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أردوغان: تركيا ستهبط على سطح القمر في 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımında 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,”2023 sonunda 
yakın dünya yörüngesinde özgün hibrit roketimizle 
Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.” Dedi.

أعلــى  إىل  بقــوة  تنتقــل  بــاده  إن  أردوغــان،  الرتكــي رجــب طيــب  الرئيــس  قــال 
املســتوايت يف الســباق العاملــي يف الفضــاء، وسرتســل مركبــة إىل القمــر يف 2023. 

جــاء ذلــك يف كلمــة خــال االجتمــاع التعريفــي بـ«برانمــج الفضــاء الوطــي«.

Esad ve seçimleri için meşruiyet yoktur

“تركيا تعيد 
تأسيس 
اإلمبراطورية 
العثمانية”.

إبراهيم قراغول
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’nin 2020 yılında yangın 
başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında 
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre en başarılı ülke 
olduğunu bildirdi.

TDV, aileleriyle iç savaştan kaçarak, oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyeli 
savaş mağduru çocuklara eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

مدير عام مؤسسة الغاابت يف تركيا بكري قرجة ابي قال إن نظام معلومات حرائق الغاابت األورويب 
أكد أن تركيا كانت يف 2020 من أجنح الدول يف سرعة إمخاد حرائق الغاابت..

يواصــل »وقــف الداينــة الرتكــي« تقــدمي اخلدمــات التعليميــة لنحــو 8 آالف طفــل مــن العائــات الســورية النازحــة 
يف املخيمــات القريبــة مــن احلــدود مــع تركيــا.

تركيا األولى عالميا في سرعة إخماد حرائق الغابات خالل 2020

 تعليمية لـ 8 آالف طالب بسوريا
ً
»وقف الديانة التركي« يقدم فرصا

Türkiye 2020’de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib ve Azez’de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Suriye’nin kuzeyindeki 
Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması 
için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

أكــد عميــد جامعــة العلــوم الصحيــة الربوفيســور الدكتــور جــودت أردول أهنــم بــدأوا يف إنشــاء كليــة طــب و معهــد عــايل للعلــوم 
الصحيــة  يف بلــدة الراعــي مشــال ســوراي.

تركيا تفتتح كلية طب ومعهد علوم صحية في مدينة »الراعي« السورية
Türkiye Çobanbey’de Tıp Fakültesi ve Yüksekokul kuruyor

Suriye Anayasa Komitesi’nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, siyasi bir 
çözüm bulunabilmesi için Rusya başta olmak üzere uluslararası toplumun Beşşar 
Esed rejimine baskı yapmasının şart olduğunu belirtti.

Pedersen, “Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu 
olmadan anayasa komitesinde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme 
olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım.” dedi.

دعــا رئيــس وفــد املعارضــة الســورية هــادي البحــرة، اجملتمــع الــدويل، وروســيا علــى وجــه اخلصــوص، للضغــط علــى نظــام 
األســد مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي. 

وقال بيدرســون: »هناك حاجة إىل دبلوماســية دولية بناءة بشــأن ســوراي.. و إني على قناعة اآلن أكثر من أي وقت مضى 
أنه بدون ذلك من غري احملتمل أن يتحرك املســار الدســتوري أو أي مســار آخر، إىل األمام«.

األمم المتحدة: ال يمكن للجنة الدستورية المضي قدما في األزمة السورية دون الدبلوماسية الدولية البناءة المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على نظام األسد للتوصل إلى حل سياسي

Suriyeli muhaliflerden Rusya’ya ‘siyasi çözüm için rejime baskı’ yapın çağrısı BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

Suriyeli astronot Faris, “Milli Uzay Programı”na ilişkin, “’Ay’da ayağı olmayanın 
yeryüzünde ayağı yoktur.’ Uzay çağında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.” dedi.

أشــاد حممــد فــارس، أول رائــد فضــاء ســوري، بربانمــج الفضــاء الوطــي الــذي كشــف النقــاب عنــه الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان وقــال: »مــن ال ميلــك قدمــا علــى القمــر ال قــدم لــه علــى األرض. وعــرب عــن 
أملــه يف أن حتقــق أنقــرة أهدافهــا الـــ 10 الــي أعلــن عنهــا الرئيــس أردوغــان ضمــن إطــار الربانمــج الفضائــي.

أول رائد فضاء سوري يشيد بـ »برنامج الفضاء التركي«
الذي كشف النقاب عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

Suriyeli astronot Faris: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli 
Uzay Programı başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum
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Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan Arap ve Kürt gençlerden 
oluşan bir grup, kardeşliği, hoşgörüyü ve barışı simgeleyen grafitilerle kent 
merkezinin duvarlarını süslüyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6 
bin 700 Suriyeliye verilen Geçici Koruma Statüsünün 1,5 yıl uzatıldığı ifade edildi.

SMO’nun yerli imkanlarla ürettiği yeni zırhlı muharebe aracı “Şimşek”, 
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde düzenlenen askeri törenle ilk kez 
tanıtıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında 
ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin kuzeyinde son 1 yılda düzenlenen terör 
saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Güvenlik 
uzmanları, teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktardı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde, Azez Yerel Meclisi ile Kilis Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ilk okçuluk okulu açıldı. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekatı’yla kurtarılan bölgelerde, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bireylerin 
yetişmesi için kamu kuruluş ve altyapılara desteği sürüyor.

زيــن شــباب متطوعــون مــن العــرب واألكــراد، األربعــاء، جــدران مدينــة عفريــن الســورية، برســوم الغرافيــي، تعبــريا عــن 
األخــوة والتضامــن يف املدينة.ونظمــت مجعيــة »بصمــة أمــل« تلــك الفعاليــة، بدعــم مــن اجمللــس احمللــي ومبشــاركة بعــض 

مؤسســات اجملتمــع املــدين.

قــال القائــم أبعمــال وزيــر األمــن الداخلــي األمريكــي ديفيــد بيكوســكي، إن بــاده مــددت وضــع »احلمايــة 
املؤقتــة« لـــ 6700 مــن املهاجريــن الســوريني مــدة ســنة ونصــف.

عــرض اجليــش الوطــي الســوري، اخلميــس، ألول مــرة، مدرعــة »رعــد« العســكرية، الــي صنعهــا إبمــكاانت حمليــة، 
خــال عــرض عســكري مبدينــة أعــزاز مشــايل البــاد.

قتــل مدنيــان وجــرح 6 آخــرون، يف قصــف بصواريــخ ابليســتية علــى منطقــة ترحــني، التابعــة ملدينــة البــاب، 
الســوري، مشــايل ســوراي. الوطــي  اجليــش  لســيطرة  اخلاضعــة 

قتــل 182 شــخصا بينهــم أطفــال وأصيــب 767 آخريــن يف هجمــات شــنها تنظيــم »يب كا كا / ي ب ك« اإلرهــايب 
مــن خــال  األمــن واالســتقرار  أجــواء  لزعزعــة  التنظيــم اإلرهــايب  عــام 2020 مشــايل ســوراي. ويســعى  مــدار  علــى 

اهلجمــات الــي يشــنها مشــايل ســوراي، حبســب مصــادر أمنيــة تركيــة.

جــرى يف مدينــة أعــزاز مشــايل ســوراي، اإلثنــني، افتتــاح أول مركــز لتعليــم رمايــة الســهم، ابلتعــاون بــني جملــس املدينــة، ومديريــة 
الشــباب والرايضة يف مدينة كيليس الرتكية. أييت ذلك يف إطار اجلهود الرتكية لدعم الرايضة والصحة اجلســدية والعقلية لألفراد 

يف منطقــة »درع الفــرات« الــي حررهــا اجليشــان الرتكــي والوطــي الســوري.

شباب عفرين يعبرون عن السالم واألخوة بـ«الغرافيتي«

د وضع الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا
ّ
الواليات المتحدة تمد

 الجيش الوطني السوري يعرض مدرعة »رعد« المحلية

مقتل مدنيين اثنين في قصف بصواريخ باليستية على مدينة الباب 

العملية التركية المحتملة في قضاء »سنجار« أرعبت التنظيمات اإلرهابية »بي كا كا / ي ب ك« 

افتتاح أول مدرسة لرماية السهم في أعزاز شمالي سوريا

Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor

ABD, Suriyeli göçmenlere ‘Geçici Koruma Statüsü’nü 18 ay daha uzattı

Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla ürettiği zırhlı muharebe aracını tanıttı

Suriye’nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Bölücü terör örgütü PKK/YPG olası Sincar harekatı nedeniyle panik 
yaşıyor

Suriye’nin kuzeyinde Azez’de ilk okçuluk okulu açıldı
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قضية إدلب.. هل ستأسلم أوروبا؟

لن حتدد إدلب مصري النظام السوري الذي يعمل على إابدة شعبه فحسب، بل ستحدد أيًضا مستقبل 
سبل التشاركات اجلديدة يف العامل وكذا الكتل الدولية. لقد كتبت يف العديد من املرات أن هذه القضية 
ال تتوقف عند حدود جمّرد صراٍع بني النظام واملعارضة، أو مسألة ختص أمن احلدود الرتكية فحسب. 
استفتحت إحدى مقااليت السابقة بعنوان »مسألة إدلب هي هناية الطريق«، وذكرت أنه يف حال كان 

هناك سياسة عاملية ستشكف عن موقفها إزاء هذه القضية، فستكون مبثابة اختبار للنظام الدويل. 
لننظر إىل النقطة احلالية مرة أخرى:

إيرانيًّا، خالل  املدعومة  وامليليشيات  السوري  النظام  الذين سقطوا جراء هجمات  الضحااي  إن عدد 
األونة األخرية يف إدلب ال يزال جمهواًل. وابملقابل حتولت أنظار املاليني من املدنيني هناك وغالبيتهم من 
النساء واألطفال والعجائز حنو تركيا كما هو احلال يف كل مرة. ومن الواضح للغاية أن هذا الوضع لن 
يلقي بتبعاته على تركيا فحسب بل على أورواب أيًضا. وإن أورواب اليت قد بدأت ابلفعل برؤية الالجئني 
يتدفقون حنو حدودها اليوم، تبدو حائرة يف الغد. وإن االحتاد األورويب يف حال مل يتدارك مبا يسمى أمنه 
االسرتاتيجي وحدوده فإنه ابنتظار موجات جلوء أقوى لن يقدر على صّدها. هذا لن يؤثر على اسرتخاء 
أورواب فحسب، بل سيحدد الشكل الدميغرايف املستقبلي يف أورواب. مبعىن آخر؛ األطروحات اليت قدمها 
املستشرق الشهري برانرد لويس آخر حياته، يف طريقها حنو التحقق. حيث كان لويس حيذر أورواب حينما 

كان يتحدث عن أسلمة أورواب مع اهناء القرن اجلاري.
يبدو أن ما حتدث عنه برانرد لويس قد بدأت مرحلة من إدلب. كانت أورواب يف مواجهة مع موجة هجرة 
ميكن أن تغري دميوغرافية أورواب وثقافتها بل وحىت دينها. هذا اهلاجس الذي ال يفارق العقل األورويب، 
رمبا ابت يؤثر على آلية اختاذ القرار اليت تبدو مرهقة للغاية، لكن ال فائدة من هذا اخلوف أو تلك 
اهلواجس. إن الفئة األكثر إحباطًا يف العامل اإلسالمي الذي حتتقره أورواب وتستخف به، ستعيد تشكيل 

أورواب من جديد. وإن أكثر أحد سيدعم هذا التحول، هم أتراك املهجر املسلمون.
يف  عمالئهم  عرب  اإلسالمي  العامل  يستعمرون  الذين  أولئك  قبل  من  الثمن،  لدفع  الوقت  حان  لقد 
الداخل، ويستعبدون شعوبه، بعد أن حولوا جغرافيته إىل منطقة ال تصلح للعيش. ال ينبغي أن نعترب 
احلرب الدائرة يف سوراي فقط، هي املسؤولة عن هتجري 4 ماليني سوري إىل تركيا، وتشريد املاليني داخل 
وطنهم، وخلق موجات هجرة جديدة حتدث اآلن؛ بل إضافة لذلك هناك النظام الدويل مسؤول عما 

حيصل أيًضا، ورقابة الردع الدولية، ونفاق اجملتمع الدويل أيًضا.
إن قضية إدلب ستضع االتفاقات القدمية حتت املساءلة، بعضها سيكون حبكم امللغي، والبعض اآلخر 
سيتم توجيهه من جديد. من جانب آخر يبدو أن اخلوف وليس رابطة اجلأش هو سيد املوقف يف ردة 
الفعل األمريكية واألوروبية والناتو امام ما حيدث. إهنم قلقون بسبب العقبات اجلديدة اليت ميكن أن 
اليت  العالقات  أهم  من  تعترب  اليت  الرتكية-الروسية  العالقات  حتطيم  وراء  يسعون  إهنم  امامهم.  تقف 
دخلت على طريق ما بعد تفكيك االحتاد السوفيتيي. إال أن املرحلة قد بدأت، على أورواب اليت تستحقر 

املهاجرين املسلمني أن تنظر ماذا ستتخذ من تدابري أمنية مع أورواب والناتو للحيلولة دون ذلك.
على صعيد آخر، ستبقى قنوات االتصال ما بني تركيا وروسيا مفتوحة، لكن مل يعد من املمكن االعتماد 
على هذه القنوات بشكل مطلق. حيث روسيا اليت بدأت ابلتصرف وفق احتياجات التعاون اإلقليمي 
املفتوح، تتصرف اآلن وفق سياسة الوجهني. ومن املرجح أن يكون سبب ذلك هو تفكريها ابملوقف 
الرتكي، الذي من املمكن أن يظهر انعكاًسا مضاًدا إثر التقارب احلايل ما بني تركيا وحلف الناتو او مبعىن 
آخر بينها وبني الوالايت املتحدة، بعد أن هذا التقارب مفقوًدا إىل حد بعيد. إن القلق الروسي ينبع من 

هذه النقطة، وعلى روسيا مضطرة أن تواجه هذه احلقيقة.
التاريخ احلديث الذي حدد معامل القرن العشرين، مليء ابألمثلة على تبّدل الصفوف.

العثمانية، من  الدولة  إجنلرتا وروسيا ابالتفاق مع  قامت كل من  قامت فرنسا ابحتالل مصر،  حينما 
أجل إبعاد فرنسا عن البحر املتوسط، وليس بعيًدا عن ذلك التعاون الرتكي-الروسي الذي أدى إىل 
طرد اإلجنليز تزامًنا مع أتسيس اجلمهورية. أما ما بني عامي 1801 و1806، فإن التقارب العثماين-
الروسي الذي كان يظّن اجلميع أنه لن يتدمر، وجدانه قد انتهى مع دعم الروس لتمرد الصربيني يف 
ذلك الوقت، لتبدأ احلرب بني الطرفني من جديد. وقبل فرتة قصرية من ذلك، كانت فرنسا اليت احتلت 
أراٍض عثمانية تبحث عن أي فرصة لتقدمي عرض الصداقة على تركي، وكان ذلك التطور مبثابة إزعاج 
صريح لإلجنليز حليف العثمانيني، وابلتايل سيدفعهم حنو التقارب مع الروس. وصواًل إىل استعراضهم 

البحري يف جنق قلعة وهتديد إسطنبول لينبث عن ذلك اهنيار االتفاق مع الفرنسيني إىل وقت طويل.
هذه األمثلة التارخيية املختصرة، تشري إىل أن العالقات الدولية تعتمد على املنفعة ابلدرجة األوىل، وعلى 

خيط رقيق من القطن.
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İdlib, sadece halkına savaş açan Suriye rejiminin geleceğini değil, aynı zamanda dünyadaki 
yeni paylaşım arayışlarının ve uluslararası blokların geleceğini de belirleyecektir. Bu 
meselenin, ne Suriye’deki muhalefet-rejim ne de sadece Türkiye’nin güvenlik meselesine 
indirgenerek açıklanamayacağını defalarca yazdım. Daha önce yazıma; “İdlib meselesi yolun 
sonudur” diye başlamıştım. Bu konuda dünya siyasetinin ortaya koyacağı tavır, -eğer varsa- 
uluslararası sistemin testi olacaktır. 
Gelinen noktaya bir daha bakalım:
Rusya destekli Suriye rejimi ile İran destekli milisler yüzünden son haftalarda İdlib’de meydana 
gelen kayıpların sayısı meçhul. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı milyonlarca masum insan -daha önce 
olduğu gibi- gözünü Türkiye sınırlarına çevirdi. Bu durumdan sadece Türkiye değil, bütün 
Avrupa’nın etkileneceği ayan beyan ortadadır. Avrupa, bugün sınırlarında görmeye başladığı 
mülteci akınlarını yarın mumla arayacaktır. Şayet AB, güvenlik stratejilerini yenilemez ve 
sınırlarını yeniden tanımlayamazsa; hiç yüzleşmek istemediği büyük bir göç dalgası ile 
karşılaşacaktır. Bu, sadece Avrupa’nın konforunu bozmayacaktır. Demografisini ve geleceğini 
de şekillendirecektir. Ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis’nin ömrünün son yıllarında ileri sürdüğü 
iddiası da gerçekleşme yoluna girecektir. Yüzyılın sonunda Avrupa’nın İslâmlaşacağı tezini 
savunurken Bernard Lewis; aslında, Avrupa’yı uyarıyordu.
Galiba, Lewis’nin bahsettiği süreç İdlib’den başlamıştır. Avrupa, demografisini, kültürünü ve 
hatta dinini değiştirecek olan yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyadır. Beyinlerine yerleşen 
bu korku, muhtemelen karar alma duyularını da hantallaştırmıştır. Oysa korkunun ecele 
faydası yoktur. Avrupa, sürekli küçümsediği ve yok saydığı İslâm dünyasının en çaresizleri 
elinde yeniden şekillenecektir. Bu dönüşüme en büyük katkıyı da Avrupa’daki Müslüman-
Türk diasporası verecektir.
Bugüne kadar İslâm dünyasını sömürenlerin, yerli işbirlikçileri üzerinden halkı bıktıranların 
ve coğrafyayı yaşanmaz kılanların bedel ödeme zamanı gelmiştir. Hiç kimse, dört milyon 
Suriyelinin Türkiye’ye göçünü; bir o kadarının yer değiştirmesini ve şimdi de yaşanan yeni 
göç dalgasını sadece Suriye’nin yaşanmaz hale gelmesi ile izah etmemelidir. Buna küresel 
yönetişimdeki beceriksizliklerin, uluslararası rekabet ve Hipokrasinin sebep olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır.
İdlib meselesi, eski ittifakları sorgulayacak, bazılarını bozacak ve bazılarına da yeniden yön 
verecektir. ABD, AB ve NATO’nun gelişmeler karşısındaki tavırlarına; soğukkanlılıkları değil, 
korkuları hâkimdir. Kendilerini etkileyecek yeni bloklaşmalardan endişe duymaktadırlar. 
Sovyetlerin dağılmasından sonra en önemli ittifaklardan biri olma yoluna girmiş olan 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesine katkı sağlayıp sorunu erteleme peşindedirler. 
Ancak süreç başlamıştır. Artık Avrupa, küçümsediği, çelme taktığı çoğu Müslüman göçmenler 
ile AB, NATO ise yeni güvenlik tehditleriyle yüzleşmek zorundadır.
Diğer yandan Türkiye de Rusya ile diplomasi kanallarını açık tutacaktır. Ama bütünüyle 
ona bel bağlaması da mümkün değildir. Başlangıçta açık ve bölgesel işbirliği icaplarına göre 
davranış sergileyen Rusya, şimdi iki yüzlü davranmaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’nin alacağı 
muhtemel tavrıdır. NATO ile Türkiye, ama daha ziyade ABD ile Türkiye arasında yaşanan 
soğuk savaş, ki taraf arasındaki yakınlaşmayı sağladığı gibi, şimdi kurulması muhtemel yeni 
yakınlıklar da ters etkiyi gösterecektir. Rusya’nın endişesi bundan kaynaklanmaktadır. Ama o 
da hakikat ile yüzleşmek zorundadır.
20. yüzyıla şekil veren yakın tarih, saf değiştirme örnekleri ile doludur.
Fransızlar, Mısır’ı işgal ettiklerinde, İngiliz ve Ruslar Osmanlı Devleti ile ittifak kurup 
Fransızları Akdeniz’den uzaklaştırmışlardı. Dahası, Osmanlı-Rus işbirliği ile İstanbul’da 
anayasası hazırlanan Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurup İngilizlere devretmişlerdi. 1801-1806 
yılları arasında hiç sarsılmayacak zannedilen Osmanlı-Rus yakınlaşması, Rusların Sırp 
isyanını desteklemesi ve Eflak-Boğdan’ı işgale kalkmalarıyla bozulacak ve iki taraf arasında 
yeniden savaş başlayacaktır. Bu tarihten kısa bir süre önce Osmanlı toprağını işgal etmiş olan 
Fransa, fırsattan istifade Türkiye’nin dostluğuna soyunup prestij arayacaktır. Bu gelişme, 
Osmanlının yeni müttefiki olan İngilizleri kızdıracak ve onları Rusların yanına itecektir. 
Ardından donanmalarıyla Çanakkale’yi geçip İstanbul’u tehdit edecek ve yaptıkları anlaşma 
ile Fransızları uzun süre devre dışı bırakacaklardır. Bu kısa tarih bile, uluslararası ilişkilerin 
ne denli menfaat esaslı ve pamuk ipliğine bağlı bulunduğunu göstermektedir.

İdlib meselesi Avrupa’yı İslâmlaştıracak mı?
زكريا كورشون

Zekeriya KURŞUN

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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الق Suriye rejimini destekleyen bazı ülkeler, özellikle Rus ve İran işgal devletleri, Beşar Esad’ı 

yeniden kabullenmesini sağlamak ve ardından yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
yeniden seçilmesini teşvik etmek, böylece çetenin başı olan bu suçluya fırsat sağlamak 
ve kendisini Suriye’nin yeni başkanı olarak kabul ettirmek için çalışıyorlar. Suriye 
altyapısının ve kentleşmesinin yüzde 65’inden fazlasını tahrip eden, bir milyondan fazla 
Suriyeli sivili öldüren ve Suriye’nin en iyi çocuklarından 500 bin Suriyeli tutuklayıp 
hapishanelere atan ve 300 binden fazla (kaderlerini bilinmeyen) Suriyeli  zorla kaçıran, 
birçok Suriyeli çocuğun yetim kalması ve yüzbinlerce kişinin engelli olması sebebi olan da 
kendisidir. Ayrıca BM’nin resmi tahminlerine göre bugün Suriye’nin yeniden inşası 450 
milyar dolardan fazla mal olacağına gösteriyor. 
 Ancak ciddi ve nesnel soru hala devam ediyor: Rus işgal devleti ve İran işgal devleti, ilk 
başta katil suçlu Beşar Esad’a uluslararası meşruiyeti vermek için bu meşruiyete sahip mi? 
Amerikan yönetimleri değişse bile, veya Arap Baharı’nın başlamasıyla bu rejimi- kendi 
halkının katili, güç hırsızı ve Suriye ulusunun gaspçısı olduğu için- uzaklaştıran ve Arap 
Birliği’nin tüm eklem ve kurumlarına katılımını engelleyen ve Arap Birliği’ne yeniden 
bağlanması,  Arap Birliği’ne yeniden getirmsi için bazı utangaç girişimlerde bulunsa 
bile, bütün bu olanlardan sonra Esad’ın büyük ülkeler düzeyinde ün kazandırması ve 
kabullenmesi makul veya mümkün müdür? 
Durumun gerçekliği, İran’ın İran mezhepçi imparatorluk projesinin yanı sıra Rus 
çıkarlarının da Esad’ın hayatta kalmasının 
kendilerine daha çok hizmet edeceğini,  kendi 
yöntemleriyle seçim yenilemesinin gelecekte bunu 
bir oldu bitmiş haline getirebilir ve ardından 
uluslararası ve bölgesel bir kabul durumu 
yaratabileceğini söylüyor. Ancak meşruiyet; 
halkını öldürme, tutuklama ve susturma pratiği 
eylemleri yöntemleri  uygulayarak yaparak ve 
zalim ülkelerin destekleri ile kazanılamaz. Sonuç 
olarak, kendi halkını kim öldürürse, anayasal, 
hukuken, uluslararası ve ulusal olarak meşruiyetini 
kaybedecektir. Hükümdarın, halkının dış 
saldırılardan koruyucusu olmak yerine katil olması 
hiç mantıklı değildir. 
Suriye rejimi ve lideri Beşar Esad ifşa edildi 
ve varlığını ve meşruiyetini uzun zaman önce 
feshedildi ve  Suriyelilere karşı uygulanan Esad’ın cinayetleri, herhangi bir nesnel koşulda 
veya uluslararası hukukta Suriye devletinin meşru cumhurbaşkanı olmasını engelledi. 
Suriyeliler, birbirini izleyen on yıllar boyunca toplumdan siyaseti çıkaran, diğer görüşün 
kabul etmeyen ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldıran ,Suriye insanının haysiyetinin 
çalan, baskı altına alan ve ondan beslenen baskıcı ve mezhepçi otoriter egemenlik sistemi 
olmadan, Esad ailesi olmadan yeni bir sosyal sözleşme üretebilecek alternatifler arıyorlar. 
Seçim tarihinin çok yaklaşmış olmasının bir sakıncası yok ve Rusya ve İran’ın onu 
korucağı da çok olası bir durumdur. Ancak tüm bunlar, meşruiyeti bir oldu bitmiş 
yapmıyor, hüküm meşruiyetinin başka yönleri de var ve hukuki varlığı olan uluslararası 
kurumlar çerçevesinde uluslararası tanınırlığa sahiptir. Rusya ve İran’ın tek yapabileceği 
silah ve varil gücüyle iç başkanlık seçimlerini dayatmaktır. Bununla birlikte, tüm bunlar 
gayri meşru olanı meşru kılmaz, daha ziyade iktidarı ele geçirmesi ile, Suriye halkı ile 
-Anavatanın mallarını çalan ve egemenliğini Rus ve İranlılara süresiz satan- Esad rejimi 
arasındaki uçurumu artırır.   Suriye’deki Esad varlığı halk için kabul edilemez olacak ve 
Esad rejiminin geri dönüşümü veya rehabilitasyonu acil ve sağlıksız bir durum olmaya 
devam edecek, Suriye halkının 2011 Mart ayı ortalarında yükselttiği özgürlük ve haysiyet 
pankartları en meşru ve en makul olanıdır ve önümüzdeki günlerde Suriye halkının gerçek 
dostları işbirliği ile hak ve hukuk devleti kurulacaktır. Öncelikle Suriye vatanseverlik 
yapısını sağlayan, kimseyi dışlamayan herhangi bir etnik köken, mezhep veya siyasi rengi 
geçersiz kılmayan, rasyonel uzlaşmaya dayalı temeller üzerine kuran, halkını ihlal eden 
yerine koruyan, kurumlarını adalet ve eşitlik temelinde kuran, Suriye milli devletinin 
kurulmasına yol açan, Suriye gerçeğini derinlemesine araştırmak isteyen herkes bunun 
farkında olsun ya da olmasın -er ya da geç- suçlu Beşar Esad tarafından arzu edilen (diğer 
homojenliği) gibi değil; tutarlı, sevgi dolu, sempatik ve gerçekten uyumlu Suriye toplumsal 
mimarisinin yapısını üretilecektir. 

حتاول بعض الدول الداعمة للنظام السوري، وخاصة دوليت االحتالل الروسي واإليراين، إعادة 
االنتخايب  االستحقاق  من خالل  انتخابه  إعادة  ملوضوع  الرتويج  مث  ومن  األسد،  بشار  تعومي 
القادم، وابلتايل العمل على إاتحة الفرصة هلذا اجملرم رأس العصابة، أن يعيد الكرة،  الرائسي 
التحتية  البنية  من  ابملئة  أكثر من 65  دمر  الذي  لسورية، وهو  رئيًسا جديًدا  نفسه  ويفرض 
والعمرانية السورية، وقتل ما يزيد عن مليون سوري مدين، وزج يف غياهب السجون أكثر من 
500 ألف معتقل سوري من خرية أبناء سورية، وغيب قسراًي )بدون معرفة مصائرهم( أكثر من 
300 ألف سوري، ويتم الكثري من أطفال سورية، وعوق مئات اآلالف، وجعل إعادة إعمار 

سورية تكلف اليوم ما ينوف عن 450 مليار دوالر، حسب تقديرات أممية رمسية.
الروسي، أو  قائًما ومفاده: هل متتلك دولة االحتالل  يبقى  السؤال اجلدي واملوضوعي  لكن 
دولة االحتالل اإليراين تلك الشرعية الدولية أصاًل، لتمنحها للمجرم القاتل بشار األسد؟ هل 
من املعقول واملمكن أن يتم تعومي األسد بعد كل ما جرى على مستوى الدول الكربى، حىت لو 
تغريت اإلدارات األمريكية، وحىت لو متت حماوالت خجولة حنو إعادة ربطه وإدخاله إىل حظرية 
اجلامعة العربية، اليت سبق وأن طردت هذا النظام شر طردة، مع بداايت الربيع العريب، ومنعت 
للسلطة،  قاتل لشعبه، وسارق  العربية، ابعتباره  اجلامعة  مشاركاته يف كل مفاصل ومؤسسات 

وخاطف للوطن السوري.
واقع احلال يقول أن املصاحل الروسية كما مصاحل املشروع اإليراين الفارسي الطائفي اإلمرباطوري، 

جتد أن بقاء األسد أكثر خدمة ملصاحلهم، وأن التجديد 
املستقبل  يف  يؤدي  قد  طريقتهم،  على  انتخابًيا  له 
القبول  من  حالة  خيلق  مث  ومن  واقًعا،  أمًرا  جعله  إىل 
ال  احلقيقة(  )يف  الشرعية  لكن  واإلقليمي،  الدويل 
ميكن اكتساهبا عرب دعم دول استبدادية متارس القتل 
فإن  وابلتايل  جمتمعاهتا،  جتاه  األفواه  وتكم  واالعتقال 
من يقتل شعبه تسقط شرعيته دستوراًي وقانونًيا ودولًيا 
ووطنًيا، وليس من املنطقي أن يكون احلاكم قاتاًل بداًل 

من أن يكون حامًيا لشعبه من تغوالت اخلارج.
انكشف النظام السوري ورأسه بشار األسد، وحتلل من 
مشروعية وشرعية وجوده منذ زمن بعيد، وقد حالت 
املقتلة األسدية املمارسة ضد السوريني، دون أن يكون 

ابإلمكان وحتت أي ظرف موضوعي أو شرعة دولية كي يكون حاكًما شرعًيا للدولة السورية. 
بينما السوريون يبحثون وبكل ألوان الطيف، عن بدائل قادرة على إنتاج عقد اجتماعي جديد 
اإلنسان  لكرامة  واهلادرة  املاحقة  السلطوية  الطائفية  اهليمنة  إطار  وخارج  األسد،  آل  بدون 
السوري، عرب عقود متتابعة من انتفاء السياسة من اجملتمع، وإهناء الرأي اآلخر، وإلغاء احلرايت 
برمتها. ال ضري أن املوعد االنتخايب ابت قاب قوسني أو أدىن، ومن املمكن جًدا أن حتميه 
روسيا ومعها إيران، لكن كل ذلك ال جيعل من الشرعية امًرا واقًعا، فشرعية احلكم هلا حيثياهتا 
األخرى، كما أن هلا اعرتافها الدويل ضمن إطار مؤسسات دولية ذات وجود قانوين. وكل ما 
السالح والرباميل،  بقوة  انتخاابت رائسية داخلية  إيران، هو فرض  فعله ومعها  لروسيا  ميكن 
وتغول العصابة األمنية، لكن ذلك كله ال جيعل من الالشرعي شرعًيا، بل يزيد اهلوة بني الناس 
والسلطة األسدية اخلاطفة للوطن والسارقة والناهبة خلرياته، واليت ابعت سيادهتا للخارج الروسي 

واإليراين وإىل أجل غري مسمى.
الوجود االسدي يف سورية وجودا غري مقبول شعبيا، وسيبقى تدوير األسد أو إعادة  سيبقى 
أتهيله وتدويره، حالة طارئة وغري صحية، وسوف تبقى راية احلرية والكرامة اليت رفعها شعب 
سورية أواسط آذار/ مارس 2011، هي األكثر مشروعية واألكثر منطقية، وبعالقة متمفصلة 
مع جل احلالة السورية، وهي اليت ستنتج يف قادم األايم وابلتعاون مع أصدقاء الشعب السوري 
احلقيقيني، دولة احلق والقانون، وتقيم بنيان الوطنية السورية أواًل، على أسس توافقية عقالنية 
الدولة  إقامة  إىل  وصواًل  سياسًيا،  أو  طائفًيا  تلويًنا  أو  أثنية  أية  تتجاوز  وال  أحًدا،  تستثين  ال 
الوطنية السورية اليت حتمي شعبها بداًل من أن  تتعدى عليه، وتقيم مؤسساهتا على أساس من 
العدل واملساواة، وعى ذلك أم مل يعيه، كل من تنطع للخوض يف الواقع السوري، الذي سينتج 
واملتجانسة  املتحابة،  املتماسكة،  السورية،  اجملتمعية  العمارة  بنيان  آجاًل  أم  عاجاًل  ابلضرورة 

واملنسجمة حبق، وليس كما أراد هلا من التجانس اآلخر ذلك اجملرم بشار األسد.

Hangi seçim ve Esad’ın hangi meşruiyeti ?!

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

أية انتخابات وأية شرعية لألسد؟!

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

    تعيــش ســورية نكبــة مزدوجــة بــني نظــام القمــع والقتــل والتدمــري 
والفســاد ،وبــني معارضــة أقــل مــا يقــال عنهــا فاقــدة لقرارهــا مشــتتة الــوالء 
بــني الــدول اإلقليميــة والــدول الكــربى، مفروضــة علــى الشــعب الســوري 
دون أن يكــون لــه رأي يف اختيارهــا أو تنصيبهــا، وكمــا املوالــون للنظــام 
يف الداخــل الســوري واخلــارج يســلمون أمرهــم للنظــام ويعتربونــه مرجعهــم 
ائتــاف وجملــس وطــي  مــن  الرمسيــة  املعارضــة  نعمتهــم، كذلــك  وويل 
وحكومــات  متعــددة، تعتــرب مــن نصبهــا ويل نعمتهــا تراعــي مصاحلــه 
وأجنداتــه وتنفــذ رغباتــه الــي ال تعــرب عمــا يريــده الشــعب غالًبــا، الــذي 
يريــد أواًل اخلــاص مــن النظــام القمعــي وإقامــة حكــم وطــي دميقراطــي 
يعــرب عــن إرادة الشــعب احلــرة حبيــاة كرميــة حتقــق العدالــة واملســاواة جلميــع 
الســوريني مبختلــف تاوينهــم، الذيــن عاشــوا علــى األرض الســورية بــكل 
حمبــة ووائم قبــل أن يتغــول عليهــم نظــام البعــث املخابــرايت ويــزرع بينهــم 

التفرقــة واألحقــاد ليمزقهــم إىل فئــات متناحــرة ومتباعــدة. 
    يكفــي أن ننظــر إىل جمــرايت عمــل اللجنــة الدســتورية لنؤكــد علــى 
هــذا الــكام، ونعــرف متاًمــا أن النظــام وحلفــاؤه حيققــون مــا يريدونــه 
الشــعب مل  املفــروض أن متثــل  مــن  الــي  اللجنــة واملعارضــة  مــن هــذه 
حتقــق أي شــيء، حــى إن أحــد أعمــدة النظــام صــرح أبن هــذه اللجنــة 
أصبحــت يف جيبنــا، ومــازال ممثلــو املعارضــة يصــرون علــى االســتمرار 
فيهــا، مــع العلــم أن الشــعب الســوري  ليســت مشــكلته يف الدســتور، 
فعلــى كثــرة دســاتري البعــث منــذ عــام 1963 حــى عــام 2012، مل 
يشــعر الشــعب أبي تقــدم يف جمــال احلــرايت العامــة واخلاصــة، وبقــي 

النظــام القمعــي خيــرتق الدســاتري الــي وضعهــا يف كل يــوم، ومــع أن 
اللجنــة الدســتورية كان نــص عليهــا قــرار جملــس األمــن اخلــاص بســورية 
بــل كانــت  القــرار،  األولويــة يف  تكــن  مل  أهنــا  الرقــم 2254،إال  ذي 
األولويــة النتقــال سياســي حقيقــي وعمليــة تنهــي تســلط النظــام احلــايل 
لنظــام يرضــى عنــه الشــعب، ومــع أن تقــدمي اللجنــة الدســتورية كان 
اخرتاقًــا روســًي ا هلــذا القرار،فقــد قبلــت بــه املعارضــة الــي ال متلــك قرارهــا 
وال إرادهتــا ويبــدو أهنــا اراتحــت للجلــوس يف فنــادق جنيــف والتمتــع 
مبغرايهتــا املاليــة وتناســت أن هــذا االخــرتاق ينهــي القــرار األممــي ويرتكــه 

مرميًــا علــى قارعــة الطريــق بــا جــدوى.
    يعمــل النظــام علــى هتيئــة اخلــارج والداخــل منــذ اآلن مــن أجــل إجــراء 
انتخــاابت صوريــة كالعــادة إلعــادة تعــومي النظــام بعــد أكثــر مــن عشــر 
ســنوات من قتله وتشــريده ألكثر من نصف الشــعب هو ومن اســتجره 
مــن منظمــات إرهابيــة عامليــة وحلفــاء ومرتزقــة مــن أكثــر مــن 70 دولــة، 
ومــع أن القاصــي والــداين يعلــم زيــف انتخاابتــه وعــدم شــرعيتها، فإنــه 
ســيزيد مــن معــاانة شــعبنا يف الداخــل واخلــارج وذلــك أمــام نظــر األمــم 
املتحــدة املتواطئــة والــدول الكــربى واإلقليميــة الــي ال يهمهــا إال حتقيــق 
أجنداهتــا املغايــرة ملصلحــة الشــعب الســوري ورغباتــه. ومــن اجلرميــة أن 
تشــارك املعارضــة هبــذه املهزلــة الــي إن حدثــت ســتضاف إىل جرائمهــا 

املســتمرة.
    مــا معــى أن جتــرى انتخــاابت يف بلــد ال يســتطيع النظــام أن يؤمــن 
ملواطنيــه حــى اخلبــز، فمــاذا ســيكون برانجمــه االنتخــايب غــري املقاومــة 

واملمانعــة الكاذبــة وهــو الــذي يفــاوض الصهاينــة دون وســيط ومل يطلــق 
طلقــة واحــدة علــى أراضينــا احملتلــة منــذ عــام  1967 وعــام 1973، 
ســيهتم ابلوضــع  الــذي  بفريقــه  وتفاؤلــه  ابيــدن  لنجــاح  ارتياحــه  ومــع 
الســوري، تــزداد معــاانة الشــعب بتدهــور جديــد للوضــع املعيشــي مــن 
غــاء وفقــدان للمــواد األساســية مــن مــواد تدفئــة وانقطــاع شــبه دائــم 
للكهــرابء يف عمــوم ســورية وارتفــاع ســعر صــرف اللــرية ممــا يعــي معــاانة 
مــن  تســتورد  أصبحــت  املــواد  غالبيــة  أن  علمنــا  مــع  أكثــر خصوًصــا 

اخلــارج ابلعمــات األجنبيــة.
    إن سورية اليوم حباجة أواًل لعملية انتقال سياسي ليأيت هبيئة حكم 
متهــد حليــاة دســتورية وبرملانيــة جديــدة يرضــى عنهــا الشــعب وأن تكــون 
هنــاك معارضــة حقيقيــة تضــع مطالــب الثــورة والشــعب كأولويــة قصــوى 
بعيــًدا عــن أي جتــاذابت تشــتت العمــل املعــارض الــذي ينبغــي أن يكــون 

موحــًدا وبصــوت واحــد.
    حتضــرين هنــا قصــة صغــرية، فمعــروف أن قاعــدة غوانتنامــو األمريكيــة 
هــي يف األراضــي الكوبيــة تســتأجرها مــن النظــام الســابق لنظــام كاســرتو 
وعندمــا قــام النظــام اجلديــد بقيــادة كاســرتو كانــت أمــريكا ترســل ســنواًي 
شــيًكا أبجــرة القاعــدة لكــواب وكان كاســرتو يســتلم الشــيك ويضعــه يف 
درج مكتبــه وال يصرفــه إبحيــاء رمــزي لرفضــه االحتــال مــع حاجتــه لــكل 
دوالر كــون كــواب حماصــرة مــن أمــريكا فقــد كان يرفــض صــرف الشــيك 

إىل أن مــات.
محى هللا سورية وشعبها وأزال عنها هذا الكابوس الذي طال.    

محمد عمر كرداس

سورية المنكوبة بين نظامها والمعارضة المزعومة

كاتب سوري

مــع بــدء العــد التنــازيل إلجــراء االنتخــاابت الرائســية يف ســورية املقــرر 
عقدها يف نيسان / ابريل من العام احلايل قدم جمموعة من املعارضني 
للنظام الســوري عرضاً إىل موســكو بتشــكيل جملس عســكري مشــرتك 
بــني اجليــش العــريب الســوري وبــني الفصائــل املســلحة املنشــقة عنــه 
بقيــادة منــاف طــاس إال أن موقــف روســيا مــا يــزال واضحــاً وصرحًيــا 
وهــو التمســك ببشــار األســد وإجــراء االنتخــاابت يف موعدهــا احملــدد 
علــى الرغــم مــن فشــل اللجنــة الدســتورية أيضــاً يف جولتهــا الســابقة مــن 
التوصــل إىل اتفــاق بســبب تعطيــل النظــام الســوري للعمليــة الدســتورية 

وعجــز واضــح لــدور األمــم املتحــدة يف تنفيــذ عملهــا .
الــذي  ولنفــرتض أبن االنتخــاابت أجريــت يف موعدهــا احملــدد فمــا 
ســيقدمه بشــار األســد عــرب بيانــه االنتخــايب للســوريني؟؟ هــل ســيقول 
هلــم انتخبــوا مــن دمــر ســورية وابعهــا للغــزاة واحملتلــني أو مــن جــوع 

شــعبها وجعــل رغيــف اخلبــز حلــم للغالبيــة مــن الســوريني.
أمل تصبــح ســورية يف عهــد بشــار األســد بفضــل قيادتــه اثين أكــرب بلــد 
فاســد يف العــامل حســب االحصائيــات فهــل ســيقول بشــار األســد عــرب 
بيانــه أيهــا الشــعب الســوري لــو انتخبتمــوين ســأعمل جاهــداً يف أن 

أجعــل ســورية يف املرتبــة األوىل يف الفســاد عامليــاً.
أمل تصبــح ســورية اليــوم ســاحة تصفيــة حســاابت بــني الــدول الكــربى 

منهــا إســرائيل وإيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
للســوريني  ســيتعهد  املقبلــة  االنتخــاابت  يف  األســد  جنــح  لــو  وهــل 

إبخــراج مجيــع املليشــيات العراقيــة واإليرانيــة وأيًضــا روســيا مــن ســورية. 
عشــرون عامــاً مــرت علــى تــويل بشــار األســد احلكــم مل تتقــدم فيهــا 
ســورية خطــوة إىل األمــام بــل تراجعــت كثــريًا. نصــف حكمــه عاشــها 
عقــوابت  مــع  الواحــد  البلــد  أبنــاء  بــني  طاحنــة  حــرب  الســوريون 
اقتصاديــة مل تشــهدها ســورية مــن قبــل وهتجــري نصــف الســكان إىل 

خــارج البــاد وارتفــاع نســبة الفقــر وتــدين مســتوى الدخــل.
ومــع اهنيــار كبــري يف اللــرية الســورية فقــد وصــل ســعر صــرف الــدوالر 
الواحــد إال مــا هــو أكثــر مــن ثاثــة آالف ومخســمئة لــرية، اهنيــار مل 
تشــهده اللــرية الســورية مــن قبــل فقــد فقــدت أكثــر مــن نصــف قيمتهــا 

مــن جديــد خــال عــام واحــد فقــط.
الدمــار  ســوى  هلــا  جيلــب  مل  لســورية  األســد  مــن حكــم  عامــاً   20
فكيــف سيســتطيع  فيهــا  التحتيــة  البــى  غالبيــة  اهنيــار  مــع  واخلــراب 
األســد إعــادة اعمــار البــاد فيمــا لــو جنــح يف انتخاابتــه املقبلــة وســورية 

معزولــة عربيــاً ودوليــاً. 
أرقــام مل يســبق وأن وصلــت إليهــا ســورية ال يف اترخيهــا القــدمي وال 
احلديــث فآخــر االحصائيــات تقــول حســب األمــم املتحــدة إن تكلفــة 
إعــادة اعمــار البنيــة التحتيــة يف ســوراي تصــل إىل 450 مليــار دوالر 

ويلــزم هلــا 15 عامــاً فيمــا لــو توقفــت احلــرب بشــكل كامــل. 
فكيــف سيســتطيع النظــام الســوري إعــادة اإلعمــار مبفــرده خاصــًة مــع 
إعــان غالبيــة دول العــامل بشــكل مســتمر عــدم مشــاركتها يف إعــادة 

إعمــار ســورية فيمــا لــو بقــي بشــار األســد علــى رأس الســلطة ودون 
انتقــال سياســي لنظــام احلكــم يف ســورية.

أزمــات كبــرية ال تنتهــي تواجــه النظــام الســوري يف كل يــوم ويعيشــها 
الســوري ألكثــر مــن عــام، مثــل أزمــة احملروقــات والكهــرابء واخلبــز ومل 

يســتطع النظــام الســوري إجيــاد حــل لتلــك املشــكات
فكيف سيواجه بشار األسد السوريني يف مجيع هذه املشكات. 

أليســت أكــرب إهانــة للشــعب الســوري بعــد أكثــر مــن 10 أعــوام أن 
يرضــى العــامل ترشــيح بشــار األســد لانتخــاابت القادمــة بعــد قتلــه 
بــني مؤيــٍد ومعــارض ومئــات املعتقلــني  ألكثــر مــن مليــون شــخص 
واملفقوديــن وهتجــري أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري خــارج البــاد 

وحتطيــم مايــني املنــازل الــي دمرهتــا طائراتــه وبراميلــه املتفجــرة.
مــن الســخف يف عصــران احلــايل إجــراء مثــل هــذه املســرحية أمــام العــامل 
أبمجعــه فمــى اختــار الســوريون رئيســهم خــال نصــف قــرن مضــى، 
وكل النتائــج الســابقة كانــت مفربكــة ومعروفــة قبــل إعاهنــا بشــكل 

رمســي.
القتــل  ومــع  لســورية  األســد  آل  حكــم  مــن  عامــاً   50 بعــد  لكــن 
الســلطة وكافــة مواردهــا، أنمــل اخلــاص هلــذا  والتشــريد واغتصــاب 
أروع  ويقــدم  هــذا  يومنــا  إىل  يعــاين  زال  ومــا  عــاىن  الــذي  الشــعب 
دميقراطيــة  دولــة  لبنــاء  وتطلعاتــه  آمالــه  حتقيــق  ســبيل  البطــوالت يف 

مواطنيــه. حقــوق  واحــرتام  واحلريــة  العدالــة  تســودها 

آالء العابد    

انتخابات على خراب سورية
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مقاال

شــهدت العاقــة بــني مســلحي مــا يســمى بـــ »اإلدارة الذاتيــة« وعصــاابت 
األســد خــال األســابيع املاضيــة تصعيــداً كبــرياً، مــا أوحــى بصــدام عســكري 
يف حمافظــة احلســكة، علــى خلفيــة اعتقــاالت متبادلــة مــن قبــل األجهــزة 
األمنيــة لعصــاابت األســد ومــا يســمى بقــوات »األشــايس«، الــي تعــد مبثابــة 
شــرطة حمليــة اتبعــة لـــ«اإلدارة الذاتيــة«. وتدّخــل اجلانــب الروســي لنــزع فتيــل 
التوتــر بــني الطرفــني. ويعتــرب مــا حــدث مــن تداعيــات مــا جيــري يف بلــدة عــني 
عيســى، إذ تطالــب عصــاابت األســد بتســليم بلــدة عــني عيســى يف ريــف 
الرقــة الشــمايل، هــذه البلــدة الــي تعتــرب حاليــاً مركــزاً إدارايً مهمــاً لــــ«اإلدارة 
الذاتيــة«، إذ إهنــا حتّولــت إىل عقــدة طــرق تربــط بــني مــدن وبلــدات املنطقــة 
بعــد أن أنتزعتهــا »قســد« مــن تنظيــم »داعــش« عــام 2016، وحّولتهــا 
إىل نقطــة متركــز عســكرية هلــا، إضافــة إىل مقــر ملكاتــب »اإلدارة الذاتيــة«. 
ويعتــرب خســارة عــني عيســى مبثابــة خســارة أهــم الطــرق احليويــة يف مشــال 
وشــرق ســورية، إضافــة لكوهنــا تتوســط مناطــق ســيطرة قســد مــن ريــف حلــب 

الشــمايل وصــواًل للحــدود العراقيــة.
الوحــدات  بتشــكيل  الفضــل  هــي صاحبــة  األســد  وإن كانــت عصــاابت 
الكرديــة يف العــام 2012 والتابعــة حلــزب »االحتــاد الدميقراطــي«، مــن أجــل 
حماصــرة احلــراك الثــوري يف مناطــق مشــال شــرقي ســورية. وكان هنــاك تنســيق 
عســكري وأمــي كامــل بــني الطرفــني حــى أواخــر العــام 2015 حــني شــكل 
التحالــف الــدويل قــوات »قســد« مــن احتــاد فصائــل عــدة، منهــا الوحــدات 
الكرديــة والــي ُوضعــت يف قلــب هــذه القــوات. ومنــذ ذلــك احلــني، بــدأت 
أن األخــري رفــض  العاقــة بــني قســد وعصــاابت األســد تفــرت، خصوصــاً 
تقــدمي تنــازالت هلــم يف جــوالت حــوار عــدة، عقــدت برعايــة روســية. لذلــك 
فــإن كانــت عصــاابت األســد ومــن خلفهــا روســيا، تتطلــع الســتثمار الضغــط 
الــذي تعــاين منــه قســد حاليــاً إىل أقصــى حــٍد ممكــن، إال أن قســد تتطلــع 
بــذات الوقــت إىل تدخــل أمريكــي قــد جينبهــا خيــارات ســيئة يف مشــال الرقــة.

وبصــورة عامــة اليعتــرب ثــوار مشــال ســورية قــوات قســد مــن ضمــن الثــورة، 
بــل تُتهــم حــى مــن قبــل أحــزاب كرديــة بقمــع الشــباب الثائــر منــذ بــداايت 
الثــورة. وإن كان مــن املهــم اســتحضار البــداايت، إال أنــه يف ذات الوقــت، 

فــإن أي كام يف السياســة ال بــد أن يلحــظ املتغــريات الــي جــرت خــال 
الســنوات املاضيــة، ومــن هــذه املتغــريات الــي ال جيــوز التغاضــي عنهــا ابتعــاُد 
قســد عــن عصــاابت األســد بقــدر مــا تســتفيد مــن املظلــة األمريكيــة، وبقــدر 
مــا متنحهــا األخــرية مــن ضمــاانت بعــدم التخلــي عنهــا، خــال حماولتهــا 
حتقيــق مشــروعها اخلــاص. ويعتقــد أبن هنــاك حاليــاً يف قســد تيــاران واحــد 
منهمــا خملــص لقيــادات حــزب العمــال الكردســتاين، مــا هــو موجــود منهــا 
يف ســورية ومــا هــو موجــود يف جبــال قنديــل، والثــاين مييــل إىل فصــل املســألة 
الكرديــة الســورية عــن نظريهتــا الرتكيــة، للتخلــص مــن الضغــط اخلارجــي علــى 

أكــراد ســورية.
 ”PKK“ وتكمــن املشــكلة األساســية مــع حــزب العمــال الكردســتاين
أربــع  البدايــة  اعتمــد منــذ  قــد  أنــه  اليــوم،  منــذ تشــكيله عــام 1978 إىل 
قواعــد أساســية، مل يتخــل عنهــا حــى اليــوم، وتتمثــل إبعتبــاره أن الســاحة 
الكردســتانية أبســرها ســاحته، وحرصــه علــى إقامــة العاقــات مــع األجهــزة 
األمنيــة ملختلــف الــدول، وعــدم االعــرتاف ابلشــركاء أو األنــداد يف إطــار أي 
حتالفــات أو اتفاقيــات، واعتمــاد التقيــة ودمياغوجيــة الشــعارات. لذلــك متكــن 
يف ســورية مــن تثبيــت مواقعــه، وتوســيع دائــرة نفــوذه، وذلــك بفعــل الدعــم 
الكبــري الــذي حصــل عليــه مــن جانــب نظــام حافــظ األســد الــذي مســح لــه 
حبريــة احلركــة علــى الســاحتني الســورية واللبنانيــة، ليســتخدم األســد بــدوره 
ورقــة احلــزب ضمــن سياســته يف ذلــك احلــني الــي كانــت تقــوم علــى أســاس 

التحكــم ابألوراق اإلقليميــة األساســية. 
مــن هنــا ميكــن فهــم نــزاع الســيطرة الــذي تعيشــه )قســد( متمثلــة بقائدهــا، 
مكاتــب  لــه  تتعــرض  مــا  خــال  مــن   ،)PKK(الــــ مــع  عبــدي،  مظلــوم 
مناطــق  متكــررة يف  اعتــداءات  إىل  الكــردي«  الوطــي  الــ«اجمللــس  أحــزاب 
الــذي  اهلجــوم  عــن  فصلــه  والــذي ال ميكــن  احلســكة،  ريــف  مــن  خمتلفــة 
اســتهدف البيشــمركة يف حميــط بلــدة ســحيا ابلقــرب مــن جبــل شــنكال 
يف العــراق حيــث شــهدت املنطقــة اشــتباكات يف املعــرب الــذي يســتخدمه 
عناصــر الــــ)PKK( للمــرور بــني ســورية والعــراق، إذ تُعتــرب منطقــة شــنكال 
الــذي يســتفيد منهــا كقاعــدة موازيــة جلبــال  اســرتاتيجية ابلنســبة للحــزب 

قنديــل إضافــة لكوهنــا تعتــرب النقطــة الرئيســية للعبــور بــني مناطــق ســيطرته يف 
ســورية، و جبــال قنديــل.

وفقــاً لذلــك ميكــن فهــم احملــاوالت الــي بدأهتــا الــــ«اإلدارة الذاتيــة« بتحضــري 
عناصــر ســورية يف مناطــق ســيطرهتا ليتولــوا مواقــع ومســؤوليات »كــوادر« 
الــــ )PKK( مــن اجلنســيات غــري الســورية. وعــادة يطلــق اســم »كادر« 
علــى املســؤولني العســكريني واملدنيــني يف مناطــق الــــ »اإلدارة الذاتيــة« مــن 
أعضــاء الــــ )PKK( ومقاتليــه أو مــن تلقــى تدريبــات عســكرية وفكريــة 
وسياســية خاصــة هبــم. ويعتــرب »الكــوادر« القــادة الفعليــني يف املؤسســات 
املدنيــة والعســكرية التابعــة لــــــ«اإلدارة الذاتيــة« وغالبــاً مــا ينشــطون يف اخللفيــة 

وبعيــداً عــن اإلعــام.
استناداً لذلك يفهم اهتام الــ )PKK( ابملسؤولية عن حوادث العنف الي 
تزايــدت منــذ دخــول املفاوضــات بــني اجمللــس الوطــي الكــردي و »اإلدارة 
الذاتيــة« يف مرحلتهــا الثانيــة مــن احلــوار الــذي كان قــد انطلــق يف نيســان/

أبريل 2020، حيث ميكن حلظ انقســام بني الــ )PKK( وفرعه الســوري 
)حــزب االحتــاد الدميقراطــي( املهيمــن علــى »اإلدارة الذاتيــة« حــول املضــي 
قدمــاً يف هــذا احلــوار، بدليــل اســتهداف مقــرات أحــزاب اجمللــس وحمــاوالت 

هتديــد اســتقرار اقليــم كردســتان العــراق، الطــرف الراعــي هلــذا احلــوار. 
ويف النهايــة فــإن الرتكيبــة احلقيقيــة لـــــ«اإلدارة الذاتيــة« ال ختتلــف عــن اجلهــة 
امللهمــة واملنشــأة لصاحــب إبداعهــا املتمثــل الــــ )PKK( وفرعــه الســوري 
)حــزب االحتــاد الدميقراطــي(، حيــث تتشــكل اإلدارة مــن شــبكة متنفذيــن 
ذوي خلفيــة عســكرية، تســيطر علــى غالبيــة مفاصلهــا واملؤسســات التابعــة 
هلــا، لتصبــح ســلطة األعضــاء يف تلــك املؤسســات مبنيــة ليــس علــى املواقــع 
األشــخاص  هــؤالء  قــرب  مــدى  علــى  بــل  هلــا،  املعلنــة  واهليكليــة  اإلداريــة 
مــن مراكــز القــّوة الفعليــة، معيديــن إنتــاج طريقــة احلكــم ذاهتــا الــي أنشــأهتا 
بينتهــا  الــي  النتيجــة  مســتغرابً  ليــس  لذلــك  ســورية،  األســد يف  عصــاابت 
الســنوات األخــرية، حيــث تعيــش الــــ«اإلدارة الذاتيــة« يف برجهــا العاجــي 
ويقبــع الشــعب يف أســفل القــاع االجتماعــي وحتــت خــط الفقــر والبــؤس 

واحلرمــان.

د.م. محمد مروان الخطيب

مستقبل مشروع اإلدارة الذاتية في شرق الفرات

كاتب وباحث سوري

مــن أدوات الدولــة احلديثــة يف احلكــم والتغيــري، احلــركات واألحــزاب والتيــارات 
السياســية، والدولــة الــي تتوفــر فيهــا حيــاة سياســية مــن أحــزاب وحــركات 
سياســية وتكــون تلــك األحــزاب كبــرية وقويــة وعريقــة فهــذا يســاعد علــى 
الفــرد  وحكــم  االســتبداد  فــرص  مــن  ويقلــل  الدميقراطيــة،  وترســيخ  حتقيــق 
الواحــد واحلــزب الواحــد، فحالــة االســتبداد والديكتاتوريــة ال تتقبــل وجــود 
معارضــة والوجــود أحــزاب منافســة يف احلكــم ولديهــا براجمهــا الــي تقدمهــا 
للنــاس وتتنافــس مــع األحــزاب األخــرى مــن أجــل حتقيــق التقــدم وحتقيــق رضــى 
الشــعب، فرضــى الشــعب هــو الــذي ميّكــن احلــزب أو حيــد أو يُبعــد حضــوره 
يف الســلطة، ونتيجــة مــا كانــت تعيشــه ســورية مــن االســتبداد والديكتاتوريــة، 
وحالــة احلــزب الواحــد، مث جــاءت الثــورة الســورية لكســر هــذه احلالــة، وكان 
مثّة ضرورة لتتشــكل قوى سياســية فاعلة تلعب دوراً فاعًا يف العمل والوعي 
السياســي الســيما مــن اتبــع متــدد انتفاضــات الربيــع العــريب فــكان يــرى أن 
هــذا التمــدد ســيصل قطعــاً لســورية، الســيما اجملتمــع كان يــؤذن حبالــة انفجــار 
جمتمعــي بشــكل انتفاضــة أو ثــورة نتيجــة للضغــط واالســتبداد الــذي كان 
ســائداً، وكانــت حركــة العمــل الوطــي مــن أجــل ســورية حيــث تشــكلت كقــوة 

سياســية كانــت تتوقــع حصــول ثــورة يف ســورية، كان ذلــك يف 18شــباط/
فربايــر 2011م حيــث بــدأت إرهاصــات تلــك الثــورة الــي اجتمــع عليهــا العامل 

وقــوى دوليــة كثــرية حتــول دون حتقيــق حســم لصــاحل قــوى الثــورة.
منذ التشــكيل املبكر لعدد من الســوريني الوطنيني الذين شــكلوا احلركة على 
طريــق العمــل مــن أجــل ســورية فــكان ذلــك عنــواانً وهدفــاً بنفــس الوقــت، 
واآلن مضــى عقــد علــى أتســيس حركــة العمــل الوطــي، وقــد اســتطاعت هــذه 
احلركــة أن تلعــب دوراً رئيســياً منــذ أتســيس املؤسســة الرمسيــة لقــوى الثــورة 

واملعارضــة والــي متثلــت يومهــا يف اجمللــس الوطــي مث يف االئتــاف الوطــي.
كان هلــا دور يف اســتقطاب كفــاءات شــبابية ال تنتمــي ألي مجاعــة سياســية 
ولديهــا هــدف العمــل مــن أجــل ســورية، وقدمــت نفســها كقــوة سياســية 

وطنيــة ســورية أبفــكار ومشــاريع وعمــل بشــكل غــري تقليــدي ومســتقل.
وكانــت القــراءة املبكــرة والتنبــؤ ملــا ستســري إليــه األمــور، عامــل قــوة ابالســتعداد 
سياســية  وتيــارات  قــوى  تتبلــور  بعــد  فيمــا  وبــدأت  بدايتــه،  منــذ  لألمــر 
وعســكرية بــدأت تُولــد مــع والدة الثــورة الســورية، عــدا عــن التيــارات التقليديــة 
األيدلوجيــة كاإلخــوان  ســواء  وســائدة  موجــودة  الــي كانــت  الكاســيكية 

فهــي  الســجون  أو  املنفــى  تعيــش يف  الشــيوعية والــي كانــت  أو  املســلمني 
متلــك أدبيــات السياســة وليــس املمارســة الفعليــة، فســورية كانــت بيئــة قحــط 

مــن العمــل السياســي الســائد يف الــدول احلديثــة.
أنفســهم وخــوض  لتنظيــم  الكبــرية  الثــورة ابحلاجــة  الســوريون عقــب  وشــعر 
العمل السياســي وتعلم فنونه األكادميية وهذا نتيجة الشــعور ابحلاجة امللحة 

لذلــك.
وكمــا يتــم تعريــف التاريــخ بــني التغيــري واالســتجابة لــه، فدخلــت حركــة العمــل 
الوطــي الســنة العاشــرة واســتطاعت االســتمرار واالســتجابة للتغــريات الــي 
حصلــت يف الفكــر السياســي اإلنســاين وتطــوره ويف التغيــري الواقعــي امليــداين 
الــذي جعــل القــوى السياســية أمــام حالــة جديــدة حتتــاج اســتجابة وعمــل 
يتناســب وهــذا التغيــري، ورغــم تعثــر الكثــري مــن املشــاريع السياســية الــي ماتــت 
يف املهــد أو قبــل أن حتبــو فقــد اســتطاعت حركــة العمــل الوطــي االســتمرار 
اجلمــود  وكســر  املســتمر  والتفكــري  الداخليــة  الذاتيــة  العوامــل  نتيجــة  وهــذا 
التقليــدي والعمــل جبــد مــن أجــل اهلــدف الــذي مت وضعــه منــذ التأســيس، 

ومــازال ماضيــاً حنــو هدفــه املنشــود.

د. زكريا مالحفجي

حركة العمل الوطني من أجل سورية

كاتب سوري
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منــذ أن اســتخدمت روســيا حــق النقــض )الفيتــو( أول مــرة يف جملــس 
األمــن 4أكتوبــر/ تشــرين األول 2011 ضــّد فــرض عقــوابت علــى 
نظــام األســد الســتخدامه » العنــف« ضــّد الشــعب الســوري، وضــع 
بوتــن بــاده يف خنــدق الطاغيــة لينتقــل بعــد أن كان داعًمــا حلــرب 
الســاحة  مباشــر يف  بشــكل  جبيوشــه  هلــا إىل منخرطــاً  األســد وممــواًل 
الســورية إلســتباحة املــدن والقــرى وقتــل أهلهــا وهتجريهــم منــذ هنايــة 

اليــوم. 2015 وحــى 
كنــت علــى يقــني مــن أن هــذا التدّخــل الســافر ســيكون لــه تبعــات 
مثلمــا حصــل لإلحتــاد  خطــرية علــى مســتقبل االحتــاد الروســي متامــاً 
اببــرك كرمــال«   « نظــام  لدعــم  عســكرايً  تدّخــل  عندمــا  الســوفيي 
ســنوات  عشــر  دامــت  حــرب  وبعــد   ،1979 للســوفييت  الصديــق 
خســائر  تكّبدهــا  بعــد  لإلنســحاب  الســوفيتية  القــوات  اضطــرت 
فادحــة قــّدرت حبــدود )40ـ50( ألــف جنــدي، ومل ميــض عــام علــى 
االنســحاب حــى بــدأت بــوادر التفــّكك هتــدد االحتــاد الســوفيي ومــن 
الثــاين 1991. التفــكك فعــًا يف 26/ديســمربـ كانــون  مث حــدوث 

هــل التاريــخ يعيــد نفســه؟ قــد يبــدو لنــا ذلــك لطاملــا األخطــاء هــي 
نفســها يف احلالتــني األفغانيــة والســورية، واألطمــاع نفســها الــي حتكــم 
فلمــاذا  هــي نفســها،  أيضــاً  الكرملــني، والضائقــة االقتصاديــة  عقليــة 

نتوقــع نتائــج خمتلفــة؟
االحتــاد  أن  جنــد  الروســي  لاحتــاد  اجليوسياســية  للخارطــة  نظــران  إذا 
يتألف من 22 مجهورية هلا حق االنفصال، ولدى كّل منها دســتورها 
ورئيســها وبرملاهنــا، وحتظــى ) امسيــاً( حبكــم ذايت، وليــس مســتبعداً أن 
ينايــر/   18 يــوم  انطلقــت  الــي  والتظاهــرات  االحتجاجــات  تتطــور 
كانــون الثــاين مــن هــذا العــام لتهــدد هــذا االحتــاد، تلــك التظاهــرات 

تكثــر يف األوســاط الســورية كمــا يف العــامل أمجــع، أخبــاٌر هلــا انعكاســات 
وأتثــريات علــى املســتقبل، وهــذا يف مــاال ميكــن اعتبــاره خــرباً عــادايً، تطــورات 
جعلــت الــزوااي الصحفيــة تتوســع وتتخصــص وحتــاول االجابــة بطــرق أكثــر 

حتليــًا ودقــة وتفصيــًا.
فــكان الســؤال مــاذا حصــل؟ لتــأيت اإلجابــة دون مزيــد مــن التفصيــل، حــدث 
كــذا.. ومــع تطــور الصحافــة بــدأت تظهــر األســئلة األخــرى والــي تســمى 
اترة ابألســئلة الــي تبــدأ مبفاتيــح أربــع أو مخســة، ويضــاف عليهــا مفتــاح 

)كيــف؟( وهــنَّ: مــاذا ومــن ومــى وأيــن وملــاذا؟
بعــد هــذه املقدمــة ميكــن اإلســفار عــن ســببها، وهــو التوقــف عنــد اخلــرب حــال 
مساعــه، قبــل تصديقــه ونقلــه والتفاعــل معــه، فكــم ســبب لنــا كصحفيــني 
وكمتابعــني تراكمــات ســلبية، ســواء علــى املســتوى اآلين أو حــى الرتاكمــي 
احلاضــري واملســتقبلي، فاألثــر الــذي شــكلته الكثــري مــن األخبــار عــدم ثقــة 
املتابــع هبــا وأبمثاهلــا، وعلــى اجلانــب النفســي يف التفاعــل والفتــور فيمــا بعــد، 
وعلى اجلانب االقتصادي والسياســي واإلعامي وحى األســري، أتثري كل 

حســب احلالــة واملســتوى، وغالبــاً مــا كان ســلبياً علــى املتلقــي.
)ملــاذا؟( الــي أقصدهــا، هــي إن صــح اخلــرب وقائلــه بعــد التحقــق بــه، أو َبطَــَل 

الــي عمــت معظــم املــدن الروســية بســبب اعتقــال املعــارض » أليكســي 
انفالــي« مــن مطــار موســكو وهــو قــادم مــن أملانيــا بعــد تلقيــه العــاج 
هنــاك إثــر تعرضــه لعمليــة تســميم قبــل مخســة أشــهر، ومعظــم الدوائــر 
اخلارجيــة كانــت قــد وجهــت إصبــع اإلهتــام جلهــاز املخابــرات الروســية 
بضلوعــه يف عمليــة التســميم لتصفيــة انفالــي الــذي فضــح فســاد بوتــني 
يف  واســعة  بشــعبية  حيظــى  اآلن  وهــو  منــه،  القريبــة  الضيقــة  واحللقــة 
صفــوف الشــباب وخاصــة يف ظــل تــرّدي األوضــاع االقتصاديــة وتدهــور 
قيمــة الروبــل أمــام الــدوالر بشــكل كبــري، األمــر الــذي جعــل األفــق يبــدو 
مســدوداً أمــام شــرحية واســعة مــن الشــباب، وجيــدون يف شــخص ذلــك 
احملامــي املعــارض اجلــريء »انفالــي » ملهمــاً هلــم ومدافعــاً شرســاً عــن 
حقوقهــم املنهوبــة علــى أيــدي حفنــة مــن املتنفّذيــن الذيــن يســيطرون 

علــى مــوارد روســيا اهلائلــة.
قــد ال تقــود تلــك االحتجاجــات إىل اهنيــار االحتــاد ســريعاً، ولكّنهــا 
دقّــت أول مســمار يف نعشــه أو هكــذا علــى األقــل بــدا للمراقبــني مــن 
خــال التعامــل العنيــف مــن قبــل الشــرطة واملخابــرات مــع املتظاهريــن ، 
وتلــك احلشــود اهلائلــة للقــوى األمنيــة وخاصــة يف العاصمــة موســكو، 
وحــى ولــو خبــت حــدة التظاهــرات حاليــاً إاّل أهنــا مــن املؤكــد ســتعود 
ورمبــا بشــكل أوســع يف األســابيع القادمــة، ألن أســباهبا مــا تــزال قائمــة 
لثــاث  ابحلبــس  انفالــي«   « علــى  احلكــم  بعــد  ابالزدايد،  وآخــذة 
ســنوات ونصــف مــن جهــة، واســتمرار العقــوابت األمريكيــة واألوروبيــة  
الــذي مضــى عليــه  مــن جهــة اثنيــة  العســكري يف ســورية  والتدّخــل 
قرابــة الســتة أعــوام دون أي نتيجــة ســوى املزيــد مــن االســتنزاف املــادي 

واملعنــوي وتشــويه صــورة روســيا دوليــاً أكثــر فأكثــر.
التدخــل يف ســورية إلنقــاذ  قــرر  بوتــن« حينمــا  يعلــم أبّن »  اجلميــع 

اخلــرب وتبــني أنــه إشــاعة، أو كذبــة مقصــودة، فلنتوقــف عنــده ليــس للتحليــل، 
بــل لنســأل أنفســنا، ملــاذا اآلن؟ )بتجــرد( يتــم طــرح مثــل هكــذا خــرب، وعلــى 
ســبيل املثــال، اخلــرب الــذي انتشــر يف األايم املاضيــة: جملــس عســكري يف 

ســورية بقيــادة منــاف طــاس.
أُثــري اجلــدل حــول مصداقيــة اخلــرب، والتحاليــل كثــرت يف ســياقه، وأان اآلن 
أكتــب لــك وأنــت كقــارئ تقــرأ عنــه، فــأان نقلتــه كمثــال نتوقــف عنــده، 
وآخــر نقلــه كخــرب يــراد بــه ترويــج أمــر معــني، واثلــث يريــد أن خيفــي مــا 
ظهــر، ويقــول مثــًا إن فشــل اللجنــة الدســتورية ال يبقــي ســورية دون حــل 

بــل هنــاك طــرح جديــد قــدمي، ورابــع وخامــس وهكــذا.
الكثــري ال يقــول لــك وال يل ســبب طــرح املوضــوع، وال األجنــدة الــي يريــد 
حتقيقهــا مــن ورائــه، وال السياســة املتبعــة يف التعاطــي معــه، وال املصلحــة 
احلقيقيــة املرجــوة منــه، وتبــدأ التفاعــات مــع اخلــرب، فهــذا وذاك يغرفــون مبــا 
يعرفــون ومبــا ال يعرفــون، وتتشــكل حالــة ختــدم مــن كان وراء ذلــك دون أن 

أدري أو تــدري.
مت التلميــح بــل التصريــح بفشــل اللجنــة الدســتورية ومســاعيها يف جنيــف، 
يف نتيجــة متوقعــة عنــد احملللــني، وخاهلــا مت التمهيــد لطــرح العميــد املنشــق 

املقــام األول  إســرائيلية( يف  يلــّي رغبــة )أمريكيــة /  إّنــا كان  األســد، 
وأحاماً استعمارية إلجياد موطئ قدم لروسيا يف املياه الدافئة، وإغرائه 
ابحلصــة األكــرب مــن الكعكــة الســورية وشــريكاً رئيســياً يف عمليــة إعــادة 
اإلعمــار، ولكــن كّل ذلــك بقــي ضمــن قائمــة الوعــود املؤجلّــة ممــا فاقــم 
مــن الوضــع االقتصــادي الداخلــي، وخاصــة يف ظــّل اســتمرار املخــاوف 
مــن تطــورات جائحــة » كــوروان« الــي ألقــت بظاهلــا علــى االقتصــاد 
العاملــي عمومــاً وبشــكل أكــرب علــى االقتصــاد الروســي املنهــك أساســاً.
لعــّل هنــاك مــن يعتــرب هــذا الــكام ينبــع مــن رغبــة شــخصية كــوين الجــئ 
ســوري يتمــى أن يــرى عــدّوه يتمــّزق ويدفــع مثــن جرائمــه، وأن فكــرة 
دولــة  مازالــت  فروســيا  إطاقــاً،  واردة  غــري  الروســي  االحتــاد  تفــكك 
عظمــى وقويــة وهلــا حضورهــا يف الســاحة الدوليــة وال ميكــن أن هتتــز 
جملّرد خروج مئات اآلالف من املتظاهرين، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفســه: وهــل كان االحتــاد الســوفيي يبــدو ضعيفــاً لدرجــة التفــّكك؟ 
وهــل كان هنــاك مــن يتوقّــع اهنيــاره بتلــك الســرعة؟ مــن جهــي أرى أّن 
روســيا االحتاديــة لــن تســتمر علــى صورهتــا احلاليــة بعــد إعــان ترامــب 
أتســيس » القــوات الفضائيــة«، متامــاً كمــا حصــل لاحتــاد الســوفيي 
عندمــا أعلــن الرئيــس روانلــد ريغــان يومهــا مشــروع » حــرب النجــوم«.

طــاس كاملنقــذ املنتظــر، وكذلــك مت طــرح العديــد مــن األمســاء املنقــذة، والــي 
يف كل األوقــات تطــرح علــى أهنــا مقبولــة مــن كل اجلهــات، فيــا ســبحان هللا.

ملــاذا اخلــرب؟ عنــد الســماع وقبــل النقــل والتفاعــل واختــاذ املوقــف، قُــْم واســأل 
نفســك ماخلــرب ومــن خلفــه؟ واألهــم: ملــاذا يطــرح اآلن؟ فالرتاكمــات الســلبية 
الــي يشــكلها أي خــرب كبــرية جــداً وخاصــة يف جمتمعاتنــا الطيبــة الــي تصــدق 
حــى  حوهلــا  شــيء  أبي  الثقــة  فاقــدة  اليــوم  لتصــري  األمــور،  مــن  الكثــري 

بكامهــا الــذي تقولــه.
حنــن حباجــة إىل ثقافــة إعاميــة جتعلنــا حَنْــَذُر مــن الباثــني، والعابثــني، فســورية 
بــاد متــر مبعــاانة كــربى، وال ينقصهــا املزيــد مــن الكــوارث، عشــر ســابقة 
تكفيهــا، ولنفكــر ابلعشــر القادمــة كيــف حنييهــا ابلطــرق الســليمة الِفطريــة 
العقليــة، فــأول إعمــار يكــون يف فكــر اإلنســان يف عقلــه وقلبــه، وإن حفــظ 
ــر اآلخــر،  مــا ُوهــب خــري مــن إعمــار مــا ُدمــر، حيــث إن ُحِفــَظ األول ُعمِّ
اجلــواب   ،... اخلــرب؟ ألن  فلمــاذا  اإلنســان..  وتغــري  التكاليــف،  وخفــت 
يتيــح لــك اليقــني إن كان صــواابً، حقيقيــاً، دقيقــاً، ال ردة فعــل منقوصــة، 
وال تشــدد مغلــوط، بــل قليــل مــن التفكــري، خيفــف لنــا الكثــري مــن العنــاء 

والشــقاء والتدمــري.

ياسر الحسيني

له في سورية فيخسر وحدة روسيا؟
ّ
هل يدفع بوتن ثمن تدخ

كاتب سوري

فاتح حبابه

سؤال: لماذا الخبر؟

كاتب وإعالمي سوري
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ت
مقاال

األقــوال  علــى  األغلــب،  يف  الســائدة،  العربيــة  السياســة  تقــوم 
والشــعارات أكثــر منهــا علــى األفعــال واملمارســات، ترّكــز علــى 
املفاهيــم  خلــط  تعّمــد  وتســتمرئ  املضامــني،  دون  الشــكليات 
بــدل تعيينهــا أو متييزهــا، ذلــك لــزوم العــدة املفهوميــة للســلطات 
والتالعــب  والتوريــة  الدمياغوجيــا  تعتمــد  الــيت  االســتبدادية، 
وتشــريع  ســلطاهتا،  وترســيخ  مفاهيمهــا،  لتعميــم  والتوظيــف 

سياساهتــــا.
إنــه االضطــراب والتخبــط الــذي يشــري ملــرٍض عــريب عميــق، نتوّهــم 
أبن أعمــال التحــدي الصبيانيــة- ألنصــاب دعاهتــا- هــي مقاومــة 
حقيقيــة، ونفــرتض اجلهــل املتقّصــد موقفــاً سياســياً، وهــذا مــا كرســه 
حافــظ أســد قــواًل وممارســًة سياســية مــع تعميــم كــم األفــواه وكامت 
القــرن  ســتينات  منــذ  واحملطــات  املواقــف  مــن  يف كثــري  الصــوت 
املاضي وسبعيناته وصواًل حلتفه وجميئ وريثه القاصر متابعاً مشواره 
مقيمــني  املفاخــرة!،  نســتطيع  وأبنصــاٍب كهــذه،  إايه؛  اإلجرامــي 
الشــواهد علــى مآثــر عظيمــة يف التحريــر واإلمنــاء والبطولــة ومــكارم 
األخــالق أيضــًا! وإبقامتهــا، ال نــدع مســرية حافلــة ابالغتيــاالت 

الظافرة تتقهقر بـال أثر وتغرق يف النسيـان.
هــذه  لتعميــم  إذًا،  ملّحــة،  حاجــة  مثّــة 
أجــل  مــن  أيضــًا،  ومتجيدهــا  األنصــاب 
ترســيخ حــدود القبيلــة وترهيــب مــن تســّول 
الطائفــة  قطيــع  علــى  اخلــروج  نفســه  لــه 
لتبقــى  الزرائــب،  إمــالءات  وعلــى  وامللــة، 
ذكــرى »حســن الصبّــاح« ومأثــُرة جرائمــه 
دعائــم  مــن  النفــوس كدعامــًة  يف  راســخًة 
َتســتوحي  ومدرســًة  املشــّوهة،  اهلويــة 
ســالالُت  جيــل،  بعــد  جيــاًل  أمثوالهِتــا، 
البطــش والرتهيــب ودّس الســّم يف حليــب 

األطفــــال.
تبدلــت  احلّشاشــني‘‘،   ’’ أايم  فمنــذ 
واســُتبدلْت  واجلرميــة،  البــؤس  تقنيــات 
ابحلشيشــة حبــوُب ’’الكابتاغــون‘‘، كمــا 
الغــدر كــوامُت الصــوت،  اســُتبِدلْت خبناجــر 

ممــا يتماشــى مــع حداثــٍة تســتخدم تذاكــر الســفر وتســتقّل ســيارات 
املكتظــة  وتتقــّدم ابهلواتــف احملمولــة ابلضواحــي  الرابعــي،  الدفــع 
ابملتبطّلــني ولقطــاء الشــوارع، متامــاً كمــا اســُتبِدلْت خبيــول الغــزو 
الدراجــاُت الناريــة تُغــري علــى مســريات احلريّــة يف ســائر ســاحاهتا؛ 
تغــرّيت األدوات، وأمــا الغــدر بقــي حتــت األحزمــة، والــدُم يبّقــُع 

العمائــــم.
منوذجهــا األخــري طريقــة وأســلوب مقتــل ’’ لقمــان سليــــم‘‘يف لبنــان 
ــه قنــاع  بــكامٍت ال يكتــم أســرارًا، إهنــا لغــُة اجلبــان وفضيحتــه معــاً، إن
املهــزوم أمــام احلقيقــة؛ هــو عالمــة العاجــز يف أن يصــري صديقــاً وأابً 
وجــاراً ميتلــك انفــذًة يفتحهــا كل صبــاح علــى الشــعاع، وركنــاً يســقي 
فيــه وردة عطشــى، لقــد غــادر )سليــــم( أبســٍف شــديٍد ممــن غــدر بــه 

»بـال أسـف«. 
ابملاكرونيــة  ملبــدة  أجــواء  ظــّل  يف  رســالة  إيصــال  أراد  اجملــرم  إّن 
هــذه  أّن  علمــاً  جديــد،  مــن  إيــران  إرهــاب  لرعايــة  والبايدنيــة، 
املاكرونيــة والبايدنيــة هــي ُنســخ مــن سياســة غربيــة تتزعمهــا أمــريكا 
وفرنســا وبريطانيــا اترخييــاً يف التعامــل مــع منطقتنــا اترخييــاً وامللــف 

اإليــراين اآلن، لقــد كان االغتيــال اختبــار لسياســة )ابيــدن( يف لبنــان 
كإحــدى الرســائل الــيت محلهــا.

فعندمــا يســارع حــزب اإلرهــاب الالهــي إىل إصــدار بيــان ينفــي فيــه 
مســؤوليته عــن االغتيــال ويطالــب ابلتحقيــق، هــذا يعتــرب خطــوة 
سياســية يســتخدمها احلــزب بعــد كل عمليــة اغتيــال وتصفيــة قــام 
هبــا يف لبنــان، منــذ أتسيســه بدايــة الثمانينيــات، حــىت إنّــه كان يُديــن 
يفــاوض  الــذي كان  الوقــت  يف  واملدنيــني  الدبلوماســيني  خطــف 
أمــريكا والغــرب مبعيــة نظــام البعــث األســدي علــى إطــالق ســراحهم، 
بعــد كل عمليــة اغتيــال يقــوم هبــا، ويف بيانــه  وبقــي يصــدر بيــاانً 
األخــري حــول اغتيــال )سليــــم( يؤكــد أبنّــه حــان الوقــت، لكــي ينتقــم 
ممــن يفتحــون ملفاتــه يف الفســاد واملخــدرات وقتــل النــاس يف ســورية 
ولبنــان واليمــن والعــراق وفــرض األجنــدة اإليرانيــة بتغــاٍض أمريكــي 

وغربـي. 
علينــا أن نوّســع أفــق رؤيتنــا ألوضاعنــا العربيــة كشــعوب يف ســورية 
ولبنــان والعــراق واليمــن والبحريــن، أليــس تصريــح وزيــر خارجيــة 
)ابيــدن( اجلديــد أنّــه جيــب عــدم تصنيــف احلوثيــني كمنظمــة ارهابيــة، 

هــو رســالة إليــران وحزهبــا يف لبنــان، أبهّنــم اآلن أكثــر أمــااًن؟ أليــس 
تعيــني )روبــرت مــايل( مســؤواًل للملــف اإليــراين يف إدارة )ابيــدن( 
رســالة أخــرى حلــزب اإلرهــاب الالهــي؟ ففــي كلمتــه ابفتتــاح ممارســة 
عملــه، ركــز ’’ أنتــوين بلينكن‘‘علــى اليمــن دون اهتمــام بســورية 
أو لبنــان أو العــراق، وقــد كاد أن حُيّمــل كل األطــراف املســؤولية 

مــا عــدا إيــران. 
ومعهــا  املنطقــة،  أمــريكا يف  إننــا كشــعوب حمكومــون ابســتطاالت 
استطاالت فرنسا يف لبنان أيضاً، هذه قضية قد أسس هلا )أوابما( 
علــى حنــٍو ممنهــج ومتــني، فقــد أطــّل علينــا الكانتــون املســيحي يف 
ســورية ولبنــان وبغطــاٍء فرنســي بريطــاين مشــرتك، مبذكــرة مســيحية 
دينيــة! ومدنيــة وأكادمييــة! وسياســية! للحكومــات الغربيــة، حتّثهــا 
علــى إعــادة النظــر ابلعقــوابت املفروضــة علــى نظــام القتــل يف ســورية 
اعتمــادًا علــى قــرار )قيصــر(، حبجــة أّن هــذه العقــوابت تؤثــر علــى 
جممــل الشــعب، وقــد ســامهت حســب زعمهــم مبزيــد مــن املعــاانة 
االقتصاديــة واملعيشــية املوجــودة أصــاًل يف ســورية ويعيــش الشــعب 

حتــت ضغطهــا منــذ ســـنوات.

حقيقــة األمــر، إّن جمموعــة مــن املســيحيني الســوريني واللبنانيــني 
استطاعت أن تستميل الرئيس )ماكرون( لإلصغاء حلكاية مفادها، 
أّن االقتصاديــن، الســوري واللبنــاين، متداخلــني ومتشــابكني حبكــم 
اجلــوار والعالقــات االقتصاديــة العتيقــة بــني البلديــن، وأنّــه مــن أجــل 
إخــراج لبنــان مــن أزمتــه االقتصاديــة والسياســية الطاحنــة، ال بــد أن 
يكــون ذلــك مرتافقــاً مــع إخــراج ســورية أيضــاً، ابلتــالزم ملــا ختتــّص 
بــه احلالــة اللبنانيــة الســورية مــن مســات ومفاعيــل وظــروف اقتصاديــة 
واجتماعيــة مشــرتكة؛ مــا هــي إال مبــادرة يقــف خلفهــا نظــام القتــل 
بدمشــق ومعــه روســيا الفاشــية الســتمالة الرئيــس )ماكــرون( مــن 
بوابــة املســيحية اللبنانيــة الســورية!، وتبــدو أصابــع روســيا واضحــة 
متامــاً يف خلفيــة املشــهد، وابلطبــع أصابــع ذيلهــا، مــن خــالل االجتــاه 
العــام ملضمــون هــذه املذكــرة الــذي ال يتضمــن إال رفــع العقــوابت 
املفروضــة مــن مفاعيــل قانــون ’قيصــر‘ الــذي أصــدره الكوجنــرس 

األمريكــي.
أييت ذلــك يف وقــٍت يــدور فيــه حــواٌر شــاق- خنوضــه مجيعــًا- حــول 
املعارضــة  يف كواليــس  لنجــد  الســوري،  لشــعبنا  التمثيــل  شــرعية 
الســورية تبايــن حــاد بــني مقومــات الكتــل 
علــى  املتنافســة  والعســكرية  السياســية 
شــرعية متثيــل الســوريني ومطالبهــم، وحــدة 
أحــالم  تكتنفهــا  هــذه  الشــرعوية  التنافــس 
التفــرد ابلقيــادة ونزعــة رفــض اآلخــر الكليــة 
ال  وهــذه  ذاتــه،  إال  األطيــاف  ابقــي  مــن 
ختتلــف أبــدًا عــن ســلوك ســلطة االســتبداد 
مارســت  والــيت  ذاهتــا  القائمــة  األســدية 
ومتــارس شــرعيتها العنفيــة بعــدم االعــرتاف 
وفكــرايً، وتصــّر  ابملختلفــني عنهــا سياســياً 
بصلــف علــى االســتفراد حبكــم ســورية حــىت 

لــو ابتــت خـــراابً.
يشــاركين؟  مــن  بســؤال:  ميكــن  فهــل 
أن  ميثلــين؟  مــن  ســؤال:  عــن  املختلــف 
جيــد الســوريون اليــوم مــن ميــّد يــده حلمــل 
الرتكــة الثقيلــة بعد10ســنوات مــن ممارســة 
كل صنــوف الشــرعيات؟ ومــن يتحمــل املســؤولية معــي ويشــكل 
رافعــة للتشــارك يف وحــدة املصــري واهلويــة، بعــد ســنوات مــن تذررهــا 
وتشــتتها بــني ألــف مصــري ومصــري دونــه؟ مــن يدخــل بوابــة السياســة 
معــي بعــد أن حولتنــا األيديولوجيــات لقبائــل سياســية متناحــرة تغــزو 
بعضهــا البعــض، وتســي أفــكار بعضهــا البعــض، ومتــارس كل عفــن 
التاريــخ القابــع فينــا، وبصــورة منمقــة ” تلعــي“ النفــس وتغشــها؟ 
ومــن يكــون ســورايً يف زمــٍن ابتــت كلمــة الســوري عبئــاً علــى مســامع 
كل الــدول، وابتــت املشــاريع مــا دوهنــا قيــد التــداول والتنفيــذ؟ 
وهــل ســيبقى ســؤال مــن ميثلنــا ذا شــرعية ثوريــة جزافيــة، أم ال بــد 

مــن فتــح بــواابت األســئلة األخــرى؟
إّن التاريــخ هــو مســرية الصــراع اجملتمعــي بــكل مســتوايته وأشــكاله 
لــه،  احلاملــة  األيديولوجيــات  أو  الثقافــات  وابختــالف  وأنواعــه، 
وبعــد 10 ســنوات مــن بدايــة الثــورة واحلــراك االجتماعــي، ومــا 
رافقــه مــن ظــروف وإشــكاليات وصراعــات إقليميــة ودوليــة وحمليــة 
يف ســورية، ال بــد مــن اجــرتاح احلــل للخــروج مــن معضلــة وجــدان 

أنفســنا يف أتوهنــا مجيعــــاً.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

                  هل من اجتراٍح للحل.. أم » كأنك يا أبو زيد ما غزيت«!
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Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) iş birliği ile Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab şehirlerinde 
eğitim, sanat ve fikir çalışmalarıyla bölge halkına hizmet vermesi için 
açılan Anadolu Kültür Merkezleri bu alanda büyük bir boşluğu doldu-
ruyor. Suriye’deki savaşın yıkıcı etkilerini eğitim ve kültür çalışmalarıyla 
gidermek amacıyla hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nde; dil 
kursları, müzik kursları, medya ve iletişim kursları, meslek edindirme 
kursları, alan seminerleri, yazarlık ve okuma atölyeleri, aile eğitimleri, 
psikoloji seminerleri, gazete ve radyo çalışmalarıyla toplum yararına 
her yaşa hitap eden kapsayıcı eğitimler düzenleniyor.
Anadolu Kültür Merkezleri’nin bir misyonu da adeta bir Sivil İletişim 
Merkezi haline gelerek yerli halkın eğitim ve kültürünü zengin-
leştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
düzenlenen Medya ve İletişim kursları ile Kültür Merkezlerinin bir Me-
dya Enstitüsü haline gelmesi hedefleniyor.
Bölge insanın kadim geçmişimizden güç alarak farklılıklara saygı 
gösterip ortak geleceğimizi birlikte şekillendirme misyonuna hizmet 
eden Anadolu Kültür Merkezleri’nde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin 
verilen eğitimlerle farkındalık oluşturuluyor.

Suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve 
binalar değil, bizim de parçası olduğumuz büyük bir 
kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi ayakta tu-
tarak genç dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği 
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Suri-
ye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, ve kırsallarındaki 
“İyilik Kütüphaneleri projesi” başlattı.
Suriye’deki okullara yönelik olarak başlatılan İyilik 
Kütüphaneleri projesinden Suriye’deki öğrenciler 
yararlanmaya başladı.
Proje kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtı bölgesindeki 805 okula kütüphane dağıtımı 
yapılacak.
Detaylı bilgi için 05071599333 no’lu hattan İyilik 
derneğine ulaşabilir, görevli arkadaşlardan detaylı 
bilgi alabilirsiniz. 
Sizde yapacağınız bağış ile bir kütüphane kurul-
masını sağlayabilir ve yeni bir gelecek inşa edilme-
sine katkıda bulunabilirsiniz. 

 مراكز األانضول الثقافية ، الي مت افتتاحها ابلتعاون مع وقف بلبل زاده ، ورائســة األتراك 
يف اخلــارج واجلاليــات ذات الصلــة )YTB( ، يف مــدن أعــزاز ، عفريــن ، جرابلــس والبــاب 
يف ســوراي خلدمــة أهــايل املنطقــة ابلتعليــم والفنــون واللغــات  ومتــأل فجــوة كبــرية يف هــذا اجملــال.

يف مراكز األانضول الثقافية الي مت افتتاحها من أجل إزالة اآلاثر املدمرة للحرب يف ســوراي 
ابلدراســات الرتبويــة والثقافيــة ؛ مــن خــال دورات اللغــة ، ودورات املوســيقى ، ودورات 
اإلعــام واالتصــال ، والــدورات املهنيــة ، والنــدوات امليدانيــة ، وورش عمــل الكتابــة والقــراءة، 
والــدورات التدريبيــة العائليــة ، ونــدوات علــم النفــس ، ودراســات الصحــف واإلذاعــة ، كمــا 
يتــم تنظيــم دورات تدريبيــة شــاملة لصــاحل مجيــع األعمــار يف اجملتمــع  مهمــة أخــرى ملراكــز 
األانضــول الثقافيــة هــي أن تصبــح مركــز اتصــال مــدين وهتــدف إىل إثــراء وتطويــر التعليــم وإثراء 
الثقافــة لــدى  الســكان احملليــني مــن خــال دورات اإلعــام والصحافــة  الــي يتــم تنظيمهــا 
هلــذا الغــرض ، وهتــدف هنــدف إىل أن تصبــح املراكــز الثقافيــة معهــًدا إعامًيــا يف املســتقبل.   
يف املراكــز الثقافيــة األانضوليــة ، الــي تســهل مهمــة تشــكيل مســتقبلنا املشــرتك مًعــا و أخــذ 
القــوة مــن املاضــي القــدمي لشــعوب املنطقــة ، يتــم زايدة  الوعــي مــن خــال التدريبــات املقدمــة 

بغــض النظــر عــن الديــن واللغــة والعــرق.

ليس البشر واملباين فقط هم الذين تعرضوا للهجمات والقصف يف سوراي 
، بل الثقافة واحلضارة الكبرية الي حنن أيًضا جزء منها. ولذلك فقد 
أطلقت مجعية اخلري وابلتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية وإدارة الكوارث 
والطوارئ مشروع مكتبات  اخلري للمكتبات املدرسية الرامية للحفاظ 
الشباب.  احلياة يف عقول  قيد  املعرفة واخلربة وإبقائها على  على هذه 
واستهدفت مناطق خمتلفة من سوراي مثا اعزاز ، عفرين ، جربلس ، 

الباب ، وريف إدلب.
وقد بدأ الطاب يف سوراي االستفادة من مشروع مكتبات اخلري  يف 

املدارس يف الداخل  السوري.
 يف نطاق املشروع ، سيتم توزيع مكتبات على 805 مدارس يف منطقة 

درع الفرات ومنطقة عملية غصن الزيتون.
الرقم  على  االتصال  ميكنكم    ، مفصلة  معلومات  على  للحصول 
05071599333 واحلصول على معلومات مفصلة من األصدقاء 

املسؤولني يف مجعية اخلري. 
بتربعك ميكنك إنشاء مكتبة واملسامهة يف بناء مستقبل جديد.

مراكز األناضول الثقافية

مكتبات الخير… دمروها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب 

Anadolu Kültür Merkezleri

İyilik Kütüphaneleri… Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa Edeceğiz
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Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de faaliyet yürüten Yunus Emre Ensitüsü (YEE), Suriyeli 
öğrencilerden oluşan ilk Türkçe kursiyerlerini mezun etti. YEE’nin dünya genelindeki 60. 
merkezine ev sahipliği yapan Azez’de, 240 Suriyeli öğrenci 4 ay boyunca Türkçe eğitim 
görerek, kurslarını başarıyla tamamladı.  Enstitünün Azez’deki merkezinde başarılı olan 
öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde, Türkçe eğitimini tamamlayan ve bölge 
okullarında görev alacak Suriyeli eğitmenler de sertifikalarını aldı. Sertifika törenine, YEE 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz katıldı. Törende, oyuncu 
ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu öncülüğünde kursiyerlerce hazırlanan 
“Zeytin Ağacı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Kursu başarılıyla tamamlayan öğrencilere 
sertifikanın yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi.

ختــرج الدفعــة األوىل مــن الطــاب الســوريني الذيــن يتعلمــون اللغــة الرتكيــة يف معهــد »يونــس إمــره« الرتكــي يف مدينــة 
اعــزاز مشــال ســوراي. حيــث أمتــت الدفعــة األوىل مــن طــاب  املركــز رقــم 60 ملعهــد »يونــس إمــره« الرتكــي يف مدينــة 
اعــزاز مشــال ســوراي ، دورة لتعلــم اللغــة الرتكيــة اســتمرت 4 أشــهر. وأقيــم حفــل تقــدمي شــهادات اللغــة الرتكيــة، بفــرع 
املعهــد يف أعــزاز، وجــرى تســليم شــهادات اللغــة الرتكيــة للطــاب الذيــن أمتــوا الــدورة بنجــاح وســيقومون بتعليــم 
اللغــة الرتكيــة يف مــدارس املنطقــة. حضــر حفــل تقــدمي الشــهادات كل مــن رئيــس املعهــد شــريف أاتش وانئــب وايل 
كيليــس عمــر يلمــاز. بــدوره أشــار الفنــان واملعلــق الصــويت مــرت طــاالت دياكشــي أوغلــو إىل أن الطــاب كونــوا 

فرقــة مســرحية وأدوا مســرحية بعنــوان »غصــن الزيتــون« خــال احلفــل. 
وجرى تسليم شهادات اللغة و هدااي متنوعة على الطاب الناجحني. 

Yunus Emre Enstitüsü, Suriye’de 240 öğrenciye Türkçe öğrettiتعليم اللغة التركية لـ 240 طالًبا في معهد يونس إمره في سوريا

Suriyeli Öğretmenler Sendikası Başkanı Hasan Tayfur ve beraberindeki heyet Bülbülzade 
vakfını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette vakfın başkanı Turgay Aldemir ile görüşen 
Hasan Tayfur ile Suriyeli öğretmenlerin sorunları konuşuldu. Ayrıca Suriyeli öğretmenler-
in Türkiye eğitim sistemine yönelik entegrasyonu için neler yapılabileceği istişare edildi. 
Güvenli bölgedeki ve Türkiye’deki Suriyeli öğretmenlerin durumları mercek altına alındı.

 قــام رئيــس نقابــة املعلمــني الســوريني حســن طيفــور والوفــد املرافــق لــه بــزايرة وقــف بلبــل زاده. وخــال الــزايرة حبــث حســن 
طيفــور الــذي التقــى رئيــس الوقــف تورغــاي ألدمــري مشــاكل املعلمــني الســوريني.  ابإلضافــة إىل مناقشــة مــا ميكــن فعلــه 
إلدمــاج املعلمــون الســوريون يف نظــام التعليــم يف تركيــا .  كمــا كان وضــع املعلمــني يف املنطقــة اآلمنــة يف ســوراي و أيضــا  

يف تركيــا ضمــن املواضيــع الــي متــت مناقشــتها.

Suriyeli Öğretmenler Sendikası Başkanı Bülbülzade Vakfını Ziyaret Ettiزيارة رئيس نقابة المعلمين السوريين وقف بلبل زاده
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İyiliğiniz, minik kalplerin kocaman yüreklerini ısıtmaya yeter! 
İyiliğiniz, üşüyen ellerin ısınmasına yeter!
İyiliğiniz, kışın soğuğunda güneşin doğmasına yeter!
Bu kış kimse üşümesin…
İyilik Derneği olarak, İdlib halkının kış şartları, yağışlar, savaş ve açlıkla mücadelesinde 
destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleri ile İdlib için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım 
faaliyetlerini sürdüren Derneğimiz, Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgele-
rde ki kardeşlerimize yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. 
Acil olarak gıda, giyim, battaniye ve yakacak ihtiyaçlarının öncelendiği 
yardım dağıtımlarında çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.
Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemey-
en, dünyaya örnek olan bir hassasiyet gösteren halkımızı, yurtlarından 
ayrılmayarak yeni bir hayat kuran kardeşlerimize az çok demeden katkı 
sağlamaya davet ediyoruz.
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında 
detaylı bilgi alabilirsiniz.

خريك يكفي لتدفئة القلوب الكبرية والصغرية
! خريك يكفي لتدفئة األيدي الباردة

! خريك يكفي لكي تشرق الشمس يف برد الشتاء
! ال ينبغي ألحد أن يشعر ابلربد هذا الشتاء 

 بصفتنا مجعية اخلري ، نواصل دعم أهالينا يف إدلب يف كفاحهم ضد ظروف الشتاء واألمطار واحلرب واجلوع.
 بدعم املتربعني سنواصل العمل اجلاد من أجل إدلب و أهالينا يف إدلب.

 ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول آلية التربع من خال االتصال على الرقم: )08507773344( 

يعيش أهلنا الذين جلأوا إىل املنطقة احلدودية مع تركيا - من أجل احلياة- يف ظروف قاسية للغاية 
يف مدن اخليام الي أقيمت هلم؛ وذلك بسبب األوضاع الراهنة الي أشعل وقودها النظام  وقواته يف 
سوراي، واجلماعات )اإلرهابية(الي هتاجم  منازل  املدنيني  مما  اضطرهم لرتكها بشكل عاجل؛ جيب 
أتمني  وشراء   املواد  الغذائية األساسية وحفاضات األطفال والرضاعة واألغذية والبطانيات واملابس 

ومعدات املطبخ املتنقلة.
وإننا يف هذا السياق، ندعو شعبنا -الذي لن يتواىن يف تقدمي دعمه السخي، والذي أظهر مشاعر 
من  الكبرية  املوجة  هذه  مواجهة  أجل  من  للمسامهة،  للعامل كله-  أنوذجا  أخوية صادقة أضحت 

اهلجرة.
الرقم:  على  االتصال  خال  من  التربع  آلية  حول  مفصلة  معلومات  على  احلصول  ميكنكم   

 )08507773344(

سوريا تنتظر تبرعاتكم

األيدي الباردة تحتاج إلى يد الخير ... 
Üşeyen ellerin iyilik elinize ihtiyacı var…

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş, Fecr Radyo’da  “Güne Bakış” programı-
na konuk olarak dinleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.
Her hafta Salı günü canlı olarak yayınlanan programda Diyanet İşleri Başkanlığının 
Suriye çalışmaları, günlük hayatta karşılaşılan dini meseleler ve dinleyicilerden gelen 
sorular cevaplandırılıyor. Program Fecr Radyo’nun sosyal medya hesapları üzerinden 
de canlı olarak veriliyor.

أسئلة  على  وجييب  فجر  راديو  يف  الصباحي  الربانمج  ضيف  غونيش  حممد  عنتاب  غازي  والية  مفي  انئب 
املستمعني. الربانمج ، الذي يذاع على اهلواء مباشرة كل ثااثء ،يسلط الضوء على األعمال ملديرية الشؤون الدينية 
يف الشأن السوري ، والقضااي الدينية الي نواجهها يف احلياة اليومية، وجييب على أسئلة املستمعني. يُذاع الربانمج 

أيضا على اهلواء مباشرة عن طريق حساابت وسائل التواصل االجتماعي لراديو فجر.

نائب مفتي والية غازي عنتاب محمد غونيش ضيف إذاعة فجر

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş Fecr Radyo’da 

SURİYE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR
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مل تكــن احلريــة يومــاً مبنــأى عمــن يعــي جوهرهــا ويؤمــن هبــا، ومــا كانــت بعيــدة عــن طالبهــا والراغــب يف 
عناقهــا والتوّحــد هبــا، فاحلريــة قرينــة اإلنســان تعــرف بــه ويعــرف هبــا، هــي شــرط انتمائــه للجنــس البشــرّي 
منــذ والدتــه، أمــا مــا يبعــده عنهــا وحيــول بينــه وبينهــا فهــي قــوى وعوامــل طارئــة لــن تتمكــن مــن انتزاعهــا 
ومســخ حاملهــا دون أســاليب وآليــات وحشــية معقــدة، وظــروف مالئمــة وخادمــة، ولعــّل األهــّم دون تســليم 
املتنــازل عنهــا ومباركتــه.  تتجّســد احلريــة يف القــدرة علــى املفاضلــة واالختيــار واختــاذ القــرار والفعــل، لكــن 
احلريــة ليســت القــدرة ذاهتــا مبعــىن إمكانيــة أن نفّكــر ونعتقــد ونــرى، أن حنــّب ونكــره ونوافــق أو نرفــض.. بــل 

إّن احلّريــة شــرط المتــالك القــدرة علــى القيــام بــكل ذلــك؟؟ 
هــذا الشــرط مل يكــن يف وقــٍت مــا خــارَج ذات اإلنســان. فاحلريــة خصيصــة لصيقــة بعقلــه وروحــه ابنتزاعهــا 
ومصادرهتــا يتحــّول إىل كتلــة صّمــاء خرســاء تكتســب قيمتهــا مــن جمــّرد كوهنــا أداة لالســتخدام واالســتهالك 
ــة الــيت نطالــب هبــا ونثــور هلــا فهــي مــن أجــل تغيــري واقــع القمــع والقهــر والتســلط  ــا احلّري ال حــول هلــا. أّم

ونظامــه الطــارئ، واســتبداله بنظــام طبيعــي مينحنــا رخصــة بقانــون لإلعــالن عــن تلــك القــدرة وممارســتها.   
احلريــة قــرار اإلنســان احلــّر وســلوكه الطبيعــي النابــع مــن اإلرادة، ومــن إميــان راســخ ابرتباطــه هبــا وجــوداً 
وعدمــًا، إذ ال ميكــن تصــّور حتقــق إنســانية اإلنســان دون حريتــه، كذلــك ال ميكــن للعبــد أن يرقــى إىل 
ــه  ــة طاملــا مل ميتلــك إرادة كون مصــاّف اإلنســان الطبيعــي وأن ميتلــك القــدرة علــى اختــاذ قــرار أو إنفــاذ رغب
إنســاانً ابألصــل إذ ال يعــدو هــذا الكائــن كونــه بعضــاً مــن متــاع ســّيده ومالكــه واملتصــرف بشــؤونه وبوجــوده 
وعائديتــه. احلريــة شــعور ذايت ال مينعــك مــن امتالكــه أحــد ســواك. وكيمــا تنــال احلّريــة ينبغــي عليــك أن 
هتــدم كثــريًا مــن األبنيــة الــيت أقامهــا غــريك فيــك، وأن تعيــد إعمــار ذاتــك أبدواتــك، وفــق رؤيتــك ورؤاك 
ومشــيئتك، إّن أحــد أهــّم اجلــدران الــيت ينبغــي هدمهــا هــو جــدار اخلــوف الــذي يعلــو كلمــا تصاغــرت 

وجبنــت إىل أن تنســحق ومتّحــي أمــام رهبتــه وظالمــه الــذي يســّد أّي منفــذ لضــوٍء أو أمــل.   
واحلريــة يف أبــرز معانيهــا خــالص لإلنســان واإلنســانية مــن كل أشــكال العســف والظلــم والطغيــان، إّن 
الصمــت علــى تســلط اآلخــر واعتدائــه علــى حقــه يف احلريــة قبــول ابالســتعباد يفقــد املتســلط عليــه انتمــاءه 
وهويتــه اإلنســانية هــذا إن مل يلجــأ إىل الرفــض والتمــّرد مبــا ميلــك مــن نفســه ومــن قــّوة النــص مــا يشــكل درءاَ 
لــه ومحايــة حلريتــه وقيمــه ومبادئــه. إّن جوهــر احلريــة هــو يف جتســيد املعــاين اإلنســانية ومحايــة قيمهــا، القبــول 
ابالســتعباد والطغيــان نقــض للحريــة واشــرتاك يف تدمــري اإلنســان والقيــم اخلــرية واجلمــال، هبــذا املعــىن ال ميكن 
النظــر إىل مــن يســاند الطغــاة واجملرمــني أو يصمــت عــن جرائمهــم إال علــى أهنــم خملوقــات قبيحــة ال إنســانية 
تســتحق معاملــة تليــق هبــا ملؤهــا االزدراء واالحتقــار، وعلــى أهنــم جمرمــني يســتحقون احملاكمــة والعقــاب مــع 
أســيادهم القتلــة.  إّن الوعــي ابحلريــة وضرورهتــا وأبمهيــة امتالكهــا وتطبيــق موجباهتــا هــو األســاس الــذي تبــىن 
عليــه عمارهتــا الشــاهقة احملميّــة واحملروســة بقــوى املواطنــني األحــرار املؤمنــني هبــا قيمــة تعلــو علــى ســواها مــن 
القيــم، وتســتحّق التضحيــة والبــذل ملنــع مصادرهتــا أو التعــّدي علــى قدســيتها أو االنتقــاص مــن مكانتهــا 
واملــّس جبوهرهــا. ثقافــة احلريــة تكتســب مــن خــالل املناهــج الرتبويــة والتعليميــة، وتســتمّد روافدهــا مــن 
األفــكار واآلداب والســلوك واألعــراف الســائدة يف اجملتمــع املتحّضــر، تعززهــا وتضمــن ترســيخها ومسّوهــا 
الدســاتري والقوانــني املنبثقــة عــن إرادة املواطنــني عــرب النــّص علــى بنــود خاصــة ابحلــرايت وأنواعهــا، وســبل 
محايتهــا وضمــان ممارســتها ابلشــكل األمثــل. القوانــني واألنظمــة اإلنســانية فضــاء واســع ال ميكــن بلوغــه دون 
جهــد اآلخــر الشــريك وابلتوافــق معــه، ولعّلهــا مركبــة شــديدة التعقيــد يشــرتك يف بنائهــا واملضــّي فيهــا مجيــع 
مــن يرغــب يف العدالــة واالنعتــاق، والوصــول إىل مســاوات البيــان اإلنســاينّ واســتجالء حقيقــة وجــوده كبشــر. 
احلصــول علــى احلريــة ثــورة، والتحليــق يف فضــاء احلّريــة ثــورة، يف األوىل أنــت ختــوض معركــة اســتعادة الــذات. 

يف الثانيــة أنــت تســاهم يف هندســة العــامل.

حريتك أنت 

شاعر وكاتب سوري

عبد القادر حّمود

خرى في 
ُ
قراءة أ

ريق
َّ
ِر الط

ْ
ِسف

ومضيَت تبحث عن ُهدى 
عن مشعٍة لن ختمدا

عن قبلٍة شقراَء
تصعد فوق أسرار الرَّدى

وتظلُّ مأوًى للطيوف
ولألماين َمْوِردا

ومضيَت..
كان الورُد والرَُّطُب اجَليِنُّ مؤكَّدا

كان الصنوبُر ظلَّك املمدوَد، كان املوعدا
ورؤاَك ِسْفُر قـُُرنـُْفٍل
يزهو أبسرار النَّدى

فعنادٌل، وجداوٌل، ومواسٌم لن تنفدا
ومضيَت أكثر

يف حنااي الشَّوق تطلُب سؤددا
وتزيَّنْت للعرِس مشُسَك

والظالُم تبدَّدا
وأتتَك عاصفٌة، فعاصفٌة، وضاَق بَك املَدى

ال فجَر..
فالراايُت قد جعلت فضاءَك أْسَودا

ْحُر غادَر والسِّ
)ال حفيفاً، ال رفيفاً، ال صدى(

وقوافل الغرابِن ترتى 
كيف؟!...
ماذا؟!...

)ما َبَدا(!!!
قال األمرُي، وهزَّ كلٌب ذيَلُه

)ُصِعَق الِعدى(
وهوى احلناُن، فال رؤى هامْت وال شاٍد شدا

وهوى احلناُن.. تكسَّرْت ألوانُُه
ضاعْت ُسدى

ال شيء...
إال ما يشاء، وحّقه أن حُيمدا
فاشرب عصري الذّل من يده

وقل َسِلْمِت يدا
أطفئ مشوعَك.. أنَت أعمى، 

آن أْن تتعوَّدا
ستظلُّ وحدك يف الدجى

ستظلُّ فيه مؤبَّدا
أوليَس ذنباً أيها املأفون أن تتمرَّدا

لِّ والسَّرطاِن  فتهزُّ عرَش السِّ
حبثاً عن )ُهدى(

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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س
الق يف إحدى األمسيات قرأ »معتصم« قصائده على الشكل اآليت:

العنوان:)فراغ( الربيع
شجر أتّلق يف املدى
شجر )فراغ( ابلندى
شكراً ألشجار السنا
رّفت على أفق )فراغ(

مثّ قــال: تعرفــون الباقــي وال داعــي لإلكمــال. كانــت الكلمــات الــي حجبهــا مــن 
القصيــدة هــي علــى التــوايل: قناديــل – تفتّــح – اجلــراح.

ويف قصيدته الثانية »الصيف«، قال:
شجر يتألأل يف )فراغ( قلي

أم )فراغ( يتململ
أم )فراغ( فراشات وعصافري؟

قال يل يف شجن شتوي مزمن:
هل )فراغ( )فراغ( 

أفتــح   – رقصــات   – عشــب   – عتمــة  هــي:  احملذوفــة  الكلمــات  وكانــت 
قوقعــة.  – أتــوارى   – مصراعيهــا 

أّمــا القصيــدة الثالثــة واألخــرية فهــي: فــراغ يف فــراغ، يتخّللهــا كثــري مــن حــروف 
اجلــّر والنصــب وكثــري مــن الفراغــات...

وهــذه احلالــة اإلبداعيــة اجلديــدة تطّلبــت نقــداً إبداعيــاً، حيــث أبــدى »ميــس 
اخلافــت« إعجابــه مبــا مســع قائــًا:

- إّن رهافــات الشــاعر )فــراغ( مــن )فــراغ( )فــراغ( روحــه امليتافيزيقيــة 
ممـّـا )فــراغ( يف )فــراغ( انبثاقــاه الرؤيويــة لينقلنــا إىل مغــزى فيزيقيــة امليتــا..

وهكــذا جنــد أنّــه )فــراغ( وتــرك خليالنــا )فــراغ( إكمــال املعــى وترميــم 
)فــراغ( الكلمــات الناقصــة، ممــا يشــّكل )فــراغ( أدبيــاً جديــداً يعتمــد 

علــى )فــراغ( )فراغــات( القصيــدة.
وهكــذا أخفــى الناقــد كلمــات : تنبثــق – مناوشــات – يدخلنــا – 
 – تعبئــة   – جنســاً   – فجــوة   – اجلامــح   – أمتعنــا   – مســامات 

فراغــات.
أّمــا األســتاذ فقــد كان يكتفــي بكلمتــني اثنتــني يف كّل أمســية، فيقــول 
يف البدايــة: )فــراغ( األمســية، ويعــي نفتتــح، ويف النهايــة يقــول: اآلن 

ننتقــل إىل )فــراغ( فيغفــل كلمــة تعقيــب.
لكّنــه تدّخــل هــذه املــرّة وقــال: كنــت أوّد لــو أّن الشــاعر وضــع فراغــاً 

بــداًل مــن كلمــة )أشــعل(، ألهّنــا ختــرتق نصــوص القانــون الــذي وضعنــاه يف 
إعاننــا.

لكــّن »شــريفة« احتّجــت علــى كلمــة )ختــرتق( وطالبتــه أن يســتبدهلا لتصبــح 
)يرتكــب خمالفــة( عفــواً، بــل لتمســي )خيالــف(.

بعد هذه األمسية أقسمت أالّ أعود إىل النادي اثنية.
واتّفقــُت أن أقيــم كّل أســبوع أمســية خاّصــة يب.. ُأحييهــا.. وأســتمع إليهــا، 

وأنقــد نفســي مــن دون إعــاانت مانعــة تكبــت مــا يف داخلــي.
بــكّل  وأتفــّوه  املختــار  أشــتم  أســبوع  الفــاة كّل  إىل  أخــرج  وهكــذا كنــُت 
الكلمــات البذيئــة الــي أعرفهــا.. بــل لقــد اخرتعــُت كلمــات إبداعيــة جديــدة. 

وعقب انتهاء األمسية كنُت أتساءل: 
وُتطالــب  داخلــك  يف  البــذاءة  هــذه  عليــك.. كّل  عيــب  فــان  اي  »ولــك 

؟! ابلصــاح 
وكنُت أرّد: اي سّيدي الفاضل.. وهللِا مضطرّاً أفعل.

إذا غابت عيناها وفقدان مراقبة تفّتح الورود يف حديقة خالية من البّصاصني، 
ومل نعــد نســتطيع ممارســة شــهوة الــكام يف مــا نــراه مناســباً يســاعد علــى ممارســة 

إنســانيتنا ماذا يبقى ؟!..
وكنــُت أجيــب: لكّنــك جتــاوزَت احلــدود.. اي فــان.. اي حبيــي.. لــكّل شــيء 

حــدود..
للصــرب  حــدود،  شــيء  لــكّل  قلتهــا..  وأنــَت  صــح  وهللا  صــح..  صــح..   -
حــدود.. وأخشــى أن أجــّن مــن الظلــم الــذي نباركــه، إنّــي – اي صاحــي – 

أمــارس عاجــاً نفســياً لنفســي بنفســي، ممارســة احلريــة ولــو ابلفــاة أو ابخليــال 
واألوهــام أمــر صّحــي ينّشــط أرواحنــا.

املهــم.. بعــد األمســية ونقدهــا كنــُت أعــود إىل البيــت مــراتح الضمــري، ومتخّففــاً 
مــن أعبــاء اإلعــاانت املانعــة، وكــي أختّفــف مــن ثقــل شــبهة اآلاثم كنــُت أرّدد 
طــوال الطريــق: أســتغفر هللا العظيــم وال حــول وال قــّوة إالّ ابهلل. الّلهــم إن كانــت 
شــتائمي تذهــب حبســنايت، أرجــو أالّ تعطــي شــيئاً منهــا لــذوي الضمائــر امليتــة.

اللهــّم إّن عبــداً فقــرياً مثلــي ال ميلــك إالّ الشــتائم كــي يــرّوح عــن نفســه، أنــَت 
أكــرب مــن أن تعاقبــه علــى تفاهــات يتفــّوه هبــا نتيجــة قهــر ال يســتطيع دفعــه 

ســواك.
أستغفر هللا العظيم.. أستغفر هللا العظيم..

واســتمّرت احلــال علــى ذلــك مخســة وعشــرين أســبوعاً، وحــني كنــُت أحتفــل 
ابلعيــد الذهــي الســتمرار أمســيايت الشــتائمية بـــدون تعكــري؛ تبــّدى يل املعــارض 

احلميــم يف قعــر كأس املــاء مبتســماً:
- اي فــان.. اي حبيــي.. النــاس حيتفلــون ابلذكــرى اخلامســة والعشــرين ابليوبيــل 
بعــد  الربونــزي، وبعــد فــرتة مماثلــة يصبــح فضيــاً، وال يصلــون إىل الذهــي إالّ 

انقضــاء املئــة.
-هــذه يف لوائحهــم اي عزيــزي، َدَرك املختــار قتلــوا »أبــو ظافــر« ألنّــه حفــر 
بئــراً لنفســه، دفنــوه يف البئــر وردمــوه، مثّ احتفلــوا ابلعيــد الفضــي إلمخــاد الفتنــة. 
واملختــار نفســه اخــرتع لنفســه اترخيــاً وصــران حنتفــل معــه بــكّل يوبيــات العــامل 
مــن أجلــه، واملختــار الســابق »رشــاد« هــدم مزرعــة وليــد، ألنـّـه -بعــد خســارته 

يف زراعــة اخلضــروات -شــتم اخلــّس والبنــدورة واملقدونــس والرشــاد، ومنــذ ذلــك 
الوقــت بــدأت حاشــية املختــار حتتفــل أبخــّوة اخلضــروات بعــد أن أطلقــوا علــى 
الرشــاد اســم »أخــو املقدونــس« ويف كّل عــام يقيمــون مخســة مهرجــاانت لــه: 

برونــزي وفضــي وذهــي وماســي ومقدونســي.
- بس!

- أخــي ال تزعجــي.. مشــان هللا ال تعــرتض. أمسّــي أعيــادي مــا أمسّيهــا مــا 
دمــت ال أجــربك وال أجــرب ســواك علــى االحتفــال معــي. دعــي أفعــل شــيئاً 

واحــداً حيلــو يل.
بعــد عــوديت مــن إحــدى أمســيايت رأيــُت القريــة يف ظــام دامــس فأيقنــُت أّن 
املولّــدة الكهرابئيــة الوحيــدة يف القريــة قــد تعطّلــت، وكمــا يُقــال: »كمــل النقــل 
ابلزعــرور«. وابلرغــم مــن أنّــي ال أعــرف معــى هــذا املثــل، فإنّــه ينطبــق علــى 

حــال القريــة وكأنّــه ســار علــى لســان النــاس مــن أجلهــا.
حــني مســع القائــم مقــام املدينــة أبمــر القريــة الظاميّــة ومــا جيــري فيهــا جــّن 
جنونــه، وأرســل محلــًة قوامهــا عشــرين شــخصاً مــن مدّرســني ورجــال أعمــال 

أســلحتهم. بكامــل  وعســكر  وإعاميــني 
افتتــح مقهــى وضــع فيــه إذاعــة تنقــل الصــوت والصــورة، وزّود النــادي مبجموعــة 
العوملــة – حقــوق  الدميقراطيــة – احلريــة –  توّزعــت عناوينهــا علــى:  كتــب 
اإلنســان – أمهّيــة التعليــم.. ولفــت نظــر كّل مــن رأى الكتــب عناويــن جديــدة: 
خماطــر األيــدز. قوانــني التبــّي. حتديــث املؤسســات اجلنســية. والصحــة اجلنســية 
الــذي طلــب الشــيخ اســتعارته فــور وصولــه، ورّحــب ترحيبــاً كبــرياً بوصــول كّميــة 

كبــرية مــن املطّــاط إىل املســجد لــزوم اللحــى والعمائــم ليتــّم تكييفهــا حســب 
الظــروف علــى مبــدأ شــرعي أصــويل: )تتغــرّي األحــكام بتغــرّي الزمــان(.

أّمــا املدّرســون اجلــدد فقــد أحضــروا معهــم كتبــاً لــكّل الــدايانت وشــروحاً خمتلفــة 
هلــا، ومقــّررات دراســية جديــدة متنّوعــة وحمــاّة ابلصــور التفصيليــة، مبــا يف ذلــك 
األشــكال املتنّوعــة للتكاثــر لــدى الكائنــات احليــة، ووســعوا مناهــج الدراســة 
واملبــادئ  والتشــكيلي  واملوســيقي  واجلنســي  الرايضــي  التعليــم  مــواد  إبضافــة 

السياســية.
ومل يلبــث طويــًا حــّى أعلــن املختــار تضامنــه مــع النزعــة التحديثيــة، فشــاعت يف 

القريــة كلمــة جديــدة امسهــا الدميقراطيــة صــار النــاس يتحرّكــون ابمسها.
أمســيات  متابعــة  إىل  وعــدُت  بقســمي،  حنثــُت  اجلديــدة  الظــروف  نتيجــة 

النــادي.
بعــد أســبوعني أو ثاثــة دخــل الرجــل الضخــم تســبقه رائحــة عطــر فرنســي، مل 
يبــُد الناتــئ احلديــدي مــن حتــت حزامــه، وإّنــا الح بيــده شــيء قــال لنــا األســتاذ 

فيمــا بعــد إنـّـه احلاســوب.
وبلطــف زائــد وصــوت هامــس أطلــق بضــع كلمــات تطــري العصــر احلديــث 
وتبــنّي مــزااي الدميقراطيــة، مثّ أبــدى رجــاءه احلــاّر أبن ُتشــطب كلمــة السياســة 
مــن اإلعــان، انســجاماً مــع التطــّور احلديــث الــذي يبيــح للنــاس كافّــة مناقشــة 
األمــور السياســية ألهّنــا تعنيهــم.. وألهّنــا ُوِجــدت مــن أجــل خدمتهــم. مثّ تتــاىل 
الوافــدون.. الشــيخ الــذي خلــع حليتــه واكتفــى مبصحــف مذّهــب علــى صــدره 
رجــا األســتاذ أن يعفــي الديــن مــن وصمــة عــار الشــجب واملنــع واإلرهــاب..

فشطب األستاذ كلمة »الدين« من اإلعان.
و»شــريفة« ســرتت كّل ذرّة مــن جســدها بـ»فيــزون« رقيــق مــن لــون 
جســدها وقالــت: اجلنــس صــار ِعلمــاً ومل يعــد مــن مــربّر ملنــع احلديــث 

عنــه.
الرايضيون أابحوا األلوان واســتجاب األســتاذ بشــطب مجيع العبارات 
املضافــة مــن اإلعــان، ومل يعــد اإلعــان متضمنــاً ســوى كلمــة واحــدة:

»إعان هام«
الكــرام وحماضريــه  يعلــن ألعضائــه  الثقــايف  الفــي  األديب  النــادي  إّن 

نتدّخــل. ال  أبنّنــا:  وأدابئــه 
التطــّور يف  مــع حركــة  انســجاماً  يوميــة  النــادي  أمســيات  غــدت  مثّ 
قريتنــا، وهكــذا أصبحنــا أنيت كّل يــوم إىل النــادي، جنتمــع يف موعــد 
اثبــت وحمــّدد ودقيــق، حلضــور األمســيات الــي ابتــت حضاريــة تبعــاً 
للعصــر الدميقراطــي، فلــم يعــد مــربَّراً أن نســتمع مجيعنــا إىل شــاعر أو حماضــر 
واحــد، بــل بتنــا نســاهم مجيعــاً يف األمســية وبوقــت واحــد، وبشــكل نوذجــي 

يلغــي احلاجــة إىل النقــد والنقــاش العقيــم.
فبعــد أن يقــّدم األســتاذ األمســية، نلتــّف مجيعــاً حــول طاولــة أســطوانّية كبــرية: 
وال نتدّخــل. ســاعة ابلتمــام والكمــال نتــوادع بعدهــا كّل إىل منزلــه ليتابــع فيــه 

عــدم التدّخــل يف شــؤون األســرة يف عصــر الدميقراطيــة.
لكّنــي - يف احلقيقــة - بــّت أنســّل يف كّل يــوم إىل الفــاة كــي أاتبــع أمســيايت 
االنفراديــة.. أشــتم وأنقــد وأحتــاور معــي، مثّ أتضــرّع إىل هللا كــي يرســل طــرياً 
أاببيــل تــودي مبختــار القريــة وابلقائــم مقــام املدينــة، وتســتبدل بشــيخنا رجــًا 

تضفــي عليــه الوقــار حليــٌة أصيلــة.
البارحة، بعد أمسيي اخلاصة، كنُت متضايقاً حّى الثمالة..

مل أعــد إىل البيــت فــور انتهــاء أمســيي، بــل اتبعــُت صياحــي يف أمســية متمّيــزة 
اســتمّرت فــوق صخــرة تطــّل علــى القريــة مــن أحــد ثغورهــا.

ولشــّد مــا كان تعّجــي كبــرياً، حــّى كــدُت أصيــح مــن الفــرح وأان أملــح رّواد 
النــادي يعــودون واحــداً إثــر اآلخــر مــن أماســيهم اخلاّصــة.. وآخرهــم الـــذي مل 

أســتطع مــع رؤيتــه صــرباً فركضــُت خلفــه منــادايً:
- أستاذ..

التفــت إيّل.. أطلــق ابتســامة صافيــة ابجّتاهــي.. وحــني وصلــُت إليــه، صافحــي 
قائــًا: 

- غداً حناول متزيق اإلعان.

د. محمد جمال طحان

ـل »2«
ّ
إعالن مؤج

كاتب سوري
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هذه املرَّة،

 سنفرشها على شرفة الّسنة اجلديدة 

هذه األحام

ونراتح من عتلها على الظهور املكسورة 

طواَل التقاومي الوعرة كتاريخ عبوس

ننتهز أّن الليل عتيق، ُمتَلف، نعسان 

يدير لنا قفاه

وهو يداول نوبته كحارس لألبد

سنقول هلا:

اي سنُة! انتقي منها ما تريدين

تدفّئي على هليبها، إن شئت، فالربد قارس 

كما العادة 

يف هذه األلفّية

ها كّلها حتت جنحك، يف مرمى بصريتك 

مل نربط هلا خيطاً أبصابعنا 

امللتهية بطّي العناوين كورقة للنسيان

كلُّها كلُّها

كي ال تقويل: وحدهم السوريّون،

 خيدعون املستقبل، إذ يكثرون من القرابني

فيعمى عن محولٍة زائدة 

معّلقٍة على األكتاف كزّوادات الرتحال

هاك

هذا ضغث

هذا ليقظٍة جمهضٍة وهي ترّتب هنارًا

مل تكن لتقوى على ثقله

وهذا صدئ 

افركيه على جرح يف األرض يرتّد مندمًا كوشــم 

علــى زند

هذا، فضفاض كثوب مضحك 

وذاك، ضاق فا يصلح إاّل لدمى األوالد

وهذا، جّففناه على الّنار اهلادئة للصرب

فتبّخر فيه الربيق كقعر جرٍّة مائلة

وهذا، من بقااي طموح فاشل

كان على وشك أن يصري أيقونًة للمنال

أّما ذلك الذي حتدقني فيه كلغز 

ليس لنا، ال نعرف كيف وال مى؟ 

علق خبطواتنا كالشوك

انظري 

قارين

أو ليس لألحام 

قسماٌت   

مامُح   

وْمُض اللمحة األوىل   

فتشبه أصحاهبا؟

افعلي ما شئت 

قايضي هبا على اليوم الناقص من شباط

وال تقويل: السوريّون 

يستغّلون االزدحام قبيل الصبح

فيتنّكرون أبحام مستعملة

هي كثرية اي سنة

كثرية، فلن متّري هبا كّلها   

فوقتك حمدود بساعة الصفر

خذي الباقيات

أقرئيها على مهل 

احكيها ألحفادك

أســاطري  مــن  كواحــدٍة  وانســجيها  كرّيهــا  أو 

لشــعوب ا

ولكن سنسأل قبل أن تصيح مفاتيح أبوابك 

كديكة الفجر

أمل خيطْر ببال الّسنة املغرورة كعروس؟ 

ملاذا حنن واألحام هكذا؟

نقّل وتزداد

نكرب وتصغر

متاما كما الّليل والنهار

يطول الواحد منهما على حساب اآلخر

سالم حلوم

أحالم

شاعر سوري

تعال أيب
تعال اشهد حكايتنا 

وقد صدئت حواشيها على عتِم املسافاِت
وقد حفلت لياليها أبوجاِع العذاابِت

لقد أصبحُت اي أبتاُه َجّداً 
عندُه األحفاُد واألسباُط واأللقاُب واألشياُء، 

لكن يشتهي 
لو كنت موجوداً لُيلقي فوق كاهلَك

الذي يسطيُع 
محَل أبّوِة األايم بعضاً من معاانيت

أان ما زلت ذاك الطفَل _وهو يبارح السبعني _
يغرُق يف الصباابِت
وميشي يف املتاهاِت

وال يُدرُك، اي أبتاُه، مفهوَم الصراعاِت
وال يراتُح من حُلٍم 

على دفِء الوساداِت

تعاَل أيب 
إىل الزمن الذي قد صاَر من أغلى حكااييت

تعاَل لعّلين أراتُح من وهِم روااييت
تعال بطُهِرَك األبويِّ 

كي تشهَد أذايَل النهاايِت
وأتمرين وتنهاين

وتصحبين إىل زمين الذي قد مّل إنساين
عساَي أعوُد اي أبيت 

إلنساين وغااييت

هنا اي والدي قد مات ما كّنا نظنُّ أبنُّه احلقُّ
على وقع املصيباِت

هنا قد أوغَل العدوان يف دفن ابتسامايت
هنا صران كما األيتام، ال أرٌض وال وطٌن

وال حلُم البداايِت
هنا ما أكثَر التّجاَر يف دمنا،

 ولقمِة عيشنا املضىن أبوحاِل السياساِت
هنا جيٌل بال علٍم وال وعٍي، 

وال أفٍق وال حلٍم
ويتقُن كّل أشكاِل التفاهاِت

أيب، أمسعَت أم أّن الرحيَل املرَّ قد غّطى
على صحِو النداءات؟

أيب قل يل: 
أليس احلّق أن حنيا على نُبل الرساالت؟

أليس احلّق أن نرقى على سفِه الدانءات؟
أليس احلّق أن منتلَك احلقَّ، 
منوُت ألجله جوعى وعرايانً 

وال خنضُع للباغي 
وال نرضى بغري احلّق يف رسم النهاايت؟.

ي
م الثقاف

س
الق

عبد الغني عون

شاعر سوري

لو أنك تأتي يا أبِت
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ي
م الثقاف

س
الق انظــم اجلعفــري ..اســم لــه صــداه اخلــاص يف فضــاء التشــكيل 

الســوري الواســع بنتاجــه الفــين الضخــم حيــث تعتــرب أعمالــه 
ســجال توثيقيــا ملدينــة دمشــق وعمارهتــا وأزايئهــا وتفاصيــل حياة 
قاطنيهــا، كــرس انظــم جــّل حياتــه الــيت اســتمرت قرابــة قــرن مــن 
ــة اتريــخ  ــه إىل محاي الزمــان ملشــروع فــين فريــد ســعى مــن خالل
املدينــة أبســلوبه الواقعــي الــذي مل خيلــو مــن ملســات انطباعيــة 
مميــزة. يقــول اجلعفــري املولــود يف مدينــة دمشــق عــام 1918 
حــارة  أو  زقاقــا  أتــرك  )مل  الفــين:  مشــروعه  هــدف  موضحــا 
صغــرية كانــت أم كبــرية إال ورمستهــا بتفاصيلهــا الدقيقــة، رمســت 
مســاجد دمشــق وكنائســها، قباهبــا وأســواقها، بيوهتــا وغرفهــا 
وســقاطات أبواهبــا ليبقــى كل ذلــك ســجال لألجيــال القادمــة(.
ســافر انظــم إىل مصــر مطلــع أربعينيــات القــرن املاضــي لدراســة الفنــون يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف 
القاهــرة ليتخــرج منهــا عــام 1947.عمــل مدرســا للرســم بعــد عودتــه يف عــدد مــن مــدارس دمشــق. 
بعــد افتتــاح كليــة الفنــون يف دمشــق عــام 1960 عــني اجلعفــري رئيســا لقســم التصويــر الزيــيت ليكــون 
املــدرس الســوري الوحيــد وســط كادٍر مصــري كامــل مــن اإلداريــني واملدرســني. عــاش انظــم عزلــة 
إراديــة ممضيــاً وقتــه يف حمرتفــه اخلــاص يف شــارع بغــداد، حيــث ابتعــد عــن املشــهد الثقــايف ونشــاطاته 
نتيجــة موقــف جــرى يف املعــرض الســنوي لفنــاين ســوراي عندمــا مت منحــه اجلائــزة األوىل مناصفــة 
مــع فنــان آخــر ممــا تــرك أثــراً ســلبيًا يف نفســه، إال أن عزلتــه هــذه مل متنعــه مــن أن يكــون أحــد أكثــر 
التشــكيليني غــزارة يف اإلنتــاج. كان اجلعفــري إىل جانــب عــدد مــن الفنانــني أمثــال ميشــيل كرشــة 
وحممــود محــاد مــن أوائــل الفنانــني الســوريني الذيــن صممــوا الطوابــع الربيديــة الســورية، حيــث حصــل 

علــى اجلائــزة األوىل يف مهرجــان الطوابــع الربيديــة يف ابريــس عــام 1964.
عــرض اجلعفــري أعمالــه خــارج البــالد يف أمريــكا وأوراب، كمــا مت االحتفــاء بــه عــام 2006 بتنظيــم 
القوافــني  لوحاتــه ســوق  أشــهر  مــن  الوطــين يف دمشــق.  املتحــف  اســتعادي ألعمالــه يف  معــرض 
وطاحونــة عربــني. بيعــت معظــم لوحاتــه لتاجــر لوحــات لبنــاين بعــد أن جتاهلــت وزارة الثقافــة عرضــا 
مــن اجلعفــري مبنحهــا مجيــع أعمالــه شــريطة عرضهــا يف متحــف حيمــل امســه. رحــل الفنــان انظــم 
اجلعفــري عــام 2015 بعــد رحلــة فنيــة طويلــة اتركاً إراث كبــريًا مــن لوحــات حفظــت آالف األماكــن 

تنبــض ابحليــاة كأهنــا خطــت ابألمــس رغــم زوال تلــك األماكــن مــن الوجــود.

جــاء خريــف ليــس ككل خريــف. أصابــين الوهــن وأمــراض الــربد الشــتوية الواحــد تلــو اآلخــر، علــى الرغــم 
مــن ذلــك حتاملــت علــى نفســي ودخلــت املطبــخ، أشــعلت املوقــد وصببــت مقداريــن مــن احلليــب، مث 
أضفــت مــا يلــزم مــن الســكر ومســحوق األرز مســتغلة فرصــة نومهــا، واهلــدوء الــذي يســيطر علــى ابقــي 

ســكان البيــت. 
عندمــا أجنبتهــا كانــت تشــبه صوصــًا؛ خفيفــة مثــل ريشــة بعظــام هشــة وحنجــرة قويــة. يومــاً بعــد يــوم 
اتضحــت مالحمهــا وتشــكلت لتتحــول إىل نســخة مصغــرة عــن أبيهــا. لــو كانــت تشــبه ســلطعوانً حبــرايً، أو 
قــردًا مــن أدغــال أفريقيــا، فذلــك لــن يؤثــر علــى جرعــة احلنــان األمومــي، أو علــى در احلليــب يف صــدري 
كلمــا أرضعتهــا، ولكنكــم ال تعرفــون أبنــين كنــت أرخــي طــرف حجــايب فــوق وجههــا ألحتاشــى رؤيتهــا، 
ســوى أن ذلــك مل حيــل مشــكلة الغثيــان أو الــربد أو عــاديت يف تعقــب شــقوق الســقف كلمــا صرخــت 

وذكرتــين بوجودهــا الــذي أريــد تناســيه.
أمام القاضي بلحيته احملّناة، وعمامته اليت تعود إىل ألف سنة قبل يومنا هذا اعرتفت: 

ماتــت... ليــس ذحبــًا كمــا تفعلــون أنتــم يف الســاحة العامــة إمنــا بســم الفئــران. لقمــة تلــو اللقمــة التهمــت 
صغــرييت األرز احلليــب املغلــي املخلــوط بســم الفئــران، تناولتــه بشــراهة، وحــني بــدأت تتقيــأ كنــت أمســح 

عــن وجههــا لعاهبــا ودموعهــا وعصائــر معدهتــا، أنظفهــا  متفاديــة عينيهــا اجلاحظتــني. 
أان مل أقتلهــا، فقــد ولــدت مقتولــة منــذ ولدهتــا. حصــيت مــن طبــق األرز ابحلليــب قاطعــه لســوء احلــظ دخــول 
أبيهــا الــذي حــال بيــين وبــني إهنائــه. كان مــن املفــروض أن جتــدوا جثتــني وتعفــوين وتعفــون أنفســكم مــن 
اجلهــد الــذي تبذلونــه لدراســة قضيــيت. ال أخــاف قراركــم، فاملتأهــب لنهايتــه ال خيشــى العقــاب، وإن كنــت 

ال أحبــذ طريقتكــم. إن الــدم اي ســيادة القاضــي يرعبــين.
حــني كنــت أقلــب احلليــب املغلــي ابنتظــار أن يســمك ويتماســك مل أفكــر أبحــد. كنــت أجهــل مصــري 
أهلــي متامــاً كمــا جيهلــون مصــريي، فكتبــت رســالة إىل هللا. وضعتهــا يف زجاجــة، ودفنتهــا. ذات يــوم 

ســيجدها مــن يقرأهــا. 
» امســي مهــا.. عمــري ســتة عشــر عامــًا. طالبــة يف مدرســة علــى بعــد أمتــار مــن البيــت. أحــب صديقــايت 
ودروس الفلســفة، وأكــره التاريــخ واملديــرة الــيت كانــت بــني الفــرتة واألخــرى تفاجئنــا بوقوفهــا عنــد البوابــة، 
كانــت تلــوح بعصاهــا لتصطــاد أيــة خمالفــة يف الــزي املدرســي. ال أحــب ملَ شــعري مبطاطــة، وال تلقــي 

ضــرابت مســطرهتا، لذلــك كنــت أعــود أدراجــي وأّدعــي املــرض، ألحتاشــاها. 
أغرمــُت ابألســتاذة مهيبــة، وهــي معلمــة الفلســفة بقامتهــا الطويلــة ومالحمهــا الصارمــة حباجبــني يرتفعــان 
دهشــة مــن فــرط براءتنــا. تُعلمنــا املــادة املقــررة، وتطلــب منــا قــراءة كتــب خــارج املنهــج الدراســي، تثــق 
بقدرهتــا علــى تثقيفنــا وتوســيع مداركنــا. كانــت تــرتك غرفــة املدرســات، وتقــف حتــت مظلــة ســاحة املدرســة 
لنلتــم حوهلــا. تســألنا وتناقشــنا فيمــا قــرأانه؛ احلريــة الــيت تــدق، املســألة الوجوديــة، مشــكلة املعرفــة، 
وإشــكالية األخــالق أببعادهــا الثــالث.. نلــُت العالمــة التامــة متفوقــة علــى مجيــع زميــاليت، وقــررت بيــين 
وبــني نفســي ليــس االلتحــاق بكليــة الفلســفة كمــا تظنــون، بــل أن أكــون ممثلــة.. لكــن األقــدار العتباراهتــا 

اخلاصــة جعلــت حيــايت تنقلــب بــني يــوم وضحاهــا رأســاً علــى عقــب. 
قبــل عامــني حاصــر تنظيــم داعــش قريتنــا مــن مجيــع أطرافهــا، ختلــى عنــا العــامل أبســره، وتركــوان ملصــريان. 
ابعــين أيب مرغمــًا، وقبــض الثمــن؛ تصرحيــاً خبروجــه مــن املدينــة املطّوقــة مــع ابقــي العائلــة، وهل كان بوســعه 
أن يفعــل غــري ذلــك.! بكــت أمــي بصمــت، مســحت دموعهــا بصمــت، وعانقتــين بصمــت. مل تعــرتض. 
ســحبت خلفهــا أخــوّي الصغرييــن، وتركتــين ملصــريي. لطاملــا حــريين ذلــك اللغــز الــذي يشــبه دعابــة مقيتــة: 
لــو انقلــب قــارب اببنــك وأمــك وأابك.. أضــف مــا شــئت ممــن حتــب، وليــس إبمكانــك ســوى إنقــاذ 

أحدهــم فقــط مــن غــرٍق أكيــد، فمــن ختتــار؟ 
غرقــُت.. أصبحــُت ســبية عنــد أحــد رجــال داعــش. مل يــر وجهــي. مل خيــرتين جلمــايل أو لعيــين الشــمعيتني 
أو لشــحويب إمنــا ألنــه -وبثمــن خبــس- يســتطيع مجــع قطيــع مــن النســوة يســرح يف ابحــة بيتــه. كانــت بيننــا 

طفلــة ينتظرهــا أن حتيــض ليضمهــا إىل فراشــه. أحاطنــا بســور عــال وقوانــني صارمــة. 
عــاملٌ مــن النســاء واألصــوات والزعيــق يســتمر طــوال النهــار، وبقــدوم الليــل يهــدأ اجلميــع ألن أبــو عبــادة 
الصهنــاوي وضــع قدمــه عنــد العتبــة، فنقــف رتــاًل ليشــري إىل إحــداان، وهــذا يعــين أنــه اختارهــا لتقــوم علــى 
خدمتــه تلــك الليلــة، مث تنصــاع لفراشــه.  الضجيــج يزعجــين أتقيــأ. أصــاب بنــوابت هســتريية. أدور يف 
غرفــيت. أدق رأســي ابجلــدار، وعندمــا تتصلــب ســاقاي أرمتــي علــى األرض. أحشــو أذينّ بصــوف الفــراش، 
وأانم.  أســألك اي هللا إن كان مــا حــدث يرضيــك..! مــا الــذي اقرتفتــه ألصبــح زوجــة رغمــاً عــين، وأمــاً 

رغمــاً عــين، وقاتلــة رغمــاً عــين..! 
شــرحت لنــا مهيبــة وهــي تضــع دائــرة حــول األخــالق النســبية أبن الفــرد هــو الوحيــد الــذي يســتطيع 
ــه وأفعــال غــريه إن كانــت خــرياً او شــرًا. ال أظنــين اقرتفــت إمثــاً إال إذا كان كرهــي إلطاعــة  حتديــد أفعال
أوامــر العصــا يعــد خطيئــة، أو رمبــا حــني أكــذب وأّدعــي املــرض، أو ألين اخرتعــت حجــة درس إضــايف 

وتســكعت مــع صديقــيت عنــد ضفــة النهــر، أو ألين أردت أن أنقــذ ابنــيت مــن مصــري الســبااي..؟ 
هــل تســتحق تلــك اخلطــااي أن أســحق حتــت جســد رجــل ميلــك حليــة كاملقشــة جعلــت احلبــوب تطفــح 

فــوق وجهــي..؟! 
عندما أصبح بني يديك اي هللا..  ارمحين.«

سوزان خواتمي

األرز المطبوخ بالحليب

روائية وقاصة سورية

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

ناظم الجعفري
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س
الواقعيــة السياســية تشــري إىل السياســة أو الدبلوماســية الــي تســتند الق

يف املقــام األول علــى العوامــل واالعتبــارات العمليــة واملاديــة، بــداًل 
فهــي  الصــدد  هــذا  ويف  األخاقيــة،  أو  العقائديــة  املفاهيــم  مــن 
تشــرتك يف جوانــب مــن مقاربتهــا الفلســفية مــع مذهــي الواقعيــة 
والرباغماتيــة الواقعيــة وهــي مدرســة نظريــة يف العاقــات الدوليــة. 
ونظــرايت الواقعيــة السياســية نشــأت مــن خــال أعمــال )تومــاس 
هوبــز( و)نيكولــو ميكافيلــي(، كنهــٍج للعاقــات الدوليــة، وقــد كان 
التأصيــل احلقيقــي للنظريــة مــن خــال )هانــز مورجانثــو( يف كتابــه 
»السياســة بــني األمــم« حيــث أرســى فيــه أهــم مقــوالت ومفاهيــم 
الواقعيــة السياســية، وبــدأت ُتســتخدم بشــكل فعلــي بعــد احلــرب 

العامليــة الثانيــة .
فالواقعيــة السياســية هــي امتــداد لفلســفات املاديــة الغربيــة، الــي 
ال تعتمــد إال علــى األســباب الواقعيــة املاديــة يف معاجلــة املشــاكل 
مــن  تنبثــق  وأن  البــد  احللــول  هــذه  وأن  احلاصلــة،  السياســية 
معطيــات الواقــع املفــروض، فاحللــول هبــذا املعــى هــي مــن نتــاج 
َمــْن تُغــرّي هــذا الواقــع. الواقــع واألحــداث وليســت احللــول هــي 
وقــد شــهدان يف الســجاالت السياســية اخلاصــة ابلثــورة الســورية 
مؤخــراً اســتخدام كبــري ملصطلــح الواقعيــة السياســية، وهــو مــا جــاء 
امللــف  علــى  ابإلشــراف  املكلفــني  الغربيــني  الساســة  بعــض  بــه 
الســوري، فأرادوا القول مبا معناه أنه علينا كشــعب ســوري القبول 
ابحللــول الــي تائــم الوضــع والواقــع امللمــوس، فإزاحــة رأس النظــام 
يف الوقــت احلــايل أمــر غــري واقعــي، ألن الواقــع حيــدد مــن خــال 
العســكرية  والقــوة  داعميــه  خــال  ومــن  )األســد(  وأن  معطياتــه 
واملناطــق املســيطر عليهــا اليــزال ميتلــك شــرعية مــن نــوع مــا ليبقــى 

يف ســدَّة احلكــم...

دام(  فــان  )نيكــوالس  اهلولنــدي  املبعــوث  لقــاءات  إحــدى  ففــي 
يقــول إنــه علــى املعارضــة احلــوار مــع النظــام رغــم أنــه ال ميكــن أن 
يصــل هــذا احلــوار إىل أّي حــّل ألّن النظــام ال يقبــل أّي نقــاش 
قاتــل وجمــرم  النظــام  هــذا  اعرتافــه أبن  السياســي، ورغــم  ابلتغيــري 
حــرب وأن الشــعب الســوري مطالبــه ابحلريــة والعدالــة حمّقــة، ولكــن 
والقبــول  معــه  احلــوار  املعارضــة  علــى  تفــرض  السياســية  الواقعيــة 

حبلــول تنشــأ مــن هــذا الواقــع املفــروض.
وبعــد أن أّصلنــا ملفهــوم )الواقعيــة السياســية( ومدلوالتــه ونشــأته 
الفكريــة، وكمــا نــرى إنــه مصطلــح ال يتماشــى مــع ثقافتنــا والقيــم 
األخاقيــة الــي تعتــرب املكــون األساســي لثقافــة الشــعوب املســلمة، 
فاألســباب املاديــة يف ثقافتنــا ال تعــي لنــا ســوى شــكٍل خارجــيٍّ 
حملــركات أمســى وأعلــى هلــذا العــامل، ومبعــى أدق~ فاألســباب املاديــة 
هــي نِتــاج وليســت ُمنتــج، ومــى كان هــذا العــامل يســري مبقتضــى 

أســباب ومســببات ماديــة تــودي لنتائــج حمتومــة؟!..
وهل التاريخ البشري السياسي حمكوم حبتمية مادية؟ !...

وكيف انتصر املسلمون يف بدر؟!... 
وكيــف اســتطاع الفيتناميــون إخــراج 184000 جنــداّيً أمريكّياً 

مــن بالدهم؟!...  
وإذا أردان أن النذهــب بعيــدا يف الزمــان واملــكان وتســاءلنا، وعلــى 
)الواقعيــني السياســيني( أن يفســروا لنــا مــادايً كيــف اســتطاع ثــوار 
بســاح فــردي أن يســيطروا علــى %70 مــن مســاحة دولــة متلــك 
جيشــاً قوامــه 400 ألــف جنــدي وفــرق مدرعــة وكتائــب صواريــخ 

ومطــارات حربيــة مقاتلــة؟!... 
إنَّ املشــكلة احلقيقيــة هــي ليســت يف الساســة الغربيــني فهــم عندمــا 
يتبنــون مفهــوم الواقعيــة السياســية فهــم بذلــك اليكونــوا قــد خانــوا 

معتقداهتــم، فهــذه السياســية مّتســقة ومتوافقــة مــع ثقافتهــم الغربيــة 
املاديــة الربغماتيــة، بينمــا تكمــن املشــكلة فيمــن يســّمون أنفســهم 
معارضــة ويتصــدرون املشــهد السياســي وهــم بعيــدون كل البعــد 
عــن الفهــم التارخيــي والفكــري جملــرى احليــاة السياســية للشــعوب 
الــي انضلــت مــن أجــل حريتهــا وكرامتهــا، وراحــوا ينســاقون وراء 
فلســفات ورؤى وسياســات مناديــب الــدول الفاعلــة يف القضيــة 
الســورية دون أدىن تفكــري يف تضحيــات شــعب قــدم كل حياتــه 
املاديــة مــن أمــان واســتقرار واكتفــاء اقتصــادي نوعــاً مــا مــن أجــِل 
نـَْيــِل حريَّتــه وكرامتــه، ويتذرعــون حبجــج واهيــة مــن أن النظــام اليــوم 
ميتلــك قــوة ال ميكــن لقــوى الثــورة الصمــود أمامهــا وأن اجملتمــع 

الــدويل ليــس مســتعد ملناصــرة الثــورة...
والســؤال اآلن، هــل النظــام اليــوم أقــوى ممــا كان عليــه يف 2011 
م؟ طبعــا ال، فكيــف كانــت الثــورة علــى نظــام اســتخبارايت قمعــي 

أمــراً واقعيــاً؟  ومــى كانــت الثــورات أمــراً واقعيــاً ابألصــل؟!...
نعــم ميكننــا القــول أن ثــورات الربيــع العــريب قــد ُمِنيَــْت خبســاراٍت 
ماديٍّة وعســكريٍّة، ولكن هل نســتطيع القول إهنا ُهزمت فكرايً؟!، 
ضمــري  يف  هاجســاً  أصبحــت  قــد  احلريــة  فكــرة  أنَّ  نعلــم  وحنــن 

الشــعوب العربيــة وال ميكــن اقتاعهــا جبيــوش األنظمــة اجلــرارة.
ابلفعــل لقــد قاهلــا الســوريون )الثــورة فكــرة( وإن الفكــرة ال متــوت، 
وهــذا مــامل يفهمــه رجــاالت السياســة يف املعارضــات حــى اآلن، 
ولــن يفهمــوا كيــف أن الفكــرة ميكنهــا أن تصنــع واقعــاً وليــس الواقــع 
هــو مــن يصنــع الفكــرة، واحلريــة كفكــرة هــي َمــْن صنعــْت أورواب 
احلديثــة وليســت أورواب مــن صنعــْت فكــرة احلريــة، فعلــى هــؤالء 
)املسيَّســني( أن يفهموا قبل أن يتكلموا ابســم شــعٍب قد جتاوزهم 

يف الفهــم ســننَي طويلــة .

محمد ياسين نعسان

الواقعية السياسية

كاتب سوري
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Seçimler, demokratik sürecin temel ve önemli bir parçasıdır, demokratik geçiş ve iktidarın devri için 
meşru bir köprü oluşturur. Seçimler olmadan, yetkililer yasal ve sorunsuz bir şekilde değişemez. 
Ayrıca, bu hak olmaksızın, seçmenler tarafından seçilenlerin projeleri ile hizmetleri arasında bir 
karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Vatandaşların seçilmiş organlarda veya bir yürütme otor-
itesinde kendisini temsil edecek bir adayı seçebilecekleri önemli ve temel bir araçtır, Ayrıca, bu 
seçimler, bu seçilmiş kişinin başka bir seçimde yeniden seçilmesi için kamu hizmetindeki rolünü 
en iyi şekilde yerine getirdiğini varsaymaktadır. Seçimler, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi’nin 25. Maddede güvence altına alınan ve kabul edilen bir haktır: 
“Her vatandaşın kamu işlerine katılma hakkı ve seçme veya seçilme hakkı vardır.”  
Herkesin seçme ve seçilme hakkı aynı olmadığı seçimlerin bir anlamı yok, Suriye örneğimizde bu 
imkansız, cumhurbaşkanlığının ağırlığıyla resmi bir pozisyon için yarışmak bir kenarda dursun, Su-
riyelilerin yarısı zorla şehirlerinden, topraklarından ve ikamet ettikleri  yerlerinden edilmiş ve geri 
dönmekten korkuyorlar, Buna ek olarak, birçok teknik ayrıntı da mevcut, bunlardan en önemlisi, 
Suriye devletinde herhangi bir nüfus kayıtlarında kayıtlı olmayan bir kuşakla ilgilidir.   
Ancak bu prosedürün tümü önemine rağmen, tam bir mekanizmanın parçasıdır. Ve hiçbir şekilde bir 
parça geri kalan kısımlardan ayrı olarak tek başına çalışamaz... Sonuçlarından korkmadan seçmenin 
fikrini vermesine izin vermeyen, fikir ve inanç özgürlüğü olmadan seçimlerin anlamı nedir, vatanında 
vatandaş olmayana seçimlerin anlamı nedir, Anayasa Komisyonu, 16 ay boyunca bir madde, genel 
bir çerçeve ve hatta anayasal kavramlar geliştiremedi.  Oysa Anayasayı 15 dakikada- mirasçının 
yaşına göre- değiştiren bir rejime, seçimlerin anlamı nedir? 
Suriye örneğimizde  vatanımız yıkılmış durumda, İstatistikler, yeniden inşa maliyetini 2011 bütçesi-
nin yaklaşık 25 katı yani 450 milyar dolar civarında olduğunu gösteriyor, bu durumda seçimlerin 
ne anlamı var? Daha ziyade, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday ve tabii ki kazanan bu yıkımın 
sebebidir.  Yönetmeliklerin ve kanunların çoğu, adayı resmi bir pozisyona, bu pozisyon mahalle 
komitesi olsa bile adayın suç veya vatana ihanet etmemesini gerektiriyor, öyle görünüyor ki, Suriye 
meselesinde kanunu ters  kabul edildi, birinci cumhurbaşkanı adayının sicili, yüzbinlerce tutuklu ve 
belki de bir milyon şehitle doludur.  Buna ek olarak Suriye halkını yarısının zorla yerinden edilme-
sine ve diğer yarısını her gün bir demet ekmek ya da bir litre benzin için sıralarda durmasına sebebi 
de kendisidir. Tüm bu yıkım, Rusya ve Suriye rejimi, rejimi diriltmek ve onu uluslararası topluma 
empoze etmek için sahte seçimler uygulamaya doğru ilerliyor. Hatta 2254 sayılı Karar - yeni bir 
anayasa ve yeni anayasaya uygun olarak Birleşmiş Milletler gözetiminde açık ve net bir şekilde 
siyasi geçiş, ve şeffaf seçimler sağlaması- gibi uluslararası kararları aldırmadan görmezden gelerek 
seçim hazırlıkları devam ediyor. 
Seçim oyunu tamamlanırsa ve Rusya ve Suriye siyaseti açısından aşina olduğumuz şeylere dayanarak 
beklenen de budur, o zaman Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen adil ve şeffaf seçim olmaya-
cak, suçluların ve katillerin tarafından desteklenen kan ve barut tadında seçim olacaktır. 

لانتقــال  الشــرعي  اجلســر  تشــكل  وهــي  الدميقراطيــة  العمليــة  يف  وهاًمــا  حيــواًي  جــزًء  االنتخــاابت  تعتــرب 
الدميقراطــي وتــداول الســلطة، وبدوهنــا ال ميكــن أن تتغــري الســلطات بطريقــة شــرعية وسلســة، كمــا أنــه بــدون 
هــذا االســتحقاق ال ميكــن املفاضلــة بــني مشــاريع املنَتَخبــني وخدماهتــم بواســطة مــن ميارســون هــذا احلــق وهــم 
الناخبــون، فهــي وســيلة هامــة وأساســية ميكــن مــن خاهلــا للمواطنــني اختيــار أحــد املرشــحني لتمثيلــه يف اهليئــات 
املنتخبة أو لسلطة تنفيذية ما، كما أن هذه االنتخاابت تفرتض أن يقوم هذا املنَتَخب أبداء دوره يف اخلدمة 
العامــة علــى النحــو األمثــل ليعــاد انتخابــه يف اســتحقاق انتخــايب آخــر. وهــي حــق ضمنــه العهــد الــدويل اخلــاص 

ابحلقــوق املدنيــة والسياســية يف املــادة 25 منــه والــي تقــر بـــ:
» حق كل مواطن يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، وحقه يف أن يَنتخب أو يُنتخب.«

فــا معــى النتخــاابت ال يكــون للجميــع نفــس احلــق يف أن يكونــوا انخبــني أو منَتَخبــني، هــذا متعــذر جــًدا يف 
حالتنــا الســورية، فنصــف الســوريني مهجريــن قســرًا خــارج أرضهــم ومناطــق ســكناهم والذيــن خيشــون مــن جمــرد 
العــودة فمــا ابلــك ابلرتشــح ملنصــب رمســي بــوزن رائســة اجلمهوريــة، هــذا ابإلضافــة إىل تفاصيــل تقنيــة أخــرى 
كثــرية يتعلــق بعضهــا جبيــل كامــل مل يســجل يف الســجات املدنيــة وال توجــد لــه أيــة قيــود يف الدولــة الســورية.

لكــن رغــم كل أمهيــة وحيويــة هــذا االجــراء إال أنــه جــزء مــن ميكانــزمي كامــل، وال ميكــن حبــال مــن األحــوال أن 
يعمل  اجلزء لوحده  مبعزل عن بقية األجزاء فما معى االنتخاابت بدون حرية رأي ومعتقد تسمح للناخب 
أبن يــديل برأيــه بــدون خــوف مــن عواقبــه، ومــا معناهــا بــدون مواطــن ســيد يف وطنــه، ومــا معناهــا يف ظــل نظــام 
غــرّي الدســتور يف ربــع ســاعة لتفصيلــه علــى مقــاس الوريــث، بينمــا مل تســتطع اللجنــة الدســتورية وعلــى مــدى 

16 شــهرًا مــن عمرهــا أن تضــع مــادة أو إطــارًا عاًمــا أو حــى مفاهيــم دســتورية. 
بــل مــا معناهــا يف حالتنــا الســورية والوطــن مدمــرًا حيــث تشــري إحصائيــات إىل تكلفــة اعمــار حبــدود 450 
مليــار دوالر أي مــا يقــارب 25 ضعًفــا ملوازنــة عــام 2011، هــذا عــدا عــن أن املرشــح األول يف انتخــاابت 
رائســة اجلمهوريــة وطبًعــا الفائــز بــدون جــدال هــو مــن ســبب هــذا الدمــار.  تشــرتط معظــم اللوائــح والقوانــني إن 
مل نقــل كلهــا للمرشــح ملنصــب رمســي حــى ولــو كان هــذا املنصــب جلنــة حــي أن ال يكــون املرشــح قــد ارتكــب 
جرمية أو خيانة، يبدو أننا يف احلالة السورية قد تبنت القانون معكوًسا، فسجل املرشح الرائسي األول مملوء 
مبئــات اآلالف مــن املعتقلــني واملغيبــني ورمبــا مليــواًن مــن الشــهداء إضافــة إىل نصــف الســكان مهجريــن قســرًا، 
ونصــف آخــر نــرى يوميًــا طوابريهــم ينشــدون ربطــة خبــز أو ليــرتًا مــن البنزيــن. كل هــذا اخلــراب وروســيا والنظــام 
الســوري ميضــون قدًمــا ابجتــاه فــرض انتخــاابت صوريــة إلعــادة تعــومي النظــام وفرضــه علــى اجملتمــع الــدويل كأمــر 
واقــع، بــل ويضربــون عــرض احلائــط ابلقــرارات الدوليــة وخاصــة القــرار 2254 الــذي ينــص صراحــة وبــدون 
مواربة على انتقال سياســي ودســتور جديد وانتخاابت شــفافة إبشــراف األمم املتحدة وفًقا للدســتور اجلديد.

إذا حصــل واكتملــت مســرحية االنتخــاابت وهــذا مــا هــو متوقــع بنــاء علــى مــا عهــدانه مــن سياســة روســية و 
ســورية، فلــن تكــون انتخــاابت بطعــم النزاهــة والشــفافية برعايــة األمــم املتحــدة، بــل ســتكون انتخــاابت بطعــم 

الــدم والبــارود برعايــة اجملرمــني والقتلــة.

Kan ve barut tadı ile seçim
انتخابات بطعم الدم والبارود

Ahmed Taha  
أحمد طه 

كاتب سوري
Suriyeli Yazar 
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مناقشة الدستور الجديد: األحزاب تبين  الرؤى التركية 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sivil anayasa yapalım çağrısı ile 2023 seçimlerinin 
ana tartışma eksenini belirledi. “Sivil anayasa” darbecilerin otoriter ruhunun 
sindiği 1982 Anayasası’nın kabulünden kısa süre sonra ortaya çıkan ve yaygın 
kabul gören bir ihtiyaç. Bu yüzden son 39 yılda çok sık anayasayı tartıştık 
ve 19 kez değişiklik yaptık. Ancak siyasi sorunlarımızı anayasal düzlemde 
tartışmayı hâlâ tamamlayamadık. Nitekim muhalefetteki dört partinin bir araya 
gelerek yeni anayasa için ortak prensipler belirlediği iddiası, İYİ Partili Ümit 
Özdağ tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu iddiayı ne yalanlayabilen ne de 
doğrulayan muhalefetin şimdi de “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisi 
etrafında iktidar karşıtı bir blok kurma çalışmaları yürüttüğü malumumuz. Hatta 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu arayışı “demokratlar vs otoriterler” şeklinde 
formülleştirme çabasında.
Meydan okuma
“Sivil anayasa” çağrısı hem reform gündeminin devamı hem de muhalefete bir 
meydan okumadır. MHP’nin çağrıya hızla olumlu cevap vermesiyle Cumhur 
İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı sistemini temel alan bir çalışma yapacağı netleşti. 
Erdoğan, “yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği 
büyük değişimlerin” Türkiye’nin “önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini 
kolaylaştıracak” bir süreç olmasını istiyor. 2011 seçimleri sonrasında Meclis’te 
grubu bulunan tüm partilerin eşit sayıda üyesiyle temsil edilen Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu, 4 aşamalı sürecin ikincisi olan metin oluşturma sürecinde tıkanmıştı. 
Elbette bugün 2013’te dağılan komisyonun bıraktığı noktada değiliz. Ancak 4 
partinin üzerinde uzlaştığı 59 maddeyi temel almak ortak bir zemin oluşturmaya 
katkı verebilir. 2017’de yapılan sistem değişikliğinden sonra yeni anayasa 
tartışmasının iki ekseni var. İlki, Cumhur İttifakı için başkanlık sisteminin 
yerleştirilmesi, muhalefet için parlamenter sisteme dönüş ekseni. İkincisi, 
demokratik hak ve özgürlükler temelinde katılımcı, çoğulcu ve kapsayıcı anayasa 
yazma ekseni. Bu iki eksenin tartışılması, siyasi partilerin Türkiye vizyonlarının 
ne olduğunu netleştirmek için fırsat üretir. Siyaset yapmanın zeminini genişletir.
Tartışmadan kaçmak mümkün mü?
Bu noktadan sonra hangi argümanla olursa olsun yeni anayasa tartışmasından 
kaçmak, savunmacı konumda olmak demektir. Muhalefetin yeni anayasa çağrısına 
verdiği ilk tepkiler, bu çıkmaza düştüklerini gösteriyor. Erdoğan’ın sürpriz 
çağrısına hazırlıksız oldukları açık. Bu çağrının muğlak bir parlamenter sistem 
önerisi ile farklı dünya görüşlerinden partileri gevşek şekilde de olsa toparlamaya 
çalışan CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin işine gelmediği aşikâr. Şimdilik 
“mevcut anayasayı uygula”, “önce zihniyet değişimi lazım”, “gündem değiştirme”, 
“muhalefeti bölme çabası”, “kutuplaşmayı artırma taktiği” ve “tek adam sistemini 
güçlendirme isteği” gibi argümanlar öne çıkıyor. Nitekim Kılıçdaroğlu ilk tepkisini 
bu minvalde verdi. “Yeni anayasa tartışmasını başlatmak için var olan anayasaya 
uymak gerekir” diyerek Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusuna işaret etti. İYİ 
Parti Genel Başkanı Akşener de “gündem değiştirme” imasında bulundu. Bu 
tepkiler muhalefet cenahından daha sert eleştirilerin geleceğini gösteriyor.
Ne sonuç çıkar?
Meclis aritmetiği ne Cumhur İttifakı’na ne de muhalefete kendi başlarına 
uzlaşabilecekleri anayasa değişikliğini referanduma götürmeye (360 vekil) 
müsaade ediyor. Her iki taraf da sistem tercihinde ısrarcı olduğuna göre ufukta 
“büyük uzlaşma” görünmüyor. Tek ihtimal, Millet İttifakı tarafında kısmi bir 
çözülmenin yaşanması. Bu da çok sancılı bir ihtimal. Bu ihtimali engellemek için 
CHP’nin “tek adam rejimini güçlendirme” polemiğiyle yeni anayasa tartışmasını 
boğma çabası hiç şaşırtıcı olmaz. Yeni anayasa tartışmasını “strateji” diye mahkûm 
edenlere katılmıyorum. Böyle bakılırsa muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter 
sistem” önerisi de bir strateji. Siyaset, rakip stratejilerin etkileşiminden ve 
mücadelesinden yol alır. Referanduma gidecek sayı bulunamasa da farklı Türkiye 
tasavvurlarının yarışacağı demokratik bir tartışmayı yapabilmeliyiz. “İktidara 
yarar” kaygısıyla tartışmayı baskılamak “savunmacı ve korkak” bir yaklaşım olur.

حدد الرئيس ) أردوغان(  حمور  نقاشات  انتخاابت  2023 من  خال  دعوته   لدستور  مدين  جديد  
.  و الدعوة  إىل  »الدستور املدين«  هي حاجة ملحة على نطاق واسع؛ظهرت بعد وقت قصري من اعتماد 
دستور عام 1982 ، الذي تشرب الروح االستبدادية لانقابيني.ومن  هنا  فقد  انقشنا  - يف السنوات  
ال 39 االخرية -  الدستور مرارا، وقمنا بتعديله  19 مرة . لكننا ما زلنا غري قادرين على استكمال مناقشة 
مشاكلنا السياسية على املستوى الدستوري. ولذا ؛فإن فهناك إدعاء أبن أحزاب املعارضة األربعة اجتمعت 
مًعا وحددت مبادئ مشرتكة للدستور اجلديد قد شاركه )أوميت أوزداغ( من حزب اخلري مع الرأي  ؛ وحنن 
املعارضة -الي ال ميكنها دحض هذا االدعاء أو أتكيده - تعمل -اآلن -على تشكيل كتلة  نعلم أن 
مناهضة للحكومة عرب مقرتح »تعزيز النظام الربملاين«. حى إن زعيم حزب الشعب اجلمهوري )كيليجدار 

أوغلو(  حياول صياغة هذا املسعى  وتقدميه على أنه »دميقراطيون مقابل سلطويون«.
التحدي

إن الدعوة إىل »دستور مدين« متثل استمرارا  ألجندة اإلصاح وحتد للمعارضة يف نفس  الوقت. 
ومع االستجابة السريعة حلزب احلركة القومية للدعوة ، أصبح من الواضح أن حتالف الشعب سيجري العمل 
على أساس النظام الرائسي. ويف هذا يريد  )أردوغان( أن يكون » الدستور اجلديد »  عملية  لتسهيل تقييم 
الفرص الي تفتحها  اإلجراءات   والتغيريات الكربى الي مرت هبا تركيا   يف السنوات األخرية« . لقد  مت 
عرقلة  عمل جلنة مصاحلة الدستور - بعد انتخاابت 2011 -  الي مثلت بعدد متساٍو من أعضاء مجيع 
األحزاب مع جمموعة يف الربملان ، وذلك   يف عملية صياغة النص ، وهي  املرحلة   الثانية من املراحل األربع. 
ابلطبع ، لسنا- اآلن-  يف املرحلة الي تركتها اللجنة الي اهنارت معها اللجنة   يف عام 2013. ومع ذلك 
، فإن  استناًدا إىل املواد الـ 59 الي اتفقت عليها  األطراف ، قد يساهم يف خلق أرضية مشرتكة.  ينقسم 
النقاش حول الدستور اجلديد بعد تغيري النظام يف عام 2017 إىل حمورين.  أوالمها ، إقامة النظام الرائسي 
لتحالف الشعب ، وهو  ميثل  حمورا  أساسيا   للنظام الربملاين للمعارضة. اثنًيهما : حمور كتابة الدستور 
متنح    ، احملورين  هذين  مناقشة  الدميقراطية.  واحلرايت  احلقوق  أساس  على  الشامل  والتعددي  التشاركي 
األحزاب السياسية الرتكية  فرصة لبيان  رؤيتها  حول  ما ستكون  عليه الرؤية الرتكية. مما سيعمل  على   

توسيع ارضية صنع القرار السياسي.
هل من املمكن اهلروب من اجلدل؟

بعد هذه النقطة ، فإن اهلروب من مناقشة الدستور اجلديد ، بغض النظر عن احلجة ، يعي أن تكون يف 
موقف معاند  رافض  له  .  ويبدو  كما  يظهر  من ردود الفعل األولية للمعارضة على الدعوة لوضع 
دستور جديد  أنه أمام  طريق  مسدود ال مفر منه.  من الواضح أهنم مل يكونوا مستعدين لدعوة )أردوغان( 
املفاجئة. ومن الواضح – أيضا-  أن هذه الدعوة ال تناسب حزب الشعب اجلمهوري وأحزاب املعارضة 
األخرى ، الي حتاول مجع أحزاب من وجهات نظر عاملية خمتلفة ، وإن كان ذلك بشكل فضفاض ، 
ابقرتاح نظام برملاين غامض ومغلق. يف الوقت احلايل ، هناك حجج كثرية ستربز وتتصدر املشهد  من  حنو 
:  »فلنطبق الدستور احلايل« ، » جيب   تغيري الرأي أواًل« ، »تغيري األجندة« ، »حماولة تقسيم املعارضة« 
، »تكتيك زايدة االستقطاب« و »الرغبة يف تعزيز نظام الرجل الواحد ».  يف الواقع  ،  أعطى )كليجدار 
أوغلو( رد فعله األول-  يف هذا املنوال - و هبذه الطريقة.  حني قال مشرياً إىل حيادية الرئيس: »من 
الضروري االلتزام ابلدستور احلايل من أجل الشروع يف مناقشة الدستور اجلديد«. كما أملح  الرئيس  العام  
حلزب  اخلري الرتكي   )أكشنار ( إىل »تغيري جدول األعمال«.  هذه  الردود  أن االنتقادات ستكون أكثر  

شدة  من قبل  املعارضة يف  املستقبل .
 ما النتيجة ؟

الدستوري إىل استفتاء  التعديل  الربملاين  ال يسمح ال لتحالف الشعب وال للمعارضة إبحالة  احلساب  
)360 انئباً( أبنفسهم.  ومبا أن كا اجلانبني يصر  على  ترجيح نظام  ما ، فا  يرى  يف  األفق   »حل 

وسط كبري«. 
االحتمال الوحيد هو حل جزئي من جانب حزب  الشعب  . وهذا احتمال مؤمل للغاية. ،و ليس من 
الدستور اجلديد من خال  اسطوانة  النقاش حول  الشعب اجلمهوري خنق  أن حياول حزب  املستغرب 
»تعزيز نظام الفرد الواحد« من أجل منع حتقق هذا االحتمال.  ولست مع أولئك  احملكومني أبن  مناقشة 
الدستور اجلديد ميثل »اسرتاتيجية«. ذلك  أنه إذا  نظر إليه هبذه  الطريقة ؛ فإن اقرتاح املعارضة »نظاما 
برملانيا معززا« هو أيًضا اسرتاتيجية. تستمد السياسة  طريقها  من تفاعل وصراع االسرتاتيجيات املتنافسة. 

ومع  وجود  أرقام تشري اىل  امكانية الذهاب  الستفتاء  ؛  فهذا يعي   أننا 
جيب أن نكون قادرين على تصور نقاش دميقراطي يتنافس على تركيا خمتلفة. 

سيكون منهجاً »دفاعياً جباانً« لقمع اجلدل  والقلق من  أجل  »منفعة السلطة«.

برهان الدين دوران
Burhanettin DURAN

Yeni anayasayı tartışmak, partilerin Türkiye vizyonlarını netleştirir

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Yeni Amerikan yönetimi, beklendiği gibi, Yemen’deki iç savaşın taraflarından biri olan 
Hûsîleri “terör örgütü” listesinden çıkarma kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakan-
lığı’ndan bir yetkili, “Kararımız, Hûsîlerle ve onların eylemleriyle ilgili bakış açımızın 
değiştiği anlamına gelmiyor. Attığımız adım tamamen, eski yönetimin bu son dakika 
oldu-bittisinin doğuracağı insanî neticelerle ilgili” dedi. ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı 
Antony Blinken’in selefi Mike Pompeo, geçtiğimiz ay görevi bırakmadan kısa bir süre 
önce Hûsîleri alelacele “terör listesi”ne almış ve öylece koltuğundan ayrılmıştı. Pompeo, 
bu ani kararı “Hûsîlerin İran’la yakın bağlantısı” yüzünden aldıklarını da ifade etmişti. 
ABD Başkanı Joe Biden’ın Yemen’deki savaşta artık Suudi Arabistan’ı desteklemeyece-
klerini açıklamasının hemen ardından, Dışişleri Bakanı Blinken de Hûsîleri terör liste-
sinden çıkardı.
“Arap Baharı” bağlamında devrilen Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Sâlih’le it-
tifak kurarak, 2014 sonbaharında başkent Sanaa’yı işgal eden Hûsîlerin -ideolojik ve ask-
erî yönden- İran tarafından desteklendiği zaten sır değil. Ancak Hûsîlerin devrik başkan-
la ittifakındaki kritik bağlantı noktası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gölgesinde 
yaşayan oğlu Ahmed Ali Sâlih’ti. Dolayısıyla BAE de Yemen’deki iç savaşın doğrudan 
tarafı haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Suudi Arabistan’la sözde “Hûsî karşıtı” bir 
başka cephenin daha içine giren BAE, burada da Suudilerin altını oymayı sürdürüyor. 
(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve BAE’nin Yemen krizindeki ikircikli rolünün bütün 
aşamaları için, Prof. Dr. Yasin Aktay’ın gazetemizde 18 ve 20 Ocak 2021 tarihlerinde 
yayınlanan makalelelerine müracaat edilebilir. Sayın Aktay’ın ikinci yazısında “çözüm 
adına” önerdiği noktalar da bilhassa büyük önem arz ediyor.)
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen’in savaştan önceki toplam nüfusu olan 29 
milyonun en az üç milyonu bugün yerinden edilmiş durumda. Hasbelkader hâlâ bulun-
dukları yerde yaşamaya devam eden Yemenlilerin yüzde 80’i ise hayatlarını sürdüre-
bilmek için dış yardıma muhtaç. Suudi Arabistan’ın öncülüğünde 2015’te başlatılan ve 
Hûsîlere diz çöktürmeyi amaçlayan “Kararlılık Fırtınası” adlı operasyon süreci, Yemen’e 
ve Yemenlilere daha fazla acıdan başka bir şey getirmedi. Sık sık sivillerin bombaland-
ığı, Hûsîlerin ve onlara destek veren kabilelerin daha da radikalleştiği ve İran’ın Ye-
men’e müdahalesini tümüyle yoğunlaştıran bu sürecin sonunda, Yemen adeta “Suudi 
Arabistan’ın Vietnam’ı” haline geldi.
Aynı unvan, 1962-1970 arasında Suudi Arabistan’la Mısır arasında yaşanan ve en az 
200 bin insanın ölümüne neden olan Yemen savaşında, Mısır’a aitti. Bu trajik ve man-
tıksız savaş, oldukça ironik bir sebeple sona ermişti: “Altı Gün Savaşı” adıyla tarihe 
geçen 5-10 Haziran 1967’deki meşhur savaşta İsrail, çevresindeki Arap ülkelerinin en 
stratejik mevkilerini ele geçirmiş, bu sırada Mısır’dan da Sina Yarımadası’nı koparmıştı. 
İsrail savaş uçakları, Mısır’ın uçak ve helikopterlerini daha havalanmaya bile imkân bu-
lamadan üslerinde bombalamış, Mısır adeta kolu-kanadı kırık bir hale düşmüştü. Savaşın 
direkt bir sonucu olarak, Yemen’deki Mısır birlikleri mecburen geri çekilmiş, böylece 
Müslümanlar arasındaki abes bir savaşın bitişine Yahudiler “vesile” olmuştu. Ortadoğu 
yakın tarihinin en şaşkınlık verici gelişmelerinden biri budur. Öte yandan, savaşın “mec-
buren” nihayete erişi, Mısır’ın da faydasına olmuştu. Zira Mısır, Yemen’de kelimenin 
tam anlamıyla çamura saplanmıştı ve çıkamıyordu. İşte Yemen için “Mısır’ın Vietnamı” 
kullanımı o dönemde yaygınlaşmıştı.
Hz. Süleyman’ın şu kıssasını hepimiz biliriz:
Vaktiyle iki kadın, çocuklarıyla birlikteyken, bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın 
çocuğunu kapmış. İlk şaşkınlık ve dehşeti atlattıktan sonra, büyük kadın küçüğüne “Kurt 
senin çocuğunu götürdü” demiş. Diğeri “Hayır, seninkini!” diye itiraz etmiş, ki haklı olan 
da o imiş zaten. Aralarındaki tartışma alevlenince, durumu Hz. Süleyman’a arz etmişler. 
Hz. Süleyman iki tarafı da dinledikten sonra, “Bana bir bıçak getirin, çocuğu aranızda 
paylaştırayım” demiş. Bunun üzerine, küçük kadın ileri atılmış ve haykırmış: “Aman 
öyle yapma! Çocuk bu kadınındır, ona ver...” Hz. Süleyman çocuğu hemen küçük kadı-
na, yani gerçek annesine vermiş.
Bu böyledir. Bir şey eğer sizin canınızdan bir parçaysa, sağ kalması için ondan ayrıl-
manız gerekse, buna bile katlanırsınız.
İşte bugün Yemen’de eksik olan bu hassasiyet. Suudi Arabistan ve İran, Yemen üzerinde 
kendi hak iddialarının peşinde koşarken, arada “çocuk” ikiye bölünüyor.

كان شــيًئا متوقًعــا قيــام اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ابختــاذ قــرار يرفــع مجاعــة احلوثــي أحــد أطــراف الصــراع 
يف اليمــن مــن قائمــة اإلرهــاب. وعلــى إثــر ذلــك، صــرح مســؤول ابخلارجيــة األمريكيــة؛ »إّن قــراران هــذا 
ال يعــي أن وجهــة نظــران جتــاه مجاعــة احلوثــي وممارســاهتم؛ قــد تغــريت. بــل إن حتركنــا يرجــع ابلكامــل إىل 

العواقــب اإلنســانية لألمــر الواقــع الــذي فرضتــه اإلدارة الســابقة يف اللحظــة األخــرية«.
ويف الســياق ذاتــه جنــد أّن وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة الســابق مايــك بومبيــو، قــام قبيــل تســليم مهــام منصبــه 
خللفــه احلــايل أبايم قليلــة خــال الشــهر املاضــي، إبعــان مجاعــة احلوثــي منظمــة إرهابيــة، ومــن مث غــادر 
منصبــه. ولقــد أعلــن بومبــوي حينهــا أن هــذا القــرار املفاجــئ ســببه العاقــة الوثيقــة بــني احلوثيــني وإيــران.

ويف املقابــل جنــد أنــه بعدمــا أعلــن الرئيــس األمريكــي اجلديــد جــو ابديــن أّن بــاده لــن تدعــم الســعودية 
بعــد اآلن يف حرهبــا ابليمــن، خــرج وزيــر خارجيتــه بيلنكــني إبعــان رفــع احلوثيــني مــن قائمــة اإلرهــاب.

ال أحــد ال يعلــم أّن احلوثيــني يتلقــون دعمهــم األيديولوجــي والعســكري مــن إيــران، منــذ اجتياحهــم 
للعاصمــة اليمينــة صنعــاء يف خريــف عــام 2014، بتحالــف مــع الرئيــس املخلــوع الــذي أطاحــت بــه 
ثــورات الربيــع العــريب، علــي عبــد هللا صــاحل. إال أن نقطــة الوصــل الرئيســية يف هــذا التحالــف، كان ابــن 
الرئيــس اليمــي املخلــوع، أمحــد علــي صــاحل الــذي يعيــش يف ظــل دولــة اإلمــارات. وابلتــايل هــذا مبثابــة 

بعــد آخــر مــن أبعــاد حتــول اإلمــارات ألحــد أطــراف الصــراع يف اليمــن.
ويف الوقــت ذاتــه تواصــل اإلمــارات الــي دخلــت فيمــا يســمى ابلتحالــف العــريب ضــد احلوثيــني بقيــادة 
الســعودية؛ تواصــل تقويــض الســعوديني أنفســهم. )لاطــاع علــى تفاصيــل هــذا املوضــوع ومجيــع مراحــل 
هــذا الــدور اإلمــارايت املتناقــض يف اليمــن، ميكــن الرجــوع إىل مقــاالت األســتاذ الدكتــور ايســني أكتــاي 

املنشــورة هنــا يومــي 18 و20 يناير/كانــون الثــاين املاضــي، إهنــا غايــة يف األمهيــة(.
وفًقــا لبيــاانت األمــم املتحــدة، فــإّن مــا ال يقــل عــن 3 مايــني ميــي قــد نزحــوا مــن دايرهــم وأوطاهنــم منــذ 
بــدء هــذه احلــرب، 3 مايــني مــن أصــل 29 مليــون عــدد ســكان اليمــن قبــل احلــرب. فضــًا عــن أّن 
80 ابملئــة مــن الشــعب اليمــي يعيشــون حياهتــم ابلصدفــة كمــا يقــال، حيــث ال ميكنهــم البقــاء علــى قيــد 

احليــاة دون تلقــي مســاعدات خارجيــة مــن غــذاء وغــريه.
أمــا عمليــة »عاصفــة احلــزم« الــي انطلقــت عــام 2015 بقيــادة الســعودية، وهدفــت إىل القضــاء علــى 
احلوثيــني، فإهنــا مل جتلــب ومل حتقــق ســوى مزيــد مــن األمل لليمــن واليمنيــني. وعلــى مــدار هــذه احلــرب الــي 
تســتمر منــذ أكثــر مــن مخــس ســنوات، كان املدنيــون اخلاســر األكــرب، فلــم يتوقــف القصــف املتكــرر، ويف 
املقابــل ابت احلوثيــون والقبائــل الــي تدعمهــم أكثــر تطرفًــا، وابت الــدور اإليــراين أكثــر حضــورًا، ويف 

هنايــة املطــاف حتولــت اليمــن إىل مــا يشــبه فيتنــام الســعودية.
اللقــب ذاتــه انطبــق علــى مصــر، يف حــرب اليمــن بــني عامــي 1962 و1970 الــي دارت بــني مصــر 
والســعودية، وراح ضحيتهــا مــا ال يقــل عــن 200 ألــف شــخص. انتهــت هــذه احلــرب املأســاوية وغــري 
املنطقية لســبب مثري للســخرية؛ هو أّن إســرائيل يف حرب حزيران/يونيو 1976 الشــهرية، والي دامت 
6 أايم فقــط، قــد اســتولت علــى مواقــع اســرتاتيجية ومهمــة يف البــاد العربيــة اجملــاورة، ومــن ضمنهــا شــبه 
جزيــرة ســيناء يف مصــر. كمــا قصفــت الطائــرات احلربيــة اإلســرائيلية طائــرات مصــر ومروحياهتــا قبــل أن 
تتــاح هلــا الفرصــة أصــًا لتقلــع جــوًّا، حيــث قصفتهــا وهــي داخــل قواعدهــا ومطاراهتــا. وكنتيجــة مباشــرة 
للحــرب، مت ســحب القــوات املصريــة مــن اليمــن، وابلتــايل كان لليهــود دور فعــال يف إهنــاء حــرب عبثيــة 

بــني املســلمني.
األوســط  الشــرق  اتريــخ  للدهشــة يف  إاثرة  األكثــر  والتطــورات  األحــداث  أهــم  مــن  يعتــرب  ذلــك  إن 
احليــدث. ومــن انحيــة أخــرى، فــإن النهايــة احلتميــة للحــرب قــد أفــادت مصــر أيًضــا. ألهنــا كانــت عالقــة 
حرفيًّــا يف مســتنقع داخــل اليمــن ومل تكــن تعــرف اخلــروج منــه، ومــن هنــا كان اســتخدام تعبــري اليمــن 

فيتنــام مصــر« دارًجــا ومنتشــرًا يف ذلــك الوقــت.
حُتكــى قصــة أنــه ذات يــوم كان هنــاك امــرأاتن إحدامهــا أكــرب مــن األخــرى وبيــد كل منهمــا رضيــع، 
وفجــأة هامجهمــا الذئــب وأخــذ رضيــع الكــربى، حينهــا قالــت املــرأة الكــربى للصغــرى وقــد صعقــت ممــا 
حــدث؛ »لقــد خطــف الذئــب ابنــك«، فــردت الصغــرى ابعــرتاض شــديد؛ »ال، بــل خطــف ابنــك«. 
وحينمــا زاد اخلــاف بينهمــا دون حــل احتكمــا إىل نــي هللا ســليمان، وبعــد أن اســتمع إىل كا املرأتــني 
أمــر إبحضــار ســكني قائــًا؛ »سأقســم الطفــل بينكمــا«. عندهــا صاحــت املــرأة الصغــرى بذعــر قائلــة؛ 
»ال أرجــو ال تفعــل! الطفــل للمــرأة الكــربى أعطهــا إايه«، عندهــا فهــم ســليمان أن الطفــل للصغــرى 

وحكــم هلــا بــه.
هــذه هــي القاعــدة؛ إذا كان شــيء مــا ميثــل جــزًءا مــن حياتــك، فإنــك قــد تكــون مضطــرًا لانفصــال عنــه 

كــي حتافــظ علــى بقائــه علــى قيــد احليــاة.
واليــوم تبــدو هــذه احلساســية مفقــودة يف اليمــن، بينمــا تســعى كل مــن الســعودية وإيــران للحصــول علــى 

مطالبهمــا املختلفــة يف اليمــن، ينقســم الطفــل إىل قســمني بينهمــا.

Taha KILINÇ

Yemen dramı
مأساة اليمن

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إن تركيــا تبتعــد عــن الغــرب وترســم خريطــة قواهــا اخلاصــة، كمــا أهنــا حتــول منطقــة شــرق املتوســط إىل هــدف هلــا، وتتدخــل يف كل املخططــات 
الي تشــهدها هذه املنطقة بفضل أســطوهلا وســائر وســائلها الدفاعية األخرى الي تنامت قدراهتا يف اآلونة األخرية، لتفشــل هذه املخططات 
وترســم خمططاهتــا اخلاصــة. إن تركيــا تبــي جبهتهــا اخلاصــة يف مواجهــة الكتلــة الغربيــة، وترســخ أســس شــراكة إقليميــة، وتشــكل مناخــا سياســيا 

جديــدا ابلتعــاون مــع املســلمني وشــوارع الــدول العربيــة.
تركيا تغري حمور العامل

تســري تركيــا خبطــى حثيثــة حنــو كســر نفــوذ فرنســا االســتعماري يف أفريقيــا ابلكامــل، كمــا أهنــا غــريت ميــزان القــوى يف مشــال أفريقيــا بتدخلهــا يف 
ليبيا، لتتمكن من حصد نفوذ كبري يف مشال ووســط وشــرق القارة الســمراء، األمر الذي أصاب القوى االســتعمارية التارخيية ابلقلق والذعر.

إن تركيــا تشــكل موجــة وهويــة سياســية جديــدة متتــد مــن األطلســي إىل اهلــادئ. فهــي تعلــي صوهتــا ابالعــرتاض علــى املســتويني اإلقليمــي 
والــدويل، وكذلــك تقــدم املقرتحــات واملبــادرات والنمــاذج. فهــذا احلــراك الــذي يشــهده احملــور الرئيــس للعــامل يهــز أبــواب قــوى العــامل كافــة.

تركيا تربط اآلن األانضول آبسيا الوسطى
لقــد غــريت تركيــا معطيــات القوقــاز اجليوسياســية مــن خــال حــرب قــره ابغ، فقطعــت صلــة أمريــكا وأورواب ابلقوقــاز، واليــوم تقــدم علــى ربــط 
األانضــول آبســيا الوســطى. فهــذه الصلــة الــي شــكلتها يف اجملالــني االقتصــادي واألمــن ميكــن أن تتحــول مبــرور الوقــت إىل شــراكات سياســية، 
وهــو ميكــن أن يكــون ســببا يف حتــول كبــري ميتــد أتثــريه مــن القوقــاز وحــى وســط وجنــوب آســيا. وقــد جنحــت تركيــا كذلــك يف حــل أخطــر 
مشــكلة أمنيــة هتــدد أمنهــا بفضــل تدخاهتــا يف مشــال ســوراي لتنقــل التهديــدات الــي ميكــن أن حتــدق هبــا إىل خــارج حدودهــا، وكذلــك قضــت 
علــى التهديــدات األخــرى الــي ميكــن أن أتتيهــا مــن انحيــة اجلنــوب. ولقــد برهــن التدخــل الرتكــي يف ســوراي علــى أن أي خمطــط إقليمــي ال 

ميكــن أن يتــم دون تركيــا أو ضدهــا.
تركيا مل تعد دولة اتبعة... إهنا ترسم مالمح »خمططها الكبري«

مل تعد تركيا دولة ميكن ســجنها وراء قضبان نفوذ أمريكا أو أورواب أو أي قوة عظمى أخرى. فهي ترســم مامح »خمططها الكبري« وتتحرك 
ضمــن مصــاف الــدول العظمــى وتتخــذ مواقفهــا علــى الطاولــة واألرض بفضــل هــذه القــوة وهــذا الــدور. إن تركيــا تفــذ ابتــكارات اســتثنائية يف 
جمــاالت االقتصــاد والثــورة املعلوماتيــة وخصوصــا جمــال الصناعــات الدفاعيــة، لتخلــص نفســها مــن التبعيــة للــدول األخــرى يف شــى اجملــاالت 
وكذلــك تنــوّع جمــاالت إنتاجهــا وأســواقها، لرتســخ وعيــا قــواي يف هــذا اجملــال. ويف الوقــت الــذي رســبت فيــه دول كثــرية يف اختبــار جائحــة 
كــوروان فــإن تركيــا كشــفت عــن قــدرة هائلــة علــى التنظيــم والكفــاح، لتتفــوق علــى العديــد مــن الــدول األوروبيــة واملتقدمــة بفضــل مكافحتهــا 
لفــريوس كــوروان ومنظومتهــا وإمكانياهتــا الصحيــة وســعيها الــدؤوب لتصنيــع لقــاح حملــي وحصوهلــا علــى نصيبهــا مــن اللقــاح املصنــع خارجيــا.

كل هذه األمور ليست من قبيل »محاسنا«... هم من يقولون ذلك
إن قائمــة هــذه التحليــات والطموحــات تطــول وتطــول. حنــن ال نقــول هــذا الــكام، فهــو ليــس مــن قبيــل محاســنا وخيالنــا، بــل هــم مــن يقولــون 
ذلــك ويتحدثــون ويكتبــون عنــه. إننــا نقــرأ هــذه العبــارات والتحليــات كل يــوم يف وســائل اإلعــام يف أورواب وأمريــكا والشــرق األوســط وآســيا. 
ولقــد زاد عــدد التصرحيــات والكتــاب حــول العــامل ممــن يتســاءلون ويقولــون »مــاذا حتــاول تركيــا فعلــه؟ مــا الــذي يفكــر بــه أردوغــان؟« لدرجــة أن 

معظــم هــذه النقاشــات ال يتحــدث عنهــا أحــد ابلداخــل.
وال أذكــر طبعــا التصرحيــات الصــادرة عــن بعــض دول أورواب الــي تقــول »تركيــا تتدخــل يف شــؤوننا الداخليــة« وكذلــك املزاعــم املبالغــة الــي 
تطرحهــا بعــض الــدول األخــرى مــن قبيــل »لقــد بــدأت تركيــا تســليح الفضــاء كذلــك«. لكــن مثــة حقيقــة مفادهــا أن العــامل حيــاول أن أيلــف 
مفهــوم »تركيــا العظمــى« ويتعــرف إليــه وحيللــه ويضــع لــه مــا يفســره. أتســيس جبهــات مضــادة لرتكيــا يف ســوراي والبحــر املتوســط والشــرق 

األوســط
ومجيعها قد اهنار...

إهنــم مل وال يكتفــون ابلنقاشــات والتحليــات وحســب، بــل أسســوا جبهــة معاديــة لرتكيــا يف مشــال ســوراي. كمــا خاضــت أمريــكا ودول أورواب 
وبعــض الــدول العربيــة والتنظيمــات اإلرهابيــة »حــراب ضــد تركيــا«، لكنهــم فشــلوا فيهــا واهنــارت جبهتهــم. كمــا أقامــوا جبهــة معاديــة لرتكيــا يف 
شــرق املتوســط، وســعت دول أورواب وأمريــكا وبعــض الــدول العربيــة حصــار تركيــا مــن انحيــة شــرق املتوســط وحبــر إجيــة وحاولــوا التســرت علــى 
هــذا التحالــف حتــت عبــاءة »غــاز املتوســط«. لكــن خمطــط احلصــار واإليقــاف مــن انحيــة الغــرب فشــل واهنــار متامــا اآلن. ولقــد أقامــوا جبهــة 
معاديــة لرتكيــا كذلــك ابلتعــاون مــع دول عربيــة وإســامية، فحرضــوا وليــي عهــد اإلمــارات والســعودية بــن زايــد وبــن ســلمان والعــامل العــريب كافــة 
ضــد تركيــا. وقــد تظاهــروا يف العلــن أبهنــم يســتعدون ملواجهــة التهديــد اإليــراين، لكنهــم يف احلقيقــة وضعــوا خطــة لفــرض عزلــة إقليميــة علــى تركيــا.

خاضوا معارك دامية وقذرة
ولقــد شــنت هــذه اجلبهــة، الــي تتحــرك بتعليمــات أمريــكا وأورواب وإســرائيل، هجمــات شرســة يف كل مــكان تصــل إليــه يــد تركيــا بــدءا مــن دعــم 
التنظيمــات اإلرهابيــة والتخطيــط لانقــاابت املاليــة وصــوال لتنفيــذ حماولــة انقــاب 15 متــوز واالنضمــام جلبهــة القوقــاز. لقــد كانــت معركــة 
داميــة وقــذرة للغايــة. لقــد أخطــأ بــن زايــد وبــن ســلمان خطــأ فادحــا بقبوهلمــا هــذا املخطــط الــذي أســند إليهمــا، فاســتهدفا تركيــا الــي كانــت 
ســتقف إىل جانــب العــرب يف أصعــب أوقاهتــم. فمــاذا حــدث؟ اآلن يتلــوون بعدمــا ختلــت دول اخلليــج عــن حصــار قطــر، فأخــذوا يطلقــون 
رســائل »التقــارب مــع تركيــا« يف حماولــة إلصــاح العاقــة معهــا بعدمــا اهنــارت »جبهــة اخلليــج«. لقــد كان اهلــدف الرئيــس لــكل هــذه اجلبهــات 

هــو »إيقــاف تركيــا«. لكنهــم فشــلوا، وســيدركون أهنــم لــن يســتطيعوا أبــدا إيقافهــا.
»إسقاط أردوغان وإيقاف تركيا«.. هذه ليست مسألة سياسية داخلية بل مسألة »حصار داخلي«

إن النقاشــات الدائــرة حــول تركيــا يف الشــرق والغــرب تــدور كذلــك حــول أردوغــان، ألنــه أردوغــان يعــي صعــود تركيــا، فهــذا مــا يقولونــه 
أبفواههــم؛ إذ يعلمــون أن قيــادة أردوغــان هــي الــي جــاءت برتكيــا إىل مــا وصلــت إليــه. لذلــك فإهنــم مصــّرون علــى تنفيــذ خمطــط »إســقاط 
أردوغــان وإيقــاف تركيــا« يف شــى اجملــاالت. لكــن الــرايح تســري عكــس مرادهــم لتصــب يف مصلحــة تركيــا. فهــذا مــا نعجــز عــن أن جنعــل مــن 
هــم بداخــل تركيــا يفهمونــه! فهــذه هــي احلقيقــة الــي مفادهــا أهنــم ينفــذون محلــة تشــويه شرســة مــن خــال »اجلبهــة الداخليــة«. لكــن علينــا 
إفشــال هــذه احلملــة وأن نســتطيع أن نقنعهــم هبــذه احلقيقــة. لذلــك فــإن الكفــاح ســيبدأ مــن الداخــل. فمــا نواجهــه ليــس مســألة سياســية 

داخليــة بــل مســألة »حصــار داخلــي«.
»تركيا العظمى« يف العامل وآخر »املفسدين« يف الداخل

إننــا نعلــم يقينــا أن هنــاك عمليــة حتكــم وتوجيــه متقنــة لتحقيــق هــذه الغايــة تنفــذ مــع بعــض األحــزاب والزعمــاء السياســيني والتنظيمــات اإلرهابيــة 
و«الكيــاانت املؤثــرة« والرســائل واألكاذيــب. وينبغــي ألال يســتخف أحــد أبــدا بعقــل ومقاومــة تركيــا الــي أثــرت يف العــامل إىل هــذه الدرجــة. إن 
فكــرة »تركيــا العظمــى« تنتشــر حــول العــامل وال ميكــن آلخــر »املفســدين« يف الداخــل أن يعرقلــوا هــذا األمــر مهمــا فعلــوا ووضعــوا مــن خمططــات، 
فــا ميكننــا التضحيــة ابملخططــات الكــربى يف ســبيل أالعيــب اتفهــة. ســيتحتم عليهــم كذلــك قبــول هــذه احلقيقــة، فمــن ال يتقبــل هــذا األمــر 

ســيفوته إدراك حقيقــة تركيــا والصعــود والعــامل والتاريــخ.

Türkiye; Batı’dan uzaklaşıp kendi güç haritasını çiziyor. Türkiye; Doğu Akdeniz’i kendi gölü haline getiriyor. Al-
abildiğine güçlenen donanma ve diğer savunma araçlarıyla, D. Akdeniz’deki oyunlara müdahale ediyor, hesapları bozu-
yor, kendi oyununu kuruyor. Türkiye; Batı blokuna karşı kendi cephesini inşa ediyor. Bir coğrafya ortaklığının temeller-
ini atıyor. Müslümanlarla, Arap sokaklarıyla yeni bir siyasi iklim oluşturuyor.
Türkiye yeryüzünün eksenini değiştiriyor.
Türkiye; Afrika’nın tamamında Fransız etkisini, sömürge nüfuzunu kırıyor. Libya müdahalesi ile Kuzey Afrika’da güç 
denklemini değiştirdi. Kuzey, Orta ve Doğu Afrika’da inanılmaz nüfuz alanları elde etti, bu da yüzyılların sömürge-
ci güçlerini telâşlandırdı. Türkiye; Atlantik’ten Pasifik kıyılarına kadar yeni bir siyasi dalga, yeni bir siyasi kimlik 
oluşturuyor. Hem bölgesel hem küresel ölçekte itirazlar yükseltiyor, öneriler sunuyor, öncülük ediyor, modeller öneriyor. 
Yeryüzünün ana eksenindeki bu hareketlilik, dünyanın gelmiş geçmiş bütün güç kalıplarını sarsıyor.
Türkiye, şimdi de Anadolu ile Orta Asya’yı birbirine bağlıyor.
Türkiye; Karabağ savaşıyla Kafkasların jeopolitiğini değiştirdi. ABD ve Avrupa’nın Kafkaslarla bağını kopardı. Şimdi 
Anadolu ile Orta Asya’yı birbirine bağlıyor. Ekonomik, güvenlik alanında oluşan bu bağ, zamanla siyasi ortaklıklara 
dönebilir. Bu da, Kafkaslardan Orta ve Güney Asya’ya kadar büyük bir dönüşüme yol açabilir.
Türkiye; Suriye’nin kuzeyindeki müdahaleleri ile hem kendisi için en önemli güvenlik sorununu giderdi, oluşabilecek 
tehditleri sınır dışına taşıdı hem de Güney’den gelebilecek diğer tehditleri ortadan kaldırdı. Suriye müdahalesi, hiçbir 
bölgesel projenin Türkiye’siz ya da Türkiye’ye karşı yapılamayacağını gösterdi.
Türkiye artık bağımlı ülke değil, kendi “Büyük Oyun”unu kuruyor
Türkiye; artık ABD’nin, Avrupa’nın ya da bir başka büyük gücün nüfuz alanına hapsedilecek bir ülke değil. Kendi 
“Büyük Oyun”unu kuruyor, büyükler liginde hareket ediyor, sahada ve masada bu güç ve rolle pozisyon alıyor. Türki-
ye; ekonomi, bilgi devrimi ve özellikle savunma alanında olağanüstü yeniliklere adım atıyor. Her alanda bağımlılıktan 
kurtuluyor. Üretim, pazar alanlarını çeşitlendiriyor. Bu alanda güçlü bir bilinç inşa ediyor. Türkiye; pandemi döneminde 
birçok ülke sınıfta kalırken şaşırtıcı bir organizasyon, mücadele yeteneği ortaya koydu. Salgınla mücadelesiyle, sağlık 
sistemi ve imkânlarıyla, yerli aşı çalışmalarıyla, dünyada üretilen aşının tedarikiyle birçok Avrupa ve gelişmiş ülkenin 
önüne geçti.
Bütün bunlar bizim ‘hamaset’imiz değil. Onlar söylüyor.
Bu tespitlerin, analizlerin, iddiaların listesi çok uzun. Bunları biz söylemiyoruz. Bizim “hamaset”imiz değil. Coşkumuz, 
heyecanımız, hayalimiz değil. Onlar söylüyor, onlar konuşuyor, onlar yazıyor. Her gün Avrupa medyasında, ABD me-
dyasında, Orta Doğu medyasında, Asya medyasında okuduğumuz cümleler, değerlendirmeler bunlar. Dünyada “Türkiye 
ne yapmaya çalışıyor, Erdoğan’ın kafasında ne var” sorularının cevabını arayan yazıların, açıklamaların sayısı o kadar 
arttı ki, tartışmaların büyük bölümü içeriye taşınmıyor bile. Bazı Avrupa ülkelerinin “Türkiye içişlerimize karışıyor” 
açıklamalarını, bazı ülkelerin “Türkiye uzayı da silahlandırmaya başladı” gibi uçuk iddialarını saymıyorum. Ama bir 
gerçek var. Dünya, “Büyük Türkiye” algısına alışmaya, onu tanımaya, çözmeye ve tanımlamaya çalışıyor. Suriye’de, 
Akdeniz’de, Orta Doğu’da ‘Türkiye karşıtı cephe’ kuruldu. Üçü de çöktü… Sadece tartışmakla kalmıyorlar, kalmadılar. 
Suriye’nin kuzeyinde “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. ABD, Avrupa ülkeleri, bazı Arap ülkeleri, terör örgütleri hep 
birlikte “Türkiye savaşı” yürüttü. Başaramadılar, cephe dağıtıldı. Doğu Akdeniz’de “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. 
Avrupa ülkeleri, ABD, bazı Arap ülkeleri D. Akdeniz ve Ege’den çevrelemeye, bu ittifakı da “Akdeniz gazı” ile kamufle 
etmeye çalıştılar. Ama “Batı’dan çevreleme, durdurma” tezi de başarısız oldu, şimdilik çöktü. Arap/Müslüman ülkele-
rden “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliahtı Muhammed bin Zayed ve Suudi Veli-
aht Muhammed bin Selman ile bütün Arap dünyasını Türkiye’ye karşı kışkırttılar. Görünüşte “İran tehdidi”ne hazırlık 
yapıyorlardı ama aslında Türkiye’yi coğrafyadan tecrit etmek için bir plan hazırlanmıştı.
Çirkin, kanlı ve kirli savaşlar yürüttüler.
ABD, Avrupa, İsrail’in talimatlarıyla hareket eden bu cephe, terör örgütlerine destekten finansal darbeye, 15 Temmuz 
işgal girişiminden Kafkaslara, coğrafyanın tamamında Türkiye’nin uzandığı her yere, amansız saldırılar yürüttü. Çok 
çirkin, kanlı, kirli bir savaştı bu. Bin Zayed ve Bin Selman, ellerine tutuşturulan bu kurgu ile çok büyük bir hata yaptı. 
En zor zamanda Arapların yanında olacak Türkiye’yi hedef aldı. Ne oldu? Şimdi kıvranıyorlar. Körfez ülkeleri Katar 
ambargosunu bıraktı. Hep birlikte “Türkiye ile yakınlaşma” mesajları veriyorlar. İlişkileri düzeltmeye çalışıyorlar. “Kör-
fez Cephesi” de dağılmış durumda. Bütün bu cephelerin ana amacı “Türkiye’yi durdurmak”tı. Durduramadılar. Durdu-
ramayacaklarını anlayacaklar.
“Erdoğan’ı devir, Türkiye’yi durdur” Bu bir iç politika meselesi değil, “içeriden kuşatma” meselesidir.
Batı’da ve Doğu’daki Türkiye tartışmaları aynı zamanda Erdoğan tartışmasıdır. Çünkü Erdoğan’la Türkiye’nin yükselişi 
aynı kavramdır. Onlar da öyle tanımlıyor. Erdoğan’ın öncülüğünün Türkiye’yi buralara taşıdığını biliyorlar. Bu yüzden 
her alanda ve ısrarla “Erdoğan’ı devir, Türkiye’yi durdur” planı uyguluyorlar. Ama rüzgâr onların aleyhine, Türkiye’nin 
lehine işliyor. İşte içeride anlatamadığımız bu! “İç cephe” üzerinden yoğun karartma uygulanan gerçeğimiz bu. Bu 
karatmayı kaldırmak, gerçeği anlatmanın dilini çözmek zorundayız. Öyleyse, mücadele de içeriden başlayacaktır. Karşı 
karşıya olduğumuz şey, iç politika meselesi değil, “içeriden kuşatma” meselesidir.
Dünyadaki “Büyük Türkiye” algısı ve içerideki “son bozguncular…”
Bazı partilerin, muhalif liderlerin, terör örgütlerinin, “etki odaları”nın, kurguların, yalanların, bu amaçla yönetildiği-
ni, yönlendirildiğini artık biliyoruz. Kimse dünyayı bu kadar etkileyen Türkiye’nin aklını ve direncini hafife almasın. 
“Büyük Türkiye” algısı dünyada yerleşiyor. İçerideki “son bozguncular”, hangi plan ve projeyle hareket ederlerse etsin-
ler bunu durduramazlar. Büyük hesapları, küçük oyunlara kurban edemeyiz. Onlar da kabullenmek zorunda kalacaklar. 
Kabullenmeyen Türkiye gerçeğini, yükselişi, dünyayı ve tarihi ıskalayacak.

“Türkiye; Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kuruyor.”
»تركيا تعيد تأسيس اإلمبراطورية العثمانية«.

İbrahim KARAGÜL 
إبراهيم قراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



23

Türkçe ي
ك

تر

ألقــى الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان بعــد اجتمــاع جملــس الــوزراء الرتكــي مســاء االثنــني، كلمــًة تنــاول فيهــا تقريبًــا 
كل القضــااي اهلامــة الــي تشــغل الــرأي العــام، خاصــًة وابء كــوروان، كاشــًفا البيــاانت التاليــة فيمــا يتعلــق ابالقتصــاد:

ارتفعت قيمة اللرية الرتكية 18 ابملئة مقابل الدوالر و16 ابملئة مقابل اليورو حمققًة أفضل أداء بني الدول النامية.
قيمة اللرية تتحسن ال تنخفض.

ومــع ارتفــاع قيمــة اللــرية الرتكيــة وتراجــع أســعار الذهــب، اخنفــض إمجــايل رصيــد ديــون احلكومــة املركزيــة بنحــو 173 
مليــار لــرية.

عندمــا ننظــر إىل أســعار الصــرف يف اليــوم األخــري مــن األســبوع، يــوم اجلمعــة، ناحــظ أن الــدوالر الواحــد قــد اخنفــض 
إىل 7 لــريات و7 قــروش.

لذا فإن الرتاجع يف األشهر الثاثة املاضية، ال ضرر من تقريبه إىل حوايل 20 ابملائة.
هنج واقعي يف إدارة االقتصاد، استشارات واسعة

كمــا أن اخنفــاض قيمــة الــدوالر بنســبة 20 يف املائــة ال يعــي فقــط أن ديــون وزارة اخلزانــة املقومــة ابلــدوالر اخنفضــت 
بنحــو 200 مليــار لــرية.

ومبا أن هذا الوضع يؤثر بشــكل مباشــر على املنتجات يف ســلة التضخم، فيمكن القول بســهولة إن اخنفاض أســعار 
الصرف األجني ســاهم بشــكل إجيايب يف مكافحة التضخم.

تعــد العملــة الرتكيــة األكثــر اســتفادة مــن الرتاجــع الســريع يف أســعار الصــرف بــني عمــات الــدول الناميــة الكتســاهبا 
قيمــة جيــدة، كمــا يعــي هــذا الرتاجــع أن عامــل »الثقــة« يف االقتصــاد الرتكــي يــزداد قــوة.

واختذت مؤسسة اإلحصاء الرتكية يف يناير قرارًا هاًما، يفيد إبنشاء اجمللس االستشاري إلحصاءات األسعار.
يتألــف اجمللــس مــن أكادمييــني يعملــون يف جمــال االقتصــاد واملنظمــات غــري احلكوميــة وممثلــني عــن املؤسســات العامــة 

ذات الصلــة.
إنشــاء مثــل هــذا اجمللــس، يكشــف عــن نيــة اإلدارة االقتصاديــة وطموحهــا لــزايدة »القــدرة علــى التنبــؤ« ابالقتصــاد 

وتشــغيل أوســع آليــة مــن أجــل التشــاور للوصــول إىل اقتصــاد أفضــل.
البيــاانت الــي شــاركها وزيــر اخلزانــة واملاليــة لطفــي ألــوان قبــل أايم علــى حســابه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
قدمــت معلومــات مــن شــأهنا أن متكننــا مــن احلصــول علــى نظــرة اثقبــة ومعلومــات هامــة حــول طريقــة تفكــري اإلدارة 

االقتصاديــة احلاليــة لرتكيــا.
لنلِق نظرة على هذا املنشور:

»تظهر األرقام املعلنة أننا بعيدون عن التضخم املستهدف. لن نتنازل عن تدابريان لتحقيق اهلدف«.
»سنتعامل آبليات التشاور الي تشمل مجيع األطراف. ال ميكن حتقيق نو جيد ومستدام بدون استقرار األسعار«.

ودائع الصرف عادت بعد مدة طويلة
وحبســب املعلومــات الــي تلقيناهــا مــن األوســاط االقتصاديــة، حــدث األســبوع املاضــي تراجــع يف حســاابت العمــات 

األجنبيــة للمواطنــني يف احلســاابت البنكيــة ألول مــرة.
تراجعــت حســاابت العمــات األجنبيــة للمــرة األوىل بشــكل قياســي مــن 265.4 مليــار دوالر إىل 264.3 مليــار 

دوالر يــوم اخلميــس املاضــي.
طبًعا تراجع 1.1 مليار دوالر ليس كافًيا من حيث النسبة املئوية.

ومع ذلك، من املهم أن يكون للودائع ابلعمات األجنبية اجتاه هبوطي وليس أرقام.
يف الوقت نفسه، كانت هناك زايدات طفيفة يف احتياطيات البنك املركزي.

فقد ارتفع إمجايل االحتياطيات مبقدار 2.2 مليار دوالر، حيث ارتفع من 93.3 إىل 95.5 مليار دوالر.
بعــد زايدة قياســية يف الودائــع ابلعمــات األجنبيــة، اســتمعت مــن األوســاط االقتصاديــة تعليقــات، »ســيصدق اجلميــع 
أهنــم ســقطوا«، لكنــي لقــد اســتمعت إىل تعليــق قصــري لكنــه موجــز وهــام: »اســتقرار األســعار هــو أولويــة. لــن حيــدث 

شــيء بدوهنــا«.
عامات لتحسن العاقات مع الوالايت املتحدة األمريكية

يعلم اجلميع أن األسواق حساسة وتتأثر ابلعاقات الرتكية / األمريكية.
علــى عكــس التوقعــات أبن العاقــات ميكــن أن تســوء مــع وصــول إدارة ابيــدن إىل الســلطة، إال أن العامــات األوىل 

الــي تظهــر تبــدي رغبــة مــن اإلدارة األمريكيــة لتحســني العاقــات.
تشــري املعلومــات الــي حصلنــا عليهــا خبصــوص حمتــوى االجتمــاع الــذي اســتمر ســاعة واحــدة، والــذي ُعقــد بــني 
املتحــدث ابســم الرائســة إبراهيــم قالــن ومستشــار األمــن القومــي للبيــت األبيــض جيــك ســوليفان، والــذي يعتــرب »أول 

اتصــال رمســي«، إىل أن هــذا االجتمــاع عقــد يف جــو إجيــايب للغايــة.
االجتماع إجيايب وشامل

- علمنــا أنــه مت االتفــاق علــى تقليــل اخلافــات يف الــرأي حــول العاقــات الثنائيــة والقضــااي اإلقليميــة، وتعزيــز املصــاحل 
املشــرتكة ووجهــات النظــر املشــرتكة.

وحسب املعلومات الي نتلقاها من املصادر؛
- ســوليفان، أخــرب قالــن أن جــو ابيــدن جــاء إىل تركيــا 4 مــرات، وتعــرف علــى الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، 

وهــو يــدرك أمهيــة تركيــا بشــكل كبــري، كمــا أنــه يرغــب يف العمــل عــن كثــب مــع أردوغــان.
- هناك أيضا معلومات تفيد أبنه ستكون هناك مكاملة هاتفية بني أردوغان وابيدن يف وقت قصري.

وإذا مل تتحســن العاقــات مــع الــوالايت املتحــدة، لكنهــا إذا وصلــت إىل مرحلــة »قابلــة للتنبــؤ«، فممــا ال شــك فيــه 
أن هــذا ســيكون خــربًا جيــًدا آخــر لاقتصــاد الرتكــي.

Pazartesi akşamı Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından korona salgını başta olmak üzere, 
gündemdeki konuların hemen her birine değinen bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan, ekonomi bahsine geldiğinde şu verileri paylaştı:
“Türk lirası, dolara karşı yüzde 18, avroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişme-
kte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. Türk lirası değer kaybında değil, değer ka-
zanıyor. Türk lirasındaki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim 
toplam borç stokumuz yaklaşık 173 milyar lira azaldı.”
Bu konuşma haftanın ilk günüydü.
Haftanın son günü olan cuma 15.15 itibarıyla döviz kurlarına baktığımızda, 1 doların 7 lira 7 
kuruş seviyelerine kadar gerilediği görülüyordu.
Yani son üç aydaki gerilemeyi, üç aşağı beş yukarı, yüzde 20 olarak yuvarlamakta bir sakınca 
bulunmuyor.
EKONOMİ YÖNETİMİNDE GERÇEKÇİ YAKLAŞIM, YAYGIN İSTİŞARE
Doların yüzde 20 değer kaybetmesi, sadece Hazine’nin dolar cinsi borçlarının 200 milyar liraya 
yakın azalması anlamına gelmiyor.
Bu durum, enflasyon sepetindeki ürünleri de doğrudan etkilediği için, döviz oranlarının gerilem-
esinin enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı verdiği rahatlıkla söylenebilir.
Döviz kurlarının hızlı bir şekilde gerilemesi, gelişmekte olan ülkeler arasında para birimi en fa-
zla değer kazanan ülke olarak Türkiye’nin ön sırada yer alması, ekonomide ‘güven’ unsurunun 
güçlenmeye başladığı anlamına da geliyor.
Ocak ayı içerisinde TÜİK önemli bir kararla, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu diye bir birim 
ihdas etti.
Kurulda, ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kuru-
mu temsilcilerinden oluşan isimler görev yapacak.
Böyle bir kurulun oluşturulması, ekonomi yönetiminin ekonomiye dair ‘öngörülebilirliği’ artır-
mak ve en geniş istişare mekanizmasını işletme niyetini ortaya koyuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamalar, hem gerçekçi olma anlamında, hem de ekonomi yönetiminde nasıl hareket edi-
leceğine dair fikir edinmemizi sağlayacak veriler sunuyordu.
O paylaşıma bakalım:
“Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için 
önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.
Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.”
DÖVİZ MEVDUATLARI UZUN BİR ARADAN SONRA GERİ GİTTİ
Ekonomi çevrelerinden aldığımız bilgilere göre, geçen hafta vatandaşların bankalarındaki döviz 
hesaplarında ilk defa gerileme oldu.
Kasımdan sonra aralık ayında rekor kıran döviz hesapları, ilk defa geçen perşembe günü 265,4 
milyar dolardan 264,3 milyar dolara geriledi.
1,1 milyar dolarlık gerileme yüzdelik oranlama bakımından yeterli değil tabii.
Ancak rakamdan ziyade, döviz mevduatının gerileme eğilimine girmesi önem taşıyor.
Eş zamanlı olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinde de küçük çaplı artışlar oldu.
Brüt rezervler 2,2 milyar dolar artarak 93,3’ten 95,5 milyar dolara yükseldi.
Döviz mevduatlarındaki rekor artıştan sonra gevşeme sinyallerine dair, ekonomi çevrelerinden, 
“Herkes inanacak ki, düşsün” şeklinde kısa ama durumu özetleyen bir yorum dinledim.
“Fiyat istikrarı önceliklidir. O olmadan hiçbir şey olmayacak” şeklinde dinlediğim ve değer 
verdiğim ikinci bir yorumu da aktarmış olayım.
ABD İLE İLİŞKİLER VE YUMUŞAK BAŞLANGIÇ İŞARETLERİ
Piyasaların Türk/Amerikan ilişkilerine dönük duyarlılığı herkesin malumu.
Biden yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte ilişkilerin sertleşebileceğine dair beklentilerin ak-
sine, gelen ilk işaretler ‘yumuşak bir başlangıç’ yorumunun arkasını dolduracak türden.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake 
Sullivan arasında yapılan, 1 saat süren ve ‘ilk resmi temas’ olarak değerlendirilen görüşmenin 
içeriğine dair ulaştığımız bilgiler, bu görüşmenin bir hayli olumlu bir atmosferde geçtiğine işaret 
ediyor.
-Görüşmenin olumlu ve kapsamlı olduğu,
-İkili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş ayrılıklarının minimize edilmesi, ortak çıkarların ve 
müşterek bakış açısının güçlendirilmesi üzerinde mutabık kalındığı bilgisi var elimizde.
Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre;
-Sullivan, Joe Biden’ın Türkiye’ye 4 defa geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıdığını, kendis-
inin Türkiye’nin öneminin farkında olduğunu ve Erdoğan’la yakın çalışmak isteğini Kalın’a iletti.
-Kısa süre içinde Erdoğan ile Biden arasında bir telefon görüşmesinin olacağı yönünde bir bilgi 
de var.
ABD ile ilişkiler düzelmese bile ‘öngörülebilir’ hale gelirse, kuşkusuz bu, ekonomi için bir başka 
iyi haber olacaktır.

Mehmet ACET

Ekonomide yüz güldüren, umut vadeden gelişmeler
تطورات مفرحة وواعدة في االقتصاد التركي
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تقــام العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة مبناســبة الذكــرى العاشــرة ملــا ابت يعــرف ابلربيــع العــريب. وتتنــاول هــذه الفعاليــات الــي أقيــم معظمهــا عــرب 
اإلنرتنــت بســبب ظــروف الــوابء املنتشــر، موضوعــات شــّى بــدًءا مــن تســمية هــذه املرحلــة ذاهتــا وصــواًل إىل ماهيــة مــا محلتــه مــن أحــداث. وال 
شــك أن حماولــة اســتقراء كّل شــيء بــني ثنــااي هــذه العشــر ســنوات والتوقــف عندهــا والتأمــل هبــا، يعتــرب لوحــده مبثابــة تراكــم معــريّف مــن التجربــة 

املعاشــة. ولكــن يف الوقــت ذاتــه تبقــى هــذه املرحلــة الزمنيــة جــزًءا صغــريًا للغايــة مــن اتريــخ البشــرية الطويــل.
هنــاك موقــف ال يــزال مطبوًعــا يف ذاكــريت غــري قابــل للنســيان، حينمــا كان الرئيــس التونســي الســابق منصــف املرزوقــي وهــو أحــد القــادة البارزيــن 
يف الثــورة التونســية، يف زايرة للعاصمــة أنقــرة بصفتــه رئيًســا، حينمــا كانــت أايم “الربيــع” ال تــزال يف أنضــر أوقاهتــا، خــال خطــاب لــه آنــذاك 
ســئل عــن جوانــب اإلخفــاق يف الثــورة، فأجــاب جبــواب ال ميكــن أن أنســاه، حيــث ســلط مــن خالــه الضــوء علــى حقيقــة مهمــة للغايــة يف علــم 

االجتمــاع التارخيــي:
“مــاذا تظنــون الثــورة؟ هــل تعتقــدون أهنــا شــيء حيــدث وينتهــي بــني عشــية وضحاهــا؟ هــل هــي مرحلــة أحاديــة االجتــاه حتــدث يف بيئــة خاليــة 
مــن االصطــدام ومنعدمــة مــن املقاومــة؟ هــل تعرفــون كــم عقــًدا مــن الزمــن احتاجــت الثــورة الفرنســية الــي اســتحوذت علــى مفهــوم الثــورة؛ حــى 
أتخــذ عافيتهــا وتســتقيم هلــا األمــور؟ رمبــا تظنــون أهنــا حدثــت عــام 1789 وانتهــت عنــد ذلــك، ورمســت معــامل طريقهــا بوضــوح بــني مرحلتــني مــن 
الزمــن. لكنهــا يف الواقــع كانــت مرحلــة طويلــة كمــا ســالت فيهــا الدمــاء، فقــد ســالت يف الوقــت نفســه حمــاوالت ال تنتهــي مــن اخليانــة والتآمــر 

والثــورات املضــادة”.
إّن الثــورة يف احلقيقــة هــي تلــك العمليــة املعقــدة الــي جعلــت ماركــس يضحــك مبــرارة علــى مــا حــدث حــى بعــد مضــي 60 عاًمــا، وينشــر 
مقالتــه؛ “لويــس بوانبــرت: الثامــن عشــر مــن برومــري”. يعتــرب مفهــوم الثــورة مــن أهــّم املفاهيــم األيديولوجيــة للقــرن العشــرين. لطاملــا كان مفهوًمــا 
“مســيانيًّا” غايــة يف التعقيــد أحيــط بطاســم. مبجــرد أن حتــدث تلــك الثــورة، ختلــق حلظــة ســحرية تنتهــي معهــا فــورًا مجيــع مشــاكلنا وأزماتنــا يف 

هــذا العــامل، ويصبــح فيهــا الذئــب صديًقــا للغنــم، وتنقضــي اخلافــات مــا بــني النــاس، وينتهــي الفقــر، وتتجســد العدالــة.
إّن الثــورة هــي اســم لــذاك األمــل الــذي يطمــح لتحويــل املدينــة الفاضلــة جبميــع اســتحاالهتا إىل حقيقــة وواقــع. كمــا أهنــا املخلّــص الــذي تنتظــره 
مجيــع اجلماهــري الناقمــة مــن الواقــع املعــاش. ذلــك املخلــص الــذي تتحــد فيــه مجيــع عــوامل االعتقــاد واإلحلــاد والعلمانيــة تنتظــر مهديّهــا أو مســيحها 
علــى أحــّر مــن اجلمــر. إنــه شــيٌء ُمنتظَــر يُتطلــع إليــه، إال أّن مــا يتــّم انتظــاره ال أييت علــى اإلطــاق وفــق توقعــات منتظريــه، أو وفــق تطلعاهتــم. حنــن 
كبشــر غالبًــا مــا تكــون توقعاتنــا حــول املســتقبل هــي املشــكلة. كان الربيــع العــريب شــيًئا يُتطلّــع إليــه، لكنــه مل أيت علــى حســب هــذا التطلــع، ومل 
حيــدث وفــق هــذا التطلــع أيًضــا. كان اختبــارًا مثلــه مثــل شــى التطلعــات الــي يرنــو هلــا العــامل العــريب، وشــى تطلعــات العــامل اإلســامي، وإبحــدى 
جوانبــه كباقــي تطلعــات العــامل برمتــه. رمبــا كان للبعــض مبثابــة فرصــة لعقــد تقييــم بــني مــا تطلعــوا إليــه ومــا حصلــوا عليــه. أال تشــّكل التطلعــات 

أحيــااًن مشــاكلنا وحــدودان اخلاصــة؟ أليــس مــن احملتمــل أن تكــون الثــورة احلقيقــة هــي أن نغــرّي توقعاتنــا؟
إّن فشــل مجيــع ثــورات الربيــع العــريب مــن خــال االنقــاابت والثــورات املضــادة، والوضــع الــذي جــاء مــا بعــد الثــورة والــذي بــدا أســوأ بكثــري 
ممــا قبلهــا؛ ال يعــي ابلضــرورة أّن الثــورة أو األحــداث الــي جــرت أو املــآل الــذي آلــت إليــه؛ ال حتظــى أو حيظــى أبي فائــدة أو وظيفــة. بــل إّن 
أعظــم فائــدة ووظيفــة متخضــت عــن تلــك األحــداث، أهنــا هــّزت النظــام الــذي حتــول لروتــني جيثــو فــوق أنفــاس النــاس، لقــد هــّزت ذلــك النظــام 
الــذي كان يُتخيّــل أنــه أبــدّي ووضــع راهــن ال ميكــن تغيــريه أو مقارعتــه. ال شــك أّن مــا حيــدث اليــوم ســواء يف مصــر أو اليمــن وســوراي، هــو 
نــوذج لعقليــة اجلاهليــة الــي تعتقــد أّن أهنــا حباجــة ملزيــد مــن االســتبداد والقمــع لتكميــم أفــواه الشــعوب الــي تنشــد التغيــري وتســعى للحفــاظ علــى 
إرادهتــا. ولســوء احلــظ فــإّن أكثــر الــدول حتّضــرًا ودميقراطيــة اليــوم قــد دخلــت يف حتالــف غــري مســّمى مــع أعــى األنظمــة ديكتاتوريــة واســتبداًدا.
علــى صعيــد آخــر، هنــاك روايــة تقــول أّن الربيــع العــريب رمبــا مل يكــن أمــرًا توقعــه العــامل الغــريّب، ومــع أنــه رحــب بــه يف البدايــة بشــكل جيــد، لكنــه 
ســرعان مــا بــدا مــرتّدًدا ليغــرّي موقفــه فيمــا بعــد. وأعتقــد أنــه مــن الضــروري جــدًّا فهــم هــذه النقطــة. مــا الــذي كان يتوقعــه الغــرب مــن الربيــع 
العــريب، ومــا الــذي وجــده بعــد ذلــك؟ حينمــا جــاءت الثــورة الــي مل تكــن مــن مجلــة توقعاتــه، قّيمهــا يف البدايــة علــى أهنــا امتــداد ملفاهيمــه وقيمــه 
اخلاصــة. كان الشــباب مــن خــال اســتخدام اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي، ينشــدون احلريــة والكرامــة واخلبــز، وهــذه مبجملهــا تعتــرب 
مطالــب مألوفــة تتســق مــع النمــوذج الغــريب، أو جــزًءا منــه ابألحــرى. ولــذا فقــد نظــر لتلــك التحــركات مبشــاعر قوميــة تــرى فيمــا حيــدث امتــداًدا 

وتوســًعا للعــامل الغــريب.
إال أّن العــربة فيمــا حــدث الحًقــا، حيــث بــدأ الغــرب يــدرك أّن الثــورة الــي تغــزل هبــا يف البدايــة، شــيًئا غريبًــا ال يشــبه مامــح التغيــري الــذي يعرفــه 
وحيفظــه، كمــا أّن نتائجهــا جمهولــة، وقــد بــدأت متشــي حنــو مســار جمهــول أيًضــا ابلنســبة لــه. ومــع مــرور الوقــت، مل تعــد األمســاء البــارزة يف الثــورة 
مألوفــة ابلنســبة لــه، حيــث أهنــا مل تكــن تشــبه مــا كان يســميهم الغــرب بـــ”أوالدان”. منــذ تلــك اللحظــة ابلتحديــد قــرر الغــرب أن حيكــم ســيطرته 
علــى التيــار، مهمــا كلــف األمــر وأايًّ كانــت الوســائل. ولذلــك الســبب جنــد أّن هــذه الثــورات كلمــا فتحــت طريًقــا مــا أمــام الشــعوب العربيــة، كلمــا 
كانــت مبثابــة ثــورة مضــادة داخــل مراكــز القــوة الغربيــة. ليكشــفوا أخــريًا عــن ســوءاهتم ويتضــح أن الدميقراطيــة الــي أرادوهــا يف بلداهنــم ال يريدوهنــا 
علــى اإلطــاق يف بــاد العــامل اإلســامي. وأهنــم العقبــة األكــرب علــى طريــق الدميقراطيــة يف هــذه البــاد. وســنواصل مــن هــذه النقطــة عــرض أفــكاران 

وماحظاتنــا، تزامنًــا مــع الذكــرى العاشــرة لثــورة 25 ينايــر يف مصــر.

Adına Arap Baharı denilen sürecin 10. yılı münasebetiyle birçok anma ve anlama etkinliği düzenleniyor. 
Salgın dolayısıyla çoğu online olarak düzenlenen bu etkinlikler için yaşanılan sürecin isimlendirilmesinden, 
yaşanılan hadiselerin mahiyetine kadar on yıl her şeyi gözden geçirebilmek ve üzerinde düşünebilmek için 
uzun bir tecrübe birikimi. Ancak bu süre kuşkusuz insanlığın tarihinde çok küçük bir zaman. Daha Bahar’ın 
en güzel görünen sıcak günlerinde Devrimin Tunus halkasının liderlerinden, Münsif el-Mazruki’ye, sonradan 
Cumhurbaşkanı olarak Ankara’yı ziyaretinde bir konuşmasında, devrimin aksayan yönleri soruluyordu. Hiç 
unutmadığım, tarihsel sosyolojinin çok önemli bir gerçeğine ışık tutan şu ifadeleri olmuştu:
“Devrimi ne zannediyorsunuz? Bir gecede olup biten bir şey mi? Karşısında hiçbir direnişin olmadığı sürtün-
mesiz bir ortamda cereyan eden tek yönlü bir süreç mi? Sizin devrim kavramını tarihe mal eden Fransız 
Devrimi’nin kaç on yıl içinde rayına oturduğundan haberiniz var mıdır? Muhtemelen 1789’da olup bitti ve 
iki devir arasına kesin bir çizgi çizdi sanıyorsunuzdur. Oysa Fransız devrimi her türlü ihanetin, entrikanın, 
karşı-devrim teşebbüsünün ortasında kanın da oluk gibi aktığı uzun süren bir süreçti.” Gerçekten de Marx’ı 
devrimden 60 yıl sonra bile yaşananlara acı acı güldüren, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’ini yazdıran çe-
trefil bir süreçtir devrim. Devrim kavramı, yirminci yüzyılın en önemli ideolojik kavramlarından birisi. Son 
derece yoğun bir mesiyanik anlam yüklenmiş tılsımlı bir kavramdır. Bir defa gerçekleştiğinde bu dünyayla 
ilgili bütün şikayetlerimizi bir anda bitirecek, koyunu kuzuyla dost edecek, insanlar arasındaki bütün ihti-
lafları çözecek, fakirliği bitirecek, adaleti tesis edecek bir tılsımlı bir an. Ütopyanın bütün imkansızlığıyla 
bir gerçeğe dönüşme umudunun adıdır devrim. Varolan durumdan rahatsız olan kitlelerin beklediği bir kur-
tarıcıdır. Ne kadar laik veya ateist inanç dünyalarıyla iç içe de olsa mehdi-mesih beklentisiyle aynı duygu 
dünyasına aittir. Beklenen bir şeydir. Beklenen şey aslında hiçbir zaman beklendiği gibi, beklenen şekliyle 
gelmeyecektir. İnsan olarak gelecekle ilgili beklentilerimizdedir çoğu zaman sorun. Gelmekte olana yeterince 
açık olmayışımız, geleceği kendi zamanımızın uhdesinde görme, uhdesinde tutma ısrarımızda… Arap Baharı 
beklenendi, ama beklendiği gibi değildi. Beklendiği gibi olmadı. Arap toplumları için, bütün Müslümanlar 
için ve bir yanıyla da bütün dünya için bütün beklenen her şey gibi bir imtihan oldu. Belki birileri için 
ne beklendiğini ve ne getirdiğini karşılaştırma imkanı verdi. Beklentiler bazen kendi sınırlarımızı, kendi 
sıkıntılarımızı oluşturmuyor mu? Asıl devrim belki de beklentilerimizi değiştirmekten geçiyor olmasın?
Arap Baharı’nda bütün devrimlerin darbelerle, karşı-devrimlerle boğulmaya çalışılmış olması, bir çok yerde 
işlerin devrim-öncesindekinden bile çok daha kötü bir hale gelmiş olması devrimin veya yaşanmış olanın, 
gelmiş olanın hiçbir işlevinin olmadığı anlamına gelmiyor. İnsanları kapılıp gitmiş oldukları rutinin kuru-
lu düzeninden silkelemiş olması, ebed-müddet gibi görünen statükoların hiç de değişmez ve sarsılmaz ol-
madığını göstermiş olması başlı başına önemli bir işlevi olmuştur yaşananların. Gerçekten de Mısır, Suriye 
ve Yemen’de bugün yaşanmakta olanlar tam da değişim isteyen, kendi iradesine sahip çıkmak isteyen halkları 
zapt-u rapt altın almak için daha ağır bir istibdat gerektiğini düşünen cahiliyenin uygulamaları. Bu cahiliyede 
yazık ki, dünyanın en medeni, demokratik ülkeleri ile en ilkel müstebit devletleri adı konulmamış bir ittifak 
halindeler. Oysa bir rivayete göre Arap ülkelerinde devrim belki Batı dünyasının beklediği bir şey değildi ama 
ilk anda çok iyi karşıladığı ama sonra yine kafası karışarak tavrının değişmesine yol açan bir şey olmuştu. Bu-
rayı galiba çok iyi anlamak gerekiyor. Batı dünyası Arap Baharı’ndan ne bekliyordu, ne buldu? Beklemediği 
devrim geldiğinde onu ilk zamanlar kendi anlam ve değerler dünyasının bir yayılmasına benzetti zira. Gençler 
internet ve sosyal medya kullanarak özgürlük, onur ve ekmek istiyorlardı. Bunlar tanıdıktı, Batılı türden tale-
pler ve batılı türden hareketlerdi. Bu hareketler olsa olsa Batılı dünyanın bir yayılması olarak Batılı insanın 
milli-aidiyet duygularını coştururdu ancak. Amma velakin ne olduysa sonradan oldu. O güzelim Devrim, 
Batı’dan bildiğimiz, tanıdığımız türden değişim hiç anlaşılmayan, ne getireceği bilinmeyen, meçhul bir yöne 
doğru akmaya başladı. Hem zamanla Devrimin öne çıkan isimleri, profilleri tanıdık olmaktan çıktı. Devrimci 
diye öne çıkanlar onların “çocuklarına” (their boys) benzemiyorlardı. O andan itibaren hangi araçlarla olur-
sa olsun kontrol altına alınmayı her durumda hak eden riskli bir durum söz konusuydu. O yüzden Devrim 
Arap halklarında her neye yol açtıysa, Batılı güç merkezlerinde kendi kendine karşı işleyen bir karşı-devrime 
dönüştü. Kendi ülkelerinde istedikleri demokrasiyi İslam ülkelerinde aslında hiç de istemediklerini göster-
diler. İslam dünyasında demokrasinin en büyük engelleri arasındaki yerlerini ifşa etmiş oldular. Mısır’ın 25 
Ocak Devrimi’nin 10. yıldönümü münasebetiyle düşündüğüm bu mülahazalarımıza bilahare devam ederiz.
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Beklenen devrim, yaşanan gerçek
ياسين اكتاي
Yasin AKTAY
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