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بيان بخصوص سوريا من الرئيس أردوغان: يمكننا 
أن نجتمع كقادة

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye 
açıklaması: Liderler olarak bir araya gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya-Türkiye-Suriye 
olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı 
bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre 
liderler olarak bir araya gelebiliriz” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »لقــد بــدأان حنــن - روســيا وتركيــا وســوراي- 
عمليــة . ســيجتمع وزراء خارجيتنــا مًعــا ومــن مث ميكننــا أن جنتمــع كقــادة 

وفًقــا للتطــورات«.
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أكار: المحادثات التركية السورية بدأت بحسن نية من أجل  العالقات 
بين البلدين والسالم في المنطقة

Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi 
niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı 

için başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Suriye arasında-
ki görüşmelere ilişkin, “11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke 
arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı.” dedi.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار – وذلــك بشــأن احملــاداثت بــن تركيــا وســوراي-  : 
»بعــد 11 عامــا بــدأ هــذا األمــر بنــوااي حســنة للعاقــات بــن البلديــن والســام يف املنطقــة«. 

H
aber İstasyonu

ي
إلخبار

صد ا
مر

ال

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon 
görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı 
ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler 
Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere 
Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı 
Abdurrahman Mustafa’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin 
sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir 
yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha 
da artacaktır.” dedi. Erdoğan, Suriye’de huzur, istikrar ve barış ortamı te-
sis edilene kadar kardeşlik, komşuluk ve insanlık görevini yerine getirmeyi 
sürdüreceklerini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “ Suriyeli kardeşlerimizi zora 
sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulun-
mayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranma-
lıdır.”

 متــت  - يف املكاملــة اهلاتفيــة الــي أجراهــا الرئيــس أردوغــان مــع الرئيــس الروســي بوتــن -  
مناقشــة الطاقــة والعاقــات الرتكيــة الروســية والقضــااي اإلقليميــة مبــا يف ذلــك احلــرب الروســية 

األوكرانيــة وســوراي.

اســتقبل وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مولــود تشــاووش أوغلــو رئيــس االئتــاف الوطــي للمعارضــة وقــوى الثــورة  ســليم 
املصلط ، ورئيس هيئة املفاوضات الســورية بدر جاموس   ورئيس احلكومة الســورية املؤقتة عبد الرمحن مصطفى.

أردوغــان: »عــاد حــى اليــوم حنــو 500 ألــف الجــئ ســوري لألماكــن الــي حّولناهــا إىل مناطــق آمنــة« وأضــاف: »عــدد الاجئــن 
العائديــن لبادهــم ســيزداد كلمــا آتــت االتصــاالت الدبلوماســية الــي جتريهــا تركيــا منــذ مــدة مــع روســيا وســوراي بثمارهــا«. وأكــد 

أن بــاده ستســتمر يف أداء واجــب األخــوة واجلــوار واإلنســانية حــى يتــم هتيئــة بيئــة ســام واســتقرار وســام يف ســوراي.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار: »مل ولــن نتعــرض أبــًدا لســلوك مــن شــأنه أن 
يضــع إخواننــا الســورين يف مــأزق. علــى اجلميــع معرفــة ذلــك والتصــرف وفًقــا لذلــك«.

الرئيس أردوغان  يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين

التقى وزير الخارجية التركية تشــاووش أوغلو بقادة 
المعارضة السورية

 الرئيس أردوغان: عدد الالجئين العائدين إلى لبالدهم سيزداد

أكار: لم نتصرف بطريقة تضع إخواننا السوريين في مأزق ، 
ولن نفعل

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı 
Putin ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet 
liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkesine dönen 
sığınmacı sayısı artacak

Akar: Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak bir 
davranış içinde bulunmadık, bulunmayız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), kuzeybatı Suri-
ye’ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye’deki Cilvegözü Sınır 
Kapısı’nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı.

مــدد جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة قــراره ابلســماح ابســتخدام ابب اهلــوى احلــدودي يف تركيــا 
إليصــال املســاعدات اإلنســانية إىل مشــال غــرب ســوراي ملــدة 6 أشــهر أخــرى.

األمم المتحدة تمدد شحنات المساعدات عبر الحدود إلى شمال 
غرب سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر أخرى

BM, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye’ye sınır ötesi yardım 
sevkiyatını 6 ay daha uzattı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 
Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istih-
barat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşşar Esed rejiminin 
de Suriyelilerin ülkesine dönmesini istediğini belirterek, 
“Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak 
dönmesi önemli.” dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 
Türkiye’nin, Suriye muhalefetinin güçlü bir müttefiki olduğunu 
vurgulayarak siyasi çözüm için istekli olduklarını açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türki-
ye’de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın bu yıl 
50 milyon insana ulaşmayı hedeflediğini bildirdi. 

Human Movie Team ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İn-
sani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü 
PKK/YPG’den temizlenen Afrin’de 40 briket evi yerlerin-
den edilen savaş mağduru ailelere teslim etti.

التقــى وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار ورئيــس جهــاز املخابــرات الوطنيــة هــاكان فيــدان ووزيــر 
الدفــاع الروســي ســرجي شــويغو ووزيــر الدفــاع الســوري علــي حممــود عبــاس برؤســاء املخابــرات يف 

موســكو.

صــرح وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مولــود تشــاووش أوغلــو أن نظــام بشــار األســد يريــد أيضــا عــودة 
الســورين إىل بادهــم ، “مــن املهــم أن يعــودوا بطريقــة إجيابيــة وحيــاة آمنــة”. 

أعلــن االئتــاف الوطــي للمعارضــة وقــوى الثــورة الســورية  أن تركيــا حليــف قــوي للمعارضــة الســورية 
، معــراًب عــن اســتعداده حلــل سياســي.

صــرح املديــر العــام لوقــف الداينــة الرتكيــة )TDV( إزاين تــوران أن الوقــف  الــذي يعمــل  يف تركيــا 
و 149 دولــة حــول العــامل ، يهــدف إىل الوصــول إىل 50 مليــون شــخص هــذا العــام.

قام » فريق  فيلم اإلنســان« ومؤسســة اإلغاثة اإلنســانية وحقوق اإلنســان )IHH( بتســليم 
40 منــزاًل مــن قوالــب الفحــم إىل العائــات النازحــة يف عفريــن ، والــي مت تطهرهــا مــن منظمــة 

PKK / YPG اإلرهابيــة مــن خــال عمليــة غصــن الزيتــون.

اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا ورؤساء 
المخابرات في موسكو

ا عودة 
ً

وزير الخارجية التركية تشاووش أوغلو: النظام السوري يريد أيض
السوريين إلى بالدهم

االئتالف الوطني للمعارضة وقوى الثورة السورية : تركيا حليف 
قوي لقوات المعارضة السورية

وقف الديانة التركية يهدف إلى الوصول إلى 50 مليون شخص 
محتاج هذا العام

 من قوالب الفحم في عفرين
ً
تم تسليم 40 منزال

 إلى عائالت ضحايا الحرب

Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat 
başkanları Moskova’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimi aynı zamanda 
Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor

SMDK: Türkiye Suriyeli muhalif güçlerin 
güçlü bir müttefiki

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç 
sahibine ulaşmayı hedefliyor

Afrin’de 40 briket ev daha savaş mağduru ailelere 
teslim edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya ve 
Beşar Esed rejiminin Moskova’daki görüşmesine ilişkin, Beşar 
Esed rejimine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin 
rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.

قــال املتحــدث ابســم اخلارجيــة األمريكيــة ، نيــد برايــس ، خبصــوص لقــاء تركيــا وروســيا ونظــام بشــار 
األســد يف موســكو ، إن سياســاهتم جتــاه نظــام بشــار األســد مل تتغــر ، وأهنــم ال يدعمــون الــدول 

الــي  تســعى  إىل   حتســن عاقاهتــا مــع النظــام.

أول بيان من الواليات المتحدة حول لقاء تركيا - روسيا - نظام األسد
ABD’den Türkiye-Rusya-Esed rejimi arasındaki görüşmeye 

ilişkin ilk açıklama
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تتواصــل االتصــاالت البينيــة الرتكيــة مــع النظــام الســوري، عــر الكثــر مــن املســتوايت، وتتحــرك عجلــة احلــوار 
التفاوضــي بــن أركان الدولــة الرتكيــة ونظــام األســد مــن خــال الوســيط الروســي ومصاحلــه الراغماتيــة، وصــواًل 
إىل توافقــات، مــن املمكــن أن تفضــي إىل تطبيــع مــا، أو مصاحلــة بــن الطرفــن، قــد تتجــاوز خافــات املاضــي 
القريــب، وتنجــز حالــة سياســية وجيوسياســية يف الواقــع الســوري تقطــف بعــض مثارهــا اســرتاتيجيات بوتــن 
يف املنطقــة، بعــد حربــه الطغيانيــة علــى الشــعب األوكــراين وهــو الــذي دخــل أوكرانيــا دون القــدرة علــى جتــرع 
كأس الســم ومــن مث اخلــروج منهــا، كمــا فعلهــا يوًمــا )اخلميــي( يف حربــه علــى العــراق. لكــن اإلخنــراط اليــوم 
يف مســارات تفاوضيــة تطبيعيــة بــن األتــراك ونظــام القتــل األســدي ذات طبيعــة متباينــة وخمتلفــة، وال يُؤمــل 
منهــا الكثــر ضمــن حيثيــات واضحــة للعيــان، مفادهــا أن النظــام الســوري/ الكيمــاوي املغــرق والغــارق يف 
إجرامــه ضــد الشــعب الســوري والشــعوب اإلقليميــة احمليطــة، وقــد وصــل وأوصــل البلــد الســوري إىل حافــة 
األثنيــة  تلويناهتــم  بكافــة  الســورين،  علــى  املمنهجــة  بعــد حربــه  األكيــد،  واالقتصــادي  املعيشــي  االهنيــار 
والطائفيــة. هــذا النظــام ال ميكــن أن يكــون قــادرًا )فيمــا لــو قــرر ذلــك( علــى إعطــاء أي عوامــل ســام أو 
أمــن قومــي للدولــة الرتكيــة يف مشــال شــرق ســورية، حيــث اهليمنــة لقســد وداعميهــا مــن كل اإلدارات األمركيــة 
املتعاقبــة، انهيــك عــن عــدم قدرتــه علــى منــح أي ورقــة جتاريــة، أو اقتصاديــة للدولــة الرتكيــة، وهــو العاجــز عــن 
ضبــط املــدن والشــوارع الداخليــة واخلارجيــة، وهيمنــة الشــبيحة وقطــاع الطــرق مــن املليشــيات الطائفيــة الــي 
اســتقدمها مــن كل بقــاع الدنيــا، كــي تعيــد قيامــة نظامــه، الــذي كان آيــًا للســقوط يف ســنة ٢01٣ قبــل 
أن تتدخــل هــذه املليشــيات املدعومــة إيرانيًــا، والــي جــاءت إلنقــاذه، ومصــادرة الوطــن الســوري، واختطافــه، 
لصــاحل مشــاريع فارســية مل تعــد خافيــة علــى أحــد، ولتــأيت التدخــات العســكرية الروســية أواخــر أيلــول/ 
ســبتمر عــام ٢015 لتكمــل املســألة، وليكــون القــرار الســيادي الســوري مرهتًنــا أبيــدي الــروس واإليرانيــن، 
وكل املليشــيات اإليرانية/الطائفيــة الــي أتــت لتنفــذ مشــروعها ومشــروع إيــران، وليــس مشــروع ســورية، مهمــا 
اختلفــت ألوانــه وتعــددت. هــذا النظــام األســدي الغــارق بــكل أنــواع الضيــاع، والــذي يقــف علــى حافــة 
االهنيــارات الســريعة، لــن يكــون مبقــدوره منــح احلكومــة الرتكيــة أيــة فرصــة تعبويــة، لتكــون بيدهــا كورقــة راحبــة 

يف صنــدوق االســتحقاقات االنتخابيــة القادمــة، بعــد مــا هــو أقــل مــن ســتة أشــهر.
الــروس يريــدون مصلحتهــم السياســية والعســكرية واالقتصاديــة، واألتــراك يــودون اجنــاز تطبيــع يــؤدي إىل 
كســب ورقــة انتخابيــة واضحــة، يف الصنــدوق االنتخــايب، واإليرانيــون يريــدون البقــاء وإنفــاذ مشــروعهم 
الفارســي، ببقــاء اجملــرم بشــار األســد. لكــن نظــام الفاشيســت األســدي أعجــز بكثــر مــن أن مينــح أي ورقــة 
أو فائــدة ترجــى جلرانــه، وهــو الــذي  مل يعــد مبقــدوره تطبيــق أي اتفاقــات جتاريــة أو اقتصاديــة أو أمنيــة /
عســكرية وال إقامــة منطقــة آمنــة، والقــدرة لــه علــى إزاحــة قســد إىل مــا بعــد ٣0 كيلومــرت داخــل األراضــي 
الســورية. ومــن مث فمــا هــي عامــات ونتائــج التطبيــع اإلجيابيــة املفرتضــة، فيمــا لــو مشــت األمــور كماتشــتهي 

احلكومــة الرتكيــة .
انهيــك عــن أن املعارضــة الســورية بكليتهــا مابرحــت َتعثُــر يف األكــم ويف الوهــد، منشــغلة خبافاهتــا الداخليــة، 
الــي تدفــع إىل مزيــد مــن التــذرر والتشــظي املضــي، عســكراًي وسياســًيا وتعطيــًا الجتماعــات هيئــة التفــاوض، 
وانقطــاع اجتماعــات اللجنــة الدســتورية )الصفريــة( الــي مل تعــد تــرى روســيا ضــرورة هلــا إابن خافاهتــا مــع 
الغــرب ابلتســاوق مــع ولوجهــا يف احلــرب علــى أوكرانيــا والدعــم الكبــر الــذي تقدمــه دول الغــرب إىل احلكومــة 
األوكرانيــة. التطبيــع الرتكــي اجلــاري مــع نظــام األســد اجملــرم لــن يفضــي إىل احلــل، وال ميكــن أن تكســب 
املعارضــة الســورية وال الســورين منــه مــا عجــزوا عنــه يف ظــروف كانــت أفضــل علــى كل املســتوايت، إنــه 
اســتمرار للمراوحــة ابملــكان، فــا العدالــة االنتقاليــة وال التصاحليــة ممكنــة يف ســورية مــع بقــاء بشــار األســد 
وزمرتــه يف دمشــق، بعــد مليــون شــهيد ســوري، وتدمــر ماينــوف عــن 65 ابملئــة مــن البنيــة التحتيــة الســورية، 
وجتويع الســورين، وبيع القرار السياســي الســوري للروس واإليرانين  والوصول إىل واقع الدولة الفاشــلة الي 
ينهبهــا الشــبيحة وعصــاابت األســد. ومــازال يف املعتقــات الســورية أكثــر مــن 400 ألــف إنســان معتقــل 

ســوري حتــت القهــر وســلب إنســانية اإلنســان.

Türkiye’nin Suriye rejimi ile karşılıklı temasları birçok düzeyde devam edi-
yor. Türk devletinin  erkanı ile Esad rejimi arasında Rus arabuluculuğu  ve 
onun pragmatik çıkarlarıyla hareket ederek bir tür anlaşmaya yol açabi-
lecek müzakere çarkı devam ediyor. Yakın geçmişteki farklılıkların üste-
sinden gelebilir ve Putin’in Ukrayna halkına karşı zalimce savaşından son-
ra , (Humeyni’nin) Irak savaşında yaptığı gibi , zehir içip oradan çıkamayan   
Rusya ,  Suriye gerçekliğinde stratejilerinin meyvelerini toplayarak daha 
iyi siyasi ve jeopolitik bir duruma ulaşabilir. Bununla birlikte, bugün Türkler 
ile Esad rejimi arasındaki müzakere yollarını normalleştirmeye yönelik an-
gajman farklı bir niteliktedir . Suriyelilere karşı  kimyasal suç işlemiş  re-
jime karşı pek umut edilmiyor. Farklı  etnik kökenlere ve  mezheplere sa-
hip Suriye  Halkını ve çevredeki bölge halklarını ve hatta  Suriye ülkesini 
ve  Suriye  ekonomısını  uçurumun eşiğine getirdi. Bu rejim (eğer vermeye 
karar verirse), egemenliğin SDG ve onun ardışık tüm ABD yönetimlerin-
den destekçilerinin olduğu kuzeydoğu Suriye’de Türk devletine herhangi 
bir barış veya ulusal güvenlik unsuru veremez. Ayrıca Türk devletine her-
hangi bir ticari veya ekonomik değer veremez. Bu rejim  şehirleri , iç ve 
dış caddeleri  ve  2013’te devrilmek üzere olan rejiminin yeniden dirilişini 
sağlamak için dünyanın dört bir yanından getirdiği mezhepçi milislerin  ve 
haydutların hakimiyetini kontrol edemiyor. Nitekim onu kurtarmaya gelen 
bu milisler projeleri için Suriye anayurdunu ele geçirip yağmalıyorlar  ve bu 
artık bir sır değildir . 2015 Eylül ayı sonlarında Rus askeri müdahaleleri gelip 
konuyu tamamladı.  Suriye’nin egemenlik kararı Rusların, İranlıların ve ken-
di projelerini ve İran’ın projesini uygulamaya gelen tüm İranlı/mezhepçi mi-
lislerin eline bağlıydı. Bu proje  her ne kadar farklı rengi olursa olsun hiçbir 
zaman Suriye’ye ait  olmadı.
Bu, hızla çöküşün eşiğine gelen kayıp, boğulmuş Esad rejimidir; Türk 
hükümetine şans vermeyecektir. Altı aydan kısa süre sonra yapılacak olan 
bir sonraki seçimlerde Türk hükümetinin elinde koz kalmayacak. 
Ruslar kendi siyasi, askeri ve ekonomik çıkarlarını, Türkler ise  gelecek 
seçimlerde  kazanmalarını  sağlayacak  bir  normalleşmeyi  istiyorlar. 
İranlılara gelince   suçlu Beşar Esad’ın hayatta kalmasıyla kendi projelerini 
uygulamak istiyorlar.  Ancak faşist Esad rejimi, SDG’yi Suriye topraklarının 
30 kilometre ötesine kaydırmak için komşularına herhangi bir belge ya da 
menfaat sağlama konusunda oldukça acizdir ve artık herhangi bir ticari, 
ekonomik, askeri -güvenlik anlaşmasını uygulayamaz, güvenli bölge kur-
amaz . Peki, işler Türk hükümetinin istediği gibi giderse, normalleşmenin 
sözde olumlu belirtileri ve sonuçları nelerdir?
Suriye muhalefetinin bir bütün olarak uçuruma ve vadiye saplanıp kaldığı, 
askeri ve siyasi olarak daha fazla parçalanmaya ve  ufalanmaya mecbur 
kaldı .  Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşa müdahil olması ve Batılı ülkelerin 
Ukrayna hükümetine verdiği büyük destek doğrultusunda Batı ile yaşadığı 
ihtilaflarda artık gerekli görmediği (sıfır) Anayasa Komitesi toplantılarının 
kesintiye uğraması, müzakere heyetinin toplantılarını aksatan iç anlaşma-
zlıklarıyla meşgul olduğundan bahsetmiyorum bile.
Cani Esad rejimi ile devam eden Türkiye normalleşmesi bir çözüme ulaş-
mayacak ve bundan ne Suriye muhalefeti ne de Suriyeliler her düzeyde 
daha iyi koşullarda dahi  elde edemediklerini  bu  normalleşme  sürecinde 
hiç kazanamazlar. Hiç bir gelişme  olmadan yerlerinde duruyorlar, Suri-
ye’de bir milyon Suriyeli şehidin ardından ,Beşar Esad ve adamları hayatta 
kalması, Suriye altyapısının yüzde 65’inin yıkılması, halkın aç kalmasıyla, 
Suriye siyasi kararının Ruslara ve İranlılara satılması , Esad çeteleri tarafın-
dan  yağmalanan devlet  başarısız olduktan sonra ne geçici ne de onarıcı  
bir adaletın olması  mümkün değildir.  Hala Suriye hapishanelerinde baskı 
ve insanlıktan mahrum bırakılan 400.000’den fazla Suriyeli tutuklu bulun-
maktadır.

التطبيع مع األسد لن يفضي إلى الحل
Esad İle Normalleşme Çözüm Getirmeyecek

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 
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طلبت رائســة حترير صحيفة إشــراق الرتكيز على مســألة التقارب والتطبيع 
الرتكــي مــع النظــام الســوري، فكــرت مــاذا أكتــب ؟؟ هــل أســتجدي تركيــا 

مــن أجــل الرتاجــع عــن هــذا التقــارب؟ 
وهــل يصــل صــويت ألحــد يف الدولــة الرتكيــة؟ وهــل هلــذا الصــوت صــدى 
يف حــال وصولــه؟ هــل أان حباجــة لعــرض املصــر املخيــف الــذي ينتظــر 
الســورين املؤيديــن للثــورة يف حــال عــودة العاقــات الرتكيــة الســورية لســابق 
الــي ختــرج ابآلالف يف الشــمال  الثــورة؟ حــى املظاهــرات  عهدهــا قبــل 
الســوري هــل هلــا أتثــر مهــم يف القــرارات االســرتاتيجية للدولــة الرتكيــة؟ 
يتهــدد مصــاحل تركيــا  الــذي  هــل علــي أن أتذاكــى وأتكلــم عــن اخلطــر 
يف حــال حصــول مثــل هــذا التقــارب، وكأن احلكومــة الرتكيــة ال تعــرف 
مصلحتهــا؟  اجلميــع يعلــم مــدى األثــر الدميغــرايف واألمــي واالجتماعــي 
الــي اثرت  الفئــات  التطبيــع علــى  مثــل هــذا  الــذي ســيحدثه  والنفســي 
وبــدون  الســوري،  الشــمال  والــي مت جتميعهــا يف  الســوري  النظــام  ضــد 
شــك النظــام الرتكــي يــدرك ذلــك ويضعــه يف حســبانه ولكــن ليــس كأولويــة 
مقدمــة علــى مصلحــة بلــده وشــعبه، ولســنا حباجــة إىل البــكاء والنحيــب 
والصــراخ حــى يــدرك أصحــاب القــرار املصــر الــذي ينتظــر مجهــور الثــورة 
يف حــال ســيطرة النظــام الســوري علــى الشــمال.  قضيتنــا اليــوم يف عمقهــا 
سياســية وليســت أخاقيــة، مبعــى أننــا لســنا حباجــة إىل الراهــن واألدلــة 
واحلجــج إلقنــاع اآلخريــن بعدالــة قضيــة الثــوار الســورين وحقهــم الطبيعــي 
على األقل ابلعيش خارج ســيطرة النظام الذي اثروا ضده. ولســنا حباجة 
الــذي ينتظرهــم يف حالــة ســيطرة  املبالغــة مــن أجــل تصويــر املصــر  إىل 
النظــام علــى مناطــق نفوذهــم. لــو كانــت القضيــة أمــام حمكمــة عادلــة قــادرة 
لــكان مــن الســهولة مبــكان كســبها جبهــود حمــام مبتــدأ. لكــن املســألة – 
وخاصــة مــع امتدادهــا وتعقيدهــا – هــي مســألة قــدرة علــى ممارســة الضغــط 
العزيــز، حنــن يف  بــن عبــد  وحتقيــق املصــاحل. حنــن لســنا يف عصــر عمــر 
عصــر أمــركا وفرنســا وروســيا وبريطانيــا. هكــذا هــي قوانــن السياســة يف 
عصــر ســيطرة الغــرب علــى العــامل. حــى يكــون لنــا صــوت مســموع حنــن 
لســنا حباجــة إىل مقــاالت وخطــاابت وحــى مظاهــرات، حنــن حباجــة إىل 
قــوة ميدانيــة مهيكلــة ومتماســكة تعــرف هدفهــا جيــًدا وتســتطيع ممارســة 
بعــض الضغــط علــى املرتبصــن ابلنظــام الرتكــي) ميليشــيات كرديــة، أمــركا، 
النظــام الســوري ومــن يســانده، املعارضــة الرتكيــة(، وأتمــن بعــض املصــاحل 
االســرتاتيجية لرتكيــا بضمــان أمــن واســتقرار حدودهــا مــع ســورية، وحتقيــق 
درجــة معقولــة مــن األمــن االجتماعــي واالقتصــادي يف الشــمال الســوري، 
هبــذه اللغــة ميكننــا توجيــه اخلطــاب للحكومــة الرتكيــة. وهــذا غــر ممكــن 
القــدرة  أقصــد  بتحقيقهــا.  اليــوم  حــى  الثــوار  فشــل  واحــدة  بطريقــة  إال 

علــى إفــراز قيــادة مركزيــة للشــمال الســوري تتحكــم ابلقــرارات االســرتاتيجية 
السياســية والعســكرية واألمنيــة والعاقــات مــع اجلــوار

 مــن أجــل ذلــك كلــه فــإن كلمــايت موجهــة بشــكل أساســي للفعاليــات 
الشــمال  يف  والعســكري  السياســي  القــرار  وأصحــاب  املثقفــة  والنخــب 
الســوري، ألن بدايــة احلــل الــذي يرضــي مجاهــر الثــورة – إن وجــدت – 
فهــي هنــاك، حيــث ميكــن حتقيــق معادلــة  الضغــط واملصــاحل. أمــا توجيــه 
اخلطــاب حنــو احلكومــة الرتكيــة فهــو مبثابــة صرخــة يف اهلــواء ستتاشــى بعــد 
حــن.  خمطــئ بــل ســاذج مــن يظــن أن الــدول الكــرى وتركيــا ستســمح 
ابســتمرار الشــمال الســوري دون وجــود جهــة واحــدة تتحكــم بقــراره ميكــن 

التفــاوض والتنســيق معهــا. 
خمطــئ وســاذج مــن يظــن أن تلــك الــدول ســتقبل علــى املــدى الطويــل 
بوجــود عشــرات الفصائــل والزعمــاء يف الشــمال الســوري، والســبب يف 
الشــمال  القائــم اآلن هــو رغبتهــا ابحلفــاظ علــى  تغاضيهــا عــن الوضــع 
الــدول  بــؤرة توتــر قابلــة لانفجــار يف أي حلظــة تريدهــا تلــك  الســوري 
ريثمــا تعيــد ترتيــب املنطقــة مبــا يتناســب مــع مصاحلهــا. خمطــئ وســاذج 
مــن يعتقــد أن للشــمال الســوري مســتقبل يتناســب مــع طموحــات الثــورة 
وثقافيــة  إداريــة  اســرتاتيجية  تضــع  مركزيــة  قيــادة  بتشــكيل  النجــاح  دون 
واقتصاديــة وعلميــة تنهــض ابلشــمال الســوري وحتقــق بعــض طموحــات 
الثــوار ابحلريــة والتقــدم وخلــق بيئــة مناســبة لإلبــداع. لقــد قدمــت احلكومــة 
الرتكية احلالية كل ما تســتطيع دعًما للســورين يف ثورهتم وخســرت مقابل 
ذلــك العديــد مــن مكتســباهتا يف الداخــل واخلــارج، وال ميكــن لعاقــل أن 
يظــن أهنــا ستســتمر علــى هــذا النســق إىل مــا ال هنايــة. يف النهايــة يبقــى 
اهلــم األول للحكومــة الرتكيــة بلدهــا وشــعبها وانخبيهــا، وعلــى الرغــم مــن 
أن  إال  طويلــة  ولســنوات  الثــورة  بدايــة  يف  لقراراهتــا  األخاقــي  احلضــور 
ــا للغايــة وال أظنهــا قــادرة علــى املتابعــة بــذات الطريقــة.  ذلــك ابت مكلًف

صحيــح أن مصلحتهــا حســب اعتقــادان تكمــن يف بقــاء مجهــور الثــورة قــواًي 
علــى حدودهــا، لكــن فشــل الثــوار بتشــكيل قيــادة مركزيــة والضغــط الــذي 
تتحملــه احلكومــة الرتكيــة داخلًيــا وخارجًيــا يف ســبيل حتقيــق ذلــك ســينقل 
مصلحتهــا إىل مــكان آخــر، إن مل يكــن اآلن ففــي املســتقبل القريــب. 
لذلــك فــإن الكــرة اآلن يف ملعــب النخــب املثقفــة والفكريــة واالجتماعيــة 
والقيــادات السياســية والعســكرية يف الشــمال الســوري.  لقــد بــح صــوت 
املثقفــن منــذ ســنوات وهــم يوجهــون النــداء للنخــب والقيــادات يف الشــمال 
الســوري بضــرورة جتــاوز اخلافــات فيمــا بينهــم والتوقــف عــن لغــة التخويــن 
الســائدة بــن الفصائــل والعمــل ســريًعا علــى تشــكيل قيــادة مركزيــة يقبــل 
هبــا اجلميــع – مــع أهنــا لــن تكــون حتًمــا علــى مقــاس طموحــات اجلميــع 
والتحكــم  التحالفــات  وعقــد  االســرتاتيجيات  وضــع  إليهــا  ويســند   –
ابلقــرارات املصريــة الــي تضمــن أمــن وتقــدم الشــمال الســوري، لكننــا ورغــم 
الظــروف الصعبــة مــا نــزال حــى اليــوم نقــرأ ونســمع لغــة التخويــن والرفــض 
واإلقصــاء بــن الفصائــل والنخــب والفعاليــات يف الشــمال الســوري، فــإذا 
كنتــم غــر مســتعدين للتنــازل فيمــا بينكــم وأنتــم أصحــاب القضيــة، وأنتــم 
مشــروع حمرقــة جديــدة، فكيــف تطالبــون احلكومــة الرتكيــة أن تتنــازل عــن 

مكتســباهتا وتضحــي مبصاحلهــا مــن أجلكــم؟!  
إن مل تتنازلــوا لبعضكــم وتتوقفــوا عــن التخويــن البيــي الداخلــي وتدعمــوا 
القيــادة املوجــودة مرحليًــا، وتلتفــوا حوهلــا وتصلحــوا اخطاءهــا، وتدركــوا 
أن الرغبــات شــيء واإلمــكاانت شــيء آخــر فتتخلــوا خمتاريــن عــن بعــض 
رغباتكــم وطموحاتكــم أمــام شــركائكم قبــل أن ختســروها مجيًعــا مضطريــن 
أمــام خصومكــم وأعدائكــم، وتســارع الفصائــل الكبــرة والفعاليــات الثقافيــة 
واالجتماعيــة والدينيــة الوازنــة لاتفــاق علــى االنتقــال التدرجيــي اهلــادئ 
حنــو قيــادة مركزيــة مقبولــة مــن اجلميــع حتقــق معادلــة الضغــط واملصلحــة 

فمصركــم حمتــوم. والوقــت جــد ضيــق لبــدء احلركــة هبــذا االجتــاه.

بــدأت ثورتنــا ابملظاهــرات، وكانــت هــي الشــكل األول الــذي عــر فيــه 
الســورين عــن أهدافهــم حبيــاة حــرة وكرميــة وإســقاط النظــام، واســتمرت 
املظاهــرات علــى مــدى ســنوات الثــورة، ختفــت اترة وتتعاظــم اترة، رمبــا 
الثــورة أخــذت طابًعــا مســلًحا علــى الرغــم منهــا، بســبب متــادي  ألن 
النظــام يف قتلنــا بــكل أنــواع األســلحة الــي ميلكهــا. وبعــد ســنوات مــن 
أراضيهــم،  الســورين وحــرق  قتــل  روســيا يف  مشــاركة  وبســبب  الثــورة، 
اســتطاع النظــام أن يســتعيد الســيطرة علــى جــزء كبــر مــن ســورية، كان 

الثــوار قــد حرروهــا منــه أببســط مــا ميلكــون مــن أســلحة.
وبعد أن ســاعدت روســيا النظام على اســتعادة جزء واســع من األراضي 
لــه،  الشــرعية  وإعــادة  إعــادة أتهيلــه سياســًيا  بــدأت مســاعيها ألجــل 

كخطــوة مكملــة الســتعادته غالبيــة األراضــي الــي فقدهــا.
ويف كل مرة حتاول روســيا بشــكل من أشــكال الضغط الذي متارســه أن 
تعيــد شــرعية النظــام وتســعى إلجنــاح التطبيــع معــه مــع دولــة مــا، يفشــل 
الواســع  اإلجرامــي  وينتهــي، واألســباب واضحــة، وهــي ســجله  األمــر 
وجمــازره الــي تشــهد علــى وحشــيته، إضافــة إىل أنــه حــول ســورية إىل 
دولــة فاشــلة ابمتيــاز. إن حمــاوالت التطبيــع مــع النظــام لــن جتــدي نفًعــا، 
بســبب مــا أحدثــه لســورية أواًل،  وبســبب مــا يعانيــه مــن عزلــة سياســية 
لــن يكــون اخلــروج منهــا ابألمــر الســهل اثنيًــا. علــى الرغــم مــن ذلــك 

النظــام  التطبيــع مــع  علينــا أن نعــي متاًمــا أن حمــاوالت روســيا إلجنــاح 
مســتمرة وتســعى إليهــا بــكل قوهتــا، ألســباب ال ميكــن أن نغفــل عنهــا، 
هــي شــريكته الــي مكنتــه مــن اســرتجاع أغلــب ســورية بقوهتــا العســكرية، 
التطبيــع معــه، وال  السياســية يف حمــاوالت  وهــي اآلن تســتخدم قوهتــا 
ميكننــا كســورين أن نفــرض علــى الــدول أال ُتطبــع مــع النظــام، ألن ذلــك 
حيتــاج إىل قــوة سياســية ال أظــن أننــا منتلكهــا، لذلــك دعــوان ال نناقــش 
هــذا األمــر. أريــد أن أركــز علــى أمــر آخــر، يف البــدء كانــت املظاهــرة، هــي 
ســاحنا الوحيــد والســلمي الــذي مجــع كل الســورين علــى كلمــة واحــدة، 
واآلن عــوٌد علــى بــدء، املظاهــرات هــي الســبيل الوحيــد والســلمي الــذي 
ســيحقق مطالبنــا، رمبــا ال منتلــك القــوة العســكرية الــي ميكــن أن ُتســقط 
األســد، وال منلــك أن حنمــل اجملتمــع الــدويل علــى إســقاط األســد، ألنــه 
لــو أراد ذلــك لفعــل مــن 1٢ ســنة، وال منلــك أن خُنــرج روســيا وإيــران 
وكافــة امليليشــيات الــي ســاندت األســد، لكننــا منتلــك حناجــران وصوتنــا، 

وهــي احلكــم يف قضيتنــا.
واحلقيقــة الــي جيــب أال تغيــب عــن أحــد منــا أن الثــورة الســورية هــي 
ملكنــا حنــن، وإن تعقــد املشــهد وتشــابكت املصــاحل أو تضاربــت، لــن 

يكــون القــول الفصــل فيهــا لغــر أبنائهــا.
لــن  ثورتنــا،  ســيطال  تغيــر  ال  أن  أثبتــت  الشــمال  يف  املظاهــرات  إن 

نصــاحل، ولــن نتنــازل عــن دمــاء شــهدائنا، وال عــن حــق مــن تشــرد واعُتقــل 
وتدمــر منزلــه وفقــد عائلتــه وممتلكاتــه، لــن يكــون ســهًا علينــا أن نعــود 
إىل حظــرة األســد بعــد كل هــذا الثمــن الــذي دفعنــاه، ومــن خــرج علــى 
األســد مــرة ســيخرج كل مــرة.  لقــد حطمنــا حاجــز اخلــوف داخلنــا، 
ولــن يثنينــا عــن ثورتنــا إال املــوت، حقيقــًة واضحــًة كمــا الشــمس، ظهــرت 
يف املظاهــرات األخــرة، وكأهنــا رســالة للكــون كلــه حتمــل إعــان بدايــة 
جديــدة للثــورة الســورية، هــي طريــٌق بــدأانه، لــن نتوقــف حــى نصــل إىل 

آخــره. وهــو إســقاط النظــام. 

   عبير حسين

 المظاهرات وروح الثورة السورية

  صحافية سورية

     د معتز زين 

معادلة الضغط والمصلحة 

      كاتب وطبيب سوري
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ت
مقاال

 عبد الباسط حمودة 

   أحمد طه

ا
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    كاتب سوري

       كاتب سوري

لقــد ابت معلومــاً أن االســتدارة الرتكيــة، رمسيــة ومعارضــة، حنــو نظــام الشــبيحة األســدي ليســت حمليّــة وانتخابيــة حصــراً وإمنــا 
هــي جيــو- سياســية ابمتيــاز بفعــل التطــورات اإلقليميــة والدوليــة؛ وقــد ابت واضحــاً أيضــاً بعــد ســنوات الثــورة كلهــا أن 
احلُمــاة احلقيقيــن لنظــام الشــبيحة هــم كتائــب وفصائــل التشــويل والنهــب املعاديــة للشــعب والثــورة، املرتبطــة ابخلــارج متويــًا 

وعتــاداً، انهيكــم عــن الفصائــل املســتجدة بعــد 2015 الــي تكامــَل دورهــا معهــم.
وإن موقــف بوتــن ومصاحلــه املتبادلــة مــع تركيــا وحاجتــه بفعــل تداعيــات غــزوه ألوكرانيــا والضغــط الغــريب وعقوابتــه عليــه، 
وعدائــه للحريــة ولطموحــات الشــعب الســوري ودعمــه لنظــام الشــبيحة ابجملــازر والعتــاد والفيتــوات دفعتــه للرقــص علــى 
تناقضــات الســاعة، كل ذلــك جعــل ممــا تســّمى “مصاحلــة وتطبيــع” بــن تركيــا ونظــام القتــل الســوري مرّشــحة ألن حتصــل، 
ولــو يف أدىن درجاهتــا وال عاقــة للشــعب الســوري- ابلداخــل أو ابخلــارج- هبــا إن حصلــت.   فهــل تســتحق التعاســة 
خاطــرة؟ وهــل اســتثمر نظــام آل أســد جبرائمــه وتدمــره لــكل أرجــاء ســورية، 

ُ
الروســية وبــوادر هزميتهــا يف أوكرانيــا هــذه امل

فضــاً عــن اختناقــه االقتصــادي واملــايل وإفقــار مجيــع مــن هــم حتــت ســلطته، كــي يســتحق هــذا االنعــاش السياســي الــذي ال 
ميكــن البنــاء عليــه، خاصــة بعــد تقلّــص قــدرة 
علــى  واإليــراين  الروســي  اجملرمــن  حليفيــه 
عــن  الشــبيحة  نظــام  ختلــى  وهــل  دعمــه؟ 
وتفوهــات  تصاريــح  وأوقــف  تركيــا  معــاداة 
الســورين؟  الاجئــن  أبواقــه ضدهــا وضــد 
وهل الســتياء الســورين املشــتتن وتظاهراهتم 
بوجــه مشــروع املصاحلــة والتطبيــع أي أتثــر؟ 
بوجــود  ابلتأثــر  الكفيــل  الوحيــد  هــو  أم 
واجباهتــم  عــن  وختليهــم  املشــهد  متصــدري 
للمواجهــات  إيقافهــم  خاصــًة  الوطنيــة 
القتاليــة مــع النظــام؟! مث أيــن ذهــب البحــث عــن حــّل سياســي وفقــاً للقــرار الــدويل 2254؟ أليــس ذلــك كلــه علــى حســاب 

العادلــة؟ الســورية  القضيــة 
 ينبغــي التذكــر أبن ال حــّل بوجــود نظــام بشــار أســد الكيمــاوي أايً تكــن الصيــغ املطروحــة لـ“جتميلــه” أو “شــرعنته”، 
إنــه انتهــى ابلفعــل وحتــول إىل أنقــاض مبقــدار مــا حــول الدولــة والبــاد إىل أكــوام مــن الــركام واخلــراب، وأن أنقــاض نظامــه 

السياســي واإلداري والفكــري ال ختتلــف أبــداً عــن األنقــاض املاديــة للمــدن والبلــدات والقــرى الســورية الــي دمرهــا، أي أنــه 
فقــد أي قــدرة علــى التماســك الــذايت وتنظيــم نفســه وصياغــة أجنــدة سياســية خاصــة بــه، وال يســتمر يف الوجــود إال بفضــل 
مــا تبثــه فيــه الــدول األجنبيــة املنَتدبــة ابمســه، إيــران وروســيا، مــن تنظيــم ونظــام ووحــدة واتســاق، وقــد ســلم أمــره طواعيــًة، مبــا 
يف ذلــك علــى الصعيــد العســكري، هلاتــن الدولتــن احملتلتــن وصــار رهينــة يف أيديهمــا، وليــس هلمــا مصلحــة إبعــادة بنــاء 
النظــام وتــوازانت املصــاحل مبــا يســاعد علــى إحيائــه بعــد موتــه، ولــن تســتطيع إحيــاءه حــى لــو ســعت إىل ذلــك؛ إمنــا ســتعيد 

بنــاء نظــام يتفــق مــع املصــاحل الــي اكتســبتها وتلــك الــي تُراهــن علــى اكتســاهبا. 
يــدرك نظــام آل أســد أن مشــروع املصاحلــة والتطبيــع املزمــع يتطلّــب منــه تنــازالٍت لطاملــا رفضهــا دومــاً، ومل يســبق أن تعــّرض 
لضغــوط روســية حقيقيــة لقبوهلــا، وكان ومــا يــزال يعــّول علــى حليفــه اإليــراين وميليشــياته ملواصلــة تعّنتــه، مــع أن الدعــوة 
ملشــروع املصاحلــة املعلــن تقــوم علــى مكافحــة اجلماعــات اإلرهابيــة! والتقــدم يف احلــل السياســي! وإعــادة الاجئــن!، إال أن 
ختنقــة 

ُ
روســيا واتبعهــا يف دمشــق مل يُعّلقــا علــى النقطتــن األخرتــن، ومــا يلفــت يف تلــك التحــرّكات هــو غيــاب إيــران، امل

بتظاهــرات حرائرهــا وأحرارهــا منــذ حــوايل أربعــة أشــهر، الــذي ال يعــي أهنــا راضيــة وموافقــة، مــع أهنــا تراقــب وتعــرف حــدود 
مــا ســيكون؛ ومــى تستشــعر أي خطــر علــى مصاحلهــا فإهنــا تســتطيع أن ختــّرب أو تعطّــل أي مســار أو مشــروع، ألن نظــام 

الكيمــاوي نفســه ال يســتطيع اختــاذ أي قــرار مــن دون موافقتهــا.
إن مــا تســّمى مشــروع “مصاحلــة وتطبيــع” ال ميكــن أن يشــكل بديــًا ألهــداف الثــورة والشــعب الســوري، وروســيا تعــرف 
متاماً أن القرار النهائي للحل يف ســورية لن يكون من دون موافقة غربية، وأمركية حتديداً، وكل النقاط الي جتمعها ســواء 
بنفســها أم مــع غرهــا ال بــد أن ُتصــرف يف هنايــة املطــاف عنــد أمــركا، وتــدرك مــدى حساســية القضيــة الســورية لألوروبيــن 
واألمــركان وتداخلهــا مــع امللفــن اخلطريــن اللبنــاين والعراقــي، وأثرهــا علــى األردن ودول اخلليــج أيضــاً، إضافــة للــدور اإليــراين 
واإلســرائيلي يف هــذا املشــهد؛ ولــن تتمكــن الصفقــة أو املشــروع املطــروح مــن انتشــال الســورين، ابلداخــل أو ابخلــارج، مــن 

األزمــات الكارثيــة الــي تســببت فيهــا الســلطة الفاشــية بدمشــق، بــل ســتؤدي إىل تكريســها بصــورٍة أعمــق وأمشــل.
ومــا ســيجمع بــن الســورين، ومينحهــم القــوة والثقــة ابلنفــس هــو التوافــق علــى برانمــج وطــي عــام للعيــش املشــرتك يُطمئــن 
مجيــع الســورين دون أي متييــز، علــى قاعــدة احــرتام اخلصوصيــات واالعــرتاف ابحلقــوق جلميــع أبنــاء ســورية بشــى مســمياهتم 
وأدايهنــم وطوائفهــم وقومياهتــم، شــريطة إعطــاء األولويــة لوالئهــم الســوري قبــل أي والٍء آخــر، وأن يعيشــوا مــع بعضهــم رغــم 
توزعهــم بــن املناطــق اخلاضعــة هليمنــة الســلطة األســدية وتلــك اخلارجــة عــن نطــاق ســيطرهتا، فــاألرض الســورية املقدســة هــي 

أمٌّ لســائر أبنائهــا وبناهتــا يف إطــار وحــدة الشــعب والوطــن.

شــهدت األشــهر األخــرة مــن العــام املاضــي بــدء موجــات مــن التصرحيــات الرتكيــة خبصــوص التقــارب مــع نظــام األســد، رمبــا 
كان أوهلــا تصريــح وزيــر اخلارجيــة الرتكــي تشــاووش أوغلــو يف 11 آب /أغســطس املاضــي حــن دعــا إىل “حتقيــق املصاحلــة 
بــن النظــام الســوري واملعارضــة بطريقــة مــا” مث وبعــد شــهرين مــن ذلــك صــرح أنــه أجــرى حمادثــة قصــرة مــع وزيــر خارجيــة 
النظــام الســوري فيصــل املقــداد، علــى هامــش اجتمــاع حركــة عــدم االحنيــاز الــذي عقــد يف أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، بعــد 
ذلــك توالــت التصرحيــات الرتكيــة الــي عــرت عــن رغبــة يف إهنــاء القطيعــة مــع النظــام الســوري وصــواًل إىل تطبيــع العاقــات. 
انتهــت فــرتة التصرحيــات التمهيديــة بزمــن قياســي حيــث التقــى وزيــرا الدفــاع الســوري والرتكــي يف 28 كانــون األول/ديســمر 
املاضــي أي بعــد حــوايل أربــع أشــهر مــن أول تصريــح، وكان علــى أجنــدات الوزيــر الرتكــي مطلبــن أساســين متثــل األول يف 
إبعــاد قــوات ســوراي الدميقراطيــة )قســد( عــن احلــدود الرتكيــة وتعديــل اتفــاق أضنــة ليصبــح إبمــكان اجلانــب الرتكــي التوغــل يف 
األراضــي الســورية مســافة 32 كــم بــدل 5 كــم، والثــاين العــودة اآلمنــة للاجئــن الســورين، الذيــن شــكلوا يف اآلونــة األخــرة 

عبئــاً انتخابيــاً كبــراً علــى حــزب العدالــة والتنميــة.
هل تغرت قواعد اللعبة ؟

التغيــر املفاجــئ يف السياســية الرتكيــة جتــاه النظــام الســوري يبــدو أنــه يســتند إىل عــدة عوامــل ميكــن أن تكــون تطــورات احلــرب 
الروســية األوكرانيــة وحموريــة دور تركيــا ولعبهــا دور الوســيط يف صفقــات القمــح والغــاز أحــد أهــم تلــك العوامــل حيــث أاتح هــذا 
الــدور لرتكيــا لعــب دور إقليمــي جديــد وهــو مــا يتوافــق مــع الرؤيــة الــي عــر عنهــا الرئيــس الرتكــي مبقولتــه الشــهرة العــامل أكــر 
مــن مخســة. ورمبــا ضعــف الشــريك علــى الضفــة األخــرى للمفاوضــات هــو عامــل آخــر فالنظــام الســوري يف أضعــف أوقاتــه، 
فالداعمــن األكــر لــه يف مــأزق ال حيســدان عليــه أبــداً فالروســي غــارق يف وحــل أوكــراين كان يعتقــده نزهــة تســتغرق منــه أســبوًعا 
أو شــهًرا على أبعد تقدير، واإليراين مهدد داخلًيا بثوره شــعبية تكاد تقوض أركانه أو جتعله منشــغًا هبا عن ســواها أبحســن 
تقديــر، وهــذا التوقيــت وهبــذه العوامــل هــو الوقــت األنســب للجانــب الرتكــي لتوقيــع اتفــاق هــو أقــرب إىل فــرض الشــروط. 

قــد يعطــي توقيــع هــذا االتفــاق مــع النظــام الســوري يف دمشــق خمرجــاً للجانــب الرتكــي، يف إبعــاد حــزب العمــال الكردســتاين 
عــن حــدوده اجلنوبيــة وجتنــب مواجــة عســكرية قــد تزعــج الراعــي األمركــي الــذي حيمــي قســد  ومــن وراءهــا حــزب العمــال 
الكردســتاين.  قــد يبــدو أن حمــاوالت إعــادة العاقــات أو التطبيــع مــع نظــام األســد ســواء مــن قبــل اجلانــب الرتكــي مؤخــراً أو 
من اجلانب اإلمارايت والبحريي والســعودي ســابًقا، أهنا ال تنســجم مع الرؤية األمركية ظاهرايً والي تصرح بن احلن واآلخر 
أهنــا ال تدعــم التقــارب مــع األســد، لكنهــا مــن مقلــب آخــر تنســجم مــع التوجــه األمركــي الــذي يريــد تغيــر ســلوك النظــام ال 
أكثــر، وإال ملــا جتــرأت اإلمــارات وبعــض دول اخلليــج وأعــادت عاقاهتــا معــه - بذريعــة فــك ارتبــاط دمشــق بطهــران- وهــي 
دول ال تفتــح هــذا البــاب بــدون الرضــى األمركــي أو علــى األقــل غــض الطــرف مــن قبلــه، وليــس قانــون قيصــر وبعــده تصنيــف 
ســورية بدولــة خمــدرات، إاّل أدوات ضغــط علــى النظــام لتهيئتــه لتغيــر ســلوكه، مث قنــوات خلفيــة عــر هــذه العاقــات للتخلــي 

عــن ســلوك قــدمي منبــوذ وتبــي الســلوك اجلديــد املقبــول.
هــذا علــى اجلانــب الــدويل واإلقليمــي، أّمــا علــى اجلانــب الشــعيب فاألمــر خمتلــف متامــاً فاألســد ابلنســبة للســورين هــو أكثــر 
مــن حــزب العمــال الكردســتاين ابلنســبة للحكومــة الرتكيــة، فهــو جمــرم حــرب وقاتــل، تســبب يف مقتــل أكثــر مــن 606 آالف 
ســوري حســب املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان  وتشــريد مــا يزيــد عــن 13 مليــون، عــدا عــن حــوايل 160 ألــف معتقــل 
حســب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، لذلــك فــا جمــال هنــا لتكتيــك أو منــاورة، وال جمــال أيًضــا لتغيــر ســلوك قــدمي و 
تبــي ســلوك جديــد، وإن كان لــدول املنطقــة ضروراهتــا الــي تنطلــق منهــا لتحقيــق مصاحلهــا اآلنيــة منهــا أو االســرتاتيجية، فــإن 
للشــعوب أيًضــا خياراهتــا احملقــة يف أن ترفــض الصلــح مــع قاتــل أبنائهــا، وأهنــا ال ميكــن أن تقبــل يوًمــا مــا إبعــادة تدويــر هــذا 
النظــام، ليــس ألن إعــادة تدويــره خلــل أخاقــي وحســب، بــل ألهنــا زعزعــة لاســتقرار العاملــي، وكــرت أخضــر ألمثالــه الرتــكاب 
جرائــم القتــل والتهجــر بــدون حســيب أو رقيــب، ويبقــى علــى املعارضــة الســورية ممثلــة هبيئــة التفــاوض أو اللجنــة الدســتورية أن 
تســتفيد مــن هــذا الرفــض واحلــراك الشــعيب، ليكــون هلــا خمرًجــا مــن أي ضغــط دويل أو إقليمــي ميــارس عليهــا فهــل مــن جميــب؟ 
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لقــد ابت معلومــاً أن االســتدارة الرتكيــة، رمسيــة ومعارضــة، حنــو نظــام الشــبيحة األســدي ليســت حمليّــة 
وانتخابيــة حصــراً وإمنــا هــي جيــو- سياســية ابمتيــاز بفعــل التطــورات اإلقليميــة والدوليــة؛ وقــد ابت واضحــاً 
أيضــاً بعــد ســنوات الثــورة كلهــا أن احلُمــاة احلقيقيــن لنظــام الشــبيحة هــم كتائــب وفصائــل التشــويل والنهــب 
املعاديــة للشــعب والثــورة، املرتبطــة ابخلــارج متويــًا وعتــاداً، انهيكــم عــن الفصائــل املســتجدة بعــد 2015 

الــي تكامــَل دورهــا معهــم. 
وإن موقــف بوتــن ومصاحلــه املتبادلــة مــع تركيــا وحاجتــه بفعــل تداعيــات غــزوه ألوكرانيــا والضغــط الغــريب 
وعقوابتــه عليــه، وعدائــه للحريــة ولطموحــات الشــعب الســوري ودعمــه لنظــام الشــبيحة ابجملــازر والعتــاد 
والفيتــوات دفعتــه للرقــص علــى تناقضــات الســاعة، كل ذلــك جعــل ممــا تســّمى “مصاحلــة وتطبيــع” 

بــن تركيــا ونظــام القتــل الســوري مرّشــحة ألن حتصــل، ولــو يف أدىن 
درجاهتــا وال عاقــة للشــعب الســوري- ابلداخــل أو ابخلــارج- هبــا إن 
حصلــت.   فهــل تســتحق التعاســة الروســية وبــوادر هزميتهــا يف أوكرانيــا 
خاطــرة؟ وهــل اســتثمر نظــام آل أســد جبرائمــه وتدمــره لــكل 

ُ
هــذه امل

أرجــاء ســورية، فضــًا عــن اختناقــه االقتصــادي واملــايل وإفقــار مجيــع 
مــن هــم حتــت ســلطته، كــي يســتحق هــذا االنعــاش السياســي الــذي ال 
ميكــن البنــاء عليــه، خاصــة بعــد تقّلــص قــدرة حليفيــه اجملرمــن الروســي 
واإليــراين علــى دعمــه؟ وهــل ختلــى نظــام الشــبيحة عــن معــاداة تركيــا 
وأوقــف تصاريــح وتفوهــات أبواقــه ضدهــا وضــد الاجئــن الســورين؟ 
وهــل الســتياء الســورين املشــتتن وتظاهراهتــم بوجــه مشــروع املصاحلــة 
والتطبيــع أي أتثــر؟ أم هــو الوحيــد الكفيــل ابلتأثــر بوجــود متصــدري 
املشــهد وختليهــم عــن واجباهتــم الوطنيــة خاصــًة إيقافهــم للمواجهــات 

القتاليــة مــع النظــام؟! مث أيــن ذهــب البحــث عــن حــّل سياســي وفقــاً للقــرار الــدويل 2254؟ أليــس ذلــك 
كلــه علــى حســاب القضيــة الســورية العادلــة؟

 ينبغــي التذكــر أبن ال حــّل بوجــود نظــام بشــار أســد الكيمــاوي أايً تكــن الصيــغ املطروحــة لـ“جتميلــه” أو 
“شــرعنته”، إنــه انتهــى ابلفعــل وحتــول إىل أنقــاض مبقــدار مــا حــول الدولــة والبــاد إىل أكــوام مــن الــركام 
واخلــراب، وأن أنقــاض نظامــه السياســي واإلداري والفكــري ال ختتلــف أبــداً عــن األنقــاض املاديــة للمــدن 
والبلدات والقرى الســورية الي دمرها، أي أنه فقد أي قدرة على التماســك الذايت وتنظيم نفســه وصياغة 
أجنــدة سياســية خاصــة بــه، وال يســتمر يف الوجــود إال بفضــل مــا تبثــه فيــه الــدول األجنبيــة املنَتدبــة ابمســه، 
إيــران وروســيا، مــن تنظيــم ونظــام ووحــدة واتســاق، وقــد ســلم أمــره طواعيــًة، مبــا يف ذلــك علــى الصعيــد 

العســكري، هلاتــن الدولتــن احملتلتــن وصــار رهينــة يف أيديهمــا، وليــس هلمــا مصلحــة إبعــادة بنــاء النظــام 
وتــوازانت املصــاحل مبــا يســاعد علــى إحيائــه بعــد موتــه، ولــن تســتطيع إحيــاءه حــى لــو ســعت إىل ذلــك؛ إمنــا 

ســتعيد بنــاء نظــام يتفــق مــع املصــاحل الــي اكتســبتها وتلــك الــي تُراهــن علــى اكتســاهبا. 
يــدرك نظــام آل أســد أن مشــروع املصاحلــة والتطبيــع املزمــع يتطلّــب منــه تنــازالٍت لطاملــا رفضهــا دومــاً، ومل 
يســبق أن تعــّرض لضغــوط روســية حقيقيــة لقبوهلــا، وكان ومــا يــزال يعــّول علــى حليفــه اإليــراين وميليشــياته 
ملواصلــة تعّنتــه، مــع أن الدعــوة ملشــروع املصاحلــة املعلــن تقــوم علــى مكافحــة اجلماعــات اإلرهابيــة! والتقــدم 
النقطتــن  علــى  يُعّلقــا  مل  دمشــق  يف  واتبعهــا  روســيا  أن  إال  الاجئــن!،  وإعــادة  السياســي!  احلــل  يف 
ختنقــة بتظاهــرات حرائرهــا وأحرارهــا منــذ 

ُ
األخرتــن، ومــا يلفــت يف تلــك التحــرّكات هــو غيــاب إيــران، امل

حــوايل أربعــة أشــهر، الــذي ال يعــي أهنــا راضيــة وموافقــة، مــع 
أهنــا تراقــب وتعــرف حــدود مــا ســيكون؛ ومــى تستشــعر أي 
خطــر علــى مصاحلهــا فإهنــا تســتطيع أن ختــّرب أو تعطّــل أي 
مســار أو مشــروع، ألن نظــام الكيمــاوي نفســه ال يســتطيع 

اختــاذ أي قــرار مــن دون موافقتهــا.
إن ما تســّمى مشــروع “مصاحلة وتطبيع” ال ميكن أن يشــكل 
بديــًا ألهــداف الثــورة والشــعب الســوري، وروســيا تعــرف متامــاً 
أن القــرار النهائــي للحــل يف ســورية لــن يكــون مــن دون موافقــة 
ســواء  جتمعهــا  الــي  النقــاط  وكل  حتديــداً،  وأمركيــة  غربيــة، 
بنفســها أم مــع غرهــا ال بــد أن ُتصــرف يف هنايــة املطــاف عنــد 
أمــركا، وتــدرك مــدى حساســية القضيــة الســورية لألوروبيــن 
واألمــركان وتداخلهــا مــع امللفــن اخلطريــن اللبنــاين والعراقــي، 
وأثرهــا علــى األردن ودول اخلليــج أيضــاً، إضافــة للــدور اإليــراين واإلســرائيلي يف هــذا املشــهد؛ ولــن تتمكــن 
الصفقــة أو املشــروع املطــروح مــن انتشــال الســورين، ابلداخــل أو ابخلــارج، مــن األزمــات الكارثيــة الــي 
تســببت فيها الســلطة الفاشــية بدمشــق، بل ســتؤدي إىل تكريســها بصورٍة أعمق وأمشل. وما ســيجمع بن 
الســورين، ومينحهــم القــوة والثقــة ابلنفــس هــو التوافــق علــى برانمــج وطــي عــام للعيــش املشــرتك يُطمئــن مجيــع 
الســورين دون أي متييــز، علــى قاعــدة احــرتام اخلصوصيــات واالعــرتاف ابحلقــوق جلميــع أبنــاء ســورية بشــى 
مســمياهتم وأدايهنــم وطوائفهــم وقومياهتــم، شــريطة إعطــاء األولويــة لوالئهــم الســوري قبــل أي والٍء آخــر، 
وأن يعيشــوا مــع بعضهــم رغــم توزعهــم بــن املناطــق اخلاضعــة هليمنــة الســلطة األســدية وتلــك اخلارجــة عــن 
نطــاق ســيطرهتا، فــاألرض الســورية املقدســة هــي أمٌّ لســائر أبنائهــا وبناهتــا يف إطــار وحــدة الشــعب والوطــن.

محمد عمر كرداس

 اللقاءات بين تركيا وسورية 
هل من سبيل إلنهاء قسد 

كاتب سوري
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مقاال

       ياسر الحسيني

     الطريق إلى دمشق

    كاتب سوري

مل يعــد هنــاك مــن يناقــش فكــرة بقــاء بشــار األســد أو عــدم بقائــه، ألن اجلميــع ابت 
علــى يقــن مــن أنــه قــد أصبــح مــن املاضــي وأنــه ابت ورقــة تــكاد أن تســقط، فليتســابق 
اجلميــع اللتقاطهــا واللعــب هبــا قبــل أن تفقــد قيمتهــا، مــن أجــل انتــزاع أكــر قــدر 
مــن املكاســب علــى الصعيديــن التكتيكــي واالســرتاتيجي، فيمــا يتعلــق ابملنطقــة الــي 

ختضــع لعمليــة إعــادة رســم اخلرائــط.
إن تنــاول خــر اللقــاء الثاثــي الــذي مت يف موســكو بــن وزراء دفــاع كل مــن تركيــا 

مــن  تاهــا  ومــا  االســتخبارات،  أجهــزة  يرافقهــم رؤســاء  الســوري  والنظــام  وروســيا 
تصرحيــات تركيــة بقــرب لقــاء وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مــع نظــره الســوري علــى أهنــا 
بدايــة ملرحلــة جديــدة يف العاقــات بــن البلديــن كخطــوة حنــو التطبيــع، مــا هــي إال 
قــراءة ســطحية ال أتخــذ بعــن االعتبــار مجلــة مــن املعطيــات واملتغــرات الــي طــرأت 
علــى الســاحتن احملليــة والدوليــة يف الســنوات الــي مــّرت مــن عمــر الثــورة الســورية، 
ومــا رافقهــا مــن تبــّدالت عميقــة يف مواقــف الــدول جتــاه جممــل األحــداث يف املنطقــة، 
وخاصــة بعــد املغامــرة البوتينيــة الرعنــاء يف أوكرانيــا الــي تضــع العــامل علــى شــفر حــرب 

نوويــة هتــدد البشــرية.
أرى أبننــا مقبلــون علــى مرحلــة ال تتعــدى ســتة أشــهر وهــي الفــرتة املتاحــة مــن قبــل 
اإلدارة األمركيــة جلميــع األطــراف املؤثــرة يف امللــف الســوري، وهــي الفــرتة الــي تســبق 
دخــول قانــون الكبتاغــون حيّــز التنفيــذ، والــذي يســتهدف النظــام الســوري حتديــداً 
ويضــع بشــار األســد ابالســم يف قائمــة املطلوبــن كزعيــم عصابــة خمــدرات وليــس 

كرئيــس دولــة.
وليــس مصادفــة أن تكــون تلــك الفــرتة هــي نفســها الــي تفصلنــا عــن االنتخــاابت 
الرائســية الرتكيــة، تلــك االنتخــاابت الــي حتــاول فيهــا أحــزاب املعارضــة جرجــرة امللــف 
الســوري إىل داخــل حلبــة الصــراع كورقــة ضاغطــة علــى حــزب العدالــة والتنميــة يف 
املعركــة االنتخابيــة، وهــذا مــا دفــع ابلرئيــس الرتكــي ألن يقطــع الطريــق علــى املعارضــة، 

والذهــاب بعيــداً يف اللعبــة السياســية إىل درجــة التقــارب مــع األســد شــريطة أن يوافــق 
األخــر علــى ضــرورة التخلــص مــن اجليــب االنفصــايل الــذي تســيطر عليــه قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة )قســد( والــي تعــي يف النهايــة قــوات حــزب العمــال الكردســتاين 
القادمــة مــن جبــال قنديــل، احلــزب املصنــف تركيــاً كميليشــيا إرهابيــة تســتهدف أمــن 

واســتقرار الدولــة الرتكيــة.
ويبقــى الســؤال املهــم هنــا عــن الطــرف املســتفيد مــن هــذا التقــارب، ومــن هــو الطــرف 
اخلاســر مــن بــن األطــراف الثاثــة الروســي والرتكــي والســوري؟ فالطــرف الروســي 
الــي أخــذت تتســع دائرهتــا  يســعى لســحب تركيــا إىل صفــه يف حربــه يف أوكرانيــا 
وتتأرجــح فيهــا موازيــن املعــارك، فاملهاجــم يصبــح يف موقــع املدافــع واملدافــع ينتقــل إىل 
حالــة اهلجــوم، يف حــرب تدخــل فيهــا كل يــوم أســلحة جديــدة أكثــر تطــوراً وأكثــر 
فتــكاً بشــكل مضطــرد يــدّل علــى إصــرار املعســكرين )الغــريب والشــرقي( علــى هزميــة 

اآلخــر.
وكــي حتقــق روســيا ذلــك اهلــدف وهــو كســب تركيــا البــد هلــا أن تقــدم شــيئاً ألردوغــان 
جيعلــه خياطــر بعاقتــه مــع الغــرب عامــة ومــع الــوالايت املتحــدة علــى وجــه اخلصــوص، 
وليــس هنــاك مــا تقدمــه روســيا أفضــل مــن حتقيــق بعــض املكاســب يف امللــف الســوري 
إن كان مــا يتعلــق حبــزب العمــال الكردســتاين أو الاجئــن لضمــان فــوزه ابالنتخــاابت 

القادمة.
أمــا ابلنســبة لنظــام األســد فهــو يف وضــع ال يســمح لــه ابملنــاورة إاّل مــن خــال الرغبــة 
الروســية الــي ال يســتطيع معاندهتــا يف ظــّل الصــراع احلاصــل داخــل النظــام، مــا بــن 
“مجاعــة” إيــران وعلــى رأســهم قائــد الفرقــة الرابعــة ماهــر األســد، و”مجاعــة” روســيا 
وعلــى رأســهم بشــار، وكمــا يبــدو مــن التحــرك األخــر غيــاب اجلانــب اإليــراين عــن 
االجتمــاع الثاثــي يف موســكو فهــذا يؤشــر إىل عــدم رضــا إيــراين للتقــارب املطــروح.

تبقــى الطريــق إىل دمشــق غــر معبــدة يف املــدى املنظــور، بســبب التواجــد الكثيــف 
للميليشــيات اإليرانيــة والفرقــة الرابعــة يف حميــط دمشــق وداخلهــا، وهــذا مــا جيعلــي 
أرّجــح الــرأي القائــل أبن التقــارب )الرتكــي ـ الســوري( ســيبقى يف إطــار املفاوضــات 
على األقل يف املدى املنظور، ريثما تتضح التطورات يف الداخل اإليراين، وتوجهات 
احلكومــة اليمينيــة يف إســرائيل بزعامــة نتنياهــو “املتحّمــس” لتوجيــه ضربــة ضــد املراكــز 
النوويــة اإليرانيــة، وإجنــاز عمليــة انتخــاب رئيســاً للبنــان بعيــداً عــن شــروط األمــن العــام 

حلــزب هللا.
تبقــى حالــة الــرتّدي االقتصاديــة واملعيشــية املتصاعــدة للمواطــن الســوري يف مناطــق 
ســيطرة النظــام هــي القنبلــة املوقوتــة الــي قــد تنفجــر يف أي حلظــة، يضــاف إليهــا حالــة 
الغليــان الشــعيب يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام وقســد ضــّد املصاحلــة جتعــل 
اجلانــب الرتكــي مراتحــاً يف تعاطيــه مــع نظــام خــايل الوفــاض مــن أي ورقــة ضغــط 

وجاهــز للعــب دور “املفعــول بــه” مــرة أخــرى ورمبــا تكــون األخــرة.
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املســاعدات  لدخــول  املتحــدة  األمــم  مــن  املمنــوح  التفويــض  انتهــى  العــام  انتهــاء  مــع 
اإلنســانية عــر معــر ابب اهلــوى، وســط إصــرار روســي علــى اقتصــار إدخــال املســاعدات 
علــى مناطــق ســيطرة األســد، األمــر الــذي حيــرم مايــن النازحــن يف مشــال ســورية مــن 

مصــدر عيشــهم الوحيــد. 
حــى أن الكثــر مــن املخيمــات غابــت عنهــا الســال اإلغاثيــة منــذ شــهور طويلــة، بدعــوى 
التحقــق أوعمــل اإلســتبيان، يقــول أبــو عبــدو النــازح مــن ريــف محــاه الشــمايل إىل خميمــات 
عقــرابت احلدوديــة، منــذ أكثــر مــن 5 أشــهر مل تدخــل إىل خيمتــه أي معونــة أو ســلة 

غذائيــة مــن املنظمــات اإلغاثيــة، األمــر الــذي أرغمــه علــى اإلســتدانة لشــراء األدويــة.
ويؤكــد أبــو عبــدو البالــغ مــن العمــر 67 عاًمــا ويشــكو مــن أمل الظهــر، أن آالمــه زادت مــع 
اشتداد الرد وأن وضعه املادي مل يسمح له بشراء املسكنات وقاوم األمل لعدة أايم لكنه 
مل يســتطع اإلســتمرار واضطــررت للذهــاب إىل الصيدليــة ألحصــل علــى الــدواء ووعــدت 

الصيــديل بتســديد مثنــه فــور وصــول الســلة الغذائيــة. 
الســال  علــى  معيشــتهم  يف  يعتمــدون  احملــرر  الشــمال  يف  املخيمــات  قاطــي  أغلــب 
الغذائيــة أوالقســائم املاليــة الــي تقدمهــا هلــم املنظمــات اإلغاثيــة، هــذه الســال تعرضــت 
للتخفيضــات عــدة مــرات، واآلن تقــول وكالــة اإلغاثــة الدوليــة أهنــا ســتخفضها مــن 60 

دوالر إىل 40   دوالر.
محيــدان اخلليــل مديــر خميــم اهلــدى اجملــاور لتــل الكرامــة يقــول أن بعــض العائــات تضطــر 
لبيع الســلة اإلغاثية بكاملها لشــراء بعض األدوية واأللبســة وحيصلون مقابلها على مبلغ 
ال يزيــد عــن عشــرين دوالرًا فقــط، فكيــف يقولــون أن مثنهــا 60   دوالر وأضــاف اخلليــل 
اإلغاثــة  وقــف  أن 
يعــي املــوت البطيء 
العائــات  آلالف 
فقــدت  الــي 
واملرضــى  املعيــل 
والكثــر  والعجــزة، 
النازحــن  مــن 
وعنــد أتخــر الســلة 
تقتصــر  اإلغاثيــة 
الغذائيــة  وجباهتــم 
علــى اخلبــز وبعــض 
اخلضــار النيئــة بعــد غــاء احملروقــات، بينمــا اللحــوم والفواكــه أمســت مــن املنســيات.
علــى   وتقتصــر  اإلغاثيــة  غــر مشــمولة ابملســاعدات  العشــوائية  املخيمــات  مــن  الكثــر 
مســاعدات أهــل اخلــر يف حــن ال تصــل تلــك املســاعدات إىل نســبة كبــرة مــن النازحــن، 
كــون معظمهــم يســكنون يف خميمــات عشــوائية ال يقــدم هلــا أي دعــم أو معونــة، حيــث 

يعتمــد ســكاهنا علــى معــوانت أهــل اخلــر.
األوضــاع  وتــزداد  عشــر  الثــاين  عامهــا  الفــرتة  هــذه  تدخــل  الســورية  املســألة  أن  يُذكــر 
اإلنســانية ســوًء مــع ارتفــاع األســعار والبطالــة املستشــرية وغيــاب أفــق احلــل السياســي، 
النظــام علــى املناطــق  قــوات  قبــل  يرتافــق ذلــك مــع تصعيــد يف القصــف املدفعــي مــن 

التمــاس. مــن خطــوط  القريبــة  واملخيمــات  احلدوديــة 
خــال جولتنــا يف جتمــع خميمــات الكمونــة مشــال إدلــب ويف خميــم الرجــاء التقينــا أم حممــد 

النازحــة مــن منطقــة أبــو الضهــور وعندهــا ثاثــة أطفــال، قالــت:
“أهنــا حصلــت علــى قســيمة غذائيــة مــن املنظمــة مببلــغ 52   دوالر، وهــي ملزمــة بشــراء 
املــواد الغذائيــة مــن حمــات اجلملــة املعتمــدة مــن املنظمــة، واألســعار يف هــذه احملــات 
أعلــى مــن الســوق وأان حباجــة إىل أدويــة وألبســة ممــا أرغمــي علــى بيــع املــواد الغذائيــة الــي 

حصلــت عليهــا مببلــغ 42  دوالرًا فقــط”.
وتســاءلت أم حممــد” ملَ ال تــوزع هــذه القســائم علــى شــكل مبالــغ ماديــة والنــازح يشــرتي 

مــا حيتــاج إليــه”؟ وكان برانمــج األغذيــة العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة خفــض حمتــوايت 
الســلة الغذائيــة الــي تقــّدم للنازحــن قبــل شــهرين، وذلــك للمــرة الثالثــة خــال عامــن.

إدارة  وحــدة 
املعلومــات يف الدفــاع 
الســوري  املــدين 
نشرت دراسة ميدانية 
الشــهر املاضــي بينــت 
احتياجــات  فيهــا 
املخيمــات األساســية 
أن  فيهــا  وذكــرت 
املهجريــن  مأســاة 
 929 يف  تتســع 
يقطنهــا  خميمــاً 

 1 , 3 9 3 , 1 2 8
انزح، 73 % منهــم مــن النســاء واألطفــال، مــع  تزايــد احلــوادث الــي تتكــرر فيهــا غــرق 
اخليــم واقتــاع خيــم أخــرى بفعــل الــرايح، أو اجنرافهــا بفعــل الســيول، إضافــًة حلــوادث 
احــرتاق اخليــم، وصعوبــة وصــول املســاعدات اإلنســانية بســبب وعــورة الطرقــات املؤديــة 
إليهــا، عــدا عــن نتائجهــا الكارثيــة علــى املدنيــن يف املخيمــات مــن الوفــاة واإلصابــة 
ابألمــراض الشــتوية بســبب الــرد الشــديد أو بســبب احلرائــق الــي يف أقــل خســائرها تكــون 

للمهجريــن.  األخــر  املــاذ  فقــدان 
ويف ظــل هــذه الظــروف املأســاوية ينتهــي تفويــض متديــد إدخــال املســاعدات اإلنســانية 
عــر احلــدود مــع هنايــة العــام، ويف حــال توقــف التجديــد فــإن الوضــع اإلنســاين ســيتفاقم 
بشكل مأساوي وينذر بكارثة إنسانية حقيقة، ويشكل خطراً كبراً على قدرة السكان 
والقطــاع الطــيب، علــى تدبرغذائهــم الضــروري حســب مــا أفــادان النازحــون. واحلمــد هلل أنــه 

متــت املوافقــة علــى متديــد القــرار بــدون فيتــو روســي.
ســألنا حســن العــواش مديــر منظمــة نســائم النهضــة عــن رأيــه ابلتهديــدات الــي نســمعها 

عــن إغــاق معــر ابب اهلــوى أمــام املســاعدات فقــال:
“إن قبــول اجملتمــع الــدويل خبضــوع املســاعدات اإلنســانية لإلبتــزاز مــن قبــل نظــام األســد 
وروســيا، هــو شــرعنة واضحــة إلســتخدام املســاعدات كســاح، وإن اعتمــاد خطــوط 
النــزاع إلدخــال املســاعدات إىل الشــمال ليــس إالّ أحــد األســاليب لتعــومي النظــام وحلصــار 
النازحــن، وجيــب أن تكــون املســاعدات اإلنســانية بعيــدة عــن أي اســتخدام سياســي، 
إنســانية واضحــة، وأن  غايــة  واملســاعدات ذات  املبكــر،  التعــايف  أعمــال  تكــون  وأبن 
ُتســّخر خلدمــة الســورين ال خلدمــة نظــام األســد، وذلــك لــن يكــون إال عــر آليــة واضحــة 

لوصــول املســاعدات للســورين”.
أنــه  ابلذكــر  اجلديــر 
تلــك  ومــع  مــرة  كل 
التهديــدات عــن قطــع 
الغذائيــة  املســاعدات 
وحصرهــا  احملــرر  عــن 
تعــّم  األســد،  بنظــام 
الشــمال  مناطــق 
منــددة  مظاهــرات 
نظــام  مــع  ابلصلــح 
إىل  وداعيــة  األســد 
فتــح اجلبهــات مــع ذاك 

املتــآكل. النظــام 

التهديد بوقف السلة اإلغاثية  في الشمال السوري
                  ابتزاز سياسي وتعويم لنظام األسد!

      فيصل عكلة 

   صحافي سوري
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Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir NeXT politics grubunun çevrimiçi pro-
gramına katıldı.
Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen programda Aldemir, insanlığın geleceği ve 
sivil toplum konusu ele alınırken şunlara değindi;  “Fay hatlarına dikkat eden ve 
yaraları sarıcı işler yapanlara ihtiyaç var. Türkiye’de bugünlere kolay gelinme-
di. Kitapların yasaklandığı günlerden bugünlere geldik, çok şükür. Amaçlarımız 
doğrultusunda toplumun kendini yenilemesi gerekir. Bu yenilenmeyi yaparken 
yani biriken sorunları herkesi çözüme davet ederek çözmeye çalışmalıyız. Zor 
bir coğrafyadayız. Eski ile yeninin kavgası var. Ali Fuat Başgil’in dediği gibi “Eski 
ile yeniyi barıştırmak esas olmalı.” Batı da bu tür sorunları yaşadı. Birçok batı 
medeniyeti en azından 4 denemeden geçerek bugünlere geldi. Her tartışmada 
millete giderek insanları yumuşatarak sorunları çözmeye çalışmalıyız. Bilindiği 
gibi Anadolu irfanının derin bir kapsayıcılığı ve kuşatıçılığı var. Var olan sorunları 
konuşmak için Anadolu irfanı baz alınmalı, ayağımızı yere basarak konuşmalıyız. 
Tarih bir kenara bırakmayıp oradaki tecrübeleri alabiliriz. Bugünün kodlarında 
sorunları çözmeye çalışmak gerekir. AK Parti’nin iktidara gelmesine kadar tüm 
bunlar ötelenmiş oldu. Ülkemiz travmalarla geçen çok ağır süreçler yaşadı. Hatta 
1900’lü yılların buhranlarını ancak bugün konuşur olduk. Devletin sağladığı habi-
tatta bunları konuşmamız lazım. Cemaatlere verilen din eğitimi devlet tarafından 
geri alınması bu bağlamda önemlidir. Din açık alanda konuşuldukça birilerinin 
ekmek parasına engel olundu gibi gözükse de devletin kontrolünde olması 
daha faydalı olmuştur. Diğer yandan hala fazla yol alamamamızın bir nedeni 
maalesef misyon üstlenmesi gereken insanların susması olmuştur. Bir yandan 
da ilim adamlarımız kendi değerlerine yabancı kalmışlardır. Batılı düşünürleri 
değerli kılan ise kendi değerlerine dayanması olmuştur. Bugün bilindiği kadarıyla 
400 milyon Müslüman azınlık olduğu söyleniyor. Dünyadaki azınlık Müslüman-
ları sorunlarının çözümleri için yönünü Türkiye’ye çevirmişlerdir. Her gün farklı 
coğrafyalardan delegasyonlarla konuşuyoruz. Birçok İlim adamlarımız bunun 
farkında değil. İstanbul İslam dünyasının merkezi konumuna gelmiş durumda. 
Buradan bu insanlara iletişimi kadim kültürümüz yapmak önemlidir. Türkiye 
muhasebesini doğru yapmış kendi ülkesinin ne olduğunu bilerek konuşan ilim 
adamlarına ihtiyaç var. Sadece ehliyet verip şahsiyeti verememekle insanlarımızı 
dünya ölçeğinde değerli kılamıyoruz. Hepinizin bildiği gibi tarihi gerçekliğimiz 
içerisinde din sınıfı yoktur. Geçen yıllarda devlet tekelinde var olan soğuk savaş 
perdesi birçok şeyin üstünü örtüyordu. Bu da bir insanın farklı kişilikler sergileme-
sine sebep oluyordu. Soğuk savaş perdesi kalkınca şahsiyetler oluşmaya başladı. 
Toplum sözleşmesi, din ehemmiyetini sağlamaya başladı. Dikkat ederseniz 
Medine’de farklılıklar üzerinden sorunları çözmek adına Medine vesikası ortaya 
çıkmıştır.  İdarecilik yaparken görev idarecilerin sahasındaki her şeyi kendilerine 
emanet edilmiş bir şekilde yönetmeleri anlamlıdır. Yeni yönetim mekanizmaları 
bulmaya ihtiyacımız var. Yetki alanımız tüm yeryüzü! Devletlerin sınırları olabilir. 
Bizim sınırlarımız devletlerin sınırlarıyla sınırlı değildir. İnsanlığa ihtiyaç olan her 
yerde var olmalıyız. Toplum yeni bir oyun kurma sürecine gidiyor. 15 Temmuz 
bunu sağlamıştır. Paniklemeye gerek duymadan sükunetle var olan sorunları 
çözmeye çalışmak, meseleye dağınık bakmamak esas olmalıdır. Yakın zamanda 
popülist şeylere ilgi artabilir. Değerlerine sağlam tutunanlar yeniden bu toprak-
ların kurucu idarecisi olacaklar. Türkiye’nin büyümesi sürecek. Yeni dönemde 
yerini alırken yeni sorunlarla karşılaşacak. Kurucu ve idareci olarak çalışanların 
fay hatlarına dikkat etmesi özellikle gerekli ve önemlidir. Kapalı yapılar gençler 
tarafından ilgi görmüyor. Karnımı doyuracak bir iş bulurum mu bizim tek sorunu-
muz veya hedefimiz?  Bu coğrafyanın kurucu idarecisi olmak var. Türkiye kendini 
yeniden inşa ederken, adeta eski aktörleri tasfiye ediyor. Aşırı uçları ve marjinal-
leri başka bir kutba çekiyor. 24 ülkede askeri üssü bir olan ülkeyi konuşuyoruz. 
Bu konseptin kurucu derecesi olmaya çalışmamız lazım. Bunları anlayamayan 
bürokratlar tasfiye edilecektir.  Bunların temsil ettiği gizli ve karanlık zihniyetle 
Türkiye bir kavga yaşıyor. İyiden mükemmele diye bir kitapta; “Hiçbir şirketin 
başarısı tesadüfü değildir. Başarıların sebepleri vardır” olduğunu söyler. Yenilen-
meyi gerçekleştirenler devam edecekler. Aranan insanlar olmak lazım. Benim 
hikayem ne olacak deyip, kafa karışıklığını gidererek yolumuzu alıp başarılara 
imza atmamız lazım. Yeni çağın gereksinimin gereği 40 binden 59 bine çıkmış 
19 bin yeni meslek. Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanlar bu mesleklerden 
değil. ABD’de hangi mesleklere ihtiyaç olacak diye bir liste hazırlayıp bunları 
yetiştirelim diye bir karar almışlar. Fakat Google bunu öğrenince 6 aylık eğitimler-
le bu yeni meslekler yeni yetkinlik alanlarına istihdam hazırlıyor. Alın yazısını alın 
terimizle değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

شــارك  تورغــاي  الدمــر )Turgay Aldemir(  رئيــس وقــف بلبــل زاده   يف الرانمــج اإللكــرتوين جملموعــة 
للسياســية.   )NeXT politics(

وتطــرق الدمــر أثنــاء مناقشــة مســتقبل اإلنســانية واجملتمــع املــدين يف الرانمــج عــر اإلنرتنــت ، إىل مــا يلــي :  “هنــاك 
حاجــة لألشــخاص الذيــن ينتبهــون إىل خطــوط الصــدع ويعملــون  علــى مــداواة اجلــروح. مل يكــن مــن الســهل الوصــول 
إىل هــذه األايم يف تركيــا. لقــد أتينــا مــن أايم حظــر الكتــب ، واحلمــد هلل. حيتــاج اجملتمــع إىل جتديــد نفســه مبــا يتماشــى 
مــع أهدافنــا. وأثنــاء القيــام هبــذا التجديــد، جيــب أن حنــاول حــل املشــكات املرتاكمــة مــن خــال دعــوة اجلميــع إىل 

احلــل.
حنــن يف جغرافيــة صعبــة. هنــاك صــراع بــن القــدمي واجلديــد. وكمــا قــال علــي فــؤاد ابشــغيل : “ مــن الضــروري  أن 
يكــون  هنــاك  توافــق بــن القــدمي واجلديــد “. وقــد واجــه الغــرب مشــاكل مــن هــذا النــوع. وقــد جنــت العديــد مــن 
احلضــارات الغربيــة مــن خــال 4  حمــاوالت علــى األقــل. جيــب أن نذهــب إىل األمــة - يف كل نقــاش - وحنــاول 
حــل املشــاكل بتلطيــف النــاس. وكمــا هــو معــروف ، فــإن حكمــة األانضــول هلــا مشوليــة وإحــكام عميقــان. جيــب أن 
تؤخــذ حكمــة األانضــول كأســاس مــن أجــل احلديــث عــن املشــاكل القائمــة ، وجيــب أن نتحــدث وأقدامنــا اثبتــة علــى 
األرض. ال ميكننــا تــرك التاريــخ جانبــا وأنخــذ اخلــرات هنــاك. مــن الضــروري حماولــة حــل املشــاكل ضمــن شــيفرات 
ورمــوز اليــوم. كل هــذا مت أتجيلــه حــى وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إىل الســلطة. لقــد مــر بلــدان بعمليــات ثقيلــة 
للغايــة مــن  الصدمــات. يف الواقــع ، حــى إنــه ال ميكننــا احلديــث إال عــن الكســاد يف القــرن العشــرين اليــوم. حنــن حباجــة 
إىل التحــدث عنهــا يف الظــروف الــي توفرهــا الدولــة. ومــن املهــم يف هــذا الســياق أن تعيــد الدولــة التعليــم الديــي الــذي 
مُينــح  للجماعــات. وطاملــا يتــم التحــدث عــن الديــن يف الفضــاء الرحــب ، فإنــه يبــدو وكأنــه يشــبه املــال الــذي يعيــش 
فيــه شــخص مــا وهــو ممنــوع ، لكــن كان مــن األفضــل أن يكــون حتــت ســيطرة الدولــة. مــن انحيــة أخــرى ، فــإن أحــد 
أســباب عــدم إحــراز تقــدم كبــر حــى اآلن هــو صمــت األشــخاص الذيــن مــن املفــرتض أن يقومــوا مبهماهتــم. كمــا  أن 
قيمــة  علمائنــا غــر ظلــت غريبــة  أجنبيــة يف أنفســهم . والــذي  جعــل للمفكريــن الغربيــن قيمــة هــو أهنــم يعتمــدون 
علــى قيمهــم اخلاصــة. بقــدر مــا هــو معــروف اليــوم ، يقــال أن هنــاك 400 مليــون أقليــة مســلمة. لقــد جلــأت األقليــات 
املســلمة يف العــامل إىل تركيــا حبثًــا عــن حلــول ملشــاكلهم. وحنــن نتحــدث كل يــوم مــع وفــود مــن مناطــق جغرافيــة خمتلفــة. 
وكثــر مــن علمائنــا ليســوا علــى علــم هبــذا. وقــد أصبحــت اســطنبول مركــز العــامل اإلســامي. مــن هنــا ، فمــن املهــم أن 
جنعــل التواصــل مــع هــؤالء النــاس مــن خــال إيصــال ثقافتنــا القدميــة. هنــاك حاجــة للعلمــاء  املتحدثــن الذيــن أجــروا 
حســاابت بشــكل صحيــح يف تركيــا ويعرفــون  بلدهــم جيــدا. ال ميكننــا أن جنعــل موظفينــا ذا قيمــة علــى املســتوى 
العاملــي مــن خــال منحهــم ترخيًصــا فقــط دون منحهــم شــخصية. فكمــا تعلمــون مجيًعــا ، ال توجــد طبقــة دينيــة يف 
واقعنــا التارخيــي. وقــد غطــى حجــاب احلــرب البــاردة - يف ظــل ســيادة احتــكار الدولــة يف الســنوات املاضيــة-  أشــياء 
كثــرة. وقــد  تســبب هــذا يف متثــل الشــخص بشــخصيات خمتلفــة. مــع رفــع ســتار احلــرب البــاردة ، بــدأت الشــخصيات 
يف الظهــور. بــدأ العقــد االجتماعــي يعطــي أمهيــة للديــن. لــو  الحظتــم ، فقــد ظهــرت وثيقــة املدينــة املنــورة مــن أجــل 
حــل املشــاكل و االختافــات القائمــة   يف املدينــة املنــورة. وإنــه مــن املفيــد،  أثنــاء اإلدارة ، أن يديــر مديــرو املهــام 
كل شــيء يف جماهلــم ابلطريقــة املوكلــة إليهــم. حنــن حباجــة إىل إجيــاد آليــات إدارة جديــدة. ســلطتنا هــي األرض كلهــا! 
ميكــن أن يكــون للــدول حــدود. لكــن  حــدودان ال تقتصــر علــى حــدود الــدول. جيــب أن نوجــد حيثمــا كانــت هنــاك 
حاجــة لإلنســانية. اجملتمــع ذاهــب إىل عمليــة صنــع لعبــة جديــدة. و قــد وفــر ذلــك 15 يوليــو. ومــن الضــروري حماولــة 
حــل املشــكات احلاليــة هبــدوء دون الذعــر ودون  النظــر إىل املشــكلة بطريقــة فوضويــة. فمــن املتوقــع  زايدة  االهتمــام 
ابألشــياء الشــعبوية يف املســتقبل القريــب.  ومــن  هنــا فــإن أولئــك الذيــن يتمســكون بقيمهــم ســيصبحون اإلداريــن 
املؤسســن هلــذه األراضــي مــرة أخــرى. سيســتمر منــو تركيــا. وســتواجه مشــاكل جديــدة كلمــا احتلــت مكاهنــا يف العصــر 
اجلديــد. مــن الضــروري واملهــم بشــكل خــاص ملــن يعملــون كمؤسســن وإداريــن االنتبــاه إىل خطــوط التصــدع . املبــاين 
املغلقــة ال جتــذب انتبــاه الشــباب. هــل هدفنــا  ومشــكلتنا الوحيــدة   أن  جنــد  وظيفــة  ملــلء معدتنــا ؟ جيــب أن يكــون 
هنــاك مديــر مؤســس هلــذه اجلغرافيــا. فبينمــا تعيــد تركيــا بنــاء نفســها ، فإهنــا تقــرتب مــن تصفيــة الاعبــن القدامــى. إنــه 
ختــرج النهــاايت واهلامــش إىل قطــب آخــر. حنــن نتحــدث عــن دولــة هلــا قاعــدة عســكرية يف 24 دولــة. علينــا أن حنــاول 
أن نكــون الدرجــة التأسيســية هلــذا املفهــوم.  ســيتم تطهــر البروقراطيــن الذيــن ال يفهمــون ذلــك. تركيــا يف صــراع مــع  
الذيــن ميثلــون العقليــة الســرية واملظلمــة.  جــاء  يف كتــاب )مــن اجليــد اىل املمتــاز( “إن جنــاح أي شــركة ليــس مــن قبيــل 
الصدفة. بل  إن هناك أســباب للنجاح.” و الذين حيققون  التجديد سيســتمرون. جيب أن تكون  من األشــخاص 

املطلوبــن. حنتــاج أن نقــول مــا ســتكون عليــه   قصتنــا ، وأن نزيــل االلتبــاس ومنضــي يف طريقنــا وحنقــق النجــاح.
هنــاك  19  ألــف مهنــة جديــدة زادت مــن 40 ألــف إىل 59 ألــف كمتطلــب عصــري جديــد. و الذيــن خترجــوا مــن 
جامعــات يف تركيــا ليســوا ضمــن  هــذه املهــن. يف الــوالايت املتحــدة اختــذوا قــرارًا إبعــداد قائمــة ابملهــن الــي ســتكون 
مطلوبــة ورفعوهــا. ولكــن عندمــا علمــت )Google( هــذا ، فإهنــا  جهــزت  هلــذه املهــن اجلديــدة جمــاالت جديــدة  

للتوظيــف مــن الكفــاءة عــر تدريــب ملــدة 6 أشــهر. ميكننــا اســتبدال املقدمــة املقتبســة  بعــرق جبيننــا “.

 حّل رئيس وقف بلبل زادة ، تورغاي الدمير ، ضيفا في اجتماعات ال ) 
Zoom ( للسياسة المقبلة التقليدية
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BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) bünyesinde 
yapılacak olan Odak Grup Toplantıları ilki “ Sivil Toplumla Gönüllülük 
ve Gönüllüler Hukuku” konu başlığıyla Bülbülzade Vakfında 
gerçekleştirildi.
İlki gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürü Fatih Ayhan, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 
BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) Başkanı Mehmet 
Ali Eminoğlu, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı. 
Aylık periyotlarla yapılacak olan toplantılarda bir sivil toplum 
yapılanması olarak gelecek vizyonu oluşturma konusunda müzak-
ere edilmesi gereken konu başlıkları ele alınarak gerçekleştirilecek.
8 ay sürecek toplantılarda fikri zenginlik ve çeşitliliğin kurum vi-
zyonu oluşturma sürecinde önemli ölçüde etkili olacağı göz önünde 
bulundurularak alanında uzman ve farklı bakış açılarına sahip 
kişilerle tartışılan konuyu analitik değerlendirme fırsatı oluşturmak 
hedeflenmektedir. Bir tür arama konferansı konseptinde planla-
nacak olan çalışma konu başlığı belirleme, başlıkla ilgili katılımcıların 
tespiti, tartışılacak konunun alt başlıklarının oluşturulması, to-
plantının yapılacağı fiziki ortamın hazırlanması, raportörlerin belir-
lenmesi ve sonuç raporunun hazırlanması aşamalarından geçerek 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Suriye’nin güvenli bölgelerinde faaliyet gösteren Azez, Afrin, El Bab ve 
Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde “Rüzgârı Dizginleyen Çocuk” 
filmi izlenerek tahlil edildi.
Öğrenci, Öğretmenlere ve halka yönelik yapılan film izleme ve tahliline 
çok sayıda kişi katıldı. Merkezlerin çok amaçlı salonunda izlenen film 
öğretmenler tarafından tahlili yapıldı. Film tahlilleri, güvenli bölgelerde 
hayatın normalleşmesi ve insanların kültürel bir faaliyet çevresinde bir 
araya gelinmesi noktasında büyük önem arz ediyor.
Gerçek adı “The Boy Who Harnessed” olan “Rüzgârı Dizginleyen 
Çocuk” filmi bir çocuğun yaşadığı yerin kıtlıktan kurtulması için çaba 
göstermesinin yanında bir başarıya imza atmasını konu edinmektedir. 
Ayrıca film gerçek bir hikâyeden uyarlanmış olarak 2019 yılının mart 
ayında vizyona girmiş ve filmin yönetmen koltuğunda oturan Chiwetel 
Ejiofor aynı zamanda filmin başrol oyuncularından da biridir.
“Denersem yapabilirim, düşüncesiyle yola çıktığımda henüz 14 yaşın-
daydım. Yaşadığımız bölgedeki kıtlık artık dayanılmaz olmuştu ve 
etrafımdaki insanlar teker teker 
ölüyordu. Buna bir son vermeli, en azından denemeliydim. Çevremdeki 
insanların, hatta ailemin bile bana deli gözüyle bakmasını hiç umursa-
madan sadece amacıma odaklandım. Ve başardım da!”

ُعقدت  أوىل اجتماعات جمموعة الرتكيز الي سُتقام يف مقر  BEKAM )مركز أحباث 
ثقافة تعليم العلوم( يف وقف بلبل زاده وذلك حتت عنوان : “حقوق  التطوع  واملتطوعن  

يف  اجملتمع املدين”
وقــد حضــر االجتمــاع الــذي ُعقــد ألول مــرة كل  مــن: فاتــح أيهــان    مديــر عاقــات 
اجملتمــع املــدين يف غــازي عنتــاب ، ورئيــس وقــف بلبــل زاده ، تورغــاي الدمــر ، ورئيــس مركــز 
أحبــاث الثقافــة والتعليــم والعلــوم حممــد علــي إمــن وغلــو ، وممثلــو منظمــات اجملتمــع  املــدين 

واملتطوعــون.
وســتعقد االجتماعــات الشــهرية مــن خــال مناقشــة املوضوعــات الــي حتتــاج إىل التفــاوض 

مــن حيــث خلــق رؤيــة مســتقبلية ملنظمــات  اجملتمــع املــدين.
ابلنظــر إىل أن الثــروة الفكريــة والتنــوع ســيكون هلمــا أتثــر كبــر يف عمليــة تكويــن رؤيــة الشــركة 
، فــإن  اهلــدف  يكــون يف توفــر فرصــة للتقييــم التحليلــي للموضــوع الــذي تتــم مناقشــته مــع 
اخلــراء واألشــخاص ذوي وجهــات النظــر املختلفــة يف االجتماعــات الــي ستســتمر ملــدة 8 
أشــهر . وقــد مت التخطيــط للدراســة ، الــي ســيتم التخطيــط هلــا يف نــوع مــن مفهــوم مؤمتــر 
البحــث ، مــن خــال املــرور مبراحــل حتديــد املوضــوع ، وحتديــد املشــاركن ذوي الصلــة 
ابملوضــوع ، وإنشــاء العناويــن الفرعيــة للموضــوع الــذي ســيتم مناقشــته وإعــداد البيئــة املاديــة 

الــي ســيعقد فيهــا االجتمــاع وحتديــد املراســلن وإعــداد التقريــر النهائــي.

مت  حتليــل  فلــم  “ال تفقــد  األمــل”  مــن خــال  مشــاهدته  يف  مراكــز األانضــول  الثقافيــة يف 
املناطــق  الســورية اآلمنــة  ، يف  اعــزاز  وعفريــن  والبــاب  وجرابلــس حيــث  يتــم  تنظيــم الفعاليــات  

هنــاك .
شــارك   الكثــر مــن اجلمهــور  يف مشــاهدة  وحتليــل الفيلــم  املوجــه للطــاب واملعلمــن واجلمهــور. 
و يُعــد الفيلــم أحــد أفضــل األفــام علــى مــر الزمــان  ، وقــد انل  الفلــم استحســااًن كبــرًا لرســائله الــي  
قدمهــا .  وأثنــاء مشــاهدة فلــم  ) The Pursuit of Happyness (   ابمســه األصلــي ) 
ال تفقــد األمــل ( والــذي حيكــي عــن النهــوض مــن األســفل والدرامــا واألســرة ، حيصــل املــرء علــى 
فرصــة للتفكــر يف أشــياء كثــرة.  يــدور الفيلــم حــول عــدم االستســام والتمســك ابحليــاة. الفيلــم  
الــذي جــاء مــن إخــراج غابرييــل موشــينو ، عبــارة عــن فيلــم ســينمائي أبســلوب درامــي لســرة حيــاة 
كريــس غاردنــر. يف الفيلــم ، يظهــر كريــس جاردنــر )Will Smith( كرجــل متــزوج ولــه ابــن 
صغــر ، حيــاول كســب لقمــة العيــش مــن خــال بيــع جهــاز طــيب يقيــس كثافــة العظــام ، لكــن األمــور 
ال تســر معــه   علــى مــا يــرام.  إنــه يف احلقيقــة ، شــخص جمتهــد وحــازم وصــادق ، لكــن األمــور 
تســوء معــه  . هلــذا الســبب ، تصبــح حيــاة كريــس أكثــر صعوبــة ، حيــث يواجــه مشــاكل مــع زوجتــه 
يف املنــزل.  هــذا  الفيلــم يــدور حــول األب واالبــن وحيتــوي علــى الكثــر مــن الدرامــا. وكمــا  يفهــم  
مــن عنــوان الفيلــم “ ال تفقــد االمــل “  الــذي يقــدم ملخًصــا للفيلــم ؛ فإنــه يكشــف عــن  ضــرورة  

اتبــاع   أحامــه ، وأن كل أنــواع التضحيــات والصعــوابت جيــب حتملهــا مــن أجــل هــذه القضيــة.

 )BEKAM( عقد أول اجتماعات مجموعة بيكام
التركيزية 

تحليل فيلم »ال تفقد األمل« في مراكز األناضول  
الثقافية

BEKAM Odak Grup Toplantılarının
 İlki Gerçekleştirildi

Anadolu Kültür Merkezlerinde “Rüzgârı 
Dizginleyen Çocuk” Filminin Tahlili Yapıldı 



13

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

10 Ocak 2023 Gaziantep’teki Suriye Siyasi Salonu, Sabt Par-
tisi”nin  Başkan Yardımcısı Sayın Iyad El-Taki ile önemli bir 
diyalog toplantısı düzenledi. 
El-Taki, (Sabt Partisi)  ve  onun Esad’ın zulmü   karşısında 
Suriye ulusal liberal partisi olarak varlığının önemi hakkında 
konuştuğu siyasi bir sunum yaptı. Bu hareketin,2017’den beri 
değişim Güçleri Ulusal Koordinasyon Otoritesi’nin ayrılmaz 
bir parçası olduğuna dikkat çekti. 
Sayın El-Taki, Suriye devriminin değişmezleriyle örtüşen Su-
riye ulusal birliğini tartışmanın önemine değindi. Ayrıca eşi 
görülmemiş bir siyasi çekişme durumu içinde parçalanmış 
Suriye muhalefeti gerçeğine de dikkat çekti. 
“ Siyasi Salon” üyelerinin ve Suriye meselesiyle ilgilenen 
seçkin bir Suriyeli grubunun katıldığı toplantıda, diyalog 
zengin ve önemliydi ve bir miktar fikir birliği sağladı. Aynı za-
manda, Koordinasyon Komitesi’nin önerileri arasında birçok 
tutarsızlıklar ve görüş farklılıkları ortaya çıktı. Suriye cemaa-
tinin Gaziantep’teki bünyesinde gerçekleştirilen oturumda, 
Koordinasyon Komitesi’nin tezleri ile Suriyeli katılımcılar 
arasında birçok tutarsızlık ortaya çıktı.

أقــام الصالــون السياســي الســوري يف عينتــاب لقــاًء حــواراًي مهًمــا مــع الســيد إايد 
التقــي انئــب رئيــس )تيــار ســبت(،  بتاريــخ 10 كانــون اثين/ ينايــر 2023، 
حيــث قــدم التقــي عرًضــا سياســًيا حتــدث فيــه عــن )تيــار ســبت( وأمهيــة وجــوده 
كتيــار ليــرايل وطــي ســوري يف مواجهــة البغــي واالســتبداد األســدي، وأشــار 
إىل أن هــذا التيــار هــو جــزء اليتجــزأ مــن هيئــة التنســيق الوطــي لقــوى التغيــر، 
وذلك منذ عام 2017. األستاذ إايد أشار أيًضا إىل أمهية اإلجندال يف حُلمة 
وطنيــة ســورية، تلتقــي علــى ثوابــت الثــورة الســورية، منوًهــا إىل واقــع املعارضــة 
الســورية املتذرر واملتشــظي، ضمن حالة من الفوات السياســي مل يســبق هلا أي 
مثيــل. وقــد حضــر اللقــاء أعضــاء مــن )الصالــون السياســي( وجمموعــة متميــزة 
مــن املهتمــن الســورين ابلشــأن الســوري، وكان احلــوار ثــراًي ومهًمــا أنتــج بعــض 
التوافقــات، ويف نفــس الوقــت فقــد ظهــرت للســطح الكثــر مــن التباينــات بــن 
أطروحــات هيئــة التنســيق واحلضــور الســوري النخبــوي يف اجللســة الــي جــرت يف 

مقــر اجلاليــة الســورية يف عينتــاب.

               لقاء الصالون السياسي في عينتاب مع 
إياد التقي/ تيار سبت

Gaziantep’teki Siyasi Salonu İyad El-Taki 
ile -Sabt Partisi- hakkında buluşması

El-Bab Anadolu Kültür Merkezi öğretmenleri 3 
haftalık aldıkları eğitim sonunda başaralı olan 
öğretmenlere laptop dağıtımı El-Bab Kültür Merkez-
inde iş birliği yapılan kurumlar ile gerçekleştirildi. 
Merkezlerimiz bünyesinde eğitim veren öğret-
menlere yönelik 3 haftalık seminer kuşağı ile di-
jitalleşme eğitimi verildi. Eğitim sonunda başarılı 
olan öğretmenlere lap top dağıtımı gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen dağıtım organizasyonunda El-Bab 
Eğitim Müdürlüğü, El-Bab Müftülüğü ve Gaziantep 
Valiliği danışmanları ile merkez öğretmenleri katılım 
sağladı.
Gaziantep Valiliği danışmanlarından Mehmet Ak-
baş ve Rıdvan Koca Gaziantep İl Müftülüğü Suriye 
Koordinatörlüğü ve Yerel Meclis yetkilileri tarafından 
hediyeler takdim edilerek program sonlandırıldı.

املؤسســات  مــع  الثقــايف  البــاب  مركــز  أقيمــت يف  الــي  الــدورة  هنايــة  يف 
املتعاونــة. والــي اســتمرت 3 أســابيع ، مت تســليم أســاتذة مركــز األانضــول 

الثقــايف يف البــاب حواســيب حممولــة.  
مت تقــدمي تدريــب علــى الرقمنــة مــع جيــل مــن النــدوات ملــدة 3 أســابيع ، 

وذلــك للمعلمــن الذيــن ســيقدمون التدريــب داخــل مراكــزان.
ويف هناية التدريب ، مت توزيع أجهزة الب توب على املدرسن الناجحن. 
ويف هــذا الســياق شــاركت مديريــة تربيــة البــاب ودائــرة اإلفتــاء يف البــاب 
ومستشــارو حمافــظ غــازي عنتــاب واملدرســون املركزيــون يف تنظيــم التوزيــع.

وقــد انتهــى الرانمــج بعــد تلقــى مستشــارا حمافــظ غــازي عنتــاب حممــد 
أكبــاش وريدفــان كــوكا هــدااي مــن املنســق الســوري ملفــي حمافظــة غــازي 

عنتــاب ومســؤويل اجمللــس احمللــي.

Anadolu Kültür Merkezi Öğretmenlerine Laptop Hediyesiهدية كمبيوتر محمول لمعلمي مركز األناضول الثقافي
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تســعى تركيّــا عــر قنواهتــا الديبلوماســية ووســائل إعالمهــا لإلحيــاء، ورمبــا للتأكيــد، أبّنــا 
ــة مــع ســلطة األمــر الواقــع يف دمشــق، ولعــّل   قــد حســمت أمرهــا ابجتــاه بنــاء عالقــة طبيعّي
النكوصيّــة  الرتكيــة جــاّدة يف مقاربتهــا  الدفــاع مؤخــراً  يشــي أبّن احلكومــة  لقــاء وزيــري 
اجلديــدة للملــّف الســورّي، ويف عزمهــا علــى إعــادة املهّجريــن الســوريني لديهــا إىل ذات 
املــدن واملناطــق الــي اقتلعــوا منهــا، كــي يســتعيدوا أمنهــم وحياهتــم الطبيعيــة يف بالدهــم 
ــرة، بضمــاانت ســيتّم انتزاعهــا مــن ذات النظــام الــذي دّمرهــا.  غــر أّن التصرحيــات  املدّم
املتواتــرة وخباصــة تلــك الــواردة علــى لســان وزيــري اخلارجيــة والدفــاع الرتكيــني ختتلــف يف 
جوهرهــا عمــا ميكــن فهمــه مــن الســياق الســابق، حيــث تؤكــد علــى أن القــرار 2254 هــو 
اإلطــار واحملــّدد الوحيــد للحــراك السياســي والديبلوماســي الرتكــّي الــذي تقــوم بــه ابجتــاه 
معاجلــة املســألة الســورية، وأّن تركيــا ال ميكــن أن تتخلّــى عــن دورهــا اإلجيــايّب، وعــن التزامهــا 

األخالقــّي واإلنســاينّ يف ســبيل إنــاء معــاانة الســوريني وإجيــاد حــّل عــادل لقضّيتهــم. 
بــكّل األحــوال فإننــا ال نعتقــد أّن مــا حيصــل مــن لقــاءات وتصرحيــات ميكــن تفســره علــى أنــه 
رغبــة تركيــة يف إجــراء مصاحلــة مــع نظــام اإلجــرام الكبتاغــوين األســدّي، ويف إعــادة تعوميــه 
ــّل إن القــراءة  ــداً مــن الشــّر واملــوت. ب أو تطعيــم شــجرته الشــيطانّية كــي تنبــت وتثمــر مزي
ــة للوقائــع واملســتجّدات تشــر إىل أّن جــذور نبتــة الشــؤم هــذه قــد تعفنــت، وأوان  الواقعّي
الســقوط واحلســاب ابت قريبــاً، وأّن الوقــت يضيــق؛ فحبــال العدالــة أطبقــت علــى عنــق 
نظــام اإلجــرام الكبتاغــوين؛ وال أبس مــن صفقــة معــه يقــّدم فيهــا، بصفتــه التمثيليــة املمنوحــة 
لــه مــن اجملتمــع الــدويل، بعضــاً مــن التنــازالت ميكــن االســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا مســتقباًل 
مبــا يضمــن املصــاحل االســرتاتيجية واألمــن القومــي للدولــة الرتكيــة.  رمبــا تشــبه هــذه الصفقــة 
تلــك الــي يعقدهــا املّدعــي العــام القضائــي مــع اجملــرم كــي يقــّر ويعــرتف ابملزيــد ممــا مل يتمكــن 
مــن احلصــول عليــه بوســائل خمتلفــة مقابــل اســتبدال العقوبــة أبخــرى، كأن يســتبدل اإلعــدام 
ابملــوت شــنقاً ابإلعــدام جلوســاً...، وإالّ عــن أيّــة مصاحلــة وأيّــة ضمــاانت ميكــن احلديــث يف 
احلالــة الســورية؟  هــل ســيكون الضامــن لعــودة طوعيّــة وحيــاة آمنــة للنازحــني واملهجريــن هــو 
ــر  ــه الــذي اعتقــل وقتــل واغتصــب أبناءهــم ونســاءهم وشــيوخهم، وعّط نظــام اإلجــرام ذات

جثامــني أطفاهلــم بغــاز الكلــور والســارين؟ 
أم إّن الضامــن هو«الروســّي« دّب الســالم األمحــر وصاحــب اليــد الشــوهاء يف إغــراق 
ســوراّي ابلــّدم؛ وإمطــار مسائهــا ابلفوســفور والعنقــودّي والكيمــاوّي؛ ومئــاٍت مــن أســلحة 

التدمــر الشــامل الــي جّرهبــا يف اللحــم الســورّي احلــّي؟
وبعــُد فاملصاحلــة مــع مــن؛ وبــني مــن ومــن؟ هــل تكــون بــني الضحيّــة واجملــرم وهــل ينبغــي 
للقتيــل أن يعتــذر ويطلــب الســماح مــن القاتــل؟ وأن يرجــوه العفــو واألمــن واحليــاة الكرميــة 
والســالم؟ مثّ إىل أيــن يعــود النــازح واملهجــر ويف أّي األمكنــة ســيحظى ابألمــن والســالم؟  
هــل  تــراه يتمــّدد بــني ركام البيــوت املختلطــة بعظــام األبنــاء ومجامجهــم املثقوبــة برصــاص  
البنــادق وشــظااي القذائــف والراميــل املتفجــرة، أو لعلّــه جيــد الســكينة بــني مــا تبقــى مــن 
جدرانــا املزركشــة ابلــدّم وبقــااي األحشــاء امللتصقــة علــى إمسنتهــا البــارد؟ هــل يتنســم عبــق 
اليامســني يف املقابــر اجلماعيــة الــي تنتشــر يف شــوارع مدينتــه ومتــأ أطــالل حدائقهــا املندثــرة، 
أم تــراه يســرتيح حتــت ظــالل زيزفــون القبــور املنبوشــة مبخالــب جنــود األســد؛ وشــبيحته 

األليفــني املســاملني؟
إّن إعادة النازحني واملهجرين إىل مملكة نظام الكبتاغون اإلجرامّي تعين املقامرة  أبرواحهم 
املعّذبــة أصــاًل، فمــن ســينجو مــن االغتيــال أو االختطــاف واالعتقــال ســينضّم إىل قائمــة مــن 
بقــي مــن املســاكني رهينــًة يف مســاخل األســد ينتظراملــوت جوعــاً وبــرداً وذاًل وقهــرًا.  إّن ســوء 
معاملــة الضحيّــة وإمهاهلــا وممارســة التمييــز حبقهــا، أو التقصــر يف محايتهــا ودعمهــا الســتعادة 
ــل ازدراء للعدالــة وتقويضــاً للمبــادئ والقيــم اإلنســانية، مثّ إّن إكــراه الضحــااي  حقوقهــا ميّث
علــى تقــدمي التنــازالت يعــّد تفريطــاً ابحلقــوق ويعّرضهــا ملأســاة أخــرى أشــّد وطــأة وإيالمــاً 
وقســوة.  املصاحلــة إمنــا تكــون بــني أبنــاء البلــد املتضرريــن مــن الطغيــان، إذ هــم يف احلقيقــة 
ضحــااي مــن مجيــع األطــراف املكونــة للشــعب، واملصاحلــة ليســت إســقاطا للحقــوق كمــا أّنــا 
ليســت تنــازال مــن قبــل الضحــااي عــن حقهــم يف العدالــة ويف مســاءلة اجملرمــني. وابلرغــم مــن 
ــة ال ميكــن هلــا أن  الكلــف الباهظــة ومــن تداخــل القانــوينّ ابلسياســّي فــإّن املصاحلــة الوطنّي
تتــّم دون كشــف احلقيقــة واحلســاب، فــال بــّد مــن مســاءلة مرتكــي جرائــم احلــرب واجلرائــم 

ضــّد اإلنســانية وحماســبتهم أاّيً كان موقعهــم أو انتماؤهــم.

المصالحة بين الضحايا

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Mağdurlar Arasında  Uzlaşma

Kültür Bölüm Başkanı

Türkiye, diplomatik kanalları ve medyası aracılığıyla Şam’daki fiili ik-
tidarla normal bir ilişki kurmaya karar verdiğini öne sürmeye ve belki de   
bunu  doğrulamaya çalışıyor. Belki de iki savunma bakanının yakın tarihli 
görüşmesi, Türk hükümetinin Suriye konusuna  yönelik yeni  yaklaşımın-
da ve yerinden edilmiş Suriyelileri yerinden edildikleri şehirlere ve bölge-
lere iade etme kararlılığında ciddi olduğunu gösteriyor. Bu, onu yok eden 
aynı rejimden alınacak garantilerle, yok edilen ülkelerindeki güvenlikler-
ini ve normal yaşamlarını yeniden sağlamak içindir. Ancak, özellikle Türk 
dışişleri ve savunma bakanları tarafından sık sık yapılan açıklamalar, önce-
ki bağlamdan anlaşılabilecek olandan özünde farklıdır. Türkiye  2254 sayılı 
Kararın, Suriye sorununu ele almak için yürüttüğü siyasi ve diplomatik hare-
ketin çerçevesi ve tek belirleyicisi olduğunu teyit eder. Ve Türkiye, Suriyelile-
rin ıstırabını sona erdirmek ve davalarına adil bir çözüm bulmak için pozitif 
rolünden, ahlaki ve insani taahhüdünden vazgeçemez.. Herneyse, görüşm-
eler ve açıklamalar açısından yaşananların, Türkiye’nin Esad Captagonian 
canî rejimiyle uzlaşma arzusu olarak yorumlanabileceğine inanmıyoruz. 
Ayrica  amacın onu yeniden su yüzüne çıkarmak veya onun şeytanî ağacını 
aşılamak  ve  onun filizlenip daha fazla kötülük ve ölüm taşıması olduğu-
na da  inanmıyoruz. Aksine, olayların  ve gelişmelerin gerçekçi bir şekilde 
okunması, bu karamsarlık bitkisinin köklerinin çürüdüğünü, hesaplaşma  
zamanının yakın  ve bu sürenin kısa olduğunu gösterir. Zira Captagon suç 
rejiminin boynundaki adalet halatları gerildi. Uluslararası toplum tarafın-
dan kendisine tanınan temsili sıfatıyla, stratejik çıkarları ve ulusal güvenliği 
garanti altına alacak şekilde gelecekte yararlanılabilecek ve gelecekte 
üzerine inşa edilebilecek bazı tavizler teklif ettiği bir anlaşmada yanlış bir 
şey yoktur.  Belki de bu anlaşma, adli savcının, idamı asmak yerine   otur-
arak  değiştirmek gibi  ve suçlanan  kişiye   çeşitli yollarla elde edemediği 
şeyleri daha fazla itiraf ettirerek ve kabule zorlamak  içindir.... Yoksa Suri-
ye örneğinde nasıl bir uzlaşmadan, hangi garantilerden bahsedebiliriz? 
Yerinden edilmiş kişiler için gönüllü geri dönüşün ve güvenli bir yaşamın 
garantörü, onların çocuklarını, kadınlarını ve yaşlılarını tutuklayan, öldüren 
, tecavüz eden ve çocuklarının vücutlarına klor ve sarin gazı bulayan aynı 
canî rejim mi olacak?
Yoksa  bu barışı , Suriye’de yüzlerce  insanı üzerinde test ettiği kitle imha 
silahı ile kana bulayan - Rus - kızıl ayısı mı   gerçekleştirilecekti ?
ondan  sonra; Kiminle ve kimin arasında uzlaşma? Mağdur ile suçlu arasın-
da mı ve öldürülen kişi özür dilemeli ve katilden af   dilemeli mi ve ondan af, 
güvenlik, düzgün bir yaşam ve barış istemek?
O halde yerinden edilenler  nereye dönecek, hangi yerlerde huzur ve güven 
bulacaklar? Onu, kafatasları tüfek mermileri, mermi şarapnelleri ve pat-
layıcı varillerle delinmiş çocukların kemikleriyle karışık evlerin molozları 
arasında yatarken görüyor musunuz? Ya da belki de kana bulanmış duvar-
larından geriye kalanlar ve soğuk çimentosuna yapışmış bağırsak kalıntıları 
arasında huzur buluyor? Şehrinin sokaklarına yayılmış, dağınık bahçeleri-
nin yıkıntılarını dolduran toplu mezarlarda yasemin kokusu mu alıyor, yoksa 
Esad askerlerinin pençeleriyle kazdığı mezarların ıhlamurunun gölgesinde 
dinlenirken mi görüyor? Ve evcil hayvan dostu haydutları?
Yerinden edilenleri suçlu Captagon rejiminin krallığına geri döndürmek, za-
ten işkence görmüş ruhlarıyla kumar oynamak anlamına gelir.Suikasttan, 
adam kaçırmadan ve tutuklanmadan sağ kurtulan herkes, Esad’ın mez-
bahalarında rehin kalan, açlıktan, soğuktan, aşağılanmadan ve baskıdan 
ölmeyi bekleyenler listesine katılacak. . Mağdura yönelik kötü muamele ve 
ihmal, ona karşı ayrımcılık uygulanması veya haklarını geri kazanması için 
onu koruyup desteklememek, adaleti küçümsemeyi ve insani ilke ve değer-
leri baltalamayı temsil eder. O halde mağdurları taviz vermeye zorlamak 
bir hak ihmali olarak görülmekte ve onları daha ağır, daha acılı ve daha 
acımasız başka bir trajediye maruz bırakmaktadır.
Uzlaşma, yalnızca tiranlıktan etkilenen ülke halkı arasındadır, çünkü onlar 
aslında halkı oluşturan tüm partilerin kurbanlarıdır. Uzlaşma haklardan fe-
ragat anlamına gelmediği gibi mağdurların adalete ulaşma ve suçlular için 
hesap verebilirlik hakkından da feragat etmesi değildir. Fahiş maliyetlere ve 
hukuki ile siyasi olanın örtüşmesine rağmen, ulusal uzlaşma, gerçekler or-
taya çıkmadan ve hesaplaşmadan gerçekleşemez. Savaş suçları ve insan-
lığa karşı suçların failleri, bulundukları yere veya bağlantıya bakmaksızın 
hesap vermelidir.
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 قبل أن ننتقل إىل احلديث عن أهم أفكار ابن سينا وأقرانه اآلخرين، نوّد أن نتذّكر معاً أهم 
األعالم العرب الذين كان هلم دور رئيس يف توطيد دعائم احلضارة احلديثة، حيث برع الرازي 

وابن سينا وابن النفيس يف الطب، وانتقدوا كثرًا من آراء جالينوس، وأسهم جابر بن حيان 
إسهامات جليلة يف الكيمياء والصيدلة، واشتهر ابن البيطار يف كتاابته حول النبات. وأوجد 

اخلوارزمي اجلر يف زمن املأمون. ويُعتر البّتاين من عباقرة العامل يف علم الفلك، وقد ُأطلق عليه 
لقب بطليموس العرب.   

  واكتشف اإلدريسي منابع النيل، 
وكان للبروين آراء جغرافّية قّيمة يف 

عصــره. ويـَُعــّد ابــن اهليثم من أكر 
الطبيعيني يف القرون الوسطى. 

أما ابن املقّفع فقد أقّر بنسبّية احلقيقة 
الي يصل إليها اإلنسان. من أشهر 

ترمجاته )كليلة ودمنة( وأشهر مؤّلفاته 
)األدب الصغر( و )األدب الكبر(. 
رأى ابن املقفع أن العقل هو أفضل 
ما رزق هللا تعاىل عباده، فالعقل هو 

دعامة اإلنسان حيث ال يستطيع دفع 
ضرر أو جلب منفعة إالّ به. وقد تبعه 

الَنظَّاُم يف متجيد العقل، بل متادى 
يف نقد العلماء والعاّمة وعاداهتم وخرافاهتم وإميانم ابجلّن والغيالن. وهو يفّسر مصدر هذا 

الضالل بتتّبع اترخيه النفسي والرتبوي واالجتماعي، فيوّضح كيف يتحّول الوهم إىل عقيدة، 
وينقلب اخليال إىل حقيقة هلا قوة البداهة الكاذبة، ومصدر ذلك كّله فقدان الروح االنتقاديّة.
  وقد سبقت عقلّية النظّام زمنها ابعتماده على الشك والتجربة، يقول: ) مل يكن يقني قط، 

حىت صار فيه شك(. ويقال إنّه سقى احليواانت مخراً لرصد أتثر ذلك عليها.
  وحني جاء اجلاحظ، تلميذ النظّام، اشتهر بقوله: ) ليس يشفيين إالّ املعاينة ( مع إدراكه 
أن احلواس قد ختطئ وأن اخلرة قد ختدع، فالبد من االحتكام إىل العقل، والبد من الشك 
الواعي، ألن معرفة مواضع الشك وحاالته تبنّي مواضع اليقني وحاالته. وخّلق اجلاحظ أاثراً 

كثرة من بينها )احليوان( و)البيان والتبيني( و)البخالء ( وغرمها.
  مث جاء املّعري الذي آمن ابلعقل وقدرته، ومتّيز أبنه بقي نباتياً ال أيكل حيواانً وال منتجاته، 
كما بقي عزابً طوال حياته، وأصيب ابلعمى وهو يف الثالثة من عمره. من أشهر آاثره )ِسقط 

الّزند( و)اللزوميات( و)رسالة الغفران( وغرها. 
حتّدث املّعري عن فساد السياسة الي تتحّول عن غايتها فتصبح مطّيًة جللب منفعة خاّصة، 

بداًل من كونا مسؤولية صعبة، يقول: 
ُملَّ املقـاُم فكم أعاشـُر أمَّـًة              أمرت بغر صـالحها أمـراؤها

ظلموا الرعّية واستجازوا كيدها              وَعدوا مصاحلَها وْهم أجراؤهـا
  ولكّنه حاول – بطريقة أخرى الرهنة على كرايئه الي ال تستسلم وال تستكن، وإمنا تدعو 

ملقاومة الظلم والفساد :   
إذا مل تقم ابلعدِل فينا حكومًة         فنحُن على تغيرها ُقدرَاُء

  وعموماً فقد حتّيزت أفكار املّعري ابلسوداوية والتشاؤم 
     تعٌب كّلها احلياُة فما أعــ          َجُب إالّ من راغٍب ابزدايِد 

  إنه شاعر متشائم إذ رأى الفساد يف كّل مكان، فاحلكم فاسد، وفوضى السياسة تعكس 
فساد أرابهبا الذين اليصلون إىل السلطة إالّ ابملكر واخلداع:

    فأمرُهم انل اإلمـارة ابخلنـى          وتقيّـهم بصالتـه متصـّيُد

    كن من تشاء مهّجناً أو خالصاً          وإذا ُرزقت فأنت أنت  الّسيُد 
   ورأى أّن الشرَّ خطرٌة يف اإلنسان، ورفقاء السوء يفسدون حىت اخلصال احلسنة، ولكّن 

اإلنسان ابلتدريب وامِلران يستطيع أن ُيصلَح شأَن نفسه بعد أن يتّمسك إبرادة صلبة تقاوم 
مغرايت اهلوى.

واملّعري يعتقد أبمهّية العقل، ولكّنه ال مينحه العصمة، لذلك نراه يقول:
        سألتموين فأعيتين إجابتُكم               مـن اّدعى أنّه داٍر فقد َكـَذبـا

ا               أقصى اجتهادي أن أظنَّ وأحُدسا       أّما اليقنُي فال يقنَي، وإمنَّ
     فحىّت العقل الذي ألف به، يبدي تشّككه فيه، مما يدل على رؤية احلياة من خالل منظار 

معتم.
       وقد رأى أن املعاملة احلسنة مهّمة إىل جانب طقوس العبادة، بل قد تفوقها أمهّية، 

يقول:
   تومهَت اي مغروُر أّنك ديَـٌّن             علـيَّ مييـُن هللِا مـالَك ديُن

    تسُر إىل البيِت احلراِم تنّسكاً             ويشكوَك جاٌر ايئـٌس وخديُن
وحتّدث عن احتيال الواعظني الذين أيمرون ابلّر وينسون أنفسهم .. وكثراً ما تتناقُض أقواهُلم 

مع أفعاهلم:
      رويَدَك قد غررَت وأنَت حرٌّ              بصاحِب حيلٍة يَِعــُظ النساَء
       حيّرم فيُكم الصهباء  ُصبحاً               ويشرهُبا على َعمـٍد مسـاَء

       يقوُل لكم غدوُت بال كساٍء                 ويف لّذاهتِا َرَهَن  الكـسـاَء
       إذا فعَل الفىت ما عنُه يَنهى               فمن جهتنِي، ال جهٍة، أساَء

  وحتّدث عن أضرار اخلمرة وآفاهتا وشرورها، وذكر أّنا تُفسد األهَل وتفّرُق األصحاب 
وتتلف املال. واستنكر املذاهب الي تدعو إىل اإلابحة.

  لقد جال املعري يف نطاق األفكار جولًة واسعة، فنظر يف األخالق وحّلل أصوهلا، وعّلل 
ظواهرها. وأتّمل اجملتمع فتّحرى مفاسَدُه، وحّذر من آفاته، ودعا إىل اخلالص من شرور 

احلياة، ابعتزاهلا، ممّا أّدى به إىل الزهد يف الدنيا، واليأس من صالح أحواهلا.
 ولو أتيحت الفرصة للمعري كي يستعذب املوسيقى جلّنب نفسه الكثر من اآلالم.   

لقد أتقن العرب املوســيقى حىت جعلوها علمًا، وأوجدوا له القواعد الرايضية الثابتة، وكان من 
أشهر علماء املوسيقى الفارايب الذي تعّرفنا على حكايته مع املوسيقيني يف بالط سيف الدولة 

يف حلب، حيث عزف الفارايب مقطوعاته الشهرة، مث ترك الناس نياماً وخرج .

ي
م الثقاف

س
الق

ان
ّ
       د. محمد جمال طح

        كاتب وباحث سوري

سوداوّية المعـري
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ي 
م الثقاف

س
الق

عبدالعليم زيدان

يا أّم أحمد

  شاعر سوري

  عبد القادر حّمود

 شاعر وكاتب سوري

غنائيات
لقادٍم ال هوّية له...

انزحة... صادفتها يف الطريق تبكي وتشكو
***

رفقاً بقلي فما يبكيِك أبكاين
فارقُت أهلي وأحبايب وجراين

اي أنِت مثلي بال أرٍض بال وطٍن
عنوانِك اآلن اي أختاُه عنواين

النبُّ ضاع فال طعٌم ألغنيي
وقد أرَقُت على األواتر فنجاين

رفقاً بقلي.. وهذا الّصبُح منكسٌر
أَما تريَن أبّن الفقَد أضناين؟؟

حايل كحاِل ألوٍف مّسهم ضرٌر
انموا على الوعد قاصيهم كما الّداين

يستنظرون هطوَل الغيم يف ولٍه
والعيُش يُعصُر من ذلٍّ وحرماِن

برٌد هناك وبرٌد يف هناَك هنا
والكّل يغرُق يف أحالِم برداِن

كّفي دموعِك إّن الدمع يؤملين
اي أّم أمحَد قد هّيجِت أشجاين

بيي سليٌب وبوُم الّشؤم ساكنُه
منُذ الّنزوح بدمِع الباِب انداين

يل يف حضورك أنٌس ال يفارقين
فمن سيؤنُس بعد اهلجر جدراين؟

***

يف غابِة الشَّوِك العنيِد
ُد النَـّْزَف القدمَي آبخٍر.. ُأَضمِّ

وُأجيُل َعييْن
يف كّل انحيٍة، وأمضي 

 ابحثاً عن زهرٍة محراَء...
أو خضراَء...
أو صفراء...
أو زرقاَء...

أيََّة زهرٍة كانْت
أعانُق يف نداها طفلًة نفضْت غباَر اآلِه 

وانطلقْت أبنقى رقصٍة
وأرقِّ حلِن

َعبـََرْت حواجَز غربي...
طارْت إيلَّ كما النسيِم

وقبَـَّلْتين
***

لو تكريَن )حبيبي(
تتوهجنَي كما القرنفِل...

تطلقنَي حبانِة الّرؤاي ضفائَر َشْعِرِك الّذهيِّ
أخلُد للتأمُِّل حلظًة

وأذوُب يف صمِت املَدى
***

لو تكريَن...
تكفُّ أورديت عن الرّتحاِل...

أصمُت كالعبِر
وكالندى

***
لو تكريَن...

ُأغافُل احلزَن اّلذي أودى أبسراري
وأمضي إىل عينيِك...

أودُِع ما لديَّ مَن األمْل
أغفو 

.. بعيداً عن عيوِن الشكِّ
عّلِك حتضريَن...

ومتلئنَي يباَس أحالمْي 
أبلواِن الُقَبْل

***
وميّر عاٌم

مثَّ عاٌم آخٌر
يتوالُد الّشوُك العنيُد..

وختتفي آاثُران، وخرائُط النَّجوى الي كّنا
حُنَّمُلها خطاايان...

وحَنِْمُلها كأيِّة دميٍة ممّا هتاديناُه...
وممّا مل يكْن

 ،.. وميرُّ
 ... مثَّ ميرُّ

لكْن ال مكاَن يلمُّ حنَي الرِد أشتاَت األحبَِّة...
ال... 

وال....
ال...

ال َوَطْن.
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قراءة يف قصيدة الشاعرة الرتكية اجني اوكوموش )قصيدة يف زمن اهلجرة(
تتميز الشاعرة اجني أوكوموش بعالقة خاصة مع الطبيعة، فالعناصر ليست صامتة جامدة، 
بل هناك أتثر وأتثر، ميكن أن نقول هي رومانسية املشرب، متقت العنف والقتل واحلرب، 

رمبا تذكران حنن بقصائد الشاعرة العراقية انزك املالئكة، ولكن هناك فرق واضح يف 
األسلوب والرؤية، فنازك سوداوية و الليل عندها طويل وطاغي، والزمن أو املوت عند 
انزك غول يرتبص هبا يف كّل مكان، لذلك جتد االشجار والسماء واألنار كّلها يف لون 
رمادي أو أسود مرعوب ومرعب. بينما عند الشاعرة الرتكية أجني أوكوموش خمتلف. 
فاغلب قصائدها مفعمة ابحلياة والتفاؤل. حتب الفجر والنور. وهلذا عندها عناصر 

الطبيعة مفرحة وزاهية. مرحة، متفائلة، وحساسة. والقمر يكون سعيًدا أو حزيًنا وفق حالة 
اإلنسان، واألشجار واألنار واجلبال والرايح تغين وتشارك اإلنسان حني يكون فرًحا، 

وتقــدم لــه العــزاء حني يكون حزيًنا. 
لست بصدد املقارنة بني الشاعرتني وهي تستحق دراسة مطولة، لكن أقف هنا عند فلسفة 
احلياة واملوت من منظور اجني عر قصيدهتا )قصيدة يف زمن اهلجرة( الي أهدهتا للمهاجرين 

أو كما قالت هي: للذين ال جغرافيا هلم.  
اهلجرة تعين ترك األرض الي ألفتها، لكن هل من هجرة كاملة؟  وميكن السؤال بطريقة 
خمتلفة، ألن اإلنسان الذي يهاجر لسبب ما، واهلجرة عموماً قاسية، فيها فراق إجباري 

وليس طوعياً، والسؤال ما الذي يبقى من املهاجر وما الذي يرحل معه؟ 
 تذكران الشاعرة الرتكية أجني أوكوموش بثنائية اإلنسان. فهو مزيج من الروح واجلسد. 

الفراق بينهما يتم عند املوت. وألّن اهلجرة حياٌة ال مواتً طبيعياً، فإّن جزًءا من هذه الروح 
يبقى متعلقاً ابملكان الذي ولدت ومنت فيه، ومهما حاول اجلسد أن ينقل معه ما يستطيع، 

لن يقدر على نقل روحه معه كاماًل.
قصيدة الشاعرة من النوع الوجداين الذايت. رومنطيقية الشكل. حتوي عناصر شعرية رفيعة 
املستوى. وبناء القصيدة شّيد على التوازي. البقاء مقابل الرحيل. صعود وهبوط. ومفتاح 

القصيدة كلمة )البقاء( الي تكرر يف كل مقطع. وتتناول القصيدة على شكل رابعيات 
وعر مشاهد )دورات مخس(. أربعة مقاطع متثل تعاطف الشاعرة مع مراحل اهلجرة، 

وتكون الذروة يف املقطع الرابع حيث يشهد صراًعا تراجيداي بني جسد الشاعرة وروحها. 
أما املقطع اخلامس، هو بدء دورة جديدة، دورة الرحيل مع فارق كما سيتوضح الحًقا.

 احلركة العامة للقصيدة دائرية، تكتمل الدورة كاملواسم األربعة مث تعود لتبدأ من جديد، 
إنا قضية احلياة واملوت.  ويف كل دورة جند ثالث حركات، حنو األمام وحنو األعلى وحنو 
األسفل، وال جند حركة لوراء كما يف قصائدان العربية، حيث حركة العودة للماضي جزء ال 

غىن عنه يف أديباتنا.  نشهد حركات صعود وهبوط، أي فعل ورد فعل، مع استمرار املضي 
حنو األمام. واقتضت عملية عدم حتديد املكان لتعومي الزمان، لذلك حني نتابع قوافل 

املهاجرين وتعاطف الطبيعة معهم ال يشغلنا الزمن ألننا نعيش الزمن مع الشاعرة، وهذا 
يتضح من العتبة األوىل أي من عنوان القصيدة، )قصيدة يف زمن اهلجرة(. 

ميكن فهم القصيدة على شكل مخس لوحات، فكّل مقطع لوحة متكاملة، وإن كان الفن 
أو األدب من تعريفاهتما أنما انقالن للشعور ال للمعلومة، ميكن تناول هذه اللوحات أبنا 

حكاية دراما ال تنتهي طاملا هناك حياة على املستوى العام، وهي تراجيداي على مستوى 
الشاعر.

تبدأ الدورة األوىل أو املشهد األول، يف حركة أفقية، فاملهاجرون يف حالة ترحال، والطيور 
كناية عنهم، ورحليهم يهبط على قلب الشاعرة على شكل أبيات شعر، هم ذاهبون ملكان 

غر معروف ولكن هذه املأساة تطبع أثراً على قلبها، لذلك لن ميَحى وإن رحلت الغيوم 
ومضت األايم.      

                              متّر الطيور بداخلي كقصيدة شعر
                                      هم حيلقون وأان أهبط

                              تالمس أرجلي جغرافيا ال مالك هلا
                                       ترحل الغيوم وأبقى

لذلك هذا األثر يف املقطع الثاين وحركته أفقية، عميق وابلغ املدى لدرجة هذا البعد يالقي 
فيه البحر مع األفق، يدفعه تيار احلب واحملبة واحلزن على احلالة مثلما يغذي الربيع املاء 

املستخلص من قطرات الندى، ورمبا هنا قصدت الشاعرة ابألطفال، حيث دموعهم مثل 
قطرات الندى الي تتشكل على األزهار فتزيد من سرعة جراين النهر أو عطاء النبع، 

ولكن هي ابقية مراقبة.
                                 أزرق يالمس شرايين التاجي
                               من البحر أم السماء ال أدري

                               يتسرب الربيع للمياه من األزهار
                                  املواسم متضي وأان ابقية

يف املشــهد الثالث تبدأ حلظة بدء انفصال الروح عن اجلســد عند الشــاعرة، حني بدأت 
ترى األجنحة املتكسرة - حسب تصوري كناية عن النساء - يغيب صوهتا وبكاؤها مع 

الرايح على قمم اجلبال، فاحلركة هنا تصاعدية أتخذ الشاعرة لتبحث عن هذه القلوب يف 
السماء. فرتتد إليها حمملة ابآلهات فيتهيأ الروح ويبقى اجلسد. 

                                األجنحة املنسية يف رايح اجلبال
                                 أحبث عن طيور قلوهبا السماء
                               بكلمات مكسورة تنطق اآلهات

                                  تذهب األشعار وأان ابقية
 املشهد الرابع هو الذروة. صراع بني اجلسد والروح عند الشاعرة. الروح يريد أن يرحل 

ولكّن اجلسد يناديه، ال ميكنه الرحيل دون اجلسد.  وهنا قمة الرتاجيداي، هذا الصراع 
الذي يعصف بكيان الشاعرة، بني رغبة ابلرحيل معهم وواقع البقاء، ولذلك شبهت 

الشاعرة اجلسَد مثل سفينة مهددة ابلغرق من كثرة هيجان األمواج، وألن احلياة تتطلب 
بقاء الروح مع اجلسد، يغلب اجلسد الروح أو هكذا يبدو فتغادر القوافل دونا خملفة 

الدموع.
                           لرتفرف األمواج يف داخلي كقصيدة شعر

                                 األشعار تطفح وأان صامتة
                          ميتلئ خداي بدموع ال صاحب هلا

                                 تغادر القوافل وأان ابقية
املشــهد األخر أو املقطع األخر هو بداية لدورة جديدة.  ألن القافلة رحلت، وجاء الليل، 
وهو حلظة تضميد اجلراح، فالروح غلبه القدر، والطبيعة كّلها حزينة متأثرة، كل شْي انتهى، 

ولكن الشاعرة ال تستسلم، قفلة القصيدة تعلن بداية جديدة، وعزم الروح ما زال، وإن 
كان ال ميكن فصل الروح عن البدن يف احلياة، ليكن العكس:

                              أمشط شعر ضوء قمر جريح
                           أان أعرف هذه األآلم منذ قالوا بلى 

                               تعبت من محل الدينا بقلي
                            قفي أيتها األايم القادمة أان راحلة.

العنصر املتحول الكبر نالحظه يف الكلمة األخرة )راحلة(. ففي كّل مقطع تتكرر مفردة 
)البقاء( ولكن يف املقطع األخر حيل مكانه )الرحيل(. ومفتاح التحول هو عدم حتمل 

القلب هذه األآلم الي يعرفها منذ األزل )قالوا بلى(، ويستخدم هذا املصطلح كثرًا يف 
الشعر الرتكي الديواين، حيث يشر إىل حلظة صوفية أبن املشاكل بدأت منذ مغادرة مكان 
جتمع األرواح )أولست بربكم قالوا بلى(، أي وقت التقى البدن ابلروح. ومن هنا نكتشف 

أبّن الصراع بني البدن والروح مستمر منذ األزل. ولذلك كان مطالبة إيقاف اهلجرة 
والفظائع وإال روح الشاعرة أيضا سيهاجر.

 وهنا جند يف اخلامتة )األمل( مع العزم على املقاومة. هي تدرك استحالة فصل الروح عن 
اجلسد يف احلياة، لكن تعلن للزمن/ للموت أنا راحلة حىت بدون البدن. 

  فاهلجرة إذن ال ميكن أن تكون كاملة، ألّن جزًءا منها يبقى، وأاثرها ابقية، يلمحها 
صاحب البصرة واإلحساس. إن بدت املشاهد األوىل يف القصيدة مشاهد شفقة وحزن 

فإن املشهد األخر هو مشهد تعاطف، وكأن الشاعرة أجني أوكوموش تقول لنا: زمن اهلجرة 
مستمر ومن األسلحة املهمة يف ختفيف جلله هو التعاطف ال الشفقة. والتعاطف يعين أن 

تضع نفسك مكان اآلخر، وهذه دعوة للتعايش والسلم، وهكذا هم الشعراء واألدابء 
والفنانون واملفكرون الذي حياربون دون هوادة من أجل اإلنسانية.

          عالء الدين حسو

     روائي وكاتب سوري

هل من هجرة كاملة؟
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ي
م الثقاف

س
الق

     يسر عّيان

المسألة االجتماعية في التشكيل السوري

      كاتب سوري

أاتحــت انطالقــة احلركــة التشــكيلية الســورية مطلــع القــرن املاضــي جمــااًل 
جديــدًا للتعبــر عــن الكثــر مــن املســائل والقضــااي االجتماعيــة املختلفــة؛ 
يف لغــة جديــدة حتــوي أدوات خاصــة فريــدة وازت التحــوالت والتطــورات 
يف التعبــر عــن القضــااي االجتماعيــة فنيــا، ميكــن مالحظــة خطــوط التغــر 
والتحــول الــي مــرت هبــا التجربــة الفنيــة الســورية عمومــاً بدايــة مــن الواقعيــة 
املعاجلــات  تشــعبت  وقــد  الحقــاً.  والتجريــد  االنطباعيــة  إىل  التســجيلية 
واملضامــني واملواقــف مبــا يتــالءم مــع رؤيــة الفنــان ووعيــه، إذ جنــد تبايــن تنــاول 
املوضوعــات االجتماعيــة بــني معاجلــة حياديــة تســجيلية ضمــن رؤيــة ســياحية 
أحيــاان؛ وبــني معاجلــة حتليليــة تعكــس موقــف الفنــان الفكــري والوجــداين 
أحيــاان اخــرى. كمــا تناولــت أعمــال الكثــر مــن الفنانــني الســوريني قضــااي 
اإلنســان وواقعــه اليومــي ومهومــه يف املنــزل والعمــل والشــارع، يف الريــف 

واملدينــة.
ظهــر موضــوع العمــال وحياهتــم اليوميــة يف مراحــل خمتلفــة مــن احلركــة الفنيــة 
الســورية؛ إال أنــه مل أيخــذ األمهيــة الــي أخذهتــا مواضيــع أخــرى مســتقاة مــن 
البيئة االجتماعية والشعبية، فصورهم العديد من الفنانني يف أماكن عملهم 
مــع أدواهتــم معريــن عــن معاانهتــم اليوميــة وكدهــم يف ســبيل لقمــة العيــش.  مل 
يكن اختيار الفنان نذير نبعة لعمال مقالع احلجر ليكونوا موضوعا ملشروع 
خترجــه مــن كليــة الفنــون يف القاهــرة اندفاعــا غــر مــدروس، بــل اختيــاراً دقيقــاً 
صــّور نبعــة مــن خاللــه العمــال وأدواهتــم الثقيلــة يف فضــاء مقلــع احلجر الرتايب 
ومافيــه مــن حــرارة مشــس تشــوي وجــوه احلجاريــن، وتعــٍب يعــّض أجســادهم 
حلظــة.  يف كل 
تظهــر  كذلــك 
ت  عــا ضو مو
يف  العمــال 
الفنــان  أعمــال 
أدهــم امساعيــل 
يقــدم  الــذي 
مــن  جمموعــة 
ت  حــا للو ا
عناويــن  حتمــل 
نذكــر  خمتلفــة 
)عمــال  منهــا 
 - حلفــر ا
 - ل لعتــا ا
وراء  مــا 
 . ) . . . جلــوع ا

النقــاد  يعتــر 
العتــال  لوحــة 
للوعــي  بدايــة 
يف  االجتماعــي 
الفنــان  جتربــة 
امساعيــل  أدهــم 
مهمــة  وخطــوة 
نضــج  يف طريــق 
ع  ضــو ملو ا
يف  االجتماعــي 

التشــكيل الســوري عمومــًا؛ حيــث جيعــل امساعيــل الكثــر مــن األثقــال علــى 
ظهــر ذاك العتــال املســكني الــذي ابلــكاد يطيــق الوقــوف هبــا، حمــاوال التحــرك 
هبــا رغــم التعــب والعــرق الــذي يتصبــب منــه. ميكــن القــول أنــه مــن النــادر أن 
جنــد جتربــة فنيــة مــن جتــارب فنانينــا الســوريني ختلــو مــن موضــوع تنــاول جانبــا 
مــن جوانــب حيــاة العمــال والكادحــني، ولعــّل أعمــال مهمــة لفاتــح املــدرس 
ولــؤي الكيــايل وحممــود محــاد وإدوار شــهدا هــي خــر مثــال عــن ذلــك.

مت طــرح قضيــة الفالحــني واألرض والكادحــني إىل جانــب موضــوع العمــال 
يف عشــرات مــن التجــارب؛ لتظهــر ضمــن مناظــر طبيعيــة حتمــل صيــغ فنيــة 
ــة الفنــان  ــة. نذكــر مــن تلــك التجــارب جترب كالســيكية وتســجيلية وانطباعي
حممــود جــالل ومــا تضمنتــه مــن تعبــر شــعوري ووجــداين يصــل أحيــاانً إىل حــد 
القداســة للريــف، األرض ومفرداهتــا املختلفــة، فكانــت لوحاتــه ) الراعــي- 
بدويــة- صانعــة أطبــاق القــش...( تعبــراً صادقــاً عــن رؤيته الشــاعرية واحلاملة 
لــذاك املــكان الــذي يتمتــع ابلنقــاء واجلمــال. كمــا شــغلت قضيــة الريــف 
ومهومــه جانبــاً مهّمــا مــن جتربــة الفنــان الكبــر فاتــح املــدرس فنجــده يصــور 
عناصــر ريفيــة ممتنوعــة، أمهــات ومنــازل متقاربــة تتكــدس فــوق بعضهــا يف 
تكويــن عمــودي، حتيــط هبــا طبقــة مــن الــرتاب والرمــل امللــون كخامــة أصيلــة 
اســتعارها الفنــان مــن الواقــع، ليؤنــس هبــا وحشــة شــخوصه ومنازلــه الريفيــة 
البعيــدة. أمــا الفنــان غيــاث األخــرس فقــد نقــل بــدوره العديــد مــن جوانــب 
احليــاة الريفيــة ومهــوم االنســان الريفــي، مصــورًا منزلــه الطيــين وزخارفه الفطرية 

وأدواتــه البســيطة، ومــا حييــط بــه مــن طبيعــة وحيــواانت أليفــة .
السياســي  التطــور  رافــق  قــد  املوضــوع االجتماعــي  تطــور  أن  هكــذا جنــد 
واالجتماعــي والثقــايف والفــين بطبيعــة احلــال، فغــزا لوحــات معظــم الفنانــني 
علــى مــر املراحــل بــدًءا مــن جيــل الــرايدة وصــوال اىل يومنــا هــذا، كمــا جنــد أن 
تنــوع املضامــني واألســاليب واملواقــف كان نتيجــة لتنــوع اخللفيــات الثقافيــة 
لــدى الفنانــني ووجهــات نظرهــم، إضافــة إىل اختــالف األزمنــة الــي عاشــوا 

فيهــا و أتثــروا أبحواهلــا.



19

ت
تقارير وتحقيقا

 الثورة الســورية والحلفاء

مــع تزايــد حمــاوالت التطبيــع مــع النظــام الســوري والتوجــه حنــو  إعــادة 
العالقــات مــع نظــام األســد يتبــادر أذهــان الكثــر مــن الســوريني أبنــاء 
هــذه الثــورة وكثــر مــن املعنيــني يف الشــأن السياســي الســوري حــول 
ماهيــة هــذا االنعطــاف وكذلــك مســارات دوليــة أخــرى قــد ال تتســاوق 
مع مصاحل الشــعب الســوري وتطلعاته يف اخلالص من نظام االســتبداد 
يف دمشــق، مــع بــدء حمــاوالت تعــومي هــذه الســلطة الــي ابتــت يف حكــم 

املنهــارة اقتصــاداًي و أمنًيــا وســياداًي . 
تشــر آخــر تطــورات املشــهد الســوري بعــد جممــل التصرحيــات الرتكيــة 
األخــرة الــي بــدت جــادة يف املضــي حنــو إعــادة فتــح العالقــات مــع 
النظــام إىل أن هــذه التحــركات الــي يراهــا كثــر مــن احملللــني أبنــا  غــر 
انبعــة مــن رؤيــة ونيــة واضحــة يف فتــح هــذه العالقــات مــع األســد، 
ابعتبــار أنــه أصبــح منبــوًذا دوليًــا وإقليميًــا،  لكنهــا نتيجــة املصــاحل 
السياســية الــي تراهــا أنقــرة رمبــا ضــرورات آنيــة مــع اقــرتاب االنتخــاابت 
الرائســية، لكــن أيًضــا وبكثــر مــن التســاؤالت املطروحــة الــي بقيــت 
حاضــرة حــول حقيقــة هــذا االنعطــاف الســريع والــذي ال جيــده البعــض 
اآلخــر ســبًبا كافيًــا يف املوقــف الرتكــي هبــذا الشــكل عطفــا علــى ان 
اخلطــوات الرتكيــة منــذ بدايــة الثــورة وحــىت اآلن مازالــت اثبتــة ومناصــرة 
للمعــاانة الســورية أمــام حــاالت اخلــذالن املســتمرة ملــا جيــري لســورية .
تبقــى هــذه التســاؤالت حبيســة كل اثئــر ســوري منجــدل يف صــرورة 
الوطــين احلــر إلنــاء وجــود ســلطة األســد والشــك أن هــذه  العمــل 
التســاؤالت وجلد الذات تعيدان إىل املربع األول وإىل أســباب التخلي 
واالنســالخ الــدويل احلقيقــي عــن قضيــة هــذا الشــعب، يف خالصــه مــن 
هــذا األمل. وملــاذا حيصــل هــذا التغيــر النســي لــدى احلليــف الوحيــد و 

االكثــر قــراًب ودعًمــا لتطلعــات الشــعب الســوري.
ورًدا علــى ســؤالنا حــول حقيقــة املوقــف الرتكــي قــال الباحــث يف مركــز 
احلــوار الســوري أمحــد قــريب » أن الســبب املباشــر واألساســي يف ذلــك 
هــو عــدم نشــوء جيــب يف مشــال شــرق ســورية، والتهديــد الــذي يشــكله 
األمركيــة  اخلالفــات  إىل  ابإلضافــة  املنطقــة  علــى   pydال مشــروع 
الرتكيــة الالحقــة وتغــر أولــوايت أنقــرة احلاليــة يف امللــف الســوري وقضيــة 

االنتخــاابت الرائســية الــي طــرأت علــى املشــهد » 
وعــن ســؤالنا حــول أســباب خســارة الثــورة الســورية يقــول قــريب » إن 
الظروف الدولية املركبة وأسباب ترتبط يف عمل قوى الثورة واملعارضة 

وضعــف أدائهــا السياســي وعــدم وجــود متثيــل سياســي واضــح ونشــوء 
داعــش فيمــا بعــد كلهــا أســباب أساســية ســامهت يف خســارة احلليــف 
األخــر للثــورة ابإلضافــة إىل أســباب أخــرى منهــا اخلــالف اخلليجــي 
اخلليجــي وتبــدل أولــوايت اإلدارة األمركيــة واالســتدارة حنــو الشــرق إىل 

جانــب التدخــل العســكري الروســي واإليــراين يف ســورية« .

وحــول مســتقبل الثــورة الســورية اليــوم بعــد اخلطــوة الرتكيــة األخــرة 
يــرى قــريب أبن« اخليــارات تــكاد تكــون حمــدودة ألســباب تعــود إىل أن 
الســياق الــدويل احلــايل اليســاعد قــوى الثــورة واملعارضــة خبيــارات كبــرة 
ممكــن أن تشــكل رافعــة كــدور عــريب أو أمركــي مثــاًل، إال أن هــذه 
األدوار واخليــارات غــر موجــودة اليــوم » وأضــاف قــريب مشــرًا إىل » 
الــدور األمركــي الــذي كان هنــاك تعويــل كبــر عليــه بعــد الغــزو الروســي 
ألوكرانيــا أن حيــاول الضغــط علــى موســكو يف امللــف الســوري والــذي  
امللفــات وابلتــايل  انتهــاج سياســة فصــل  بعــد  بــكل أســف  مل حيصــل 
املســتقبل غــر واضــح حاليًــا واخليــارات ماتــزال حمــدودة، وقــد يكــون 
الســيناريو األرجــح حاليًــا هــو اســتمرار اجلمــود احلــايل وبقــاء األمــور 
ــة السياســية لقــوى  علــى ماهــي عليــه، وهــذا ســيرتافق مــع ازدايد العزل
الثــورة مبعــىن أن الثقــل السياســي والعســكري ســيرتاجع كثــًرا ألن هــذه 
االســتدارة املفاجئــة حنــو دمشــق ســتكون علــى حســاب قــوى الثــورة 

واملعارضــة«.

    محمد سعدو

  صحافي وإعالمي سوري
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ملــا  خــالل األايم املاضيــة عّمــت مناطــق مشــال وجنــوب ســورية مظاهــرات عارمــة اســتنكاراً 
تــردد مــن تصرحيــات حــول قــرب تطبيــع تركيــا عالقاهتــا مــع األســد، وذلــك يف إطــار خطــوات 
توجــت يف االجتمــاع الثالثــي لــوزراء دفــاع وقــادة املخابــرات لــكل مــن روســيا وتركيــا واألســد 
يف موســكو، والــذي يتوقــع أن يليــه اجتمــاع لــوزراء اخلارجيــة الســتكمال نتائــج احملــاداثت، 
للوصــول إىل ترتيبــات مشــرتكة برعايــة روســية يف الشــمال الســوري، بــدءًا مــن منطقــة شــرق 

الفــرات.
وكان الرئيــس الرتكــي الــذي دعــا األســد مــراراً إىل التنّحــي عنــد انــدالع الثــورة الســورية، ووصفــه 
ابلقاتــل، قــد صــرح مؤخــرًا، أبنــه ال يســتبعد االجتمــاع ابألســد شــخصياً لتحقيــق الســالم يف 
املنطقــة والقضــاء علــى »اإلرهــاب«، بعــد إجنــاز خطــوات وصفــت بــــ »خريطــة طريــق« وضعــت 
ابالتفــاق مــع موســكو، قبــل االنتخــاابت الرائســية والرملانيــة الرتكيــة املقــرر إجراؤهــا يف حزيــران/
يونيــو املقبــل، هــذه االنتخــاابت الــي يكثــر احلديــث عــن آاثرهــا علــى حــزب العدالــة والتنميــة، 
حيــث يســعى احلــزب إىل توفــر منــاخ سياســي واقتصــادي ملعركتــه االنتخابيــة، عــر وضــع ملــف 
الالجئــني الســوريني علــى طريــق احلــل، بعدمــا جنحــت أحــزاب املعارضــة الرتكيــة يف حتويلــه إىل 

ورقــة انتخابيــة يف غــر صاحلــه بربطــه ابملشــكالت االقتصاديــة.
وابلرغــم مــن تصريــح وزيــر اخلارجيــة الرتكــي أبن تركيــا لــن ُتطّبــع عالقاهتــا مــع النظــام رُغمــاً عــن 
املعارضــة الســورية، ألنــا هــي الضامنــة هلــا، إال أن نظــرات تشــاؤمية تســود يف أوســاط املهجريــن 
يف مناطــق الشــمال الســوري، تتلخــص يف فقــدان الثقــة فيمــا خيــص محايــة املعارضــة أثنــاء عمليــة 
التطبيــع مــع عصابــة األســد الكيمــاوي، فقّلمــا يتذكــر الســوريون يف اآلونــة األخــرة موقفــاً مل 
ميــارس عكســه عمليــًا، ســواء يف اخلطــوط احلمــر الــي وضعــت أمــام عصابــة األســد وصــواًل إىل 

اعتبــار الســوريني يف تركيــا مهاجريــن إىل بــالد األنصــار.
وإن كانــت املعارضــة الرمسيــة املمثلــة ابالئتــالف وهيئــة التفــاوض يف حالــة انقســام اآلن بــني 
موقفــني، جهــة تــرى أن التوجــه الرتكــي اجلديــد أصبــح شــديد اخلطــورة وال ميكــن جماراتــه أكثــر، 
يــرى آخــرون أن القضيــة الســورية جيــب أن ختــرج مــن هــذا االســتعصاء وأن تعجــل  بينمــا 
ابلوصــول إىل حــل سياســي يُنهــي معــاانة الشــعب أبي وســيلة، وابلتــايل ال بــد مــن املضــي يف 
هــذا املســار مــن أجــل حتقيــق أفضــل مــا ميكــن حتقيقــه، لكــن كال الفريقــني ال جيــرؤ علــى التعبــر 
عــن مواقفــه. وهــذا مــا يُزيــد اليقــني بضــرورة إعــادة هيكلــة مؤسســات املعارضــة الرمسيــة بشــكل 

جــذري أو إنتــاج بديــل عنهــا.
وإن كنــا نعــي أبن املصــاحل الرتكيــة تــدور حــول عاملــني رئيســني: األول مرتبــط ابحلاجــة إىل تعــاون 
األســد يف حــل أزمــة الالجئــني، عــر أتمــني عــودة آمنــة للجــزء األكــر منهــم، إال أننــا نــرى، أبن 
األســد ال يســتطيع االخنــراط يف ترتيبــات جديــة تســاعد يف عــودة الالجئــني مــن تركيــا، هــذا 
لــو افرتضنــا أنــه يريــد ذلــك أصــاًل، فهــل يريــد عــودة ماليــني مــن بينهــم كثــرون معارضــون لــه، 
مــا يزيــد مــن أعبائــه األمنيــة واالقتصاديــة. أمــا الثــاين فهــو احلاجــة إىل تقويــض مشــروع اإلدارة 
الذاتيــة يف مشــال شــرقي ســورية، إذ إنــا تعتــر هتديــداً وجــودايً لســورية وتركيــا، علمــاً أبن أمــركا 
قــد أقامــت يف تلــك املنطقــة قواعــد عســكرية تعطيهــا أوراقــاً تفاوضيــة أساســية ضــد روســيا، 
ولضبــط وجــود إيــران وتقــدمي دعــم لوجســي إلســرائيل، وابلتــايل فــإن املنطقــة متتلــك فيهــا أمــركا 
اليــد العليــا مبــا يف ذلــك توجيــه الصــراع وضبــط حركــة الفاعلــني ضمــن احلــدود الــي اعتمدهتــا.
مهمــا يكــن األمــر، ســيكون »التطبيــع« بــني وتركيــا واألســد عمليــًة صعبــة ومعّقــدة، ومهمــا كانت 
خمرجــات االجتماعــات اجملدولــة بشــأنا، لكــن الســؤال الــذي تطرحــه احلاضنــة الشــعبية للثــورة، 
هــل النظــام الســوري املــأزوم اقتصــادايً وأمنيــاً ومعيشــيًا، والــذي يقــف علــى حافــة االنيــار، هــل 
ميكنــه أن يفيــد تركيــا بشــيء أو يعطــي أي قــرارات جديــة؟، إننــا نعتقــد أبن تركيــا لــن حتصــل 
علــى أي مكاســب اســرتاتيجية أو اقتصاديــة مــن نظــام مشــلول ومســلوب اإلرادة يفتقــد أدىن 
مقومــات الدولــة الفاشــلة، إال أنــا قــد تعــزز عالقاهتــا مــع موســكو يف ســياق املناكفــة مــع 
الغــرب، لكنــه ابعتقــادان مكســب قليــل جــدًا ابملقارنــة مبــا تقدمــه مــن إعطــاء شــرعية لنظــام فقــد 
كل مقوماتــه، إضافــة لكونــا إثبــات صوابيــة الرؤيــة والروايــة الــي تتبناهــا املعارضــة الرتكيــة جتــاه 
الصــراع يف املنطقــة، ويف النتيجــة قــد يــؤدي كل ذلــك إىل إعــادة هتجــر الســوريني، ولكــن إىل 

مــكان غــر حمــدد بعــد ليواجهــوا املصــر اجملهــول.

Geçtiğimiz günlerde, kuzey ve güney Suriye’de, Türkiye’nin Esad ile ilişkile-
rini yakında normalleştireceğine dair bildirilen açıklamaları kınayan kitle-
sel gösteriler düzenlendi. Bu, Moskova’da Rusya, Türkiye ve Esad’ın savun-
ma bakanları ve istihbarat şeflerinin üçlü toplantısıyla sonuçlanan adımlar 
çerçevesinde, ardından müzakerelerin sonuçlarını tamamlamak için bir 
dışişleri bakanları toplantısının gelmesi bekleniyor. Tüm bunlar Fırat’ın 
doğusundan başlayarak Suriye’nin kuzeyinde Rusya’nın himayesinde ortak 
düzenlemelere varmak için yapılıyor. Suriye devriminin patlak vermesi üzer-
ine defalarca Esad’ı istifaya çağıran ve onu bir katil olarak nitelendiren Türkiye 
Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde bölgede barışı sağlamak ve “terörizmin” 
ortadan kaldırılmak için  Esad’la bizzat görüşmeyi dışlamadığını belirtmişti. Bu, 
önümüzdeki Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye’deki cumhurbaşkan-
lığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde Moskova ile mutabık kalınarak hazır-
lanan “yol haritası” olarak tanımlanan adımların tamamlanmasının ardından 
gerçekleşti.
Adalet ve Kalkınma Partisi üzerindeki etkileri sıkça konuşulan bu seçimler, 
partinin seçim mücadelesine siyasi ve ekonomik bir ortam sağlama arayışın-
da önemli bir faktör haline geldi. Suriyeli sığınmacı dosyasını, özellikle   Türk 
muhalefet partileri, ekonomik sorunlarla ilişkilendirerek Adalet Partisine  karşı 
başarılı bir seçim kartına dönüştürdü.
Türk Dışişleri Bakanı’nın Suriye muhalefetine rağmen Türkiye’nin rejimle il-
işkilerini normalleştirmeyeceğini açıklaması üzerine; Suriye’nin kuzeyinde 
Garantörü olduğu bölgelerde yerinden edilenler arasında karamsar görüşler 
hakim oldu. Son zamanlarda, Suriyeliler, ister Esad çetesinin önüne çizilen 
kırmızı çizgilerle ilgili olsun, ister Türkiye’deki Suriyelileri kendi ülkelerine 
göçmen olarak kabul etmeye kadar, pratikte uygulanmış bir pozisyonu na-
diren hatırlıyorlar.
Koalisyon ve Müzakere Heyeti tarafından temsil edilen resmi muhalefet şu 
anda iki pozisyon arasında bölünmüş durumda olsa da: bir taraf, yeni Türk 
yaklaşımının çok tehlikeli hale geldiğine ve daha fazlasının sürdürülemey-
eceğine inanıyor. Bazıları ise Suriye meselesinin bu çıkmazdan  çıkması ve 
halkın ızdırabını her ne pahasına olursa olsun sona erdirecek siyasi bir çözüme 
ulaşmak için acele etmesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, elde edilebilecek 
olanın en iyisini yapabilmek  için bu yol izlenmelidir, ancak her iki taraf da 
pozisyonlarını açıklamaya cesaret edemez. Bu durum, resmi muhalefet ku-
rumlarının köklü bir şekilde yeniden yapılandırılması veya bunlara alternatif 
üretilmesi gerekliliğinin kesinliğini artırmaktadır.
Her ne kadar Türkiye’nin çıkarlarının iki ana faktör etrafında döndüğünün 
farkında olsak da: Birincisi, Esad’ın mültecilerin   büyük bir kısmın güvenli bir 
şekilde geri dönmesini sağlayarak mülteci  krizinin   çözümünde işbirliğine du-
yulan ihtiyaç ile ilgili. Ancak Esad’ın bunu istediğini varsayarsak, Türkiye’den 
gelen mültecilerin dönüşüne yardımcı olacak ciddi düzenlemelere girişemey-
eceğini görüyoruz. Güvenlik ve ekonomik yüklerini artıran, kendisine karşı 
çıkanların çoğu da dahil olmak üzere milyonların geri dönüşünü istiyor mu?
İkincisi, Suriye ve Türkiye için varoluşsal bir tehdit olarak görüldüğü için kuzey-
doğu Suriye’deki Özerk Yönetim projesini yok etmeye  ihtiyacı vardır. Ameri-
ka’nın o bölgede İran’ın varlığını kontrol etmek ve İsrail’e lojistik destek sağla-
mak için Rusya’ya karşı  güçlü müzakere kozları  veren askeri üsler kurduğunu 
akılda tutarak.. Dolayısıyla  Amerika o bölgedeki benimsediği   sınırlar içinde   
çatışmayı yönlendirme ve aktörlerin hareketini kontrol etme dahil hepsini  
Amerika  yüklenmiştir. 
Durum ne olursa olsun, Türkiye ile Esad arasındaki “normalleşme”, bu  konu-
da planlanan görüşmelerin sonucu ne olursa olsun   zor ve karmaşık bir süreç 
olacaktır. Ancak devrimin popüler kuvözünün sorduğu soru, ekonomik, güven-
lik ve yaşam koşulları açısından krizde olan ve çöküşün eşiğine gelen Suriye 
rejiminin Türkiye’ye faydası olup olmayacağı veya ciddi kararlar alıp ala-
mayacağıdır? Türkiye’nin felçli ve baskı altındaki bir rejimden hiçbir stratejik 
veya ekonomik kazanım elde edemeyeceğine inanıyoruz. nitekim  bu rejim , 
başarısız bir durumun en düşük öğelerinden yoksundur. Ancak Türkiye, Batı 
ile rekabeti bağlamında Moskova ile ilişkilerini güçlendirebilir. Ancak bunun 
Türk muhalefetinin çatışmaya yönelik benimsediği vizyon ve anlatının doğru-
luğunun bir kanıtı olmasının yanı sıra tüm bileşenlerini kaybetmiş bir rejime 
sunduğu meşruiyete kıyasla çok küçük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. 
Sonuç olarak, tüm bunlar Suriyelilerin yeniden yerlerinden edilmesine, ancak 
belirsiz bir akıbetle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.

  هل من تهجير جديد للسوريين؟

Suriyelilerin yeni yerinden edilmesi var mı?

  أكاديمي وكاتب سوري
Suriyeli akademisyen ve yazar

   د-محمد مروان الخطيب
Muhammed Mervan El-Hatib
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Türkçe  ي
عرب

عن أحوال الســوريني، وآفاق مســتقبالهتم الغائمة، وســط توقعات خمتلفة ومتمايزة، 
بعــد البدايــة التطبيعيــة بــني الدولــة الرتكيــة، والنظــام األســدي يف موســكو، بوســاطة 
روســية، مازالــت ألســنة الســوريني مجيًعــا تلهــج بكلمــات، وتناقــش حمــددات، اليبــدو 
أنــا متفائلــة كثــرًا، ملــا تعرفــه عــن نظــام القهــر األســدي. حــول ذلــك حــاورت صحيفة 
)إشــراق( الناشــط واملعــارض الســوري املهنــدس األســتاذ حيــى اخلطيــب وســألته: 
كيــف تــرى حــال الســوريني بعــد التطبيــع الســائر علــى قــدم وســاق بــني الدولــة 
الرتكيــة والنظــام الســوري برعايــة روســية؟_ وماقراءتكــم ألحــوال املعارضــة الســورية 

بكافــة تلوينــات الطيــف السياســي والعســكري فيمــا 
والنظــام  تركيــا  بــني  الكاملــة  املصاحلــة  جــرت  لــو 

الســوري؟
حيــث أجــاب بقولــه: » إن التقــارب الرتكــي مــع 
تتــم  بوتينيــة  روســية  برعايــة  الشــام  طاغيــة  نظــام 
نظــام  لتعــومي  البوتينيــة  الروســية  األجنــدة  ضمــن 
انتهجتهــا  مســارات  ضمــن  وأتيت  الشــام،  طاغيــة 
القيــادة الرتكيــة “بصفــر مشــاكل” مــع الــدول العربيــة 
واإلقليميــة فــكان التطبيــع مــع الســعودية واآلمارات 
ومصــر والكيــان الصهيــوين، وذلــك ضمــن مســار 
 2023 حزيران/يونيــو  النتخــاابت  التحضــرات 
ــة والتنميــة،  الــي تضغــط علــى قيــادة حــزب العدال
واجلميــع  ابلقلــق  يشــعرون  الســوريني  فــإن  لذلــك 
يضــع االحتمــاالت أمامــه، ويتجهــز للحلــول، لــكل 
علمــاً  لآلخريــن،  مبــامت  مقارنــة  وذلــك  احتمــال، 

أبنــم يضعــون احتمــاالت التضييــق والضغــط غــر املباشــر حبــال اســتمرار احلكومــة 
احلاليــة، وتتزايــد إىل أكثــر يف حــال ســيطرة املعارضــة علــى الرملــان لتصــل إىل مرحلــة 
متقدمــة مــن الضغــط ســتة أشــهر، لذلــك فاســتمرار حــزب العدالــة ســيكون أقــل 
خطــرًا علــى الســوريني يف تركيــا .« مث قــال :«  أمــا بشــأن أحــوال املعارضــة الســورية 
، إن مؤسســات املعارضــة }اإلئتــالف واحلكومــة املؤقتــة ووفــد األســتانة و.. { مــا 
تــزال تتلقــى رواتبهــا ومصاريفهــا مــن احلكومــة الرتكيــة، بعــد أكثــر مــن أحــد عشــر 
عاًمــا علــى تشــكيلها، ومل تســتطع أن تؤمــن هلــا مــوارد ذاتيــة، لذلــك ســتكون منفــذة 
لرغبــات املمــول وتــرر كل توجهاتــه وال تســتطيع أن تتخــذ املوقــف املعــر عــن إرادة 
شــعبنا الــذي أظهــره بتظاهراتــه ووقفاتــه، وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى العســكري، ألنــه 
ملعركــة يف  والتحضــرات  مســبقة،  موافقــة  بــدون  يطلــق رصاصــة  أن  يســتطيع  ال 
الشــمال لتحريــر تــل رفعــت ومنبــج واتدف، تنتظــر األوامــر، فعــن أي معارضــة وطنيــة 
نتحــدث ؟. أمــا الطيــف السياســي احلــر الثــوري فهــو مشــتت بــني أكثــر مــن مائــة 
ومخســني جتمــع وحتالــف وهيئــة وتكتــل واألان املتضخمــة متنــع توحدهــم، وإن كانــت 
هنــاك حمــاوالت متعــددة ولكنهــا خجولــة، نتمــىن أن تنجــح لتجمــع العــدد األكــر 
منهــا لتكــون ممثلــة لشــعبنا وثورتنــا، لذلــك فاملوقــف مــن املصاحلــة الكاملــة بــني تركيــا 
والنظــام الســوري تكــون للفئــة األوىل الرمسيــة وفــق مــا يتفقــوا عليــه، وهــم شــهود زور 
سياســياً وعســكرايً كمــا يتــم يف أســتانة وسوتشــي، أمــا الفئــة الثانيــة فتعمــل لتكــون هلــا 
كلمــة مبــا يتــم مــن مصاحلــة ولتكــون وفــق القــرارات األمميــة وخاصــة 2254/2015 

فهــل ســتنجح بوضــع بصمــة هلــا علــى أي اتفــاق؟«.

Rusya’nın arabuluculuğunda Moskova’da başlayan Türk devleti ile 
Esad rejimi arasında post-normalleşme görüşmeleri ,farklı beklen-
tiler içerisinde, Suriyelilerin içinde bulunduğu koşulları ve belirsiz 
geleceklerinin durumunu  ele alıyor. Suriyelilerin ağızları  hep birlik-
te  hala  sözler söylüyor ve konuların  belirleyicileri tartışıyor. Esad’ın 
baskı rejimi hakkında bildikleri göz önünde bulundurulduğunda,du-
rum pek iyimser görünmüyor. Bu konuda İşrak  gazetesi, Suriyeli ak-
tivist ve muhalif mühendis Profesör Yahya Al-Khatib ile röportaj yaptı 
ve kendisine şu soruyu sordu: Türk devleti ile Suriye rejimi arasında 
Rusya’nın himayesinde tüm hızıyla ilerleyen normalleşme sonrasında 
Suriyelilerin durumunu nasıl görüyorsunuz?
Türkiye ile Suriye rejimi arasında tam bir uzlaşma 
gerçekleşirse, tüm siyasi ve askeri yönleriyle Su-
riye muhalefetinin koşullarına ilişkin yorumunuz 
nedir?
Şöyle cevap verdi: “Rus Putin’in himayesinde 
Türkiye’nin tiranlık yapan Şam rejimiyle yakın-
laşması, Suriye rejimini kurtarmak için için 
Rusya-Putin gündeminde yer alıyor. Türkiye lid-
erliğinde,araplar ve bölge ülkeleri ile “sıfır sorun” 
yolunda ilerliyor, yani Suudi Arabistan, Emirlikler, 
Mısır ve Siyonist varlık ile normalleşmeye gidili-
yor. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi liderliği üze-
rinde baskı oluşturan Haziran 2023 seçimlerinin 
hazırlıkları kapsamındadır. Dolayısıyla Suriyeliler 
tedirgin oluyor ve herkes önüne olasılıkları koyu-
yor ve diğerlerinin başına gelenlere kıyaslayarak 
her olasılığa çözüm arıyorlar. Mevcut hükümetin 
devamı halinde taciz ve baskı ihtimallerinin ola-
bileceğini ortaya koyuyorlar,muhalefetin Meclis’i 
ele geçirmesi halinde ise daha da artacağını dile getiriyorlar.Baskının 
6 aylık ileri bir aşamaya gelmesi gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla 
Adalet Partisi’nin devamı Türkiye’deki Suriyeliler için daha az tehdit 
oluşturacaktır.”
Ardından şunları söyledi: “ Suriye muhalefetinin durumuna gelince, 
muhalefet kurumları (Koalisyon, Geçici Hükümet, Astana heyeti ve…) 
Kuruluşundan bu yana on bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ha-
len maaşlarını ve masraflarını Türk hükümetinden almaktadır. Kendi 
kaynaklarını temin edemediği için finansörün arzularının uygulayıcısı 
olacak ve tüm eğilimlerini haklı çıkaracak, gösterileri ve duruşlarıyla 
ortaya koyduğu halkımızın iradesini ifade eden bir pozisyon alama-
maktadır. Bu aynı zamanda ordu için de geçerli çünkü önceden onay 
almadan kurşun atamıyor ve kuzeyde Tel Rıfat, Menbiç ve Tadef’i 
özgürleştirmek için bir muharebe hazırlıkları emir bekliyor. Hangi ulu-
sal muhalefetten bahsediyoruz?
Özgür, devrimci siyasi yelpaze ise yüz elliden fazla grup, ittifak, 
dernek ve blok arasında dağılmış durumda ve şişirilmiş ego bunların 
birleşmesine engel oluyor. Çok sayıda girişim olsa da, çekingen ol-
salar da, halkımızı ve devrimimizi temsil etmek için en fazla sayıda 
toplamayı başaracaklarını umuyoruz. Bu nedenle, Türkiye ile Suriye 
rejimi arasında tam uzlaşmaya ilişkin pozisyon, üzerinde anlaştıkları 
şeye göre birinci, resmi kategori içindir ve Astana ve Soçi’de olduğu 
gibi siyasi ve askeri olarak yalancı tanıklardır. İkinci grup ise yaşanan 
uzlaşmada söz sahibi olmak ve başta 2254/2015 olmak üzere BM 
kararlarına uymak için çalışıyor, herhangi bir anlaşmaya parmak 
basmayı başarabilecek mi?”

Yahya El-hatib: Suriyeliler endişeli ve herkes önlerindeki olasılıkları ortaya koyuyor

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

    يحيى الخطيب: السوريون يشعرون بالقلق والجميع يضع اإلحتماالت أمامه
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اإلخوة وغيرهم
Kardeşler ve ötekiler

Hayrettin Karaman
خير الدين  كرمان

مــع  أن شــعارات »كل النــاس سواســية » و »كلنــا إخــوة« قــد تبــدو جيــدة ، إال أن مــكان وأبعــاد املســاواة 
واألخــوة يف احليــاة البشــرية احلقيقيــة خمتلفــة متاًمــا. فالنــاس منــذ املاضــي إىل احلاضــر، مل يكونــوا متســاوين 
حــىت يف اجملــاالت الــي ينبغــي أن يكونــوا فيهــا متســاوين؛ فنجــد متعلمــني وغــر قادريــن علــى القــراءة ، أغنيــاء 
ــاء  وبلهــاء ، أقــوايء  وضعفــاء ، ذكــر - أنثــى ،  وفقــراء ، نبــالء وبســطاء ، حــكام و حمكــوم عليهــم ، أذكي
شــرقي- غــريب ، متدينــني  وملحديــن  ، ســودا وبيضــا .. ولطاملــا كانــت هنــاك اختالفــات ومواقــف وتقييمــات 

خمتلفــة بينهــم ...
و على الرغم من أن مجيع الناس - وفًقا لالعتقاد العام - جاءوا من أم  واب   ، إال أنم مل يعدوا  بعضهم 
البعــض إخــوة ، بــل مل تفعــل الوحــوش مــا فعلــه أبنــاء آدم ببعضهــم البعــض. وألن اإلســالم ديــن طبيعــي وفطــري  
فقــد أنــزل هللا لــه دينــا )يوافــق  طبيعــة اإلنســان وفطرتــه( وجعــل  املســاواة  واألخــوة أساســا  يف أكثــر املناطــق 
الطبيعيــة ، لكنــه  خــارج  هــذه اجملــاالت  نــص علــى العــدل وليــس علــى املســاواة واإلخــوة.  يف اإلســالم ، ال 
مســاواة بــني الصــواب واخلطــأ ، الفقيــه واجلاهــل ، األخالقــي وغــر األخالقــي ، النافــع وغــر اجملــدي ، املؤمــن 
ــة - مــن حيــث القيمــة واجلــدارة والكفــاءة ؛  وغــر املؤمــن )املؤمــن والكافــر ( ، اخلاطــئ والــذي بــال  خطيئ
واأُلَول هلــا الســمو  والقبــول وهــي جديــرة ابالحــرتام واملكافــأة ؛ بينمــا األخــرايت   ختضــع للدعــوة واإلصــالح 
والعقــاب عنــد الضــرورة. ونظــًرا ألن التفــاواتت هنــا ليســت يف جمــال حقــوق اإلنســان علــى أســاس كونــه إنســااًن 
)احلقــوق الوضعيــة ( ، ولكــن يف جمــال احلقــوق القائمــة علــى اجلــدارة والكفــاءة )املســتحقة( ، فــال توجــد قضيــة 

أو انتهــاك مــن حيــث »حقــوق اإلنســان« أيًضــا.
 يف جمتمــع الفضيلــة ، تقــوم األخــالق العامــة علــى الفضيلــة ، وهــذه الســلوكيات غــر األخالقيــة ممنوعــة  
اإلفصــاح عنهــا عالنيــة )بشــكل  واضــح(. فســيدان نــوح عليــه الســالم توســل إىل هللا مــن أجــل ابنــه الــذي 
ــَت َأْحَكــُم  ــَدَك احْلَــقُّ َوأَْن ــي َوِإنَّ َوْع ــْن َأْهِل ــيِن ِم ــاَل َربِّ ِإنَّ اْب مل حيفــظ عهــد هللا ومل يطيــع أمــره  ، فقــال: »فـََق
ــٍح  ْــُر َصاِل ــٌل َغيـ ــَك ِإنَّــُه َعَم ــْن َأْهِل ــَس ِم ــاَل اَينُــوُح ِإنَّــُه لَْي احْلَاِكِمــنَي )45( ... فــكان جــواب هللا لــه كالتــايل: َق
ــِه ِعْلــٌم ِإيّنِ َأِعظُــَك َأْن َتُكــوَن ِمــَن اجْلَاِهِلــنَي )46(. » وعندمــا تضــاف ـ إىل  هــذا  َفــاَل َتْســأَْلِن َمــا لَْيــَس َلــَك ِب
البيــان اإلهلــي ـ  األحــكام يف العالقــات الشــرعية مثــل : املــراث واحلــرب والوصايــة ومبــدأ » إمنــا املؤمنــون 
إخــوة » تظهــر صــورة جديــدة وخمتلفــة مــن  األخــوة الــي جــاء هبــا اإلســالم.  ومــن هنــا ، فــال يكفــي أن تولــد 
مــن أحــد الوالديــن حــىت تكــون شــقيًقا ؛  بــل جتــب يف ذلــك  مشــاركة نفــس اإلميــان والعقليــة والنظــرة العامليــة 
وحــىت األخــالق.  فاختــالف اإلميــان ال يشــكل أســاس األحــكام املختلفــة يف العديــد مــن العالقــات القانونيــة 
فحســب ، بــل يقطــع أيًضــا رابط األخــوة ؛ كمــا أن االختــالف يف العقليــة واألخــالق يضعــف الرابطــة ويقضــي 
علــى وظيفتهــا. يرتبــط  مقيــاس تقييــم املســلمني لـــمن هــو »معنــا أو ضــدان« أيًضــا علــى مفهــوم األخــوة. ومبــا 
أن العقيــدة هــي الــي حتــدد األخــوة ؛ فــإن مــا حيــدد  مــن  هــو  منــا  »حنــن« ال ينبغــي أن يكــون االنتمــاء إىل 
مجاعــات و أحــزاب وطوائــف وجتمعــات ومذاهــب ، ولكــن العضويــة اخــد ابالنتســاب للديــن واإلســالم.  وفــق 
املســلم - أبوســع املعاير ، بشــرط أن تكون صحيحة وشــرعية - فإن من يدخل يف دائرة العقيدة واإلســالم 
هــم »إخــوان  لنــا ، منــا » ، ومــن هــم خــارج هــذه الدائــرة هــم اآلخــرون ، هــم ليســوا منــا ، لكنهــم علــى 
اســتعداد ليكونــوا منــا ،  فهــم حيتاجــون إىل دعــوة وتوجيــه ، وميكــن للمســلمني العيــش معهــم ، و يشــاركونم 
نعــم  هللا ، ويعرتفــون  هلــم  ابحلقــوق واحلــرايت املرتبطــة ابإلنســان ؛ ومــع ذلــك ، فهــم ليســوا إخــوة مــن حيــث 
العالقــات االجتماعيــة والدينيــة والقانونيــة ، وال هــم متســاوون مــع املؤمنــني مــن حيــث اجلــدارة والكفــاءة. يف 
الواقــع ،  توجــد األخــوة واملســاواة بــني البشــر  يف مجيــع النظــم السياســية واالجتماعيــة القوميــة  والدوليــة ، 

يف  الكلمــات فقــط  وليــس يف املمارســة والتطبيــق.
ورغــم كل االدعــاءات واملســتندات املكتوبــة والقوانــني األساســية واملعاهــدات ...  إال  أن االنتهــاكات 
والتصدعــات وجتــاوز القوانــني يف ممارســات املســاواة والعدالــة جتعــل حيــاة هــذا العــامل جحيمــا. ليــت هنــاك 
تــوازن  قائــم  بــني املســاواة والعــدل يف هــذه أيًضــا مبــا يعــود ابلنفــع علــى البشــرية مجعــاء كمــا يف اإلســالم. ليــت  
العدالــة  تتحقــق  فقــط عندمــا ال  نتمكــن  مــن  املســاواة! »العــامل أكــر مــن مخســة!« لكــن الــدول اخلمــس 

الكــرى يف العــامل تقــول كلمتهــا ، القــوي يضطهــد ويســتغل الضعيــف.
كســر الــذراع  وبقاؤهــا يف الكــم )هــذا حــال مــن خيفــي ذنبــه وقصــوره فــال ينكشــف إال يف اإلضــرار ابجلمهــور 

أو بغــره. وهنــا يتــم بــذل كل جهــد إلصــالح الشــخص.
إن جوهر العالقات بني األشقاء تقع يف  الرمحة والتسامح والتصحيح والوداعة والعذوبة.

يتجلى اللطف يف البيان )التعبر( ، والتسامح يف الوعي ابالجتهاد.
ليــس مــن املقاربــة والســلوك اإلســالمي اعتبــار االجتهــاد املختلــف )الــرأي ، البيــان ، الفهــم( معــاداًل للديــن 

وإعطــاء احلقيقــة واحتكارهــا ألحــد االجتهــادات.
إن أهــم قاعــدة العيــش بســالم مــع اآلخريــن هــو العمــل يف إطــار العــدل واخلــر ، وحتبيــب اإلســالم  هلــم  مــن 

خــالل األخــالق احلميــدة ، طاملــا أنــم ال يطمعــون يف ديــن املســلمني وال يف أرضهــم وال يقاتلونــم.
أخــي املعنــوي ، رفيــق الدراســة  ورفيقــي يف الســفر ، مشــاركي يف العديــد مــن األايم اجليــدة والســيئة ، مل يعــد 

حممــد أر أوغلــو يف هــذا العــامل. يؤملــين كثــرا معرفــة ذلــك.
استودعه  هللا برمحته ومغفرته.  وأسأل هللا له اجلنة. ونرجو الصر لعائلته احلبيبة.

“Bütün insanlar eşittir”, “Hepimiz kardeşiz” sloganları kulağa hoş gelmekle be-
raber gerçekleşen, gerçek olan insan hayatında eşitlik ve kardeşliğin yeri ve 
boyutları çok farklıdır. Dünden bugüne insanlar, olması gereken alanlarda bile 
eşit olamamışlar, okuyan-okuyamayan, zengin-fakir, asil-sıradan, yöneten-
yönetilen, akıllı-saf, güçlü-güçsüz, kadın-erkek, Doğulu-Batılı, dinli-dinsiz, 
siyah-beyaz... arasında hep farklar, farklı konumlar ve değerlendirmeler 
olagelmiştir. Bütün insanlar –genel inanışa göre– bir ana-babadan geldikleri 
halde birbirlerini kardeş bilmemişler, Ademoğulları’nın birbirlerine ettiğini ca-
navarlar etmemiştir. İslâm tabiî, fıtrî (insanın fıtrat ve tabiatına uygun, Allah 
Teala tarafından ona göre gönderilmiş) bir din olduğu için eşitliği de, kardeşliği 
de gerçekleşme şansı en çok, en tabii olan alanlara inhisar ettirmiş, bu alan-
lar dışında eşitlik ve kardeşliği değil, adaleti öngörmüştür. İslâm’a göre hak ile 
batıl, alim ile cahil, ahlaklı ile ahlaksız, faydalı ile faydasız, İslâm’a inanan ile 
inanmayan (mümin ile kâfir), günahsız ile günahkâr arasında -değer, liyakat 
ve ehliyet bakımından- eşitlik yoktur; bunlardan birinciler üstün, makbul, say-
gıya ve mükâfata layıktırlar; ikinciler davete, ıslaha, gerektiğinde cezaya mu-
hataptırlar. Buradaki eşitsizlikler, insan olmaya bağlı insan hakları (statü hak-
ları) alanında olmadığı, liyakat ve ehliyete (hak etmeye) bağlı haklar alanına 
ait bulunduğu için “insan hakları” açısından da bir mesele, bir ihlal söz konusu 
değildir. Fazilet toplumunda genel ahlak, fazilet temeline oturur ve bu ahlaka 
aykırı davranışların alenen (açıkça) ortaya konması engellenir.
Hz. Nuh, sözünü tutmayan, ilahi emre uymayan oğlu için Allah Teala’ya yal-
vararak “Ya Rabbi! Oğlum benim ailemdendir...” deyince Rabbin ona cevabı 
şöyle olmuştur: “Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir, şüphesiz o, salih bir 
amel değildir (onun imanı farklı, zihniyet ve davranışı bozuktur).” Bu ilahi bey-
ana bir de miras, savaş, velayet gibi hukukî ilişkilerdeki hükümler ve “Mümin-
ler ancak kardeşlerdir” ilkesi eklenince ortaya, İslâm’ın getirdiği yeni ve farklı 
bir kardeşlik tablosu çıkmaktadır. Buna göre kardeş olabilmek için bir ana-
babadan doğmak yeterli değildir; aynı iman, zihniyet, dünya görüşü, hatta 
ahlakın paylaşılması gerekir. İman farkı birçok hukukî ilişkide farklı hüküm-
lere mesnet teşkil ettiği gibi kesin olarak kardeşlik bağını da keser; zihniyet ve 
ahlak farkı da en azından bağı zayıflatır, işlevini ortadan kaldırır. Müslüman-
ların, “bizden olan ve olmayan” değerlendirmelerinin ölçüsü de kardeşlik ka-
vramına bağlıdır/bağlı olmalıdır. Kardeşliği belirleyen iman olduğuna göre, “bi-
zden”i belirleyen de parti, tarikat, cemaat, mezheb gibi gruplara mensubiyet 
değil, imana ve İslâm’a mensubiyet olmalıdır. Bir Müslümana göre -muteber 
ve meşrû olmak kaydiyle en geniş ölçütler kullanılarak- iman ve İslâm daire-
si içinde kalanlar “kardeştir, bizdendir”, bu dairenin dışında kalanlar ise diğer-
leridir, bizden değildirler, ancak bizden olmaya namzettirler, davete ve hiday-
ete muhtaçtırlar, Müslümanlar onlarla beraber yaşayabilir, Allah’ın nimetlerini 
onlarla da paylaşır, insan olmaya bağlı hak ve hürriyetleri onlara da tanırlar; 
ancak onlar, sosyal, dini ve hukuki ilişkiler bakımından kardeş olmadıkları gibi 
liyakat ve ehliyete bağlı haklarda müminlere eşit de değildirler. Aslında ulusal 
ve uluslararası bütün siyasi ve sosyal sistemlerde insan kardeşliği ve eşitlik 
yalnızca sözde vardır, uygulamada yoktur. Bütün iddialara ve yazılı belgelere, 
temel kanunlara, antlaşmalara… rağmen eşitlik ve adalet uygulamalarında 
önemli ihlaller, çatlaklar, kural çiğnemeler dünya hayatını âdeta cehenneme 
çevirmektedir. Keşke bunlarda da eşitlik ve adalet arasındaki denge, İslam’da 
olduğu gibi bütün insanlığın faydasına uygun kurulmuş olsaydı; keşke eşitlik 
olmadığında da adalet olsaydı!
“Dünya beşten büyüktür!” ama dünyada beş iri devletin dediği oluyor, güçlü 
zayıfı eziyor ve sömürüyor. Bir arada yaşamanın modellerini bir başka yazıya 
bırakarak kardeşler arasında ortaya çıkan, fakat taraflardan birini –en geniş 
ölçütlere göre– iman dairesinden çıkarmayan ihtilaflara uygulanacak kural-
lardan birkaçını hatırlatmakta fayda görüyorum:
Kol kırılır, yen içinde kalır (Kusurunu, günahını gizleyen bir kimsenin bu duru-
mu, kamuya veya bir başkasına zarar vermedikçe açıklanmaz; kişinin ıslahı 
için elden gelen bütün gayretler sarf edilir). Kardeşler arası ilişkilerde aslolan 
rahmettir, hoşgörüdür, ıslah kastıdır, yumuşaklık ve tatlılıktır. Yumuşaklık bey-
anda (ifadede), hoşgörü de ictihad farkında kendini gösterir.
Farklı içtihadı (görüşü, yorumu, anlayışı) dine eşdeğer saymak ve doğruyu, 
ictihadlardan birinin tekeline vermek Müslümanca bir yaklaşım ve davranış 
biçimi değildir… Ötekilerle birlikte huzur içinde yaşamanın en önemli kuralı, on-
lar Müslümanların din ve topraklarına göz dikip savaşmadıkları sürece adalet 
ve iyilik çerçevesinde davranmak, İslam’ı güzel ahlak sayesinde sevdirmektir.
**
Manevi kardeşim sınıf ve yol arkadaşım nice iyi ve kötü günlerde paydaşım 
Muhammed Eroğlu da artık bu dünyada yok. Bunu söylemek bunu bilmek ben-
im için çok acı.
Allah Teala rahmet ve mağfiretine daldırsın. Cennetine aldırsın. Sevgili ailesine 
kulca sabır ihsan eylesin.

Akademisyen - Yazar

أكاديمي وكاتب تركي
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القبيسيات
Kubeysiyyât

Taha Kılınç
طه كلينتش

إخــراج  مــن  عــام 2010،  أميانكــم«  بعــرض مسلســل »مــا ملكــت  الفضائيــة  القنــوات  قامــت 
املخــرج الســوري جنــدة إمساعيــل أنــزور، حيــث ســلط املسلســل الضــوء علــى جمتمــع نســوي ديــين 
يف ســوراي. املسلســل يتحــدث عــن مجاعــة مكونــة مــن النســاء اللــوايت أطعــن مــن يطلــق عليهــا لقــب 
التنظيمــات اإلرهابيــة. وكان املسلســل يركــز  قــدم املسلســل تلميحــات إىل  »الشــيخة« . كمــا 
علــى أن اجلماعــة غســلت أدمغــة الفتيــات الصغــرات اللــوايت أصبحــن يشــكلن خطــًرا اجتماعيًــا 
مــن خــالل التنظيــم النســوي الســري. علــى الرغــم مــن عــدم ذكــر ذلــك صراحــة، إال أن الشــعب 
الســوري فهــم علــى الفــور أن املسلســل الــذي مت تصويــره حتــت اســم »مــا ملكــت أميانكــم« هــو 
االســم الظاهــر ملسلســل القبيســيات. ولــدت منــرة القبيســي يف دمشــق عــام 1933 البنــة اتجــر 
مــن أصــل فلســطيين، وبعــد خترجهــا مــن قســم علــم األحيــاء جبامعــة دمشــق، أصبــح اهتمامهــا يصــب 
ــار  علــى دراســة العلــوم اإلســالمية مث طــورت نفســها مــن خــالل التواصــل مــع مجيــع العلمــاء الكب
يف دمشــق منــذ مخســينيات القــرن املاضــي. كانــت »القبيســي« إحــدى التلميــذات البــارزات لــدى 
الشــيخ أمحــد كفتــارو الــذي عينــه النظــام البعثــي مفتيًــا لســوراي عــام 1964. وتبنــت القبيســي 
الطريقــة النقشــبندية الصوفيــة مــن خاللــه. وبعــد ذلــك، اضطــرت إىل تــرك شــيخها بســبب التوتــرات 
بــني القبيســي ووفــاء كفتــارو ابنــة الشــيخ أمحــد كفتــارو، ومــن مث أسســت مجاعتهــا اخلاصــة الــي كانــت 
تضــم النســاء فقــط. خــالل حكــم حافــظ األســد، الــذي اســتمر مــن عــام 1970 إىل عــام 2000، 
انتشــرت مجاعــة منــرة القبيســي يف مجيــع أحنــاء ســوراي والبلــدان اجملــاورة احمليطــة هبــا. وخــالل هــذه 
العمليــة، بــدأت مجاعــة القبيســيات، بتبــين أفــكار الشــيخ حميــي الديــن بــن عــريب ومنصــور احلــالج، 

وأصبحــت تركــز علــى قواعــد اللبــاس.
كانــت الطبقــة العليــا ترتــدي حجــااًب أســود. ليتــدرج بعدهــا إىل الكحلــي واألزرق الفاتــح فاألبيــض 
للطالبــات اجلــدد. وجيــب علــى مجيــع القبيســيات ارتــداء احلجــاب بطريقــة موّحــدة وهــي “الّربــط 
بعقــدة” ومينــع منًعــا مطلًقــا اســتخدام الّدبّــوس يف تثبيــت احلجــاب. وتقــوم فلســفة الّربــط علــى 
أّن العقــدة حتمــل معــاين الثبــات واملتانــة. ومينــع ارتــداء اخلمــار الــذي يغطّــي الوجــه كامــاًل، كمــا 
مينــع الّنقــاب. ترتــدي مجيــع القبيســيات معاطــف ســوداء أو زرقــاء داكنــة تناســب اجلســم متامــا. 
كمــا مت منــع ارتــداء الفســاتني العريضــة ذات الطــراز املســائي أو املالبــس الغربيــة املصنوعــة مــن 
الدنيــم. تتميــز مجاعــة القبيســيات ابلتسلســل اهلرمــي الصــارم يف هيكلهــا الداخلــي. يبــدأ التسلســل 
ــا. وكان جيــب علــى املنتميــات للجماعــة احلصــول علــى إذن مــن  اهلرمــي بعــد منــرة القبيســي تباًع

»املدرِّســات« ألي شــيء يردنــه يف خمتلــف جمــاالت حياهتــم.
وقــد أولــت مجاعــة القبيســيات، الــي تنتمــي إليهــا التلميــذات املنحــدرات مــن العائــالت الســورية 
الغنيــة واملتجــذرة، اهتمامــا خاصــا إبظهــار املنتميــات إليهــا علــى أنــن متعلمــات ومثقفــات أمــام 
الشــعب هيــكل اجلماعــة يتــم فيــه اختــاذ كل خطــوة ضمــن نظــام التسلســل اهلرمــي، كان زواج نســاء 
اجلماعــة خاضًعــا لرقابــة صارمــة. ومل يكــن مــن قبيــل املصادفــة أن يكــون األزواج )األزواج احملتملــون( 
مــن األثــرايء. خــالل احلــرب الــي كان يتفاخــر هبــا حافــظ األســد ضــد اإلخــوان املســلمني، كان 
يقــول: »أان لســت عــدوا لإلســالم أو املســلمني« بعــد عــام 2000، بــدأت القبيســيات يواجهــن 
ضغوطــا واســتفزازات مــن قبــل النظــام الســوري. ويف إطــار سياســة الرئيــس اجلديــد بشــار األســد 
يف تقليــص دور الديــن يف البــالد، بــدأت زايدة الســيطرة علــى مجاعــة القبيســيات وســحب بعــض 
االمتيــازات املمنوحــة هلــن. وتزامــن نشــر مسلســل »مــا ملكــت أميانكــم« مــع هــذه الفــرتة. كان خمــرج 
العمــل يفعــل مــا هــو ضــروري الســتهداف وشــن حــرب علــى شــعبية اجلماعــة وتشــويهها يف نظــر 
النــاس. أو يفعــل مــا يطلــب منــه إزاء ذلــك. ورغــم تلــك الضغــوط، فاألحــداث الــي اندلعــت عــام 
2011 جعلــت النظــام يصبــح حباجــة إىل القبيســات مــرة أخــرى. فالتقــى وفــد كبــر مــن اجلماعــة 
مــع بشــار األســد عــام 2012، مث أصبحــت هــذه اللقــاءات روتينيــة. بعــد ذلــك ، مت تعيــني ســلمى 
عيــاش، إحــدى الشــخصيات البــارزة يف مجاعــة القبيســيات، انئبــة لوزيــر األوقــاف. عندمــا فــاز 
األســد يف »االنتخــاابت الرائســية« عــام 2014، حضــر اآلالف مــن أفــراد اجلماعــة »حفــل الــوالء« 
الــذي أقيــم يف اجلامــع األمــوي يف دمشــق. كمــا ضــم الوفــد الســوري الــذي زار املرشــد األعلــى 
اإليــراين علــي خامنئــي عــام 2018 نســاء مــن القبيســيات. توفيــت منــرة القبيســي الــي أسســت 
مجاعــة القبيســيات، يــوم األحــد املاضــي، 25 ديســمر/كانون األول، عــن عمــر يناهــز 89 عامــا.

القبيســي، الــي أمضــت الســنوات األخــرة مــن حياهتــا ابملــرض، مل تغــادر منزهلــا يف حــي الروضــة، أحد 
األحيــاء الفاخــرة يف دمشــق. وتركــت القبيســي وراءهــا تنظيمــا يســتحق التحليــل الطويــل والعميــق 

إزاءه. هيــكل يُعــرف نفســه أبنــه »بعيــد متامــا عــن السياســة« ، ولكنــه يقــع يف قلــب السياســة.

Çerkes asıllı Suriyeli yönetmen Necdet İsmail Anzur tarafından çekilen 
ve 2010 yılında bir uydu kanalından yayınlanan “Mâ Meleket Eymânu-
kum” (Ellerinizin Sahip Oldukları) adlı dizi, üyelerinin tamamı kadınlardan 
oluşan Suriyeli bir dinî cemaati anlatıyordu. Başlarındaki “şeyh hanım”a 
sorgusuz-sualsiz itaat eden bu kadınlar, dizinin kurgusunda “terörist” 
imaları eşliğinde takdim ediliyor, cemaatin gizli örgütlenme yoluyla genç 
kızların beynini yıkadığı ve toplumsal tehlike oluşturduğu vurgulanıyor-
du. Açıkça belirtilmese de, Suriye halkı, “Mâ Meleket Eymânukum”da 
kimin tasvir edildiğini daha ilk bölümde hemen anlamıştı: Kubeysiyyât 
(Kubeysîciler). Filistin asıllı tüccar bir babanın kızı olarak 1933’te Şam’da 
dünyaya gelen Munîra el-Kubeysî, Şam Üniversitesi’nde biyoloji tahsilini 
tamamladıktan sonra İslâmî ilimlere merak sarmış, ardından 1950’le-
rden itibaren Şam’daki bütün büyük âlimlerle temas kurarak kendini 
geliştirmiş bir isimdi. Zaman içinde, 1964’te Baas rejimi tarafından Suriye 
Müftülüğü’ne atanan Şeyh Ahmed Keftârû’nun has talebelerinden birine 
dönüşen Kubeysî, onun vasıtasıyla Nakşibendî usulünü benimsemişti. Ak-
abinde, Keftârû’nun kızı Vefâ ile arasında meydana gelen gerilim sebebi-
yle şeyhinin yanından ayrılmak durumunda kalarak, üyelerinin tamamı 
kadınlardan oluşan kendi cemaatini kurmuştu. Hâfız Esed’in 1970’ten 
2000’e kadar devam eden iktidarı boyunca, Munîra el-Kubeysî’nin tale-
beleri Suriye’nin her yerine ve çevredeki yakın ülkelere yayıldılar. Bu 
süreçte Muhyiddîn İbn Arabî ve Hallâc-ı Mansûr’un düşüncelerini esas 
alan bir çizgiye evrilen cemaat, mensuplarının kıyafet biçimiyle de dik-
katleri çekmeye başladı. Yönetici tabaka, siyah renkli başörtüsü takıyor-
du. Kararların uygulayıcısı olan orta tabaka ablaların başörtüsü rengi 
lacivertti. Alt tabakadaki talebeler ise beyaz başörtülüydü. Başörtüsünü 
iğneyle tutturmak kesin şekilde yasaktı. Örtü muhakkak düğüm atılarak 
bağlanmalıydı. Bu, cemaat içi bağlılığa işaretti. Tesettürde yüzü kapat-
mak veya peçe takmak tasvip edilmiyordu. Cemaatin bütün kadınları si-
yah veya lacivert, bedene tam oturan mantolar giyiyordu. Abiye tarzında 
geniş kıyafet veya kot kumaştan Batılı giysiler de keza yasaktı. Cemaat-
le ilgili gözlerden kaçmayan bir diğer detay, içerideki katı hiyerarşiydi. 
Munîra el-Kubeysî’den aşağı doğru piramit genişlerken, cemaat üyeleri 
hayatlarının herhangi bir alanında, yapacakları herhangi bir şey için mu-
hakkak “üstâze”lerden izin almak zorundaydılar. Mensuplarını Suriye’nin 
zengin ve köklü ailelerinden devşiren cemaat, halkın önüne çıkardığı 
temsilcilerinin eğitimli ve kültürlü olmasına özellikle dikkat ediyordu. 
Her adımın hiyerarşi disipliniyle atıldığı bir yapıda, cemaat kadınlarının 
evlilikleri de elbette sıkı bir denetime tabiydi. Bu çerçevede, kocaların 
(veya koca adaylarının) varlıklı insanlar olması tesadüf değildi. Hâfız Es-
ed’in el üstünde tuttuğu ve Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’na açtığı savaş 
sırasında “İslâm’a veya Müslümanlara düşman değilim, bakın…” diyerek 
önlerini açtığı Kubeysiyyât, 2000’den sonra Suriye devlet yönetimind-
en gelen baskı ve tahriklerle karşılaşmaya başladı. Yeni Başkan Beşşâr 
Esed’in ülkede dinin rolünü azaltma siyaseti çerçevesinde, Kubeysiyyât 
üzerindeki denetim artırıldı, kendilerine daha önceki dönemde verilen 
bazı imtiyazlar geri çekildi. İşte “Mâ Meleket Eymânukum”un yayını, tam 
olarak bu döneme denk geliyordu. Cemaatin halk nezdindeki popülari-
tesine savaş açılmıştı, yönetmen de durumdan vazife çıkararak gereğini 
yapıyordu. Veya gereğini yapması kendisinden istenmişti.
Ancak 2011’de patlak veren hadiseler, rejimin Kubeysiyyât’a yeniden ih-
tiyaç duymasına yol açtı. 2012’de cemaatten kalabalık bir heyet Beşşâr 
Esed’le buluşurken, sonrasında bu buluşmalar rutin hale getirildi. Kısa 
süre sonra Kubeysiyyât’ın önde gelen isimlerinden Selmâ Ayyâş, Evkâf 
Bakan Yardımcılığı’na atandı. 2014’te Esed “cumhurbaşkanlığı seçimi”ni 
kazanınca, Şam’daki Emevî Camii’nde düzenlenen “biat merasimi”ne 
binlerce cemaat mensubu katıldı. Ayrıca, 2018’de İran Dini Lideri Ali Ha-
maney’i ziyaret eden Suriye heyeti içinde Kubeysiyyât’tan kadınlar da 
vardı. Kubeysiyyât’ın kurucusu Munîra el-Kubeysî, geçtiğimiz pazar 
günü (25 Aralık), 89 yaşında hayata veda etti. Ömrünün son yıllarını ağır 
hastalıklarla geçiren ve Şam’ın lüks semtlerinden Ravza’daki evinden hiç 
çıkmayan Kubeysî, arkasında uzun ve derin incelemelere konu edilm-
eye değer bir yapılanma bıraktı. Kendisini “siyasetten tamamen uzak” 
olarak tanımlayan, ama aslında siyasetin tam da göbeğinde yer alan bir 
yapılanma…

Akademisyen - Yazar

أكاديمي وكاتب تركي
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عنــد إجــراء تغيــرات سياســية رئيســية يف العاقــات الدوليــة، ليــس مــن املمكــن جتنــب حالــة الغضــب الــي تنجــم عــن تدهــور العاقــات بــن 
طرفــن بعــد مرحلــة طويلــة مــن ازدهارهــا الــذي أصبــح روتينيًــا. ففــي امللــف الســوري، الــذي ال يــزال يعــاين مــن آالم وجــروح مــا زالــت تنــزف. 
وابلطبــع فــإن مبــادرة تركيــا السياســية كانــت مفاجــأًة ابلنســبة جلميــع األطــراف. ومــع ذلــك فمجــرد حماولــة احلديــث عــن قضيــة مســتمرة منــذ 

12 عاًمــا وليــس فيهــا بــوادر للحلــول، تتطلــب الكثــر مــن الشــجاعة .
ميكننــا أن نســتنتج بوضــوح مــن خــال التطــورات أن تركيــا هــي الــي اختــذت هــذه املبــادرة ومل تكــن هنــاك نيــة لتغيــر الوضــع مــن قبــل ســوراي 
وروســيا وإيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة. ولكــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أعربــت عــن عــدم رضاهــا إزاء املبــادرة الرتكيــة. وقــال الناطــق 
الرمســي ابســم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس، يف رده علــى ســؤال حــول االجتمــاع الثاثــي يف العاصمــة الروســية موســكو، والــذي 
ضــم وزراء دفــاع ورؤســاء أجهــزة االســتخبارات الرتكيــة والروســية والســورية: “كل مــا ميكنــي قولــه هــو أن سياســتنا مل تتغــر، وواشــنطن ال 
تدعــم “الــدول الــي تعــّزز عاقاهتــا أو تعــرب عــن دعمهــا إلعــادة االعتبــار لبشــار األســد الدكتاتــور الوحشــي، كمــا ندعــو الــدول إىل األخــذ 
بعــن االعتبــار ســجل انتهــاكات حقــوق اإلنســان املــروّع لنظــام األســد علــى مــدار 12 عامــا يف الوقــت الــذي يواصــل فيــه ارتــكاب املزيــد 
مــن الفظائــع حبــق الشــعب الســوري، ومينــع وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل حمتاجيهــا يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قواتــه. كمــا حتــدث 
عــن النفــاق يف السياســة الســورية. يف كل فرصــة تستشــهد واشــنطن ابلعبــارات التاليــة: )الدكتاتــور الوحشــي، 12 عاًمــا مــن ســجل حقــوق 
اإلنســان “املــروّع” لنظــام األســد، معــاانة الشــعب الســوري(. ولكنهــا مل تفعــل شــيًئا لتغيــر الوضــع يف ســوراي بشــكل حقيقــي علــى مــدار 12 
ــا، فقــد أصبحــت واشــنطن شــريكة يف ســجل انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــع هــذا الدكتاتــور الوحشــي مــن خــال دعمهــا املنظمــات  عاًم
اإلرهابيــة، حيــث جعلــت املهمــة أكثــر تعقيــًدا، ووقفــت ضــد حمــاوالت تغيــر هــذا الوضــع، وهــذا أهــم ســبب الســتمرار األزمــة الســورية حــى 
اآلن. والــوالايت املتحــدة األمريكيــة ليســت وحيــدة يف إعاقــة إجيــاد احلــل، إذ إنــه مل تصــدر أيــة خطــوة إلجيــاد حــل مــن قبــل روســيا أو إيــران 
أو حــى النظــام الســوري. والشــك أن حماولــة إجيــاد حــل للألزمــة الســورية يزعــج هــذه األطــراف. ومل يكــن عبثيًــا طــرح مفاهيــم مــن قبيــل 
“فوضــى خاقــة، فوضــى إنتاجيــة، فوضــى مرحبــة” يف احلديــث عــن األزمــة الســورية. وتعــد مراكــز التفكــر االســرتاتيجي األمريكيــة مصــدر 
هــذه املفاهيــم الــي مت طرحهــا القــرتاح منــوذج سياســي علــى مــزاج الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، حيــث تتناســب هــذه املفاهيــم مــع واقــع كل 
هــذه األطــراف الفاعلــة. حيقــق الوضــع احلــايل الكثــر مــن املكاســب السياســية جلميــع األطــراف الفاعلــة. فكلهــا تتطلــع إىل االســتفادة مــن 
اســتمرار األزمــة، ولذلــك فــإن املواقــف الداعيــة إلجيــاد حلــول تزعــج كل تلــك األطــراف. الشــعب الســوري ال يريــد اســتمرار هــذا الوضــع الــذي 
جلــب لــه الويــات، وكذلــك تركيــا ال تريــد اســتمراره ألن لديهــا حــدوًدا بطــول 900 كــم مــع ســوراي، فضــًا عــن وجــود موجــة مــن الاجئــن 
قادمــة إليهــا وتتلقــى خطــر التهديــدات اإلرهابيــة وعــدم االســتقرار. ومــع ذلــك فقــد أظهــرت تركيــا الشــجاعة للقيــام مبحاولــة إحــداث تغيــر يف 
األزمــة الســورية عــر انتهــاج سياســة جديــدة. ولكننــا نُفاجــأ ابدعــاءات البعــض مــن الذيــن حياولــون تصويــر هــذه املبــادرة علــى أهنــا استســام 
وتراجع يف سياســة تركيا جتاه ســوراي. علًما أن تركيا اختذت مواقف أخاقية يســتدعيها الوضع الســوري منذ بداية األزمة املســتمرة منذ 12 
عاًمــا. وأثنــاء إعــادة اســتعراض شــريط األحــداث كانــت هنــاك تطــورات ال ميكــن رؤيتهــا بطريقــة أخــرى. وال داعــي اليــوم الســتنباط أحــكام 
جمحفــة مــن خــال هــذا التقــارب. فعلــى ســبيل املثــال، مــن غــر املنطقــي االعتقــاد أبن املبــادرة الرتكيــة هتــدف إىل التعــاون مــع النظــام الســوري 
ضــد تنظيــم يب كــي كــي/واي يب جــي اإلرهــايب، ألن هــذا التنظيــم اإلرهــايب ليــس هيــكًا خاضًعــا لســيطرة النظــام الســوري. كمــا أنــه ال يُتوقــع 
مــن النظــام الســوري أن خيــوض معركــة فعالــة ضــد هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة أو أن يتعــاون مــع تركيــا بنــاًء علــى طلبهــا. لــو كان لــدى النظــام 
القــدرة علــى حماربــة تنظيــم يب كــي كــي اإلرهــايب لــكان الوضــع يف ســوراي خمتلًفــا كثــرًا. ويف الوقــت احلاضــر، األراضــي الســورية حمتلــة مــن قبــل 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، والنظــام الســوري ليــس لديــه القــدرة علــى تنفيــذ عمليــة يف هــذه األراضــي. لذلــك، قــد ال يكــون النظــام الســوري 
طرفــا يف أي مفاوضــات ضــد التهديــد اإلرهــايب لرتكيــا، فالطــرف هنــا هــو الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ورمبــا روســيا أيًضــا. يف غضــون ذلــك، 
تركيــا هــي الطــرف الوحيــد الــذي ميكنــه ضمــان وحــدة األراضــي الســورية علــى املــدى البعيــد. وســيكون مــن األنســب للنظــام الســوري، الــذي 
يعــر عــن حساســية مفرطــة جتــاه وحــدة أراضيــه، أن يقلــق مــن احتــال الــوالايت املتحــدة وتنظيــم يب كــي كــي اإلرهــايب لبلــده. ومــن خــال 
احملــاداثت املباشــرة مــع ســوراي، ليــس مــن الضــروري توقــع إجيــاد حــل علــى املــدى القريــب فيمــا يتعلــق بعــودة الاجئــن الســورين. بغــض النظــر 
عــن نــوع الضمــاانت املقدمــة مــن قبــل األســد. وال ميكــن لرتكيــا وال ألي دولــة أن تطالــب الاجئــن الســورين أبن يثقــوا ابألســد، الــذي كان 
موقفــه الوحيــد جتــاه املعارضــة علــى مــدار 12 عاًمــا عبــارة عــن جمــازر عديــدة. وال ميكــن لروســيا وال إليــران منــح الثقــة والضمــاانت الــي ســتمنح 
لاجئــن الذيــن يريــدون العــودة إىل قاتليهــم. فاجلهــات الفاعلــة األخــرى يف ارتــكاب اجملــازر هــي أيضــا شــريكة يف اجملــازر الــي ارُتكبــت حبــق 

املدنيــن. فهــل يُعقــل أصــًا أن تكــون هنــاك ضمــاانت أبن مرتكــيب اجملــازر لــن يكــرروا جمازرهــم مــرة أخــرى؟
ولكــن قــد تكــون تركيــا هــي الطــرف الوحيــد الــذي ميكنــه منــح ضمــان التعــاون مــن أجــل العــودة ، كمــا أن املنطقــة اآلمنــة الــي ســيتم تنفيذهــا 
واالعــرتاف مبناطــق احلمايــة والســيطرة الرتكيــة داخــل ســوراي قــد حتفــز الســورين علــى العــودة طواعيــة. وكمــا قــال خمتــار الشــنقيطي علــى موقــع 
اجلزيــرة نــت: “إن توســيع املنطقــة اآلمنــة الــي تســيطر عليهــا تركيــا داخــل ســوراي لتشــمل حلــب قــد يكــون حــًا جيــًدا حــى تنتهــي األزمــة 
الســورية”. وابلنظــر إىل حلــب جنــد أهنــا أكــر حمافظــة ســورية خــرج منهــا الجئــون إىل تركيــا، فقــد تكــون هــذه القضيــة األهــم يف املفاوضــات 

واألكثــر منطقيــة لصــاحل مجيــع األطــراف مــن أجــل إجيــاد حــل.

Uluslararası ilişkilerde büyük politika değişiklikleri her ne amaçla yapılırsa yapılsın uzun süre alışılmış ve 
bir rutin hatta konfor tesis etmiş ilişkileri bozduğu için bir rahatsızlık yaratmaması mümkün değildir. Hele 
ardında hala kanamakta olan yaraları olan, kuyruk acıları ve evlat acıları hala taze olan Suriye meselesinde 
Türkiye’nin yeni bir siyaset için yaptığı girişimin öncelikle bütün taraflarda bir şaşkınlıkla karşılanmaması 
mümkün değil. Ancak 12 yıldır devam etmekte olan ve yakın gelecekte bu minvalde devam ettiğinde hiç 
kimsenin yararına bir değişim ufku görünmeyen bir meselede konuşmayı ve başka bir yol denemeyi teklif 
etmek, bütün şaşırtıcılığıyla birlikte, kabul edelim ki, cesaret de isteyen bir girişim.
Bu girişimde bulunanın Türkiye olduğunu, Suriye’den yana, Rusya, İran ve ABD’den yana durumu değiştirm-
eye yönelik hiçbir niyetin bulunmadığını gidişattan net bir biçimde takip edebiliyoruz. Hatta ABD’nin Türki-
ye’nin bu girişiminden rahatsızlık bildiren açıklamaları da gecikmedi.
Moskova’da Türkiye ve Suriye arasındaki ilk görüşmeleri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Price, “ Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad’ı eski durumuna 
döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına 
zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken 
Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz” 
diyerek ABD’nin sadece bu görüşmelere yönelik tavrını değil, bu yolla şimdiye kadar takip ettiği Suriye si-
yasetindeki ikiyüzlülüğü de ortaya koymuş oldu. Her fırsatta “acımasız diktatör, 12 yıllık korkun insan hak-
ları sicilini ve acı çeken Suriye halkını” öne süren ABD Suriye’de durumu gerçek anlamda değiştirmek için 
hiçbir şey yapmadı. 12 yıldır Suriye’de bu acımasız diktatörün bütün insan hakları sicilini kabartmasına daha 
fazla alan açmaktan başka yaptığı bir şey daha oldu, kendisi de bu sicile ortak oldu. Desteklediği terör 
örgütleriyle işi içinden çok daha fazla çıkılmaz hale getirdi. Hem durumu değiştirmek için hiçbir şey yapma, 
hem durumu daha da içinden çıkılmaz hale getir hem de bu durumu değiştirecek girişimlere karşı dur: işte 
şimdiye kadar Suriye sorununun devamının en önemli sebebi. Yanlış anlaşılmasın, çözümün önünde duran 
sadece ABD değil, Rusya, İran ve bizzat Suriye rejiminin kendisi de herhangi bir çözüme yanaşmadılar. Mev-
cut durumun bu şekilde devamının, yani krizin devamının bu tarafları rahatsız ettiği düşünülmesin. Suriye 
bağlamında boşuna “yaratıcı, üretken, kârlı kaos” gibi kavramlar üretilmedi. Gerçi bu kavramların kaynağı 
ABD stratejik düşünce merkezleri ve ABD’ye siyasi model önermek üzere üretilmiştir ama bu tarafların hep-
sinin gerçekliğine fazlasıyla uyuyor. Sözkonusu aktörlerin hepsi için mevcut durum daha fazla politik kâr 
üretmektedir. Hepsi de durumun bu şekilde devam etmesinden bir fayda ummaktadır. Durumun herhangi 
bir çözüm istikametinde seyretmesi hepsinin konforunu bozuyor. Durumun bu şekilde devam etmesini iste-
meyen, bundan zarar gören başta Suriye halkının yanısıra bir tek Türkiye var. Çünkü Suriye ile 900 km sınırı 
olan ve oradaki bütün sorunların kendisine mülteci dalgası gönderdiği, istikrarsızlıktan terör tehdidi alan bir 
taraftır Türkiye. O yüzden çözüm için bütün evlat ve kuyruk acılarına rağmen yeni bir siyaset için, tıkanmış 
durumu açmak için bir girişimde bulunma cesaretini de Türkiye göstermiş oluyor. Ancak bu girişimi daha 
ilk anda Türkiye’nin Suriye politikasında adeta bir teslimiyet, bütün siyasetinden vazgeçiş ve dönüş olarak 
göstermeye çalışanların aklına şaşmamak mümkün değil. Türkiye 12 yıldır devam eden bu sorunda baştan 
beri durumun gerektirdiği ahlaki ve reel pozisyonları takındı. Film geriye sarıldığında başka türlü davran-
ması mümkün görülemeyecek gelişmeler yaşandı. Bugün ise bu yakınlaşmadan beklentilere gereğinden 
fazla anlam yüklemenin anlamı yok. Mesela Türkiye’nin bu girişimiyle Suriye rejimiyle PKK-PYD terörüne 
karşı bir işbirliği yapacağını düşünmek akla ziyandır. Zira PYD-PKK Suriye rejiminin kontrolünde olan bir 
yapı değil. Bu konuda Suriye rejiminin muhtemel bir yakınlaşma sonucunda Türkiye’nin talebiyle bu terör 
gruplarına karşı etkili bir mücadele yapması veya Türkiye ile işbirliği yapması beklenemez. Rejimin PYD’ye 
karşı mücadele edecek kapasitesi olsaydı Suriye’de durum zaten çok daha farklı olurdu. Halihazırda Suriye 
toprakları ABD tarafından işgal edilmiş durumda ve bu işgal edilmiş topraklarda Suriye rejiminin bir oper-
asyon yapma kapasitesi hiç yok. Türkiye’ye yönelik terör tehlikesine karşı herhangi bir müzakerenin tarafı 
o yüzden Suriye rejimi değil, ABD ve belki Rusya olabilir. Bu arada Türkiye Suriye’ye uzun vadede toprak 
bütünlüğü garantisi verebilecek tek taraftır. Toprak bütünlüğüne karşı hassasiyet ifade eden Suriye rejimi-
nin Türkiye’ye gelinceye kadar ülkesindeki ABD ve PYD işgalini tasa etmesi çok daha yerinde olur.
Suriye ile doğrudan görüşmelerin bir konusu olarak sığınmacıların geri dönüşü konusunda da yakın vadede 
bir çözüm beklemek gereksiz. Suriyeli sığınmacıların 12 yıldır muhaliflere yönelik tek tutumu ölçüsüzce bir 
kıyım olan Esad’a güvenip ülkelerine dönmesini, Esad’dan ne tür garantiler verilirse verilsin, Türkiye de iste-
mez, kimse de isteyemez. Dönmek isteyenlere katillerine karşı verilecek garanti konusunda da ne Rusya ne 
de İran güven veremez. Zaten kıyımın diğer aktörleri, katliamı yapanların sadece hamileri değil ortakları. 
Katliamda suç ortağı olan birinin diğerine bir daha aynı şeyi yapmayacağına dair vereceği bir garantinin ne 
değeri olabilir? Ancak bir geri dönüş için yapılabilecek bir işbirliği konusunda güven verecek tek taraf Tür-
kiye olabilir ve Türkiye’nin Suriye içindeki himaye ve kontrol bölgelerinin artırılması ve tanınmasıyla sağla-
nacak bir güvenli bölge Suriyelileri gönüllüce geri dönmek için motive edici bile olabilir. Mesela aljazeera.
net’te yazan Muhtar el-Şankıti’nin dediği gibi, Suriye içinde Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgenin kriz 
nihayete erinceye kadar Haleb’i de içine alacak şekilde genişletilmesi çok iyi bir çözüm olabilir. Türkiye’deki 
sığınmacıların en büyük kaynaklarından birinin Halep olduğu gözönünde bulundurulduğunda bu, müzak-
erelerdeki en önemli ve bütün tarafların ve çözümün yararına olmak üzere, en makul konu olabilir.

ما نوع الضمانات التي يمكن أن يقدمها األسد؟
Esad neyin garantisini verebilir?

Yasin Aktay 

Akademisyen - Yazar

ياسين اكتاي

أكاديمي وكاتب تركي


