران تســتثمر يف العــدوان اإلســرائيلي يف منتهــى اخلبــث 

والدهــاء إذ تزعــم العــداوة إلســرائيل والغايــة اهليمنــة علــى املنطقــة وشــعوهبا.
وقــد صنعــت عمــاء هلــا يف العــراق وغــريه مــن البــاد العربيــة علــى شــاكلتها 
فنهبــوا العــراق وشــعبه. وفرطــوا بســيادته واســتقاله، وعلــى ذلــك فقــد اقتــص 
الشــعب العراقــي منهــم ابلطــرق القانونيــة، إذ حجــب بعــض أصواتــه عنهــم، 
فــكان أن فقــدوا صواهبــم فلجــؤوا إىل اجلرميــة، وأبمــر مــن املــايل األســياد حاولــوا 
اغتيــال رمــز الدولــة العراقيــة، لتهتــز أركاهنــا وتعــم فيهــا الفوضــى، فتؤمــن إيــران 

علــى وجودهــا فالعــراق بوابــة إىل البــاد العربيــة األخــرى.
وإذا كانــت االنتخــاابت قــد جــرت بعــد ثــورة الشــباب الــي عرفــت بثــورة تشــرين 
عــام 1919 فمــن الطبيعــي أن تعكــس نتائجهــا الشــعارات الوطنيــة البعيــدة 
عــن الطائفيــة والطائفيــن! كذلــك ال بــد أن تعكــس تلــك النتائــج وإن نســبياً 
حالــة الفقــر الــي عاشــها الشــعب العراقــي، يف بلــده الغــي بثرواتــه الظاهــر منهــا 
والباطــن. إضافــة إىل انعــدام اخلدمــات العامــة ومنهــا الكهــرابء يف وقــت جتــرى 
فيــه األحاديــث الفاضحــة عــن هنــب طغــم الفســاد الــي حكمــت العــراق منــذ 
العــام 2003 فنهبــت وإيــران مئــات مليــارات الــدوالرات. وخلفتــا شــعباً جائعــاً 

وبــاداً خــراابً.
إن نتائــج اإلنتخــاابت ســوف تعمــل علــى تغيــري موازيــن القــوى، لتصــب يف 
عمــق التحــول املعقــد ابجتــاه الدميقراطيــة، األمــر الــذي يشــكل خطــراً علــى 
منــط احلكومــات القائمــة يف العــراق، فهــؤالء عرابــو األمــريكان الذيــن مــا كان 

هلــم دخــول العــراق وتدمــريه، وإســالة دمــاء شــعبه، وهتجــري املايــن منــه لــوال 
هــؤالء العرابــون. 

إن مــا أفرزتــه اإلنتخــاابت العراقيــة ذو أمهيــة كــرى، ال ألهنــا أفضــت إىل تغــريُّ 
إيــران،  مــع  عاقتــه  اعتــدااًل يف  األكثــر  لصــاحل  الشــيعي  الصــف  يف  إجيــايب 
الــذي  أخــذ يتشــكل جتــاه الدولــة ومفهومهــا الوطــي  بــل ألنَّ وعيــاً جديــداً 
يقــوم علــى عمــاد الشــعب، وقــد حــدث ذلــك رغــم أن املتظاهريــن قاطعــوا 
اإلنتخــاابت لتقديــرات خاصــة هبــم، وال يشــك أحــد يف أن أتثــري مــا حــدث يف 
العــراق ســوف يطــول اإلنتخــاابت اللبنانيــة القادمــة الــي أخــذت املعــارك تــدور 
حوهلــا منــذ اآلن فشــعارات الشــباب اللبنانيــن الذيــن نزلــوا إىل الشــارع، ورفعــوا 
شــعار »كلــن يعــي كلــن« تصــب يف اإلجتــاه العراقــي نفســه. ومــن هنــا نــرى 
أتبــاع إيــران يف كل مــن العــراق ولبنــان يعيشــون أزمــة حقيقيــة، وتراهــم يتصرفــون 
غاضبــن يف حماولــة إليقــاف عجلــة احليــاة وقــد زالــت أغطيتهــم فحــزب هللا يف 
لبنــان نســي أنــه مقاومــة ضــد إســرائيل فهــو ال يقــدر الــرد علــى عــدوان إســرائيل 
املتكــرر علــى ســورية حيــث يقاتــل، وال يف لبنــان قلعتــه الرئيســة، أمــا العراقيــون 
فقــد غادرهتــم أمــريكا انزعــة عــن أتبــاع إيــران مزاعمهــم يف مقاومــة أمــريكا. ومــن 
رمبــا أزمتهــم الــي هــي أزمــة إيــران ذاهتــا الــي جتــد مقاومــة شــديدة ملشــروعها 
اإلمراطــوري الفارســي يف غــري عصــره وزمانــه، حيــث حيــاة الفــرد وحريتــه هــي 
الــي تشــكل حمتــوى الدولــة وروح العصــر وذلــك مــا ال تؤمــن بــه إيــران بــل 
تقمعهــا بوحشــية ويف مقدمتهــا رئيــس وزرائهــا املســؤول عــن قمــع احتجاجــات 
2019 ويعيش الشــعب اإليراين اليوم أوضاعاً معيشــية شــديدة الضيق والعوز 
ال مــن العقــوابت األمريكيــة بــل ممــا تنفقــه علــى الســاح والعمــاء. لكــن أفقهــا 

يضيــق مــع بــدء تكســر أصابعهــا حيــث توجــد.

محمود الوهب

أصابع إيران التي تتكسر 

كاتب سوري

      ســورية الــي كانــت تطعــم امراطوريــة رومــا القمــح هــي اليــوم جائعــة، 
جائعــة بــكل املعــاين يف ظــل نظــام يدعــي املقاومــة واملمانعــة وهــو قــد زيــف 
املقاومــة واملمانعــة وزيــف إرادة الشــعب واســتوىل علــى الوطــن ويتصــرف بــه 
كمــا تتصــرف مافيــات هتريــب املخــدرات  والســاح، فهــو جيلــب املرتزقــة 
ويدفــع هلــم الرواتــب اجملزيــة ليقتلــوا شــعبه ويســتولوا علــى مقدراتــه وأماكــه 
وثرواتــه مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ســلطة ابغيــة بــكل املقاييس،الســلطة مبعناهــا 
القانــوين هــي الــي توفــر األمــن واألمــان لشــعبها مبــا يعــي توفــري مســتلزمات 
احليــاة اآلمنــة لشــعبها بشــقيها اإلقتصــادي اإلجتماعــي واألمــي، وهــي تلــك 
الــي ختضــع لســلطة القانــون ولرقابــة املؤسســات الشــعبية املنتخبــة دميقراطيًــا 
أي هــي مــن اختيارهــم، أمــا تلــك الغامشــة الــي ال يردعهــا قانــون وال رقابــة، 
وتــرتك مواطنيهــا ينهشــهم اجلــوع واملــرض دون أن تكــرتث ألحواهلــم ومصائرهــم 
فهــي ســلطة الوطنيــة تعتــر الدولــة مزرعــة هلــا وألعواهنــا تتصــرف هبــا تصــرف 
املالــك مبلكــه. وهــذا حالنــا مــع ســلطة البعــث والعائلــة احلاكمــة منــذ أكثــر 

مــن نصــف قــرن.
    الشــك أبن دخــل املواطــن الــذي يعيــل عائلــة متوســطة يف ســورية اليــوم 
وهــو  أســرته،  إلعالــة  أدىن  شــهراًي كحــد  لــرية  ألــف   600 حلــوايل  حباجــة 
اليتحصــل علــى عشــر هــذا املبلــغ، فقــد أدت سياســات النظــام وممارســاته 
منــذ عــام 70 إىل إهنــاك اإلقتصــاد نتيجــة النهــب املنظــم الــذي مارســه النظــام 

وشــجع املوالــن لــه عليــه. فعندمــا اغتصــب حافــظ األســد الســلطة مــن رفاقــه 
كان الــدوالر األمريكــي  يســاوي أقــل مــن أربــع لــريات وغــرام الذهــب أيًضــا 
بنفــس الســعر، وجــاء عــام 1986 ليفــرغ البنــك املركــزي حمتوايتــه مــن العملــة 
الصعبــة يف جيــوب اجملــرم رفعــت األســد ومناصريــه ليصبــح صــرف الــدوالر 
املواطــن إىل  لدخــل  الشــرائية  القــوة  لــرية ســورية ولتنخفــض  مباشــرة ب60 
العشــر ولتتفاقــم أزمــة املواطــن املعيشــية يوًمــا بعــد يــوم بينمــا رجــاالت النظــام 
يكدســون الثــروات مــن هنــب الدولــة ومــن التهريــب ومــن ســرقة ثــروات الشــعب 
مــن نفــط وغــريه، وليبــدأ حيتــان املــال مــن مجاعــة الســلطة إبظهــار ماســرقوه 
الــي  اإلســتثمار  قوانــن  لتصــدر  الدوليــة  املافيــات  مــع  بشــراكاهتم  وماجنــوه 
مابقــي  علــى  وليســتولوا  القــذرة  أمواهلــم  ليغســلوا  مقاســاهتم  علــى  فصلــت 
ابحتكارهــم شــركات اإلتصــاالت واملناطــق احلــرة واملشــاريع العقاريــة الكــرى 
واســتثمارات النفــط والغــاز الــي تــدر أمــوااًل خرافيــة والــي أاتحــت هلــم احلصــول 

علــى املليــارات مــع حرمــان الشــعب مــن كل هــذه الثــروات.
    بعــد هــذا الظلــم الطويــل خــرج الشــعب بــكل مكوانتــه يف 18 آذار/مــارس 
ليفجــر يف وجــه النظــام ثــورة احلريــة والعدالــة والكرامــة وكاد أن يتخلــص مــن 
هــذه الطغمــة لــوال أن اجملتمــع الــدويل والــدول اإلقليميــة الــي حرصــت علــى 
مــر العقــود علــى التخلــص مــن ســورية كشــعب ووطــن أرادت غــري ذلــك، 
فأوكلــت إجهــاض الثــورة وتدمــري مابقــي مــن الوطــن إىل شــذاذ آفــاق متمرســن 

بتدمــري أوطاهنــم وإعادهتــا إىل عصــور مــا قبــل احلضــارة، لقــد أتــى اإليرانيــون 
}أفقــروا ودمــروا اليمــن ولبنــان والعــراق وســورية بتفويــض أمريكــي ودويل ألهنــم 
كمــا يقــول أوابمــا األمريكــي أصحــاب حضــارة والعــرب مهــج { وميليشــياهتم 
األرض  عاثــوا يف  املتوحشــون  هــؤالء  وغريهــا،  واألفغانيــة  والعراقيــة  اللبنانيــة 
فســاًدا وقتــًا وتدمــريًا، كمــا أتــى الــروس أصحــاب التاريــخ العريــق يف القتــل 
والتدمــري وكبــت احلــرايت وجلبــوا معهــم املرتزقــة وحبســب روايــة وزيــر دفاعهــم 
أهنــم جربــوا أكثــر مــن 300 ســاح جديــد يف ســورية ضــد شــعبنا املبتلــى 
حبكامــه ومــن انصرهم،}ســتالن احلاكــم الروســي األشــهر قتــل املايــن مــن 
شــعبه والشــعوب اجملــاورة الختافهــم معــه ابلــرأي حــى أقــرب النــاس مــن رفاقــه 

ويبــدو أن نظــام األســد ســار علــى هنحــه يف القتــل والتدمــري{.
ــا منهــا أن ذلــك      كل هــذا جيــري لتحتفــظ هــذه الســالة حبكــم ســورية ظًن

ســيدوم هلــا، ولكــن شــعبنا الثائــر لــه رأي آخــر.
      منظمــة الغــذاء العامليــة تقــول إن أكثــر مــن ثاثــن مليــون شــخص 
مهــددون ابملــوت جوًعــا يف العــامل مــن بينهــم 12 مليــون ســوري وأن الشــخص 
منهــم اليعــرف مــى ســيتناول وجبتــه الثانيــة. وأمــام أعــن جمتمــع دويل ابئــس 
جــرى وجيــري كل ماحصــل وحيصــل يف ســورية وليــس هنــاك أحــد يهتــم إبرادة 
هــذا الشــعب ومصــريه وحاجتــه امللحــة لنظــام وطــي دميقراطــي يعيــد بنــاء بلــده 

وحيقــق العدالــة والكرامــة هلــذا الشــعب أســوة ابلشــعوب احلــرة مــن كل قيــد.

محمد عمر كرداس

في ظل نظام المقاومة والممانعة
 سورية تجوع وينهكها المرض

كاتب سوري
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ت
تقارير ومقاال

تنشــغل أم أمحــد بتغليــف مثــار التــن يف أكيــاس، وتعمــل هبمــة ونشــاط لتؤمــن 
لقمــة العيــش ألســرهتا . »يبقــى العمــل رغــم مــردوده القليــل أفضــل بكثــري مــن 
الكلمــات عــرت أم  انتظــار ســلة اإلغاثــة أو املســاعدة مــن اآلخريــن« هبــذه 
رغبتهــا  عــن  الغــريب،  اجلنــويب  إدلــب  بريــف  قريــة كوريــن  عاماً(مــن  أمحــد)31 
ابلعمــل واإلنتــاج، حيــث تتوجــه كل صبــاح برفقــة ابنتهــا إىل العمــل يف ورشــة 
لتعليــب التــن اجملفــف، ورغــم التعــب واألجــر املتــدين، وامتــداد العمــل لســاعات 
طويلــة، إال أهنــا حتمــد هللا حلصوهلــا علــى فرصــة عمــل يف هــذا الوقــت العصيــب، 

ختلصهــا مــن شــبح العــوز والبطالــة .
أم أمحــد هــي أم ألربعــة أوالد، تعــرض زوجهــا إلصابــة حربيــة منعتــه مــن العمــل 
منذ ثاث ســنوات، فاضطرت للســعي أمام أســرهتا، والعمل مع نســاء أخرايت 
يف ورشــة للتــن اجملفــف، حيــث يقمــن بتنظيفــه وتعقيمــه مث وضعــه يف قوالــب 

متنوعــة، اســتعداداً لطرحــه يف األســواق، أو تصديــره خــارج البــاد .
وجــدت الكثــري مــن النســاء يف إدلــب أنفســهن مضطــرات للعمــل جــراء فقــدان 
الســند واملعيــل ابملــوت أو اإلصابــة أو اإلعتقــال يف ســجون نظــام األســد، ممــا 
أجرهــن علــى اخلــروج مــن منازهلــن بغيــة البحــث عــن رزقهــن ومصــادر دخــل 
إىل  إضافــة  املعيشــة،  وغــاء  األجــور  قلــة  وحتــدي  أســرهن،  إلعالــة  مناســبة 

الــي تاحقهــن . النفســية واالجتماعيــة  الضغوطــات 
أم أمحــد تتحــدث إلشــراق عــن عملهــا ابلقــول: »يبــدأ عملنــا يف الورشــة مــن 
فصــل الصيــف، وميتــد حــى هنايــة فصــل الشــتاء، ونتــوزع العمــل فيمــا بيننــا، حيــث 
ختتــص نســاء بفــرز مثــار التــن اليابــس، وتتــوىل أخــرايت مهمــة التنظيــف والتعقيــم، 

وصــواًل إىل مرحلــة التعليــب يف صحــون ورقيــة أو الضــم يف قائــد .«
وتبــن أم أمحــد أن عملهــا هــو تغليــف علــب التــن اجملفــف أبكيــاس شــفافة، 

لكنهــا تشــكو مــن قلــة األجــر الــذي حتصــل عليــه مقابــل عملهــا، مبينــة أهنــا 
تعمــل ملــدة 6 ســاعات يوميــاً مقابــل 15 لــرية تركيــة، أي مــا يعــادل »دوالر 

. أمريكــي ونصــف« 
وتضيــف بنــرة ال ختلــو مــن احلــزن: »عائلــي كبــرية وزوجــي معــاق، صحيــح أن 
أهــل زوجــي يســاعدوننا يف أتمــن بعــض النفقــات، غــري أهنــا ال تســد الرمــق .«

أمــا حنــان الشــردوب )39 عامــاً( النازحــة مــن معــرة النعمــان إىل مدينــة أرحيــا، 
فتعمــل يف ذات الورشــة بعــد أن اجتمــع عليهــا الفقــر والنــزوح، حتدثــت إلشــراق 
عــن الظــروف الــي أجرهتــا علــى العمــل ابلقــول: »فقــدت زوجــي منــذ ســنتن، 
وال أمحــل شــهادة وال أتقــن أي مهنــة، ممــا دفعــي للعمــل يف هــذه الورشــة لتأمــن 
املتطلبــات األساســية ألســريت املكونــة مــن ســبعة أفــراد، وإبعــاد شــبح اجلــوع املاثــل 

أمــام أعيننــا .«
وتؤكــد الشــردوب أن عمــل املــرأة خــارج املنــزل حمفــوف ابلتحــدايت واملصاعــب، 
منهــا حمدوديــة فــرص العمــل وقلــة اخليــارات، وتضيــف: »أضطــر لــرتك أوالدي 
طــوال اليــوم دون رعايــة، وأعــود يف املســاء متعبــة، دون أن تنتهــي مهمــي، حيــث 

أبــدأ بطهــي الطعــام وتنظيــف املنــزل واإلهتمــام ابألوالد وتعليمهــم .«
وتشــري الشــردوب أهنــا ال تســلم أيضــاً مــن نظــرة اجملتمــع الــذي يســتعيب خــروج 
املــرأة األرملــة مــن املنــزل للعمــل، ويراقــب حتركاهتــا، وألســنة النــاس الــي تلوكهــا دون 
رمحــة، مؤكــدة أهنــا ال هتتــم، ألن كل مــا يهمهــا يف هــذه احليــاة هــو إبعــاد أوالدهــا 

عــن ذل الفقــر، ومــد يــد احلاجــة ألحــد.
وكذلــك الطفلــة مــرمي اجلمــول )13 عامــاً( النازحــة مــن مدينــة ســراقب إىل قريــة 
كورين، تركت املدرســة وتوجهت للعمل يف ورشــة التن، لتســاعد والدها املســن 
يف أتمــن مصــروف املنــزل، وعــن ذلــك تقــول إلشــراق: »مل يعــد والــدي املســن 

قــادراً علــى العمــل، وأخــي مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، لذلــك تركــت مقاعــد 
الدراســة، وتوجهــت حنــو العمــل بســبب احلاجــة والفقــر والنــزوح .«

حممــود زكــراي )38 عامــاً( مــن بلــدة كوريــن بريــف إدلــب، صاحــب ورشــة لتعليــب 
التــن اجملفــف، توفــر فــرص عمــل لنســاء معيــات يف املنطقــة، يتحــدث إلشــراق 
عــن العمــل بقولــه: »يشــكل التــن مدخــواًل رئيســاً للمزارعــن يف إدلــب، وتنتشــر 
جتــارة التــن اجملفــف يف مدينــة إدلــب وريفهــا، وتعتــر مــن املهــن القدميــة الــي يعمــل 
هبــا ســكان املنطقــة نظــراً لغناهــا أبشــجار التــن، كمــا توفــر فــرص عمــل ألكثــر 

مــن 100 امــرأة معيلــة .«
ويشــري زكــراي إىل أنــه يقــوم بعــد انتهــاء موســم القطــاف بشــراء التــن مــن املزارعــن 
إلعــداده للتصديــر، ليبــدأ عمــل النســاء يف الورشــة بفــرز الثمــار حســب اجلــودة 
واحلجــم والنــوع، تليهــا مرحلــة غســيل الثمــار وتبييضهــا يف أحــواض املــاء إلزالــة 
الشــوائب واألوســاخ، مث يعــرض التــن بعدهــا يف اهلــواء الطلــق لتجفيفــه وتعقيمــه، 
مث تقــوم النســاء بتغليــف التــن اجملفــف ضمــن أكيــاس خاصــة ابســتخدام قوالــب 

متنوعــة.
وعــن عمــل النســاء يضيــف زكــراي: »متكنــت النســاء مــن إثبــات قدرهتــن علــى 
التكيــف مــع الظــروف الــي متــر هبــا البــاد، وأن تتغلــب علــى التحــدايت مــن 
خــال إتقاهنــا للعمــل مــن جهــة، وإصرارهــا علــى النجــاح يف أيــة جتربــة ختوضهــا 

مــن جهــة أخــرى .«
تواجــه النســاء يف إدلــب مصاعــب كثــرية ومهومــاً مضاعفــة يف ظــل غيــاب املعيــل، 
وتضيــق هبــن ســبل احليــاة، بعــد أن وقــع علــى عاتقهــن مســؤولية العمــل واإلنفــاق 
والنهــوض بواقــع أســرهن املعيشــي، فيجــدن يف املشــاريع الصغــرية فــرص عمــل 

لتحصيــل القليــل مــن النقــود، وتوفــري لقمــة العيــش بكرامــة.

سونيا العلي

ورشات التين المجفف ..
فرص عمل لنساء معيالت في إدلب

صحافية سورية

البد من العودة إىل البداايت يف كّل مرة حيدث فيها تطور يف مواقف قسد، 
كــي يتــم الربــط املنطقــي بــن احلاضــر واألمــس للوصــول إىل نتيجــة مرضيــة 
للعقــل ومنســجمة مــع الســياق التارخيــي ـ رغــم قصــر املــدة الزمنيــة ـ منــذ والدة 

قســد وحــى اليــوم.
مــا يدفعــي لذلــك هــو تصريــح الناطــق ابســم قســد ) رايض درار( األخــري 
الــذي أشــار فيــه إىل » مــآل قــوات قســد يف هنايــة املطــاف أن تكــون جــزءاً 
مــن اجليــش العــريب الســوري بعــد التســوية السياســية«. ولكــن الســؤال الــذي 
قفــز إىل ذهــي مباشــرة: ومــى كانــت قــوات قســد بعيــدة عــن جيــش األســد أو 
منفصلــة عنــه؟!!. فلقــد عايشــت بداايهتــا حينمــا دخلــت مجاعــات »كرديــة« 
مســّلحة إىل مناطــق عــدة يف حمافظــة احلســكة قادمــة مــن كردســتان العــراق 
الكــردي«  الشــعب  محايــة  وحــدات   « البدايــة  يف  لتشــّكل  قنديــل  وجبــال 
وتصنــع لنفســها وجــوداً عســكرايً ومناطــق نفــوذ حتــت مــرأى ومســمع قــوات 
نظــام األســد وأجهزتــه األمنيــة ، حــى وصــل هبــم األمــر إىل احتــال مؤسســات 
حكوميــة يف داخــل مدينــة احلســكة ورفــع علمهــم عليهــا وإجبــار املوظفــن 
علــى ممارســة عملهــم حتــت العلــم اجلديــد، كنــت يومهــا مــا أزال يف مدينــة 
القامشــلي   ( احملافظــة  يف  الرئيســتن  املدينتــن  يف  متّددهــم  وأاتبــع  احلســكة 
واحلســكة( ابإلضافــة إىل ســيطرهتم علــى حقــول النفــط ومنشــآهتا الكــرى يف 
رميان فيما كان نظام األســد منشــغًا حبصار »غويران« احلّي املتمّرد داخل 
مدينــة احلســكة وقــد أدار ظهــره للميليشــيات األوجانيــة الــي بنــت احلواجــز 

واقتطعــت جــزءاً مهمــاً مــن املدينــة لتضــّم أحيــاء ) تــل حجــر والناصــرة والعزيزيــة 
واملفــي والصاحليــة( وقســماً كبــرياً مــن مركــز املدينــة، ومل يتبــّق للنظــام ســوى 
شــوارع حمــّددة تربــط بــن مركــز احملافــظ ومقــرّات الفــروع األمنيــة وقيــادة الشــرطة 

الــي ابتــت تعــرف »ابملربّــع األمــي« .
احملافظــة  بتســليم  النظــام  أهتــم  وأان  مــّي  »العتيــق«  األمــن  رجــل  يســتِح  مل 
للميليشــيات األوجانيــة، حــن ابتســم يل وهــو يقــول:« ســلمناها هلــم برســم 
األمانــة وبعــد أن تنتهــي ثورتكــم، سنســرتّد األمانــة«، كان واثقــاً جــداً ممــا ابحــه 

يل وغمــزين بعينــه مــع ابتســامة عريضــة:« اطمئــن«.
غــادرت احلســكة يف 2014 وكان آخــر مشــهد رأيتــه قبــل املغــادرة أبايم وظــل 
عالقــاً يف ذهــي هــو دخــول رتــل ضخــم مــن العــرابت العســكرية والشــاحنات 
الــي حتمــل األســلحة املتوســطة يف جــّو احتفــايل يف شــوارع » املربــع األمــي« 
وهــي ترفــع صــور عبــدهللا أوجــان واألعــام امللونــة لكردســتان وشــارات النصــر 
ترفعهــا الفتيــات بلباســهم املمــّوه وقــد اعتلــن ظهــر الشــاحنات برفقــة مقاتلــي 
قنديــل، مث جتولــت القافلــة مــروراً بــكل املقــرات األمنيــة التابعــة لنظــام األســد 
دون أن يثــري ذلــك مــن حفيظــة أّي مــن عناصــر تلــك املقــرات الذيــن كانــوا 
حيرســون بــواابت مقراهتــم وهــم مدّججــن ابلســاح. حينهــا أدركــت ملــاذا كان 

صاحبنــا )رجــل األمــن العتيــق( واثقــاً ممــا يقــول.
عــدت إىل احلســكة يف 2017 ابلطائــرة الــي هبطــت يب مطــار القامشــلي 
الــذي مــا يــزال حتــت ســيطرة النظــام ولكــن مــا إن ختــرج مــن املطــار حــى جتــد 

نفســك أمــام حواجــز امليلشــيات الكرديــة إىل أن تصــل مدينــة احلســكة الــي 
تســتقبلك عنــد مدخلهــا بصــورة عماقــة تــكاد تغطــي صوامــع احلبــوب تنافــس 
يف حجمهــا صــور بشــار األســد ولكــن مل تكــن لــه بــل لزعيــم حــزب العمــال 

الكردســتاين » عبــد هللا أوجــان«.
إهّنــا قصــة البندقيــة املأجــورة والقضيــة اخلّلبيــة والروايــة التارخييــة املبتــورة ملرتزقــة 
قنديــل وبعــض املرتزقــة احملليــن الذيــن ينطــق ابمسهــم املدعــو »رايض درار« 
ومــن وراءه بيــادق ولصــوص يســافرون إىل دمشــق وموســكو ليومهــوا اآلخريــن 
أبهّنــم أصحــاب قضيــة ويفاوضــون مــن أجلهــا، بينمــا يف حقيقــة األمــر ال 
فصوهلــا  ابتــت  مســرحية  يف  الكبــار  يديرهــم  مــن كومبــارس  أكثــر  يعــدون 

مكشــوفة وال تنطلــي علــى أحــد.
والبــد للفصــل األخــري مــن املســرحية أن نشــهد اختفــاء »قســد« كمــا اختفــت 
صــور أوجــان وكمــا اختفــت »داعــش« مــن قبــل، ليبقــى بشــار األســد علــى 
الكبــار، والــذي اليبــدو خمتلفــاً  يقــرره  الــذي  ينتظــر مصــريه  املســرح  خشــبة 
القــوى  تديرهــا  الــي  املنطقــة  تفتيــت  لعبــة  يف  اآلخريــن  مصــري  عــن  كثــرياً 
العظمــى جمتمعــة شــرقاً وغــرابً ـ ألول مــرة ـ ومــا مجعهــم ســوى رعبهــم مــن هــذا 
فيمــا  املــارد الــذي اســتيقظ وهــم يدركــون أن هــذه اليقظــة ســتكّلفهم كثــرياً 
لــو امتلكــت شــعوب املنطقــة قرارهــا وحريتهــا واســتقاهلا مــع مــا متتلكــه مــن 
قاعــدة أخاقيــة وفكريــة وترابــط اجتماعــي واتريــخ عريــق يضــاف هلــا ثــروات 

هائلــة جتعلنــا نتســّيد العــامل كمــا تســّيدانه مــن قبــل.

ياسر الحسيني 

قسد في بازار الكبار

كاتب وإعالمي سوري
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Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Dr. Öğrt. 
Ü. Yunus Furuncu, Araştırmacı Yazar 
M. Akif Memmi ve Araştırmacı Ya-
zar Fatih Muslu’dan oluşan heyet 5 
Kasım Cuma günü Bülbülzade vak-
fını ziyaret etti.
Ziyarette başkanımız Turgay Al-
demir ile görüşen heyetle göç ve 
uyumda sivil toplumun rolü, saha-
da birlikte gerçekleştirilebilecek 
iş birliği alanları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu. Heyet daha 
sonra Bülbülzade Vakfı Eğitim ve 
Hizmet Merkezi’ni ziyaret ederek 
birim sorumlularından çalışmalarla 
ilgili bilgi aldılar.

Gaziantep’te bulunan Suriyeli sivil toplum kuruluşları uyum ve entegrasyonu desteklemek amacıyla 
Türkiyeli vatandaşlara süs bitkileri hediye edecek.
“Yeşil Yürekler” adıyla başlatılan kampanyaya Yeşil Umut Derneği, Gaziantep Suriye Topluluğu, Suriye 
Dayanışma Platformu ve Gaziantep Anadolu Öğrenci Birliği destek verecek. Kampanya kapsamında 
Gaziantep’te yaşayan Suriyeli misafirler uyum ve entegrasyonu desteklemek amacıyla Türkiyeli vatan-
daşlara süs bitkileri hediye edecek. Süs bitkileri vatandaşlara trafik ışıklarında ve evlerine gidilerek 
dağıtılacak.

 زار وفــد  مكــون  مــن  مخســة أعضــاء  هــم  
  ، يــريل كااي(  تورغــاي  املســاعد)  األســتاذ  
وعضــو اهليئــة التدريســية )د.  يونــس فوروجنــو(،  
ممــي(،   عاكــف  )حممــد   البحثــي  والكاتــب 
والكاتــب البحثــي )فاتــح موصلــو (بــزايرة وقــف 

يــوم اجلمعــة 5 نوفمــر. بلبــل زاده 
 وقــد  التقــى الوفــد- خــال الــزايرة-  رئيســنا 
)تورغــاي الدمــري( وتبادلــوا معــه  وجهــات النظــر 
حــول دور اجملتمــع املــدين يف اهلجــرة والتاحــم 
الــي ميكــن حتقيقهــا مًعــا  التعــاون  ، وجمــاالت 
يف هــذا اجملــال. ويف وقــت الحــق ، زار الوفــد 
مركــز التعليــم واخلدمــات يف وقــف )بلبــل زاده(  
و تلقــوا معلومــات حــول العمــل مــن الوحــدة 

املســؤولة.

ســتقوم املنظمــات الســورية غــري احلكوميــة يف غــازي عنتــاب بتقــدمي   نبــااتت الزينــة للمواطنــن األتــراك مــن أجــل دعــم  مشــروع االنســجام 
والتكامــل يف املنطقــة . 

وســتقوم  كل  مــن  مجعيــة األمــل األخضــر،  واجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب،  ومنصــة التضامــن الســوري،  واحتــاد طــاب األانضــول يف 
غــازي عنتــاب بدعــم احلملــة الــي انطلقــت حتــت اســم “القلــوب اخلضــراء”.  حيــث ســيقدم الضيــوف الســوريون املقيمــون يف غــازي عنتــاب 
نبــااتت الزينــة للمواطنــن األتــراك مــن أجــل دعــم االنســجام والتكامــل ضمــن نطــاق  هــذه  احلملــة  . وســيتم توزيــع نبــااتت الزينــة علــى املواطنــن 

عنــد إشــارات املــرور إضافــة إىل توزيعهــا  يف  منازهلــم.

دور المجتمع المدني في الهجرة واالنسجام

المنظمات غير الحكومية السورية تهدي  نباتات الزينة للمواطنين األتراك .

Göç ve Uyumda Sivil Toplumun Rolü

Suriyeli STK’lar Vatandaşlara Süs Bitkileri Hediye Edecek
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Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan Suriyeli iş adamları ve kanaat önderleri 
toplantısı 5 Kasım Cuma günü çevrimiçi yapıldı.
BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu’nun da katıldığı toplantıda şu kararlar alındı;
Nizip ve Karkamış’taki nüfus işlemlerinin kolaylaştırılması için yeni bir birim kurulacak. 
Suriyeli misafirlerin nüfus işlemleri ve adres kaydı işi için Gaziantep’e kadar gelinmesine 
gerek kalmayacak.
İş adamlarına verilen 6 aylık izin 1 yıla çıkarılacak. İzin sayesinde ticari işleri sekteye uğra-
madan devam edebilecek.
Kapalı olmayan illere e-devlet üzerinden başvuru yapıldığı takdirde herhangi bir şart 
aranmaksızın izin verilecek.  Yıllık cirosu belli bir miktarın üzerinde olan iş adamlarının 
herhangi bir izin olmaksızın kapalı illere giriş çıkış yapabilecek.
Suriyelilerin resmi işleminde kesinlikle aracı kullanmamaları ve aracılara para ödemem-
eleri gerektiğini vurgulayandı, Göç İdaresinin tüm işlemleri para ödemeden ve aracısız 
yaptığı dile getirildi.
Özellikle 8. sınıfı bitirmiş Suriyeli öğrencilerin Çıraklık Eğitim Merkezlerine gidip meslek 
edinmeleri gerektiği, Çıraklık Eğitim Merkezleri’nde alacakları mesleki eğitim süresi boyu-
nca sağlık sigortalarının yapılacağı, eğitim gören çocuklara asgari ücretin 3’te1’i oranında 
ödeme yapıldığı, eğitimlerini tamamladıktan sonra gençlerin istihdam sorununun da aza 
ineceğini vurguladı.

ُعقــد اجتمــاع رجــال األعمــال وقــادة الــرأي الســورين ، برائســة حمافــظ غــازي عنتــاب )داود غــول ( عــر  اإلنرتنــت يــوم اجلمعــة 5 
تشــرين الثــاين / نوفمــر.

 وقــد مت  - يف االجتمــاع ، الــذي حضــره أيًضــا رئيــس مركــز  االحبــاث  العلميــة  والثقافيــة  والتعليميــة ) BEKAM(  حممــد 
علــي امــن أوغلــو -  اختــاذ القــرارات التاليــة؛ ســيتم إنشــاء وحــدة جديــدة لتســهيل املعامــات الســكانية يف )نيــزب( و)كركاميــش( 
. كمــا أنــه لــن يضطــر ضيوفنــا الســوريون إىل القــدوم إىل غــازي عنتــاب للتســجيل املــدين وتســجيل العناويــن.  كمــا  ســيتم زايدة 
إجــازة الســتة أشــهر املمنوحــة لرجــال األعمــال إىل ســنة واحــدة. وبفضــل اإلذن ، ســيتمكن رجــال  األعمــال  مــن  مزاولــة  نشــاطهم 

التجــاري دون انقطــاع.
إذا مت تقــدمي طلــب عــر احلكومــة اإللكرتونيــة إىل احملافظــات غــري املغلقــة ، فســيتم منــح اإلذن دون أي شــروط مســبقة . وســيتمكن 
رجــال األعمــال الذيــن يبلــغ حجــم مبيعاهتــم الســنوية أكثــر مــن مبلــغ معــن مــن الدخــول واخلــروج مــن املقاطعــات املغلقــة دون أي إذن.
كمــا أكــد علــى ضــرورة عــدم اســتخدام الســورين أبــًدا للوســطاء ودفــع األمــوال للوســطاء يف معاماهتــم الرمسيــة. حيــث  بــن أن إدارة 
اهلجــرة جتــري مجيــع املعامــات دون دفــع أمــوال وبــدون وســطاء.  كمــا أتكــد  - علــى وجــه اخلصــوص – أنــه جيــب علــى الطــاب 
الســورين الذيــن أكملــوا الصــف الثامــن الذهــاب إىل مراكــز التدريــب املهــي واحلصــول علــى  مهنــة  ، وســيتم توفــري التأمــن الصحــي 
خــال التعليــم املهــي الــذي ســيحصلون عليــه يف مراكــز التدريــب املهــي ، ويتقاضــى األطفــال الذيــن يتلقــون التعليــم ثلــث احلــد األدىن 

كمــا أن مشــكلة األجــر وتشــغيل الشــباب بعــد إكمــال تعليمهــم ســتنخفض.

 Suriyeli İş Adamları Toplantısı Çevrimiçi Yapıldıاجتماع لرجال األعمال السوريين عبر اإلنترنت

Bülbülzade Vakfı ve Ga-
ziantep Suriye Toplu-
luğu’nun iş birliği ile Su-
riyeli öğrencilere yönelik 
olarak düzenlenen 
haftalık seminer kuşağın-
da bu hafta “Devrimlerde 
ve krizlerde medyanın 
rolü” konusu işlendi.
Narlıtepe Ensar Eğitim 
ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen semine-
re Fecr Radyo Müdürü 
Alaaddin Hüsso konuk 
oldu. İnteraktif bir sunum 
gerçekleştiren Alaaddin 
Hüsso, sunumunda me-
dya okuryazarlığı üzerine 
öğrencilere faydalı bilgil-
er verdi.

لفئة   املوجهة   األسبوعية  الندوة  يف 
مع  ابلتعاون  السورين  الطاب 
وقف ) بلبل زاده(  واجلالية السورية 
هذا  نوقش  عنتاب،  غازي  يف 
األسبوع موضوع “دور اإلعام يف 

الثورات واألزمات”.
وقد  حل مدير راديو الفجر   عاء 
الدين حسو ضيًفا على الندوة الي 
عقدت يف مركز  )انريل تبة أنصار(    
عاء  قدم  وقد    . والثقافة  للتعليم 
مفيدة  معلومات  حسو  الدين 
للطاب حول موضوع   حمو األمية 
اإلعامية من خال عرضه التقدميي 

التفاعلي.

Devrimlerde ve Krizlerde Medyanın Rolüدور اإلعالم في الثورات واألزمات
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İnsan Ne ile Yaşar” Kitabı AKM’lerde Tahlil Edildi“تحليل كتاب “بدائع الخيال” في  مراكز األناضول  الثقافية. 

Suriye’nin Azez ve Cerablus kentlerinde faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür Merkezleri’nde birçok 
alanda eğitimler ve kurslar devam ediyor.
Anadolu Kültür Merkezilerinde son yapılan etkinlikte Lew Tolstoy’un Tire Kitap tarafından Arapça’ya 
çevrilen eseri “İnsan Ne ile Yaşar” kitabının tahlili yapıldı. Yapılan kitap tahlili etkinliğine kültür 
merkezlerinde eğitimlere devam eden öğrenciler ve yerel halk katıldı. Sunumcu tarafından etkileşimli bir 
şekilde sunulan kitap tahliline katılımcılarda katkıda bulundu.

تتواصل التدريبات والدورات يف العديد من اجملاالت يف املراكز الثقافية األانضولية الي تواصل أنشطتها يف مديني اعزاز وجرابلس 
السوريتن.

 حيث مت - يف النشاط  األخري الذي أقيم يف مراكز األانضول الثقافية -  حتليل كتاب “بدائع اخليال” املرتجم إىل العربية من 
قبل مؤسسة  ) تريا  كتاب(.  وقد شارك الطاب والسكان احملليون الذين يواصلون تعليمهم يف املراكز الثقافية يف فعالية حتليل 

الكتاب. كما ساهم املشاركون يف حتليل الكتاب املقدم بشكل تفاعلي.

Suriyeli Hattatlar ve Karikatür Sanatçıları Bülbülzade 
vakfını ziyaret ederek gündemdeki projelerle ilgili 
görüş alışverişinde bulundular.
Hattat Salah Hıdır, Mutaz Murat, Abdulmunir İleyyan 
ile karikatürist Halit Katta’dan oluşan heyet 3 Kasım 
Çarşamba günü Bülbülzade vakfını ziyaret etti. 
Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa El Hü-
seyin’in de katıldığı görüşmede Bülbülzade Vakfı, 
Gaziantep Suriye Topluluğu’nun katkılarıyla Gazian-
tep’teki kültür merkezleri ile Suriye’deki Anadolu 
Kültür Merkezlerinde karikatür ve hat sergileri açıl-
ması kararlaştırıldı.
Ziyarette Hattat Salah Hıdır başkanımız Turgay Al-
demir’e bir hat tablosunu hediye etti. Başkanımız 
Turgay Aldemir de misafirlere Arapçaya çevrilen 
basılı eserlerden hediye etti.

زار خطّاطون السوريون وفنانو الرسوم الكاريكاتورية وقف بلبل 
زاده وتبادلوا اآلراء حول املشاريع احلالية.

 حيث زار الوفد املؤلف من اخلطاط صاح خضر  ، ومعتز مراد 
، عبد املنري عليان ورسام الكاريكاتري خالد قطاع ، وقف  بلبل 
زادة  يوم األربعاء  3 نوفمر. و قد تقرر   - يف االجتماع الذي 
حضره رئيس اجلالية السورية يف غازي عنتاب مصطفى احلسن 
-  افتتاح معارض للكاريكاتري واخلط يف املراكز الثقافية يف غازي 
األانضولية يف سوراي مبسامهة من وقف  الثقافية  واملراكز  عنتاب 

بلبل زاده واجلالية السورية يف غازي عنتاب.
العريب  ابخلط  لوحة  حيدر  صاح  اخلطاط  قدم  الزايرة  وخال 
الدمري  تورغاي  رئيسنا  قدم  كما  الدمري(.  )تورغاي  لرئيسنا 

للضيوف أعمااًل مطبوعة مرتمجة إىل اللغة العربية.

اطون السوريون وفنانو الرسوم الكاريكاتورية يزورون وقف بلبل زاده 
ّ
Suriyeli Hattat ve Karikatür Sanatçılarından Bülbülzade Vakfına Ziyaretالخط



14

ي
م الثقاف

س
الق

مزقــت احلــرب علــى ســورية غطــاء األوهــام الســميك، املهلهــل واملتعّفــن، الــذي راكمــت نســيجه 
العطــن حقبــة مظلمــة مــن العســف والقهــر والتضليــل، أمســك بقرنيهــا نظــام مافيــوي مّت اســتيالده 
يف غــرف ســوداء ميتهــن قاطنوهــا حرفــة إابدة اجملتمعــات واغتيــال أحالمهــا اإلنســانية وتطلعاهتــا 

املســتقبلية املشــرقة.
لقــد أظهــرت أحــداث الســنوات العشــر املاضيــة وجمرايهتــا مــدى التحلــل الــذي أصــاب بنيــة اجملتمــع 
الســورّي الفــيّت خــالل حكــم عصابــة آل األســد ومشــغليه وشــركائه الكثــر، وكشــفت عــن عمــق 
عــداد  أبنائــه الســتعادة وطــٍن خمتطــف ابت يف  تعــرتض مســار  الــيت  الشــروخ وتعقيــد األزمــات 
املفقوديــن، ولعــّل عديــدًا منهــم قــد يشــارك يف التأبــني بعــد أن تلقــى بالغــاً رمسيّــاً إبعــدام هــذا الوطــن 

أو بوفاتــه جــّراء القهــر والتعذيــب. 
إىل  بلداهنــا  الســلطة يف  ملقاليــد  تســّنمها  مشــروعّية  علــى  احلائــزة  احلكومــات  تســعى  حــني  ويف 
ــة وقيمهــا لــدى شــعوهبا، تبــذل  ــز مفهــوم املواطن ــة معّوقــات التطــّور والنمــّو والرفــاه، وإىل تعزي إزال
ســلطات األمــر الواقــع كّل اجلهــود املمكنــة هلــدر إمكانيّــات الدولــة وهنــب ثرواهتــا، وتبديــد طاقــات 
أفرادهــا لتعزيــز ســلطتها املؤبــدة عــرب هــدم أســس وجــود الدولــة ذاهتــا وتدمــر مقّومــات بقائهــا، 
وتشــييع جثماهنــا يف موكــب مهيــب قوامــه اخلرافــة واألوهــام، تتقدمــه مصفوفــات الشــعارات الكاذبــة 
حــول اللحمــة الوطنيــة والوحــدة والعيــش املشــرتك، وعــن التقــدم واالشــرتاكية والصمــود والتصــدي 
لإلمربايليــة، وعــن أســطورة املقاومــة والتحريــر وغــر ذلــك مــن عبــارات مســتنقعة مزروعــة يف كهــف 

التخّلــف واجلهــل كــي حتصــد العبوديّــة والــذّل واخلــراب واملــوت. 
مثّ  ومــن  للدولــة  املؤسســية  األبنيــة  تقهقــر  إىل  املنظــم  األمنيــة واإلفســاد  الســلطة  توّحــش  أّدى 
اهنيارهــا، ومل يقتصــر التفــكك واالنقســام واحنــالل عــرى اجملتمــع الســورّي علــى التمظهــرات الطائفيــة 
ــة  ــة، بــل طــال حــىت اخللّي ــة واالقتصادي ــة إمنــا تعّداهــا إىل البــى السياســية والثقافي ــة والعقدّي واإلثني
األساســية املكونــة لــه، ونقصــد هنــا األســرة مبعناهــا األضيــق، وصــواًل إىل ضيــاع البوصلــة لــدى 
الفــرد والتشــظي الــذي وجــد طريقــه مرصوفــاً ومعّبــدًا فتمكــن مــن روح أغلبهــم ومــن عقلــه وقلبــه. 
إّن مصــادرة احليــاة السياســية وتدمــر األحــزاب وتغــّول الســلطة األمنيــة والعســكرية واحتكارهــا 
للعمــل السياســي والنقــايّب، وجتــرمي االنتمــاء إىل حــزب معــارض أو جمــّرد العمــل يف إطــار اجملتمــع 
املــدين وتــداول أفــكاره ومفرداتــه، أدى إىل انــداثر القــوى الوطنيــة التقليديــة وإىل اســتحالة والدة 
تشــكيالت جديــدة منظمــة وفاعلــة، كمــا إّن تصفيــة القيــادات املعارضــة وشــراء الذمــم وتكريــس 
الفرديّــة النرجســية وقيمهــا النفعيّــة، كان مانعــاً مــن ظهــور خنــب مؤثــرة ذات رصيــٍد اجتماعــّي حتظــى 

ابملصداقيــة والثقــة ميكــن هلــا أن متــارس دوراً يف أّي تغيــر منشــود أو حتــّول حمتمــل.
لقــد أفــاق الثــّوار الســورّيون علــى مشــهد مــن الرعــب اجمللجــل واحلقائــق الصادمــة املفجعــة، ســواء 
فيمــا ارتبــط ببنيــة النظــام املافيويــة وحتالفاتــه القــذرة، وبتبــين العــامل املختــّل ودعمــه لــه، والتغاضــي 
عــن جرائمــه الوحشــّية، وحرصــه علــى بقائــه واســتمراره، أو مبــا تعلــق ابكتشــافه هلــول الفســاد 
اجملتمعــّي والحتضــار قــواه اليائســة البائســة، وملــدى توّهــه بقيامــة الشــعب الــذي اعتقــد بوجــوده 

واندى بواحديتــه.
وتعذيــب  واعتقــال  تقتيــل  مــن  هبــم  حلــق  فيمــا  عظيمــًا  ثورهتــم  يف  الســوريني  مصــاب  نعــم كان 
واغتصــاب، وأذى وأضــرار وهتجــر علــى أيــدي جــّزاري الطغمــة احلاكمــة وحلفائهــا اإلقليميــني 
والدوليــني، لكــّن مصيبتهــم األخطــر هــي يف تذررهــم، ويف عــدم وجــود قيــادة ثوريّــة وطنّيــة حقيقيــة 

ومشــروع وطــيّن جامــع. 
إّن حتريــر ســوريّة مــن احملتــّل وأدواتــه القــذرة يتطلّــب إرادة الســوريني وإخالصهــم، واجتماعهــم علــى 
ــاً اســتثنائّياً ابلواجــب الوطــيّن والتارخيــّي  ــه، ووعي ــان بــكل جتليات ــة مشــرتكة للخــالص مــن الطغي رؤي
ــة، ولعــّل  ــة والكرامــة والعدال ــر، ويعلــي مــن شــأن قيــم احلّري ــع عــن الصغائ يتجــاوز األحقــاد، ويرتّف
أوىل اخلطــوات العمليــة لتجــاوز مأســاهتم واملــأزق الــذي وصلــت إليــه ثورهتــم هــي يف التوافــق علــى 
صيــغ مالئمــة لتظهــر قيــادة منّزهــة حتــرتم آالمهــم وتقــدر تضحياهتــم، مؤمنــة حبتميــة انتصــار الثــورة 
ومقاصدهــا النبيلــة، تســتبعد مــن صفوفهــا القــوى احلرابئيــة والشــخصّيات الطارئــة ذات املــآرب 
االنتهازيــة الــيت مل تكتــف ابالســتثمار علــى الــدّم والدمــار لتحصيــل مكاســب شــخصية ســلطوية 
ــة ملطالــب الســوريني احملقــة ويف  ــل وأوغلــت يف االرهتــان إىل القــوى املناوئ ــة رخيصــة، ب وأيديولوجي

تدنيــس الصــورة النقيــة للثــورة.

نحو استعادة وطٍن مختطف

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

حني نعود 
سنعانق كّل اجلران 

حىت الذين مل نكن نعرف أمساءهم 
وسنزور معاً قبور الغائبني 

كّل الغائبني كّلهم 
حىت الذين ضربوا أوالدان 

يف حلظات الغضب  
حني نعود 

سننّظف احلي من الغبار 
وابحات املدارس االبتدائية 

ووجه احلمداين يف احلديقة العامة
واألرصفة اليت وقف عليها   

ابئعو البسطات يف حمطِة بغداد 
لن نساومهم بعد اآلن على األسعار 

سنصدق أهنم فقراء جداً 
وال ميلكون حىّت بيتاً ابإلجيار 

حني نعود سنعيُد كل شيء إىل مكانه 
ابئع الفستق احملّمص 

إىل شارع ابرون 
وابئع السوس

إىل املنشية القدمية  
ابئع اجلرائد وابئع العطر احملّلي الصنع 

سنعيد الدكاكني 
ونعيد إليها الزابئن 

سنعيد املطّلقات إىل أزواجهن 
واألطفال سيغادرون دور الرعاية 

إىل األبد 
سنعيد العالقات اليت خربتها العاصفة  

نعيد الفرد للعائلة 
نعيد األخ ألخيه 

وسنعيد رائحة الطبيخ 
وهي تتنقل يف صحون اجلران 

من بيٍت لبيت 
سنعيد الشبابيك اليت كانت مفتوحة 

طيلة النهار 
وصوت النرد والضحكات 

سنعيد الطالب إىل جامعاهتم 
وسنعيد هلم املقاصف اجلامعية ورّوادها 

سنعيد اجلميالت إىل مقصف كّلية اآلداب 
وأكواب الشاي مع العسل الطبيعي 

سنعيد الساهرين إىل ليل االمتحاانت 
واملغادرين إىل قاعة القادمني 
سنعيد كّل شيء إىل مكانه 
طاّلب الثانوية واالعدادية 
من اجلبهات إىل مدارسهم 

ونعيد البيت ألصحابه
واألرض ألصحاهبا  
فقط أنت اي حبيبيت 

لن أستطيع أن ُأعيد لِك شيئاً 
سوى أن أعيد ظاللنا 
لشوارع حلب القدمية.

    محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

حين نعود
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كثــرون ال يعرفــون أن »ألــف ليلــة وليلــة« كانــت ملهمــة لكثــر مــن الكّتــاب يف العــامل واتــكأ عليهــا 
اإلنكليــز  خاصــة  جمازهــم،  واســتلهام  خمياهلــم  تثويــر  يف  واألجانــب  العــرب  الشــعراء  مــن  العديــد 
والفرنســيني منهــم. كتبــت الدكتــورة فاطمــة املرنيســي رمحهــا هللا عــن فعــل شــهراير حينمــا اكتشــف 
جرميــة زوجتــه أبن عاقــب اجملرمــني فقتلهــا وخادمهــا، بــل مل تتوقــف رغبتــه يف القتــل عنــد هــذا احلــد:« 
ســيالزم القتــل لياليــه. كمــا ســيأمر وزيــره، أبن يقتــاد لــه عنــد كل صبيحــة عــذراء يتزوجهــا ويقــرتن هبــا 

ليــال. لكــن مــع الفجــر، يقودهــا إىل اجلــالد لينفــذ فيهــا حكــم اإلعــدام “. 
ــة إابدة مجيــع الفتيــات، فتبكــي األمهــات ويتصاعــد الضجيــج بــني  هكــذا ســيتواصل األمــر إىل غاي
اآلابء ... مل تبــق اآلن إال عائلــة وحيــدة يف مملكــة شــهراير تضــم فتيــات عــذراوات، إهنــا عائلــة الوزيــر 
الــذي كان مكلفــاً بعمليــات القتــل، وكان يرفــض التضحيــة اببنتيــه لكــن شــهرزاد أحلـّـْت علــى مواجهــة 
امللــك خماطبــة والدهــا الوزيــر املنهــار: أريــد الــزواج مــن امللــك شــهراير، إمــا أجنــح يف ختليــص شــعيب 

أو أمــوت… 
ــة  ــة »ألــف ليل ــذ بداي ــن إذن، من ــة املفكــرة فاطمــة املرنيســي: حتــت هــذه اليافطــة، نعاي تقــول الباحث
وليلــة« التشــابك املعقــد حنــو عصيــان سياســي مــن قبــل اآلابء احلزينــني علــى بناهتــم حبيــث متثــل الفتــاة 
الشــابة الــيت تســكن خيــال الفنانــني واملفكريــن، كمــا ســنرى بعــد ذلــك، وجهــا للمقاومــة والبطولــة. مث 
حُتلــل املرنيســي موقــف شــهرزاد فهــي ال تســر بســذاجة حنــو املــوت، بــل هلــا اســرتاتيجية وتتوفــر علــى 
برانمــج مصمــم جيــدًا يف حمادثــة امللــك، إىل غايــة أن تتملكــه، حبيــث ال ميكنــه التخلــي عنهــا أو عــن 

صوهتــا. صــار املخطــط كمــا توقعتــه مث حافظــت شــهرزاد علــى حياهتــا. 
ال يفتقــر هــذا الرجــل للجنــس بــل يعــاين مــن حتقــر حــاد للــذات نتيجــة تعرضــه للخيانــة... مــا حيتاجــه 
امللــك، عالجــا نفســيا يســاعده علــى أن يعيــش اثنيــة املأســاة الــيت تنخــره مث يتحــرر منهــا، وهــو 
ابلضبــط مــا شــرعت شــهرزاد القيــام بــه وذلــك جبــرأة اندرة قصــد مداواتــه مــن جــرح يتآكلــه. كانــت 
تــروي لــه مئــات احلــكااي الــيت ُتكــرر بشــكل ال هنائــي نفــس احلبكــة، لكــي تشــجعه بشــكل غــر مباشــر 
علــى النظــر بنســبية إىل مأســاته... وهكــذا يتجلــى اخلــالص حبســب طــه حســني حينمــا يبــدأ احلــوار 

بــني الطاغيــة واملظلــوم، القــوي والضعيــف«.
أّدعــي أن املرنيســي لعبــت دور شــهرزاد يف حياتنــا الثقافيــة وكأهنــا كانــت تقــول مــا قالتــه شــهرزاد 
حرفيــًا: » كنــت مرعوبــة طيلــة ســنوات، مث منحتــك لــذة االســتماع إىل حــكااييت. حاليــا، اقتحمــُت 
مرحلــًة جديــدة، مــاذا أريــد ؟!.. أســعى لكــي يتــذوق أخــرا ســيدي امللــك الســكينة، وحيــس ببهجــة 
ــد فيــه مجيــع الفتيــات  احليــاة يف عــامل خيلــو مــن كل قلــق.«  لكــن القلــق أصبــح اليــوم مســة عــامٍل مل تُب
بــل يــكاد جيــل أبكملــه، فــال نــرى بــكاء األمهــات وال ضجيــج اآلابء ... وكأهنــا إابدة مجاعيــة عــرب 
تنميط الفكر وتســليعه وتســخيفه ابالســتهالك والركض والتشــويه. مل تســتطع شــهرزاد أن تُغر امللك 
وحســب، عــرب احلــوار واألمــان واالطمئنــان، بــل وحُتاكمــه أيضــاً ليعــرتف بتغيــر مفهومــه عــن العــامل 
فيقــول:« آه شــهرزاد جعلتــين أزهــد يف ملكــي وأحتّســر علــى ماضــّي العنيــف وأفعــايل القاتلــة جتــاه 
الفتيــات الصغــرات ».... إهنــا قــوة شــهرزاد الــيت مُتثّــل الســلطة املدنيــة الــيت نفتقــر إليهــا اليــوم. فــال 
ميكــن للحضــارة أن تزدهــر حقــا، إال إذا تعــودان علــى إقامــة حــوار مــع الكائنــات وخصوصــاً األكثــر 
قــرابً منّــا عــرب مــا ميثلــه فــن جوهــر التواصــل هــذا مــن أهيــة... مــن هنــا كانــت شــهرزاد مدهشــة. 
»توظــف الصمــت ملعرفــة نــوااي خصمهــا وحتديــد نقطــة ضعفــه، وعلــى ضــوء ذلــك توطــد اســرتاتيجيتها 
املضــادة. إهنــا، متيقنــة مــن كوهنــا شــخصية رائعــة، لــو ظنــت نفســها محقــاء ســيقطع امللــك رأســها.«  
كانــت املرنيســي حكيمــة حكمــة شــهرزاد، مل ترّقــع البــايل أو ترمــم وتُــدّور مــا هــو قائــم شــأن بعــض 
للمنظومــة  املكونــة  الرتاكميــة  قامــت ابلتحليــل والبحــث يف األصــول واألســس  لكنهــا  املثقفــني، 
الــيت  تلــك  الراكــدة  واملغلوطــة وخلخلــة مكوانهتــا  الراســخة  بكشــف جذورهــا  وذلــك  الشــمولية 
تتســاوق مــع تواطــؤ مــن ال يُريــد هلــا أيــة زعزعــة أو أي تغيــر للبُــى اإليديولوجيــة الراســخة حبيــث 
يطالــه أول مــا يطــال. فأرســت نســقاً فكــرايً جديــداً يؤســس إىل فضــح آليــات القهــر والقمــع التارخيــي 
لذلــك ُحوربــت أعماهلــا ومنعــت معظــم كتبهــا بــذات التهــم اجلاهــزة مــن جدليــة احلــالل واحلــرام الــيت 
حــورب هبــا مــن قبــل كل رمــوز التحــرر العــريب مــن أمثــال قاســم أمــني وطــه حســني وغرهــم.  تقــول 
املرنيســي أثنــاء تســّلمها ألكــرب جائــزة أدبيــة يف اســبانيا وهــي جائــزة أمــر أســتورايس: »لقــد حتولــُت 
ــة مســلمة تصنــع الســلم ابلــكالم  ــة انتصــاره علــى الكاوبــوي » إهنــا ابحث إىل ســندابد يؤمــن إبمكاني

املبــاح و«ابلســالم عليكــم«....

     ابتسام الصمادي

شاعرة وكاتبة سورية

“المرنيسي”
وحكمة شهرزاد

عبد القادر حمود

 
ْ

 من
ٌ

مفردات
ريق

َّ
كتاِب الط

شاعر وكاتب سوري

تسُر اىل املستحيل...
وتعرُف أنَّ الدَّروَب غواايُت قْهٍر وليٍل طويْل...

أمامَك يف غرَِّة الوجِع الشَّتويِّ
مالمُح وجٍه آتَكَل...

مشُط الصَّغرِة ُمْلَقًى هناَك
و)فـَْرَدُة بـُْوٍط )تراءْت خالَل براَءهِتا أمنياُت مالٍك ضئيْل

أماَمَك...
تنحسُر الصَّرخاُت، ويـَنـَْفِتُح املشهُد الدَّمويُّ

فـََثمَّ أننٌي
َومثَّ ذهوْل
ـ إىل أين؟!

ميضي السُّؤاُل إىل الاّلهنايِة
والّرِيُح أتكُل خبَزَك

َتطوي صحائَف جنواَك
ال شيَء...

إالّ الدَّماُر، وأهناُر خوٍف تسيُل..  تسيُل
***

وهتدأُ شيئاً فشيئاً عواصُف يوِمَك
ينسحُب القرمزيُّ..

وتبقى مع الذّكرايِت كشاخصٍة ال تشُر إىل أيِّ معى
وراَءَك تصطفُّ يف قلٍق داكناُت الغيوم

وحوَلَك أشالُء ما كنَت ترمسُُه:
قصُص العابريَن

وأسراُر )ليلى( الصَّغرُة
)قيُس( الَّذي ال وجوَد َلُه...

وكالٌم كثر
تقامَسَُه احلزُن واخلوُف يف حلظٍة ما

وفاضْت أبلوانِِه ُشُرفاُت احلننْي
***

بال وطٍن أنَت منُذ سننْي
فراُشَك يف الاّلمكاِن، وقربَُك فيِه...

حنيُنَك جرعُة غاٍز
وشوُقَك مسقُط قنبلٍة

واّلذي قيَل يف الُكُتِب الصُّْفِر
حمُض كالْم

***
ُعَك اآلَن ُأَودِّ

رغَم يَقيين أبنََّك يف َجَسدي
ِبْضَعة ِمْن هواجِس َصميت

ولوٌن ملا ال أراُه ِمَن اخلُُطوات...
ُعَك اآلَن.. ُأَودِّ

فالطُُّرقاُت
تضيُق أبحالِم طفلنِي
يرجتفاِن ِمَن الربِد...

لكْن
أابحا لنفَسْيِهما عشَق )ليلى( الصَّغرَة

والرَّْقَص يف َمْهَرجاِن املََطْر.
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ي
م الثقاف

س
الق

سميح شقير

معزوفات

فنان وشاعر سوري

1- أعِطين َسببًا

أعِطين َسبباً أَلهَنَض من سريري

أصدقائي مل َأِجدُهْم حينما احَتجُت هَلُْم

وطُيوُر احلظِّ الَذْت ُكلها ِبُغصوِن َغري

والغُيوُم تـََلبََّدْت يف َصيِف َقليب

ُكنَت أشرَِعيت

وأنَت طويَتها

وَتركَتين للريِح َتعَبُث يف مصري

أِعطين َسبباً ألهَنَض ِمن َسريري

َسوَف تبقى املاُء جَتري يف سواٍق

إمنا دوين

َسَينَقُصها اندهاشي

واحلصى فيها َسَيذُكُر َخطَو حاٍف

جاسها َفرِحاً َكَمْن يف الِعْشِق غاشي

ستدوُر األرُض لكن دوَن رعٍش

ُمبهٍر، َثٍل، َطروٍب كارتعاشي

أعِطين سبباً ألنفَخ يف الَقَصْب

ُالصدى فوَق الُصخور حنَي ينَتِحر 

حنيَ أسراُب اجلراِد

تلوُك َأوراَق الدوايل

والعصافُر إىل ثلِج الَشماِل

َخيارُها

َزَغٌب َضعيُف االحتمال 

وحَتمُل األمَل اجَلسوْر

جَتمََّدْت

وعلى ُخطوِط الَكهُرابِء 

َبَدْت كأحجار الُقبوْر

َأعِطين َسبباً أُلخفي جوع حُلمي

يف  يَغلــي  الَبحــِص  غــر  شــيء  ال  بينمــا 

لُقــدوِر ا

ُكنَت أشرَِعيت

وأنَت طويَتها

وَتركَتين للريِح َتعَبُث يف مصري

أِعطين َسبباً ألهَنَض ِمن َسريري

2- ما َضرَّ لو أن مسَّين الضَُّر

ما َضرَّ لو أن مسَّين الضَُّر

وكنَت صديقي

ما َضرَّ لو فاضت يداك وربَّتت َكِتَفيَّ

أو ُقْل كفَكَفْت دمعي

لُكنَت بصريت

ولُكنُت أْبَصرُت املهاِلَك ُجلَّها

بطريقي

ما الورد إال ملسَة الِعرفاِن من روٍح لروْح

ما النهُر إال بَلسماً جَيري فـََتلتِئُم اجلُروْح

َمــرِج  يف  الــربِّ  حَنــِل  َســعُي  إال  الِعطــُر  مــا 

لُســفوْح ا

ما الُغصُن يف املاء إال منيٌة من غارٍق

تقول اي ُغصُن فلتـَُنّجي رفيقي

ما َضرَّ لو أن مسَّين الضَُّر

َفُكنَت صديقي

3- أغفو على تعٍب 

أغفو على تعٍب 

فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردة الشباك

ال الذاهبات تركن يل عنواهنن

وال املرااي خبأت غّراهتن

وال الطريق إىل احلكاية سالك

أمشي على األشواك 

ال حزن يل وحدي ألسرف يف الطقوس 

فاحلزن شعيٌب غدا

وِخرافُُه مسفوحٌة يف السفح  

مل تشفع األجراس أن تعطي آلالمي الرنني

ال بيت يل

وبيوت أحبايب ركاٌم حيث مرت )بربروس(

والذكــرايت تقطعــت حتــت اجلنازيــر الــيت مل 

تلــق اباًل

للخضر

وال النظر

وال اجلنني

وال احلنني

وجهي يشابه خيمًة غرقت بدمع الغيم

وبه تقصُّف ركبتني وطلقة القناص

وجهي به قسمات اثئر

وهتافه حتت الرصاص

ونبض حلم كاملطارق

مل يبق من مل يغمد املدية يف دمه

املغارب واملشارق

والبائعون

املشرتون

احلاكمون

القاتلون

الصامتون

الشامتون

احلالقون

امللتحون

وقاطعوا طرٍق

إذاعّيون 

وكل سارق ثورة أو حمض سارق

أو كل موتور ومارق

والتقى املتخاصمون 

وبني سفسطة اليسار أم اليمني

 مل يبقَّ فارق

أصحو على تعٍب

فتصحو الريح من قلقي

وتكسر وردة الشباك. 
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تنتمــي عائلــة الفنــان روالن اخلــوري إىل مدينــة 
مدينــة  يف  للعيــش  انتفلــت  اهنــا  إال  أنطاكيــا 
الثانويــة  دراســته  روالن  أهنــى  حيــث  حلــب 
قــرر   .1955 عــام  حــىت  وعمــل كمــدرس 
لدراســة  إيطاليــا  إىل  الســفر  خــوري  الفنــان 
الفنــون يف أكادمييــة رومــا للفنــون اجلميلــة عــام 
1956 وختــرج منهــا عــام 1960. كان فنــاانً 
الســوري  التشــكيلي  الوســط  داخــل  نشــيطا 
وخارجــه حيــث مثــل ســوراي عــام 1963 يف 
املعــرض الــدويل يف إيطاليــا كمــا شــارك يف العــام 
التــايل يف )بينــايل فينيســيا( مشــاركة مميــزة حيــث قــدم خــالل هــذه الفعاليــة الثقافيــة 
)بيــان الفــن املعاصــر( الــذي كان عبــارة عــن شــرح آلراء خــوري حــول احلــركات 
الفنيــة املعاصــرة، لقــي هــذا البيــان قبــواًل واســعا يف الوســطني الفنيــني العــريب والغــريب 
واحتفــى بــه اإلعــالم الغــريب لينشــر الحقــاً يف الصحافــة الســورية ضمــن كتيــب حتــت 
عنــوان )الواقعيــة االحيائيــة(. تنقــل روالن كثــراً بــني إيطاليــا وســوراي ممضيــاً ســنوات 
متقطعــة بــني البلديــن منفــذًا الكثــر مــن األعمــال الفنيــة واجلــدارايت الضخمــة يف 
عــدد مــن املبــاين الرايضيــة والثقافيــة. انل روالن الكثــر مــن اجلوائــز املهمــة عــن 
مشــاركاته يف املعــارض اجلماعيــة لعــل أههــا جائــزة )ســان فيتــو رومانــو( يف ايطاليــا 
عــام 1962 كمــا أقــام العديــد مــن املعــارض الفرديــة يف أهــم صــاالت ســوراي ولبنــان 

وإيطاليــا.
انطلــق روالن خــوري بواقعيــة موشــحة بنزعــة رومانســية معتمــداً علــى البيئــة الســورية 
اإلنســانية واملعماريــة والطبيعيــة، تطــور أســلوبه ليتمكــن مــن إنقــاذ عملــه الفــين مــن 
الوقــوع يف شــرك منطيــة الواقعيــة التســجيلية وتكرارهــا عندمــا اختــار اللجــوء إىل 
االختــزال والتكثيــف أثنــاء معاجلتــه عناصــره املختلفــة. التصــق التصاقــاً محيمــا ابلبيئــة 
الســورية عامــة واحللبيــة خاصــة حــىت حتولــت أعمالــه إىل رحلــة تنقــل املشــاهد إىل 
شــوارع حلــب بعمارهتــا اجلميلــة وأســواقها العتيقــة وابعتهــا املتجولــني والكثــر مــن 

الوجــوه آتيــة مــن عمــق الشــارع وحيــاة املدينــة. 
أقامــت وزارة الثقافــة معرضــاً فنيــاً كبــرا ضــم عشــرات مــن أعمــال خــوري يف الذكــرى 
األوىل لرحيلــه عــام 1989 لــرتوي مســرة تطــور أعمالــه الفنيــة ضمــن جتربــة دامــت 
أكثــر مــن أربعــة عقــود اســتطاع مــن خالهلــا أن يعكــس قصــة فنــان أصيــل ال يــزال 

عالمــة فارقــة يف اتريــخ احلركــة التشــكيلية الســورية.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

روالن خوري )1930-1988(

سالم حلوم

الفزع

شاعر سوري

أعيدوا يل فزعي الطرّي

العواَء الذي يف الوداين

يعّطل علّي النوم وحيداً على السطح 

العفاريَت اليت تتسلق حبل الدلو ان حنن متحنا ماَء اجلّب يف الليل

العقاربَ تغريها قشور الفستق املهملة على املصطبة

احلّيَة اليت ألٌفت يف حاكورة الرمان 

ومل تبتلع غر الدجاج املبكر يف النوم 

ومعاول احلفارين عن اللقى والّتحف النادرة

احلرامي الذي يسرق حقيبة املدرسة 

إذا مننا ومل نكتب الوظيفة

القمَل الذي ينطح بقرون سوٍد

إذا مل نستحّم صباح اجلمعة

اجلنيةَ اليت تلّبست جاسوس اآلغا

 فطّق عقَله وصار ميشي بال سراويل

 ضّراابِت االبر إذا تلّصص واحٌد على اجلران

أعيدوا يل فزعي الذي من عمري

شفوايً له طراوُة احلكاايت

ال يستيقظ مع الناس

 وينمحي ككالم الليل

ال يرتك رجفًة يف ركبة أو جفلًة من مكان

أان ال أريد فزعاً يفزّع

جافاً وقاسياً كوجه من الفوالذ

له جداٌر فينكسر

له حّراٌس وكالٌب مسعورة

له رسًم على األرض يقتفيه رعاَة البارود حبوافر احلرب

وحني البد من الفزع كي تتمّرن الروح على الفجأة 

أعيدوا يل فزعي البلدّي 

فرمّبا أحظى، يف أقّلها، على جسارة ديك.
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احتفاالهتــم  يف  ونشــارك  طعامهــم  ونتــذوق  غنائهــم  إىل  فلنســتمع 
نستســغ  مل  إن  لقلوبنــا  واألقــرب  األمجــل  منيــز  أن  نســتطيع  بذلــك 
أمــراً نســتطيع االبتعــاد عنــه بــكل لطــف وهــدوء مــع احــرتام رأيهــم، 
ومــع مــرور الوقــت ســنجد أنفســنا أنخــذ كل مــا هــو مجيــل ونكــون 
مــن  الكثــري  ســأذكر  ثقافتنــا،  إىل  جديــداً  شــيئاً  أضفنــا  قــد  بذلــك 
األمثلــة الــي مــررت هبــا وأضفتهــا إىل ثقافــي الــي أعتــز هبــا وال أبس 
مــن دحــض بعــض الثقافــات الســلبية الــي تعيــق حياتنــا ونقــل اجليــد 
منهــا ألطفالنــا ونكــون بذلــك قــد وســعنا أمامنــا األفــق وأضفنــا كل 
الثقافــات اإلجيابيــة لتصبــح كنــزاً حقيقيــاً نفخــر بــه علــى مــر الســنوات، 
وال أبس ابحملاولــة أبن ننقــل اجلميــل مــن ثقافتنــا العربيــة وهــو كثــري 
وغــي إىل تلــك البلــدان ونكــون بذلــك قــد أخــذان وأعطينــا مبــا يســمونه 

تبــادل الثقافــات.
لكــن  البلــدان  تلــك  مــع  االندمــاج اإلجيــايب  أعــرف متامــاً صعوبــة   
مــن  النهــل  ســبيل  يف  نســتطيع  مــا  وبذلنــا  تعبنــا  إن  الزمــن  مبــرور 
ثقافتهــم وكل مــا هــو جيــد ويتناســب مــع معتقداتنــا ونقــل كل مــا 
هــو كــرمي مــن أخاقنــا، ومــع مــرور الوقــت ســنجد أننــا اقرتبنــا أكثــر 
مــن ثقافتهــم ونقلنــا إليهــم صــورة حمببــة عــن ثقافتنــا الــي نفخــر هبــا، 
لالتقــاء  الوحيــدة  البوصلــة  ســتكون  الــي  اللغــة  علــى  ولنركــز كثــرياً 

تدور السماء اثني عشر مرة 
ستخرج الشمس من بينها بعد قليل 

رمبا تنامن
 ختتار لك احلياة جذوراً سوداء هذه املرة

 ال جترئن حى للنظر يف وجهها
تنامن

 خيتار لك املطر دموعاً عذبة
 تتدىل خلف النافذة الصغرية

ال ختايف 
 مل ينكسر قلبك 

فقط تفتت نورك الذي على املاء
تنامن

تدور ظالك حول نفسها
نساء كثر يربطن أثداءهن ابلوقت 

بينما حيول الضباب بيي وبينك
هكذا كأن تصبح كل التجربة بن يديِك

 ألنك خرجٍت عن وعيك حلظة
تدور السماء اثني عشر مرة 

سيضع أحدهم جسدك حتت الرتاب 

لدينــا  شــيء،  أي  أنخــذ  أو  نعطــي  أن  نســتطيع  ال  بدوهنــا  الــي 
الكثــري مــن الثقافــات الرائعــة الــي الحظهــا اآلخــرون، لدينــا الكــرم 
وحســن الضيافــة والرتحيــب ابلضيــوف ومســاعدة اآلخريــن وتقديــس 
اآلابء واألمهــات واحملافظــة علــى جتمــع العائلــة مــع عــدم التســيب، 
واحملافظــة علــى اجلــرية واالختــاط معهــم وتبــادل األطبــاق واألجــواء 
العائليــة الــي يفتقدوهنــا وخاصــة ابلــدول الغربيــة وأنخــذ منهــم احــرتام 
املعاقــن  احــرتام  ومراعــاة  اللبــاس  يف  والبســاطة  واملواعيــد  الوقــت 
وتقديــس األطفــال والنظــام، واملعاملــة الرائعــة ابملشــايف واملــدارس، 
بذلــك نكــون قــد حققنــا معادلــة رائعــة قــد تصبــح ثقافــة مثاليــة تعــود 
ابخلــري لــكا الطرفــن ولنأمــل أن يصبــح العــامل أمجــل ابلتقــرب مــن 

بعضنــا وحتقيــق حلــم قــدمي ابملدينــة الفاضلــة.
مــن  الكثــري  جعبتنــا  ســيكون يف  الوطــن  إىل  يومــاً  نعــود  عندمــا   
الثقافــات وســيكمل أوالدان مــن بعــدان مــا زرعنــاه مــن قيــم وثقافــات، 
االبتســامة  اإلنســانية،  جتمعنــا  أن  يكفــي  اللغــات  اختلفــت  إن 

والدمــوع ال حتتــاج إىل لغــة.
 مــن خــال ترحــايل وجــدت أشــياء مشــرتكة يف هــذه البلــدان وهــي 
لغــة التفخيــم الــي نســتعملها يف بــادان وهــي بــدل مــن أنــت أنتــم، 
كذلــك يف كل بلــد مــررت بــه كانــت تســتخدم للتعبــري عــن االحــرتام 

تتوقف أخرياً الرجفة
 آخرون يضعون روحك يف زاوية ما يف الذاكرة

بينما حتبن ضوءك أكثر عندما يلتمع بقسوة يف الظام 
 أجنحتك طويلة كالكوابيس 

هكذا كأن تصبح كل التجربة خارج يديك
 كأنك للتو دخلت وعيك للحظة

تدور السماء اثني عشر مرة 
خترج الشمس من بينها بعد حن 

رمبا تنامن
تفك النساء اثدائهن املربوطة يف الشجرة

يبحثن عن قصائد جديدة يعلقن عليها كل هذا األسى
بينما يتفتح الليل وينمو

ينمو فوق جسدك حتت الرتاب شجرة
شجرة واحدة ليست مريضة
تدور السماء اثني عشر مرة 

ال ختايف 
 مل ينكسر قلبك 

فقط تفتت نورك الذي على املاء
ليس دمك 

للشــخص املقابــل، وهنــاك أيضــاً إلقــاء التحيــة وجدانهــا يف البــاد 
العربيــة والغربيــة متشــاهبة وهــذا أســعدان كثــرياً وأدخــل الطمأنينــة إىل 
الســن ومســاعدهتم وإعطائهــم  احــرتام كبــار  نظــري  قلوبنــا، ولفــت 
األماكــن يف املواصــات، أمــا أوجــه االختــاف فهــي كثــرية وجــدت 
يف معظــم هــذه البلــدان عــدم تقبــل الغــري وهنــا ال أحــدد إن كان 
عنــد  الصعوبــة  مــن  الكثــري  فيــه  الغــري  تقبــل  غــريب،  أم  عــريب  البلــد 
بعــض األفــراد، أمــا احليــاة االجتماعيــة فهــي شــبه معدومــة ابلغــرب، 
ولــن حتلــم أبن حتمــل فنجــان الشــاي وتكملــه عنــد اجلــريان وأنــت 
اللحظــات  لتلــك  أحواهلــم، الوجــود  عــن  وتســأهلم  النــكات  تلقــي 
تــرى عتبــة اجلــريان،  لــو بقيــت ســنوات ال ميكــن أن  املمتعــة، هنــا 
طبعــاً األســباب كثــرية لــو خضنــا هبــا ألخــذت حبثــاً أطــول،  وأحــب 
أن أنــوه هنــا لشــيء إجيــايب يف الــدول الغربيــة فهــم يقــدرون املواهــب 
بشــكل كبــري وإعطــاء األشــخاص الفــرص للتعبــري عــن موهبتهــم ألي 
كان ومــن كافــة األعمــار، ســأنتقل إىل الطعــام الــذي يشــغل العــامل 
والركــن األساســي ابحليــاة، ال يوجــد تشــابه ابلطعــام فقــط بــن لبنــان 

وســوراي، لــكل بلــد طعامــه.
أمــا الفــن فيعتــر لغــة اثنيــة مشــرتكة مــن خــال الرقــص والغنــاء والرســم 

وبــه نســتطيع أن نبــي جســراً مجيــًا مــع كل هــذه البلــدان. 

هو دم املغيب 
يلف األرض 

ختتار احلياة جذوراً سوداء لنساء أخرايت
 ينتقي هلن املطر دموعاً جدد

تتدىل خلف نوافذ صغرية 
أحقاً هذه هي العدالة 

 هذه هي القوة الي تلبس قناع الرمحة 
تضعها احلياة على وجهها طوال الوقت

مث تنام؟
تقول:

مل يعرفي 
مل حيبي قط

أقول: 
مجعتكم أغصان شجرة مريضة 

فرقتكم األغصان
قويل وداعاً إذًا

 للصوت األبيض 
دعي السماء تدور اثنتا عشر مرة 

رمبا تنامن.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

االندماج بين الشعوب

إيفين إبراهيم

كاتبة وصحفية سورية

السماء تدور

م المرأة
س

ق
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ت
تحقيقا

مــا يزيــد عــن  ألــف مريــض يف الشــمال الســوري أبمــراض الســرطان 
والقلــب ينتظــرون العــاج اجملــاين يف تركيــا، حيــث أطلــق عــدد كبــري 
مــن الناشــطن الســورين يف الشــمال خــال األايم املاضيــة هاشــتاًكا 
مؤثــرًا بعنــوان: )أنقــذوا مرضــى ادلــب( بغيــة إنقــاذ مــا يزيــد عــن ألــف 
يف  الســبل  هبــم  تقطعــت  وممــن  املســتعصية  األمــراض  مــن  مريــض 
األشــهر األخــرية نتيجــة لتوقــف العــاج اجملــاين الــذي كانــت تقدمــه 

هلــم احلكومــة الرتكيــة.
كل أولئــك املرضــى حباجــة للدخــول اىل تركيــا لتلقــي العــاج بشــكل 
مباشــر حيــث توقــف قبــل شــهرين ونصــف تقريبًــا إصــدار الكملــك 
مــن قبــل دائــرة اهلجــرة الرتكيــة ملرضــى احلــاالت البــاردة، واســتبداله 
بوثيقــة عاجيــة جديــدة ملــدة شــهر، مل يفّعــل العــاج اجملــاين فيهــا، 

وكل يــوم ميضــي تــزداد معــاانة مئــات املرضــى، ويــزاد عددهــم.
 إحــدى األمهــات وبعــد عجزهــا عــن دفــع تكاليــف عــاج ابنتهــا ذات 

العشــر شــهور قالت:
ســأرِجع بطفلــي إىل املخيــم يف ســورية لتمــوت بــن إخوهتــا خــرٌي مــن 

أن أتركهــا متــوت بــن يــدّي وحيــدة هنــا يف تركيــا.
صــور األطفــال املرضــى انتشــرت علــى مواقــع التواصــل وســط مطالبــة 
الناشــطن الســلطات الرتكيــة إلعــادة النظــر يف القــرار وفتــح العــاج 
اجملــاين أمــام هــؤالء املرضــى الذيــن هــم ابألصــل ال ميلكــون مصاريــف 

الســفر والــدواء فكيــف يســتطيعون دفــع العــاج.
حتت إحدى صور األطفال كتب الناشط محادي احلسن:

 هنــا ســرطان ينهــش جســداً ضعيفــاً وهنــاك ثقــب ابلقلــب أحــدث 
شــرخاً يف قلــب أم علــى ولدهــا وهنــاك وهنــاك ... أمل ال ينتهــي. 
نظرهتــا مليئــة ابلعتــب واألمــل، ابألمل والتفــاؤل وكأن هــذي العيــون 
تقــول لكــم: ليــس لنــا ذنــب، مرضنــا فُــِرض علينــا ونزوحنــا فــرض علينــا 

وضعــف إمكانيتنــا ليــس خيــاران .!
إحــدى  حتــت  صفحتــه  علــى  حممــود كتــب  الغفــور  عبــد  الناشــط 
الصــور:  مــن أجــل أنينهــم وآالمهــم وأوجاعهــم ومعاانهتــم وقهــر أهلهــم 

يف  عــواًن  تكونــوا  ندعوكــم ألن  احليــاة.  يســتحقون  وألهنــم  عليهــم. 
إيصــال صوهتــم ضمــن محلــة:

350 مريض سرطان	 
400 مريض جراحة قلب 	 
250 مريض عينية وعصبية وجراحة عصبية 	 

 مــن أجــل أنينهــم وآالمهــم وأوجاعهــم ومعاانهتــم وقهــر أهلهــم عليهــم. 
إيصــال  يف  عــواًن  تكونــوا  ألن  ندعوكــم  احليــاة.  يســتحقون  وألهنــم 
بعــض  رصــدان  وقــد  إدلــب.  مرضــى  أنقــذوا  محلــة:  صوهتــم ضمــن 

حــاالت املــرض الــي مت نشــرها علــى اإلعــام احمللــي:
املشــفى  يف  تــزال  ومــا  عظمــي  خنــاع  زراعــة  إىل  حباجــة   ... مــرمي 

إدلــب يف  اجلامعــي 
- يوســف دخــل تركيــا مث عــاد إىل ســورية وتــويف مبــرض الكبــد وعــدم 
القــدرة علــى عــاج الطفــل. إبراهيــم مريــض ابلســرطان مــن املفــرتض 
أن أيخــذ اجلرعــة الثانيــة مــن العــاج الكيميائــي ملــدة 14 شــهرًا ، 

لكــن حــى اآلن مل يتــم ذلــك بســبب الضغــط الكبــري.
عــرايب يتيــم مريــض ابلســرطان وبعــد عــدة حمــاوالت مت إدخالــه إىل 
تركيــا وهــو خيضــع للعــاج، ولكــن املــوت كان أســرع. أمحــد يبلــغ مــن 
العمــر 7 ســنوات وبعــد أســبوعن توفيــت شــقيقته ران البالغــة مــن 
العمــر 6 ســنوات بســبب ضمــور يف املــخ ومل يتمكنــوا مــن اخلــروج مــن 

ســورية لتلقــي العــاج.
حممــد البكــور مــن ريــف حلــب حكــى عــن معــاانة أمــه بعــد حصوهلــا 
علــى فيــزا ســياحية وســفرها إىل تركيــا، حيــث فوجئــت ابلتكاليــف 
الباهظــة للعــاج، مــع موجــات األمل الــي تعيشــها نتيجــة وجــود كتلــة 
ســرطانية تضغــط علــى الكليــة وحباجــة ماســة لعمليــة اســتئصال كليــة 
والــي تكلــف مائــة وأربعــن ألــف لــرية تركيــة انهيــك عــن كل جلســة 
عــاج كلفتهــا مخســة آالف لــرية ويقــول ابنهــا إهنــم تواصلــوا مــع كثــري 
مــن املنظمــات والفــرق التطوعيــة لكنهــم رفضــوا مســاعدهتم، وأمــه 
حــى هــذه اللحظــة بــن احليــاة واملــوت علــى أمــل أن تعــود احلكومــة 

الرتكيــة إىل قرارهــا الســابق.

ابلقلــب  فتحتــان  معــه  منغــويل  طفلهــا  إن  قالــت:  الرمحــن  عبــد  أم 
ووضعهــم املــادي حتــت الصفــر وهــي متضــي جــّل وقتهــا يف مشــفى 
شــام _ســرمدا رفقــة ابنهــا املريــض وقــد تركــت طفليهــا يف خيمتهــا، 
وابنها املنغويل ال ميلك أدىن مقاومة، قلبه الضعيف يتعب إذا أصابه 
الرشــح أو أي التهــاب، وهــو حباجــة إىل عمليــة يف تركيــا وقــد جئــت 
إىل معــر ابب اهلــوى لتســجيل االســم دون فائــدة علًمــا أن األطبــاء 
العمليــة فقــد ميــوت، ويف املشــفى اآلن يعطــوه  تتــم  قالــوا يل إن مل 
املســكنات ويضعــون لــه التنفــس اإلصطناعــي، ودائًمــا أدعــو هللا أن 

يتــم ادخالــه يف أســرع وقــت.
منســقو اســتجابة ســورية العاملــن يف الشــمال أصــدروا بيــان مناشــدة 
الفتتــاح معــر ابب اهلــوى أمــام احلــاالت الطبيــة الــي يتطلــب عاجهــا 
الدخــول إىل األراضــي الرتكيــة لعــدم قــدرة القطــاع الطــيب يف الداخــل 
يف  الكبــري  الضعــف  نتيجــة  احلــاالت  تلــك  عــاج  مــن  الســوري 
الطبيــة يف  للمشــايف والنقــاط  املمنهــج  التدمــري  نتيجــة  اإلمكانيــات 
مشــال غــرب ســورية مــن قبــل النظــام الســوري اجملــرم، ابإلضافــة إىل 
االنتشــار الكبــري حلــاالت فــريوس كــوروان املســتجد. وأضــاف البيــان: 
فهــم  الرتكــي  اجلانــب  قبــل  مــن  املبذولــة  يثمنــون اجلهــود  إهنــم وهــم 
يتفهمــون الدوافــع حــول املوقــف اجلديــد بســبب الضغــوط الكبــرية 
علــى املشــايف الرتكيــة. كمــا دعــا البيــان كافــة اجلهــات الدوليــة املعنيــة 
ابلشــأن الســوري لإلســتجابة الفوريــة لاحتياجــات اخلاصــة ابلقطــاع 
الطــيب وتقــدمي الدعــم العاجــل لــه بغيــة ختفيــف الضغــط عــن املشــايف 

الرتكيــة.
واحلقيقــة فإنــه وأثنــاء إعــداد هــذا التقريــر فقــد صــدرت التعليمــات 
مــن احلكومــة الرتكيــة إبعــادة قــرار العــاج اجملــاين، ليعــود األمــل إىل 
عيــون اآلالف مــن املرضــى وذويهــم ابلعــودة للحيــاة وإن كانــت مريــرة  

ومرتبطــة ابلفقــر والتهجــري.!

فيصل عكلة

المشافي التركية:  تعيد فتح باب العالج المجاني أمام السوريين ؟!

كاتب سوري
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ABD Başkanı (Joe Biden) göreve geldiğinden beri, önceki ABD yönetimlerinin izlediği yaklaşımın 
aksine, politikası belirsiz kaldı.
Obama, Esad’ın günlerinin sayılı olduğunu tekrarlıyordu Trump ise , Esad’a olan nefretini ilan ederek 
onu suçlu  , hayvan  ve bir katil olarak nitelendirdi..
Biden, cani Esad konusundaki tutumunu netleştiren doğrudan bir açıklama yapmadı, Suriye’ye bir 
Amerikan elçisi atamadı ve Suriye rejimine yaptırım uygulamadı.
Amerikalıların tutumu Suriye devriminin başından beri açık ve net olmasına rağmen, ona karşı olduk-
larına dair açıklamalar yapıyorlar ve suçlu  Esed’i devam ettirmek için gizlice destekliyorlar.
Esad rejimi sallamaya  başladıktan   sonra  , çöküşün eşiğine geldiği zaman   ve   Özgür Ordu’nun 
öncülerinin Abbasi Meydanı’na gelmesinden sonra  Güvenlik Konseyi’nde aleyhinde herhangi bir 
kararı önlemek için Rusya ve Çin Vetoyu kullanmak zorunda kaldılar.
Devrimciler  katil Esad’ın sarayına varmasına saatler kala Amerika, Arap ülkelerine Hür Ordu fraksi-
yonlarına baskı yapmalarını ve ilerlemelerini engellemelerini ve geri çekilmelerini emretti.
Rusya’nın  müdahale etmesi, Esad’ın ve rejiminin düşmesini engellemesi ve onu koruması için yeşil 
ışık yaktı ve İran’ın, Şii milislerin ve Lübnan’daki Şeytan’ın partisinin katil  Esad’ı kurtarmak için 
müdahale etmesini kolaylaştıran oydu. .
İsrail ve Amerika, Esad’ı devirmek isteseydi, günler içinde Lübnan’dan çekilmesini emrettiği gibi, ik-
tidarı kime isterse ona devretmesini emrederdi ve kendisine emredileni saatler içinde yerine getirirdi.
Amerika, tüm teorik ahlaki ilkeleriyle, öldürücü siyasi pratiğini kutsar ve kimyasal kullanımına bile 
göz yumar.
 ABD yönetimi Suriye halkına ihanet ediyor:
Amerikan haftalık (Newsweek) dergisi, (Joe Biden) yönetimini, halkına karşı işlediği suçlardan 
dolayı kendisine uygulanan tüm yaptırımlara rağmen, bazı ülkelerin Suriye’deki Beşar Esad rejimiyle 
normalleşme çabalarını kutsamakla suçladı.
Dergi, makalesinde şuna dikkat çekiyor: Beşar Esad, ABD için bir yenilgi ve düşmanları için bir 
zaferle dünya sahnesine dönüyor
Amerikan yönetimi, Esad’ın Suriye’de başlattığı acımasız savaşın on yıl ardından, Esad’a uyguladığı 
yaptırımları aşmaya ve Ürdün gibi bazı Arap ülkelerinin başlattığı normalleşme hamlelerini kabul 
etmeye geri döndü.
ABD yönetimi utandığını hissettiğinde, ABD Dışişleri Bakanı “Anthony Blinken” Washington’un 
Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirme veya onunla ilgilenmeye devam etme çabalarını destekleme 
niyetini reddetti . Suriye’de siyasi bir çözüme yönelik ilerleme kaydedilene kadar ABD’nin tutu-
munun açık olduğunu vurguladı.
Amerikan dergisi, ABD’nin yarım milyondan fazla sivili öldüren, milyonlarca sivili yerinden eden 
ve onlara karşı kimyasal dahil her türlü silahı kullanan bir suç rejimiyle normalleşme konvoyuna göz 
yumduğunu açıkladı.
Bütün bunlar, Washington’ın bölgedeki yenilgisinin ve düşman dediği kişiler için bir zaferin kanıtıdır; 
Esad rejimine ve Ruslardan, İranlı milislerden ve Hizbullah milislerinden gelen müttefiklerine atıfta 
bulunarak bulundu.
ABD’nin Esad ve Suriye konusundaki resmi tutumuyla çelişen tüm bu gelişmelere rağmen, Esad’la 
normalleşme konusunda tüm hızıyla değişikliklerin yaşandığına dikkati çekerek, Esad’ın, Suriye’nin 
New York’taki Birleşmiş Milletler’deki daimi misyonu şeklinde ABD’de diplomatik bir varlığını 
sürdürdüğünü vurguladı.
Gazete ayrıca, ABD’nin İsrail gazını Suriye üzerinden Lübnan’a ulaştırma projesine verdiği destekte 
(Sezar Yasası’nı) göz ardı etti . Özgür Ordu’yu yıllarca finanse eden bazı Körfez ülkelerinin Suriye’de 
yatırım fırsatı elde etmek için Esad rejimini ortadan kaldırmak için çalışan  Esad’a muhalefetine son 
verdiklerini de doğruladı.
Dünyanın tüm yöneticileri, Suriye halkının devriminin yanında olduklarını , cani, diktatör Esad reji-
mini değiştirme isteklerini ve buna karşı olduklarını dile getirdiler. Ancak ona görevi tamamlaması 
için gereken her şeyi sağladılar. Özgür Suriye halkını öldüren ve yerinden eden, şehirleri, köyleri, 
okulları, hastaneleri ve sağlık ocaklarını yok eden işi ona emanet ettiler.
Silahını ve parasını koruyup, elçiliklerini ve konsolosluklarını açık tuttular , Özgür Suriyelileri, bu 
ülkelerin kendilerinden istedikleri  resmi belgeleri çıkarmaları için zorladılar . Bu da onun ayda mily-
onlarca dolardan faydalanmasını sağlıyor.
ABD’nin Ortadoğu’daki temel önceliği, nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda İran’la bir an-
laşmaya varmak ve Suriye’nin artık Amerikalılar için bir öncelik olmadığı ve onları ilgilendirmediğidir.
Biden yönetimi, İran’ın Suriye’deki varlığını ve Esad rejimini destekleyecek. ABD Başkanı’nın, bazı 
Arap ülkelerinin Şam’la ilişkilerini normalleştirmek için çalışacağı ve yeniden inşasında ona yardım 
edeceği beklentileri ışığında Esad rejimini tecrit etmeye çalışmaktan vazgeçmesi muhtemeldir.
Washington’daki pek çok uzman, Suriye rejimini izole etmek ve İran ile Rusya’nın kurnaz etkisi-
ni sınırlamak için Amerikan sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen tutarlı bir siyasi strateji 
geliştirmekle görevli Suriye için özel bir elçinin acilen atanması çağrısında bulunuyor. 
Bu stratejiyle Suriye’de kalıcı bir çözüme ulaşmak imkansız olacak, aksi takdirde Suriyeliler bitmey-
en bir mücadelede bir nesli daha kaybedecekler.

منــذ أن اســتلم الرئيــس األمريكــي )جــو ابيــدن( إدارة الســلطة، ظلــت سياســته تتســم ابلغمــوض علــى خــاف 
النهــج الــذي اتبعتــه اإلدارات األمريكيــة الســابقة، فقــد ظــل أوابمــا يــردد أايم األســد معــدودة، وإعــان ترامــب 

حقــده علــى الســفاح األســد ووصفــه ابجملــرم واحليــوان.
 مل يصــدر )ابيــدن( أي تصريــح مباشــر يوضــح موقفــه مــن األســد اجملــرم، ومل يعــن مبعــواثً أمريكيــاً لســوراي، ومل 

يفــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري. 
رغــم أن موقــف األمريــكان واضــح وصريــح منــذ بدايــة الثــورة الســورية، فهــي تصــدر التصرحيــات أبهنــا ضــده 
وابخلفــاء تقــدم الدعــم لــه كــي يســتمر إبجرامــه، وتبــن الحقــاً أهنــا مــن طلبــت مــن روســيا والصــن اســتخدام 
الفيتــو املتكــرر يف جملــس األمــن ملنــع صــدور أي قــرار ضــده، وعندمــا بــدأ نظــام األســد يرتنــح وأصبــح آيــًا 
للســقوط  بعــد وصــول طائــع اجليــش احلــر إىل ســاحة العباســين، ومــا كان يفصلهــا عــن الوصــول إىل قصــر 
الســفاح األســد إال ســاعات، أعطــت أمريــكا أوامرهــا للــدول العربيــة للضغــط علــى فصائــل اجليــش احلــر ومنــع 
تقدمهــا، وأمرهــا ابالنســحاب، وهــي مــن أعطــت الضــوء األخضــر إىل روســيا للتدخــل ومنــع ســقوط األســد 
ونظامــه ومحايتــه، وهــي مــن ســهلت إليــران وامليليشــيات الشــيعية وحــزب الشــيطان يف لبنــان التدخــل إلنقــاذ 

الســفاح األســد.
لــو أرادت إســرائيل وأمريــكا إســقاط األســد ألوعــزت إليــه بتســليم الســلطة إىل مــن تشــاء، كمــا فعلــت حــن 

أصــدرت أوامرهــا لــه ابالنســحاب مــن لبنــان حبــدود أايم، ونفــذ مــا أومــر بــه خــال ســاعات.
أمريــكا مــع كل مبادئهــا األخاقيــة النظريــة، تبــارك يف ممارســتها السياســية القاتــل وتغــض الطــرف حــى عــن 

اســتخدامه الكيمــاوي. 
االدارة االمريكية تغدر ابلشعب السوري: 

جملــة )نيوزويــك( األمريكيــة األســبوعية أهتمــت إدارة )جــو ابيــدن( مبباركــة مســاعي بعــض الــدول للتطبيــع مــع 
نظــام بشــار األســد يف ســوراي، علــى الرغــم مــن كل العقــوابت الــي فُرضــت ضــّده جلرائمــه حبــّق شــعبه.

للــوالايت املتحــدة وانتصــار  وأشــارت اجمللــة يف مقاهلــا: )بشــار األســد يعــود إىل املســرح العاملــي يف هزميــة 
ألعدائهــا( إىل أن اإلدارة األمريكيــة بعــد عشــر ســنوات مــن احلــرب الوحشــية الــي شــّنها األســد يف ســوراي 
تعــود إىل االلتفــاف علــى العقــوابت الــي فرضتهــا ضــده، واملوافقــة علــى حتــركات التطبيــع الــي بــدأت هبــا بعــض 

الــدول العربيــة كاألردن.
وعندمــا شــعرت االدارة االمريكيــة ابإلحــراج نفــى وزيــر اخلارجيــة األمريكــي »أنتــوين بلينكــن« عــزم واشــنطن 
دعــم أي جهــود لتطبيــع العاقــات مــع نظــام دمشــق أو اســتئناف التعامــل معــه، مؤكــداً أن املوقــف األمريكــي 

واضــح إىل أن يتــم إحــراز تقــدم ابجتــاه التوصــل إىل حــل سياســي يف ســوراي.
وأوضحــت اجمللــة األمريكيــة أن إغمــاض الــوالايت املتحــدة عينهــا عــن قافلــة التطبيــع مــع نظــام جمــرم قتــل أكثــر 
مــن نصــف مليــون مــدين وهّجــر املايــن واســتخدم كل أنــواع األســلحة ضدهــم مبــا فيهــا الكيماويــة، كل ذلــك 
دليل على هزمية واشــنطن يف املنطقة وانتصار ملن مسّتهم األعداء )يف إشــارة لنظام األســد وحلفائه من الروس 

وامليليشــيات اإليرانية وميليشــيا حزب هللا(.
ولفتــت إىل أنــه ابلرغــم مــن كل هــذه التطــورات الــي تتعــارض مــع املوقــف الرمســي للــوالايت املتحــدة مــن األســد 
وســوراي إال أن هنــاك تغــرّيات جتــري علــى قــدم وســاق بشــأن التطبيــع معــه، مؤكــدة أن األســد يقــوم ابحلفــاظ 
علــى وجــود دبلوماســي لــه يف الــوالايت املتحــدة علــى شــكل البعثــة الدائمــة لســوراي لــدى األمــم املتحــدة يف 

مدينــة نيويــورك.
كمــا أكــدت الصحيفــة أّن الــوالايت املتحــدة تغاضــت عــن )قانــون قيصــر( يف دعمهــا ملشــروع توصيــل الغــاز 
اإلســرائيلي إىل لبنــان عــر ســوراي، كمــا أهنــت بعــض دول اخلليــج معارضتهــا لألســد مــن أجــل احلصــول علــى 
فــرص اســتثمارية يف ســوراي، بعــد أن ظلــت لســنوات متــوِّل اجليــش احلــر الــذي كان يعمــل علــى القضــاء علــى 

نظــام األســد.
كل حــكام العــامل مثلــوا أهنــم مــع ثــورة الشــعب الســوري وإرادتــه بتغيــري النظــام األســدي الديكتاتــوري اجملــرم، 
وأهنــم ضــده لكنهــم قدمــوا لــه كل مــا يلزمــه ليكمــل مهمتــه الــي أوكلــوه هبــا وهــي قتــل وهتجــري الشــعب الســوري 

احلــر وتدمــري املــدن والقــرى واملــدارس واملستشــفيات واملســتوصفات الطبيــة.
وحافظــوا علــى مــده ابلســاح واملــال واإلبقــاء علــى ســفاراته وقنصلياتــه مفتوحــة، وإرغــام الســورين األحــرار 
علــى مراجعتهــا الســتخراج الواثئــق الرمسيــة الــي تطلبهــا تلــك الــدول منهــم، وهــذا مــا يتيــح لــه االســتفادة مــن 

مايــن الــدوالرات شــهرايً.
األولويــة الرئيســة للــوالايت املتحــدة يف منطقــة الشــرق األوســط تتمثــل يف التوصــل إىل اتفــاق مــع إيــران بشــأن 

العــودة إىل االتفــاق النــووي، وأن ســوراي مل تعــد أولويــة لألمريكيــن ومل تعــد تعنيهــا.
إدارة ابيــدن تدعــم الوجــود اإليــراين يف ســوراي ونظــام األســد، ومــن املرجــح أن الرئيــس األمريكــي ســيتوقف عــن 
حماولــة عــزل نظــام األســد يف ظــل توقعــات أن تعمــل بعــض الــدول العربيــة علــى تطبيــع العاقــات مــع دمشــق 

وتقــدمي املســاعدة يف إعــادة اإلعمــار.
ويطالــب كثــريون مــن اخلــراء يف واشــنطن بضــرورة اإلســراع بتعيــن مبعــوث خــاص لســوراي مكلــف بتطويــر 
اســرتاتيجية سياســية متماســكة، تدعمهــا منظمــات اجملتمــع املــدين األمريكيــة، لعــزل النظــام الســوري واحلــد مــن 
التأثــري اخلبيــث إليــران وروســيا، ألنــه مــن دون مثــل هــذه االســرتاتيجية، ســيكون مــن املســتحيل حتقيــق تســوية 

قابلــة للتطبيــق يف ســوراي، وإال فســيفقد الســوريون جيــًا آخــر يف صــراع ال هنايــة لــه.

Biden, katil Esedi destekliyor
بايدن يدعم السفاح األسد

İŞRAK
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İdlib Valiliği ile Halep’in batı ve kuzey kırsalının yer aldığı Kuzeybatı Suriye, Suriye devrim-
ci askeri güçlerinin ve Türk ordusunun konuşlandığı  bir bölgedir . Bölgenin  bir kısmı zorla 
Suriye’ye göç ettirilen yaklaşık beş milyon insanı barındırmaktadır. Ayrıca bu bölgede, (çadır) 
denilen bez ve plastikten yapılmış köylerde bir buçuk milyon insan yaşıyor.
Şimdi   Esed rejiminin kontrolü dışında kalan bu bölge, DAİŞ ve PYD çetelerinin güçlerinden 
kurtarıldı.
Kilis başta olmak üzere Türk topraklarını hedef alan  terörist saldırlarını  kaldırmak ve durdurmak 
için 
Türk ordusu ,da (Suriye muhalefet güçlerine ek olarak) onun kurtuluşuna katkıda bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Türkiye’ye ya da Avrupa’ya sivillerin iltica davasını büyük 
ölçüde durduran Türk ordusu, terör güçleri karşısında muharebe dengesinin değiştiği önemli 
bir başarıya imza attı. Bu nedenle Suriye’ye birçok  sayıda insan  döndü. Örneğin yalnız,bu  
bölgeden iki yüz binden fazla insan evlerine ve topraklarına döndü. 
Aslında  Suriyelilerin evlerine dönmek için  sadece güvenli bir bölgeden başka bir şey  isteme-
zler.  sonuçte bölge kurtarıldı, ancak kaos ve istikrarsızlık içinde yaşamaya devam etti ve iki 
bölüme ayrıldı: bir bölüm devrim güçleri diğer kısmı ise  radikal güçler tarafından yönetiliyor 
.  Bu nedenle idare  iki yönetim haline geldi  ve kendi aralarında Doğu ve Batı  gibi iki devlet 
oldu .!!
Suriyeliler, Türk ordusunun varlığı konusunda iyimserdi normal hayata , ekonomik çarka dön-
mek için sakin bir bölge bekliyorlardı.İlk hedef olan terörist güçlerin bölgeden uzaklaştırılması 
hedefine ulaşıldı. Ancak bölge iyi yönetim konusunda eksik kaldı ve bugüne kadar tökezleyen 
Suriye’de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşana kadar insanların yaşadığı, öğrendiği ve çalıştığı 
güvenli bir alan olması gerekiyor.Ama Suriye’de bir çözüm ve değişim için, aradan geçen onca 
yıla rağmen. ne  rejim ne de müttefikleri ciddi değillerdi.
Dolayısıyla günümüzde en önemli şey, halkın güvenliğini sağlayan alanın rasyonel bir şekilde 
yönetilmesi; Bu, büyük bir Suriyeli kesimin bölgeye dönüşü ve yatırımların, mesleklerin ve za-
naatların yaygınlaşması için bir katalizör olacaktır. 
Büyük bir insan kitlesi, geniş tarım arazileri ve ticari geçişler var ama bunların hepsi gerçekleş-
medi. Aslında bunu elde etmek için ciddi bir iradeye ihtiyacı var, Özellikle bölge, Türk hükümeti, 
Suriye yerel meclisleri ve bazı yürütme muhalefeti kurumları arasındaki koordinasyon yoluyla 
yönetilir.
Bizim  bu zor şartlarda acil bır çozüme olan  ihtıyacımız artıyor. Geçen zaman da halkın yararına 
değildir. Ve her kış, çadırların sular altında kalması ve soğuktan insanların ölmesi nedeniyle 
bölgede insani bir felaket yaşanıyor
Askeri durum kontrol altına alınır alınmaz ve bölge tek bir idareye devredildiğinde bölgenin 
istikrarı  yükselmeye başlayacak ve insanlar kendilerini güvende hissedeceklerdir.
 Ancak, bu sorunun çözümünün büyük bir kısmı, Türk hükümetinin ve Suriye muhalefet güçler-
inin elinde olduğundan, Suriye’nin kuzeyi için bir çözüm olan  yeni bir sayfa başlatmak için 
gerçek ve ciddi bir irade gereklidir
Bu  süreçten  sonra tüccarlar, işçiler ve çiftçilerden oluşan geniş bir sektör, o bölgede çalışmaya, 
inşaata ve yatırıma yöneliyor ve orada serbest piyasa kuruluyor.
 Burada büyük Arap şairinin (Al-Mutanabbi) şu sözleri aklıma geldi:
İnsanların kusurları arasında (bir işi) tamamlamaya gücü yettiği halde (onu) tamamlamaması gibi 
bir kusur görmedim.

مشــال غــرب ســورية حيــث تقــع حمافظــة إدلــب وريــف حلــب الغــريب والشــمايل تلــك املنطقــة الــي تنتشــر 
فيهــا القــوى العســكرية الثوريــة الســورية واجليــش الرتكــي، وحتــوي حــوايل مخســة مليــون إنســان قســم منهــم 
مــن املهجَّريــن قســراً جتــاه املنطقــة ويقطنهــا مليــون ونصــف إنســان يف قــرى مــن القمــاش والباســتيك ُتدعــى 
)خميمــات( هــذه املنطقــة الــي هــي خــارج ســيطرة النظــام األســدي، وقــد حتــررت تلــك املنطقــة مــن قــوى داعــش 

.pyd وعصــاابت
حيــث ســاهم بتحريرهــا )إضافــة لقــوى املعارضــة الســورية( اجليــش الرتكــي أيضــاً، إلبعــاد وإيقــاف اإلســتهداف 
مــن القــوى اإلرهابيــة الــذي بــدأ يطــال األراضــي الرتكيــة الســيما مدينــة كلــس الرتكيــة، وقــد أبلــى بــاًء رائعــاً 
تغــريت فيــه موازيــن املعركــة أمــام قــوى اإلرهــاب، وأوقفــت إىل حــد كبــري حالــة اللجــوء للمدنيــن ســواء إىل 
تركيــا أو أوراب وعــاد إىل ســورية بعــد عمليــة درع الفــرات وحدهــا أكثــر مــن مئــي ألــف إنســان يومهــا مــن أبنــاء 
املنطقــة إىل بيوهتــم وأراضيهــم، وهــذا مــا يتطلــع إليــه الســوريون مــن األمــان ليعــودوا إىل بيوهتــم، فتحــررت املنطقــة 
لكنهــا بقيــت تعيــش الفوضــى وعــدم اإلســتقرار، وبقيــت شــطرين، شــطر حتكمــه قــوى الثــورة واملعارضــة، 
وشــطر حتكمــه قــوى راديكاليــة، وأصبحــت اإلدارة إدارتــن وبينهمــا معــر أشــبه ابحلــدود بــن دولتــن شرقســتان 

وغربســتان .!!
تفــاءل النــاس بوجــود اجليــش الرتكــي وكانــوا يتطلعــوا إىل منطقــة يعمهــا اهلــدوء لتعــود احليــاة الطبيعيــة والعجلــة 
االقتصاديــة، فتحقــق اهلــدف األول وهــو إبعــاد القــوى اإلرهابيــة عــن املنطقــة لكــن بقيــت املنطقــة تفتقــر 
للحكــم الرشــيد، وأن تكــون منطقــة واحــدة آمنــة يعيــش فيهــا النــاس ويتعلمــون ويعملــون لغايــة الوصــول إىل 
حــل سياســي شــامل يف ســورية، وهــو الــذي مــا يــزال متعثــرًا إىل اليــوم، فــا النظــام وال حلفــاؤه جاديــن حبــل 
وتغيــري يف ســورية بــل يتطلعــون إىل الســيطرة واحلســم الــذي ابت متعــذراً هلــم أيًضــا رغــم كل الســنوات الــي 

مــّرت.
إًذا فــا أوجــب اليــوم مــن إدارة للمنطقــة إدارة رشــيدة ليشــعر النــاس ابألمــن وهــذا ســيكون حمّفــزًا لعــودة قطــاع 
واســع مــن الســورين للمنطقــة وانتشــار اإلســتثمارات واملهــن واحلــرف، فهنــاك كتلــة بشــرية كبــرية وأراضــي 
زراعيــة واســعة ومعابــر جتاريــة، لكــن كل ذلــك مل حيصــل، وحقيقــة حيتــاج إىل إرادة جــادة لتحصــل، الســيما أن 
املنطقــة تُــدار ابلتنســيق بــن احلكومــة الرتكيــة واجملالــس احملليــة الســورية وبعــض مؤسســات املعارضــة التنفيذيــة.

لقــد آن األوان لذلــك يف ظــل التحــدايت الكثــرية والزمــن الــذي ميــر ليــس بصــاحل النــاس ويف كل فصــل شــتاء 
هنــاك كارثــة إنســانية حتصــل يف املنطقــة مــن غــرق املخيمــات ومــوت النــاس مــن الــرد، ومبجــرد مت ضبــط احلالــة 
العســكرية وحتولت املنطقة إلدارة واحدة عندها ســتبدأ املنطقة ابلنهوض ويشــعر الناس ابألمان، لكن ذلك 
مرهــون إبرادة حقيقيــة جــادة، الســيما إن القســم الكبــري مــن احلــل لتلــك املســألة هــو بيــد احلكومــة الرتكيــة 
وقــوى املعارضــة الســورية، لتبــدأ صفحــة جديــدة فيهــا حــل للشــمال الســوري بوضعــه القلــق ويتحــول قطــاع 
عريــض مــن التجــار والعمــال واملزارعــن للعمــل والبنــاء واالســتثمار يف تلــك املنطقــة ومــن مث تنشــأ فيهــا الســوق 

 :) احلــرة وهنــا حيضــرين قــول الشــاعر العــريب الكبــري) املتنــيبِّ
ومل أَر يف عيوب الناس عيٌب       كنقص القادرين على التمام 
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إليــه  معرفــة حجــم الاعبــن يف أي معــرتك سياســي هــو أحــد أهــم أدوات التحليــل ملعرفــة مــا ســتؤول 
األحــداث، وأي خطــأ يف تقديــر حجــم أي العــب سياســي يف القضــااي العالقــة يف اإلقليــم يــؤدى إىل 
خمرجــات خاطئــة، تُعّقــد مــن فهــم مــا جيــري وُتصّعــب مــن استشــراف مســتقبل العاقــات بــن خمتلــف الفرقــاء 

مــن الــدول املتحالفــة أو املتصارعــة حــول كعكــة املصــاحل.
والعاقــات املصريــة الرتكيــة منــذ نشــأهتا عــام 1925 علــى مســتوى قائــم ابألعمــال مث عــام 1948 علــى 
مســتوى تبــادل الســفراء وهــي تتســم بــدفء دبلوماســي متــوازن ال يشــتد إال ليهــدأ وال يهــدأ إال ليشــتد، 
حــى جــاء عــام 2005 ووّقعــت مصــر مبــارك اتفاقيــة للتجــارة احلــرة مــع تركيــا، لرتفــع ســقف التعــاون بــن 
العاقــات  لتحســن  تفاهــم  البلديــن مذكــرة  وقّــع  اقتصاديــة، ويف 2008  إىل مســتوى شــراكة  البلديــن 

العســكرية بينهمــا. 
لكــن بقــدوم الربيــع العــريب والتــزام تركيــا مبوقــف إجيــايب حنــوه، توتّــرت العاقــات حــى بلغــت قطيعــة دبلوماســية 
نتــج عنهــا ســحب الســفراء وشــن محــات إعاميــة ضخمــة مــن قبــل اإلعــام املصــري علــى تركيــا وسياســتها 
يف املنطقــة، وعلــى اجلانــب اآلخــر أفســحت تركيــا اجملــال لقنــوات املعارضــة هتاجــم النظــام بــا قيــود سياســية 

أو مراقبــة. 
لكــن كمــا هــو معلــوم يف العاقــات الدوليــة أنــه ال صداقــة دائمــة وال عــداوة دائمــة بــل مصــاحل دائمــة، وهــذا 
مــا جتّلــى مؤخــراً يف العاقــات بــن مصــر وتركيــا مــن هتدئــة وعقــد لقــاءات استكشــافية قــد تُفضــي الحقــاً 
إىل تفامهــات يف ملفــات كثــرية عالقــة بينهمــا أمههــا ملــف شــرق املتوســط وليبيــا، وملــف املعارضــة املصريــة، 
بيــد أن األخــري يُعــّد أقــل قيمــة مــن ملفــات أخــرى ابلنســبة لرتكيــا، وال يشــّكل عليهــا أي عــبء حقيقــي 
وال ينعكــس علــى مصاحلهــا اخلاصــة بشــكل مباشــر لســهولة التعاطــي معــه وتذيّلــه قائمــة اهتمامهــا وزاد 
مــن هتميشــه ضعــف املعارضــة، ودخوهلــا مرحلــة التشــنج قبــل الذبــح، إال أنــه مّثــل للنظــام يف مصــر أمهيــة 
كبــرية إلســكات أي صــوت خيالفــه، فــكان حاضــراً علــى طاولــة املفاوضــات وســرعان مــا تدخلــت تركيــا 
بــكل ســهولة وحّجمــت سياســة تلــك القنــوات وأوقفــت إعاميــن بعينهــم بنــاء علــى طلــب مصــري، غــري 
أن طــرح إغاقهــا مل يكــن حُمّبــذا يف الفــرتة احلاليــة ملخــاوف منطقيــة، فمــن املمكــن أن خيلــق إغاقهــا فــراغ 
إعامــي متــأله قنــوات إعاميــة أخــرى خــارج الســيطرة تزعــج النظــام املصــري جمــدداً مــن أي مــكان أخــر، 
فــكان املطلــوب تقليــم خمالــب تلــك القنــوات وتركهــا يف حالــة اســتئناس بــا أتثــري يُذكــر، وســد الطريــق أمــام 

آخريــن يف إنشــاء مشــروع إعامــي مــواز بسياســة جديــدة تزعــج النظــام. 
أدركــت كل مــن مصــر وتركيــا أن سياســة التصعيــد لــن تثمــر إال مزيــداً مــن اخلســائر وإفســاح اجملــال لــدول 
أخــرى لتحقيــق مصاحلهــا والعــزف علــى وتــر اخلــاف بينهمــا، بــل وإذكاءه أكثــر ليظــل نزيــف اخلــاف 
مســتمراً بــا أفــق سياســي يضــع حــداً هلــذا التوتــر، خاصــة وأن املشــرتك بــن تركيــا ومصــر أكثــر بكثــري ممــا 

بــن مصــر وخصــوم تركيــا.
وهــذا مــا لفــت إليــه وزيــر اخلارجيــة الرتكــي )مولــود جاويــش أوغلــو، فقــال: إن مصــر تتعــاون مــع اجلانــب 
اخلطــأ(، لكــن اختــزال مصــاحل مصــر يف شــخص رأس الســلطة نتــج عنــه تعنّــت ابلــغ وشــخصنة األمــور، 
واتبــاع سياســة عــدو عــدوي صديقــي، كمــا أن التحالفــات املصريــة مــع دول إقليميــة أخــرى شــّكلت عائقــاً 
كبــرياً أمــام رغبــة القاهــرة يف تفكيــك اخلافــات مــع أنقــرة، كــون تلــك الــدول تقــف يف نفــس الصــف العدائــي 

ضــد مصــاحل األتــراك، وهلــا يــد علــى النظــام املصــري يف أكثــر مــن حــراك سياســي. 
تتجنّــب الــدول الكــرى الصــدام يف حــال توازنــت القــوى بينهــا، فتلجــأ إىل إجيــاد صيــغ تعــاون تبــى عليهــا 
تفامهات تراعى مصاحلها ما أمكن ذلك، من دون فرض أي رؤى تُرّجح كفة مصاحل دولة عن أخرى يف 
ملفــات بعينهــا، وهــذا مــا تســعى إليــه تركيــا مــع مصــر علــى انر هادئــة، وقــد أوضــح ذلــك )ايســن أقطــاى( 

مستشــار الرئيــس أردوغــان حــن قــال:
-  إن أي اتفــاق بــن أنقــرة والقاهــرة يف شــرق املتوســط ســتكون مصــر املســتفيد األكــر منــه، وهــو 

أخــرى(.  قضــااي  حــول  ابتفاقــات  ربطــه  حــى  أو  شــروطاً  أو  أنظمــة  تغيــري  يســتوجب  لــن  اتفــاق 
فاألصــل يف العاقــات الدوليــة خاصــة بــن الــدول املشــاطئة هــو التعــاون وتقاســم الثــروات وليــس الصــدام، 
لذلــك كان احــرتام مصــر للجــرف القــاري الرتكــي رســالة إجيابيــة أن مــا زال هنــاك أفــق مفتــوح للتقــارب، 
فمصــر تــدرك رقــم تركيــا الصعــب يف املعادلــة اإلقليميــة وأن سياســتها لــن هتــدف إىل إضــرار مصــاحل مصــر يف 
املتوســط، لكــن اللــويب العــريب والغــريب الداعــم للنظــام املصــري أتثــريه أقــوى مــن أي رغبــة مصريــة يف تســريع 
عــودة العاقــات، فالسيســي ال يريــد غلــق البــاب يف وجــه تركيــا ابملطلــق، وال يريــد أن يُغضــب حلفــاؤه 
أيضــاً، وهــذا مــا اتضــح علــى لســان )ســامح شــكري حــن نفــى وجــود اتصــاالت مــع تركيــا علــى الصعيــد 

االســتخبارايت ابلرغــم مــن وجودهــا فعــا(، وذلــك خشــية أن يزعــج حلفــاء النظــام. 
 لذلــك تتأرجــح العاقــة بــن مــد وجــزر، حلــن تتهيــأ الســياقات اإلقليميــة لعودهتــا كاملــة، أمــا عــن االعــام 
املعــارض يف اخلــارج فأعتقــد أن اســتمراره هــو نــوع مــن أنــواع القصــور الــذايت، ومــلء مســاحة فارغــة مــن 
أي مضمــون سياســي حقيقــي يؤثــر علــى خطــوات عــودة العاقــات بــن مصــر وتركيــا، ففــي شــرع السياســة 

الضعيــف مهمــش ومأكــول، فضــا عــن أن يكــون عائقــاً أمــام مصــاحل دول حبجــم مصــر وتركيــا.

Herhangi bir siyasi savaş alanındaki oyuncuların boyutunu bilmek, olayların nelere yol açacağını 
bilmek için en önemli analiz araçlarından biridir ve bölgede öne çıkan konularda herhangi bir siyasi 
oyuncunun boyutunu tahmin etmedeki herhangi bir hata, yanlış sonuçlara yol açar, Neler olup bittiğini 
anlamayı ve Müttefik veya çatışan ülkelerden çeşitli taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini bir çıkar 
pastası üzerinden tahmin etmeyi de zorlaştırıyor.
Mısır-Türkiye ilişkileri, kurulduğu 1925 yılından bu yana maslahatgüzar düzeyinde ve daha sonra 1948 
yılında büyükelçi değişimi düzeyinde başlamakta olup, sadece sakinleşmeye yönelik yoğunlaşan ve 
sakinleşmeyen dengeli bir diplomatik sıcaklık ile karakterize edilmektedir. yoğunlaşana kadar, 2005 
yılına kadar ve Mübarek’in Mısır’ı Türkiye ile iki ülke arasındaki işbirliği tavanını ekonomik ortaklık 
düzeyine yükselten bir serbest ticaret anlaşması imzaladı ve 2008’de iki ülke Arasındaki askeri ilişkiler 
geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı. 
Ancak Arap Baharı’nın ortaya çıkması ve Türkiye’nin buna karşı olumlu bir tutum sergilemesi ile il-
işkiler, büyükelçilerin geri çekilmesi ve Mısır medyasının Türkiye’ye ve politikasına karşı kitlesel me-
dya kampanyaları başlatmasıyla sonuçlanan diplomatik bir kopuşa varıncaya kadar soğudu. Öte yandan 
Türkiye, siyasi kısıtlamalar veya izleme olmaksızın rejime saldıran muhalefet kanallarının yolunu açtı.
Ancak uluslararası ilişkilerde bilindiği gibi kalıcı dostluk ya da kalıcı düşmanlık değil, kalıcı çıkarlar söz 
konusudur ve bu son zamanlarda Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sükûnet ve daha sonra Türki-
ye’de anlaşmalara yol açabilecek keşif toplantıları yapılması açısından kendini göstermiştir. Aralarında 
en önemlisi Doğu Akdeniz ve Libya dosyası olmak üzere bekleyen birçok dosya ve muhalefet dosyası 
var, Ancak ikincisi Türkiye için diğer dosyalardan daha az değerli görülüyor, üzerinde gerçek bir yük 
oluşturmuyor ve kendi çıkarlarını doğrudan etkilemez, çünkü uğraşılması kolaydır ve çıkar listesinin 
en altındadır ve marjinalleşmesi muhalefetin zayıflığını artırmış, katliamdan önce sarsılma aşamasına 
girmesini sağlamıştır. Fakat Mısır’da rejimi temsil etmesi, ona katılmayan her sesi susturmak için büyük 
önem taşıyor. Kendisi müzakere masasında hazır bulundu ve Türkiye hızla müdahale ederek bu kanal-
ların politikasını kıstı ve Mısır’ın isteği üzerine bazı medya mensuplarını tutukladı, ancak bu kanalların 
kapatılması teklifi mevcut dönemde mantıklı korkular nedeniyle arzu edilmedi. Mısır rejimi yine başka 
bir yerden, bu yüzden gerekli olan bu kanalların pençelerini kesmek ve onları çok az etkisi olan bir 
evcilleştirme durumunda bırakmak ve başkalarının rahatsız edici yeni bir politika ile paralel bir medya 
projesi kurmasının önünü kesmek. Hem Mısır hem de Türkiye, yükseltme politikasının sadece daha fa-
zla kayıpla sonuçlanacağını ve diğer ülkelerin kendi çıkarlarını elde etmelerine ve aralarındaki anlaşma-
zlığın akorunu çalmalarına ve hatta anlaşmazlığın kanamasının devam etmesi için daha da körüklemel-
erine yer açacağını anladı. Böylece, özellikle Türkiye ile Mısır arasındaki ortaklık, Mısır ve Türkiye’nin 
muhalifleri arasındaki ortaklıktan çok daha fazla olduğu için, anlaşmazlığın kanaması, bu gerginliğe 
son veren siyasi bir ufuk olmadan devam ediyor.  Türk Dışişleri Bakanı’nın (Mevlüt Çavuşoğlu, “Mısır 
yanlış tarafla işbirliği yapıyor” dediği) budur, ancak Mısır’ın çıkarlarını iktidar başkanının şahsına in-
dirgemek, aşırı uzlaşmazlığa ve meselelerin kişiselleştirilmesine ve Mısır’ın politikasının izlenmesine 
yol açmıştır. düşmanımın düşmanı benim dostumdur ve Mısır’ın bölge ülkeleriyle ittifakları Diğerleri, 
Kahire’nin Ankara ile olan anlaşmazlıkları çözme arzusunun önünde büyük bir engel oluşturuyordu.
Büyük güçler, aralarındaki güçler dengelenirse çatışmadan kaçınırlar, bu nedenle belirli dosyalarda bir 
ülkenin çıkarlarını diğerinden üstün tutan vizyonları empoze etmeden, çıkarlarını mümkün olduğunca 
dikkate alan anlayışlara dayalı işbirliği formülleri bulmaya başvururlar. Türkiye’nin sessiz bir ateşte 
Mısır’la birlikte aradığı şey budur ve bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı (Yasin Aktay) tarafın-
dan şunları söyledi:
 Doğu Akdeniz’de, Mısır’da Ankara ile Kahire arasında yapılacak herhangi bir anlaşma, bundan en 
büyük yararlanacak, düzenleme veya koşulların değiştirilmesini gerektirmeyen, hatta başka konular-
daki anlaşmalara bağlamayan bir anlaşma). Özellikle kıyıdaş ülkeler arasındaki uluslararası ilişkilerin 
kökeni çatışma değil, işbirliği ve zenginlik paylaşımıdır.Bu nedenle Mısır’ın Türk kıta sahanlığına saygı 
duyması, yakınlaşma için hala açık bir ufuk olduğuna dair olumlu bir mesajdı. Mısır, Türkiye’nin bu 
konudaki zor rakamının farkında. bölgesel denklem ve politikasının Mısır’ın Akdeniz’deki çıkarlarına 
zarar vermeyi amaçlamayacağı ancak Mısır rejimini destekleyen Arap ve Batı lobisinin ilişkilerin geri 
dönüşünü hızlandırma yönündeki herhangi bir Mısır arzusundan daha güçlü bir etkisi var. El-Sisi, Tür-
kiye’nin yüzüne kapıyı hiç kapatmak istemiyor ve müttefiklerini de kızdırmak istemiyor ve bu (Sahih 
Şükri, Türkiye ile istihbarat düzeyinde temasların varlığını inkar ettiğinde), rejimin müttefiklerini üzme 
korkusu da var.
Bu nedenle, bölgesel bağlamlar tam dönüşünü hazırlayana kadar ilişki inişler ve çıkışlar arasında dal-
galanıyor.Yurt dışındaki muhalefet medyasına gelince, bunun devam etmesinin bir tür atalet olduğunu 
ve boş bir alanı herhangi bir gerçek siyasi içerik ile doldurduğunu düşünüyorum. Mısır-Türkiye ilişkil-
erinin geri dönüşü için adımlar. Siyaset kanununda zayıfların marjinalize edilip yenilmekte, ve bu Mısır 
ve Türkiye büyüklüğündeki ülkelerin çıkarlarına engel olacaktır.

Ali El-Sawy

Mısır ve Türkiye..henüz olgunlaşmamış bir yakınlaşma
مصر وتركيا.. تقارب حذر لم ينضج بعد

علي الصاوي

صحفي وكاتب مصري
Mısırlı gazeteci ve yazar
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إن ميــول الشــباب وأمنــاط تنشــئتهم مــن مجلــة البــوادر الــي حتــدد عــامل املســتقبل. وميكــن أن نتعامــل مــع املســألة علــى أهنــا اترخييــة 
تكــرر نفســها علــى الــدوام، تتجــاوز كوهنــا جمــرد مســألة أجيــال بســمات معينــة مثــل X, Y, Z، ومــن هــذا املنظــور ســنجد 
أنــه علــى الــدوام كانــت هنــاك اختافــات علــى مــر التاريــخ بــن األجيــال يف االختيــار وامليــول واملفاهيــم. وكلمــا تعاملنــا مــع هــذه 
احلقيقــة علــى أهنــا موقــف مريــر للغايــة اكتشــفناه للتــو أو حــل علينــا فجــأة، كلمــا زادت فــرص وقوعنــا يف قلــق أو ذعــر ال مــكان 
لــه وال ضــرورة. مــا جيــب أن نعلمــه هــو أن القيــم واملبــادئ الــي ندافــع عنهــا اليــوم ونناضــل ألجلهــا، تكــون هلــا قيمــة حقيقيــة 
ُترتجــم إىل لغــة كل جيــل، كمــا جتــد طريقــة ملخاطبــة كل فــرد ابللغــة الــي يفهمهــا. فــا داعــي أو ضــرورة للقوقعــة داخــل القلــق 
مــن عــدم وصــول هــذه القيــم لألجيــال القادمــة أو عــدم تبنيهــم هلــا. وكمــا أننــا خنضــع المتحــان القيــم اليــوم وفــق إدراكنــا وفهــم 
ولغــة عصــران، ســتخضع األجيــال القادمــة مــن بعــدان كذلــك للحقائــق ذاهتــا وفــق إدراكهــا اخلــاص كذلــك. وعلــى صعيــد آخــر، 
كمــا أن جناحنــا يف هــذا االختبــار لــن يضمــن ابلتــايل جنــاح األجيــال القادمــة، فــإن فشــلنا كذلــك ال يعــي ابلضــرورة أن األجيــال 
القادمــة لــن تنجــح. إن قضيــة التوحيــد الــي خاطبــت كل جيــل منــذ اإلنســان األول ليومــا هــذا، ســتكون يف مقدمــة القضــااي لــدى 

األجيــال القادمــة، لكــن هــذا ال يتطلــب منــا أن نتحــدث اليــوم عمــا ســينجحون بــه أو سيفشــلون.
ما هو الفرق ابلنسبة جليل Z؟

تلــك احلقيقــة األساســية فيمــا يتعلــق ابألجيــال. ال شــك أن اجليــل الــذي يســّمى اليــوم جبيــل Z خمتلــف، إال أن هــذا ال يشــري 
أبي حــال إىل أهنــم جيــل أكثــر وعيًــا أو أقــل ذكاء أو غــري مكتمــل، بــل يشــري إىل أهنــم جيــل خمتلــف قليــًا فحســب. لقــد كان 
النــاس علــى مــر التاريــخ يتفاوتــون عــر مســتوايت خمتلفــة للغايــة يف املشــاعر الدينيــة. ومل يكــن النــاس يف املاضــي أكثــر أو أقــل 
تدينًــا مــن اليــوم، كمــا أن أانس املســتقبل لــن يكونــوا أكثــر أو أقــل كذلــك. بــل كان النــاس يف املاضــي أقــل أو أكثــر رعايــة ممــا حنــن 
عليــه اليــوم إزاء مبــادئ معينــة. لقــد واجــه كل جيــل مــن األجيــال عــر التاريــخ امتحانــه اخلــاص واألســئلة البشــرية ذاهتــا تقريًبــا. 
إن مجيــع األمــراض البشــرية الناشــئة عــن العواطــف واملواقــف األساســية مثــل مــرض العنصريــة والتمييــز، ومــرض الغطرســة، والنظــر 
لآلخريــن ابزدراء وفوقيــة، والعبوديــة، والســرقة والقتــل، والكراهيــة واالنتقــام، واجلشــع والغــرية واجلــه، كانــت مجيعهــا علــى الــدوام 
أمراًضــا عامليــة وميكــن رؤيتهــا ومامســتها يف كل مــكان وكل وقــت. وبغــض النظــر عــن حجــم تقــدم البشــرية وحتضرهــا فلــم يتــم 
العثــور علــى عــاج هنائــي للتغلــب علــى هــذه األمــراض بشــكل كامــل. هــذا هــو املبــدأ األساســي فيمــا يتعلــق ابلتغيــري التارخيــي 
لألجيــال. وميكــن رؤيــة هــذا املبــدأ بشــكل واضــح يف احلقيقــة عنــد قــراءة ابــن خلــدون مــن جهــة وعلــم االجتمــاع احلديــث مــن 
جهــة أخــرى. لكــن ومــع ذلــك فهنــاك ابلفعــل أشــخاص نعرفهــم قــد قــرؤوا الكثــري مــا يكفــي لرؤيــة ذلــك، إال أهنــم يزعمــون وجــود 

هويــة جديــدة وأصيلــة جليــل جديــد مل يســبق لــه مثيــل مــن قبــل، بــل يتحدثــون عــن »ختمينــات ال ميكــن معاجلتهــا ابملعرفــة«.
أتثر وسائل التواصل االجتماعي ال يقتصر على الشباب فقط

مــن املمكــن نســج العديــد مــن القصــص الــي تبــدو خمتلفــة يف الواقــع بشــكل كبــري مــن خــال الرتكيــز علــى أمنــاط احليــاة ووســائل 
اإلعام/التواصــل اجلديــدة الــي قــد أصبحــت بــا شــك جــزًءا مــن حيــاة الشــباب اليــوم. وهــذا مــا جيــري ابلفعــل. إال أن شــبكات 
اإلعــام والتواصــل اجلديــدة أو التكنولوجيــا عامــة ال تؤثــر علــى الشــباب فحســب، بــل هــي تؤثــر علــى اجلميــع دون اســتثناء 
وتســخرهم خلدمتهــا مــن أجــل حتقيــق غرضهــا اخلــاص. وإىل جانــب الدراســات اهلائلــة الــي أجريــت حــول كيفيــة أتثــري هــذه 
الوســائل علــى الشــباب يف تركيــا، يوجــد بــن يــدي دراســتان حديثتــان حــول أتثــري ذلــك علــى الشــباب العــريب. والســبب يف 
احلديــث عــن ذلــك بشــكل خــاص هنــا، هــو أهنــا دراســات مثــرية لاهتمــام مــن حيــث الكشــف عــن إرادة وهويــة يقاومــان العديــد 
مــن العوامــل مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي، واألنظمــة املســتبدة، واملتعــة والثقافــة الشــعبية ومــا شــابه، والــي مــن املفــرتض أن 

حتــل مــكان إرادة الشــباب بعــد إعــادة ضبطهــا ابلكامــل.
القضية الفلسطينية قضية اثبتة ابلنسبة للشباب العريب

قامــت مؤسســة Feed البحثيــة، إبجــراء حتليــل شــامل ألبــرز اهتمامــات الشــباب العــريب مــن 5 دول علــى موقــع تويــرت، بــن 
20 أغســطس/آب و19 ســبتمر/أيلول، وقامــت بتحليــل أكثــر مــن 100 مليــون تغريــدة )ابلعربيــة واإلجنليزيــة( يف مخــس دول 
عربيــة، هــي مصــر والســعودية وتونــس وليبيــا وقطــر، كمــا حّللــت اهتمامــات 660 ألــف مســتخدم للموقــع مــن هــذه البلــدان. 
ابلطبــع كشــفت هــذه التحاليــل عــن أمــور عــدة، مــن ضمنهــا هــي أن هــؤالء الشــباب مل يكونــوا مبالــن متاًمــا ابلتطــورات احلاصلــة 
يف بلداهنــم ألهنــم مل يكونــوا مشــاركن هبــا أو صنعهــا بشــكل كبــري. وألن هــؤالء الشــباب كانــوا مهتمــن ابلقضــااي الدوليــة بدرجــة 
أكــر، تعاملــوا مــع تطــورات بلداهنــم بنــوع مــن الســخرية. علــى ســبيل املثــال، انتشــر قــدر كبــري مــن التغريــدات حــول أفغانســتان يف 
مجيــع هــذه البلــدان اخلمســة ضمــن التاريــخ املذكــور، ممــا أظهــر بوضــوح االهتمــام السياســي لــدى هــؤالء الشــباب. هنــاك دراســة 
أخــرى تتماشــى مــع هــذه الدراســة وتدعمهــا بشــكل كبــري. حيــث أظهــرت دراســة تقييمــة جملمــوع بيــاانت 4 شــركات مــن بينهــا 
يب يب ســي، والبارومــرت عــريب، ان القضيــة الفلســطينية ال تــزال مــن أهــم القضــااي بــن الشــباب العــريب. كمــا تظهــر الدراســة أن 

الشــباب العــريب يعــارض بشــدة السياســات الــي تنتهجهــا بلداهنــم أو قادهتــم السياســيون حتــت عنــوان »التطبيــع«.
ابدرة التغير لدى الشباب العريب

إن هــذه البيــاانت واملعطيــات الــي ال جــدل فيهــا تظهــر مــا يكفــي مــن أن الشــباب ســيتخذون موقًفــا مشــرفًا للمســتقبل، علــى 
الرغم من كل ما يتم لصقه جبيل Z من فرضيات ومزاعم جاهزة. ومما ال شك فيه يف املقابل، أن هناك بياانت أيًضا أظهرت 

وجــود تباعــد ملحــوظ عــن التديــن لــدى هــؤالء الشــباب ذاهتــم خــال الســنوات القليلــة.
ويف احلقيقــة ليســت مــن املســتغرب وجــود هــذه النتائــج واملعطيــات فيمــا يتعلــق ابلتديــن، وحنــن نتحــدث عــن بيئــة عربيــة مشــاهبة 
ملــا عاشــته تركيــا يف حقبــة مــا يعــرف بـــ28 شــباط )فرايــر(. لكــن مــع ذلــك ال ينبغــي القطــع بفرضيــات رخيصــة وجاهــزة مبعــامل 
املســتقبل الــذي يســري حنــوه اجملتمــع. 25 ابملئــة مــن هــؤالء الشــباب يف العــامل العــريب فقــراء وعاطلــون عــن العمــل، علــى الرغــم مــن 
أن بلداهنــم متتلــك أغــى مــوارد حتــت األرض علــى املســتوى العــامل، واألهــم ان جــزًءا كبــريًا منهــم مييلــون للهجــرة مــن الوطــن. ومــن 
ال يســتطيع اهلجــرة منهــم حياولــون جعــل اجملتمــع ديناميكيًّــا للغايــة للســري حنــو التغيــري مــن أجــل الكرامــة واحلريــة والعيــش الكــرمي، 

يف مواجهــة الطبقــات »النخبــة« الــي تصــادر مــوارد الوطــن بشــكل غــري عــادل.
وبعبارة أخرى، تغلي اجملتمعات العربية من الداخل، وبغض النظر عما يقوله هذا أو ذاك، علينا توقع أي شيء يف أي حلظة.

Gençlerin eğilimleri, yetişme tarzları aslında geleceğimizin dünyasının da habercilerinden biri. Konuyu 
X, Y, Z gibi münhasır özelliklere sahip kuşaklar meselesi olmanın ötesinde tamamen kendini tekrarlayan 
tarihsel bir konu olarak alabiliriz ve buradan göreceğimiz, tarih boyunca her zaman kuşaklar arasında 
tercih, eğilim ve anlayış farkları oluştuğudur. Bunu yeni keşfetmiş veya başımıza yeni gelmiş son derece 
talihsiz bir durum gibi algıladığımız ölçüde gereksiz ve yersiz bir kaygıya veya paniğe kapılma ihti-
malimiz oluşuyor. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki, bugün mücadelesini verdiğimiz değerlerin, ilkelerin 
her neslin diline tercüme edilen ve herkese kendi diliyle hitap etme yolunu bulan bir hakikat değeri 
var. Yoksa zaten onun gelecek nesillerde okunmayacak veya benimsenmeyecek olmasının kaygısına 
kapılmamızın anlamı yok. Biz kendi çağımızda kendi dilimiz ve anlayışımızla, idrakimizle imtihan 
edildiğimiz gibi gelecek nesiller de kendi idrakleriyle aynı hakikatler karşısında imtihana tabi olacaklar 
ve bizim bir imtihanı başarmamız evlatlarımızın başarısını garanti etmediği gibi bizim başarısızlığımız 
da gelecek nesillerin başarmayacaklarını göstermez. İlk insandan bugüne kadar her nesle hitap etmiş 
olan tevhid davası gelecek nesillerin de en önemli meselesi olarak gündeme gelecektir, ancak bu onların 
başaracakları veya kaybedeceklerini bizim bugünden söylememizi gerektirmiyor.

Z KUŞAĞININ FARKI NE?
Kuşaklarla ilgili bir temel gerçek budur. Bugün Z kuşağı denilen kuşağın farklı olduğu kesin ama bu ne 
daha bilinçli ne daha az akıllı veya eksik olduğunu göstermiyor. Sadece biraz daha farklı, o kadar. Tarih 
boyunca insanlar çok farklı dini duygu seviyeleri arasında her çeşit kaydı göstermişlerdir. Geçmişte 
insanlar bugünden daha az veya daha çok dindar değillerdi gelecekte de olmayacaklardır. Geçmişte 
insanlar belli ilkesel konularda bugünden daha az veya daha çok duyarlı değillerdi. Her nesil kendi 
imtihanını aşağı-yukarı aynı temel insani soru(n)larla karşı karşıya kalarak yaşamıştır.
Irkçılık ve ayrımcılık problemi, kibir sorunu, kendini aşağı görme, kula kulluk, hırsızlık, katillik, kin, 
intikam, hırs, kıskançlık, cehalet gibi temel duygu ve konumlardan doğan bütün insani hastalıklar her 
zaman ve her yerde türevleri görülebilen evrensel nitelikli hastalıklar olmuştur. İnsanlık ne kadar ilerl-
erse ilerlesin, bu hastalıkları öldüren nihai bir ilaç bulunabilmiş değildir.
Kuşakların tarihsel değişimi ile ilgili temel ilke de budur. Az İbn Haldun, biraz da modern sosyoloji 
okunduğunda bu temel ilke net bir biçimde görülmüş olur aslında. Buna rağmen bunları yeterince oku-
muş olduğunu bildiğimiz insanların bile son derece yeni, orijinal, hiç görülmemiş bir nesil profili iddia 
ediyor olması, daha ziyade, “bilgi ile giderilemeyen zanlar” başlığı altında tedaviyi hak ediyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ SADECE GENÇLER ÜZERİNDE DEĞİL
Tabii ve kuşkusuz günümüz gençliğinin hayatının bir parçası haline gelmiş yeni medya araçları, yaşam 
tarzları üzerinde yoğunlaşarak, gerçekten çok farklı görünen hikayeler yazmak mümkün. Öyle de 
oluyor. Sosyal medya ağları veya teknolojisi aslında sadece gençliği değiştirmiyor, herkesi etkisi altı-
na alarak, bir bakıma herkesi hizmetine alarak kendi üst-belirlenim amacına doğru çalıştırıyor. Bunun 
özellikle Türkiye’de gençliği nasıl etkilediği üzerine yapılmış bir yığın araştırma bir yana, elimde Arap 
Gençliği üzerine yeni yapılmış iki araştırma var.
Bunları özellikle zikretmemin sebebi, ortada gençliğin iradesini bir bakıma sıfırlayarak kendi amaç 
ve iradesini ikame ettiği farzedilen bir sürü faktöre (sosyal medya, otoriter rejimler, hazcılık, popüler 
kültür) karşı direnen bir kimlik ve iradenin var kaldığını göstermesi açısından ilginç olması.

ARAP GENÇLERİ İÇİN FİLİSTİN SORUNU SABİT SORUN
20 Ağustos - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Twitter’da 5 ülkeden Arap gençlerinin en önemli ilgi al-
anlarının kapsamlı bir analizine girişen Feed araştırma şirketi, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Libya ve 
Katar’dan atılan 100 milyondan fazla tweet’i (Arapça ve İngilizce) ve 660.000 kullanıcı ilişkisini analiz 
etmiş. Oldukça detaylı analizlerin çıkardığı bir husus bu gençlerin kendi ülkelerindeki gelişmelere, fazla 
müdahil olamadıkları için alabildiğine ilgisiz kalmaları.
Gençler daha uluslararası konulara duydukları ilgilerle bir bakıma kendi ülkelerinin gündemine karşı 
sergiledikleri kinizmle bir cevap vermiş oluyorlar. Mesela her 5 ülkede bu tarihler arasında gündemde 
olan Afganistan konusuna dair hatırı sayılır miktarda tweet atılmış. Bu da gençlerin siyasal ilgisine dair 
zekice yönlendirilmiş önemli bir işaret sayılmış. Bu veriyi başka bir araştırmanın verileri başka türlü 
besliyor. Aralarında BBC ve Arap Barometresi gibilerinin de bulunduğu 4 araştırma şirketinin verileri-
nin toplamını değerlendiren bir araştırma Filistin konusunun bütün Arap gençleri arasında hala en çok 
önemsenen konulardan biri olduğunu gösteriyor. Üstelik bu konunda gençler bir şekilde “normalleşme” 
başlığı altında kendi ülkelerinin veya siyasi liderlerinin izlediği politikalara şiddetle karşı duruyorlar.

ARAP GENÇLERİNİN DEĞİŞİMİN HABERCİSİ
Bu tartışmasız veri, gençlerin bütün “Z kuşağı” yüklemelerine karşı bugünden geleceğe onurlu bir duruş 
taşıyacaklarını yeterince gösteriyor aslında. Kuşkusuz aynı gençler arasında dindarlık seviyesinde son 
birkaç yıl içinde anlamlı bir dindarlıktan uzaklaşma da kaydedilmiş. Arap coğrafyasının dinle ilgili 
yaşadığı bir tür 28 Şubat’ın böyle bir görünümünün olması hiç de şaşırtıcı değil, ancak bunun toplu-
mu nereye götüreceği hususunda o kadar kolay ve ucuz çıkarımlar yapılamaz. Toplamda dünyanın en 
zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğu halde ve ülkede bu gençlerinin yüzde 25’inin (dünya ortala-
masının ortalama iki katı) işsiz ve fakir olduğu Arap dünyasında gençlerin önemli bir kısmı göç etme 
meyline sahipler. Göç edemeyenler kaynaklara haksızca tek başlarına el koyan elit tabakalar karşısında 
onur, özgürlük ve ekmek için değişime doğru toplumu son derece dinamik kılıyor.
Yani Arap toplumları içten içe kaynıyor, kim ne derse desin, her an her şeyi de beklemelidir.

Yasin Aktay

Arap gençlerinin haber verdiği gelecek
المستقبل الذي توقعه الشباب العربي

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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ميكــن القــول إن اتريــخ احليــاة السياســية يف تركيــا ميكــن أن يعــر عنــه الســؤال التــايل: »إىل أيــن تتجــه تركيــا؟« الــذي جعــل 
القــادة واحلــركات األيديولوجيــة منشــغلن دائمــاً بــه. ومنــذ الســنوات األخــرية لإلمراطوريــة العثمانيــة والســنوات األوىل 
للجمهوريــة إىل احلــزب الدميقراطــي وحكــم الرئيــس الراحــل تورغــوت أوزال وفــرتة حكــم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 

دأب األتــراك علــى مناقشــة ســؤال إىل أيــن تتجــه بادهــم.
وقــد أُطلــق علــى غالبيــة خرائــط الطريــق وخطــط اإلصــاح اجلديــدة اســم »تركيــا اجلديــدة«، وإىل اآلن وقبــل انتخــاابت 
عــام 2023 الــي ســتجرى يف الذكــرى املئويــة للجمهوريــة، مــا زال السياســيون يتحدثــون عــن »تركيــا اجلديــدة«. ويبقــى 

الســؤال األكثــر شــيوعاً داخــل تركيــا وخارجهــا هــو إىل أيــن تتجــه البــاد.
ويرى الكثريون أن اإلجابة على هذا الســؤال تتعلق بشــكل حاســم بسياســة تركيا اخلارجية الي أصبحت أكثر نشــاطاً 
وديناميكيــة يف الســنوات األخــرية. األمــر الــذي ميثــل انعكاســاً ألســئلة أنقــرة حــول النظــام الــدويل وحماوالهتــا أن جتــد 
لنفســها موقعــاً جديــداً ضمــن هــذا النظــام. وممــا ال شــك فيــه أن خريطــة الطريــق اجلديــدة لرتكيــا تديــن أيضــاً أبمهيتهــا 
املتزايــدة، خلطــوات أنقــرة األخــرية يف ســوراي والعــراق وليبيــا والقوقــاز وشــرق املتوســط وإفريقيــا، ابإلضافــة إىل توســيع 

شــبكتها التجاريــة مبســاعدة صناعــة الدفــاع.
وهو بطبيعة احلال ما يدفع الذين ال يرغبون يف التصاحل مع هذا الواقع اجلديد إىل تبي محات مشحونة أيديولوجياً. 
فمــن وجهــة نظرهــم جتعــل اعرتاضــات تركيــا علــى املعايــري املزدوجــة الــي تعرضــت هلــا داخــل التحالــف الغــريب، »غــري 
جديــرة ابلثقــة« أو حــى »عدوانيــة«. ومــع ذلــك، فــإن جمــرد ســؤال واحــد يكفــي للكشــف عــن جتــي هــذا النقــد وحتيــزه، 
وهــو: هــل ميكــن أن نتوقــع مــن تركيــا قبــول انضمــام القبارصــة الــروم يف االحتــاد األورويب ابلرغــم مــن رفــض خطــة عنــان، 
أو عــدم الوفــاء جبميــع الوعــود للقبارصــة األتــراك، أو فــرض مطالــب اليــوانن املتطرفــة يف شــرق البحــر املتوســط نيابــة عــن 

االحتــاد األورويب ابســم الدبلوماســية؟
ليــس مــن املســتغرب أن يقضــي الفرنســيون معظــم الوقــت يف مناقشــة إىل أيــن تتجــه تركيــا. ألن فرنســا تتنافــس مــع تركيــا 
يف الشــرق األوســط والقوقــاز وشــرق البحــر املتوســط وإفريقيــا، وابلتــايل تفقــد نفوذهــا تدرجييــاً. وغــي عــن القــول أن 
الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون ليــس مســروراً بفضــح الرئيــس أردوغــان ألخطائــه بينمــا يطالــب بقيــادة أورواب سياســياً.

وتشــري سلســلة مــن املقــاالت الــي ظهــرت يف صحيفــي Le Point و Le Monde الفرنســيتن، إىل أن ابريــس 
منزعجــة بشــدة مــن حتــركات أنقــرة األخــرية. ووفقــاً للصحيفــة األوىل، جيــب علــى اجلميــع اتبــاع خطــى فرنســا وحتــدي 
مطالــب تركيــا وخصوصــاً »مطالبهــا العدوانيــة«، زاعمــًة أن هــذا هــو الســبيل الوحيــد للتوصــل إىل حــل وســط مــع تركيــا 
اجلديــدة. بينمــا تصــف الصحيفــة الثانيــة بدورهــا ديناميكيــة تركيــا أبهنــا »ســاحرة« و »مثــرية للقلــق«. ومــع ذلــك، فــإن 

كامهــا تصفــان تركيــا ورئيســها بـــ »العدوانيــة واإلمرايليــة املخيفــة وغــري املتوقعــة«.
لكــن النقطــة الــي يتجاهلهــا الغــرب عمــداً هــي أن أنقــرة وســعت مــن تواجدهــا العســكري يف ســوراي وشــرق البحــر 
املتوســط وليبيــا كضــرورة اقتضتهــا مكافحــة اإلرهــاب وإدارة أزمــة الاجئــن وإبقــاء جرياهنــا ذوي املطالــب القصــوى حتــت 
الســيطرة. وعــاوة علــى ذلــك، صــارت أورواب عاجــزة حــى عــن معاجلــة مشــاكلها، انهيــك عــن البقــاء العبــاً ابرزاً يف 

السياســة العامليــة، مــن خــال اســتعداء تركيــا.
واحلقيقــة أن الذيــن ترهبهــم تركيــا ويرغبــون ابلتــايل يف احتوائهــا يســتهدفون أردوغــان. وليســت الصحيفتــن الفرنســيتن 
مســتثنيتن مــن ذلــك. ويتجلــى ذلــك بوضــوح يف خطاهبمــا البســيط واملباشــر: »كان أردوغــان مصلحــاً، لكنــه اآلن 
يعيــد إحيــاء اإلمراطوريــة العثمانيــة. إنــه يعــارض الزعيــم املؤســس لرتكيــا مصطفــى كمــال أاتتــورك بطابعــه العثمــاين«. 
وتتجاهــل مثــل هــذه اجلماعــات بشــكل متعمــد أن االحتــاد األورويب يتغافــل عــن املصــاحل االســرتاتيجية لرتكيــا، ممــا جيــر 
أنقرة على اختاذ خيارات سياســية جديدة. ومن املفارقات الغريبة أن سياســة أردوغان اخلارجية ال زالت وســتبقى وفيًة 
لتقاليــد التحديــث الرتكــي. ومــع اســتعداد اجلمهوريــة لدخــول القــرن الثــاين ال يوجــد أي تبايــن بــن أاتتــورك وأردوغــان، 

بــل هنــاك اســتمرارية وتكامــل.
وختامــاً، إذا كان الفرنســيون أو أصحــاب التفكــري املماثــل يعتقــدون أن تركيــا ســترتاجع عــن مكانتهــا الدوليــة يف ظــل 

حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم بعــد عــام 2023، فعليهــم إعــادة التفكــري مــن جديــد.

Siyasi hayatımız “Türkiye nereye gidiyor?” sorusunu tartışmanın tarihi olarak bile okunabilir. Hem 
liderler hem de ideolojik akımlar bu soruyla çok meşgul oldular. Son dönem Osmanlı modernleşme 
serüveninden Cumhuriyet’in ilk yıllarına, Demokrat Parti döneminden Özal’lı yıllara ve nihayet Cum-
hurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye’ye kadar nereye gittiğimizi tartıştık. Çizilen yeni rotaların 
ve uygulanan reform hamlelerinin hasılası da hep “Yeni Türkiye” olarak sunuldu. Bu itibarla siyase-
timizin nirengi noktası hep Türkiye’yi eskiden kurtararak yeni bir döneme taşımak oldu. Cumhuriyetin 
ikinci yüzyılına giderken gerçekleşecek 2023 seçimleri öncesinde de “yeni Türkiye’ye ulaşma” hedefi 
parti siyasetinin ana söylem malzemesi. İçte ve dışta “Türkiye nereye gidiyor?” sorusu daha yoğun 
olarak gündem yapılıyor.
Bu sorunun artık daha kritik bir mesele olarak görülmesi elbette Türkiye’nin son yıllarda uluslar-
arası sistemde aktif ve dinamik dış politika yürütmesi ile ilgili. Hem uluslararası sistemi sorgulaması 
hem de bu sistemde kendine yeni bir yer belirlemesi ile alakalı. Suriye, Irak, Libya, Kafkaslar, Doğu 
Akdeniz ve Afrika’daki hamleleri ve kazanımlarıyla ilgili. Savunma sanayisindeki atılımlarının ticari 
ilişkiler ağını genişletmesiyle bağlantılı. Yeni gerçekliği kabul etmek istemeyenler hemen ideolojik 
kampanyalara yöneliyor. Sözgelimi Türkiye’nin Batı ittifakı içerisinde kendisine yapılan haksızlıkları 
sorgulamasını ve hakkını alabilmek için politikalar geliştirmesini “güvenilmezlik” ya da “saldırgan-
lık” olarak niteliyorlar. Tek örnek bile haksızlığı göstermek için yeterli. Annan Planı’nın reddettiği 
halde Güney Kıbrıs’ın AB’ye alınması, Kuzey Kıbrıs’a verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmaması veya 
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki maksimalist taleplerinin Türkiye’ye AB adına dayatılması “diplo-
masi” olarak görülebilir ve buna razı olunabilir mi?
Türkiye’nin nereye gittiğini en çok Fransızların tartışması beni şaşırtmıyor. Zira Fransa, Ortadoğu’dan 
Kafkaslara, Doğu Akdeniz’den Afrika’ya birçok alanda Türkiye’nin rekabetinden dolayı zemin kay-
bediyor. Macron’un Avrupa’nın siyasi lideri olma iddiasını Erdoğan’ın sık sık boşa çıkarmasından 
hoşlanmamasını da ekleyebiliriz. Son birkaç günde Le Point’te çıkan yazılar ve Le Monde’un özel 
sayısı Paris’in Ankara’nın hamlelerinden ne kadar tedirgin olduğunu gösteriyor. Le Point’e göre Tür-
kiye’nin talepleri büyük ve bu “saldırgan iddialara” karşı Fransa gibi dimdik durulmalı. Ancak yeni 
Türkiye ile böylece uzlaşılabilir. Le Monde’a göre ise Türkiye dinamizmiyle hem “büyüleyici” hem 
“endişe verici.” İkisi de Türkiye’yi ve Erdoğan’ı “saldırgan, emperyalist, korkutucu ve öngörüle-
mez” ilan ediyor. Anlamak istemedikleri şey şu, Ankara’nın son yıllarda Suriye’den Doğu Akdeniz 
ve Libya’ya kadar askeri varlığını öne çıkarması mecburiyetten. Terörle mücadele, mülteci sorununun 
yönetilmesi ya da maksimalist komşular ancak böyle dengelenebilir. Avrupa, Türkiye’yi karşısına 
alarak bırakın dünya siyasetinde güçlü olmayı, kendi sorunlarını bile çözmez.
Türkiye’nin gidişatından endişe ederek sınırlandırmak isteyenlerin ilk hedefi elbette Erdoğan. Le Point 
ve Le Monde da aynı yerde. Söylem basit: “Erdoğan eskiden reformcuydu, şimdi Osmanlı’yı geri 
getiriyor. Erdoğan, Atatürk’e karşı ve Osmanlıcı.” Bu gibi çevreler AB’nin Türkiye’nin stratejik çıkar-
larını göz ardı ederek Ankara’yı yeni politikalar geliştirmeye zorladığını görmek istemiyorlar. Halbuki 
Erdoğan’ın dış politika hamleleri, Türk modernleşmesinin ana çizgisini takip ediyor. Cumhuriyeti ikin-
ci yüzyıla hazırlıyor. Atatürk ve Erdoğan arasında karşıtlık değil süreklilik ve tamamlayıcılık ilişkisi 
var. Fransızlar ya da benzerleri içerideki polemiklere bakarak 2023 sonrasında Türkiye’nin AK Parti 
döneminde kendine biçtiği uluslararası konumdan geri gideceğini sanıyorlarsa uzmanlarını gözden 
geçirsinler.

“Türkiye’nin nereye gittiği” kimleri ilgilendirir?
ويبقى السؤال األهم »إلى أين تتجه تركيا«؟
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