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الرئيس أردوغان: حافظنا على صدارتنا في 
االنتخابات كما جرت العادة منذ 2002

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2002 Seçimlerinden 
Bu Yana Yine Açık Ara Birinci Parti Olarak Çıktık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim 
sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
- Türk halkı bizi (AK Parti) 15. kez seçimlerde birinci sıraya taşıdı.
- Şimdiye kadar tüm yaptıklarımızı değerlendirecek ve tüm 
hatalarımızın yükünü halkımıza değil, kendimize yükleyeceğiz.
- Bizler siyaseti bir halk düşmanlığı, küçümseme ya da kışkırtma 
aracı olarak görmüyoruz. Bilakis siyaset bizim için ülkemize ve 
halkımıza en iyi hizmeti sunma aracıdır.

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان معلقاً على نتائج االنتخاابت احمللية: 
-  الشعب الرتكي جعلنا )حزب العدالة والتنمية( اليوم يف الصدارة للمرة الـ15 يف االنتخاابت.

 - سنجري تقييماً شاماًل جلميع ما قمنا به ونضع مجيع األخطاء على عاتقنا وليس على شعبنا.
- حنــن ال نــرى السياســة كأداة ملعانــدة الشــعب أو اســتصغاره أو حتريضــه بــل نراهــا كأداة لتقــدمي 

أفضــل اخلدمــات للبلــد والشــعب.

الجوالن أرض سورية
Golan tepeleri Suriye`nindir
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Türkiye’deki yerel seçimin 
resmileşmemiş sonuçları, 
AK Parti ve MHP’den oluşan 
Cumhur İttifakı’nın %51,74 
oyla galip geldiğini ortaya 
koydu.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi, seçim kanunlarına 
aykırı olarak bazı hata, 
uygunsuzluk ve hilelerin 
ortaya çıkması üzerine 
İstanbul’daki semtlerde 
yapılan oy sayımları 
hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu’na itirazda bulundu.
Türk halkını, AK Parti’yi, Sayın 
Erdoğan’ı ve Türkiye’deki 
Suriyelileri tebrik ederiz.

الرمسيــة  غــر  النتائــج  أظهــرت 
فــوز  تركيــا،  يف  احملليــة  لالنتخــاابت 
)حتالــف الشــعب( الــذي شــّكله حــزب 
)العدالــة والتنميــة( مــع حــزب )احلركــة 
القوميــة(، بنســبة 51.74 يف املئــة مــن 

الناخبــن. أصــوات 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  تقــدم  وقــد 
نتائــج  يف  طعــن  مبذكــرة  الرتكــي، 
جبميــع  االنتخــاابت  أصــوات  فــرز 
العليــا  اللجنــة  إىل  إســطنبول  أحيــاء 
وقــوع  خلفيــة  لالنتخاابت،علــى 
أخطــاء، وخمالفــات، وحتايــالت تتناقض 

االنتخــاابت. قوانــن  مــع 
مــروك للشــعب الرتكــي.. مــروك حلــزب 
للســيد  مــروك  والتنميــة..  العدالــة 

أردوغــان...
مروك للسورين يف تركيا.

نتائج االنتخابات المحلية التركية تعطي الدروس للعالم في الديمقراطية
Türkiye’deki Yerel Seçim Sonuçları Dünyaya Demokrasi Dersi Verdi
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الجوالن سورية... من وعد بلفور إلى وعد ترامب

إشراقات

Donald Trump aceleci karar ve tavırlarıyla tanınmaktadır. Daha önce hiçbir 
ABD başkanının cesaret edemediği kararları alan Trump, 25 Mart 2019’da 
Suriye’deki Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu söyledi. Turmp’ın bu 
açıklaması, Suriye halkının sekiz yıldan bu yana ülkeyi birçok işgale açık hale 
getiren ve halkına zulmeden zorbalara karşı mücadele içinde yaşadığı zorlu 
şartların ışığında gerçekleşti. Nitekim bu zorba, halkı evlerinden çıkarmış ve 
Suriyelilerin yarısını şehit etmiş, tutuklamış ve tehcire tabi tutmuştur.
Trump’ın açıklaması, BM Güvenlik Konseyi’nin 1967 yılına ait 242 nolu 
kararına aykırıdır. Bu kararda işgalci İsrail kuvvetlerinin 1967 yılında işgal 
ettiği topraklardan geri çekilmesi öngörülmektedir. Yine 1981 yılına ait 
ABD’nin de onayladığı 497 nolu İsrail’in Golan Tepeleri’ni topraklarına 
katmasını tanımayan karara da aykırı bulunmaktadır.
10 Haziran 1967’de, o sırada Savunma Bakanı olan Hafız Esed, Golan’dan 
geri çekildiklerini ve Kuneytra’nın düştüğünü açıklamış, bir gün sonra 
da burası İsrail’in eline geçmişti. Hafız Esed Golan’ı İsrail’e teslim etmiş, 
saldırmazlık ile sınır koruma anlaşmasız vasıtasıyla İsrail’in bekçisi ve sınır 
muhafızı haline gelmiş, 1974’teki ateşkes anlaşmasının ardından ise İsrail’e 
tek kurşun dahi sıkmamıştır. Ardından ise görevde kalmasının bedeli Suriye 
halkı için ağır olmuş, rejimi kendisini Suriye halkını katledecek bir ordu 
kurmaya adamıştır.
Elli yıl boyunca Suriye halkı zulüm görmekte ve Golan’ı kurtarma adı altında 
yoksulluk, eziyet ve katliamların acısıyla yaşamaktadır.
Trump’ın açıklaması, katil Beşşar’ın kendisi ve ailesinin ilelebet Suriye’nin 
hakimi olarak kalabilmek için imzaladığı Yüzyılın Anlaşması ve Yeni Ortadoğu 
Haritası’nı pekiştirme anlamı mı taşımaktadır? Uluslararası toplumda Golan 
karşılığında Beşşar Esed’in görevde kalması mı kararlaştırılmıştır? Ya da 
bu adım yalnızda Netenyahu’nun maruz kaldığı adli baskıları hafifletmeyi, 
bu sayede 9 Nisan’daki milletvekili seçimlerinde zafer kazanmasının önünü 
açmayı mı amaçlamaktadır?
Katil Suriye rejimi, Golan’ın ilhak kararı karşısında sert tepki gösterecek, 
İdlib ve kırsalı ile Hama kırsalındaki okul ile hastaneleri bombalayacak, 
Suriye’nin geri kalan devrimci şehirlerini yerle bir ederek daha fazla sivili 
katledecektir.
Tarih, Arap liderlerinin Suriye’de 8 yıldan bu yana katledilen insanlara ve 
akan kana, devrim kıvılcımının kendisine de sıçraması ve tahtlarının yerinden 
oynaması korkusuyla ses çıkarmayışını yazacaktır. Kaldı ki bu liderler, 
Trump’ın kararına itaat edecek ve kararı kabul ettiklerini açıklayacaklardır.
Bundan önce de Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve ABD 
Büyükelçiliği’ni buraya taşıması kınanmış, fakat dünya bu karara boyun 
eğmiş ve bunu bir de facto olarak görmeye başlamıştı.
Yaşanan son olaylar Yüzyılın Anlaşması’nın uluslararası toplumun mutlak 
işbirliğiyle uygulanmaya başladığını göstermektedir. Ancak tüm komplolara 
rağmen Suriye halkı, devrimine devam etmekte ve Golan’ın Suriye toprağı 
olduğunu haykırmaktadır. Bu topraklarda Suriye halkı hariç kimsenin 
bir meşruiyeti ya da egemenliği söz konusu olamaz. İşgal ise yok olmaya 
mahkumdur.
Hem resmi makamlar hem de halk düzeyinde Türkiye’de Trump’ın kararına 
karşı gösterilen tavır ve Suriye topraklarının bütünlüğüne yapılan vurgu, 
insanlık namına takınılan onurlu tavırların zirvesini teşkil etmektedir. Nitekim 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle demiştir: “Golan Tepeleri’nin 
işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz.”

ُعِرَف )دوانلد ترامب( بقراراته ومواقفه املتسرعة، اليت مل جيرؤ أي رئيس أمركي سابق على 
فعلها، فقد أقدم ترامب يوم االثنن 25 آذار/مارس 2019، على االعرتاف بسيادة إسرائيل 
يعيشها  قاسيٍة  االعرتاف يف ظل ظروٍف  هذا  احملتل، جاء  السوري  اجلوالن  مرتفعات  على 
الشعب السوري منذ ما يقارب الثماين سنواٍت، يف مواجهته لطاغيٍة فتح البالد على احتالالٍت 
متعددٍة، بعد أن فتك أبهلها، وهجَّرهم من بيوهتم، ليحوِّل نصف أفراد الشعب السوري إىل 

شهداء ومعتقلن ومهّجرين.
 هذا االعرتاف خيالف قرار جملس األمن الدويل رقم )242( لعام 1967، بشأن انسحاب 
القوات اإلسرائيلية احملتلة من األراضي اليت احتلتها عام 1967، وخيالف القرار رقم )497( 
لعام 1981، الصادر ابإلمجاع ومبوافقة الوالايت املتحدة األمركية ذاهتا، بشأن عدم االعرتاف 

بضم إسرائيل للجوالن احملتل. 
حزيران   10 بتاريخ  للدفاع  وزيراً  وكان  األسد  حافظ  أصدره  الذي   )66( رقم  البالغ  يف 
1967 معلناً فيه االنسحاب من اجلوالن وسقوط القنيطرة قبل يوم واحد من سقوطها بيد 
اإلسرائيلين. حافظ األسد سلم اجلوالن إلسرائيل وبقي حارساً هلا وحامياً حلدودها بعد توقيعه 
على معاهدة عدم اعتداء ومحاية احلدود ومل يسمح خالهلا إبطالق طلقة واحدة ابجتاه إسرائيل 
منذ اتفاق فض االشتباك عام 1974، وقد قبض الثمن يف بقائه جامثاً على صدر الشعب 

السوري وتفرغ لصنع جيش طائفي لقتل املواطنن.
 مخسون عاماً والشعب السوري يضطهد ويعاين من الفقر والظلم ويقتل بذريعة حترير اجلوالن.
هل سيكون إعالن ترامب أتكيداً لصفقة القرن وخارطة الشرق األوسط اجلديد واليت وقع 
عليها السفاح بشار من أجل أن يبقى وعائلته حكاماً لسوراي إىل األبد وهل جرت املقايضة 
دولياً )اجلوالن مقابل بشار األسد(، أم هي جمرد خطوة لدعم نتنياهو لتخفيف الضغوط اليت 
يتعّرض هلا قضائياً، من أجل تسهيل فوزه يف االنتخاابت التشريعية يف 9 نيسان/ابريل املقبل.

رد النظام السوري اجملرم سيكون قاسياً على قرار ضم اجلوالن، بقصفه املدارس واملشايف يف 
إدلب وريفها وريف محاه، وسيدمر ما تبقى من املدن السورية الثائرة ويقتل املزيد من األبرايء.
يسجل للحكام العرب عدم دفاعهم عن اإلنسان السوري املذبوح والدم السوري املهدور منذ 
الثورة إىل بالدهم وتطيح بعروشهم، لذلك سينصاعون  8 سنوات خوفاً من أن متتد شعلة 
هلذا القرار ويعلنون قبوهلم به. وقد سبق وأن مت التنديد بقرار ترامب إبعالن القدس عاصمة 

إلسرائيل ونقله لسفارة بالده إليها، وسرعان ما رضخ العامل هلذا القرار واعتره أمراً واقعًيا. 
األحداث األخرة تؤكد أن صفقة القرن بدأت تنفذ وعر تفاهم دويل مطلق، ورغم كل التآمر 
فإن الشعب السوري مستمر يف ثورته ويؤكد أن اجلوالن أرٌض سورية، وأن ال شرعية وال سيادة 

على هذه األرض إال ألبنائها السورين، وأن االحتالل مصره الزوال.
األراضي  القرار، واليت أكدت على وحدة  املشرفة ضد  والرمسية  الشعبية  الرتكية  الفعل  ردود 
السورية، هي اتج ستتوج املواقف اإلنسانية املتبقية لدى البشرية، وقد قال الرئيس رجب طيب 

أردوغان: )لن نسمح إطالقًا بشرعنة احتالل مرتفعات اجلوالن(.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Golan Suriye’nindir... Balfour Deklarasyonu’ndan Trump’a

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni
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يف اآلداب والفنون متتزج الثقافات وختتلط املشاعر وتتعانق األحالم. 
إىل  للعبور  تذكرة  أو  دخول  أتشرة  أو  سفر  جواز  إىل  حنتاج  لن 
فضاءات املبدع، فاإلبداع عامل حّر ورحب ال حدود له، ال سقف 

وال حرّاس وال جدران. 
أقام اهلالل االمحر  حتت عنوان »األدب واالنسجام االجتماعي« 
اجلماهري  متّيز ابحلضور  شعراّيً  مهرجاانً  زادة  بلبل  الرتكي ومجعية 
الالفت أشرف عليه وأداره ابقتدار منظمة منر الشام ابلتعاون مع 

راديو فجر وصحيفة اشراق.
ولعّل »االنسجام والوائم« هو العنوان األبرز ملهرجان الشعر السورّي 
الرتكّي الذي احتضنته صالة »داوود أوزجول« يف مجعّية بلبل زادة يف 

عينتاب يوم السبت 2019/4/6 وحبضور مجاهرّي كبر.

شارك يف هذه الفعالية ابقة مجيلة من الشعراء والشاعرات السورين 
مصطفى  اَولوداغ،  جان  مرال  شريف،  حممد  علي  هم:  واألتراك 
البطران، اجني اكوموش، أروى العمر، بينار ااتي، عبد الناصر شيخ 

علي، غول آسر اميكشجي.
متعددة بن  إبداعية  أمناط  تنّوعت بن  قد  املشاركة  القصائد  وإذا 
أّنا مجيعها محلت يف مضامينها اهلّم  الكالسيكّي والتجديدي إالّ 
اإلنسايّن واألمل النبيل، وفاح منها عبق املعاانة واالغرتاب، كما أنا 

مل تفتقد األمل املشرق والدعوة للحّب والربيع والسالم.
املتفاعل  بكّل جتلياته ومعانيه، فمن احلضور  كان اجلمال حاضراً 
اجلميل مروراً ابلتقدمي االحتفايّل املمّيز والتواجد اإلعالمّي الالفت، 
الراقية  املوسيقى  إىل  ابلفن،  العابقة  الشعرية  األصوات  إبداع  إىل 

شجرة  وكانت  املهرجان،  جمرايت  على  شفيفة  ظالاًل  ألقت  اليت 
مدخل  يف  الشابة  املواهب  من  عديٍد  بتوقيع  تزينت  اليت  الشعر 
الذي شّكله  الرائع  خيتزل ذلك »اهلارموين«  تفصياًل أخراً  الصالة 
لألدب  عاملن  وبن  ثقافتن  بن  والوائم  ابألخوة  املشبع  التآلف 

والفن واإلبداع.
بناء  الطيبة خطوة مهّمة حنو  البادرة  إن هذه  القول أخراً:  ميكننا 
عمارتنا اإلنسانّية على أسس سليمة تتيح لشرفات اإلبداع إطاللة 
حقيقية على حديقة للحياة حتفل ابجلمال وتسّر اجلميع. وهكذا 
واملعاين  للمشاعر  جسراً  الرتكي  السورّي  الشعرّي  املهرجان  كان 
واألفكار النبيلة، ورسالة حمبة وسالم تدعو إىل احلوار اخلاّلق بن 

اإلنسان وأخيه اإلنسان. 

ي
صد الثقاف
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كاتب وإعالمي سوري 
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عالء الدين حس

مهرجان الشعر السوري والتركي 
... االنسجام والوئام
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ال مل تكن انتفاضة أهايل درعا األخرة احتجاًجا على إعادة نصب متثال اجملرم األب فقط، كما مل 
يكن يدور يف خلد كل من آمن ابلثورة السورية، ثورة احلرية والكرامة، أنه من املمكن أن ختبوا هذه 
الثورة السورية املباركة، اليت كلفت الشعب السوري ما يزيد عن مليون شهيد، وما يتجاوز ال 400 
ألف معتقل، وجعلت أكثر من نصف الشعب السوري مهجًرا هتجراً قسراًي، داخلًيا أو خارجًيا.

لقد كانت وقفة )احلوارنة( مؤخرًا التعبر األصح عما جيول يف خلد كل السورين، وهي التأكيد 
على أن روح الثورة ابقية، وكل جحافل املغول األسدي أو الفارسي أو الروسي، بل وكل امليليشيات 
الطائفية )املستجلبة( من كل بقاع العامل، لن تثين السورين عن االستمرار يف ثورهتم، بينما تلج 
عامها التاسع، فال يظننن أحد أن ثورة هبذا احلجم ميكن أن ترتاجع أو ختبوا، حىت لو ختلى عنها 

معظم أصدقاء سورية.
وهي اليوم تؤكد متاسكها وصالبتها يف درعا وادلب وحلب ومحاة وكل سورية احلرة، ولن أتُل جهًدا 
عن القيام إبحياء سلميتها اليت انطلقت على أساسها ضمن ظروف جديدة ومتجددة، وبعد أخذ 

العر والدروس من كل األخطاء واهلنات اليت وقعت فيها خالل حراكها.
األديبة والشاعرة السورية ابتسام الصمادي حتدثت إلشراق بقوهلا » تبدأ الثورة املباركة اليوم مرحلتها 
الثانية بعد أن انتهت املرحلة األوىل وهي مرحلة الفوضى واالرجتال. حنن اآلن على أبواب املرحلة 
املرهتنن، وفضحت كل  الصغار والعمالء  املتسلقن واملنتفعن  الثانية بعد أن نفضت عنها غبار 
اخلطط املضادة اليت يقودها النظام داخلياً والنظام العريب الرمسي خارجياً، ابلتنسيق مع النظم الدولية 
البالد«. مث  العباد وثروات  والصهيونية اليت وضعت وكرست ابألساس هذه األنظمة على رقاب 
قالت » ال نّدعي أن الثورة ستنتهي كما ابتدأت من درعا فهي أكر من أن تكون حممولة على 
جزء دون آخر، إنا ثورة احلرية يف كل األصقاع، لذلك سينتفض طائر فينيقيا يف كل مكان، ستبدأ 
مرحلة اهليكلة والتنظيم بل جيب أن تنتفض كل احملافظات بوعي اثبت وعميق كما بدأت من اليوم 

األول، إنا طبيعة األنار اليت ال تعود إىل الوراء ».
أما الباحث السوري عصام احملاميد فأكد إلشراق أنه »لن متوت فكرة الثورة«. وستبقى تتفاعل 
فوق كل شر من أرض سورية. أساء هلا كل من يكرس نًجا ال عالقة للسورين به، ودفعوا بشباب 
العقول  فيه وأبعدوا  الذي ال خرة لديهم  السياسي،  العمل  ليكونوا يف مقدمة  السالح  من حلة 
واخلرات، فكانت دروس ونكسات كارثية. لكنها أظهرت مثالب وخلل ما وقعنا به عر أوهام »مث 
أضاف« إن دعاة الدولة الدينية يقزمون رسالة االسالم العظيمة ويسخرونا ملآرهبم وإنم يسبحون 
ضد تيار صحيح االسالم وخيالفون سنن الكون. وستنجلي هذه املعاانة وصواًل العتناق قيم احلداثة 

والتنوير، قيم املواطنة واملدنية والعدالة واملساواة.
ولعل ما جرى مؤخرًا يف درعا نقطة البدء ملسرة متجدده ختلصت من أوهام الرجعية. واليت أخطرها 

الطائفية، واستحضار املاضي.
من جهته الكاتب واملعارض السوري أسامة املساملة أكد لصحيفة إشراق أن » أهايل درعا 

وشعارات  أهداف  على  حمافظن  مازالوا  املدينة  هذه  أبناء  أن  أكدت  سلمية  تظاهرة  خرجوا يف 
وحقوق ثورة احلرية والكرامة اليت انطلقت يف 18_3_2011يف درعا البلد معلنة أن السوريون قد 
أسقطوا حاجز اخلوف، الذي كبل البالد لزمن طويل. لقد جهد العامل بشرقه وغربه ومن نصب 
العداء للسورين أو إدعى صداقتهم، عملوا مجيعاً جاهدين حلرف مسار هذه الثورة عن أهدافها 
السياسي  املال  دفع  من  فمنهم  وطريق  أسلوب  ولكٍل  ومصاحل،  غاية  له  ولكٍل كان  ومسارها 
لإلفساد، ومنهم من أنشأ التيارات التكفرية والتنظيمات الطائفية العابرة للحدود ومنهم من ساهم 
مدنية دميقراطية  دولة  بناء  الثورة ومشروعها يف  إناء هذه  اجلميع  غاية  فكانت  العسكرية،  آبلته 
على قاعدة املواطنة واحلقوق املتساوية للجميع.« مث نوه إىل أنه » وبعد مثان سنوات ورغم سيطرة 
النظام وروسيا وإيران واآللة األمنية على مدينة درعا والتخاذل العريب والعاملي أكد أبناء هذه املدينة 
أو  بيعها  يتم  أبناءها لن  للثورة، وأن تضحيات  األسطورة، أنم مازالوا مؤمنن ابألهداف األوىل 
نسيانا، ولن يتم التنازل عن مشروع التغير كغاية حتمية للوصول لألهداف. وعلى الضفة األخرى 
النظام املتآكل أنه ال ميلك ما يقدمه للناس وللوطن غر صنم عفا عليه الزمن، فال  أثبت بقااي 
مازوت وال غاز وال خبز وال حرية. ولكن لألسف مازال هناك من يكذب على نفسه واآلخرين 
ويراهن على هذا النظام، سواء من حيسب نفسه على املعارضة أو الثوار، وكذلك اجملتمع الدويل 
الذي مازال ميدد للنظام الزمن على األرض لقتل املزيد من السورين. مازلت مؤمناً أن قطار التغير 
سيصل إىل سورية رغم كل العقبات ورغم طول الرحلة، فما زال الرجال على األرض وما زالت العن 

تقاوم املخرز«. ولسوف تبقى الثورة السورية ما بقي الشعب السوري، وضد كل أنواع الطغيان.

أحمد مظهر سعدو

الجوالن: نحن الحق والثورة 
وهم أصحاب الفيل 

رئيس القسم السياسي

لن نستغرب إعالن الرئيس األمركي اعرتافه ابلسيادة اإلسرائيلية على هضبة اجلوالن، فبعد نقل 
أن يهدي  الرفض، ابت سهاًل عليه  أن جيد رد فعل جيلجل  القدس دون  إىل  السفارة األمركية 
إسرائيل ما يشاء من أرض العرب، وأان أتفهم أن العرب غر قادرين حالياً على اختاذ أي موقف 
جاد من أي اعتداء على حقوقهم، فهم على صعيد األمة يف حالة ضعف وتشتت، والسيما أن 
إيران تعلن مشروعها الكبر يف استعادة اإلمراطورية الفارسية، ومد نفوذها على األرض العربية، 
وهي اليوم تستويل عملياً على السيادة يف العراق وسوراي ولبنان، وتسعى للسيطرة على اليمن، ومتد 
أذرعها ابلقوة الناعمة يف بلدان عربية أخرى، وكان من سوء حظ العرب أن نتائج )الربيع العريب( 
جاءت كارثية، حيث مل يستطع النظام العريب الذي عصفت به رايح التغير أن حيافظ على بقائه 
وسطوته إال ابقتالع شعوبه، وتدمر قواها اليت هي قوته احلقيقية، وابت مستعداً أن يتنازل عن 

سيادته وعن حريته بدل أن يعطي شعبه شيئاً من احلرية اليت طالب هبا.
لقد حتقق إلسرائيل هدف كبر حن بدأ السوريون يقارنون بن معاملة إسرائيل للفلسطينين الذين 
يقاومونا، وبن معاملة النظام السوري للسورين الذين طالبوه ابلكرامة واحلرية، واملفجع أن املقارنة 

جاءت لصاحل إسرائيل.
ولقد جاء التدخل اإليراين يف العراق وسوراي ولبنان واليمن ليهدي إسرائيل )صفقة القرن احلقيقية( 
وهي )هتميش الصراع العريب اإلسرائيلي( وبدء مرحلة )الصراع السين الشيعي(، وما يزال كثر من 
املثقفن العرب، حيذرون من تصديق املخاوف اإلسرائيلية من الوعيد اإليراين، وهي اليت احتلت 
بروت ذات يوم لتطرد الفلسطينين من جنوب لبنان، ولتحل مكانم »حزب هللا« اإليراين عملياً، 
لبنان، وأن ختوص معه حروب ترويض وسيطرة، وقد  النافذة يف  القوة  تقبل أبن يكون هو  وأن 
كشفت إسرائيل أن مشكلتها مع إيران يف جنوب سوراي حالياً هي يف املسافة وليست يف الوجود.

أنا  رغم  أخرى،  أمركية  هدية  إسرائيل  ترامب إلهداء  رأى  املناسب كما  الوقت  هو  هذا  إذن، 
هدية رمزية، فاجلوالن أرض عربية سورية حتتلها إسرائيل وتسيطر عليها منذ عام 1967 والعامل 
كله ال يعرتف بشرعية هذا االحتالل حىت لو حتدت الوالايت املتحدة كل الشرائع الدينية واملدنية 
واإلنسانية وقرارات األمم املتحدة، فحن متتلك األمة العربية قدرهتا على استعادة حقوقها لن يوقفها 
اعرتاف دولة ما بشرعية السرقة أو العدوان، وما دامت األمة ال متتلك هذه القدرة، فسواء اعرتفت 
العملي، ولنا جتربة كبرة مع حالة  الوالايت املتحدة أو مل تعرتف فإن األمر سيان على الصعيد 
املستوطنات اليت كانت تقلق كل من تعاقبوا على منصب وزارة اخلارجية األمريكية، ونذكر )جيمس 
بيكر( الذي كتب كثراً عن ذلك، واستنكر إصرار إسرائيل على التوسع يف بناء املستوطنات، لكن 
إسرائيل مل يكن يعنيها الرفض األمركي اإلعالمي، وكل ما يف األمر، أن ساسة الوالايت املتحدة 
السابقون كانوا يراعون مشاعر العرب إىل حد ما، وخباصة الرئيس )كلينتون( الذي حرص على 
أن جيد حاًل يتوج به عهده، وقد سعى جبدية حلل قضية اجلوالن، والتقى حبافظ األسد يف جنيف 

إلحياء وديعة رابن، لكنه أخفق يف حتقيق ذلك. 
أما الرئيس ترامب، فهو واضح جداً، وهو يعلن أن اهتمامه الوحيد هو إرضاء إسرائيل، واحلفاظ 
على أمنها، واعرتافه بسيادة إسرائيل على أرض مغتصبة ابلقوة، هو حقاً هدية انتخابية لنتنياهو، 
وال يوجد هلا أي معىن حقوقي، لكنها ابملقابل أحيت يف الذاكرة السورية والعربية واإلنسانية حق 
الشعب السوري يف استعادة أرضه احملتلة يف وقت خيشى فيه السوريون ضياع سوراي كلها، كما 
أن هذا اإلعالن وما سبقه من نقل السفارة األمركية إىل القدس أفقد الوالايت املتحدة دورها يف 
التوسط الفاعل بن العرب وإسرائيل إلجياد حل سياسي، هو وحده الذي يضمن أمن إسرائيل إن 
شاءت أن تكون يف حالة طبيعية وسط األمة العربية، اليت أعلنت قبوهلا ابلسالم عر مبادرة شهرة، 
ألن االعتماد على القوة الغامشة حىت لو استمر الضعف العريب عقوداً لن يزيل خماوف إسرائيل على 
املدى االسرتاتيجي، وهي تعلم أنا تسرق حقوق اآلخرين وتعتدي عليهم، ومهما امتلكت من 
القوى العسكرية واملساندة الدولية، فلن متتلك الشرعية، والسيما أن األجيال الشابة تتوارث احلفاظ 
على احلق العريب، وتدافع عنه حىت ولو بسكينة مطبخ، وال ميوت حق وراءه مطالب بكل أتكيد.

د. رياض نعسان أغا

كاتب سوري 

الجوالن حق ال يموت 
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كانــت تغريــدة »ترامــب« واعرتافــه الحقــاً بســلطة االحتــالل الصهيــوين علــى 
عــر   )66( رقــم  العســكري  ببالغــه  أســد  حافــظ  فعلــه  ملــا  تنفيــذ  اجلــوالن، 
الصهيونيــة  القــوات  دخــول  19وقبــل  حزيــران 67  يــوم 10  دمشــق  إذاعــة 
إليهــا بعشــرة أايم. ورغــم قــدم قضيــة اجلــوالن الــيت تعــود ملــا قبــل االحتــالل 
الفرنســي أي للرتتيبــات االنكليزيــة /الفرنســية الــيت أعقبــت مؤامــرة ســايكس- 
بيكــو، فــإن الصهاينــة كانــوا مدركــن مبكــراً ألمهيــة اجلــوالن ابلنســبة الســتيطانم 
واحتالهلــم اآلمــن لفلســطن، ويف هــذا اإلطــار جــاءت مهمــة كوهــن وأمثالــه 
مــن اجلواســيس يف ســورية لتهيئــة األجــواء لــكل مــا خيــدم مصلحــة الصهاينــة 
وتلــزمي حكــم ســوراي ملــن )يتعربــش( علــى جمدهــا لصاحلهــم، األمــر الــذي حتقــق 

عــر اجلاســوس حافــظ أســد وريــث كوهــن البعثــي وجوسســته.
وليــس غريبــاً قيــام عبــد احلليــم خــدام ابعتبــاره حمافــظ القنيطــرة عــام 1967 
إببــالغ الكثــر مــن أبنــاء القــرى الــيت تنحــدر مــن طائفــة حافــظ أســد خاصــة 
»زعــورة« و«عــن فيــت« ابلرحيــل لدمشــق قبــل حــرب 67 أبســبوعن، ألن 
الــيت  أقــارب زوجــة خــدام األوىل  ترتيبــات خاصــة، وجــاء ذلــك عــر  هنــاك 

تنحــدر مــن تلكــم الطائفــة.
نعــم كانــت كل الرتتيبــات قــد اختــذت لتنفيــذ املؤامــرة وجــر مصــر حلتفهــا كعقوبــة 
علــى قيــادة التطــور والتقــدم والتحــرر عربيــاً؛ هــذه شــهادة )ســامي اجلنــدي(، 
فهــو وزيــر  الكلمــة األوىل  فيــه  الــذي كان حلافــظ  نظــام ســورية  أحــد أركان 
الدفــاع وقائــد الطــران واملتحكــم األول يف القــرار آنــذاك، وكان »اجلنــدي« 
وزيــراً لإلعــالم وعضــو القيــادة القطريــة حلــزب الســلطة، ومــن مؤسســيه، وهــو 
الذي اعرتف أنه قد أُرســل ســفراً إىل ابريس يف مهمة ســلمية. يقول »ســامي 
اجلنــدي« يف كتابــه )كســرة خبــز(: مل ُأخــِف أبــداً أن النظــام يف ســورية يُعــد 
هلزميــة وليــس الســرتداد فلســطن، نعــم.. نعــم.. مل تكــن هنــاك أيــة ابدرة للنصــر، 
وال أعــين أنــه كان يُعــد هلزميــة نفســه، وإمنــا هلزميــة العــرب اآلخريــن، كــي يبقــى 

الثــوري الوحيــد وســيد املنــاخ الثــوري العــريب!
ويشــر )إدوارد شــيهان( يف كتابه »كيســنجر واإلســرائيلين والعرب« إىل واقعة 
مهمــة جــداً تلقــي ضــوءاً كاشــفاً علــى وضــع نظــام البعــث ومنــه حافــظ أســد 

مفصليــة  أحــداث  علــى  مقبلــون  أننــا  إىل  ســابقة  مقــاالت  يف  أشــرت  قــد  كنــت 
وانعطافــات اترخييــة مهمــة ســتغر وجــه املنطقــة جيوسياســًيا ودميغرافيًــا وايديولوجيًــا 
تــدل عليهــا العديــد مــن اإلشــارات. وأن كســر إرادة الشــعوب عــر حتييــد وهتميــش 
القــوى السياســية الــيت متثلهــا والــيت وصلــت إىل موقــع القــرار عــر االنتخــاابت، أو 
تدمــر القــوى الثوريــة الــيت متثلهــا والــيت كادت أن تصــل إىل احلكــم عــر أمــواج اجلماهــر 
املنتفضــة علــى حكوماهتــا الوظيفيــة العميلــة أو اخلائبــة الفاســدة علــى أقــل تقديــر، 
ســتتلوه حتًمــا أحــدااًث مهمــة هلــا بعــد اترخيــي وايديولوجــي ودميوغــرايف عميــق. رغــم 
ذلــك، ورغــم وجــود القابليــة النفســية لتلقــي أي خــر أو حــدث كبــر يف هــذا الســياق 
– وأعتقــد أن األحــداث الضخمــة ســتتواىل يف املرحلــة املقبلــة – إال أنــين ال أخفــي 
صدمــيت مــن الطريقــة الفجــة الــيت مت هبــا هــذا الســلوك الوقــح عندمــا وقــع ترامــب علــى 
وثيقــة تثبــت ســيادة الكيــان الصهيــوين علــى اجلــوالن الســوري احملتــل منــذ 1967. 
املســألة أوضــح مــن حاجتهــا لشــرح أو بيــان. معتــوه يقــدم أرًضــا ال ميلكهــا للــص. 
وصــاروخ واحــد مــن كتائــب القســام يصيــب هدفًــا اســرتاتيجًيا أبلــغ مــن ألــف مقالــة. 
لكنــين ســأعلق ببضــع مالحظــات متفرقــة تضــيء علــى احلــدث مــن بعــض جوانبــه.

وارتباطاتــه.. يقــول »شــيهان« يف كتابــه وهــو املرافــق لكيســنجر يف مكوكياتــه: 
إن املخابــرات االســرائيلية كانــت تتعمــد عنــد عــودة كيســنجر مــن دمشــق إىل 
القــدس أن تدهشــه ابطالعــه علــى مــا دار بينــه وبــن حافــظ أســد يف دمشــق 
كمــا ُتطلعــه علــى مضمــون الرســائل املتبادلــة بــن حافــظ وامللــوك والرؤســاء 
العــرب اآلخريــن. فــإذا علمنــا أن أغلــب لقــاءات كيســنجر مــع حافــظ كانــت 

مغلقــة، عرفنــا جــواب اللغــز القائــم يف كالم »شــيهان«.
تساءلت )جملة التامي(، أول أيلول 1967 حول سقوط اجلوالن: »إن سورية 
تســيطر علــى سلســلة مــن التــالل الصخريــة الشــديدة االحنــدار، متتــد ملســافة 
أربعــن ميــاًل، وتشــرف علــى ســهول منكشــفة للنــران، وعلــى جوانــب التــالل 
خطــوط دفاعيــة مســتقلة بعضهــا عــن بعــض، وكل خــط منــه حتميــه ثــالث 
طبقــات مــن األلغــام، واألســالك الشــائكة واالســتحكامات املنيعــة، وللوصــول 
)ماجينــو صغــرة(؟!! ولكــن  تســعة خطــوط  عبــور  العليــا جيــب  الطبقــة  إىل 
كل ذلــك مل يســتعمل، وهنــاك أمــر آخــر يف غايــة اخلطــورة: فالطــرق واحملــاور 
يف منطقــة اجلبهــة قليلــة جــداً، واألرض غايــة يف الوعــورة وانعــدام صالحيتهــا 
للحركــة الســريعة لآلليــات، وقــد ســبق لقيــادة اجليــش أن حفــرت التخريبــات 
املختلفــة علــى حمــاور التقــدم احملتملــة لقــوات العــدو، وقــد كان مــن أبرزهــا: 
)املالغــم( الــيت وضعــت يف نقــاط املمــرات اإلجباريــة علــى الطــرق ولــو أنــا 
نســفت لســدت الطريــق أمــام اآلليــات ووضعــت العــدو حتــت النــران الســورية، 
ويســتطيع أي عســكري أن يفجرهــا، ولكنهــا مل تنســف فلمــاذا ســقط اجلــوالن 

احلصــن؟!!
قبــل نكبــة 67 قــام حــزب البعــث الــذي تســلط علــى الدولــة ابنقالبــه 1963 
بتســريح أفــواج كثــرة مــن خــرة الضبــاط وخــالل أربــع ســنوات مت إخــراج أكثــر 
مــن 85% مــن ضبــاط وعناصــر اجليــش وقــد وصــف » ســامي اجلنــدي« يف 
كتابــه الســابق الوضــع بقولــه: »كنــت أنذرهــم أن ُســبل الثــورة ابتــت خطــرة 
علــى نفســها وعلــى الشــعب؛ وأنــا مــا ابتــت ثــورة بــل انقــالب شــرذمة، أدى 
هبــا الغــرور واألاننيــة والتمســك ابحلكــم إىل طغيــان بوليســي، ال هــدف لــه وال 

رجــاء منــه غــر اخلــراب والتخريــب والولــوغ ابلــدم والشــرف.

 1- هــذا الوعــد هــو تكــرار لوعــد بلفــور املشــؤوم وبعــد حــوايل قــرن منــه تقــوم بــه ذات 
اجلهــة – الغــرب االســتعماري – بتقــدمي أرض عربيــة ال متلكهــا إىل ذات اجلهــة – 
الصهاينــة احملتلــن – دون أي اهتمــام للــرأي العــام العاملــي أو رأي أصحــاب األرض 

يف حركــة بلطجيــة تشــبيحية علــى أعلــى مســتوى. 
وجــه  علــى  قويــة  صفعــة  ميثــل  الوعــد  هــذا  فــإن  السياســية  داللتــه  إىل  2-إضافــة 
بشــكل  املمانعــة  حمــور  يســمى  ومــا  الســورية  العربيــة عموًمــا واحلكومــة  احلكومــات 
خــاص ويــدل علــى مــدى اإلهانــة واالذالل الــذي ميارســه الغــرب يف تعاطيهــم مــع 
» أصحــاب القــرار » يف املنطقــة إىل درجــة عــدم إعطــاء أي أمهيــة لــردات الفعــل 

قبلهــم. مــن  احملتملــة 
3-إن اســتعمار الشــعوب هو مكون جوهري من مكوانت السياســة الغربية وشــراين 
رئيســي لضــخ الــروح يف جســد جمتمعاهتــا الــيت تعيــش علــى مــا تنهبــه حكوماهتــا مــن 
دولنــا، وال ميكــن لــكل أقنعــة الدميقراطيــة واحلــرايت وحقــوق االنســان أن حتجــب هــذه 

احلقيقــة أو ختفيهــا.
4- إن القانــون احلقيقــي الوحيــد الــذي حيكــم هــذا العــامل يف ظــل النفــوذ الغــريب هــو 
قانــون القــوة، وإن كل شــعارات الغــرب القائمــة علــى أســس أخالقيــة أو إنســانية أو 
حقوقيــة ليســت إال أدوات اســتهالكية الخــرتاق الشــعوب والتغلغــل فيهــا وتفكيكهــا 

يف ســياق الســعي للســيطرة عليهــا.
5- ال ميكــن التعويــل علــى الطبقــة احلاكمــة العربيــة احلاليــة مــن أجــل حتريــر األراضــي 
احملتلــة أو اســرتجاع حقــوق الشــعوب املغتصبــة ألنــا حكومــات وظيفيــة تعمــل وفًقــا 

للخطــة املرســومة هلــا، أو عاجــزة ختشــى علــى عروشــها مــن شــعوهبا الغاضبــة.
6- لــو كان يف الطبقــة احلاكمــة بقــااي مــروءة أو كرامــة أو وطنيــة جلعلــت مــن هــذه 
املــررة  غــر  البينيــة  واحلــروب  التافهــة  اخلالفــات  لتجــاوز  فرصــة  الكبــرة  األحــداث 

إذاً كان يف وســع قيــادة حــزب البعــث يف ســوراي، أن تعبــئ ربــع مليــون مــن 
املقاتلــن يف وجــه إســرائيل عــام 1967علــى األقــل إن كانــت تريــد القتــال 
والتحريــر، وهــذا الـــ )ربــع مليــون( فيــه مــن أهــل االختصــاص واخلــرة عشــرات 
األلــوف مــن الضبــاط وضبــاط الصــف واجلنــود، الذيــن ســرحوا مــن اجليــش 
خــالل العهــود السياســية املتعاقبــة، فلــم تســتنفر هــذه القــوى لتــؤدي دورهــا يف 
الدفــاع عــن البــالد؟؟! وهــو الــذي مل حيصــل وفــق مــا ســطره )خليــل مصطفــى( 

بكتابــه »ســقوط اجلــوالن«.
هنــا تقــع أول نقــاط االهتــام، حبــق اجملرمــن الذيــن صنعــوا هــذه النكبــة، ويدعــم 
ويديــن  اجلرميــة  يثبــت  البعثــي،  اجليــش  لقائــد  خطــر  تصريــح  التهمــة  هــذه 
اجملرمــن.. وفــق كتــاب خليــل مصطفــى؛ فلقــد صــرح اللــواء أمحــد ســويداين، 
رئيــس األركان العامــة، عشــية احلــرب وبتاريــخ 1967/5/4، خــالل زايرتــه 
لتفقــد القــوات يف اجلبهــة، وأمــام مجــع مــن ضبــاط الوحــدات قائــاًل: )إن القيــادة 
ال تتوقــع الصــدام مــع العــدو. وإن الــذي ترونــه جيــري اآلن، مــا هــو إال تظاهــرة 
عســكرية ابحلشــد(. هــذا دون التعــرض ملــا ســطره »ســعد مجعــة« رئيــس وزراء 
األردن آنــذاك يف كتابــه )املؤامــرة ومعركــة املصــر( مــن واثئــق خطــرة ذات صلــة. 
ويف حالتنــا هــذه الــيت نناقشــها، يــرى الناظــر إىل اخلريطــة أن القــوات املعتديــة 

ابجلــوالن مل يتــم تطويقهــا، وأن جنــدة اجلــوالن كانــت ممكنــة؛
اجلــوالن،  ابحتــالل  إســرائيل  وجنحــت  الصفقــة  متــت  القــول:  ميكــن  أخــرا 
وجنــح حــزب البعــث ابالحتفــاظ ابلســلطة يف ســورية، وايصــال عــراب الصفقــة 
مقــوالت  عــر  متواصلــة،  ســنة  لثالثــن  وختريبهــا  وافســادها  ونبهــا  حلكمهــا 
الصمــود التصــدي واملمانعــة والشــعارات الفارغــة التخديريــة، ومــن مث تدمرهــا 
القاصــر وجيشــه اإلرهــايب حــن أصــر  يــد وعــر وريثــه  وتشــريد أهلهــا علــى 
الشــعب علــى نيــل حقوقــه يف احلريــة والكرامــة، وكل ذلــك مــا كان ليتــم لــوال 

أتمــن نظــام احلكــم الطائفــي اجملــرم مــن الصهاينــة وداعميهــم األمريــكان.
--------

 البالغ رقم 66 عن سقوط القنيطرة:
بــالغ صــادر مــن راديــو دمشــق صبــاح يــوم الســبت )1967/6/10م(، يقــول 
البــالغ: ]ابلرغــم مــن أتكيــد إســرائيل جمللــس األمــن الــدويل أنــا أوقفــت القتــال 
فإنــا مل تنفــذ مــا تعهــدت بـــه وبــدأت قــوات العــدو صبــاح اليــوم الضــرب بكثافــة 
مــن اجلــو واملدفعيــة والــدابابت ... وإن القــوات اإلســرائيلية اســتولت علــى 
مدينــة القنيطــرة بعــد قتــال عنيــف دار منــذ الصبــاح الباكــر يف منطقــة القنيطــرة 
ضمــن ظــروف غــر متكافئــة، وكان العــدو يغطــي مســاء املعركــة إبمكانيــات 
ال متلكهــا غــر دولــة كــرى.. واســتوىل علــى مدينــة القنيطــرة علــى الرغــم مــن 
صمــود جنــودان البواســل، وال يــزال اجليــش خيــوض معركــة قاســية للدفــاع عــن 
كل شــر مــن أرض الوطــن.. كمــا أن وحــدات مل تشــرتك يف القتــال بعــد قــد 

أخــذت مراكزهــا.

وتوحيــد القــوى مــن أجــل التصــدي لتلــك اهلجمــة الــيت ســتحرق األخضــر واليابــس يف 
املنطقــة، وكانــت عملــت علــى احتــواء قــوى التحــرر ودعمهــا كــرأس حربــة يف معركتهــم 
مــع أعــداء األمــة بــدل العمــل الــدؤوب علــى حصارهــا وخنقهــا وتفكيكهــا والقضــاء 

عليهــا خدمــة لــذات » األعــداء ». 
بعــد  إال  الصهيــوين  الكيــان  مــن  األرض  حتريــر  ذلــك(  علــى  )بنــاء  ميكــن  ال   -7
حتريــر الشــعوب مــن الكيــاانت الوظيفيــة الــيت حتكمهــا. ومــن أجــل ذلــك تعلقــت 
آمــال الشــعوب يوًمــا ابلربيــع العــريب. ومــن أجــل ذلــك أيًضــا عملــت القــوى الغربيــة 

االســتعمارية – عــر أدواهتــا – علــى إجهــاض هــذا الربيــع.
منهــا  األساســي  اهلــدف  هــو كذبــة كبــرة كان  املمانعــة  حمــور  يســمى  مــا  إن   -8
إجهــاض كل حــركات التحــرر وهتميشــها حتــت ســتار تنظيــم حــركات التحــرر، فهــذه 
اجلــوالن وقبلهــا القــدس قــد ســلمت علنًــا دون أن هتتــز عمامــة حســن نصــر هللا أو 
معممــي إيــران. ويبــدو أن صواريــخ – مــا بعــد بعــد حيفــا – كانــت ومــا زالــت خمصصــة 

للزبــداين والقصــر وحلــب وادلــب ومحــص.
إن وعــد ترامــب املشــؤوم هــو حلقــة مــن سلســلة طويلــة مــن املؤامــرات والتنــازالت 
واالجتماعــي  السياســي  املســتوى  علــى   – املنطقــة  ستشــهدها  الــيت  واالنيــارات 
الفوضــى  ظــل  يف  القريــب  املســتقبل  يف   – وااليديولوجــي  والفكــري  واألخالقــي 
السياســية والتفــكك االجتماعــي والتحلــل األخالقــي والرتهــل الفكــري الــذي تعيشــه 
املنطقــة. وإن حتطيــم هــذه السلســلة وكســر تلــك احللقــات حيتــاج قبــل كل شــيء 
إىل جبهــة داخليــة متماســكة حــرة تقودهــا قــوى حيــة مســتقلة حتركهــا مهــوم شــعوهبا 

أمتهــا.  وطموحــات 
اجلــوالن عربيــة. وســتبقى عربيــة. وســيبقى احملتــل غريبًــا عــن تراهبــا وهوائهــا مهمــا طــال 

الزمــن. لكــن حتريــر األوطــان ال ميكــن أن يتــم دون حتريــر االنســان.
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مل يعــد خافيًــا علــى أحــد تنــازل النظــام عــن اجلــوالن، كمــا يعلــم اجلميــع 
أالعيــب حافــظ األســد عــام 1976 وكيفيــة التنــازل عــن اجلــوالن وحتــول 
اجلــوالن لورقــة سياســية وإعالميــة يديرهــا النظــام كيــف يشــاء وابســم 
املمانعــة والصمــود واألرض مقابــل الســالم، وابلنتيجــة جنــد االســتنزاف 

لكافــة مقــدرات الدولــة ابدعاءاتــه الكاذبــة حــول اجلــوالن.
أمــا الواقــع فقــد كان بعيــداً كل البعــد عمــا مت الرتويــج لــه، إذ مت التنــازل 
عــن اجلــوالن مــن كافــة النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، 
أحــد  حدثنــا  فقــد  الســوري،  اجلــوالن  عــن  نزحــوا  للذيــن  وابلنســبة 
النازحــن كيــف أن النظــام تعمــد توطــن النازحــن يف دمشــق وأرايفهــا، 
ومل يعــط أي أمهيــة ملوضــوع أمالكهــم يف اجلــوالن، أو حــىت املطالبــة هبــا 
أو أتســيس أي إدارة أو جلنــة تعمــل علــى املطالبــة حبقوقهــم وأمالكهــم 

هنــاك.
صــودرت العديــد مــن أمــالك النازحــن، أمــا النظــام وخــالل مفاوضــات 
الســالم ومــا يدعيــه عــن مبــدأ األرض مقابــل الســالم، مل يتطــرق أبــًدا 
أليــة حقــوق للنازحــن وأمالكهــم، إضافــة إىل هــذا كلــه فقــد تعمــد عــدم 
إعــادة إعمــار األبنيــة املهدمــة يف القنيطــرة، وتركهــا جمــرد واجهــة إعالميــة 
لتســويق أكاذيبــه حــول التحريــر وانتصاراتــه الومهيــة، ومل يكتــف عنــد 
هــذا احلــد فقــد منــع البنــاء والســكن يف املناطــق القريبــة مــن احلــدود، ومل 
يقــم فيهــا أي خمفــر أو بلديــة.  أمــا مــن الناحيــة الثقافيــة والتارخييــة فقــد 
كان التنــازل علنــاً، حيــث أمهلــت املواقــع األثريــة يف اجلــوالن الســوري، 
ومل يتم العمل على تســجيلها وتوثيقها أو تشــميلها ضمن أي مشــاريع 
ثقافيــة لــوزارة الثقافــة، يف الوقــت الــذي كانــت تعمــل إســرائيل جاهــدة 
يف هــذا اجملــال املهــم، حيــث انتشــرت األحبــاث األثريــة اإلســرائيلية يف 
الــذي كان يصمــت فيــه النظــام، ومل تقــف  منطقــة اجلــوالن ابلوقــت 
إســرائيل عنــد هــذا احلــد، فقــد عملــت علــى تســجيل بعــض املواقــع يف 
اليونيســكو كــرتاث عــري عاملــي، كمــا حــدث يف موضــوع تــل قاضــي 

بكثــرة  النــاس  ويتداولــه  الفــرتة  هــذه  يف  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 
حاليًــا يــدور بصيــغ خمتلفــة عمــا آلــت إليــه ثــورات »الربيــع العــريب« الــيت 
انطلقــت عــام 2011 بعــد مثــاين ســنوات، وعــن موقــع ثورتنــا الســورية 
بينهــا، وأتثرهــا فيمــا ميكــن اعتبــاره »املوجــة الثانيــة« مــن الربيــع العــريب.

غالبًــا مــا تــرتاوح االجــاابت بــن إلقــاء املســؤولية يف إجهــاض الربيــع 
العــريب علــى النظــم العســكرية والزمــر االســتبدادية الفاســدة املمســكة 
ابألنظمــة العربيــة يف مصــر وســورية وليبيــا واليمــن وتونــس. وهنــاك مــن 
بلداننــا  علــى  ابلتآمــر  ويتهمــا  الكــرى  الدوليــة  القــوى  إليهــا  يضيــف 

وشــعوبنا وثوراتنــا بشــكل جاهــز ودائــم.
 ومــع التأكيــد علــى دور هــذه القــوى الداخليــة واخلارجيــة بدرجــات 
اخلمــس  الشــعبية  الثــورات  إجهــاض  يف  خمتلفــة  وألســباب  متفاوتــة 
ألســباب  العلمــي  التشــخيص  تتفــادى  الواقــع  يف  أنــا  إال  املذكــورة، 
الفشــل الــذي انتهــت اليــه. وإذا شــئنا الدقــة واملوضوعيــة يف االجابــة فــال 
بــد أن حنمــل املســؤولية جلماعــات مــا نصطلــح علــى تســميته علمًيــا ) 
االســالم السياســي ( بــكل تالوينهــا، خصوًصــا وأن التطــورات والوقائــع 
املتجددة  يف الســاحة العربية واالقليمية تؤكد أن كافة هذه اجلماعات 
الدولــة  أســلمة  إلعــادة  اســرتاتيجيتها  إطــار  يف  وتتعاضــد  تتضامــن 
واحلكــم والسياســة يف العــامل االســالمي، الــذي ميثــل مقصــًدا شــرعًيا 
وعقائــداًي هلــا مجيًعــا كمــا تبــن مناهجهــا ومرجعياهتــا ونظرايهتــا الدعويــة 
واإليديولوجيــة، منــذ التأســيس يف عشــرينيات القــرن املاضــي وحــىت ســيد 
قطــب، ونظــرايت أيب األعلــى املــودودي الــيت ترمجــت للعربيــة، وأنزلــت 
علــى الواقــع بشــكل جــزايف متعســف ، وانتهــاء أبفــكار الفقهــاء الشــيعة 
الفرس والعرب ) وخاصة علي شــريعيت واخلميين( .فكل هؤالء يلتقون 

يف املقصــد والغايــة العليــا ، أي يف إعــادة أســلمة السياســة والســلطة 
والدولــة ، للعــودة إىل نظــام إســالمي جامــع علــى شــكل خالفــة أو  

واليــة الفقيــه  .
من الثابت اآلن سياسًيا أن هذه اجلماعات تعاونت فيما بينها ضمن 
واالســرتاتيجيات  األيديولوجيــات  ضــد  واحــدة،  عقيديــة  اســرتاتيجية 
فيهــا  وتــرى  واالشــرتاكية،  والدميقراطيــة،  القوميــة،  وخاصــة  املنافســة، 
تبعيــة للثقافــة الغربيــة، ونقيًضــا لإلســالم األصــويل والسياســي ال حيقــق 
مصــاحل األمــة. وقــد رأينــا ومــا زلنــا نــرى أوجًهــا تطبيقيــة للتعــاون. وهــو 
تعــاون ازداد وتطــور بعــد موجــة الربيــع العــريب األوىل، ومتثــل يف تبــادل 
الدعــم واملســاندة بــن تلــك اجلماعــات علــى كل األصعــدة، ممــا مكنهــا 
مــن القفــز اىل الســلطة يف تونــس مث مصــر مث ليبيــا مث اليمــن، وأخــرًا 

يف ســورية.
 ومل يتــم األمــر بطريقــة دميقراطيــة وعــر صناديــق االقــرتاع دائًمــا، بقــدر 
ما مت بطرق متعددة اســتغلت فيها املؤثرات االعالمية واملال السياســي 
والدعــم اخلارجــي، كانــت حماولــة مدروســة إلضفــاء شــرعية علــى الــدور 
االيــراين االجرامــي يف عمــوم املنطقــة، وخاصــة ســورية. وقــد اعــرتف 
البعــض مــن املعارضــة الســورية ابســتمرار لقاءاهتــم مــع االيرانيــن منــذ 
عقــود، واىل مــا بعــد ثــورة 2011 ورغــم اتضــاح الــدور االيــراين يف قهــر 
الشــعب الســوري، ووقفــت اجلماعــة نفســها حاميــة لــدور هيئــة النصــرة 
االرهابية يف ســورية، وســخرت نفوذها يف )اجمللس الوطين( ملنع إدانتها 
حبجــة أن كل بندقيــة ضــد األســد بندقيــة وطنيــة. ومل يكــن صدفــة أن 
تســتمر عالقــات حركــة النهضــة االســالمية التونســية إبيــران لليــوم، رغــم 
مــا ارتكبتــه يف بلــدان عربيــة كثــرة، وأن تتحــول محــاس الفلســطينية بيدقًــا 

األثــري ففــي جلســة اليونيســكو متوز/يوليــو 2008 وعملــت إســرائيل 
علــى تســجيل تــل قاضــي كــرتاث عــري ابســم تــل دان. 

يف ذات الوقــت تعمــد وفــد النظــام الســوري التغيــب عــن اجتماعــات 
قــام  ومــن  التســجيل،  مشــروع  علــى  االعــرتاض  وعــدم  اليونيســكو 
ابالعــرتاض هــو الوفــد األردين، مــع العلــم أن النظــام الســوري كان يعلــم 
مبشــروع قــرار التســجيل، فقــد كان ســفر النظــام الســوري بكنــدا قــد 
أرســل رســالة إىل وزارة اخلارجيــة ووزارة الثقافــة يعلمهــا مبــا حيــدث مــن 
مشــروع قــرار وأن عليهــم التحــرك كونــم معنيــن ابملوضــوع، لكــن رغــم 
هــذا كلــه تغيــب وفــد النظــام ومل حيضــر االجتماعــات ومل يتابــع موضــوع 

تــل قاضــي األثــري.
هــذا يؤكــد علــى التنــازل الكامــل عــن اجلــوالن الســوري احملتــل، ودعــم 
النظام لالدعاءات التارخيية اليت تقدمها إسرائيل وتعمل على تسجيلها 
يف احملافــل الدولــة، يف الوقــت الــذي يصمــت النظــام وإداراتــه وال يقــوم 
أببســط واجباتــه جتــاه مــا يدعيــه عــن قضيــة اجلــوالن الســوري، ومــا يثــر 
التســاؤل هــل ميكــن ملــن تنــازل عــن احلــق املطالبــة اليــوم واالعــرتاض؟! 
وملــاذا يصمــت النظــام؟! لكــن اجلــواب القاطــع إن حافــظ األســد وابنــه 

تقامســا بيــع اجلــوالن سياســياً وثقافيــاً واجتماعًيــا علــى طــول املــدى.

يف أيدي االيرانين، وغزة قاعدة نفوذ إليران بكل أسف. وال نريد أن 
نواصــل الشــواهد علــى عالقــات التنســيق فقــد صــارت جــزًء مــن الواقــع 
املكشــوف والتاريــخ ، وهــي الــيت خطفــت الثــورات الشــعبية العربيــة ، 
وأخرجتهــا عــن مســارها الدميقراطــي االصالحــي الوطــين ، وأفرغتهــا مــن 
حمتواهــا االجتماعــي ، وســخرهتا خلدمــة اســرتاتيجية أصوليــة ســلفية ، 
مث طائفيــة ، ممــا تســبب بتفكيــك عــرى اللحمــة الوطنيــة داخــل اجملتمــع 
الواحــد ، وأوجــد بيئــة النتشــار التكفــر والتطــرف واالرهــاب، وجعــل 
علــى  اجملرمــة  البائــدة  األنظمــة  بقــاء  لنــا، ويفضــل  يديــر ظهــره  العــامل 
انتصــار ثــورات تقودهــا مجاعــات دينيــة  رافضــة للدميقراطيــة ومعاديــة 
للغــرب ، ممــا ســهل عملًيــا علــى الثــورات املضــادة ضــرب الربيــع العــريب 
وشــيطنته ووصمــه ابلطائفيــة والتطــرف ، وســاعد العســكر وزمــر الفســاد 
والطغــم االســتبدادية علــى العــودة للســلطة وخاصــة يف مصــر وليبيــا . 

إال أن صمــود الثــورة الســورية حــىت اآلن هــو الــذي أظهــر متيزهــا عــن 
بقيــة الثــورات اجملهضــة، وهــا هــي ثــورات املوجــة الثانيــة مــن الربيــع العــريب 
تثبــت أن صمــود الثــورة الســورية أهلــم مجاهــر الســودان واجلزائــر ودفعهــا 
للشــارع )كمــا أهلــم الشــعوب االيرانيــة أيًضــا(، رغــم حمــاوالت الشــيطنة 

والتخويــف الــيت مارســها نظامــا البشــر وبوتفليقــة.
عــام  العــريب  الربيــع  مبوجــة  التحــق  مــن  آخــر  الســورية  الثــورة  كانــت 
2011، ولكنهــا اآلن تتقــدم املوجــة الثانيــة بعــد أن أصبحــت اجلســر 
الواصــل بــن املوجتــن. وال شــك أن الربيــع العــريب سيســتمر حــىت يتغــر 
وجــه املنطقــة ابلكامــل ال جمــرد ســقوط األســد والسيســي، وتتحــول اىل 
الدميقراطيــة واحلداثــة واحلريــة، ألن هــذه القيــم هــي الــيت تعــر عــن حركــة 

التاريــخ والتطــور.

عمر البنيه

كاتب سوري

التنازل عن الجوالن

محمد خليفة

كاتب سوري

الثورة السورية بين الربيعين 
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مــن املــؤمل جــداً أن األاننيــة وحــب املنصــب )حــىت لــو كان منصبــاً 
فارغــاً كمديــر جمموعــة واتــس آب( ووجــود أشــخاص غــر أكفــاء 
وغــر مناســبن يف بعــض األماكــن، ال زالــت الظاهــرة الســائدة حــىت 
اليــوم، رغــم كل الدمــار الــذي حــل بنــا، ورغــم كل الشــهداء الذيــن 

قضــوا بســبب أخطــاء كان ميكــن جتاوزهــا.
حتضــرين يف هــذا اجملــال عــدة أمثلــة، وهــي مــن ابب التذكــر وليــس 
مــن ابب التشــهر، فالتســلق واخلنــوع ملخابــرات الــدول املختلفــة، 
أوجــد لنــا منصــات خمتلفــة يدعــي كاًل منهــا أنــه األحــق ويبحــث عــن 
حصتــه ووجــوده، فلمــاذا منصــة القاهــرة؟ أال ميكــن أن نطلــق تســمية 
وطنيــة بعيــداً عــن التســمية اجلغرافيــة؟ وملــاذا منصــة موســكو؟! أال 
تشــارك حكومة موســكو نظام األســد يف قتل الشــعب الســوري؟ أمل 
يصــرح قــادة موســكو مــرات كثــرة عــن جتــارب أجروهــا علــى الســالح 
الروســي يف ســورية؟ أال مــن خجــل يدفعهــم لتصريــح إعالمــي )جمــرد 
تصريــح( يعلــن رفضــه ألن يكــون الشــعب الســوري حقــل جتــارب 
لديهــم  املتضخمــة  واألان  الظهــور  حــب  أن  أم  روســيا،  ألســلحة 
لــو علــى خــازوق  مــا، حــىت  مــا، عــن مقعــد  الباحثــة عــن مكانــة 

دفعهــم ليكونــوا عمــالء ملــن يقتــل شــعبهم؟

األشــد مــن ذلــك اعتبــار منصــة موســكو مــن قبــل قــوى سياســية 
تتحــدث ابســم الثــورة الســورية أبنــا معارضــة، وإدخاهلــا ضمــن هيئــة 
القــوى  األمــن، وهــذه  قــرار جملــس  تنفيــذ  التفــاوض، حتــت ذريعــة 
جــاءت كــي  وقــد  الســورية  الثــورة  مصــاحل  متثــل  أن  فيهــا  يفــرتض 
مــن  السياســي  االنتقــال  الثــورة يف  أهــداف  إىل  للوصــول  تفــاوض 
التعــددي، وهنــا حيضــرين  النظــام الدميقراطــي  نظــام االســتبداد إىل 
تســاؤل، هــل نفــذ النظــام مــا عليــه مــن التزامــات انفــذة واثبتــة مبوجــب 
قــرار جملــس األمــن إبطــالق ســراح املعتقلــن ووقــف القصــف وفــك 
احلصــار؟ ملــاذا اخلضــوع وأنتــم متثلــون ثــورة تعتــر مــن أهــم الثــورات 
يف التاريــخ؟ لقــد صمــد الشــعب الســوري الثائــر حــىت أصبــح أكثــر 
مــن نصفــه بــن شــهيد ومهجــر ومعتقــل، وال يريــد يف املقابــل منكــم 
ســوى الصمــود، فأنتــم اي مــن تنتقلــون مــن دولــة إىل دولــة وتلتقــون 
املســؤولن يف الــدول املختلفــة يف محلــة مناصــرة للثــورة الســورية أال 

ميكنكــم الصمــود وقــول كلمــة )ال( كمــا قاهلــا الشــعب الســوري؟
حــىت هيئــة التفــاوض مل تنطــق ببنــت شــفة حــول التصرحيــات الروســية 
املتكــررة عــن جتــارب األســلحة الــيت يقومــون هبــا يف ســورية، ورغــم 
كل اجملــازر الــيت تقــوم هبــا القــوات الروســية يف ســورية مل أمســع منهــم 

إدانــة ابحلــد األدىن، طبعــاً أقــول ابحلــد األدىن ألنــين أتوقــع أن املوقــف 
الثــوري احلقيقــي هــو مقاطعــة الــروس وعــدم التعامــل معهــم، فهــم قــوة 
احتــالل كمــا نراهــم، وكمــا يراهــم االئتــالف الوطــين نفســه يف بياانتــه 
االئتــالف  السياســين يف  أمــام  فهمــي  وأعتقــد حســب  املتعــددة، 
وهيئــة التفــاوض أن االحتــالل يقــاوم، وال يفــاوض ســوى مــن أجــل 
اخلــروج مــن ســورية. وعلــى ســرة االئتــالف أســتغرب هــذا التناقــض 
يف بياانهتــم ومواقفهــم السياســية وتصرحياهتــم، فهــم مــن جهــة يصفــون 
التدخــل الروســي يف ســوراي أبنــه قــوة احتــالل، لكنهــم مصــرون علــى 
بتحمــل  ويطالبوهــم  وللهــدن،  السياســية  للعمليــة  ضامنــاً  اعتبــاره 
والقصــف  اخلروقــات  لوقــف  النظــام  علــى  والضغــط  مســؤوليتهم 
املســتمر، فكيــف تكــون جهــة مــا قــوة احتــالل وهــي بنفــس الوقــت 

ضامــن للتهدئــة؟
الواجــب  مــن  أجــد  الســورية  الثــورة  الثامنــة النطالقــة  الذكــرى  مــع 
إعــادة تذكــر مــن تنطــع لتمثيــل الثــورة الســورية أبن الشــعب الســوري 
زال  الوصــف، وال  تفــوق  وتضحيــات  مــن صمــود  عليــه  مــا  قــدم 
يقــدم، لكــن هــل يســتطيع هــؤالء الصمــود؟ والعمــل علــى حتقيــق 

الثــورة الســورية؟ مصــاحل 

أحمد منصور

 السوريون ما بين حدود التسوية الدولية 
وفراغ السياسة السورية

كاتب وصحفي سوري 

بعيــداً عــن الضجيــج والتيــه السياســي، والتصاريــح اإلعالميــة املتوافقــة 
مع خدمة مصاحل األطراف املتداخلة يف الشأن السوري، ووقوفاً عند 
نقطــة توافــق دوليــة، تســر وحبســب خارطــة طريــق نقطــة ارتكازهــا فيينــا 
) 11 - 2015 (، وتبــين حمــاور عملهــا قــرار جملــس األمــن ) 2254 
(، املتضمــن توافقــات ســورية تلــي بضــع مطالــب الســوريون - وقــف 
احلــرب وإنــاء فوضــى الســالح ومكافحــة االرهــاب، أتمــن االســتقرار 
وحــق العــودة، وقــف مســببات التهجــر والنــزوح، إطــالق عمليــة انتقــال 
سياســي - حىت لو كانت فصول تنفيذها تقع ضمن املشــاغبة ولكن 
ســتكون حتمــاً بعيــدة عــن العنــف الدمــوي ومــن املؤكــد أنــا تــؤدي يف 
النهايــة الســتقرار املنــاخ للتنــوع السياســي- ، عــدم االعتقــال علــى 
خلفيــة االنتمــاءات السياســية والتعبــر عــن الــرأي، كمــا حماربــة التطــرف 
واإلرهــاب ...... إخل ، والقــوى املؤثــرة متوافقــة علــى مراحــل تنفيــذ 

تلــك القــرارات - أمريــكا، روســيا، االحتــاد األورويب. 
لغــة اإلقصــاء واإللغائيــة وجتاهــاًل  عــن  التصــور وبعيــداً  هــذا  وضمــن 
للخطــاب )الشــيفوين القومــي، الديــين، العرقــي، املذهــي، املناطقــي، 
املهــم  مــن  بــل  الضــروري  مــن  أصبــح  والديــين(،  السياســي  احلــزيب 
جــداً عنــد الســوريون التقــاط الفرصــة واللحظــة املواتيــة والتدليــل علــى 
املصلحة الســورية - عر مشــروع وطين، وبرامج وطنية تؤســس لنهضة 
دولــة دميقراطيــة تنمويــة فيهــا حقــوق املواطنــة أفــراد ومجاعــات ُمصانــة- 
ضمــن التوافقــات الدوليــة احلاصلــة عــر عمليــة إعــادة ترتيــب منظومــة 
األمــن االســرتاتيجي للمنطقــة ، كمــا توزيــع الثــروات وتقاســم املصــاحل 
وتغيــر منــط األنظمــة املتواجــدة ضمــن عمــوم املنطقــة - الشــمولية، 

املتأخــرة، الدينيــة- وتوجيــه جمتمعــات وشــعوب املنطقــة برمتهــا حنــو 
التنميــة واالنفتــاح واإلنتــاج كمــا إخراجهــا مــن دائــرة التأخــر والتخلــف 

واالســتهالك.  واالســتبداد 
فهــل نلتقــط هــذا؟؟؟!!! و حــىت حيــن ذلــك جيــب علينــا التأســيس 
لعقــدان االجتماعــي، متجاوزيــن يف ذلــك طــريف الصــراع ألجــل الســلطة 
العامــل األخالقــي  يكــون  قــذرة- ، وأن  نظــام مقيــت ومعارضــة   -
هــو النبــض احلــي، الــذي تنطلــق منــه عمليــة َعمــار اإلنســان واجملتمــع 
والدولــة، مــن خــالل مراحــل بنــاء الثقــة للشــفاء واالستشــفاء، وإعــادة 
أتهيــل وإعمــار اجملتمــع وســوراي، ضمــن عمليــة سلســة - مــن املؤكــد 
أنــا ليســت بســيطة أو ورديــة - ، تســودها أجــواء التالقــي، والتوافــق، 
جمتمعيــة  مصاحلــة  إىل  لنصــل  والتصــاحل،  والتســامح،  والتصافــح، 
حقيقيــة، أساســها بنــاء اهلويــة الوطنيــة الســورية، النابــذة لالســتبداد، 
قــوة وطنيــة، خاضعــة لســلطة  والقمــع، والفســاد، كمــا الوصــول إىل 
الدســتور، والقانــون، تعمــل علــى أتمــن االســتقرار، وتعزيــز دعائمــه، 
أي - اجمللــس العســكري االنتقــايل- ، كمــا التفــرغ إىل ملــف مكافحــة 
التطــرف، واإلرهــاب، ودوافعــه، وعوامــل ظهــوره، ومبــا خيــص املصــاحل، 
كتســبة نظــرايً، وميدانيــاً 

ُ
فمــن املؤكــد أن قــدرة الســوريون املعرفيــة، وامل

خــالل الســبعة ســنوات، ومــا ســبقها أيضــاً، أاتحــت للبعــض الكثــر 
فيهــا -  اخلاصــة  والنظريــة  وتوازانهتــا،  املصــاحل،  تلــك  وإدراك  معرفــة 
منظومة األمن االســرتاتيجي، وموارد الطاقة يف املنطقة-، كما إدراكنا 
حنــن الســوريون طبيعــة »الديناصــورات والقــوارض«، الذيــن يف صــدارة 
ومعارضــة  »نظــام  مــن  واإلغاثــي،  والعســكري،  السياســي  املشــهد 

وجمموعــات نفعيــة« والــيت طموحــات أيــة منهــا ال تتناســب مــع إجــراء 
التغيــر حنــو دولــة العدالــة، والقانــون، واملؤسســات، والدميقراطيــة، وال 
عالقــة هلــا أيضــاً بطمــوح الســوريون ومســتقبلهم، ووفــق هــذا التصــور، 
أعتقــد أبن الــدول الكــرى، كانــت مدركــة ُمســبقاً عمــق العطــب القــادم 
علــى ســوراي، مــن خــالل هــذه الشــخصيات والــيت مت تعــومي أدوارهــا 
علــى اختــالف )ظهورهــم الوظيفــي(، ولطاملــا كان هــذا يتناســب مــع 
ضــرورة تنفيــذ مصــاحل الــدول اجليوسياســية، ورؤيتهــا وإرادهتــا للتغيــر، 
الــذي ميــر عــر اســتخدام مثــل هــؤالء، فــال مانــع لديهــا يف ذلــك علــى 

مبــدأ (أنظــر إىل اخلــر الكبــر عــر اســتخدام ذلــك الشــر الصغــر).
واليــوم علينــا حنــن الســوريون أن نعمــل وفــق مشــروع وبرامــج يضعنــا 
ضمــن عجلــة دوران اخلــر واالســتقرار وفــق مفاهيــم املصــاحل وعمقهــا 

وتوازانهتــا.
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ي
م القانون

س
الق 1- احتلــت إســرائيل اجلــوالن الســوري عــام 1967، ويف 1981 

إىل  ضمهــا  قانــون  اإلســرائيلي(  )الرملــان  الكنيســت  أقــر 
إســرائيل، لكــن اجملتمــع الــدويل رفــض االعــرتاف هبــذا اإلجــراء 
ومــا زال يتعامــل مــع املنطقــة علــى أنــا أراض ســورية حمتلــة.
السياســية  األحــداث  واجهــة  اىل  اجلــوالن  قضيــة  وعــادت   -2
إثــر قيــام الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب، مســاء االثنــن 
الرمســي  االعــرتاف  قــرار  علــى  ابلتوقيــع   /2019/3/25
احملتلــة.  الســورية  اجلــوالن  مرتفعــات  علــى  إســرائيل  بســيادة 
وزن  أي  يقيــم  ال  أرعنــاً،  تصرفــاً  يعتــر  الــذي  القــرار  هــذا 
الــدويل.   للقانــون  قيمــة  أبيــة  يعبــأ  وال  الدوليــة  لألعــراف 

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مــع  عقــده  مؤمتــر صحفــي  خــالل   -3
نتانياهــو صــرح ترامــب: » إن إســرائيل لديهــا احلــق املطلــق 
يف الدفــاع عــن نفســها« وإن »أي اتفــاق للســالم يف الشــرق 
عــن  الدفــاع  إســرائيل يف  حــق  يتضمــن  أن  جيــب  األوســط 
هــذا  الصحــف األمريكيــة  إحــدى  نفســها«. وقــد عنونــت 
التصــرف ابلقــول: » مــن الغرابــة أن مــن ال ميلــك يعطــي ملــن 
ال يســتحق » وقالــت إحــدى الصحــف األوربيــة: اجلــوالن 
اتريــخ طويــل مــن املفاوضــات أنــاه حــر عــري علــى ورق 

أمريكــي.
4   - فما هو األثر القانوين لقرار ترامب:

- عــّرت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« احلقوقيــة، عــن 
رأيهــا ابألثــر القانــوين هلــذا القــرار ابلقــول: إّن إنــكار إدارة 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب احتــالل إســرائيل ملرتفعــات 
وهــو  الدوليــة  للقوانــن  »انتهــاكا  يعــد  الســورية  اجلــوالن 

كــم هــو مــؤمل أن تتمــىن  لــو كانــت مدينتــك أو قريتــك حتــت احتــالل 
منطقــة  أو  دوليــة  وصايــة  حتــت  حــىت  أو  غازيــة  قــوة  حبــوزة  أو  أجنــي 
متنــازع عليهــا حيظــر فيهــا دخــول الــدابابت أو حتليــق الطائــرات، صحيــح 
تشــعر قليــال خبســارة يف املعنــوايت وفــوات بعــض الشــعارات و تصحــر 
يف األغــاين الوطنيــة الــيت متجــد قائــد البــالد وقاهــر العبــاد ســليل األجمــاد، 
الســلطان  وغضــب  الزمــان  مكــر  أتمــن  األقــل  وعلــى  ابملقابــل  ولكــن 
وهجــوم املغاويــر والفرســان رجــال الزعيــم الشــجعان، وهــذا لعمــري خيــار 
مــن خياريــن كالمهــا أمــر مــن الصــر ولكــن قالــوا قدميــاً ضعــف البصــر 
أفضــل مــن العمــى فعلــى أقــل تقديــر عندمــا تكــون حتــت الوصايــة أو 
االحتــالل أو حــىت حبــوزة القراصنــة فــإن هنــاك قانــوانً دوليــاً يؤمــن لــك 
احلمايــة وحيمــل احملتــل مســؤولية أي مكــروه حيصــل لــك مــا دمــت يف دائــرة 
نفــوذه وحتــت مظلــة خيمتــه، أمــا إن فاتتــك هــذه الفرصــة وكنــت متمتعــاً 
ابالســتقالل التــام والتحــرر مــن نــر االســتعمار وجحافــل املغــول والتتــار 
فأبشــر اي صــاح  بــكل مــا يســر خاطــرك  ويعــدل مزاجــك ومــا عليــك 
إال أن تبتســم فأنــت يف بــالد التطويــر والتحديــث والتفتيــش والتعســيس 
والتفييــش والتعفيــش ، وجملــرد أنــك نطقــت بكلمــة العدالــة أو احلريــة فــال 

6 - قرار أممي جديد 2019
تبــىن جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، مســاء 
احتــالل  يعــارض  قــرار  مشــروع   2019/3-22 اجلمعــة 
إســرائيل ملرتفعــات اجلــوالن ويطالبهــا اباللتــزام جبميــع قــرارات 
األمــم املتحــدة وعلــى رأســها قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 
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وانقــش اجمللــس، مشــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه ابكســتان، 
وتبنــاه بعــد أن صــوت لصاحلــه 26 دولــة مقابــل معارضــة 
16 وامتنــاع 5 عــن التصويــت، حيــث يدعــو القــرار إســرائيل 
إىل االمتثــال جلميــع قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
وجملــس األمــن الــدويل وجملــس حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق 

ابحتــالل مرتفعــات اجلــوالن.
7 - الكثر من التحليالت القانونية أشــارت اىل أن إعالن الرئيس 
األمريكــي دوانلــد ترامــب، الســيادة اإلســرائيلية علــى اجلــوالن 
الســوري احملتــل هــو » جمــرد موقــف إعالمــي«. اســتخدمه 
إعالميــا لصــاحل نتنياهــو، نظــرا للمــأزق الــذي يعيشــه، كمــا 
بــه »القــوى الصهيونيــة املؤثــرة » يف الداخــل  أنــه يســتميل 

األمريكــي، وليــس هنــاك أي أثــر قانــوين للقــرار.
8 - النظــام الســوري و عــر عشــرات الســنن كان حاميــاً حلــدود 
إســرائيل، وكان حيــارب عــر االعــالم، لكــن الواقــع كان يؤكــد 
و  فعاليــة،  بــكل  العــدّو  لصــاحل  اجلــوالن  حــدود  محــى  أنــه 

اقتصــر دوره علــى احلــرب االعالميــة.
مــع ذلــك ســتبقى اجلــوالن أرضــا ســورية وال بــد للحــق أن يعــود ألهلــه 

رغم كل املكائد الدولية واملطامع ابألرض السورية.

يُظهــر عــدم احرتامهــا للحمايــة الواجبــة للســكان الســورين 
مبوجــب القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل حلقــوق 
اإلنســان«. وقــال خــراء قانونيــن يف املنظمــة« إّن ترامــب 
»يســتعد لتدمــر القانــون الــدويل الــذي حيمــي ســكان اجلــوالن 
احملتــل«. وأن هــذا القــرار »يشــجع دوال أخــرى حمتلــة علــى 
تصعيــد ضــمّ األراضــي وإنشــاء املســتوطنات ونــب املــوارد«.

5 - اجلوالن والقرارات الدولية:
قــراره  األمــن  جملــس  أصــدر   1981 ديســمر   17 بتاريــخ 
الشــهر رقــم 497، ومت اختــاذه ابإلمجــاع وهــو يدعــو دولــة 
إسرائيل إىل إلغاء ضم مرتفعات اجلوالن حبكم األمر الواقع. 
وتنــص أهــم فقــرات هــذا القــرار هــي » إن قــرار إســرائيل فــرض 
الســوري  اجلــوالن  مرتفعــات  يف  وإدارهتــا  وواليتهــا  قوانينهــا 

احملتلــة الغ وابطــل وليــس لــه أثــر قانــوين دويل«
وجيــدد القــرار التأكيــد أن االســتيالء علــى األراضــي ابلقــوة 
غــر مقبــول مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ القانــون 
الــدويل وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، كمــا أكــد أن 
آب/  12 بتاريــخ  املعقــودة  جنيــف  اتفاقيــة  أحــكام  مجيــع 

أغســطس 1949 واملتعلقــة حبمايــة املدنيــن وقــت احلــرب مــا 
زالــت ســارية املفعــول علــى األراضــي الســورية احملتلــة مــن قبــل 
إســرائيل منــذ حزيران/يونيــو 1967؛هــذا القــرار مــن حــث 
وتفصيــال،  مجلــة  اجلــوالن  مرتفعــات  ضــم  يرفــض  النتيجــة: 
الســورية للجــوالن، ويعتــر مجيــع االجــراءات  ويؤكــد اهلويــة 
الســوري الغيــة  اجلــوالن  لتغيــر طابــع  والتدابــر اإلســرائيلية 

وابطلــة.

أرض تقلــك، وال مســاء تظلــك ســيأيت إليــك كالب 
جهنم ويســحلونك يف شــوارع بلدك الذي حتبه وتضحي من أجله حىت 
متــوت، وقبــل أن ختــرج روحــك إىل ابرئهــا فلــن يدعــوك حــىت تقــول ديــين 

األســدية وريب بشــار وكل هــذا لــن يشــفع لــك. 
عندمــا يقــدم الرئيــس ترامــب هديــة متواضعــة لنتنياهــو هضبــة اجلــوالن 
لبنــان،  مســاحة  عشــر  عــن  قليــال  مســاحتها  تزيــد  والــيت  الســورية 
األمــين والسياســي  الصعيــد  علــى  االســرتاتيجية  املوقــع واألمهيــة  وذات 
واالقتصــادي والســياحي، تســأل هــل كان ألي قــوة يف العــامل أن متنــح 
أرضاً ليســت من حقها لدولة أخرى لوال أن الســلطة املســؤولة عن هذه 
األرض املباحــة فرطــت وتنازلــت عــن كل حقــوق شــعبها وعــن أقــدس 
مقدســاته وجعلتــه نبــاً لقــوى طامعــة وســلمت زمامــه ألعدائــه يســومونه 

ســوء العــذاب.
تبقــى هضبــة اجلــوالن مهمــا ختــاذل النظــام األســدي اجملــرم ســورية ابمتيــاز،  
وســتعود يومــاً إىل حضــن وطنهــا األم ولكــن بعــد أن أييت احلــق ويزهــق 
الباطــل ويســقط طواغيــت الظــالم وعبــدة األصنــام يومهــا يكــون لألوطــان 

معــىن آخــر وفجــر  يبــدد ظــالم الظاملــن.

المحامي أحمد صوان

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

الزاوية القانونية 

الجوالن السورّي بين الشرعية الدولية 
وأهواء السياسة

عاصي الحالق

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

الجوالن الناجي من المجزرة
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Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi  , Otizm Farkındalık Günü kapsamında Çocuk Etkinlik Al-
anında, öğretmenler ile bireysel farklılıklara saygıyı ve otizmi anlattı. Akabinde el boyaması yap-
arak farkındalığı pekiştirdik. “Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu.” 
Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi  Temalı Türkçe Konuşma Kulübünün 4.sünü Toplum 
Merkezinde gerçekleştirdi. Türkçe kursu kursiyerlerinin evlerinde hazırlamış olduğu yiyeceklerle 
kahvaltı ettiler. Ülkedeki benzer ve farklı kahvaltı gelenekleri hakkında konuştular. Besleyici bir 
Konuşma Kulübü etkinliğini de böylece tamamlamış oldular.

Gaziantep Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında açılan fıstık yetiş-
tiriciliği, aşçılık ve ahşap işlemeciliği kurslarında teorik ve pratik eğitimlere devam etmektedir. 
Bugün dış alandaki kursları ziyaret ederek, kursiyerlerden ve eğitmenlerden, kurs sürecinin veri-
mini artırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair görüşler alındı.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Çocuk Dostu Alan katılımcı çocukları ve Oğuzeli Kılavuz 
Ilkokulu öğrencileri, Kütüphanecilik Haftası Etkinliğinde buluştu. Türk-Arap çocukların kaynaştığı 
etkinlikte, Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi katılımcı çocukları, köy okulundaki çocuklara;  
170 kitap, defter, kalem, oyun hamuru ve balon hediye ederek sevinçlerine ortak oldular. Ayrıca 
etkinlikte kitap ve kitap okumanın önemine değinilmiş ve çocuklar için kütüphanecilik haftası 
vurgusu yapılmıştır. Birlikte kitap okuyan çocuklar, kitap okuma sevincini de paylaşmışlardır.

Okulda oyun var...
Geçen yıl başlanan proje kapsamında, Toplum Merkezleri köy okullarına gitti. Kilis Musabeyli 
Hasan Çalı İlkokulunda oyun alanları çizerek, çocukların teneffüs saatleri ve okul saatleri dışında 
da keyifli vakit geçirebilmeleri için alanlar oluşturdu.

مبناسبة يوم الوعي مبرض التوحد، قمنا يف مركز اهلالل األمحر الرتكي فرع غازي عنتاب اجملتمعي ابحلديث والشرح عن 
مرض التوحد فيما يتعلق ابالختالفات الفردية مع املعلمن. مث سعينا عقب ذلك لتعزيز الوعي من خالل رسومات 
يدوية. »لو كان العامل بيتا واحدا ، لكانت غازي عنتاب هي املطبخ لذلك البيت«. كما قام مركز اهلالل األمحر 
الرتكي فرع غازي عنتاب اجملتمعي بتنظيم »اندي احملادثة ابللغة الرتكية الرابع« وذلك يف املركز اجملتمعي التابع للهالل 
ابملدينة. وتناول طالب مساق اللغة الرتكية اإلفطار الذي جهزوه يف منازهلم. وحتدثوا عن عادات وتقاليد اإلفطار 

املختلفة واملشاهبة يف شىت أحناء البالد. وهكذا أمت  الطالب نشاط اندي احملادثة املفيذ ابلكالم والغذاء.

يف إطار برانمج تطوير مصادر الدخل والعيش الذي يرعاه مركز اهلالل األمحر الرتكي فرع غازي عنتاب اجملتمعي، 
تستمر الدورات التدريبية يف جماالت تربية الفول السوداين وتعلم فنون الطهي وأعمال النجارة واخلشب، حيث يتوفر  
التدريب النظري والعملي يف هذه اجملاالت. كما مت تنظيم زايرات إىل أماكن الدورات يف الساحة اخلارجية، وخالل 
تلك الزايرات مت االستماع إىل آراء ووجهات نظر املتدربن حول ما ميكن القيام به من أجل زايدة كفاءة الدرورات 

وعملية التدريب.

التقى األطفال املشاركون ميدانيا يف مشروع أصدقاء الطفل التابع جلمعية اهلالل األمحر الرتكي فرع غازي عنتاب مع طلبة 
مدرسة كالفوز أوزيلي االبتدائية وذلك يف فعالية »أسبوع املكتبة«. وقام األطفال املشاركون من مركز اهلالل األمحر الرتكي 
يف غازي عنتاب بتوزيع هدااي مشلت 170 كتااًب ودفرتًا وأقالًما وألعااب وابلوانت على أطفال القرية، وذلك خالل الفعالية 
اليت مت فيها دمج األطفال العرب واألتراك يف مكان واحد. وشارك الطالب برسم البسمة على وجوه الطالب يف القرية. 
ابإلضافة إىل ذلك، متت اإلشارة إىل أمهية الكتاب وفائدة قراءة الكتب يف النشاط، ومت حثهم على املشاركة يف »أسبوع 

املكتبات« لألطفال. كما عر األطفال الذين قرأوا الكتب مًعا عن فرحتهم بقراءة الكتب.

ألعاب يف املدرسة ...
زارت املراكز اجملتمعية مدارس القرية يف إطار املشروع الذي بدأ العام املاضي. ومت حتديد ساحات ومالعب يف مدرسة 
حسن شايل االبتدائية الواقعة مبطقة موسابيلي يف كيليس، ومت أتسيس تلك املرافق واملالعب حىت يتمكن األطفال 

من التنزه واللهو هبا سواء يف فرتة االسرتاحة املدرسية أو خارج ساعات الدوام.

Tarımda istihdam için kurslar devam ediyor...
 ‘Rotes Kreuz’ tarafından finanse edilen İzmir Toplum Merkezinde, yararlanıcıların ektiği fidanlar 
filizleniyor.

تستمر دورات التدريبية يف جمال الزراعة  لالستفادة من العمل يف احلقول
إذ بدأت الشتالت اليت زرعها املستفيدون واملشاركون يف مركز إزمر اجملتمعي ، الذي متوله روتس كروز  بدأت تلك 

الشتالت ابلنمو.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, çocukları tiyatro ile tanıştırmak için İzmir Devlet Tiyatrosunu 
ziyaret etti. Tiyatro sanatçıları ile birlikte, gelecekte sanatla ilgilenmek isteyen çocuklarla keyifli 
söyleşiler gerçekleştirdi.

نظمت مراكز اهلالل األمحر الرتكي زايرة إىل مسرح إزمر احلكومي من أجل تعريف األطفال ابملسرح. وأجرى األطفال 
املهتمن ابلفن يف املستقبل مقابالت وحماداثت ممتعة مع الفنانن املسرحين يف املسرح.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bülbülzade Vakfı, Kızılay Toplum Merkezi, Minberşam Derneği, İşrak Gazetesi ve Fecr Radyo 
işbirliği ile gerçekleştirilen “Şiir ve Uyum” şiir şöleni Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Sa-
lonunda yapılan şölene şairler, yazarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda edebiyat aşığı katıldı.
4 Suriye’den 4 de Türkiye’den şairin şiir okuduğu şölende Arapça ve Türkçe halk türküleri de 
seslendirildi. Programda Kızılay toplum merkezinden öğrenciler de yazdıkları şiirleri okuyarak 
programa renk kattılar. Salondakilerin büyük bir ilgi ile takip ettiği şölen sonunda katılımcılara 
plaket takdimi yapıldı.

İyilik, bu dünyada benim de söyleyecek bir sözüm var demek, elimizin ulaştığı en ücra to-
praklara ve oralarda yaşayanlara selâm götürmektir. Bu Ramazanda da eller, kalpler, ülkeler 
birleşsin istiyoruz ve Kardeşlik Sofralarımızı 8 farklı ülkede kuruyoruz.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Güvenli Bölge 
Bağlamında Türkiye’nin Enerji Politikaları” başlıklı atölye çalışmasının üçüncü oturumu, Meh-
met Ali Eminoğlu’nun sunumuyla yapıldı.

İyilikder Gaziantep Şubesi her yıl ramazan ayında düzenlediği ve geleneksel haline gelen Ra-
mazan yardımları için hazırlıklara başladı. Toplantıda ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtılacak yardım malzemelerinin tedariki ele alındı.

شــارك الكثــر مــن الشــعراء والكتــاب وممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين وعــدد كبــر مــن عشــاق األدب يف مهرجــان 
الشــعر الــذي مت تنظيمــه يف قاعــة مؤمتــرات داوود أوزغــول التابعــة ملؤسســة وقــف بلبــل زادة.

وقــد مت تنظيــم املهرجــان الــذي محــل عنــوان » الشــعر والــوائم واالنســجام« بتعــاون بــن العديــد مــن اجلمعيــات 
واملؤسســات، وهــي مؤسســة وقــف بلبــل زادة، ومراكــز اهلــالل األمحــر اجملتمعيــة، ومجعيــة منــر الشــام، وصحيفــة 
إشــراق وراديــو الفجــر. وابإلضافــة إىل القصائــد الشــعرية الــيت ألقاهــا 4 شــعراء ســوريون و 4 شــعراء أتــراك، فقــد 
مت أيضــا إلقــاء أانشــيد شــعبية ابللغــة الرتكيــة يف املهرجان.كمــا قــام طــالب مــن مركــز اهلــالل األمحــر اجملتمعــي أيًضــا 
بقــراءة القصائــد الــيت كتبوهــا مــا أضــاف رونقــا ولــوان جديــدا علــى املهرجــان الشــعري. يف نايــة املهرجــان الــذي 

حظــي علــى اهتمــام كبــر مــن احلضــور يف القاعــة، مت تقــدمي لوحــات تكرمييــة للمشــاركن.

اخلر واملعروف يعنيان أنين أان أيضا  لدي كلمة ميكن أن أقوهلا يف هذا العامل. أال وهي أن أذهب إىل أبعد 
األماكن اليت تصلها أيدينا وأن أنقل السالم إىل أولئك الذين يعيشون هناك. يف شهر رمضان املقبل أيضا نريد 

أن تتوحد أيدينا وقلوبنا وبلداننا، وأن ننظم موائد وطاوالت طعام ألخوتنا يف 8 دول خمتلفة.
نظم مركز حبوث العلم والتعليم والثقافة بيكام )BEKAM(  ورشة علمية حتت عنوان سياسات الطاقة لرتكيا يف سياق 

املنطقة اآلمنة«. وقد افتتحت اجللسة الثالثة للورشة بعرض حملمد علي أمن أوغلو.

بدأ فرع مجعية »إيليكر« يف غازي عنتاب االستعدادات لتقدمي املساعدات الرمضانية التقليدية اليت ينظمها 
يف كل عام يف شهر رمضان. وانقش اجتماع اجلمعية قضية حتديد األسر احملتاجة وتوفر مواد املساعدة 

اليت ستوزع على احملتاجن.

الشعراء السوريون واألتراك يلتقون في مأدبة مهرجان الشعر

نشر البركة والخير في 8 دول بفضل موائد األخوة

الصراع على موارد الطاقة والخطوط في سوريا

بدء االستعدادات لتقديم المساعدات الرمضانية التقليدية

Suriyeli ve Türkiyeli Şairler Şiir Şöleninde Buluştu

Kardeşlik Sofraları ile 8 Ülkeye Bereket Yayılacak

Suriye’de Enerji Kaynakları ve Hatları Üzerinde Mücadele

Geleneksel Ramazan Yardımı Hazırlıkları Başladı
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بلبل زادة... منبر ال
Dünya Sağlık Haftası kapsamında Toplum Merkezleri, Koyunoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ve veli-
leriyle bir araya gelerek, sağlıklı bir yaşam için yürüdü.

  مبناسبة أسبوع الصحة العاملي، اجتمعت املراكز اجملتمعية مع طالب وأولياء األمور يف مدرسة كويون أوغلو  االبتدائية 
ونظموا مسرة من أجل حياة صحية.

خطوة بخطوة من أجل قلبك ...

174 سنة على تأسيس مؤسسة الشرطة  التركية

Kalbin için adım adım...

Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Ortaöğretim Birimi tarafından yetim çocukların evlerinde 
kitaplık oluşturmak için geçen yıl başlatılan “Benim Evim Kütüphanem Projesi”nde kitaplık 
ve kitap teslimatları bu yıl da devam ediyor.

Toplum Merkezleri, Yavuz Selim Polis Merkezini ziyaret ederek, icra ettikleri bu zor görev için 
teşekkür etti. Görevli memurlar ile birlikte merkezi gezen ve polis araçlarına binen çocuklar 
çok mutlu oldu.

يســتمر مشــروع  توزيــع الكتــب واملكتبــات علــى بيــوت الطــالب األيتــام هلــذا العــام أيضــا. وكانــت وحــدة التعليــم الثانــوي 
)املتوســط( يف غــازي عنتــاب التابــع الحتــاد طــالب األانضــول قــد أطلقــت املشــروع العــام املاضــي مــن أجــل إنشــاء مكتبــات 

صغــر يف منــازل األطفــال األيتــام يف إطــار مشــروع “ مكتبــيت هــي بيــيت”.

نظمــت املراكــز اجملتمعيــة زايرة ملركــز شــرطة ايفــوز ســليم وقدمــت شــكرها هلــم علــى جهودهــم وعملهــم الشــاق. وقــد شــعر 
األطفــال املشــاركون يف الــزايرة بســعادة غامــرة جلولتهــم الــيت جتوهلــوا فيهــا جنبــا إىل جنــب مــع الضبــاط واملوظفــن، والــيت ركبــوا 

خالهلــا ســيارات الشــرطة يف املركــز.

مشروع »مكتبتي هي بيتي« يستمر هذا العام أيضا
Benim Evim Kütüphanem Bu Yılda Devam Ediyor
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يف البدء كانت. مل تكن مثّة بالد ومدائن وقرى حن مللمت النار أطرافها، وانكفأت إىل جوف 
عميٍق كتلًة من هليب ميور، ابرتدت عروس الكون وهتّيأ الرحم التائق واملتوّفز للميالد.  

ما إن احنسر املاء عن جسد األرض وحطت السفينة على اجلودّي، حىت نبتت مثل قرنفلة على 
صفحٍة ما تزال تتعّثر ببياضها. حن استوت على عرشها »الشآم« كانت الشمس ما تزال ترجتف 
يؤنس  ومالكاً  لنورها حارساً،  فكان  مكمنه »سوراي«  من  واخلوف، نض  الوحشة  من صقيع 
وحدهتا ويقبس من دفئها، ميأل كفيه من ذهبها لينثره على كتفي حبيبته فتخضّر وتزهر الذرى 

والسفوح والوداين.
هكذا وجدت أّول البالد يف اتريخ البشريّة لتسّطر امسها يف ذاكرة األرض. منها انطلقت القوافل 
وإليها حّجت الوفود لتكون سرّة العامل متتّد منها أوردة احلياة واحلضارة إىل جهات األرض مجيعها.
عابراً حلدود الوجد والوجود،  وليس اجلوالن جمّرد تفصيٍل يف مدونة الرتاب السورّي، وال مكاانً 
إنه تضاريس احللم وعبق اجلغرافيا، إنّه قلب القلب وشرفة الروح اليت تطّل على فتنة اجلسد، هو 
عن للحّق ال ترّف وال تغمض، وهو شالالت احلقيقة الباذخة حن تضّن مبائها قوارير العدالة.

الشام، أرَض اجلوالن السورّي للكيان الصهيويّن  اللقيِط، طاغية  نعم، لقد سّلم حفيُد سليمان 
الغاصب لفلسطن مقابل وصوله إىل السلطة، لكن مل يكن مبقدوره، وليس ابستطاعة أحد كائنا 

من كان، منح صّك متليك وطننا أو أّي جزء منه للغزاة والطامعن.
ال يوجد توصيف للسياسة األمركية إزاء القدس واجلوالن، ولدعمها املطلق إلسرائيل وألنظمة 
الطغيان يف العامل، سوى أبنه بلطجة رمسّية متارس القوة القهرّية حبّق الشعوب املستضعفة يف حماولة 

لسلبها حقوقها وإراداهتا يف احلرية والعدالة. 
بل إن اعرتاف أمركا الرمسي بسيادة إسرائيل على اجلوالن احملتّل ميثل خروجاً على القانون الدويّل 

وعلى األعراف الديبلوماسية، وهو خرق للمعاهدات واالتفاقيات والقرارات الدولّية. 
النظم  لتطوير  سعيهم  يف  املتمثلة  القانون  وفقهاء  واملفكرين،  املصلحن  مهّمة  سهلًة  تكن  مل 
واملساواة  العدالة  مبادئ  تطبيق  خالهلا  من  ميكن  اليت  واآللّيات  التشريعات،  وإجياد  والقوانن، 

وضمان احلقوق لألفراد والشعوب. 
املبادئ، والقيم  الوطنية ال يعود إىل  القوانن  الدولية ورفعتها، وسيادهتا على  القوانن  لكّن مسّو 
اإلنسانّية احلاملة هلا، أو إىل كونا جتسيداً إلرادة سكان األرض ابالمتثال لقواعدها فحسب، 
بل إّن صفة اإللزام اليت تتحّلى هبا تلك القوانن هي ما يضمن هلا دوام السمّو والرفعة، واهليبة 

واالحرتام مبا يكفل التقّيد مبضامينها وصواًل إىل حتقيق غاايهتا يف العدل والسلم.
ال قيمة واقعية للقوانن الدولّية إن مل تؤيّد ابآللّيات اليت تكفل فرض تطبيقها، واختاذ اإلجراءات 
الرادعة حبق من ينتهك بنودها. وال معىن للقواعد واألحكام الواردة فيها دون إمكانّية تطبيقها، 
فحىت تعاليم اإلله مل يكن ليكرتث هبا كثٌر من املؤمنن لوال اقرتان أفعال اخلر ابلثواب، والشّر 

ابلعقاب. 
ال ميكن حلر الطغاة املدّنس أن يطمس لغة الوجود املسطّر بدم الوالدة، وال أن يغّر من قدر 
اجلغرافيا وقضاء التاريخ، وليس للمارقن وشّذاذ اآلفاق أن يفرضوا على الوالدين جيناهتم امللوثة 

ابخليانة، وعارهم امللتصق بسحناهتم املستوردة.
اجلوالن  هبويّة  القاضي  والقانوين  الطبيعّي  احلّق  إّن  مثّ  واللسان،  والوجه  القلب  سورّي  اجلوالن 
السوريّة ابٍق ما بقي الدهر، ولن يغّر يف طبيعة هذا احلّق مرسوم أو قراٌر يصدر عن أيّة جهة سواء 

كانت أمركا أو غرها.
إنّه اجلحيم، الذي أتخر كثراً، ما ينتظره الطغاة واجملرمون، بدأت الشعوب تعي وتدرك أسباب 
عجزها وختلفها وهزائمها، ال وقت النتظار فجيعة أخرى وقهٍر جديد، ستتدحرج كرة النار لتحرق 
العروش املؤسسة على اخلديعة والظلم واخلياانت، فطريق التحّرر يسلكه األحرار، وهؤالء وحدهم 

من سيخوض معارك احلرية والتحرير.

كاتب سوري

وم
ّ
سالم حل

الشجرة

علي محّمد شريف

الجوالن سورّي
 لن يغادرنا القلب 

ً
يقينا

رئيس القسم الثقافي

الشجرة اليت تقايسنا على ساقها

وكنَت دائًما تؤّشر طويل أقّل

كي أظّل أان املربوع وأنت القامة املمشوقة

مل تعد أطول مّنا حنن االثنني

مل ننّجر من أغصاهنا ال أواتداً وال »ابكورات« وال مضارب »حاح«

ومل نكسر هلا جطًل 

مل ييبس هلا غصن حّت ينقرف حتت أقدامنا الرخوة 

وحنن نصعد كي يفوز من يرى القادمني من احلرب أّوال

فيحظى ابلبشارة، ويعفى من دوره يف سقايتها ثلث مّرات

الشجرة اليت مل خيرب هلا عّش يف مواسم احلساسني يوًما

اليت ليس عرًسا كامًل ذاك الذي ال يغّمس بظلهلا صباحّيته

ولن ينال الذاهبون إىل اجلامعة دعاء اليسر إذا مل يتخّرجوا يف الدبكة 

فوق تراهبا املرشوش بعطرها املتعّشق يف الرائت 

ال مل هترْم لتنطوي على األرض نصفني 

مل ينخر أعاليها منٌل ومل نسمع يوًما أّن يف بلدان نّقار خشب 

ومل يسمح لواحٍد أن حيّز منشارًا أبضلعها 

والكّل يروي احلكاية نفسها؛ كيف أعمى دخان أوراقها دوريّة كاملة للفرنسينّي 

يف حفلة شواء لعصافري كانت طوال عمرها 

دانية األعشاش

الشجرة اليت مل تعد أطول مّنا حنن الكّل

بنصف جذٍع تقف اآلن بني أكوام الفحم

ليست أكثر من مقعٍد لنار شامتة

الشجرة اليت نكمل، حنن اآلن، الناقص من مشوخها يف الّصور

ال ميكن أن تقصر أمامنا كدغلٍة مربوعة 

وصرت ال أميل من كّل الرواايت إاّل إىل أهّنا من كثرة ما تلّفتت حواليها

تفّتش عّنا وال ترى أحًدا إاّل غرابء أنوفهم كالفؤوس

اهنّد حيلها، وما هذي الشقوق اليت يف اجلذع، 

وهذه اجلذور البادية على مطرح الدبكات 

إاّل أدّلة على أّن شجرٍة حاولت أاّل متوت واقفة.
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حفرُت قره على مهل

سبعة أمتار أو أكثر

تُه قراً بسرير من ابزلت َصرَّ

ورفوف من رخام

زيَّنتُه أبيقوانٍت أحببُتها ذات يوم

وفوانيس وقودها زيت زيتون

ومخر عتيق يف فّخار

نثرُت يف زواايه األربعة

بعض الزهور

وقصائد كتبُتها حتت ضوء القمر

لنساء مجيالت أحببتهنَّ.

إيّنِ حفَّار قبور ابرع

هبّمة عالية

وببقااي ابتسامة متهتكة.

حفرُت قره على مهل

قٌر يليُق جبثة مهيبة

ذات مسعة عطرة

واتريخ متهّدج طويل

حن حضرت اجلثة العزيزة على قلي

ُمثَّاقلًة وملفوفة بكفن ابهت اخلضرة

سكنتين خيبة أخرى

رمّبا هي آخر اخليبات

ُذهلُت، 

كانت اجلثة حبجم »كشتبان« 

الكشتبان الذي رتَّقت فيه أمي جواريب

وحقيبة مدرسيت

وأزرار قمصاين.

مبهابة وجالل وخشوع

جعلُت اجلثة تتوسد البازلت

وأهلت عليها الرتاب بشكل حمموم

كانت تصرخ

تستنجد، تستجدي، تتوسل

وأان كاملهووس الغاضب

أركل قلي

وأتفُّ على روحي

وأشتمهما أبقذع العبارات

حن صار الرتاب جباًل صغرًا

أو يكاد

نثران أزهار »األكاسيا« والزيزفون فوقه

وجلسنا أان وقلي وروحي

نبكي ونتقبل العزاء

من دون معزّين

ال أحد سوى صرير الريح

وموسيقى اجلنائز

ومضينا.

من بعيد لوّحُت بيد مرجتفة

 للقر/ اجلثة

وصرخت: وداعاً أيها األمل.

مالحظـــة أوليـّــة... الشـــجرة احملرتقـــة والراعـــم النابتـــة حوهلـــا، مهـــا حقيقـــة واقعـــة، ال جـــدال فيهـــا. أمـــا 
حمتـــوى النـــص فهـــو مـــن نســـج اخليـــال، وال يدخـــل يف ابب التصديـــق أو التكذيـــب. ألنـــه إحيـــاءاٌت 

أدبيـــة دالـّــة أو مـــرآٌة تشـــر إىل مـــا جيـــري علـــى أرض الواقـــع يف شـــامنا املنكوبـــة«.                        
الـنـّص

منـــذ أايم قليلـــة رأيـــت مـــا رأيـــت، فأعطـــاين شـــحنة جديـــدة مـــن األمـــل، وأكـــد يل أن اإلرادة الـــيت ال 
تقهـــر هـــي مـــن إرادة هللا، وســـأروي لكـــم مـــا رأيـــت.

منـــذ عهـــد بعيـــد اعتـــدُت املـــرور كثـــراً مـــن أحـــد شـــوارع املدينـــة، وبعـــد بدايـــة االنتفاضـــة الشـــعبية 
مسيتـــه مازحـــاً »الشـــارع السياســـي«، نظـــراً ملـــا يتميـّــز بـــه مـــن حـــراك وانفتـــاح، وحـــوار وجـــدال، واتفـــاق 

واختـــالف، ورفـــض وقبـــول. 
يف هـــذا الشـــارع توجـــد شـــجرة، كانـــت فيمـــا مضـــى منتصبـــًة علـــى الرصيـــف الشـــرقي بقامتهـــا 
الراســـخة وأغصانـــا اخلضـــراء.  وكانـــت الشـــجرة قـــرب متجـــر متفـــّرد عـــن غـــره شـــكاًل وبضاعـــًة. أمـــا 
صاحـــب املتجـــر، فـــرتوي احلـــكاايت أن َجـــّده الثالـــث عشـــر جـــاء مـــن ُخراســـان، ويـُــروى أيضـــاً أن 

صاحـــب املتجـــر نفســـه ال يُعـــرف لـــه ال أصـــل وال فصـــل. 
يف غفلـــة مـــن الزمـــن، اســـتوىل ذلـــك الـــذي ال أصـــل لـــه وال فصـــل علـــى املتجـــر ابحليلـــة والدهـــاء. 
مثّ ابلقـــوة والَغَلبـــة أصبحـــت الشـــجرة مـــن ممتلكاتـــه اخلاصـــة، وأخـــذ يتصـــّرف هبـــا كيفمـــا يشـــاء، 
ويســـتأثر بثمارهـــا وظالهلـــا، هـــو وحاشـــيته وأعوانـــه، دون غرهـــم مـــن عبـــاد هللا. ومنـــذ ذلـــك احلـــن 
أطلـــق النـــاس عليـــه »شـــهبندر املـــكان«. بعـــد زمـــان طويـــل مـــات »شـــهبندر املـــكان« غـــر مأســـوف 
عليـــه، فأمســـك ابنـــه »شـــهبندر الثـــاين« إدارة املتجـــر. توّهـــم النـــاس أن األحـــوال رمبـــا تتحّســـن لكـــن 

خـــاب فأهلـــم. فكيـــف ذلـــك.!؟.
 حـــدث أن حضـــرة »شـــهبندر الثـــاين« صـــار يتـــأّذى مـــن منظـــر تلـــك الشـــجرة، ويـــرى يف وجودهـــا 
نوعـــاً مـــن اإلعاقـــة أو التحـــدي ملقامـــه الكـــرمي، وهـــي، كمـــا يقـــول، قليلـــة األدب، وتســـعى لتخريـــب 
متجـــري الزاخـــر ابلبضاعـــة النـــادرة.!!.. ولكـــي يُقِنـــع النـــاس، كان يقـــول: كلمـــا داعبهـــا اهلـــواء، متـــّد 
تلـــك الشـــجرة أغصاَنـــا بوقاحـــة، فتتحـــرك األغصـــان، وتنـــدّس داخـــل متجـــري دون إْذن أو دســـتور، 

وتعبـــث مبحتـــوايت املـــكان، والســـيما دفـــرت حســـاابيت وجـــدول أعمـــايل وخمططـــايت الباطنيـــة.  
هكـــذا بـــّرر »شـــهبندر الثـــاين« لقـــراره قْطـــَع الشـــجرة، وأخـــذ ينّفـــذ مـــا قـــرر. نظـــر بتكـــرُّ إىل أوصـــال 
الشـــجرة املقطوعـــة، فانبســـطت أســـاريره، وقـــال يف نفســـه: ِمِشـــي احلـــال.. ختّلصـــُت منهـــا. كان 
الغـــرور األمحـــق قـــد متّلكـــه. لكـــن أحـــد أتباعـــه ابغتـــه قائـــاًل: اي معلمـــي.. حنـــن يف فصـــل اخلريـــف، 
الربيـــع القـــادم وقـــد تنبـــت الشـــجرة مـــن جديـــد. ارجتـــف »شـــهبندر الثـــاين« َغَضبـــاً وحقـــداً، وأســـرع 
إىل وعـــاء املـــازوت، صـــّب كميـــة كبـــرة منـــه علـــى اجلـــذع املقطـــوع، وحـــاول إحـــراق ذلـــك اجلـــذع، 

فلـــم حيـــرتق كمـــا حيـــب حضرتـــه ويشـــتهي.
تدّخـــل أحـــد املمّولـــن قائـــاًل بلكنـــة غريبـــة: ال ُتشـــِغل ابلـــك اي شـــهبندر املـــكان. لـــدّي مزيـــج مـــن 
الوقـــود حيـــرق األخضـــر واليابـــس، ولســـوف يفـــي ابلغـــرض. مث انولـــه املزيـــج، فصبّـــه علـــى جـــذع 
الشـــجرة، اشـــتعلت النـــران وارتفعـــت ألســـنة اللهـــب، لكـــن اجلـــذع قـــاوم واســـتعصى، وأىب أن حيـــرتق 
بشـــكل كامـــل. مث جـــاء ممـــّوٌل آخـــر، وقـــال لـــه بلكنـــة أشـــد غرابـــة: أان عنـــدي مـــادة حارقـــة تُعِجـــُب 
خاطـــرك، مل يســـتخدمها أحـــد مـــن قبـــل، لكـــن ليعلـــم مقامـــك العـــايل أن هـــذه املـــادة غاليـــة الثمـــن، 
والدفـــع »كاش«، وابلذهـــب اإلبريـــز حصـــراً. ســـرعان مـــا أجابـــه »شـــهبندر الثـــاين« برعونـــة وهتـــّور: 
ــا بســـرعة علـــى  ــة. صّبهـ ــادة احلارقـ ــه املـ ــاء. أخـــذ حضرتـ ــا تشـ ــا فـــوراً، وخـــذ مـــن ذهـــي مـ احْلَقـــين هبـ
ــا  ــّواًل إىل فحمـــة ســـوداء. تنّهـــد » شـــهبندر الثـــاين » ابرتيـــاح، وأَتبـََعهـ اجلـــذع فاحـــرتق بشـــّدة متحـ
بضحكـــة هســـترية، مث قـــال: اآلن ختّلصـــت مـــن الشـــجرة إىل األبـــد«. اعتقـــد كلُّ مـــن رأى ذلـــك 
اجلـــذع املتفّحـــم أن الشـــجرة شـــبعت مـــواتً ولـــن تنهـــض مـــرّة أخـــرى. مل يفطـــن أحـــد إىل أن تربـــة 
األرض الطيبـــة مـــا زالـــت حتتضـــن جـــذور الشـــجرة، وأن كليهمـــا معـــاً راحـــا يتناغمـــان ويتعانقـــان 
كأنمـــا عاشـــقان خالـــدان. مـــّر خريـــٌف جـــاف، ومـــن بعـــده شـــتاء قـــارص، دون أن يـــدري ال 
»شـــهبندر الثـــاين« وال أشـــباهه وأعوانـــه أن َأِجنّـــًة شـــجريًّة تتهيّـــأ للتكويـــن يف رحـــم تلـــك األرض 
املعطـــاء. مثّ... جـــاء ربيـــع.  بـــدأت فيـــه األزاهـــر تتفتـّــح، واألشـــجار ترعـــم وتـــورق يف كل مـــكان مـــن 
أرض هللا الواســـعة. أمـــا املفاجـــأة املذهلـــة اي ســـادة.. اي كـــرام، أنـــين حـــن مـــررُت، أان العبـــد الفقـــر 
هلل تعـــاىل، مـــن أمـــام ذلـــك اجلـــذع املتفّحـــم، رأيـــت مـــا ال يصـــّدق. شـــعرت بقلـــي يـــكاد خيـــرج مـــن 
صـــدري لرقـــص مبتهجـــاً كمـــا الطفـــل الصغـــر. لقـــد رأيـــت براعـــَم صغـــرًة وأوراقـــاً غّضـــة تنبـــت مـــن 

الرتبـــة، وتنهـــض فـــوق ســـطح األرض، لتشـــّكل شـــبه دائـــرة حـــول ذلـــك اجلـــذع املتفّحـــم.
بدون َوْعٍي مين أخذت أصرخ بفرح: 

هللا أكر.. هللا أكر. لقد ولدت الشجرة من جديد.

عبد الرحمن عمار 
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كان مــن املفــرتض أن أكــون علــى مــن الباخــرة الــيت غرقــت قبــل مائــة 
عــام، الباخــرة الــيت كنــت ســأعمل علــى متنهــا مقابــل الســفر جمــاانً 
إىل مــا وراء البحــار، لكنــين جنــوت بفعــل القــدر، إذ أتخــرت أمــي يف 
إجنــايب كل تلــك الســنن، ألنــا تعرفــين أحــب الســفر عــر البحــار، 

فقالــت أليب:
 لن اتركه يسافر أبداً. 

غرقــت،  الــيت  الباخــرة  تلــك  عــن  قــرأت  أتخــرُت كثــراً.  أن  فــكان 
فتخيلــت نفســي علــى متنهــا وعشــت اللحظــات األخــرة مــن عمرهــا 

للبحــر. وهــي تستســلم 
أمــي منعتــين بكيــد النســاء مــن الســفر، فأجلــت والديت دون أن تعــرف 
بفتــاة  ألتقــي  الباخــرة كــي  تلــك  علــى  منهــا، وصــرت  هربــت  أبنــين 
أحالمــي..، الفتــاة اهلاربــة مــن مشــال القــارة الســوداء، والــيت ســأبدي 
هلــا إعجــايب مــن النظــرة األوىل، وســأقول هلــا جئــُت كــي أرمــي بنفســي 

للبحــر عوضــاً عنــك.
يف العام 1815 كنت مشــروعاً ألفضل عازف بيانو، كنت ســأعزف 
للمســافرين علــى مــن الباخــرة، واان أأتمــل تلــك الســمراء الــيت ســأموت 
مــن أجلهــا يف نايــة القصــة.  ســأأتملها وأان أنقــر علــى مفاتيــح البيانــو، 
وســأرفع هلــا القبعــة بينمــا الباخــرة تغــرق، دون أن أتوقــف عــن العــزف 

هلا.
لكــن أمــي أتخــرت، والباخــرة غرقــت بســرعة غريبــة وكأننــا وصلناهــا يف 

الربــع األخــر مــن موهتــا.
مل تســتطع أمــي الصمــود أكثــر فأجنبتــين يف زمــن االنتصــارات، رمتــين 
كمــن يرمــي طائــراً إىل النــار، وكان كل شــيء حــويل يدعــو للســعادة.

أان مــن مواليــد حــرب تشــرين التحريريــة، وعاصــرت احلركــة التصحيحيــة 
ســيمفونية  مؤسســها  لنــا  عــزف  الــيت  احلــرام،  بنــت  املبجلــة  اجمليــدة 
املمانعــة، فــكان صــوت اخلطــاابت واآلالت النحاســية يصيــب آابئنــا 
ابلذعــر فيهلهلــون هلــا. اعتقــدان أبنــم ســعداء ومل خيطــر ببالنــا أنــم 

أصحــاب جتربــة طويلــة مــع صاحــب البلــد. 
ومل ننتبه للثقوب الكبرة يف مساء الوطن، قلنا دوماً أبننا اســتثناء طاملا 

أمهاتنا ال يرتكن فرض صالة، وقلنا أبن هللا معنا ألنه مع الضعفاء.
كذبــوا علينــا وقالــوا لنــا أن ابخــرة الوطــن ســتغرق إذا جتّمعنــا كلنــا يف 
زاويــة واحــدة، فتفّرقنــا وتفّرقنــا وكانــت امليــاه تبتلعنــا هبــدوء واحــداً تلــو 

آخــر. 
عشــنا كل تلــك الســنن علــى دفــة النجــاة الــيت ال تتســع للجميــع، 

ولكــي يعيــش خالــك جيــب أن ميــوت عّمــك.
عشــنا علــى تلــك الدفــة العائمــة علــى وجــه احلــزن، أجنبنــا األطفــال 

وعلمناهــم الســكوت واالســتماع واإلنصــات وعــادة التصفيــق، وكــروا 
فزوجناهــم وأجنبــوا أطفــااًل ال حيبّــون املوســيقى ويفتتنــون ابلصــراخ. 

كانــت الدفــة تغــرق ســنتيمرتاً واحــداً كل شــهر. مل ننتبــه هلــا، وكان 
صاحــب البلــد يرمــي مــا هــو زائــد منــا إلحــداث التــوازن، حــىت أنــه 
ذات مــرة رمــى مدينــة كاملــة ومل ننتبــه هلــا، عشــنا واملــاء يغمــران حــىت 
املنتصــف، وكنــا نرفــع أطفــااًل حــىت يكــروا وتتمكــن رؤوســهم مــن بلــوغ 
اهلــواء، وأحببنــا بعضنــا البعــض. مل أنبــه لغرقنــا ألننــا كنــا نفكــر ابجلــوع 

أكثــر مــن احليــاة. 
كانــت الباخــرة تغــرق، وكنــت أركــض علــى الســالمل حبثــاً عــن تلــك 
الفتــاة الســمراء ألقــول هلــا ســأموت معــك، لكــن أمــي أتخــرت والباخــرة 

غرقــت.
كانــت أمــي تريــد أتجيــل والديت لزمــن آخــر، مل تكــن تريــد يل أن أرى 
أطفــااًل يكتبــون علــى ســور املدرســة، وعســكراً يقتحمــون بيــوت األهــل 
والقطــط،  والطيــور  والبيــوت  النــاس  جهنــم،  اىل  شــيء  ويرمــون كل 

ويقومــون إبعدامــات ميدانيــة للخيــول.
مل تكن أمي تريدين أن أرى القيامة، فأجلت والديت مرة أخرى.

كان مــن املفــرتض ان أكــون مــن مواليــد بــرج الكلــب، هــذا ألنــين ويّف 
أكثــر مــن احلــد الطبيعــي للوفــاء، لكــن أمــي أّجلــت وأّجلــت، وبفعــل 
القــدر أصبحــت مــن مواليــد بــرج احلمــل الوديــع، الوديــع املتيــم والعاشــق 
لــكل شــيء، واملعــروف أبنــه يتخــذ القــرارات بســرعة، هلــذا الســبب 

أحببتــك يف حلظــة.
مل تعــرف أمــي أن أصحــاب بــرج احلمــل أكثــر النــاس عرضــة للمــوت 
حــزانً. فهــي ال تــدري شــيئاً عــن األبــراج، وحــن ســألتها عــن برجهــا 

ذات مــرة مل تفهــم مــاذا اقصــد فرتكتهــا.
أمــي أجلــت والديت كل تلــك الســنوات أللتقــي بــِك، وألقــدم لــك 

دفــيت الصغــرة لتعيشــن عليهــا وأختفــي أان حتــت املــاء.

محمد سليمان زادة

عندما تأخرت أمي في انجابي 

شاعر وكاتب سوري 

محمد صالح عويد

في آداب اللجوء

شاعر سوري 

أخــي العــريّب املســلم -الالجــئ الداشــر-مثلي، يف أوراب ويف أي مــكاٍن 
الذ بــه مــن جــوِر طغــاة بــالدان العربيــِة اإلســالمية:

أنــت جمــّرُد الجــئ نبــذُه القتــُل واجلــور وانعــدام احليلــة عــن دايرِه كمــا 
الســالمة  وراء  ســعياً  الواســعة  هللا  بــالِد  يف  فهاجــرت  النــواة،  تُنبــُذ 
والعيــش الكــرمي، وتنّســم عبــر احلريــة يف بــالد األغــراب املختلفــن، 
سياســة و دينــاً وتفكــراً وثقافــة وتقاليــد، أنــت اي ســّيدي وأخــي جيــب 
أن تُقــّدر هــذا وتفهمــه بعمــٍق وأتّمــل، وأن تســتفيد مــن جتارهبــم املريــرة 
لتجنّــب بــالدان الويــالت الحقــاً ،وتكتســب املعرفــة الالزمــة واخلــرة 
حــىت تتغــر الظــروف وتــؤوَب لبــالدك، فلعلّــك وأوالدك تنتفــع بكــم 
البــالد، وتنهــض، بســعة األفــق والفهــم، مــن رمــاد اجلهــل لضيــاء الرمحــة 

والعقــل والضمــر .
اســتقبلتنا الكنائــس الروتســتانتية والكاثوليكيــة والبشــر العاديــن بــكل 
ضــد  العنصريــة  اجلرائــم  مســتنكرا  إليهــم  فاخــرج  وتعاطــف،  احــرتام 
املســلمن ابلــورود والشــموع، واشــرح هلــم قضــاايك بعمــق، ليفهمــوا 

العــادّي. الشــارع  ويتعاطفــوا معــك أكثــر، ولتكســب 
أجــزُم اي أخــي أنــك لســت عبــد الرمحــن الغافقــي يف زمــن التمكــن 
والســعي للتوّســِع، ونشــر كلمــة هللا كمــا تعتقــد، ألن هــذه البــالد وكل 
البــالد هلــا أهــٌل يفتدونــا وحيمونــا، وحــن تســيء األدب أو تتجــاوز 
احلــدود الــيت اســتقبلوك هبــا كإنســاٍن ُمهــدد ابلوجــود ســيقتلعونك كمــا 

تُقتلــع الشــوكُة مــن قــدٍم حافيــة.

وأجــزم أبنــه ليــس بيننــا أبــو مســلم اخلــوالين اليمــاين -الــداراين الــذي 
تأججــة، فخــرج منهــا ســاملا لتقــواه وثقتــه ابهلل، 

ُ
أُلقــَي بــِه يف النــاِر امل

وحلق ابملدينة مث ســكن داراّي والذي استشــهد أحفاده األابة يف ثورتنا 
واجلــور واالســتبداد،  للخنــوع  العظيمــة وعلــى نجــِه رفضــا  الســورية 
وليــس فينــا كمثــل الــراء بــن مالــٍك الــذي روي عــن رســولنا الكــرمي قولــُه 
بــه: )ُربَّ أشــعَث أغــَر مدفــوٍع ابألبــواب، لــو أقســم علــى هللا ألبــره(.

أبغلــب  خرجــت  الــيت  وشــعوهبا  البــالد  واحــرتم  ســّيدي،  اي  أتّدب 
وقيمــه  إنســانيته  مــع  ومتصــاحل  متــوازن،  مــدين  ُمدنــا كمجتمــع 
علنــة، اســتنكاراً ملذحبــة ُمســلمي مســجدي نيوزيالنــدا، فيمــا شــعوبنا 

ُ
امل

الورقــي  االســتنكار  ســوى  تفعــل  مل  اإلســالمية  العربيــة  وحكوماتنــا 
األجــوف وكعادتنــا كأســوأ ظاهــرة صوتيــة جُمعجعــة عــرت البشــرية، 
وفيمــا مل خيــرج أي شــعب عــريب أبي عاصمــة عربيــة ليســتنكر مذاحبنــا 

غــزّة!؟  اآلن يف  وفلســطن وخصوصــا  واليمــن  والعــراق  ســورية  يف 
أغلقــوا كَل احلــدود بوجوهنــا، حتججــوا علينــا وطــردوا املقيمــن الرافضــن 
مشــاريع إذالل أهلهــم، فيمــا اســتقبلنا الغــرب كشــعوب، بــكل لطــٍف 
واحــرتام وإنســانية ُمفعمــة، ومنحــوان وأطفالنــا، بــذار املســتقبل، فرصــة 

حيــاة ومنــاء كرميــة!؟
أان معكــم أننــا نعيــش يف فوضــى، وأن اجلنــون هــو الــذي حيكــم، وأن 
الشــياطن هــم الذيــن يقــودون العــامل. لكــن منــذ مــىت ويف أي زمــان 
ومــكان كانــت هنــاك عدالــة، وكان هنــاك ســالم، وكانــت الدنيــا جنــة؟!

مل يــرد هللا ابلدنيــا أن تكــون ســالماً أو راحــة أو جنّــة، بــل وصفهــا 
ابلدونيــة، دار ابتــالء، ودار عبــور..، كمــا أّن القــرآن أيمــر ابلصــر 

علــى بــالء الدنيــا!
اليهــود  وقتــل  هابيــل..،  قابيــل  قتــل  التاريــخ  األوىل يف  األســرة  منــذ 
أنبياءهــم..، وأابد األمريــكان اهلنــود احلمــر، وفعلــت إســبانيا والرتغــال 
ــة، واختطفــت بريطانيــا مخســة عشــر مليــون أفريقــي  يف أمريــكا اجلنوبّي
اإلمراطوريــة،  بنــاء  يف  واســتعملتهم  النخاســة،  أســواق  يف  وابعتهــم 
حــىت  منهــم حيّــاً  بقــي  مــن  إيرلنــدي واذلّــت  مثانيــة ماليــن  وأابدت 
اليــوم، مث جــاء مسلســل الفــرس والــروم واهلكســوس، واملغــول والتتــار، 
العضــوض  لــِك 

ُ
امل وحــّكام  اإلســالمية،  مذاهبنــا  حــروب  ومسلســل 

وفتوحاتنــا عــر األرض، ومذابــح حماكــم التفتيــش الكاثوليكيــة ضــد 
مســلمي االندلــس ويهودهــا ، واملذابــح األوربيــة املذهبيــة، إىل إلقــاء 
القنبلــة الذريــة علــى هروشــيما، مث ســحقنا وذحبنــا أمــام حكومــات هــذا 

العــامل القــذر دون رادع. ومــازال كل هــذا حيــاً يف أذهاننــا. 
نعــم.. الظلــم كان يف حالــة عــرض مســتمر منــذ آدم، لكــن العــرض 
اآلن درامــي وفاجــع وحلظــي ومكثــف، وأيتينــا مــن كل أطــراف الدنيــا 

يف ذات الوقــت.
احلكمــة تقتضــي الصــر وحســن اخللــق والتــأدب، والتفكــر لبعيــٍد دون 
اإلســاءة، ودون االجنــرار وراء الغرائــز احلمقــاء وردود الفعــل الســلبية 
لتفعــل  الغــرب  واســتخبارات  مافيــات  تســتدرجك  فرمبــا  اهلوجــاء، 
أحــدااثً ســخيفة وفرديــة تضــّران، وال تنفــع قضــاايان العادلــة، لتكــون 
مــررا ألحــداث أكثــر وحشــية ومهجيــة، كأنـّـك حينهــا متنحهــم الذرائــع، 
كأنـّـك بســذاجة وغبــاء تؤكــد إســالمية اإلرهــاب وتعطــي ابلتــايل احلــق 

هلــم مبــا يرتكبــون. 
مصائبنــا اجلمعيّــة يف بــالدان وعلينــا التفكــر والعمــل الجتثــاث كالهبــم 
الطغــاة، ولكــي نصنــع اخلــر لبــالدان إبعــادة بنائهــا مدنيــا ودميقراطيــا 
كمــا بنــوا بالدهــم، وكمــا نســتحق ويســتحق أطفالنــا، لنتجــاوز كل مــا 

بنــا مــن ذل ومهانــة وتشــّرد واغــرتاب.
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لفت نظري سؤال من أحد أقاريب على الفيس:
أريــد معرفــة مــاذا كتــب ترامــب علــى هــذه الورقــة الــيت أهــدى 
فيهــا اجلــوالن إىل نتنياهــو، حصــر إرث مثــًل أم ســند ملكيــة؟ هــل 
الطابــو ابســم أمــه لرتامــب ســابقًا؟! ماهــي الورقــة ابلضبــط؟ ســؤال 
جــدي بعيــدًا عــن منطــق القــوة أو أن أمريــكا شــرطي العــامل! مــا 
هــو املكتــوب مــن الناحيــة الشــرعية وماهــي نــوع الورقــة الــيت 

أعطيــت لنتنياهــو؟
فأخــذت معظــم مــا تداولــه الســوريني ولنعتــره مــن آراء الشــارع 
الســوري، قبــل أي شــيء أريــد أن أوجــه حتيــة لســلم الزعــرتي 
الــذي واجــه )علــي الديــك( علــى الشاشــة مباشــرة أبن رئيســك 
ابع اجلــوالن مــن زمــن ليــس ابلبعيــد، ال يهمنــا مــا كان رد الديــك 

عليــه فــكل ديــك علــى مزبلتــه صيــاح. 
عنــد تقــدمي وعــد بلفــور لليهــود، كان العــرب خــارج التاريــخ، 
العــرب  ابجلــوالن، كان  االســرائيليني  ترامــب  وعــد  وعندمــا 
وأصبعــه  مســتنفر  وهــاب(  )ووائم  عقــود،  منــذ  انقرضــوا  قــد 
وذاكــرة  رمــق  فينــا  مــادام  جــوالن؟؟؟  اي  )أبشــر  الــزاند:  علــى 

. سنســتعيدك(
رســالة مــن أهــايل اجلــوالن املبعثريــن يف الشــتات إىل إخــوة الــرتاب 

والــدم الســوريني أواًل أمــا البقيــة فانصتــوا للحديــث:
كان اي مــا كان هنــاك أرض تدعــى اجلــوالن هتجــر منهــا أهــايل  
150قريــة ونكبــوا ومســوا انزحــني وتركتموهــم يصارعــون احليــاة 
وتنمــرمت عليهــم، تركتموهــم يكابــدون حــرابً جديــدة وهــي حــرب 
العــودة  حــروب  انســيتموهم  حــت  الــذات  واثبــات  الوجــود 
والتحريــر ومــا عــدان نتحــدث عنهــا إال يف ســهراتنا مــع الســلف 
الجــئ  ســلوى كل  دمشــق  عــزاؤان  وكان  وأمهاتنــا  آابءان  مــن 
وانزح، كنــا قــد بــدأان نوهــم أنفســنا أهنــا بلــدان العــوض عــن قــراان 
املســلوبة، ومل تســلم وطــارت هــي األخــرى، وصــارت دمشــق 
واجلــوالن يف ذمــة الشــيطان نســأل هللا ردمهــا عاجــًل غــري أجــل، 
اي رب، ســوراي كلهــا طــارت وقولــوا اي رب ســلم ، األب ابع 

اجلــوالن إلســرائيل واالبــن ابع ســوراي كلهــا لروســيا وإيــران،
يف  وآخــره  البهلوليــة  يف  أولــه  عرمرمــاً  جيشــاً  جهــز  األســد 
القرداحــة، متجهــاً ابجتــاه اجلــوالن لتحريــره، يســري خبطــًى اثبتــة 
علــى وقــع أغنيــة علــي الديــك »حــان التحريــر ولــك علــوش«، 
ممــا ســّبب هلعــاً وذعــراً شــديداً يف إســرائيل، وتدافــع اليهــود إىل 

امللجــئ بعــد إطــلق صافــرات اإلنــذار.
سيبقى اجلوالن لسوراي، إن بقيت سوراي للسوريني:

اإلعــلم املــوايل يكشــف عــن حتضــري النظــام ملهامجــة منطقــة يف 
إدلــب كنــت أظــن أهنــا اجلــوالن!، لــو كنــت اآلن مــكان نتنياهــو 
ألهديــت األســد اجلــوالن عوضــاً عــن أخذهــا منــه لكــي أنقــذه 
ــة احلساســة جــداً يف مســتقبل املنطقــة،  يف هــذه اللحظــة التارخيي
والــيت جتعــل اســرائيل حباجــة اىل األســد أكثــر ممــا هــو حباجــة اليهــا 
بعدمــا فقــد كل أوراقــه وأوهلــا الســيادة علــى وطنــه ومــن أقصــاه 
اىل أقصــاه، فكمــا أن غبــاء العــرب أوصلهــم إىل احلضيــض فغبــاء 
الــزوال خــلل  إىل  اســرائيل ســيوصلها أيضــاً كمــا هــو متوقعــاً 

الســنوات القليلــة القادمــة.
ابلنســبة لعلــي الديــك للمــرة الثانيــة أي أحــد يريــد أن يقــول أن 
حافــظ األســد ابع اجلــوالن حيضــر معــه نســخة مــن عقــد البيــع 
مصدقــة مــن خمتــار املهاجريــن وبعدهــا أييت ليبيــض عليــه، ابعتبــاره 

هــو ال يبيــض كونــه ديــك.
خلــص احلكــي ترامــب يف أزمــة ورعــب، ويقــال إنــه يف طريقــه 
للســرداب مــن خوفــه ورعبــه مــن بطــش اجليــش العــريب الســوري، 

ــه. مــن أنــت اي ترامــب؟  هــذه اجلملــة زلزلــت كيان
البــوط والتمثــال، وجيــش  بنظــام شــعاره  يتحــرر اجلــوالن  لــن   

والتعفيــش،  التدمــري  عقيدتــه 
نريــد أن ننتصــر علــى العــدو اخلارجــي، وننســى أننــا مهزومــون 
ــر اجلــوالن، وطــرد  ــر القرداحــة أهــم مــن حتري يف الداخــل، فتحري

عصابــة األســد مــن األراضــي الســورية،
أوىل من طرد اليهود من األراضي احملتلة يف الوقت احلايل.

كتب الصديق حممد احلريري الفنان التشكيلي الرقي:
اجلوالن والعورة املكشوفة:

العــام 1987 كنــت وزملئــي يف معســكر إنتاجــي  يف صيــف 

ملمــح  مــن  تبقــى  مــا  نرســم  »احملــررة« كنــا  القنيطــرة  مبدينــة 
مدينــة مهجــورة ومدمــرة عــدا ثــلث بيــواتت صغــرية مأهولــة، 
كنــا نقيــم مبدينــة »البعــث« ومنــر يوميــاً عــر حاجــز لقــوات ال 
UN حيــث يتــم التأكــد مــن عــدم وجــود عناصــر جيــش بيننــا، 
ــاً تعرفــت علــى صــف ضابــط جمنــد »رقــاوي«  بعــد أســبوع تقريب
وبعدهــا بــدأ أييت لعنــدي حيــث أرســم يوميــاً نتجــاذب أطــراف 
احلديــث عرفــت منــه أنــه ممنــوع علــى قــوات اجليــش الدخــول 
للمدينــة، فهــم يلبســون لبــاس الشــرطة كقــوات حفــظ أمــن ونظــام 
ومهمتهــم اســتطلعية يف املنطقــة حيــث يرصــدون بطــرق بدائيــة 
قــوات العــدو اإلســرائيلي مــن فــوق بعــض التــلل العاليــة، بينمــا 
يف الطــرف املقابــل يقــع تــل أبــو النــدى ابرتفاعــه الشــاهق وأجهــزة 
هــذه األجهــزة  مــرة أبن  قــال يل  العظيمــة  والــرادارات  الرصــد 

ترصــد حــت دمشــق بينمــا هــم »ايحســريت« .
يفــرغ  أرســلوا ألحــد عناصــران صورتــه وهــو  فــرتة  منــذ  وقــال: 
الدوليــة  الفصــل  قــوات  مــع  أرســلوها  اخلرائــب،  مثانتــه أبحــد 

»شــايفينك«. عليهــا  مكتــوب 
أعطــت  قــد  أمــي  ألجــد  ملدينــيت  وعــدت  املعســكر  أهنيــت 
مصاغهــا الذهــي ألم العقيــد »فيصــل غــامن« مديــر ســجن تدمــر 
كــي حتصــل علــى زايرة ألخــي املعتقــل هنــاك وفرحتهــا ال توصــف 
إذ اســتطاعت مــع والــدي مقابلتــه ملــدة عشــر دقائــق بعــد مــرور 

أكثــر مــن مخــس ســنوات علــى اعتقالــه. 
كتــب أحدهــم: عجــوز مــن اجلــوالن دخــل جنــدي يهــودي عليــه 

فوجــدوه يطبــق أاثث بيتــه، صــرخ فيــه اجلنــدي: مــاذا تفعــل؟
اجلــوالن  ابعكــم  األســد  حافــظ  هــل  مــاذا  العجــوز:  أجاهبــا 

مفروشــة؟
مخســون عامــاً وحنــن نقتــل بذريعــة حتريــر اجلــوالن، مخســون عامــاً 

وحنــن منــوت،
واملســاخل مل تتوقــف عــن العمــل دقيقــة واحــدة، واآلن أصبحــت 
ســوراي لألســد، اجليــش للنمــر، الغنــاء للديــك، ابتلينــا حبيــواانت 

ليــس هلــا مثيــل علــى وجــه األرض.
أســرع حــل لتحريــر اجلــوالن، وطــرد االحتــلل، حجــاب مــن عنــد 

خامنئي.

صبــاح لصباحاتــك طــّل فأمطــر ســرب محــام وعقــد فــراش وثــوب 
ورحــل، ايمســني 

وطن اثئر مّر أمامي، أرض ومساء وملمح شعب، فقلت له:
- ضائعــة أان فآويــي.. ال وطــن.. ال قمــر.. ال مســاء أفــرش حتتهــا 
أيهــا الوطــن  وأســتلقي وألقــي حتــت أرجلهــا مهومــي وأوجاعــي، اي 

املتحــرك:
- خذين لعينيك اللتان ال حدود هلما.

إزرعــي براحتيــك بــذرة لزهــرة، إجعــل مــي شــخصاً يبعــث للحيــاة 
حيــاة، 

أرســم مــن وجهــي الصامــت منــزاًل ملــن ال ســقف يغطيــه، إجعــل مــن 
صحــراء ثغــري أكًل وغــذاًء لــكل جائــع، إحنــت مــن دموعــي أهنــاراً 
واروي كل ظمــآن، إجعــل مــن جســدي وطنــاً للحــرايت، حــرِّر أنفســنا 

مــن بغضائنــا 
حرران من حريتنا اجلوفاء، افتح لنا األبواب، ّشرع لنا البحار 

أصبحنا نكره احلدود، أصبحنا نعشق املدى 
أي مــكان يشــعران أننــا نســتطيع أن نركــض بــل توقــف، اجعلــه وطنــاً 
أبــدايً لنــا، أي حبــر نســبح فيــه نبحــر فيــه نغــرق فيــه مــن دون اســم 

اجعلــه حبــرًا لنــا، أي مســاء حتمينــا متطــران ارمسهــا فوقنــا.

ال.. ال   ال تسألي أي علم تريدون، حنن ال نريد أعلماً 
ال نريد شعارات أو ألوان ال معىن هلا لتدل علينا 

حنن حنلم بكرامة بشجرة تدعى احلرية 
أبرض تلملمنا جتمعنا حتمينا تدفئنا 

ال اسم هلا ال عنوان هلا 
ال وجود جغرايف ال حدود هلا ال معامل 

حنن نريد أرضاً مساء حبراً وطناً 
يعرف معىن احلرية 

وجيمعنا حتت شعار احلب والرمحة واإلنسانية. 

إلهام حقي

صحفية وكاتبة سورية

الجوالن

رامة اسماعيل 

كاتبة وصحفية سورية

معزوفات للوطن
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الشيطان والفرعون

أمينة طاهر.
Emîne Tahir

Şeytan û Firewn
ي

كرد
م ال

س
الق

Dibêjin, Şeytan bihîst, ko Firewn ji mi-

letê xwe re dibêje: “Ez xwedayê we me!” 

Şeytên west vî xwedayî bibîne... Hilkişiya 

ber eywana Firewn û li dergeh da. - Ew kî 

ye? Firewn pirsî. Şeytan deng nebir xwe û 

bersiv ne da. Lê, dîsa li dergeh da. - Ew kî 

ye? Firewn pirsî. Şeytan deng nebir xwe 

û bersiv ne da. Lê car din li dergeh da. - 

Ew kî ye? Firewn pirsî. Gava Firewn ber-

siv nebihîst, berê xwe da dergeh û dergeh 

vekir. Dît, va Şeytan li ber dergehe, got: 

“pîso, ev tu yî... deng nabî xwe..!”. “ Xwe-

dayê nizanibe kî li ber  dergehê wî ye,ew jî 

ne ti xweda ye.. pîse!” Şeytan lê vegerand. 

-Ya rast: “Ez û te herdu pîs in, lê yên ji me 

pîstir ew in, yên behweriyê bi koranî bi me 

tînin!”. Firewn got. 

Çarekin Seydayê Ehmedê anî
 Bi çar zimanan, Erebî, Turkî,
 .Farisî, û Kurdî
Fate umrî fî hewakum..
Ya hebîbê kuluhal.
Ahe nalim hem dimem.. şad der firaqet 
mah û sal.
Ger benim qanim dilersin
Çuq din olmiş dir helal. 
Dîn û ebter bûm ji eşqê 
Min nema eqlu kemal. 
***
Ente fikrî fî fuadî ente ..
Rohî fî cesed 
Leşkerî xumhay tu mulkî 
Dilim wêranî kird?
Dade geldim işq elin den 
Isterim senden meded 
Wan Tetaran birne yexma 
Eqlu dînu milku mal. 
***
Tale hemî zade xemî 
Şa’e sirî Fîl mela.
Teşne’î camî musalim 
Can şehîdî kerbela. 
Yokse sin dîwan oldon 
Nîce halim ey dila 
Ya ji nû ve işweyek da min hebîba çav 
xezal.
***
Bitu hicrana hebîbî
Leste minî alemîn
Her dem ez derdî firqet
Xafilî ez halî min
Can û dilden erdi qildim 
Halimî canane ben 
Erdihala min tu xafil 
Qet nepirsî erdi hal 
***
Hel lena mîn nî’imetî
Weslulhebîbi mîn nesîb?

Eftadem bir der bêçare 
Ser kirdane xerîb!!
Ey tebîbê min dewa’ê 
Derdê Xanî her wîsal.

Baran
Yasîn Hisên
Dema baran dibariya... 
Li pişta pencereya oda xwe rûdiniştim
Li ser keldûmana cama wê
Bi tilîkên xwe î biçûk
Min wêneyê çivîkekê û darekê dirust dikir
Xefka min li bin darê bû.
Dar, Dara hinarê bû... Amûdê bû.
Xefk, dilê min bû 
Çivîk, dîsa dilê min bû.. 
Li ber wê pencerê, tu bûyî xewnek û di nava 
her pênc tilîkên xwe min te vedişart.
Darên hinaran çend zalim in.
Baran min dikuje.
Hewşa me, odeya min, pencereya min î 
nizim.
Tilîkên min ditevizin...
Li ser kîjan dîwarî, bi çend tilîkan, bi çend 
kulan dîsa tabloya pencereya xwe hel-
weşînim?.

قصة من التراث الكردي
Çîrokeke kulturî ya kurdî

يزعــم  فرعــون  أبن  مســع  الشــيطان  إن  يقــال 
لقومــه أبنــه »رهبــم«، فــأراد أن يــرى هــذا اإللــه 

املزعــوم..
صعد ابجتاه إيوان فرعون وطرق اببه.

من الطارق؟ سأل فرعون.
مل جيبــه الشــيطان وكأنــه مــا مســع، لكنــه طــرق 

البــاب اثنيــة.
من الطارق؟ أعاد فرعون السؤال.

تدثـّـر الشــيطان ابلصمــت ومــرّة أخــرى مل جيــب، 
مث عــاد لطــرق البــاب اثلثــًة.

اجتــه  اجلــواب  يســمع  مل  وملــا  الطــارق؟.  مــن 
الشــيطان  رأى  ففتحــه،  البــاب  حنــو  فرعــون 
واقفــاً أمــام البــاب فقــال: أأنــت أيهــا املكــروه 

للصمــت؟!. وميتثــل  البــاب  يطــرق  الــذي 
وراء  يقــف  مــن  يعــرف  ال  الــذي  »اإللــه 
أيضــأ » أجابــه  ليــس إبلــه وهــو مكــروه  اببــه 

ن. لشــيطا ا
يف  لكــن  مكروهــان،  وأنــت  أان  صحيــح   «
احلقيقــة أّن األكثــر كراهــة منّــا هــم هــؤالء الذيــن 
يصدقوننــا ويؤمنــون بنــا دومنــا بصــرة« هكــذا 

فرعــون. رّد 

رباعيات الشاعر المتصوف 

)أحمد خاني( 

ترجمة الشاعر عبد الوهاب الكرمي

أضعت عمري يف هواك

أيّها احملبوب يف كل حلظة

اآلهات واألاّنت املنبعثة من صدري جرّاء فراقك 

ترافق عمري ابألشهر والسنن

وأْن تطلــب دمــي اي حبيــي فإنــه حــالٌل لــك مــن 

زمــان..!!

إين غدوت مبتوراً وحمروماً من العشق 

مل يبق يل عقل وال متاسك.

***

أنــت فكــري الــذي جيــول يف ضمــري، وروحــي الــيت 

تدب يف جسدي...

وإن جيــش الغــم واألســى قــد هامجــين مــن قبلــك 

وبعثــر مملكــة قلــي.

لذا أطلب منك اإلسعاف واملدد 

ملا أملّ يب من طاّمة العشق.

عيونك الفّتاكة كجيش التتار 

قد َسلبْت ميّن عقلي وديين ومايل وممتلكايت.

***

خــر  وانتشــر  غّمــاً  إاّل  أزدد  ومل  اهلــّم  أمــد  طــال 

املــأل.  بــن  عشــقي 

وإيّن ظامــٌئ لــكأِس وصالــك كمــا ظمــئ احلســن 

إىل شــربة مــاٍء يف كربــالء.!

وإاّل فإذا كنَت أنت جمنوانً فما حايل أان...!!!؟

إّن احملبوب قد غمزين غمزة أطارْت صوايب.

تلك الغزالية العينن..

***

لقد بّت أعاين اهلجران ولست خبراً حبايل

أان دائماً يف هّم فراقك ولكّنك ال تعلْم!

وقد عرضُت عليك حايل من صميم قلي، 

أيّها احملبوب،

لكّنك مل تلتفْت إىل عرض حايل 

وأان غافٌل عنه.

***

هل لنا نصيب اي ترى بوصل احلبيب ..؟؟

فقد سقطت أمام اببكم حمتاراً دائر الرأِس 

أعاين مرارة الغربة.

الطبيــب  فأيــن  وإال  بســببكم  عضــاٌل  دائــي  إّن 

ســواكم..؟؟

أجل أيها احلبيب الطبيب 

إّن عالج »خاين« كامٌن يف الوصال وحده.

مطر
ياسين حسين

وراء انفذة غرفيت 

كنُت أجلس

على ضباب الزجاج، وأبصابعي الصغرة، 

أرسُم شجرًة وعصفوراً صغرًا

كانت فخاخي حتت شجرة الرمان،

الشجرة مل تكن 

غر شجرة الرّمان، 

تلك اليت يف عامودا

كان الفخ قلي،

العصفور أيضاً كان قلي.

عند تلك النافذة، صرِت مثل حلٍم

أخبئك بن أصابعي اخلمس.

كم هي قاسية أشجار الرمان؟

يقتلين املطر.

حوشنا، غرفيت، وانفذيت الواطئة.

يتسلل اخلدر إىل أصابعي

كيَف 

على أي جدار، بعدة أصابع، يف أماكن شىّت

سأبعثر ذلك الرسم من انفذيت...؟ 
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Ez nakevme nava çonetîya destpêkirina şoreşê û bingeha wê, lê ya girin ji min re ewe hîro 
roj ew guhertinin ketne nava rewşa destpêkirinê (rewşa mijarî û xweyî) tevlî destekarîyên 
li dor û ber yên herêmî û navdewletî, ya ku bi bandor bû li ser pêvejoya şoreşê û diwaroja 
wê.
Bê guman rewşa ku pê şoreşê dest pê kir birştî bû li gor darumin rijêma êşkênca gendelî 
dikêşand ku bi bilinayî û paneyî li nav binyadin dewletê belav bibû, ti bingeheke rewa ji 
mayîna wê re nema bû, dewlet ji dervayî yasa û destûrê bi rê ve diçû bi tevayî dezgehin 
rewayî û dadwerî û cîbicîkarî, ji hêla komeleke sûdmendîkar û dest li ser kar ve bi tevger-
eke di dorpêçeke teng de, welar kirne şkarte û xelk di rengê koleyan de, di girtîgeheke 
fireh de, bê îrade û çarenûsekî ne diyar. Şoreşê dest pê kirk u dawî li hejarî û xemgênîya 
ku nema tê barkirin ji destê mafyayin rêxistin kirî di bin navin reng û reng de bîne.
Serkêş û çalikavanin şoreşê bawermend bûn ku serketina şoreşê bi çalakiyin haştîyane 
ye di rengê serhildana li dijî karbedestên rijêmê. Lê rijêmê jî ew yek zanibû lomajî hewl 
da ku çetayin (şebîhe) xwe berde nava xwepêşderan û dest bi kuştina xelkin sivîl bikin bi 
şêwakî pîlane bo şoreşê ber bi çekdarî de bide, li kêlek tevayî amêreyin xwe yên raghand-
inê be bi piropagandeyekê bi de ku rewşê bide xuyakirin wek “ku ev xwepêşandana bi 
bihaneyin rewane di çarçêwa xwestekin hewlatîyanin û rijêm xwe amade dike da ku cî 
bi cî bike, lê hatina hezaran terrorist li nava Sûrî di ser sînoran re ji xwe re bihanderana 
bi kar bînin û tevlihevî peyda bikin li dijî helwêsta rijêmê sebaret bi helwêstin netewî û 
niştîmanî di xizmeta dijminan de me neçar dikin ku em bergirî xelkê xwe û şerê terorê 
bikne erkekî sereke”. Li gor destnîşan kirina rijêmê.
Li kêlek vê piropagandê bang ji Rûsya xwest, li ser hesabê serwerîya dewletê bi armanca 
xwe di warê duplomasî de biparêze li encûmena asayîşê û li pêş civaka navdewletî bi 
xwepêçandina (vîto) yap ê Rûsya papende da ku xwe biparêzê ji biryarin navnetewî. 
Îranê jî derfet ji xwe re dît da bi şêwakî çekdarî bo parastina rêgehin gihîştinê bi Hizbu-
lahê Lubnanî re, û bergirî rijêma layinger rê wê re bi her şêweyin pêwîst, ku îraniyan bi 
aşkereyî digotin “Dîmeşq enîya pêşenge ji bo bergiriya ji îranê re”.
Bi destêwerdana Îranê ya leşkerî re Îsrayîl (metirsîya xwe aşkere kir li ser pêşeroja Sûrî) 
ewjî bi duplpmasîya xwe kete tevgerê bi Rûsya û Emerîka re, dibe ku ewê Emerîka 
tê veda bo destêwerdana leşkerî piştî destêwerdana Îranê û xwe dabexşkirina Hizbu-
lahê Lubanî bo berkirî li rijêma Şamê, ewjî di riya pirojeya şerê li dijî terorê di nava 
hevpeymana navdeletî de bi destpêka rizgarkirina (Kobanî-Eyn El-Ereb)ê ji dagirkerîya 
``Daişê`` li sala 2014 de. Bi destêwerdana Îran/Rûsya re çendîn dewletin Erebî jî metirsi-
ya xwe dane xûyan li ser pêşeroja Sûrî, ku ewnjî ketne tevgerekê bo bercewendiyin xwe 
yên herêmî li beramberî kêferatê, û piştgêrî rikberî kirin û komelin çekdar saz kirin da ku 
nelihevî û berberî di nava rikberî de(siyasî û çekdar)de bîtir kirin li kêlek hêzin ``Daişê`` 
bi hêztir dibû piştî Mûsila Îraqê dagir kir û diravin bêhûde bi dest xwe ve anî li gel cebilx-
aneyeke çekên gewre û ziriqliyan, her weha Enîya Nesra jî ya ku kete dijberîya leşkerê 
azad li ser qada rizgarbûyî ji rijêmê. Ev bi tevayî bû sedema ku şoreş xiste bataxeke çetin 
û derfeta serketina gelê şoreşgêr li ser rijêmê wunda kir ji encama metirsiya dewletana li 
pêşeroja Sûrî ya (ne xuya û metirsîdar) “Ka kî wê li Sûrî desthilatdar be?”.
Di bin sîbera berzbûna rol û hêza terorê û tûndrewa li alîkî, û palpiştdayîna Rûs û Îranê 
ji rijêmê re li ser hesabî gelin Ereb û gelê Sûrî bi şêwakî sereke û taluka li ser îsrayîl tê 
çêkirin li gor ku dewleta ibrî nîşan dide. Rê û rêbazî hatne guhertin li gor guhertina dirişm 
û armancin navdewletî û herêmî. Û Turkiya li hêla dine sînor ma, divabû di sereke de 
ewê destêwerdan bikira li gor kargêriyin cografî û çandî û civakî û dîrokîya hevbeş, tevlî 
parastina xweya asayişa netewî, piştî ku Sûrî bû (dewleteke ne dewlet û yarîgeha kêferata 
navdewletî ya dijber û berberî) ku ji bercewendîya gelê Sûrî û şoraşa wî re bû Turkîya di 
destpêka şoreşê de destêwerdana nava Sûrî bikira, lê rewşa navdewletî ne guncaw bû li 
gor (şirovekarin Turkî). Lomajî destêwerdana wê ya leşkerî li vê dawî bi lihevkirineke 
navdewletî û di riya hevdîtin û biryarin Astana bû da ku şûneke xweyî pêşder girt li ser 
mêza lihevkirina navdewletî di pêşeroj û çarenûsa Sûrî de.
Bi vê tabloyê re şoreş kete nava bataxeke çetin, û di navbera kêferata hindirîn ya na-
vdeletî de, ku îradeya navdewletî ew bi xwe jî ne yeklayene, û di kêferateke navxweyî 
de ye, bawer dikim bi yeklayîna îrada wan dweletan re dê şoreş ji nuh de bête zeyandin 
û riya xwe serketinê bigre.   

 لــن أدخــل يف حيثيــات الثــورة الــيت انطلقــت منهــا وعلــى أساســها، بــل مــا يهمــين اليــوم هــو التحــوالت الــيت 
طــرأت علــى الظــروف الــيت واكبــت انطــالق الثــورة )موضوعيــاً وذاتيــاً( إضافــة إىل العوامــل احمليطــة إقليميــاً 

ودوليــاً، الــيت كان هلــا الوقــع األكــر علــى مســرة الثــورة ومســتقبلها.
 مــن دون أدىن شــك فــإن الظــروف الــيت انطلقــت عرهــا الثــورة كانــت انضجــة جــداً قياســاً أبوضــاع النظــام 
الــذي كان يعــاين مــن الفســاد املنتشــر عمــودايً وأفقيــاً يف كل مؤسســاته الدولــة، ومل تبــق لــه أيــة ركيــزة شــرعية 
تؤهلــه للبقــاء، فقــد كانــت تــدار الدولــة خــارج إطــار القوانــن والدســتور يف داخــل كل مؤسســاهتا التشــريعية 
والقضائيــة والتنفيذيــة، مــن قبــل جمموعــة مســتفيدة ومتنفــذة تتحــرك يف دائــرة ضيقــة، جعلــت مــن البــالد 
مزرعــة، ومــن النــاس شــبه عبيــد، داخــل ســجن كبــر، منزوعــة اإلرادة وجمهولــة املصــر. انطلقــت الثــورة لوضــع 
نايــة ملأســاة شــعب مل يعــد يتحمــل أكثــر مــا حَتًَمــل مــن العــذاابت، علــى يــد تلــك املافيــات املنظمــة حتــت 

مســميات خمتلفــة.
 القائمــون والناشــطون فيهــا كانــوا علــى يقــن أن الســبيل الوحيــد الــذي يؤهــل الثــورة لالنتصــار هــو الســلمية 
يف حراكهــم كشــكل مــن أشــكال االنتفاضــة، ضــد كل ممارســات النظــام. إال أن النظــام أدرك ذلــك عندمــا 
حــاول اخــرتاق صفــوف املتظاهريــن بشــبيحته املســلحة والقيــام بعمليــة اغتيــاالت ممنهجــة لدفــع الثــوار حنــو 
ممارســة العمــل املســلح، إىل جانــب تركيــز كافــة وســائله اإلعالميــة حنــو إبــراز املشــهد علــى أنــه » ليــس إال 
احتجاجــات شــعبية هلــا مطالبهــا املشــروعة، والنظــام يســتعد لتلبيــة تلــك املطالــب، لكــن دخــول اإلرهابيــن 
ابآلالف إىل سوراي عر حدودها الستغالل تلك االحتجاجات من أجل خلق الفوضى يف البالد والنيل 
مــن موقــف النظــام القومــي والوطــين خدمــة ألعــداء ســوراي جتعلنــا أن نتمســك ابلدفــاع عــن مواطنينــا وحماربــة 

اإلرهــاب أواًل.« وهــذا حســب وصــف النظــام.
 إىل جانــب ادعاءاتــه هــذه اســتنجد ابلــروس، مــن خــالل املســاومة علــى ســيادة الوطــن للتســلح دبلوماســًيا 
ــا )الفيتــو( الــذي ميتلكــه الــروس للتحصــن بــه أمــام أي قــرار  يف جملــس األمــن وأمــام اجملتمــع الــدويل متنكًب
يصــدر مــن اجمللــس األمــن. مث اســتغلت إيــران فرصتهــا للتدخــل عســكراي مــن أجــل احلفــاظ علــى خطــوط 
التواصــل مــع حــزب هللا يف لبنــان، والتمســك ابلنظــام املــوايل هلــا واحلفــاظ عليــه بــكل الســبل، حيــث حتــدث 
االيرانيــون علــى املــأل » ســقوط دمشــق يشــكل التهديــد املباشــر لطهــران، وأن دمشــق هــي اجلبهــة األماميــة 

للدفــاع عــن إيــران “.
 مــع دخــول طهــران عســكراي أبــدت إســرائيل )خماوفهــا علــى مســتقبل ســوراي( فتحركــت هــي األخــرى 
دبلوماســيا مــع روســيا وأمريــكا، ومــن املمكــن أن تكــون هــي مــن دفــع أبمريــكا الدخــول إىل ســوراي بعــد 
التدخــل اإليــراين وتطــوع حــزب هللا اللبنــاين للدفــاع عــن األســد، وذلــك مــن خــالل مشــروع حماربــة اإلرهــاب 
ضمــن تشــكيلة حتالــف دويل بــدًء مــن حتريــر )كــوابين – عــن العــرب( مــن ســيطرة »داعــش« عــام 2014. 
ومــع تلــك التدخــالت اإليرانيــة / الروســية أبــدت العديــد مــن الــدول العربيــة خماوفهــا علــى مســتقبل ســوراي، 
وحتركــت مــن منطلــق مصاحلهــا اإلقليميــة جتــاه الصــراع، ودعمــت مث بنــت جمموعــات مســلحة مــن املعارضــة 
لتزيــد مــن اخلالفــات واالختالفــات داخــل املعارضــة املختلفــة )السياســية واملســلحة( إىل جانــب تعاظــم 
قــوات »داعــش« بعــد ســيطرهتا علــى املوصــل العراقيــة واحلصــول علــى كــم هائــل مــن املــال، وترســانة مــن 
األســلحة واملدرعــات، وكذلــك جبهــة النصــرة الــيت تنافســت مــع اجليــش احلــر علــى املناطــق احملــررة مــن 
النظــام. كل ذلــك أوقــع الثــورة يف خمــاض عســر فضيعــت مجاهــر الثــورة فرصــة االنتصــار علــى النظــام نتيجــة 

خمــاوف الــدول مــن مســتقبل ســوراي )اجملهــول املخيــف( »مــن ســيحكم ســوراي؟«.
الــروس واإليرانيــن ابلنظــام علــى  ويف ظــل تعاظــم دور قــوات اإلرهــاب واملتطرفــن مــن جهــة، ومتســك 
حســاب مصــاحل الشــعوب العربيــة والشــعب الســوري أواًل واخلطــر الــذي سيتشــكل علــى إســرائيل حســب 
مــا متظهــرت بــه الدولــة العريــة. تغــرت املســارات واملــآالت الدوليــة واإلقليميــة. وبقيــت تركيــا علــى اجلانــب 
اآلخــر مــن احلــدود، والــيت كان مــن األوىل هلــا أن تتدخــل نتيجــة للعوامــل اجلغرافيــة والثقافيــة واالجتماعيــة 
الالدولــة وملعبًــا  بعــد أن أصبحــت ســوراي )دولــة  القومــي،  أمنهــا  والتارخييــة، إضافــة إىل احلفــاظ علــى 
لصراعــات دوليــة خمتلفــة ومتناقضــة( حيــث كان مــن صــاحل الشــعب الســوري وثورتــه أن تتدخــل تركيــا منــذ 
بدايــة الثــورة، إال أن الظــروف الدوليــة مل تكــن مواتيــة علــى مــا يبــدو حســب )حمللــن أتــراك(. فــكان تدخلهــا 
العســكري عــر تفامهــات دوليــة ومــن خــالل لقــاءات وقــرارات أســتانة لتأخــذ املــكان املتقــدم علــى طاولــة 

التفامهــات الدوليــة املســتقبلية يف مصــر ســوراي.
 مــع هــذه اللوحــة تكــون الثــورة قــد دخلــت يف خمــاض عســر، وعــر صراعــات يف جوانيــة اإلرادة الدوليــة، 
حيــث اإلرادة الدوليــة هــي األخــرى مل تتوحــد، ويف صــراع بيــين، وابعتقــادي فإنــه مــع والدة اإلرادة املوحــدة 

لتلــك الــدول ســتولد الثــورة مــن جديــد وأتخــذ طريقهــا حنــو االنتصــار.

رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

ما تزال الثورة في مخاضها العسير!

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Hînjî şoreş di Bataxeke çetin de ye!
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıma 
yönündeki açıklamaları, dünya çapında bir itiraz dalgasıyla karşılandı. Başta BM ol-
mak üzere uluslararası kuruluşlar, yine aralarında büyük devletlerin de olduğu çok 
sayıda ülke, açıklamalara tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump’ın uluslararası hukuku, 
BM kararlarını ve uluslararası diplomasiyi ihlal ettiği belirtildi. Bu normlara göre elli 
yıldan bu yana Golan’ın İsrail tarafından işgal edildiği, kuvvet kullanmak yoluyla 
toprak ilhak edilemeyeceği ve Golan’ın işgal altındaki Suriye toprağı olduğu ifade 
edilmekteydi.
Trump’ın bu adımı genel anlamda bakıldığında bir sürpriz değildi. Zira bundan 
önce de bu adımı hazırlayan adımlar atmıştı. Bu adımların en önemlileri, ABD 
Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasıydı ki İsrail’i kayırmaları meşhur olmasına 
rağmen yirmi yıl kadar bir süredir ABD başkanları böyle bir girişimden kaçınmıştı. 
Trump’ın bu kuralı yıkması, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki hakimiyeti noktasında baş-
ka kuralları da yıkmasını beraberinde getirdi.
Bazıları Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma yahut İsrail’in Golan’daki 
hakimiyetini tanıma tutumlarını, “maceracı” ya da “açgözlü” olarak nitelemektedir. 
Bazıları ise Trump’ın, bir devlet adamı ve siyasetçi olmaktan çok ticaret kafası ve kap-
italist zihniyete sahip olduğunu düşünmektedir. Trump’ın tutumlarında bahsi geçen ni-
teliklerin yanı sıra davranışlarında kaba sabalık da bulunsa da, söz konusu iki mesele-
deki tavrı bizzat meselelerin içinde bulunduğu durumla alakalıdır. Zira bu meseleler 
dünya gündeminde zamanaşımına uğramış ve neredeyse unutulmuştur. Özellikle de 
elli yıldan fazla süredir çözüm bulunamayan meseleler olarak kalmışlardır. Belki de 
Arap-İsrail çatışmasıyla ilişkili siyasi bir çözüm bulacak siyasi ve pratik bir irade orta-
ya koymaya çalışılmamaktadır. Golan ve Kudüs meseleleri işte böyle bir durumdadır 
ve bu hususlarda ne zaman bir hareketlilik olsa yahut siyasi dalgalanmalar ve güvenlik 
endişeleri gün yüzüne çıksa, kınama açıklamalarıyla yetinilmektedir.
Trump’ın Golan konusundaki tutumunun en önemli etkeni, Golan’ı çevreleyen şart-
larda yatmaktadır. Bu açıdan Trump’ın girişiminin, ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e 
taşıma adımına ve DEAŞ’ın Suriye’deki son kalesini ortadan kaldırmasına eklenerek, 
gelecek yıl başlayacak olan seçim kampanyasında kullanılacağı söylenebilir.
Trump’ın art arda adımlar atmasında diğer bir etken de, İsrail Başbakanı Benjamin 
Netenyahu’yu destekleme isteğidir. Nitekim Amerikalıların da ifadesiyle İsrail-ABD 
ilişkileri en iyi günlerini yaşamaktadır. Bununla beraber Netenyahu, ülke içinde zorluk-
larla karşılaşmakta, yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlama-
larıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca İsrail’de Nisan ayında yapılması planlanan 
erken seçimlerdeki rekabet de giderek artmakta, Netenyahu’nun lideri olduğu Likud 
partisinin oyları, rakipleri karşısında geriye düşmektedir. Trump’ın söz konusu adım-
larının, Netenyahu ve partisini seçimlerde olumlu etkileyeceği şüphesizdir. Özellikle 
de Trump’ın ABD’nin Golan Tepeleri’nin egemenliğinin İsrail’e ait olduğunu tanıması 
yönündeki bir karara imza atması, Netenyahu’nun konumunu oldukça güçlendirece-
ktir.
ABD-İsrail ilişkilerinin, Trump’ın Kudüs ve Golan konusunda attığı adımlarda etkisi 
olsa da, diğer etkenler de göz ardı edilemez. Nitekim uluslararası politikada, BM ve 
Güvenlik Konseyi gibi kuruluşlar, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletler 
nezdinde, ABD’nin politikalarına karşı ciddi ve kararlı bir siyaset geliştirilmemiştir. 
Buna ek olarak geçen sekiz yıl boyunca, Suriyelileri katletmeye, yurtlarından çıkarma-
ya ve tüm imkanlarını yerle bir etmeye devam eden Esed rejimi gibi bir rejime karşı 
da bir politika geliştirilmemiştir. Bu da ABD yönetimini, uluslararası hukuka aykırı 
olsa dahi istediği adımı atma konusunda cesaretlendirmektedir. Zira dünya ülkelerinin 
kınama açıklamalarının herhangi bir sonuç doğurmayacağını pekala bilmektedir.
Doğal olarak Arap ve İslam ülkelerinin, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü’nün, 
yani Kudüs ve Golan meseleleriyle en yakın ilişkili tarafların tepkileri, uluslararası 
toplumun tepkisinden çok da farklı değildir. Nitekim bu devletlerin çoğu siyasi, ekono-
mik ve toplumsal açılardan zorluklarla karşı karşıya bulunmakta, kendi içlerinde ya 
da birbirileri aralarında çatışmalar yaşamaktadırlar. Arap-İran çatışması bu bağlamda 
örnektir. İran’ın bazı Arap ve İslam ülkelerine müdahale ederek, buralarda etnik/me-
zhebi çatışmaları uyandırması da başka bir örnektir.
Öte yandan Kudüs ve Golan meseleleriyle doğrudan ilişkili bulunan iki Arap ülkesinin 
yönetimlerinin, yani Filistin Yönetimi ve Esed rejiminin durumu da, Trump’ı orada 
burada çeşitli girişimlerde bulunma konusunda cesaretlendirmiştir. Her iki durumda 
da yolsuz, kırılgan ve halkına düşman bir rejim söz konusudur ve milli çıkarlar ile 
halkın çıkarları hakkındaki sözleri yalnızca laftan ibarettir. Bu rejimler yalnızca İs-
rail’in ifadesiyle değil, kendi mensuplarının ifadesiyle İsrail’in koruyucusu konumuna 
gelmişlerdir.
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ك

ي تر
عرب

أاثرت تصرحيات الرئيس األمركي )دوانلد ترمب( حول االعرتاف ابلســيادة اإلســرائيلية على اجلوالن، 
محلــة اســتنكار واســعة علــى املســتوى العاملــي، مشلــت هيئــات دوليــة يف مقدمتهــا األمــم املتحــدة، إضافــة 
إىل كثــر مــن الــدول بينهــا دول كــرى، واســتندت عمليــات االســتنكار إىل خمالفــة الرئيــس ترمــب وإدارتــه 
للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة والسياســة الدوليــة، والــيت أكــدت طــوال أكثــر مــن مخســة عقــود 
علــى احتــالل اجلــوالن مــن ِقبــل إســرائيل، أنــه ال جيــوز االســتيالء علــى أرض الغــر ابلقــوة، وأن اجلــوالن 

أرض ســورية حمتلــة.
مل تكــن خطــوة ترمــب مفاجئــة ابملعــىن العــام. إذ ســبقتها خطــوات ذات داللــة، وتنتمــي إىل الســياق 
نفســه، أبرزهــا قــرار نقــل الســفارة األمركيــة إىل القــدس، وهــو قــرار جتنــب رؤســاء أمــركا تنفيــذه طــوال 
أكثــر مــن عقديــن، رغــم كل مــا هــو معــروف عــن حمــاابة الرؤســاء األمركيــن إلســرائيل، وخــْرق ترمــب 
هــذه القاعــدة جعلــه قــادراً علــى خــرق قاعــدة أخــرى تتعلــق مبوضــوع الســيادة اإلســرائيلية علــى اجلــوالن.

لقــد حلــل البعــض ســلوك ترمــب يف موقفــه نقــل الســفارة األمركيــة إىل القــدس أو يف موضــوع الســيادة 
اإلســرائيلية علــى اجلــوالن ابلقــول إنــه يســتند إىل ســلوك »مغامــر« أو »أرعــن« كمــا قــال البعــض، بينمــا 
قــال آخــرون إنــه اســتند إىل عقليــة التاجــر وصاحــب رأس املــال، أكثــر ممــا اســتند إىل موقــف السياســي 
ورجل الدولة. ورغم أن يف ســلوك ترمب كل ما ســبق وأشــياء أخرى أبرزها فجاجة ســلوكياته ومواقفه، 
فــإن موقفــه يف املوضوعــن يبــدو حمصلــة طبيعيــة للبيئــة احمليطــة هبمــا، وقــد تقادمتــا إىل درجــة كاد العــامل أن 
ينســامها، خصوصــاً أنــه عجــز طــوال أكثــر مــن مخســن عامــاً عــن إجيــاد حــل هلمــا، أو أنــه مل يكــن يســعى 
إىل توفــر إرادة سياســية وعمليــة حلــل سياســي يتصــل ابلصــراع العــريب - اإلســرائيلي وبتفرعــات فيــه، 
منهــا قضيتــا القــدس واجلــوالن، واكتفــى ببيــاانت اســتنكار وإدانــة ال معــىن هلــا كلمــا تعرضــت القضيتــان 

خلّضــات أو أحاطــت هبمــا هــزّات سياســية وخمــاوف أمنيــة.
إن الدافــع األهــم ملوقــف ترمــب يف موضــوع اجلــوالن يتمثــل يف البيئــة احمليطــة، ويف هــذا اجلانــب متكــن 
مالحظــة أن املبــادرة تشــّكل إضافــة إىل خطــوة مماثلــة ســبقتها وهــي نقــل الســفارة إىل القــدس، وأخــرى 
ترافقــت معهــا، وهــي القضــاء علــى آخــر معقــل لـ»داعــش« يف الباغــوز شــرق ســورية، وستشــكل النقــاط 

الثــالث، قــوة تضــاف إىل برانمــج ترمــب يف محلــة انتخابــه لرائســة اثنيــة الــيت ســتبدأ العــام القــادم.
مثــة عامــل آخــر شــجع ترمــب علــى القيــام خبطواتــه بصــورة متتابعــة وخصوصــاً يف موضوعــي القــدس 
واجلــوالن لدعــم ومســاندة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، تعبــراً عــن التمييــز يف العالقــات 
األمركيــة - اإلســرائيلية، الــيت يقــول األمركيــون إنــا يف أحســن حاالهتــا علــى اإلطــالق، خصوصــاً أن 
نتنياهــو يواجــه حتــدايت داخليــة صعبــة ســواء جلهــة اهتامــات بقضــااي فســاد أو اهتامــات ابلرشــوة والتزويــر 
وخيانــة الثقــة، إضافــة إىل تصاعــد املنافســة السياســية علــى الســلطة عشــية االنتخــاابت الرملانيــة املبكــرة 
يف إســرائيل واملقــررة يف أبريــل )نيســان( القــادم، وقــد أظهــرت اســتطالعات الــرأي تراجــع أســهم حــزب 
الــذي يتزعمــه نتنياهــو مقابــل خصومــه، وال شــك أن خطــوات ترمــب يف بعــض نتائجهــا  الليكــود 
اإلســرائيلية، ســوف تنعكــس إجيــاابً علــى مكانــة نتنياهــو وحزبــه يف االنتخــاابت املقبلــة، خصوصــاً بعــد 
قــرار ترمــب توقيــع مرســوم اعــرتاف الــوالايت املتحــدة بســيادة إســرائيل علــى مرتفعــات اجلــوالن حبضــور 

نتنياهــو شــخصياً.
وإذا كانت العوامل األمركية - اإلسرائيلية ذات أتثر مهم يف خطوات ترمب حول القدس واجلوالن، 
فإنــه ال ميكــن التقليــل مــن أمهيــة العوامــل األخــرى. ففــي السياســة الدوليــة ال توجــد سياســات جديــة 
وحامســة هليئــات مبــا فيهــا األمــم املتحــدة وجملــس األمــن الــدويل، وللــدول مبــا فيهــا دول كــرى مثــل 
الصــن وبريطانيــا وفرنســا وروســيا يف مواجهــة السياســة األمركيــة. بــل إن مثــل هــذه السياســات مل تظهــر 
طــوال مثــاين ســنوات يف مواجهــة نظــام مثــل نظــام األســد الــذي يتابــع قتــل الســورين وتشــريدهم وتدمــر 
قدراهتــم، وهــو أمــر يشــجع اإلدارة األمركيــة علــى القيــام مبــا ترغــب فيــه مــن خطــوات، حــىت لــو كانــت 

ختــرق القانــون الــدويل، وهــي تعــرف أن محلــة االســتنكار العامليــة لــن تتمخــض عــن أي نتيجــة.
وبطبيعــة احلــال، فــإن ردة فعــل البلــدان العربيــة واإلســالمية ومنظماهتــا الدوليــة مــن اجلامعــة العربيــة إىل 
منظمــة التعــاون اإلســالمي، الــيت تعــد نفســها صاحبــة العالقــة األقــرب بقضيــيت القــدس واجلــوالن، ال 
ختتلــف كثــراً عــن املوقــف الــدويل، خصوصــاً يف ضــوء تــرّدايت األوضــاع الداخليــة السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة لغالبيــة الــدول، ومــا تواجهــه مــن هتديــدات الصراعــات الداخليــة أو صراعاهتــا البينيــة، 
ولعــل الصــراع بــن العــرب وإيــران مثــال لألخــرة، بينمــا ميثــل تدخــل إيــران يف العديــد مــن الــدول العربيــة 

واإلســالمية وإذكاء الصراعــات العرقيــة / الطائفيــة مثــااًل آخــر.
ولعــل واقــع الســلطة يف البلديــن العربيــن املتصلــن بقضيــيت القــدس واجلــوالن، أعــين الســلطة الفلســطينية 
ونظــام األســد، شــجع ترمــب علــى مبادرتــه هنــا وهنــاك، ففــي احلالتــن مثــة ســلطة فاســدة ومتهالكــة 
ومعاديــة للشــعب، وغــر معنيــة إال مــن الناحيــة اللفظيــة ابملصلحــة الوطنيــة ومبصلحــة الشــعب، وحتولــت 

إىل حاميــة إلســرائيل بشــهادات مــن داخلهــا، وليــس بشــهادات اإلســرائيلين فحســب.

هب الجوالن إلسرائيل
َ
ترمب ي

فايز سارة
Fayez Sare

Trump Golan’ı İsrail’e Veriyor

كاتب وصحفي سوري
Suriyeli Gazeteci-Yazar
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جــاء قــرار الرئيــس األمركــي، ترامــب، ابعتبــار اجلــوالن الســورية، احملتلــة، منــذ حــرب حزيــران 1967، 
جــزءا مــن دولــة اســرائيل يف حلظــة ضعــف اترخييــة، غــر مســبوقة، علــى املســتوى الوطــين، والعــريب عامــة، 
ويف ســياق تبــدالت كبــرة يف موازيــن القــوى االقليميــة، والعامليــة، جتعــل املنطقــة مكشــوفة، ومســتباحة، 
وهــو قــرار جــاء بعــد عــدة أشــهر مــن نقــل الســفارة األمركيــة للقــدس، واالعــرتاف هبــا عاصمــة لدولــة 
»اسرائيل« األمر الذي جتنبته كل اإلدارات األمركية السابقة رغم تعاطفها واحنيازها املعلن واملعروف.

هــذا يف ظــل احلديــث املتصاعــد عمــا يســمى )صفقــة القــرن( الــيت قــال عنهــا وزيــر خارجيــة الســلطة 
الفلســطينية رايض املالكــي عقــب اجتمــاع وزراء اخلارجيــة العــرب، قبيــل افتتــاح القمــة العربيــة الثالثــن، 
األخــرة، يف تونــس، »أنــا يف مراحلهــا األخــرة« مــا يصــح احلديــث معهــا عــن تســوايت وتنــازالت كــرى 

يف إطــار خرائــط جديــدة ترســم بعنايــة فائقــة تضمــن مصــاحل وتفــوق اســرائيل يف املنطقــة.
القــرار أييت بعــد أن أصبحــت ســورية، كوطــن وجغرافيــا، مســتباحة مــن عديــد جيــوش الــدول، والقــوات 
اختــذ وجــوده  نظــام  ونــج  بفعــل سياســات  واملشــاريع،  األهــداف  متعــددة  وامليلشــيات،  العســكرية، 
وعدوانــه علــى الشــعب الســوري شــكل االحتــالل الداخلــي هــو األشــد ســوًء مــن كافــة االحتــالالت 

األخــرى، ودفعهــا يف ممارســاته وســلوكه الغاشــم.
األســد األب الــذي ســهل إلســرائيل الســيطرة علــى اجلــوالن واحتالهلــا يف حــرب 5 يونيــو/ حزيــران 
1967، وختلى عنها كعربون أوصله للسلطة يف 1970، هو ما سهل لالبن  عام 2000 أن يكون 
وريثًــا شــرعًيا للســلطة، وحــق لــه تطويــب ســورية ألســرته اجملربــة واملوثوقــة، ومهــا )األب واالبــن( تكفــال 
حبراســة حــدود الكيــان الصهيــوين الغاصــب عقــوًدا متتاليــة، وهــو وضــع ابت معروًفــا لعمــوم الســورين، 

ومكشــوفًا لــكل مطلــع أو مراقــب أو متابــع.
 قــرار ترامــب اخلــاص ابجلــوالن اليــوم، أيًضــا، اســتحقاقًا حــدث يف ســياق تطــور سياســي ســوري قبــل 
أن يكــون أمركًيــا يقضــي بتســديد مــا يتعــن علــى األســد الصغــر مــن مثــن إلســرائيل مقابــل محايتهــا لــه 
ومنــع أمريــكا مــن إســقاطه وتركتــه بــل وشــجعته علــى ارتــكاب جمــازره حبــق شــعبه وتشــريده وقتلــه ألن هلــا 
مصلحــة مباشــرة يف ذلــك. حلظــة »اترخييــة« حــان وقتهــا لتحصــل اســرائيل علــى مثــن شــراكتها اخلفيــة 
مــع األســد االبــن، ألن الشــعب الســوري كان علــى الــدوام احلاضنــة احلقيقيــة لــكل املشــاريع املقاومــة 

وأدواهتــا، منــذ مــا قبــل آل األســد وحــىت وصــول البعــث للســلطة بعقــود طويلــة.
تضافــرت كل العوامــل  املؤديــة الختــاذ القــرار األمركــي، الــذي ســتتضح تبعاتــه الدوليــة، ومفاعيلــه، علــى 
األرض قريًبــا، ســواء جلهــة اعــرتاف بعــض دول العــامل بــذات املضمــون إتباًعــا للســنة األمركيــة، أو مــن 
خــالل التجديــد الــدويل الروتيــين لقــوات اليونفيــل األمميــة علــى احلــدود املشــرتكة، وهــو مســعى اســرائيلي 
منــذ 14ديســمر/ كان األول 1981، اتريــخ ضــم اجلــوالن لدولتهــا التوســعية، ضاربــة بعــرض احلائــط 
بكافــة القــرارات الدوليــة واالتفاقيــات الــيت تنــص علــى اعتبــار اجلــوالن أرًضــا ســورية حمتلــة، وهــو مــا فعلــه 
كذلــك ترامــب بقــراره األخــر مســتهزاًئ ابلقانــون الــدويل واألمــم املتحــدة وقــرارات جملــس األمــن الــدويل 

امللزمــة والعــامل كلــه.
ينقســم الســوريون جتــاه القــرار االمركــي وهــم بعامــة يشــعرون ابملــرارة واألمل بســبب اســتباحة وطنهــم مــن 
كل مــن هــب ودب، ففريــق منهــم كان يعــول علــى دور أمركــي يعيــد هلــم حريتهــم وحريــة وطنهم)ظــل 
رهــاان للمعارضــة الســورية حــىت وقــت قريــب( فــإذا بــه يتفاجــأ مبوقــف يكــرس احتــالل واقتطــاع جــزء مــن 
وطنهــم مبــا ينهــي ســعيهم ورغبتهــم )كمــا عــرت عــن ذلــك كافــة قــوى الثــورة واملعارضــة( الســرتدادها 
بكافــة الوســائل املشــروعة وأوهلــا عــر احلــل السياســي برعايــة دوليــة ووفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، كمــا 
أن فريًقــا آخــر بفعــل مــا حصــل يف الســنوات األخــرة ابت غــر عابــئ ابحتــالل مديــد يــدرك صعوبــة 
جالئــه بيســر وســهولة، ورمبــا ابت متعايشــا معــه، أمــام احتــالالت أخــرى ال تكــف عــن العــدوان عليــه، 
وهــو جيــري مقــارانت غــر منطقيــة بــن احتــالل وآخــر يف ظــل تغــر كبــر أصــاب ذهنيــة االنســان الســوري 

وابلتــايل تفكــره وأولوايتــه، وأصبــح معــه معنًيــا ابحلفــاظ علــى احلــد األدىن مــن الكرامــة والســيادة.
ســورية وطــن مهــدد مبصــره ووحدتــه يصــح مــع حاهلــا مــا قالــه الراحــل الكبــر حممــود درويــش: أرى فيمــا 

أرى دواًل تــوزع كاهلــدااي.!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Haziran 1967 savaşında işgal edilen Golan Tepeleri’ni 
İsrail Devleti’nin toprağı kabul etme kararı, Arap ülkelerinin daha önce hiç görülmemiş 
düzeyde zayıf olduğu, bölgesel ve uluslararası güç dengelerinin değişmekte bulunduğu, 
bölgenin dışa açık ve savunmasız hale geldiği bir anda gündeme gelmiştir. Söz konusu 
karar, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini buraya taşı-
ma kararından birkaç ay sonra alınmıştır. Diğer yandan bundan önceki ABD yönetimleri, 
böylesi bir kararı almak istediklerini açık bir şekilde belli etmelerine rağmen, bu konuda 
adım atmaktan kaçınmışlardır.
Bununla beraber son zamanlarda Yüzyılın Anlaşması hakkında giderek daha fazla konuşul-
maktadır. Öyle ki Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Tunus’ta düzenlenen 
30. Arap Zirvesi açılışı öncesinde gerçekleştirilen Arap dışişleri bakanları toplantısında bu 
anlaşmanın “son aşamalarında” olduğu belirtmiştir. Bu da İsrail’in çıkarlarını öne çıkara-
cak ve bölgedeki üstünlüğünü güvence altına alacak yeni haritaların çizilmesi bağlamında, 
büyük çözüm adımları ve tavizler hakkında konuşulanların doğru olduğunu göstermektedir.
ABD’nin kararı, Suriye artık birçok devletin ordularının, askeri kuvvetlerinin ve milisleri-
nin at koşturduğu bir coğrafya haline gelmesinin ardından alınmıştır. Bu kuvvetlerin farklı 
hedef ve projeleri bulunmaktadır fakat rejimin politikaları ve yöntemleri sayesinde varlık 
göstermiş ve Suriye halkına bir işgal niteliğinde düşmanlık gütmeye başlamıştır. İçeriden 
yapılan bu işgal, diğer işgaller arasında en kötü olanıdır ve rejimin daha da acımasız 
davranmasının önünü açmıştır.
Baba Esed İsrail’in 5 Haziran 1967’de Golan’ı ele geçirmesi ve işgal etmesini kolay-
laştırmış, 1970’de iktidara gelmesini sağlayacak bir teminat olarak burayı kullanmıştır. 
Nitekim bu da oğul Esed’in 2000’de iktidarın meşru varisi olmasını ve tecrübeli, güvenilir 
ailesinin Suriye’nin azizleri haline gelmesini sağlamıştır. Baba ve oğul Esed, gasıp Siy-
onist oluşumun sınırlarını onlarca yıl korumuştur. Suriyelilerin tamamı, yine olayları ve 
yaşananları takip eden herkes, bu durumu açık bir şekilde bilmektedir. 
Trump’ın Golan’la ilgili almış olduğu karar da, oğul Esed’in görevi olan İsrail’i koruma 
karşılığında iktidarda kalması bağlamındaki Suriye siyaseti bağlamında gerçekleşmiştir. 
ABD Esed’in halkına karşı katliam yapmasını ve tehcire zorlamasını teşvik etmiştir. Çünkü 
bundan doğrudan bir çıkarı bulunmaktadır. İşte “tarihi” an gelmiş ve İsrail, oğul Esed’le 
gizli ortaklığının meyvesini yemeye başlamıştır. Zira Suriye halkı, Esed ailesi ve Baas 
yönetiminin uzun yıllar önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana, sürekli olarak direnişçi 
projelerin yuvası olmuştur.
ABD’nin söz konusu kararının yankıları, yakın zamanda kendisini pratikte gösterecektir. 
Bazı devletler ABD’nin yolundan giderek aynı kararı alacak yahut UNIFIL kuvvetleri rutin 
bir şekilde ortak sınırlara yerleştirilecektir. Nitekim İsrail de 14 Aralık 1981’de Golan’ı 
Suriye toprağı kabul eden tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Golan’ı yayılmacı 
devletine ilhak ettiğini açıkladığından beri bunu arzulamaktadır. Trump da aldığı son karar-
la aynısını yapmış, uluslararası hukuk, BM, Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı kararları ve 
tüm dünyayla alay etmiştir.
Suriyeliler ABD’nin kararı konusunda farklı görüşlere sahiptir. Genel olarak halk, vatanları 
her taraftan işgal edildiği için acı ve elem hissederken, bazıları ise (Suriye muhalefetinin 
yakın zamana kadar devam eden telkinleri bağlamında) ABD’nin kendilerine özgürlük 
ve kurtuluş getireceğini düşünmektedir. Bu nedenle işgali pekiştiren ve vatanlarının bir 
parçasını kendilerinden koparan bu karar karşısında şaşkınlığa uğramışlardır. Devrimci 
ve muhalif güçlerin tamamının da ifadesi olduğu üzere, Golan her türlü meşru vasıta ile 
geri alınmalıdır. Bu vasıtaların birincisi, uluslararası kararlara uygun olarak uluslararası 
gözetim altında ulaşılacak siyasi bir çözümdür. Diğer bir grup da son yıllarda yaşananlara 
bağlı olarak uzun süreli bir işgale dayanamayacak noktadadır. İçinde bulunduğu zorluğun 
farkındadır ve belki de artık bununla yaşamayı öğrenmiştir. Diğer yandan başka işgaller 
de söz konusudur ve bir işgalle diğer işgaller arasında mantıksız kıyaslamalar yapılmak-
tadır. Nitekim Suriyeli bireyin zihni, büyük bir hasara uğramış, düşünceleri ve öncelikleri 
karmaşık hale gelmiştir. Bu nedenle de onur ve egemenliğin en alt seviyesini korumakla 
yetinir bir vaziyettedir.
Suriye geleceği ve birliği tehdit altında olan bir ülkedir. Rahmetli Mahmut Derviş’in dediği 
gibi: “Devletler görüyorum, hediye gibi devletlere saçılmış!”
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الجوالن هدية إلسرائيل ثمن التواطؤ مع األسد.!!

عبد الرحيم خليفة
Abdurrahim Halife

Esedle Suç Ortaklığının Bedeli Golan İsrail’e Hediye Edildi

كاتب سوري
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لقــد رأينــا الكثــر ممــن يهــددون تركيــا نيابــة عــن اآلخريــن ويظهــرون العصــى مــن حتــت الطاولــة ويبتزونــا 
ويســتفزونا.

لقــد رأينــا الكثــر ممــن يتوعــدون ويلوحــون أبصابعهــم أمــام تركيــا والشــعب والوطــن والدولــة واترخينــا 
الــيت ينتمــون إليهــا ومصاحلهــا وأولوايهتــا. ومســتقبلنا يف خدمــة للقــوى واألوســاط 

لقــد رأينــا الكثــر ممــن شــغلوا أعلــى املناصــب هبــذه الدولــة وعينــوا يف أكثــر أماكنهــا حساســية، لكنهــم مل 
يشــعروا ابالنتمــاء إىل هــذه الدولــة، بــل عملــوا ملصلحــة القــوى الدوليــة، بــل واعتــروا مصاحلهــا أهــم مــن 

مصــاحل هــذا البلــد، فقدمــوا هلــا اخلدمــات خلســة وخفيــة.
لقــد رأيناكــم يف السياســة واإلعــالم واالســتخبارات والدبلوماســية وعــامل األعمــال، لقــد رأينــا ذك النــوع 
مــن األشــخاص يف عــامل السياســة واألعمــال والثقافــة واإلعــالم واالســتخبارات والدبلوماســية، وســنرى 

الكثــر الكثــر أيضــا يف املســتقبل.
إن الذيــن يســتخفون اليــوم ابلتهديــدات املتناميــة شــرق الفــرات ويتعاونــون مــع اجلهــات اخلارجيــة إليقــاف 
املســرة الكــرى لرتكيــا وخيفــون ذلــك حتــت عبــاءة املعارضــة الريئــة، ســيخرجون علينــا غــداً علــى هــذه 

الصــورة.
وإن مــن يتحركــون اليــوم مــع كــوادر وزعمــاء تنظيمــي )يب كا كا وغولــن( اإلرهابيــن وينفــذون خططهــم 

وحتركاهتــم يف مناصــب الدولــة العليــا ويف أوســاط الشــعب، ســيخرجون علينــا غــداً هبــذه الصــورة.
وإن الذيــن عجــزوا عــن احلركــة والظهــور أمامنــا علنــاً ابســم تنظيــم )يب كا كا( جلــأوا لتبــين هــوايت خمتلفــة 
يســترتون حتتهــا، وحلــوا حمــل تنظيــم )غولــن( اإلرهــايب، هــؤالء ســيخرجون علينــا غــداً علــى هــذه الصــورة، 
وإن مــن يضعــون عناصــر )يب كا كا( اليــوم علــى قوائــم مرشــحيهم يف االنتخــاابت بشــكل خفــي وســري، 

ســيخرجون علينــا غــداً يف إطــار التدخــالت اخلارجيــة اجلديــدة.
ملاذا تزعجك صفقة صواريخ إس-400؟

عندمــا ترفــض تركيــا شــراء أنظمــة الدفــاع اجلــوي األمريكيــة ســتكون هنــاك دائمــاً أطــراف تنشــر أخبــاراً 
صحفيــة حتــت عناويــن »الناتــو منزعــج«، وآخــرون يقولــون »جيــب أن يدخــل الناتــو منطقــة جنــوب شــرق 
تركيــا«، ومــن يقولــون »علــى الناتــو فــرض ســيطرته علــى شــرق البحــر املتوســط«، ومــن حياولــون فــرض 

أوامرهــم علــى تركيــا نيابــة عــن الــوالايت املتحــدة وإســرائيل واالحتــاد األورويب.
إن مــن حيــذرون وخيوفــون مــن تركيــا خطواهتــا الراميــة للتخلــص مــن احلصــار الــذي يفرضــه الغــرب عليهــا يف 
جمال التكنولوجيا العســكرية وينشــرون التهديدات إزاء ذلك، يقولون »إايكم أن تشــرتوا منظومة إس-

400، ألنــه ســيكون لذلــك مثــن«، ال يقولــون ذلــك بســبب خماوفهــم الشــخصية، بــل إنــم يتحدثــون 
ابســم اجلهــات األجنبيــة الــيت يتبعونــا وخيدمونــا.

إن االعرتاضات اليت يســوقها الســفر الرتكي الســابق يف واشــنطن )انمق اتن(، ليســت من قبيل التوقيع 
الدبلوماســي أو التحذيــر أو اللطافــة، بــل إنــا حماولــة لتوجيــه األوامــر لرتكيــا ابســم الثنائــي األمريكــي - 

اإلســرائيلي املقــرب منــه.
احبثــوا عــن اللــويب الــذي جعــل مــن )اتن ســفراً( يف أمريــكا وإســرائيل، لــن ومل أندهــش عندمــا علمــت 
أن )اتن( كان هــو املقصــود مــن التصرحيــات شــديدة اللهجــة الــيت قــال فيهــا الرئيــس أردوغــان: »إنــم 
خائنــون. أنــت تريــد أن أتكل خبــز هــذا الشــعب وتصبــح ســفراً، مث تطلــق التصرحيــات بصــورة غــر 
مؤدبــة، فهــل هــذا األمــر مــن اختصاصــك؟، مــن يعطيــك احلــق لقــول هــذا الــكالم ألنــك عملــت ســفراً 

وتقاعــدت مــن تلــك الوظيفــة؟«.
وبــدال مــن أن أندهــش، فإنــين أتســاءل حــول اجلهــات واللوبيــات الــيت عينتــه يف منصــب الســفر الرتكــي 

يف الــوالايت املتحــدة وإســرائيل، ملــاذا؟ سأســرد عليكــم ذلــك املوقــف.
كان ذلــك قبــل ســنوات عندمــا كانــت إســرائيل هتاجــم األراضــي اللبنانيــة وجتــري عمليــات مســترتة يف 
إطــار االتفاقــات الســرية املوقعــة بــن تركيــا وإســرائيل إابن 28 فرايــر، وكان هنــاك مزاعــم خطــرة حــول 
وجــود بعــض الوحــدات مــن القــوات اخلاصــة الرتكيــة تعمــل مــع إســرائيل، وعندمــا أفصحــت عــن ذلــك 
أبــدى الســفر )اتن( رد فعــل شــديد، وكان حينهــا املتحــدث ابســم اخلارجيــة الرتكيــة، كان ذلــك يــوم 
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كان رد فعــل طبيعيــاً وضــرورايً مــن متحــدث ابســم اخلارجيــة، فهــذا مــا كان عليــه فعلــه، لكــن رد الفعــل 
كان يبــدو أنــه يدعــم إســرائيل أكثــر مــن تركيــا؛ إذ كان املــرء يشــعر مــن كل حركاتــه وســكناته أنــه حريــص 
علــى مصــاحل تــل أبيــب، شــعرت ابالنزعــاج الشــديد، اتصــل يب، فاتفقنــا علــى ضــرورة إصــدار تصريــح، 

وبعــد مكاملتنــا بســاعة كلــف املســؤولن يف وكالــة األانضــول لألنبــاء بنشــر بيــان شــديد اللهجــة.
وكان أول رد أبديــه علــى ذلــك التصــرف: »يبــدو أن )اتن( ســيعن ســفراً يف إســرائيل...«، وهــو مــا 
حــدث فعــال، ذلــك أن حساســية الرجــل وأولوايتــه بشــأن إســرائيل لفتــت دومــاً انتباهــي، هــذا فضــال عــن 
أنــه عــن ســفراً يف إســرائيل يــوم 29 ســبتمر مــن العــام ذاتــه، لقــد اتضــح ســبب ذلــك القلــق والغضــب 

الشــديد الــذي بــدا عليــه.
ها هو اليوم يلوح إبصبعه أمام تركيا ابلنيابة عن أمريكا وإسرائيل!

نشــرت هــذا الــكالم يــوم 31 أكتوبــر 2006 يف مقــال بعنــوان »هــل أان ســيئ النيــة إىل هــذا احلــد؟«، 
وقلــت يف ذلــك املقــال »ال زلــت مقتنعــاً أبن طريقــة الســيد )اتن( لتكذيــب هــذه املزاعــم وقلقــه املثــر 
والغريــب مرتبــط مبســرته الوظيفيــة الشــخصية أكثــر مــن كونــه انبــع مــن خماوفــه بشــأن السياســة اخلارجيــة 
الرتكيــة. وعلــى مــا يبــدو أن بــذل جهــداً حثيثــاً ليحافــظ علــى عالقتــه إبســرائيل يف مســتوى جيــد حــىت 

قبــل أن يعــن ســفراً هبــا!«
عن اتن بعدها سفراً لرتكيا يف واشنطن، وأتذكر أنين عندما مسعت ذلك اخلر قلت »واحسراته«.

واليوم يلوح )اتن( نفســه إبصبعه أمام تركيا نيابة عن أمريكا وصديقتها إســرائيل وأوســاطهما املشــرتكة، 
ويطلــق التهديــدات بقولــه »إايكــم أن تشــرتوا صواريــخ إس-400«، بــل ويقــول ذلــك حتــت عبــاءة 
هويتــه كدبلوماســي خمضــرم، وهــل ســنظن أن ذلــك انبــع مــن خــرة دبلوماســية؟، أم أنــه يلعــب دور 
املتحــدث ابســم أجنــدات أخــرى؟، وكنــت شــخصياً قــد ســجلت ذلــك عــام 2006، واتبعتــه منــذ ذلــك 

اليــوم، فاملــكان الــذي يقــف بــه واضــح وضــوح الشــمس داخــل عقلــي.
األصل هو املكان الذي تقفون به على مر التاريخ بغض النظر عن هوايتكم السياسية

ولننظــر مــاذا حــدث بعــد ذلــك عقــب ذلــك اهلجــوم الــذي اســتهدف متزيــق تركيــا مــن خــالل تنظيــم غولــن 
اإلرهــايب، لننظــر إىل مــن حتركــوا مــن أجــل )يب كا كا( وأخفــوا ذلــك حتــت عبــاءة اهلويــة احملافظــة، لننظــر 

إىل تلــك األوســاط الراميــة إليقــاف مســرة تركيــا الكــرى مــن الداخــل.
فلننظــر إىل العقليــة واإلرادة الــيت مجعــت هــوايت سياســية خمتلفــة حتــت مظلــة واحــدة خلــوض انتخــاابت 
31 مارس احمللية وحولتها إىل جبهة مشــرتكة. لننظر إىل هذه األجندة اجلديدة اليت ال هتدف سياســياً 

إىل تعزيــز قــدرات تركيــا أبي شــكل مــن األشــكال.
لننظــر علــى اهلجمــات الدوليــة الــيت تــدار مــن اخلــارج إلضعــاف اهليــكل األساســي لرتكيــا مــن أجــل جعلها 

بــدون دفــاع، ولننظــر إىل الكيــاانت الداخليــة الــيت تتحــرك ابلتــوازي مــع تلــك اهلجمات.
واألعمــال  والبروقراطيــة  السياســة  عــامل  داخــل  الســياق  هــذا  مواضعهــم يف  يتخــذون  مــن  إىل  لننظــر 

غــداً. فإننــا ســنواجه مفاجــآت كبــرة  اليــوم  ننظــر  املــدين، وإن مل  اجملتمــع  واإلعــالم ومنظمــات 
فاألساس هو املكان الذي تقفون به يف إطار التاريخ بغض النظر عن هوايتكم السياسية.

حمور تركيا هو هوية سياسية واحدة
إن هــذا األمــر علــى هــذا احلــال دائمــاً ســواًء ابلنســبة لرتكيــا أو املنطقــة، فاألســاس هــو املــكان الــذي 
تقفــون بــه يف إطــار التاريــخ السياســي بغــض النظــر عــن حقائقكــم الدوريــة أو مصاحلكــم أو غضبكــم 

واعرتاضاتكــم أو هوايتكــم العرقيــة.
إنكــم أبنــاء هــذا الوطــن إذا كنتــم تتحركــون منــذ ألــف عــام مــن خــالل الثــراء واجلينــات السياســية الــيت 
تصنــع التاريــخ يف هــذه املنطقــة وتنضمــون اليــوم إىل صــف »حمــور تركيــا«، فهــذا يعــين أنكــم منتمــون هلــذا 

الوطــن وإنكــم اترخيــه ومســتقبله.
وإن مل تقفــوا هنــاك، وإن كان لديكــم أصدقــاء وشــركاء آخــرون، فهــذا يعــين أنكــم عاجــزون عــن أن 
تكونــوا منتمــن هلــذا الوطــن، وهلــذا فــإن اليــوم هــو الوقــت الــذي يراجــع فيــه كل فــرد أيــن يقــف وأن ينتبــه 

مــع مــن ويف أي اجتــاه يتحــرك.
سيكون للقدس مقابل«ال تقول هذه العبارة سوى تركيا

كان الرئيــس أردوغــان قــد قــال عبــارة بينمــا كان يتحــدث عــن آاي صوفيــا قبــل أايم جــاءت كالتــايل: 
»ســتعرتفون ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، فــال بــد أن يكــون لذلــك مقابــل، ليــس هنــاك دولــة غــر تركيــا 
قــادرة علــى قــول هــذه العبــارة، ال يف املاضــي وال املســتقبل، فهــذه هــي تركيــا، هــذا مــا يعنيــه أن يكــون 

املــرء وطنيــاً، هــذه هــي اجلينــات والتقاليــد السياســية الــيت يعــود اترخيهــا أللــف عــام مضــت.
إن هــذه هــي اهلويــة السياســية احلقيقيــة بغــض النظــر عــن التوجــه السياســي الــذي تنتمــون إليــه، فهــذا هــو 
املــكان الــذي نقــف بــه، ولــن نســمح أبــداً أبن يلــوح مــن يتخــذون مواقــع أخــرى خبــالف هــذا املــكان 

أبصابعهــم هلــذا البلــد وشــعبه.

»سيكون للقدس مقابل« تركيا فقط هي من يقول هذه العبارة

إبراهيم كاراغول

صحفي وكاتب
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Tepkiye verdiğim ilk cevap şu oldu: “Galiba Namık Tan İsrail’e Büyükelçi olarak 
atanacak…” Öyle de oldu. Çünkü Tan’ın İsrail konusundaki hassasiyetleri, önce-
likleri hep dikkatimi çekmişti. Nitekim 29 Eylül’de de Büyükelçi olarak atandı. 
Telâşın, aşırı öfkenin nedeni belli olmuştu.

O ŞİMDİ, ABD VE İSRAİL ADINA TÜRKİYE’YE PARMAK SALLIYOR!
31 Ekim 2006’da “Çok mu kötü niyetliyim” başlığı altında bunları yazdım. 
“NamıTan’ın, söz konusu iddiaları yalanlama usulü ve garip telâşının, Türk dış 
politikasına yönelik kaygılardan ziyade, kişisel kariyeriyle bağlantılı olduğu ka-
naatimi hâlâ koruyorum. Anlaşılan daha atanmadan İsrail’le ilişkisini iyi tutma 
yolunda büyük çaba sarfetmiş!” İfadelerim böyleydi.
Namık Tan daha sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçisi oldu. İşte o haberi 
duyduğumda “eyvah” dediğimi hatırlıyorum.
Aynı Tan, ABD adına, dostu İsrail adına, onların ortak çevreleri adına şimdi Tür-
kiye’ye parmak sallıyor. “Sakın S-400 almayın” diye tehditler savuruyor. Bunu da 
diplomatik tecrübe kimliği altında söylüyor. Bir diplomatik bilgelik mi sanacağız 
bunu? Yoksa başka ajandaların sözcülüğüne soyunmayı mı? Şahsen onu daha 
2006’da not etmişim. O günden bu yana da izlerim. Benim kafamda durduğu yer 
gayet nettir.

SİYASİ KİMLİKLERİNİZ NE OLURSA OLSUN, ESAS OLAN TARİH 
İÇİNDE DURDUĞUNUZ YERDİR..

Bundan sonraya bakalım. FETÖ üzerinden bu ülkeyi parçalamaya ayarlı 
saldırıdan sonraya bakalım. PKK adına hareket edip bunu muhafazakâr kimlikle 
kamufle edenlere bakalım. Türkiye’nin büyük yürüyüşünü içeriden durdurmaya 
ayarlı çevrelere bakalım.
31 Mart yerel seçimleri için alakasız siyasi kimlikleri tek çatı altında toplayıp, 
ortak cepheye dönüştüren akla ve iradeye bakalım. Siyasi amaçları hiçbir şekilde 
Türkiye’yi güçlendirmek olmayan bu yeni ajandaya bakalım.
Türkiye’nin ana omurgasını zayıflatıp onu savunmasız bırakmaya ayarlı dışarıdan 
yürütülen çokuluslu saldırılara, bu saldırılarla paralel içerideki yapılanmalara 
bakalım.
Bu çerçevede siyasette, bürokraside, iş dünyasında, medyada, stk’larda pozisyon 
alanlara bakalım. Bugün bakamazsak yarın büyük sürprizlerle karşı karşıya kala-
cağız.
Siyasi kimlikleriniz ne olursa olsun, tarih içinde durduğunuz yerdir esas olan.

TÜRKİYE EKSENİ TEK SİYASİ KİMLİKTİR
Coğrafya için de, Türkiye için de bu böyledir. Konjonktürel gerekçeleriniz ne 
olursa olsun, maslahat ve çıkarlarınız ne olursa olsunöfke ve itirazlarınız ne olursa 
olsun, etnik kimliğiniz ne olursa olsun, siyasi tarihin neresinde durduğunuzdur 
esas olan.
Bin yıldır bu coğrafyada tarih yapıcı siyasi genetikle, zenginlik ve damarla birlik-
te hareket ediyorsanız, bugün için “Türkiye Ekseni” içinde yer alıyorsanız yerlis-
iniz, bu ülkeye aitsiniz, bu ülkenin geçmişi ve geleceğisiniz.
Orada değilseniz, başka dostlarınız ve ortaklarınız varsa asla yerli olamazsınız. 
İşte şimdi, kim nerede çok iyi bakma zamanı. İşte şimdi kimler hangi pozisyonda 
kimlerle beraber dikkat etme zamanı…

“KUDÜS’ÜN BİR KARŞILIĞI OLACAK.” BUNU SADECE TÜRKİYE 
SÖYLER…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam, Ayasofya hakkında konuşurken; “Sen 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaksın. İşte bunun bir karşılığı olmalı…” 
mealinden bir cümle kullandı…
Bu sözü Türkiye’den başka söyleyebilecek hiçbir ülke yoktur. Geçmişte de yoktu, 
gelecekte de olmayacak. Türkiye budur, yerli olmak budur, bin yıllık siyasi ge-
lenek ve genetik budur.
Hangi siyasi çevreden olursanız olun, gerçek siyasi kimlik budur. Durduğumuz 
yer de burasıdır. Bunun dışında yer belirleyenlerin bu ülkeye, bu millete parmak 
sallamasına asla izin vermeyeceğiz.

Başkaları adına Türkiye’yi tehdit edenleri, aba altından sopa gösterenleri, şantaj 
yapanları çok gördük.
Bağlı bulundukları, aidiyet hissettikleri güçler, çevreler adına, onların önce-
likleri ve çıkarları adına Türkiye’ye, millete, vatana, devlete, geçmişimize ve ge-
leceğimize parmak sallayanları çok gördük.
Bu devletin en üst makamlarını işgal edip, en kritik yerlerine atanıp, bu ülkeye 
aidiyet hissetmeyenleri, çokuluslu çevreler adına iş tutanları, onların çıkar ve 
menfaatlerini bu devletin, bu milletin çıkar ve menfaatlerinin üstünde görenleri, 
gizden gizliye onlara hizmet edenleriçok gördük.

SİZİ SİYASETTE, MEDYADA, İSTİHBARATTA, DİPLOMASİDE, İŞ 
DÜNYASINDA GÖRDÜK…

Bu tür insanları siyasette gördük, iş dünyasında gördük, entelektüel çevrelerde 
gördük, medyada gördük, istihbarat ve diplomaside gördük.
Daha çok göreceğiz.
Bugün Fırat’ın Doğu’sunda büyüyen tehditleri hafifletenler yarın bu tür insanlar 
olarak çıkacak karşımıza. Bugün Türkiye’nin büyük yürüyüşünü durdurmak için 
çokuluslu çevrelerle iş tutup bunu masum muhalefet kılıfı ile gizleyenler yarın 
böyle insanlar olarak çıkacak karşımıza.
Bugün PKK ve FETÖ öncelikleriyle hareket edip, bunu devletin makamlarında, 
milletin koynunda yürütenler yarın o tür insanlar olarak çıkacak karşımıza.
Bugün PKK adına açık hareket edemediği için başka kimliklere sığınanlar, FETÖ 
yerine ikame edilenler yarın aynı şekilde çıkacak karşımıza. Bugün PKK men-
suplarını aday listelerinde gizleyenler yarın yeni çokuluslu müdahalelerin içinde 
çıkacaklar karşımıza.

S-400 SENİ NİYE RAHATSIZ EDİYOR?
Türkiye ABD’den hava savunma sistemleri almayı reddedince “NATO Rahatsız” 
manşeti atanlar, “Güneydoğu’ya NATO gelmeli” diyenler,“Doğu Akdeniz’i 
NATO kontrol etsin” diyenler, ABD adına, İsrail adına, AB adına Türkiye’ye ayar 
vermeye kalkışanlar hep olacak.
Türkiye’nin, Batı’nın askeri teknoloji ambargosunu kırma yönünde attığı adım-
lara karşı tehditler savuranlar, “Sakın S-400 alma, bunun bedeli olur” diyenler, 
kişisel korkuları için demiyor bunu. Ait oldukları, bağlı oldukları, hizmet ettikleri 
çevreler adına konuşuyor.
Türkiye’nin Washington eski Büyükelçisi Namık Tan’ın S-400 itirazları da böyle-
dir. Bir diplomatik öngörü, uyarı, incelik değildir. Yakın durduğu “ABD-İsrail 
aksı” için bu ülkeye ayar verme girişimidir.

NAMIK TAN’I İSRAİL VE ABD’YE BÜYÜKELÇİ YAPAN LOBİYE 
BAKMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeği-
ni yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yap-
acaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli 
oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor?” şeklindeki sert sözlerine 
muhatap olan Namık Tan’ın bu çıkışına hiç şaşırmadım. Şaşırmam da.
Şaşırma yerine onu İsrail büyükelçiliğine, ABD Büyükelçiliğine yönlendiren oda-
kları, lobileri sorgularım. Neden mi? Bir anımı anlatayım…
Yıllar önceydi. İsrail, Lübnan’a saldırıyordu. 28 Şubat’ta Türkiye-İsrail gizli an-
laşmaları çerçevesinde örtülü operasyonlar yapılıyordu. Çok ciddi iddialar vardı, 
bazı özel birimlerin İsrail’le birlikte çalıştığına dair. Bunu dile getirdiğim zaman 
Namık Tan, çok şiddetli bir tepki gösterdi.O zaman Dışişleri Sözcüsü’ydü. Tarih 
15 Eylül 2006’ydı.

İSRAİL ADINA TELÂŞA DÜŞMÜŞTÜ
Bir sözcünün bu tepkisi doğaldı, gerekliydi. Yapması gereken buydu. Ama tepki, 
Türkiye’den çok, İsrail’i kollar mahiyetteydi. İsrail adına telâşa düştüğü her halin-
den hissediliyordu. Müthiş rahatsız oldum. Aradı, bir açıklama yapma ve bunu 
yayınlama konusunda anlaştık. Konuşmadan bir saat sonra Anadolu Ajansı’na 
zehir zemberek bir açıklama yayınlattı.

İbrahim Karagül

“Kudüs’ün bir karşılığı olacak.” Bu sözü sadece Türkiye söyler

Gazeteci - Yazar



اختــذ الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب خطــوة أخــرى إلضفــاء الشــرعية علــى التوســع اإلســرائيلي بعــد االعــرتاف ابلقــدس 
للــوالايت املتحــدة لالعــرتاف الكامــل  قــد حــان  العــام املاضــي، فقــد صــرح قبــل أايم أبن الوقــت  عاصمــة إلســرائيل 
بســيادة إســرائيل علــى هضبــة اجلــوالن، الــيت هلــا مكانــة اســرتاتيجية وأمنيــة ابلغــة األمهيــة للكيــان اإلســرائيلي ولالســتقرار 
اإلقليمــي”، وذلــك بعــد 52 ســنة مــن احتــالل املدينــة مــن قبــل إســرائيل، وهــو املوقــف الــذي خلــق ردود فعــل رافضــة مــن 
قبــل احلكومــات حــول العــامل، أمــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان فقــد تعهــد بعــدم الســماح “بشــرعنة االحتــالل” أبــداً.

 وبدا واضحاً أن إعالن ترامب كان حماولة ملســاعدة رئيس الوزراء اإلســرائيلي “بنيامن نتنياهو” قبل انتخاابت الشــهر 
املقبــل، ومل يكتــف ترامــب إبرســال وزيــر اخلارجيــة األمريكــي “مايــك بومبيــو” إىل إســرائيل، بــل أنــه سيســتضيف نتنياهــو 

يف البيــت األبيــض هــذا األســبوع.
لكــن إضافــة إىل الرغبــة يف تقــدمي الدعــم االنتخــايب لنتينياهــو فــإن مرتفعــات اجلــوالن تتمتــع أيضــاً أبمهيــة اســرتاتيجية ابلغــة 
ابلنســبة إلســرائيل، إذ تقــع علــى بعــد 60 كــم فقــط مــن دمشــق، تعــد هــذه اهلضبــة مبثابــة مفتــاح التحكــم والســيطرة علــى 
ســوراي، يف الوقــت نفســه هنــاك حــوايل 20.000 مســتوطن يهــودي يف اجلــوالن، كمــا تضــم اجلــوالن مــوارد ميــاه عذبــة.

تصرحيــات ترامــب هــذه طبعــاً حتمــل معــاين كبــرة مــن زاويــة السياســة األمريكيــة، إذ يســعى البيــت األبيــض إىل كســب 
اللــويب اليهــودي إىل جانبــه، وهــو اللــويب الــذي يتمتــع تقليــدايً بعالقــات وثيقــة مــع الدميقراطيــن، مــن خــالل القيــام بذلــك، 
يريــد ترامــب تكويــن صداقــات أكثــر يف الكونغــرس وتعزيــز مكانتــه وتقويتهــا، ويســعى ابلتــايل منــع أي حماكمــة احملتملــة.

لكــن ومــع ذلــك، فــإن هنــاك بعــداً آخــر هلــذا القــرار أهــم بكثــر مــن كل املصــاحل السياســية اليوميــة الــيت ذكرانهــا، إذ إن 
ترامــب مصمــم بشــدة علــى تغيــر سياســة واشــنطن حيــال كل مــن قضــااي الشــرق األوســط وإســرائيل، جوهــر خطــة ترامــب 

يقــوم علــى تقويــض اإلطــار الــدويل احلــايل املهتــم ابلوصــول لتســوية للصــراع العــريب اإلســرائيلي.

قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 242 و497، يلزما اسرائيل ابالنسحاب إىل حدود ما قبل عام 1967، 
وابلرغــم مــن إقــرار تلــك القــرارات أبن االســتيالء علــى األراضــي الفلســطينية يف القــدس الشــرقية وهضبــة اجلــوالن ابطــل 
والٍغ، إال أن ترامــب يرفــض االعــرتاف هبــذا اإلمجــاع الــدويل واألممــي، اجلــزء الوحيــد املفقــود يف خارطــة طريــق ترامــب 
هــو الضفــة الغربيــة، والــيت ال نســتبعد أن يطرحهــا هــي أيضــاً يف األايم املقبلــة للمســاومة مــن أجــل تقويــة ذراع إســرائيل.

مــن خــالل اختــاذ هــذه اخلطــوات، يضــع ترامــب األســاس لـــ “صفقــة القــرن”، الــيت يقــوم صهــره “جاريــد كوشــنر” 
ابلتفــاوض عليهــا وإدارة ملفهــا، والــيت يتوقــع كشــف اللثــام عنهــا يف أبريــل، رمبــا يوجــه بعضكــم الســؤال التــايل لرتامــب: هــل 
هــذه هــي اخلطــوات الــيت تســعى مــن خالهلــا جللــب وحتقيــق الســالم بــن العــرب واإلســرائيلين؟؟، إن ترامــب ينفــذ مــا مل 
جيــرؤ أســالفه، مبــن فيهــم ابراك أوابمــا علــى تنفيــذه، إذ يتبــىن اســرتاتيجية مســاومة جديــدة جتــر العــرب والفلســطينين علــى 
قبــول التســوية علــى هــواه، وكمــا أن حماولــة ترامــب هــذه لــن تنجــح يف جلــب الســالم للمنطقــة فــإن تنكــر دولــة عظمــى 

كالــوالايت املتحــدة للقانــون الــدويل أيضــا ســيخلق املزيــد مــن املشــكالت واألزمــات.
فيما يلي بعض النتائج احملتملة لنهج ترامب:

1- ميكــن أن تقــوم الــوالايت املتحــدة بشــرعنة احتــالل أراضــي حمتلــة يف أجــزاء أخــرى مــن العــامل، حيــث هنــاك الكثــر 
مــن الــدول األخــرى الــيت ســتكون مســتعدة لتجاهــل قــرارات األمــم املتحــدة، مثــل ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم الــذي 

يتبــادر إىل الذهــن علــى الفــور.
2- ســتفقد الــوالايت املتحــدة مكانتهــا كوســيط بــن الفلســطينين واإلســرائيلين. كمــا ســتفقد أي نفــوذ علــى اليمــن 
اإلســرائيلي إلقناعهــم بصفقــة اتفــاق ســالم. وابلتــايل، ســيكون مــن املســتحيل العــودة إىل حمــاداثت 2010 بــن ســوراي 

وإســرائيل أو عملية أوســلو.
3- ســيتخلى السياســيون اإلســرائيليون عن فكرة عرض األرض على الفلســطينين مقابل الســالم، فبمســاعدة ترامب 

ســيزيد اليمــن اإلســرائيلي، الــذي قويــت شــوكته خــالل الثــورات العربيــة، ســيزيد الضغــط علــى الالعبــن اآلخريــن.
يعــرتف  لــن  العــريب  الشــارع  لكــن  اإليــراين،  التوســع  هتديــد  مــع  متماشــن  العــرب  القــادة  إبقــاء  املمكــن  مــن   -4
ابالحتــالل، إن جنــاح إســرائيل التوســعي املعلــن والــذي تــرى فيــه نصــراً كبــراً، ســيجعلها عــدواً دائمــاً لشــعوب الشــرق 
األوســط والعــامل اإلســالمي، هــذا املوقــف لــن يؤجــج فقــط التطــرف املعــادي إلســرائيل واملناهــض للغــرب، بــل سيتســبب 

أيضــاً يف أزمــة “شــرعية احلكومــات العربيــة” الــيت توافــق ابملطلــق علــى أمــر مشــن مفــروض.
5- ســتتحول القضيــة الفلســطينية إىل مصــدر ال نايــة لــه للحــرب واإلرهــاب يف الشــرق األوســط، ويف كل احلــاالت، 

فــإن إدارة ترامــب تقــوم بتنفيــذ خارطــة طريــق ذات عواقــب متطرفــة، وهــي بذلــك تــزرع بــذور نــزاع جديــد يف املنطقــة.

Trump, İsrail yayılmacılığını meşrulaştırmak için bir adım daha attı. Geçen yıl mayıs 
ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. Önceki gün de “52 yılın ardından 
ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı 
geldi” açıklamasını yaptı. Dünya başkentlerinden bu kararı reddeden tepkiler geldi.
Başkan Erdoğan da “işgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz” beyanında bulundu.
Elbette Trump, “Golan Tepeleri” açıklamasıyla 9 Nisan’da seçimleri olan Netanyahu’ya 
açık destek veriyor. Dışişleri Bakanı Pompeo’yu İsrail’e göndermekle yetinmedi. Ge-
lecek çarşamba da Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayacak.
Netanyahu’ya seçim desteğinin yanı sıra, Golan Tepeleri’nin İsrail için stratejik önemi 
belli.
Şam’a 60 km olan bu tepelerden Suriye kontrol edilebilir.
Golan’da su kaynakları ve 20 bin Yahudi yerleşimci var. Bu açıklama Amerikan siyaseti 
açısından da anlamlı.
Trump, geleneksel olarak Demokratlara yakın olan Yahudi lobisini yanına çekmeye 
çalışıyor. Kongre’de elini güçlendirmek ve olası bir yargılamayı (impeachment) önle-
mek için hazırlık yapıyor.
Ancak bütün bu güncel siyasi çıkarlardan daha fazlası var.
Trump, ABD’nin Ortadoğu ve İsrail politikasını değiştiren bir yolda kararlılıkla yürüyor. 
Bu yol, Arap-İsrail çatışmasının çözümündeki mevcut uluslararası çerçeveyi yıkmak 
üzerine oturuyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 497 sayılı kararları İsrail’in 1967 savaşı öncesi sınır-
larına dönmesini gerektiriyor.
Toprak ilhakını geçersiz sayıyor. Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri’nde İsrail’in ege-
menliğini tanıyan Trump işte bu çerçeveyi tanımıyor.
Ve yol haritasında sadece bir eksik kaldı: Batı Şeria.
Batı Şeria’yı da İsrail’in elini güçlendirecek bir şekilde gündeme getirirse şaşırmayalım.
Bu adımlar, damadı Kushner’in yürüttüğü ve nisanda kamuoyuna açılması düşünülen 
“Asrın Antlaşması”na hazırlık mahiyetinde. Trump’a sorarsanız, bu adımlar hep Ara-
pİsrail barışını temin etme gayesi güdüyor.
Obama dahil önceki Amerikan başkanlarının yapamadığını yeni bir pazarlık yoluyla 
gerçekleştiriyor...
Arapları, Filistinlileri çözüme zorluyor... Bu yaklaşım barış getirmeyeceği gibi, ABD 
gibi süper bir gücün hukuk tanımazlığı çok sayıda yeni sorun üretecek.

1- Dünyanın başka yerlerinde de işgal sonucu toprak ilhakını meşrulaştırabilir.
BM kararlarını yok saymada sıraya girecek başka ülkeler de var. Rusya’nın Kırım’ı 
ilhakı akla gelen ilk örnek.
2- ABD uzlaştırıcı pozisyonunu kaybetmekle kalmaz.
Olası bir barış için İsrail sağını geri adım attırabilecek marjı da yitirir. Ne 2010 Suri-
yeİsrailgörüşmelerine ne de Oslo Sürecine geri dönülebilir.
3- İsrail siyasetinde “barış için toprak verelim” fikri tümüyle terk edilecek. Arap 
isyanları ile önü açılan İsrail sağının yayılmacı emelleri Trump’ın desteğiyle diğer 
aktörleri de baskı altına alacak.
4- İran tehdidi ile Arap liderler baskılansa bile halklar bu işgalleri tanımayacak.
Yayılmacılıkta zafer ilan eden İsrail, Ortadoğu ve İslam dünyasında kalıcı düşman 
olarak kodlanacak. Bu durum İsrail ve Batı karşıtı bir radikalizmi tetiklemekle kal-
mayacak.
Onursuz dayatmaya göz yuman Arap yönetimleri derin bir meşruiyet krizine düşecek.
5- Filistin meselesi Ortadoğu’da savaşın ve terörün kurutulamaz bir kaynağına çevri-
lecek. Her koşulda Trump, radikal etkileri olacak bir yol haritasında yürüyor.
Bölgemizde yeni çatışma tohumları ekiyor.
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İsrail yayılmacılığını meşrulaştırmak! 
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