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أردوغان: جنودنا يسطرون ملحمة في عملية)غصن الزيتون(.
Erdoğan: Askerlerimiz Zeytin Dalı Operasyonunda Destan Yazıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi 
Zeytin Dalı operasyonunda da destan yazdığını söyledi. Türkiye’nin Suriye topraklarını ele geçirmek 
gibi bir arzusu olmadığını belirten Erdoğan, “Ülkemiz 3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmak-
tadır. Biz onların yurtlarına dönmelerini güvence altına almaya çalışıyoruz” dedi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن جنــود بــاده يســطرون ملحمــة يف عمليــة )غصــن الزيتــون( كمــا فعلــوا ابألمــس يف 
)درع الفــرات(. وقــال أردوغــان إن تركيــا ليــس لديهــا أطمــاع القتطــاع أراٍض مــن ســوراي، مضيفــاً:  )بلــدان يســتضيف 3.5 مليــون 

ســوري، ونعمــل علــى أتمــن عودهتــم إىل دايرهــم(.
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غصن الزيتون

Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri Afrin ve ci-
var köylerini ayrılıkçı milis PYD örgütünden 
temizlemek, kente güven ve istikrar getirmek 
ve Suriye topraklarının bütünlüğünü korumak 
için Türk Silahlı Kuvvetleri’yle beraber “Zey-
tin Dalı” harekatını başlattığını açıkladı. ÖSO 
tarafından yapılan açıklamada, harekata katılan 
kuvvetlerin yöre sakinlerine zarar vermeme 
ve yalnızca silahlı milisleri, karargahlarını, 
mevzilerini, silah ve araçlarını hedef alma 
konusunda son derece hassas olduğu vurgu-
landı. Harekatın diğer hedefleri ise güvenli bir 
bölge oluşturmak, Türkiye sınırlarını korumak 
ve Suriye’ye dönmek isteyen Suriyelilere bu 
konuda imkan sağlamak olarak ifade edildi.
Türk Ordusu, harekatın ilk saatlerinde Afrin 
ve civarında Suriye Demokratik Güçleri’ne ait 
108 hedefi vurduklarını açıkladı. Burada dik-
kat çeken nokta, Rakka’ya karşı düzenlenen 
harekattaki gibi, kurtarılmış bölgelerde yer 
alan köy ve kasabalarda herhangi bir yıkımın 
yaşanmamış olmasıdır. Nitekim milis kuv-
vetler Rakka’yı terk ettikten sonra halk evler-
ine dönebilmiş ve şehre giren kurtarıcı güçler 
halka gıda, ihtiyaç malzemeleri ve tıbbi destek 
sağlamıştı.
Ayrılıkçı SDG, nüfuz sahibi olduğu her bölgede 
etnik temizlik yapmaya çalışmış ve buraların 
asıl halkı olan Arapların evlerine, şehirlerine 
ve köylerine yalnızca Kürt bir kefil buldukları 
takdirde dönmelerine müsaade etmiştir.
Suriye halkı yedi yıldır cinayet, yıkım ve 
ihanetlerin acısını çekmektedir. Suriye halkı, 
katil Esed rejimi döneminde Kürtler gibi zu-
lüm görmüştür. Ancak onlar, Suriye devrimini 
desteklemek yerine kan dökücü rejimin tarafını 
tutmuş ve Suriyelilere karşı rejimin işlediği zu-
lmün aynısını işlemişlerdir.
Yedi yılda bu yana cinayet, yıkım hatta kimy-
asal silah saldırıları yapılmış, ikiyüzlü uluslar-
arası toplum ise kılını kıpırdatmamıştır. Öte 
yandan Zeytin Dalı harekatı henüz başlamışken 
harekata karşı çıkmış ve harekatı kınayarak 
meseleyi BM Güvenlik Konseyi’ne taşımıştır.
Kürtler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve 
kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir. Ancak 
Suriye topraklarının bir kısmını ele geçirmek 
ve buraya Suriye Kürdistan’ı demek emelinde 
olan, bu amaçla da Arapları öldüren ve tehcir 
edenlerin Suriye’yle uzaktan yakından ilişkil-
eri bulunmamaktadır. Suriye topraklarında 
terörist Öcalan’ın fotoğraflarını sallayanlar 
halletmemiz gereken sorunlarımızdandır. Onur 
sahibi her birey, barışçıl bir biçimde yurtların-
da yaşayan Afrin halkının yanında olacaktır. 
Afrin’i ele geçirenler nedeniyle birçok trajedi 
yaşayan göçmen halk, Afrin’in onurlu halkın-
dan bu kişileri içlerinden atmasını istemektedir.
Guta, İdlib, Der’a ve Rakka’daki masumları 
desteklediğimiz gibi, Afrin halkını da destek-
liyoruz. Birer insan ve birer Suriyeli olarak, 
milliyetçi, mezhepçi, ırkçı bir biçimde değil; 
kardeşleri, Suriye vatanının yurttaşları olarak 
onların yanındayız. Suriye’yi bölmeye çalışan 
her el, bütün yöntemler kullanılarak, kesil-
melidir.
Kürt kardeşlerimizin güven içerisinde olmasını 
ve tüm Suriyelilere yaptıkları gibi onlara da 
eziyet eden radikal PYD milislerinden kurtul-
malarını temenni ediyoruz.
Eski tarih, Müslümanları en merhametli fati-
hler olarak yazmıştır. Çağdaş tarih ise en mer-
hametli kurtarıcılar olarak Türkleri yazacaktır.

أعلنــت قــوات اجليــش الســوري احلــر عــن انطــاق معركــة 
لتحريــر  الرديفــة  الرتكيــة  القــوات  مــع  الزيتــون(  )غصــن 
 PYD تنظيــم  مــن  احمليطــة  والقــرى  عفريــن  وتطهــر 
األمــان  جلــب  أجــل  ومــن   ، االنفصاليــة  امليليشــيا 
واالســتقرار هلــا، واحلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية، 
العمليــة  يف  املشــاركة  القــوات  أّن  علــى  البيــان  وأّكــد 
ســتعمل حبساســية ابلغــة جتــاه عــدم اإلضــرار ابلســكان 
للميليشــيات  ســيكون  االســتهداف  وأّن  واألهــايل 
وســياراهتم،  وأســلحتهم  ومواضعهــم  ومقارهــم  املســلحة 
حتمــي  آمنــة،  منطقــة  إنشــاء  األخــرى  األهــداف  ومــن 
إىل  ابلعــودة  الراغبــن  للســورين  وتتيــح  الرتكيــة  احلــدود 

ســوراي.
أهــداف  اســتهدف108  أنــه  أعلــن  الرتكــي  واجليــش 
الدميقراطيــة يف عفريــن وحميطهــا خــال  لقــوات ســورية 
الســاعات األوىل مــن العمليــة، واملاحــظ عــدم حــدوث 
أي تدمــر يف القــرى والبلــدات الــي حــررت كمــا حــدث 
هــروب  بعــد  أهلهــا  إليهــا  عــاد  وقــد  الرقــة،  مدينــة  يف 
امليليشــيات، وقدمــت هلــم القــوات احملــررة الدعــم والغــذاء 

املنزليــة والطبيــة. واللــوازم 
وقــد عمــد احلــزب االنفصــايل إىل التطهــر العرقــي يف كل 
األمكنــة الــي بســط نفــوذه فيهــا، ومنــع الســكان العــرب 
األصليــن مــن العــودة إىل بيوهتــم ومدهنــم وقراهــم إال عــن 

طريــق كفيــل كــردي.
فيهــا  عــاىن  الســوري  الشــعب  علــى  مــرت  ســبع ســنن 
الكثــر مــن القتــل والتدمــر واخليانــة، الشــعب الســوري 
ظلــم كمــا أهلــه الكــورد يف عهــد النظــام األســدي اجملــرم، 
وبــداًل مــن وقوفهــم مــع الثــورة الســورية وقفــوا مــع الســفاح 

وســاندوه ومارســوا ذات الظلــم علــى الســورين.
ســبع ســنن مــن القتــل والتدمــر وحــى الكيمــاوي علــى 
الســورين ومل يتحــرك فيهــا اجملتمــع الــدويل املنافــق، وســارع 
للوقــوف ضــد هــذه العمليــة وأداهنــا وأوصلهــا إىل جملــس 

األمــن وهــي يف بداايهتــا.
األكــراد جــزء مــن النســيج الســوري ولــن يتمكــن أحــد 
ــر العــرب يف  مــن فصــل هــذه العــرى، لكــن مــن قتــل وهجَّ
منطقــة اجلزيــرة الســورية القتطــاع جــزء مــن أرض ســوراي 
وتســميتها كردســتان ســوراي ال ميتــون إىل ســوراي بصلــة، 
مــن يرفــع صــور أوجــان االرهــايب علــى األرض الســورية 
هم مشــكلتنا وجيب أن ينتهوا، كل الناس الشــرفاء تقف 
مــع أهــايل عفريــن املســاملن يف دايرهــم، وكل الضحــااي 
علــى  يســيطر  مــن  مبآســيهم  تســبب  الذيــن  واملهجريــن 
يطردوهــم  أن  الشــرفاء  عفريــن  أهــايل  يســألون  عفريــن، 

مــن بينهــم.
 نتعاطــف معهــم كســورين أبــرايء كمــا نتعاطــف مــع أهــل 
الغوطــة وإدلــب ودرعــا والرقــة، نتعاطــف معهــم إنســانياً 
وســورايً، إخــوة لنــا وشــركاء يف الوطــن الســوري، وليــس 
قومياً أو طائفياً أو عنصرايً، وكل يد متتد لتقســيم ســوراي 

جيــب برتهــا وبــكل الســبل.
وخاصهــم  الكــورد،  ألهلنــا  واألمــان  الســامة  نتمــى 
مــع كل  آذهتــم  الــي  املتطرفــة  البيــدي  ميليشــيات  مــن 
أبهنــم  املســلمن  القــدمي  التاريــخ  خلَّــد  لقــد  الســورين. 
أرحــم الفاحتــن، وسيســجل التاريــخ املعاصــر أن األتــراك 

احملرريــن.  أرحــم  هــم 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Zeytin Dalı

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أردوغان أبلغ ترمب بضرورة سحب قواته من منبج

الناتو بشأن )غصن الزيتون(: لتركيا الحق بالدفاع عن نفسها

Erdoğan Trump’a Kuvvetlerini Menbiç’ten Çekmesi Gerektiğini Söyledi

NATO’dan Zeytin Dalı Açıklaması: Türkiye’nin Kendini 
Savunma Hakkı Vardır

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı telefon görüşmesinde Amerikan Başkanı Donald Trump’a Suriye’nin kuzeyindeki Men-
biç’te bulunan kuvvetlerini geri çekmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, Washing-
ton’un Suriye’de güvenli bölgeyi konuşmadan önce güven inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili olarak “Diğer ülkeler 
gibi Türkiye’nin de kendini savunma hakkı vardır” şeklinde konuşurken, NATO ülkeleri arasın-
da en çok terör olayına maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي )مولــود جاويــش أوغلــو( إن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أبلــغ نظــره األمركــي دوانلــد 
ترمــب يف اتصــال هاتفــي بضــرورة ســحب القــوات األمركيــة مــن منطقــة منبــج مشــايل ســوراي.

وقال أوغلو على واشنطن بناء الثقة قبل احلديث عن منطقة آمنة يف سوراي. 

قــال: )ينــس ســتولتنربغ(، األمــن العــام حللــف مشــال األطلســي )الناتــو(، معلقــاً علــى عمليــة )غصــن الزيتــون(، إن )تركيــا 
كمــا ابقــي البلــدان هلــا احلــق يف الدفــاع عــن نفســها(، معتــرباً أهنــا مــن أكثــر بلــدان احللــف تعرضــاً لإلرهــاب.

الجيش التركي و)السوري الحر( يسيطران على جبل برصايا االستراتيجي
Türk Ordusu ve ÖSO Stratejik Öneme Sahip Burseya 

Dağı’nı Ele Geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında PYD/PKK 
kuvvetleriyle yaptığı şiddetli çatışmaların ardından Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’in doğusunda 
yer alan stratejik öneme sahip Burseya dağını ele geçirdi. 

ســيطر اجليش الرتكي و)الســوري احلر(، على جبل برصااي االســرتاتيجي شــرق مدينة عفرين مشايل ســوراي، بعد معارك 
عنيفة مع تنظيم )ب ي د/يب كا كا( اإلرهايب، يف إطار عملية )غصن الزيتون(.
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Yağmur, Sel ve Kar Yine Suriyelilerden Can Aldıاألمطار والسيول والثلوج تقتل المزيد من السوريين
Bu sene yaşanan soğuk dalgası ve yoğun kar ile yağmur Suriyelilerin sıkıntılarını daha da arttırdı. 
Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yanı sıra, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda 
kalanlar oldu. Ayrıca Lübnan, Ürdün ve Suriye’deki mülteci kamplarından bazıları sular altında kaldı.

تســببت موجــات الــربد واألمطــار الغزيــرة والثلــوج بــزايدة معــاانت الســورين هــذا العــام ، وقتلــت وشــردت املزيــد منهــم، وأغرقــت 
خميمــات اللجــوء يف لبنــان واألردن والداخــل الســوري. 
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أصبحت رئيســة بلدية غازي عنتاب )فاطمة شــاهن(، أول امرأة تركية حتصل على جائزة )مينرفا( 
اإليطاليــة، وذلــك يف حفــل أقيــم يف مدينــة رومــا، حتــت رعايــة الرائســة اإليطاليــة.

وســّلم الســيدة )شــاهن( اجلائــزة املديــر العــام للشــؤون األمنيــة والسياســية يف وزارة اخلارجيــة اإليطاليــة 
)لــوكا جيانســاني(، وقــال:

ــا، وقــد بذلــت جهــوًدا غــر عاديــة يف مســاعدهتم علــى  )إن تركيــا وطــن ألكثــر مــن 3 مايــن الجًئ
مســتوى احلكومــة واإلدارة احملليــة(.

ومــن جهتهــا، قالــت الســيدة )شــاهن( الــي تــرأس بلديــة واليــة غــازي عنتــاب الــي يبلــغ تعــداد ســكاهنا 
مليوان نســمة:

 )اســتضفنا لقرابــة 7 ســنوات 500 ألــف الجــئ ســوري يف مدينــة غــازي عنتــاب مــن )ذوي الســمعة 
احلســنة(، وهــذه اجلائــزة نتيجــة للجهــود املبذولــة يف تلبيــة احتياجــات الاجئــن، وهــذه البلــدة جعلــت 
طريــق اهلجــرة طريــق ســام ليعيشــوا بيننــا كإخــوة وأخــوات، بينمــا العــامل ال يفكــر مبــا يفعــل أمــام تدفــق 

الاجئن(.
وترّشــحت بلديــة غــازي عينتــاب يف العــام املاضــي جلائــزة نوبــل لدورهــا يف مســاعدة الاجئــن وتقــدمي 
مســاعدات إنســانية، واســتضافتها أكــرب عــدد مــن الاجئــن النازحــن يف العــامل، مبــا أهنــا أقــرب وجهــة 

لاجئــن اهلاربــن مــن احلــرب يف ســوراي.
ويقيــم جــزء بســيط مــن الاجئــن الســورين يف املخيمــات الــي تديرهــا الدولــة الرتكيــة، بينمــا يعيــش 

آخــرون يف املــدن املتوزعــة مــن غــازي عنتــاب إىل حــدود واليــة إســطنبول يف مشــال غــرب البــاد.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtalyan “Minerva” ödülünü alan ilk 
Türk kadını oldu. Ödül, İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın gözetiminde Roma’da 
gerçekleşen törenle verildi.
Fatma Şahin’e ödülünü takdim eden İtalya Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Si-
yasi İşler Genel Direktörü Luca Giansanti şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye üç milyondan fazla mültecinin vatanı olmuş ve hükümet ile yerel 
yönetimler düzeyinde mültecilere yardım etmek için olağanüstü çabalar sarf et-
miştir.”
Yaklaşık bir milyon nüfusu olan Gaziantep’in Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 
şöyle konuştu:
“7 yıldan bu yana Gaziantep’te 500 binden fazla Suriyeli mülteciyi misafir et-
tik. Bu ödül, mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan çabaların bir 
sonucudur. Bütün dünya burada ne yapacağını bilmezken, göç yolunu kalkınma 
yoluna, kardeşlik, barış yoluna çeviren bir coğrafya var.”
Geçtiğimiz yıl Gaziantep, mültecilere yaptığı insani yardımlar ve dünyada en fa-
zla mülteciyi ağırlayan şehir olması hasebiyle Nobel Ödülü’ne aday gösterilm-
işti. Aynı şekilde Gaziantep, Suriye’deki savaştan kaçan mültecilerin en yakın 
durağı konumundadır.
Suriyeli mültecilerin küçük bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurul-
muş olan mülteci kamplarında yaşarken, geri kalan mülteciler Gaziantep’ten İs-
tanbul’a kadar birçok farklı şehirde yaşamını sürdürmektedir.

م رئيسة بلدية غازي عنتاب لبذلها 
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تقــف املعارضــة الســورية، يف دراســة خياراهتــا مــن مؤمتــر (سوتشــي)، علــى 
مفــرتق طــرق، أحدهــا يهّمشــها، وآخــر حيــدث شــرخاً يف عاقــة أطيــاف 
املعارضــة املشــاركة يف الوفــد املوحــد هلــا، واثلــث ميكنــه أن يكــون ســبباً 
يف غضــب شــعيب بــن أوســاط حاضنــة الثــورة، مــن املتشــددين يف رفــض 

الــدور الروســي كمــاذ حلــل الصــراع الســوري.
وبــن اخليــارات الثاثــة املؤملــة، يف العمــل الديبلوماســي والسياســي، لوفــد 
يشــّق أوىل خطواتــه يف العمــل الوطــي املشــرتك، لفــرض خريطــة طريــق، 
يفــرتض أن تؤّســس لانتقــال السياســي إىل مــا بعــد النظــام االســتبدادي، 
ميكــن مناقشــة معطيــات وحتــوالت الصــراع الســوري مــن خــال الوقائــع 
امليدانيــة علــى األرض، ومــن خــال االصطفافــات الدوليــة املتحركــة تبعــاً 
للمعطــى األول، والظــروف احملليــة اخلاصــة هبــذه الــدول، وآاثر اســتمرار 
هــذا الصــراع علــى املنطقــة والعــامل، الــذي قطــف الثمــار، أو التداعيــات، 
املــرّة لتأخــر احلــّل يف ســورية، مــن خــال موجــات الاجئــن، أو مــن 
خــال انتشــار اإلرهــاب والتـــطرف، وتعميــم وحشــيته حيــث أمكــن لــه 

ذلــك هكــذا، ويف مناقشــة اخليــارات املذكــورة، ميكــن ماحظــة اآليت:
أواًل: إن ختلــي املعارضــة عــن دورهــا رمسيــاً، عــرب املشــاركة يف مؤمتــر (
القــادم، يعــي االنكفــاء إىل  العــام  سوتشــي)، املزمــع عقــده يف مطلــع 
دور املتفــرج، علــى حــدث ميكنــه قلــب املوازيــن داخــل منظومــة املعارضــة 
نفســها، حبيــث يصبــح خيارهــا حمــدداً اباللتــزام مبخرجــات منّصــة جديــدة 
)سوتشــي(، والــي قــد تُفــرض الحقــاً علــى املعارضــة، ضمــن مســاع دوليــة 
تشــبه مــا حــدث قبيــل االمجــاع علــى القــرار2254، الــذي يعتــرب اليــوم 
مرجعيــة رئيســة يف العمليــة التفاوضيــة، ومعلــوم أن مؤمتــر القاهــرة الــذي 
الــذي أنتــج مــا مســي منّصــة  انتــج منصــة القاهــرة، واجتمــاع موســكو 
موســكو، علــى رغــم رفــض املعارضــة، املتمثّلــة ابالئتــاف الوطــي آنــذاك 
املشــاركة بــكا احلدثــن، أداي إىل النــص عليهمــا يف القــرار األممــي ليصبــح 
ضــم هاتــن املنصتــن إىل وفــد املعارضــة التفاوضــي، مبثابــة حمــور للقــرار 
2254، وهــو مــا أنتــج اليــوم مؤمتــر الــرايض2، الــذي عقــد مؤخــراً، ومــن 
مث الوفــد املوحــد املشــارك يف اجلولــة الثامنــة مــن جنيــف، وأقصــد هنــا أن 
جتاهــل الوفــد الســوري املعــارض للمؤمتــر )سوتشــي( ال يعــي ابلضــرورة 
امكانيــة جتاهــل نتائجــه، وهــو األمــر الــذي جيــب أن تتنبــه لــه اهليئــة العليــا 
إبحــداث بدائــل مقنعــة، وليــس خبطــاابت إعاميــة شــهدان مثياهتــا يف 

الســنوات الســابقة علــى أحــداث متشــاهبة، مــن دون أن تفيــد شــيئاً.
اثنياً: يف حال انقسام املعارضة بن مؤيد للمشاركة يف مؤمتر )سوتشي( 
ورافــض لــه، علــى رغــم أهنمــا شــريكان يف وفــد واحــد، فــإن ذلــك يعــي 
أننا أمام ســيناريو مكرر ملؤمتر آســتانة، الذي رعته كل من روســيا وتركيا 
وإيــران، والــذي رفضتــه أطيــاف كثــرة مــن املعارضــة السياســية، واعتربتــه 
مؤامــرة روســية للتشــويش علــى مســار جنيــف األممــي، إال أنــه علــى رغــم 
اليــوم متممــاً، ويف كثــر مــن األوقــات قائــداً يف نتائجــه  ذلــك أصبــح 
امليدانيــة ملســار جنيــف السياســي، وأحيــاان متقدمــاً عليــه يف الطروحــات 
والتنفيــذ، ومــع كل هــذا فــإن ختصصــه يف اجلانــب العســكري وامليــداين/ 
املتعلــق ابإلرهــاب واحلــرب عليــه جعلــه، علــى رغــم التجاهــل األمركــي 
البنــاء  يتــم  أساســياً يف العمليــة التفاوضيــة الكليــة، إذ ابت  لــه، جــزءاً 
علــى خمرجاتــه داخــل جنيــف وخارجهــا، مــن خــال االتفاقــات الثنائيــة 
الروســية األمركيــة، أو الروســية مــع األطــراف احملليــة، وكان ميكنــه أن 
يتطــور ليأخــذ دوراً سياســياً، بيــد أن التدخــل األمركــي حــال دون ذلــك، 
ألســباب منهــا: واقــع الوجــود األمركــي، وشــراكاته مــع الطــرف الكــردي 

غــر املشــارك حــى اليــوم ابملســارات التفاوضيــة مجيعهــا.
عليــه  يضفــي  رمبــا  وهــذا  املشــاركة يف )سوتشــي(،  يبقــى خيــار  اثلثــاً: 
بعضــاً مــن )الشــرعية( الــي تبحــث عنهــا موســكو مــن جهــة، بيــد أن 
وفــد املعارضــة يف هــذا اخليــار يواجــه احتماليــة فقــدان حاضنتــه الشــعبية 
الــي ميتلكهــا مــن جهــة مقابلــة، وهــذه هــي املعادلــة الصعبــة الــي تواجههــا 
املعارضــة يف اختــاذ قــرارات مصريــة، بعيــداً مــن حــال التهييــج الشــعيب 

الــي متارســها أطــراف خــارج الوفــد. والقصــد أن هكــذا قــرار يفــرتض 
أن يتــم حتصينــه بنــوع مــن االمجــاع، يف املعارضــة، وابلتمســك ابلســقف 
التفاوضــي، ضمــن رؤاي واضحــة جتــرى إبتقــان شــديد فوائــد املشــاركة مــن 
عدمهــا، وتبقــي القــرار النهائــي بيــد جهــة متثــل فعليــاً هيكليــة جديــدة 
آلليــة اختــاذ القــرار الشــعيب، بعيــداً عــن احملاصصــات، وضمــن خيــارات 
مصلحــة الســورين وحاجتهــم إىل االنتقــال مــن الفعــل اإلعامــي إىل 

احلــل امليــداين بقــرار شــعيب مســؤول.
ولتحديــد هكــذا رؤاي ال بــد مــن وضــع الســورين بصــورة جــدول أعمــال 

أو أجنــدة )سوتشــي( وفــق رؤيــة موســكو الــي تفــرتض، أو تعتــزم:
-  إنشــاء جلنــة لصياغــة مســودة دســتور يتوقــع أن تقلــص صاحيــات 
الرئيــس، وأن تضبــط عــدد مــرات الرتشــح هلــذا املنصــب، مبرتــن متتاليتــن 
مبفعــول رجعــي، وهــو مــا يعــي اســتبعاد األســد مــن التســوية اجلديــدة 
تكتيكيــاً، وفــق النصــوص الدســتورية اجلديــدة الــذي جيــرى عليهــا اســتفتاء 

شــعيب خــال مــدة أقصاهــا مثانيــة أشــهر.
-  إنشاء جلنة حوار وطي متعددة املناطق تتبادل املشورات واملعطيات 
واملشــرتكات مــع اللجنــة الســابقة، وتفيــد ابلوصــول إىل تفامهــات شــعبية 

مــع الســورين داخــل ســورية وخارجهــا.
-  تبلــور املفاوضــات، يف مســار جنيــف، آليــة للعمــل علــى تفاصيــل 

العســكرية والسياســية والقضائيــة. امللفــات 
وضمــن هــذه األجنــدة فــإن النجــاح يف هــذه البنــود يعــي، علــى األرجــح، 
الوصــول إىل تفامهــات حــول شــخصية ســورية لقيــادة املرحلــة االنتقاليــة، 
مــن داخــل النظــام ولكــن ضمــن شــروط املعارضــة، الــي تفــرض أال تكــون 
هــذه الشــخصية شــاركت بســفك دم الســورين، قــراراً او فعــًا، وهــذا 
قبــواًل مــن  الشــخصية األكثــر  الشــرع(  مــا جعــل مــن )فــاروق  حتديــداً 
غرهــا، وهيــأ لــربوز امسهــا كشــخصية توافقيــة شــعبية ودوليــة، مــن دون أن 
يعــي ذلــك أن األســد أو رمــوز حكمــه وافقــوا علــى هــذا اخليــار، أو أن 
)الشــرع( طرف يف اتفاق حصل بن الروس والدول الراعية )لسوتشــي( 

املقبــل علــى مهــل.
وعلــى هــذا ميكــن البحــث يف مشــاركة املعارضــة مــن عدمهــا يف املؤمتــر، 
مــن خــال الســؤال عــن إمــكان املشــاركن يف كســب معركــة التفــاوض يف 
)سوتشــي(، وإمــكان صياغــة خمرجاتــه مبــا خيــدم تنفيــذ القــرارات الدوليــة 
مــن )جنيــف1 و2118 و(2254، مبــا يفــرض التنفيــذ الفعلــي وخاصــة 
املتعلقــة  القــرار 2254(  مــن  ) 13و14 و15  ابلفقــرات  يتعلــق  مــا 
إبجــراءات بنــاء الثقــة، الــي تتحــدث عــن إطــاق ســراح املعتقلــن وفــك 

احلصــار عــن مجيــع املناطــق ووقــف العمليــات القتاليــة؟.
وهــذا يقــود إىل ســؤال آخــر عــن نقــاط القــوة يف رفــض املشــاركة، وانتظــار 
مــا ســتؤول إليــه النتائــج، الــي يتــم إقرارهــا بعيــداً مــن املعارضــة ويف غياهبــا، 
النظــام احلــايل، واالنتقــال إىل  الثــورة يف إهنــاء  ومبــا ال يضمــن مصــاحل 
مرحلــة بنــاء ســوراي جديــدة، وفــق األســس الــي قامــت عليهــا القــرارات 
الــازم  الشــرط  للبــدء يف عمليــة إعمارهــا وهــو  إليهــا،  املشــار  الدوليــة 
لذلــك؟. إن البحــث يف خيــارات املعارضــة يف هــذه املرحلــة حيتــاج مــن 
الوفــد، ومــن رئيســه )نصــر احلريــري( مــن موقعــه يف املســؤولية، إىل أكثــر 
مــن قبولــه الرؤيــة احملاصصيــة، والــي جتعلــه علــى شــفا حفــرة مــن االهنيــار 
احملتــوم، بســبب آليــة جتميعــه القســرية مــن جهــة، والقــرارات الضمنيــة 
املســبقة حــول املؤمتــر، لــكل مكــون مــن مكــوانت الوفــد املعــارض مــن 
جهــة أخــرى، مــا يســمح لنــا ابلعــودة إىل احلديــث عــن ضــرورة انعقــاد 
مؤمتــر وطــي ســوري، يتيــح مشــاركة كل الشــرائح الســورية املعارضــة ابختــاذ 
قــرار يقــوي الوفــد، ويدعــم مواقفــه ســواء الرافــض للمشــاركة أم القابــل 
هبــا، بعــد أن أصبــح هــذا الوفــد دون أي مســاندة دوليــة حقيقيــة تذكــر، 
وأصبــح ال ميلــك تــرف االختيــار أصــًا، ألن كل مــا يتعــرض لــه اليــوم 
يصــب يف خانــة إمــا أن يكــون موجــوداً، أو يتــم تصنيــع البديــل، وعــن 

أي بديــل نتحــدث؟.

كنــا يف إيــران، وهــا أننــا نتابــع الوضــع يف تونــس، وكذلــك يف الســودان، 
وقبلهــا يف املغــرب، والســبب يف كل هــذا احلــراك واحــد: زايدة الضرائــب 
وزايدة األســعار، حيــث حفلــت ميزانيــات هــذه الــدول، ودول أخــرى 
مل تدخــل علــى خــط احلــراك بعــد، بــزايدات يف الضرائــب ويف األســعار، 
وميــل شــديد إىل اخلصخصــة، وهــي السياســة املرتبطــة بشــروط صنــدوق 

النقــد الــدويل، والــي علــى ضوئهــا يســمح بتقــدمي قــروض للــدول. 
تــربّر كل هــذه الــدول اخلطــوات اجلديــدة ابألزمــة االقتصاديــة، وضعــف 
املــوارد واحلاجــة لاســتدانة، وهــي تضغــط علــى الشــعب، لكــي يتحمــل 
وزر ذلــك، علــى أســاس أن هــذه السياســة ســوف تفضــي إىل جتــاوز 
أجــل  مــن  الشــعب  )عصــر(  جيــب  حيــث  )الرفــاه(،  وحتقيــق  األزمــة، 
)جتــاوز األزمــة(، لكــن هــل بقــي مــا )يُعصــر( عنــد الشــعب؟ لقــد )ُعصر( 
إىل حــّد أنــه قــام بثــورة يف تونــس، هــذه األايم هــي ذكراهــا الســابعة، 
وامتــدت إىل مصــر واليمــن والبحريــن وليبيــا وســورية حينهــا، فهــل حيتمــل 

)عصــراً( جديــداً؟. 
مــا ميــاَرس هــو سياســات طبقــة مســيطرة، تريــد ســرقة الديــون الــي تُلقــى 
أعباؤها على الدولة، ومن مث الشعب، وتنهب الشعب بزايدة استغاله 
عــرب الضرائــب الــي ُيســرق جــزء منهــا، ويذهــب اجلــزء اآلخــر ســداداً 
ألقســاط وفوائــد الديــون، كمــا عــرب رفــع أســعار الســلع الــي حيتكرهــا 
النقــد  بشــروط صنــدوق  األمــر  يتعلــق  ابلتــايل، ال  )مافيــوز( ســلطوي 
الــدويل فقــط، بــل مبصــاحل الطبقــة املســيطرة الــي أقامــت اقتصــاداً يصــّب 
يف متركــز الثــروة بيدهــا، وينــزح جــزء كبــر منــه إىل الطغــم اإلمربايليــة، وهــي 
تزيــد مــن هــذا التمركــز، ألن الرتاكــم العاملــي ابت متســارعاً بشــكٍل ال 
مثيــل لــه، وهــي لكــي تبقــى مســيطرًة حتتــاج إىل مســارعة الرتاكــم كذلــك، 
وليــس مــن خيــار ســوى النهــب املتزايــد للشــعب، هلــذا )ختصخــص( مــا 
تبقــى بيــد الدولــة، والــذي هــو )معطــى طبيعــي( للشــعب، مثــل التعليــم 
والصحــة واخلدمــات العامــة، وهــو الســبب الــذي جيعــل الشــعب يدفــع 
الضريبــة، هــذه الضريبــة الــي هــي مــن أجــل خدماتــه العامــة والتعليــم 
)املافيوزيــة(  الطبقــة  أن  مبعــى  الدولــة،  هبــا  تتكفــل  والــي  والصحــة، 
املســيطرة ابتــت تتخلــى عــن دور )طبيعــي( للدولــة، عــرب خصخصــة 
علــى  تتحّصــل  زالــت  مــا  نفســه،  الوقــت  القطاعــات، ويف  هــذه  كل 
الضرائــب، وتزيــد منهــا بشــكل متســارع، لتصبــح هــي الدخــل الرئيســي 

مليزانيــة الدولــة. 
هــذه الوضعيــة هــي الــي توجــد الفــارق الطبقــي الكبــر بــن أقليــة تتحّكــم 
يف معظــم الثــروة، وتراكــم الرأمســال، وأغلبيــة كبــرة مــن الشــعب ال تعــرف 
منهــا  ويندفــع جــزء كبــر  مريــع،  إمــاق  تعيــش حالــة  تعيــش.  كيــف 
حنــو املــوت جوعــاً، هــل بعــد ذلــك ميكــن الســؤال عــن أســباب حــراك 
الشــعوب؟ أو قبــول خطــاب الطبقــة املســيطرة الــذي يعــزو كل حــراك إىل 

)مؤامــرة( بعــد أن تكــون قــد أوصلــت الشــعب إىل هــذه احلالــة؟.
رأمساليــة األطــراف كلهــا كذلــك، ومل يعــد لديهــا خيــار يف ظــل التمركــز 
العاملي عايل املستوى للثروة سوى أن مُتعن يف النهب الفظيع، والنتيجة 
البســيطة أن الشــعوب ســتثور حتمــاً، هــذا مــا حــدث يف املوجــة األوىل 
ســنة 2011، وهو يفتح على موجٍة اثنيٍة بعد ســبع ســنوات، وســيبقى 
الوضــع ثــورايً إىل أن يُفــرض بديــل جــذري، وليــس مــن خيــار عــن بديــل 
جــذري، حيــث ولكــي تعيــش الشــعوب، ال بــّد مــن جتــاوز الرأمساليــة 
برّمتهــا.  ليــس لــدى النظــم خيــار ســوى زايدة الضرائــب ورفــع األســعار 
املســيطرة،  لطبقتهــا  للثــروة  أضخــم  مراكمــة  تريــد  فهــي  واخلصخصــة، 
وهــذا يعــي أن الشــعوب ســتنتفض، ســتثور، ابحلتــم، وال يســعى أحــد 
إىل قبــول نظريــة املؤامــرة الــي هــي )ضحكــة ســخيفة( يكّررهــا إعــام 
النظــم، للتغطيــة علــى عمليــة النهــب الــي متارســها الطبقــة املســيطرة، 
املافيــا املســيطرة، والــي ال تســتطيع ســوى أن تزيــد يف هنــب الشــعوب، 

لكــي تبقــى مســتقرّة يف ســّلم الرتاتبيــة كرأمساليــة طرفيــة. 
مل تعد الشعوب تطيق حتمُّل وضعها، هذه هي حلظة الثورة.
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يف امتــداٍد غــر خــاف ملواقف)تركيــا ـ إيــران ـ روســيا( مــن املســألة الكرديــة، الــي 
جتلَّــت يف املوقــف املنســجم مــن انتخــاابت إقليــم كردســتان، لانفصــال عــن العــراق، 
الــي بــدأت يف يــوم االثنــن: 25/ 9/ 2017، الــي ابت مــن املرّجــح فيهــا اخنــراط 
األكــراد يف املشــروع األمريكــي، يف إعــادة تشــكيل خارطــة املنطقــة علــى أســاس: 
إثــّي، وطائفــّي، وذلــك يف رغبــة منهــا جلــّس نبــض دول وشــعوب املنطقــة، ملعرفــة 
مــدى اســتعدادها، لاخنــراط يف مشــروعها يف إعــادة رســم خارطــة املنطقــة، حيــث 
قامــت أمريــكا ابســتمالة عــدد مــن التنظيمــات الكرديــة، بغــض النظــر عــن إرثهــا 
السياســّي الثــورّي ذي النزعــة اليســارية، أو حتالفاهتــا العســكرية مــع الــروس أو مــع 

النظــام، لتكــون أدواٍت هلــا يف تنزيــل هــذا املشــروع علــى خارطــة املنطقــة.
األمــر الــذي جعــل هــذه التنظيمــات تبتعــد ابلكليّــة عــن املشــروع الوطــّي اجلامــع 
لعمــوم الســورين، يف حتركهــم يف آذار 2011، واســتخفافهم كثــرًا خبطــورة حتركهــم 
حمليًّــا،  املتماســك:  الصــّد  حبائــط  اصطــدم  الــذي  االنفصــايل،  املســعى  هــذا  يف 

وإقليميًّــا، وحــى مــن أطــراف دوليــة، كروســيا والصــن.
فاالخنــراط الروســّي يف امللــّف الســورّي، علــى مــا فيــه مــن مباينــة إلرادة الســورين 
يف مناهضتهــم النظــام، إالّ أنــه يبقــى حمافظًــاً علــى وحــدة اجلغرافيــة الســورية، علــى 
اجلغرافيــة  هــذه  متزيــق  يعنيهــا كثــرًا  الــي ال  ذلــك،  األمريكيــة يف  الرؤيــة  خــاف 
املنطقــة،  يف  هلــا  اســرتاتيجين  حلفــاء  تداعياهتــا  طالــت  ولــو  حــى  وتشــظيتها، 

كانعــكاس لنظريــة الفوضــى اخلاقــة، الــي بّشــرت هبــا كثــرًا الوزيــرة )رايــس(.
ووفــق ذلــك ميكــن قــراءة هــذا االنســجام هلــذه الــدول الثــاث، يف املوقــف احلــايل 
مــن التحــّرك الرتكــّي، حنــو وأد مســاعي عــدد مــن الفصائــل الكرديــة، للســر حنــو 
االنفصــال عــن دمشــق، وهــو املســعى الــذي ترفضــه ـ علــى حــّد ســواء ـ فصائــل 
املعارضــة والنظــام، وتتوجــس خوفًــا مــن تشــظياته دول اجلــوار، كرتكيــا واألردن، 
تشــعر  الــي  والصــن،  عــن روســيا،  وإيــران، انهيــك  األخــرى كالســعودية  وحــى 

خبطــورة القبــول هبــذه املخططــات علــى أمنهمــا القومــّي.
ــر كثــٌر مــن املراقبــن املواقــف املؤيــدة للتحــرُّك الرتكــي يف إطار)غصــن  وهبــذا يفسِّ
الزيتــون(، ومبشــاركة واســعة مــن فصائــل املعارضــة الســورية، ذات األبعــاد احملليــة.
قــد  صفقــة  مَثَـّـة  أّن  إىل  يذهبــون  الكرديــة،  الوحــدات  مســؤويل  جعلــت  لدرجــة 
ُعقــدت، وكانــوا هــم مثنهــا مــن حتــت الطاولــة، فالــروس قــد قلبــوا هلــم ظهــر املِجــّن، 
واإليرانيــون ال يُعروهنــم اهتماًمــا، والنظــاُم ملتــزٌم ابلتوجيهــات الــي صــدرت منهمــا، 
بــرتك هــذه الوحــدات املنخرطــة يف املشــروع األمريكــي، تئــّن كثــرًا حتــت ثقــل اآللــة 

العســكرية الرتكيــة.
وكعــادة األمريــكان يف التخلــّي عــن أصدقائهــم عنــد اصطــدام مشــروعهم حبائــط صــّد 
قــوّي، ســرعان مــا تركوهــم يف منتصــف الطريــق، وابتــوا يعيــدون قــراءة املشــهد مبــا 
يتفــق مــع الرؤيــة الرتكيــة، يف انتظــار أن تنضــج ظــروف إنضــاج مشــروعهم مســتقبًا.

رايح  لتغــرُّ  نظــرًا  العــذاابت،  مــن  مزيــًدا  األكــراد  ســيدفع  احلــن  ذلــك  وحــى 
التحالفــات السياســية، علــى غــرار مــا كان مــن االحتــاد الســوفييي، مــع كردســتان 
إيــران، أايم مجهوريــة )مهــاابد(، يف  31 آبذار ســنة 1947، عندمــا أعــدم )قاضــي 
حممــد(  يف ســاحة عامــة يف مدينــة )مهــاابد(، وانســحب )مصطفــى البــارزاين( مــع 
جمموعــة مــن مقاتليــه مــن املنطقــة، وكــذا مــن األمريــكان مــع كردســتان العــراق، يف 
األول مــن تشــرين الثــاين ســنة 2017، عندمــا انقلبــت الطاولــة بوجــه )مســعود 
بــرزاين(، واآلن مــن الــروس واألمريــكان مــع كردســتان ســورية، يف 20 كانــون األول 
2018، حيث تُرك )ســيبان محو وصاحل مســلم( وحيدين يواجان قوة األانضول.

كلمــا أردت أن أكتــب عــن مفاوضــات جنيــف خشــيت أن 
أنســى آخــر رقــم هلــا فأأتكــد وأتثبــت، فــكل اجلنيفــات بعــد 
األوىل متشــاهبة متماثلــة متطابقــة. الــكل يعلــم عــن سويســرا 
والســام،  احليــاد  رمــوز  فيهــا كل  أن  حتديــداً  جنيــف  وعــن 
فهــي مقــر هــام ملنظمــة األمــم املتحــّدة، ومقــر )ملنظمــة الصحــة 
العامليّــة( و)الصليــب األمحــر(، ومقــر )ملنّظمــة التجــارة العامليــة(، 
)ملنّظمــات  ومقــر  الفكريّــة(،  امللكيّــة  )منّظمــة  مقــّر  وكذلــك 
وفيهــا  الدوليــة(،  العمــل  )ملنظمــة  ومقــّر  اإلنســان(،  حقــوق 
عقــدت الكثــر مــن اتّفاقيّــات الســلم والســام الدوليــن، إال 
مفاوضــات القضيــة الســورية فلــم تفــض رغــم ســباعيتها إال إىل 
شــراكة عامليــة دوليــة يف قتــل الســورين ومــن مل يشــارك يتفــرج.

تفرًٌّج عاملي غري مسبوق ويزداد.
سويســرا قــد تكــون لــكل العــامل دولــة للســام ولكنهــا للســورين 
للقتــل واإلابدة يف  الــازم  الوقــت  فيهــا  الاعبــون  يوفــر  دولــة 

ســورية، وهــا حنــن قــد عــدان جلنيــف مــرة اثمنــة.
قــد يظــن البعــض أن الــروس قــد فشــلوا، ألن جهودهــم احلثيثــة 
وتطعيــم  هتجــن  يف  اجلديــدة  وتفامهاهتــم  العديــدة  وجوالهتــم 
هيئــة التفــاوض يف )الــرايض 2( قــد فشــلت وأن احلاضريــن قــد 
أفشــلوا الرغبــة الروســية واجلهــود الروســية إلعــداد هيئــة تفــاوض 

جديــدة تقبــل ببقــاء بشــار األســد.
ولكــن الــروس يف احلقيقــة إمنــا خيتــربون ويقيســون يف الــرايض، 
ســيحضر  الــرايض  يف  بوتــن  منــدوب  أن  اجلميــع  ظــن  لقــد 
االجتماعــات ولكنــه يف احلقيقــة ســبق الوفــود واألفــراد وبــدأ 

يراقــب مــن بعيــد ويقيــس:
مرحلــة  إىل  العــام  الســوري  الثــوري  اجلمــع  وصــل  هــل   -
االستسام والقبول ببشار األسد ليرتشح ويفوز يف انتخاابت 

مبكــرة أم ليــس بعــد؟.
أغلــب الذيــن ذهبــوا إىل الــرايض )إذا اســتثنينا منصــات النظــام( 
خاضعــن للضغــط مــن اجلمــع الثــوري الســوري العــام الــذي 

يراقــب اجلميــع يف كل شــاردة وواردة.
وهيــكل،  إطــار  لــه  وليــس  منظــم  غــر  ســوري  ثــوري  مجــع 
ولكنــه متفــق ومتحفــز ابجتــاه واحــد ورأي واحــد: )ال مــكان 
لبشــار األســد(. وكان املــراد مــن مؤمتــر الــرايض جــر اجلميــع 
إىل الرضــوخ لبقــاء األســد. وبعــد أن أجــرى الــروس االختبــار 
مــا  امليــدان إلكمــال  إىل  فســيعودون  ينجــح،  الــرايض ومل  يف 
بــدأوه أصــاً وهــو احلســم العســكري الكامــل والســيطرة علــى 
األرض كلهــا. والعــودة جلنيــف ســتعطي الوقــت جمــدداً جلــوالت 
عســكرية روســية مبيدة مهلكة الســتهداف ما تبقى من أراض 
الســورين  املدنيــن  مــن  للمزيــد  ســحق  هنــاك  فيكــون  حمــررة 
وبشــكل كتلــوي مــع هجمــات بريــة ميليشــياوية إيرانيــة لكســب 

املزيــد مــن املناطــق وقضــم املزيــد مــن األراضــي.
ومع وجود املزيد من االجتماعات )األستانية( فإهنا ستحرص 

علــى جتميــد البــارد مــن اجلبهــات وتفكيــك اجلامــد منهــا بشــكل 
هنائــي، وســيتم الرتكيــز علــى جبهــات )جوبــر وحرســتا( الــي 
لبشــار  العســكرية  الوحــدات  مــن  تبقــى  مــا  أقــوى  اســتنزفت 

األســد اســتنزافاً مؤثــراً.
دمــاء  علــى  تقتــات  للوقــت  جديــدة  مضيعــة  )جنيــف 
الســوريني(: قــول ليــس ألحــد املعارضــن أو الثــوار، بــل هــو 
حلبيــب ســلمان أحــد أعضــاء الوفــد اإلعامــي املرافــق لوفــد 
النظــام يف آخــر جولــة يف جنيــف وهــو قــول غايــة يف الدقــة 
ولكنه ال ينطبق على السورين املؤيدين للنظام على اختاف 
يف  املســتهدفن  املســتباحن  املدنيــن  يصــف  بــل  دوافعهــم 
املناطــق احملــررة. الذيــن يف الــرايض غــادروا ســعداء ويتحضــرون 
ملفاوضــات مباشــرة مــع وفــد النظــام يف جنيــف ويقــول أحدهــم: 
)لــن نــرتك هــذه املــرة وســيطاً بيننــا وبــن النظــام.. إذ ال نعلــم 
مــا ينقــل ومــا حيــرِّف ...ســنتفاوض مباشــرة(. ســيتفاوضون مــع 
وفــد النظــام وكل أفــراد هــذا الوفــد مــن ضبــاط املخابــرات برتــب 
وبــدون رتــب. ســيتفاوض وفــد اهليئــة اجلديــدة مــع أعــى أفــراد 
خمابــرات بشــار األســد وجهــاً لوجــه. أجهــزة املخابــرات بــكل 
أنواعهــا وفروعهــا ومندوبيهــا يف الــوزارات والســفارات هــي يــدا 
بشــار األســد، ومفاوضــو املعارضــة سيســتمرون يف مفاوضــة 

يــدي بشــار األســد لقطــع رأس بشــار األســد!!!.
مفاوضــة إلقنــاع أيــدي النظــام بقطــع رأس النظــام، ولكــن 

هــذه املــرة وجهــاً لوجــه.
ســيذهب وفــد جديــد إىل سويســرا وســيوفر املزيــد مــن الوقــت 
مل  الــذي  الوحيــد  األمــر  لينفــذوا  وللنظــام  ولإليرانيــن  للــروس 
أحنــاء  العســكري يف كل  يفكــروا يف ســواه، أال وهــو احلســم 

ســورية املفيــدة وغــر املفيــدة.
لقــاءات  ولكــن  القتــل  إلهنــاء  اللقــاءات  فيهــا  تعقــد  جنيــف 
جنيــف حــول القضيــة الســورية ســرتتد علــى الســورين وأطفــال 
الســورين انراً ونــكااًل وواباًل، ويشــرتك يف تنفيــذ ذلــك العــامل 

كلــه، كلٌّ بطريقتــه.
كثــرون ال يعلمــون أن يف سويســرا رمــز غريــب مفــزع شــاذ ال 
يبعــد كثــراً عــن مــكان لقــاءات جنيــف، وهــو متثــاٌل ُنصــب يف 
وســط مدينــة بــرن -العاصمــة السياســية لسويســرا- يف عــام 
1546 م، وهــو عبــارة عــن منحوتــة لرجــل يبتلــع طفــًا صغــراً 
ويضــع إبحــدى يديــه نصفــه يف فمــه، ويف يــده األخــرى كيــس 
حيتــوي علــى بعــض األطفــال املذعوريــن، والغريــب ان علمــاء 
اآلاثر يف سويســرا واخلــرباء مل يســتطيعوا إىل اليــوم معرفــة قصــة 
هــذا التمثــال القبيــح ورمزيتــه وملــاذا مت حنتــه علــى هــذا الشــكل 

الغريــب؟؟!!.
لعلها رمزية ختص السورين:

مــن  املزيــد  املزيــد  يبتلــع  مــوٌت  جنيــف  يف  الضائــع  )الوقــت 
أطفاهلــم(.

 على )غصن الزيتون( 
ٌ

أيها السوريون جنيف تبتلع أطفالكمإطاللة

كاتب وباحث سوري- رئيس هيئة اإلنقاذ السورية من مدينة حمص.أكاديمي ومفكر سوري

د. أسامة الملوحي  د. محمد عادل شوك
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تــزداد معــاانة الاجئــن الســورين يف لبنــان بســبب تقييــد حركتهــم وماحقتهــم أمنيــاً، ابلتزامــن مــع إيقــاف برانمــج 
األغذيــة العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة تقــدمي املســاعدات الغذائيــة إىل اآلالف منهــم، حبجــة منــح املســاعدات إىل 

الجئــن آخريــن أكثــر عــوزاً. 
وأقــدم الجــئ ســوري، يــوم األربعــاء املاضــي، علــى االنتحــار بســكب البنزيــن علــى جســمه وإضــرام النــار فيــه أمــام 
مركــز اتبــع ملفوضيــة شــؤون الاجئــن، احتجاجــاً علــى قطــع املســاعدات األمميــة عنــه وعــن عائلتــه الــي تضــم أربعــة 

أطفــال، قبــل نقلــه إىل املستشــفى لعاجــه مــن حــروق مــن الدرجــة الثالثــة.
ويقول رجل أعمال ســوري مقيم يف بروت، لـ )العريب اجلديد(: ممنوع أن يعمل الســوري يف لبنان ســوى بقطاعي 
الزراعــة والبنــاء، حــى لــو كانــوا مــن خرجيــي اجلامعــات، وهــذا إن توفــرت تلــك األعمــال... العمــال الســوريون 
منتشــرون يف الشــوارع ينتظــرون أن أييت رب عمــل أو صاحــب حاجــة طلبــاً لعامــل، فيرتاكضــون حنــوه ليؤمنــوا قــوت 

يومهــم.
ويضيــف رجــل األعمــال الــذي طلــب عــدم ذكــر امســه، ) ليــس مجيــع الســورين الجئــن يف لبنــان، إذ يوجــد حنــو 
500 ألــف ســوري مقيــم منــذ زمــن، ولديهــم جنســية أو إقامــة، كمــا أن هنــاك حنــو 500 ألــف ســوري نزحــوا منــذ 

2011، ميتلكــون وضعــاً قانونيــاً وليســوا الجئــن.
ويشــر إىل أنــه )رغــم القيــود املصرفيــة الــي وضعهــا لبنــان علــى الاجئــن الســورين، مــا زالــت إيداعاهتــم هائلــة، كمــا 

أن العقــارات يف لبنــان تعــاين مــن ركــود نتيجــة القيــود املفروضــة علــى الســورين.
وكان لبنــان قــد ألغــى دخــول الســورين بغــرض التســوق، والــذي كان يتيــح لــآالف الدخــول ملــدة يــوم واحــد، كمــا 
رفعــت املبلــغ الواجــب محلــه مــن الســورين الداخلــن إىل لبنــان بغــرض الســياحة مــع احلجــز الفندقــي، مــن ألــف إىل 
ألفــي دوالر، كمــا أعلــن األمــن العــام اللبنــاين، يف بيــان عــن معايــر جديــدة مشــددة لتنظيــم دخــول الســورين إىل 

لبنــان واإلقامــة فيــه.
مســات الدخــول: ومت حبســب البيــان، توزيــع الســورين الراغبــن بدخــول لبنــان إىل فئــات حســب الغــرض مــن الــزايرة 
ومدهتــا، ويتوجــب علــى الداخــل بغــرض الســياحة أن يكــون لديــه حجــز فندقــي خطيــاً، ومبلــغ يــوازي ألفــي دوالر 
أمركــي، وهويــة ســليمة، وجــواز ســفر، إضافــة إىل دفــرت العائلــة إذا كانــت عائلتــه برفقتــه، لُيمنــح مســة دخــول ســياحية 

تتناســب مــع مــدة احلجــز الفندقــي، علــى أال تتجــاوز أســبوعن.
وأمــا الداخــل بغــرض االســتثمار والعمــل، فــا تزيــد فــرتة الســماح عــن شــهر، وتتطلــب مــا يثبــت صفــة الزائــر، وجيــب 
أن ميتلــك بطاقــة وظيفــة، أو بطاقــة نقابــة، أو إقامــة يف اخلــارج مــدّون عليهــا املهنــة، كمــا ميكــن حلاملــي إفــادات 
صــادرة عــن )احتــاد املصدريــن الســوري(، أو كتــاب صــادر عــن )غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا(، مبــا فيهــا جلنــة 
صناعــة الســينما والتلفزيــون، أو بطاقــات عضويــة صــادرة عــن )احتــاد غــرف الســياحة( يف خمتلــف املناطــق الســورية، 
الدخــول بــزايرة عمــل. وحيتــاج القادمــون للدراســة إىل هويــة ســليمة وجــواز ســفر، والشــهادات الــي اســتحصل 
عليهــا، واملطلوبــة النتســابه إىل جامعــة، ومُينــح مســة ملــدة ســبعة أايم، وبعــد إثبــات التســجيل مينــح إقامــة دراســية.

وحيتاج الســوري الذي ميلك عقاراً يف لبنان إىل ســند ملكية، ويســمح ألحد أفراد عائلته البالغن الدخول بشــكل 
منفــرد إذا أبــرز نســخة عــن ســند امللكيــة مــع دفــرت العائلــة، ومينــح إذن دخــول ملــدة أســبوعن قابلــة للتجديــد مــرة 
واحــدة، ويف حــال رغــب املالــك ابإلقامــة، عليــه أن يقــدم تعهــداً بعــدم العمــل مــع مســتند أتمــن املعيشــة، وعندهــا 

مينــح إقامــة ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد.
وأمــا الســوري املســتأجر لعقــار فيحتــاج إىل عقــد إجيــار أو نســخة مصدقــة مــن البلديــة، مــع تعهــد بعــدم العمــل، 
حيــث مينــح إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنة، كمــا مينــح أهــل املســتأجر إذن دخــول ملــدة أســبوعن مــع تعهــد ابملســؤولية.

وللعــاج الطــيب يف لبنــان، حيتــاج الســوري إىل تقاريــر طبيــة أو إفــادة متابعــة عــاج لــدى إحــدى املستشــفيات أو 
لــدى أحــد األطبــاء، ومُيكــن أن يرافقــه أحــد أفــراد عائلتــه علــى أن يشــار علــى جــواز ســفر أو بطاقــة دخــول كل 

منهمــا أنــه دخــل برفقتــه ويغــادر معــه، ومينــح إذن الدخــول ملــدة 72 ســاعة قابلــة للتجديــد.
وأمــا الســوريون الداخلــون إىل لبنــان ملراجعــة ســفارة أجنبيــة تقدمــوا هلــا بطلــب هجــرة، فطلــب لبنــان إحضــار أوراق 
ثبوتيــة، مــع أوراق تثبــت صحــة دعوتــه للســفارة، ومينــح إذن دخــول ملــدة 48 ســاعة جتــدد ملــرة واحــدة وملــرة مماثلــة 
بعــد إبــراز أي مســتند يثبــت ذلــك مــن قبــل الســفارة، وميكــن متديــد إذن الدخــول ملراجعــة الســفارة لليــوم الــذي يلــي 

موعــد الســفارة، مبــا يثبــت ذلــك، علــى أال تتعــدى مــدة إقامتهــم 15 يومــاً مــن اتريــخ الدخــول.
حقــوق الالجئــني: ويقــول رئيــس جتمــع احملامــن الســورين األحــرار برتكيــا، غــزوان قرنفــل، إن )لبنــان ليــس مــن 
الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة حقــوق الاجئــن، لكــن هــذا ال يعفيهــا مــن التزاماهتــا األخاقيــة وال القانونيــة جلهــة 
التزامهــا ابلشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان جتــاه الاجئــن الســورين، فهــؤالء ليســوا أرقامــاً يف ســجات مفوضيــة 
الاجئــن الــي تتقاضــى منهــا احلكومــة اللبنانيــة معــوانت ماليــة وعينيــة لاجئــن الســورين، وإمنــا هــم بشــر جيــب 

أتمــن احتياجاهتــم األوليــة الــي حتفــظ كرامتهــم كبشــر، وعــدم التضييــق عليهــم بقــرارات وإجــراءات جمحفــة(.
ويضيــف قرنفــل لـ)العــريب اجلديــد(: )التعليمــات األخــرة متثــل أحــد أشــكال التضييــق علــى الســورين الــي تتناقــض 
ابلضــرورة مــع التزامــات الدولــة اللبنانيــة جتــاه حقــوق اإلنســان، ابعتبارهــا واحــدة مــن الــدول املوقعــة علــى اإلعــان 
العاملــي حلقــوق اإلنســان(. ويشــر القانــوين الســوري إىل أن )دراســات عــدة أكــدت إســهام  الاجئــن بشــكل 
إجيايب يف االقتصاد اللبناين، وهذا يدحض كل مزاعم الســلطات اللبنانية املتعلقة ابلعبء الذي يشــكله الســوريون 

علــى اقتصادهــم(.

حيــاول إعــام النظــام وإعــام األنظمــة وامليليشــيات املتحالفــة معــه إقنــاع الســوريون أبن النظــام قــد انتصــر 
واســتوىل علــى 55٪مــن جممــل األراضــي الســورية، وعلــى املعارضــة أن تعــرتف هبزميتهــا وأن تستســلم 
لشــروط وإمــاءات النظــام والــروس - وحــى حــزب هللا - يف املوافقــة علــى احلــل السياســي الــي ينســجم 
مــع اســتمرار النظــام وأتبيــده، ووصلــت األمــور عنــد الــروس أبن يدعــوا املعارضــة الــي يوافقــوا عليهــا 
أمثــال قــدري مجيــل ومــن لــف لفــه ليوقعــوا معهــم علــى عقــد اإلذعــان األخــر ليحافظــوا علــى النظــام 
التابــع كليــة هلــم ، وحيافظــوا علــى وجودهــم الضاغــط يف ســورية وينهبــوا الثــروات الســورية املتوفــرة، مث 
بعــد ذلــك اليهمهــم إذا أعيــد اعمــار ســورية او اذا ســاد اخلــراب والســؤال هــل انتصــر النظــام فعــا ؟ 

وعلــى مــن؟.
واجلــواب األكيــد أن النظــام مل ينتصــر علــى أحــد، لقــد اســتطاع الــروس والتحالــف الــدويل هزميــة القــوى 
املتطرفــة أي داعــش مث النصــرة، هــذه القــوى الــي جلبــت اجليــوش األجنبيــة إىل بــادان، ووصمــوا الثــورة 
أبهنــا إرهابيــة وابعــدوا الدعــم الــدويل عنهــا، أي حققــوا النجــاح يف اســتمرار النظــام ويف ســيطرة الثــورة 
املضــادة علــى االقســام الــي حررهــا الشــعب الســوري بنضاالتــه الســلمية وبدعــم مــن كتائــب مســلحة 
دافعــت عــن مدهنــا مــن مهجيــة النظــام، فالدولــة االســامية مل يعــد هلــا وجــود يف الرقــة واألماكــن األخــرى 
الــي كانــت تســيطر عليهــا، وكذلــك فقــدت جبهــة النصــرة وجودهــا العســكري وســلطتها يف ادلــب 
وريفهــا، وانســحب ألــوف العناصــر مــن أنصــار هــذه التنظيمــات مــن عــدد كبــر القــرى واملــدن احملاصــرة، 
وهكــذا مل يبــق ســوى عناصــر متفرقــن بــدون أرض أو محايــة، وهــذا مــا أعلنــه الــروس واألمريــكان 
والتحالــف الــدويل الــي ســحبت العديــد مــن الــدول قواهتــا مــن ســورية بســبب انتهــاء مهمتهــا، والواقــع 

اجلديــد بعــد دحــر مراكــز التطــرف يفــرض عــدة اســتحقاقات أمههــا:
1- انتهــاء ســبب وجــود القــوات واملليشــيات الغــر ســورية يف ســورية أي القــوات االيرانيــة والروســية 
واالمريكيــة والعراقيــة وضــرورة انســحاهبا مــن بــادان وعددهــا كمــا هــو معلــن  -65 ألــف جنــدي روســي 
ومثلهــم مــن املرتزقــة ابســم شــركات روســية ترســل جمموعــات مســلحة غــر مســجلة يف عــداد اجليــش 
الروســي، -120 ألــف جنــدي إيــراين، مــن ميليشــا احلشــد العراقيــة ومــن تنظيــم حــزب هللا ابإلضافــة 
لعــدد واســع مــن امليليشــيات الشــيعية العراقيــة مثــل النجبــاء ابإلضافــة لعــدد مــن امليليشــيات الشــيعية غــر 

العراقيــة - ابإلضافــة لعشــرات اآلالف مــن اجلنــود واملرتزقــة االمريكيــن وقــوات التحالــف.
 إذا حتدثنــا عــن القــوات احلاميــة لنظــام االســد نســتنتج أهنــا تشــكل القــوى األساســية الــي متنــع نظــام 
االســد مــن االهنيــار، ومبجــرد خــروج هــذه القــوات ســيصل النظــام اىل حافــة االهنيــار، وهــذا مــا ختشــاه 
القــوى املهيمنــة علــى ســورية لذلــك نــرى أن الــروس يلهثــوا يف توقيــع اتفاقيــات عســكرية مــع النظــام 
لتثبيــت وجــود قواهتــم هنــاك، والنظــام يتنــازل عــن كل مقومــات اســتقاله ليحقــق وجــود لقــوات قــادرة 

علــى محايتــه وهكــذا.
2- بعــد االنتهــاء مــن ضــرب القــوى املتطرفــة وإبعادهــا مــن املــدن الــي كانــت تســتويل عليهــا، يتقــدم 
احلــل السياســي يف ســورية فاألمريــكان وكذلــك األوربيــون كانــوا يعتــربوا أن حماربــة داعــش أساســاً مث 
النصــرة هــي مركــز اهتمامهــم مث أييت احلــل السياســي، واآلن هــم والــروس أعلنــوا أن احلــرب علــى التطــرف 
قد انتهت بنجاح، وبذلك بدأ احلل السياســي ملحاً يف بادان، وهذا  ما يفســر إســراع الروس لتأمن 
حــل يهربــوا فيــه مــن اســتحقاقات جنيــف القاضيــة بنقــل الســلطة وأتمــن حــل ينســجم مــع اســتمرارهم 
املرتبــط ابســتمرار النظــام والــذي حيافظــوا فيــه علــى حتالفاهتــم مــع اإليرانيــن دون الســماح هلــم ابلتحكــم 
نفهــم اإلســراع وراء عقــد اجتماعــات ألســتاان مث )سوتشــي(  املنطلــق  الســوري، ومــن هــذا  ابلقــرار 
لفــرض احلــل الــذي ذكــرانه، وال جيــب التأكيــد أن أي حــل جيــب أن يوافــق عليــه الســوريون أي النظــام 

واملعارضــة، وهنــا يــربز دور املعارضــة وقدرهتــا علــى الدفــع حنــو جنيــف متجــاوزة املؤمتــرات املوازيــة.
3- وأيضــا فــإن االنتهــاء مــن االرهــاب أبشــكاله املتطرفــة فتــح البــاب واســعاً أمــام احلركــة اجلماهريــة 
القــادرة علــى إعــادة حتريــك النــاس املتضرريــن مــن النظــام ومــن التطــرف وهــم يشــكلوا نســبة هائلــة مــن 
عــدد الســكان ومركــز نشــاطهم يف املــدن الــي يعتقلهــا النظــام وجغرافيتهــا مــن درعــا اىل القامشــلي، وهــذا 
مــا خيشــاه النظــام وحلفــاؤه فلــم يعــد ممكنــاً نعــت أي حتــرك شــعيب ابملتطــرف وإطــاق النــار عليــه فالتطــرف 
اهنــزم هــو وأســلحته القاتلــة، مــن هــذا العــرض الســريع ميكــن أن جنيــب علــى الســؤال الرئيســي مــن هــزم؟.

إن الــذي هــزم هــو التطــرف الــذي جلبــه النظــام وبــرر مــن خالــه هتــدمي املــدن وقتــل مئــات الــوف 
الســوريون، وأوجــدت هــذه اهلزميــة االمكانيــات العمليــة للحديــث عــن إبعــاد القــوات األجنبيــة مــن 
ســورية كل القــوات األجنبيــة، وأمنــت موقفــاً ضاغطــاً لانتقــال للحــل السياســي علــى أســاس مقــررات 
جنيــف وجملــس األمــن، وفتحــت البــاب واســعاً أمــام بــدء التحــركات اجلماهريــة الــي بــدأت تلحــظ 
بشــكل جيد البياانت الشــعبية العديدة الي ترفض وتدين املشــاركة ابجتماع سوتشــي وبدأت تتشــكل 
مكاتــب سياســية يف العديــد مــن احملافظــات كمــا بــدأت حتــركات مبشــرة ضــد حماولــة قــوى اإلســام 
الــي ســيحاول  اإلنقــاذ  مثــل حكومــة  او تشــكيل حكومــات  املــدن  للهيمنــة علــى جمالــس  ابلعــودة 
املهزومــون مــن خاهلــا العــودة للتحكــم مبقــدرات الثــورة، إن املهــام الــي أوجدهــا الواقــع اجلديــد بعــد 

هزميــة التطــرف ممكنــة وواجبــة التنفيــد وعلينــا مجيعــاً املشــاركة بتنفيذهــا.

الالجئون السوريون في لبنان...
من هزم ؟إفالس فيأس فانتحار

سياسي وكاتب سوريصحافي وكاتب سوري من أسرة العربي الجديد
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مل يعــد خافيــاً أن روســيا تراجعــت عــن بيــان جنيــف 1 الــذي صاغتــه يــد روســية أصــًا، كمــا 
صاغــت القــرارات الدوليــة املتاحقــة الــي ابتــت املــاذ القانــوين الوحيــد للســورين الذيــن ابتــت 
مطالبهــم تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن راضــن هبــا، رغــم أهنــا تدعوهــم إىل شــراكة مــع النظــام 
الــذي طالبــوا إبســقاطه، وكان مطلبهــم األهــم أن حياســب اجملرمــون وأن يتنحــى األســد بوصفــه 
مســؤواًل عــن الدمــار الشــامل الــذي حــل بســوراي، لكــن اجملتمــع الــدويل بــدا غــر مهتــم بتنفيــذ 
قراراتــه، مكتفيــاً بتصرحيــات إدانــة فقــدت حضورهــا العملــي، بــل إن بعــض هــذه التصرحيــات 
تغــر بعدهــا األخاقــي حــن وجــد بعــض القــادة أن عدوهــم هــو )داعــش( فقــط، وليــس األســد 
الــذي يقتــل شــعبه، وفهــم الســوريون مــن هــذه التصرحيــات أهنــا تفويــض لألســد بقتــل مــن يريــد 

مــا دام املقتــول ســورايً.
ونفهــم أن اجملتمــع الــدويل بعظمــة حضــوره ابت خيــاف مــن املــارد الروســي الــذي صعــد عســكرايً 
علــى مبــدأ عــرب عنــه الشــاعر اجلاهلــي ) خــا لــك اجلــو فبيضــي واصفــري (، فأمــام الــرتدد 
األمركــي متكنــت روســيا مــن إنشــاء سلســلة قواعــد عســكرية ضخمــة يف ســوراي، وابت هلــا 
موقــع متقــدم علــى شــاطئ املتوســط، وأمســكت بقبضــة فوالذيــة صلبــة علــى عنــق ســوراي، 
ومنحــت حضورهــا شــرعية )غــر قانونيــة( عــرب موافقــة األســد الــذي فقــد شــرعيته بعــد سلســة 
اجلرائــم الــي ارتكبهــا، لكنــه منــح روســيا وإيــران امتيــازات وصلــت إىل حــد التخلــي الكامــل عــن 
الســيادة الوطنيــة، وقــد الحــظ العــامل كلــه هــذا التخلــي يف طريقــة اســتقبال بوتــن لــه يف قاعــدة 

)محيميــم( الــي ابتــت روســية.
وإزاء تنامــي شــعور روســيا بنشــوة االنتصــار علــى الشــعب الســوري املنتفــض، بــدأت تعلــن أن 
بيــان جنيــف 1 صــار قدميــاً، وهــي بذلــك تنســف الرؤيــة الدوليــة الــي اســتندت إليهــا قــرارات 
جملــس األمــن اخلاصــة ابلقضيــة الســورية، ولقــد مارســت روســيا ضغوطــاً لتفكيــك املعارضــة 
الســورية، وأصــرت علــى دخــول ممثلــن هلــا مستهــم ) منصــة موســكو( ألداء دور يف نســف بيــان 
جنيــف، ومت ضمهــم إىل هيئــة التفــاوض اجلديــدة، لكنهــا فوجئــت أبن الســورين يتمســكون 
حبقــوق شــعبهم، وأن اململكــة العربيــة الســعودية مل متــارس ضغطــاً عليهــم إلجبارهــم علــى القبــول 
ببقــاء األســد رئيســاً للمرحلــة االنتقاليــة، حيــث ظهــر بيــان الــرايض 2 متماهيــاً مــع بيــان الــرايض 
1، وقــال أشــقاؤان الســعوديون بوضــوح ) إهنــم يدعمــون خيــارات الشــعب الســوري (، ولئــن 
كانــت الــدول العربيــة الداعمــة هلــذا الشــعب تريــد أن تــرى حــًا ســريعاً للقضيــة الســورية فإهنــا 
ال تقبــل أن يظلــم هــذا الشــعب وأن يقهــر وجيــر مرغمــاً إىل معتقــل كبــر ســيعيد النظــام إنتاجــه.

وقــد أدركــت روســيا أن مــا تطلبــه مــن تركيــع الشــعب الســوري هــو مطلــب عســر، فلــم يعــد 
لــدى الســورين مــا خيســرونه، وقــد ابت 15 مليــوانً منهــم مشــردين بــا وطــن، تكتــظ هبــم 
خميمــات اللجــوء، أو هــم الجئــون يف أورواب وســواها مــن أصقــاع األرض، أو هــم ضيــوف 
مؤقتــون يف الــدول العربيــة والصديقــة، وهــم ال يريــدون أن يكونــوا عبئــاً علــى هــذه الــدول، 
لكنهــم يدركــون أن العــودة إىل ســوراي عــرب تقبيــل )البــوط( العســكري، كمــا اشــرتط النظــام، 
تعــي دخوهلــم يف إذالل مريــع، وأهنــم ســياقون مــن العقــاب والتعذيــب مــا ال يطــاق، ويدركــون 
كذلــك أن أي حــل يعيــد إنتــاج النظــام ســيعي اســتمرار الصــراع ملئــة عــام علــى األقــل، حبيــث 

تبقــى ســورية ســاحة دم ودمــار، وســتكون ابلرغــم عنهــا ســاحة إنتــاج جديــد لإلرهــاب.
وقــد تقصــد الــروس إفشــال مفاوضــات جنيــف حــن مل يضغطــوا علــى النظــام للقبــول ابلقــرارات 
الدوليــة، وقــد اشــرتط وفــد النظــام يف اجلولــة الثامنــة أن ترتاجــع املعارضــة عــن بيــان الــرايض 2، 
وعــن أي حديــث حــول رحيــل األســد، مــع أن وفــد النظــام ذاتــه مل يعلــن مثــل هــذا املوقــف يف 
اجلــوالت الســابقة رغــم كــون بيــان الــرايض1 أعلــى ســقفاً وأوضــح تعبــراً عــن موقــف املعارضــة 
مــن مســتقبل األســد، فــإن روســيا أرادت أن تنقــل مفاوضــات جنيــف إىل )سوتشــي(، وبــدأت 
املتحــدة،  األمــم  تريــد مظلــة  الســورين أبن )سوتشــي( رديــف جلنيــف، وأهنــا  إقنــاع  حتــاول 
وكان جــواب املعارضــة )إذا كانــت )سوتشــي( متابعــة ملفاوضــات جنيــف وحتــت مظلــة األمــم 
املتحــدة فمــا الداعــي إذن لعقــد مؤمتــر )سوتشــي(؟ ، لكــن روســيا تريــد هتميــش وفــد املعارضــة 
وهيئــة التفــاوض عــرب تظاهــرة سياســية حتشــد هلــا ألفــاً وســبعمائة شــخص يضيــع وفــد التفــاوض 
بينهــم، وجــل املدعويــن ابســم املعارضــة هــم ممــن مت تصنيعهــم يف الداخــل، وســيكون هدفهــم يف 
)سوتشــي( ترســيخ النظــام والدفــاع عــن بقــاء األســد رئيســاً، وســتكون املفارقــة أهنــم حيســبون 

علــى املعارضــة.
ويــدرك العــامل كلــه أن ســوراي لــن تصــل إىل االســتقرار ولــن يتوقــف شــال الــدم فيهــا، مــادام 
نظــام الديكتاتوريــة قائمــاً فيهــا، ومــا دامــت إيــران حتقــق طموحهــا التوســعي الفارســي القــدمي، 
الشــعب  حقــوق  حســاب  علــى  دويل  عســكري  حضــور  عــن  تبحــث  روســيا  دامــت  ومــا 
الســوري، ومــادام اجملتمــع الــدويل يتخلــى عــن دفاعــه عــن حقــوق اإلنســان وعــن الشــعوب الــي 

تطمــح للحريــة والدميوقراطيــة.

  عقــود مضــت مــن اتريــخ املنطقــة وســورية تزخــر أبحــداث عظــام ســجلتها الشــعوب بــكل فخــر، وال زالــت اليــوم حبلــى أبكثــر منهــا، 
وتــدل انتفاضــة أبنــاء ســورية العفويــة التلقائيــة قبــل ســبع ســنوات علــى ذلــك اإلرث املخــزون، وفعــل احلاضــر، وتطلعــات املســتقبل، 
وعلــى الرغــم مــن شراســة اخلصــوم وتنوعهــم، ورغبتهــم اهلادفــة يف كســر شــوكة وعنفــوان املنتفضــن، وإعــادة أتهيــل االســتبداد وبقائــه. 

  خال هذا التاريخ الطويل املتعرج اهلابط الصاعد، تنبئوان صفحاته ابلكثر الذي جيب التوقف عنده.
 اســتهدف فيــه اخلصــوم األرض وفــازوا ابلقليــل ومل ينجحــوا، فاالســتعمار الفرنســي رحــل جبحافلــه، وذلــك بفضــل تضحيــات وجهــد 
أبنــاء وفقــراء الوطــن ونســيجه االجتماعــي الغــي املتماســك آنــذاك، ابإلضافــة جلهــد مبشــريه األوائــل اللذيــن نطقــوا ابحلريــة وكرامــة 

اجلميــع، وحاولــوا فيمــا بعــد إهناضــه ومل يفلحــوا؟؟.
االســتعمار أبقــى قبــل رحيلــه وأثنــاء وجــوده مــن ال يســتطيع وال ميتلــك القــدرة أن  يواصــل املرحلــة األصعــب يف بنائــه والدفــاع عنــه 
ورفعتــه، إن كان ذلــك علــى املســتوى البنــاء الوطــي أو  الفكــري أو االجتماعــي واالقتصــادي، فــإذا كانــت املرحلــة اللصيقــة ابخلــروج 
الفرنســي وهــي قصــرة، قــد كشــفت مامــح حــراك وطــي ومجاهــري يطمــح بنــاء الدولــة الوطنيــة واقتصادهــا املســتقل، جــاء الاحقــون 
لوصــف تلــك املرحلــة )بباغاهتــم ابلرجعيــة(، وعملــوا إلعاقــة وقتــل هــذا الطمــوح، مبوجــات متواصلــة وعلــى مراحــل مــن االنقــاابت 

العســكرية وفعــل اإليديولوجيــات غــر الناضجــة، وال عاقــة هلــا ابملســؤولية الوطنيــة، بــل كرســت االســتبداد البشــع وتبعاتــه.
  إن اترخيــاً ميتــد ملائــة عــام مــن الصعوبــة مبــكان التعبــر عنــه بســطور، ولكــن ُلمــع األخبــار فيــه تقــول: بفعــل الثــورات يف عــدد مــن 
البلــدان بــدأت ابلثــورة العربيــة 1916، وتبعهــا  1919 يف مصــر، 1920 العــراق، 1925 ســورية، 1936 فلســطن، ويف 
املغــرب وليبيــا، والحقــاً اليمــن واجلزائــر وغرهــا، ومــن ُلمــع األخبــار فيهــا أيضــاً ظهــور األحــزاب، قليــل منهــا صمــد وحافــظ علــى متــاس 

مــع أهــداف انتفاضــات اجلماهــر، وكثــراً منهــا كان هدفــه الســلطة، والســلطة فقــط  وتدمــر اآلخــر.
  لســت مؤرخــاً لتلــك املرحلــة فلهــا رجاالهتــا واملؤرخــون ُكثُــر، وأبــرز مــا أريــد اخلــوض ابختصــار فيــه معتمــداً اللوحــة السياســية الــي 
أخــرت قطــف نتائــج َقدمــت مــن أجلهــا اجلماهــر وال زالــت تُقــدم التضحيــات، ومل تفلــح بعــد ولكنهــا تبشــر بثمارهــا ابملســتقبل 
القريــب، هنــاك أكوامــاً مــن كتــاابت رديئــة ملهبــة وصاخبــة، قدمتهــا الســلطات املتعاقبــة، واألحــزاب والقــوى املختلفــة والربامــج، 
ولكنهــا خاويــة مــن األفــكار البنــاءة، وكتبــت دون عنايــة، ابســتثناء القليــل منهــا، خلطــت وخلطــت بــن الديــن واإلحلــاد، والقوميــة 

والشــيوعية، والتشــدد واملرونــة، ومل حتســم مســألة واحــدة ممــا ُكتــب؟..!. 
  قدمــت النخــب وكتبــت أفــكاراً جريئــة، وانــربى الشــعراء للبــوح وابلوصــف ملــا هــو ســائد، وقاتلــت بعــض األحــزاب وضحــت 
مــن أجــل التغيــر، ويف املقابــل ارتبطــت الكتــاابت الرديئــة واملمارســات القســرية، بتوجيــه الصفعــات املوجعــة ألحــزاب ومناضلــن 
وللجماهــر ورموزهــا املختلفــة، مبــا فيهــم مــن مثقفــن، وفنانــن، وأدابء، وقــوى اجملتمــع احليــة، والصفعــة ال تصنــف جرميــة قتــل أو ال 
ترقــى لذلــك، ولكــن جرائــم القتــل وقعــت ابلفعــل ســابقاً ومل يــردع مرتكبيهــا أحــد، وهــي تقــع ومنــذ ســنوات علــى األرض الســورية 

علــى مســع ومــرأى البشــرية كلهــا دون رادع. 
  إن الفعــل الــذي صبــغ هنــج االســتبداد علــى مــدى العقــود، مل ميــر يف ذاكــرة الشــعب دون تراكــم فعــل معاكــس، وكان كابوســاً 
أثقــل أدمغــة األحيــاء قبــل انفجــاره، وألســباب عديــدة ويف مقدمتهــا اخلــوف وغشــاوات اجلهــل وشراســة القمــع ولفــرتة طويلــة، منــى 
اإلنســان يف اجملتمــع ابعتبــاره فــرداً منفصــًا عــن اجلماعــة، منشــغًا مبصاحلــه الشــخصية غالبــاً، والتجربــة التارخييــة تعلــم أنــه ليكــون 

التحــرر كامــًا، علــى اإلنســان أن ينظــم نفســه وقــواه الشــخصية كقــوى اجتماعيــة، عندهــا حيــرز مــا ابتغــاه ؟.
  ســت ســنوات وانتفاضــة الشــعب مســتمرة بعفويتهــا وتلقائيتهــا األوىل، ولكنهــا تعلمــت وتتعلــم مــن جتربتهــا، ســراً حنــو التنظيــم 
اجملــدي جلهودهــا، علــى الرغــم مــن كل حمــاوالت زرع التشــدد، والتشــويه املتعمــد، والقتــل والتهجــر واســتدعاء الغــزاة وامليليشــيات 
متعــددة القوميــات، تســر الثــورة إىل األمــام، وتثبــت أنــه ليســت الدولــة والســلطة والقمــع مــن يســر التاريــخ، بــل اتريــخ البشــر 

وتضحياهتــم هــو مــن يشــكل الدولــة ويســاهم بصنــع أحــداث التاريــخ، بفعلهــم وإبرادهتــم، ال بنــزوة دكتاتــور واســتبداد قلــة.
  وإذا أتخــرت الثــورة يف إزاحــة االســتبداد فهنــاك أســباب عديــدة قــادت إىل االســتعصاء احلاصــل، ومنهــا نقوهلــا وال خجــل التخلــف 
النظــري والسياســي، فالتطــور النظــري ميكــن لــه التحــول إىل قــوة بدنيــة مــا أن يســتحوذ علــى اجلماهــر، والصــراع الفكــري لــه مســتوايته 
كالقتــال، وكتــب ماركــس إىل روج عــام 1843م يقــول: )مــن احملــزن التكفــل ابألعمــال اخلَنــوع حــى مــن أجــل قضيــة احلريــة، والقتــال 
بداببيــس عوضــاً عــن اهلــراوات، وابلثرثــرة(، )حنــن نبــن لإلنســان بصفــة دقيقــة ملــاذا يناضــل، وإن وعيــه بذاتــه شــيء عليــه اكتســابه.(. 
  هناك من يقلل من البناء الفكري كعامل هام يف حتقيق االنتصار، )روبرت أوين( يقول: )طبع اإلنســان ُمنَتج، وليس اإلنســان 
إال مادتــه األوليــة(، ومــن هنــا لكــي تنتصــر يف التغيــر مــن حالــة إىل حالــة جديــدة )مــن االســتبداد إىل الدميقراطيــة(، عليــك ابملنــاداة 
ابلعمــل اجلماعــي، واخلــروج مــن منظومــة وتفكــر االســتبداد واخلطــاب املعنــون إىل مــن يهمــه األمــر، والتنقــل املتكــرر وادعــاء الــزور 
ابلثبــات علــى املبــدأ، وليــس أمامنــا إال أن نذكــر بقــول )ابكــو نــن( املطــارد آنــذاك: ) نصيــح إبخواننــا املتعامــن ، افتحــوا أعــن 
العقــل، اتركــوا للموتــى مهمــة دفــن مــا هــو ميــت، وافهمــوا أخــراً إنــه ليــس ضمــن اخلرائــب املتهاويــة ينبغــي البحــث عــن العقــل الفــي 

أبــداً الوليــد أبــداً(.
  يف املراحــل العاصفــة مــن عمــر الشــعوب تُقــدر الثــورات صمــت البعــض، ومســايرة مــن يهمــه األمــر، وتبايــن اخلطــاب أحيــاانً عنــد 
البعــض اآلخــر، بســبب الراتــب املرتبــط ابلنظــام، وحركــة األبنــاء، والذاتيــة املفرطــة، وغرهــا، ولكــن مــن يدعــي ويكــرر يف اجتماعاتــه 

أنــه ميثــل الرافعــة لــكل مــا تشــكل مــن جمموعــات حتســب نفســها علــى املعارضــة، عليــه االمتثــال إىل أحــد أمريــن:
 إما الصمت أو عدم املزايدة عند الصراخ، وليس بعصبية العصابة حتل األمور.

  إن املســتبد يف مرحلــة مــا خيــرج مــن نفســه مــن جوهــر اإلنســان، ويســر إىل صــرورة مــا ليــس هــو، ويبطــش ويدمــر ويقتــل ويهجــر 
اآلخريــن إذا مــا أحــس بنهايتــه، واملعــارض الضعيــف غــر اثبــت، متلــون حتركــه عمليــات الكــر والفــر، ويفقــد الرؤيــة متامــاً ابملنعطفــات، 
ويتطــاول علــى اآلخريــن، وال يــدرك أن ســاح النقــد ال ميكــن أن يعــوض نقــد األســلحة، ال أحــد وصــي علــى أحــد، ومــن يضــع 

نفســه متعاليــاً فــوق اجلميــع، هــو يف مــكان آخــر يف عمليــة الصــراع احملتــدم.

كابوس شغل أدمغة األحياءبين سوتشي وجنيف 

مفكر وكاتب سوريكاتب سوري ووزير سابق

د. إسماعيل أبو عسافد.رياض نعسان أغا 
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: )quota( الكوات
مصطلــح التيــي األصــل يقصــد بــه نصيــب أو حصــة، ارتبــط هــذا املصطلــح 
اترخييًــا مبــا يســمى بـــ (التمييــز اإلجيــايب)، والــذي أطلــق ألول مــرة يف الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة علــى سياســة تعويــض اجلماعــات احملرومــة )األقليــة الســوداء( 
يف ســتينيات القــرن املاضــي، حيــث مت تطبيــق نظــام حصــص نســبية (كــوات)، 
الطــاب  مــن  معينــة  نســبة  بتخصيــص  التعليميــة  املؤسســات  مبوجبــه  ألزمــت 
املقبولــن فيهــا لألقليــات األثنيــة )الســوداء(، كمــا انتشــر يف بلــدان أخــرى كانــت 

تشــعر فيهــا األقليــات أبهنــا حمرومــة.
قوتــه  يســتمد  بــدأ  حقوقــي  النســائية كمطلــب  الكــوات  عــن  احلديــث  لكــن 
عــام 1995،  بيكــن  الرابــع يف  العاملــي  املــرأة  مؤمتــر  انعقــاد  منــذ  ومشــروعيته 
والــذي أقــر وجــوب اعتمــاد مبــدأ الكــوات كتمييــز إجيــايب يســاهم يف تفعيــل مشــاركة 
املــرأة يف احليــاة العامــة، وصــواًل إىل حتقيــق نســبة ال تقــل عــن 30 يف املئــة يف 

الســنة 2005. حــدود 
إىل  لإلشــارة  بدرجــة كبــرة  املصطلــح  هــذا  اســتخدم  فقــد  احلــن  ذلــك  ومنــذ 
ختصيــص نســبة، أو عــدد حمــدد مــن مقاعــد اهليئــات املنتخبــة )الربملــاانت واجملالــس 
البلديــة( للنســاء وذلــك لضمــان إيصــال املــرأة إىل مواقــع التشــريع وصناعــة القــرار، 
ابعتبــار الكــوات ميثــل أحــد احللــول املؤقتــة، الــي تلجــأ إليهــا الــدول واجملتمعــات 

لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة.
وقــد أاثرت الكــوات جدليــة بــن املعارضــة والتأييــد بــن فقهــاء القانــون الدســتوري 
واملثقفــن والسياســين وجــرت بشــأن ذلــك مناقشــات وآراء خمتلفــة كمــا وجــد 
مبدأ الكوات معارضة حى يف صفوف النساء وفيما يلي عرض حلجج اجلانبن:

الكوات من وجهة نظر املعارضني:
- ميثــل نظــام الكــوات إخــاال جســمًيا مببــدأ املســاواة بــن املواطنــن كواحــد مــن 

أهــم املبــادئ الدســتورية.
- يؤدي نظام الكوات إىل االلغاء اجلزئي لصوت الناخب.

مــن  للنســاء  ســتخصص  الــي  الدوائــر  يف  الرجاليــة  الشــخصيات  حرمــان   -
الربملــان. إىل  الوصــول 

- قــد تدفــع الكــوات النســائية القطاعــات األخــرى للمطالبــة حبصــة مــن مقاعــد 
الربملــان مثــل قطــاع الشــباب، املعلمــن، التجــار، املصنعــن، املهمشــن ممــا يفقــد 
العمليــة الدميقراطيــة جوهرهــا وحيــول العمــل الربملــاين إىل متثيــل فئــات بــدال عــن 

متثيــل األمــة.
وإىل  الربملــان  إىل  تصــل  أن  تســتطيع  ال  املــرأة  أبن  انطبــاع  يعطــي  النظــام   -
مواقــع صنــع القــرار مــن خــال قدراهتــا الذاتيــة بــل تصعــد علــى ظهــر النصــوص 

والقانونيــة. الدســتورية 
- يعــد نظــام الكــوات نوعــاً مــن التمييــز وال ميكــن جتميلــه وحتســن صورتــه وإن كان 

يطلــق عليــه ابلتمييــز اإلجيايب.
- رغــم أن نظــام الكــوات ميكــن املــرأة مــن املشــاركة والوصــول مــن خــال النصــوص 
الدســتورية والقانونيــة إىل مواقــع صنــع القــرار، إال أنــه ال ميثــل العصــا الســحرية 

لوضــع احللــول لواقــع املــرأة ككيــان ومشــاركة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية.
الكوات من وجهة نظر املؤيدين:

- يعــد وســيلة للتغلــب علــى فجــوة التصويــت بــن الرجــال والنســاء كمــا يشــكل 
أداة ســريعة وفعالــة للتعامــل مــع مشــكلة التمثيــل الناقــص للنســاء يف الربملــان 

واحلكومــة.
- مينح املرأة جانباً من حقوقها.

- يســاهم نظــام الكــوات النســائية يف تعزيــز وتفعيــل دور املــرأة يف اجملتمــع بشــكل 
عــام واحليــاة النيابيــة )الربملانيــة( بشــكل خــاص.

- يســاعد علــى خلــق وإعــداد كــوادر نســائية متميــزة يف جمــال العمــل الربملــاين 
ويعمــل علــى إزالــة احلواجــز بــن الرجــال والنســاء.

- تطبيــق الكــوات ال يــؤدي إىل التميــز بــن الرجــل واملــرأة، بــل مينــح املــرأة جــزءاً مــن 
حقوقها، فاملرأة متارس الرتشيح والتصويت دون متييز.

- يعطــي نظــام الكــوات الفرصــة للنســاء املرشــحات للتنافــس يف ظــل ظــروف 
علــى املقاعــد املخصصــة هلــن. متكافئــة نســبياً 

- اخليــار الوحيــد لتحســن مســتوى وصــول النســاء ملواقــع صنــع القــرار علــى 
واملتوســط. القريــب  املــدى 

- تطبيــق الكــوات إمنــا يتــم بصــورة اســتثنائية ومؤقتــة لتجــاوز املعوقــات الــي تواجــه 
مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة.

- ومــع كل مــا ســبق فــإن اســهام املــرأة يف العمليــة التنمويــة مبفهومهــا الشــامل 
واملشــاركة يف صناعــة القــرار وإزالــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يعــد معيــارًا ملــدى 

الدميقراطيــة الــي يعيشــها أي بلــد.
أنواع الكوات:

الكــوات التشــريعية )أو القانونيــة(، أو الدســتورية التمثيليــة: الــي يتــم مــن خاهلــا 
ختصيــص نســبة حمــددة أو عــدد مــن املقاعــد يف اجملالــس التشــريعية للنســاء.

الكــوات الرتشــيحية: الــي قــد تكــون مقننــة فتجــرب األحــزاب علــى ترشــيح نســبة 
حمــددة مــن النســاء علــى قوائمهــا مثلمــا هــو احلــال يف فلســطن حيــث نــص قانــون 
االنتخــاب يف عــام 2005 علــى أنــه )جيــب أن تتضمــن كل قائمــة مــن القوائــم 
االنتخابيــة املرشــحة لانتخــاابت النســبية )القوائــم( حــداً أدىن لتمثيــل املــرأة ال 
يقــل عــن إمــرأة واحــدة مــن بــن كل مــن: 1.األمســاء الثاثــة األوىل يف القائمــة، 

2.األربعــة أمســاء الــي تلــي ذلــك، 3. كل مخســة أمســاء تلــي ذلــك(.
الكــوات الطوعيــة: الــي تتبناهــا األحــزاب يف لوائحهــا دون وجــود نــص قانــوين ملــزم 

مثلمــا هــو احلــال يف العديــد مــن الــدول االســكندانفية مثــل الســويد والنرويــج.
مواقع تطبيق نظام الكوات:

املواقــع القياديــة )يف كل مفاصــل أجهــزة الدولــة التنفيذيــة، التشــريعية، اهليئــات 
االستشــارية، القضائيــة، اللجــان( مركــزايً وحمليــاً.
اهليئات القيادية لألحزاب والتنظيمات السياسية.

الرتشيح يف االنتخاابت العامة )الرائسية، الربملانية، اجملالس احمللية.
قيادة األنشطة السياسية واملدنية واجملتمعية.

مناذج من تطبيقات نظام الكوات:
1- فرنســا فرضــت نظــام احلصــة )الكــوات( ابملناصفــة عــام 2000م ومســي بقانــون 
املناصفة ومبوجب ذلك يتشــكل الربملان الفرنســي مناصفة بن الرجال والنســاء.

2- كما مت وضع نظام الكوات يف العمل السياســي يف إطار األحزاب السياســية 
وذلــك بتخصيــص نســب معينــة مــن املواقــع القياديــة يف األحــزاب واملنظمــات 
اجلماهريــة للنســاء، وهنالــك جتــارب ســابقة يف هــذا اجملــال وابألخــص يف أحــزاب 
اليســار والوســط األوروبيــة، ففــي أملانيــا عمــل حــزب اخلضــر ابلكــوات يف العــام 
1980م، واالشرتاكين الدميقراطين يف 1988م واحلزب الدميقراطي املسيحي 

يف 1996م أما يف السويد فحزب اليسار قدم الكوات احلزبية يف العام 1990م 
واحلــزب الدميقراطــي املســيحي يف العــام 1993م. 

3- املغرب: خصص 30 مقعداً من أصل 325 مقعد يف الربملان.
4- االردن: خصص 6 مقاعد مبوجب قانون االنتخاابت لعام 2003 مث زيد 

العدد إىل 12 مبوجب أخر تعديل للقانون.
5- السودان: خصص نسبة ترتاوح من 10 إىل 35 مقعد للنساء.

6- العراق: خصص نســبة ال تقل عن )ربع( عدد االعضاء جمللس النواب أي 
25 ٪، ومتثــل هــذه النســبة يف العــراق اأضعــاف نســبة متثيــل املــرأة يف الكونغــرس 

االمريكي.
7- الســلطة الفلســطينية: أن تكون إمرأة ضمن األمساء الثاثة الواردة يف قائمة 

املرشــحن، وبــن األمســاء االربعــة الــي تلــي، واألمســاء اخلمســة الــي تلــي وهكــذا.
8- مصــر: تبــّى التشــريع املصــري نظــام الكــوات النســائية ابلقانــون رقــم 21 لســنة 
1979م والــذي أوجــب متثيــل املــرأة يف الربملــان حبصــة ال تقــل عــن 30 مقعــداً 
بواقــع مقعــد لــكل حمافظــة علــى األقــل وقــد شــهد الربملــان املصــري عــام 1979م 
طفــرة هائلــة يف متثيــل املــرأة فقــد حصلــت النســاء علــى )35( مقعــداً مت زايدهتــا 
إىل )36( مقعــداً عــام 1984م  إال أن احملكمــة الدســتورية العليــا قضــت بعــدم 
دســتورية القانــون رقــم 21 لســنة 1979م ممــا ترتــب عليــه إلغــاء نظــام الكــوات 
النســائية يف مصــر رغــم أن مصــر أتخــذ بنظــام الكــوات العماليــة أبن حتــدد حصــة 
ال تقــل عــن 50٪ للعمــال والفاحــن وقــد تراجــع متثيــل املــرأة يف الربملــان املصــري 
بشــكل ملحــوظ بعــد إلغــاء نظــام الكــوات النســائية حــى مت العــودة لذلــك النظــام 
مبقتضــي القانــون رقــم 149 لســنة 2009م بتخصيــص دوائــر انتخابيــة يتنافــس 
عليهــا النســاء فقــط وذلــك بصفــة مؤقتــة ملــدة فصلــن تشــريعين وحبيــث تنتخــب 

مــن هــذه الدوائــر )64( امــرأة. 
وعلــى الرغــم مــن أن ثــورة 25 ينايــر قــد شــهدت مشــاركة فاعلــة للمــرأة املصريــة 
اال ان التشــريعات الاحقــة علــى الثــورة قــد ألغــت نظــام الكــوات النســائية ونتــج 
عــن ذلــك متثيــل متــدين للنســاء يف االنتخــاابت الربملانيــة الــي شــهدهتا مصــر 
مؤخــرًا حيــث فــازت )9( ســيدات فقــط وميثلــن نســبة ال تزيــد عــن 7و1٪ مــن 

مقاعــد الربملــان احلــايل.
9-ســورية:يف عــام 1965 مت تعــن أعضــاء جملــس الشــعب ومنحــت 8 مقاعــد 

للمــرأة مــن أصــل 95 مقعــداً.
ويف عــام 1966 مت توســيع اجمللــس ووصــل عــدد النســاء 12 مــن أصــل 134 

مقعــداً.
فيــه 4  للمــرأة  عــام 1971 شــكل جملــس شــعب جديــد ابلتعيــن وكان  ويف 

مقاعــد.
واآلن تشــغل املــرأة 30 مقعــداً مــن أصــل 250 أي مــا نســبته 12٪ تقريبــاً مــن 

جممــل مقاعــد جملــس الشــعب.
وختاما:

ال بــد مــن التنويــه أبنــه مــن املفضــل حتديــد نســبة مئويــة كحــد أدىن مــن املقاعــد 
للنســاء أفضــل بكثــر مــن حتديــد عــدد املقاعــد الربملانيــة املخصصــة للنســاء، 
وذلــك ملواكبــة مشــكلة ازدايد عــدد املقاعــد الربملانيــة مــع ازدايد عــدد الســكان، 
ولعــدم حرمــان النســاء مــن مقاعدهــن يف حــال حصوهلــن علــى أكثــر ممــا هــو 

خمصــص هلــن مــن مقاعــد دون اللجــوء إىل نظــام الكــوات.

الكوتا النسائية

محامي ومحكم دولي  لدى  الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم 

عمر علي
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ال معــى النعقــاد مؤمتــر الحتــاد األدابء الكتــاب العــرب يف دمشــق، ســوى أنــه تواطــؤ مــع القاتــل يف القتــل، ومــع 
الطاغيــة يف الطغيــان، واألكيــد دائمــاً أنــه ضــد اإلنســانية، وضــد األدب، وضــد اإلبــداع بــكل معانيــه.

ســبع ســنوات والنظــام الســوري القاتــل يوغــل يف القتــل، وينافــس كل القتلــة اآلخريــن علــى أرض ســورية يف 
عــدد الضحــااي وكميــة الدمــاء الربيئــة وأشــكال املــوت، بعــد أن ســاهم يف جعــل بــاده أرضــاً مســتباحًة أمــام كل 
الذيــن يــودون القتــال اجملــاين وغــر اجملــاين، قاضيــاً بذلــك علــى ثــورة شــعبية ســلمية أبشــد وســائل التنكيــل والقتــل.
ال التبــاس يف جرائــم النظــام الســوري أمــام أحــد وابلتــايل، ال عــذر ألحــد يف اجلهــل مبــا حيــدث، وخصوصــاً 
جهــل مثقفــن وأدابء وإعاميــن، يفــرتض أن متابعــة مصائــر البشــر األبــرايء مــن اهتماماهتــم التلقائيــة أصــًا، 
كل اإلجــرام الــذي كان يتــواىل علــى البــاد والعبــاد إجــرام حــي يبــث علــى اهلــواء مباشــرة، فلــم يــرتك ألحــد مظنــة 
الشــك أو الريبــة يف مــا حيــدث هنــاك، الرباميــل القاتلــة ســاحه املبتكــر، واملــوت معــروٌض علــى كل شاشــات 
العــامل، وجثــث الاجئــن مــا زالــت طريــًة موزعــًة علــى شــواطئ اللجــوء ابلعــدل والقســطاس، والدمــاء مــا زالــت 
تســيل، كل هــذا وجمموعــة تســمى نفســها خنبــة مثقفــة أبــت إال أن تغمــض أعينهــا عنــه، كــي تــربّر لنفســها أن 
تذهــب إىل القاتــل يف داره، وحتييــه علــى مــا يقــوم بــه!، أو لعلهــا رأت هــذا كلــه فعــا، ووافقــت عليــه، بــل ورأت 

فيــه واجبــاً يســتحق القاتــل أن ميتــدح ألنــه أقــدم عليــه.
الغريــب العجيــب أن االحتــاد عقــد مؤمتــره امللطــخ بدمــاء الضحــااي حتــت شــعار )ثقافــة التنويــر.. حتــدايت الراهــن 
واملســتقبل(، ويف الشــعار معــى )فانتــازي(، ال بــد أن املشــاركن يف املؤمتــر انتبهــوا إليــه، وهــم ينتمــون إىل عــدة 
دول عربيــة، ضمتهــم قاعــة األمويــن يف فنــدق الشــام يف دمشــق، يف مفارقــة اترخييــة مــا بــن حتــدايت الراهــن 
واملســتقبل، كمــا أعلنــوه يف شــعارهم واســم القاعــة واســم الفنــدق الطالعــن يف عمــق اتريــٍخ ال خيلــو مــن إشــارات 
دمويــة واضحــة، أمــا ثقافــة التنويــر فــا بــد أن هلــا داللــة لــدى هــؤالء الذيــن اجتمعــوا بضيافــة نظــام مغــرق يف 
ختلفــه، بقــى حيكــم أقــدم عاصمــة يف التاريــخ، وأحــد أعــرق شــعوب األرض، وأكثرهــا ثقافــة وحضــارة، ويف ســبيل 
)التنويــر والثقافــة والراهــن واملســتقبل والتحــّدي(، كمــا يعرفهــا أعضــاء احتــاد الكتــاب العــرب الذيــن شــاركوا يف 
هــذا املؤمتــر، أوصــوا بنشــر عشــرين كتــاابً تنوعــت موضوعاهتــا بــن شــعر وقصــة وروايــة ودراســة، وتوحــدت يف 

مديــح الطاغيــة الــذي جلســوا، يف ختــام جلســات املؤمتــر، يف حضرتــه صاغريــن.
ومــن املثــر حقــاً أن يتــربع بعضهــم ابلقــول إن مــا فعلــوه ليــس إال انتصــاراً للشــعب الســوري، بعيــداً عــن النظــام 
ورغمــاً عنــه، ورمبــا كادت فعلتهــم أن متــر علــى كثريــن مل ينتبهــوا إىل شــناعتها، لــوال تنــادي مجــع مــن الكّتــاب 
واملثّقفــن العــرب ليوقعــوا علــى بيــاٍن دانــوا فيــه ذلــك املؤمتــر، ملــا ميثلــه كمــا قالــوا ) مــن تواطــؤ مرفــوض مــع النظــام 
األســدي اجملــرم( الّــذى مل يتوقّــف منــذ ســبع ســنوات، عــن ســفك دم أهلنــا األبــرايء يف ســوريّة وختريــب العمــران 
ودفــع الوطــن الســوري بــكل عنــف ومهجيّــة إىل اهلاويــة، شــأنه يف ذلــك شــأن فصائــل اإلرهــاب الديــي والطائفــي 
وأدواتــه املشــبوهة، إّن اجتمــاع دمشــق ليــس ســوى تعبــر مؤســف عــن هزميــة الكاتــب العــريب، وجبنــه وزيــف وعيــه 
وارهتانــه وختّليــه عــن دوره الرســايل يف نقــد أنظمــة القمــع، واالنتصــار لشــعوب أّمتــه املقهــورة وقضاايهــا العادلــة؛ 
وإّن تعامــي اجملتمعــن يف دمشــق عّمــا يعنيــه اجتماعهــم مــن أتييــٍد للقاتــل، وختــلٍّ عــن الضحــااي، هلــو أمــٌر مؤســٌف 
ينــدى لــه جبــن األحــرار ذوي الضمائــر احليّــة، وحــري بــكل مثقــٍف حــّر أن يتبــى مثــل هــذا البيــان، الواضــح يف 

إدانــة جرميــة مثقفــي الرباميــل القاتلــة.

)أهــا وســها فيكــن بدمشــق قلــب العروبــة النابــض، اللــي شــرفتوها وشــرفتوان فيكــن 
ومبؤمتركــم العــام.

كنــت بتمــى ومتلــي مايــن الســورين انــو نكــون ابســتقبالكن ابلشــام، لكــن بعــد مــا 
طلــع ســيادة الرئيــس بنظريــة )التجانــس( ماعــاد نقــدر حننــا نصــف الشــعب الســوري 

غــر املتجانــس انــو نقــوم بواجبكــن ونســتقبلكن.
لذلــك ومنشــان واجبكــن رح قدملكــن عشــر نصائــح كتــر رح تفيدكــن اثنــاء زايرتكــن 

لدمشق(.
1 - بعــد ان تنتهــي اجــراءات دخولكــم يف مطــار دمشــق الــدويل، ســتتوجهون إىل 
الســيارات املخصصــة لنقلكــم إىل دمشــق، أرجــو وأنتــم تعــربون الطريــق مــن املطــار 
وصــوالً إىل دمشــق أن تنشــغلوا بشــيء مــا ، ال تنظــروا مــن نوافــذ الســيارات الــي 
تنقلكــم، مثــة بلــدات مدمــرة، ومثــة صرخــات ألطفــال، ورمبــا بقــااي مــن أجســادهم الــي 
مزقتهــا قنابــل الطائــرات، والتــزال عالقــة علــى شــجرات طريــق املطــار، ال تشــغلوا 
ابلكــم هبــا، إهنــا احلــرب كمــا تعلمــون، وحنــن الســورين خنــاف علــى رهافــة أرواحكــم، 
افتحــوا كتــاابً مــا ، دجّبــوا رســائل املديــح الــي سرتســلوهنا، انشــغلوا أبي شــيء لكــن ال 

تنظــروا مــن نوافــذ الســيارات الــي تقلكــم.
2 - وأنتــم تعــربون شــوارع دمشــق حتاشــوا النظــر يف وجــوه الســورين الذيــن تعــربون 
هبــم، إهنــا وجــوه حزينــة ومقهــورة ومتَعبــة، ال هتتمــوا لألمــر كثــراً فقــد يتســبب هــذا لكــم 

بتعكــر يف مزاجكــم وأنتــم املقبلــون علــى مهمــة نبيلــة وعظيمــة.
3 - يف الفنــدق الــذي ســتقيمون فيــه أتكــدوا قبــل أن تنامــوا مــن أن تغلقــوا نوافــذ 
ينبعــث  تنامــوا  أن  احلزينــة وحتاولــون  املدينــة  يهــدأ ضجيــج  فعندمــا  غرفكــم جيــداً، 
مــن شــوارعها وبيوهتــا صــوت أنــن عميــق، ال تشــغلوا ابلكــم إنــه أنــن مئــات آالف 
املعتقلــن الذيــن ميوتــون بصمــت يف أقبيــة قريبــة منكــم، فقــط اغلقــوا النوافــذ جيــداً وإذا 

مل خيتــف الصــوت فقــط ضعــوا الوســائد فــوق آذانكــم.
  4 - اذا فكــرمت أن تــزوروا دمشــق القدميــة فأنصحكــم أن حتفظــوا بعــض العبــارات 
إن  ، والأبس  ســتوقفكم  الــي  االيرانيــة  احلواجــز  مــع  تتفامهــوا  االيرانيــة كــي  ابللغــة 
دعاكــم احلــرس الثــوري اإليــراين حلفلــة لطــم يف اجلامــع االمــوي أن تســتجيبوا وتلطمــوا 

، اعتربوهــا تاقــح ثقــايف وفكــري مــع األشــقاء االيرانيــن.
5 - أنصحكــم أبن تتعلمــوا – علــى ســبيل االحتيــاط - بعــض اجلمــل ابلروســية 
أيضــاً وابألفغانيــة والشيشــانية و..و... فرمبــا مــررمت علــى حواجــز تتكلــم هــذه اللغــات، 
سيســهل هــذا مروركــم فأنتــم كتــاب وإحساســكم ابلــغ الرهافــة وال جيــوز أن تتعرضــوا 

ملشــكلة بســبب ســوء تفاهــم ابللغــة.
6 - عندما تذهبون إىل لقاء القائد العظيم يف قصر الشــعب ، ال حتاولوا أن تنظروا 
من نوافذ وشــرفات قصره إىل دمشــق، فقد تشــاهدون داراي املدينة املهدمة الي هّجر 
أهلهــا ، وقــد تشــاهدون خميــم الرمــوك الــذي حوصــر حــى املــوت جوعــاً، وال تنظــروا 
ابجتــاه حرســتا أو القابــون أو جوبــر أو ..أو ... فهــذا الدمــار الــذي حييــط بكــم مــن 

كل اجلهــات قــد يتســبب لكــم ببعــض االكتئــاب.
7 - عندمــا تصافحــون بشــار األســد ال هتتمــوا كثــراً للــدم العالــق بيديــه، إهنــا ضريبــة 
للقــاء  ذاهبــون  أبنكــم  أحــد  أهتمكــم  إن  تنزعجــوا  وال  واملمانعــة  واملقاومــة  النضــال 
الديكتاتــور ، فهــذ افــرتاء حبــق القائــد العظيــم، ثقــوا أنــه اليــزال قائــد حمــور املقاومــة 

واملمانعــة.
8 - مــن يريــد منكــم أن يتســوق فليذهــب إىل ســوق )الســّنة( ، هنــاك جتــدون بضائــع 
رخيصــة جــداً، صحيــح أهنــا مســروقة مــن بيــوت ســورين هجــروا أو قتلــوا، لكنهــا 

بضاعــة جيــدة واألهــم أهنــا رخيصــة جــداً.
9 - أعتقــد أنكــم وبصفتكــم كتــاب ومفكــرون حتبــون اقتنــاء اآلاثر والتحــف أيضــاً، 
ميكنكــم أن تشــرتوا اآلاثر الســورية الــي هنبــت أبســعار خبســة، قــد يتطلــب منكــم 
األمــر االســتعانة مبســؤول كبــر أو ضابــط كبــر، فبيــع اآلاثر حمصــور بكبــار املســؤولن 

والضبــاط.
10- امشــوا يف شــوارع دمشــق، ســيكون ســهًا ومرحياً أن متشــوا بعد أن ختففتم من 
شــرفكم وضمركــم وأخاقكــم، وال تنســوا أن تبتعــدوا عــن األطفــال املشــردين الذيــن 

يســكنون األرصفــة عندمــا تلتقطــون صوركــم. 
أنكــم ســتعلنون وقوفكــم إىل  أان متأكــد  اخلتامــي ســلفاً،  بيانكــم  سأشــكركم علــى 

اإلرهابيــن. الســورين  حنــن  الــذي حياربنــا  الرئيــس  جانــب 

مثقفو البراميل القاتلة
السادة أعضاء المؤتمر العام 
التحاد الكتاب العرب 

كاتب وصحفي سوري – رئيس تحرير صحيفة كلنا سوريونشاعرة وكاتبة وصحفية كويتية
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جمعية إييلكدر تستنفر من أجل مسلمي آراكان

عمالة المثقفين لإلمبريالية انتحار للثقافة

İyilikder Arakanlılar İçin Yeniden Yola Çıktı

Aydınların Emperyalist Güçlere Uşaklık Etmesi Aydınlığa İhanettir

İyilikder’in, Bangladeş’te çadırlarda yaşam mücadelesi 
veren Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımları devam edi-
yor. İyilikder Yönetim Kurulu ve gönüllülerinden oluşan ekip, 
hayırsever bağışçıların emanetlerini 4. kez Arakanlılara 
ulaştırmak üzere bölgeye gitti.
İyilikder, 18–22 Ocak 2018 tarihleri arasında 5700 gıda pa-
keti ve 4500 battaniye dağıtımı yapacak.
Bölgeye ulaşan İyilikder ekibi öncelikle 2-7 yaş arasındaki 
çocukların kaldığı yetimhaneyi ziyaret ederek çeşitli hediyel-
er dağıttı. Daha sonra yardımların dağıtılacağı Cox’s Bazaar 
bölgesine hareket edildi.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir’den akademisyenler bildirisine tepki; “Aydınların emperyal-
ist güçlere uşaklık etmesi aydınlığa ihanettir.”
nadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi”nin yayınladığı bildiriye 
ilişkin, “Bu milletin evlatları olan gençleri, bildiride yer alan hocaları protesto etmeye davet ediyorum. 
Onlardan ders almamalılar. Onların, bu milletin geleceğini temsil eden gençlerimize verecekleri bir şey 
yoktur” dedi.
Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın gerçekleriyle örtüşmeyen sözde aydın akademisy-
enlerle ilgili gerçeklerin söz konusu bildiriyle ortaya çıktığını söyledi.

الذيــن  إقليــم آراكان  تقــدمي مســاعداهتا ملســلمي  إييلكــدر  تواصــل مجعيــة 
يكافحــون مــن أجــل التمســك ابحليــاة يف اخليــام يف بنغــادش. وقــد توجــه 
إىل آراكان للمــرة الرابعــة فريــق يتألــف مــن أعضــاء جملــس إدارة اجلمعيــة 
ائتمنهــا  الــي  التربعــات  تســليم  أجــل  مــن  وذلــك  املتطوعــن،  مــن  وعــدد 

عليهــم أهــل اخلــر.
ويتضمــن برانمــج مجعيــة إييلكــدر هنــاك يف الفــرتة املمتــدة مــن 18 إىل 22 
يناير 2018 توزيَع ما جمموعه 5700 سلة غذائية و4500 بطانية. وقد 
زار فريق اجلمعية عند وصوله إىل املنطقة أواًل دار األيتام الي تؤوي أطفااًل 
تــرتاوح أعمارهــم بــن عامــن وســبعة أعــوام. ووزع عليهــم كميــة مــن اهلــدااي. 

مث انتقــل إىل منطقــة كوكــس ابزار الــي ســيتم فيهــا توزيــع املســاعدات.

انتقــد رئيــس منتــدى األانضــول طورغــاي آلدمــر بيــاانً أصــدره عــدد مــن األكادمييــن، مشــدداً علــى أن »عمالــة املثقفــن لإلمربايليــة 
انتحــار للثقافــة«. وحــول البيــان الــذي حيمــل عنــوان »مبــادرة األكادمييــن مــن أجــل الســام« قــال آلدمــر »إنــي أدعــو الشــباب 

مــن أبنــاء هــذه األمــة إىل االحتجــاج علــى األســاتذة املوقعــن علــى ذلــك البيــان.
وعليهم أالّ يتلقوا منهم الدروس. ألن مثل أولئك األســاتذة ليس لديهم ما يقدمونه لشــبابنا الذين ميثلون مســتقبل هذه األمة«. 
ويف معــرض رده علــى أســئلة مراســل وكالــة األانضــول لألنبــاء، أشــار آلدمــر إىل أن البيــان املذكــور الــذي أصــدره عــدد مــن املثقفــن 

واألكادميين املزعومن يتعارض مع الواقع الذي يعيشــه الشــعب.

تالميذ اإلعدادية يطلقون حملية مساعدات نموذجية
Ortaokul Öğrencilerinden Örnek Yardım Kampanyası

Şehit Mehmet Emre Özer Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahip-
leri için topladıkları kıyafetleri İyilikder’e teslim ettiler. Gaziantep’in Arıl Mahallesinde eğitim öğretim 
faaliyetlerine devam eden Şehit Mehmet Emre Özer Ortaokulu öğrencileri örnek bir davranış sergiley-
erek düzenledikleri yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahipleri için topladıkları yardım malzemelerini İy-
ilikder’e teslim ettiler. Şehit Mehmet Emre Özer Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından bu sene 
üçüncüsünü düzenlenen yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere topladıkları ayak-
kabı ve kıyafetler 19 Ocak Cuma günü İyilikder gönüllülerine teslim edildi. Teslim edilen malzemeler 
İyilikder tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ســلم تاميــذ إعداديــة الشــهيد حممــد أمــره اوزر إىل مجعيــة إييلكــدر كميــة مــن املابــس الــي مجعوهــا يف إطــار محلــة مســاعدات 
الــي نظموهــا مــن أجــل احملتاجــن. وتعتــرب تلــك احلملــة مبــادرة منوذجيــة أطلقهــا تاميــذ اإلعداديــة املذكــورة يف حــي آريــل مبدينــة 
غازي عنتــاب للمــرة الثالثــة علــى التــوايل مبشــاركة وتشــجيع مــن معلمــي املدرســة. ومت خــال احلملــة مجــع كميــات مــن األحذيــة 

واملابــس مت تســليمها للجمعيــة يــوم اجلمعــة 19 ينايــر 2018 مــن أجــل إيصاهلــا إىل مــن حيتــاج إليهــا مــن الفقــراء.
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تجديد مكتبة البوصلة
Pusula Kitabevi Yenilendi

Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisindeki Üniversite Çarşısında kitapseverlere hizmet vermeye 
devam eden Pusula Kitabevi yenilendi. Gaziantep Üniversitesi kampüsü içersinde 2 yıl önce açılan 
Pusula Kitapevi, öğrencilerin, akademisyenlerin ve kitapseverlerin kitapla ve kültürle buluşma noktası 
olmayı devam ediyor. Zengin kitap çeşitleriyle kitapseverlerin buluştuğu mekân olan Pusula Kitabevi 
okuyucularına daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi. Kitabevi genişletilerek Gaziantep’in en geniş 
kitabevlerinden biri haline getirildi. Kur’an-ı Kerim, siyer-hadis, fıkıh, İslam tarihi, tefsir, felsefe, psiko-
loji, sosyoloji, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, yakın tarih, dünya tarihi, Osmanlı tarihi gibi bölümlerin 
yer aldığı kitapevinde; imza günleri ve yazarlarla hasbihal programları düzenleniyor. Kitabevinde farklı 
dillerde yazılmış kaynak eserlerle yardımcı ders kitapları da bulunuyor.
Kitabevinin üst katında yer alan kafeteryada ise öğrenciler ders çalışma imkânı bulurken kurulan 
kütüphane ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

داخــل حــرم جامعــة  اجلامعــي  الســوق  الكتــب، واملوجــودة يف  تقــدمي خدماهتــا حملــيب  تواصــل  الــي  البوصلــة  مت جتديــد مكتبــة 
غازي عنتــاب. وكانــت املكتبــة قــد افتتحــت قبــل عامــن وهــي تواصــل اليــوم دورهــا كنقطــة لقــاء الطلبــة واألكادمييــن وحمــيب الكتــب 
مــع الكتــاب الثقافــة. مبــا حتتويــه مــن ثــروة متنوعــة مــن الكتــب تســتطيع مكتبــة البوصلــة اليــوم تقــدمي خدمــات أفضــل لروادهــا بعــد 
جتديدهــا. فقــد مت توســيع قاعــة املطالعــة لتكــون إحــدى أوســع الكتبــات يف واليــة غازي عنتــاب. وحتتــوي املكتبــة علــى أقســام 
مهمــة مــن التخصصــات مثــل علــوم القــرآن واحلديــث والســرة والفقــه والتاريــخ اإلســامي والتفســر والفلســفة وعلــم النفــس وعلــم 
االجتمــاع واألدب الرتكــي واآلداب العامليــة والتاريــخ احلديــث واتريــخ العــامل والتاريــخ العثمــاين. وتنظــم املكتبــة كذلــك مراســم توقيــع 
املؤلفــن لكتبهــم ونــدوات يلقيهــا أولئــك املؤلفــون. ويوجــد يف تلــك املكتبــة مراجــع مبخلــف اللغــات، إضافــة إىل كتــب الــدروس 
املختلفــة. ويف الطابــق العلــوي للمكتبــة مثــة مقهــى يســتطيع الطلبــة التــدارس فيــه بشــكل مجاعــي. واألهــم هنــا أن كافــة اخلدمــات 

الــي تقدهــا مكتبــة البوصلــة للطلبــة جمانيــة متامــا.

توزيع المالبس على أربعة آالف شخص في العراق
Irak’ta 4.000 Kişiye Kışlık Kıyafet

Türk Kızılayı, Irak’ın Kerkük kentindeki Yahyava çadır kampındaki yaklaşık 4 bin Telaferli göçmene 
kışlık kıyafet yardımı yaptı. Kışlık kıyafet, mont, ayakkabının yanı sıra göçmenlere yatak ve battani-
ye de dağıtılan Türk Kızılayı, he yıl olduğu gibi bu yıl da soğuk havalardan korunmaları için çatışma 
mağdurlarına destekte bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin son 15 yıldan beri Irak ve Iraklıların yanında 
olduğunu belirten Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, “Yıllardır yardım elini Türkmenlere 
uzatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz. Türkiye’nin en önde gelen yardım kurum ve kuruluşları 
Irak’ın tüm bölgelerindeki göçmen durumundaki Iraklılara gıda, kıyafet ve insani yardımlarını esirge-
memiştir” dedi. Telaferli Vatandaş Kasap ise, “Türk Kızılayı’nın yardımları sayesinde kampta hayatımızı 
sürdürüyoruz. Göçmen durumundaki tüm insanlar Türkiye’nin verdiği yardımlardan büyük oranda isti-
fade ediyor” diye konuştu.,

وزع اهلــال األمحــر الرتكــي كميــة مــن املابــس الشــتوية علــى حنــو أربعــة آالٍف مــن أهــايل تلعفــر الاجئــن يف خميــم حييــاوة يف 
حمافظــة كركــوك العراقيــة. ويف هــذا اإلطــار اســتلم آالف الاجئــن هنــاك املابــس الشــتوية واملعاطــف واألحذيــة واألســرة واألغطيــة 

لاحتمــاء مــن بــرد الشــتاء خــال هــذا العــام كمــا هــو احلــال يف كل عــام.
املتحــدث ابســم جبهــة تركمــان العــراق علــي مهــدي أكــد أن اجلمهوريــة الرتكيــة تقــف إىل جانــب العــراق والعراقيــن منــذ ســنوات 
الـــ15 األخــرة، وقــال: »نشــكر اجلمهوريــة الرتكيــة الــي متــد يــد العــون منــذ ســنوات للرتكمــان. ومل تبخــل تركيــا وهيئاهتــا اإلغاثيــة 
الرائــدة إبرســال األغذيــة واملابــس واملســاعدات اإلنســانية إىل العراقيــن الذيــن حتولــوا إىل الجئــن خمتلــف املناطــق العراقيــة«. وقــال 
قصــاب وهــو أحــد أهــايل تلعفــر: »حنــن مازلنــا علــى قيــد احليــاة بفضــل املســاعدات الــي يقدمهــا اهلــال األمحــر الرتكــي. وإن كل 

مــن اضطــر علــى احليــاة كاجــئ فإنــه قــد اســتفاد بنســبة كبــرة مــن املســاعدات الــي تقدمهــا تركيــا«.

جمعية إييلكدر تواصل تقديم عروض تعريفية بمشاريعها
İyilikder’in Proje Sunumları Devam Ediyor

İyilikder İstanbul Proje Birimi tarafından Özel Telsiz Mavi Umut Anaokulu’nda eğitim gören 3- 6 yaş 
öğrencilere Süt Keçisi Projesi’nin sunumu gerçekleştirildi. Çalışmayı yürüten İyilikder Zeytinburnu 
Kadın Temsilcisi Hatice Aksoy, Kadın Çalışmaları Koordinatörü İpek Aysel Alpcan ve Bağış Birimi So-
rumlusu Mizgin Gülümser’in hazır bulunduğu sunumda çocuklara Süt Keçisi Projesi tanıtıldı.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği sunumda ayrıca miniklerin merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.
İyilikder bu tür sunumlarla Süt Keçisi Projesi’ni öğrenciler arasında da yaygınlaştırmaya başlamış oldu.

نفــذت وحــدة املشــاريع يف إســطنبول التابعــة جلمعيــة إييلكــدر عرضــاً تعريفيــاً مبشــروع توزيــع حليــب املاعــز علــى األطفــال الذيــن 
يدرســون يف مدرســة تلســز مــاوي اومــوت اخلاصــة للحضانــة والذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن الثالثــة والسادســة ســنوات. وشــارك يف 
هــذا العــرض كل مــن خدجيــة آقصــوي ممثلــة اجلمعيــة الــي تشــرف علــى هــذا العمــل يف زيتن بورنــو، وإيبــك آيســل آلبجــان منســقة 
النشــاط النســائي، ومزكــن كوملســر مســؤولة وحــدة التربعــات، وســاهم كل منهــن ابلتعريــف مبشــروع توزيــع حليــب املاعــز علــى 

األطفــال. كمــا أجــن علــى أســئلة األطفــال الذيــن اتبعــوا العــرض بــكل اهتمــام.
وعن طريق مثل هذه العروض بدأت مجعية إييلكدر محلة تعريف األطفال بفوائد حليب املاعز.
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بينمــا تتــم صحيفــة إشــراق عامهــا الثــاين، وتســتعد للبــدء يف عــاٍم اثلــث، كان 
البــد مــن اســتطاع رأي بعــض أهــل الثقافــة، ممــن يتابــع اشــراق، ويطلــع علــى 
مــا تنتجــه مــن أعــداد متتابعــة، ومــا حتملــه يف طياهتــا مــن حلــم االندمــاج والعاقــة 
التشــاركية بــن الثقافتــن العربيــة والرتكيــة، وصــواًل اىل حالــة مــن تاقــح الثقافــات، 
وفــق أســس معرفيــة جديــدة ومتجــددة، تســاهم بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، 
يف إعــادة التأســيس لبنيــة معرفيــة حضاريــة إســامية، صعــدت اترخييًــا، مث تعثــرت 
قليًا ، كنتيجة طبيعية لسياســات االســتبداد األســدي على مدى أربعن عاًما 
أو يزيــد، مــن عمــر ســرقة الســلطة مــن قبــل الطغــاة يف ســورية، واليــوم حتــاول 
إشــراق أن تعيــد وصــل مــا انقطــع، مــن أواصــر القــرىب الــي كانــت علــى طــول 
املــدى، كجــران بتاريــخ مشــرتك، وجســر عبــور متــن ال ينــال منــه أي نــوع مــن 

العبــث، يف التاريــخ احلضــاري اإلســامي، مــاٍض ومســتقبل.

حتــدث  مصــر  لتجمــع  العــام  واملنســق  هاشــم  أبــو  أميــن  الصحفــي  الكاتــب 
إلشــراق بقولــه: إشــراق تشــكل خطــوة مهمــة يف بنــاء إعــام ســوري بديــل، 
الواضــح،  السياســية واالجتماعيــة واألدبيــة  التنــوع ابملواضيــع  بــن  املــزج  ألنــه 
الكتــاب  قبــل  مــن  للمشــاركة  أوســع  يعطــي هامًشــا  الــذي  الصحيفــة  ضمــن 
الســورين، ابإلضافــة إىل هامــش واســع مــن احلريــة يف التعبــر عــن رأي الكتــاب، 
وهــذا شــيء ينســجم مــع منــاخ الثــورة، وينســجم مــع املنــاخ العــام بوجــود منابــر 
غيــاب  يف  ألنــه  اســتمرارها  ضمــان  وهــو  الشــارع،  نبــض  عــن  بصــدق  تعــرب 
جتــارب ســابقة ولعــدم اســتمرار املطبوعــات هــذه، ممــا خلــق فجــوة بــن الكتــاب 
والقــراء، هــذه املنابــر الــي متثــل اجلســر الــذي يربــط بينهــم، وابلتــايل احلــرص علــى 
اســتمرارها هــو شــيء مهــم، مــع تطويــر إمكانيــات املشــاركة فيهــا، مــن قبــل جيــل 
الشــباب حتديــًدا، ألننــا اليــوم حباجــة لتحفيــز جيــل الشــباب علــى الكتابــة، مــن 

خــال أبــواب جديــدة، تشــكل منهــل جديــد للعطــاء.” 

حتقــق  أن  صعبــة  مهمــة  أهنــا:  أكــد  حســو  الديــن  عــاء  والباحــث  اإلعامــي 
توافًقــا جتمــع فيــه خنبــة مــن األقــام الســورية، ذات املشــارب والــرؤى املختلفــة، أن 
تكتــب يف صحيفــة واحــدة تتحــدث عــن ســورية حاضــرًا ومســتقبًا وعروًجــا علــى 
املاضــي، جتربــة صعبــة لتحقيــق تــوازن مــع العقــل اآلخــر، ألن إشــراق تفكــر بعقلــن 
وقلــب واحــد، بــل مؤخــرًا بثاثــة عقــول، العقــل العــريب والرتكــي والكــردي، وهــي 
فرصــة للتعــرف كيــف يفكــر اآلخــر، وكيــف يــرى، وكيــف حيلــل، واتبــع يقــول: 
املنطقــة، وهنــاك  إشــراق حتتــاج لدعــم حقيقــي، حــى تكــون منوذًجــا رائــًدا يف 
دعــم  أن  وأعتقــد  هائلــة،  إجيابيــات  هنــاك  ابملقابــل  ولكــن  ماحظــات كثــرة، 
الصحيفــة ســيجعلها مثــل الكهــرابء، تدخــل كل عقــل وتنــر جوانــب مظلمــة فيــه. 

أمــا رســام الكاريكاتــر خالــد قطــاع فقــد قــال إلشــراق: أعتقــد أن هنــاك حاجــة 
املرافــق والكاريكاتــر، واالهتمــام ابملواضيــع  والرســم  أكثــر ابلصــور  لاهتمــام 
الثقافيــة واحلضاريــة املشــرتكة بــن الســورين واألتــراك، وكذلــك رســائل أو آراء 

ملتابعــي الصحيفــة وإجيــاد صفحــة للشــباب.

الشــاعر الفلســطيي أكــرم عطــوة حتــدث عــن صحيفــة إشــراق قائــًا: ال شــك 
أن صحيفــة إشــراق تقــوم بنشــر الكثــر مــن النصــوص السياســية واألدبيــة اجليــدة 
واملهمة، لكني أمتى أن تقوم هذه الصحيفة أيًضا، بتغطية األنشطة السياسية 
واألدبيــة، الــي تتــم يف مدينــة غــازي عينتــاب، كنــدوة الثــااثء احلواريــة الــي تنعقــد 
أسبوعًيا، يف مكتب جتمع مصر والصالون األديب، الذي ينعقد كل أربعاء يف 
دار نــون 4، وكذلــك أتوجــه ابلتحيــة إلدارة هــذه الصحيفــة ولألقــام املبدعــة، 

الــي تكتــب فيهــا، وأمتــى إلشــراق، املزيــد مــن النجــاح واالشــراق. 
املهنــدس أمحــد طــه مــن جملــس حمافظــة ريــف دمشــق قــال: أان علــى اطــاع، 
ولكــن غــر منتظــم علــى أعــداد صحيفــة إشــراق حيــث أاتبــع الكاتــب أمحــد 

وحممــد  الــرزاق،  عبــد  عــدانن  الكاتبــن  أاتبــع  ابنتظــام، كمــا  ســعدو  مظهــر 
زاهــد غــل، وأرى األمهيــة يف اســتكتاب الكتــاب األتــراك مــن كافــة املشــارب، 
حــى نســتطيع أن نعــرف كيــف يفكــر األتــراك يف القضيــة الســورية، كمــا أمتــى 
لصحيفتكــم دوام االزدهــار والتوفيــق، وأن تكــون هــي وزمياهتــا مــن الصحــف، 

نــواة الســلطة الرابعــة يف ســورية املســتقبل. 
الكاتــب الســوري حممــود وهــب قــال: اســتطاعت إشــراق أن ختطــو خطــوات 
مهمــة، وأن تشــق لنفســها طريقــاً يف وســط يعــجُّ بصحافــة متنوعــة، يشــرف 
عليهــا جيــل مــن الشــباب الطامــح، وهــذا مــا جعــل مهمــة إشــراق صعبــة ومعقــدة 
وحتتــاج إىل جهــود اســتثنائية لتواكــب الركــب، إن مل تتفــوق عليــه، فهــي أمــام 
منافســة اســتثنائية، علــى أكثــر مــن صعيــد، أقلهــا: أنَّ الصحافــة املنافســة أكثــر 

هبرجــة بورقهــا وطريقــة تقدميهــا للقــراء، وقــد تكــون أكثــر دعمــاً، فــكل مشــروع 
ثقــايف حيتــاج ألجنحــة كــي حيلِّــق هبــا، ومــع ذلــك فقــد كوَّنــت إشــراق لنفســها 
عينتــاب،  غــازي  مدينــة  يف  وخصوًصــا  املثقفــن،  غالبيــة  لــدى  معروفًــا  امسًــا 
أجيــال خمتلفــة شــبااًب  مــن  وقــراًء  تســتقطب كتــااًب  أن  واســتطاعت، كذلــك، 
وكهــواًل، نســاء ورجــااًل، وأْن تضــمَّ علــى صفحاهتــا ألــواَن املقــاالت السياســية 
منهــا والثقافيــة، وأن ترحــب، كذلــك، ابلكثــر مــن املبدعــن شــعراء وقاصــن 
ونقــاًدا، وهــذا كلــه يف صاحلهــا، إضافــة إىل أنَّ بعــض مقاالهتــا ترتجــم إىل اللغــة 
الرتكيــة، مــا جيعلهــا جســرًا ثقافيًــا بــن الشــعبن الســوري والرتكــي! ، مث اتبــع 
يقــول: أرى أن تعمــل إشــراق علــى تطويــر نفســها ابلتحقيقــات الــي تتنــاول 
قضــااي الســورين، هنــا، ويف الداخــل، وكذلــك أن ختصــص بعــض أعدادهــا 
مللفات اجتماعية أو ثقافية أو غر ذلك، فهذا من شــأنه أن يقوِّي حضورها، 

وال بــد أيًضــا مــن زايدة مكافــآت كتاهبــا!.
مــن خــال اطاعــي علــى  قــال:  الصــاحل مــن حــزب وعــد  السياســي حممــد 
الصحيفــة، ومنــذ بداايهتــا، كانــت بشــكل عــام جيــدة ومواكبــة للحــدث، لكنهــا 
ال تدخــل يف التحليــات السياســية العميقــة، تكتفــي ابلتعليقــات العموميــة، 
والقســم الرتكــي منهــا ممتــد علــى حســاب القســم العــريب، ممــا يقلــص مــن املــادة 
التثقيفيــة الــي تطلبهــا أحــداث الثــورة اليوميــة. لكــن هــذه املاحظــات ال تقلــل 

مــن جودهتــا وال تغفــل جهــود العاملــن عليهــا مــن جــد واجتهــاد. 

اإلعامــي إايد ددم لــه رأي خمتلــف بقولــه: إن حماولــة دمــج اإلعــام الرتكــي 
ابلســوري وحماولــة التبــادل اإلعامــي شــيء مجيــل، ولكــن بغــر هــذه اآلليــة، 
تركيــة،  وأخبــار  ســورية،  أخبــار  علــى  حتتــوي  الصحيفــة  اهلويــة ضائعــة،  فــإن 
اعانيــة -  ثقافيــة -  اجتماعيــة -  اقتصاديــة -  وأخبــار كرديــة سياســية - 
رايضيــة - منوعــات - أدب وشــعر - قصــة وتبويبــات عديــدة، ومقــاالت، 
وتســليط الضــوء علــى بعــض الشــركاء واضــح اآلن، ودون اخلــوض يف مضمــون 
املــواد اإلعاميــة، هنــاك أمســاء كلهــا كبــرة ، لكــن االخــراج الفــي ال يواكــب 
احلداثــة، فهــو تقليــدي، وال يوجــد ملســة فنيــة إبداعيــة فيهــا،  كمــا أنــه ال يوجــد 
الصحيفــة، ومــازال  مــن اختناقــات  تزيــد  ابلصفحــات أي متنفــس، والرتمجــة 
األدابء يف الصحيفــة يغنــون مــن عاجهــم العــايل، أقــول هلــم اقرتبــوا مــن العامــة 
خاطبوهــم مــن منربهــم. مث اقــرتح ددم: إطــاق صحيفــة ابللغــة الرتكيــة، وأخــرى 
منفصلــة متاًمــا ابلعربيــة، وتــرك الدمــج االعامــي، والتخفيــف مــن املواضيــع الــي 
حتكــي بنفــس البــاب نفــس القضــااي السياســية، لنكتفــي بكاتــب أو اثنــان، 
فــإذا كان يف امللتقــى 100 كاتــب وأديــب وحملــل، هــل مــن املعقــول أن ننشــر 

للجميــع يف نفــس العــدد.

كيف يقيم المثقف السوري )إشراق( وهي تدخل عامها الثالث
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فاملعرفــة واحلقيقــة والكلمــة واحلكــم والثقافــة هــم األخــوة األحيــاء الذيــن ال 
ميكــن ألحدهــم العيــش دون اآلخــر حتــت مظلــة الصحافــة.

تعــد الصحافــة أهــم املظاهــر األساســية ملمارســة الدميقراطيــة، ووجودهــا 
ميثــل ركــن مــن أركان احليــاة الدميقراطيــة، فللصحافــة دور فعــال ومهــم جــدا 
يف التعبــر عــن آراء األفــراد واملواطنــن، ويف كل القضــااي الــي هتــم حياهتــم، 
لــكل مــا يتعلــق بشــؤون جمتمعهــم إىل  ويف عــرض املقرتحــات واحللــول 
الســلطة وإىل اجلماهــر أيضــاً، ولقــد لعبــت الصحافــة دوراً وطنيــاً مهمــاً 
يف كثــر مــن بلــدان العــامل يف مقارعــة االســتعمار والوقــوف بوجــه الطغيــان 
أمتهــم  لطمــوح  املعاديــة  واملخططــات  املشــاريع  فضــح  واالســتبداد ويف 
وقوميتهــم ، وتبصــر الشــعب حبقوقهــم وتعريفــه أبســاليب أعدائــه وكانــت 
الصحافــة يف زمــن األنظمــة البائــدة هلــا دور ســليب وكانــت احلكومــة حتتكــر 
األنظمــة والوســائل اإلعاميــة وتصــادر الــرأي اآلخــر وكانــت الصحافــة 

غــر حــرة وال تقــول احلقيقــة.
الصحافــة اإللكرتونيــة والورقيــة مــا هلــا ومــا عليهــا، أثــر كثــراً ظهــور وانتشــار 
اجملــات االلكرتونيــة علــى الصحافــة الورقيــة وكثــر مــن قــراء الصحــف 
واجملــات الورقيــة تركوهــا وأصبحــوا يتجهــون لقــراءة الصحــف واجملــات 
االلكرتونيــة، ولكــن سياســة التحريــر الــي تنتهجهــا الصحــف واجملــات 
السياســة  تلــك  يغــذي  مــا  هنــاك  أن  أم  واحــد؟  قــدر  علــى  هــي  هــل 

التحريريــة لكــي جيعلهــا أكثــر متاســكاً واجنــذاابً للقــارئ. 
جملــة إشــراق الــي ولــدت بعــد خمــاض وعنــاء عســرين يف بــاد اللجــوء 
نتيجــة احلاجــة امللحــة لصحافــة عربيــة ســورية تعــري كل احلقائــق مــن دمــار 
وقتــل وتشــرد عصفــت ابلبلــدان العربيــة وخاصــة ســورية ولتضــع بــن يــدي 
القــارئ واقعــه وحالــه ومــا هــو األفــق الــذي ســوف يعــرب مــن خالــه إىل 
الضفــة املقابلــة للخــاص مــن كل أشــكال العبوديــة ونيــل حريتــه متســلحاً 
ابلفكــرة والكلمــة احلــرة واحلقيقــة املــرة الــي غيبــت عــن ذاكــرة كل الشــعوب 

العربيــة احلــرة. 
جملــة إشــراق ابشــرت عملهــا ضمــن إمكانيــات حمــدودة ودعــم حمــدود وال 
زالــت بعــد مضــي عامهــا الثالــث تعمــل بنفــس اجلهــد وضمــن هيكليــة 

حمــدودة مــن الدعــم واإلمكانيــات. 
تطمــح اجمللــة بعــد أن حققــت التــوزان مــا بــن انتشــارها الكرتونيــاً وورقيــاً 
إىل سياســة التطويــر والتحديــث وذلــك مــن خــال عمليــة االســتطاع 
آلراء ومقرتحــات وماحظــات مــن هــم مهتمــن هلــذا الشــأن وأخــذ أكــرب 

نســبة مــن املشــاركة لاســتفادة واألخــذ ابملعطيــات اجلديــدة. 
الدكتــورة عائشــة خواجــا الــرازم.. انئبــة ســابقة يف الربملــان األردين وشــاعرة 

فلســطينية وفنانــة تشــكيلية معروفــة ويف تركيــا كّرمــت بفتــح شــارع ابمسهــا 
مقيمــة يف األردن: إين اتبعــت وتصفحــت اجمللــة )إشــراق( ووجدهتــا ثريــة.
العامليــن  الناشــطن  مجعيــة  رئيــس  اشــكهان..  يشــار  أوميــت  الدكتــور 

واحتــاد األدابء والشــعراء األتــراك وحنــات: كــوين مــن مدينــة مارديــن أحتــدث 
العربيــة كنــُت أشــعر مــن خــال قــراءيت جمللــة إشــراق أهنــا ختصــي ولكوهنــا 
األدب  ختــص  إضافــة صفحــة  أقــرتح  والرتكيــة  العربيــة  ابللغتــن  تكتــب 

الرتكــي مــن خــال طــرح يف كل عــدد شــخصية أدبيــة معروفــة.
عمــر فــاروق كولتشــلي.. اســتاذ يف املوســيقى وقائــد أوركســرتا وعــازف 
الشــامية  املوشــحات  عشــاق  مــن  أان  إزمــر:  مدينــة  مــن  تركــي  قانــون 
واحللبية لكوين عشــت يف األندلس كثراً وأعزف املوشــحات األندلســية، 
جملــة إشــراق هــي جملتنــا وأقــرتح أن ختصــص مــن خــال صفحاهتــا املتنوعــة 

شــيئاً مــا عــن املوســيقى الرتكيــة  واألندلســية والعربيــة.
توفيــق احلــاق.. صاحــب قنــاة الســالب واملوجــب التلفزيونيــة يف أمريــكا 

ومذيــع 
واعــدة  وهــي  اجمللــة  تصفحــت  أمريــكا:  يف  مقيــم  معــروف  وصحفــي 
وأتفــاءل أبهنــا ســتكون ممتــازة يف املســتقبل، ماحظــي هــي أن إخراجهــا 
ضعيــف يفتقــر إىل التنســيق وفصــل املــواد عــن بعضهــا واكتظــاظ الصفحــة 
الواحــدة أبكثــر مــن موضــوع، إضافــة للخــط الصغــر والفاهــي غــر العميــق 

الواضــح، أمتــى لكــم كل اخلــر.
حممــود الكــن.. صحفــي متخصــص يف الشــؤون العســكرية واألمنيــة يف 

قنــاة اجلزيــرة مقيــم يف قطــر: 1- هنــاك مشــكلة إخراجيــة ال جيــب أن 
 PDF يكــون املوقــع اإللكــرتوين هبــذا الثقــل، ال أحــد يســتخدم صيغــة
للقــراءة أونايــن، وجودهــا مهــم ملــن أراد التحميــل للطباعــة لكنهــا ليســت 

وســيلة القــراءة الرئيســية.

2- العناوين املعاجلة قدمية، وحباجة إىل طرح زوااي جديدة أو حتقيقات.
3- اســتخدام العناويــن ابلعربيــة ومــن مث الرتكيــة وبعدهــا نــص البدايــة 

ابللغــة العربيــة مشــكلة أخــرى، ال تبــدو متناســقة.
مســرة مســاملة.. انئــب رئيــس االئتــاف الســوري املعــارض ســابقاً ورئيســة 

حتريــر 
صحيفــة تشــرين، وصحفيــة معروفــة مقيمــة يف النمســا: أان أراهــا جيــدة 
ضمــن االمكانيــات عزيــزي اذ ال أفضــل أن نعيــد نشــر مقــاالت منشــورة 

عــادة، لكــن ضمــن عــدم توفــر املوازنــة فهــذا هــو املتــاح.
حممــد حيــى مكتــيب.. األمــن العــام الســابق لائتــاف الوطــي الســوري 

الــي  املعــارض مقيــم يف اســطنبول: ال أجــد أي شــيء مــن الكلمــات 
تصــف جملتكــم الراقيــة الرائقــة ســواء مــن حيــث الشــكل اجلميــل واإلخــراج 
الراقــي أو مــن حيــث املضامــن الرائقــة والتنــوع واســتقطاب العديــد مــن 
الكتّــاب والكاتبــات مــن أطيــاف خمتلفــة، وهــذا األمــر جــداً ملفــت للنظــر، 
وجــداً حيــوي حــى تكــون هنــاك قــراءة واســعة مــن اآلراء ذات املشــارب 
السياســية  للموضوعــات  للنظــر  امللفــت  التنــوع  إىل  إضافــة  املختلفــة، 
والتعليــم والطــاب والثقافــة والفــن، فعــًا اإلخــراج األنيــق وعمليــة الرتمجــة 
إىل اللغة الرتكية وابعتقادي هذا شيء أكثر من هام، املطلوب مقاالت 
ترتجــم إىل اللغــة الرتكيــة جتعــل القــارئ الرتكــي يتطلــع مــن زاويــة الســورين 
الرتكيــز علــى مفاهيــم احلريــة العدالــة واملســاواة مــن حيــث كتابــة مقــاالت 

مبــا ختــص هــذه املصطلحــات اهلامــة وترمجتهــا علــى شــكل سلســلة.
حممــد صــاحل علــي.. رئيــس مجعيــة إغاثــة الاجئــن الســورين يف مدينــة 

إزمــر 
وعضــو جملــس إدارة لــدى هيئــة شــؤون الاجئــن يف تركيــا: أعتــرب جملــة 
إشــراق يف وضعهــا احلــايل جيــدة ولكــن هــي يف أغلــب االحيــان منحــازة 
لطــرف علــى حســاب طــرف آخــر أي أقصــد احلكومــة وأقــرتح أن تعــد 
الناحيــة احلقوقيــة  تعــى بشــؤون الاجئــن مــن  صفحــة قانونيــة خاصــة 
كالــزواج واإلرث والطــاق وحتفــظ حقــوق العمــال الســورين لــدى أرابب 

العمــل األتــراك.

)سقراط( إن املعرفة توجه سلوك اإلنسان حنو الفضيلة وأن اجلهل رذيلة    
)غازي القصييب( ال أّدعي أين قلت هنا احلقيقة كاملة، ولكين أرجو أن كل ما قلته هنا حقيقة    

)انبليون( أخاف من ثالثة صحف أكثر مما أخاف من مئات اآلالف من الطعنات ابلرمح     
)إدوارد إقلستون( يف أمريكا حيكم الرئيس ألربع سنوات أما الصحافة فإهنا حتكم لألبد    
)ألربت إنيشتاين( الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته يف املدرسة     

نسمات من إزمير خاص لصحيفة إشراق

نظرة تحليلية وآراء ومقترحات النخبة حول صحفية إشراق

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور

ق
تحقي
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الــي  الصميمــة  العاقــات  مــن  العــام  تعــد عاقــة الصحافــة ابلــرأي 
ترتجــم مــدى الرتابــط اجلــديل والتفاعــل بينهمــا وابلطبــع أن احلديــث 
عــن هــذه الصلــة وابلتــايل أتثــر أحدمهــا يف اآلخــر، فالصحافــة وهــي 
مــن اجملــاالت الــي شــهدت تطــوراً هائــًا خاصــة يف القــرن العشــرين 
فعنــد ظهــور التكنولوجيــا والــي اســتفادت منهــا الصحافــة بــكل أتكيــد 
وأيضــاً مــدى انتشــار القــراءة والكتابــة بــن شــرائح اجملتمــع األمــر الــذي 

عــزز انتشــار الصحافــة بــكل أنواعهــا يف العــامل أمجــع.
مــن اإلجيابيــات علــى  العديــد  ولــه  متغــر مهــم جــداً  الصحافــة  إن 
الوقائــع  تســجيل  فــن  فالصحافــة  واالجتماعــي  اإلعامــي  املســتوى 
اليومية بدقة وانتظام وذوق ســليم مع االســتجابة لرغبات الرأي العام 
وتوجيهــه واالهتمــام ابجلماعــات البشــرية وتناقــل أخبارهــا ووصــف 
فالصحافــة  هــذا  فراغهــا وكل  أوقــات  تســليتها وتزجيــة  نشــاطها مث 
إن  وآرائهــا وخواطرهــا،  اجلماعــة  عليهــا صــورة  تنعكــس  مــرآة  هــي 
الصحافــة رســالة مشــرفة يف اجملتمــع وهــذا األمــر يتطلــب أن يكــون 
لالتــزام االجتماعــي واألخاقــي ركــن أساســي مــن األركان الــي تقــوم 
عليهــا، األمــر الــذي يعــي أهنــا وســيط بــن عــدة تشــكيات ســواء 
تزويــد  الصحافــة يف  أو سياســية، هنــا أييت دور  كانــت اجتماعيــة 
الشــعب ابحلقائــق واملعلومــات كــي يتــم  تكويــن رأي عــام  ضاغــط 
وفاعــل،  ذلــك أن مــن متطلبــات خلــق رأي عــام فاعــل يتمثــل يف 
وجــود صحافــة حــرة تســتطيع أن تقــوم بواجــب تنويــر اجملتمــع  بشــأن 
األحــداث الــي حتصــل أو جتــري يف اجملتمــع وتزويــده بــكل احلقائــق 
الــي توصلــت إليهــا، وهــذا هــو أســاس الشــرف الــذي جيــب أن تعمــل 
مبوجبــه الصحافــة وأن تبتعــد عــن أجــواء احملــاابة أو التبعيــة أليــة ســلطة 
كانــت ألهنــا إن دخلــت يف هــذه الزاويــة ســتفقد اســتقاليتها الــذي 

هــو أســاس عملهــا الــذي تقــوم عليــه .
 إن الصحافــة احلــرة عمــود أو حجــر زاويــة يف أي رأي عــام ينتظــر 
منــه أن يكــون فاعــًا والصحافــة تســتطيع عــرب تبنيهــا سياســة شــفافة 
وحضاريــة تكــون قــادرة علــى خلــق اجتاهــات يف اجملتمــع بشــأن قضــااي 
أو قضاايهــا هامــة ومــن هنــا أن تكــون الصحافــة مســتقلة وفاعلــة 
العلــم  إليهــا  توصــل  الــي  التقنيــات  بــكل  اإلملــام  عــرب  وحــرة وأيضــاً 
احلديــث، لذلــك أن الــرأي العــام الــذي هــو أحــد دعامــات اجملتمــع 
الــذي ينتهــج منهجــاً دميقراطيــاً ويف هــذا النظــام الدميقراطــي الــذي 
يتيــح حريــة التعبــر ،  هلــذا حنــن اليــوم بصــدد اســتطاع رأي عــام 
حــول جملــة إشــراق الــي ســعت وتســعى إىل خلــق أرضيــة واقعيــة ذات 

صبغــة أيديولوجيــة خمتلفــة. 
الدكتــور يوســف حــاج يوســف دكتــوراه يف الصيدلــة مــن فلســطن 

مقيــم يف إزمــر:
رأي أكيــد راح يكــون إجيــايب مقاالتكــم رائعــة متــس الواقــع الســوري 

بشــقيه الداخلــي 
واخلارجي وعلى وجه اخلصوص الرتكي، وفقكم هللا.

رشيد أمحد اهليصمي مهندس مدين من اليمن مقيم يف إزمر:

حن قرأت جريدة إشراق راودين احلنن إىل الوطن راودين احلنن إىل 
لغي، وجدت فيها الكثر من أشــواقي الي أضعتها يف ســنن غربي، 
إذا أردت أن جتــد مــا يلــيب رغبــات عقلــك مــن مواضيــع أو أفــكار 

ملهمــة فجريــدة إشــراق هــي الطريــق األول لتشــرق مشــس معارفــك.
الدكتــور رميــون عمــر ابوزيــر دكتــوراه يف الطاقــة املتجــددة عضــو ملتقــى 

األدابء  والكتّــاب مكتــب إزمــر مــن اليمــن مقيــم يف إزمــر:

مقرتحــي هــو ختصيــص صفحــة ألعمــال الطــاب ونشــاطاهتم، وهنــاك 
بعــض الصفحــات يــدور فيهــا احلــوار مــع شــخص واحــد ممــا جيعــل 
املوضــوع طويــل، لــو ختصــص نصــف صفحــة لإلعــاانت تركــي عــريب. 
االســتاذ عمــار إبراهيــم إبراهيــم عضــو ملتقــى األدابء والكتّــاب مكتــب 
إزمــر مالــك روضــة ومــدرس ســوري يف التعليــم املؤقــت مقيــم يف إزمــر:

الكثر من الشباب هاجروا دون إكمال دراستهم منهم يف السنوات 
األوىل طــب - هندســة - حمامــاة - وكافــة االختصاصــات األدبيــة، 
واآلن يعملــون أعمــال حــرة لديهــم مــن الطاقــات واإلبداعــات الكثــر 

علينــا إعــداد صفحــة خمصصــة مــن أجــل ذلــك.
الدكتــور ماجــد لعجــه ابحــث يف اتريــخ العاقــات العربيــة العثمانيــة 
وماجســتر يف التاريــخ املقــارن مــن اليمــن   مــدرس يف التعليــم املؤقــت 

مقيــم يف إزمــر:
الثقــايف  التنويــر  عمليــة  يف  مميــزة  نوعيــة  نقلــة  تشــكل  إشــراق  جملــة 
املعاصــر، والــي حنــن أبمــس احلاجــة إليهــا، كمــا تشــكل جملــة إشــراق 
بتنوعهــا الثقــايف والعلمــي حمطــة ارتقــاء للقــارئ مــن خــال املواضيــع 
املتنوعــة الــي حتملهــا وتنقلهــا إىل القــارئ العزيــز، نعلــم كميــة اجلهــد 
املبذول على هذه اجمللة حى اســتطاعت حتقيق أهدافها املرســومة هلا 
مــن قبــل النخبــة املثقفــة املتمثلــة يف أعضــاء ملتقــى األدابء والكّتــاب 
الســورين كل الشــكر والتقديــر واالحــرتام للقائمــن عليهــا وألولئــك 

املثقفــن الذيــن يكتبــون علــى حائطهــا.
الســيدة مرفــت ابراهيــم حلــيب انشــطة يف حقــوق املــرأة مــن ســورية 

مقيمــة يف إزمــر: 

جملــة إشــراق جملتنــا وحتتــوي علــى الكثــر ممــا حنــن حباجــة إليــه، ولكــن 
حتتــاج إىل صفحــة هتتــم بشــؤون املــرأة والطفــل وحــل املشــاكل وخلــق 
فــرص عمــل للمــرأة مبــا يتناســب وإمكانياهتــا وأن خيصــص رقــم خــاص 

هاتفــي مــن أجــل التواصــل حلــل مشــاكل املــرأة ألهنــا دائمــاً حباجــة 
النســاء  يــوم يف الســنة مــن أجــل اجتمــاع  ملــن يســمعها وختصيــص 

الســورايت للتعــارف.
مكتــب  والكتّــاب  األدابء  ملتقــى  اآلنســة خنســاء جاويــش عضــو 

إزمــر مدرســة يف التعليــم املؤقــت مقيمــة يف إزمــر مــن ســورية:

لــِك صــوت صــدى، والصــدى لــه أتثــر علــى ســامعيه وكذلــك جملــة 
إشــراق هلــا صــدى يصــل لــكل النــاس، فهــي جملــة اجتماعيــة سياســية 
الكتّــاب  وإبداعــات  الســورين،  الاجئــن  معــاانة  تتنــاول  ثقافيــة 
والناشــطن إليصــال فكــرة للعــامل أن الســورين هلــم مقــدرة رائعــة علــى 
حتــدي كل الصعــوابت ونشــكر جملــة إشــراق علــى اجلهــود املبذولــة 

ونتمــى هلــا االســتمرارية والتميــز دومــاً.
اآلنســة فاطمــة نعســان عضــو جملــس إدارة ملتقــى األدابء والكتًــاب 
مكتب إزمر مســؤولة املرأة مدرســة يف التعليم املؤقت مقيمة يف إزمر:

جريدة إشراق جريدة مميزة ومتنوعة مبوضوعاهتا ومرآة لكافة اجملات، 
مــا مييزهــا مــن ابقــي اجملــات وجــود كّتــاب يتميــزون حبــّس وطــي فريــد 
فيهــا مواضيــع سياســية وآراء سياســية - اجتماعيــة - ثقافيــة عامــة، 
لكــن حبّــذا لــو هتتــم ابملــرأة العربيــة الــي ال تــزال تعــاين مــن أهــوال احلــرب 
الــدور األكــرب يف  الــي تلعــب  املــرأة  لــو ركــّزان علــى نفســية  وخاصــة 
تربيــة جيــل فاعــل، أشــكر كل مــن األســتاذ الصحفــي صبحــي دســوقي 
رئيــس التحريــر ملصداقيتــه مبقاالتــه، وكل مــن الصحفــي األديــب هائــل 
حلمــي ســرور مبقاالتــه الــي تنقــل واقــع اهلاربــن مــن احلــروب، والســيدة 

إهلــام حقــي ملقاالهتــا الفريــدة  خبصــوص املــرأة.
فــراس جنــار جتــارة عامــة ســوري مقيــم يف إزمــر: جملــة إشــراق تعطــى 
يل بشــكل دوري مــن قبــل االســتاذ هائــل مــن أجــل توزيعهــا علــى 
الســورين زابئــي فهــي مطلوبــة وقيمــة والــكل يشــكر منهــا ولكــن أريــد 
أن أضيــف لــو يف إمكانيــة ختصيــص صفحــة للمفقــودات أي رقــم 

هاتــف واعــان عــن هويــة املفقــودات.
حممد أمحد طوابل صاحب حمل حاقة سوري مقيم يف إزمر: 

جملــة إشــراق تــوزع بشــكل دوري مــن خــال االســتاذ هائــل وهــي 
وقتهــا. تنتظرهــا يف  فالزابئــن  جيــدة ومرغوبــة 

الدكتــور خالــد عبــدو دكتــوراه يف علــم بيوتكنولوجــي عضــو جملــس 
إدارة امللتقــى مــدرس يف التعليــم املؤقــت مييــي مقيــم يف إزمــر: 

هــي اشــراقة أتــت يف زمــن العنــاء لتحافــظ علــى اهلويــة الســورية بــل 
واهلويــة العربيــة ولتكــون جســراً لربــط الثقافــة العربيــة الســورية ابلثقافــة 
الرتكيــة، إشــراق ثقافــة زاخــرة ابلعطــاء مكتملــة األركان نتمــى مزيــد مــن 

العطــاء، كمــا أقــرتح أن تكــون أســبوعية مســتقبا.

نسمات من إزمير خاص لصحيفة إشراق

استطالع آراء العامة  حول صحفية إشراق في مدينة إزمير

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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1ـ صــربي مســلم: صحيفــة إشــراق جتربــة فريــدة يف تناوهلــا للمواضيــع املختلفــة 
قــد تعكــس  قلمــا عملــت صحيفــة واحــدة هبــذا األســلوب،  وبلغــات عديــدة 
التنــوع الثقــايف يف ســوراي لتكــون جســراً بــن املكــوانت يف إطــار بلــد واحــد، إال 
أنــي أرى أبن القســم الكــردي علــى صفحــة واحــدة ال تــويف بوظيفتهــا املرجــوة 
كــون الصفحــة الواحــدة ملقــال واحــد ال جتــذب القــارئ الكــردي، فلــو تعــددت 
مــن اجملــاالت ســتكون الصحيفــة  العديــد  املقــاالت ويف  الصفحــات وتنوعــت 
ضيفــة للكثــر مــن املنــازل الكرديــة، أمتــى هلــذه الصحيفــة املميــزة االســتمرارية 

والنجــاح والســر حنــو التطــور ألداء واجبهــا.

2ـ عبــدو زيــدان: أكيــد وأان أاتبــع الصحيفــة مــن خــال الكاتــب أمحــد قاســم 
أرى أبن إشــراق هلــا ميزهتــا الــي ختصصــت هبــا وهــي تنــاول املواضيــع بعــدد مــن 
اللغــات ومنهــا الكرديــة، لكــن أعتقــد أبن صفحــة واحــدة ابللغــة الكرديــة ال 
تلــيب احلاجــة واهلــدف، أمتــى أن تكــون عــدد صفحــات ابللغــة الكرديــة أكثــر 
لتتنــوع املقــاالت وتتنــاول اجلانــب االجتماعــي واألديب والثقــايف، أعتقــد أهنــا يف 

اســتمراريتها ســتكون مــرآة للمجتمــع الســوري املتنــوع.

3ـ عمــر فــوزي: إشــراق كمــا أاتبعهــا أرى فيهــا مســتقبًا لتكــون صحيفــة الشــارع 
الســوري، وخاصــة أهنــا تنشــر بثــاث لغــات رئيســية، لكــن أرى فيهــا القســم 
الكــردي خمتصــر علــى صفحــة واحــدة ال تلــيب اهلــدف، لــو متكنــت مــن ختصيــص 
للقــارئ  جاذبيــة  أكثــر  ســتكون  الكتــاابت  يف  والتنــوع  الصفحــات  مــن  عــدد 
الكــردي وإيصــال حقيقــة الثقافــة الكرديــة إىل إخوهتــم مــن املكــوانت األخــرى.

4ـ عبــر صــاحل: أول مــا تناولــت صحيفــة إشــراق وتصفحتهــا بعجالــة شــجعتي 
أن أعيــد تصفحهــا بتــأين والوقــوف عنــد بعــض العناويــن ابهتمــام أكثــر، وخاصــة 
املرتمجــة منهــا الــي تفتقــر أغلــب الصحــف علــى هــذا األســلوب للنشــر، ولــدى 
متعــي القســم الكــردي للكاتــب أمحــد قاســم رأيــت فيــه دغدغــة صادقــة ملشــاعري، 
ومتنيــت أن تكــون عــدد صفحــات هــذا القســم أكثــر جلــذب كتــاب الكــرد مــن 
مجيــع فئاتــه مــن األدب واجملتمــع والتاريــخ للمشــاركة يف هــذه الصحيفــة الغــراء، 
النجــاح  هلــا  وأمتــى  الصحيفــة  هــذه  علــى  القائمــن  قلــيب مســاعي  مــن  أشــكر 

الدائــم.

5ـ عمــر صــاحل: صحيفــة إشــراق أرى فيهــا أســلوابً جديــداً يف النشــر وجتربــة فريــدة 
اســتمتع هبــا لتنــوع موادهــا، ولكــن أمتــى أن تزيــد مــن صفحاهتــا للقســم الكــردي 

ليكــون حديقــة للــورود املختلفــة، أدعــو هلــا ابملوفقيــة.

املــواد  تنــوع  6ـ حممــد علــي عبــدو: لصحيفــة إشــراق جتربــة فريــدة وجذابــة يف 
وبلغــات خمتلفــة، أرى أهنــا ســتكون رائــدة يف اســتمراريتها وجــذب أقــام مميــزة 
مــن خمتلــف الوافــد، ولكــن النقــص يف صفحــات القســم الكــردي حمــل انتقــادي، 
أرجــو أن تــزود مــن صفحاهتــا لتتنــوع املــواد مــن حيــث اجلوهــر واملشــاركة، أمتــى 

للصحيفــة التقــدم والنجــاح.

املقــاالت  بــن صفحاهتــا  أقــرأ  7ـ مســرة علــي: جذبتــي صحيفــة إشــراق، وأان 
السياســية ابللغــة الكرديــة، أرجــو أن تــزودوا مــن الصفحــات يف القســم الكــردي 

لنكــون شــركاء يف القصــة والشــعر.

8ـ عبــد القــادر مصطفــى: صحيفــة إشــراق ومنــذ تعلقــي هبــا عــن طريــق الكاتــب 
أمحــد قاســم أنتظــر إصداراهتــا املنتظمــة ألنــي أقــرأ األفــكار املختلفــة وهــي تبحــث 
مــن خاهلــا عــن احلقائــق بتجــرد وحياديــة، إهنــا مبدعــة يف تنــاول موادهــا، مــع 
متنيــايت تزويــد القســم الكــردي ابلعديــد مــن الصفحــات ألداء الواجــب وحتقيــق 

األهــداف، أرجــو أال ننقطــع مــن البلســم للــداء.

منــذ بدايــة تكــون فكــرة اصــدار صحيفــة إشــراق والعمــل علــى تنفيذهــا 
تواصــل معــي رئيــس حتريرهــا وطلــب مــي تقــدمي مقرتحــات وأبــواب تغــي 
العمــل الصحفــي، فاقرتحــت عليــه ختصيــص صفحــة تعــى ابلشــخصيات 
الســورية املؤثــرة مــن كتــاب وأدابء وصحفيــن وفنانــن، وترمجتهــا إىل اللغــة 
الرتكيــة لكــي تســهم بتعريفهــم بشــخصيات أضافــت الكثــر للفكــر الســوري 
وطورتــه. ومنــذ أعدادهــا فتحــت صفحاهتــا أمــام كل الكتــاب الســورين دون 
اســتثناء أحــد، وكانــت جامعــاً للطيــف الســوري بكافــة تلويناتــه وانتمائــه، 
وكانــت منــرباً للجميــع، واســتطاعت أن تعرفنــا بعــدد كبــر مــن املبدعــن، 
لــكل  بيننــا للتواصــل معهــم، وجنحــت يف أن تكــون منــرباً  وكانــت جســراً 
منهــم،  بعــدد كبــر  مبعرفتنــا  واغتنينــا  لتواصلهــم،  وصــل  ومهــزة  الســورين، 
األديب  املشــهد  منحــى جديــد يف  شــكلت  الــي  مــن كتاابهتــم  واســتفدان 

الســوري.
أمســاء كبــرة وقامــات شــاخمة كانــت لنــا زاداً يف غربتنــا وخففــت عنــا معــاانة 
اللجــوء، وســواء اختلفنــا أو اتفقنــا معهــم يف كتاابهتــم، فإهنــا تؤكــد علــى 
أمهيــة االختــاف يف ســبيل غــاايت أكــرب أال وهــي حتقيــق حلمنــا ابنتصــار 
ثورتنــا ثــورة احلريــة والكرامــة. وحــى مــن مل أســعد مبعرفتهــم شــخصياً فإنــي 
للحظــة  دومــاً  وأتلهــف  تكــرب،  وأحبــي  أصدقائــي  قائمــة  أن  أحسســت 
إعــان صــدور عــدد جديــد منهــا، وأوقــن أنــه يشــكل إضافــة لوعيــي وذائقــي 

األدبيــة.
أمتــى هلــا االســتمرار، مــع شــكري وتقديــري وامتنــاين لرئيــس حتريرهــا وهليئــة 
التحريــر ولــكل األدابء والكتــاب والصحفيــن والفنانــن الذيــن ســاندوها ومــا 

خذلوهــا يومــاً حــى يف أصعــب ظروفهــا.
أمتــى هلــا أن تصــل إىل أن تصــدر أســبوعياً، وأن تــزداد الصفحــات الرتكيــة 
املرتمجــة إىل العربيــة وذلــك لتعريفنــا ابلفكــر واألدب الرتكــي، كمــا أمتــى 
زايدة الصفحــات الكرديــة وإضافــة صفحــات أدبيــة مــن شــعر وقصــة إليهــا.
كمــا أمتــى هلــا أتمــن الدعــم الــكايف لكــي تتمكــن مــن دفــع تعويضــات 
ماليــة جمزيــة لــكل الكتــاب، كمــا أمتــى أن يصــدر كتــاب أديب شــهري أو 
فصلــي عنهــا لكــي يســهل علينــا التواصــل مــع إبداعــات األدابء واملفكريــن 

الســورين.
بوركــت إشــراق ، وبــورك كتاهبــا وكل العاملــن فيهــا ، وبــورك الفريــق الفــي 

الــذي يطــور دائمــاً يف إخراجهــا.

استطالع رأي حول صحيفة إشراق
صحيفة إشراق... منبر للكتاب 
السوريين في المنافي

كاتب وصحفي سوري- محرر في صحيفة إشراقكاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

سمير عبد الباقيأحمد قاسم
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تعــد جملــة إشــراق إحــدى اجملــات العربيــة الرائــدة يف تقــدمي منظومــة فكريــة متكاملــة غنيــة ابلعلــم 
واملعرفــة ليــس علــى املســتوى اخلــاص بــل علــى املســتوى العــام نتيجــة للجهــود املتكاملــة الــي يبذهلــا 

فريــق اجمللــة مــن تطويــر وتعديــل دؤوب طيلــة عمــل اجمللــة.
لقــد تعرفــت علــى جملــة إشــراق قبــل حنــو مثانيــة أشــهر تقريبــاً، عندمــا كنــت طالبــا يف معهــد اللغــة 
الرتكيــة يف مدنيــا قونيــا الرتكيــة، حيــث كانــت اإلعــداد تــوزع علينــا كطلبــة ابللغتــن العربيــة والرتكيــة، 
ولقــد لفــت انتباهــي العناويــن املكتوبــة يف اجمللــة مبختلــف ختصاصاهتــا ملــا هلــا اإلثــر البالــغ يف 

اإلحاطــة والتصــور الشــمويل لكافــة املواضيــع. 
التواصــل عــرب صفحتهــا علــى  مــن خــال  إشــراق  الكتابــة يف جملــة  قــررت  املنطلــق  هــذا  مــن 
االنرتنــت، عندهــا مت الرتحيــب يب واملوافقــة علــى الكتابــة والنشــر فيهــا، فكنــت ســعيداً أن يكــون 
يل مقــاالت يف جمــات عربيــة ال ســيما تنشــر يف بلــد مثــل تركيــا تنســجم وتتناغــم فيهــا كافــة 
الثقافــات واألجنــاس، ملــا يكــون لــه مــن اإلثــر البالــغ يف أن يكــون لــدي قــراَء جــدد يســتمتعون 

مبــا أكتــب.
فــكان يل إصــدارات فيهــا علــى مــدار أشــهر خمتلفــة متثلــت يف مقالــن إثنــن كتبــا يف موضوعــات 
خمتلفــة، لكــن الشــئ األهــم هــو املهنيــة والشــفافية احلــرة الــي يتمتــع هبــا فريــق اجمللــة وعــدم اإلقصــاء 
والســماح للكتــاب وخاصــة فريــق الشــباب ابلنشــر بــل تشــجيعهم معنــوايً واإلطــراء عليهــم وهــذا 
أســلوب جيــد بــل أســلوب حضــاري ترتقيــه جمــات كــي تعطــي إنطباعــاً إجيابيــاً بــل ســلوكاً عامــاً 

أبن اجمللــة تتمتــع بــروٍح أخاقيــًة يؤهلهــا للصــدارة واإلبــداع.
صحيفــة إشــراق بــن الــرايدة واإلبــداع إن وجــود صحيفــة عربيــة يف بلــد مثــل تركيــا تنقــل معــاانة 
وأحــوال الشــعوب العربيــة حبــد ذاتــه دافعــاً حنــو التميــز وتوظيــف القــدرات العربيــة حنــو اإلبــداع، 
لكــن الشــئ األهــم التعــاون والتناســق واالنســجام بــن الكتَّــاب العــرب واألتــراك وهــو الشــيء 
اجلوهــري والفــارق يف تكويــن الفكــر واالســتفادة زمانيــاً ومكانيــاً ليــس يف الكتابــة فحســب بــل 
يف التطويــر والبنــاء بتوجهــات وشــراكات متميــزة تكســب اجمللــة صبغــة خمتلفــة وتعطيهــا مزيــداً مــن 

العطــاء واإلبــداع. 
مــا أطمــح إليــه كــوين كاتــب يف صحيفــة إشــراق أن يكــون هلــا فيمــا بعــد مركــز فكــري كبقيــة املراكــز 
واملؤسســات الفكرية يف العامل العريب والغريب، حى تكون قريبة من صناع القرار وتســهم بشــكل 

مباشــر يف التأثر والبناء داخل املؤسســات الرتكية والعربية. 
إضافــة لذلــك أن تصــدر مؤمتريــن إثنــن علــى األقــل وأن يكــوان مبثابــة إضــاءات علــى إصــدارات 
اجمللــة ومــا توصلــت إليــه، أشــبه مبؤمتــر عــام جتمــع فيــه كافــة الكتًــاب والقــراء واملبدعــن لتقــدمي 
تصــورات نظريــة وفكريــة حــول اجمللــة تســهم يف اإلرتقــاء والتطويــر واإلبــداع وتصويــب اجمللــة حنــو 

الــرايدة واإلبــداع.
البــد للمجلــة أن تظهــر كتاهًبــا إعاميــاً مــن خــال إســتضافتهم والتعريــف هبــم ككتــاًب وابحثــن 
يف الدفــع هبــم إعاميــاً كممثلــن عــن صحيفــة إشــراق، وهــذا اإلجــراء بــا أدىن شــك سيســهم 
يف إبــراز اجمللــة بــل التعريــف هبــا كمجلــة عربيــة هلــا مكانتهــا وصدارهتــا مبختلــف اجملــات األخــرى. 
يف النهايــة يبقــى القلــم يكتــب واحلــرب يســيُل لــن يتوقــف يف اإلشــادة بصحيفــة مرموقــة جــَل 
طاقمهــا أســاتذة وخــرباء يف ختصصــات متنوعــة هلــم فكرهــم الراقــي النــّر الــذي يســيل يف ســبيل 

تنويــر الفكــر والفكــرة. 
يف عامهــا الثالــث أمتــى لصحيفــة إشــراق مزيــداً مــن التألــق واألبــداع يف رايدة املشــروع الفكــري 
والثقــايف واإلجتماعــي واإلبداعــي، وأن تصبــح مؤسســة عربيــة فكريــة رائــدة هلــا أســهاماهتا الــي 

تنــُر وتضــئ كافــة جمــاالت احليــاة بعطــاٍء دائــم منقطــع النظــر.

مسرة إشراق
هــل ختيلتــم كيــف يســتطيع أحــد أن ينحــت الصخــر أبظافــره ويســتمر، ينتابــه الوهــن ويــكاد يصــل 
إىل اليــأس فهنــاك حاجــز مهــول ال ميكــن اخرتاقــه بســهولة آال وهــو حاجــز اللغــة!!!!!، يلــوح يف 
األفــق بصيــص ضــوء خافــت ولكنــه مجيــل لرســم لوحــة رائعــة فيهــا لقــاء الثقافتــن الســورية والرتكيــة 
وكســر حاجــز اللغــة فمــا جيمعنــا أكثــر ممــا يفرقنــا، إشــراق مســتمرة وســتضفي علــى صفحاهتــا 
عطــراً ميــأل مســاء تركيــا وســوراي بشــذا اجلــرة والتاريــخ والعــادات والديــن واحملبــة، مــن خــال األدب 

والثقافــة ولقــاء القامــات.
 .........................................................................

ومــن أجــل العمــل علــى تطويــر صحيفــة إشــراق وأخــذ آراء القــراء واملطلعــن عليهــا، ومقرتحاهتــم 
مــن أجــل تطويرهــا، وتــايف التقصــر، أجرينــا اســتطاعات مــع منــاذج خمتلفــة مــن القــراء.

نوال حممد عثمان الراغب:
جملة إشراق جملة هادفة، هتدف إىل نشر الوعي والثقافة بن عموم الناس لغتها بسيطة و تصل 
إىل قلــب القــارئ ال يوجــد فيهــا خــرب كاذب وهــي هتــدف إىل توعيــة العقــول البشــرية وإعطاءهــم 
فكــرة عمــا يــدور يف زمننــا هــذا فهــي شــاملة ومتنوعــة لنشــرها معظــم أنــواع الثقافــة نشــكر لكــم 

جهودكــم ونتمــى لكــم االســتمرار علــى طريــق الصــدق واألمانــة.
آايت حاضــري: اجمللــة تصــل إىل كافــة الشــرائح متنوعــة شــاملة ترضــي كافــة األذواق، األعمــدة 
جيــدة تغطــي املســاحة بشــكل جيــد، أان مــن املتابعــن لصحيفــة إشــراق وأســعى دائمــاً للحصــول 
عليهــا أواًل أبول، تصلــي الصحيفــة عــن طريــق رابطــة ســورايت، وأمتــى أن تــزداد عــدد الصفحــات 

ويكــون فيهــا حيــز لليافعــن.
ميان قلعة جي:

جملــة إشــراق عــدد معجبيهــا كثــر توجــد يف معظــم بلــدان العــامل إن جمللــة إشــراق كتــاب وأدابء مــن 
مجيــع أطيــاف اجملتمــع هــي جملــة متنوعــة شــعرية ثقافيــة اجتماعيــة ومــا مييزهــا إهنــا تنشــر ابللغتــن 
العربيــة والرتكيــة ذلــك يســهل للطرفــن قرأهتــا واالســتفادة مــن فقراهتــا نتمــى هلــا التوفيــق واالســتمرار 

ابلتفــوق علــى مبادئهــا وكتاهبــا وإعاميهــا ومصممهــا وكل شــخص يعمــل عليهــا.
جواان كيايل:

مــا مييــز جملــة إشــراق مواضيعهــا املنوعــة والشــاملة فهــي سياســية اجتماعيــة ثقافيــة ومنوعــات، 
ااتحــت الفرصــة ليســاهم فيهــا معظــم الكتــاب واملبدعــن، وجيــل الشــباب وأســهمت ببنــاء جســر 

للتواصــل بــن املثقفــن الســورين واألتــراك أمتــى لكــم التوفيــق. 
ملى جسري:

جملــة إشــراق هادفــة متميــزة مبوضوعاهتــا املتنوعــة هتــدف إىل نشــر الوعــي والثقافــة بــن النــاس، 
صادقــة أبخبارهــا، أســهمت يف بنــاء تواصــل بــن املثقفــن الســورين واألتــراك، نشــكر جهودهــا 
والعاملــن عليهــا، تصلــي عــن طريــق رابطــة ســورايت، أمتــى أن تــزداد صفحاهتــا وتتصــدر املــرأة 

عناوينهــا. 

استطالع آلراء قارئات إشراقمجلة إشراق بين الريادة واإلبداع

كاتبة وصحفية سوريةكاتب وباحث فلسطيني-  دكتوراه من جامعة نجم الدين أربكان- قونيا

إلهام حقيد. معاذ عليوي
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ناشط جنوبي عربي

مــن أول يــوم وصــول لنــا إىل تركيــا وحنــن نبحــث عــن احلــرف العــريب يف كتــب وجمــات وصحــف ســواًء 
كانــت تركيــة أو عربيــة ولكــن لألســف مل جنــد.

خــال ثــاث ســنوات وهــي تســلط الضــوء وتعطــي مســاحة للكاتــب والقــارئ العــريب ليثبــت نفســه 
ويــربز الثقافــة العربيــة وحيــاول تثبيتهــا عــرب هــذه الصحيفــة والــي حتــاول تثبيــت مداميــك الثقافــة العربيــة.
بشــوق وتلهــف ننتظــر وصــول عــدد جديــد مــن صحيفتنــا الغــراء، وأنــت تقلــب صفحــات إشــراق تعــود 
بــك الذكــرايت رويــداً رويــداً، وحتــس وكأنــك يف بلــدك العــريب وحنــن نســتمتع حبفيــف تلــك االوراق 

الــي حتــوي حــروف لغــة الضــاد يف أرض االغــرتاب.
إشــراق وهــي تعمــل علــى ترمجــة بعــض املقــاالت واألخبــار مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة الرتكيــة والعكــس 
وتنشــرها يف صفحاهتــا بشــكل جيــذب القــارئ العــريب والرتكــي، وهــي تســقيه نفــس األفــكار وتغذيــه 
بثقافة جديدة ممزوجة بوحدة إسامية وخافة عثمانية عمت أرجاء البلدان املسلمة وعرب األزمان.
إشــراق وأان أرى طــاابً أتــراك يتســابقون إىل أخذهــا وقراءهتــا، خصوصــاً الذيــن يدرســون يف السياســة 

واملتخصصــن ابلشــؤون العربيــة ودارســن اللغــة العربيــة وخمتلــف ختصصاهتــا.
إشــراق مــن الصحــف النــادرة والــي تصــدر بلغتــن يف عــدد واحــد وهــي حتــاول تقريــب الفكــر العــريب 

الرتكــي الــذي مت التشــويش عليــه لفــرتة مــن الزمــن والزال.
الزلــت فجــوة معرفيــة فكريــة ثقافيــة تتواجــد بــن الشــعوب العربيــة والشــعب الرتكــي الــذي كاان حتــت 
أقــوى فرتاتــه، حيــث احتــد كل  العــامل االســامي يعيــش  فــرتة زمنيــة وكان  حكــم دولــة واحــدة يف 
املســلمن بقيــادة األتــراك العثمانيــن، وصعــد ابلعــامل اإلســامي إىل مقدمــة األمــم يف القيــادة واملكانــة، 
اليــوم صحيفــة إشــراق تعمــل علــى ردم هــذه الفجــوة وإعــادة ترميــم العاقــات العربيــة الرتكيــة بــن 

الشــعوب.
إشــراق وهــي جتمــع الكتــاب العــرب واألتــراك يف صفحاهتــا وجتمــع خليــط ثقــايف جديــد مناســب 
جملتمــع عــريب أصيــل مت هتجــره مــن بلــده حتــت وطــأة ظلــم الطغــاة، بــدأ ابالختــاط ابجملتمــع الرتكــي 
األصيــل وهــذه الثقافــة متهــد للمجتمــع الرتكــي أبن يتقبــل اجملتمــع العــريب األصيــل الــذي أجــرب علــى 

اهلجــرة مــن بلــده.
كمــا أن صحيفــة إشــراق فتحــت الكثــر مــن نوافــذ االنفتــاح علــى اآلخــر كمجتمــع عــريب متواجــد 
يف تركيــا، وجمتمــع مســتقبل للمجتمــع العــريب املهاجــر كمــا أهنــا توصــل فكــرة التاريــخ العــريب الرتكــي 

املشــرتك إىل عقــل القــارئ ســواًء كان عــريب أو تركــي.
هنــا نتمــى مــن املقتدريــن أن يعملــوا علــى دعــم الصحيفــة وتلبيــة احتياجاهتــا حــى تســتطيع أن تقــوم 
بواجبهــا علــى أكمــل وجــه...  ومبناســبة مــرور ثاثــة أعــوام علــى إصــدار هــذه الصحيفــة الغــراء هننــئ 
رائســة التحريــر والقائمــن عليهــا ونتمــى هلــم مزيــداً مــن العطــاء، والتقــدم يف إبــراز الثقافــة العربيــة ودمــج 

الثقافــة العربيــة الرتكيــة والوصــول إىل ثقافــة مشــرتكة وســيطة جتمــع الثقافتــن واجملتمعــن.

Türkiye’ye geldiğimiz ilk günden itibaren Türk ya da Arapların bastığı ve içerisinde Arapça 
bir harfin bulunduğu kitap, dergi ve gazeteler aramamıza rağmen bulamamıştık. Üç yıldan bu 
yana ise İşrak, bu alanda Arap kültürünün işaret taşlarını koymaya çalışan ışık olarak Arap ya-
zar ve okurlara kendilerini ispat etmeleri, Arap kültürünü göz önüne çıkarmaları ve bu kültürü 
yeniden tesis etmeye çalışmaları için alan açmaktadır.
Saygın gazetemizin çıkacak her yeni sayısını şevk ve hevesle bekliyoruz. İşrak’ın sayfalarını 
çevirdikçe, anılar yavaşça zihnimizde canlanmaya başlıyor. Gurbet diyarında “dâd” dilinin har-
fleriyle dolu yaprakların hışırtısını dinlerken kişi, kendisini Arap memleketinde gibi hissediyor.
İşrak Arapçadan Türkçeye, yine Türkçeden Arapçaya bazı makale ve haberleri çevirip, Arap ve 
Türk okuyuculara cazip gelecek surette neşrediyor. Gazete aynı fikirleri, İslam birliği ve uzun 
bir zaman boyunca İslam ülkelerinde hüküm süren Osmanlı hilafetinin birliğiyle mezcolmuş 
yeni bir kültür olarak sunuyor.
Türk öğrencilerin İşrak’ı almak ve okumak için birbirleriyle yarıştığını görüyorum. Özellikle 
siyaset bilimleri ve Arap ülkelerinin durumuyla ilgilenenler ve yine çeşitli ihtisas alanlarında 
Arap Dili eğitimi görenler gazeteye ilgi duyuyor.
İşrak, bir sayıda çift dille yayın yapan nadir gazetelerden birisi. Gazete, geçmişte uzun süre 
boyunca arası açılmış ve hala bu açıklığın devam ettiği Arap-Türk düşüncesini birbirine yak-
laştırmaya çalışmaktadır.
Aynı devletin hakimiyeti altında ve İslam dünyasının en güçlü olduğu dönemde uzun bir 
süre birlikte yaşayan Arap halkları ve Türk halkı arasında, halihazırda bilgisel, düşünsel ve 
kültürel bir boşluk bulunmaktadır. Geçmişte Müslümanlar, Türk Osmanlıların liderliği altında 
birleşmiş ve İslam dünyası böylece diğer milletlerin önüne geçmiştir.
İşrak gazetesi bugün söz konusu boşluğu doldurmaya ve Arap-Türk halkları arasındaki ilişkil-
eri onarmaya çalışmaktadır.
Arap ve Türk yazarları sayfalarında bir araya getiren İşrak, zorbaların zulmü nedeniyle ülkesini 
terk eden ve asil Türk toplumunun bir parçası haline gelen asil Arap topluluğuna uygun yeni bir 
kültür karışımı sunmaktadır. Bu kültür, Türk toplumunu ülkesini terk etmek zorunda bırakılan 
asil Arap topluluğunu kabul etmeye hazır hale getirmektedir.
Aynı şekilde İşrak, Türkiye’de yaşayan Arap toplumuna karşı dışa açık bir yaklaşım benim-
senmesine olanak sağlamakta ve gerek Arap gerekse de Türk okuyucuların zihnine ortak Arap-
Türk tarihi düşüncesini nakşetmeye çalışmaktadır.
Biz burada, yetkililerin ve gücü yetenlerin görevini en iyi surette yerine getirebilmesi için 
İşrak’ı desteklemeleri ve ihtiyaçlarını karşılamalarını temenni ettiğimizi belirtmek istiyoruz.
Saygın bir gazete olan İşrak’ın 3. yayın yılına girmiş olması münasebetiyle, Genel Yayın Yö-
netmenliği ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Arap kültürünü tanıtma, Arap-Türk kültürlerini 
bütünleştirme ve böylece iki toplumu ve iki kültürü bir araya getirecek ortak bir kültür elde 
etme yolunda başarılarının devamını diliyoruz.

إشراق: نور عربي
في سماء تركيا

Gassan Muhammed EL-CEYLANIغسان محمد الجيالني

İşrak: Türkiye Semasında
Parıldayan Arapça Bir Işık

Güneyli Arap Aktivist

كاتب وباحث سوري

إبمســه تعــاىل، وابســم احلــرف الشــريف والفكــرة الطاهــرة، ويف ظــل صحيفــي إشــراق الــي حتلــق حنــو الســماء 
جبناحــي العلــم واإلميــان، ابــدأ هبــذه الكلمــات هلــذه الصحيفــة الــي محلــت أمانــة الثقافــة العربيــة وهــي تدخــل 

عامهــا الثالــث.
وهــي تضــم بــن صفحاهتــا تلــك البواكــر األدبيــة الــي تبشــر بــكل خــر وعطــاء ســواًء يف القصــة أو الشــعر أو 

الدراســة.
وهــي املنــرب الفكــري الــذي تتحــاور وتتصــاول يف رحابــه خمتلــف اآلراء واالجتاهــات الفكريــة والعلميــة مــن كل 
البــاد العربيــة... ال شــك أن الثقافــة مقيــاس لــكل أمــة مــن األمــم ودليــل علــى تقــدم األمــة، وكلمــا تقدمــت 
األمــة يف ثقافتهــا تقدمــت يف معــارج الرقــي واحلضــارة، ولقــد كان للعــرب ابع طويــل يف مياديــن الثقافــة 
واإلرشــاد، إذ ابن املــد العــريب الكبــر وظهــر كثــر مــن املؤرخــن والكتــاب والعلمــاء واملخرتعــن أمثــال البــروين 

والفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد.
وحنــن نشــكر صحيفــة اشــراق الــي أعطــت دفقــاً ومعينــاً ال ينضــب، ويتســم ابالنفتــاح والعمــق، حتيــايت لــكل 

أســرة التحريــر وهلــم منــا فائــق االحــرتام والتقديــر. 

صحيفتي اشراق  

عاصم فرجاني
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عطفــاً علــى رســالتكم إلرســال اآلراء املمكنــة لتطويــر اشــراق، امسحــوا يل بدايــة للتعبــر علــى أن اشــراق 
خطــوة مهمــة يف طريــق حتديــث وتطويــر احتــاد الكتــاب ابملبــدأ، والــذي نطمــح وأنمــل أن أيخــذ مكانــه 
الفعلــي يف القريــب العاجــل يف ســوراي دولــة املؤسســات واملواطنــة، حيــث يصبــح ومــن خلــف اشــراق، 
منــرباً للكتابــة احلــرة والنزيهــة دون حمســوبيات وتوجيهــات كمــا هــو معــروف لدينــا يف جممــل مؤسســاتنا 

املهيمــن عليهــا مــن قبــل النظــام وأجهزتــه الســلطوية.
كما هو معلوم اليوم، أن عدد اجملات الورقية وااللكرتونية فاقت ال 125 جملة سورية، ومرد هذا، 
أوال التنــوع الكبــر الــذي اختــذه كتــاب واعاميــي الثــورة حــن خرجــوا مــن موقعــة النظــام األوحــد الفكــر 
األوحــد ابجتــاه التعــدد والتنــوع، والثــاين اســتقدام التمويــل احملــدود لعمــل إعامــي مــن منظمــات غــر 
حكوميــة دوليــة، فــإن كانــت اإلجيابيــة األوىل املنظــورة يف حتقيــق التعــدد والتنــوع يف احلقلــن اإلعامــي 
والسياســي قــد حتققــت إال أهنــا بــذات الوقــت مل حتقــق معادلــة التخصــص الدقيــق واملهــارة الفنيــة حبيــث 
تصبــح عمــًا احرتافيــاً يفتــح اجملــال الواســع للقــدرات واالمكانيــات الســورية عامــة لدخــول مياديــن 
التعبــر والفكــر احلــر، ومــن جانــب آخــر بقــي اجملــال اإلبداعــي واألديب بتنويعاتــه قاصــراً عــن تلبيــة كتــاب 
وأدابء ســوراي ســواء الشــبان منهــم أو املخضرمــن لتبقــى وكأهنــا مســألة تقتصــر علــى عاتــق الشــخص 

بذاتــه، بينمــا هــي ابلضــرورة حامــل رئيــس يف إطــار الثــورة الفكريــة املرافقــة للحركــة الثوريــة عامــة. 
عليــه، أرجــو أن تســمحوا ببعــض املقرتحــات املمكنــة أخذهــا بعــن االعتبــار يف تطويــر اشــراق ومــن 

خلفهــا مهمــة امللتقــى:
- التخصص يف اجلانب الفكري واألديب وفرد مساحة ألعمدة متخصصة دورية.

- فرد مساحة حملور فكري أو ابداعي يف كل عدد من أعداد اجمللة.
- حتويل إشراق من جملة نصف شهرية جمللة شهرية تتاءم مع الغرضن أعاه.

- البحــث عــن مصــادر متويــل تغطــي مســاحة أوســع يف دعــم الكتــاب مــن جهــة ومكاتــب التوزيــع 
مــن جهــة أخــرى.

- البحث عن مكاتب فرعية ابلداخل تغطي موضوعي الكتابة والطباعة والتوزيع أيضاً.
- إعادة تقييم موضوعية، وإن أمكن اجراء إنتخاابت موسعة، هليئي التحرير واالشراف.

- اعتماد مبدأي القدرة التقنية واالمكانية االبداعية كمعيارين أساسين يف منو وتطور إشراق.
وتقبلــوا مــي وممــن أمثلهــم مــن كتــاب موجــودون يف الداخــل الســوري كل االحــرتام والتقديــر، مثمنــن 
مــا تبذلونــه مــن جهــد ومثابــرة ومغالبــة علــى االســتمرار واملتابعــة وتقــدمي مــا هــو مفيــد يغــي لســوراي 

الثــورة فكــرايً وإبداعيــاً.
ماحظــة أخــرة: اشــراق تعمــل يف احلقلــن الفكــري واألديب ومهــا جمــاالن ابداعيــن مهمــن لكنهــا لليــوم 

تبــدو قاصــرة عــن حتقيــق أهدافهــا لتصبــح منــرباً عامــاً وحاضنــة واســعة.

يف هــذا الزمــن الصعــب زمــن االهنيــارات والفوضــى وإفــاس املؤسســات االعاميــة الثوريــة وتاشــيها 
بــن عشــية وضحاهــا، تتجلــى أمهيــة اســتمرار 

)إشــراق( وصدورهــا املنتظــم للعــام الثالــث علــى التــوايل معــربة عــن منــرب وصــوت حــر عــز كثــراً يف هــذا 
العصــر العصيــب الــذي ســادت فيــه املاديــة ومراكــز القــوى املســيطرة علــى كل شــيء يف هــذا العــامل.

فبقيــت إشــراق بنهجهــا اجلامــع املنحــاز إىل قضــااي الشــعب الســوري وأهــداف ثورتــه اجمليــدة وثوابتهــا يف 
حتقيــق احلريــة والعدالــة واالنعتــاق مــن نــر العبوديــة والقمــع والظلــم بكافــة أشــكاله.

تدافــع عــن املقهوريــن وتتبــى قضــااي املهمشــن واملســحوقن واملكمومــن وتســاهم يف بنــاء دولــة العــدل 
والدميقراطيــة واحلريــة وتــداول الســلطة وإبــداء الــرأي والــرأي اآلخــر.

هكــذا بــدأت إشــراق وهكــذا ســتبقى دومــاً مشــرقة علــى اجلميــع جبهــود مؤسســيها وحمرريهــا وأقــام 
كتاهبــا يف مجيــع اجملــاالت السياســية واالجتماعيــة والفكريــة واألدبيــة.

تطوير اشراق

إشراق انتصار األمل ...

كاتب وصحفي سوري

كاتب وأديب سوري

د. جمال الشوفي

مصطفى الصوفي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

İşrak’ı geliştirmek için görüşlerimizi aktarmamız konusunda göndermiş olduğunuz mesajınıza 
bağlı olarak sözlerime, İşrak’ın prensipte yazarların birliğinin yeniden sağlanması ve geliştirilme-
si için önemli bir adım olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Bunun en yakın zamanda Suri-
ye’de hem devlet hem de vatandaşlar açısından pratikte de yansımasını bulmasını temenni ediy-
oruz. Bu bağlamda İşrak, rejim ve ona bağlı yapılanmaların egemen olduğu kurumların tamamında 
yaşananın aksine, direktif ve planlamayla değil; özgür ve dürüstçe gerçekleşen bir yazın süreci için 
uygun bir platform teşkil etmelidir. Bilindiği üzere bugün, Suriye’de basılı ve elektronik ortam-
da çıkarılan dergi sayısı 125’ten fazladır. Bunun nedeni, tek tipçi düşünceyi dayatan rejime karşı 
gerçekleşen devrimin yazar ve gazetecilerinde tanık olunan büyük çeşitliliktir. Diğer bir neden ise 
uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından gazetecilik alanında - sınırlı da olsa - sunulan finans-
mandır. Basın ve siyaset alanındaki çeşitlilik ve çok seslilik açısından önemli gelişmeler yaşan-
mış olsa da, bu alanlarda ihtisas sahibi olma ve teknik beceri elde etme suretiyle Suriye’nin ifade 
ve özgür düşünce sahalarına girmesini sağlayacak ve geniş imkanlara alan açacak profesyonel bir 
çalışma ortaya çıkarılamamıştır. Öte yandan çeşitli alt kollarıyla edebiyat ve sanat alanları, gerek 
genç gerekse de kıdemli Suriyeli yazar ve edebiyatçılar tarafından kısır bırakılmış, adeta bu konu 
kişinin kendi sorumluluğu dahilindeymiş gibi algılanmıştır. Halbuki bu, genel devrim hareketiyle 
eş zamanlı olarak gerçekleşmesi gereken bir kültür devrimi çerçevesinde ele alınması elzem olan 
bir husustur. Bu noktada, İşrak’ın geliştirilmesi açısından nazar-ı itibara alınabilecek bazı öneriler 
sunmak istiyorum:
- Düşünce ve edebiyat alanına yoğunlaşmak ve süreli yayınlar sahasında uzmanlaşmaya alan aç-
mak.
- Gazetenin her sayısında düşünce ve sanat ekseninde bölümler oluşturmak.
- İşrak’ı ayda iki kez yerine aylık olarak çıkarmak ve bu sayede yukarıda belirtilen hedefleri 
gerçekleştirebilmek.
- Bir yandan yazarları, diğer yandan ise dağıtım ofislerini destekleyecek finansman kaynakları bul-
mak.
- Yazım, basım ve dağıtım işlerini düzenleyecek alt ofis birimleri bulmak.
- Tarafsızlığı yeniden değerlendirmek ve mümkün olması halinde yayın ve denetim kurulları için 
geniş çaplı seçimler yapmak.
- Teknik beceri ve üretim kapasitesini, İşrak’ın gelişiminde iki temel ilke olarak benimsemek.
Ben ve benim gibi Suriye’de bulunan yazarların saygı ve takdirlerini kabul buyurunuz. Suriye 
devrimine düşünce ve sanatsal üretim açısından faydalı olacak ne varsa sunma konusunda göster-
diğiniz çaba ve sürekliliği takdirle karşılıyoruz.
Son bir not:
İşrak iki önemli üretim alanı olan düşünce ve edebiyat sahalarında faaliyet göstermektedir. Ancak 
şimdilik geniş ve kapsayıcı bir platform olarak hedeflerini gerçekleştiremediğini belirtmek isteriz.

Yıkımların ve kaosun hüküm sürdüğü, devrimci medya kuruluşlarının iflas ederek bir gecede or-
tadan kaybolduğu bir zamanda, “İşrak”ın basılması ve üçüncü yılında düzenli bir biçimde yayım-
lanması büyük öneme sahiptir. İşrak’ın, maddeciliğin ve güç merkezlerinin her şeye hakim olduğu 
zorlu bir çağda, özgür bir ifade platformu teşkil etmesi büyük bir gurur kaynağıdır.
İşrak, Suriye halkının sorunlarının, şanlı devriminin hedeflerinin ve özgürlük, adalet ile kölelikten, 
baskıdan ve her türlü zulmün boyunduruğundan kurtulma yolundaki sabitelerinin yanında olma 
tavrını devam ettirmiştir.
İşrak ezilmişleri savunmakta, dışlanmış, zulme uğramışların meselelerini sahiplenmekte, adalet, 
demokrasi, özgürlük, iktidarın barışçıl biçimde el değiştirmesi ve ifade özgürlüğü ilkelerinin hakim 
olduğu bir devletin inşa edilmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu şekilde yola çıkan İşrak, kurucuları, editörleri ve siyasi, sosyal, düşünsel ve edebi alanlarda 
eserler veren yazarlarının gayretleriyle herkesi aydınlatmaya devam edecektir.

Dr. Cemal EŞ-ŞUFI

Mustafa ES-SUFI

İşrak’ı Geliştirmek

İşrak: Umudun Zaferi

Suriyeli Gazeteci-Yazar

Suriyeli Edebiyatçı-Yazar
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جملــة إشــراق لــكل جملــة قــراء وعشــاق، فاجمللــة جيــب أن تكــون خمــزن الثقافــة واآلراء واألفــكار ورصــد 
األحــداث واآلمــال وأتريــخ لكفــاح ونضــال األمــة، وهــذا ســبب مســو إشــراق، وتواصلهــا مــع القــراء 
وتامــس أحاســيس ومشــاعر الشــعب الثائــر والبــد لــكل جملــة إذا أرادت أن حتظــى ابلبقــاء واالســتمرار 
أن تكــون حاملــة هــم الشــعب املخاطــب، وآمالــه وآالمــه، وترفــع مــن معنــوايت الشــعب املكلــوم 
الــذي خيــوض معركــة احلريــة والعــزة والكرامــة، وإن بقــاء اجمللــة وأيــة جملــة مرهــون خبطاهبــا لــروح اإلنســان 

والتصاقهــا بواقــع الشــعب، وتناوهلــا آلالمــه وآمالــه.
جملــة إشــراق رأت النــور يف دار اهلجــرة بعــد معــاانة وخمــاض، فأشــرقت ابلنــور والنــوار والــورود واألزهــار، 
وأضــاءت الــروايب والســهول واجلبــال والــوداين، وأنعشــت القلــوب ابلعطــر الشــدي واألريــج النــدي، 
وحتاكــي مهــوم الشــعب وتبعــث روح األمــل والعمــل، وإن كانــت بعــض املقــاالت مضطربــة وبعضهــا 
ســامية وليســت على ســوية واحدة، ولكنها أتخذ ابلســمو والتألق والشــموخ فالتجربة تصقل األقام 

والرجــال فحيــاة األمــة مرهــون بثاثــة أمــور أساســية: 
- استلهام التاريخ - استكشاف احلاضر - استشراق املستقبل.

اســتلهام التاريــخ هــو أخــذ العــرب والعظــات مــن اترخينــا احلامــل مــن كتــاب وســنة وســر وفتوحــات ومــا 
حيكــت مــن مؤامــرات علــى األمــة، واستكشــاف احلاضــر هــو معرفــة األمــة أو الشــعب لنفســه، معرفتــه 
ــَن ِمــن حولــه، وهــل يقــف علــى أرض صلبــة أم علــى رمــال متحركــة، وكيفيــة مواجهــة املخاطــر 

َ
لنفســه ومل

والتحــدايت واألعاصــر الــي تعصــف علــى دايران، واستشــراق املســتقبل واســتكمال أســس وقواعــد 
العمــل ودراســة وحتليــل احلاضــر والعبــور إىل املســتقبل لتجــاوز األخطــار احملدقــة ابألمــة، ووضــع احللــول 
ملــا هــو آت وتذليــل العقبــات الــي تعــرتض مســرة األمــة وإحباطهــا قبــل وقوعهــا، والبــد لإلنســان 
اجملاهــد الثائــر الــذي يكافــح مــن أجــل حريتــه وكرامتــه وإنســانيته مــن معرفــة ذاتــه ومعرفــة صديقــه ومعرفــة 
عــدوه، فمعرفــة الــذات تعــي الثقــة ابلنفــس وعــدم الســماع لــكل انعــق فالناعــق قــد يكــون الصاعــق 
اقتحــام األهــوال مــن أجــل هــدف أمســى  يــرتدد يف  الشــاخمة، وال  والتحلــي إبميــان راســخ كاجلبــال 
ابجلهــاد للنفــس وجهــاد ابلقلــم والكلمــة والســاح ومعرفــة الصديــق كفــرد أو مجاعــة، البــد مــن معرفــة 
الصديــق الصــادق والوثــوق بــه والعمــل معــه إلحبــاط املؤامــرات وأحيــاان توجــه األصدقــاء لضــرب العــدو 
مــن اخللــف - وكفــى هللا املؤمنــن القتــال - وحتبــط خمططــات التآمــر ومعرفــة العــدو، تعــي التحضــر 
والتجهيــز لــكل مــا يتوقــع مــن العــدو لنيــل عزتنــا وكرامتنــا والعمــل الغــر حمســوب يضــع األمــة يف مــأزق 
وقــد ينــال العــدو مــن األمــة لــذا فــكان حقــاً علينــا معرفــة العــدو وأفــكاره وخمططاتــه حــى نســتطيع 

الوقــوف يف وجهــه.
جملــة إشــراق كانــت البلســم جلراحــات القلــوب والوجــدان ومــا محلــت مــن روح الثــورة علــى الطغيــان 
والظلــم مبــا حــوت إشــراق مــن مقــاالت ودراســات تثلــج القلــوب وتفضــح أصحــاب املخططــات الدنيئــة 
واحلقد الدفن الذي حتمله القلوب الســوداء وهناك من يســمى أبمسائنا ويعيش يف أرضنا وأيكل من 
خراهتــا وال يريــد لألمــة إال الــذل واملهانــة واخلضــوع واخلنــوع أو الفنــاء واإلابدة وبعــد كل هــذه الرباهــن 
الناصعة ما حّجة من يقف مع الطغاة اجملرمن الذين يســومون الشــعب ســوء العذاب وينزلون بناشــر 

العقــاب فاحلــق واحلــق أقــول.
قســماً ابهلل رب العاملــن أبــداً لــن أرضــى الــذل املهــن، فمجلتنــا تنطــق ابســم روحنــا وقلوبنــا ولســاننا 
وال تنســى أن اإلنســان ميــوت ويبقــى األثــر إن كان خــراً لقــي اخلــر عنــد ربــه، وإن كان شــراً فشــر. 

حتــاول صحيفــة إشــراق منــذ انطاقتهــا األوىل أن تكــون مــرآة تعكــس الصــورة احلقيقيــة للواقــع الثقــايف واألديب الســوري عــرب خــرة كتاهبــا وإبــداع أقامهــا يف ظــل إدارة حتريــر تســعى لتقــدمي األفضــل وتطويــر أعــداد 
الصحيفة. 

وإلضفاء مزيد من اللمسات اإلبداعية وبغية جذب القراء أقرتح:
- زايدة عدد صفحاهتا وأن تكون مجيع الصفحات مرتمجة إىل اللغة الرتكية.

- وكذلك إفساح اجملال للتحقيقات امليدانية وطرح قضااي ختص السورين وحياهتم يف باد االغرتاب.
- التماشي مع سرعة نقل اخلرب ومعاجلة مواضيع تفرض نفسها على الساحة وترك مساحة للمناقشات والتساؤالت من قبل القراء.
- توظيف مراسلن صحفين يف عدد من الوالايت لنقل األحداث اجلارية يف تلك الوالايت ووضع الصحيفة بصورة الوضع هناك.

- زايدة أبواب وزوااي الصحيفة واستقطاب جيل الشباب للكتابة ليكون الكتاب من فئات وبيئات متنوعة... وإىل مزيد من التألق والتقدم يف مسرة إشراق.

مجلة إشراق
لكل مجلة قراء وعشاق

صحيفة إشراق مرآة تعكس الصورة الحقيقية للواقع الثقافي واألدبي السوري

كاتب سوري ومعتقل سابق 

رئيس مكتب ملتقى األدباء والكتاب السوريين في كركهان - هاتاي

عبد الله جاويش

صهيب االبراهيم

Türkçe ي و
عرب

Her gazetenin okur ve aşıkları vardır. Bir gazetenin kültür, düşünce, olay takibi, umut ve üm-
metin mücadelesinin tarihiyle dolu olması gerekir. İşte İşrak’ın büyümesi, okurlarıyla iletişim 
kurarak devrimci bir halkın duygularına dokunması bu sebeptendir. Kalıcı olmak isteyen bir 
gazeteyi taşıyacak olan, muhatap aldığı halk ile bu halkın umut ve acılarıdır. Böyle bir gazete, 
ezilen ve özgürlük, izzet ve onur için savaşım veren halkın maneviyatını yükseltecektir. Bu 
gazetenin ve diğer tüm gazetelerin kalıcılığı, insan ruhuna hitap etmesi, halkın yaşadıklarıyla 
bağ kurması ve bu halkın acı ve umutlarını ele almasıyla ilişkilidir.
İşrak gazetesi hicret yurdunda gün ışığı gördü ve burada ışıklar, güller ve çiçekler içerisinde 
parıldayarak dağları, ovaları ve vadileri aydınlattı. Kalplere güzel ve diri kokusuyla can vererek, 
halkın kederini yansıttı ve onlara umut esintilerini gönderdi. Gazetedeki bazı makalelerin tama-
mı aynı düzeyde olmasa da, haşmet ve görkemle ışıldamakta ve edinilen tecrübeler yazarların 
kalemini keskinleştirmektedir. Zira ümmetin hayatı da şu üç temel meseleyle yakından ilişki-
lidir:
Tarihten ilham almak, bugünü anlamak ve yarına ışık tutmak.
Tarihten ilham almak, Kitap ve Sünnetle gelişen, siyer, fetihler ve ümmete karşı düzenlenen 
komplolarla örülü tarihimizden ibret ve öğüt çıkarmak demektir. Bugünü anlamaksa, ümme-
tin ya da bir halkın kendisini ve çevresini tanıması, sağlam bir zeminde mi yoksa kaygan bir 
arazide mi durduğunu ve topraklarımızı kasıp kavuran tehlike ve zorluklarla nasıl mücadele 
edileceğini bilmesi demektir. Yarına ışık tutmak ise, ortaya koyacağımız amellerin esas ve 
kaidelerini kemale erdirmek, bugünü analiz ederek ümmete yönelen tehditleri aşmak, yaklaşan 
sorunlara çözümler bulmak ve ümmetin ilerlemesinin önündeki engelleri daha ortaya çıkmadan 
en aza indirgemek suretiyle yarına yürümektir. Özgürlük, onur ve insanlık için mücadele veren 
mücahit ve devrimci kişi, kendisini, dostunu ve düşmanını bilmelidir. Kendini bilmek özgüven 
sahibi olunması ve bütün çatlak seslere kulak verilmemesini sağlayacaktır. Zira çatlak bir ses, 
sendelememize sebep olabilir. Aynı şekilde ihtişamlı dağlar gibi sağlam bir imana sahip olmalı 
ve daha büyük bir amaç uğruna korkularına saldırmakta tereddüt etmemelidir. Canla, kalemle, 
sözle ve silahla cihat etmelidir. Bir kişi ya da topluluk olarak dostunu tanımak ise elzemdir. 
Sadık ve güvenilir bir dostu tanımak ve onunla komplolara göğüs germek gerekir. Bazen de dost 
sayesinde düşmanı arkadan vurmak mümkün olur; Allah savaşta müminlere yeter. Düşmanı 
tanımak ise, düşmandan gelecek her şeye karşı hazırlıklı olmak ve bu sayede izzet ve onur ka-
zanmak demektir. Aksi takdirde ümmet zor durumlara duçar olarak düşmandan zarar görebilece-
ktir. Bu nedenle düşmanı, düşüncelerini, planlarını bilmeli ve böylece ona karşı koyabilmeliyiz.
İşrak gazetesi kalplerin ve vicdanların merhemidir. İşrak zorbalara ve zulme karşı devrim 
ruhunu taşır. İçerisindeki makale ve araştırmalar, gizli planlar kuran ve içinde nefret saklayan-
ların kalplerini dondurur ve planlarını ifşa eder. Zira bizimle aynı ismi taşıyan, topraklarımızda 
yaşayan ve ürünlerimizi yiyen ancak ümmete hiçbir hayır dokunmasını istemeyen, yalnızca 
zillet, aşağılanma, teslimiyet ve yok oluşumuzu arzulayanlar da vardır. Tüm bu açık delillerden 
sonra halkımıza en büyük acıları layık gören ve en şiddetli cezaları veren zorbaların yanında 
yer alanların hiçbir dayanakları bulunmamaktadır. İşte bu gerçektir, ben de gerçeği söylüyorum.
Alemlerin Rabbi Allah’a yemin olsun ki asla aşağılık zillete razı olmayacağız. Gazetemiz de 
ruhumuz, kalbimiz ve dilimiz adına konuşacak ve insanın öleceği, geriye ise yapmış olduğu 
işlerin eser olarak kalacağını unutmayacaktır. Bu eser hayırlıysa, rabbinin katında hayır bulacak; 
şerliyse karşılığında şer görecektir.

Abdullah ÇAVUŞ

Her Gazetenin
Okur ve Aşıkları Vardır

Suriyeli Yazar-Eski Tutuklu
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قبــل اليــوم بســبع ســنوات ابلضبــط كان اجملتمــع يف العــامل العــريب يغلــي حبركــة اجتماعيــة واســعة تعــرب عــن مطالــب احلريــة 
والدميقراطيــة والكرامــة، وقــد أطلــق اســم الربيــع العــريب علــى األجــواء الثوريــة الــي ولدهتــا تلــك احلركــة. وقــد بــدأ الربيــع العــريب 
يف تونــس عندمــا فــاض كأس صــرب البوعزيــزي ذلــك البائــع املتجــول بســبب تلــك الصفعــة الــي وجهتهــا لــه شــرطية يــوم 
17 ديســمرب 2010، وكانــت عمليــة إحــراق البوعزيــزي لنفســه القطــرة األخــرة الــي أفاضــت كأس الصــرب لــدى الشــعب 
التونســي، وكانــت ثــورة تونــس قادحــاً لسلســلة مــن الثــورات يف كل مــن مصــر وليبيــا واليمــن وســوراي، غــر أن مصــر كانــت 
احلجــر األهــم يف حركــة تداعــي أحجــار الدومينــو تلــك، فتحولــت القاهــرة إىل عاصمــة الربيــع العــريب، عنــد انضمــام مصــر 
لسلســلة الثــورات تلــك، وبســبب وضعهــا التارخيــي واجلغــرايف والثقــايف، وعــدد ســكاهنا الــذي يقــارب 100 مليــون نســمة.
حســي مبــارك الــذي أدار شــؤون البلــد منــذ 30 عامــاً، رفــع رايــة االستســام يف 25 ينايــر 2011 لعلمــه أنــه لــن يســتطيع 
أن يقــف يف وجــه مطلــب شــباب الثــورة بتغيــر النظــام حتــت شــعار )خبــز حريــة كرامــة وطنيــة(، وتبعــه يف اليمــن علــي عبــد 
هللا صــاحل الــذي ســيطر علــى احلكــم 23 عامــاً، أمــا معمــر القــذايف الــذي حكــم ليبيــا 40 عامــاً فقــد ظــن أنــه ســيتمكن مــن 
كســر تلك املوجة الثورية ابســتخدام القوة املفرطة، غر أهنا قد تســببت يف إاثرة حفيظة احلشــود الغاضبة، فدفع القذايف 
روحــه مثــن موقفــه ذلــك. وامتــدت املوجــة الثوريــة إىل إيــران واألردن، ولكــن تينــك الدولتــن قــد تعاملــت مــع مطالــب 
شــعبيهما مبوقــف سياســي أكثــر، فعمــدات يف البدايــة إىل االســتماع إىل تلــك املطالــب والتجــاوب معهــا جبديــة، وذلــك مــن 
أجــل امتصــاص موجــة الغضــب الشــعيب، ولكــن مل يعقــب ذلــك شــيء يذكــر، وال شــك أن ســوراي هــي البلــد الــذي أتثــر 
بشــكل ســليب من موجة املطالب الشــعبية تلك، فالشــعب الســوري مل يطالب يف املرحلة األوىل بتغير النظام، بل ببعض 
اإلصاحــات، ورغــم ذلــك فــإن األســد خشــي مــن أن تلــك املوجــة ســتأيت علــى ســلطانه، فاتبــع نصائــح أصدقــاء الســوء، 
لــرد بشراســة شــديدة ظنــاً منــه أنــه ســيتمكن مــن تشــتيت املوجــة الثوريــة يف ســوراي، واتبــع طريــق العنــف والقتــل مســتعينا 
إبيــران وروســيا ومؤخــراً ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ليحــول البلــد إىل حقــل للمــوت، وقــد بقــي هــو يف الســلطة يف حــن 
مل يبــق يف البلــد شــعب حيكمــه. حنيــي هــذه األايم الذكــرى الســابعة ليــوم الثــورة الــي كانــت نتيجــة للربيــع العــريب يف مصــر، 
غــر أن الربيــع مل يســتمر كثــراً يف مصــر، فخــال عامــن ونصــف العــام متــت صياغــة دســتور جديــد، وبعــد االنتخــاابت 
الرائســية والربملانيــة مت قطــع شــوط جيــد نوعــاً مــا يف الدميقراطيــة الناشــئة، لكــن شــهر متــوز 2013 أطــل ابنقــاب دمــوي 
أطــاح بتلــك املكتســبات، لينقلــب الربيــع إىل شــتاء قــارس. االنقــاب يف مصــر متَّ بدعــم مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
ــا اللــواء املتقاعــد )خليفــة حفــرت( الــذي متَّ اســتقدامه مــن أمريــكا، ليســيطر علــى القــوات  واتبــع ذلــك االنقــاب يف ليبي
اجلويــة، ويؤجــج حالــة االنقســام واحلــرب األهليــة الــي تواصلــت يف ليبيــا منــذ ذلــك احلــن، ويف اليمــن واصــل علــي عبــد 
هللا صــاحل رقصتــه مــع احلوثيــن مدعومــاً مــن نفــس احملــور، ليقضــي علــى مكتســبات الثــورة ويعــود ابلبلــد إىل حــال أســوأ ممــا 
كان عليــه قبــل الثــورة، وذلــك عــن طريــق االنقــاب واحلــرب األهليــة. وابلعــودة إىل مصــر فإننــا نعيــش خــال هــذه األايم 
الذكــرى الســابعة للثــورة الشــعبية الــي أعــادت األمــل إىل األذهــان والقلــوب. وهــذا مشــهد مــن آخــر األوضــاع هنــاك: 
فقــد أعلــن رئيــس األركان املصــري الســابق ســامي عنــان ترشــحه ضــد االنقــايب )عبــد الفتــاح السيســي( يف االنتخــاابت 
الرائســية القادمــة، وهلــذا الســبب فقــط مت اعتقالــه قبــل أايم، ومــن الواضــح أن السيســي خشــي مــن قــدرة عنــان علــى مجــع 
أصــوات الغاضبــن مــن املشــر مــن أجــل اإلطاحــة بــه عــرب صناديــق االقــرتاع، رغــم أن عنــان كان رئيــس األركان العامــة يف 
عهــد مبــارك، هــذا إذا افرتضنــا أن االنتخــاابت ســتكون نزيهــة يف بلــد حيكمــه السيســي، ورغــم أن هــذا االحتمــال يــكاد 

يكــون منعدمــاً، إال أن خوفــه مــن صناديــق االقــرتاع لــه معــى كبــر بــا شــك.
وقــد وصلــت تلــك املرحلــة الــي يطلقــون عليهــا اســم الربيــع العــريب إىل النهايــة الــي خلصناهــا يف املشــهد الســابق، غــر 
أن البعــض ينظــر إىل تلــك املرحلــة منــذ بدايتهــا، واصفــن إايهــا أبهنــا عمليــة مدبــرة بتخطيــط مســبق مــن أجــل الوصــول 
هبــا إىل النتائــج احلاليــة. نتيجــة تلــك املرحلــة مل تكــن لتــؤول إىل هــذه احلالــة احملزنــة أبــداً، لكــن ملــاذا أحســت الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة وإســرائيل ابحلاجــة إىل احلصــول علــى مثــل تلــك النتيجــة الــي أودت ابلطغــاة الذيــن يديــرون شــؤون 

تلــك الــدول منــذ عقــود؟
وهــل خــرج أحــد أولئــك الطغــاة عــن إرادة أي مــن تلــك القــوى، رغــم أننــا نــرى اليــوم مــن يديــر شــؤون تلــك الــدول كيــف 
فاقــوا ســابقيهم يف تقــدمي خدمــات أكثــر ألســيادهم، أومل يكــن مبــارك وصــاحل والقــذايف مطيعــن ألســيادهم مــن دون أي 

اعــرتاض؟.
حســناً، مــاذا كســبت واشــنطن وتــل أبيــب مــن التخطيــط للربيــع العــريب كمــا يزعــم البعــض، قياســاً مبــا خســروه مــن أســواق 

واســتقرار ورفاهيــة ومكتســبات ماديــة أخــرى، إضافــة إىل حالــة الفوضــى الــي عمــت العــامل منــذ ســبع ســنوات؟.
 يف احلقيقــة ال يوجــد أي جــواب منطقــي علــى هــذا الســؤال، ذلــك ألن منطــق التهــرب مــن تفســر األمــور ضمــن تطوراهتــا 

االجتماعيــة كافــة، والبحــث الدائــم عــن يــد خفيــة وراء كل حادثــة، هــو اســتدالل غــر ســليم.
وحقيقــة األمــر هــو أن الربيــع العــريب كان انفجــاراً اجتماعيــاً ليــس متوقعــاً مــن قبــل، وهــو كارثــة اجتماعيــة أو زلــزال ابلنســبة 
لتلــك الــدول الــي حتالفــت مــع طغــاة دول الربيــع العــريب، وال شــك أن ذلــك الزلــزال كان خــارج الســيطرة، ولكــن بعــد أن 
حــدث الزلــزال حــاول أحدهــم بعــده اختــاذ تدابــر مــن أجــل الســيطرة علــى تلــك األحــداث الــي كشــفت عــن خشــيتهم 
مــن ظهــور نظــام عاملــي خــارج عــن ســيطرهتم، مث حتولــت تلــك التدابــر البطيئــة إىل كارثــة شــيئاً شــيئاً، ألن تلــك التدابــر 
تتمخــض فقــط عــن االنقــاابت الدمويــة الوحشــية، والــزج ابلــدول يف حالــة مــن عــدم االســتقرار، وإبقــاء الشــعوب حتــت 
الظلــم واالســتبداد والفقــر واالضطهــاد. ويف النتيجــة رمبــا يكونــون قــد أنقــذوا يومــاً مــن حياهتــم، لكــن مشــعل الربيــع العــريب 
لــن ينطفــئ أبي مــن تلــك التدابــر، فذلــك املشــعل قــد اتقــد مــرة ولــن خيمــد، فذلــك املشــعل قــد حتــول إىل أمــل وهــدف 

وحلــم للبشــرية يف مناطــق لــن تســتطيع تلــك القــوى الوصــول إليهــا.

الربيع العربي وذكرى
ثورة 25 يناير في مصر

صحفي وكاتب

ياسين آقطاي

Bundan tam 7 yıl önce Arap dünyası toplumun en derinlerinden gelen özgürlük, demokrasi, onur 
taleplerini ifade eden geniş bir toplumsal hareketle çalkalanıyordu. Bu hareketin yarattığı devrim 
atmosferine Arap Baharı ismi verildi.
Arap Baharı, 17 Aralık 2010’da Tunus’ta Bu Azizi isimli seyyar satıcının bir kadın zabıtanın 
kendisine attığı tokadı kendi sabrının bardağını taşıran bir son damla olarak görüp kendini yak-
masıyla başladı. Bu Azizi’nin kendini yakmasını Tunus halkı kendi sabrını taşıran bir son damla 
olarak görmüş, bilahare Mısır, Libya, Yemen ve Suriye halkları da Tunus’ta tetiklenen sürece 
katılmışlardı. Domino etkisiyle yayılan bu sürecin aslında en önemli taşı Mısır’dı. Tarihsel, coğrafi 
ve kültürel konumu, aynı zamanda 100 milyona yaklaşan nüfusuyla Mısır’ın bu sürece katılımı 
Kahire’yi Arap Baharı sürecinin başkenti haline getirdi.
25 Ocak 2011 tarihinde 30 yıldır tek başına ülkeyi idare etmekte olan Hüsnü Mübarek, gençlerin 
ekmek, onur ve özgürlük sloganlarıyla düzenin değişmesi taleplerine karşı daha fazla direnemey-
eceğini düşünerek havluyu attı. Onu Yemen’de yine ülkeyi 32 yıldır yönetmekte olan Abdullah 
Salih izledi. Libya’yı 40 yıldır yönetmekte olan Muammer Kaddafi ise bu dalgaya karşı şiddet 
kullanarak direnebileceğini düşündü. Bu durum kalabalıkları daha da öfkelendirdi ve bu du-
ruşunun bedelini canıyla ödedi. Dalga İran ve Ürdün’e de uzandı, ama bu ülkeler kendi halklarının 
taleplerine karşı daha siyasi bir tutum sergileyerek ilk başta talepleri dikkate alan bir cevapla 
dalgaları kırarak yumuşattılar. Sonrası da gelmedi. Kuşkusuz bu toplumsal talep dalgasının en 
kötü etkilediği ülke Suriye oldu. Suriye halkı ilk etapta rejimin değişmesini değil sadece bazı re-
formlar yapmasını istediği halde Esed, bu dalganın kendisini götürebileceği endişesiyle, kendisine 
kötü dostlarının verdiği akılla en şiddetli cevabı vererek bu dalgayı savuşturabileceğini düşündü. 
Tuttuğu yolda kendisine yardımcı olan İran ve Rusya, bilahare ABD’nn yardımıyla ülkesini tam 
bir ölüm tarlasına dönüştürdü. Ülkesinde yöneteceği insan kalmadı ama kendisi ülkenin başında 
kaldı. Yarın itibariyle Mısır’da Arap Baharı’nın bir devrimle neticelendiği günün 7. yıldönümü. 
Bu tabii Mısır’daki bahar çok değil sadece iki buçuk yıl sonra, arada yaşanan yeni anayasa süreci, 
Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından iyi-kötü bir demokrasi oturmaya başlamışken, 
2013 yılının Temmuz ayı başında tarihinin en kanlı ve en zalim darbesiyle ağır bir zemheri kışına 
döndü. Mısır’ın darbecisinin ve BAE’nin desteğiyle Libya’ya Amerika’dan ithal edilen Eski Gen-
eral Hafter aynı yoldan giderek hava kuvvetlerini ele geçiren darbesiyle Libya’da o günden beri 
devam eden bölünme ve iç savaşı körükledi. Yemen’de yine aynı eksen tarafından desteklenen 
Abdullah Salih’in Husilerle dansıyla orada da devrimin kazanımı bir darbe ve iç savaş süreciyle 
eskisinden daha kötü bir duruma döndürüldü.
Mısır’a gelince, yarın itibariyle zihinlerde ve yüreklerde bir umut verici hatıra olarak kalan halk 
devriminin 7. yılını idrak ediyor. Son durumla ilgili bir sahne: Geçtiğimiz Salı günü başkanlık 
seçiminde darbeci Albdülfetah Sisi’ye karşı adaylığını açıklayan eskiGenelkurmay Başkanı Sami 
Annan, sadece bu hareketinden dolayı dün tutuklandı. Annan’ın Mübarek döneminin Genelkur-
may başkanı olmasına rağmen, adaylık yarışında Sisi’ye karşı bütün öfkeli oyları toplayabileceği 
ve bunun Sisi’yi sandık yoluyla devirebileceği korkusu oluşmuş belli ki. Tabii Sisi’nin yönettiği 
bir ülkede dürüst seçimlerin yapılabilme ihtimali varsa. Bu ihtimalin olmadığı bilindiği halde, bu 
paniğe neden düşüldüğü de manidar tabii.
Arap Baharı denilen sürecin özetle tasvir ettiğimiz bu sona ulaşmış olması dolayısıyla, yani 
sonuçlarına bakarak, bu sürecin baştan itibaren birileri tarafından tam da bu sonucu elde etmek 
üzere planlı yürütülmüş bir süreç olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.
Bu sonuç, evet, hiç de iç açıcı bir durum değil. Ama bugünkü sonucu elde etmek için sözkonusu 
birileri, yani ABD ve İsrail veya bu ülkelerin diktatörlerini baştan beri yöneten birileri, neden bu 
yola başvurma ihtiyacı duymuş olsunlar ki? Eski yönetimlerin hangisi bunların hangi sözlerinden 
çıkmıştı ki, bugün itibariyle bu ülkeleri yöneten idareciler eskilerden daha fazla nasıl bir hizmet 
sunuyor efendilerine?
Mübarek de, Abdullah Salih de, Kaddafi de itiraz etmeden efendilerine itaat etmiyor muydu?
Peki Arap Baharı sürecini planlayarak yedi yıldır dünyanın sürüklenmiş olduğu bu istikrarsı-
zlıklarla kaybettikleri pazarlarının, huzurlarının, bir sürü maddi kazanımlarının, alışverişlerinin 
karşılığında ne kazanmış olabilirler? Bu soruya verilebilecek hiçbir makul cevap yoktur. Çünkü 
bütün sosyolojik gelişmeleri kendi dinamikleri içinde değerlendirmekten kaçınan, her olayın ar-
kasında mutlaka gizli bir el arayan bir yaklaşımla, bütün olayların başını sonucuna göre açıklayan 
bir yaklaşım sağlıklı bir çıkarımda bulunamaz. İşin aslı Arap Baharı önceden görülemeyen bir 
sosyal patlamaydı. Bu ülkenin yöneticileriyle ittifakları olan ülkeler için tam bir sosyal afet, bir 
depremdi. Bu depremin kontrol dışı olduğunda kuşku yok. Ancak bir kez gerçekleştikten sonra, 
kontrolleri dışında yeni bir dünyanın kurulması tehlikesi beliren bu olayı kontrol etmek için sonra-
dan birileri bir dizi tedbir aldı. Alınan tedbirler yavaş yavaş da olsa onların felaketi olacak. Çünkü 
bu tedbirler kanlı ve vahşi darbeler, ülkelerin istikrarsızlığa sürüklenmesi, halkların zulüm ve istib-
dat altında fakirliğe ve sefalete mahkum edilmesinden başka bir sonuç doğurmuyor. Neticede belki 
günü kurtarmış gibi oluyorlar, ama Arap Baharı meşalesini bu tedbirlerin hiç birisi söndürmeye 
yetmeyecektir. O meşale yanmış bir kez. Bugün o meşale uzanamayacakları yerde insanların umu-
du, hedefi ve rüyası haline gelmiş bulunuyor.

Yasin AKTAY

Arap Baharı ve Mısır’da 25 Ocak
Devrimi’nin yıldönümü

Gazeteci - Yazar
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تقدمــت تركيــا خطــوة جديــدة مــن شــأهنا أن تؤثــر يف التــوازانت يف ســوراي مــا بعــد داعــش، وذلــك عــن طريــق 
العمليــة الــي تســتهدف فيهــا وجــود وحــدات محايــة الشــعب YPG يف عفريــن، وقــد دعــت فرنســا جملــس 
األمــن الــدويل إىل عقــد اجتمــاع عاجــل حــول عفريــن، غــر أن روســيا مل تتجــاوب مــع تلــك الدعــوة، يف حــن 
صــرح وزيــر اخلارجــة الربيطــاين جونســون )مــن حــق تركيــا احلفــاظ علــى أمــن حدودهــا(، كل ذلــك يشــر إىل 

دخــول املســألة الســورية يف مرحلــة جديــدة.
وإن إطــاق أنقــرة عمليــة عســكرية علــى عفريــن الــي تســيطر عليهــا وحــدات محايــة الشــعب YPG حتــول 
ذلــك التنظيــم إىل هــدف مشــروع لرتكيــا، صــدرت عــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وروســيا وحلــف مشــال 
األطلســي تصرحيــات مفادهــا أهنــم )يتفهمــون خمــاوف تركيــا مــن العمــال الكردســتاين وحرصهــا علــى أمــن 
حدودهــا(، وســامهت تلــك التصرحيــات يف تشــتيت )هالــة احلمايــة( الــي حتيــط بذلــك التنظيــم اإلرهــايب، وكان 

إعــان واشــنطن تشــكيل )قــوة حدوديــة( مــن عناصــر YPG قــد ســاهم يف تشــكيل تلــك اهلالــة.
وقــد عــرب وزيــر اخلارجيــة الروســي )ســرغي الفــروف( عــن حقيقــة الوضــع بقولــه )إن حتــركات الــوالايت املتحــدة 
أحاديــة اجلانــب يف ســوراي قــد أغضبــت تركيــا(. لكــن تلــك اجلملــة فيهــا إميــاء ألمــر آخــر، فروســيا منزعجــة 
جــداً مــن احلملــة األمريكيــة األخــرة، وذلــك مــا جعلهــا تدعــم العمليــة الرتكيــة الــي مــن شــأهنا تغيــر التــوازانت 

يف مشــال ســوراي.
يعتمــد انطــاق عمليــة غصــن الزيتــون الــي طــال انتظارهــا، علــى املصاحلــة الرتكيــة مــع روســيا، ومــن هــذه الزاويــة 
فــإن التعــاون بــن أنقــرة وموســكو قــد جتســد علــى األرض مــن خــال حمــاداثت )آســتاان وسوتشــي(، وبعــد 
إعــان واشــنطن عــن )القــوة احلدوديــة( مت الضغــط علــى زر االنطــاق، إذ كان مــن املعلــوم أن روســيا ال تريــد 
تــرك تنظيــم YPG أبكملــه ألمريــكا، وأهنــا تســعى إلشــراكه يف حمــاداثت )سوتشــي(، وأن النظــام الســوري 
قــد تباحــث مــع التنظيــم فكــرة احلكــم الــذايت، الســبب الــذي دفــع موســكو للوصــول إىل هــذه النقطــة هــو أهنــا 
الحظــت بوضــوح أن املغامــرة األمريكيــة الــي )ســتحول إىل تنظيــم YPG إىل دولــة  يف هنايــة املطــاف(، 
لكــن هــذه الفكــرة مل تلــق قبــواًل مثلمــا هــو احلــال مــع منــوذج مشــال العــراق، ذلــك ألن تنظيــم YPG  يريــد 
حتويــل النقــاط الــي يســيطر عليهــا إىل )منطقــة حكــم ذايت موســعة(، وبقــي التنظيــم يف مواجهــة خياريــن اثنــن 
ال اثلــث هلمــا؛ )فإمــا أن يســلم عفريــن إىل النظــام الســوري، أو أن يســتعد للحــرب ضــد تركيــا(، وهبــذا الشــكل 
فضلت موســكو أن يســيطر اجليش الســوري احلر على عفرين بدعم من تركيا، على أن يســيطر عليها تنظيم 

YPG املدعــوم مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
ومــن الواضــح أن موســكو قــد اقتنعــت أبن أطمــاع التنظيــم الــذي مسنتــه واشــنطن أكثــر خطــراً علــى وحــدة 

األراضــي الســورية، وأبنــه ميكــن ضــم اجليــش الســوري احلــر بســهول أكثــر يف املســتقبل.
وقــد أعطــت موســكو الضــوء األخضــر لعمليــة غصــن الزيتــون، وهــي يف نفــس الوقــت قــد وضعــت أنقــرة يف 
مواجهــة واشــنطن فيمــا يتعلــق ابنتشــار تنظيــم YPG يف منبــج وشــرق الفــرات، وســيطرح الــرأي العــام الرتكــي 

بشــكل أكثــر الســؤال التــايل:
)ملاذا مل تسلمنا أمريكا منطقة عفرين وهي شريكتنا يف حلف الناتو، يف حن سلمتنا إايها روسيا؟(.

لقــد مت رســم السياســة األمريكيــة حيــال تنظيــم YPG مــن طــرف ثاثــة عســكرين بقــوا مــن عهــد أوابمــا 
وهم: ) Dunford وVotel  وMcGurk  (، ويبدو أن تلك السياسة ستتغر بشكل يتناسب مع 
املصــاحل األمنيــة الرتكيــة، أو أننــا سنشــهد توتــرات جديــدة يف العاقــات الرتكيــة األمريكيــة، ذلــك ألن اهلــدف 

األوســع لرتكيــا هــو تصفيــة حــزب العمــال الكردســتاين ابلكامــل يف ســوراي والعــراق.
لقــد ابت مــن الواضــح جليــاً أن قــدرات القــوات املســلحة الرتكيــة واجليــش الســوري احلــر قــد تطــورت بشــكل 
كبــر، وهــذا مــن الــدروس املســتقاة مــن عمليــة درع الفــرات، فكلمــا تقدمــت العلميــة كلمــا اســتقطب اجليــش 

الســوري احلــر العشــائر العربيــة املواليــة لتنظيــم YPG، وبذلــك فــإن التنظيــم يســر حنــو العزلــة شــيئاً فشــيئاً.
يف األثنــاء تســعى واشــنطن لتكثيــف الضغــط الــدويل علــى أنقــرة مــن خــال الدعــوة إىل ) حتديــد نطــاق العمليــة 
وعــدم إحلــاق الضــرر ابملدنيــن(، أو ابدعائهــا أن )عمليــة غصــن الزيتــون تلحــق الضــرر ابحلــرب علــى داعــش(، 
يف حــن يعمــل اإلعــام الغــريب علــى تصويــر املشــهد وكأن )تركيــا هتاجــم األكــراد( داعيــاً إىل تنظيــم ) تظاهــرات 

منــددة ابحلــرب(، وذلــك مــن أجــل حتقيــق اهلــدف األمريكــي ذاتــه.
إن تركيــا تنــوي إهنــاء عمليــة غصــن الزيتــون بســرعة، لكــن طلــب واشــنطن بـ)إهنــاء العمليــة يف أقصــر وقــت(، 
يهــدف إىل تركهــا يف منتصــف الطريــق، وهــذا مــا رد عليــه الرئيــس رجــب طيــب اردوغــان يف تصرحيــه أمــس 
بشــكل واضــح وصريــح حيــث قــال: ) ســتنتهي عمليــة عفريــن عندمــا حتقــق أهدافهــا مثلمــا هــو احلــال يف 
عمليــة درع الفــرات(، أمريــكا تدعــوان لتحديــد املــدة كــي ال تطــول العمليــة أكثــر، وأان أقــول هلــم هــل حددهتــم 

فــرتة وجودكــم يف أفغانســتان؟ وهــل انتهــت عملياتكــم يف العــراق؟.
 إننــا ال نطمــع يف أن نبقــى يف ســوراي بعــد انتهــاء مهمتنــا هنــاك، وحنــن نعــرف مــى ننســحب، وحنــن ال ننتظــر 

احلصــول علــى إذن مــن أي أحــد(.
الكــرة اآلن يف ملعــب واشــنطن، وســنرى هــل ســيضيف اللقــاء احملتمــل بــن أردوغــان وترامــب أي عنصــر 

جديــد لتلــك املعادلــة؟.

تأثير غصن الزيتون
على التوازن في سوريا

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران

Türkiye, Afrin’deki YPG varlığına yönelik operasyonla Deaş sonrası Suriye denklemi-
ni etkileyecek yeni bir adım attı. Fransa’nın Güvenlik Konseyi’ni Afrin gündemiyle acil 
toplantıya çağırması, Rusya’dan bu “gündem”e gelen olumsuz tepki ve İngiliz Dışişleri 
Bakanı Johnson’ın “Türkiye’nin sınırlarını güvende tutma konusunda haklı olduğunu” 
söylemesi içine girdiğimiz yeni Suriye tartışmasının ilk işaretleri.
Ankara’nın YPG kontrolündeki Afrin’e ilk defa askeri harekât yapması bu örgütü meş-
ru hedef haline getirmesidir. ABD, Rusya ve NATO’dan “Türkiye’nin sınır güvenliği ve 
PKK kaygılarını anlıyoruz” mealindeki açıklamalar YPG etrafındaki “koruma halesinin” 
kırıldığı anlamına gelmekte. Bunu tetikleyen de ABD’nin YPG’den “sınır gücü” kurma 
ilanı olmuştu.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un “ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri Türkiye’yi 
kızdırdı” cümlesi gerçekliği ifade ediyor. Ancak bu cümle başka bir açıklamayı da ima 
ediyor. Rusya da ABD’nin son hamlesinden oldukça rahatsız ki Suriye’nin kuzeyindeki 
denklemi değiştirecek böylesi bir adıma destek verdi.
Uzun süredir beklenen Zeytin Dalı operasyonunun başlaması Rusya ile uzlaşmaya 
dayanıyor. Bu yönüyle Astana-Soçi süreçleri ile somutlaşan Ankara-Moskova işbirliğinin 
sonucu. Üzerine Washington’dan “sınır gücü” kurma açıklaması gelince düğmeye basıldı.
Rusya’nın YPG’yi tümüyle ABD’ye terk etmek istemediği, Soçi görüşmelerine dahil et-
mek istediği ve hatta Suriye rejiminin YPG ile özerklik görüşmeleri yaptığı biliniyordu. 
Moskova’nın bu noktaya gelmesindeki sebep ABD’nin YPG’yi “sonu bir devlete çıkacak” 
macerada iyice sahiplendiğini fark etmesi.
Nitekim YPG’nin kontrolündeki kantonlarda “geniş özerklik” istemesi, Kuzey Irak 
örneğinden sonra, kabul edilemez bulundu. YPG “ya Afrin’i rejime teslim et ya da Tür-
kiye ile savaşa hazır ol” ikilemi ile karşı karşıya bırakıldı. Böylece Moskova da, Afrin’in 
Türkiye destekli ÖSO kontrolüne geçmesini ABD destekli YPG’ye tercih etmiş oldu.
Anlaşılan Moskova, Washington’un azmanlaştırdığı YPG’nin hırslarının Suriye’nin to-
prak bütünlüğü için daha tehlikeli olduğu ve ÖSO’nun gelecekte daha kolay eklemlenebi-
leceği kanaatine varmış olmalı.
Zeytin Dalı’na yeşil ışık yakan Moskova, aynı zamanda Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki 
YPG varlığı konusunda Ankara ile Washington’u da karşı karşıya getirmiş oldu. Türkiye 
kamuoyu “Rusya’nın Afrin’i verdiği yerde güya NATO müttefikimiz ABD neden en azın-
dan Menbiç sözünü tutmuyor?” sorusunu daha sık sorar hale gelecek.
ABD’nin Obama yönetiminden kalma üç askerle (Dunford, Votel ve McGurk) şekillen-
dirdiği YPG politikası ya Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını da göz önünde bulundurarak 
değişecek ya da Ankara-Washington hattında yeni gerilimlere tanık olacağız. Zira Anka-
ra’nın en geniş hedefi PKK varlığını hem Suriye hem Irak’tan tasfiye etmek.
Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan öğrenilen derslerle TSK ve ÖSO’nun kapasite geliştirdiği 
açık. Operasyon ilerledikçe ÖSO’nun YPG’ye müzahir bazı Arap aşiretlerini yanına çek-
mesi ve YPG’nin yalnızlaştırılması sağlanabilir.
Bu arada Washington’dan gelen “kapsamın sınırlı tutulması ve siviller” ya da “Deaş 
ile mücadeleye zarar veriliyor” vurguları Ankara üzerinde uluslararası baskı oluşturma 
amaçlı. Batı medyasındaki “Türkiye Kürtlere saldırıyor” temasıda içerideki “savaşa hayır” 
kampanyası da aynı hedefe yönelik.
Türkiye’nin, operasyonu hızlı sonuçlandırmak niyetinde olduğu ancak “kısa sürede biti-
rin” söylemiyle yarım bırakılmasına da karşı duracağı Erdoğan’ın dünkü açıklamasıyla 
netleşti: “Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD 
diyor, süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı. Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu? 
Irak’ta bitti mi bu süre? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da merakımız yok, 
çekilmesinibiliriz. Bunun için birilerinden icazet alma gibi derdimiz de yok.” 
Şimdi top Washington’da... Bakalım olası Erdoğan-Trump görüşmesi denkleme yeni bir 
unsur katabilir mi?

Burhanettı̇ DURAN

Zeytin Dalı’nın
Suriye’deki denkleme etkisi

Gazeteci - Yazar



Suriye savaşı altıncı yılını doldururken gelinen durumun, bu savaşın 
herhangi bir ülkede yaşanan içsavaştan çok farklı bir içereğe sahip 
olduğunu bir kez daha müşehade ediyoruz. Her hangi bir iç savaş bir 
ülkenin iktidarı ve kendi halkı arasında veya halkın içindeki farklı 
görüşten grupların birbiri ile çatışması sonucu orta çıkar. Kendi sınır-
ları içinde yaşanmasından dolayı da “içsavaş” denilir. Böyle bir iç 
savaş ya söz konusu ülkenin güvenlik güçleri taraafından bastırılır ve 
sulhe kavuşturulur yahut komşu ülkelerin ve/veya birleşmiş milletlerin 
barışçıl müdahaleleri ile savaş sonlandırılır. Fakat söz konusu Suriye’de 
yaşanan savaş olunca bu tanımlamalar hiç bir şekilde Suriye’de yaşanan 
iç savaşı anlatmamaktadır.
Suriye’de halkın özgürlük talepleri ile başlayan süreç kısa sürede Re-
jimin halkına zulmederek sivil katliamları yapmasıyla sonuçlandı. Zalim 
Esad rejiminin bu tutumuna Birleşmiş milletlerden güçlü bir barışçıl 
müdahale gelmediği için rejim her türlü hadsizlik ve zulmü sıradan bir iş 
gibi yapmaya devam etti. Birinci ve ikinci dünya savaşında hesaplarını 
kapatmayan dünya ülkeleri ise bu kriz durumunu fırsata çevirerek yarım 
kalan menfi hesaplarını tamamlama sevdasına tutuştular. Söz konusu bu 
ülkelerin başında koloni heveslisi İngiltere,  ABD, Almanya, Fransa ve 
diğer irili ufaklı avrupa ülkeleri, Sıcak deniz (Akdeniz) heveslisi Rusya, 
Pazar sevdasıyla Çin ve mezhep taassubuyla İran, gelmektedir. (Bun-
ların tümünü “Menfi Ülkeler” olarak katagorize edebiliriz. )
Kendi sınırında bulunan ve yüz yıl öncesinde barış ve sükunetle birlikte 
yaşama kültürü geliştirdiği topraklarda çıkan iç savaş  en fazla Türkiye’yi 
ilgilendiriyordu. Zira bu topraklarda menfi hesabı olan her ülke bir yönü 
ile de Türkkiye’yi hesabına uydurmaya(!) çalışacaktı. Savaşın başlaması 
ile birlikte bölgeye üşüşen yabancı NGO’lar, istihbarat teşkilatları vs. 
Bölgede yaptıkları sözde insani yardım müdahaleleriyle büyük resimde 
kendi ülkelerinin siyasetini güçlendiricek çalışmalara hizmet ettiler ve 
buna da devam ediyorlar. Bu bölgede savaşın bitmesinin en fazla Tür-
kiye’yi ve bölgedeki müslüman ülkeleri güçlendireceğinin bilincinde 
olan  “Menfi Ülkeler” bitimsiz bir savaş ortamı oluşturmak üzere haince 
bir plana giriştiler. Bu plana göre Kuzey Iraktan başlayarak Türkiye’nin 
güneyi ve Suriyenin Kuzey sınırından devam edip Akdelniz’e ulaşan 
bir koridor oluşturulacaktı. Bu koridorun sözde yönetimi terör örgütü 
PYD’ye verilecek ve kendileri de doğrudan ve dolaylı olarak bu örgütü 
destekleyeceklerdi. Bu plana taşeron olarak PYD’nin seçilmesi de te-
sadüfi bir durum değil elbette. Bu topraklarda yaşayan Kürt nüfusun bir 
kısmı iranda, bir kısmı Kuzey Irak’ta bir kısmı Türkiye ve bir kısmı da 
Suriye’de yaşamaktaydı. İran’da kurulan PJAK, Irak’ta kurulan KDP, 
Türkiye’de kurulan PKK ve Suriyede kurulan PYD kuruluş zaman-
ları ve eylem yöntemleri kısmi farklılıklar gösterse de hiç bir zaman 
bağımsız ve kürt halkını temsil eden yapılar olamamışlardır. sürekli 
bölgede hesabı olan “Menfi Ülkeler”le girdikleri gayri meşru ilişkilerle 
terorist faaliyetlerde bulunmuşlar ve müspet kürt halkına da oğunulmaz 
acılar yaşatmışlardır. Bu plan geçmişi birinci dünya savaşında yapılan 
Sykes Pikot anlaşmasına dayanmaktadır. Bugün bölgede kurgulanan 
oyun ve bitimsiz savaş ta o yıllarda oluşturulan sınırlarla planlanmıştı. 
Bu gün ise bu plana hala uyulmaktadır. Uluslararası kamuoyu tarafından 
bölgede yaşayan Kürtlerin bu yapılanmalar tarafından temsil edildiği al-
gısı oluşturularak söz konusu ülkelerdeki terör eylemleri sözde özgürlük 
mücadelesi olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.
Bu hadsiz ve kan kokan plana ise Türkiye’nin bölgedeki insan merke-
zli net ve dik duruşu çomak sokmuştur. Sokulan bu çomağın ilki Fırat 
kalkanı operasyonuydu. Dünya evdeki hesabın çarşıya uymadığını ilk 
olarak Türkiye’nin Fırat kalkanı operasyonu ile gördü. Şimdi ise bütün 
bölgesel hesapları alt üste eden “Zeytin Dalı” harekatı birkez daha akıl-
larının karışmasına ve dillerinin dolaşmasına sebep olmuştur. Bir son-
raki yazımızda Zeytin Dalı harekatının dünya siyasetinde oluşturduğu 
yeni durumlar konusunda değerlendirmeler yapacağız ama bu güne ka-
dar olup bitenleri düşünerek şimdilik Dünya’ya uzatılan Zeytin Dalını 
dikkatlice izleyelim.

الوضــع الــذي وصلــت إليــه احلــرب الســورية وهــي تدخــل عامهــا الســابع يكشــف لنــا مــرة 
أخــرى عــن أن حمتــوى تلــك احلــرب خيتلــف كثــراً عــن احلــروب األهليــة الــي ميكــن أن يشــهدها 
أي بلــد آخــر، أن احلــروب األهليــة يف أي بلــد تظهــر نتيجــة لصــراع بــن الشــعب والســلطة 
يف ذلــك البلــد، أو بــن جمموعــات مــن الشــعب ذات توجهــات خمتلفــة، ويطلــق علــى ذلــك 
النــوع مــن احلــروب صفــة )األهليــة( ألهنــا تــدور داخــل حــدود البلــد ذاتــه، ومثــل تلــك احلــروب 
األهليــة إمــا أن ختمدهــا قــوات األمــن يف البلــد املعــي، وإمــا أن تنتهــي مبصاحلــة وطنيــة، أو عــن 
طريــق التدخــل الســلمي مــن دول اجلــوار أو األمــم املتحــدة، لكــن إذا تعلــق األمــر ابحلــرب 
اجلاريــة حاليــاً يف ســوراي، فــإن أي تعريــف مــن التعريفــات اآلنفــة ال ينطبــق أبي شــكل مــن 

األشــكال علــى احلــرب األهليــة الســورية.
بــدأت األحــداث مبطالبــة الشــعب الســوري ابحلــرايت، ولكنهــا حتولــت يف وقــت قصــر إىل 
مذابــح للمدنيــن، ارتكــب فيهــا النظــام مظــامل كــربى يف حــق الشــعب الســوري األعــزل، وقــد 
متــادى نظــام الطاغيــة األســد يف الظلــم الــذي واصــل ممارســته علــى الشــعب بشــكل اعتيــادي، 
وذلــك لعــدم إعــان األمــم املتحــدة أي تدخــل ســلمي حيــال موقــف مــن ذلــك النظــام، 
أمــا الــدول الــي مل تنتــه مــن تصفيــة حســاابهتا خــال احلربــن العامليتــن األوىل والثانيــة، فقــد 
اســتغلت فرصــة األزمــة الســورية لتتســابق مــن أجــل تصفيــة تلــك احلســاابت القــذرة الــي 
بقيــت عالقــة بينهــا، وأتيت علــى رأس قائمــة تلــك الــدول املســكونة ابهلــوس االســتعماري 
بريطانيــا والــوالايت املتحــدة وأملانيــة وفرنســا وعــدد آخــر مــن الــدول األوروبيــة ذات األحجــام 
املختلفــة، إضافــة إىل روســيا الــي مازالــت تســعى إىل الوصــول إىل ميــاه البحــر املتوســط 
ابلتعصــب  املريضــة  وإيــران  أســواق جديــدة،  عــن  لنفســها  تبحــث  الــي  والصــن  الدافئــة، 
املذهــيب، وميكننــا تصنيــف هــذه الــدول كلهــا يف خانــة الــدول ) ذات األهــداف الســلبية(.

وكانــت تركيــا الدولــة األكثــر اهتمامــاً إبهنــاء تلــك احلــرب األهليــة الــي يعيشــها بلــد متاخــم 
حلدودهــا واســتطاعت تطويــر ثقافــة التعايــش معهــا بســام وهــدوء منــذ قــرن مــن اآلن، ويبــدو 
أن كل دولــة هلــا أهــداف ســلبية يف األراضــي الســورية، ســتحاول أن تصفــي حســابتها مــع 
تركيــا، ومــع بــدء احلــرب األهليــة يف ســوراي توافــد علــى املنطقــة بشــكل مريــب كثــر مــن 
منظمــات اجملتمــع املــدين وأجهــزة االســتخبارات وغرهــا مــن اجلهــات الــي تتدخــل يف املنطقــة 
ابســم املســاعدات اإلنســانية الــي يزعمــون تقدميهــا، فيظهــرون يف املشــهد العــام علــى أهنــم 
يقومــون أبعمــال مــن شــأهنا خدمــة سياســات بلداهنــم وتعزيزهــا يف املنطقــة، وهــم مازالــوا 
يواصلــون تلــك املهمــة إىل اآلن، ومبــا أن تلــك )الــدول الســلبية( تعــرف جيــداً أن انتهــاء 
احلــرب يف املنطقــة ســيعزز قــوة تركيــا وبقيــة الــدول اإلســامية يف املنطقــة، فإهنــم يســعون إىل 
وضــع خطــة خبيثــة مــن شــأهنا هتيئــة األرضيــة لتكــون احلــرب يف ســوراي بــا هنايــة، وحســب 
تلك اخلطة فإهنم يســعون إىل إنشــاء ممر يف مشال ســوراي حماٍذ للحدود اجلنوبية لرتكيا ويصل 
إىل البحــر األبيــض املتوســط، وتكــون إدارة هــذا املمــر بيــد )تنظيــم PYD اإلرهــايب(، الــذي 
يدعمونــه بشــكل مباشــر وغــر مباشــر، وال شــك أنــه ليــس مــن املصادفــة اختيــار هــذا التنظيــم 
وســيطاً لتنفيذ هذا املشــروع، إن األكراد يعيشــون يف املنطقة موزعن على أربع دول، فقســم 
منهــم يعيــش يف إيــران واآلخــر يف مشــال العــراق والبقيــة يف تركيــا وســوراي، ورغــم االختافــات 
اجلزئيــة يف اتريــخ التأســيس ومنهــج العمــل بــن كل مــن حــزب )احليــاة احلــرة الكردســتاين 
PJAK( يف إيــران، وحــزب )الدميقراطــي الكردســتاين KDP( يف العــراق، وحــزب )العمــال 
الكردســتاين PKK( يف تركيــا، وحــزب )االحتــاد الدميقراطــي الكردســتاين PYD( يف ســوراي، 
إال أن  أايً مــن تلــك التنظيمــات مل يكــن مســتقًا أو ممثــًا للشــعب الكــردي، فقــد مارســوا 
األعمــال اإلرهابيــة وتســببوا يف آالم لــن ينســاها الشــعب الكــردي ، بســبب عاقــات تلــك 
األحــزاب غــر الشــرعية الــي تقيمهــا مــع تلــك )الــدول الســلبية(، الــي هلــا دائمــا حســاابت يف 
املنطقــة، وتســتند هــذه اخلطــة إىل اتفاقيــة ســايكس بيكــو الــي مت توقيعهــا أثنــاء احلــرب العامليــة 
األوىل، وانطاقــاً مــن احلــدود الــي مت تســطرها يف تلــك املرحلــة يتــم التخطيــط للمكيــدة الــي 
ينصبوهنــا اليــوم وللحــرب الــي ال هنايــة هلــا يف املنطقــة، ومازالــوا إىل اليــوم يتبعــون تلــك اخلطــة، 
وتبعــاً للخطــة ذاهتــا يعمــل الــرأي العــام العاملــي علــى إيهــام النــاس أبن تلــك التنظيمــات متثــل 
األكــراد الذيــن يعيشــون يف املنطقــة، ويصــورون اإلرهــاب الــذي متارســه تلــك التنظيمــات علــى 

أنــه معركــة حتــرر مزعومــة.
لكــن موقــف تركيــا الواضــح والثابــت يف املنطقــة والقائــم علــى األســاس اإلنســاين، قــد وضــع 
العصــا يف عجلــة تلــك اخلطــة الــي تبشــر حبمــام مــن الــدم ال هنايــة لــه، ومــا عمليــة درع الفــرات 
إال واحــدة مــن تلــك العصــّي الــي تضعهــا تركيــا يف عجلــة محــام الــدم ذلــك، فمــع درع الفــرات 

شــاهد العــامل بوضــوح أن حســاابت )الــدول الســلبية( قــد ســقطت يف املــاء. 
أمــا عمليــة )غصــن الزيتــون( فقــد خلطــت األوراق يف املنطقــة مــن جديــد، وشــتت أفكارهــم 
فتلعثمــت ألســنتهم، ويف املقالــة القادمــة، ســنقّيم األوضــاع اجلديــدة الــي صنعتهــا عمليــة 
)غصــن الزيتــون( يف السياســة العامليــة، ولكــن فلنتابــع اآلن ابنتبــاه جمــرايت األحــداث يف 

)غصــن الزيتــون( الــذي تلــّوح بــه تركيــا إىل العــامل.

تقريرهــا  يف  اإلنســان  حلقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت 
ثــورة  بدايــة  منــذ  اعاميــاً  استشــهاد )239(  الــدوري، 

عــام 2011 انطلقــت يف ســوراي  الــي  الكرامــة 
يــد  علــى  غالبيتهــم  إعاميــاً   )86( استشــهاد  ووثقــت 
نظــام األســد وحلفائــه، فيمــا أصيــب )123( آخريــن 
جبــروح، مؤكــدة أن العمــل اإلعامــي يف ســوراي يســر مــن 
ســيء إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن 

املنظمــات اإلعاميــة الدوليــة ملــا حيصــل.
وقالــت الشــبكة يف تقريرهــا، إن )86( إعاميــاً ســقطوا 
منهــم  األســد  قــوات  قتلــت   ،2016 عــام  ســوراي  يف 
)41( إعاميــاً، بينهــم ســيدة و)4( بســبب التعذيــب، 
قتــل  بينمــا  إعاميــاً،   )11( الروســية  القــوات  وقتلــت 
بينهــم ســيدة، وفصائــل  تنظيــم داعــش )20( إعاميــاً 
قــوات  قتلــت  فيمــا  إعاميــن.   )8( أخــرى  مســلحة 
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة )2( إعامَيــن، وســجل التقريــر 

يــد جهــات أخــرى. استشــهاد )4( إعاميــن علــى 
وأضــاف تقريــر الشــبكة: أصيــب )123( إعاميــاً يف 
األســد،  قــوات  يــد  علــى  منهــم   )73(  ،2016 عــام 
يــد  علــى  و)8(  الروســية،  القــوات  يــد  علــى  و)31( 
مســلحة،  فصائــل  يــد  علــى  و)3(  داعــش،  تنظيــم 
وإعاميــان علــى يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، كمــا 
ســجل التقريــر إصابــة )6( إعاميــن علــى يــد جهــات 

أخــرى.
ســوراي  يف  اإلعاميــن  تعــرض  الشــبكة  وأكــدت 
النتهــاكات أخــرى بلــغ جمموعهــا )18( حادثــة يف عــام 
2016، )8( منهــم علــى يــد قــوات األســد، و)1( علــى 
يــد القــوات الروســية، و)2( علــى يــد جبهــة فتــح الشــام، 
و)4( علــى يــد فصائــل املعارضــة املســلحة، و)1( علــى 
يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، وحادثتــان علــى يــد 

جهــات أخــرى.
وأوضــح التقريــر أن )العمــل اإلعامــي يف ســوراي يســر 
مــن ســيء إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر 
مــن املنظمــات اإلعاميــة الدوليــة ملــا حيصــل يف ســوراي 
الســنة  يف  بشــكل كبــر  اإلعاميــة  التغطيــة  وتراجــع 

املاضيــة(. ابلســنوات  مقارنــة  األخــرة 
وشــددت الشــبكة يف تقريرهــا علــى أن الصحفــي يعتــرب 
شــخصاً مدنيــاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغــض 
بشــكل  يســتهدفه  هجــوم  وأي  جنســيته،  عــن  النظــر 
متعمــد يرقــى إىل جرميــة حــرب، لكــن اإلعامــي الذيــن 
يقــرتب مــن أهــداف عســكرية فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى 
مســؤوليته اخلاصــة، ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد 
يعتــرب مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد احلمايــة إذا 

شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة.
وأوصــت الشــبكة املؤسســات اإلعاميــة العربيــة والدوليــة 
بضــرورة مناصــرة زمائهــم اإلعاميــن عــرب نشــر تقاريــر 
وختلــد  اليوميــة  معاانهتــم  علــى  الضــوء  تســلط  دوريــة 

تضحياهتــم.
اجلــاد  التحــرك  بضــرورة  تقريرهــا  يف  الشــبكة  وانشــدت 
والســريع إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعامــي 
العمــل  حريــة  احــرتام  ضــرورة  علــى  مؤكــدة  ســوراي،  يف 
اإلعامــي، والعمــل علــى ضمــان ســامة العاملــن فيــه، 

وإعطائهــم رعايــة خاصــة.

لكي ال ننسى شهداءنا
استشهاد 239 اعالميًا منذ بداية الثورة
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