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أردوغان: ال ينبغي ألحد أن ينزعج من وجودنا في قطر

Erdoğan: Kimsenin Katar’da Bulunduğumuz İçin 
Canı Sıkılmasın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
kimsenin ülkesinin Doha’ya ziyareti sırasında bölgede 
bulunmasından canının sıkılmaması gerektiğini 
söyleyerek, Türkiye’nin Katar’daki üssünün devlet 
ilişkilerinde kardeşlik, dostluk, dayanışma, doğruluk ve 
samimiyet ruhu için bir örnek olduğunu belirtti.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إنــه ال ينبغــي ألحــد أن ينزعــج مــن وجــود بــادان 
يف املنطقــة، علــى هامــش زايرتــه إىل الدوحــة، وأكــد أن القاعــدة الرتكيــة يف قطــر 
أمنــوذج لــروح األخــوة والصداقــة والتضامــن والصــدق واإلخــاص يف عاقــات الــدول.

الغضب لم ينطفئ..

 أحمد قاسم
ً
وداعا

Öfke Dinmiyor..

Ahmet Kasım Elveda
Bi xatirê te Ahmet Kasım
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Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye’nin 
Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatıyla elde ettiği 
kazanımları anlatarak, “Türkiye konuşuyor ve istediğini yapıyor. İkna 
yoluyla gelmeyen kuvvet yoluyla geliyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin kendi 
imkanlarıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin modern 
tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi. Kalın, harekat 
vasıtasıyla Türkiye’nin güneyinde bir devlet kurmak isteyen teröristlere 
öldürücü bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması 
konusunda en fazla çaba gösteren ülke olduğunu belirtirken, Suriyelilerin teröristlerden temizlendikten sonra 
yurtlarına geri dönme sürecinin başladığını vurguladı. Çavuşoğlu, Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
korunmasına ve mültecilerin ülkelerine kendi istekleriyle dönmelerine büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği askeri 
operasyonların, terör koridoru ve devleti kurulma planlarını çökerttiğini belirtirken, TSK’nın 
ülkesinin sınırlarının ve vatandaşlarının korunması için gerekeni yaptığını söyledi.

أشــاد مستشــار رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم يف تركيــا )ايســن أقطــاي( ، ابملكاســب الــي 
حققتهــا بــاده مــن خــال عمليــة )نبــع الســام( يف الشــمال الســوري، وقــال: تركيــا تتكلــم وعندمــا تريــد 

تفعــل  ومــا ال أييت ابإلقنــاع أييت ابلقــوة. 

قــال املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة )إبراهيــم قالــن(، إن عمليــة )نبــع الســام( الــي وضعتهــا تركيــا حيــز التنفيــذ 
بقدراهتــا وإمكانياهتــا، تعــد واحــدة مــن أهــم األحــداث يف اترخينــا احلديــث، وقــد متكنــت مــن توجيــه ضربــة قاضيــة 

لإلرهابيــن الذيــن كانــوا يريــدون إنشــاء دولــة علــى حــدودان اجلنوبيــة.

أوضــح وزيــر للخارجيــة الرتكــي )تشــاووش أوغلــو( أن تركيــا كانــت أكثــر البلــدان بــذال للجهــود حيــال إعــادة 
األمــن واالســتقرار يف ســوراي، مشــراً إىل بــدء عــودة الســورين إىل أراضيهــم بعــد حتريرهــا مــن اإلرهابيــن، وأكــد 

أن أنقــرة تــويل أمهيــة للحفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية وعــودة الاجئــن إىل بادهــم بشــكل طوعــي.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي )خلوصــي أكار(، إن العمليــات العســكرية الــي أجرهتــا قــوات بــاده يف ســوراي، 
قضــت علــى مشــروع أتســيس ممــر ودولــة إرهابيــة، وأضــاف أن القــوات الرتكيــة قامــت مبــا جيــب مــن أجــل 

ضمــان أمــن وســامة حــدود البــاد واملواطنــن األتــراك.

الرئاسة التركية: نبع السالم واحدة من أهم أحداث تاريخنا الحديثياسين أقطاي: تركيا تتكلم وما ال يأتي باإلقناع يأتي بالقوة

تشاووش أوغلو يستعرض ثوابت تركيا حيال قضايا المنطقة
وزير الدفاع التركي: عملياتنا في سوريا قضت على مشروع الدولة اإلرهابية

Yasin Aktay: Türkiye Konuşuyor ve İkna Yoluyla Gelmeyen Kuvvet 
Yoluyla Geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Barış Pınarı Modern 
Tarihimizin En Önemli Olaylarından Birisidir

Çavuşoğlu Türkiye’nin Bölge Meseleleriyle İlgili Sabitelerini Açıkladı
Türkiye Savunma Bakanı: Suriye’deki Operasyonlarımız Terör Devleti 

Projesini Çökertti

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, geçtiğimiz on gün içerisinde Barış 
Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgede 94 bin Suriyeli sivilin yurtlarına geri döndüğünü açıklarken, güvenli 
bölgenin kurulması halinde daha fazla sivilin memleketine döneceğinin öngörüldüğünü belirtti.

قــال الناطــق ابســم مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )جينــس لركــي(، إن 94 ألــف مــدين 
ســوري عــادوا إىل دايرهــم يف منطقــة )نبــع الســام( خــال األايم العشــر األخــرة، متوّقعــاً عــودة املزيــد مــن 

املدنيــن مــع تشــكيل املنطقــة اآلمنــة.

األمم المتحدة تؤكد عودة 94 ألف مدني إلى ديارهم بعد عملية نبع السالم
BM Barış Pınarı Harekatı’nın Ardından 94 Bin Sivilin Yurtlarına Döndüğünü Açıkladı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rasulayn kentinde YPG/PKK teröristleri 
tarafından Barış Pınarı Harekatı’yla bölge temizlenmeden önce askeri karargah olarak 
kullanılan hastaneyi onararak, burada sağlık hizmetleri verilmeye başlandığını duyurdu.

أعلنت وزارة الصحة الرتكية إطاق اخلدمات الصحية يف مشفى مدينة )رأس العن( مشال شرقي سوراي، عقب االنتهاء من ترميمه، 
بعد أن حّوله إرهابيو )ي ب ك/يب كا كا( إىل مقر عسكري هلم قبيل تطهر املنطقة من اإلرهابين، عرب عملية نبع السام.

الصحة التركية تفتتح مشفى حوله اإلرهابيون إلى مقر عسكري في رأس العين السورية
Türkiye Sağlık Bakanlığı Suriye’nin Rasulayn Kentinde Teröristlerin Karargah 

Olarak Kullandıkları Hastaneyi Yeniden Açtı
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Azez kentinde Pick-up tipi bir araca yerleştirilen el yapımı bombanın patlatılması 
sonucu şehit ve yaralıların olduğu ve binalarda hasar oluştuğu açıklandı. Terör 
Suriye’nin kuzeyinde kurtarılmış bölgeleri vuruyor ancak bu bölgelerde masum 
sivillerin hayatını kurtaracak bir güvenlik projesi bulunmuyor.

16.11.2019 tarihinde el-Bab bölgesinde gerçekleşen ve 17 sivilin şehit olduğu, 
onlarca kişinin ise yaralandığı kanlı saldırı, bir pazar yerinde bomba yüklü 
bir aracın infilak etmesiyle gerçekleşmiştir. Türk güvenlik kaynakları, saldırıyı 
YPG’nin gerçekleştirdiğini ve planlamanın örgütün kontrolü altında bulunan 
Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç kentinde yapıldığını açıkladı.

Rakka’nın kuzeyindeki Tel Ebyad’da 23.11.2019 tarihinde bomba yüklü bir araç, bir fırın ve 
hastaneye yakın bir bölgede infilak etti. Patlama sonucu 13 sivil şehit olurken, aralarında 
kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Patlamanın Suriye Demokratik 
Güçleri’nin Barış Pınarı Harekatı’yla bölgeden çıkarılmasının ardından gerçekleşen üçüncü 
bomba yüklü araç saldırısı olduğu aktarıldı.

İdlib’in kuzey kırsalındaki Kah mülteci kampında yaşanan katliamda ölü sayısı aralarında 
kadın ve çocuklar da bulunmak üzere 12 kişiye ulaştı. 20.11.2019 tarihinde karadan 
karaya füzelerle Esed güçlerinin müttefiki İranlı milisler tarafından kampın hedef alınması 
sonucu, yeniden saldırı düzenlenmesi korkusuyla yüzlerce kişi kampı terk etti.

إنفجــار عبــوة انســفة مزروعــة يف ســيارة مدنيــة )بــك آب( يف مدينــة اعــزاز وســقوط شــهداء وجرحــى ودمــار يف املنطقــة 
املســتهدفة، اإلرهــاب يضــرب املناطــق احملــررة يف الشــمال الســوري، بغيــاب مشــروع أمــي يســتطيع إنقــاذ حيــاة املدنيــن 

األبــرايء مــن املــوت كّل يــوم يف هــذه املناطــق؟

والــذي   ،2019/11/16 الســبت  يــوم  )البــاب(  منطقــة  يف  وقــع  الــذي  الدامــي  التفجــر 
استشــهد فيــه 17 مدنيــاً وعشــرات اجلرحــى، إثــر انفجــار ســيارة مفخخــة يف ســوق شــعيب، 
وأكــدت مصــادر أمنيــة تركيــة إن التفجــر نفــذه تنظيــم )YPG(  اإلرهــايب ، وجــرى التخطيــط 

لــه يف مدينــة منبــج الواقعــة حتــت ســيطرة التنظيــم مشــايل ســوراي.

انفجــرت ســيارة مفخخــة، يف مدينــة تــل أبيــض مشــال الرقــة يــوم الســبت209/11/23 قــرب خمبــز اإلســكان 
وحميــط املشــفى الوطــي، مــا أدى  إىل استشــهاد 13 مدنيــاً وإصابــة 25 آخريــن بينهــم أطفــال ونســاء، يف اثلــث 

ارتفعــت حصيلــة جمــزرة خميــم قــاح، بريــف إدلــب الشــمايل، إىل 12 قتيــًا مدنيــاً، بينهــم أطفــال ونســاء، بعــد مفخخــة تضــرب املدينــة، عقــب إخــراج قــوات )قســد( منهــا خــال عمليــة نبــع الســام.
اســتهدافهم يــوم األربعــاء 2019/11/20، بصواريــخ أرض- أرض عنقوديــة، مــن قبــل امليليشــيات اإليرانيــة 

احلليفــة لقــوات األســد، مــا أدى إىل نــزوح مئــات املدنيــن مــن املخيمــات خوفــاً مــن اســتهدافها جمــدداً.

األمن التركي يعلن هوية منفذي تفجير )الباب( ومكان التخطيط بسورياانفجار عبوة ناسفة في مدينة اعزاز بالقرب من مقبرة الشيخ خميس

.. ثالث مفخخة في تل أبيض خالل أسبوعين
ً
35 قتيالً وجريحا

 ونزوح المئات
ً
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة مخيم قاح إلى 12 مدنيا

نداء من مخيمات الشمال السوري

Azez’de Şeyh Hamis’in Kabri Yakınında El Yapımı Bomba PatlatıldıTürkiye El-Bab Patlamasının Sorumlularını Açıkladı: Saldırı Suriye’de Planlandı

35 Ölü ve Yaralı… Tel Ebyad’da İki Hafta İçerisinde Üçüncü Bombalı Saldırı

Kah Mülteci Kampı Katliamında Ölü Sayısı 12’ye Ulaşırken Yüzlerce 
Kişi Göç Ediyor

Suriye’nin Kuzeyindeki Mülteci Kamplarından Yapılan Çağrı

Esed kuvvetleri ve müttefiki Rusya’nın yaptığı bombardıman ile İran ve mezhepçi milislerinin 
benimsediği tehcir ve demografik dönüşüm politikasının bir sonucu olarak, Hama ve İdlib 
kırsallarında binlerce sivil topraklarından göç etmek zorunda kaldı. Bu nedenle birçok 
düzensiz mülteci kampı ortaya çıkarken, yağmura karşı kaplaması olmayan binlerce çadır 
bulunuyor. On binlerce sivil, sel korkusu nedeniyle yardım çağrısında bulunurken, insani 
yardım kuruluşlarına göçmenlere acil yardımda bulunma çağrısı yapıyor.

Suriye devriminin sembolü olan ve güzelliğiyle bilinen Kafr Nabl kenti, Rusya, 
İran ve Suriye rejiminin devrimci Suriye halkına karşı benimsediği yakıp yıkma 
politikasının kurbanı oluyor.

يف ظــل نــزوح آالف املدنيــن مــن ريفــي محــاه وادلــب نتيجــة القصــف اجلنــوين مــن قبــل قــوات األســد وحليفــه 
الروســي وسياســة التهجر والتغير الدميغرايف الي تتبعها إيران وميليشــياهتا الطائفية ، وبســببهم انتشــرت املخيمات 
العشــوائية ، وآالف اخليــم الــي حتتــاج لعــوازل منعــاً لدخــول األمطار،عشــرات اآلالف مــن املدنــن يســتغيثون خوفــاً 

مــن خطــر الفيضــاانت، ويناشــدون املنظمــات واهليئــات االنســانية تقــدمي املســاعدات الفوريــة للنازحــن.

كفرنبــل أيقونــة الثــورة الســورية، والــي متيــزت بافتاهتــا اجلميلــة الرائعــة، تتعــرض إىل سياســة األرض 
احملروقــة الــي تتبعهــا روســيا وإيــران والنظــام الســوري إجتــاه الشــعب الســوري الثائــر.

طيران االحتالل الروسي يستهدف مدينة كفرنبل بالغارات الجوية والحرائق تشعل المدينة

Rus İşgal Uçakları Hava Saldırılarıyla Kafr Nabl’i Hedef Alırken Şehir 
Alevler İçinde Kaldı
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الربيع العربي

إشراقات

Arap Baharı’nın kıvılcımları 4 Ocak 2011’de, Sidi Bu Zeyd Belediye yetkililerinin 
sebze ve meyva sattığı arabasına el koymasını protesto etmek amacıyla Tunus 
vatandaşı Muhammed el-Buazizi’nin kendisini ateşe vermesiyle başladı.
Tunus’un tüm şehirlerinde halk gösteriler yapmaya başladı ve bu gösteriler her 
alana yayıldı. Gösterilerde onur ve demokrasi talep edilirken, yıllardır süren 
yolsuzluğun, baskı yönetiminin ve tek bir kişi ile ailesi ve ona yakın olanların 
Tunus yönetimi ve servetini elinde bulundurmasının sona ermesi isteniyordu. 
Gösterilerin başlangıcından iki hafta sonra Zeynelabidin bin Ali rejimi devrilmişti.
Siyasi ve toplumsal katılım talebiyle gerçekleştirilen gösteriler Libya, Mısır, 
Suriye ve Yemen’e yayılırken, Mısır’daki protestolar sonucunda Hüsnü Mübarek 
rejimi devrildi.
Libya’da Kaddafi rejimi devrilirken, Kaddafi de öldürüldü. Yemen’de ise Ali 
Abdullah Salih rejimi devrildi ve bölgesel güçlerin de katıldığı bir iç savaş başladı.
Suriye’de de aynı yönelimle ve daha büyük bir birlik içerisinde diktatör rejime 
karşı devrim başladı. Ancak Suriye’de devrime kalkanlara karşı büyük bir 
savaş başlatıldı ve bir milyon fazla Suriyeli katledilirken, milyonlarca Suriyeli 
yurtlarından oldu. Suriye şehirlerinin çoğu ise harabeye döndü.
Suriye devrimi, sınırlarının koruyucusu olan katil Esed rejiminin başta kalmasını 
isteyen İsrail’in iradesinin uygulayıcısı olan dünya ülkelerin kendisine savaş 
açması nedeniyle, suikasta uğradı.
Suriye devrimi Arap Baharı devrimlerinin anasıdır ve her Arap Baharı devrimcisi 
için sıkı sıkıya bağlı oldukları bir semboldür.
Arap Baharı devrimlerinin başlamasından yıllar sonra, devrimler sonucunda ortaya 
demokratik siyasal rejimler, ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınma çıkacağını 
düşünenlerin hayalleri buhar olup uçtu.
Bu nedenle Arap Baharı devrimlerinin ikinci dalgası Sudan, Cezayir, Irak 
ve Lübnan’da kendisini gösterdi ve böylece Arap dünyasında demokrasi ve 
özgürlüğün geleceğine olan güven tazelendi.
Devrimin kıvılcımları Pers İran rejimine de ulaştı. İşte şimdi İran’ın çoğu kentinde 
reform ve hükümetin yanlış siyasal yönelimlerinin düzeltilmesi talebiyle gösteriler 
düzenleniyor. İran yönetimi, dört Arap başkentinde (Şam, Bağdat, Beyrut ve Sana) 
yönetimin dizginlerini elinde bulunduruyor.
Arap toplumlarındaki zulme uğrama ve geleceğe dair korku hisleri, ayrıca 
2011’deki devrimlerin başlamasından sonra daha da kötü hale gelen ekonomik 
koşullar, halkın sivil bir isyan başlatması ve zalim ve zorba yönetim gruplarının 
değişmesini talep etmesi sonucunu doğurmuştur.
Yolsuz yöneticilerin yönettiği Arap devletleri, sayısı 100 milyonu geçen genç 
nesillerin taleplerini karşılayamamış, bu nedenle gençler de yoksulluk, işsizlik ve 
dışlanmayla karşı karşıya kalmıştır. Geçtiğimiz birkaç yıl zarfında bu devletler 
toplumlarının ekonomik kalkınma açmazını çözememiş ve idari yapılarındaki 
yolsuzluğa son verememiş, bilakis sorunları giderek kötüleşmiştir. Bu nedenle 
halklar zulüm, yolsuzluk ve zorbalığın devam ettiğini gördükçe devrime kalkmıştır. 
Patlayan bir volkanı söndürmek imkansızdır. Aynı şekilde halkların devrimleri de 
durdurulamaz. Zira devrim bir düşüncedir ve düşünceler ölmez. Bu yüzden büyük 
Suriye devrimi ölmemiştir ve işte Lübnan, Sudan ve Irak’ta yeniden doğmaktadır. 
Bu devrim, halklarını aç bırakma üzerine kurulu diktatör Arap siyasal rejimine 
karşı başlayan bir devrimdir.
Devrimler başarıya ulaşacak ve halklarının paralarını çalarak Batılı bankalarda 
biriktiren ve böylece Batı’nın da refahının artmasında da payı olan rejimler 
devrilecektir.

انطلقت شرارة الربيع العريب يف الرابع من يناير/ كانون الثاين من عام 2011، بعد وفاةاملواطن 
التونسي )حممد البوعزيزي( الذي أضرم النار يف جسده، احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية 

يف مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقه.
للمطالبة  اندلعت يف كل مدن تونس وحفزت قطاعات اجتماعية واسعة،  الشعبية  االحتجاجات 
ابلكرامة والدميقراطية وإهناء سنوات من الفساد واالستبداد واستفراد شخص واحد وأسرته واملقربني 
منه ابلسلطة والثروة يف تونس، بعد أسبوعني من االحتجاجات سقط نظام زين العابدين بن علي.

لتشمل كال من  الشعبية  السياسية  املشاركة  بتوسيع جمال  املطالبة  االحتجاجات  وامتدت عدوى 
ليبيا ومصر وسوراي واليمن، وتطورت االحتجاجات الشعبية يف مصر لتطيح بنظام حسين مبارك.

ويف ليبيا اهنار نظام العقيد القذايف بعد مقتله، ويف اليمن سقط نظام علي عبد هللا صاحل واندلعت 
حرب أهلية شاركتفيها قوى اقليمية. 

االجتاه نفسه وحبدة أكرب ذهبت فيه الثورة على النظام الديكتاتوري يف سوراي، حيث دارت حرب 
ضارية على الشعب الثائر قتل فيها أكثر من مليون سوري وشرد املاليني وحتولت معظم مدن سوراي 

إىل ركام.
إسرائيل  إلرادة  تنفيذاً  العامل  دول  قبل كل  من  حماربتها  بسبب  لالغتيال  السورية  الثورة  تعرضت 

ابإلبقاء على النظام األسدي اجملرم احلارس حلدودها.
الثورة السورية أم ثورات الربيع العريب وهي األيقونة اليت يتمسك هبا وحيملها كل ثوار الربيع العريب.

بعد سنوات من انطالق ثورات الربيع العريب تبخرت أحالم كل من كان يعتقد أن نتائجها ستأيت 
أبنظمة سياسية دميقراطية وأمن قومي وابزدهار اقتصادي.

لذلك انطلقت ثورات املوجة الثانية من الربيع العريب يف السودان واجلزائر والعراق ولبنان، وأعادت 
الثقة من جديد يف مستقبل الدميقراطية واحلرايت يف العامل العريب. 

شرارة الثورات أصابت النظام اإليراين الفارسي، وها هي املظاهرات تعم أغلب املدن اإليرانية مطالبة 
ابإلصالح وتصحيح املسارات السياسية اخلاطئة حلكومة إيران اليت أسهمت ابستيالئها على مقاليد 

احلكم يف أربع عواصم عربية )دمشق - بغداد- بريوت - صنعاء(.
الشعور ابلظلم واخلوف من املستقبل يف اجملتمعات العربية، وظروفها االقتصادية اليت أضحت أسوأ 
مما كانت عليه قبل اندالع الثورات عام 2011، دفعت الشعوب إلعالن عصياهنا املدين واملطالبة 

بتغيري الزمر احلاكمة املستبدة الظاملة.
تلبية مطالب مواطنيها من فئة  الفاسدين أصبحت عاجزة عن  العربية من خالل حكامها  الدول 
الشباب والذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، الذين يعانون من الفقر والبطالة والتهميش، 
فعلى مدى السنوات املاضية مل تتمكن هذه الدول من حل معضلة التنمية االقتصادية جملتمعاهتا 
وقطع دابر الفساد يف هياكل إداراهتا بل إن مشاكلها تفاقمت، لذلك الشعوب تثور ضد كل ما تراه 

استمراراً للظلم والفساد واالستبداد.
الربكان يستحيل إمخاده، وكذلك ثورات الشعوب ألن الثورة فكرة والفكرة ال متوت، هلذا مل متت 
الثورة السورية العظيمة فهي تولد يف لبنان والسودان والعراق، إهنا الثورة ضد النظام السياسي العريب 

الدكتاتوري الذي يتبع سياسة جتويع الشعوب.
ستنجح هذه الثورات وستطيح ابألنظمة اليت تسرق أموال شعوهبا لتكدسها يف البنوك الغربية واليت 

ينعكس عائدها على رفاهية الغرب.  

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Arap Baharı
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تقارير وتحقيقا

القامشلي: الهيمنة الروسية وشرعنة االحتالل

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

االحتــاد  قــوات  عليهــا  تســيطر  الــيت  املســاحة  تتوســع 
الروســي يف ســورية، وتتمــدد مشــااًل وجنــواًب، شــرقًا وغــراًب، 
مــن  اترة  بكليتــه،  مســتباًحا  الســوري  الوطــن  ابت  حــى 
األمــريكان،  مــن  واثلثــة  اإليرانيــني،  مــن  وأخــرى  الــروس، 
بينمــا يســتمر النظــام الســوري/ العصابــة، يف ســياق حديثــه 
إثــر  للوطــن قطعــة  بيعــه  الوطنيــة، ممعًنــا يف  الســيادة  عــن 
قطعــة للغــادي والصــادي، دون وازع مــن وطنيــة ســورية، 
أو قيــم أخالقيــة، وهــو مــن ختلــى عنهــا منــذ اعتلــى دفــة 
أهلهــا. مــن  واجلغرافيــا،  الوطــن  ســورية  وخطــف  احلكــم 
يف  الوطــن،  بيــع  مــن  مزيــًدا  اليــوم  ســورية  تشــهد  حيــث 
حماولــة مــن هــذا النظــام، الســتجالب كل شــذاذ اآلفــاق، 
جنــدة  لــوال  مــدواًي،  يكــون  أن  ســقوط كاد  مــن  حلمايتــه 
الــروس، وقبلهــم اإليرانيــني وميليشــياهتم الطائفيــة. يف شــرق 
الفــرات، وليــس بعيــًدا عــن احتــالالت األمــريكان ملناطــق 
النفــط الســوري، ُيســلم األســد مطــار القامشــلي ومــا حولــه 
للــروس، ضمــن معلومــات ابتــت شــبه معلنــة لعقــد اتفاقــات 
لتســليمهم  عاًمــا   49 ملــدة  الروســية  الدولــة  مــع  جديــدة 
عســكرية كبــرية،  لــه كقاعــدة  منهــم  اســتخداًما  املطــار، 
بعــد أن كان الــروس مساســرة متمكنــني إلعــادة الــود بــني 
قســد واألســد، إذ ال فــرق بينهمــا لــدى الشــعب الســوري 
اإلرهابيــني. والنهــج  الطريقــة  بنفــس  منهمــا  عــاىن  الــذي 
مــع  أفــادت معلومــات أن موســكو “ جتــري حــوارًا  فقــد 
مطــار  يف  دائًمــا  وجــوًدا  يضمــن  اتفــاق  لتوقيــع  دمشــق 
القامشــلي، علــى غــرار االتفاقيتــني اللتــني تنظمــان الوجــود 
الروســي يف قاعــدة »محيميــم« ومركــز طرطــوس البحــري، 
ــره وتوســيعه ليتحــول إىل  ــا بتطوي الــذي تقــوم موســكو حالًي
قاعــدة حبريــة جمهــزة الســتقبال الســفن الضخمــة. ويقــول 
الــروس إن التطــور يف القامشــلي »يلــي حاجــات لوجســتية 
موضوعيــة«، نظــًرا إىل أن نقــل املروحيــات الــيت تشــارك يف 
الــدورايت مــن محيميــم إىل املنطقــة ســيكون مكلًفــا وحماطًــا 
انطــالق  مركــز  إىل  يعــين حاجــة موســكو  مــا  بصعــوابت، 
جــوي لتأمــني مروحياهتــا وتقليــص التكلفــة واجلهــد”. وقــد 
بعــض  علــى  الســؤال  وطرحــت  اشــراق  صحيفــة  ابدرت 
التطــور يف  السياســيني والكتــاب كيــف ينظــرون إىل هــذا 
الوجود العســكري الروســي؟ وهل ابت شــرق الفرات حتت 

اهليمنــة الروســية، ابلتوافــق مــع األمــريكان، أم يف مواجهتــه؟
الديــن حســو مديــر  الكاتــب الســوري واإلعالمــي عــالء 
راديــو فجــر قــال:” القضيــة ليســت قضيــة شــرق الفرات وال 

توزيــع أدوار، وإمنــا توافــق 
روســي  أمريكــي  تركــي 
أن  مــن  إيــران  منــع  علــى 
تكــون يف شــرق الفــرات، 
النظــام ال ميلــك أي  ألن 
شــيء إلدارة ومحايــة تلــك 
خــالل  مــن  إال  املنطقــة، 

مرتزقــة إيــران الــيت تدفــع هلــم 
ــا  ــة إدارة عامــة ومنــح روســيا دعًم املــال. لذلــك هــي عملي
لتكــون الوصيــة علــى ســورية الــيت هــي بيــد النظــام”.  واتبــع 
الــيت  الســورية  بذلــك األراضــي  يقــول: “ وأقصــد  حســو 

توســيع ســيطرهتم علــى املناطــق الرئيســية واملهمــة 
توســعت  مــا  والسياســي،وكل  العســكري  ابملعــى 

علــى  ســيطرهتم 
مناطــق جديــدة يف 
ســورية كلمــا ازداد 
دورهــم وخصوًصــا 
يف الصــراع اخلفــي 
روســيا  بــني 
فكمــا  ، ن ا ير إ و

نالحــظ أن النفــوذ اإليــراين يف ســورية بــدأ يرتاجــع 
تراجــع  عــن  واضحــة  مالحظــات  عــدة  وهنــاك 
النفــوذ اإليــراين يف ســورية منهــا علــى ســبيل املثــال 
وليــس احلصــر لقــاء القمــة الرتكــي الروســي والــذي 
أســتانة ومهاإليرانيــني. الثالــث يف  جتاهــل حليفهــم 
وأيضــا فهنــاك وضــوح يف الوصــول لتفاهــم روســي 
أمريكــي حــول ســيطرة الــروس علــى مناطــق هامــة 
الــروس  مــا فعلــه  ينســحب منهــا األمــريكان، وكل 
حــى اآلن هــو احللــول مــكان األمــريكان يف عــدد مــن 
القواعــد العســكرية الــيت انســحب منهــا األمــريكان” 
بــني  احلاصــل  التفاهــم  أن  أعتقــد   “ أضــاف  مث 
البلديــن مرتبــط ابملوقــف مــن داعــش ومــن هتريــب 
أســلحة إيرانيــة مــن العــراق إىل ســورية ولبنــان. وهــذا 
التفاهــم بــني األمــريكان والــروس موجــود يف ســورية 
منــذ الدخــول العســكري الروســي إىل ســورية عــام 
الــروس  201٥ ولــوال هــذا التفاهــم ملــا اســتطاع 
ابالعــرتاف  أيًضــا  ويرتبــط  ســورية،  إىل  الدخــول 
وتكليفهــا  ســورية،  يف  الروســي  ابلــدور  األمريكــي 

على بقعة صغرية نسبًيا كروسيا وإيران والوالايت 
ة  ملتحــد ا
كيــة  مري أل ا
ت  جهــا و
تســعى  أخــرى 
هلــا  يكــون  ألن 
موطــئ قــدم يف 
والــيت  ســورية 

مجيعهــا قــد تتعــارض مصاحلـًـا أحيــاًن وتتفــق أحيــاًن 
وتتبــادل األدوار واملواقــع حســب مــا يقــرره هــؤالء 
الالعبــون ابلورقــة الســورية.” مث قــال “ املنطقــة 
اآلمنــة الــيت أقامهــا األتــراك يف الشــمال الســوري 
علــى حســاب “ قســد “ أدت اىل إىل تغيــري يف 
مواقــع القــوى علــى األرض والتواجــد الروســي يف 
لوجســتية،  وكحاجــة  ابلضــرورة  أييت  القامشــلي 
وابعتبــار أن روســيا طــرف مــن أطــراف االتفــاق 
علــى املنطقــة اآلمنــة. وكذلــك انســحاب القــوات 
األمريكيــة مــن بعــض املناطــق والتخلــي عــن دعــم 
نفســه  االتفــاق  ســياق  يف  هــو  فيهــا،  األكــراد 
وابلتزامــن معــه ومتهيــًدا لــه وهــذا يفســر التنســيق 
عايل املســتوى بني روســيا وأمريكا يف منطقة شــرق 
الفــرات. روســيا تســعى إىل تثبيــت الوجــود طويــل 
نفســها  تضــع  أن  ســورية ولكــن دون  األمــد يف 
يف مواجهــة مــع االدارة األمريكيــة الــيت مــا زالــت 
مــرتددة يف شــكل وطريقــة تواجدهــا يف ســورية”.

 األكادميــي الســوري الدكتــور حممــد نــور محــدان 
رأى أن” هــذه 
ت  قيــا تفا ال ا
بيــع  هــي 
ت  ا ر ملطــا ا
ســيا  و لر
بشــكل قانــوين 
شــرعنة  وهــو 

الروســي لســورية كاملــة حتــت ذريعــة  لالحتــالل 
قانونيــة ومشــروعة، مــا تريــده روســيا مــن بشــار 
حتــت  يوقــع  فهــو  ابحلــرف،  ينفــذه  األســد 
كافــة  يبيــع  وعندمــا  ســورية،  رئيــس  مســمى 
قــال  مث   “ منــه.  ســتتخلص  عندهــا  املطــارات، 
“ بشــار يدفــع فواتــري البقــاء يف ســلطته لروســيا 
ميانــع  ال  وهــو  وأمواهلــم،  الشــعب  أمــالك  مــن 
قصــر  بقائــه يف  مقابــل  ســورية كاملــة،  يبيــع  أن 
القانونيــني  علــى  يتوجــب  بدمشــق.  املهاجريــن 
يف  للطعــن  املتحــدة  األمــم  أمــام  دعــوى  رفــع 
اجلديــدة  االتفاقيــات  وبعــد  االتفاقيــات،  هــذه 
والتطــورات العســكرية، واضــح أنــه يوجــد اتفــاق 
ومــا  املناطــق،  اقتســام  علــى  أمريكــي  روســي 
النفــط، وال  أمــريكا أخذتــه، وهــو حقــول  تريــده 
مانــع عندهــا مــن إعطــاء ابقــي املناطــق لروســيا”.

محمد نور حمدان

عالء الدين حسو

بتنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة حســب مــا يناســب 
وجودهــا ومصلحتهــا. وأعتقــد أن الــروس ســيكونون 
احتياًطــا لألمــريكان يف الدفــاع عــن قــوات قســد يف 
حــال االنســحاب األمريكــي الكامــل مــن ســورية”.
املعــارض الســوري الســيد نعمــان حــالوة يــرى أن” 
املشــاهد  أكثــر  مــن  الســوري  السياســي  املشــهد 
املعقــدة والشــائكة والعصيــة علــى الفهــم أحيــاًن، 
يدلــل علــى ذلــك تعــدد اجلهــات األجنبيــة املتواجــدة 

هــي حتــت يــد النظــام. ألن أمــريكا حســمت األمــر حــني 
وضعــت يدهــا علــى منابــع النفــط، وتركــت حراســة احلدود 
ومشــاكلها وعبــئ ذلــك علــى تركيــا وروســيا، شــرط أن ال 
يكون إليران دورًا فيه، والدليل هو انزايح حمور اهتمامها 
حنــو حــدود ســورية مــع العــراق يف مشــال شــرق الفــرات”.

اليســار  حــزب  رئيــس  األاتســي  منصــور  الســيد  أمــا 
الــروس  هــدف   “ إلشــراق  فقــال  الســوري  الدميقراطــي 
السياســية والعســكرية يف ســورية هــو  يف كل ممارســاهتم 

منصور األتاسي
 نعمان حالوة 

رأى أن” هذه 
االتفاقيات 

هي بيع 
املطارات 

لروسيا بشكل 
قانوين وهو 

شرعنة 

املتحدة 
األمريكية 
وجهات 

أخرى تسعى 
ألن يكون هلا 
موطئ قدم يف 
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ندعــي دائًمــا أننــا خبــر وال نواجــه احلقيقــة، اتئهــون يف أزقــة مــن املتاهــة 
تنقــذان،  الــي  اخليــارات  منلــك  ال  االجتاهــات  يف كل  متعثــرون  واحلــرة، 
متأزمــون وكأننــا يف دوار البحــر أيخــذان بعيــًدا حيــث الغــرق وحنــن نضحــك 

كالبلهــاء.
إىل مــى هنــرب مــن واقعيــة اهلاويــة الــي ال تنتهــي، نفتــش عــن ســقطات 
اآلخريــن وعطــب اآلخريــن ونتناســى أننــا يف ســقوط دائــم ومتســارع علــى 
جانــيب احلقيقــة فــا نســتطيع أن نراهــا، وال أن نتمســك حبوافهــا وكأننــا 
جتانســنا مــع التســليم الكامــل، مــع هــذه الوجــوه الــي حتمــل ذات التعابــر 
بعيــون شــاخصة وقلــوب مرجتفــة أمــام هــذه العاصفــة الــي ال تتوقــف وال 

هتــدأ.
مث ندعــي أننــا خبــر، اي حلماقاتنــا واي لغرابتنــا وكأننــا ننتشــي مــن الســموم، 
احلقيقــة، خنشــى  عــن  البحــث  الســكر، خنشــى  مــن  أن نصحــو  خنشــى 
معرفــة عجــزان وأمراضنــا فنهــرب وهنــرب حــى مــن النجــاة، فــا نتوقــف 
عــن االختبــاء وراء ظلنــا وادعــاء النصــر الــذي لــن أييت حتــت مخســن رايــة 
وســبعن عقيــدة وألــف شــيطان، ولــن تظهــر لنــا املــرآة إال قبحنــا، وهــذا 

والتخلــي. اخلــذالن 
مل ال نعــرتف أبننــا فقــدان بوصلــة الوجــود واهلــدف، حمكومــون بقيــد احليــاة 
وقيــد الشــعور املضطــرب، تلتفنــا اللعنــة، وأبن هللا لــن يســتجيب للقلــوب 
اخلبيثــة والصــدور احلاقــدة والوجــوه املتلونــة، ولــن نشــعر ابلرضــى والكراهيــة 

يقــول )زيغمونــت ابومــان( عــامل االجتمــاع يف سلســلته ، )احليــاة 
الســائلة و الرقابــة الســائلة (، حيــث يؤكــد أبن الرقابــة الــي كانــت 
تفرضهــا الــدول أو اأُلســر ممــا يســمح بنشــره أو ال يســمح بنشــره 
اليــوم  ابتــت  رؤيتهــا  وفــق  الــدول  تراهــا  حمــددات  عــرب  وحتديــده 
مســتحيلة فالرقابــة الصلبــة اهنــارت، لــذا أعتقــد أن األســاليب الــي 
املنطقــة  جتتــاح  الــي  االحتجاجــات  مواجهــة  يف  الــدول  تســلكها 
عــرب صــوارم مــن حظــر مواقــع وقطــع انرتنــت واعتقــال جملــرد الــرأي 
ابت اليــوم غــر جمــدي علــى االطــاق، فخــرب أي اعتقــال ينتشــر 
مثــل النــار يف اهلشــيم ويتفاعــل معــه اآلخــرون ولــو مل تنشــره وســائل 
االعــام الرمسيــة، وحنــن مقبلــن علــى زمــن بــدأ ينتشــر فيــه االنرتنــت 
أي  هلــا  يكــون  أن  تســتطيع  ال  الــدول  فحــى  املفتــوح،  الفضائــي 
مراقبــة عليــه، وهــذا ســيجعل الشــعب أكثــر وعيــاً وأكثــر قــدرة علــى 
الوصــول للمعلومــة وعلــى نقــد ورفــض واقعــه البائــس فاحلــروب الــي 
إيــران يف الوســط العــريب وشــعبها يعــاين البطالــة واحلصــار  تشــنها 
االقتصــادي وســوء توزيــع الثــروة الــذي تســببه إدارة نظامهــا احلــايل، 
قــد أضحــى متاًحــا لفهــم ومعرفــة ذلــك للصغــر قبــل الكبــر، وهلــذا 
أقــول حنــن أمــام ثــورات ســائلة ستســيح يف املنطقــة ضــد أي نظــام 
ال يعــي هــذا الواقــع اجلديــد ويتقــن التعامــل مــع الشــعوب ابلشــفافية 

واالقنــاع واحلريــة. 
ضمــن مظاهــرات الســرتات الصفــراء يف فرنســا ســأل أحــد املذيعــن 

فنانة شــاركت يف االحتجاجات هل أنت تنتمن حلزب يشــارك يف 
االحتجاجــات، فأجابتــه: ال لكــن أان لــدي مليونــن ونصــف متابــع 
علــى تويــرت أعــرب فيــه لآلخريــن ملَ أان شــاركت ابالحتجــاج وأتبــادل 

معهــم كل التفاصيــل.
فالصــورة التقليديــة أايم الرقابــة الصلبــة واملعلومــة تبقــى حبيســة حــزب 
ينشــرها مبنشــور بطريقــة ســرية التصــل إال ألعــداد قليلــة مــن البشــر 
تتفاعــل معهــا وحتــت اخلــوف مــن الســلطات ابتــت مــن املاضــي، 
واليــوم هنــاك واقــع جديــد حيتــاج إىل فهــم جديــد وطريقــة تعامــل 
جديدة ، إذ ما عادت الشعوب تغيب عنها أية معلومة أو يسهل 
التاعــب هبــا كالســابق، والشــعوب تتعلــم مــن أخطائهــا، صحيــح أن 
هنــاك حــدوًدا سياســية معــرتف هبــا دوليــاً، لكــن الشــعوب ككتلــة 
بشــرية تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا وتتفاعــل مــع قضــااي بعضهــا، وحنــن أمــام 

الذهــاب للمواطــن العاملــي ولــو اختلفــت جــوازات ســفره وألواهنــا.
يعمــل ويعيــش ويشــعر أن  الشــعب هــو أن  اهتمامــات  مــن أوىل 
هنــاك توزيــع عــادل لثــروات بلــده وال يهمــه احلــروب الــي تقيمهــا 
دولتــه يف أراضــي اآلخريــن، فهــو غــر مســتفيد منهــا مــامل هتــدده تلــك 
الــدول فالضــخ الســابق والتعبئــة اجلماهريــة عــرب أكــذوابت إعاميــة، 
مــا عــادت جتــدي اليــوم، وحنــن أمــام تدفــق للمعلومــات بشــكل كبــر 

وســريع جــداً.
والواقــع اجلديــد حيتــاج إىل فهــم جديــد وأكثــر مــن يفهمــه هــو جيــل 

تنصــب أســوارها وحراهبــا.
إىل مــى حيــاد النفــوس البليــدة والامبــاالة املقرفــة، كــم سيســتمر اهلــرب مــن 
اخلــوف، مــى املواجهــة برجولــة بديــًا للهــرب والســقوط بــذل حتــت أقــدام 

الطغــاة وأحذيــة الراقصــات والتمّســح أبراذل الغلمــان ومطــااي الطغيــان، 
ومــن سيشــفع للهاربــن. حتــت أي غطــاء ســيقدم املعــذرون أعذارهــم؟ اي 
عبيــد الشــيطان واملــال، أيهــا الصامــدون حتــت ألــف حــذاء، أيهــا الباحثــون 

عــن لقيمــات التشــبث ابحليــاة، أيهــا املغيبــون حتــت الَعلَــم امللطــخ، أيهــا 
الراكعــون للزعامــات. أّي حيــاٍة ترجــون برجولــة مغتصبــة، ورقــاب متدليــة 

ترجــو عفــو الســيد عــن حياتكــم أنتــم، وعطــاء احملســن مــن أرزاقكــم.
أّي مســتقبل ينتظــر أبناءكــم وأنتــم تلتحفــون العــار، وهــم أمامكــم يســاقون 
أبمــر الطغيــان يقتلــون ويُقتلــون حتــت شــعارات الوطــن املســتباح، ونــداءات 

املنابــر املشــؤومة واألقــام املأجــورة واإلعــام املرتــزق.
الكثــرة،  الصفعــات  أمــام  بصمودهــا  العظيمــة  املدينــة،  هــذه  يف  هنــا 
ومشوخهــا مبواجهــة االحتــال والتغريــب، يف احلاضــرة الــي مل تنحــن يوًمــا 
ملســتبد، ومــا أغلقــت ابهبــا يف وجــه غريــب، مل جيــع فيهــا فقــر، ومل يســأل 
النــاَس فيهــا مســكن. هنــا يف هــذه املدينــة عــّم وابء أصــاب ماءهــا وتراهبــا 

وهواءهــا وبيوهتــا. 
هنــا خّيــم الليــل، هنــا يف زمــن اخلــوف ودولــة اخلــوف مثـّـة أيس جــامث يقيــد 
األرواح، يتبلــد اإلحســاس ابملســؤولية، ينتصــر العجــز أمــام صرخــات مــن 
ال حيلــة هلــم، يتهــاوى احللــم أمــام اجلثــث املشــوهة واحملرتقــة، هنــا كل شــيء 

منتهــك.
كــم أصبحــت هــذه املدينــة موحشــة، ال يطــاق ليلهــا، ابهــت صباحهــا، 
ومجيــع الوجــوه قاســية، ماحمهــا غريبــة، لغاهتــا غريبــة، الــوابء األصفــر غــزا 
العشــاق،  ترانيــم  أجــراس كنائســها،  الشــام،  مــآذن  حيطاهنــا  شــوارعها، 
صــوت فــروز، فنجــان القهــوة، ضاعــت ســهراهتا اآلســرة وحكاايهتــا اجلميلــة 
مرجتــف  مهــس  إىل  مرتقبــة،  ابهتــة  وعيــون  مثقلــة ابألوجــاع  أجســام  إىل 

منكســر أمــام هــذا القهــر وذلــك اللطــم؟ 
اي وحينا، وحنن نشــهد قتلنا وبيعنا وســفاحنا، اي لشــقاوتنا وحنن نســتجدي 
العبيــد واملخموريــن، اي خليباتنــا إن قعــدان يف أحضــان العجــز، ومل ننتفــض 

يف مواجهــة الظلــم وإعصــار الطغيــان واســتبداد اجلهــل.
لكــم أخشــى أن يتاشــى الغضــب قبــل إهنــاء هــذا الكابــوس، أن أصحــو 
علــى كذبــة ستشــرق الشــمس ويطــل فجــر جديــد، فــا رغبــة يل يف زحــام 

جديــد وصــراخ ال يتوقــف. دعــوين يف عتمــي أســقط بــا مزامحــة.

حبتميــة  ويوقنــون  ومعطياتــه  الواقــع  هــذا  يعيشــون  الذيــن  الشــباب 
التغيــر للطبقــة التقليديــة ويفهمــون أكثــر الفســاد السياســي وأثــره 
وأســبابه، ولعــل هنــاك حكمــة اترخييــة أساســية يف حكــم الشــعوب 
أســاس  أن »العــدل  الســياق وهــي  هــذا  إليهــا يف  االتــكاء  ميكــن 

امللــك«.

محمد الحموي كيالني

كاتب وإعالمي سوري

في هذه المدينة اآلثمة  

د _ زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

الثورات السائلة
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ربيٌع جديد تشهده املنطقة، فبعد موجة الربيع العريب يف عام 2011 ظَن البعض أن 
الثورات انتهت عند سورية ملا شهدته من جمازر واعتقاالت وهتجر حبق الشعب السوري.

يف األايم األخرة انطلق ربيع 2019 وعنوانه مواجهة الفساد واإلفساد والعبث اإليراين 
يف الوســط العــريب وكانــت مــع انــدالع املظاهــرات يف لبنــان بعــد أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
وهبــوط ســعر اللــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر بعــد ثبــات الســعر ألكثــر مــن 20 ســنة.

علــى  دوالر   6 منهــا  جديــدة  ضرائــب  فــرض  بعــد  املظاهــرات  بــدأت 
واملظاهــرات  االحتجاجــات  بعدهــا  اندلعــت  آب  الواتــس  تطبيــق 
مــن  ومت  وطرابلــس،  بــروت  بينهــا  ومــن  اللبنانيــة  احملافظــات  مجيــع  لتعــم 
مفتوًحــا. إضــرااًب  وإعــان  البنــوك  وتعطيــل  الرئيســية  الطــرق  قطــع  خاهلــا 
ظهــر بعدهــا ســعد احلريــري رئيــس احلكومــة اللبنانيــة يف مؤمتــر صحفــي وأعطــى لنفســه 
ورقــة  بعدهــا  قــدم  املشــكلة.  حلــل  ســاعة  مهلــة 72  األخــرى  اللبنانيــة  ولألطــراف 
إصاحيــة تتضمــن ختفيــض الضرائــب وتوفــر فــرص عمــل والتأمــن الصحــي وبعــض 
االصاحــات. لكنهــا مل تنــل رضــى الشــارع اللبنــاين واســتمرت التظاهــرات يف معظــم 
املناطــق إىل أن قامــت جمموعــة مــن الشــباب تتبــع حــزب هللا بدخــول ســاحة رايض 
الصلــح يف العاصمــة بــروت واالعتــداء علــى املتظاهريــن وتكســر اخليــم ممــا أدى اىل 
إعــان ســعد احلريــري اســتقالته مــن رائســة احلكومــة بعــد 12 يــوم مــن التظاهــرات.

السياســية  الطبقــة  مجيــع  برحيــل  واملطالبــة  املظاهــرات  بعدهــا  اســتمرت 
واحلزبيــة. الطائفيــة  وإلغــاء  البــاد  لقيــادة  تكنوقــراط  حكومــة  وإعــان  احلاكمــة 

النــواب ورئيــس اجلمهوريــة  بــري رئيــس جملــس  خــال ذلــك وجــه نصــر هللا ونبيــه 
مــن  اللبنانيــن  حتذيــر  مجيعهــم  حاولــوا  للمتظاهريــن  كلمــات  عــون  ميشــيل 
لــو اســتمرت االحتجاجــات،  البــاد  الــذي ســيعم  الفوضــى واالهنيــار االقتصــادي 
تدعــم  وســفارات  لبنــان  أبمــن  العبــث  حتــاول  خارجيــة  أيــدي  هنــاك  وأن 
ديكتاتــوري.  رئيــس  حيكمــه  عــريب  بلــد  يف  قائمــة  املظاهــرات  وكأن  املتظاهريــن 
وكلمتــه  األخــرة  عــون  الرئيــس  بعــد كلمــة  املظاهــرات  زادت  بــل  الشــعب  أيبــه  مل 
والســفر؟!! الرحيــل  إبمكانــه  لبنــان  يف  الوضــع  يعجــه  مل  ممــن  للشــعب،  املســتفزة 

واســتمر املتظاهــرون بقطــع الطــرق وســقط أول شــهيد مــن املتظاهريــن وهــو عــاء أبــو 
فخــر وإىل اليــوم تســتمر املظاهــرات، فالشــعب اللبنــاين أعطــى درســاً مهمــاً يف احلريــة 
واملطالبــة الســلمية حبقوقــه والتعبــر عــن ســلميته بفــرح. لكــن أيــن ســيذهب لبنــان بعــد 
كل هــذه التظاهــرات وهــل سيشــهد حــرابً أهليــة جديــدة أم أن الشــعب أصبــح واعيــاً 
ملــا حييــط مــن حولــه؟ هــل ســتقف الســعودية وأمــركا مــع مطالــب املتظاهريــن وتلغــي 
اتفاق الطائف الذي أتى ابلطبقة احلاكمة اآلن أم أهنم سيبقون صامتن عما جيري؟

تزامنــاً مــع مظاهــرات لبنــان انطلقــت االحتجاجــات يف العــراق لكــن الوضــع كان 
خمتلفــاً فقــد شــهدت املظاهــرات منــذ اليــوم األول أحــدااًث داميــة وســقوط عــدد مــن 
القتلى واجلرحى. بدأت املظاهرات احتجاجاً على سوء األوضاع االقتصادية للباد 

مــع احنســار تنظيــم الدولــة اإلســامية وخســارته ملعظــم األراضــي الســورية، وانكفــاء مقاتليــه 
إىل آخــر معقــل هلــم يف بلــدة الباغــوز املتامخــة للحــدود العراقيــة، ســرعان مــا ســقطت بيــد 
قــوات قســد املدعومــة جــّواً بطــران التحالــف الــذي تقــوده أمــركا، بعــد قصفهــا بــا هــوادة 
وبشــى أنــواع األســلحة، ليســدل الســتار علــى تنظيــم »داعــش« اإلرهــايب يف ســورية يف 
2019/03/23 عندمــا أعلــن الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( هزميــة التنظيــم بنســبة 
100% يف ســورية، كمــا جــاء علــى لســان الناطقــة ابســم البيــت األبيــض )ســارة ســاندرز( 

»لقــد مت القضــاء علــى دولــة اخلافــة هنائّيــاً يف ســوراي«.
كانــت تركيــا تنتظــر تلــك اللحظــة، لتطــرح فكرهتــا والــي ال تغيــب عــن دوائــر صنــع القــرار 
يف أنقــرة، وهــي »املنطقــة اآلمنــة«، الــي ســكتت عنهــا منــذ 2013 حينمــا طرحهــا أول 
مــرة الرئيــس الرتكــي )أردوغــان( علــى الرئيــس )أوابمــا( آنــذاك أثنــاء زايرتــه لواشــنطن، ولكــن 
األخــر رفــض الفكــرة يومهــا ، وهــا هــي تعيــد طرحهــا مــن جديــد وبقــوة علــى الرئيــس 
)ترامــب(، بعــد القضــاء علــى »داعــش«، وهلــا أســباهبا الــي تراهــا حمّقــة لضمــان أمنهــا 
القومــي، وال تقبــل بوجــود تنظيــم تصّنفــه إرهابيّــاً علــى حدودهــا اجلنوبيــة، وإن هــي ســكتت 
علــى وجــوده لبعــض الوقــت بضمانــة التواجــد العســكري األمريكــي، فإمنــا يعــود ذلــك 
لوجــود تنظيــم »داعــش« الــذي قبلــت »قســد« حماربتــه حتــت قيــادة التحالــف، ومــع زوال 
تنظيــم الدولــة اإلســامية زالــت دواعــي الســكوت الرتكــي علــى تواجــد »قســد« يف الشــمال 

الســوري املتاخــم حلدودهــا، والبــد مــن إبعادهــا وإنشــاء املنطقــة اآلمنــة.
الــوالايت املتحــدة األمركيــة ومنــذ عهــد أوابمــا كانــت تعلــم مــدى أمهيّــة املنطقــة اآلمنــة 
ابلنســبة لرتكيــا، فهــي مــن جهــة تضمــن عــدم تدفّــق الاجئــن الســورين إىل أراضيهــا، 
ومــن جهــة أخــرى تقطــع الطريــق علــى »وحــدات محايــة الشــعب الكــردي« مــن تنامــي 
نفوذهــا يف الشــمال الســوري، إاّل أّن إدارة أوابمــا مل تســتجب لطلــب الرئيــس )أردوغــان( 
يومهــا حبجــة أّن ذلــك ســيؤدي إىل اهنيــار نظــام األســد بشــكٍل مبّكــر، ولكّنهــا بــذات 
الوقــت تركــت البــاب مــوارابً، وأهّنــا تــدرس إمكانيــة إقامــة املنطقــة اآلمنــة أو »العازلــة« مــع 

شــركائها يف التحالــف.
 قــوات ســورية الدميقراطيــة )قســد(، وهــو االســم اجلديــد الــذي تلطّــت بــه التنظيمــات 
الكرديــة PKK,PYD مــع هنايــة 2015، حتاشــياً الهتامهــا أبهّنــا كيــان عنصــري يعتمــد 
علــى األكــراد فقــط، بعــد أن أدخلــت يف صفوفهــا عناصــر عربيــة مــن أبنــاء املنطقــة، حــن 
أعلنــت عــن إنشــاء منطقــة »فيدراليــة« يف الشــمال الســوري شــهر مــارس/آذار2016 ، 
األمــر الــذي كانــت تركيــا قــد حــّذرت منــه مــراراً علــى لســان الرئيــس أردوغــان، وقــد جــرت 
لقــاءات مّكوكيّــة بــن اجلانبــن الرتكــي واألمركــي علــى املســتوين العســكري والسياســي 
ولكّنهــا كانــت مجيعهــا تّتســم ابملماطلــة والتســويف مــن األمريــكان، فجــاءت عمليــة »درع 
الفــرات« شــهر أغســطس/آب2016  لقطــع الطريــق علــى »قســد« مــن التمــّدد ابجتــاه 
غــرب الفــرات، وحتديــداً يف كّل مــن مدينــي جرابلــس والبــاب، اللتــن كانتــا خاضعتــن 
لتنظيــم الدولــة »داعــش«، ومّت حتريرمهــا مــن قبــل فصائــل اجليــش احلــّر مبســاندة اجليــش 

والفســاد اإلداري واحلكومــي والبطالــة والتدخــل اإليــراين للعــراق، دعــا فيهــا املتظاهــرون 
إىل إسقاط احلكومة وإجراء اصاحات واسعة وتغير النظام السياسي احلايل وعدم 
الســماح إليران ابلســيطرة، كما مت من خال املظاهرات حرق العلم اإليراين واقتحام 
القنصليــة اإليرانيــة يف كربــاء مــا يعــي غضــب العراقيــن مــن ازدايد النفــوذ اإليــراين يف 

العــراق، واملميــز يف األمــر أن شــيعة العــراق كانــوا األعلــى صــواًت ضــد التدخــل اإليــراين.
استمرت االحتجاجات رغم سقوط العدد الكبر من القتلى واجلرحى وقطع الطرق 
واالتصــاالت واالنرتنــت يف مجيــع أحنــاء العــراق، انضمــت بعدهــا إىل االحتجاجــات 
النقــاابت املهنيــة ممــا أعطاهــا قــوة وجعلهــا أكثــر شــرعية لنيــل املطالــب. بلــغ عــدد 
القتلــى 323 قتيــل و إصابــة مــا يقــارب 15 الــف جريــح يف املظاهــرات، واهتمــت 

الرتكــي، مثّ أتبعتهــا بعمليــة »غصــن الزيتــون« لتحريــر مدينــة عفريــن مــن ســيطرة امليليشــيات 
الكردية أو ما تعرف بوحدات محاية الشعب  YPG/PKK يف مارس/آذار2018. 

اهنيار اتفاق منطقة »خفض التصعيد« يعيد املنطقة اآلمنة إىل الواجهة:
يف مدينــة سوتشــي الروســية ويف أيلول/ســبتمرب2018، جــرى لقــاء القمــة بــن الرئيســن 
الرتكــي )أردوغــان( والروســي )بوتــن(، مّت خالــه توقيــع اتفــاق مــا يســمى »عمليــة أســتاان« 

مــن أجــل الوصــول إىل تســوية لألزمــة الســورية، ومــن ضمــن مــا جــاء يف نــّص االتفــاق 
احلفــاظ علــى منطقــة خفــض التصعيــد يف حمافظــة إدلــب، لكــن الضامــن الروســي مل يلتــزم 
بذلــك حتــت ذريعــة وجــود تنظيمــات إرهابيــة الزالــت تســيطر علــى مناطــق واســعة مــن 
إدلــب وريــف محــاه الشــمايل، وعلــى رأســها »هيئــة حتريــر الشــام« ـ جبهــة النصــرة ســابقاً 

فيهــا بعــض دول األوربيــة ونــواب يف الربملــان العراقــي احلكومــة العراقيــة ابإلفــراط يف 
اســتخدام القــوة ضــد املتظاهريــن لكــن إىل أيــن ســيمضي العــراق وهــل ســتتوقف إيــران 
مــن التدخــل يف الشــئون اإليرانيــة هــل سيســتمر محــام الــدم ابلنزيــف علــى اجلــرح 
العراقــي ومــاذا بعــد االحتجاجــات هــل ستســتجيب احلكومــة ملطالــب املتظاهريــن؟؟

وشــهدت  العربيــة  األحــواز  مــن  انطاقًــا  اإليرانيــة  املــدن  بعــض  شــهدت  كمــا 
خــرج  فــرتة  منــذ  العــدد  حيــث  مــن  األضخــم  وتعتــرب  كبــرة  احتجاجــات 
وســوء  الوقــود  أســعار  برفــع  األخــرة  احلكومــة  قــرارات  بعــد  املتظاهــرون  فيهــا 
الــدول.  مــن  عــدد  شــؤون  يف  اإليــراين  والتدخــل  والبطالــة  االقتصاديــة  األوضــاع 
القتلــى  مــن  عــدًدا  وســقط  والقمــع  ابلعنــف  املظاهــرات  مواجهــة  متــت 
اإليــراين  النظــام  واهتــم  البــاد  أحنــاء  مجيــع  يف  االنرتنــت  قطــع  ومت  واجلرحــى 
اإلعــام. عــرب  وهتويلهــا  األزمــة  بتفاقــم  اســرائيل  ومنهــا  خارجيــة  أايدي 

الطائفيــة  ثــوب  نــزع  وإيــران  والعــراق  لبنــان  الثائــرة  الــدول  يف  شــهدان  وأخــراً 
الوحيــد  الشــعار  وكان  الطائفيــة  األحــزاب  مــع  االجنــرار  وعــدم  املتظاهريــن  مــن 
جيــري  ملــا  املتظاهريــن  وعــي  وكذلــك  فيــه،  والنهــوض  الوطــن  املتظاهريــن  جلميــع 
حوهلــم. فهــل اســتفاقت الــدول الــي تفــرض إيــران ســيطرهتا عليهــا وهــل املشــروع 
وهــل  االحتجاجــات؟؟  هــذه  اســتمرار  مــع  ويتوقــف  سيفشــل  اإليــراين  التوســعي 
املنطقــة؟ يف  وامتــداده  اإليــراين  الــدور  وحصــر  جــذري  تغيــر  املنطقــة  ستشــهد 

ويبقــى الســؤال: هــل لرتديــد املتظاهريــن نفــس الشــعار واملطالــب وهــي عــدم الســماح 
إليــران ابســتمرار التدخــل؟ إذ يبــدو أن ربيــع 2019 ســينهي هــذا التغــول اإليــراين 
ابلتظاهــر  البقــاء  شــريطة  ســتتحقق  املتظاهريــن  مطالــب  وأن كل  العربيــة  دولنــا  يف 
العابــر للطائفيــة، وهــذه الــدول وهــؤالء الشــباب يســتحقون حيــاة أفضــل مــن هــذه 
احليــاة، وهــذا النهــوض هــو إيــذااًن بنهــوض حقيقــي لــدول الربيــع العــريب بعــد كل 
ســنن القحــط السياســي والتخلــف واالســتعمار غــر املباشــر هلــذه الــدول فــآن األوان 
لتصبــح دواًل حديثــة حيــث الشــعب فيهــا خيتــار ويراقــب ويقبــل ابحلاكــم أو ينزعــه.

ـ الــي تنتمــي إىل تنظيــم القاعــدة، وخاصــة بعــد طــرد »أحــرار الشــام« مــن إدلــب مــا فاقــم 
األمر، وأّدى إىل شّن محلة شرسة يف مايو/أاير 2019 من قبل الطران الروسي والنظام 
علــى مناطــق واســعة مــن إدلــب مشلــت خــان شــيخون ومعــرة النعمــان وســراقب وغرهــا مــن 
البلــدات الواقعــة ضمــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، أّدت إىل ســقوط خــان شــيخون 
بعــد أربعــة شــهور مــن القصــف اليومــي بشــى أنــواع القنابــل احملّرمــة دوليــاً )االرجتاجيــة ـ 
الفوســفورية الفراغيــة(، وجنــم عنهــا موجــة نــزوح جديــدة لعشــرات اآلالف مــن العائــات 
ابجتــاه احلــدود الرتكيــة، مــا دعــا الرئيــس )أردوغــان( إىل وضــع الــوالايت املتحــدة ودول 
االحتــاد األورويب أمــام خياريــن، إّمــا الشــروع بتنفيــذ املنطقــة اآلمنــة أو أنّــه ســيفتح احلــدود 

ابجتــاه أورواب، وليتحمــل الغــرب موجــة جديــدة مــن الاجئــن.
شــيخون  خــان  ســقوط  إىل  قســد،  أبيــدي  مــارس/آذار2019  الباغــوز  ســقوط  مــن 
البيــت  ينتــزع موافقــة  أن  الرتكــي  الرئيــس  اســتطاع  النظــام،  بيــد  أغســطس/آب 2019 
األبيــض علــى املنطقــة اآلمنــة بتاريــخ 7/ 8/ 2019، ليــأيت إطــاق عمليــة »نبــع الســام« 
يف  2019/10/9تتوجيــاً لذلــك االتفــاق والرتمجــة العمليــة لــه علــى طــول احلــدود شــرقي 
الفــرات وبعمــق 32 كــم داخــل األراضــي الســورية. إّن اهنيــار اتفــاق سوتشــي والتصعيــد 
الروســي يف منطقة خفض التصعيد، قابله )أردوغان( بعملية »نبع الســام« الي حققت 
العمليــة أتيت  والزالــت  أبيــض(،  تــل  و  العــن  )رأس  مدينــي  حتريــر  األول  أســبوعها  يف 
أكلهــا رغــم توقــف العمليــات العســكرية مؤقتــاً، إذا مــا التزمــت قســد ابالنســحاب طوعــاً، 
وبضمانــة أمركيــة ال تبــدو أهّنــا ختتلــف كثــراً عــن ضمــاانت الروســي واإليــراين يف مجيــع 
مراحــل الثــورة الســورية، وهــذا مــا أكدتــه زايرة الرئيــس )أردوغــان( إىل واشــنطن ولقــاء 
الرئيس األمريكي )ترامب( يف 13/ 2019/11، وعلى أساسها متكن الرئيس أردوغان 
مــن انتــزاع كل مــا يريــده مــن عمليــة »نبــع الســام«، الــي ســتكون احلــدود الفعليــة للمنطقــة 
اآلمنــة املزمــع إقامتهــا، والــي أيمــل الرئيــس )أردوغــان( أن توفّــر مــاذاً آمنــاً ألكثــر مــن 
مليــون الجــئ مــن أهــايل املنطقــة ممـّـن يرغبــون العــودة إىل بلدهــم بعيــًدا عــن حكــم اإلرهــاب  

)األســدي( أو )القســدي( ال فــرق.

آالء العابد       

 جديد يزهر 
ٌ

ربيع

كاتبة سورية         

ياسر الحسيني

ملف » نبع السالم« من أوباما إلى ترامب  

كاتب وإعالمي سوري
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 بضغــط مــن اللــويب الصهيــوين واألكــراد وخبلفيــة قــرار جملــس النــواب األمركــي بشــأن 
األرمــن، واهتــام تركيــا إبابدهتــم، اســتنكر عــدد مــن أعضــاء الكونغــرس األمركــي اســتقبال 
يــوم 13 / 11  األبيــض  البيــت  اردوغــان يف  الرئيــس رجــب طيــب  لنظــره  ترامــب 
/2019، فمــا كان مــن الرئيــس ترامــب إال أن دعاهــم حلضــور اجتماعــات البيــت 

األبيــض مــع الرئيــس الرتكــي ليناقشــوه يف املشــاكل وامللفــات العالقــة بــن البلديــن.
    منــذ نشــوء العاقــة االســرتاتيجية بــن أمــركا وتركيــا، كانــت حمــل شــد وجــذب 
بــن دوائــر القــرار يف البلديــن، ولذلــك ســنحاول هنــا ان نضــع هــذه العاقــات يف 
ســياقها الصحيــح ألهنــا تواجــه حتــدايت ضخمــة، ومــع أن الرئيــس ترامــب وصــف لقــاءه 

ابلرئيــس الرتكــي ابلرائــع،إال أن وراء األكمــة مــا وراءهــا.
امللفــات الســاخنة بــن االدارتــن تتلخــص ابلعناويــن الرئيســية التاليــة، بعضهــا ُحــل، 

وبعضهــا مــا زال عالًقــا ويســمح للمــزاودات يف الظهــور علــى الســطح:
    1 _ مــع أن مركــز خدمــة أحبــاث الكونغــرس وهــو املركــز األول البحثــي املتخصــص 
أقــر أن هنــاك مبالغــة ابلتأثــرات الســلبية، فــأول امللفــات هــو حصــول تركيــا علــى النظــام 

الدفاعي الروســي املضاد للطران املســمى )اس 400(.
 2_ ملفــات الســنوات الثــاث املاضيــة كانــت هــي األقســى مــن مطالبــة تركيــا بتســليم 
القــس األمركــي املتهــم  غولــن املتهــم ابالنقــاب الفاشــل عــام 2016 إىل اعتقــال 
ابلتجســس لصــاحل أمــركا وإقامــة عاقــات ممنوعــة علــى األجانــب مــع األكــراد، والــذي 

أدى إىل تراجــع العملــة الرتكيــة بشــكل حــاد جــراء العقــوابت األمركيــة.
    3_ كمــا أدى وقــف تزويــد تركيــا مبقاتــات )اف _35( وهــي الــي ُتصنــع أجــزاء 
منهــا، ووقعــت عقــًدا بشــراء أعــداد منهــا، وأرســلت الطياريــن للتــدرب عليــه، أدى 
ذلــك إىل توجــه تركيــا حنــو روســيا للتــزود ابلســوخوي احلديثــة ذات املواصفــات العاليــة 

مــا نشــهده اليــوم يف ســورية ولبنــان والعــراق تــرتدد أصــداؤه يف إيــران، والســبب األصلــي هــو لقمــة العيــش 
وفــرص العمــل، واجملتمــع الســليم املتســامح، مبنــأى عــن فســاد يزرعــه ســاح »مافيــا« تتســرت ابلديــن، وتقتــل 
عشــوائياً، وتفتــك مبجتمعاهتــا مســتخدمة آفــات االنغــاق والتعصــب وافتعــال العــداوات وترويــج املخــدرات؛ 
إن »اهلــال« الــذي أراد نظــام املــايل يف طهــران تشــكيله يف العــراق وســورية ولبنــان، عــرب سياســة التمزيــق 
اجملتمعــّي واحلــروب األهليــة، حتــوَّل إىل هــاٍل مــن انر حيرقهــم؛ فثــورة لبنــان املدنيــة، الــي رفعــت عنــواانً عابــراً 
للطوائــف، حشــرت »حزابهلـــ« يف مــكاٍن أضيــق مــن املخبــأ الســّري الــذي خيتبــئ فيــه حســن نصــر هللا . وثــورة 
العــراق، الــي تُقــّدم أرقــى أشــكال الوعــي املــدين، ابت حيمــل شــعلَتها أحــراُر الطائفــة الــي طاملــا اســتخدمها 
ــر اإليرانيــون أنفســهم عــن اللحــاق ابلركــب مــن  مــايل طهــران للســيطرة علــى العــراق وُمقدَّراتــه.. ومل يتأخَّ
خــال انتفاضــة عارمــة جعلــت صــوَر املرشــد األعلــى أكثــر اشــتعااًل مــن الوقــود الــذي رفعــت حكومــة املــايل 
أســعاره للتــو وأحــرار إيــران يقلبــون الطاولــة علــى خامنئــي و«ثورتــه الســوداء« مــن خــال مواجهتهــم مــع ســلطة 

الوقاحــة واخلُبــث واجلرميــة.
لقــد رأينــا كيــف واجهــت املاكينــة اإليرانيــة ثورتنــا الســورية ابلشــحن الطائفــي، قبــل دخــول دول خليجيــة علــى 
اخلــط نفســه، ورأينــا أيضــاً مقاتلــي امليليشــيات الشــيعية يقتلــون الســورين حتــت تلــك الشــعارات الطائفيــة 
واثراهتــا؛ ابلطبــع يصعــب اآلن تكــرار الســيناريو الطائفــي نفســه، أمــا جوهــر االســتقواء والقمــع فــا يبــدو أنــه 
اســتخلص الــدرس ممــا حــدث يف ســوراي. العنــف املمــارس ضــد انتفاضــة العــراق، والتهديــد القائــم مبمارســته يف 

لبنــان، يشــران إىل أن النظــام اإليــراين ال ميلــك وســيلة أخــرى انجعــة لاســتمرار بســيطرته.
جوهــر الســيطرة هــو القــوة املباشــرة والعســكرة، ثبــت ذلــك حــى ضمــن بيئــات نُظــر إليهــا كحاضنــة لــه بســبب 
القرابــة املذهبيــة، واألمــوال الطائلــة الــي صرفتهــا الطغمــة اإليرانيــة احلاكمــة علــى مشــاريع إنشــاء ميليشــيات 
تتــوىل نشــر النفــوذ اإليــراين، واحلديــث عــن األمــوال يتعلــق مثــًا مبــا يقــّدر بـــ 15 مليــار دوالر أُنفقــت مــن 
أجــل اإلبقــاء علــى نظــام بشــار وحــده، ومــع مليــار ونصــف املليــار كتكلفــة ســنوية حلزابلــه، فضــًا عــن كلفــة 
إنشــاء وتشــغيل ميليشــيات شــيعية أخــرى مثــل امليليشــيات األفغانيــة، واإلســراف يف اإلنفــاق علــى العســكرة 
يعكــس اإلدراك أبهنــا الســبيل الوحيــد للهيمنــة والتوســع، ويعكــس تقــدمي هــذا اهلــدف علــى املتطلبــات احليويــة 
للمواطــن اإليــراين الــذي كانــت معيشــته تنهــار طــرداً مــع توســع نفــوذ حكامــه، حــى األمــوال الــي رُفــع عنهــا 

التجميــد األمريكــي ملناســبة االتفــاق النــووي، تبخــرت يف املســار نفســه ومل يُلحــظ هلــا أدىن أثــر علــى االقتصــاد 
اإليــراين املتداعــي.

رغــم كل جهــود ومســاعي الرتكيبــة الدينية-العســكرية احلاكمــة، كنــا علــى موعــد مــع هزميتهــا يف ســوراي لــوال 
النجــدة الروســية، النجــدة الــي انلــت وســتنال حصتهــا مــن النفــوذ اإليــراين، ومــا تنــذر بــه انتفاضــة العــراق، 
وهــي ليســت األوىل يف الســنوات األخــرة، أن النفــوذ اإليــراين هنــاك ال يرتكــز علــى أرض صلبــة، وال ميكــن 
احلفــاظ علــى وضعــه الراهــن ســلماً.. أيضــاً يف لبنــان، عاجــًا أم آجــًا ســتنفجر صيغــة الدولــة داخــل الدويلــة، 

إن مل يكــن هــذا حيــدث اآلن، ومــن العســر جــداً احلفــاظ عليهــا إال ابحلــرب أو التهديــد املســتمر هبــا.
مــا شــهدته إيــران وانفجــار احلركــة االحتجاجيــة والشــرارة الــي أطلقهــا قــرار زايدة ســعر البنزيــن أشــعلت هشــيم 
ســنوات مــن تراكــم الصمــت علــى األزمــات الــي ال تقتصــر فقــط علــى تداعيــات العقــوابت األمريكيــة، بــل 
ملــا ظهــر مــن صــراع داخلــي بــن قــوى الســلطة، ومــا يكشــف عنــه مــن أهــوال ومصائــب اقتصاديــة تســببت 

والســعر الرخيــص.
    تعــود العاقــات االســرتاتيجية والتحالــف ) وليــس التبعيــة كالبلــدان العربيــة( بــن 
تركيــا والــوالايت املتحــدة إىل عــام 1946 عندمــا أراد االحتــاد الســوفيايت أن يشــارك 
تركيــا إبدارة املضائــق البحريــة الواصلــة بــن البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط، 
فأرســلت أمــركا ســفنها احلربيــة لدعــم تركيــا مبواجهــة الســوفيات، ومــن وقتهــا أصبحــت 

تركيــا دولــة مســتقبلة للمســاعدات األمركيــة يف مواجهــة االحتــاد الســوفيايت.
    يف عــام 1952 دخلــت تركيــا حلــف الناتــو بقيــادة الــوالايت املتحــدة وأنشــأت 
أمــركا 12 قاعــدة عســكرية يف تركيــا لتشــدد حصارهــا علــى االحتــاد الســوفيايت ولتكــون 
فيهــا، كمــا  والتدخــل  املشــتعلة  املناطــق  علــى  االطالــة  أجــل  مــن  للحلــف  مرتكــزًا 
شــاركت تركيــا حبلــف آخــر هــو مــا مســي حبلــف بغــداد الــذي ضــم إىل جانــب الــوالايت 
انتهــى  العــراق امللكــي وتركيــا وإيــران وابكســتان والــذي  املتحــدة وبريطانيــا كل مــن 
ــا ابنتهــاء احلكــم امللكــي يف بغــداد عــام 1958 والــذي حــاول ضــم ســورية إليــه  عملًي
يف مواجهــة االحتــاد الســوفيايت.ولكن بعــد ســقوط االحتــاد الســوفيايت تراجعــت القواعــد 

األمركيــة إىل أربــع قواعــد.
للشــمال  تركيــا  دخــول  بعــد  عــام 1974  األمركيــة  الرتكيــة  العاقــات  توتــرت      
القربصــي وفرضــت أمــركا حظــرًا لتوريــد األســلحة إىل تركيــا اســتمر حــى عــام1978.

وعــام 2003 منعــت تركيــا أمــركا مــن اســتعمال قواعدهــا يف تركيــا لغــزو العــراق.
تســليح  إىل  األرمــن  قضيــة  مــن  متعــددة  ملفــات  فُتحــت  الشــهر  هــذا  اجتمــاع  يف 
األكــراد يف الشــمال الســوري مــن قبــل أمــركا مــع أهنــم مصنفــن إرهابيــن يف تركيــا 
ويف أمــركا أيًضــا. اإلدارة الرتكيــة ال تتوقــع إهنــاء ملــف تســليح األكــراد قريبًــا، أمــا 
ابلنســبة مللــف األرمــن الــي اقــرتح جملــس النــواب فــرض عقــوابت علــى تركيــا ورفضهــا 

جملــس الشــيوخ، فقــد صــرح الرئيــس الرتكــي أن هــذا امللــف مــن اختصــاص علمــاء 
التاريــخ وليــس السياســين، وأن مجيــع الواثئــق الرتكيــة هبــذا الشــأن متاحــة ملــن يرغــب 
ابلبحــث، وخصوًصــا الفرنســين الذيــن حيملــون امللــف ويتجاهلــون ملفاهتــم لــإلابدة يف 

مســتعمراهتم يف أفريقيــا وآســيا، وخصوًصــا اجلزائــر وفيتنــام.
   ويف نفــس اجتمــاع 13 / 11 بشــر ترامــب الرئيــس الرتكــي أبنــه ســيعمل علــى رفــع 

التبــدل التجــاري بــن البلديــن إىل أربعــة أضعــاف أي إىل 100 مليــار دوالر.
لعــل موقــع تركيــا اجلغــرايف االســرتاتيجي بــن القــارات ) آســيا الصغــرى ( جيعلهــا ملتقــى 
مصــاحل الشــرق والغــرب، ولــو أن أمهيتهــا اختلفــت بعــد زوال االحتــاد الســوفيايت، إال 
أهنــا  مازالــت مهمــة لوقوعهــا مبنطقــة، مشــتعلة مــن إيــران ألفغانســتان والعــراق وســورية 
وغرهــا، ومنطقــة جتاربــة بــن جمموعــة الــدول املســتقلة عــن االحتــاد الســوفيايت،ولكوهنا 
تقــع يف جــزء هــام مــن طريــق احلريــر الــربي بــن الصــن وأوراب إذ عــرب أول قطــار مــن 

الصــن إىل أوراب عــرب نفــق تركــي حتــت البحــر.
العقــوابت  الشــرق والغــرب، لذلــك رفضــت أوراب  بــن  تركيــا نقطــة مصــاحل مشــرتكة 
األمركيــة علــى تركيــا، وتــزداد املصــاحل اتســاًعا بــن تركيــا مــن جهــة والصــن وروســيا مــن 
جهــة أخــرى. فاقتصــاد تركيــا قائــم علــى الصناعــة والتجــارة لفقرهــا يف مصــادر الطاقــة. 
إهنــا قــوة إقليميــة هامــة أيًضــا وهلــا ثقلهــا التارخيــي والسياســي، ومكانــة إقليميــة مرموقــة، 
وهــي قطــب مــن أقطــاب الشــرق، وتربطهــا عاقاهتــا مبســلمي الصــن وروســيا ورابطــة 
الــدول املســلمة، الناطقــة ابلرتكيــة، وعاقاهتــا التجاريــة املهمــة هــي مــع أوراب وليــس 
أمــركا. وخــال العقديــن املاضيــن أدارت تركيــا سياســات خارجيــة أكثــر اســتقالية، 

ظهــرت خاهلــا خافــات وتعارضــات وجتــاذابت، لكــن مــن دون قطيعــة.

هبــا عمليــات النهــب املنظــم والفســاد املنتشــر واملستشــري يف مفاصــل النظــام والســلطة، إضافــة اىل فشــل 
احلكومــات املتواليــة علــى مــدى ســنوات مــا بعــد الثــورة اإلســامية املزعومــة يف إدارة االقتصــاد، فالشــعوب 
اإليرانيــة  مل تعــد قــادرة علــى حتمــل تبعــات ونتائــج هــذه السياســات. والنــاس يف إيــران تبحــث عــن أي حمّفــز 
لانتفــاض ضــد النظــام وهــو مــا حصــل بعــد زايدة ســعر البنزيــن فاحتــج املواطنــون مبــدن األحــواز ويف بضــع 
ســاعات توســع اىل 53 مدينــة إيرانيــة كبــرة مثــل طهــران وأصفهــان ومشــهد وشــراز وتربيــز وســنندج، وأصبــح 
اهلــدف تغيــر وإســقاط النظــام السياســي وكانــت شــعارات النــاس واضحــة: »يســقط النظــام« و«يســقط 

الدكتاتــور خومنئــي«.
القــارب اإليــراين بــكل محولتــه داخليــاً وخارجيــاً معــّرض للغــرق وهــو غــر متماســك داخليــاً، حــى يف جغرافيتــه 
الــي صنعهــا مبقاييســه، ال تتوقــف عنــد ابتــاع دولــة األحــواز العربيــة، بعــد هتجــر ســكاهنا العــرب واســتبداهلم 
لتغيــر دميغرافيــة املنطقــة والــي تُعــد امتــداداً للجغرافيــا العربيــة؛ وقمعــت ســكاهنا، لدرجــة منعهــم مــن احلديــث 
حــى بلغتهــم العربيــة واســتخدامها يف شــوارع األحــواز، الــي كانــت ابألمــس القريــب تســمى عربســتان، أي 

بــاد العــرب.
والنظــام اإليــراين املــأزوم داخليــاً وخارجيــاً، مل يعــد يواجــه مظاهــرات الــدول الــي تعبــث فيهــا أذرعــه امليليشــياوية 
كلبنــان والعــراق، بــل أصبــح يواجــه الغضــب الداخلــي املكبــوت واملتفاقــم، فاملظاهــرات الشــعبية اإليرانيــة 
والشــيطان  و«العمــاء«  ندســن« 

ُ
»امل وليــس  املعيشــة،  وغــاء  والبطالــة  واجلــوع  الفقــر  وقودهــا  الســاخطة 

األكــرب، مشاعــات النظــام اإليــراين املتكــررة يف كل أزمــة تواجهــه؛ فاملشــكلة داخليــة مطلقــة وليســت مؤامــرة 
خارجيــة.

النظــام اإليــراين خيتــار سياســة اإلنــكار والتعتيــم لوقــف االحتجاجــات كمــا اتبعــه األســدي القاتــل، فالثــورة 
يف إيــران انطلقــت، ومثــة مــا يســمى »حــرس ثــوري« ال بــد وأن يرفــع قبضتــه الفوالذيــة مبواجهــة املنتفضــن؛ 
االنتفاضــة ابتــت حقيقــة. قــد ال نراهــن علــى انتصارهــا، ولكننــا ال بــد وأن نراهــن علــى أهنــا احلقيقــة الوحيــدة 

الــي خُتــرج االيرانيــن واملنطقــة برمتهــا مــن زمــن الكهــف والغيــان.
»الثــورة متــددت مــن لبنــان والعــراق إىل إيــران«. لتمثــل االحتجاجــات اإليرانيــة حــداثً ابلــغ األمهيــة، فاملشــهد 
مل يقتصــر علــى إقفــال الطــرق، بــل وصــل اىل إحــراق صــور املرشــد األعلــى علــي اخلومنئــي وإحــراق املصــرف 
املركــزي الــذي وضعتــه واشــنطن قبــل أشــهر قليلــة علــى لوائــح العقــوابت وإحــراق العلــم اإليــراين »خاصــًة 
وســطه« ملــا لــه مــن رمزيــة. وتفاعــل العــرب مــع احلــدث االيــراين بطريقــة اســتثنائية، ابلنظــر إىل أن انتفاضــة 
2009، فاختــذت شــكل يعــرب عــن غضــب شــعيب عــارم، رافقــه قطــع طرقــات وإحــراق منشــآت رمسيــة، فيمــا 

رّد الباســيج بقتــل عشــرات املتظاهريــن بعــد أايم علــى اشــتعال ثــورة أحــرار إيــران مســتخدماً القانصــات.
لقــد انتهــت الكذبــة الكــربى ملــايل طهــران، وانتهــى معهــا اخلــوف! مــن ســورية واليمــن ولبنــان والعــراق. إىل 
إيــران مــن مشاهلــا إىل جنوهبــا ومــن شــرقها إىل غرهبــا، مــا عــاد ممكنــاً التعايــش بــن اجلــوع والفســاد. واألايم 
املقبلــة قــد تكــون كفيلــة يف حتديــد االجتاهــات والطابــع الــذي ســتتخذه موجــة االعرتاضــات يف إيــران، وهــل 
ســتبقى حتــت ســقف املطالــب االقتصاديــة، أم أهنــا ســتذهب ملزيــد مــن التســييس واملواجهــة املفتوحــة حــول 
نتائجهــا  قــد يكــون جــذرايً؟ األزمــة اإليرانيــة كبــرة ومتفاقمــة وســتكون  الــذي  النظــام والســلطة، والتغيــر 
كارثيــة علــى النظــام وســتنتهي ال حمــال بزوالــه، وإن طــال الزمــن، وأنمــل أال تنتهــي بفاتــورة دمــاء كبــرة مؤملــة 

للشــعب اإليــراين.

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

أميركا وتركيا والتحالف القلق

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

بركان في بالد فارس قد يفضي لتشققها
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شهدت إيران عام 2009  احتجاجات كبرة انتشرت يف كافة املدن، 
وكانــت هــذه االحتجاجــات لرفــض نتائــج االنتخــاابت الرائســية الــي 
أعيــد فيهــا انتخــاب أمحــدي جنــاد للرائســة. ويف كانــون األول مــن عــام 
2017 خرجــت مظاهــرات كبــرة مــن مــدن مشــهد وقــم وأصفهــان ضــد 
غــاء األســعار وســوء األوضــاع املعيشــية، ومــا ميــز هــذه االحتجاجــات 
أهنــا خرجــت مــن املــدن الــي تعتــرب األكثــر أتييــًدا للنظــام اإليــراين وخاصــة 
مدينــة » قــم الدينيــة«. واآلن انطلقــت موجــة جديــدة مــن املظاهــرات 
العارمــة يف كل أحنــاء البــاد، حيــث وصــل عــدد نقــاط االحتجــاج إىل 
أكثــر مــن 105 نقــاط. وخرجــت هــذه التظاهــرات احتجاًجــا علــى رفــع 
احلكومــة ألســعار احملروقــات وفــرض مزيــد مــن الضرائــب. وقــد قتلــت 
القــوات اإليرانيــة أكثــر مــن 106 مــن املتظاهريــن حســب منظمــة العفــو 
الدوليــة، أغلــب القتلــى مــن مناطــق األحــواز واملناطــق الكرديــة، وقــد 
تســببت أيًضــا إبحــراق وتوقيــف أكثــر مــن 50 مصــرف يف أحنــاء البــاد. 
وقــد بــدأت هــذه املظاهــرات مــن األطــراف مث انتقلــت إىل مراكــز املــدن 

وأمههــا العاصمــة اإليرانيــة طهــران. 
ويف القــراءة األوليــة للسياســة  اإليرانيــة جنــد أن دولــة املــايل مارســت 
سياســة تصعيديــة يف كثــر مــن امللفــات العالقــة عــرب سياســتها اخلارجيــة 
وأمههــا قضيــة الربانمــج النــووي اإليــراين، وملــف التفــاوض مــع اجملتمــع 
الــدويل  بوســاطة أوربيــة، حيــث مل تلتــزم إيــران أبي مــن تعهداهتــا جتــاه 
وبيــع  اليورانيــوم،  مــن  انتاجهــا  ختفيــض  أجــل  مــن  الــدويل،  اجملتمــع 
الفائــض إىل الــدول األخــرى، وعــدم زايدة أجهــزة الطــرد املركزيــة الــي 
تنتــج اليورانيــوم 235 الــذي يســتخدم يف الصناعــات العســكرية، لكــن 
رفعــت إيــران مؤخــرًا مــن نســبة إنتاجهــا يف مــادة اليورانيــوم مــن 204 
كيلو إىل 300 كيلو غرام ، وزادت أجهزة الطرد املركزية إىل 12 ألف 
جهــاز بعدمــا كانــت 6 آالف جهــاز. وبذلــك مل تلتــزم إيــران بتعهداهتــا 
للمجتمــع الــدويل وأحرجــت الــدول األوربيــة الضامنــة لاتفــاق، وأيًضــا 
الــدول الــي كانــت تعتــرب مســاندة هلــا مثــل روســيا والصــن اللتــن أجــربات 
علــى قبــول العقــوابت الدوليــة علــى إيــران، وال ترغــب روســيا أن متتلــك 
ميكــن  الــذي  األمــر  هلــا،  جمــاورة  دولــة  وهــي  النــووي  الســاح  إيــران 
قزويــن وآســيا  القوقــاز وحبــر  منطقــة  يشــكل هتديــًدا ملصاحلهــا يف  أن 
الوســطى، إذا مــا امتلكــت إيــران الســاح النــووي، بينمــا روســيا تدعــم 
إيــران مــن أجــل الوصــول إىل الطاقــة النوويــة الســلمية، وتريــد أن تكــون 
إيــران شــريًكا يف املنطقــة ضــد انتشــار حلــف الناتــو، ابإلضافــة إىل أن 

إيــران تعتــرب ســوقًا كبــرًا للســاح الروســي، وأيًضــا روســيا هــي الــي تبــي 
املفاعــات النوويــة اإليرانيــة . والصــن ال ترغــب خبــروج منافــس قــواًي 

هلــا يف املنطقــة. 
وتوســع  النــووي،  االتفــاق  ببنــود  التزامهــا  عــدم  يف  اإليــراين  التصعيــد 
سياســاهتا العدائيــة يف املنطقــة وتعرضهــا للناقــات البحريــة الــي حتمــل 
البــرتول، دفــع الــوالايت املتحــدة األمركيــة إىل رفــع مســتوى العقــوابت 

االقتصاديــة، وهــي االســرتاتيجية الــي اتبعتهــا أمــركا للضغــط علــى إيــران 
مــن أجــل تغيــر ســلوكها العدائــي والتوقــف عــن إنتــاج اليورانيــوم. 

مــن املمكــن أن نطلــق علــى االقتصــاد اإليــراين مســة االقتصــاد الريعــي، 
بسبب أن أكثر من 80 ابملئة من اقتصادها يعتمد على تصدير موارد 
الطاقــة، وعندمــا فرضــت الــوالايت املتحــدة األمركيــة العقــوابت علــى 
قطــاع الطاقــة، وبــدأ االقتصــاد اإليــراين ينهــار حــى تــدىن ســعر صــرف 

الرايل إىل أدىن مستوايته مقابل الدوالر، ابإلضافة إىل أن إيران كانت 
تدعم نظام األســد مبســاعدات مالية وشــحنات من األدوية وما شــابه، 
وكذلك األمر ابلنســبة إىل حزب هللا يف لبنان. لذلك أجربت احلكومة 
علــى رفــع أســعار احملروقــات والضرائــب علــى كثــر مــن الســلع لتعويــض 
النقــص الــذي حصــل يف االحتياطــي النقــدي، ومــن أجــل االنفــاق علــى 
املوازنــة العامــة للدولــة. لذلــك انتفــض الشــعب اإليــراين ضــد سياســات 
الدولــة يف دعــم نظــام األســد وغــره مــن امليليشــيات، ومــن السياســة 

اخلارجيــة الــي أدت اىل فــرض العقــوابت االقتصاديــة اخلانقــة. 
هــذه التظاهــرات ســوف يكــون هلــا أتثــر كبــر علــى إيــران،  بســبب أهنــا 
مشلــت كافــة أحنــاء البــاد، واألهــم أهنــا ترافقــت مــع خــروج احتجاجــات 
يف  اإليــراين  ابلتدخــل  ينــددون  حيــث  والعــراق،  لبنــان  مــن  يف كل 
إيــران أصبحــت يف مواجهــة احتجاجــات  داخليــة  بادهــم، أي أن 
وخارجيــة مــن الــدول الــي تعتــرب مراكــز جيــو سياســة هلــا ، ترافــق ذلــك 
أيًضــا مــع وجــود تشــدد دويل جتــاه سياســيات إيــران العدائيــة جتــاه الــدول 
اجملــاورة، والقيــام أبعمــال ختريبيــة يف اخلليــج العــريب ومضيــق هرمــز، األمــر 
الذي أدى إىل إنشاء حتالف دويل حلماية املاحة يف مضيق هرمز من 
األعمــال العدائيــة إليــران، هــذا التحالــف الــذي ميكــن أن يكــون أداة 
هتديــد مســتقبلية علــى إيــران . لذلــك فــإن هــذه االحتجاجــات ســوف 
يكــون هلــا األثــر يف تغيــر ســلوك إيــران احلــايل، مــع أن االعتقــاد الســائد 
يشــر إىل أن الســلطة يف إيــران لــن تتنــازل للشــعب بســهولة، بــل علــى 
العكــس متاًمــا ســوف تصعــد مــن قبضتهــا العســكرية وســوف يكــون 
هنــاك الكثــر مــن القتلــى. ولــن يكتــب النجــاح هلــذه االحتجاجــات إن 

مل يكــن هنــاك بعــض الدعــم الــدويل هلــا. 

حسن الشاغل

مسار االحتجاجات اإليرانية إلى أين؟

كاتب سوري

Değerli Suriyeli vatansever yazar Ahmet Kasım/Abu 
Şiro’yu kaybetmek, Suriye milli hareketini kaybet-
mek gibi hissettiriyor. Ahmet Kasım en cesur adam-
lardandı. Suriyeli siyasetçi ve vatansever yazar, genç 
yaşından itibaren Suriye vatanseverliğiyle doluydu. 
Her zaman hak ve hürriyet sancağının yükselme-
si için mücadele verdi. Asla yorulmak bilmedi ve 
boyun eğmedi. Hafız Esed döneminde Suriyeli ve 
Kürt vatansever hareketine katılarak, zorba yöne-
time son vermek için güçlü bir inançla mücadele 
etti. Bunun sonucunda ise her türlü zorluk, soruşturma ve tehcirle karşılaştı. Rahmetli 
sonunda Türkiye’nin Gaziantep şehrine gitti. Kendisi seçkin, dürüst ve temiz bir in-
sandı. Çıkarcılıktan uzaktı. Esas derdi her zaman insanların faydası için çalışmak ve 
Suriye’deki polis devleti ve Esed çetesinin hakimiyetini kırmaktı.
Bizimle İşrak’ta bulunduğu süre zarfında, gazetenin Kürtçe kısmını idare ediyordu. 
Kendisinde temiz ve profesyonel gazeteciliği gördük. Başkalarını kendisine ter-
cih ederdi. İşini ve inandığı her şeyi her zaman coşkuyla yapardı. Aynı şekilde Ga-
ziantep’te bizimle Suriye’yle ilgili siyasiortamlarda bulunduğu zamanlarda, parlak 
düşünceleri ve kararlılığı, tükenmez bir vatanperver ve demokrat fikirle bereketli bir 
kaynak gibiydi.
Büyük kaybımız, kardeşim, dostum Ebu Şiro; seni asla unutmayacağız. Bu uzun yol-
da sen bizim ışığımızdın ve öyle olmaya devam edeceksin. Yolundan gideceğimize 
söz veriyoruz. Senin ve bizim hayal ettiğimiz özgür, onur ve birlik içerisindeki Suriye 
rüyası gerçekleşene dek. Ki bu Suriye tüm ulusal etnik ve siyasi kesimleri içine alacak-
tır. Anlayışı ve bilinci güçlenen kolektif aklı için hiçbir çabamızı esirgemeyecek, senin 
sıkı sıkıya bağlı olduğun ulusal kimliğimizi koruyarak, senin yolundan yürüyeceğiz. 
Allah sana rahmet etsin dostum, hepimizin toplanacağı o günde buluşmak üzere.

برحيــل األخ العزيــز والكاتــب العميــق، الوطــي الســوري أمحــد 
قاســم /أبــو شــرو، تكــون قــد فقــدت احلركــة الوطنيــة الســورية، 
رجــًا مــن أشــجع الرجــال، ذاك الكاتــب السياســي الوطــي 
نعومــة  منــذ  الســورية  الوطنيــة  إىل  انتمــى  الــذي  الســوري، 
أظفــاره، وانضــل دائًمــا مــن أجــل أن تعلــوا رايــة احلــق واحلريــة، مل 
يهــن ومل تنحــن لــه هامــة، عمــل إبميــان قــوي مــن أجــل مقارعــة 
االســتبداد ســواء أايم املقبــور حافــظ األســد، عــرب االندمــاج 
يف العمــل الوطــي الســوري والكــوردي، حيــث حتمــل نتيجــة 
ذلــك كل املصاعــب واملاحقــات، والتهجــر، حــى حطــت بــه 

الراحلــة أخــرًا يف عينتــاب الرتكيــة، لنــرى فيــه ذاك االنســان املتميــز الصــادق النقــي، بعيــًدا عــن 
كل أنــواع املصلحيــة النفعيــة، فــكان مهــه األســاس االشــتغال مبــا ينفــع النــاس، ويقــوض أركان 

الدولــة األمنيــة الســورية والعصابــة األســدية.
أثناء وجوده معنا يف صحيفة إشــراق، حيث كان يرتأس القســم الكوردي فيها، تلمســنا فيه 
ذلــك الصحــايف املهــي النظيــف، الــذي يؤثــر اآلخريــن علــى نفســه، ولــو كان هبــا خصاصــة، 
مندفًعــا للعمــل متحمًســا، لــكل مــا يقتنــع بــه، كذلــك كان حالــه معنــا يف الصالــون السياســي 
الســوري يف عينتــاب، بفكــره املتوقــد وعزميتــه الــي ال تلــن، وعطائــه النابــع مــن فكــر وطــي 

دميقراطــي ال ينضــب.
مــن هنــا فقــد جــاءت اخلســارة كبــرة بفقــدك اي أخــي وصديقــي أبــو شــرو، لــن ننســاك 
املســر،  متابعــة  علــى  نعاهــدك  الطويــل،  الــدرب  علــى  منــارة  مــا حيينــا، كنــت ومازلــت 
حــى حتقيــق مــا حلمــت وحلمنــا بــه يف وطــن ســوري حــر كــرمي وموحــد، يضــم ويســتوعب 
كل تاوينــه الوطنيــة األثنيــة والسياســية، ولــن أنلــو جهــًدا يف العمــل ضمــن العقــل اجلمعــي 
الســوري الــذي أدركــت ووعيــت، حفاظًــا علــى اهلويــة الوطنيــة الــي آثــرت التمســك فيهــا، 
وحنــن معــك يف الطريــق ذاتــه. رمحــك هللا اي صديقــي، وإىل هنــاك حيــث الــكل يف الواحــد.

ا أحمد قاسم 
ً

Ahmet Kasım Elvedaوداع
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Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi dikiş-nakış ve el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayarak, 
Hane İçi Üretim Destekleri Programına başvuran 3 kursiyere, ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine katkı 
sağlamaları için makine ve sarf malzemesi desteği verdi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi, dil bariyerinden doğan sorunları en aza in-
dirmek için Kahramanmaraş’ta çalışan tercümanlara yönelik Çeviri Derneği iş birliği ile “Ara-
pça Toplum Çevirmenliği Eğitim Programı” düzenledi.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi ve Re:coded işbirliği ile gerçekleştirilen, 5 aylık 
Web Tasarım ve Programlama kursları tamamlandı ve kursiyerlerin diplomalarını alarak, 
işe yönlendirildi. 

Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi Dünya Çocuk Hakları Gününde Gebze Sosyal Hizmet 
Merkezi ile bir araya gelerek, çocukların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Farklı milletlere 
mensup öğrencilerin hazırlamış olduğu folklor ekibinin gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, sosyal uyum kapsamında Nizip Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi’nde farklı milletlerden olan öğrencilerin, bir arada uluslararası zeka yarışma-
larına hazırlanacağı Zeka Atölyesi kurdu. #BirDokunuşBinHayat

أكمل مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف كهرمان مرعش دورات اخلياطة والتطريز واحلرف اليدوية بنجاح، وقدم املركز دعما 
إىل 3 من املتدربن الذين تقدموا بطلبات مساعدة لربانمج دعم اإلنتاج األسري، حيث قدم هلم املركز ماكينات خياطة ومواد 

خام من أجل مساعدهتم يف تعزيز دخلهم ومصادر معيشيتهم عرب بيع املنتجات الي ينتجوهنا. 

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف كهرمان مرعش »برانمج تدريب للمرتمجن الفورين للغة العربية يف اجملتمع 
العريب«، وذلك ابلتعاون مع مجعية الرتمجة للمرتمجن الذين يعملون يف كهرمان مرعش، واهلدف من ذلك هو تقليل 

نسب األخطاء واملشاكل يف الرتمجة النامجة عن حاجز اللغة. 

انتهت دورات تصميم وبرجمة مواقع الويب الي استمرت ملدة 5 أشهر، والي مت تنظيمها ابلتعاون بن مركز اهلال 
األمحر الرتكي يف غازي عنتاب ومؤسسة ريكوديد وقد حصل املتدربون املشاركون على شهاداهتم ومت توجيههم 

إىل قطاعات العمل.

اجتمع مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف مدينة كوجا يل مع مركز غبزة للخدمة االجتماعية وذلك يف اليوم 
العاملي حلقوق الطفل، ونظم املركزان سوية أنشطة خمتلفة مبشاركة األطفال. وقد حاز عرض فريق الفولكلور على 

إعجاب وتقدير كبر، علما أبن الفريق ضم طاب من جنسيات ختلفة. 

أنشأ مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع غازي عنتاب ورشة عمل حول الذكاء، وذلك يف مدرسة »اثنوية نيزيب 
املهنية األانضولية التقنية« حيث يستعد الطاب وهم من جنسيات خمتلفة ملسابقات اختبارات الذكاء الدولية مًعا. 

#اللمسة_تعي_احلياة  

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, Çocuk Dostu Alan ve Çocuk Etkinlik Alanı yararlanıcıları 
ile Konya Kütüphanesine gitti. Kitabı sevdirmenin ve kitabın en iyi arkadaş olduğunu vur-
gulamanın amaçlandığı etkinlikte hep beraber kitap okundu.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف قونية زايرة إىل مكتبة قونية بصحبة املشاركن املستفيدين من املنطقة الصديقة 
الطاب ابلكتاب  الي هتدف إىل تعريف  الفعالية  الكتب سوية يف تلك  قراءة  للطفل ونطاق نشاط األطفال. متت 

والتأكيد على أن الكتاب خر صديق. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığıve İllerde bulunan Orman Müdürlükleri iş birliği ile saat 11.11’de, 
81 ilde gerçekleşen #GeleceğeNefes projesi kapsamında Türk Kızılay  Ankara Toplum Merkezi 
çalışanları ve farklı uyruktaki gönüllüleri ile birlikte Polatlı orman arazisinde fidanlar dikti. 
#11Milyonfidan

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Uluslararası HoşgörüGünü ve ÇocukHaklarıGünü kapsamında herkesin 
bir arada bulunduğu çadırlarda,yetişkinlere tansiyon taraması ve Doğru Bilinen Yanlışlar bilgilendirmesi yaptı. 
Çocukların da unutulmadığı etkinlikte,ortaya böyle güzel manzaralar çıktı.

يف إطار مشروع »نفس للمستقبل« الزراعي الذي مت تنفيذه الساعة 11 و 11 دقيقة يف 81 والية تركية ابلتعاون بن وزارة الزراعة 
والغاابت الرتكية ومديرايت الغاابت يف احملافظات املختلفة، قام موظفو مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة ومتطوعوه احلاملن 

جلنسيات خمتلفة بزراعة شتات وأشجار يف منطقة غاابت بوالتلي   #11مليون-شتلة  

أجرى مركز جمتمع اهلال األمحر الرتكي يف ماردين فحًصا لضغط الدم للبالغن وشروحات توعوية حول األخطاء الشائعة املعروفة على أهنا 
حقائق صحيحة. ونظم املركز نشاطه هذا يف اخليام الي كان جيتمع فيها اجلميع ، وذلك يف إطار اليوم العاملي للتسامح واليوم العاملي حلقوق 

الطفل. وظهرت مناظر مجيلة للغاية يف الفعالية الي مل يهمل هبا األطفال، إذ كان هلم نصيب ودور كبر .

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu Ankara Ofisi binasında; Şehir ve Medeniyet Derneği, 
Akadder Ankara Temsilciliği, AÖB Ankara Temsilciliği, Hür ve Akademisyenler 
Derneği (HAKAD) ile Proje Koordinatörlüğü  hizmet vermeye başladı. 
Ofis binası yoğun emekler ve tadilat sürecinin ardından hizmete açıldı. Ofisin 
hizmete açılmasının ardından Ankara çevresinden çok sayıda aile ve gencin 
katılımı ile kahvaltı programı gerçekleştirildi. Ayrıca faaliyetlere katkı sağla-
mak amacıyla bir de kermes düzenlendi.

Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi Demokrasi Meydanında “Okuyan Genç 
Değişen Şehir” temasıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.
20 Kasım Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AÖB Gaziantep 
Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Cumali Kaplan, eğitimciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Demokrasi Meydanında bulunan gençler yarım saat okuma etkinliği gerçekleştirdi. Oku-
ma etkinliğinin ardından gençler kitaplarını yetim evlerine kurulacak kütüphane için 
bağışladılar. Okuma etkinliği toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bir dostluk buluşması kapsamında Türkiye’nin başkenti Ankara’da 22-24 Kasım 2019 tar-
ihleri arasında Suriyeli ve Türk yüzden fazla gazeteci, AB ile birlikte gazetecilere yönelik 
konferanslar düzenleyen ASAM ve MUDEM’in çağrısıyla bir araya geldi. Konferansta Su-
riyeli mültecilerin sorunları incelenirken, Türkiye ve Suriye basınında mültecilere yak-
laşımların yeni metotları üzerinde duruldu.
Konuşmalar ve bilgi aktarımlarıyla geçen üç gün boyunca yapılan toplantılarda ve kon-
ferans genelinde büyük bir gelişme kaydedildiği gözlemlenirken, Türk gazetecilerin 
daha önce tanık olunanlara bakıldığında büyük bir gelişme kaydettiği ve Suriyelilere 
yaklaşımlarında tarafsızlığa bağlı kaldıkları belirtildi. Konferansa katılanlar arasında şu 
isimler yer almaktaydı: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Mehmet Akarca, Sayın 
ASAM Başkanı İbrahim Kavlak, MUDEM Derneği’nden Safa Karataş, Suriye Televizyonu 
Müdürü Malik Dağıstani, Gazeteci Liyana Dahduh, AB ve UNICEF yetkilileri, ayrıca Tür-
kiye medyasının önde gelen birçok ismi. Suriye heyeti gazeteci ve medya mensubu 
21 kişiden oluşmaktaydı. Bu kişilerin arasında Suriyeli Gazeteciler Kulübü Başkanı Ab-
dulaziz el-Azzab da bulunmaktaydı. İşrak Gazetesi ise Ahmed Mazhar Sado ile konfer-
ansa katıldı. Sado, siyasi ve mesleki alanlardaki katılımıyla, Türk ve Suriyeli gazeteciler 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda katkıda bulundu.

بدأ مكتب منصة األانضول يف أنقرة تقدمي اخلدمات التنسيقية للمشاريع، وذلك من قبل كل من مجعية املدن واحلضارات 
. )HAKAD( وممثلية مجعية أكادداريف أنقرة ، احتاد طاب األانضول يف أنقرة، ورابطة األكادميين واألحرار ،

وهكــذا فقــد عــاد مبــى املكتــب إىل اخلدمــة بعــد الكثــر مــن أعمــال الرتميــم والتطويــر والتجديــد. وبعــد افتتــاح املكتــب مت تنظيــم 
برانمــج إفطــار صباحــي شــارك فيــه العديــد مــن العائــات والشــباب مــن مجيــع أحنــاء أنقــرة. كمــا مت تنظيــم فعاليــة خريــة جلمــع 

التربعات للمســامهة يف دعم األنشــطة ومتويلها.

نظمت وحدة التعليم املتوسط التابعة الحتاد طاب األانضول نشاطًا لقراءة الكتب يف »ميدان الدميقراطية«، وجرت هذه الفعالية 
حتت شعارالشباب يقرأون واملدن تتغر. 

وقد شارك يف الفعالية الي نظمت يف 20 نوفيمرب كل من انئب رئيس بلدية غازي عنتاب حممد برك، ورئيس قسم خدمات الشباب 
والرايضة يف بلدية مدينة غازي عنتاب زكراي إيفيل اوغلو ، ورئيس وقف بلبل زادة تورغاي الدمير، ورئيس جلنة التعليم الثانوي املتوسط 

يف احتاد طاب األانضول يف غازي عنتاب جومايل كابان ، كما حضره العديد من املعلمن والطاب.
وقد التزم الشباب يف ميدان الدميقراطية بنشاط قراءة ملدة نصف ساعة. بعد نشاط القراءة ذلك، تربع الشباب بكتبهم للمكتبة الي 

ستقام من أجل األيتام وانتهت فعالية القراءة بعد التقاط جمموعة من الصور اجلماعية.

ضمن لقاء ودي اجتمع ما يزيد عن مئة صحايف سوري وتركي يف العاصمة الرتكية أنقرة خال الفرتة بن 22 
و24 تشرين اثين 2019، بدعوة من منظمي )آسام( و)مودم( اللتن تقيمان مؤمترات اإلعامين ابلتعاون مع 
االحتاد األورويب، لبحث قضية الاجئن السورين، ومن مث الوقوف على آليات جديدة يف كيفية التعاطي مع 

الاجئ يف اإلعام الرتكي أو السوري.
كانت االجتماعات على مدى ثاثة أايم غنية ابحلوارات واملعلومات املفيدة للطرفن، وشهد املؤمتر تطورًا ملفًتا 
وعايل املستوى، متثل يف اإلمساك برؤاي موضوعية يف التعامل مع السورين، من قبل اإلعامين األتراك، يف 
سياق حالة متطورة ومتقدمة عن كل الذي شهدانه سابًقا، وقد شارك يف املؤمتر العديد من الشخصيات نذكر 
منهم : السيد )أكارجا( مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، السيد )إبراهيم كاوالك( رئيس مجعية آسام، 
)صفاء قرطاش( من مجعية مودم، السيد )مالك داغستاين( مدير تلفزيون سوراي،  اإلعامية )لياان دحدوح(، 
ومسؤولن من االحتاد األورويب، وأيًضا من منظمة اليونيسف، والعديد من جنوم االعام الرتكي. الوفد السوري 
جتاوز عدده 21 صحفًيا وإعامًيا، أغنوا املؤمتر مبداخاهتم، ومنهم رئيس اندي الصحفين السورين عبد العزيز 
العذاب. صحيفة إشراق كانت حاضرة من خال أمحد مظهر سعدو، حيث متت مشاركته عرب العديد من 

املداخات السياسية واملهنية الي ساهم فيها بتمتن العاقة بن اإلعامين األتراك والسورين.

اتحاد طالب األناضول ينظم »فعالية قراءة في ميادين المدن«بدأ مكتب منصة األناضول في أنقرة بتقديم خدماته في منطقة ألتين داغ

مؤتمر الالجئين واالعالميين في أنقرة خطوات متقدمة                   

Anadolu Platformu Ankara Ofisi Altındağ’da hizmet vermeye başladıAÖB’den Şehir Meydanında Okuma Etkinliği

Ankara’daki mülteciler ve gazeteciler konferansından önemli adımlar
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Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Din, Dindar-
lık ve Değerler” atölye çalışmasının beşinci ve son oturumu “Din ve Gelenek” başlığı ile 
yapıldı.
Atölye çalışmasının değerlendirme oturumu olan programa Gaziantep Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmacı olarak katıldı. 16 Kasım 
Cumartesi günü BEKAM Çok Amaçlı Salonda oturumda “Din ve Gelenek”  konusu in-
teraktif bir sunumla irdelendi. Atölye çalışmasının 5 oturumu önümüzdeki dönemde 
BEKAM tarafından raporlaştırılarak basılacak ve okuyucuların hizmetine sunulacak.

حتــت عنــوان “الديــن والتقاليــد”، عقــدت اجللســة اخلامســة واألخــرة مــن ورش عمــل “الديــن والتديــن والقيــم” الــي نظمهــا مركــز حبــوث الثقافــة والتعليــم 
.)BEKAM( والعلــوم 

عميــد كليــة الشــريعة جبامعــة غــازي عنتــاب الدكتــور شــيخموس دمــر شــارك كمتحــدث يف برانمــج اجللســة التقييميــة لورشــة العمــل. وقــد نوقــش موضــوع “الديــن 
والتقاليــد “يف العــرض التفاعلــي يــوم الســبت 16 نوفمــرب يف قاعــة متعــددة األغــراض يف مركــز بيــكام. 

سيتم يف الفرتة القادمة إعداد تقرير مطبوع عن هذه اجللسة اخلامسة وكل ما ورد يف ورش العمل من قبل بيكام وسيتم طباعته، حبيث سينشر ويقدم للقراء.

الدين والتقاليد
Din ve Gelenek

Gaziantep Üniversitesi Kampüs Çarşısında bulunan Pusula Kitabevinde 
Anadolu Öğrenci Topluluğu tarafından her Perşembe gerçekleştirilen ‘Pusu-
la Söyleşileri’ programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konuk oldu. Anadolu 
Öğrenci Topluluğu Başkanı Yunus Keklikçi’ninmoderatörlüğünde yapılan ve 
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi interaktif olarak soru-cevap şek-
linde yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye 
olarak gençlere çok önem verdiklerini projelerinin merkezinde gençlerin 
olduğunu söyledi.

انضــم كل مــن رئيســة بلديــة غــازي عنتــاب فاطمــة شــاهن وعميــد جامعــة غــازي عنتــاب الدكتــور علــي غــور كضيــوف يف 
برانمــج حــوارات البوصلــة الــذي ينظــم مــن قبــل “جتمــع طــاب األانضــول” كل يــوم مخيــس يف مكتبــة البوصلــة املوجــودة يف 
الســوق داخــل حــرم جامعــة غــازي عنتــاب، برانمــج احلــوار الــذي أداره يونــس كليكيتشــي ، رئيــس جتمــع طــاب األانضــول 
كان تفاعليا جيدا، إذ قدم على شــكل ســؤال وجواب، ولقي اهتماًما كبرًا من قبل الطاب. وقالت رئيســة بلدية غازي 

عنتــاب فاطمــة شــاهن إن الشــباب وقضاايهــم ومشــاريعهم حتتــل مركــز الصــدارة مــن بــن املشــاريع الــي تنفذهــا البلديــة.

فاطمة شاهين ضيفة حوارات البوصلة
Pusula Söyleşilerine Fatma Şahin Konuk Oldu 

Anadolu Öğrenci Topluluğu, Suriyeli STK’lar ve uluslararası öğrenciler el birliği ile 
Gaziantep Üniversitesinde ‘Önce İnsanlık’ sloganı ile çevre temizliği yaptı.
Gaziantep’te Suriyelilere yönelik faaliyetler yürüten bir Suriyeli Dernek gönülleri, Ga-
ziantep Üniversitesi Anadolu Öğrenci Topluluğu öğrencileri ile beraber Gaziantep 
Üniversitesi Merkez Yemekhane civarında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. 

تعــاون كل مــن طــاب األانضــول ومنظمــات اجملتمــع املــدين الســورية والطــاب الدوليــن مــع جامعــة غــازي عنتــاب بتنظيــم فعاليــة تنظيــف 
البيئــة حتــت شــعار “اإلنســانية أوال”.

إذ قــام متطوعــو مجعيــة ســورية خمتصــة أبنشــطة للســورين يف غــازي عنتــاب، ابلتعــاون مــع طــاب “جمتمــع طــاب األانضــول” يف جامعــة 
غــازي عنتــاب ، بتنظيــم نشــاط تنظيــف بيئــي حــول قاعــة الطعــام املركزيــة يف جامعــة غــازي عنتــاب. 

طالب الجامعة ينظمون حملة صديقة للبيئة
Üniversite Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Kampanya 

İyilikder Malatya Temsilciliği Suriye’nin Azez bölgesine 1 TIR insani yardım malze-
mesi götürdü. İyilikder Malatya ekibinden İrfan İncik, Metin İnal ve Nihat Karaçor 
oluşan heyetle Gaziantep’ten gönüllülerin katıldı. Yardımlar, savaştan kaçarak 
Azez bölgesindeki çadır kentlerde zor şartlarda yaşayan Suriyeliler ulaştırıldı. 
Yapılan organizasyonunda ihtiyaç sahiplerine 10 ton gıda yardımı yapıldı. İh-
tiyaç sahipleri için ayrıca battaniye ve ayakkabı da götürüldü. Heyet yardım 
organizasyonunun ardından Bülbülzade Vakfını da ziyaret etti. Ziyarette Vakıf 
Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle yardımlarla ve projelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

أرســل مكتب إييلكدار فرع ماطيا شــاحنة حمملة ابملســاعدات اإلنســانية إىل منطقة اعزاز الســورية. وقد انضم إىل الوفد 
الــذي ذهــب إىل اعــزاز كل مــن عرفــان إجنيــك ، ومتــن إينــال ، وهنــات كاراشــور مــن فريــق مكتــب إيليلكــدار يف ماطيــة 
إضافــة إىل عــدد مــن املتطوعــن. وقــد مت تســليم املســاعدات للســورين الذيــن هربــوا مــن احلــرب ويعيشــون اآلن يف ظــروف 

صعبــة  يف اخليــام املقامــة يف منطقــة أعــزاز.
إذ مت تقــدمي عشــرة أطنــان مــن املســاعدات الغذائيــة للمحتاجــن أثنــاء هــذه الفعاليــة اخلريــة. كمــا مت إضافــة إىل ذلــك توزيــع 
البطانيــات واألحذيــة علــى احملتاجــن. وقــد زار الوفــد بعــد االنتهــاء مــن الفعاليــة وقــف بلبــل زادة. وقــد التقــى الوفــد خــال 

الــزايرة برئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــر ، وتبادلــوا وجهــات النظــر ســوية حــول املســاعدات واملشــاريع. 

يد العون تمتد من جمعية إييلكدار إلى اعزاز السورية
İyilikder’denAzez’e Yardım Eli 
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الثقافة بين الحصانة والتحصين

رئيس القسم الثقافي

تبدو الثقافة بطبيعتها كأكثر املفاهيم تداواًل وتناواًل وحبثاً بن املهتمن من شرائح واسعة يف عاملنا اليوم، فهذا 
املفهوم اإلشكايّل ينطوي على كثٍر من الشمول والغموض والتعقيد، وخيضع يف بنيته ودالالته إىل عديٍد 

من الرؤى واملعاين والتعريفات..
ميكن النظر إىل الثقافة يف أّمة ما على أهنا انعكاس لواقعها وحصيلة ملا أنتجته يف قطاعات حياهتا املختلفة 
املعرفية والعلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصاديّة، فالثقافة السائدة يف اجملتمع جتسيٌد لراهنه ومؤّشر قوّي 

ملآالته املستقبلية.
واألخاقية  الروحّية  أببعادها  تتميّز  الثقافة  أّن  إالّ  واحلضارة  الثقافة  مفهومي  بن  االرتباط  من  وابلرغم 
واإلنسانّية الي هتدف إىل السمّو واالرتقاء إبنسانّية اإلنسان، يف حن تنزع احلضارة إىل التطّور املاّدي والتقّي 
اجملّرد، وإىل السيطرة املطلقة على الطبيعة، وحبسب الفيلسوف واملفكر علي عزت بيغوفتش فإّن »الثقافة 
هي اخللق املستمر للذات، يف حن أّن احلضارة هي التغير املستمر للعامل«. ولعّل ما يؤكد هذا الرأي أّن 
حضاراِت عديدة سادت عرب الزمن وحكمت العامل، مثّ ابدت ومل يبق منها سوى التاريخ وبعض األطال 

املندثرة، يف حن بقيت ثقافات بعضها شاهدًة على علومها وفكرها وقيمها.
إذاً فالثقافة تعبٌر عن مدى النضوج واالرتقاء والتطّور اإلنسايّن، وهي حصيلة جتربة وإبداع عقلّي وروحّي، 

ونتاج عمل دؤوب، وهي سلسلة ال تنقطع بن ماِض وحاضر، ووقود ضرورّي لانطاق حنو املستقبل. 
والثقافة ميدان واسع وحقل من حقول العمل واإلنتاج خيتلف بطبيعته وأهدافه ومآالته عن ميادين أخرى 
كالسياسة أو االقتصاد أو اإلدارة على سبيل املثال، وميكننا القول أبّن الثقافة تضّم مجيع ما عداها من 
القطاعات وتستوعبها لتصبح جزءاً من تكوينها، ولعلنا نذهب أبعد من ذلك ابلقول: إّن الثقافة ضرورة 

لنجاح العمل يف اجملاالت املختلفة، ومسة تفّرد ملن حيوزها لإلبداع والتفوق يف جماله.
متتلك الثقافة قّوهتا الدافعة وقدرهتا على الصمود والبقاء من مدى أصالتها وجتّذرها بن أبناء اجملتمع حبيث 
وتتبّدى يف  آداهبم وفنوهنم،  تنعكس يف مرآة  الي  األفراد وأمناط سلوكهم، والصورة  لتفكر  الناظم  تصبح 
الغاايت واألهداف فيما وراء إبداعهم العلمّي واملعريّف، حبيث ميكن تلّمس ثقافة األّمة ومدى ارتباطها ابلقيم 

اإلنسانّية واألخاقية يف نتاج حضارهتا املادية والتقنية واملعرفّية.
تكتسب الثقافة اسم األّمة واجملتمعات الي تعيش فيها، فيما متنحها الوجود واهلّوية، وهبذا املعى يغدو الدفاع 
عن الثقافة دفاعاً عن الذات وعن الوجود، وأمام عواصف التغير والغزو الثقايّف الذي متارسه ثقافات األمم 
الغالبة تواجه الثقافات الوطنية حتدايً وهتديداً جّدايً يستهدف بقاءها. إهنا معركة قيم وصراع أفكار ال ضوابط 
هلا أو حمّددات، وال مكان فيها للركون إىل جمّرد االعتقاد ابمتاك احلق والتغّي أبجماد غابرة، فاحلقيقة هي 
ما أنت عليه اآلن يف الواقع وما قد تصر إليه غداً، أّما املاضي فليس أكثر من صورة ابهتة ميكن أن تضيء 
وتشرق ألواهنا إذا أنت، أيّها املثقف، أضفت هلا من عناصر احلياة ما حيّصنها وجيّملها وحيملها على التفّوق.   
التنميط واهليمنة، وأدوات الغزو اهلمجّي بتقنياته وعتاده  اليوم يف عصران الرقمّي وأمام حماوالت  املواجهة 
املتفّوق املقتحم لكّل احلدود والتحصينات تضعنا أمام خيارين: أن منتلك ثقافة التغير ونستعيد قوتنا وجنّدد 

صورتنا، أو أن تتغر ثقافتنا وهويتنا وتستبدل بصورة عن آخر ال يشبهنا.
ويف ظل االنكسارات واهلزائم الي يعيشها مواطن العامل الثالث على كافة األصعدة تبدو مهمة املثقف أكثر 
خطورة وصعوبة، فكينونته وموقعه من أمته ووطنه ابات مرهونن إبميانه بعظمة تراثه وأصالته وبقدرته على 
التجّدد واالنبعاث، ومبا ميكن أن يقوم به من عمل وفعل، ومبا ينتجه من فكر وفلسفة وعلوم وآداب، ومبا 

يقدمه من حلول مبدعة، ومبا ميارسه من نقٍد حقيقّي مسؤول. 
إّن أسوأ ما يواجه مشروع النهضة الثقافية واحلضاريّة يف سوراي وبلدان املنطقة منظوماُت االستبداد السياسي 
واأليديولوجي املتحالفة مع الصهيونية العاملية، املدّججة ابملال القذر واملسروق، وبقوى الفساد والتخّلف 

والظامّية الي أوجدهتا وورّثتها لألوطان.
حتصن الثقافة الوطنية ال يكون ابلتقوقع واالنغاق، وال بنبذ الثقافات األخرى وأبلستها، إمّنا ابملزيد من 
العمل واإلنتاج وإثرائها وتقوية بنياهنا ورفدها ابجلديد املبدع، ويف مراجعتها ونقدها وتنظيفها من العوالق 
ومن رواسب اجلهل والتخلف، وابالنفتاح على ثقافات الشعوب وإبداعاهتا والتفاعل والتاقح معها، ويف 
عقوهلم  وحتريضهم إلعمال  واآلداب  والفنون  الفكر  وأرابب  املثقفن  لتحفيز  املائمن  واملناخ  البيئة  هتيئة 
وحواسهم يف البحث والتحليل واالستقراء واالستنتاج، وهو ما يفرتض بداهة توافر احلرايت والعدالة والكرامة 

اإلنسانية.
ليس للجورّي أن ينبت يف املنايف وال للسنداين أن يتجّذر يف الرمال املتحرّكة. هل ميكن للصحراء أن تثمر 

سوى النبات الشوكّي واحلنظل.  

Kültür, günümüz dünyasında birçok kesim tarafından ilgililerince en çok konuşulan ve üzerinde 
araştırma yapılan kavramlardan birisidir. Bu sorunsal kavram, bünyesinde geniş bir kapsam, belirsiz-
lik ve karmaşayı barındırırken, yapısında birçok bakış açısı, anlam ve tanımı bulundurur.
Herhangi bir milletin kültürüne, o milletin gerçekliğinin yansıması ve hayatın bilimsel, ilmi, toplum-
sal, siyasi ve ekonomik sahalarındaki üretimlerinin toplamı olarak bakılabilir. Zira bir toplumdaki 
hakim kültür, o toplumun bir yansıması ve geleceğinin bir göstergesidir.
Kültür ve medeniyet kavramları arasında bir bağ bulunmasına rağmen kültür, insanın insanlığını 
yüceltme ve geliştirmeyi hedefleyen manevi, ahlaki ve insani boyutlarıyla ayrışmaktadır. Bununla 
beraber medeniyet, yalnızca maddi ve teknik gelişme, yine doğa üzerinde mutlak hakimiyet kur-
ma eğilimindedir. Filozof ve mütefekkir Aliya İzzetbegoviç bu konuda şöyle demektedir: “Kültür, 
zatı itibarıyla sürekli bir üretim içerisindedir. Medeniyet ise sürekli bir değişim içerisindedir.” Bu 
görüşe göre, tarih boyunca yeryüzünde birçok medeniyet hüküm sürmüş, sonunda ise yok olmuş ve 
geride yalnızca bir tarih ve kalıntılar bırakmıştır. Diğer yandan kültürlerin her biri, bir diğerinin bilim, 
düşünce ve değerlerine tanıklık etmiştir.
O halde kültür, insanın olgunluk, gelişme ve ilerleme seviyesinin bir ifadesi, zihinsel ve manevi 
deneyim ve üretiminin bir sonucu, büyük çabasının neticesidir. Kültür, geçmiş ve bugün arasındaki 
kopmaz bir zincir, geleceğe atılmak için zaruri bir yakıttır.
Kültür, yapısı ve hedefleri siyaset, ekonomi veya yönetim gibi sahalardan farklı olan geniş bir çalışma 
ve üretim sahasıdır. Kültürün kendisi dışındaki alanları kapsadığı ve bu alanları içine alarak kendisin-
den bir parça haline getirdiği söylenebilir. Bunun da ötesine giderek şöyle diyebiliriz: Kültür, çeşitli 
sahalardaki faaliyetlerin başarıya ulaşması için gerekli bir unsurdur. Aynı şekilde kendisine sahip 
olanların alanlarında yaratıcılık ve üstün başarı göstermesi için gerekli bir niteliktir.
Kültür, itici bir güce ve sahip olduğu derin kökler ve toplumun bireyleri arasında yerleşmiş olmasıyla 
kalıcı olma becerisine sahiptir. Nitekim kültür, bireylerin düşüncelerini ve davranış kalıplarını düzen-
leme işlevi görür. Yine edebiyat ve sanat aynalarında da kültürün yansıması görülür. Aynı şekilde 
bilimsel ve ilmi üretkenliklerinin arkasındaki hedef ve gayelerde de tezahür eder. Öyle ki bir milletin 
kültürü ve bu kültürün insani ve ahlaki değerlerle bağlantısı, medeniyetinin maddi, teknik ve ilmi 
sahalarındaki üretiminde kendisini gösterir.
Kültür, içinde yaşadığı millet ve toplumun adını alır, o toplum ve millete varlık ve kimlik verir. Bu 
anlamda kültürü korumak, bireyi ve varlığı korumak anlamına gelir. Zira hakim milletlerin kültürleri 
tarafından uygulanan kültürel değişim ve saldırılar karşısında milli kültürler, varlığını hedef alan cid-
di bir zorluk ve tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Bu savaş bir değerler savaşı, bir düşünce çatışması 
olup, bir kuralı ve sabitesi yoktur. Aynı şekilde yalnızca saldırı dalgalarına karşı haklı olduğuna in-
anılması da yeterli olmamaktadır. Nitekim gerçek, kişinin şu an içerisinde bulunduğu ya da yarın 
dönüşeceği hal olabilir. Ancak geçmiş, sadece aydın kişi olan sen, ona onu koruyacak, güzelleştirecek 
ve diğerlerinin arasından sıyrılmasını sağlayacak hayati unsurları sağlarsan, soluk bir imajın ötesine 
geçerek renkleriyle parıldayacaktır.
İçinde bulunduğumuz dijital çağda ve tektipleştirme ile hakimiyet altına alma girişimleri karşısın-
da, yine tüm sınır ve sağlam kalelere yönelik yapılan barbarca saldırı araçları düşünüldüğünde, 
önümüzde iki seçenek bulunmaktadır: Değişim kültürüne sahip olmamız, gücümüzü yeniden kazan-
mamız ve imajımızı tazelememiz yahut kültürümüzün ve kimliğimizin değişmesi ve bize benzemey-
en başka bir imaja dönüşmesi.
Üçüncü dünya ülkesi halklarının her alanda yaşamakta olduğu yenilgi ve kayıplar ışığında, aydın 
kişinin vazifesi daha da riskli ve zordur. Zira milleti ve vatanı içerisindeki varlığı ve konumu, kültürel 
mirası, kökleri ve yenilenme gücüne olan inancına bağlı hale gelmiştir. Aynı şekilde yapabileceği 
faaliyetler ve eylemler, üretebileceği fikir, felsefe, bilim ve edebiyat, sunabileceği özgün çözümler ve 
ortaya koyabileceği gerçek ve sorumluluk sahibi eleştirilere de bağlıdır.
Suriye ve bölge ülkelerindeki kültür ve medeniyet alanlarındaki uyanış projesinin karşı karşıya old-
uğu en kötü şey, uluslararası siyonizmle müttefik siyasi ve ideolojik zorba rejimlerdir. Bu yapılanma 
kirli ve çalıntı paralarla donatılmış olup, icat ettiği ve toplumlara miras bıraktığı yolsuz, geri kalmış, 
karanlık güçlerce desteklenmektedir.
Milli kültür, dışa kapanarak ya da başka kültürleri yok etme veya hiçe saymak yoluyla korunamaz. 
Bilakis kültür alanında daha fazla faaliyet göstermeli, üretim sağlamalı, kültür zenginleştirilmeli ve 
güçlendirilmelidir. Aynı şekilde gözden geçirilmeli, eleştirilmeli ve cehalet ile geri kalmışlık tortu-
larından temizlenmelidir. Bunun için halkların kültürleri ve üretimleri dışa açılmalı, diğer kültürlerle 
etkileşim içine girmelidir. Ayrıca aydınlar, düşünce adamları, sanatkâr ve edebiyatçıların harekete 
geçirilmesi için uygun atmosfer oluşturulmalı ve bu kişilerin zihinlerini ve duyularını araştırma, anal-
iz etme, tümevarım ve tümdengelim uygulama konusunda teşvikte bulunulmalıdır. Bu ise özgürlük, 
adalet ve insan onurunun var olmasına bağlıdır.
Güller gurbette açmaz; meşe ağaçları da kaygan kumların üzerinde kök salmaz. Bir çölde dikenli 
bitkiler ve Ebu Cehil Karpuzu’ndan başkasının boy vermesi mümkün müdür?

Kültür Bölüm Başkanı

Ali Muhammed Şerif

Muhafaza ve Güçlendirme Arasında Kültür
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كان مهام بن مرّة صديق الزير، وندميه، فيتساقيان يف وادي ابن عامر، ويعتزالن القبيلة األايم والليايل، 

ولكّن احلرب األهلية فرقت بينهما، وجعلتهما ضّدين يف معركة ال حتتمل جناة اثنن من طاحونتها، يقف 

مهام والزير عدّوين كّل منهما يريد قتل اآلخر، ومثّة جرح ال يستفيق إاّل حن يصرع أحدمها اآلخر، ويظّل 

وحيًدا، وقد فقد جزًءا من ذاته.

سقط مهام بن مرّة، وسقطت روح الزير، وامتد الشوط بن بكر وربيعة، سنن، مث استيقظت على يد 

األحفاد، فقبض البحرتي على مكّوانهتا: )احلمّية اجلاهلية والعزّة الكليبّية( ولكن املرمحة سالت أيًضا مع 

الدم، ولكّن هذا مل يكفي فقد أمست الداير خرائب.

املتوّقد إىل مثقٍف يرى احلقيقة بعن  العنف  البصر، وتنمو حاجة  املثّقف  يف احلروب األهلّية يسقط 

الطائفة أو احلزب أو اإلثنّية، وال ميكن اجلزم أن املصلحة هي الدافع األكرب، بقدر ما هو حرص من 

املثقف )فارس احلرب اجلديد( يف الدفاع عن وجود اجلماعة.

يلتقي املثّقف األعور مع الصّياد يف النظر إىل الطريدة بعن واحدة حن التسديد، ولكّن الصياد يفتح 

عينه الثانية بعد إطاق السهم، ويركض جهة الطريدة القتيلة، وقد يرتك الصيد، أو يرأف حبال فراخ 

الطائر املغدور، فيصلح هلا العّش، ولكّن كرمية املثقف املطموسة تظّل حبيسة حمجرها، يف انتظار مواسم 

صيد ال تنقطع.

ال يستطيع املثقف األعور أن يفتح عينه العوراء، ولو خطًأ، فهو يعرف أنّه يف رأس كتلة النار املنصهرة 

الي ال ميكن أن تقف، وأن أي التفاتة حنو اجلزء اآلخر من احلقيقة تعي هاكه، وأن كرة اللهب متشي 

»واثقة اخلطا« ولو حاولت األمطار والثلوج، فثمة فائض يف جوف الربكان يتقّدم، وهو يدرك أنّه جزء 

من هذا السيل، وال منجاة له إاّل إغماض عينه عن جزء من احلقيقة.

يف احلروب األهلية متسي األخطاء املتعّمدة أخطاء مقّدسة، جتد مسّوغها يف أعراف القبيلة اجلديدة، 

ومن أجل حجز مكان »الفرقة الناجية« جيوز للمثقف األعور أن ميارس اخلطيئة، واألخطاء، فيدّلس، 

ويظهر، ويستثمر الباغة، ويلحن يف احلّجة، وحن يتقابل املثقفون العور، على ساحة احِلجاج، فإمّنا 

يتواطؤون مع اإلرهاب األعمى.

 ميارس املثّقف األعور التنّمر الثقايف، بوصفه أداة صيد، أنفق عليها السنن الطوال، يف تثقيفها و«بري 

فيدّمر  احلقيقة«  »كبد  إصابة  يف  الصّياد  ويزهد  تباًعا،  احلجج  تسقط  البليد  السجال  ويف  كعوهبا« 

احلقيقة، ويصرف مهّه إىل »انطور العنب« وليس إىل عناقيد احلقيقة.

ميكن القول إن الشرق الثاكل ما زال يستمرئ مبارايت الباغة السوداء، الباغة املعجونة أبداء عقيم ال 

يغادر لغة ال تغادر معجم الشتائم، ميأل ساحاهتا مثقفون عوران، تبادلوا اللكمات حتت احلزام.

ال أشتم أحًدا، ولكّي أضع أصبًعا على جرح، ,اقول لكم »مات املثقف البصر«.

_______

اْحَنا ُجُگم وانتو ُعور* وخّلي ها الطابق مستور

كاتب سوري

عيسى الشيخ حسن

ف األعور واإلرهاب األعمى
ّ

المثق

عبد القادر حمود

 من ذاكرة الرمل

شاعر وكاتب سوري

أن....
مل أندْم »موسليين« و«هتلر«

مل أْقُع يوماً على ابب إحدى البغااي
ومل أشرب اخلمر قطُّ

أن مل أكن جنرااًل
وال رقماً يف جداول أحفاد »نريون«

كنُت..
أن.

وال شيء اي صاحي غري ذلْك
ورقعة ثويب بقااي أصابع أمي 

وآخر تعويذة سفَحْتها على وجعي
)تراه سيهدأ يومًا

كما اآلدميِّ
وتيبس قرب اجلبني/ احلريق

حروف املهالْك
).. أشكُّ

)وهذا الكالم لطّيبة الذِّكر أمي(
)أشكُّ

ففي مقلتيَك أرى.. آه مما أرى(
أيَّ شيء ترين؟؟

أكّرر قويل وأسأُل: أيَّ شيء ترين؟؟
تذوب أبقصى الصقيع حرويف

وميتدُّ ليلًي
ميتدُّ أْسَوَد.. أْسَوَد حالْك

وترحل أمي
وتنكسر كل املرااي

وأجلس حيث البقااي دقائق متضي
وريح تئزُّ

وأحذية، جثث، وصراخ
صراٌخ وصمت مقيْت

وأجلس
ال شيء حويَل...

)اي أنَت
أنَت مى ستموت؟!(

هنا غابيت
وهنا أول اخلطوات 

وأول عشق وآخر عشق
وأطول ليل وأقصر ليل

هنا كل ما كان من ذكرايت
فكيف أموْت

)أذنُت لك اآلن
فلتربح األرض اي ولدي...(

)وهذا كالم أيب طّيب هللا مثواْه(
- أما قلت يل مرة إهنا )بلدي(

أجبُت 
وأوغل طيف أيب يف الغياْب
حقيبة حزين تلّم بقااي سؤايل
وحفنَة قمح وبعَض الرتاْب

وصواتً أجشَّ يزجمر:
)اي أنت، أنَت مى ستموت(.

وأصرخ يف الصوت
اي أنت، أنت قل يل حبّق اإلله:

مى سأموْت
وأصرخ:

قْل أيها الصوت 
قْل أو فدعين أهزُّ جذوع الطريق

وآكل خبزي
أضّمُد ُجرحي

أبول كما يقتضي العرف
أرسم فوق الغبار بقية يومي

وألعق ملحي 
وُأسِقُط يف بركة اليأس بعض حرويف
ُأسريِّ يف وجع الليل قافلة من أنيين

رفقة  يل  زال  ما  الكهف  فجوة  ففي 
حيلمون

أن الطفُل
لسُت على كل حال أمريًا، وال جنرااًل

أن الطفل 
أمي مؤّبدة الصمت حاَل أيب
وبساتني قومي وكل الدروب.

فيا أيها الصوت 
قْل يل: مى حبة الرمل تذوب

تعبُت
تعبُت فقل يل: مى
أو فنْم اي صديقي

فمازال يل يف احلياة نصيْب.
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محمد سليمان زادة

أنا الرجل المنهُك بك

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

م مفاتيح الديار!؟
ّ
من سل

شاعر وكاتب سوري

ألقى نفسُه يف اليمِّ غّضاً غريرًا
جيهل العوَم واإلحبار

واملركُب من ورٍق عنيد 
يناحُر التّيار

صار وطين اتبواتً عائمًا
وكّلنا جثث تكتنُز األسرار

من يشرَب هذا اليمِّ أو ُيشعل فيه الناَر
لنرسو!؟

*
صورتَك أمجُل على وجه املاِء الساكِن

وقد لَبَسْت من زرقِة البحِر
كثرياً من اخلضرِة

حى حسبناك ولّياً أو نبيًا
واإلستربُق املسروُق جّنتنا املوعودٌة

دفعتها خببٍث حنو النار!؟
*

حني اثر املوُج وارتفَع املَدُّ
بعُضَك الثابُت تغرّي

عيناك حُتّدقان ابلغنيمِة
واجلَزُر هاويٌة صفراء

هترب من مشالَك، حنو اخلواء
وبعضنا يف التابوِت صار خرقًة ابلية

ميسح دموع اخليبِة البلهاء
حني اكتشف األسرار

مل يعرتض
حني سرقوا كل الدرِّ، فلّذات احملار

املدُّ اختبار
واجلَزُر خنوٌس وفرار

واألفُق اندحار
والربق والرعد ودّوامات الغبار

من يتكلم ميوت
ومن يسكت ميوت

وأنت ال ترى حدبة العار
من مّنا حيٌّ اآلن!؟

ومن .... سّلم للسّراق والُغزاِة
مفاتيح الداير!؟

أن الرجل املنهُك بك
واملنهُك ألجلك

اهلارب من احلظ السعيد
املرتوك كنخلة يف صحراء

أن الغريب اهلادئ
الوحيد
املمتلئ
املتعب
املتكئ

املصاب
الواقف كفرس جرحية

خلف السياج
....

أن الرجل الذي يدور حولك
مصاٌب بدوار اللهفة

ال يبتعد
ال يقرتب

ال يعيش وال ميوت
حيلم أبنه وصل إىل قلبك

يطرد اجلموع منه
وحيلم أبنه استعاد مفاتيح اإلمارة

....

يف  دكتاتوراً  صار  الذي  الرجل  أن 
غيابك

أتدرب على الدماء
أقتلهم كل ليلة

الذين جلسوا على مقربة منك
وجتاهلوين

الذين مل ينادوك ابمسك
بل اختصروه

والذين وضعوا لِك اإلعجاب
كمسمار يف رأسي

....

أن الرجل الذي ميوت
يف كل ليلة مخسني مرة

ودائماً تعود روحه يف الصباح
فال يرى الوردة قرب رأسه

حى ولو وردًة ايبسة
أن الرجل الذي صار حجرًا

مل يبِك منذ أعوام
ومل يضحك منذ الوالدة

....
أن الرجل الذي أصابه الذهان

صار مهووساً بعودتك
يصطدم املارة به

وبه تصطدم الفتات الشوارع
واألشجار وأعمدة اإلنرة

أن ذلك الغريب
خياف العتم
يكره الضوء

يهرب من الشمس

حياول املوت أن يذّكران بقرب جميئه فنذكره مث نتناساه. 
األسد  ميليشيات  أيدي  على  سوراي  يف  األبرايء  جبثث  متتلئ  الساحات 
وحلفائه من االيرانين والروس وحزب الات، وقوات األنظمة يف العراق 
ولبنان والسودان واجلزائر وإيران واليمن ال تتورع عن قمع املتظاهرين بكل 

الوسائل، فيتساقط الشهداء. 
مدهوشن  نقف  مّنا  قريب  أو  عزيز  إنسان  موت  حبالة  اصطدمنا  كلما 

وكأهّنا املرّة األوىل الي حيدث فيها هذا الشيء الغامض.
ونتصرف دائماً وكأننا قادرون على إيقاف واقعة املوت وقد نستعجله مع 

زهر بن أيب سلمى قائلن:
سئمت تكاليف احلياة ومن يعــــش   مثانن حـواًل - ال أابلك - يســأِم

ولكن هيهات ملؤّجلي استعدادهم له، فإذا تريثوا هم ليس للموت صاحية 
يف أتجيل جميئه وال قدرة له إالّ االمتثال ألمر ربه } إذا جاء أجلهم ال 
يستأخرون ساعة وال يستقدمون { إمنا هو مكّلف بعمله كما شاء هللا 
الكما يظن / زهر/ أبنه يضرب مينة ويسرة فيصيب من يصيب وينجو 

من ينجو:
رأيـت املنااي خبـط عشواء من تصب  متتـه  ومن  ختطئ  يعّمر  فيهــرِم

إمنا مير املوت يف وقت حمدد لكل نفس فيقطفها حبيث ال يوفر أحداً على 
مدى الدهر ليجّسد املساواة الكاملة بن البشر } كل نفس ذائقة املوت 
{ بغر استثناء وال وساطات، وحى األنبياء ذاقوا هذه الواقعة الي تكاد 
تكون الفعل الدميقراطي الوحيد الكامل الذي ال يقبل الرشاوي وال تنفع 

معه احليلة وال ميلك مكيالن ليفّرق بن غّي وفقر أو حاكم وحمكوم.
   ال ميكن أن نستهرت ابملوت أو أن نتناساه، وإمنا حيسن بنا أن نستعّد 
له بوصفه جسراً لانتقال من عامل إىل عامل كما ينتقل اجلنن من رحم األم 
ليغدو طفًا يف عامل أرحب. حن ينتقل الطفل إىل عامل احلياة يبدأ ابلبكاء 
على حميطه الذي أِلَفه غر راغب يف مفارقته، لكّنه يتلقى الصدمة األوىل 

ورغب  وأحّبها  ألفها  الدنيا  إىل  جاء  فإذا  السرّة،  حبل  عن  ابالنفصال 
عن مفارقتها حى أنه يتهّيب من فقداهنا واالنتقال إىل عامل آخر تصفه 
عليهم  أشرق  املوت  ظال  أرض  يف  اجلالسون   { األمجل  أبنه  األداين 
نور{ لكّنه يبقى عاملاً رهيباً وتنبع رهبته من كونه عاملاً غامضاً جيب أن 
حنّبه رغم غموضه بداًل من حماولة اهلرب منه من غر جدوى، كما الحظ 

اإلمام الشافعي:
      ومــن نزلــت بساحتـه املنايــا       فــا أرض تقيــه وال مســاُء

 لقد جّرب / جلجامش / أن يهرب من املوت ويبحث عن سّر اخللود بعد 
أن ُفجع بفقدان صديقه /أنكيدو/ لكنه فشل؛ وفشل كثرون قبله وبعده 
يف التمّلص من شرب تلك الكأس الواجبة على الكائنات مجيعها والي 
هي رمحة هلم } حمبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرمحة {.

    واألحرى بنا أن نرّحب بتناول تلك الكأس فرحن ألن احلياة الي ال 
تنتهي تصيب املرء ابلضجر، متاماً كما الكتاب الضخم الذي يستغرق زمناً 
خرافياً لقراءته، وكالعمل الطويل املرهق الذي ابتلي به /سيزيف/ يف رحلة 
عذاب أبدية. أال تصبح احلياة الطويلة مصدر إزعاج مستمّر لنا، حتّف هبا 

األمراض من كل جانب ونعتاد خاهلا العامل حى الضجر؟!
لنتخّلص  حياتنا  تنتهي  أبن  حولنا  من  حينذاك كل  يتمى  أال  بل     

ويتخّلصوا معنا من حياة معذبة ال جدوى منها؟
   وإذا كنا مجيعاً نقّر حبتمية املوت وبكونه رمحة لإلنسان فإننا يف جهة 

أخرى نستبعد ضمناً أن ذلك سيحدث لنا ذات يوم.
     ومبا أن املوت واقعة حتمية أال يكون األجدى لنا أن نعيش حياتنا 
أبسلوب نتعّلم فيه كيف ال يكون املوت خميفاً من خال اصطحابنا واثئق 
نظامية وعّدة كافية للرحلة األخرة. عّدة جتعلنا نرّدد بثقة قوله تعاىل: } 
اي أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية { قبل أن يفوت 

األوان؟!

كاتب وإعالمي

د. محمد جمال طحان

الهروب المستحيل

وخيتبئ يف قلب الربد
هناك جزيرة بعيدة يف رأسه

ويف قلبه غابة حترتق
....

أن الرجل الذي ينتظر قطاراً فاته
ينتظر املعجزات

عصا موسى
وينتظر أخوته
أخوة يوسف

ميشي على املاء
ويغرق يف اهلواء

أن الرجل الذي عاد طفاًل
واألهل قد غادروا املكان

واملرأة الوحيدة اليت يف قلبه
أغلقت كل األبواب

أن الرجل الذي صار سحابة
ال يستطيع العودة

إال إذا صارت روحه مطرًا.
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احلركة األوىل 
قالت: 

- ليتي أحتكم مبشاعري مثلما يتحكم )الروموت كنرتول( ابلتلفاز. رشفت من قهوة 
الصباح مث اتبعت: 

- ليتي )أفرمت( ذاكريت مثلما تفعل ابني مع احلاسوب حن جيّمده الفروس. التحكم 
ابملشاعر صواب أم خطأ؟  أن حتب، تكره، تقبل، ترفض مى تشاء. عيب أم ميزة؟  
متسخ غر املرغوب من حياتك، اترخيك، وتعيد التجزئة لرتتيب امللفات املبعثرة هنا 
حن  »الفرمتة«  إىل  تعمد  نبضك.   وتبطئ  عيشك  تنكد  الي  امللفات  وهناك.  

يستفحل الفروس الدخيل وتبدأ من جديد، متاما مثل تنظيف احلاسوب. 
قلبت فنجان القهوة، داعبته قليا واتبعت هامسة: 

- التكنولوجيا ابعدت ما بيننا وقربتنا. جعلت الكل واحداً والواحد كَا. نرجستنا. 
وّسعت عاقتنا. طافت بنا عرب القارات. جعلتنا نسمع أنن األطفال وآهات الرجال 
وأتوهات النساء. شغلتنا ابلبحث عن صورتنا يف الشاشة. أعطتنا العامل وأخذتنا من 

ذواتنا. الشاشات السائلة.. أغرقتنا.
ابتسمْت حن شعرت بغرقي فيها مث سألتي: 

- هل من الصعب حًقا »فرمتة« احلياة ؟!
احلركة الثانية

قلت متأما إبطيها:
ويتعّرُض  تعّرَض  الشرق  للتجريب.  دريئة  الشرق  ووضع  نفسه  »فرمت«  الغرب   -
وسيتعرُض دوًما »للفرمتة«. العباسيون »فرمتوا« األموين. املماليك فرمتوا العباسين. 

لنا  بعث  والغرب  العثمانين.  فرمتوا  الرتقّيون  االحتاديون  املماليك.  فرمتوا  العثمانيون 
املفرمتان سايكس وبيكو.

سألتي، وهي تعقد شعرها قبل أن تنصرف:
- ملاذا اإلبط؟ 

انتظرُت فراغها من عقد شعرها وإسدال ذراعيها مث قلت:
- ال أدري، ولكن أمل ختلق أّمنا حواء من ضلع أبينا أدم؟

ضحكت وقبل أن تغادر قالت:
- يلزمك »فرمتة«.

احلركة الثالثة 
ِمعطفها،  أكثر، حن رأيتُّ  املكتب ومل أجدها. فرحُت  فرحُت عندما طرقُت ابب 
املربّد،  العنب  العنب، وعناقيد  البساتن، وكروم  رائحة  فاحت  منه مث مشمته.  دنوت 

ونبيذ العنب.

ابتعدت عن املعطف شاكراً له وفاءه لعطرها، وكرم الضيافة، 
وقبل أن تعود ملكتبها خرجت.

احلركة الرابعة  
ذات صيف، يف غابة قريبة من حلب، صرخ ابي: حّية، حّية تسعى. حملتها صغرة 
تزحف مسرعة، حلقت هبا بن أشجار الصنوبر والتقطت حجراً، حن توقفْت نظرت 

إىل عيي، فتحْت فمها وشخرت حن مهمت التسديد.
وأفعى  مرتفعة  يٌد  على روحي،   تنطبع  لوحة  رأيت  توقف،  الكون  ابن  أحسست   
صغرة. رفعت  األفعى رأسها، دفعت بصدرها، مث جلست على ذيلها،  تنتظر بدء 

املعركة. 
رميتها ابحلجر وأخطأت. بقيت األفعى ساكنة. نظرت إيّل كأهنا أتكدت من رغبي 
وخويف. تركتي وسعت إىل مكمنها، ليت ابي الذي  - كان يتفرج علينا-  قد محل 

الكامرا وصور اللقطة، لتكون شاهدة على اجلمال.  

عالء الدين حسو

كاتب وإعالمي

سوناتا الجمال 

فضــل )الــرأي والــرأي 
ُ
جلــس أبــو عصــام يف كنبتــه قبالــة التلفزيــون ليتابــع برانجمــه امل

اليــوم،  العــامل هــذا  اآلخــر(، بعــد أن قلَّــب العديــد مــن األقنيــة ليعــرف مــا أحــوال 
ويعــرف مجيــع املقربــن مــن أيب عصــام أن مــن األفضــل عــدم مقاطعتــه وهــو حَيُضــر هــذا 
ــر إبريــق  الربانمــج، فهــو حَيــرص أال يفوتــه شــيء مــن ردود املتحاوريــن، وعــادة مــا حُيَضِّ

الشــاي وســجائره ويتابــع الربانمــج فهــو يعيــش وحيــداً علــى أيــة حــال.
قال أحد املتحاورين:

إن احلريــة الشــخصية تكفلهــا كل الدســاتر لذلــك فــإن منــع أي شــخص مــن ارتــداء 
مــا يريــد مبــا فيــه احلجــاب او النقــاب إمنــا هــو ضــد مبــدأ احلريــة.

)هزُّ ابو عصام برأسه معجباً هبذا الرأي(.
مث رد املتحاور الثاين:

إن الــدول العصريــة تســن القوانــن ضــد التمييــز »اجلنــدري« أو العرقــي أو الديــي، 
وتعتــرب أن أي لبــاس أو إشــارة دينيــة مبالــغ هبــا هــو شــكل مــن أشــكال متييــز الشــخص 

لنفســه، وِلمــا هــو ينتمــي إليــه عــن اآلخريــن.
)ابتسم ابو عصام معترباً أنه رد منطقي وقوي احلجة(.

قــال األول: إن اللبــاس هــو جــزء مــن الثقافــات املتعــددة للشــعوب وجيــب احرتامــه 
وخاصــة حــن يكــون فريضــة دينيــة.

)مطَّ أبو عصام شفتيه وهز رأسه متفقاً متاماً مع هذا الرأي(.
قــال الثــاين: هــل تتجاهــل اســتخدام اإلرهابيــن للنقــاب للتخفــي، ولكيــا تنكشــف 
وجوههــم؟، مث أعطــي آيــًة واحــدة يُذكــر فيهــا احلجــاب كفريضــة، إهنــا حمــض عــادة 
وليســت فريضــة، واآليــة الــي حَيتــج هبــا البعــض أنــت تعرفهــا وكلمــة )جيوهبــن( مــن اآليــة 

ابلتأكيــد ال تعــي غطــاء الــرأس أبيــة حــال.
)هزًّ أبو عصام رأسه معجباً هبذا الرد(.

****
يف املقهــى حــن جيتمــع مــع صديقيــه املغرَمــن ابلسياســة وفيمــا هــو يدخــن النرجيلــة 

يبقــى منتبهــاً إىل تفاصيــل احلــوار مــن قبيــل:

األول: إن مــا يســمى بثــورات الربيــع العــريب مــا هــي إال مؤامــرة وهنــاك الكثــر مــن 
الكتــب والدراســات الــي ســبقت هــذه الثــورات وحتدثــت عــن الفوضــى اخلاقــة

كسبيل إلعادة تشكيل املنطقة جيوسياسياً.
)يعلق ابو عصام: هذا صحيح متاماً(.

يرد صديقه الثاين:
إن وصــف هــذا احلــراك الشــعيب ضــد القهــر واالســتبداد أبنــه مؤامــرة فيــه تســخيف 
تغــّول  بســبب  زمــن  ومنــذ  مســتحقة  الثــورات  هــذه  ان  نعــرف  فكلنــا  للعقــل، 
الديكتاتــورايت وقمــع احلــرايت، وبســبب منظومــات الفســاد الناهبــة وإفقــار اجملتمــع، 

املؤامــرة بذاهتــا. أنظمتنــا هــي  إن 
)يهز ابو عصام رأسه معجباً هبذا الرد( . وهكذا..

وفيما احتدمت األوضاع مؤخراً يف املنطقة وزاد عدد املراسلن واحملللن
مــا جيــري  يتابــع  أاب عصــام كان  فــإن  الفضائيــات،  أعــداد  االســرتاتيجين، وزادت 
طــوال الوقــت حــداثً حبــدث، مث فجــأة مســع جــران أيب عصــام صــوت كســٍر لزجــاج 
مث صرخــة هــزت اجلــدران، كان ذلــك صوتــه، طــرق اجلــران اببــه دون جــدوى، وحــن 
كســروا البــاب وجــدوا أاب عصــام جالســاً علــى الكنبــة مقابــل التلفزيــون ورأســه متــدلٍّ 

وزبــٌد كثــٌر فــوق فمــه، بينمــا كانــت شاشــة التلفزيــون حمطمــة، وكأس الشــاي تناثــرت 
أجزاؤهــا حتــت التلفزيــون.

يف املشــفى ابنتــه الــي جــاءت مــن مدينــة ُأخــرى، وأيضــاً جرانــه وأحــد أقــرب أصدقائــه 
خــارج غرفــة العنايــة املشــددة خييــم عليهــم احلــزن ابنتظــار أن خيــرج الطبيــب وخيربهــم 

عــن حــال أيب عصــام.
أخــراً خــرج الطبيــب مــن غرفــة العنايــة وجــاء ابجتاههــم، عيــون اجلميــع حتــاول أن تقــرأ 

يف مامــح وجــه الطبيــب ابرقــة أمــل، لكنهــم مل يســتطيعوا قــراءة شــيء حمــدد.
- أخربان أرجوك اي دكتور هل فقدانه؟

- ال
- اذن فهو خبر أليس كذلك؟

- ال
- )بلهفة( ما الوضع إذن؟

- إنــه لألســف قــد دخــل يف غيبوبــة وال نعــرف إن كان ســيفيق منهــا أو ال، فاألمــر 
اآلن حســب رأيــي يتعلــق بقــرار الاوعــي لديــه ابلعــودة للحيــاة أو االستســام، عندهــا 

تقــدم الصديــق املقــّرب حنــو ابنــة أبــو عصــام وربَــت علــى كتفهــا وقــال: العمــر لــِك.

سميح شقير

يوسف أحسنة

موسيقار وشاعر سوري

شاعر وكاتب سوري

الدساتير في مواجهة الثورات

غيوم لسماء مهاجرة
السماء واسعة

وكاان فرش غيمته يف مساء حبلى ابلرايح وابجلنون
ال تؤرق حلمي ابملزيد من النعاس والكوابيس

الربيع املورق يف عينيك يكفي للقادم من سنيننا العجاف
أيكفينا من هذه األرض مرتان من الرتاب؟

يف األفق متسع لألماين واألحام واملوت املعّلب 
يف النهر مّتسع للسنابل واحلقول 

وقصائد املطر
وحكااي اجلّدات حول موائد الشتاء

آخر  يف  نتقامسه كنقطة  الذي  واألمل  اجلراح  تفعيلة  للعشق 
السطر

تضيق الدروب كوجع يتماثل للشفاء 
ليس لنا يد مبا يرمسه الشتاء 

من تفاصيل الربد واألنواء
مبا يعمله الرصاص من ثقوب

مبا تسكبه اخليام من نواح
والشمس وما ختفيه من شبق ومن أقمار

دخلنا متاهة األسرار
لك ما بقليب ويل من هواك موال ليل آخر

السماء واسعة 
واألرض حتمل عبء آفاق تعرّيها ذاكرة ملساء

لنكن اي صديقي ومهن مجيلن لسراب العمر اهلارب
من دمي ودمك

**
مل يعد يل متسع من اهلواء

ألشم رائحة القصيدة 
وهي تلملم كلماهتا املبعثرة

فوق طاولة الغياب
وهي تستجمع تفعيلتها من قلق احلروف الوامهات 

وتلتقط أنفاسها بعد أن تعبت من البحث عن ألواهنا 
وحرارة الشمس يف حركاهتا
مل يعد يل متسع من املوت

ألكتب قصيدة تتربأ من قاتلها
وتنام بكامل نعاسها على سرير احلنن

وتنفجر ابلبكاء
**

ما كان لليل أن يطول 
أن يتنّفس عبق ايمسينة لنهار خجول 

ما كان لدروب عينيك مّتسع من القصائد 
وال فائض من دموع الطلول

الباد تتقاسم املوت واخلراب 
واألمهات يتقامسن أبوب الوداع 

وشرفات االنتظار
ما كان لشاعر يف أول املوت أن يقول

**
كّل الدروب مسافرة

وجهك العالق على جدار الذكرايت
يدك الي تدّق أبواب الرحيل
دمي الذي حيّن إىل شرايينه 

مويت املتعّدد الذي يرتدي أقنعته املفضلة

القصائد الرديئة
ذكرايت الطفولة 
حّبها الذي كان 

الشتاء الذي حيلم ابلربيع 
غيابنا املرسوم بريشة قاتل مأجور

كّل الدروب مسافرة
الوجوه  يف  حبيبي  اي  أفّتش  زلت  ما  وأان 

العابرة
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هنــاك الكثــر مــن األزهــار هتديــك عطرهــا ومجاهلــا ورحيقهــا فقــط حتــرك 
الثلــج  فبيــاض  الفصــول كالربيــع جبمالــه،  مــع كل  ابجتاههــا، وتعامــل 
فتمنحــك  الشــمس  أشــعة  أمــا  األحلــان،  أمجــل  يعــزف  واملطــر  مبهــر 
الــدفء لســنوات، وأوراق األشــجار الصفــراء تفــوح منهــا رائحــة مميــزة. 
مــكان  الســعادة يف كل  عــن  تبحــث  العــامل جتعلــك  البــؤس يف  شــدة 
والــي أصبحــت مــن األولــوايت، هــروابً مــن األمل، عندمــا يبهــرك الضــوء 
يف اخلــارج يكــون ضــوؤك الداخلــي معتــم جــداً، أرســم يف ذهنــك صــوراً 
دفاعيــة وتقــدم، ال حتــول  ذكرايتــك إىل حجــارة حتملهــا معــك وتنــوء 
هبــا أينمــا ذهبــت، فهنــاك أشــياء مجيلــة كانــت وســتكون، فــكل منــا 
حيمــل حنينــه ويبحــث عــن وطــن، فقلوبنــا ملهبــة حببــه، والــروح ترهلــت، 
طأطــأة الــرأس حبثــاً عنــه ســتبعدان أكثــر، والواقعيــة ســبيلنا إىل النجــاة، 
أايم ابقيــة مــن العمــر أطبــق عليهــا جبمــع يديــك، أطلــق علــى احلــزن 
محمــاً انريــة وابعــده عــن طريقــك، نعيــش يف فــراغ ميــت ابلرغــم مــن أننــا 
أحيــاء، مــا رأيكــم أن نرســم ابتســامة علــى وجوهنــا لتعــود إلينــا احليــاة، 
أطفالنــا حباجــة إليهــا فقلوبنــا رمســت يف هــذه اجلهــة املقابلــة، هــم انعكاس 
لنــا لنجعلهــم ســعداء، عصافــران هبطــت علــى األرض، لنــرش البــذار 
وحنصــد الثمــار، ولنســند هاماهتــم علــى قبضاتنــا ولنكــن أقــوايء، فهــم 
امتــداد لنــا وخــاايان للبقــاء، هلــم قلــوب تنبــض وأفــواه تنطــق، لتنبــض حباً 
وتنطــق ابجلمــال، لنرســم أمامهــم أمجــل اللوحــات يكفيهــم أن الصخــور 
أصبحــت شــاهداً علــى كل احلــكاايت، مــن منــا ميتلــك القــدرة علــى 
التبجــح يف مواجهــة الطوفــان!، غــرابء يف مشــيتنا منطويــن يف كلماتنــا 
تفضحنــا عيوننــا ويقتلنــا اخلجــل، عندمــا تفقــد األرض املــاء تتشــقق 
وتطلــب أي شــيء، يقــرتب الليــل منــا متكئــاً علــى ســريره األســود تغيــب 

يف النُّقطِة
األكثِر سكوانً هِباويِة اأَلمِل

َرجوُت لقاًء
يَغُفو ِبعبِث السَّاهي َعن نَفسِه

وحىَّ َعن َهوجاٍء
تطيُح بِبؤرِة اخللوِة

فامعى أَلن يكوَن السُّقوُط آيًا!
-----

أشياٌء وأشياٌء ُأخرى
تشُر لفقِه املاِء
وإىل الَعناويِن

العاليِة اهِلمَِّة يف عيَيّ
حُتاكي عيناً بكت

بكلِّ اأَلواين
على سطوِح املنازِل

-----

أتوزَُّع مرًَّة تلو مرَّة
وبذاِت السُّكوِن

بَن نبضتِن
وأرغُب بوقٍت

جيعُل الزَّمَن ُمتقبًَّا عندي
كإحتياٍل أخٍر
إلزاحِة التَّجريِد
عن وجوِه املارَِّة

-----

كلُّ األَبواِب
ُصنعْت لُتوصَد

ُت أو ٰهكذا َتومهَّ
ألنَّ األنواَر

ِت حكراً على أغلفِة اجملاَّ
-----

ُمطفأٌة شوارٌع
ال أمِشي ِفيها
حىَّ الشُّموع
اعتادت على

َصمِت التَّجربِة
حوِِّم

ُ
وعلى الذَّوابِن امل

بقعِر الصُّحوِن
-----

ال شيَء يوقُظ ُسباَت اأَلزقَِّة
مبدينِة قَليب

فا مهٌس َشفيٌف على ُجدرانِِه
َوال االنتظاُر جياهُر بلوعِة التَّمي!

انتظاُر عيوٍن
وانتظاٌر داخَل انتظاٍر

من انفذٍة
ال َتطلُّ إالَّ على املزيِد من العتمِة

لكن هناك
على جادَِّة الزُّقاِق القدميِة

وأبشهِر خياٍل فيِه

مثَّة حزاٍم واحٍد من ضوٍء
يتسرَُّب ظيِّ

عن معى الُكثرِة يف النُّوِر
وكيَف يكوُن الفرُح حزمًة!

فاستدعيُت قراءايت
َوما رسَخ أبوَِّل طينٍة ميِّ

إىل اآلذاِن األوَِّل
يف املدينِة

وإىل ِاسرتاِق الصَّمِت
من ضجَِّة اخلناجِر
خباصرِة كلِّ فرٍح!

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

جرعات روحية

افتخار هديب

شاعرة سورية

شآبيب المطر

عينــاان ابلنــوم وننطلــق يف فــراغ الكــون، فتــربق يف عيوهنــم دمعــة توســل 
جنومــاً ذهبيــة الحــت ابألفــق، تقــول حنــن صفحــة بيضــاء ابلرغــم مــن كل 

األلــوان، خــاايان صغــرة وحنــن جــزء منكــم لــن ننســى عنفــوان جتربتكــم 
ولكننــا أحيــاء، بيننــا وبــن وطنكــم الــذي مل نــراه عــازاًل ولكنــه مــن زجــاج 
نــراه مــن هليــب عيونكــم ومــن غصــة حناجركــم يــزداد مساكــة كل يــوم 

ولكننــا نــراه بوضــوح أكــرب، فنحــن خاايكــم اإلجيابيــة تشــخص 
عيوننــا وهتتــز شــفاهنا بذكــر الوطــن، وهــو مــن بعيــد يدعــوان للحيــاة 
ويدعــو لنــا ابلنجــاة، تســمعه آذاننــا فضحكاتــه اخلفيــة تبعــث فينــا 
األمــان، يقــول لنــا أنتــم امتــداد للحيــاة والوطــن ابنتظاركــم، فــا تزهر 
األرض إال إذا بكــى املطــر، لنحــرق املســافات ونشــعل الشــموع، 
ونصنــع مــن شــهيق أنفاســنا رذاذ اشــتياق، ســجلوا عندكــم حنــن 
أبنــاء احليــاة أبنــاء هــذا الوطــن الــذي تركــه عنــوة اآلابء، ســنكون 
الذاكــرة  لــن نفقــد  الــوداين ســنعود مــع ترانيــم األفــراح،  عاصفــة 
مهمــا طــال الزمــان، فاألوطــان ألبنائهــا مهمــا مــرًّ الزمــان، وحنــن 
هنــا علــى شــرفات االنتظــار، حنــن املاضــي واحلاضــر واملســتقبل، 
ولــن تتبخــر األحــام، حنــن شــجرة احليــاة جــذوران الوفــاء وأغصاننــا 

الــوداد وشــال حمبتكــم يتجــول يف عروقنــا عــرب الدمــاء. 
أرشــدوين نبهــوين علمــوين، كونــوا يل عــوانً ألكــون امتــداداً لكــم، 
النهــر متشــي يف جمراهــا رغــم االحنــراف، فالذاكــرة مدونــة  فميــاه 

وطمســها حمــال، ســيذكران التاريــخ حنــن أبنــاء احليــاة. 



ا أحمد قاسم 
ً

وداع

أسرة صحيفة إشراق

‘’ Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve 
cennetime gir!’’ (Fecr Suresi 27-30 Ayetler)                                           

İşrak Gazetesi Ailesi 
İcra Kurulu 

İşrak Gazetesinin Kürtçe bölümünden sorumlu olan milli siyasetçi ve asil yazar AHMET KASIM’ın vefatından dolayı 
okurları, Suriyeliler ve insanlık yas tutuyor.

Suriye’ye, ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 
Biz Allâh’tan geldik ve ancak ona dönücüleriz.

(( يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنَّتِي ))  (الفجر: اآليات 27- 30)
المكتب التنفيذي لإلعالم
أسرة صحيفة إشراق

 تنعي لقرائها والسوريين  واإلنسانية أحد أعمدتها المسؤول عن القسم الكردي في الصحيفة السياسي الوطني والكاتب النبيل أحمد قاسم.
خالص المواساة والعزاء لسوريا وألهله وأصدقائه ومحبيه.

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن إِنَّا ِلَّ

“Ey mirovê kû gıhişti huzurê! Bi awayeki kû ti jı wî radi û ew ji jite radi vegere Rabbê xwe.
Bi kev nav avdê min û bikev e cennet a min!” (Sûre’ya Fecr  27-30  Ayetê)                                               

Malbata Rojnameya İşrak’ê
Komîteya Rêveber

Ji ber mirina nivîskarê rojnameya İşrak’ê e berpirsiyarê beşa Kurdî,sîyasetmedarê neteweyî û nivîskare esîl AHMET KASIM 
xwendevanên wî,gelê Sûri û mirovatî şîn dibin.

Em ji Sûri re, malbata wî re, hevalên wî û hezkiriyên wî re sersaxiyê dixwazin.
Em ji Xuda hatinê û em ê vegerin wî.19

İşrak Gazetesi Ailesi

Bi xatirê te Ahmet Kasım
Ahmet Kasım Elveda
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İslam’ı kötü gösteren DAEŞ ve benzerleri yüzünden, Allahu Ekber sözü terörle en çok ilişkilendirilen 
nida haline geldi.
Fransa, çalışma kurumlarının hiçbirinde hiçbir dini sembolü kabul etmeyen laik bir devlettir. Hatta 
Hristiyanlar bile çalışma saatlerinde haç takamaz.
Fransa’daki medya organları hala Paris’te “İslamofobi”ye karşı yapılan gösteriyi tartışmaktadır. 
Çünkü bu gösteri, siyasi partiler arasında anlaşmazlığa yol açmıştır. Bu anlaşmazlık bazı Müslüman-
ların kendi içerisinde de destekleyen ve muhalif olanlar olarak ayrışması sonucunu doğurmuştur. Peki 
ne oldu? Gösterinin sebebi neydi ve hangi şartlar altında gerçekleşti?
Fransız basınında yer alan örneklerden bazıları:
- Bir süredir oğluyla bir okul gezisine katılan başörtülü bir anne hakkında tartışma sürüyor. Bundan 
bir süre sonra ise Fransız bir adam, Bayonne şehrindeki bir caminin kapısını yakmaya çalıştı ve cami-
nin imamı olan iki kişiye ateş açtı. Bu kişiler saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Bu gerilimin 
ortasında, söz konusu karanlık atmosfere karşı bir gösteri düzenleme önerisi yapıldı. Zira bazı Fransı-
zlar bu atmosferin Fransa’daki Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık dolu olduğunu düşünmek-
teydi. Yine bu kişilere göre bu atmosfer, Müslümanların özgürlüğünü giderek daha fazla kısıtlayacak 
yasaların çıkarılmasının başlangıcı olabilirdi. Gösteri Paris’te başladı ve katılımcı sayısı 13 bini geçti.
Anlaşmazlıklar ve birçok tartışmaya yol açan ayrıntılar:
- Gösteride atılan sloganlar arasında, “Birlikte Yaşıyor, Bu Önemli Bir Mesele”, “Başörtülü Kadınlar-
la Dayanışma”, “Din Eleştirisine Evet, İnananlara Yönelik Nefrete Hayır” sloganları bulunmaktaydı. 
Bir kadın ise Fransız bayrağını başörtüsü yaparak şöyle dedi: “Bu benim Allah’a ve Fransa’ya olan 
sevgimin bir sembolüdür.” Buna karşılık Bordeaux İmamı Tarık Vebro, gösteriye karşı olanlardandı. 
Vebro, kendisinin gösterilere karşı olmadığını ancak daha fazla gerilime yol açacak değil sükunete 
katkı sağlayacak gösterilerden yana olduğunu söyledi.
Gösteriye Fransız solunun temsilcilerinden de azımsanmayacak sayıda kişi katıldı. Bu kişilerin en 
önemlilerinden birisi Jean-LucMélenchon’du. Hareketinin sözcüsü şunları söyledi: “Gösterinin amacı 
barış ve kardeşlikti. Gösteride Fransız milli marşı söylendi.” Öte yandan bazıları ise “Neden gösteri-
ye katılanlar terörü ve İslam adına cinayet işlenmesini kınayan sloganlar atmadı? Neden ‘Allahu 
Ekber’ sloganları attılar? Bu ifadeyi kendisini havaya uçurmak ve sivilleri katletmek isteyen kişiler 
kullanıyor!” şeklinde itirazda bulundu.
Gösterilere dönecek olursak, gösteride Allahu Ekber sloganını atanlar, bu ifadeyi üç kez tekrar ettikten 
sonra şu açıklamayı yaptı: “Bu ifadeyi her gün söylediğimiz dini bir ibare olduğu için tekrarlamak 
istiyoruz. Bu ifadenin medyanın göstermek istediği gibi terörle ve savaş açıldığının ilan edilmesiyle 
hiçbir ilişkisi yoktur. Bu ifade namazlarımızda tekrar ettiğimiz bir ibaredir. Aynı zamanda gündelik 
hayatımızda bir şey ya da bir durum hoşumuza gittiğinde de bu ibareyi kullanırız.”
Saide Belkıs şunları söylemektedir: “Bir kadın olarak ben ayrımcılığı hissediyorum. Bana karşı, 
çalışmaya, yüzme havuzuna gitmeye veya çocuklarımla okul gezisine katılmaya hakkım olmadığı 
söylendiğinde bu ayrımcılığı hissediyorum. Özgür olmak ve istediğimi yapmak istiyorum. İstediğimi 
giymek istiyorum. Benim özgürlük tanımım budur.”
Cezayirli Meryem el-Ömer ise şöyle demektedir: “Bir kadının istediği şekilde yaşama hakkı vardır. 
Çünkü biz özgürlüğe son derece önem veren bir ülkede yaşıyoruz. Bizler kimsenin ne giydiğimize 
karışmasını istemiyoruz. Kadınlar başörtüsü takmak ya da takmamakta özgürdür. Bu onun Fransa 
Devleti tarafından korunması gereken kişisel özgürlüğüdür. Bazıları başörtüsünün İslam’la ilişkili 
olduğunu sanıyor. Biraz araştırma yapsalar, başörtüsü ve örtünmenin tüm semavi dinlerin ortak inanç 
ve esaslarından olduğunu görürler. Bazı devletlerin başörtüsünden duydukları korku, atom bombasın-
dan duydukları korku kadar büyük. Bunun nedeni ise belli değil ve anlaması da mümkün değil. Ben 
bu gösteriyi ve özgürlük talebiyle yapılan tüm barışçıl gösterileri destekliyorum. Ki bu da başörtülü 
bir kadının en temel haklarından birisidir.
Aktivist Huveyda Ali ise şunları söylemektedir: “Laik bir devlet olarak Fransa, burada yaşayan her-
kesin özgürlüğüne saygı duymalıdır. Medya ise her bireyin siyasete aykırı olmadığı sürece istediğini 
giyme hakkı olduğu üzerinde durmalıdır. Aksi takdirde bu çifte standart olacaktır. Bizim herkese saygı 
duyduğumuz gibi herkes de bize saygı duymalıdır.
Zühre el-Abadi ise şöyle demektedir: “Açıkçası ben birçok nedenden ötürü gösteriyi faydalı bul-
madım. Bu sebeplerin birincisi, gösteride atılan sloganların birbiriyle tutarsız olması ve organize bir 
şekilde hareket edilmediğinden, herkesin dilediği gibi davranmasıydı. Nitekim “Din Eleştirisine Evet, 
İnananlara Yönelik Nefrete Hayır” gibi mantıksız sloganlar atıldı. Dinimiz biz demek. Bu yüzden biri 
gelip, “Sana saygı duyuyorum ama dinine saygı duymuyorum. Çünkü dininiz terör ve şiddet çağrısı 
yapıyor” demesi kabul edilecek bir şey değildir. Bu mantık kabul edilemez. Sadece kendilerini temsil 
eden bireysel eylemlerde bulunan kişileri eleştirebilirler. Ancak böyle bir kişi dini temsil edemez. 
Çünkü o dini doğru bir şekilde uygulamıyordur. Bu kişinin eylemi kendi hatasıdır ve dinin suçu ol-
amaz. Kendimizi ispat etmeli ve dinimizi doğru bir şekilde ve gerçek suretiyle göstermeliyiz. Böylece 
İslamofobya ya da başka bir dine karşı korku oluşmayacaktır. Din, muamelattır. İlk yapmamız gerek-
en şey ise muamelatımızı düzeltmektir.

ي
ك

ي تر
عرب

هللا أكــرب نــداء أصبــح لصيقــاً ابإلرهــاب بفضــل مــن شــوه اإلســام مــن أمثــال داعــش فرنســا دولــة علمانيــة التقبــل أي رمزمــن 
الرمــوز الدينيــة بــكل مؤسســات العمــل حــى املســيحن ممنــوع عليهــم إظهــار الصليــب علــى صدورهــم يف أوقــات العمــل.

وال تــزال وســائل اإلعــام يف فرنســا، تناقــش املظاهــرة الــي جــرت يف ابريــس والــي كانــت ضــّد )االســاموفوبيا- الرهــاب مــن 
اإلســام(، ألهنــا مظاهــرة أدت إىل انقســام بــن األحــزاب السياســية، وهــذا االنقســام بــرز أيضــاً يف مواقــف بعــض املســلمن 

أنفســهم مــا بــن مؤيــد ومعــارض، فمــاذا حــدث؟ ومــا هــي أســباب املظاهــرة، ومــا كانــت الظــروف الــي مــّرت فيهــا؟
هذه مناذج مما تناقلته وسائل إعام فرنسية:

- منــذ مــدة، اثر جــدل حــول حجــاب ســيدة كانــت برفقــة ابنهــا خــال رحلــة مدرســية، وبعدهــا بفــرتة، حــاول رجــل 
فرنســي حــرق ابب مســجد يف مدينــة )ابيــون(، وأطلــق النــار علــى رجلــن كاان أمــام املســجد، وأصاهبمــا جبــراح بليغــة، وفــق 
هــذا التوتــر مّت اقــرتاح تنظيــم مظاهــرة ترفــض هــذا اجلــّو املشــحون والــذي بــدا ابلنســبة للبعــض مــن الفرنســين أنــه جــّو كاره 
ومتييــزي ضــّد املســلمن يف فرنســا، وأنــه بدايــة رمبــا لســن قوانــن ســتحّد مــن حريــة املســلمن أكثــر فأكثــر. انطلقــت املظاهــرة 

يف ابريــس ووصــل عــدد املشــرتكن إىل أكثــر مــن 13 ألــف شــخص.
- خافات، وتفاصيل أاثرت الكثر من اجلدل:

مــن الشــعارات الــي مّت رفعهــا خــال املظاهرة،)نعيــش معــاً، هــذا أمــر مهــم(، )التضامــن مــع النســاء احملجبــات(، )نعــم لنقــد 
الديــن، ال لكراهيــة املؤمنــن(. وهنــاك امــرأة حّولــت علــم فرنســا إىل حجــاب قائلــًة: )هــذا رمــز حلــيب هلل وحــيب لفرنســا(، 
ابملقابــل كان إمــام بــوردو )طــارق وبــرو( مــن املعارضــن هلــذه املظاهــرة، وقــال إنــه ليــس ضــّد املظاهــرات، لكــن هــو مــع 

مظاهــرات تســاعد علــى التهدئــة، وال تقــود إىل توتــر أكثــر.
شــارك يف املظاهــرة عــدد ال أبس بــه مــن ممثلــي اليســار الفرنســي ولعــل مــن أبزهــم كان )جــون لــوك ميلنشــون(، وقــال 
املتحــدث ابســم حركتــه: كانــت مظاهــرة للســام واألخــوة، وقــد غنــوا النشــيد الفرنســي يف حــن اعــرتاض آخــرون قائلــن: 
ملــاذا مل يرفــع النــاس خــال هــذه املظاهــرة شــعارات تديــن اإلرهــاب والقتــل ابســم اإلســام؟ وملــاذا أخــذوا يــرددوا عبــارة )هللا 

أكــرب(؟ فهــي عبــارة يقوهلــا شــخص يريــد تفجــر نفســه وقتــل النــاس املدنيــن!
وابلعــودة إىل املظاهــرة، جنــد أن مــن ردد عبــارة )هللا أكــرب( قــال للنــاس وبعــد ترديدهــا لثــاث مــرات: نريــد ترديــد هــذه 
العبــارة، ألهنــا عبــارة دينيــة، نقوهلــا كل يــوم، وليــس هلــا أبعــاد إرهابيــة كمــا حيــاول اإلعــام نقــل ذلــك، والقــول أبهنــا عبــارة 
إلعــان احلــرب، هــي عبــارة نقوهلــا يف كل صــاة، وميكــن قوهلــا يف حياتنــا اليوميــة عندمــا نعجــب بشــيء أو أمــر مــا...اخل
- قالــت )ســائدة بلقيــس(: )أان كامــرأة، أشــعر ابلتمييــز، أشــعر بتمييــز ضــدي عندمــا يقولــون يل أنــه ال حيــق يل العمــل، 
وال الذهــاب إىل املســبح، وال أرافــق أطفــايل خــال نزهــة مدرســية، أريــد أن أكــون حــرة وأفعــل مــا أريــده، وألبــس مــا أريــده، 

وهــذا هــو تعريفــي للحريــة(.
وقالــت )مــرمي العمــر( مــن اجلزائــر: )املــرأة هلــا احلــق أن تعيــش ابلطريقــة الــي تريدهــا ألننــا نعيــش يف بلــد يتمســك ابحلريــة 
وال نريــد ألحــد أن يتدخــل مبــا نرتديــه، املــرأة حــرة أبن تلبــس احلجــاب أو تكــون بــا حجــاب هــي حريتهــا الشــخصية الــي 
جيــب صيانتهــا مــن الدولــة الفرنســية، البعــض يظــن أن احلجــاب مرتبــط ابإلســام، ولــو درســوا الظاهــرة لوجــدوا أن احلجــاب 
والســرت مــن عقائــد وأصــول مجيــع األداين الســماوية، خــوف بعــض احلكومــات مــن احلجــاب يضاهــي خوفهــم مــن قنبلــة 
نوويــة والســبب غــر واضــح وغــر مفهــوم أبــداً، وأان مــع هــذه املظاهــرة وكل وقفــة ســلمية للمطالبــة ابحلريــة وهــذا اقــل حــق 

مــن حقــوق املــرأة احملجبــة.
والناشــطة )هويــدا علــي( قالــت: )فرنســا كدولــة علمانيــة عليهــا أن حتــرتم حريــة كل شــخص فيهــا، وعلــى اإلعــام الرتكيــز 
علــى أن اإلنســان مــن حقــه أن يرتــدي مايريــد مبــا أنــه اليعــارض سياســتها وإال هــذا يعــي الكيــل مبكيالــن، فكمــا حنــرتم 

اجلميــع علــى اجلميــع أن حيرتمنــا.
)زهرة العبادي(: اان بصراحة لقيت املظاهرة غر جمدية ألسباب كثرة، 

أوهلــا وجــود تناقــض ابلشــعارات وعــدم وجــود توافــق وســوء ابلتنظيــم وكل يغــي علــى ليــاه، وهنــاك شــعارات غــر منطقيــة 
أبــداً مثــل ) كيــف يعــي نعــم لنقــد الديــن ال لكراهيــة املؤمنــن( هــذا الشــعار ليــس عقانيــاً، ديننــا هــو حنــن وليــس مقبــوال 
أن أييت أحدهــم ويقــول:أان أحرتمــك لكنــي ال أحــرتم دينــك ألن دينكــم يدعــو إىل اإلرهــاب والعنــف، أكيــد هــذا الــكام 
واملنطــق مرفــوض،  ممكــن أن يوجهــوا النقــد ألشــخاص يقومــون أبعمــال فرديــة متثلهــم ولكنهــا ال متثــل دينهــم كوهنــم ال 
يطبقونــه ابلشــكل الصحيــح، وهــذا تقصــر منهــم وذنبهــم وليــس ذنــب الديــن، علينــا إثبــات أنفســنا وإظهــار ديننــا ابلشــكل 
الصحيــح والصــورة احلقيقــة هنــا لــن يكــون فوبيــا مــن االســام أو غــره مــن األداين،الديــن معاملــة وأول مــا جيــب أن نبــدأ 

بــه هــو الرقــي يف التعامــل.
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مل يعــد أتثــر الربيــع العــريب حمصــورًا يف منطقتــه اجلغرافيــة احملــددة، بــل بــدأ إشــعاعه ينتقــل إىل حميطــه اإلقليمــي الــذي 
هــو اآلخــر مهيئًــا لانتفــاض، والثــورة علــى حكامــه ونظمــه، الــي حتمــل ذات بنيــة النظــم العربيــة، جلهــة الفســاد 

واالســتبداد، مــع هوامــش ضيقــة، واختافــات بســيطة، تبًعــا لطبيعــة كل نظــام لوحــده.
لقــد وصــل أتثــر الربيــع العــريب إليــران اجلــار االقليمــي، العــدو، الــذي يعبــث يف املنطقــة عــرب تدخلــه املباشــر، أو عــرب 
أدواتــه ووكائــه احملليــن، لينتقــل التأثــر بينهمــا بصــورة عكســية، وتصبــح ايــران متأثــرة ابنتفاضــات اجلــوار العــريب، 
امللتهــب، وعلــى رأس أولوايتــه حتجيــم املشــروع االيــراين_ الفارســي وإخراجــه مــن دول املنطقــة، فنظــام املــايل الــذي 
حــول العــراق وســورية ولبنــان واليمــن اىل مســتعمرات لــه، ومناطــق نفــوذ وهيمنــة ملشــاريعه، هــا هــو يتلقــى أتثــر الثــورة 
الشــعبية العراقيــة، وأخواهتــا العربيــات األخــرايت، ســريًعا، وقبــل أن تصــل هــذه األخــرة إىل مبتغاهــا أو هناايهتــا، 
ابنتفاضــة كبــرة طــال انتظارهــا علــى نظــام ثيوقراطــي_ اســتبدادي جــوّع االيرانيــن وبــدد ثرواهتــم يف مغامراتــه غــر 

احملســوبة، وسياســاته الطائشــة الــي يواجــه هبــا العــامل.
منــذ أن وصــل اخلميــي إىل الســلطة بــدأت معــاانة الشــعب اإليــراين مــع نظامــه الــذي رفــع شــعار تصديــر الثــورة إىل 
جــواره االقليمــي، فصفــى معارضيــه، وضيــق هوامــش احلــرايت السياســية، والعامــة، وحصرهــا يف نطــاق نظامــه الــذي 
»أكل أبنــاءه« تباًعــا واحــًدا بعــد اآلخــر، وطرفًــا تلــو طــرف، ليصبــح حماصــرًا لذاتــه ومتقوقًعــا علــى نفســه، بعيــًدا 
عــن شــعبه وقــواه السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة. مــأزوم حيــاول أن جيــد لنفســه حلــواًل عــرب تدخاتــه ومشــاريعه 
االقليميــة، ليكــرس نفســه العًبــا حيســب لــه حســاب علــى صعيــد املنطقــة يعــوض بذلــك خســاراته وهزائمــه وفشــله 

علــى صعــد خمتلفــة.
ال شــك أن انتفاضــة الشــعب االيــراين تســتمد شــجاعتها مــن انتفاضــي الشــعبن اللبنــاين والعراقــي اللتــن مهــا يف 
أحــد معانيهمــا العميقــة ثورتــن علــى املشــروع االيــراين، وأدواتــه، وأذرعــه، وحتــاوالن تقويضــه و« االنقــاب » عليــه، 
بعــد أن ضــاق الشــعبان ذرًعــا بــه وابســتلحاقهما بــه واســتتباًعا لــه. وال شــك أبــًدا، ببطولــة ورايدة الشــعبن الســوري 
واليمــي، أواًل، يف مواجهــة هــذا املشــروع الطائفــي اخلبيــث علــى مســتوى املنطقــة الــذي توهــم أن الوقــت والظــروف 

مواتيــة لــه متاًمــا، حتــت حجــج ومزاعــم اترخييــة ابطلــة.
انتفاضــة الشــعب االيــراين أبعــد مــن االحتجــاج علــى رفــع  أســعار البنزيــن، أو البــرتول ومشــتقاته، وأعمــق مــن بعــض 
القضــااي املطلبيــة املعاشــية، إهنــا أزمــة نظــام تراكمــت مشــاكله عــرب أربعــة عقــود حــى أصبحــت مزمنــة، وغــر قابلــة 
للعــاج، إال ابقتاعــه وخلعــه، تعــرب عــن ذلــك مطالــب احملتجــن حبقهــم يف احليــاة الكرميــة ) ال غــزة وال لبنــان ( 
وحــرق صــور اإلمــام اخلميــي، وخليفتــه علــي خامنئــي املوصــوف ابلديكتاتــور )املــوت للديكتاتــور(، الــذي يعتــرب 

املــس هبمــا مــن كبائــر األمــور يف نظــام آايتــه ومرشــده أوليــاء هللا علــى خلقــه وعبــاده.
والخيفــى علــى أي متابــع أتثــر العقــوابت األمركيــة، والغربيــة، علــى نظــام مــايل طهــران الــي فعلــت فعلهــا مــع 
توقــف صــادرات النفــط كليًــا، الــي تعتــرب املصــدر األســاس لاقتصــاد االيــراين، مــا تســبب بوقــف شــبه كلــي ملشــاريع 
التنميــة، وتضخــم وصــل ألكثــر مــن 40% يف األشــهر األخــرة، ومعــدالت بطالــة تتجــاوز 12%، ورزوح أكثــر مــن 
نصــف الســكان حتــت خــط الفقــر العاملــي، يف الوقــت الــذي ينفــق فيــه املليــارات علــى حروبــه يف ســورية واليمــن، 
وعلــى أدواتــه يف لبنــان والعــراق، مــن خزائــن شــبه فارغــة حســب التقاريــر الدوليــة، إضافــة ملــا ينفقــه علــى مشــاريع 

ختصيــب اليورانيــوم لتدخلــه عــامل الكبــار.
النظــام االيــراين يواجــه، اليــوم، أزمــات عديــدة وكبــرة وســيحصد نتائــج سياســاته ومحاقاتــه يف وقــت قريــب، ولــن 
يكــون ســهًا عليــه ختطــي كل ذلــك، أو جتــاوزه، دون مراجعــات عميقــة وحقيقيــة، غــر مؤهــل هلــا حبســب بنيتــه 

وطبيعتــه.
علــى النظــام االيــراين أن يواجــه التحــدايت الداخليــة ومطالــب املتظاهريــن احملقــة واملشــروعة، وأن يواجــه شــعوب 
املنطقــة الــي تقاتلــه يف أماكــن عديــدة، وأن يواجــه العــامل واجملتمــع الــدويل الــذي مل يعــد حيتمــل سياســات املــايل 

وطموحاهتــم الــي جتــاوزت كل احلــدود واهلوامــش املســموح هبــا، أو املقبولــة دوليًــا وإقليميًــا.

Artık Arap Baharı’nın etkisi yalnızca belirli coğrafyayla sınırlı değil. Aksine kıvılcımları yük-
selmeye hazır son nokta olan civar bölgelere de sıçramaktadır. Aynı şekilde yöneticisi ve rejimiyle 
birlikte Arap rejimlerini muhatap alan devrim de, her rejimin kendisi içerisindeki yolsuzluk ve 
zorbalığa, dar kalıplara, basit anlaşmazlıklara karşı devam etmektedir.
Arap Baharı’nın etkisi, bölgesel komşu ve düşman olan İran’a ulaşmıştır. İran bölgeye ya doğru-
dan müdahale etmekte ya da yerel vekillerini bu alanda kullanmaktadır. Ancak taraflar arasında-
ki etki tersine dönmekte, İran’ın kendisi komşu Arap bölgelerindeki hararetli ayaklanmalardan 
etkilenmektedir. Bu Arap ülkelerinin önceliklerinin başında, İran-Pers projesini dizginlemek 
ve bu projeyi bölge devletlerinden uzaklaştırmak vardır. Zira Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’i 
sömürgesi ve projesinin nüfuz ve hakimiyet alanı haline getiren Molla rejimi, şimdi Irak’taki halk 
devriminin ve diğer Arap ülkelerindeki devrimlerin etkilerini, bu devrimler hedefine ulaşmadan 
önce hissetmektedir. İşte bu devrimler İranlıları aç bırakan ve servetlerini planlı komplolarında, 
tüm dünyayı etkileyen pervasız politikalarında kullanan teokratik-zorba rejime de ulaşmış du-
rumdadır.
Humeyni iktidara geldiğinden beri İran halkı rejim eliyle sıkıntı çekmektedir. Rejim, devrimi 
bölgedeki komşularına ihraç etme sloganları atmış, muhaliflerini tasfiye etmiş, siyasi ve kamusal 
özgürlükleri kısıtlamış, bu özgürlükleri “evlatlarını yiyen” rejime hasretmiştir. Böylece kendisini 
kuşatma altına almış ve yalnızlaştırmıştır. Halkından ve siyasi, toplumsal, ekonomik güçlerinden 
uzaklaşmıştır. Bir kriz içerisinde kalmış ve kendisine bölgeye müdahalede bulunmak ve projeler 
üretmek vasıtasıyla çözüm yolu bulmaya çalışmıştır. Sonunda da bölgede yaptıklarıyla diğer al-
anlardaki kayıp ve yenilgilerini bölgeden telafi etme yoluna gitmiştir. 
İran halkının ayaklanmasının, içerisinde İran’ın, maşalarının ve uzantılarının projesine karşıt an-
lamlar barındıran Lübnan ve Irak halklarının ayaklanmalarından cesaret aldığında şüphe yoktur. 
Bu iki halk söz konusu projeden bıkmış ve “devrim”i baltalamak istemiştir. Aynı şekilde Suriye 
ve Yemen halklarının kahramanlık ve liderliğinin, asılsız tarihsel iddialarla şartların kendisi için 
tamamen uygun olduğu vehmine kapılan bu çirkin mezhepsel projenin karşısındaki konumu da 
hiç şüphesiz son derece önemlidir. 
İran halkının ayaklanması, yalnızca benzin, petrol veya bununla ilişkili ürünlerin fiyatların artışını 
protesto etmekten ötedir. Yine yaşam şartlarıyla ilgili bir takım taleplerden de derindir. Bu ayak-
lanma, rejimin yol açtığı ve 40 yıldır biriken ve kronik hale gelen ancak çözülemeyen sorunların 
bir sonucudur. Bu, protestocuların “Ne Gazze Ne De Lübnan” şeklinde sloganlar atarak onurlu 
bir hayat istemeleri, İmam Humeyni’nin ve diktatör olarak tanımlanarak aleyhinde “Diktatöre 
Ölüm” sloganları atılan Ali Hamaney’in fotoğraflarını yakmalarında kendisini göstermektedir. 
Nitekim halkına ve kullarına bir evliyaullah mesabesinde görülen bu iki isme dokunulması, bu 
rejim içerisinde çok büyük bir hadise addedilmektedir.
Olayları takip edenler, ABD ve Batı’nın Tahran’daki Molla rejimine yönelik yaptırımlarının et-
kilerini açıkça görmektedir. Zira rejim petrol ihracatını tamamen durdurmuştur ki bu ihracat, 
İran ekonomisinin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bunun sonucunda kalkınma planları 
neredeyse durma noktasına gelmiş ve enflasyon son aylarda %40’tan fazla artmıştır. İşsizlik oranı 
%12’nin üstüne çıkmış, nüfusun yarıdan fazlası yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Diğer yan-
dan rejim, Suriye ve Yemen’de yaptığı savaşlar için, yine Lübnan ve Irak’taki maşalarına mil-
yarlar harcamaktadır. Bu harcama ise uluslararası raporlara göre boşalma noktasına gelmiş olan 
hazineden yapılmaktadır. Öte yandan İran, büyük devletlerin arasına girebilmek için uranyum 
zenginleştirmesine de harcamalar yapmaktadır.
İran rejimi bugün, yakın zamanda politikaları ve çılgınlıklarının bedelini ödeyeceği büyük ve çok 
sayıda krizle karşı karşıyadır. Tüm bunları aşması ise kendisini iyiden iyiye ve gerçek anlamda 
gözden geçirmediği sürece kolay olmayacaktır. Ancak yapısı göz önüne alındığında, bunu yap-
acağa da benzememektedir.
İran rejimi, iç sorunlarıyla ve protestocuların haklı ve meşru talepleriyle yüzleşmelidir. Aynı şekil-
de çeşitli alanlarda kendileriyle savaştığı bölge halklarıyla da yüzleşmelidir. İran ayrıca, Molla 
rejiminin izin verilen tüm sınırları aşan yahut uluslararası ve bölgesel ölçekte kabul edilmeyen 
politika ve isteklerine artık tahammül etmeyen uluslararası toplum ve dünyayla da yüzleşmelidir.

ي
ك

ي تر
عرب

المنطقة على مواعيد مع تغيرات كبرى 

عبدالرحيم خليفة 
Abdurrahim Halife

Bölge Büyük Değişimlere Gebedir

كاتب سوري
Suriyeli Yazar



22

Türkçe ي
ك

تر

نظمنــا زايرة عمــل حبثــي إىل إيــران ســنة 1991 حتــت مظلــة »وقــف األحبــاث اإلســالمية« إبشــراف أســتاذن 
علــي أوزيــك. وبعــد عــام مــن ذلــك عقــدن نــدوة يف فنــدق ترابيــا برتكيــا. ومتــت دعــوة علمــاء مــن الســّنة والشــيعة 
حلضــور هــذه النــدوة. ويف هنايــة النــدوة أذيــع اإلعــالن اخلتامــي لنتائجهــا والــذي كانــت إحــدى فقراتــه حــول 
كيفيــة تشــكيل احتــاد بــني الســنة والشــيعة )اجلعفريــة( علــى الرغــم مــن االختــالف بينهمــا. كانــت الفقــرة مبثابــة 
تقــدمي حــل لذلــك يعتمــد علــى الفــرق القائــم فيمــا بــني »أصــول الديــن وأصــول املذهــب”. وكنــا قــد رأينــا خــالل 

زايرتنــا إىل إيــران، أن قســًما مــن العلمــاء والسياســيني يف إيــران يتبنــون هــذا احلــل.
خــالل جلســة نقــاش مــع شــخصيات دينيــة شــيعية بلقــب »آيــة هللا«، طــرح صديــق لنــا هــذا الســؤال »انتــم 
تعتــربون أن اإلمامــة هــي إحــدى أســس اإلميــان، أمــا حنــن فننظــر إليهــا علــى أهنــا مســألة فقهيــة، فهــل تعتربوننــا 

إذن غــري مؤمنــني وفــق هــذا التفســري؟«.
ــاك أصــول  ــاك أصــول للديــن، وهن ــه مســة االحــرتام، »هن وردًّا علــى ســؤاله أجابــه أحــد »آيــة هللا« تبــدو علي
املذهــب. الفــرق القائــم بيننــا وبينكــم ليــس علــى أســاس مبــادئ اإلميــان، بــل علــى أســس املذهــب. ابلتــايل، 
مفهومكــم حــول اإلمامــة خيــرج مــن »اجلعفريــة«، لكنــه ال يعــين خروجكــم مــن اإلميــان أو مــن اإلســالم، وأنتــم 
كســّنة فإنكــم ابلنســبة لنــا إخــوة يف الديــن… أمــا اهلــدف الــذي ميكــن أن نتوصــل إليــه كاتفــاق فيمــا بــني 
الطوائــف، فإنــه علــى هــذا الشــكل: اعتقــاد أهــل التســنن يبقــى هلــم، واعتقــاد أهــل التشــّيع يبقــى هلــم، حيــث 
ال ميكــن أن يكــون هنــاك اتفــاق وتوحــد مطلــق بــني العقائــد. لكــن علــى اجلانــب اآلخــر، هنــاك عــامل كافــر، 
وعــامل مســلم، وهنــاك منافــع مشــرتكة للمســلمني، وعــدو مشــرتك ضدهــم؛ ويف هــذه املواضيــع ميكــن أن يتحقــق 
ــا كإخــوة، وكل هــذا ممكــن. وهــذا الشــيء الــذي ميكــن  ــا، وأن ننظــر فيمــا بينن احتــاد، وأن نقــرتب مــن بعضن

أن يتحقــق«.
ولقد شهد نئب وزير الثقافة يف جملس آخر، شيًئا شبيًها عاطفيًّا هلذا النوع من النقاش.

ــران منــذ ســنوات عديــدة، ولديــه أنشــطة  ــاك مــا يســمى بـــ »مركــز التقــارب بــني املذاهــب« موجــود يف إي هن
ــا. ويف كل تلــك االجتماعــات، كان  ــران او تركي خمتلفــة. ولقــد حضــرت اجتماعــات هلــذا املركــز ســواء يف إي
الطرفــان )الســنة والشــيعة( يدلــون خبطــاابت ال تســتثري غضــب اآلخــر، إال أن مــا تــال تلــك اخلطــاابت مــن 
فعاليــات كان مــن الواضــح أن هدفهــا هــو نشــر التشــّيع. يف النهايــة لــو مت تطبيــق صيغــة االحتــاد املذكــورة 
ــة، وملــا ســعوا لكســب النجاحــات علــى حســاب آخــر، بــل كان  أعــاله، ملــا قــام الطرفــان بنشــاطات مذهبي

كالمهــا صفًّــا واحــًدا يف مواجهــة العــدو املشــرتك ضدهــم، ولــكان حــل املشــاكل العالقــة أمــًرا أســهل.
لقــد مــرت عشــرون ســنة علــى ذلــك احلــدث، ولقــد تســربت ميــاه وميــاه مــن حتــت تلــك اجلســور، حــى وصلنــا 
إىل يومنــا هــذا، وحصــل أن قــام وفــد مــن إيــران بــزايرة إىل االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني يف قطــر. خــالل 
تلــك الــزايرة التقــى الوفــد برئيــس االحتــاد الربوفيســور د. الريســوين، واألمــني العــام لالحتــاد علــي قــره داغــي، 
والرجــالن حتــداث إىل الوفــد الزائــر، وكان حديثًــا شــفافًا صادقًــا كمــا أنــه خــاٍل مــن أي فعــل أو قــول جمــّوف 
حيــول بــني التقــارب والوحــدة. الالفــت أن الوفــد الزائــر أشــار دون ذكــر اســم، إىل أن الرئيــس الســابق لالحتــاد 

)القرضــاوي( قــام بتكفــري الشــيعة.
يف املقالــني القادمــني، ســاعمل علــى اختصــار ذلــك النقــاش الــذي دار. أمــا يف هــذا املقــال، ســأحاول شــرح مــا 
مت قصــده مــن أن القرضــاوي قــام بتكفــري الشــيعة. لقــد اكــن القرضــاوي علــى برنمــج يف قنــاة اجلزيــرة، وســئل 
حينهــا عــن »مــا حكــم الذيــن يشــتمون الصحابــة ويســتخدمون ضدهــم ألفاًظــا مشــيئنة إزاءهــم، أو يذهبــون 
إىل أبعــاد مــن ذلــك حيــث يكفــرون قســًما مــن الصحابــة بعــد وفــاة النــي صلــى هللا عليــه وســلم، هــل هــؤالء 
خيرجــون مــن اإلســالم أم ال؟«. أمــا القرضــاوي فلقــد ذكــر مــا قّدمــه الصحابــة لإلســالم، وذكــر املــدح الــذي 
جــاء حبقهــم يف القــرآن واحلديــث، مث قــال »حينمــا يصــل القــول ضــد الصحابــة هلــذه النقطــة مــن غــري احتمــال 

لتأويــل، فإنــه صاحبهــا يكــون قــد خــرج مــن اإلســالم«.
يف اللقــاء ذاتــه ذكــر القرضــاوي، أنّــه كان علــى تواصــل مــع مركــز احلــوار بــني املذاهــب، وأنــه اشــرتك يف غالبيــة 

الفعاليــات، إال أنــه الحــظ أن جــل تلــك الفعاليــات كانــت يف ســبيل نشــر لتشــيع، ال احلــوار بــني املذاهــب.
بعد كل ما سبق، نتساءل هل يوجد اليوم يف إيران عمائم ترتكب قلة األدب تلك؟

لقد شاهدت عدًدا من الفيديوهات.
خــالل زايريت القدميــة إىل إيــران، أخــربين أكثــر مــن »آيــة هللا« أهنــم ال يصّوبــون تكفــري الصحابــة أو شــتمهم. 

إال إن كانــوا قــد حتدثــوا أمامــي هكــذا مــن ابب التقيــة.
دعــون نــرى مــاذا قــال العلمــاء اإليرانيــون الذيــن زاروا االحتــاد، ال ســيما حــول هــذه القضيــة، وابملقابــل مــاذا 

قــال علمــاؤن؟.

1991 yılında İSAV (İslam Araştırmaları Vakfı) hocamız Ali Özek başkanlığında bir 
İran araştırma gezisi düzenlemişti. Bir yıl sonra da Tarabya Oteli’nde bir sempozyum 
yapıldı. Bu sempozyoma Sünnî ve Şîî alimler davet edilmişti. Sempozyumun sonunda 
yayınlanan sonuç bildirisinde Sünnî-Şîî(Caferî) toplulukları arasında itikad farkına 
rağmen nasıl bir birlik oluşturulabileceği maddesi de yer almıştı. Bu madde “dinin 
usulü ile mezhebin usulü” farkına dayalı bir çözüm teklif ediliyordu. Seyahatimizde 
işte bu maddede yer alan çözümün bir kısım İran uleması ve siyasileri arasında da 
benimsenmiş olduğunu görmüştük.
Ayetullahların bulunduğu bir sohbette bir arkadaşımız şunu sordu: “Siz imâmeti iman 
esaslarından biri sayıyorsunuz, biz ise onu bir fıkıh (amel) meselesi olarak görüyor ve 
sizden farklı inanıyoruz, bu durumda biz —size göre— imansız mı oluyoruz?”
Orada saygı gören bir âyetullah şu cevabı vermişti: “Dînin usûlü vardır, mezhebin 
usûlü vardır. Sizin bizden farkınız dînin usûlünde (prensiplerinde, inanç esaslarında) 
değildir, mezhebin usûlündedir. Sizin imâmet anlayışınız sizi Ca’ferî olmaktan çıkarır, 
mümin ve Müslüman olmaktan çıkarmaz, siz Sünnî olarak da bizim din kardeşlerim-
izsiniz… Bizim mezhepler arasındaki ittifâkta ulaşabileceğimiz hedef olsa olsa şu 
olur: Ehl-i tesennünün (Sünnîlerin) itikâdı kendilerinde kalır. Ehl-i teşeyyü’ün (Şîîler-
in) itikâdı da kendilerinde kalır, itikât konusunda bir tevhid, bir ittifâk olamaz. Ama 
bunun ötesinde bir küfür alemi, bir İslâm âlemi var. Müslümanların ortak menfâatları 
var. Ortak düşmanları var. Bu konularda iş birliği, bu konularda birbirimize yaklaş-
mak, birbirimize kardeşçe bakmak mümkündür. Budur olabilecek şey…”
Kültür Bakanı Yardımcısı da bir başka sohbette aynı duygu ve düşünceyi tekrarla-
mıştı.
İran’da yıllardan beri mevcut olan ve faaliyet gösteren “Mezhebler Arası Yakınlaştır-
ma Merkezi” de var. Bu derneğin hem İran’da hem de Türkiye’de yaptığı birer to-
plantıya katılmıştım. Bu toplantılarda iki taraf da suya sabuna dokunmayan konuşma-
lar yapıyorlardı, ama daha sonraki faaliyetlere bakınca asıl maksadın Şîîliği yaymak 
olduğu anlaşılıyordu. Halbuki yukarıda zikrettiğim birlik formülü samimi olarak 
uygulansaydı iki taraf da mezhepçilik yapmaz, mezhebine adam kazamanın peşinde 
olmaz, ümmetin ortak düşmanına karşı birleşmesi sağlanabilir, birçok ortak problem 
daha kolay çözümlenebilirdi.
Aradan yirmi yedi sene geçti, köprülerin altından nice sular aktı, derken günümüze 
geldik ve İran’dan bir heyet, Katar’da, Dünya Müslüman Alimler Birliği’ne bir zi-
yarette bulundu. Bu ziyarette Birliğin yeni başkanı Prof. Dr. Reysûnî ile genel sekret-
eri Prof. Dr. Ali Kadâğî ziyaretçilere muhatap oldular ve aralarında, yakınlaşmayı ve 
birliği engelleyen fiil ve kaviller üzerine açık ve samimi bir konuşma cereyan etti. Bu 
konuşmada Şîa tarafı, isim vermden birliğin önceki başkanı Karadâvî’nin Şî’ayı tekfir 
ettiğine de işaret ettiler.
Gelecek iki yazıda bu karşılıklı konuşmayı özetleyeceğim. Bu yazıyı ise Karadâvî’ye 
atfedilen Şî’ayı tekfir konusunu özetleyerek bitireceğim. Karadâvî’ye, vaktiyle 
el-Cezîre’deki bir programında, “sahâbeye küfür ve hakaret etmenin veya daha da il-
eri gidilerek Efendimiz’den (s.a.) sonra sahabenin İslam’ı terk ettiklerinden söz eden-
lerin dinden çıkıp çıkmayacakları” soruluyor. O da cevaben sahâbenin İslam’a azim 
hizmetlerinden bahsettikten Kur’an’da ve hadislerde onlarla ilgili övgüleri zikrettik-
ten sonra “sahabe aleyhindeki konuşmaların bu noktaya gelmesi halinde, hakaretler-
in tevil edilebilecek bir tarafı olmazsa yapanı islam’dan çıkaracağını” ifade ediyor. 
Karadavî aynı konuşmada mezhebler arası diyalog merkezinin faaliyetlerine de temas 
ederek bunların çoğuna katıldığını, yapılan faaliyetlerden daha ziyade Şî’anın, me-
zhebi yayma bakımından istifade ettiğini ekliyor.
Peki dün olduğu gibi bugün de İran’da bu edepsizliği irtikab eden sarıklılar var mıdır?
Birkaç tanesini videolardan izledim.
Bize takıyye yapmadılarsa seyahatimizde görüştüğümüz birçok âyetullah sahabeyi 
tekfir veya onlara hakareti tasvib etmediklerini söyediler.
Bakalım Birliği ziyaret eden İranlı alimler bu konu da dahil olmak üzere neler 
söylemişler ve bizimkiler ne demişler?

Hayrettin karaman

İslam Birliği ve İran
االتحاد اإلسالمي وإيران

خير الدين كارامان

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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منــذ إعــان الرئيــس املاليــزي مهاتــر حممــد أمــام الصحفيــن، عــن مبــادرة حــول عقــد قمــة إســامية مصغــرة يف ماليــزاي، والــذابب 
اإللكــرتوين العــريب مل يهــدأ علــى اإلطــاق علــى مواقــع التواصــل. هــل هنــاك حبــث عــن بديــل آخــر ملنظمــة التعــاون اإلســامي؟ 
هنــاك قمــة مت اإلعــان عنهــا حتــت اســم »قمــة كواالملبــور«، ســتنعقد بــن يومــي 18 و21 ديســمرب/كانون األول املقبــل، إىل 

جانــب ماليــزاي ستشــارك كّل مــن تركيــا وابكســتان وإندونيســيا وقطــر.
إن هــذه القمــة حتتضــن 5 دول تشــكل أقــوى وأضخــم كثافــة ســكانية مســلمة مــن غــر العــرب، حيــث يشــكلون جمتمعــن قرابــة 
550 مليــون نســمة. ولعــل أهــم خاصيــة مشــرتكة بــن تلــك الــدول ابســتثناء قطــر، أن اقتصاداهتــا ال تعتمــد علــى مواردهــا 
الطبيعيــة كــدول اخلليــج، بــل تعتمــد علــى إنتاجهــا، ومواردهــا البشــرية املتطــورة. حــى قطــر، فإهنــا تعتــرب ابلنســبة إىل نظراهتــا 

أكثــر جديــة يف البحــث عــن تنويــع مصــادر دخلهــا القومــي، بعيــًدا عــن النفــط والغــاز.
لكــن أبي حــال، مــا الســر وراء ختبــط اإلعــام الســعودي وحشــد قوتــه وإطــاق محلــة جمنونــة ضــد هــذه القمــة، منــذ إذاعــة 
خــرب انعقادهــا؟، هــل هــذه القمــة خلقــت لتكــون بديــًا عــن منظمــة التعــاون اإلســامي، أو ضــد الســلطة الطبيعيــة الــي يعتقــد 
أن اململكــة العربيــة الســعودية تتمتــع هبــا بفضــل احتضاهنــا مكــة واملدينــة؟ حســب جيــش الــذابب اإللكــرتوين مبواقــع التواصــل 

فاجلــواب هــو نعــم، القمــة حتمــل هــذا املســعى، ال ســيما يف الفــرتة األخــرة نظــرًا للعاقــة القائمــة بــن تركيــا والســعودية.
لكــن يف احلقيقــة ليســت هــي القمــة األوىل الــي جيتمعــون فيهــا. بــل هــذه القمــة ســتكون اخلامســة بعــد 4 خلــت قبلهــا. وكانــت 
القمــة األوىل قــد بــدأت عــام 2014 بدعــوة مــن مهاتــر حممــد، حينهــا مل يكــن رئيًســا للــوزراء، وقــد متكــن مــن إطــاق القمــة 
حبضــور مفكريــن مســلمن حــول العــامل، هبــدف إنتــاج منظومــة فكريــة سياســية إســامية جديــدة، ومــن مثّ هتيئتهــا وتطويرهــا. مث 
جــاءت القمــة الثانيــة وكا أول قمتــن مت عقدمهــا يف كواالملبــور، مث الثالثــة يف اخلرطــوم، تلتهــا الرابعــة يف إســطنبول والــي اشــرتك 

فيهــا مهاتــر حممــد عــرب الفيديــو مــن ماليــزاي بســبب انشــغاله ابحلملــة االنتخابيــة لرائســة الــوزراء.
يتــم عقــد كل قمــة حتــت عنــوان رئيســي، جيتمــع حتــت ســقفه أكثــر األمســاء أتثــرًا مــن املفكريــن واملثقفــن يف العــامل اإلســامي، 
هبــدف مناقشــة املشــاكل واألزمــات واملســامهة علــى الصعيــد الفكــري يف إنشــاء املســتقبل القــادم. محلــت القمــة األوىل اســم 
الرابعــة  الرشــيد«،  الثالثــة »احلكــم  والتنميــة«،  االســتقرار  والدميقراطيــة يف حتقيــق  احلريــة  والثانيــة »دور  املدنيــة«،  »الدولــة 
»االنتقــال الدميقراطــي«، أمــا اخلامســة وهــي اجلديــدة واليــت ســتعقد يف كواالملبــور، فإهنــا تنطلــق حتــت عنــوان »دور التنميــة 

يف الوصــول إىل الســيادة الوطنيــة«.
لقد لفت مهاتر حممد إىل أن 450 من القادة واملفكرين واملثقفن يف العامل اإلسامي، سيشاركون يف القمة، كما أكد أن 
القمــة املصغــرة ال تعتــرب بديــًا عــن منظمــات دوليــة، مثــل منظمــة التعــاون اإلســامي، وأردف قائــًا »هــذه القمــة، هــي مبــادرة 

صغــرة، فمنظمــة التعــاون اإلســامي منظمــة كبــرة للغايــة، وإبمكاننــا ضــم بقيــة الــدول األعضــاء فيهــا، إىل قممنــا مســتقبًا«.
يف احلقيقــة، إن القمــة إذن نشــاط نفــى عــن نفســه أن يكــون بديــًا منــذ بدايــة طريقــه، إال أنــه مــن الواضــح حاجــة؛ إنــه حاجــة 

لســد مــا تعجــز عنــه منظمــة التعــاون اإلســامي علــى ســبيل املثــال.
لألســف، إن منظمــة التعــاون اإلســامي ال تعتــرب مصــدر عــاج أو حــل لقضــااي وأزمــات املســلمن اليــوم. أمــا اململكــة العربيــة 
الســعودية فإهنــا بعيــدة للغايــة اليــوم عــن أن تّدعــي رعايتهــا للمــدن املقدســة حنــو قضــااي الســملن. إن الســعودية اعتمــاًدا علــى 
عاقاهتــا الدوليــة الــي متتلكهــا بفضــل قوهتــا املاليــة، لــو أهنــا تســتخدم قدراهتــا الســتطاعت بــكل ســهولة أن توفــر حيــاة أكثــر 

أمنًــا وكرامــة واســتقرارًا للمســلمن حــول العــامل.
إهنــا حالــة مأســاوية، إال أهنــا حقيقــة. ال ميكننــا أن نقــول أبّن الســعودية واإلمــارات ومصــر وغرهــا مــن الــدول القويــة؛ تبــدو 
فاعلــة وصاحبــة دور يف إجيــاد حــل يصــب بصــاحل املســلمن يف ميامنــار، وكشــمر وفلســطن وتركســتان وســوراي. أمــا يف اليمــن 

وليبيــا ومصــر، فــإن تلــك الــدول هــي املصــدر الرئيســي ملــا جيــري يف هــذه الــدول.
إننــا ال نراهــم حاضريــن بينمــا ننظــر إىل اخلطــر احملــّدق واملنتشــر يف العــامل ضــد اإلســام واملســلمن، واملتمثــل يف بــث الكراهيــة 

والعــداء لإلســام، حيــث ننظــر لــه كمشــكلة نبحــث هلــا عــن حــل.
بــل إن األمــر أبعــد مــن ذلــك، ال يتوقــف عــدم رؤيتهــم لذلــك علــى أنــه مشــكلة، بــل بتنــا نــرى خطواهتــم الــي تغــذي 
أصــًا ذلــك العــداء ضــد اإلســام. ال ســيما حينمــا نراهــم يقومــون بــزج العلمــاء املوقريــن واملعتدلــن يف الســجون دون 
أي هتمــة. إهنــم يســتهدفون وجهــات النظــر اإلســامية ومــن مثّ يتــم إنتــاج ونشــر اخلطــاابت املعاديــة لإلســام مــن قبــل 

إدارات تلــك البــاد أنفســهم.
كيــف يفكــر هــؤالء؟ هــل األمــر هبــذه الســهولة، أن يبتعــدوا عــن قضــااي املســلمن، بــل وينتجــوا أعــى األزمــات الــي 
تضر الشــعوب املســلمة، ومن مثّ يتصدرون املشــهد مبظهر قادة العامل اإلســامي؟ هل رأيتم قيادة أرخص من هذه؟.

نعــم صحيــح، ليــس هنــاك نيــة لقمــة كواالملبــور حــول هــذا، إال أن مــن عليهــم أن يثبتــوا أنفســهم حلــل األزمــات؛ عندمــا 
ال يقومــون بذلــك، فــإن أانًســا أكثــر خــرة منهــم ميلــؤون الفــراغ كــي يعكفــوا علــى إصــاح تلــك األزمــات.

لــو كان هــذا األمــر يدعــو للقلــق حقًّــا، فــإن احلــل ليــس يف اخلــروج ضــده، بــل تلبيــة هــذا النــداء احلســن واالشــرتاك فيــه. 
وبعــد قمــة كواالملبــور القادمــة ويف ضــوء إظهــار املســؤولية، فــإن القمــة القادمــة ميكــن أن تعقــد يف مكــة مثــًا، ومل ال؟.

Gazetelere Mahathir Muhammed tarafından başlatılan bir inisiyatif çerçevesinde Malezya’da 
mini bir İslam Zirvesi’nin toplanacağı yansıdığı andan itibaren Arap troller medyasını bir telaş 
almış durumda. İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bir alternatif arayışı mı var? Adı Kuala Lumpur 
Zirvesi olarak konulmuş olan ve 18-21 Aralık tarihinde toplanması beklenen Zirve Malezya’nın 
yanısıra Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Katar’ın da katılımıyla gerçekleşecek.
Zirve’de buluşacak ve toplam nüfusları 550 milyonu bulan bu beş ülke görünürde Arap dünyasının 
dışındaki en kalabalık ve en güçlü Müslüman nüfusunu oluşturuyor. Katar haricindeki hepsinin 
en önemli bir özellikleri de ekonomilerinin doğal kaynaklara dayanan Körfez ülkelerinin aksine 
kendi yetişmiş insan kaynaklarına, üretimlerine dayanıyor olması. Katar da aslında petrol-gaz 
dışı gelirlerini çeşitlendirme konusunda diğerlerine nazaran ciddi arayışlar içinde olan bir ülke.
Peki Kuala Lumpur Zirvesi’nde özellikle Suudi Arabistan medyasını bu kadar telaşlandıran, 
haberin düştüğü andan itibaren bu Zirve’ye karşı inanılmaz bir kampanya yürütmelerine yol 
açan ne var? Bu Zirve İİT’ye karşı veya Mekke ve Medine dolayısıyla Suudi Arabistan’ın İslam 
dünyasında sahip olduğu düşünülen doğal iktidarına karşı bir alternatif arayışı mıdır? Harekete 
geçmiş sosyal medya trol ordularına göre bu Zirve’nin böylesi bir arayışı var ve bilhassa son 
zamanlarda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyriyle belirlenen bir gündemi var.
İşin aslı Kuala Lumpur Zirvesi ilk defa toplanmıyor. Bu yıl yapılacak olan toplantı Zirve’nin 5. 
toplantısı olacak. İlki 2014 yılında yine Mahathir Muhammed’in girişimiyle, kendisi başbakan 
değilken başlatılan bu faaliyet dünya çapında Müslüman entelektüellerle yeni bir İslami siyasi 
düşüncenin üretilmesi, beslenmesi ve geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenmesi planlanan bir 
faaliyet olarak ortaya çıktı. İlk ikisi takip eden yıllarda aksamadan Kuala Lumpur’da, 3.’sü Har-
tum’da, 4.’sü de geçtiğimiz yıl Mahathir tekrar başbakan olarak seçilmeden hemen önce İstan-
bul’da düzenlendi. Bu sonuncusuna kendi girişimi olduğu halde seçim kampanyası dolayısıyla 
katılamayan Mahathir video konferans yoluyla Malezya’dan katıldı.
Her toplantının bir ana başlığı oluyor ve bu başlık altında Müslüman entelektüeller en yetkin 
isimleriyle bir araya gelerek sorunlarını tartışıyor ve geleceğin inşasına fikri düzeyde katkıda 
bulunuyor. İlki, “Sivil Devlet”,2.’si “Hürriyet ve Demokrasinin İstikrar ve Kalkınmaya etkisi”, 
3.’sü, “İyi Yönetim”, 4.’sü, “Demokrasiye Geçiş” başlığı altında yapılan bu çalışmaların şimdi 
Kuala Lumpur’da toplanacak olan beşincisinde “Milli Egemenliğe Erişimde Kalkınmanın Rolü” 
teması işlenecek.
Mahathir Zirve’yi tanıttığı toplantıda İslam dünyasından toplam 450 lider, düşünür ve entelek-
tüelin katılım sağlayacağı Zirve’nin İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara alternatif 
olmadığını vurgulamış ve “Söz konusu zirve küçük bir inisiyatif. İslam İşbirliği Teşkilatı çok 
büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda teşkilat üyesi diğer ülkeleri de zirvelere katabiliriz” 
demiş.
Gerçekten de yola çıkarken böyle bir alternatif olma iddiası olmayan bir faaliyetti bu ama belli ki 
bir ihtiyaçtan, mesela İİT’nin karşılayamadığı bir ihtiyaçtan doğmuştur.
Ne yazık ki, İİT bugün Müslümanların canalıcı hiçbir sorununa çare olamıyor. SAise Müslüman-
ların genel sorunlarına Kutsal beldelerin hamiliği iddiasından çok uzak bir noktada bulunuy-
or. Maddi gücünden dolayı sahip olduğu uluslararası ilişkileri ve imkanları kullanıp dünya 
Müslümanlarının daha güvenli, daha onurlu, daha rahat yaşayabilecekleri bir dünya için mümkün 
ve kolay katkısının esirgiyor.
Bu acı bir durum, ama bir gerçek. Bir Myanmar meselesinde, Filistin’de, Keşmir’de, Türkistan’da, 
Suriye’de Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve benzeri güçlü ülkeleri çözüm arayan, ağırlıklarını 
Müslümanlar lehine ortaya koyan aktörler olarak göremiyoruz.Yemen’de, Libya’da, Mısır’da ise 
sorunların en önemli kaynağı.
Müslümanlara ve İslam’a yönelik dünyada yaygınlaşan ve tehlikeli bir hal almaya yüz tutmuş 
olan İslam düşmanlığını bir sorun olarak görüp ona bir tedbir ararken göremiyoruz. Bırakın orada 
görmeyi, dünyada İslam düşmanlığını daha da kışkırtan besleyen adımlarını görüyoruz. Bizzat 
kendi ülkelerinde saygın, ılımlı İslam alimlerinin suçsuz yere tutuklanıp hesapsızca hapislerde 
tutulmalarına bu ülkelerde tanık oluyoruz. Üretilen iç gerilimlerde hedef alınan İslami görüşlerle 
en aşırı İslamofobik söylemler bizzat bu ülkelerin yönetimlerince üretilip yaygınlaştırılıyor.
Ne zannediliyor? Müslümanların sorunlarına bu kadar uzak kalıp, hatta Müslümanlara habire en 
ağır sorunları üretip yine de Müslüman dünyaya liderlik yapılabileceğini mi? Bu kadar bedava bir 
liderlik nerede görülmüş?
Doğrusu Kuala Lumpur Zirvesi’nin böyle bir iddiası yok, ama sahip çıkması gerekenler sahip çık-
mayınca sorunların çözümü için sorumluluk sahibi daha hayırlı insanlar çıkar boşluğu doldurur.
Bu, gerçekten kaygılandırıyorsa, yapılacak şey karşı çıkmak değil bu hayırlı faaliyetin çağrısına 
kulak vermek ve ona katılmaktır. Sonraki Kuala Lumpur Zirvesi idrak edilmiş bu sorumluluk 
çerçevesinde Mekke’de olsun mesela, neden olmasın?

Yasin AKTAY

Kuala Lumpur Zirvesi neyin alternatifi?
بديل ماذا ستكون قمة كوااللمبور؟

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar



كان الجتمــاع أردوغــان - ترامــب أتثــريًا إجيابيــا كبــريًا يف العالقــات الرتكيــة مــع الــوالايت املتحــدة. أعتقــد أن مثــة نتائــج 
ملموســة لقــرار العمــل املشــرتك ومواصلــة املفاوضــات.

ــرة للعالقــات  دعــون ال نكــون حاملــني أو متفائلــني كثــريا خبصــوص ظهــور حــل يف املــدى القصــري للمشــاكل األساســية املوت
الثنائيــة ، وخاصةقضيــة منظمــة غــوالن FETÖ  وتنظيــم واي يب جــي YPG اإلرهابيتــني.

هــذه القضــااي وصلــت إىل هــذه النقطــة نتيجــة لســنوات طويلــة مــن الرتاكــم. بعضهــا رمبــا لــن جيــد حــال علــى اإلطــالق. فمــن 
الواضــح جــدا وجــود اختالفــات بــني تصــوري أنقــرة وواشــنطن ملســتقبل النظــام الــدويل والعالقــات الدوليــة. رمبــا نــرى هــذا 
االختــالف ليــس فقــط يف حمــاداثت أردوغــان مــع ترمــب بــل يف حماداثتــه الســيناتورات أعضــاء جملــس الشــيوخ األمريكــي أيضــا.

الفرق يف فهم وتصور العدو والصديق
بينمــا كان احلديــث يــدور عــن منظومــة صواريــخ  S-400  وجــه عضــو جملــس الشــيوخ الســؤال التــايل ألردوغــان. “هــل 
روســيا هــي العــدو أم أم حنــن العــدو”. هــذا الســؤال أظهــر وبــني لنــا مــدى االختــالف بــني الطرفــني يف تصــور “قانــون 
التحالــف”. ال يبــدو أن احتضــان زعيــم تنظيــم غــوالن   FETÖ وتســليح تنظيــم واي يب جــي YPG ذراع يب كا كا 
يتناقــض مــع الصداقــة، ال يبــدو ذلــك تناقضــا يف الــوالايت املتحــدة. و يف الــوالايت املتحدةأيضــا ال تعتــرب دعــوة واســتضافة 
  S-400 زعيــم تنظيــم واي يب جــي املــدرج علــى االئحــة احلمــراء لإلرهابيــني املطلويــن عمــال عدائيــا. أمــا عنــد شــراء

فيطرحــون التســاؤل “مــن هــو العــدو؟”
الــوالايت املتحــدة الــيت تــرى يف كل مــن ال يقــف جبانبهــا يف مكافحــة االرهــاب خصمــا، حينمــا يتعلــق األمــر برتكيــا فإهنــا ختتــار 

منظمــة إرهابيــة “كشــريك” يف حماربــة اإلرهــاب حتــت ذريعــة “االســتخدام املؤقــت هلــم”
املنظمــة اإلرهابيــة عندمــا يتعلــق األمــر اىل تركيــا “مؤقتــا” حتــت ذريعــة لــه “شــركاء” ميكــن حتديدهــا. الــوالايت املتحــدة هبــذه 
اخليــارات والقــرارات، إمنــا تقــوم مبحــو الفــارق بــني األصدقــاء واألعــداء، وتزيــل احلاجــز الــذي مييــز بينهمــا. كانــت إجابــة 
أردوغــان علــى ســؤال الســناتور بصيغــة تصــف وتوضــح تــوازنت العــامل اجلديــد، إذ أجــاب قائــال: “أريــد أن تكــون كل مــن 

الــوالايت املتحــدة وروســيا صديقــيت”.
إجابة واحدة، لكن هبا أسئلة كثرية

برأيــي، أردوغــان مــن خــالل هــذا اجلــواب، مل يقصــد فقــط تنــاول العالقــات بــني الــدول مبفهــوم الربــح املشــرتك لألطــراف 
املعنيــني، بــل أشــار إىل العديــد مــن األســئلة يف ذهنــه:

- هل ميكن اعتبار سياسة الوالايت املتحدة جتاه تركيا يف العام املاضي عمل صداقة وحتالف؟
- إذا كنــا حلفــاء   أال جيــب أن تدعمــون وتدعمــوا جهــودن يف مكافحــة االرهــاب؟ أو علــى األقــل أن تتعاونــوا معنــا يف جماهبــة 

منظمــات إرهابيــة كمنظمــة غــوالن وواي يب جــي؟ 
- هل ميكن اعتبار روسيا اليوم هي االحتاد السوفييت بعد احلرب العاملية الثانية؟

- يف وقــت مل يقــدم فيــه حلــف مشــال االطلســي الناتــو الدعــم الــالزم للدفــاع عــن تركيــا ومصاحلهــا األمنية،مــا املشــكلة يف 
شــراء تركيــا  منظومــة S-400  مــن روســيا؟

- يف حــني ختلــت الــوالايت املتحــدة عــن التحالفــات متعــددة األطــراف يف ســبيل العالقــات الثنائيــة فهــل ميكــن هلــا أن تطلــب 
مــن تركيــا أن تتخلــى عــن املصــاحل الــيت حصلــت عليهــا مــن خــالل عالقاهتــا مــع روســيا وذلــك فقــط مــن أجــل الناتــو؟

- إىل أي مــدى ميكننــا الوثــوق حبلــف الناتــو أو الــوالايت املتحــدة عندمــا خنتلــف مــع روســيا أو تتوتــر عالقاتنــا معهــا؟ كمــا 
نــرى يف أزمــة إســقاط الطائــرة الروســية.

ميكننــا تكــرار وزايدة عددهــا هــذه األســئلة، لكــن جوهرهــا ال يتغــري. تركيــا لــن تنظــر إىل روســيا بنظــرة متييــز كصديــق أو عــدو 
مســلط عليهــا أو ضدها،فهــذه ضــرورة يف العــامل اجلديــد حتميــة ال مفــر منهــا.. مــا دامــت واشــنطن ال تصغــي للسياســة الرتكيــة 

الــيت جتيــب علــى هــذه األســئلة فإنــه لــن تكــون هَنــاَءة للتوتــر يف العالقــات الثنائيــة.
جداول األعمال املقبلة

النتيجــة الواضحــة للقمــة: هــي فهــم أن S-400 هــي املفتــاح والفاعــل يف العالقــات، والتصميــم واالصــرار علــى مواصلــة 
املفاوضــات الثنائيــة للتوصــل إىل حــل. هــذه املفاوضــات تعطــي األطــراف فرصــة مهمــة ووقتــاً طويــاًل إلدارة اخلالفــات 

والتوتــرات.
يف هــذا الســياق، ميكــن ألنقــرة وواشــنطن أن تتعــاون يف إعــادة عناصــر داعــش إىل بلداهنــم الــيت قدمــوا منهــا وأن تتعــاون يف 
ــة إعــادة الالجئــني مبوجــب قواعــد  ــة. إن إدارة عملي مجــع األمــوال مــن أجــل إعــادة وتوطــني مليــون الجــئ يف املنطقــة اآلمن
“مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني”)UNHCR(  ســيجرب االحتــاد األورويب علــى املشــاركة واملســامهة 

يف محــل الثقــل الكبــري.
يف األشهر املقبلة، سرتكز أجندتنا وجداول أعمالنا على اجلهود املبذولة إلعادة توطني الالجئني يف بلدن يف مشال سوراي.

Erdoğan-Trump görüşmesi ABD ile ilişkilerde toparlayıcı bir etkide bulundu. Birlikte 
çalışma ve müzakereye devam kararının somut bir çıktı olduğunu düşünüyorum.
Zira ikili ilişkilerdeki, FETÖ ve YPG başta olmak üzere, temel sorunların kısa vadede 
çözümü konusunda hayalci olmayalım.
Bu konular uzun yılların birikimi neticesinde bu noktaya geldi. Bazıları belki de hiç 
çözülmeyecek. Ankara ve Washington’ın uluslararası sistemin ve ilişkilerin geleceği 
konusundaki algı farklılıkları aşikar. Bu farkı belki de Trump’tan ziyade senatörlerin 
Erdoğan ile sohbetinde görüyoruz.
Düşman ve dost algısındaki fark
S-400’ler konuşulurken bir senatör Erdoğan’a; “Rusya mı düşman biz mi” sorusunu 
yöneltti. Bu soru iki tarafın “müttefiklik hukuku” algısında ne kadar farklı dünyalarda 
olduğunu gösterdi. FETÖ elebaşını barındırmak ve PKK’nın kolu YPG’yi silahlandır-
mak dostluğa aykırı görülmüyor. Kırmızı bültenle aranan YPG elebaşısını davet etmek 
düşmanca bir tavır sayılmıyor. S-400’leri almak ise “düşman kim” sorusunu sorduruyor.
Terörle mücadelede kendi yanında durmayanları karşısında gören ABD, Türkiye’ye 
gelince terör örgütünü “geçici” bahanesiyle kendisine “partner” seçebiliyor. Bu terci-
hlerle ABD, dost ve düşman ayrımını buharlaştırıyor. Senatörün sorusuna Erdoğan’ın 
verdiği cevap ise yeni dünyanın dengelerini anlatan bir formattaydı: “Hem ABD’nin 
hem de Rusya’nın dostum olmasını istiyorum.”
Bir cevap, çok soru
Bu cevap ile Erdoğan bence, sadece devletler arasındaki ilişkilere “kazan kazan anlayışı” 
ile yaklaştığını söylemedi. Aynı zamanda zihnindeki çok sayıda soruya da işaret etti:
- ABD’nin son yıllardaki Türkiye politikası dostane görülebilir mi?
- Müttefik isek bizim terörle mücadele çabamıza destek vermeniz ya da en azından FETÖ 
ve YPG gibi terör örgütlerine arka çıkmamanız gerekmez mi?
- Bugünün Rusya’sı İkinci Dünya Savaşı sonrasının Sovyetler Birliği olarak görülebilir 
mi?
- NATO, Türkiye’nin savunma çıkarlarına gerekli desteği vermezken Türkiye’nin 
Rusya’dan S-400’leri almasında ne sorun olabilir?
- ABD çok taraflı ittifakları ikili ilişkiler yönünde terk ederken Türkiye’den NATO için 
Rusya ile ilişkilerden elde ettiği çıkarları bırakması istenebilir mi?
- Rus uçağının düşürülmesi krizinde gördüğümüz üzere yine Rusya ile ters düştüğümüzde 
NATO’ya ya da ABD’ye ne kadar güvenebiliriz?
Bu soruları çoğaltabiliriz ancak odağı değişmez. Türkiye kendi aleyhine işletilen bir 
dost ve düşman ayrımı ile Rusya’ya bakmayacak. Bu yeni dünyanın da bir zorunluluğu. 
Washington, bu sorulara cevap veren bir Türkiye politikasına geçmedikçe ikili ilişkile-
rdeki gerilimin sonu gelmez.
Önümüzdeki gündem
Zirvenin belirgin sonucu ilişkilerde S-400’lerin kilit konumunda olduğunun anlaşılması.
Ve çözüm için müzakerelere devam etme kararlılığı. Bu müzakereler gerilimleri yönet-
mek için taraflara önemli bir süre tanıyor.
Bu arada Ankara ve Washington DEAŞ’lıların ülkelerine dönmesi ve güvenli bölgeye 
bir milyon sığınmacının yerleştirilmesi amacıyla finans bulunması için işbirliği yapabilir. 
Sığınmacılarla ilgili sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
kuralları kapsamında yürütülmesi AB’yi de elini taşın altına sokmaya zorlayacak.
Önümüzdeki aylarda gündemimiz ülkemizdeki sığınmacıları Kuzey Suriye’ye yer-
leştirme çabalarına odaklanacak.

2019/12/01YIL 4 - SAYI    93 السنة الرابعة ــ العدد

األسئلة التي في أجوبة أردوغان

برهان الدين دوران
BURHANETTİN DURAN

Erdoğan’ın cevabındaki sorular
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