
21

حرق القرآن 
في السويد                                   
فعل عنصري جديد 

عبد الرحيم خليفة 

06
06
07
08
09

14
15
16
18
19

التاريخ والجغرافيا وسورية 4

السيسي واتفاقيات العار

الرعاية الدولية للكوارث السورية

لبنان: عودة االحتالل أم إصالحات حقيقية؟؟

رؤية في مستقبل االقتصاد السوري )1 من 2(

إنها الحقيقة أيها الّسادة

مستقبل اإلنسان والمجتمع المدني

خرى للخيبة
ُ
طقوس أ

عبور بال شواطئ

شروط البد منها لتغيير هادف

إقرأ في هذا العدد

هذا القرار يعني 
أن المحكمة 
تساعد وتوفر 
الراحة للقتلة

هل هي حرب أم 
سالم في شرق 
المتوسط؟

05

اتفاق التسلل 
المشبوه

أحمد مظهر سعدو 

04

العدالة 
الدولية

ياسين اكتايصبحي دسوقي زكريا كورشون

23 2224

كسر
 العزيمة  
التركية 

حليمة كوكجه

بسام شلبي

محمد علي صابوني

عبد الباسط حمودة

آالء العابد

سمير خراط

علي محّمد شريف

عالء الدين حسو

عبد القادر حّمود

إلهام حقي

د- معتز محمد زين

2020/09/15YIL 5 - SAYI    112 السنة الخامسة ــ العدد

أردوغان: الفشل مصير كل مؤامرة تحاك ضد 
تركيا، ولن نتراجع عن حقوقنا

Erdoğan: Türkiye’ye Karşı Açılan Her Komplonun 
Kaderi Başarısızlıktır. Haklarımızdan 

Vazgeçmeyeceğiz,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamak için birçok ülkenin Türkiye 
aleyhine entrikalara iştirak ettiğini söyledi. Tüm uluslararası 
forumlarda kıl payı taviz vermeyeceğimizi ve haklarımızı 
korumaktan geri adım atmayacağımızı, başarısızlığın 
Türkiye’ye yapılan her komplonun kaderi olduğunu söyledi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن العديــد مــن الــدول تشــارك 
حبياكــة املؤامــرات ضــد تركيــا مــن أجــل إقصائهــا شــرقي املتوســط، وأننــا لــن 
نتنــازل قيــد شــعرة ولــن نرتاجــع خطــوة عــن محايــة حقوقنــا يف مجيــع احملافــل 

ال للتطبيع مع... إسرائيلالدوليــة، وأن الفشــل مصــر كل مؤامــرة حتــاك ضــد تركيــا.
İSRAIL ILE NORMALLEŞMEYE HAYIR
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son gelişmeler, içinde Türkiye’nin olmadığı Doğu 
Akdeniz’deki her girişimin başarısızlığa mahkûm olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin 
mücadelesinin bölgede barış, refah ve istikrar ortamı yaratmak etrafında döndüğünü açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ülkesinin Doğu 
Akdeniz’de yasalar ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını 
korumaya devam edeceğini vurguladı. Şunu da sözlerine ekledi: “Ne 
başkalarının toprağında ne de bir damla suyunda gözümüz vardır. 
Topraklarımızın bir santimini ve suyumuzun bir damlasını başkalarının 
açgözlülüğüne teslim etmeyeceğiz.”

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer 
ile başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere bir dizi konuyu görüştü. Türkiye’nin 
haklı ve kararlı olduğunu, kimsenin oldu bitti dayatmasına izin vermeyeceğini, Türkiye’nin 
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların birlik ve beraberliğinin, mazlumun her zaman yanında 
olmasının gerekliliğini vurguladı. Şöyle dedi: “Müslümanlar olarak bizler, İslamofobi’deki gelişmelere karşı, 
özellikle Kudüs konusunda sesimizi yükseltmek için birlik olmalı, dayanışma ve ittifak yapmalıyız, birlik ve 
beraberlik çerçevesinde hareket etmeliyiz.”

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن التطــورات األخــرة أظهــرت أن كل مبــادرة يف شــرق البحــر املتوســط 
ليــس ألنقــرة مــكان فيهــا كان مصرهــا الفشــل، وأوضــح أن نضــال تركيــا يتمحــور حــول إجيــاد بيئــة مــن الســام 

واالزدهــار واالســتقرار يف املنطقــة.

شــدد رئيــس الربملــان الرتكــي مصطفــى شــنطوب، علــى أن بــاده ســتواصل محايــة حقوقهــا 
النابعــة مــن القوانــن واالتفاقيــات الدوليــة يف شــرق املتوســط، وأضــاف: ليــس لنــا مطامــع 
يف ذرة مــن أراضــي اآلخريــن، وال يف قطــرة مــن مياههــم، ولــن نســمح ألطمــاع اآلخريــن يف 

شــرب مــن أراضينــا وقطــرة مــن مياهنــا.

حبــث وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، مــع نظرتــه األملانيــة أنغريــت كرامــب كارينبــاور، عــدداً مــن 
القضــااي أبرزهــا تطــورات شــرق البحــر املتوســط، وأكــد أن تركيــا حمقــة ومصممــة ولــن تســمح ألي كان 

فــرض األمــر الواقــع، وســتواصل تركيــا الدفــاع عــن حقوقهــا املنبثقــة مــن القانــون الــدويل.

شــدًّد رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكــي علــي أرابش، علــى ضــرورة وحــدة وتضامــن املســلمن ،ووجــوب الوقــوف إىل جانــب املظلــوم دائمــاً، وقــال: علينــا كمســلمن 
التوحــد والتضامــن والتحالــف لرفــع صوتنــا ملواجهــة تطــورات اإلســاموفوبيا، وخاصــة مبوضــوع القــدس، البــد مــن التحــرك يف إطــار الوحــدة والتضامــن.

رئيس البرلمان التركي: تركيا ستواصل حماية نائب الرئيس التركي: مبادرات شرقي المتوسط دون تركيا مصيرها الفشل
حقوقها شرقي المتوسط

رئيس الشؤون الدينية التركي يؤكد على ضرورة وحدة وتضامن المسلمين وزير الدفاع التركي ونظيرته األلمانية يبحثان ملف شرق المتوسط 

Türkiye Başkan Yardımcısı: Türkiye’siz Doğu Akdeniz Girişimleri 
Başarısızlığa MahkumTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı: Türkiye Doğu 

Akdeniz’deki Haklarını Korumaya Devam Edecektir

Türk Savunma Bakanı ve Alman Mevkidaşı Doğu Akdeniz Dosyasını GörüştüTürkiye Diyanet İşleri Başkanı Müslümanların Birlik Ve Beraberliğine Duyulan İhtiyacı Vurguladı

Türkiye, lazer güdümlü ilk karadan karaya füzenin üretimine başlanacağını duyurdu. Füze 
bir drone tarafından yönlendirilmektedir. Dron ‘un hedef belirlediği ve böylece füzenin 
fırlatıldığı belirtilmektedir. Büyük ölçüde yurt dışındaki Türk askeri operasyonlarında 
kullanılacağı bildirilmektedir.

أعلنــت تركيــا عــن بــدء إنتــاج أول صــاروخ أرض-أرض موجــه ابلليــزر، ويتــم توجيــه الصــاروخ بواســطة طائــرة مســرة حيــث حتــدد 
الطائــرة بــدون طيــار هدفًــا وينطلــق الصــاروخ، وسيســتخدم إىل حــد كبــر يف العمليــات العســكرية الرتكيــة يف اخلــارج.

تركيا تنتج صاروخ أرض- أرض يتمم عمل الطائرة المسيرة بيرقدار
Türkiye’nin ürettiği karadan karaya füze, Bayraktar Adılı İHA’yı Tamamlamaktadır

Sudan’daki Türk büyükelçisi, bazı Türk kuruluşlarının, Sudan’da selden etkilenen insanlara 
ekmek dağıtmanın yanı sıra Hartum’un bazı bölgelerinde hazır yemek dağıtmaya başladığını 
söyledi. Önümüzdeki günlerde Sudan’a bir Türk insani yardım uçağının geleceğini belirtti.

قال الســفر الرتكي ابلســودان، إن بعض املنظمات الرتكية شــرعت بتوزيع وجبات جاهزة يف بعض مناطق اخلرطوم إضافة 
إىل توزيع اخلبز على املتضررين وأشــار إىل أن طائرة مســاعدات إنســانية تركية ســتصل خال األايم القادمة إىل الســودان.

منظمات تركية تقدم مساعدات للمتضررين من الفيضان في السودان
Türk Kuruluşları Sudan’daki Selden Etkilenenlere Yardım Sağlıyor
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Geçtiğimiz Mart ayında açıklanan ateşkes anlaşmasının geçerliliğine rağmen 
Rus savaş uçakları, İdlib’in batı eteklerinde ve Cisr El Şuğur kırsalında vakumlu 
füzelerle hava saldırıları başlattı.

Romen makamları 2 Eylül’de, tarihinin en büyük uyuşturucu sevkiyatı olarak 
nitelendirilen bir uyuşturucu sevkiyatının, Lazkiye limanından Köstence’ye 
nakledildiğini duyurdu. Bu sevkiyatın Suriye rejiminin kontrolünde olan 60 milyon 
dolar değerinde, karton ambalajlar, boya ürünleri ve defne sabunu arasında 
gizlenerek yapışdığını belirtti. 

İdlib ilinin kuzeyindeki Maarat Misrin kentinde motosikletli bombanın patlaması sonucu 
aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 sivil yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve 
Halep’teki kasaba ve kentlerde bölücü Kürt birlikleri ve rejim güçlerine ait bomba lı patlayıcılar 
ve el yapımı patlayıcılar (EYP) bulunmaktadır.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Uluslararası Zorla Ortadan Kaybetme Kurbanları Günü 
Münasebetiyle Hazırlanan Rapor Onaylandı. Raporda; İnsan hakları ve zorla ortadan 
kaybedilenler sorunu çözülmeden siyasi bir çözüm olamayacağı vurgulanmaktadır. Zorla 
ortadan kaybetme salgınının Suriye toplumunu yok ettiğine işaret ederken, Mart 2011’den 
beri yaklaşık 100 bin Suriyelinin Suriye rejiminin elinde kaybolduğunu belirlemiştir.

Arap ülkeleri dışişleri bakanları, 13 Ağustos’ta 
sonuçlanan BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri 
normalleştirme anlaşmasını kınayan Filistin 
tarafından sunulan bir karar taslağını Arap Ligi 
toplantısında düşürdüler.

شــنت طائــرات حربيــة روســية غــارات ابلصواريــخ الفراغيــة علــى األطــراف الغربيــة ملدينــة إدلــب وريــف 
علــن 

ُ
مدينــة جســر الشــغور، يف تصعيــد جديــد علــى الرغــم مــن ســراين اتفــاق وقــف إطــاق النــار امل

يف شــهر آذار املاضــي.

أعلنــت الســلطات الرومانيــة يف 2 ســبتمرب/ أيلــول عــن اكتشــاف شــحنة خمــدرات، وصفتهــا أبكــرب شــحنة يف 
اترخيهــا، يف مينــاء مدينــة “كونســتانتا”، قادمــة مــن مينــاء الاذقيــة، اخلاضــع لســيطرة النظــام الســوري،بقيمة 

60 مليــون دوالر، خمبــأة بــن عبــوات مــن الــورق املقــوى ومنتجــات الطــاء وصابــون الغــار.

أصيــب 11 مدنيــاً بينهــم طفــان جــراء انفجــار دراجــة انريــة مفخخــة يف مدينــة معــرة مصريــن مشــايل حمافظــة 
إدلــب، وتشــهد مــدن وبلــدات خاضعــة للمعارضــة يف إدلــب وحلــب تفجــرات مبفخخــات وعبــوات انســفة 

مصدرهــا الوحــدات الكرديــة االنفصاليــة وقــوات النظــام.

أكــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبناســبة اليــوم العاملــي لضحــااي االختفــاء القســري أنــه ال يوجــد حــل 
سياســي دون حــل قضيــة حقــوق اإلنســان،واملختفن قســراًي ، مشــرًا إىل أن وابء االختفــاء القســري يدمــر 

اجملتمــع الســوري مبــا يقــرب مــن 100 ألــف خمتــٍف ســوري منــذ آذار 2011 ، علــى يــد النظــام الســوري.

الــدول العربيــة أســقطت يف اجتمــاع اجلامعــة العربيــة، علــى مســتوى وزراء 
اخلارجيــة، مشــروع قــرار قدمتــه فلســطن،يُدين اتفــاق تطبيــع العاقــات 

بــن اإلمــارات وإســرائيل، املــربم يف 13 أغســطس/ آب املاضــي.

بعد زيارة الوفد الروسي لنظام األسد…غاراٍت جوية على إدلب وجسر الشغور

السلطات الرومانية تعلن عن اكتشاف مخدراٍت مصدرها سورية

 بانفجار مفخخة في معرة مصرين بإدلب
ً
11 جريحا

اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري التقرير التاسع عن سوريا ال حل سياسي بدون المختفين

سقوط مشروع قرار فلسطيني بالجامعة العربية ُيدين 
التطبيع بين اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي

Rus Heyetinin Esad Rejimi Ziyareti Sonrası... İdlib ve Cisr El Şuğur’e Hava Saldırıları Başladı

Rumen Yetkililer, Suriye Menşeli Uyuşturucu Bulunduğunu Duyurdu

İdlib’in Maaret Misrin Kentinde Bomba Yüklü Aracın Patlaması Sonucu 11 Kişi Yaralandı

Zorla Ortadan Kaybetme Kurbanları Uluslararası Günü Dokuzuncu 
Suriye Raporu; Kayıp Bulunmadan Siyasi Bir Çözüm Olamaz

Arap Ligi’nde, Bae İle İsrail İşgali Arasındaki 
Normalleşmeyi Kınayan Bir Filistin Karar 

Tasarısının Düşüşü
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العدالة الدولية

إشراقات

2011’de Suriye’de Özgürlük ve Onur Devriminin başlamasıyla birlikte devrimci 
kitleler,rejimin barbarca uygulamalarını kınadılar.Uluslararası devletler Mücrim 
Beşar’ı ve rejimini suçlayacağına ve işlediği suçlarından sorumlu tutacağına ve 
Lahey’deki Uluslararası Güvenlik Mahkemesine sevk edeceğine dair söz verdi.
Suriye halkı, uluslararası bütün devletler tarafından ve sözde Suriye dostları 
120 ülke tarafından kendilerine destek vereceğini deklare etti ancak bu ülkeler 
tarafından da  aldatıldı. BM 2254 sayılı kanunun kararına göre suçlu Beşar 
olmadan bir geçiş hükümeti oluşturmak ve Özgür Suriye Ordusunun Abbasi 
Meydanı’na çıkarılmasına karar verildi. Muhaliflerin Esad’ı devirmesine günler 
kalmıştı ki, Amerika, Arap ülkeleri ve Avrupa ülkeleri Esad’ı koruyan İsrail’in 
iradesiyle olaya yaklaştı ve müdahale etti. Aynı şekilde muhalif askeri grupları 
bölgeden aramalarını zorlayarak kurtarılan tüm bölgeleri Astana ve Soçi 
Konferansları ile Esad rejimine teslim edildi. 
Suriye halkının beklentileri ve hayalleri, uluslararası toplumunun Suriye halkına 
adaleti sağlaması, Suriye halkını zorbalıklardan kurtaracak gerekli önlemleri 
alacak olmasıdır. Ancak uluslararası devletler, rejimin yanında durmayı ve 
tüm suçlarını örtmeyi tercih etti.  Birleşmiş Milletlerin ana yargı organı olan 
Uluslararası Adalet Divanı 1945 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde kuruldu. 
Devletler arasında çıkan hukuki ihtilafları ve kişilere yönelik hak ihlallerini karara 
bağlar ve suçluları kovuşturur. Uluslararası insancıl hukuk ilkelerini geliştirmek, 
kişilerin haklarını korumak ve hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin sivil kişileri 
içeren geniş kapsamlı bir yelpazedir. Suriyeli halkların rüyası seri katil Beşar’dan 
ve işlediği suçlardan ve Suriye halkını yok etmekten dolayı yargılanmasına 
yardım edeceği yönünde büyük beklentileri vardı.  Ancak 15 yıl süren ve  büyük 
para meblağların harcandığı Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin suikastı (Refik 
Hariri) davasında Esad mafyası ve Hizbullah liderlerinin beraat edildiği saçma 
uluslararası mahkeme kararının çıkarılmasıyla bu dava kaybedildi. Bu karar hak 
arayan insanlarda büyük  şok etkisi oluşturdu.
Beşar Esad’ın işlemiş olduğu suçları da dahil olmak üzere, kimyasal silah 
kullanma suçları, varil bombaları ve Beyrut Limanının bombalanması davası da 
olmak üzere tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlarda uluslararası mahkeme talep 
edenlere örnek olacak bir karardır. Mazlumlar şunu anladı ki bu mahkeme, 
uluslararası  tüm ülkelerin tiranlarını ve katillerin yanında durduğu ve suçlarını 
örttüğü sonucuna varıldı.  
Dünya ülkeleri, rejimin yaptıkları karşısında suskunluklarıyla ve sınırsız 
desteğiyle Suriye rejimini bu suçlardan muaf tutuyor. Bundan dolayı Suriyelileri 
öldürüp yok etmesine izin veriyorlar. Suriye halkı bu dünyada adalet olmadığına 
artık inanmaya başladı. Suriye halkı adaletin, bizi öldürmeye devam eden 
suçluları koruyan bir terim olduğuna inanmaya başladı. Sözde Uluslararası Adalet 
Divanının kararı, uluslararası sistemin uzun süreli komplosunun hikâyesini 
özetleyerek devrimin ilk çağrısından bu yana üzerimizde uygulanan küresel 
komplonun gerçeğini ortaya koydu. Halkını köleleştirmek için görevlendirilen 
ajanlara isyan ettiğimiz gün, halkların haklarını kendi elleriyle almak için 
mücadele etmesinin gerektiğini ve uluslararası adalete başvurma düşüncesinden 
vazgeçmesi gerektiğini teyit etti.
Suriye halkı, seri katil Beşar Esad dosyasının Uluslararası Adalet Divanına 
nakledilmesindeki gecikmenin kendi lehlerine olduğunu fark etti. Mahkeme 
gerçekleştiği takdirde, Suriye halkı, uysal kuzu olan Beşar’a iftira atmakla 
suçlama kararını yıllarca süren çalışmaların ardından yayınlayacak olurdu.
Son olarak: Bu asırdaki uluslararası adalet İsrail’in arzu ve iradesinin ölçülerine 
göre karar alıyor. Bu da bize Yunan hikâyesinde geçen demirci ve haydut olan 
Brocrest Bed’i hatırlatıyor. Brocrest Bed, insanlara saldırır, saldırdığı kişilerin 
vücutlarını ve  bacaklarını demirden yaptığı beşikle boylarına uyacak şekilde 
keserdi. 
Şu An Suriye’de gerçekleşen hakikat budur.

منذ انطالق ثورة احلرية والكرامة يف سوراي عام 2011 نددت اجلماهري الثائرة مبمارسات النظام 
اهلمجية وتوعدت إبحالته إىل حمكمة األمن الدولية يف الهاي، ظناً منها أهنا ستقتص من اجملرم 

بشار ونظامه وحتاسبه على جرائمه.
ومت خداع الشعب السوري من قبل كامل املنظومة الدولية حني أومهته بوقوفها معه وإعالن أكثر 
من 120 دولة تشكيل ما يسمى أبصدقاء الشعب السوري، ابإلضافة إىل صدور القرار األممي 
2254 القاضي إبجياد حكومة انتقالية دون وجود اجملرم بشار، ووصول طالئع اجليش احلر إىل 
ساحة العباسيني، وما كانت تفصله عن الوصول إىل رأس النظام اجملرم إال أايم، وتدخلت أمريكا 
ودول العامل العربية واألوربية بناء على إرادة إسرائيل اليت حتمي األسد وأرغمت الفصائل على 

املغادرة، والحقاً سلمًّت كل املناطق احملررة إىل نظام األسد عرب مؤمترات األستانة وستوشي. 
كانت التوقعات واألحالم أن ينصف اجملتمع الدويل الشعب السوري ويتخذ اإلجراءات الالزمة 
اليت ختلص الشعب السوري من طاغيته، لكن اجملتمع الدويل آثر الوقوف مع النظام وتغطية 

كل جرائمه.
حمكمة العدل الدولية اليت أتسست عام 1945 وهي اهليئة القضائية الرئيسية ملنظمة األمم 
الدول  بني  تنشأ  اليت  القانونية  النزاعات  يف  تفصل  هبولندا،  الهاي  يف  مقرها  ويقع  املتحدة، 
الدويل  القانون  مبادئ  بتطوير  وهتتم  اجملرمني،  وحماكمة  األفراد  هلا  يتعرض  اليت  واالنتهاكات 
اإلنساين، وتعزيز وتوسيع جمال محاية األشخاص على نطاق واسع يشمل السكان املدنيني بال 

تفرقة. 
جرائمه  على  وحماكمته  بشار  السفاح  من  ابخلالص  ستساعدهم  وأهنا  للسوريني  حلماً  كانت 
وإابدته للشعب السوري، ولكن مع صدور حكم احملكمة الدولية املضحك يف قضية اغتيال 
)رفيق احلريري( رئيس وزراء لبنان، الذي برأت فيه زعماء مافيا األسد وحزب هللا، وميعت قضيًة 
ماطلت هبا مخسة عشر عامًا، صرفت خالهلا األموال الطائلة، هذا القرار الصدمة للشعوب 
فيها  مبا  اإلنسانية  ضد  حتدث  اليت  اجلرائم  يف كل  دولية  مبحكمة  يطالب  ملن  عربة  سيكون 
جرائم األسد ومنها جرائم استخدام األسلحة الكيماوية والرباميل املتفجرة وقضية تفجري مرفأ 
بريوت، وسيصل إىل نتيجة أن هذه احملكمة وكل دول العامل يقفون مع الطغاة والقتلة ويربرون 

هلم جرائمهم.
دول العامل تقوم بتربئة النظام السوري بصمتها ودعمها الالحمدود له وتركه يقتل ويفتك ابلسوريني، 
والشعب السوري يؤمن بعدم وجود عدالة يف هذا العامل، العدالة مبفهومه هي اليت حتمي اجملرمني 

الذين ال يزالون يستمرون بقتلنا.
قرار ما يسمى مبحكمة العدل الدولية خيتصر حكاية التآمر الطويل من النظام الدويل، ويفضح 
حقيقة التآمر العاملي الذي مورس علينا منذ الصيحة األوىل للثورة، يوم متردان على العمالء الذين 
نصبتهم الستعباد شعوهبم، ويؤكد أن الشعوب عليها أن تسعى للحصول على حقوقها بيدها 

والتخلي عن فكرة جلوئها للعدالة الدولية.
لقد أدرك الشعب السوري أن التأخري يف حتويل ملف السفاح بشار األسد إىل حمكمة العدل 
الشعب  بتجرمي  الدراسة  من  سنوات  بعد  قرارها  فستصدر  حتققت  أهنا  فلو  لصاحله  الدولية 

السوري جبرم االفرتاء على احلمل الوديع بشار.
أخريًا:

العدالة الدولية يف هذا القرن مفصلة على قياس رغبات إسرائيل وإرادهتا، اليت تشابه احلكاية 
مبط  ويقوم  الناس  يهاجم  وكان  طريق،  وقاطع  حدادًا  الذي كان  بروكرست(  )سرير  اليواننية 

أجسادهم أو قطع أرجلهم لتتناسب أطواهلم مع سريره احلديدي.
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Sözde Suriye Demokratik Meclisi ve Halk İradesi Partisi arasındaki uzlaşma 
anlaşmasının Rus devletinin kucağında emzirilmesi şaşırtıcı değildir. Bu, 
Moskova platformu ile Suriye rejimi ve ardından Rusya Federasyonu arasındaki 
rızaya dayalı ilişkinin doğal bir ürünüdür. Suriye rejimi ile Suriye Demokratik 
Güçleri ve Suriye Demokratik Meclisi arasında son aylarda tanık olduğumuz 
açık / gizli ilişki ve tüm türevlerin durumu da böyledir. 
Aynı şekilde, bir kısmı anayasa komitesi bağlamında gerçekleşen (SDG) ve 
(SDM) ‘nin siyasi çözüm sürecine dâhil edilmesi için bastıran Rus-Amerikan 
anlayışıdır.Amerikalılar ve onlarla birlikte Ruslar, (SDG) veya sözde Kürt 
Halkını Koruma Birimlerinin bunun ve tüm müzakere sürecinin dışında kaldığını 
hala kabul etmedikleri her yerde benzer bir durumla karşılaşıldı. Dolayısıyla, 
bu yeni anlaşmalar Kürtlerin (PYD) siyasi sürece nüfuz etmeye başlamasını 
sağlamıştır. Amerikalıların kendilerini ve başkalarını teşvik etmesiyle DYP’nin 
Suriye coğrafyasında bağımsız veya yarı bağımsız bir bölgeye sahip olmasına 
neden olabilecektir. İki kesim arasında ilk dans, bir Amerikan şirketinin SDG 
veya türevleriyle petrol üretmek için bir ekonomik anlaşma imzaladığı zaman 
gerçekleşti. Nitekim bu, sözde terörist ayrılıkçı varlığın (Rojava) tanınmasının 
başlangıcına işaret etmektedir.
Halkın İradesi / Moskova Platformu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında 
söz konusu anlaşmanın yankılarının önümüzdeki aylarda anayasadaki Kürt 
temsiliyle ortaya çıkması beklenmektedir. Konu, önümüzdeki günlerde siyasi 
müzakere meselesine doğrudan giriş için hazırlanırken, söz konusu bağlamdaki 
rolleriyle bilinen bazı Körfez ülkeleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi teşvik 
ve uyarılar sırasında prensip olarak, Moskova platformundan temsilciler onu 
temsil edebilecektir. 
Gerçek şu ki, bazı siyasi ve askeri muhalefet partilerinin bu konuyla ilgilendiği, 
tamamen dış tarafın kucağına oturduğu ve tüm yumurtaları sadece kendi 
çıkarları ile ilgilenen Rus, Amerikalı ve diğer yabancıların sepetine koyduğu 
acı siyasi bir durum söz konusudur.Harekete geçme ve etkileme yeteneği 
olmadan, parçalanmış ve kıyılmış bir muhalefetle, tüm bunlar çok daha kötü 
sonuçlara yol açabilecektir. Aksine, çok değil bir süre sonra uyanarak PYD 
gibi bir terör örgütünün tüm müzakere komitelerinde temsil edildiğini, böylece 
büyüklüklerine ve kendilerini Amerikalılardan, Ruslardan ve İranlılardan 
destekleyenlerin büyüklüğüne göre bir çözüm süreci üretiminde en önemli role 
sahip olduklarını görebiliriz. Bazıları bu günlerde Rus-Amerikan anlayışlarının 
masanın altında yürütüldüğünü savunmaktadır.Görünüşe göre yeni ABD-
Rusya anlayış planının uygulanmasını kolaylaştırma ve destekleme rolünü 
yalnızca İsrail hava kuvvetleri oynayacaktır! İsrail hava kuvvetleri, zaman 
zaman İranlıların, bazen Hizbullah’ın ve bazen de Suriye’nin içine girerek 
Suriye rejimini bombalamaya devam etmesi sayesinde bunu yapacaktır.
Bugün birçok gözlemci, Rusya-Amerika’nın bölge üzerindeki hegemonyasının 
ve (İlham Ahmet) Moskova’dan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rus varlığının 
etkili olduğuna ve Kadri Cemil ile imzalanan anlaşmanın Cenevre toplantılarına 
ve Anayasa Komitesi’nin gelecekteki çalışmalarına katılımlarının bir başlangıcı 
olabileceğine inanmaktadır.
Bu doğrudan katılma gücü olmadan zorunlu olarak bir sızma girişimidir. 
Ancak Moskova ve Washington’un Suriye’deki yerel müttefiklerinin “Suriye 
Demokratik Meclisi” den İlham Ahmet ve “halk iradesi” den Kadri Cemil ile 
buluşturan görüşmesi, rol dağılımı ve paylaşımı konusunda iki taraf arasındaki 
bu uyumu çok nadir yansıtan bir adımın başlangıcını yansıtmaktadır. Mesele, 
SDG veya ona bağlı kuruluşların Anayasa Komisyonu’na katılımının önünü 
açma sürecinin ötesine geçmekte ve bu konudaki çok hassas Türk engelini 
aşmış olmaktadır. Dahası gerçek ve gelecek olan bölgesel bir durum oluşturmak 
için, Türkiye’nin Suriye halkına dost olan rolünü de sınırlandırmaktadır. Bu 
Suriye’nin kuzeydoğusunda, yapay bölücü varlığın kurulmasına da hazırlık 
anlamına gelmektedir. Ancak en önemli soru şudur: Suriye halkının ve Suriye 
muhalefetinin müttefiki olan Türk devletinin böylesine şüpheli bir sızmaya 
izin verecek mi? Gelecekteki rolleri ve bölgeye yönelik tehlikesi de açıktır ki, 
bu gerçekleşirse yörenin ve tüm bölgenin güvenliğini zayıflatmaya katkıda 
bulunacaktır. Bu girişim sadece Suriye coğrafyasını değil, istisnasız herkesi 
suçlu bulan bir sosyal sözleşme arayışında olan Suriye devleti ile birlikte bir 
sayıları bir milyon aşan halk kurbanlarının ardından Suriye varlığının ve 
Suriye vatanının parçalanmasını kabul etmeyen tüm Suriyelileri olumsuz 
yönde etkileyecektir.

ما يسمى)مسد( و)حزب  بني  التوافقي  االتفاق  يكن مستغراًب اإلعالن مؤخًرا عن ذاك  ليس 
اإلرادة الشعبية(الثاوي يف حضن الدولة الروسية، وهو نتاج طبيعي لعالقة توافقية بني )منصة 
موسكو( والنظام السوري، ومن مث االحتاد الروسي، وكذلك تلك العالقة العلنية / السرية اليت 

شهدان فصوهلا خالل األشهر الفائتة بني النظام السوري و)قسد( و)مسد( وكل منتجاهتما.
كذلك فإن التفامهات الروسية األمريكية اليت تدفع ابجتاه إدخال )قسد( و)مسد( يف العملية 
السياسية التسووية، اليت جرت بعض جلساهتا يف سياق اللجنة الدستورية، حيثما يزال األمريكان 
غري موافقني، ومعهم الروس على أن تبقى )قسد( أو ما يسمى)وحدات محاية الشعب الكردي( 
التفاوضية بكليتها. من هنا فقد جاءت هذه االتفاقات اجلديدة،  العملية  مبعدين عنها وعن 
يُرّوِج  الذين  وهم  السياسية،  العملية  سياق  يف  د(،  ي  )ب  القسديون/  األكراد  يلج  كي 
األمريكانلهمولغريهم، من أهنم قد يُدفعون ليكون هلم إقليًما مستقاًل أو شبه مستقل يف اجلغرافيا 
السورية، وكان أول الرقص حنجلة، عندما وقعت شركة أمريكية اتفاقًا اقتصاداًي إلنتاج النفط مع 
)قسد(أو منتجاهتا. وهو ما يؤشر إىل بداايت االعرتاف ابلكيان االنفصايل اإلرهايب املفرتض/ 

)روج آفا(.
من املتوقع أن انعكاسات االتفاق املشار إليه بني )اإلرادة الشعبية / منصة موسكو( و)مسد(، 
من  ممثلون  وفيه  عنه  ينوب  قد  الدستورية،  يف  متثيل كوردي  عرب  القادمة  األشهر  يف  ستظهر 
)منصة موسكو( مبدئًيا، بينما جُيهَّز األمر لدخول مباشر يف املسألة السياسية التفاوضية يف قادم 
األايم،إابن مجلة من املشجعات واحملفزات اليت تقوم هبا بعض دول اخلليج املعروفة بدورها يف 

هذا السياق املشار إليه.
احلقيقة الواضحة أنه ويف ظل احلالة اهلالمية السياسية اليت تتعامل هبا بعض أطراف املعارضة 
السياسية والعسكرية مع القضية، وأيًضا االرمتاء كلية يف حضن اخلارج، ووضع كل البيض يف 
سلة هذا اخلارج الروسي واألمريكي وسواه، املهتم مبصاحله ليس إال. دون القدرة على الفعل 
والتأثري، من قبل معارضة متشظية ومفتتة، قد يؤدي كل ذلك إىل ما هو أسوأ منه بكثري، بل قد 
نستيقظ بعد فرتة )ليست ابلبعيدة( لنرى أن كيااًن إرهابًيا مثل)ب ي د( قد ابت ممثاًل يف كل 
جلان التفاوض، ليكون هلم الدور األبرز يف إنتاج عملية تسوية على قدهم ومقاسهم ومقاس من 

يدعمهم من أمريكان وروس وإيرانيني.
ويذهب البعض إىل أن تفامهات روسية أمريكية جتري حتت الطاولة هذه األايم، ويبدو أن الطريان 
األمريكية  التفامهات  خطة  لتنفيذ  والداعم  املسهل  دور  سيلعب  الذي  هو  وحده  اإلسرائيلي 
الروسية اجلديدة؟ عرب استمرار الولوج يف الداخل السوري وقصف مواقع لإليرانيني اترة، وحلزب 

هللا اترة أخرى، وللنظام السوري أحيااًن متعاقبة.
واليوم فإن الكثري من املراقبني يرون أن اهليمنة الروسية األمريكية على املنطقة، وإعالن )اهلام 
أمحد( من موسكو أن الوجود الروسي على األرض يف مشال شرقي سورية مؤثر، وأن االتفاقية 
اللجنة  وأعمال  جنيف  اجتماعات  يف  ملشاركتهم  مقدمة  تكون  قد  مجيل(  مع)قدري  املوقعة 

الدستورية يف املستقبل.
موسكو  حلفاء  لقاء  لكن  املباشرة،  املشاركة  على  القدرة  دون  ابلضرورة،  تسللي  ولوج  وهو 
“اإلرادة  من  مجيل  وقدري  “مسد”  من  أمحد  إهلام  مجع  الذي  سورية،  يف  احملليني  وواشنطن 
الشعبية” يعكس انطالقة خطوة من النادر جًدا أن تعكس هذا التناغم بني اجلانبني على توزيع 
األدوار وتقاسم احلصص. واملسألة أبعد من عملية فتح الطريق أمام مشاركة “قسد” أو احملسوبني 
البالغة احلساسية يف هذا املوضوع. بل من  الرتكية  العقبة  الدستورية، وجتاوز  اللجنة  عليها يف 
أجل التأسيس ألوضاع إقليمية آنية ومستقبلية، حَتد أيًضا من الدور الرتكي الصديق للشعب 
السوري، وكذلك التهيئة من أجل إقامة الكيان االنفصايل املصطنع ، مشال شرق سورية، لكن 
السؤال األهم هل ستسمح الدولة الرتكية احلليفة للشعب السوري واملعارضة السورية، مبثل هذه 
التسسلالت، املشبوهة، والواضحة أبدوارها املستقبلية وخطرها على املنطقة، واليت ستساهم 
فيما لو حصلت بتقويض أمن اإلقليم واملنطقة برمتها، وليس اجلغرافيا السورية فحسب، والدولة 
يقبلوا  الذين مل ولن  املبتغاة بعقد اجتماعي يلم اجلميع بال استثناء، مجيع السوريني،  السورية 

بتفتيت الكيان السوري والوطن السوري بعد تضحيات شعبية فاقت  املليون شهيد أو يزيد.

Şüpheli Sızma Anlaşması!

Siyasi Bölüm Başkanı 
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رئيس القسم السياسي

اتفاق التسلل المشبوه

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

ذكــران ســابًقا كيــف كان قيــام دولــة العــدو الصهيــوين فجــوة يف حركــة 
التاريــخ يف املنطقــة أو حماولــة لعكــس اجتاهــه. بفعــل قــوى خارجيــة 

هائلــة تكالبــت وتعاضــدت للتحكــم يف مصرهــا ومســتقبلها. 
وهنــا ســنركز علــى دور اجلغرافيــا. فرغــم مــا يتــم هتويلــه مــن قصــص 
جنــاح املشــروع الصهيــوين يف املنطقــة العربيــة لدرجــة تســفيه أو حتقــر 
أيــة حماولــة للمقاومــة السياســية أو العســكرية يف احلاضــر أو املاضــي 
أيًضــا. فهــؤالء يتجاهلــون -حبســن نيــة، أو ســوء طويــة- أن كل تلــك 
الصهيــوين ضمــن  املشــروع  الــي أوقفــت  املقاومــة هــي  مــن  األنــواع 
أضيــق حــدود ممكنــة مــن طموحــه الــذي كان يســعى إلقامــة دولــة 

علــى األرض املمتــدة مــن النيــل إىل الفــرات. 
وكــي ال نذهــب إىل املبالغــات املفرطــة، ولنضــع األمــور يف نصاهبــا 
الطمــوح  هــذا  أن  وأوردانه  ســلف  ممــا  نتذكــر  أن  جيــب  الطبيعــي. 
الصهيــوين يف حــده األقصــى كان يتناقــض متاًمــا مــع التوافــق الــدويل 
)األوريب آنــذاك( ملنطقــة املتوســط. دون التقليــل مــن شــأن املقاومــة 
العربيــة الــي بذلــت فيهــا تضحيــات هائلــة فرديــة ومجاعيــة ومل ولــن 

تكــن أبــًدا ســدى.
املشــروع  أبن  واقعيــة  وبــكل  ابختصــار  نقــول  أن  نســتطيع  لذلــك 
الصهيــوين انتصــر وجنــح -وأبكثــر ممــا هــو متوقــع- يف اجلــزء املتوافــق 
مع إرادات الدول االســتعمارية املســيطرة )اإلرادة الدولية( وفشــل يف 

املناطــق غــر املتوافقــة مــع اإلرادة الدوليــة.
منطقــة جغرافيــة  الصهيــوين يف  املشــروع  قــد مت حصــر  احملصلــة  يف 
ضيقــة وحماصــرة مــن كل اجلهــات حــى البحــر. فــإذا علمنــا أن أقصــى 
عــرض للمنطقــة املســيطر عليهــا مــن االحتــال يف فلســطن ال تزيــد 
عــن ســبعن كيلومــرت فيجــب أن نــدرك أن هــذا شــيء غــر ذي قيمــة 
مهمــة يف العلــم العســكري، ال يعــي شــيًئا مــن الناحيــة االســرتاتيجية.
إن الكيــان الصهيــوين هــو أكثــر مــن يــدرك هــذه احلقيقــة اجليوسياســية 

يف العــامل. ومــا حمــاوالت امتــاك القــوة املفرطــة »مــن طــران وقنابــل 
نوويــة وغرهــا« إال حمــاوالت للهــروب مــن هــذه احلقيقــة الصعبــة

بــدل »إســرائيل  العظمــى«  وإن حمــاوالت طــرح مفاهيــم »إســرائيل 
الكربى« والشــرق األوســط اجلديد الي أتمل أبن يكون هلا الســيطرة 
السياســية عليــه مــا هــي إال حمــاوالت للهــروب اىل األمــام أو القفــز 
علــى احلقائــق. فالقاعــدة تقــول: أبنــه ال سياســة بــا جغرافيــا تتحــرك 

فوقهــا.
يبقــى  فإنــه  إجنــازات  مــن  مــا حققــه  الصهيــوين رغــم كل  واملشــروع 
داخــل قوقعــة اجلغرافيــا وخــارج نســق التاريــخ يف املنطقــة. ورمبــا كل 
مــن يعتقــدون أن هــذا الــكام فيــه مبالغــة أو وهــم ملــا ميتلكــه هــذا 
الكيــان مــن قــوة عســكرية وترســانة نوويــة. أقــول هلــم أن مــا يتوافــق مــع 
حقائــق التاريــخ واجلغرافيــا هــو احلقيقــة ومــا ســواه هــو الوهــم. ومبجــرد 

أن متتلــك املنطقــة إرادهتــا لــن يكــون هــذا الكيــان مشــكلة تذكــر.
»وظنوا أهنا مانعتهم حصوهنم..«

وهــذه عــربة التاريــخ فقبــل ســنوات مــن اســتعادة القــدس علــى يــد 
صــاح الديــن كان هنــاك شــبه يقــن لــدى العامــة ابســتحالة اخــرتاق 
حصــون الصليبيــن. لكنهــا حلظــة التاريــخ عندمــا حتــن، ال راد هلــا 
ومهمــا طالــت فابــد أهنــا آتيــة.  ومــن مســع مــا جهــر بــه شــيمون بريــز 

مــن رعبــه بعــد أن قــرأ اتريــخ الغــزوات الصليبيــة يعلــم أنــه احلــق.
أرجــو أن يكــون مــا قدمنــاه -عــرب أربعــة أجــزاء- مــن قــراءة يف أتثــر 
التاريــخ واجلغرافيــا يف صنــع املاضــي مل تكــن تقليديــة، وأن تكــون قــد 
أانرت مناطــق معتمــة مــن زوااي املاضــي القريــب. ولكــن يف احلقيقــة 
أن مــا أردان الوصــول إليــه هــو املســتقبل، ألن أي قــراءة للتاريــخ ال 
هتــدف الستشــراف املســتقبل هــي تــرف ال داعــي لــه يف وقتنــا احلــايل.
وبــاد  عامــة  العربيــة  لألمــة  لــه  مــا خطــط  أن  هنــا  للتذكــر  وأعــود 
الشــام خاصــة أن تكــون ممزقــة وضعيفــة حماطــة بثــاث قــوى كبــرة هــي 

تركيــا وإيــران و)إســرائيل(. وال أريــد أن أكــون عاطفيــا أو منحــازًا إىل 
رؤيــة التيــار القومــي الــذي أنتمــي إليــه قلًبــا وقالًبا.لكــن مــن التحليــل 
السياســي املنطقــي أقــول أن كل الــدول العربيــة مــن العــراق إىل مصــر، 
ســوف تبقــى دائًمــا خاضعــة حملصلــة قــوى اجلــذب والتنافــر بــن هــذه 
القــوى الثــاث.. وال ميكــن تغيــر هــذه املعادلــة دون أن يتــم خلــق رقــم 
جديــد خــارج حســاابت ســايكس بيكــو يســتطيع خلــق نــوع جديــد 
مــن العاقــات.. ومهمــا حاولــت الــدول العربيــة منفــردة أن تغــر لــن 
يكــون النجــاح مــن نصيبهــا. ألن اإلمكانيــات اجلغرافيــة يف بعديهــا 
املــكاين والبشــري ليســت يف صاحلهــا. وكمــا تقــول القاعــدة العامــة: 

إن السياســة دائًمــا حباجــة جلغرافيــا تتحــرك عليهــا.
وكل مــن حيــاول أن جيعــل دوره السياســي أكــرب مــن حجمــه اجلغــرايف 
والدميغــرايف ســوف ينكفــئ عاجــًا وليــس آجــًا. ويف اآلونــة األخــرة 
كثــرت الدعــوات إىل الوطنيــة الســورية. كحاضــن هنائــي للمشــروع 
وال  معاملــه.  توضيــح  دون  الســوري  للشــعب  املســتقبلي  السياســي 
أظــن أنــه مــن اجلــدوى إضاعــة الوقــت فيــه ألن ســورية يف حدودهــا 
وإمكاانهتــا ال ميكــن هلــا أن ختــرج مــن مــدار اخلضــوع للتأثــر الرتكــي 
واإليــراين مــع التهديــد الدائــم مــن املشــروع الصهيــوين.  فــأي مســتقبل 
بنائــه علــى قاعــدة تغيــر  القادمــة البــد مــن  بنــاءه لألجيــال  ميكــن 
املعادلــة احلاكمــة للمنطقــة العربيــة أواًل. وعــدم الوقــوف عنــد وطنيــة 
صنعــت حدودهــا مــن قبــل املســتعمر. وأي تفكــر داخــل صندوقهــا 
مظلتــه  لنــا  يفــرش  فالتاريــخ  ومصاحلــه.  ملعادالتــه  أســرى  ســيبقينا 
الواســعة واجلغرافيــا أمامنــا مفتوحــة اآلفــاق. لكــن مــا ينقصنــا هــو الــرؤاي 

أواًل واإلرادة اثنيًــا واثلثًــا ورابًعــا. وكل شــيء أييت مــن بعــد ذلــك.
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السيسي«  الشمس وهي أن »مصر  مثة مسألة ابتت واضحة وضوح 
اليوم انتقلت إىل مرحلة جديدة وهي مرحلة التبعية املطلقة ويعزز هذا 
أكثر من  التخلي عن  قرر  السيسي األخرة حن  التوصيف تصرفات 
11000 كم2 من األراضي املصرية كي حياول إزعاج تركيا من خال 

اتفاقيته األخرة مع اليوانن.
أبرمها  الي  »االتفاقيات«  سلسلة  إىل  »االتفاقية«  تلك  أضفنا  وإذا 
السيسي كاالتفاقية الي أُبرمت بن شركة »دولفينوس هولدنغ« املصرية 
و«لفيااثن«،  )متار(  »متر«  غاز  حقلي  اإلسرائيلين يف  الشركاء  وبن 
حيث تستورد على أثرها مصر غازاً طبيعياً من إسرائيل مستخرجاً من 
حقول شرق املتوسط تلك املتنازع عليها، مبا قيمته 15 مليار دوالر، 

على أن يتم تنفيذ االتفاقية خال عشر سنوات.
ومل يكتف نظام السيسي من تنازله عن حق مصر يف حقول الغاز، بل 

ابت يشرتيه من إسرائيل.!
وبعد أن صدَّرت مصر الغاز اخلام إلسرائيل حى عام 2011 بسعر 
1.2 دوالر للمليون وحدة حرارية، وهو أقل من السعر العاملي وقتها 
اليوم منها بسعر 8 دوالرات للمليون وحدة حرارية،  بكثر، تستورده 

وهو أعلى من ضعف السعر العاملي.!

وكان السيسي قد وقع يف نيسان/ أبريل 2016 اتفاقية ترسيم احلدود 
البحرية مع السعودية، وسّلم مبوجبها جزيريت )تران وصنافر( للمملكة، 
 ،2015 مارس  آذار/  يف  النهضة  سد  مبادئ  اتفاق  توقيع  وسبقها 
مياه  على  »يتباكى«  أمسى  مث  السد  بناء  يف  إثيوبيا  حبق  أقر  والذي 

النيل.!
ويف مطلع العام 2017 أمر السيسي بطرح حصص من شركات الطاقة 
التعليم  البدء يف خصخصة  إىل جانب  البورصة،  والبنوك يف  والبرتول 

والصحة، إيذاانً ابنتهاء اخلدمات اجملانية للمصرين.
الرتكية يف  اخلارجية  ذكرت  فقد  اليواننية  املصرية  لاتفاقية  العودة  ويف 
السادس من آب/أغسطس 2020 - يف بيان - إنه ال قيمة إلتفاقية 
ترسيم احلدود البحرية بن مصر واليوانن، وإن االتفاقية »كأهنا مل تكن 
هذا  وفق  تركيا  وستتصرف  ومصر،  اليوانن  بن  حبرية  حدود  ال  ألنه 

املفهوم يف امليدان وعلى الطاولة«.
تشهدها  توترات  وسط  جاءت  الي  االتفاقية  عقب  البيان  جاء  وقد 
يف  املوقع  البحرية  احلدود  اتفاق  أعقاب  يف  املتوسط،  شرق  منطقة 
نوفمرب تشرين الثاين املاضي 2019، بن تركيا وحكومة الوفاق الوطي 
الشرعية الليبية برائسة فايز السراج، حيث ذكر البيان الرتكي أن هذه 

االتفاقية تتسبب يف خسارة مصر مساحة 11500 كيلومرت مربع من 
أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب 
قربص عام 2003 )وبذلك تقود هذه االتفاقية إىل حماولة اغتصاب 
حقوق ليبيا أيضاً(. وأكد بيان اخلارجية الرتكية أن تركيا لن تسمح أبي 
نشاطات يف املنطقة املذكورة، وأهنا ستواصل الدفاع حبزم عن حقوقها 

وحقوق القبارصة األتراك املشروعة ومصاحلهما شرق املتوسط.
إباغ  الذي مت  الرتكي  القاري  اجلرف  تقع ضمن  املزعومة  املنطقة  أن 

األمم املتحدة به من قبل أنقرة.
إذاً فالرسالة غر املباشرة الي وجهتها تركيا إىل اليوانن:

»إن مّرر الربملان اليوانين االتفاقية اليواننية املصرية فمرر الربملان املصري 
لرتكيا  حيق  وابلتايل  »لوزان«  التفاقية  خرقاً  يعد  فهذا  االتفاقية  ذات 

املطالبة ابجلزر املتنازع عليها مع أثينا«.
وأعتقد أن الرسالة واضحة وقد فهمها الطرفان املصري واليوانين، وعليه 
وهو   - يعي  هذا  فإن  االتفاقية  بتلك  قدماً  املضي  على  أصرا  فإن 
األرجح - وجود طرف اثلث يسيطر على االثنن ويدفع ابجتاه التصعيد 
ألهداف ختدم ذلك الطرف حتديداً وهي ليست ملصلحة القاهرة وال 

أثينا على حد سواء.

محمد علي صابوني

السيسي واتفاقيات العار

كاتب وصحفي سوري
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اخلبيــث  للمــكان  وواقعيــاً  مثاليــاً  منوذجــاً  ســورية،  أصبحــت 
والدكتاتوريــة  والتمــرد  العنــف  فيــه  يزدهــر  الــذي  ’’الديســتوبيا‘‘ 
احللــول  األمــل وتتاشــى  االقتصــادي واألوبئــة ويغيــب  والتفــكك 
وتنعــدم املخــارج ذلــك كلــه بعــد أن أقعــى ذيــُل الكلــب علــى تلتهــا 
وابتت الباد تغرق ابالحتاالت ويف تلك املشاكل على اختاف 

والوحيــد. ظلــم 
ُ
امل مســتقبلها  االضطــراابت  مــا جيعــل  أنواعهــا، 

وقــد فقــد نظــام اجلرميــة األســدي االهتمــام بتصديــر صورتــه ككيــان 
مــن أي صفــة  يهتــم بصورتــه ككيــان جمــرد  مــا  بقــدر  متماســك، 
أخــرى، فالبــاد تنجــر حنــو التفــكك، وأيضــاً لناحيــة انتظــار حــدوث 
الكــوارث وترقبهــا، فاحلرائــق الــي تنتشــر هــذه الفــرتة يف الســاحل 
الســوري وجبالــه كمشــاريع للتحطيــب والتفحيــم وإفــراغ األرض مــن 
خضرهتــا، انهيكــم عــن االنفجــارات الــي قــد حتصــل يف أي حلظــة 
مســتقبلية أبربــع أرجائهــا، ومــا الكارثــة اإلنســانية املتمثلــة بضحــااي 
بســنواهتا  الثــورة  خــال  خاصــة  عقــود،  طيلــة  األســدي  اإلجــرام 
الطويلــة، فليســت ســوى ذكــرى اترخييــة تؤســس لســنوات قادمــة مــن 

عــدم االســتقرار بســبب غيــاب العدالــة.
وال تُعد احلرائق أمراً جديداً يف جبال الساحل السوري حتديداً، بل 
هــي حــدث ســنوي منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي؛ ومنــذ 2016، 
حتولــت هــذه احلرائــق- برعايــة االحتــال الروســي- مــن حــوادث 
فرديــة ميكــن الســيطرة عليهــا نســبياً إىل حــوادث مجاعيــة، بلغــت يف 
شــهر تشــرين الثــاين 2016 أكثــر مــن 15 حريــق يف ريــف الاذقيــة 
وحدهــا، وهــو رقــم ارتفــع بشــكل ملحــوظ وصــواًل للحرائــق اهلائلــة 
األخــرة الــي قضــت علــى آالف اهلكتــارات، يف مناطــق واســعة مــن 
الســاحل الســوري وســهل الغــاب وحميطهمــا، والــي قضــت علــى 
آالف اهلكتــارات مــن الغــاابت الــي يعــود اتريــخ بعضهــا إىل حقبــة 
بعــد.  تعــرف نســبة أضــراره بشــكل دقيــق  الصليبيــة، ومل  احلــروب 
فيمــا يشــر اخلــرباء إىل أن نســبة احلــوادث املتعمــدة منهــا ارتفعــت 
مــن 41% بــن العامــن 1987 و1998، إىل 90% بــن العامــن 
2011 و2018مبــا يشــابه حريــق احملاصيــل الزراعيــة علــى مــدار 

أعــوام الثــورة كلهــا.
يومــاً  ُعــرف  الــذي  البلــد  أبن  التفكــر  حقــاً  الصعــب  مــن  أليــس 
ابســم ســورية، وشــهد طوال عشــر ســنوات مأســاة إنســانية- أعقبت 
أعظــم ثــورة يف العصــر احلديــث- قــد تكــون األفجــع بــن املآســي 
منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، أن يكــون قــادراً علــى توليــد مزيــد مــن 

الكــوارث الــي مل تعــد تثــر احلســرة بقــدر تذكرهــا؟
الدولــة  لنمــوذج  الدولــة وحتوهلــا  اهنيــار  عــن  الســهل احلديــث  مــن 
الفاشــلة بعــد 2011 مــا يســهل األعمــال اخلارجــة عــن القانــون مــن 

قبــل األفــراد، وهــو أمــر حُيــب نظــام اجلرميــة تكــراره واالســتثمار فيــه 
دعائيــاً وإعاميــاً، لكــن الواقــع أن ســورية قبــل الثــورة مل تكــن متثــل 
منوذجــاً خمتلفــاً، ألن األطــراف املتورطــة يف خــرق القانــون عمومــاً، 
املتنفذيــن  حيمــي  طرفــاً  ومازالــت  الســلطة  بــل كانــت  ختتلــف،  مل 
والشخصيات املرتبطة ابلنظام، يف خمتلف اجملاالت، ومنها التعدي 
علــى الثــروات الطبيعيــة وحرائــق الغــاابت ألهــداف تبــدأ مبشــاريع 
التحطيــب والتفحيــم وال تنتهــي ابحملــاوالت املســتمرة للســيطرة علــى 
األراضــي ابلقــوة وحتويلهــا إىل مشــاريع ســياحية ابلدرجــة األوىل كمــا 

تصبــو لــه اآلن ســلطة االحتــال الروســي.
وأبجــواء التطبيــع العــام اجلــارف مــع الكيــان الصهيــوين، متوافقــاً مــع 
االحنــدار العــريب الشــامل، وبدفــع أمركــي روســي مشــرتك، تتوجيــاً 
العربيــة عــن حقــوق شــعوهبا وتضحياهتــا،  لتخلــي مجيــع األنظمــة 
وخاصة الشــعب العريب الفلســطيي وتضحياته، تتاحق االهنيارات 
مبــا يتوافــق مــع املنظــور األمركــي ملنطقتنــا العربيــة ومــا حوهلــا ابلعمــوم.  
امليليشــيات  برحيــل  األمركيــة  اخلارجيــة  وزارة  طالبــت  ســورية  ويف 
حــن  بذلــك، يف  روســيا  تطالــب  أن  دون  ســورية،  مــن  اإليرانيــة 
يواصــل البنتاغــون دعمــه ملــا يســمى »قــوات ســوراي الدميقراطيــة« 
)قســد( لتأمــن حقــول النفــط والغــاز املنهــوب، وقــال الناطــق ابمسهــا 
األمركيــة  السياســة  »أهــداف  إن  األمركيــة   »نيوزويــك«  جمللــة 
ابلنســبة لســورية متســقة وســتظل علــى حاهلــا«، وإن أمــركا تريــد 
دائمــة، والتوصــل  تنظيمــي »الدولــة« و«القاعــدة« بصــورة  هزميــة 
إىل حــل سياســي ال رجعــة فيــه ابلنســبة للنــزاع الســوري، مبــا ينســجم 
مــع القــرار 2254 الصــادر عــن جملــس األمــن، مــع انســحاب ســائر 
امليليشــيات الــي تدعمهــا إيــران، حبســب املســؤول األمركــي، الــذي 
أضــاف أن هــذه األهــداف الثاثــة الشــاملة ترتبــط ببعضهــا لكوهنــا 
ضروريــة لتحقيــق الســام بصــورة دائمــة ابلنســبة للشــعب الســوري، 
وفــق تعبــر الناطــق، دون اإلشــارة ألصــل اجلرائــم واحلرائــق والكــوارث 

حبــق شــعبنا الســوري املكلــوم، النظــام األســدي.
بوضــوح  قــال  »قســد«  مبســاعدة  والغــاز  النفــط  محايــة  وهبــدف   
وأشــار لضمــان بقــاء قســد- بوصفهــا شــريكة- بوضــع مناســب 
لتقــوم ابلدفــاع عــن تلــك املــوارد الــي ســيتم االســتعانة هبــا لدعــم 
أهــايل تلــك املنطقــة«، حســب زعمــه مشــراً إىل أن النفــط الســوري 
هــو ملــك للشــعب الســوري، انفيــاً أن تكــون واشــنطن متتلــك أو 

تســيطر أو تديــر املــوارد النفطيــة يف ســورية.
وعلــى الرغــم مــن تضــارب مصاحلهــا مــع موســكو، أكــدت واشــنطن 
أهنــا مل تســع إلهنــاء عاقــات الدفــاع طويلــة األمــد الــي تربــط بــن 
علــى  الكرملــن  صــّدق  حيــث  األســدي  اجلرميــة  ونظــام  روســيا 
الغــريب  الســاحل  علــى  اجلويــة  القاعــدة  بتوســيع  تقضــي  صفقــات 
إىل جانــب القواعــد البحريــة األخــرى، و قــال مــربراً وجودهــا: إن 
»وجــود القــوات العســكرية الروســية يف ســورية ســبق بدايــة النــزاع 
السوري يف 2011، وهلذا فإننا ال ندعو إلخراج تلك القوات«.. 

واملســكوت عنــه أمــن الكيــان الصهيــوين.
هــذا التصريــح ليــس األول ألمــركا حــول بقــاء القــوات الروســية يف 
ســورية، فقــد قــال املبعــوث األمركــي اخلــاص إىل ســورية ’’جيمــس 
جيفــري‘‘، إن »السياســة األمركيــة تتمحــور حــول مغــادرة القــوات 
اإليرانيــة لألراضــي الســورية كافــة، جنبــاً إىل جنــب مــع كل القــوات 
عــام  عقــب  البــاد  دخلــت  الــي  األخــرى  األجنبيــة  العســكرية 
والقــوات  اإلســرائيلية،  والقــوات  قواتنــا،  يشــمل  وهــذا   ،2011
أهنــا  جيفــري  أوضــح  الروســية  القــوات  وحــول  الرتكيــة كذلــك«، 
فإهنــم  وابلتــايل،  عــام 2011،  قبــل  الســورية  األراضــي  »دخلــت 
الــي  العســكرية  العاقــات  إىل  إشــارة  يف  ذلــك«،  مــن  مســتثنون 
كانــت جتمــع روســيا ونظــام آل أســد قبــل الثــورة الســورية، والــي 

كانــت تقتصــر علــى التعــاون العســكري وشــراء األســلحة والتدريــب 
العســكري حســب املزاعــم األمركيــة. حرصــاً علــى دورهــا املســكوت 
قــال  ملســؤول أمركــي،  أمــركا. كمــا وأن تصرحيــاً  نيابــة عــن  عنــه 
فيــه، إنــه علــى الرئيــس بوتــن أن يســأل نفســه بعــد مــرور مخــس 
ســنوات علــى التدخــل املباشــر جليشــه: هــل يريــد أن تكــون ســورية 

يف 2025 كمــا كانــت يف 2020؟
زايرة الوفــد الروســي األخــرة لدمشــق، جــاءت انطاقــاً مــن هــذا 
الســؤال، لتقــدمي »إغــراءات اقتصاديــة ونصائــح دبلوماســية« تبــدأ 
من التنســيق املشــرتك ’’روســياً وأمركياً‘‘ حول جتنب تبعات قانون 
قيصــر مــا أمكــن كإغــراءات لــزج نظــام اجلرميــة األســدي- حليفهما- 
للمشــاركة بشــكل أكثــر فاعليــة ابحلــل السياســي حســب زعمهــم 
الروســي-  االتفــاق  تنفيــذ  عــن طهــران! وضمــان  للتخلــي  ودفعــه 
األمركــي الــذي تضّمــن إبعــاد إيــران عــن جنــوب ســورية، لتمهــد 
الطريــق أمــام دول عربيــة وأوروبيــة لـــ »تطبيــع« العاقــات واملســامهة 
يف إعمــار ســورية وتنفيــذ التفامهــات بــن موســكو وواشــنطن حــول 
شــرق الفــرات وبــن موســكو وأنقــرة حــول مشــال غــريب ســورية، أي، 
أن يرضــخ نظــام القتــل لســقف التفامهــات االســرتاتيجية الكــربى 
بــن تركيــا وروســيا، والــي ختــص ملفــات أكــرب بكثــر مــن خطــوط 
التمــاس يف مشــال غــريب ســورية، وأن »ســورية اجلديــدة« الــي حتــدث 
عنهــا االتفــاق بــن حليفــي موســكو وواشــنطن- مــا يســمى »حــزب 
اإلرادة الشــعبية« ومــا يســمى »جملــس ســورية الدميقراطيــة«- تريــد 
روســيا الوصــول إليهــا عــرب تنفيــذ القــرار 2254، وأن بوابــة تنفيــذ 
هــذا القــرار، هــي اللجنــة الدســتورية، لكــن الواضــح أن نظــام أســد مل 
يكــن بصــدد االخنــراط اجلــدي يف هــذا املســار، عــرب تغيــر أســلوب 
التعاطــي مــع اجتماعــات اللجنــة الدســتورية وتســريع عملهــا لتحقيــق 
اخرتاقــات قبــل االنتخــاابت الرائســية املقبلــة لــرأس اجلرميــة األســدي 
حســب املبعوث األممي ’’غر بيدرســن‘‘ الذي ذهب إىل موســكو 
بعــد اجلولــة الثالثــة وأطلــع الفــروف ووزيــر الدفــاع الروســي علــى نتائــج 
اجتماعــات اللجنــة الــي كان شــاهداً علــى عملهــا مستشــار روســي 
مــن داخــل القاعــة، علــى أســلوب عمــل وفــد النظــام الكيمــاوي، 
اســتماع  ملــدى  اختبــاراً  املقبلــة  واألســابيع  األايم  ســتكون  وعليــه، 
ســيكون  ســلوكه  إذا كان  ومــا  الروســية،  »النصائــح«  إىل  النظــام 
خمتلفــاً عمــا قالــه دبلوماســي روســي ســابق »دمشــق أتخــذ منــا كل 

شــيء إال النصيحــة«.
إنــه إهنــاء آلخــر دور للدولــة يف منطقتنــا، وحتويــل الســلطات إىل 
مــن  أمــر واقــع، وإهنــاء أي شــكل  عصــاابت مســلحة وســلطات 
أشــكال العقــد االجتماعــي لصــاحل العقــد الســلطوي وامليليشــياوي 
مــع اخلــارج- أشــباه ســايكس_ بيكــو، اجلــدد- بصــورة واضحــة، 
مرتافقاً مع إعطاء دور متزايد ملنظمات اإلغاثة و« اجملتمع املدين« 

املشــبوهة واملدعومــة مــن اخلــارج واملرتبطــة بــه.
إننــا يف منعطــف وجــودي وليــس يف مرحلــة اســتثنائية فقــط، مرحلــة 
تتطلــب قيــادات كبــرة ومواقــف أكــرب ملرحلــة ال تبــى علــى شــراء 
واألمركيــة،  الروســية  وخباصــة  الدوليــة  الكاذبــة  والوعــود  األوهــام 
أو القفــز فــوق النكبــة الــي يتعــرض هلــا اإلنســان العــريب وكياانتنــا 
واإلفســاد  الفســاد  رمــوز  بــكل  اإلطاحــة  تتطلــب  والــي  الوطنيــة، 
والذيــن  الكاذبــن-  والشــرق  الغــرب  مــن  املدعومــة  واالســتبداد- 
بنــوا رصيدهــم السياســي علــى تقاســم احلصــص واملتاجــرة حبقــوق 
املذاهــب والطوائــف واألقليــات، إهنــا مرحلــة تتطلــب برامــج  سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة وقيــادات ثوريــة حقيقيــة تضــع نصــب أعينهــا 
وشــخوصها  رموزهــا  بــكل  الســابقة  املرحلــة  مــع  التامــة  القطيعــة 
مــن  فهــل  ألهدافهــا..  نعمتهــا كبنــوك  وأرابب  ونظمهــا  وأحزاهبــا 

ســبيل؟

عبد الباسط حمودة

الرعاية الدولية للكوارث السورية

كاتب سوري



8

األحداث  بعض  اليوم  وإىل  تقريباً  منذ شهر  اللبنانية  الساحة  شهدت 
انفجار  يعرف  ما  أو  املرفأ  انفجار  فبعد  اللبناين،  الشعب  الي عاشها 
بروت حَول املدينة الي كانت تعرف بسويسرا الشرق إىل مدينة منكوبة 
بسبب انفجار كميات كبرة من نرتات األمونيوم كانت خمزنة يف أحد 
واهنيار  اآلالف جبروح  وأصابت  املئات  حبياة  أودت  املرفأ  مستودعات 
كبر يف معظم املباين، وقد قدر علماء الزالزل االنفجار مبا يعادل زلزااًل 

بقوة 3.3 درجة على مقياس رخيرت.
سارعت بعدها األحزاب والكتل احلزبية يف لبنان إىل نفي معرفة وجود 
هذه املواد يف املرفأ ما يؤكد حجم الفساد املتفشي يف الدولة اللبنانية. 
إىل  الشعبية  املظاهرات  لتعود  دايب  حسان  حكومة  بعدها  استقالت 

الشارع اللبناين ومطالبتها يف الرحيل.
تضامنت بعدها عدة دول أجنبية وعربية مع حادث لبنان ومنهم من 
قدم مساعدات مالية وأرسل بعضهم طائرات حمملة ابألدوية واألغذية. 
ولكن التضامن األكرب كان من قبل فرنسا حيث قام الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون بزايرة إىل لبنان لتقدمي التعازي إىل أهايل الذين قتلوا يف 
إليهم  اللبنانن واستمع  االنفجار وقد نزل ماكرون إىل الشوارع وعانق 

وإىل مطالبهم. هذا املشهد مل نره من مسؤول لبناين أو عريب. 
وأثناء زايرة ماكرون طالب البعض بعودة االحتال الفرنسي إىل لبنان 
وعدم إرسال املساعدات املالية إىل احلكومة اللبنانية احلالية وأن تشرف 

فرنسا بنفسها على توزيعها.
تدعو  ساعات  خال  عريضة  بتوقيع  قاموا  اآلالف  عشرات  إن  حى 
الفرنسي ما اعتربه حمللون رسالة للسلطة احلاكمة  إىل إعادة االنتداب 
يف لبنان أبن الشعب قد مل من الوعود ومن انتشار الفساد والفوضى 
األحداث  عن  املسؤولية  وحيملوهنا كامل  حبكومتهم  يثقون  ال  وأبهنم 

األخرة. 
قد يكون عدد املوقعن على الطلب ال يتجوز اآلالف مقارنة مع عدد 
سكان لبنان وهو رقم ضئيل لكنها رسالة واضحة أبن العيش حتت حكم 

االحتال الفرنسي أسهل بكثر من العيش يف هذا الوضع الراهن وبظل 
لبنان املستقل.

وممثلن  السياسين  مجيع  فيها  التقى  فقد  ماكرون  زايرة  إىل  ابلعودة 
وإجراء  وقت  أبسرع  حكومة  تشكيل  يف  منهم  وعد  وأخذ  األحزاب 
عن  لاطاع  اثنية  بزايرة  ووعدهم  الباد  يف  حقيقية  إصاحات 
القرار  التغرات. ما اعتربه حمللون أبنه إعادة فرض سيطرة فرنسا على 
السيادي يف لبنان وأبن الرئيس الفرنسي ماكرون يسعى إىل توسيع نفوذ 
باده من خال لبنان. خاصة يف املتوسط لاستفادة من خراته. وبعد 
انتهاء زايرته األوىل غرد ماكرون عرب تويرت ابللغة العربية قائًا: )حببك اي 

لبنان.. لن أترككم وحدكم(. 
لاطاع  من شهر  أبقل  اثنية  زايرة  لبنان يف  إىل  بعدها  ماكرون  عاد 
على املطالب الي طلبها من السلطة احلاكمة وتزامنت عودته بتشكيل 
حكومة جديدة برائسة مصطفى أديب حيث اعترب البعض أن الضغط 
الفرنسي على الطبقة السياسية احلاكمة سارع يف تشكيل هذه احلكومة 
وصرح ماكرون بعدها أبن السياسين يف لبنان جتاوبوا من أجل تشكيل 

احلكومة وإجراء إصاحات حقيقية داخل الدولة اللبنانية.
الطبقة  وأكد نشطاء على أن ماكرون وخال زايرته األوىل تكلم عن 
احلاكمة يف لبنان بلهجة قاسية وهددهم بفرض عقوابت على شخصيات 
مامل يتم تشكيل احلكومة وهذا السبب ما جعل السياسين يسارعون إىل 

تشكيل حكومة سريعة إلنقاذ لبنان. 
قام بعدها ماكرون بزايرة لرمز لبنان السيدة فروز ومنحها وسام جوقة 
الشرف الفرنسي ابإلضافة إىل قيامه بغرس شجرة أرز إشارة إىل والدة 

لبنان جديد حيلم به مجيع اللبنانين.
مجيع هذه األحداث زادت يف اآلونة االخرة من شعبية فرنسا وإعادة 
املطالبة بعودة االنتداب الفرنسي فهل ساعد الرئيس الفرنسي ماكرون 
اللبنانين على جتاوز حمنتهم ابلفعل واإلسراع يف تشكيل حكومة جديدة 

بعد أحداث مرفأ بروت؟؟

أمل تشكل زايرة ماكرون ابلفعل ضغطاً على الطبقة السياسية يف لبنان 
استغال  من  ماكرون  يسعى  أال  حكومتهم؟  تشكيل  يف  ليسارعوا 
املتوسط واالستفادة  لبنان لتوسيع نفوذ باده خاصًة يف مرافئ  حادثة 
عن  بعيداً  واالسرتاتيجية  االقتصادية  املصاحل  حتركه  أال  خراهتا؟؟  من 
العواطف خاصًة أبنه ميلك اليوم أتييًدا شعبًيا كبرًا يف لبنان. وهذا ما 
ر من بروت وهو ما أعلنه خال  سوف يساعده يف إعادة إعمار ما ُدمِّ

رعاية مؤمتر دويل ملساعدة لبنان؟؟
ولكن  مباشر  ليس كاحتال  الفرنسي  االنتداب  إعادة  سنشهد  هل 
مبظاهر أخرى وبتأييد شعيب كبر؟ رمبا ُصدم البعض من مطالبة عودة 
االحتال الفرنسي إىل لبنان خاصًة بعد استقاله التام عن فرنسا عام 
الكثر من  الذي عاىن  العظيم  الشعب  الذي دعا هذا  1943 م فما 
االحتال والذي عاىن فساد السلطة احلاكمة ومن احلرب األهلية الذي 
دفع الكثر من شبابه إما للموت أو للهجرة خارج لبنان إىل االستغاثة 

ابحملتل من جديد.
رمبا فقد شعب لبنان ومعظم الشعوب العربية األمل يف تغير أنظمتهم 
يف  أمًا  رأوا  رمبا  حبقهم  واالستبداد  والظلم  العنف  متارس  ماتزال  الي 
التغير من خال احملتل واحللم والعيش بكرامة وحرية ودميقراطية. العيش 
يف بادهم مع مجيع مقومات احلياة الي تنقص معظم الشعوب يف يومنا 
هذا كيف لشعب واعي أن يطلب من دولة احتلته سابقاً وهنبت خراته 

إبعادة احتاله لو أنه مل يذق الويات من حاكميه؟؟
ابلطبع لن تكون فرنسا األم احلنون للشعب اللبناين. فرنسا الي قتلت 
فقط  ستأيت  للجزائر  احتاهلا  أثناء  جزائري  ونصف  مليون  حوايل 
ألطماعها ومد نفوذها من جديد ولو كان غر ذلك الحتضن ماكرون 
نفسه شعبه، واحتضن املتظاهرين الفرنسين أثناء االحتجاجات األخرة 
يف  جنحت  الشعوب  إن  ولرمبا  الصفراء.   السرتات  ابسم  عرفت  الي 
ضد  املعركة  يف  فشلت  لكنها  منها  وإخراجه  االستعمار  ضد  معركتها 

أعوانه وخملفاته.

آالء العابد    

لبنان: عودة االحتالل أم إصالحات حقيقية؟؟

كاتبة سورية

ت
مقاال

تبــدو املفاهيــم املنتشــرة يف األوســاط السياســية منــذ انطــاق الثــورة حــى 
الســابقن،  مــع جهــود  يــوم، متاحقــة  بعــد  يومــاً  تتبلــور  هــذا،  يومنــا 
تناســب  ملفاهيــم جديــدة  مــن خــربات اآلخريــن، وصانعــة  ومســتفيدة 

احلالــة الســورية وتطوراهتــا.
يف  والســام  االســتقرار  لدعــم  متجــه  وكأنــه  يبــدو  الــدويل  الســياق 
ســورية، لذلــك مــن املمكــن أن يهتــم الشــارع الســوري اليــوم مبفاهيــم 
ومصطلحــات جديــدة مل تكــن تطفــو علــى ســطح النقاشــات ســابقاً، 
ملواكبــة  فُرضــت  الــي  العســكريةوتبعاهتا  احلالــة  ســيطرة  بســبب  وذلــك 

احلالــة الــي متــر هبــا الثــورة.
جنــد أن هنــاك حمــاوالت متكــررة لصياغــة الدســتور، والعمــل علــى إجيــاد 
حــل سياســي، والــذي أترجــح طيلــة الســنوات املاضيــة، ليأخــذ اليــوم 
احليــز األكــرب يف ســياق األحــداث، ورمبــا ســيكون يف املرحلــة املقبلــة هــو 

احلديــث مبجملــه.
يبــدو يل أن االهتمــام بطــرح مفاهيــم متعــددة ضمــن إطــار الرتبيــة املدنيــة 
له ما بعده، فاملواطنة الي يعيها السوريون منذ زمن، كانت هي أساس 
انطــاق ثورهتــم املباركــة يف 2011م، ولكــن دون حتديــد ملصطلحهــا، 

بــل االقتصــار علــى مفاهيــم احلريــة والعــدل واملســاواة والعيــش الكــرمي.

وهــذا األســاس الــذي تقــوم عليــه دولــة املواطنــة، وللدســتور هنــا دور 
كبــر يف تدويــر هــذه العجلــة، وذكــرت يف مقــال ســابق يل علــى صحيفــة 
اشــراق حتــت عنــوان »الوطــن جامــع« أن التاريــخ السياســي لســورية، 
جيعلنــا نســتنبط دور األايدي يف تشــكيل الرتكيبــة الــي نراهــا اليــوم أمــام 

انظرينــا، ولــن يكــون آخرهــا ملــف الدســتور اآلن.
وهــذا مــا جيعلنــا نتخــوف مــن التدخــات الدوليــة واالحتاليــة لصياغــة 

دســتور ال يناســب تطلعــات الســورين إمنــا يفــرض عليهــم فرضــاً.
أتبــى كغــري مــن املؤمنــن ابحلريــة، أن ال إصــاح يف ظــل وجــود طــرف 
أوغلــت يــداه بدمائنــا، وخبــراب بيوتنــا، فنظــام األســد ال ميكــن أن أييت 
منــه خــر، فمــن يؤمــن ابلبطــش ال ميكــن أن يضبطــه دســتور، ودون 
العقــاب ال أييت معــه أي شــيء جبــدوى، فكيــف ملــن أراد دولــة املواطنــة 

أن يضــع يــده بيــده!
مبفاهيمهــا  احلاكمــة،  األقليــة  حتييــد  هــو  األول  األســاس  أن  أرى 
العلويــة وغرهــم، والضبــاط  الطائفــة  مــن  العائليــة، واملتنفــذة  املتنوعــة، 

تقديــر. أقــل  علــى  إجرامهــم  ثبــت  واألمناجملرمن،مــن 
مث التشــمر لدخــول حــرب دســتورية ابعتبــار أن القــرار مل يعــد ســورايً، 
فاحلــرب الدســتورية جيــب أن تكــون علــى أســاس إعــادة الوطــن ألهلــه، 

والقــرار ألســياده، والســيادة للدولــة والقانــون، مث صياغــة الدســتور الــذي 
يعتــرب العقــد االجتماعــي القائــم، بــن الشــعب والدولــة، وضبــط إيقــاع 

رؤيــة وتعامــل املواطنــن مــع بعضهــم.
إننــا كشــعب معــاين يف ظــل احلــرب املســتعرة، حباجــة إىل ضبــط تلــك 
الــدور الكبــر يف طــرح  املفاهيــم املتناثــرة هنــا وهنــاك، وعلــى اإلعــام 
ومعاجلــة هــذه املصطلحــات بشــكل دقيــق، وحماولــة إجيــاد بيئــة تربويــة 
تســاهم يف ذلــك مــن خــال القائمــن علــى املؤسســات التعليميــة يف 
الداخــل واخلــارج الســوري، وتعزيــز »االنتمــاء للوطــن«، الــذي حّولــه 
نظــام األســد خــال العقــود املاضيــة إىل االنتمــاء »للعائلــة« آل األســد، 
املــدين لتعزيــز هــذه األفــكار، فلرمبــا أييت  والعمــل مــن خــال اجملتمــع 

الوقــت الــذي مــن خالــه نســتطيع أن نقــول: حنــن هنــا.
املواطنــة فكــرة جوهريــة، ومســالكها متعــددة، ومتنوعــة، لتصــل يف النهايــة 
إىل حتقيــق العــدل املرتقــب مبحاســبة اجلنــاة بدايــة، مــروراً ابملســاواة بــن 
أفــراد الشــعب الــي افتقدهــا كثــرون يف ظــل حكــم األســد، وهــي الدولــة 
الــي يتوافــق عليهــا الســوريون، إضافــة إىل اجملتمــع الــدويل، فهــل نســتطيع 
ابلغــايل  ضحــى  شــعب،  ثوابــت  علــى  لنحافــظ  تبقــى  مــا  اســتغال 

والنفيــس؟!

فاتح حبابة
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تشــر معظــم التوقعــات والتحليــات إىل عــدم وجــود أفــٌق واضــٍح للحــل 
يف ســورية أو حتقيــق أحــد الطرفــن نصــراً عســكرايً واضحــاً وحامســاً خــال 
النظــام  داخــل  الصــراع  مــن  جديــًدا  نوعــاً  نــرى  حيــث  املنظــور،  املــدى 
واملقربــن مــن دائرتــه، وأســئلة عديــدة تطــرح هــل يقــوم النظــام حبملــة تنظيفيــة 
ملــا حولــه مــن رجــال الظــل الذيــن يعتربهــم اجملتمــع الــدويل بــؤرة الفســاد، 
حيــث ابت مــن الضــروري الظهــور مبظهــر الــذي يقمــع الفســاد حــى لــو 
كان مــن أقــرب املقربــن إليــه، أم أن هنــاك تفامهــات واتفاقيــات ضمنيــة 
إلزاحــة رؤوس وهتيئــة آخريــن الســتام املهمــات ذاهتــا، ولكــن عــرب وجــوه 

جديــدة يتقبلهــا اجملتمــع الــدويل وتســاعده يف احملافظــة علــى الكرســي. 
يف ظــل املعطيــات  احلاليــة، هــل هنــاك مرحلــة انتقاليــة ابألفــق، ومــاذا 
ســرث من ســيتولون إدارة الباد، وماذا تبقى من هياكل قد يقوم عليها 
االقتصــاد القــادم، الشــيء األكيــد  أن  املعارضــة الســورية ) احلكومــة 
القادمــة ( ســرتث  بيئــة اقتصاديــة وانتاجيــة خمربــة وقطاعــات اقتصاديــة 
مدمــرة إىل مســتوايت قياســية، وال ميكــن يف ظــل الواقــع احلــايل للمعارضــة 
الســورية التعويــل عليهــا يف إعــادة بنــاء االقتصــاد الســوري مــن جديــد، 
نتيجــة انتشــار ظواهــر احملســوبيات والفســاد وعــدم الشــفافية فضــًا عــن 
التشــرذم يف البــى السياســية للمعارضــة، والــي جيــب عليهــا حيــازة إمجــاع 
لكــن،  القادمــة  املرحلــة  متطلبــات  علــى  وصربهــم  ودعمهــم  الســورين 
وبغــض النظــر عــن الشــكل احلــايل للمعارضــة الســورية فــإن طبيعــة احللــول 
لألزمــة الــي ســراها النظــام اجلديــد حباجــة لدراســات وإحصــاءات دقيقــة 
جــداً وعلميــة إىل أقصــى حــد، كمــا جيــب علــى مــن يتصــدى هلــذه املهمــة 
أن يكــون معايشــاً للواقــع الســوري بتفاصيلــه اليوميــة وغــر بعيــٍد عــن مهــوم 
املواطنــن وحاجاهتــم، وطبيعــة الصعــوابت االقتصاديــة واملشــاكل السياســية 
واالجتماعيــة الــي ســتعرتض عملهــم الشــاق بــكل أتكيــد، وقبــل البــدئ 
أبي خطــوة يتوجــب تشــكيل فريــق عمــل مــن النخبــة الوطنيــة مدعــوم 
بتكنوقــراط واقتصاديــن، إضافــة إىل القانونيــن واملهندســن املدنيــن لتتــم 
عمليــة مســح شــامل للدمــار وتقديــر االحتياجــات إبعــادة إعمــار البنيــة 

التحتيــة انطاقــاً مــن القانــون منتهيــة بربامــج الرتبيــة والتعليــم . 
أمــا خبصــوص التحــدايت الــي ميكــن أن تواجههــا عمليــة إعــادة اإلعمــار 
وإحيــاء االقتصــاد، وعــن مكامــن النجــاح يف ســر عمليــة تطويــر االقتصــاد 
الســوري ومتطلباهتــا الفنيــة والتقنيــة احلديثــة واســتثمار املــوارد املتاحــة مــن 
ثروات وطنية إىل إقاع القطاعات الصناعية وتنشــيط البواابت اجلمركية 
اإلشــكاالت  مــن ضمــن  يعتــرب  والــذي  الدولــة  خلزينــة  ألمهيتهــا كمــورد 

والتحــدايت الداخليــة.
وخبصــوص التحــدايت الــي ميكــن أن تواجههــا عمليــة إعــادة اإلعمــار 
التحــدايت، خارجيــة وداخليــة،  مــن  نوعــان  هنــاك  االقتصــاد،  وإحيــاء 
التحــدايت اخلارجيــة  أمــا  الداخليــة مقــدور عليهــا داخليًــا،  التحــدايت 
التحــدايت علــى اإلطــاق، يف كيفيــة جتــاوز احلصــار  أهــم هــذه  فهــي 
إىل  نلجــأ  أن  إال  نســتطيع  ال  وابلتأكيــد  ســورية،  علــى  والعقــوابت 
هــم  ألهنــم  احلــرب،  معهــا يف  وقفــوا  الذيــن  وحلفاءهــا  ســورية  أصدقــاء 
األقــدر علــى املســاعدة يف مواجهــة العقــوابت، وابلتــايل هــذا هــو التحــدي 
األول واألساســي، والتحــدي اآلخــر يرتبــط إبمــكاانت التمويــل الازمــة، 
والتحــدي الثالــث هــو أيضــاً حتــدي جوهــري يرتبــط ابلزمــن ويرتبــط بســرعة 
اإلجنــاز، وهــذا حيتــاج كمــا نعلــم إىل إمــكاانت بشــرية كبــرة، وإىل مــوارد 
وتقنيــة وإمــكاانت فنيــة عاليــة، وهــل احلكومــة القادمــة ســوف تعتمــد يف 
إعــادة اإلعمــار علــى إمكاانهتــا الذاتيــة ابلدرجــة األوىل، وعلــى أصدقائهــا 
وحلفائهــا الذيــن ســاعدوا يف مواجهــة احلــرب الــي شــنت علــى شــعبها،  
وابلتــايل هــذا التوجــه هــو التحــدي األول علــى املســتوى اخلارجــي، ومــن 

هنــا جنــد أن التوجــه حنــو األصدقــاء ســيكون ملواجهــة التحــدايت .
دراسة متواضعة عن مستقبل سورية االقتصادي واجملتمعي 

الناجتــة عــن  الســلبية  الظواهــر االجتماعيــة واالقتصاديــة وآاثرهــا  تتــازم 
قــد يطغــى  العســكرية يف اجملتمعــات، وأتخــذ منحــًى  األعمــال احلربيــة 

يف كثــر مــن األحيــان علــى النواحــي األخــرى آلاثر احلــروب، إذ تدمــر 
احلــرب النســيج االجتماعــي واالقتصــادي للمجتمــع عامــة، وتفــرز آاثراً 
أو  العســكري  العمــل  انتهــاء  بعــد  مــا  إىل  انعكاســاهتا  تتواصــل  ســلبية 
احلــرب. وتشــهد ســورية عمليــات عســكرية توصــف أبهنــا األعنــف علــى 
مســتوى العــامل خــال العقــود اخلمســة املاضيــة علــى أقــل تقديــر، كمــا أهنــا 
تتفاعــل علــى أرٍض ويف جمتمــٍع يعــاين ابألســاس مــن التهميــش اجملتمعــي 
واالقتصــادي فضــًا عــن غيــاب احلــرايت األساســية، وبذلــك تضــاف إىل 
الواقــع الســيئ اقتصــادايً واجتماعيــاً صعــوابت مجــة نتجــت عــن العمليــات 
العســكرية علــى كامــل الــرتاب الســوري وبذلــك حتــول اجملتمــع كلــه إىل 
جمتمع حرب، وعندما يتحول اجملتمع إىل جمتمع حرب تتحول أيضاً كل 
عاقاتــه وبنــاه للتــاؤم مــع هــذا الواقــع  الــذي تســتثمر آاثره إىل مــا بعــد 
انتهــاء العمليــات العســكرية، وقــد ختلــف رواســب خطــرة تؤثــر علــى بنيــة 
الدولــة وشــكل عاقــات أفرادهــا اجملتمعيــة، األمــر الــذي يســتدعي دراســة 
هــذه الظواهــر دراســة وافيــة، وحتديــث هــذه الدراســات كلمــا طــرأ جديــد 
أو تزايــد تفاقــم حالــة مــا، وذلــك لتكــون معاجلــات هــذه اآلاثر الســلبية 
مرتكــزة علــى تقديــٍر واقعــي حلجــم األضــرار ومداهــا وامتدادهــا يف اجملتمــع.

 الواقع االقتصادي السوري 
تعــد ســورية مــن أغــى الــدول يف املنطقــة مبواردهــا الطبيعيــة، فهــي تنتــج 
وفــرة،  بكميــات  املواشــي  وحلــوم  والســكر  والزيتــون  والقطــن  القمــح 
الغذائيــة  واملــواد  واملنســوجات  البــرتول  مشــتقات  مصانعهــا  تنتــج  كمــا 
والفوســفات واإلمسنــت، ويعتقــد علــى نطــاق واســع أبن فــرص االســتثمار 
يف االقتصــاد الســوري فيمــا لــو توفــرت البنيــة االقتصاديــة واحلالــة األمنيــة 
ملوقعهــا  الشــرق األوســط نظــراً  الفــرص يف منطقــة  مــن أفضــل  املائمــة 

اجلغــرايف وتنــوع مواردهــا.
كانــت ســورية تصــدر 263,000 برميــًا مــن النفــط يوميــاً )إحصــاءات 
2009( ويقــدر احتياطهــا النفطــي بنحــو 2,5 مليــار برميــل، إضافــة إىل 
240,7 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي. وأما على صعيد التجارة 
اخلارجيــة فيعــد امليــزان خاســراً بنحــو 1,379 مليــار دوالر )إحصــاءات 
2010( كمــا تقــدر الديــون اخلارجيــة بنحــو 7,636 مليــارات دوالر 

)إحصــاءات 2010(. 

1-1- مؤشرات األزمة االقتصادية
تشــكل األرقــام دالالت خمتصــرة عــن بعــض مؤشــرات الوضــع االقتصــادي 
الســوري، إذ مت اســتهاك أغلــب احتياطــات النقــد األجنــيب الــذي كان 
يبلــغ يف ربيــع 2011 حنــو 20 مليــار دوالر، وتراجعــت اإليــرادات العامــة 
للدولــة، وتقلصــت التحويــات املاليــة ومنهــا حتويــات الســورين العاملــن 
يف اخلــارج البالغــة حنــو 800 مليــون دوالر ســنوايً، وتوقــف تنفيــذ اتفاقــات 
التمويــل األجنبيــة، وهــرب مــا يقــّدر بنحــو 22 مليــار دوالر مــن رؤوس 
األموال للخارج، وانكماش االقتصاد الســوري مبا نســبته 30 إىل 40 % 
يف عــام 2012، وخــروج مــا يزيــد علــى 70 % مــن رجــال املــال واألعمــال 

الســورين للخــارج.
إن الدمــار الــذي حلــق ابالقتصــاد الســوري كان مثــرة ثاثــة مــن العوامــل 
األساســية؛ العامــل األول فيهــا واألهــم يكمــن يف طبيعــة احلــل األمــي 
العســكري الــذي اختــاره النظــام يف مواجهــة الثــورة الشــعبية، الــي انفجــرت 
ضــد  القــوة  اســتخدام  بــدأ  حيــث   ،2011 آذار/مــارس  يف  أحداثهــا 
املظاهرات الشعبية، وسرعان ما تطورت األمور إىل حصار املدن والقرى 
واجتياحهــا، وإغــاق الطــرق العامــة، ممــا شــل احلركــة العامــة وعطــل عمــل 
كثــر مــن املؤسســات االقتصاديــة اإلنتاجيــة واخلدميــة، وأوقــف اخلطــط 
واملشــاريع الــي كانــت يف طريــق التنفيــذ، مث أضيفــت إىل ذلــك أعمــال 
القصــف املدفعــي واجلــوي والصاروخــي، الــي طالــت مــدانً وقــرى كثــرة، 
مت بفعلهــا هتجــر مايــن الســكان ودمــار كلــي أو جزئــي للبنيــة التحتيــة 

إضافــة ملــا مت تدمــره مــن مؤسســات ومعامــل يف حميــط املــدن وخاصــة يف 
ريفي دمشــق وحلب، حيث تتمركز آالف املؤسســات الصناعية واحلرفية 
ومشــاريع اإلنتــاج الزراعــي واحليــواين. فقــد دمــر احلــل األمــي - العســكري 

يف أحــد فصولــه اجملنونــة شــبكة األســواق التجاريــة يف حلــب القدميــة.
والعامــل الثــاين الــذي أنتــج الدمــار االقتصــادي، متثلــه سياســات النظــام  
الــي بــدا أن سياســاهتا ملحقــة ابحلــل األمــي العســكري، وليــس األخــر 
جــزءاً مــن تلــك السياســة، حيــث وضعــت كل إمــكاانت احلكومــة حتــت 
تصرف اآللة العســكرية - األمنية، يف ســبيل توفر كل اإلمكاانت املالية 
لاحتياجــات العســكرية، بــل إن األمــر تطــور الحقــاً إىل إقــرار أن موازنــة 
ســورية، هــي »موازنــة حــرب«، يصــرف اجلــزء الرئيــس منهــا علــى اجليــش 
واألمــن والشــبيحة ورواتــب املوظفــن وبعــض النفقــات الضروريــة األخــرى 
لتســير ماكينــة الدولــة حــى تظــل حاضــرة ومســيطرة، و« أبن الدولــة مــا 

زالــت قائمــة » 

 رؤية يف مستقبل الوضع االقتصادي السوري بعد انتهاء احلرب
ميكــن إمجــال مهمــة احلكومــة اجلديــدة بعــد انتهــاء األزمــة يف هــذه املرحلــة 
االقتصــادي  ابلشــق  يتعلــق  وفيمــا  هبــا  فــرتة ال أبس  تســتغرق  قــد  الــي 

حتديــداً:
- االســتمرار يف تشــغيل القطاعــات احليويــة مــن مــاء وكهــرابء وصحــة 
مرافقــة،  قطاعــات  مــن  القطاعــات  هــذه  تتطلبــه  ومــا  وأفــران  وتعليــم 
واالســتمرار يف أتمــن رواتــب العاملــن يف القطــاع العــام وتتبلــور املرحلــة 

األوىل:
-  أتمن مســاكن مؤقتة لاجئن والنازحن والبدء فوراً بتأهيل املســاكن 

املتضــررة جزئيــاً مــن احلرب.
الســوري  االقتصــاد  واقــع  عــن  وواضحــة  تفصيليــة  دراســات  إعــداد   -
هــذه  يف  الــرأي  وقــادة  املختصــن  مــن  ممكنــة  شــرحية  أكــرب  ومشــاركة 

الدراســات.
- حصــر وإحصــاء دقيــق وتفصيلــي حلجــم األضــرار يف املرافــق العامــة 
واخلاصــة والبــى التحتيــة، وحجــم األمــوال املتوفــرة للحكومــة ومصادرهــا.
مــن  العملــة  املركــزي يف محايــة  البنــك  لــدور  الــكايف  إيــاء االهتمــام   -
االهنيــار املتوقــع والــذي قــد يصــل ملســتوايت مشــاهبة ملــا حصــل يف العــراق 

بعــد حــرب عــام 2003.
- االعتمــاد علــى املــوارد احملليــة، واإلعــان عــن املســاعدات املاليــة مــن 

الــدول الصديقــة وإدارة هــذه األمــوال بشــفافية.
- البــدء إبعــداد الكــوادر وإجــراء مســح وطــي شــامل للمختصــن يف كل 

اجملــاالت والقطاعــات االنتاجيــة.
- تعزيــز وتفعيــل ثقــة املواطنــن يف اإلجــراءات املتبعــة وإطــاع الــرأي العــام 

بشــفافية كاملــة فيمــا يتعلــق ابإلمــكاانت واخلطــط والتحــدايت.
 املرحلة الثانية )مرحلة التخطيط وبدء التنفيذ(

ويتم يف هذه املرحلة عدٌد من االجراءات أبرزها:
- حتديــد القطــاع اإلنتاجــي الــذي سيشــكل القاطــرة التنمويــة لاقتصــاد، 
االســتراد.  مــن حاجــات  وحيــد  املناســبة  املاليــة  العوائــد  ســيدر  والــذي 
ويعتقــد أن قطــاع الزراعــة واالنتــاج احليــواين القطــاع األهــم يف هــذه املرحلــة، 
والــذي جيــب توفــر كافــة اإلمــكاانت ليحقــق مســتوايت عليــا مــن االنتــاج 

والريعيــة.
- إعادة تشــغيل قطاع اســتخراج النفط والغاز والتنقيب يف أقصى مدى 
متــاح وفــق خطــط اســرتاتيجية تبــدأ بتوفــر احلــد األدىن مــن املشــتقات 

البرتوليــة لســد حاجــة الســوق احملليــة، ومــن مث تصديــر الفائــض.
- مواجهــة التضخــم العــايل، والبطالــة املتفشــية مــن خــال خلــق فــرص 
مــن  يرافقهمــا  ومــا  الســابقن  القطاعــن  رئيســية جديــدة يف كا  عمــل 
الزراعيــة  املنتجــات  وتســويق  الغذائيــة  والصناعــات  قطاعــات كالنقــل 

والبرتوكيماويــة. التحويلــة  للصناعــات  إضافــة  واحليوانيــة، 

سمير خراط

رؤية في مستقبل االقتصاد السوري )1 من 2(
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Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ,sosyal uyum ve psikososyal destek kapsamında düzenlediği Botanik Atölyesi’ni tamamladı. Toprakla 
vakit geçiren faydalanıcılara pandemi de, stresle baş etme yolları hakkında seminer verirken,çocuklarla da açık havada oyun ve spor 
aktivitesi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Adana Kozan’da başlayan orman yangınının kısa sürede afete dönüşmesi 
sebebiyle; Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi ve Mobil Psikososyal Destek Ekibi, 900’den fazla 
hanenin tahliye edildiği afet bölgesine giderek, sağlık ve psikososyal destek hizmeti verdi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ve İl Tarım ve Orman 
Müdürü Mustafa Şahin, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi’nin Geçim Kaynağını Geliştirme Pro-
gramı kapsamında başlattığı El Halısı Dokumacılığı Kursunu ziyaret etti.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Mersin Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, pandemi sürecinde canla baş-
la mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret edip aşure ikramında bulundu. Aynı zamanda gönüllülerimiz, 
halkımıza ve esnafa da Koronavirüs bilgilendirmeleri yaparken, aşurelerini ikram etti.

Pandemi sürecinde atölyelerimiz faaliyetlerine devam ediyor. EU Delegation Turkey tarafın-
dan fonlanan Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, sosyal uyum kapsamında yerel ve yabancı 
katılımcılara yönelik, online mozaik atölyesi gerçekleştirdi.

أستكمل املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي يف )قيصري( ورشة العمل النباتية الي مت تنظيمها يف نطاق التماسك االجتماعي والدعم النفسي واالجتماعي. ويف سياق  ذلك 
أقيمت ندوات حول اجلائحة، وسبل التعامل مع اإلجهاد للمستفيدين الذين يقضون الوقت مع الرتبة ، تزامنا  مع جتهيز  أنشطة رايضية  وألعاب يف اهلواء الطلق لألطفال.  

قدم فريق الدعم  اجملتمعي  والنفسي التابع  للمركز  اجملتمعي   للهال األمحر  الرتكي  يف  مدينة  )اضنة (خدمات  صحية  
ونفسية ، حيث توجهت الطواقم إىل  املنطقة املنكوبة ،ومت إجاء أكثر من 900 أسرة، وذلك  بسبب حرائق الغاابت الي 

اندلعت يف أضنة ،  و حتولت-  مؤخًرا - إىل كارثة يف) كوزان (.

قام  كل  من  رئيس بلدية حييايل )إيسات أوزتورك( ، واملدير اإلقليمي إلدارة اهلجرة )عمر اتشجي( ، واملدير اإلقليمي للزراعة والغاابت 
)مصطفى شاهن( بزايرة دورة نسج السجاد اليدوي الي أطلقها املركز اجملتمع التابع للهال األمحر الرتكي يف قيصري، وذلك يف  إطار  برانمج 

تنمية سبل العيش.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )مرسن(  ، ابلتعاون مع مديرية أمن  )مرسن( ، بزايرة  اىل العاملن  يف جمال الرعاية الصحية -الذين كانوا 
يكافحون الوابء  أبرواحهم -  مث تقدمي   وجبات  عاشوراء االكرامية   للمتواجدين . ويف الوقت نفسه ، قام   متطوعوان  بتقدمي  االستشارات  -  حول 

فروس كوروان - إىل  أبناء  شعبنا وجتاران،  وذلك  ابلتزامن  مع  تقدمي  وجبات  عاشوراء  اإلكرامية  . 

ورشنا تتابع فعاليتها   يف  ظل  وابء  كوروان نظم املركز اجملتمعي التابع  للهال األمحر الرتكي يف )شانلي أورفا( املمول من بعثة االحتاد األورويب يف  
تركيا ورشة عمل عرب اإلنرتنت للفسيفساء  مبشاركة من مواطنن حملين وأجانب. وذلك  يف إطار برانمج  التماسك االجتماعي.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı 
kapsamında çocukların kendilerini ifade edebilme,empati ve bir arada çalışma becerilerini geliştirmek 
için başlattığı,Yaratıcı Drama Yoluyla Sosyal Uyum Atölyesi’nin ilk oturumunu gerçekleştirdi. 

عقد املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) غازي عنتاب( - بتمويل من وفد االحتاد األورويب يف تركيا - اجللسة األوىل من ورشة عمل التماسك االجتماعي، من 
خال الدراما اإلبداعية ، والي مت إطاقها يف نطاق برانمج التماسك االجتماعي؛ لتطوير قدرة األطفال على التعبر عن أنفسهم والتعاطف والعمل مًعا.

Aşure Ayı geldi,kardeşlik sofraları kuruldu. Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi ,Sosyal Uyum 
kapsamında aşure paketleri hazırladı.  Türk ve Suriye mutfağına ait aşure tarifleri ile birlikte ailelere 
verdi.  Her aileden,kendi ülkesine ait bir tarif ile komşusuna hediye etmesini istedi.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme 
Programı kapsamında Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimi verdi. Katılım Belgesi alan faydalanıcıların, iş arama, 
CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oldular. 

حل شهر عاشوراء ، وأعدت  موائد  األخوة قام املركز  اجملتمعي  التابع  للهال  األمحر  الرتكي  يف مدينة  )بورصا ( إبعداد طرود  
عاشوراء الغذائية ، وذلك يف  إطار التآلف االجتماعي .وقدمت الطرود  الي   ترجع  وصفاهتا للمطبخن الرتكي  للعائات؛  حيث 

طلب من كل أسرة أن هتدي جارهتا وصفة من  وصفات  بادها.

قدم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) مرسن( ، بتمويل من وفد االحتاد األورويب يف تركيا ، دورة  تدريبية يف  جمال تنمية املهارات االجتماعية،  وذلك  يف نطاق 
برانمج تنمية سبل العيش.  حيث  حصل املستفيدون  من  هذه  الدورة على شهادة مشاركة ، و تعرفوا على تقنيات البحث عن وظيفة وإعداد السرة الذاتية واملقابلة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي



12

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gaziantep 
Üniversitesi’nin iş birliği ile Kuzey Suriye’de inşa edilen Anadolu Kültür Merkezleri, Azez, 
Afrin ve Cerablus kentlerinde hizmete girdi.
Suriye’deki savaşın yıkıcı etkilerini eğitim ve kültür çalışmalarıyla gidermek amacıy-
la hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nde; dil kursları, müzik kursları, medya ve 
iletişim kursları, meslek edindirme kursları, alan seminerleri, yazarlık atölyeleri, radyo ve 
gazete çalışmalarıyla bölgede yaşayan her yaştan insana hizmet veriliyor.
Anadolu Kültür Merkezleri’nin bir misyonu da adeta bir Sivil İletişim Merkezi haline gel-
erek yerli halkın eğitim ve kültürünü zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamasıdır. Bu 
amaç doğrultusunda düzenlenen Medya ve İletişim kursları ile Kültür Merkezlerinin bir 
Medya Enstitüsü haline gelmesi hedefleniyor.
Bölge insanın kadim geçmişimizden güç alarak farklılıklara saygı gösterip ortak ge-
leceğimizi birlikte şekillendirme misyonuna hizmet eden Anadolu Kültür Merkezleri’nde 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin verilen eğitimlerle farkındalık oluşturuluyor.

مت بــدء العمــل يف مراكــز األانضــول الثقافيــة الــي أقيمــت يف الشــمال الســوري،  ابلتعــاون مــع مؤسســة بلبــل زادة، 
واخلارجيــة الرتكيــة، ورائســة اجلاليــات ذات الصلــة )YTB(  ، وجامعــة غــازي عنتــاب ؛حيــث مشلــت اخلدمــة كل مــن 

مــدن اعــزاز، وعفريــن، وجرابلــس .
وتقوم مراكز األانضول الثقافية - الي مت إعدادها من أجل إزالة اآلاثر املدمرة للحرب يف سوراي-  بتقدمي  نشاطات 
تربويــة وثقافيــة، ودورات يف اللغــة، واملوســيقى ،واإلعــام واالتصــال، ودورات مهنيــة ، ونــدوات ميدانيــة، وورش كتابــة، 
وورش عمــل يف جمــاالت اإلذاعــة والصحافــة؛ حيــث مشلــت خدماهتــا مجيــع  األشــخاص  مــن  كافــة األعمــار الذيــن 

يعيشــون يف املنطقــة.
مــن حنــو آخــر؛ فــإن  ملراكــز األانضــول الثقافيــة مهمــة أخــرى تتمثــل يف هدفهــا الســاعي إىل اثــراء وتطويــر الثقافــة والتعليــم 

لــدى الســكان احملليــن مــن خــال حتوهلــا إىل مركــز تواصــل مــدين.
ويف مراكــز األانضــول الثقافيــة يتــم تشــكيل الوعــي مــن خــال أنشــطة تدريبيــة مقدمــة دون متييــز بــن ديــن، ولغــة ،وعــرق 

عــرب خدمــة تســتمد قوهتــا مــن املاضــي القــدمي و املســتقبل  املشــرتك ألهــل املنطقــة مــع مراعــاة االختافــات واحرتامهــا .

Anadolu Kültür Merkezleri Açılıyorافتتاح مراكز األناضول الثقافية



13

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünde farklı etkinliklerle adından söz ettiren Türk Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanında 
şube ve temsilcilikleri ile coşkulu kutlamaların altına imza attı. Yeni tip koronavirüsün gölgesinde sosyal mesafe ve hijyen ku-
rallarına azami derecede dikkat ederek birçok etkinlik düzenleyen Türk Kızılay hem hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürdü 
hem de kan bağışı kampanyalarıyla hastanelerde kana ihtiyacı olan vatandaşlara can oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Küta-
hya Zafertepe’de düzenlediği etkinliğe de eşlik eden Kızılaycılar, vatandaşlara da kumanya ikramında bulundu.

أقام اهلال األمحر الرتكي مجلة من الفعاليات و األنشطة املختلفة- اتسمت ابلتفاعل و احلماسة -عرب مشاركة واسعة من مجيع 
فروع و مكاتب اهلال األمحر يف تركيا، وذلك يف ذكرى يوم النصر ال98 والي تصادف ال30 من أغسطس .

ويف هذا السياق، قام اهلال الرتكي بتنظيم العديد من الفعاليات- يف ظل هذه املناسبة- مراعيا يف ذلك أقصى درجات احليطة 
و االهتمام، و اختاذ إجراءات الوقاية عرب التزام قواعد املسافة االجتماعية، واستعمال  وسائل  النظافة يف ظل تفشي هذا النوع 
اجلديد من فروس كوروان . وقد  عمل -أيضا - على رسم  البسمة  على  وجوه األطفال  عرب تقدمي اهلدااي ،  وتوفر الدم 
للمحتاجن  يف املستشفيات  من خال  محلة التربع  ابلدماء.  هذا، وقد قام  أعضاء اهلال األمحر الرتكي بتقدمي  الطعام 

للمواطنن ،  ابلتزامن مع فعالية نظموها ابلتعاون مع  وزارة الشباب والرايضة يف منطقة) كواتهيا – زافارتية(. 

İyilikder Gaziantep Temsilciliği, Uzat Elini Derneği iş birliği ile 119 yetim aileye nakit 
yardımında bulundu.
İyilikder Gaziantep Temsilciliği tarafından Yardım Koordinasyon Merkezinde aylık rutin 
olarak yapılan nakdi yardımlar gönüllüler tarafından yetim ailelere teslim edildi. Pandemi 
dolayısıyla dağıtım esnasında önlemlere azami dikkat gösterildi.

Turgay Aldemir tarafından kaleme alınan “İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum” adlı eser, 
Tire Kitap tarafından okurların istifadesine sunuldu.
“Ona Yolculuk - Hz. Muhammed’in Örnekliği”, “Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın 
Ruhu”, “Bilgi ve Bilinç” ve “Muhasebe ve İnşa Sürecinde Aklı Selim” adlı eserlerin sahibi 
olan Turgay Aldemir, yeni bir eserle okurlarının karşısına çıktı.
Aldemir, Tire Kitap tarafından 2020 Temmuz ayında yayımlanan “İnsanlığın Geleceği ve 
Sivil Toplum” adlı çalışmasında, adından da anlaşılacağı üzere insanlığın geleceğini ve 
sivil toplum çalışmalarını masaya yatırarak konuyu esaslı bir şekilde irdeliyor.
Kitapta ele alınan bazı başlıklar şöyle: kamu otoritesi ve sivil toplum, gönüllülük, sivil 
eğitim, aidiyet ve sahiplik ilişkisi, aile ve sivil toplum, kurumsal önderlik, gelecek pers-
pektifi, birliktelik modeli…
Gelecekte nasıl bir insan profili ortaya çıkacak ve bu insan, hangi değerlerle donanmış 
olacak? İnsanlık sonrasının tartışıldığı günümüzde bazı soruların ihmal edilemez bir 
konu haline geldiğine dikkat çekiyor.

 قدم  مكتب مجعية االحسان )اييلك دار( يف )غازي  عنتاب( ابلتعاون مع مجعية ُمدَّ يدك )اوزات اليي( مساعدات نقدية مشلت 
119عائلة من عوائل األيتام.

التمثيلي ملؤسسة )اييلك  النقدية الشهرية - املقدمة من قبل مكتب )غازي  عنتاب(    وقد قام املتطوعون بتسليم املساعدات 
دار(- إىل عائات األيتام  يف مركز التنسيقية اخلرية . وقد  مت  اختاذ  كافة التدابر الوقائية أثناء عملية التوزيع بسبب الوابء املنتشر . 

صدر مؤخراً عن  مؤسسة   )  ترا  كتاب (  كتاب- ميكن للقراء االستفادة  منه  -   حيمل عنوان:” مستقبل 
اإلنسانية واجملتمع املدين” من أتليف الكاتب) تورغاي الدمر(.

هذا؛ فقد عاد ) ال دمر(- الذي قدم سلسلة من الكتب، منها:” رحلة إليك... منوذج النيب  حممد” و”روح الزمن 
يف حتو ل التاريخ” و “املعرفة والوعي” و” العقل السليم يف عملية احملاسبة والبناء”-  ليخرج  لقرائه  هبذا العمل  
اجلديد. ويناقش ) ال دمر( يف كتابه - الذي محل عنوان “مستقبل االنسانية واجملتمع املدين”-  و مت إصداره  من 
قبل  مؤسسة  )ترا  كتاب( يف متوز 2020  -  موضوعا يدور حول دراسات مستقبل اإلنسانية واجملتمع املدين، 

كما يوحي بذلك عنوان الكتاب الذي مت وضعه على طاولة البحث.
وعن بعض العناوين الي تناوهلا الكتاب،  جند ما يلي: “السلطة العامة واجملتمع املدين،التطوع ،الرتبية املذنبة ،امللكية 

وعاقة االنتماء، األسرة واجملتمع املدين، القيادة املؤسساتية ،املنظور املستقبلي ،منوذج العمل اجلماعي ،
وقد لفت االنتباه إىل حقيقة وجود أسئلة يف حياة اإلنسانية ال ميكن جتاهلها، أو إنكارها يف عصر ما بعد اإلنسان 

؛ من  حنو : ما نوع البشرية الي ستظهر يف املستقبل ؟وما هي القيم الي سيتم جتهيزها هبا ؟

مستقبل اإلنسانية والمجتمع المدنيتقديم مساعدات نقدية ألسر األيتام

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hoca’nın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” adlı eseri Arapçaya çevrilerek 
okurların istifadesine sunuldu. 2019 yılının Eylül ayında Tire Kitap tarafından Türkçe yayımlanan 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hoca’nın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” adlı eseri Arapçaya çevrildi. Ki-
tapta; Türkiye tecrübemiz, Türkiye’deki fikir hareketleri, gençlik oluşumları, kadının sosyal hayatta-
ki yeri, medeniyet tasavvurumuz ve geleceğe dair yapmamız gerekenler gibi birbirinden önemli 
konu başlıkları ele alınıyor. Prof. Karaman Arapçaya çevrilen eserinde; gündelik hayatta karşılaşılan 
pek çok meseleye hangi perspektiften bakılmasını, hangi temel ölçülerin kıstas olarak alınmasını 
belirleyerek bir nevi uzun erimli bir yol haritası çıkarıyor.

مت  تقــدمي  عمــل  جديــد  للقــراء  مــن  أعمــال الدكتــور ) خــر الديــن كرمــان( - مرتمجــا  للعربيــة  -    محــل عنــوان : »تكلمنــا 
عــن  اإلســام مــع الشــباب«  وقــد  متــت  ترمجــة  كتــاب  الدكتــور  خــر الديــن  كرمــان  ) حتدثنــا  مــع الشــباب  عــن اإلســام 
(  بعــد  أن  كان  قــد  نشــر ابلرتكيــة   عــام  2019 بواســطة مؤسســة  )تــرا  كتــاب(. وقــد تنــاول الكاتــب يف هــذا الكتــاب 
: جتربتنــا الرتكيــة ، واحلــركات الفكريــة يف تركيــا  ، ومكــوانت الشــباب ، ومكانــة املــرأة يف احليــاة االجتماعيــة ، ورؤيتنــا للمدنيــة 
،و حنوهــا مــن قضــااي مهمــة يف حياتنــا. وقــد رســم الدكتــور) كرمــان( يف مؤلفــه املرتجــم خارطــة طريــق طويلــة مــن خــال حتديــد 
منظــور يعــرض العديــد مــن القضــااي الــي تواجهنــا يف احليــاة، و حــدد تلــك التدابــر األساســية الــي ينبغــي اختاذهــا كمعيــار أيضــاً  .  

الهالل األحمر التركي يجري فعاليات مختلفة»تحدثنا مع الشباب عن اإلسالم »مترجم للعربية
احتفاالً بذكرى ال30  من  أغسطس  “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” Arapçaya Çevrildi

Kızılay 30 Ağustos’u Farklı Etkinliklerle Andı

119 Yetim Aileye Nakit Yardımı Yapıldıİnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum
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مل تعــد الكوميــداي السياســية مــاّدة فنيــة تصلــح للفرجــة يف بــادان العربيــة، لقــد كّفــت عــن أن تكــون 
مصــدراً للحصــول علــى املتعــة والرتفيــه، وعلــى قليــٍل مــن التحريــض العقلــي والوجــداين رمّبــا، فهــذا الفــّن 
الســاخر الــذي ينتقــد الواقــع السياســي ويلجــأ للمبالغــة والتعريــة واالســتهزاء مل يعــد يثــر دهشــتنا وليــس 
شــيئاً يذكــر أمــام حياتنــا يف أوطاننــا وقــد ابتــت مســرحاً مســتمرّاً لامعقــول نعيــش علــى خشــبته احلــاّدة 
واملتشــعبة بــا أدىن وقــٍت للراحــة وشــرب الشــاي أو منقــوع البابونــج. لعلّــه فيلــم طويــل لكنّــه عــريّب هــذه 

املــرّة حيفــل ابلكوميــداي الســوداء والرتاجيــداي املتوحشــة. 
يف هــذا الشــريط الســينمائي املتواصــل لســت أكثــر مــن كومبــارس يــؤّدي دوره اهلامشــّي احملــّدد بدقــة 
وحذر، ال يســمح لك ابخلطأ أو ابلتجاوز على النّص، وال ابالطاع على أدوار ســواك من املمثلن 
أو معرفــة كامــل احلكايــة وأيــن ومــى وكيــف ميكــن هلــا أن تنتهــي. أّمــا أدوار البطولــة فقــد حجــزت 

لكتــاب الســيناريو وللمنتــج واملخــرج وفنيــي اإلضــاءة والديكــور بطبيعــة احلــال.
ال يدخــل الــكام الســابق يف ابب اآلداب والفنــون وفضاءاهتمــا، وال ميكــن قراءتــه مــن وجهــة نظــر 
الســادة  أيّهــا  احلقيقــة  إهّنــا  والتخييــل،  واجملــاز  االنــزايح  قبيــل  مــن  أهّنــا  علــى  عباراتــه  تفّســر  نقديّــة 
»اآلدميّــون« بعيــداً عــن التزييــف والتجميــل، إنـّـه واقــع »املســتوطن« املنبــوذ املعــّذب، واملذبــوح بشــرط 
وجــوده، يف بلــٍد تنطــق غيومــه وذرات مياهــه وحبّــات رملــه وترابــه أبمســاء جّداتــه عشــتار وكليوابتــرا 
وزنوبيــا وآمنــة وعائشــة..، ويؤكــد التاريــخ أبّن أرضــه ومــاءه ومســاءه كانــت مرتعــاً لطفولــة أجــداده مــن 
أنبيــاء وعظمــاء منــذ بزغــت أّول مشــس للحيــاة علــى هــذه الكــرة املتدحرجــة الــي يســّموهنا كوكــب 

األرض.
هل هناك أكثر عبثية ومأســاوية وســوداوية من أن حيتّل قصوران الرائســية، ويتصّدر املشــهد السياســّي 
لبلداننــا، األهبــل واملعــّوق واحملّفــض واملخنّــث والبنــدوق واخلصــّي وذيــل الكلــب.. إنـّـه واقعنــا الســراييّل 
الفاقــع الــذي نعيــش حنــن ســكان هــذي اخلرائــب الــي غــدت حقــواًل تنبــت اخليــام والبــؤس، وتكتــّظ 

أفــواه قاطنيهــا ابلغبــار والبــارود والــدّم، وتصــّر وتنعــق يف مساواهتــا أســراب اجلــراد والبــوم. 
مل تشــهد بــاد عــرب الزمــن احتــااًل مياثــل احتــال حكامنــا لبــادان، ميــارس أبشــع األســاليب يف قتــل 
أبنائهــا وســرقة ثرواهتــا وخراهتــا وتبديدهــا، وتدمــر بنياهنــا ومقّدراهتــا، وتفتيتهــا وبيــع أجزائهــا، ورهــن 
مســتقبلها بيــد أعدائهــا، واملــزاودة، مــن قبــل ومــن بعــد، بعناويــن الوطنيــة واملقاومــة والوحــدة علــى 
شــرفائها، مــا يقطــع ابليقــن أبّن هــؤالء الطغــاة ليســوا أقــّل مــن خونــة وعمــاء برتبــة احليونــة، إن مل 
يكونــوا ينتمــون إىل هّويــة غــر هويــة هــذه البــاد، وأبهنــم جنــود خملصــون وموظفــون مدربــون لــدى مــن 

غرســهم نبتــة شــيطانية يف تربتنــا الطاهــرة، وســلطهم علــى رقابنــا.   
إّن مــا يعــّزز حقيقــة أّن الطغــاة احلاكمــن ألوطاننــا مــا هــم إالّ فئــة مــن األقليــات العائليــة املأجــورة، أو 
الــي تنتمــي هلويّــة األمــم املعاديــة لنــا، ليــس فقــط ســلوكها اإلجرامــّي وسياســاهتا القهريّــة حبــّق شــعوبنا 
وتنفيذهــا ألجنــدات ختــدم أعــداءان، بــل أيضــاً ســكوت النظــام الــدويّل عــن انتهــاكات هــذه الشــرذمة 
مــن الطغــاة وارتكاابهتــا، ودعمهــا بــكّل الســبل والتغطيــة علــى جرائمهــا ضــّد اإلنســانية وجرائــم احلــرب، 
واإلمعان يف قهر الشــعوب املســتضعفة ســواء ابملســامهة الســرّية أو العلنّية يف القتل والتدمر والتهجر. 
لن تنجح أســاليب التعجيز والتيئيس يف حماولة لتعومي النفاايت الاوطنية املتفّســخة، وإعادة تدويرها 
وتلميعهــا ســوى يف إطالــة عمــر املأســاة الســوريّة وزايدة كلفهــا الباهظــة، ويف إنتــاج مزيــٍد مــن أســباب 

الفوضــى والتطــّرف. أّمــا عــدا ذلــك فســيكون مصرهــا الفشــل وســتؤذي صانعيهــا والوالغــن فيهــا.
ال ميكــن لسياســة قهــر الشــعب أن تثمــر إالّ مزيــداً مــن اإلصــرار علــى الثــورة وأهدافهــا يف احلرّيــة 
والعدالــة والكرامــة، وال حــّل هلــذه النفــاايت الســاّمة القاتلــة إالّ يف إحراقهــا وتطهــر البــاد مــن خمّلفاهتــا 

وعوالقهــا.
ســينتهي قريبــاً فيلــم الرعــب العبثــّي الــذي متولونــه وتديــرون أحداثــه، وســتبدأ صناعــة عمــٍل واقعــّي 
إنســايّن مبهــر، قصتــه درس يف االنتصــار علــى الطغــاة واســتعادة الوطــن، ويف اســتعادة األمــن والســام 
ومســاءلة اجملرمــن، ويف إعــادة التنميــة والبنــاء لإلنســان والعمــران، أبطالــه الرئيســيون مــن أبنــاء الشــعوب 
املســتنزفة املقهــورة، ولتعلمــوا أيهــا الســفلة الدوليّــون واحملليّــون إبّن الســورّين، وكذلــك أخوهتــم يف ليبيــا 
واليمــن والعــراق وغرهــا مــن الــدول العربيــة، مل يســتأذنوا أحــداً حــن قامــوا بثورهتــم، ولــن يقبلــوا يف قابــل 

األاّيم مــن الضالعــن يف مأســاهتم أاّيً كانــوا جمــّرد االعتــذار وإبــداء األســف والنــدم.

إنها الحقيقة أيها الّسادة
ي

م الثقاف
س

الق

شاعر سوري

وم
ّ
سالم حل

وجيز في سيرة الحّية

كلُّ احلّق على اجلّد أيّوب
كأّنا أربكه الفزع تلك املّرة

فخاب مضرُب الفأس عن رأس احلّية
فاختفى بني أكوام احلطب

اتركاً منها تسعَة أشبار وذنَباً أبرص
وصار حيسب كّل شيء

إاّل أن أيتيه ويلدغ أنفه غدرًا
 يف قيلولته املعتادة حتت شجرة الّتفاح

ليدفن جمدوعاً بعدها بساعات

هي مل تكن كغريها من احلّيات
فهذه تطلع للواحد من حيث حيّب

طلعت ألّمي من سرير أخي الّرضيع
فظّلت شهوراً ختاف من حبل املهاد

وطلعت ألخي نفسه من قّن الدجاج
تزاوره  أفعى  عني  البيضة  يف  يرى  يزال  وال 

أينما استدار
والبنة اجلريان من اجلّب يف دلو املاء

ولدغتها يف حاّفة الرقبة 
فازرّق هنداها قبل أن متوت 

عانساً يف األربعني
ويل من وراء جمّلدات »سرية ذات اهلّمة«

 يف رّف املكتبة السفلّي
ألصري أكتب من يومها ابليسرى 

بعد أن حتّولت سّبابة اليمىن وإهبامها
ابنكماش الفزعان، إىل جطْل

وأليب من طّيات مصاّلته القّش 
ليهّر من حينها شعر رموشه

 قبل أن يعمى مخس سنني قبل الّسجن
مل يصِغ أحٌد للخال

فقّصوا شجرة التـّّفاح
وصاروا يشاهدون يف منتصف الّليل

تّفاحاً أزرق يدرج يف الدروب

مل يصغ أحٌد للخال
أغلقوا كّل اجلحور برائب الكلس 

ذنب  مدفن  من  مساء  كّل  خيرج  فصار 
األفعى 

نٌل حبجم اجلدي

مل يصِغ أحٌد للخال
فتحوا للثعالب أبواب الدجاج

فصاروا يشاهدون زحف ثعابني يف الرتاب 
تطول يوماً بعد يوم 
وتنتهي كّل دروهبا 

أمام ابب مستودع الّسماد
مل يصِغ أحٌد للخال

ردموا حبجارة الصرية اجلبَّ
فصارت ترى العذارى فقط 

جنّياٍت عرااي سوى من ثياب حّيات مربوطة 
على اخلصر 

يرقصن حول البئر املهجورة 
وهّن يرتاشقن املاء الباخر

مل يصغ أحٌد للخال
فما نَفعهم

أن أييت زّمار غريب ويستدرج رأسها طراًب
فكان كّلما مأل فمه ابهلواء 

تسّرب قبل أن ينفخ 
من أسفله

مل يصغ أحٌد للخال
فاصطياد أفعى خبابية من عسل

 سوف حيّول احلاكورة إىل عّش داببري

مل يسمْع أحٌد صراخ اخلال:
»ال حترقوا الّدار، 

ال حترقوها 
ففي احلالتني أنتم لن تسكنوها«.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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هذا  بناء  ميكن  فكيف  نتشه،  يقول  احلاضر كما  على  مبي  املستقبل 
املستقبل وفق حاضران؟

الرتكي تورغاي  للمفكر  للكتاب اجلديد  السؤال اجلوهري  لعل هذا هو 
آلدمر ابللغة الرتكية، وهو الكتاب الرابع له، يف إطار مشروعه الفكري 
حنو طرح منوذج معريف جديد، مبي على القيم اإلنسانية ومتسلح ابملعرفة 

املعاصرة. 
   جاء الكتاب يف 220 صفحة من القطع املتوسط، مقّسماً إىل أربعة 
أقسام ومدخل، يبّن الكاتب يف مقدمته سبب كتابته للكتاب من خال 
طرح السؤال التايل: ما هي القيمة الي سيحملها يف املستقبل؟  ومبعى 
آخر كيف سيكون وضعه؟ مث يشر إىل أن هدف الكتاب هو: تناول 
الوضع احلايل من كل الزوااي، واختيار مناذج سليمة وفق خربته يف حماولة 

إلانرة الطريق املؤدي للمستقبل.
يبن يف  أربعة فصول حيث  املدين عرب  اجملتمع  يتناول  األول  القسم  يف 
الفصل األول احلاجة إىل تشكل فكر جديد، وذلك عرب قراءة جديدة 
لعاقات اجملتمع املدين، وطريقة عمله، وعاقة الريف ابملدينة، ويركز على 
مفهوم املدينة بعمقها اجلمعي ال الشكلي، وعلى االهتمام ابجليل اجلديد 
املتشكل، فله أحامه وطموحاته املختلفة، وميلك أيضا توقعات مغايرة. 
وحيزن ملنظمات اجملتمع املدين الي جتاهلت ذلك، وكان حمور اهتمامها 
الروحية  ابجلوانب  االهتمام  عن  عوضا  اآلنية  املادية  واملعوانت  االغاثة 
والفكرية والثقافية، وقد وقعت فيما يعرف مبتازمة النمر الكسول، الي 
املتازمة  هذه  تشر  حيث  مكانه،  غر  يف  واجلهد  الوقت  هدر  تعي 
فسرعته حن جريه  الطريدة،  يضبط جهده وحركاته حسب  النمر  أبن 
خلف الغزال ختتلف عنها مع األرنب.  وأشار إىل مرض آخر ابتلت به 
منظمات اجملتمع املدين أال وهي عشق املشاريع، فجعلتها غاية ال وسيلة. 
وهذا ما وقعت به املنظمات العاملة يف الباكستان وأفغانستان وسوراي، 
منعا  احلاكمة  والسلطات  احلكومة  مع  العاقة  يبّن ضرورة حتديد  كما 

ألي اضطراب وانقطاع يف عملها األساسي وهو بناء اإلنسان.
التطوع كعنصر أساسي يف  الثاين، عن أمهية  الفصل      ويتحدث يف 
اجملتمع املدين، وربطه مع القلب والعاطفة، فابد ملنظمات اجملتمع املدين 
من حتسن اسلوهبا وعملها جلذب املتطوعن الذين هم عماد أية مؤسسة 
رأمسال  وأكرب  أقدم  هم  املدين  واجملتمع  والتطوعية  املتطوع  وأن  مدنية، 
اجتماعي لألمم. وأن الذين غروا جمرى التاريخ، كانوا العاملن بقلوهبم، 

وكان هلم قضية وشعروا آبالم جمتمعهم الذين هم فيه. 
  نقاش قضية التعليم املدين، وهي القضية املهمة واإلشكالية الكبرة الي 
القسم  الثالث من  الفصل  املتقدمة، أييت يف  اجملتمعات غر  منها  تعاين 
األول، ويؤكد فيه على أن التعليم املدين ليس منافسا للتعليم احلديث، 
وإمنا وجد لسد العجز، ومع ذلك يرى فشل اجملتمع املدين واحلكومي يف 

املدين، وأنه  التعليم  يتناول إبسهاب دور وأمهية  إنشاء جيل جديد. مث 
القادر على سد الفجوة بن املدارس والطاب الي توسعت يف املدارس 
التقليدية احلكومية، وينهي الفصل بفكرة مفادها أّن أكرب قوة لبناء عامل 

جديد تبدأ ابلتعليم.
يسرد تورغاي الدمير يف الفصل الرابع من القسم األول تطور ثقافة الوقف 
من املاضي حى املستقبل. وأن اجملتمع املدين مل يكن غريبا عن اجملتمع 
املسلم، فما الوقف إال مؤسسة مدنية، ويبدأ بتعريف الوقف على أنه » 
يسرد  لألبد«. مث  اجتماعية  دينية  لغاية  املالك  قبل  ختصيص ملك من 
كيف أن أصل اجملتمع املدين هو الوقف، وأنه متواجد منذ العصر األموي 
حى اليوم. وأن اجملتمع اإلسامي كان سباقا على الغرب الذي مل يكن 

يعرف اجملتمع املدين، ألنه مل ينظم نفسه، ومل يقدر على التجمع.
   وينهي السيد تورغاي هذا القسم اهلام بتوضيح فكرة كون اجملتمع املدين 
الثالثة  هو القطاع الثالث بعد احلكومي واخلاص، وقد ابت اليوم القوة 
القادرة على التأثر، ويستشهد ابجملتمع املدين يف الغرب الذي كان سببا 
املدين  نتاج اجملتمع  الي كانت  للمدارس  للثورة املخملية، مث كيف كان 
أتثرها ودورها يف منطقتنا من خال املدارس األجنبية الي خرجت طابنا 
الذين كان هلم دور كبر يف تغير جمتمعنا.  وينهي رأيه أبن اجملتمع املدين 

هو املخّول لتصحيح األوضاع. 
املدنية  مفهوم  عن  من كتابه،  الثاين  القسم   يف  تورغاي  املفكر  يتابع 
عرب مخسة فصول، تناولت القيم واألمناط، والتوازن بن الكفاح واحلياة 
املعيشة، ويتحدث إبسهاب عن قيم الوحدة والسام والثقة، وجيلو يف 
هذه الفصول الثاثة األوىل أمهية منطقة األانضول كوهنا حاضنة لكافة 
املشارب وامللل والنحل وهلا جتربة طويلة من التعايش السلمي واملشرتك، 
وأن العامل اإلسامي ما هو إال عائلة واحدة، ويشر إىل ضرورة حتقيق 
توازن بن النضال يف سبيل احلق واحلياة االجتماعية، وبن احلاجة للتوسع 
ما يرسل  يف التفكر االسرتاتيجي، وأن هللا يسمع دعوة املظلوم ودائماً 
هلم من ظهورهم من ينصرهم.  كما يؤكد أمهية السام والثقة والوحدة، 
وضرورة التشارك والتشاور حلل املشاكل الي نعانيها اليوم، وخيصص فصا 
يف البحث عن املفهوم، ويقصد به إجياد مصطلحات جديدة تناسبنا، 
ومتنحنا  الثقة  تعزز  مصطلحات  نعيشه،  الذي  االضطراب  من  تنقذان 

األمان وتعمم السام، مثّ خيتم القسم الثاين بفصل عن اإلنسان الناقص 
وضرورة التعلق ابلثوابت، فمن ال ثوابت له ال انتماء له. ويستشهد هنا 
ابستخدامه  املعروف  إيشر  اهلولندي  للرسام  الرامسة«  األيدي   « بلوحة 
الرسم لشرح أفكاره الرايضية، والي تشر إىل أن الكون منظم ومدروس 

وال جمال للفوضى اخلاقة، والبد من التعاون املشرتك. 
   خيصص املفكر تورغاي القسم الثالث يف كتابه للمرأة واألسرة والشباب، 
 « مهم  عنوان  حتت  األسرة  منها  األول  يف  يتناول  فصول،  ثاثة  عرب 
األسرة ضمان مستقبلنا« يوضح فيه دور األسرة وكيف أهنا اخللية األوىل 
واألهم يف تنمية الفرد وسط جمتمع سليم، وان العصر احلديث سلب منها 
هذا الدور، مما جعل األمراض الفردية، مثل األاننية واالضطراب وعدم 
االستقرار وما يعرف ابلصدمة النفسية، مسة هذا العصر. إن استعادة دور 
يكون  الدور  هذا  األمثل السرتداد  والطريق  اجملتمع،  تعايف  يعي  األسرة 
يف اعتماد الثقافة اإلسامية كخارطة طريق لرتتيب البيت الداخلي من 
وهذا  للشباب،  فعالة  مشاركة  الكاتب  رؤية  يتطلب حبسب  ما  جديد 
ابلضبط ما يتصّدى لبيانه وشرحه ابلتفصيل يف الفصل الثاين عن الشباب 
يف  ابلتغيرات  املتأثرين  رأس  على  الشباب  أبن  مبينا  املستقبل،  وتصور 
اجملتمع، وهم أبطال املستقبل، وضرورة االهتمام هبم  للوقوف يف وجه 
العوملة الي حيدت املكان واستطاعت اخرتاق عقول الشباب، ومهتماً 
بشكل خاص ابلشباب املتدين وما يعانيه من حتدايت وصعوابت ما بن 
إمكانية الفعل وبن احلياة الواقعية، والعاقة بينهم وبن الشاب العلماين، 
وكذلك عاقتهم مع األسرة واجملتمع، وأهنم حباجة حلوض نظيف لكي 

ينهلوا منه، مث يقدم هلم بعض النصائح ملواجهة هذه التحدايت. 
وأنه  وأمهيته،  الوقت  عن  للحديث  الثالث  الفصل  الكاتب  خيصص 
الساح يف مواجهة متطلبات املستقبل. فكل يوم هو يوم جديد، وادارة 
الوقت جزء أساسي يف صناعة املستقبل. وإدراك اإلنسان وخاصة الشاب 
من أين جاء وأين يعيش وأين سيذهب هو الدرع الواقي من سهام العامل 

املتوحش.
الكاتب  يستعرض  واألخر  الرابع  القسم  من  األول  الفصل  يف      
تورغاي قضااي العامل اإلسامي ومشاكله حتت عنوان »مشاكل اجلغرافيا 
والدة  ستشهد  خماض  مرحلة  نعيش  أبننا  موضحاً  احلالية«  اإلسامية 
بدأت  ذلك  وإرهاصات  الرئيسي،  مركزها  هي  تركيا  ستكون  جديدة، 
يف تسعينيات القرن املاضي، بعد حدوث األزمات االقتصادية يف العامل 
وحدوث اخللل يف التوازن،  وأن عصر القطب الواحد بعد أحداث أيلول 
أن تفرض هيمنتها  يعد مبقدورها  الغربية تصدعت، ومل  والثقافة  انتهى، 
عقل  إنتاج  هو  أهم ساح  وإن  السابق،  يف  واالقتصادية كما  الفكرية 
سليم يعي هذه املرحلة. فاإلنسان املميز جيب أن يتحلى ابملعرفة والعمل 
واملرونة، ويف سبيل مصلحته جيب تسخر اإلمكانيات ومن بينها السينما 
امللموس،  إىل  اجملرد  من  األفكار  نقل  يف  دورا كبرا  تلعب  فهي  مثا، 
جيب االستفادة منها بطريقة مثلى، والتخلص من احلركات الي تستغل 
عرب  املستقبل  إىل  ينتقل  مث  ملصاحلها،  للوصول  الدين كمطية  وتستثمر 
مواجهة  صعوبة  فيه  يبن  املعية«  ومنوذج  املستقبل  »منظور  مساه  فصل 
الرأمسالية الكبرة، البد من  الغزو االمرباييل واهليمنة  الدول مبفردها هذا 
مفهوم العمل املشرتك ومفهوم العمل )معا( للخاص من هذه اهليمنة، 
وهذا يتطلب طرح مناذج »معية« ومن هنا تنبع أمهية التعارف على بعضنا 
لتوليد  معا  املناقشة  مث  ولغة،  واترخيا،  وثقافة،  فكرا   ، وضرورته  البعض 

حلول ملموسة قابلة للتطبيق.
يف النهاية، نتمى صدور الرتمجة العربية للكتاب يف القريب العاجل، فثمة 

أفكار كثرة ال ميكن التوسع هبا يف مقال خمتصر. 
..........................................................

كتاب: مستقبل اإلنسان واجملتمع املدين
أتليف: تورغاي آلدمير

صادر عن دار ترا للنشر عام 2020
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كاتب وإعالمي سوري

عالء الدين حسو

قراءة في كتاب

مستقبل اإلنسان والمجتمع المدني



16

ي
م الثقاف

س
الق

أيُّها الصَّقُر املَُبجَّْل
ليَس هذا ملعُب الّرِيِح فُعذرا

غلطٌة كانْت، وأطلقَت جناحيَك هبا تِْنُشُد 
َفجرا

إنَُّه عاَلُمنا املسموُم
خوٌف

وضياٌع وأكاذيُب
وموْت

إنَُّه عاَلُمنا الوغُد
فـَُعْد اي صقُر ِمْن حيُث أتيْت

ليَس هذا ملعُب الّرِيِح-َصديقي
فرتجَّْل

آَن أْن تدرَك أنَّ القهَر خبُز األمِس واليوِم
وأنَّ احلُُلَم الورديَّ مشروٌع ُمَؤجَّْل

***
أيُّها الصَّْقُر

تالشْت طُُرقايت كلُّها
والفضاُء الرَّحُب ضاْق

مل يـَُعْد للشَّْوِق َمْعىن، فاملخدَّْة
ُقراان  اجتاحْت  ساعَة  توارْت  أمساٍء  شوُك 

موجَة احلَرِّ
وضاعْت بنَي أنقاِض الرُّؤى آخُر َوْرَدْة

أيُّها الصَّقُر..
َطَوْت آمالَنا سوُد اللَّيايل

ومتادى يف بوادينا صراٌخ ال يُطاْق
مطٌر أسوُد...

قهٌر، وخفافيُش على أرصفِة الوقِت
جراٌد مدمُن اجلوِع

براغيُث، وألواُن دماٍء مل ُأشاِهْد مثلها َقطُّ
حيُث  واقفاً  عّن(  الباحث  )أان  ومازلُت 

اْختـََفْت آاثُر أقدامي
وحيداً دوَن ظلٍّ

صامتاً واملوُت ميتدُّ كأفعى
مثَّ ميتدُّ، وتذوي الطّفلُة الشَّقراُء 

ا اجلوُع... )قالوا رمبَّ
وقالوا اختنقْت ابلغاِز...

قالوا، وتتالْت يف اإلذاعاِت أحاديُث النَِّفاْق
خرٌب... مل يعبأ الناُس بِه

َأنَّ بقااي الطّفلِة الشَّقراِء ظلَّْت حيُث كانْت
ومضى احلشُد بعيدًا

ليَس يف احلانِة إال ِكَسُر األحالِم، والشوُق 
املُراْق(.

كنُت يف زاويٍة مهملٍة ألتقُط األنفاَس

 كنُت الشَّاهَد العاجَز يف مأمتَِها
ال حوَل يل

َشدُّوا  وقْد  شيَء  ال  ابإلمكاِن،  شيَء  ال 
الِواثْق

***
كنُت كالفأِر حُمَاطاً مبالينِي العيوْن

لسُت أدري أان َمْن كنُت
وال أدري أان َمْن سأكوْن

حاصرْتن َشْهَوُة الدَّْمِع
ولكْن ُمِسَحْت عيناَي من خارطِة الوجِه

وال فرصَة يل
ال شيَء ابإلمكاِن

ال شيَء، وأشالُء الّرِفاْق
ترتاءى يَل يف كلِّ زقاْق

قصصاً شّت، أقاويَل وأخبارًا
وحزانً، واحرتاْق

***
آَن أْن، تـَْفَهَم اي صقُر احلكايَْة

آَن أْن تعرَف أنَّ الطفلَة الشقراَء ماتْت
للزَّهِر غباَر  لْن حتمَل  الّرِيَح  ُمْتنا، وأنَّ  أنَّنا 

الطَّلِع
لْن توقَظ ما انَم َمَن األشواِق

لْن تفعَل شيئًا
فهنا يف البئِر ُتْسَتْكَمُل أحداُث الرِّوايَْة

قاَل جاّلدَي: ِسنْيٌ 
قلُت: جيٌم 

يجاَر )اي صقُر( بعيْن أطفَأ السِّ
، بـَْعَد ِسنْيِ... قال: سنٌي، بـَْعَد ِسنْيٍ

وَمَضى... ال َصْوَت..
ال ضوَء، وما زلُت بقعِر البئِر أجرتُّ شُجوين

جثًة بعثَرها الوقُت
بقااي حلٍم كاْن
أيُّها الصَّقُر..

أان/ أنَت، كالان اي صديقي ضائعاْن
لسُت أدري، هل فقْدان الشَّوَق؟
أم جْئنا إىل موعِدان قبَل األواْن؟!

***
أيها الصقُر العنيْد

هبذا  شيَء  فال  جناحيَك،  تطوي  أْن  آَن 
الّسفِح يغري ابملزيْد

إهنا دوامة األمس، وال شيَء جديْد
أبدًا..

ال شيَء.. ال شيَء جديْد

عبد القادر حّمود

خرى للخيبة
ُ
طقوس أ

شاعر وكاتب سوريشاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

 في حلب
ً
لم أشتر شيئا

 كنت سأشرتي بيتاً يف حلب 
مل تكفن النقود

حلب غالية اي أمي 
وبيوهتا ال ُتشرتى

كنت سأستأجر غرفة يف حلب 
أتزوج فيها وُأجنب أطفااًل

ال يعرفون التعب 
لكن حلب أزحم مدينة يف العامل 

وكل غرفها شبه مؤجرة
احلب أستأجر غرفة فيها 

واحلزن أستأجر غرفة أخرى 
واملوت أستأجر ابقي الغرف 

 ...
كنت سأشرتي ابابً يف حلب 

ابب تفتحه فرتى البحر 
ومراكب السوريني  

تغلقه فتسمع صرير ابب القلعة
وصهيل خيول األيوبيني

ابٌب يف الليل يصري معربًا
حيمل اجلميع مفتاحه
يهرب األطفال منه 

إىل خيمهم البعيدة خلف احلدود 
ويتسلل الثوار منه 

ليقومون ابلتحديث األخري حلالة املوت  
ابب كبري كالثقب الذي يف قليب 

كبري.. وثقيل 
ومغلق كباب احلرية 

.....
يف الصف اخلامس اكتشفت أنن 

أستطيع أن أرسم 
فرمست بيتاً على الورق 

رمسته قرب النهر يف حلب 
لونت عشب حديقته 

ورمست أحذية الضيوف يف العتبة 
رمست ضحكاهتم تتصاعد من املدخنة
ورمست امرأة حنيفة وانعمة تشبه أمي 
ورمست رجاًل طوياًل ضخماً يشبه أيب 

رمست مشساً تبتسم 
وزهرة عباد الشمس

والعصافري واخلراف وإشارات موسيقية لصوت 
املزمار 

ورمست الدجاجات وهي تنقر احلبوب  
رمست كل احلياة هناك 

وفشلت أن أرسم نفسي أان 
وحني سافرت 

اكتشفت أبنن ال أستطيع السفر 
فقلت يف روحي  

أان مل أسافر اي حلب 
أان هنا ...

والذي سافر من كان قصاصة ورق فحسب 
أان هنا اي حلب 

كل ليلة أعود إىل بييت 
وأنسى املفتاح يف )كولن( 

كل ليلة أتفقد بيوت اجلريان 
الستائر مغلقة يف غرفة أمحد 

أمحد نومه ثقيل 
منذ مخسة أعوام مل يستيقظ 

الضوء خافت يف غرفة عثمان 
عثمان يدرس طوال الليل 

لينجح يف امتحان اللغة 
وزجاج النافذة حمطم يف غرفة سركيس 

اي لألطفال يلعبون الكرة 
وحيطمون الزجاج 

وخبفة السحرة خيتبؤون يف املقربة 
أان هنا اي حلب 

كل ليلة أعود وأنسى بطاقيت الشخصية  
احلاجز ال يصدق أنن ابنك 

فأعدد له أمساء أحيائك 
وأبوابك التسعة 

أسواقك التسعة والثالثني 
ساحاتك ودور السينما واملسارح 
املقاهي وروادها وأمساء العاملني 
املقاصف ومقاعد احلديقة العامة 

وأوصاف اجلالسني عليها 
لكنهم ال يصدقونن 

كل ليلة يعدمن احلاجز خلف الساتر الرتايب
كل ليلة أانم يف )كولن( وأستيقظ 

يف ساحة سعد هللا اجلابري  
أضيع يف شوارعك 

ويذاع امسي يف املساجد 
طفل ضائع بنطاله أبيض وقميصه أمحر 

وحايف القدمني 
كل ليلة حيدث كل هذا 

 وأعود اتركاً روحي هناك 
.....

كنت سأشرتي أي شيء يف حلب 
لكن حلب غالية اي أمي 

وبيوهتا ال ُتشرتى
فاشرتيت تذكرة سفر 

وبباقي النقود
اشرتيت مفكرة

كل صباح من بعيد 
أكتب فيها 

صباح اخلري اي حلب.
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ــة  ــو الســعود عــام 1897 يف مدين ــد الوهــاب أب ــان عب ــد الفن ول
اىل  ومنهــا  لبنــان  اىل  عائلتــه  هاجــرت  مث  -فلســطني  انبلــس 
دمشــق عام 1910. كان ألبو الســعود اهتمام كبري يف املســرح 
والتشــكيل ويعتــرب أحــد مؤسســي املســرح املدرســي يف ســوراي 
وأحــد أهــم الفنانــني مــن جيــل الــرايدة يف التجربــة التشــكيلية 
التشــكيل  اجتــاه  بدايــة  الســعود  أبــو  مرحلــة  تعــد  الســورية. 
الســوري حنــو االنطباعيــة والتســجيلية الــيت كانــت ســائدة يف أوراب 
آنــذاك. حيــث ســافر اىل ابريــس لدراســة الرســم والتصويــر الزيــيت 
يف أكادمييــة الفنــون عــام 1934 وختــرج منهــا عــام 1937.

لــدى الفنــان عبــد الوهــاب نتــاج كبــري يف رســم القاشــاين و الزخــارف اإلســالمية )الفاطميــة والعباســية( 
حيــث ركــز يف تعليمــه علــى أمهيــة الزخرفــة االســالمية و قواعدهــا و مــا متتــاز بــه مــن تناظــر و مقابلــة 
و تكــرار و تقاطــع و متــاس موضحــا أمهيــة امتــداد زوااي اخلطــوط الصــادرة عــن شــت األشــكال 
اهلندســية لتعطــي نظــام الزخرفــة )اخليــط العــريب( املعتمــد يف أعمــال املــد العجمــي و اخلشــب و اجلــص 
و خمتلــف الفنــون الدمشــقية العريقــة مــن اجنازاتــه يف جمــال الزخرفــة االســالمية ترميــم ضريــح فاطمــي 
و تعويــض بعــض أجــزاء مــن القاشــاين يف قصــر العظــم كانــت قــد فقــدت خــالل احلقبــة الفرنســية يف 
ــة أبــو الســعود لتشــمل فنــوان خمتلفــة حيــث رســم الكاريكاتــري يف جمــالت مثــل  ســوراي. تنوعــت جترب
)املضحــك املبكــي( و )حــط ابخلــرج( كمــا خلــد ابداعــه الفــن مــن خــالل الكثــري مــن اللوحــات الــيت 
اعتمــد فيهــا اخليــال والعــودة اىل التاريــخ العــريب مثــل لوحــات طــارق بــن زايد وفتــح األندلــس ومعركــة 
الريمــوك ولوحــات مأخــوذة مــن طبيعــة قــرى دمشــق وموضوعــات مــن البيئــة االجتماعيــة الســورية 
كاحلكــوايت والوجــوه البدويــة واجلبليــة مظهــرا فيهــا القــوة والصالبــة أمــا عــن تقنيتــه يف أعمالــه الفنيــة 
فقــد اســتخدم الفنــان األلــوان املركبــة مازجــا أكثــر مــن لــون يف ملســة واحــدة وبعــد ضمهــا علــى ســطح 
اللوحــة عاجلهــا بلمســات اضافيــة بــرأس فرشــاة حتمــل اللــون الزيــيت بقوامــه األصلــي دون وســيط. 
شــارك مــع زمــالء لــه مبعــرض رمســي أقامتــه وزارة املعــارف ابســم )معــرض الرســم اليــدوي( يف املتحــف 
الوطــن بدمشــق عــام 1950 كمــا شــارك بوضــع أول منهــج تعليمــي للفنــون والرســم للمــدارس 
الســورية. تــويف الفنــان أبــو الســعود يف شــهر أيلــول مــن العــام 1951 ليكــون مــن الــرواد األوائــل 

الذيــن زرعــوا بــذور الفــن املســرحي والتشــكيلي أبنواعــه املتعــددة يف ســوراي.

املراجــع: مديريــة املســارح واملوســيقا الســورية - مؤسســة القــدس للثقافــة والــرتاث - املوســوعة 
العربيــة - التاريــخ الســوري املعاصــر

ي
م الثقاف

س
الق خلَّفــِت احلــرُب األهليــة والصــراع علــى الســلطة بــن )اهلوتــو( الذيــن يشــكلون حــوايل 80 % وبــن )التوتســي( الذيــن 

يشــكلون حــوايل 15% مــن جممــوع الســكان، مليــون قتيــل و250 ألــف حالــة اغتصــاب حــى قــال مســؤول يف األمــم 
املتحــدة إن هــذه احلــرب الميكــن أن تنتهــي لبشــاعة جمازرهــا.. 

حــدث هــذا يف بدايــة التســيعينات يف )راونــدا( أو كمــا تســمى اليــوم )معجــزة إفريقيــا( ، ويف عــام 2000م وصــل 
)بــول كاغامــي( للحكــم بعــد إجــراء انتخــاابت ولقِّــَب ابلرجــل احلديــدي، اســتلم كاغامــي )بقــااي دولــة( حيــث احلــرب 
الــي خلفــت أحقــاداً طائفيــة وعرقيــة، إضافــة النعــدام مصــادر الطاقــة وغيــاب املعابــر البحريــة فهــي بــاد التطــّل علــى 

حبــار، هــذا ابإلضافــة النتشــار الفقــر واجلهــل واألوبئــة.. 
بــدأ )كاغامــي( بقولــه املشــهور )سنمســح دموعنــا بيــد وســنبي ابليــد األخــرى( وحشــد اخلــربات والعقــول والكفــاءات 
إلدارة البــاد، فقــام بتشــكيل 1200 حمكمــة يف البلــدات والقــرى، مل تكــن مهمتهــا تطبيــق القانــون والعقــوابت إمنــا 
مهمتهــا نــزع اعرتافــات املتورطــن أمــام حمكمــة علنيــة يف القريــة وإقرارهــم مبــا فعلــوا، ابســتثناء القــادة واحملرضــن فقــد 
اقتادوهــم حملاكــم اجلنــاايت، ومــن مث وضــع خطــة ســنوية النتشــال مليــون فقــر، وخصــص 44% مــن ميزانيــة الدولــة 

للتعليــم والصحــة فكانــت النتيجــة كاآليت: 
- )كيجايل( عاصمة راوندا أمجل مدينة يف إفريقيا حسب تصنيف األمم املتحدة لعام 2015م

- واردات السياحة 400 مليون دوالر سنوايً يف 2016م
- اخنفاض نسبة األمية إىل %25

- أوىل الدول اإلفريقية جذابً لرجال األعمال 
- املركز السابع عاملياً يف سرعة النمّو االقتصادي

-  إطاق قمر صناعي يف 2019م خاص ابالتصاالت وتطوير نظم التعليم.
وال يغيــب عــن عــن املتبصــر مــا أرمــي إليــه مــن ســرد ســريع لتاريــخ دولــة إفريقيــة عاشــت أحــدااثً مشــاهبة ملــا عشــناه يف 
بــادان، فالتاريــخ ليــس ســرداً ألحــداِث بــاٍد وملــوٍك وأمــٍم فقــط، إمنــا هــو دراســة لتجــارب البشــرية وحماولــة اكتســاب 

تراكمــات معرفية..
ومبحاولــة بســيطة ملقارنــة مــا عاشــته بــادان مــع مــا عاشــته )راونــدا( علــى ســبيل املثــال، حيــث مــن املعــروف للجميــع 
أن ســوراي بلــد تتكامــل فيهــا كل املقومــات الازمــة لبنــاء دولــة عصريــة حديثــة بينمــا راونــدا بلــد ينقصهــا الكثــر مــن 

تلــك املقومــات.. فأيــن تكمــن املشــكلة إذن؟!
وابلتأكيــد فــإن الســرُّ يكمــن مبــا قــام بــه كاغامــي عندمــا قــام أبهــمِّ عمــٍل أال وهــو اســتقطاب اخلــربات والعقــول 
والكفــاءات، ويــربز هنــا الســؤال األهــّم هــو ملــاذا يف بــادان نقصــي العقــول واخلــربات عــن مركــز صنــع القــرار؟!.. 
إذن، البــّد مــن تغيــٍر جــذريٍّ يف بنيــة الثقافــة الشــعبية يف جمتمعنــا وال بــدَّ مــن جعــل الكــوادر العلميــة واملثقفــة ذات 
أولويــة يف قيــادة دفــة البــاد النتشــاهلا مــن )بقــااي دولــة( لتصبــح )معجــزة العــرب(، فكمــا قلنــا لدينــا يف بــادان 
املــوارد الازمــة مــن مــوارد طبيعيــة وثــروات ابطنيــة وبشــرية لنهضــة كــربى، ولكــن لدينــا ثقافــة مشــوهة هــي عبــارة عــن 
اختاطــات غربيــة وشــرقية غــر مكتملــة، فاملاديــة الغربيــة غــزت عقولنــا رغــم تصنيفنــا كشــعوب روحانيــة شــرقية، 
واجملتمعــات العربيــة بشــكل عــام هــي جمتمعــات تشــّوهت فيهــا القيمــة االجتماعيــة للفــرد فلــم يعــد )إمــام املســجد 
و معلــم املدرســة مهــا وجهــاء القريــة( كمــا كان يف عهــود ســابقة بــل أصبحــت القيمــة للمــال والســاح ألن الفئــة 
احلاكمــة هــي فئــة الســاح واملــال، هــذه الســلطة وخــال عقــود فرضــت ذهنيــة القــوَّة والثــروة علــى شــعوهبا، فدولــة 
مثــل ســوراي حمكومــة مــن فئــة ال تقيــم للعلــم وزانً ومل تــِن فيهــا ســوى أربــع جامعــات وابملقابــل بنــت آالف الفــروع 
األمنيــة، وأثــرت هــذه البنيــة التحتيــة علــى البنيــة الفوقيــة يف اجملتمــع حيــث نــرى أن عنصــر أمــن وعلــى مــرآى اجلميــع 
يســتطيع إهانــة رئيــس اجلامعــة واعتقالــه مــن داخــل احلــرم اجلامعــي، هــذه املمارســات وعــرب عقــود رسَّــخت قيمــة 
اجتماعيــة مشــوهة يف عقــول األجيــال حيــث أن الســاح واملــال مهــا أصحــاب القيمــة العظمــى، حــى أن هــذه 
الثقافــة انســحبت علــى اجملــاالت التعليميــة، فناحــظ يف مدارســنا إعطــاء القيمــة للفــروع العلميــة علــى الفــروع األدبيــة 
ليــس لشــيء إمنــا ألهنــا حتقــق مــردود مــادي أفضــل، فالطبيــب ذو قيمــة أكــرب مــن املعلــم ألن دخلــه اليومــي يعــادل 
دخــل املعلــم الشــهري، ونــرى القاضــي ذا قيمــة أكــرب مــن احملامــي مــع أهنمــا خترجــا مــن نفــس الكليــة ولكــن القاضــي 

ميلــك الســلطة..
ومــن هنــا ومــن حيــث أن التشــويه الثقــايف للقيمــة االجتماعيــة قــد شــوَّه بــادان، فابــد لنــا مــن مراجعــة بعــض املفاهيــم 
ــرة، فلننظــر إىل مــا قالــه )يل كــوان يــو( مؤســس ســنغافورة، وكيــف حــوَّل بــاد املســتنقعات والبعــوض إىل أيقونــة  املدمِّ
احلضــارة علــى مســتوى العــامل حيــث قــال: )الــدول تبــدأ ابلتعليــم، وهــذا مــا بــدأت بــه عندمــا اســتلمت احلكــم يف دولــة 

فقــرة جــداً، اهتممــت ابالقتصــاد أكثــر مــن السياســة وابلتعليــم أكثــر مــن نظــام احلكــم (..
إن املشــكلة الكــربى الــي نعــاين منهــا أننــا- وبعــد ثــورة قدَّمنــا فيهــا مليــون شــهيد للتخلــص مــن عقليــة ســطوة الســاح 
واملــال علــى اإلنســان- الزلنــا حنمــل نفــس الثقافــة الســابقة، فــاأَلوىل بنــا القيــام بثــورة علــى ثقافــة الســلطة الســابقة 

وليــس علــى الســلطة ذاهتــا وحســب، وال يكــون ذلــك إال ابلتعليــم وإعطائــه األولويــة بقيمنــا احلياتيــة...
ويف اخلاصــة لنتأمــل قــول املعلــم األعظــم حممــد صلــى هللا عليــه وســلم )مــن تواضــع لغــّي لغنــاه ذهــب ثلثــا دينــه(، 
الحظــوا كلمــة )لغنــاه( الــي حــدَّدت القيمــة املشــوهة ملعــى التواضــع، نعــم هــذه هــي ثقافــة اإلســام، مــن تعظيــم 
العلمــاء وتنصيبهــم املراكــز العليــا، ومــا أمجــل قــول ســفيان الثــوري الــذي يلخــص منهــج اإلســام يف بنــاء احلضــارات 

)َمــْن أراَد الدنيــا فعليــِه ابلعلــم ومــن أراد اآلخــرة فعليــه ابلعلــم ومــن أرادمهــا معــا فعليــه ابلعلــم أيضــاً(.. 

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

عبد الوهاب أبو السعود

محّمد ياسين 

اإلنسان بين الّسالح والعلم

كاتب سوري



18

ّنتهى 
ُ
ُهناَك ِعنَد ِسْدَرِة امل
كانْت هنايُة الّرِحلِة

للفينيِق 
الذي َأحرقْت آالُم البشِر

والظِّلِم
والدِِّم املبذوِل على َمذابِح الطَّمِع

أجنَحَتُه املائكيُة!!
ويف آخِر ِاصِطفاَقٍة 
تَوهجِن

ُ
جِلَناحيِه امل

لفَظ آخَر أنفاسه
يف َحّضرِة هللِا

ِحَن عاَد 
ِلموطنِه األوَِّل:

جنَّة الِفْرَدوِس!!؟؟
...........                  

حَن بدأْت بيضْة الفينيِق ابلّنهوِض 
سكَب املائكُة عليها.. أبمِر الرَّبِّ 

طُهراً مَن الَكوثِر
وظلَّلوها ابلَغماِم 

لتنهَض من بِن احلرائِق والرَّماِد 

روحاً إهليًَّة 
ابنَة الفينيِق
ربََّة احلكمِة

طّفلًة مساويًَّة 
َتقطُُر ماًء.. ونقاًء 
وظااًل بنفسجيًة!!

...........                     
مْن بِن كفَّيها 

كاَن ضوُء الفّجِر 
يـَْنسَّلُّ يف خشوٍع 

دى 
َ
وعلى اتساِع امل

ارتسمْت عيناها املائكيتان
لِتمنحا األّرَض قـُبـَْلتها األوىل

بينما حَيْبو اللَّيُل ِطفًا 
عائداً إىل حّضِن السَّماِء 
منتظراً انبعاثَُه من جديٍد 

حَن تغفو الشَّمُس على ِجْيِدِه 
آخَر النَّهاِر 

..............                  
ُهناَك حيُث البحر 

والقمم اجلبلية 
وأشجار الصَّنوبِر

واألرزِّ 
واللِّباِن 

َصفََّقْت ابنُة الفينيِق 
املائيِة الطَّاهرِة.. جبناَحّيها!!
فلمَع الرَبُق.. طيفاً أبيَض 

مبامِح قوِس قزٍح 
وقصَف الرَّعُد 

نثراٍت من ثلٍج.. وبـََرٍد 
وتساقطْت من ريِشها 

نّْبعِث من الكوثِر.. والسَّماِء:
ُ
امل

مزٌن.. وَوَدٌق.. وُدموٌع فراتيٌة!!
وحَن فتحْت صدَرها للهواِء 

انبثَق من بِن جوارحها
سيٌل مْن مياٍه مقدَّسٍة

تُعلُن يف غضٍب 
عن ثّورٍة إهليٍَّة!!

...........                   
الطُوفان يندفُع با هوادٍة 

واملدى املرهون على ذاكرِة الصَّمِت
يصرُخ بعَد ذاَك اليأِس احلزيِن

األرُض خُترُِج خباايها
على رجاِء القيامِة

والريُح تزأُر يف غضٍب 
تسوُق املياَه 

لتطفَئ احلرائَق 
وتـُْغرَِق الطُّغاَة!!

............                   
فينيُق النَّاِر واحلرائِق

قد أصابَُه الفناُء 
ابحلبِّ واحلناِن 

 تـَُغّي ربيبُة اآلهلِة 
 لانبعاِث

للخلوِد 
للحزِن املعشِش يف األرواِح

لتمنَح األفئدَة 
أمًا...ونورًا

لُتشفَي كلَّ اجلراحاِت
وُتطِفَئ كلَّ نراِن الضغائِن

والطَّوائِف.. واحلروِب!! ..........
متتدُّ ظاهُلا الليلكيُة

على ّشفِة األفِق البعيِد 
تربُت على كتِف السَّماِء 
مثَّ هُتدِهُد عاصفَة البحِر 

حيُث النوارس 
تغسُل أحزاَن املاِء

واملوُج ضفرٌة 
فاُف تغزهُِلا الضِّ
ليعمَّ اهلدوُء!!

...............              
الَيماُم مازاَل حيلُِّق هاهنا

وغصُن زيّتوٍن أخضَر 
وبشاراُت خٍر 

ابنبعاٍث سرمديٍّ 
لطائٍر

َذ من نقاِء املاِء  اختَّ
وظاَل البنّفسِج 

تكويناً طاهراً 
!!؟؟ لساٍم أبديٍّ

إذا قــرأ الغــيب الكثــر مــن الكتــب، حتــول إىل غــيب مزعــج وخطــر وجمــرم 
وهنــا تكمــن الكارثــة، هــم مــن يدونــون أحداثنــا، والعــامل يصــدق! 

وكــن حاكمــاً  ســجل  قلــم  اي  شــيء،  أي  إجنــاز  أواجــه صعوبــة يف 
ابحلــق، اي قلــم حــاول قــدر مــا تســتطيع أن تعــرب عــن آالمنــا، وأان أطــل 
علــى هــذا العــامل املتداعــي، أشــعر ابلســوء آلالف الســنن، مســتنقع 
العنــف يتســع واملــوت يتقــدم علــى كل األحيــاء ويعلــن انتصــاره، أريــد 
أن أعــود إىل قيــد احليــاة، فــأان ال أروق لنفســي وال يعجبــي حــايل! ال 
تســتغربوا وال حالكــم أيضــاً، هــل أنتــم راضــون علــى مــا وصلنــا إليــه، 
تــراودين أســوأ األفــكار هــل ســأمضي حيــايت مــع نفســي؟ ومعكــم؟ 
ومــع هــذا العــامل الصامــت األصــم؟ حنــن بــا حيــاة، اي تــرى مــا هــو 
شــعور مــن ميتلــك حيــاة! أظنــه خيــاف املــوت، عكســنا حنــن ال خنافــه! 
كــي منــوت حيــب أن نكــون علــى قيــد احليــاة، العــامل منطــوي وبــادان 
مل  إن  حييينــا  واهلــواء ال  الــرتاب،  حتــت  ونصفنــا  ابملــوت،  مســكونة 
ســبحنا  مهمــا  وميــاه  فقــط  ميــاه  شــط،  بــا  وشــواطئنا  نستنشــقه، 
ال ميكــن الرســو علــى شــاطئ، عائمــون مــدى احليــاة، عالقــون يف 
منظومــة اخلــر والشــر، وبدورهــم هــم يســنون تلــك املفاهيــم، الشــر 
حنــن دائمــاً إن تكلمنــا أو رفعنــا رؤوســنا قليــا لنــرى مــا حيصــل يف 
اخلفــاء، وكل اخلــوف مــن توثيــق حياتنــا أبهنــا حيــاة، هــي عبــارة عــن 
فــراغ مظلــم يف ظــل هــذه القيــادات، ســتنتهي اللعبــة ويكــون هنــاك 

انج واحــد، اخنفضنــا كثــراً كــي يرتفــع، وعشــنا دهــراً يف ســجون حنــن 
صنعناهــا وهــي مــن تصميمنــا! ســكوتنا دفعهــم للتفكــر بــدال عنــا 
ووضعــوان يف زاويــة منســية، أحيــاانً أفكــر هــل كل شــخص ابلعــامل 
ابلعــامل  شــيء  يربطــي  منســية ال  أان روح  أم  تعيــس وحمبــط؟  هــو 
اخلارجــي، رمبــا الرتكيــز علــى األمل احلقيقــة الوحيــدة الــي تزيــدان أملــاً، 
ال أريــد أن أجعلكــم تشــعرون ابلكآبــة بكثــرة التفاصيــل، ســأضطر 
إىل مواجهــة األمل والتغلــب عليــه، ســأواجهه وأهزمــه، وليكــن نــزااًل 
مشــوقاً، ســأكدس أوجاعــي يف حفــر مهجــورة، ســأعثر علــى طريــق 
مباشــر للســماء أقابــل القمــر وأدعــوه ليســهر معنــا ويضــيء قلوبنــا 
الــي أظلمــت ملئــات الســنن ســأرقص معــه حــى الصبــاح، ســأفعل 
كل مــا حيلــو يل، حيــق يل أن أكــون أاننيــة وأفكــر بنفســي؟ مبرحلــة 
وشــبايب  مســتعرة،  انر  طفولــي  والنشــاط،  ابحليويــة  مليئــة  عمريــة 
مرتــن  تشــرق  العطــاء، مشســي  مــن  هائلــة  طاقــة  أملــك  يســتمر، 
وقمــري ال يغيــب، أان املســيطرة وأريــد البقــاء ومواجهتهــم، لكــن 
محاقــي تغريــي ابلرحيــل، ومثــة مــن حيتــاج إيلًّ، ســأعود للتصــرف 
بلطــف مــن أجلهــم، ســأصمد ويصمــدون بفضــل بعضنــا ومنضــي 
املزيد من الســنوات الســحرية، جمرد هذا الكام يشــعرين ابلتحســن، 
وكل منــا يريــد أن يكــون األهــم يف هــذه احليــاة، وملــا ال نكــون أان 
وأنــت املهمــان؟ مــا شــعوركم ابلعــودة إىل الــداير؟ شــرط آال تــؤذوان 

إن أبدينــا وجهــة نظــران حــول نظريــة اإلنســان، وحنــن بــدوران ســنلتزم 
ابلصمت! أال ترون غرابة يف هذا الكام!، سنمأل األرض والسماء 
بضوضائنــا اي لروعــة املنظــر، وطــن يغمــران حبــاً وميطــران ابلقبــات 
ويــوزع علينــا زانبقــاً دافئــة حماطــة برائحــة اليامســن، نتعثــر أبعشــاش 
األمــاين ونطــوي كل املســافات، حنــن اآلن علــى شــرفات االنتظــار 

فلــن ختذلنــا الســماء، فنحــن أحــق هبــذا البلــد وهبــذه احليــاة.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

عبور بال شواطئ

افتخار هديب

كاتبة سورية

وفاِن
ُّ
 الط

ُ
ذاكرة

م المرأة
س

ق



19

الوفــد الروســي الرفيــع الــذي زار دمشــق مؤخــرًا، برائســة انئــب رئيــس 
الــوزراء الروســي رئيــس اللجنــة االقتصاديــة املشــرتكة مــع النظــام، ووزيــر 
اخلارجيــة الروســي الــذي مل يــزر دمشــق منــذ عــام 2012 ومســؤولن 
اتفاقــات  عقــد  بصــدد  أعلــن  جــاء كمــا  وعســكرين.  اقتصاديــن 
مســتقبل  يف  تبحــث  سياســية  ومباحثــات  وعســكرية  اقتصاديــة 
مماثــل   وفــد  زار  الــي  األخــرة  املــرة  السياســية.  والعمليــة  العاقــات 
دمشــق كانــت قبــل أكثــر مــن عشــرين شــهًرا عقــدت خاهلــا جمموعــة 
مــن االتفاقــات لتنفيــذ مشــاريع حيويــة يف ســورية وبلــغ عددهــا أكثــر 
مــن عشــرين مشــروًعا مل ينفــذ منهــا إال القليــل، وكان هــذا القليــل مــا 
وممــا  ســورية،  االقتصــادي يف  نفــوذه  ويقــوي  الروســي  اجلانــب  يهــم 
يلفــت النظــر أن وزيــر الطاقــة الروســي حينهــا، صــرح أبن متويــل هــذه 
املشــاريع يقــع علــى عاتــق اجلانــب الســوري، كمــا صــرح صاحــب أكــرب 
شــركات الطاقــة الروســي أيًضــا أن ســورية بلــد غــي مبــوارده وثرواتــه 
الباطنيــة، ممــا يشــر إىل تنصــل اجلانــب الروســي مــن أي التزامــات حنــو 

هــذه املشــاريع.
املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد بعــد االجتمــاع األول وحضــره رئيًســا 
اللجنــة االقتصاديــة يف البلديــن والفــروف وزيــر اخلارجيــة أكــد علــى 
احلاجــة / والعمــل علــى إعــادة اإلعمــار ابلتزامــن مــع عمــل اللجنــة 
الدســتورية الــي اعتربهــا الــروس هــي ومســار أســتاان وسوتشــي، بديــًا 
عــن مســار جنيــف واألمــم املتحــدة فالعمليــة السياســية بنظــر الــروس 
جمــرد بعــض التحســينات اهلامشــية ألن روســيا وســورية بــرأي الفــروف 
انتصــرات علــى اإلرهــاب واســتقر الوضــع العســكري ملمًحــا إىل أن هــذا 
االســتقرار يعــي أن ال معركــة يف إدلــب أو يف أي مــكان آخــر. وإن 
االتفــاق الرتكــي ــــــ الروســي قائــم ومســتمر، وكان الفــروف قــد اجتمــع 
قبــل أايم مــع )بيدرســون( املبعــوث الــدويل إىل ســورية، وحبــث معــه 

الشــأن الســوري  يف اللجنــة الدســتورية وإدلــب وشــرق ســورية وأزمــة 
كــوروان، وســلمه نســخة مــن وثيقــة مذكــرة التفاهــم الــي وقعتهــا يف 
موســكو قبــل أايم رئيســة مــا يســمى اهليئــة التنفيذيــة املشــرتكة جمللــس 
ســورية الدميقراطــي » مســد » مــع أمــن عــام حــزب اإلرادة الشــعبية 
نصــت  والــي  مجيــل،  قــدري  للمفاوضــات  موســكو  منصــة  رئيــس 
مــع  ســورية،  بتأكيــد وحــدة وســيادة  تتعلــق  البنــود  مــن  عــدد  علــى 
»عــادل  سياســي  »وليــس  دميقراطــي  حبــل  االلتــزام  بضــرورة  اإلقــرار 
للقضيــة الكرديــة، وأن اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســورية »ضــرورة 
موضوعيــة وحاجــة جمتمعيــة متعلقــة بظــروف البلــد وحاجــات املنطقــة 
الــي أنتجتهــا األزمــة ،فضــًا عــن أمهيــة قــوات ســورية  الدميقراطيــة 
عليهــا،  التوافــق  يتــم  وآليــات  لصيــغ  وفقــا  الســوري  اجليــش  ضمــن 
وشــددت الوثيقــة علــى أمهيــة انضمــام اإلدارة الذاتيــة لشــمال ســورية« 
الــي  متثــل املكــون الكــردي » إىل العمليــة السياســية للتســوية،  يف 
إطــار  اللجنــة الدســتورية، ودعــا بيدرســون إىل دمــج اإلدارة الذاتيــة يف 

العمليــة السياســية اجلاريــة.
اللجنــة اجملتمعــة يف دمشــق أقــرت علــى الصعيــد االقتصــادي عــدد كبــر 
مــن املشــاريع يربــو علــى أربعــن مشــروًعا، لكــن يبــدو أهنــا كســابقاهتا 
الــدويل ال  ســتبقى حــربًا علــى ورق بــدون متويــل وكمــا أقــر اجملتمــع 
متويــل إال بعــد عمليــة انتقــال سياســي، وهــذا لــن يقبــل بــه النظــام 
مهمــا كانــت الظــروف، وقــد رفضــت الصــن، والــي كانــت متحمســة، 
الدخــول أبي متويــل يف ظــل العقــوابت علــى النظــام. أمــا روســيا وإيــران 
فليــس هلمــا قــدرة علــى التمويــل. أييت ذلــك كلــه حتــت بصــر ومســع 
الــي تتحضــر لانتخــاابت الرائســية، والــي قامــت يف األايم  أمــركا 
تقــوده  الــذي  الــدويل  التحالــف  قــوات  مــن  األخــرة بســحب أراتل 
}والــذي يضــم الســعودية واإلمــارات{ املتمركــزة يف العــراق وأدخلتهــم 

إىل ســورية، الــي تقيــم فيهــا حــوايل 30 قاعــدة كلهــم يف مناطــق قســد، 
فهــل مــا جيــري بــن موســكو وقســد إبيعــاز أمركــي.

جمــااًل  يعطــي  ال  الســورية  الســاحة  علــى  حاليًــا  احلاصــل  التشــابك 
واضًحــا للتحليــل السياســي لقادمــات األايم، ولكــن الــذي نعرفــه أن 
إســراع موســكو إىل جنــدة النظــام وحماولــة إعــادة أتهيلــه وإرســاهلا وفــًدا 
عــايل املســتوى كان خوفًــا مــن اهنيــار النظــام حتــت وطــأة أزماتــه ووضعــه 
املــذري الــذي اتضــح جليًــا مــع تفاقــم أزمــة كــوروان، وأخــرًا وليــس 
آخــرًا، احلرائــق املســتمرة واملتســعة يف احملافظــات الغربيــة ومحــاه ومحــص، 
والــي أتــت علــى مناطــق واســعة مــن الغــاابت الثمينــة، واتضــح عجــز 
النظــام يف مواجهتهــا، كمــا أن روســيا الــي ســاعدت تركيــا وإســرائيل 
ســابًقا علــى إمخــاد حرائــق الغــاابت، مل حتــرك ســاكًنا لدعــم حليفهــا 
السياســية واالجتماعيــة  البيئــة  تدمــر  الســوري، وبعــد  االســرتاتيجي 
الســورين  ومتنفــس  اجلغرافيــة  البيئــة  تدمــر  أييت  النظــام،  يــد  علــى 
الفاســد  النظــام  الــذي ال يســتبعد أن يكــون ألطــراف مــن  الوحيــد 
يــد فيهــا. وكان قبلــه القــرار املخالــف للدســتور الــذي جيــرب املواطــن 
الســوري الراغــب يف الدخــول إىل بلــده بدفــع إاتوة للنظــام تســاوي 
100 دوالر مما أدى إىل وجود أفواج من العالقن على احلدود دون 
مــأوى يف وضــع مأســاوي غــر مســبوق يف أي دولــة مــن دول العــامل.
عندمــا ســئل وليــد املعلــم عــن رأيــه يف االتفــاق بــن منصــة موســكو 
وقســد قــال حنــن ال نعــرتف أبي اتفــاق خيالــف الدســتور. يبــدو أن 
خمالفــة الدســتور مــن اختصــاص النظــام الــذي وضعــه. ويقولــون لــك 

أن اللجنــة الدســتورية ســتخرج الزيــر مــن البــر.
العــامل أصبــح علــى ثقــة أبن هــذا النظــام يعــاين مــن خلــل بنيــوي ال 
ميكــن إصاحــه. تبقــى أن تفهــم روســيا أن إحيــاء العظــام وهــي رميــم 

ليــس مــن اختصاصهــا.  
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يف أي حركــة تســعى لتغيــر واقــع قائــم مســتحكم )ســواء كان واقًعــا سياســًيا أو 
اجتماعيًــا أو اقتصــاداًي أو ثقافيًــا( ال بــد للباحــث عــن التغيــر )فــرًدا أو مجاعــة( 
أن ينطلــق مــن مقدمــات معلومــة يف حماولــة للوصــول إىل نتائــج جمهولــة لكنهــا 
مأمولــة. مبعــى أن الشــرط األساســي إلحــداث تغيــر جــذري يف واقــع مهيمــن 
ومتغلغــل يف الزمــان واملــكان والبنــاء هــو املعرفــة التفصيليــة الدقيقــة ملكــوانت 
بــد  هــذا الواقــع وارتباطاتــه ومرجعيتــه وعوامــل القــوة والضعــف يف بنيانــه. ال 
مــن ســرب أغــواره ودراســة أحوالــه ومعرفــة عوامــل تطــوره كخطــوة أوىل يف رحلــة 
التغيــر املنشــودة. الشــرط الثــاين إلحــداث التغيــر يكمــن يف وضــع أهــداف كبــرة 
حمــددة املعــامل معقولــة وغــر خياليــة تشــكل الطمــوح واحلافــز للعمــل والبوصلــة 
للحركــة. هــذه األهــداف متثــل التحــدي والرهــان الــذي حيــاول الباحــث عــن 
القــدمي  الواقــع  لقهــر مفــردات  الــي وضعهــا  العمــل  التغيــر كســبه عــرب خطــة 
وتطويــع مكوانتــه ومقاومــة عناصــر القــوة الكامنــة فيــه والــي تعيــق عمليــة التغيــر. 
الشــرط الثالــث إلحــداث التغيــر – الــذي يشــمل شــرحية اجتماعيــة واســعة - 
يكمــن يف القــدرة علــى خلــق حالــة مــن االنســجام بــن مكــوانت اجلهــة الطاحمــة 
ابلتغيــر وتشــكيل كيــان متماســك قــوي وإفــراز قيــادة مركزيــة تقــود عمليــة التغيــر 
ومتتلــك مــن الكفــاءة الفكريــة والعمليــة واألدوات مــا يؤهلهــا لتحقيــق التغيــر 
التغيــر انطاقًــا مــن  الباحــث عــن  املنشــود. حتصــل املشــكلة عندمــا يتحــرك 

مقدمــات جمهولــة، مبعــى أنــه حيــاول أن يغــر واقًعــا مل يســرب أغــواره ومل يعــرف 
تفاصيلــه بشــكل جيــد. ســتكون النتيجــة غالبًــا حالــة مــن التَوهــان والضيــاع 
والتخبــط، وستفشــل احملاولــة عنــد أول منعطــف. أو أن يتحــرك الباحــث عــن 
التغيــر دون وضــع أهــداف كبــرة يســعى حنــو حتقيقهــا. ســتكون النتيجــة غالًبــا 
عشــوائية يف احلركــة تــؤدي إىل دمــار وختريــب البــى القدميــة أو إضعافهــا دون 
ينجــح يف هــدم  أنــه رمبــا  مــن ســابقه، أي  بديــل وأفضــل  بنــاء جديــد  إجيــاد 
الكيــان القــدمي لكنــه سيفشــل يف بنــاء كيــان آخــر أكثــر مائمــة مــن األول، 
وســيصبح شــريًدا بــا مــأوى. أو أن تكــون احلركــة انطاقًــا مــن واقــع معــروف 
وابجتــاه أهــداف واضحــة وحمــددة لكــن دون القــدرة علــى بلــورة هيــكل تنظيمــي 
وإفــراز قيــادة مركزيــة تنظــم احلركــة وتســخر الطاقــات وتوجــه اإلمــكاانت وتســتغل 
األدوات املتاحــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة. ســتكون النتيجــة غالبًــا صراعــات 
داخليــة تضعــف الصــف وتســمح للمرتبصــن ابلتغلغــل واســتغال التناقضــات 
واســتخدام املكــوانت ضــد بعضهــا ومبــا خيــدم أجنــدات وأهــداف اآلخريــن، 
ســتتحول اجلهــة الباحثــة عــن التغيــر إىل دميــة أبيــدي األطــراف األقــوى منهــا. 
ابلطبــع هنــاك الكثــر مــن العوامــل والتفاصيــل األخــرى الــي تتداخــل يف عمليــة 
التغيــر وتؤثــر علــى مســارها وحتتــاج إىل دراســة وحتليــل، لكنــي حاولــت أن 
أكثفهــا يف النقــاط الثاثــة املذكــورة لتشــكل اخلطــوط العريضــة والبوصلــة الازمــة 

الضيــق أو علــى  الشــخصي والعائلــي  املســتوى  تغيــر علــى  لبــدء أي عمليــة 
املســتوى االجتماعــي والثقــايف والسياســي واالســرتاتيجي الواســع. إن إمهــال أي 
من تلك الشــروط ســيحول اجلماعة الباحثة عن التغير تدرجيًيا إىل شــبه مرتزقة 
توضــع أمامهــا جــزرة يصعــب الوصــول هلــا وتفــي وقتهــا ابللهــاث خلفهــا دون 
جــدوى. وليــس مــن الضــرورة أن تكــون اجلــزرة مــااًل أو ســلطة، أحيــااًن تكــون 
اجلــزرة فكــرة أو حلًمــا. مــع الزمــن تتحــول اجلماعــة فعليًــا إىل أداة بيــد مجاعــات 
أخــرى تســعى أيًضــا إىل تغيــر ذات الواقــع ولكــن مبــا خيــدم أجنداهتــا وحيقــق 
أهدافهــا. وحينهــا فــإن خيبــة األمــل الــي قــد تصيــب هــذه اجلماعــة رمبــا تفــوق 
بكثــر خيبــة أملهــا مــن قســوة الواقــع الــي ســعت إىل تغيــره والثــورة عليــه. ابلطبــع 
ال ميكــن االدعــاء أن النجــاح حتمــي ملــن حيقــق هــذه الشــروط. فهــذه الشــروط 
الزمــة لكنهــا ليســت كافيــة للنجــاح. بدوهنــا الفشــل أكيــد. ومعهــا احتمــاالت 
النجــاح يف إحــداث التغيــر تصبــح كبــرة. وتبقــى إرادة الباحــث القويــة وعزميتــه 
هــذه  نقــص يف حتقيــق  أو  تــدارك أي خلــل  إعــادة  الصلبــة عامــًا مهًمــا يف 
الشــروط طاملــا هنــاك متســع مــن املــكان وفســحة مــن الزمــان وهامــش مــن الصــرب 
واجللــد وقــدر معقــول مــن الطمــوح يدفعــه إىل تصحيــح املســار وترميــم الفجــوات 
ومســابقة الزمــن قبــل فــوات األوان هبــدف تطويــر الواقــع وحتســن شــروط احليــاة 

فيــه واســتغال اللحظــة التارخييــة املناســبة إلحــداث التغيــر املطلــوب. 

د- معتز محمد زين

شروط البد منها لتغيير هادف
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Suriye devrimi Mart 2011’de diktatör rejime ve Esad’ın veraset yönetimine tepki olarak gerçekleşirken 
halk özgürlük, haysiyet, adalet ve eşitlik talep etmiştir. Esad rejimi, en temel haklarını talep eden bir 
halka karşı her türlü suç araçlarını kullanarak bir milyondan fazla sivili öldürdü ve rejimine karşı isyan 
eden tüm şehir ve kasabaları yok etmiştir. Dünya çapında on milyondan fazla yerinden edilmiş insan ve 
mülteci göç ederken, bir kısmı ülkelerine girmelerine izin veren Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve 
Avrupa ülkelerine sığınmıştır. Suriyeliler sığındıkları her yerde, kendilerini kabul eden ülkelere bağımlı 
kalmayı reddettiler. Bu nedenle ticarette, mesleklerde ve el sanatlarında ileri bir düzeye gelmeleri yanı 
sıra, dükkânlar, restoranlar açtılar ve sığındıkları ülkelere pek çok gelenek-görenek, örf-adet, yemek 
ve davranışlarını benimsettiler.  Onları kısıp engelleyen ve yaratıcılıklarını örtbas etmek için çalışan 
ölümcül bir rejimden kaçan deneyimli, yetkili kişiler, insan gücünü teşkil eden bilim adamları ve dâhiler, 
iltica ettikleri ülkelerde  en harika becerilerini göstererek çalışmalarında mükemmelle ulaştılar. Hızlı bir 
şekilde uyum sağlayarak ev sahibi ülkenin dilini öğrenme ve edinme becerileriyle öne çıkmışlardır. Su-
riyelilerin üstünlüğünü ve mükemmelliğini ortaya koyan sonuçlar, sığındıkları ülkeleri onlara tutunmaya 
ve onları onurlandırmaya ve onlara daha fazla başarı ve şans için fırsatlar sunmaya sevk etmiştir. İşrak 
Gazetesi, Suriye devrimi ve asil hedefleri ile ilgili öne çıkan duruşuyla Türkiye, Mısır, Ürdün, Fransa ve 
Avrupa’nın geri kalanında Suriye’nin başarı öykülerinden örnekler neşr edecektir.
Muhammed El Dağıstani’nin Fransa’daki Başarı Öyküsü
Muhammed, hayatta mücadele ettiği ve başardığı hedeflerini özetlerken Lyon Üniversitesi 1’den Ec-
zacılık Klinik Araştırma Yüksek Lisansı bitirdiğine dair başarısını bize anlattı. Şöyle ki: 
Fransa’nın Lyon kentine vardığımızdan beri, Muhammed’in de suçlu Esad rejimine karşı bir tavır içinde 
olduğunu gördük ve devrimi başarılı kılmak için hevesli ve istekli olduğuna şahit olduk. Onunla tekrar-
ladığımız görüşmelerde, onunla ilgili bilgimizi derinleştirdik ve kendisinde Suriyelileri temsil eden saf 
ve şanlı Suriyeli genç için ideal bir model bulduk. O, Suriye devriminin Özgürlük ve Onur Devrimi’nin 
parlayan bir yüzüdür.
Muhammed El Dağıstani (27 yaşında) 2011 yılında Şam Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği öğrencisi-
ydi. Suriye rejimine karşı gösterilerin başlamasıyla birlikte Şam Üniversitesi’ndeki oturma eylemlerin-
den birine katıldı. Oturma eylemi, güvenlik servislerinin şiddetine karşı bir protesto idi. Ancak oturma 
eylemi sırasında Muhammed ve arkadaşları çok dövüldü. Bu yüzden tutuklanma korkusuyla eve gidip 
evinden dışarı çıkmamaya mecbur kaldı.
2013 yılında ailesi onu Suriye’den Ürdün’e getirmeyi başardı. Ürdün’de Eczacılık Fakültesine girdi 
ve 2018’de üstün bir derece ile mezun oldu. Muhammed, öğrenimi sırasında oldukça büyük bir yekun 
tutan eğitim masraflarını karşılamak için Pazar yerinde kıyafet satmaktaydı. Sonra öğrencilere özel ders 
vermeye başladı. Eczacılık öğrencileri ve bazı tıp fakültesi öğrencileri, tıp ve diş hekimliği öğrencileri ile 
ilk ve ortaokul öğrencileri vb. bir kesime özel ders verdi.  Üniversite eğitimini güvence altına almak için 
Alman bir araştırmacıyla ve Hollandalı bir kuruluşun arşivleme bölümünde araştırma görevlisi olarak 
çalıştı. Ardından 2018’de Ürdün’deki Philadelphia Üniversitesi’nden mükemmel bir derece ile mezun 
oldu.
Çünkü Ürdün’de yaşam kolay değildir ve hayat orada bir meydan okumaydı adeta! Muhammed bu mey-
dan okumayı kabul etti. Zor koşulların, yabancılaşmanın ve sığınmacı dünyasına ait olmanın üstesinden 
geldi ve başarılı da oldu ve iyi ve belirgin bir başarı elde etti.
Muhammed’in ailesi 2018’de Fransa’ya geldi ve hemen Lyon Üniversitesi 2’de Fransızca öğrenmeye 
başladı. Sığınmacı olarak Fransa’ya geldikten birkaç ay sonra, ileri bir seviyeye ulaşmayı başardı. Fran-
sa’nın tıp alanında ilk üniversitesi olan Lyon 1 Üniversitesi’nde klinik araştırma alanında yüksek lisans 
derecesi alması da uzun sürmedi. Master, altı aylık bir teorik çalışma ve altı aylık bir pratik çalışma 
gerektirmektedir. Yüksek lisans derecesinin bitiminden sonra, Gro Nobel’de Kayentis adlı eğitim al-
dığı şirket ile bir iş sözleşmesi imzalayabildi. Muhammed’in Fransa’daki başarı öyküsünde birden fazla 
işaret ve ibret vardır. Şöyle ki: Suriye rejiminin protestoculara yönelik şiddeti, Muhammed’in eğitimini 
ve kayıtlı olduğu şubeyi terk etmesine yol açmıştır. Diğer taraftan Suriye rejiminin halkına uyguladığı 
şiddet, Suriye’ye büyük yetenekler kaybettirdi. Çeşitli alanlardaki bu yetenekler Fransa’ya ve diğer Arap 
ülkelerine kayıp gitmesine neden olmuştur.  Muhammed şöyle demektedir: Üniversite çalışmalarıma 
2011 yılında başladım ve dört farklı üniversitede okudum. Şam Üniversitesi - Philadelphia Üniversitesi; 
Ürdün Eczacılıktan - Lyon Üniversitesi Fransızca Dilinde 2 Diploma - Lyon Üniversitesi Klinik Araştır-
malarda 1 Master. Artı hala hırsım var, önümüzdeki yıl ikinci bir master daha yapmayı düşünüyorum. 
Dahası Muhammed bir klinik araştırma projesinin başkan yardımcısı olarak bir Fransız şirketi ile kalıcı 
bir iş sözleşmesi imzalamış ve hayatta yeni bir adım atmıştır. Ayrıca Muhammed, “Eğitim ve yüksek 
lisans eğitimim süresince beni misafir eden şirketle kalıcı bir iş sözleşmesine sahip olmaktan gurur 
duyuyorum ve klinik araştırma departmanı ekibine katıldığım için çok mutluyum.” diye sözlerine ekledi. 
 Neden fransa’dasın?
Çünkü diktatör Esad rejiminde sadece bir figür olmak istemiyordum. Esad hapishanelerinde öldürülen 
şehitlerin binlerce fotoğrafı gözümün önüne gelmektedir. Onlar ki diktatörün kontrolü ve yozlaşmış 
hükümeti olmadan sadece düzgün, özgür ve normal bir yaşam talep etmişlerdi. Gerçek şu ki; aynı şey-
leri yaşamadan ve aynı şekilde ölümü tatmadan hiç kimse halkın başına gelenleri ve Suriye hapishan-
elerindeki acının derecesini asla hissedemez! Suriyelilerin kanı çok ucuzlaştı. Cehalet her geçen gün 
büyümekte ve insanların gözlerini kör etmiş durumdadır. Yakarak yıkarak şehirlerimizi yok edebilirler 
ama anılarımızı silemezler. Asla unutmayacağız ve zalimleri asla affetmeyeceğimiz!
Son olarak; Başarınız için tebrikler Muhammed! Sizi ve sizin gibileri tebrik ediyor, sizlere ve tüm Özgür 
Suriyelilere başarılarına yeni başarılar eklemek ve her zaman mükemmel olmak dileğiyle!..

ي
ك

ي تر
عرب

قامت الثورة السورية يف شهر آذار 2011 رداً على دكتاتورية النظام وحكم التوريث األسدي، وطالبت ابحلرية 
والكرامة والعدل واملســاواة.

مــارس النظــام األســدي كل وســائل االجــرام حبــق شــعب طالــب أببســط حقوقــه، فقتــل أكثــر مــن مليــون مــدين 
ودمــر مجيــع املــدن والبلــدات الــي اثرت علــى نظامــه، وشــرد أكثــر مــن عشــرة مايــن بــن انزح والجــئ توزعــوا 
يف أرجــاء الكــرة األرضيــة، بعضهــم جلــأ إىل البلــدان العربيــة الــي مسحــت هلــم بدخوهلــا وكذلــك إىل تركيــا والــدول 

األوربيــة.
يف كل مــكان جلــأ الســوريون إليــه رفضــوا أن يكونــوا عالــة علــى الــدول الــي اســتقبلتهم فربعــوا ابلتجــارة واملهــن 
واحلــرف اليدويــة وفتحــوا املتاجــر واملطاعــم وأضافــوا الكثــر مــن عاداهتــم وطعامهــم وســلوكهم إىل البلــدان الــي جلــأوا 

إليهــا.
 اخلــربات والكفــاءات والطاقــات البشــرية والعلمــاء والعباقــرة الذيــن هربــوا مــن نظــام قاتــل عمــل علــى حتجيمهــم 
ودفــن إبداعاهتــم، ويف بلــدان اللجــوء أظهــروا أروع مــا لديهــم فتفوقــوا يف دراســتهم ومتيــزوا يف ســرعة اندماجهــم 
وقدرهتــم علــى التعليــم واكتســاب لغــة البلــد املضيــف، النتائــج الــي تعلــن عــن تفــوق الســوريون ومتيزهــم تدفــع الــدول 

للتمســك هبــم وتكرميهــم، وإاتحــة الفــرص أمامهــم للمزيــد مــن النجــاح والتألــق.
صحيفــة إشــراق الســباقة يف وقوفهــا مــع الثــورة الســورية وأهدافهــا النبيلــة، ســتكتب عــن منــاذج مــن قصــص جنــاح 

الســورين يف تركيــا ومصــر واألردن وفرنســا وبقيــة الــدول األوربيــة.
قصة جناح )حممد الداغستاين( يف فرنسا

أعلــن حممــد عــن جناحــه وحصولــه علــى ماجســتر يف الصيدلــة أحبــاث ســريرية/ مــن جامعــة ليــون 1، ملخصــاً 
أهدافــه يف احليــاة الــي كافــح وجنــح مــن أجلهــا.

ومنــذ وصولنــا إىل مدينــة ليــون بفرنســا التقينــا بــه يف وقفــة ضــد النظــام األســدي اجملــرم، وكان مندفعــاً ومتحمســاً 
إلجنــاح الوقفــة، وخــال لقاءاتنــا املتكــررة معــه تعمقــت معرفتنــا بــه ووجــدان فيــه النمــوذج املثــايل للشــاب الســوري 

النقــي اجملــد الــذي ميثــل الســورين، وهــو وجــه متألــق للثــورة الســورية ثــورة احلريــة والكرامــة.
حممد الداغســتاين )27 ســنة( كان طالب هندســة مدنية يف جامعة دمشــق بســنة 2011، ومع بداية املظاهرات 
ضــّد النظــام الســوري، شــارك إبحــدى االعتصامــات جبامعــة دمشــق، كان االعتصــام عبــارة عــن احتجــاج علــى 
عنــف أجهــزة األمــن، لكــن خــال االعتصــام، تعــرض حممــد ورفاقــه للضــرب، ووقتهــا اضطــر للذهــاب والبقــاء يف 

بيتــه خوفــاً مــن االعتقــال.
يف عــام 2013 اســتطاعت عائلتــه أن خترجــه مــن ســوراي ابجتــاه األردن، ودخــل بكليــة الصيدلــة وختــرج منهــا يف 

عــام 2018 بدرجــة ممتــاز.
خــال دراســته، كان حممــد يشــتغل لتأمــن مصاريــف الدارســة الــي كانــت كبــرة، فاشــتغل ببيــع املابــس، وبعدهــا 
اجتــه إلعطــاء دروس خصوصيــة للطــاب، طــاب صيدلــة، وبعــض طــاب الكليــات الطبيــة مــن طــب بشــري 
وطــب أســنان، ولطــاب االبتدائــي واالعــدادي، وعمــل كمســاعد ابحــث مــع ابحثــة أملانيــة، وبقســم األرشــفة 

مبنظمــة هولنديــة، لتأمــن أقســاط اجلامعــة وختــرج ابل 2018 مبعــدل امتيــاز مــن جامعــة فيادلفيــا ابألردن.
ألن احليــاة يف األردن ليســت ســهلة، وكانــت عبــارة عــن حتــّدي، وحممــد قبــل هــذا التحــدي وتغلــب علــى الظــروف 

الصعبــة والغربــة وعــامل اللجــوء فيهــا وجنــح، وجنــح بشــكل جيــد ومميــز.
بســنة 2018، وصلــت عائلتــه إىل فرنســا، فبــدأ فــوراً بدراســة اللغــة الفرنســية يف جامعــة ليــون 2 وبعــد شــهور قليلــة 
مــن الوصــول لبلــد اللجــوء اســتطاع وبفــرتة قياســية نيــل مســتوى متقــدم، واحلصــول علــى ماجســتر ختصــص أحبــاث 

ســريرية يف جامعــة ليــون 1، وهــي اجلامعــة األوىل يف فرنســا يف التخصصــات الطبيــة.
املاســرت يتطلــب دراســة ســتة أشــهر نظــري وســتة أشــهر عملــي، وبعــد هنايــة املاســرت، اســتطاع احلصــول علــى عقــد 

عمــل مــع الشــركة الــي تــدرب فيهــا، وامسهــا )Kayentis( يف مدينــة غــرو نوبــل.
قصــة جنــاح حممــد يف فرنســا فيهــا أكثــر مــن إشــارة وفكــرة: عنــف النظــام الســوري ضــّد املتظاهريــن دفــع حممــد لــرتك 
دراســته والفــرع الــذي كان مســجا فيــه، وعنــف النظــام الســوري دفــع ســوراي لتخســر طــاابً ميتلكــون قــدرات كبــرة 

وعظيمــة ويف جمــاالت متنوعــة، قــدرات اســتفادت منهــا فرنســا وغرهــا مــن الــدول العربيــة ودول أوراب.
يقول: )بدأت دراسي اجلامعية من 2011، ودرست أبربع جامعات خمتلفة

جامعــة دمشــق - جامعــة فيادلفيــا األردن خترجــت صيدلــة - جامعــة ليــون 2 دبلــوم لغــة فرنســية - جامعــة ليــون 
1 ماســرت حبــوث ســريرية، ولــدي طمــوح ابحلصــول علــى ماســرت اثين الســنة القادمــة(. 

حصــل علــى عقــد عمــل دائــم بشــركة فرنســية مبنصــب مســاعد رئيــس مشــروع ابألحبــاث ســريرية وبــدأ خبطــوة 
ابحليــاة. جديــدة 

وقــال: )فخــور حبصــويل علــى عقــد عمــل دائــم مــع الشــركة الــي اســتضافتي خــال فــرتة التدريــب وفــرتة دراســي 
للماجســتر، وســعيد جــداً ابالنضمــام اىل فريــق إدارة االحبــاث الســريرية(.

ملاذا أنت يف فرنسا؟
ألين ال أريــد أن أكــون جمــرد رقــم يف نظــام الديكتاتــور األســدي، آالف الصــور تاحقــي لشــهداء يقتلــون يف 
الســجون األســدية ألهنــم فقــط طالبــوا ابلعيــش الكــرمي واحليــاة الطبيعيــة احلــرة بــدون ســيطرة الدكتاتــور األســد 
وحكومتــه الفاســدة، لــن يســتطيع أحــد أن يشــعر مبــا حيــدث معهــم قبــل املــوت، ودرجــة األمل يف الســجون الســورية.
الــدم الســوري صــار رخيصــاً جــداً، واجلهــل يومــاً بعــد يــوم يكــرب ويعمــي عيــون النــاس، ميكنهــم تدمــر مدننــا، ولكــن 

ال ميكنهــم حمــو ذكرايتنــا، لــن ننســى أبــداً، لــن نســامح أبــداً.
أخــراً: مــربوك جناحــك اي حممــد، مــربوك لــك وألمثالــك، وكل األمنيــات لــك ولــكل الســورين األحــرار ابالســتمرار 

والتفــوق دومــاً. 

Suriyelinin Fransa’daki Başarı Öyküsü (1)
قصة نجاح سوري في فرنسا )1(
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İsveç’te bir kez daha yaygın öfke ve şiddet duygularını alevlendiren ırkçı ve kin dolu bir eylem 
gerçekleşti. Gerçekleşen her eylem tepki uyandırarak dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin çatışmasını 
körüklemektedir. Bu utanç verici eylemle yenilenen bir tartışma, mukaddesata bir saldırıdır.  Dinleri, 
özellikle de gerçek İslam dinini hor gören bir eylemdir. İsveç’te Danimarkalı ırkçı bir genç, Kur’an-ı 
Kerim’i halkın gözü önünde yaktı ve görüntüleri YouTube kanalında yayınladı. Arap ve İslam âlemi, 
kınama ve slogan atma dışında, kamu mallarını kırma, yakma ve sabote etme eylemleri de dâhil olmak 
üzere tepkilerini ortaya koymaktan başka bir şey yapmadılar. 
Bir milyardan fazla Müslümanın mukaddes kitabına yapılan bu saldırı gerçekleştiğinde kesinlikle 
kınanacaktır. 2005’te Danimarka gazetesi Peygamber efendimize hakaret eden karikatür çizimi ve 
2012’de gösterilen iğrenç Amerikan filminde olduğu gibi, Batı dünyasından geçtiğimiz yıllarda ben-
zer saldırılar yapılmıştır. Hollanda’da yayınlanan iğrenç filmin yönetmeni Faslı bir göçmen tarafından 
öldürüldü.  2017 yılında ocak ayın sonunda Kanada’da mescitte ibadet edenlere yönelik skandal saldırı 
gerçekleşti. Bu bağlamda Batı’nın Müslümanlara saldırıları arasında İsveç’teki ve diğer Avrupa ülkel-
erindeki birkaç camiyi yakma ve İslami merkezlere saldırı girişimlerinden bahsetmeye bile gerek yok 
diye düşünüyorum. Yine de konuyu tartışmak ve bir netçiye varıp birkaç önemli noktaya değinmek 
gerekmektedir:
1-Son on yıl içinde Batı toplumunda ırkçı ve aşırılık akımlarının yükselişi ve ötekinin reddedilmesi, 
göçmenlere ve beyaz olmayan insanlara 
karşı gittikçe artan bir öfke oluşmuştur. 
Bunun sebebi; hoşgörülü ve insani bir 
karakter taşıyan sol ve sosyalist akım-
ların sahadan çekilmesidir. Batı, mülte-
cileri en büyük sorun ve toplumların 
kimliğine, demografik yapılarını ve 
genel toplum kültürüne ciddi bir tehdit 
olarak görmektedir. Göçlerdeki artış, 3. 
Dünya sistemlerin başarısızlığının bir 
sonucu olarak Kuzey ve Güney arasın-
daki savaşlar ve farklılıklardan kaynak-
lanan çatışmalardan kaynaklanmıştır. 
Bununla birlikte Batı’nın politikaları 
kabul edilemez bir durumdadır.  Suriye, 
Irak, Libya, Yemen ve diğer çatışma ve 
gerilim bölgelerinde Batı’nın işgal, he-
gemonya, sömürü ve talanlarına şahit 
olduk.  
2-Bölgede bazı İslami grupların hak 
olan dinimizin imajını bozan politikaları 
mevcuttur. IŞİD, El Nusra, El Kaide ve 
birçok İslami cihatçı örgüt gibi hak olan 
dinimizi ve toplumumuza kötü izlenim-
ler vermiştir. Ek olarak, Batı’daki yeni 
göçmenlerin davranışları ve gittikleri 
toplumlarda yaşam tarzı ve davranışları 
açısından sıra dışı olan ve hukuka aykırı davranışların yansıması olumsuz şekilde olmuştur.  
3. Son yıllarda Batıda istihbarat servisleri, siyasi departmanlar, araştırma merkezleri, medyanın orga-
nize ettiği ve bu kurumlar tarafından planlanan çatışmalar bölgeye servis edilmektedir. Batı, Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü, parçalanması ve Doğu-Batı savaşlarından sonra İslam’a ve Müslümanlara geniş ve 
kapsamlı saldırılarılar düzenlenmiştir. Hepimiz “tarihin sonu, medeniyetler çatışması” ve Amerika’da 
Hıristiyan akımının ortaya çıkışı ve artan etkisi ve gücü hakkında söylenenleri biliyoruz.
Kur’an’ı kerimin yakılası, topluluklar arasında yangını körüklediği, bu topluluklara ve geleceklerine 
asla hizmet etmediği ve onları yeni toplumlarına entegrasyon fırsatlarından mahrum bırakacağı anlaşıl-
malıdır. Bu olayları kendi lehimize çevirmek için ve bu insanlarının genel zihniyetini değiştirmek için 
fırsatlar aramalıyız. Ayrıca, bu aşırılık yanlısı fenomenleri azaltmak için kültürlerini anlayan ve onlar-
la diyalog diline hâkim olan bu toplumlarda güçlü kurumlar oluşturmaya ihtiyacımız vardır. Bu, bizi 
yakından ilgilendiren adalet, demokrasi ve başkalarına saygı gibi birçok seçeneğin çözülmesini talep 
eden toplumlarımızla yakından ilgilidir. Belki de bizim çeşitli biçimlerde, batıda ve bölgemizde birbirini 
izleyen dalgalar halinde devam eden Arap Baharı devrimleri için gelecekte büyük ufuklar açabilecektir. 
Bu nefret dolu acı veren çirkin eylem kınanmalıdır. Ancak, buna karşı aşırı tepki göstermek akıllıca 
olmayabilir.  Pek çok farklı biçimde ve bu tarz ve alanda dini küçümseyenlere karşı koymak için başka 
araçlar ve çalışmalar bulmak gerekmektedir. Bölgemizde topluluklar arasında en kötü ve en küstah 
olan şey savaşa kutsal ve dini amaç kazandırmaya çalışmaktır. Bu çirkin eylemlerin arkasında ne kadar 
gizlenmeye çalışırsanız çalışın yani saçma bir çizgi film, karikatür,  ya da sanattan yoksun bir filmden, 
ya da kendi toplumunun saygısını yitirmiş ırkçı biri tarafından Kuran’ı kerimin yakılmasından daha 
tehlikeli olan  niyetiniz bir gün ortaya çıkacaktır. 

مــرة أخــرى تصــرف عنصــري، حاقــد، يؤجــج مشــاعر غضــب وعنــف واســعة، وكامهــا، الفعــل ورد الفعــل، 
يذكيــان صــراع األداين والثقافــات واحلضــارات، مــا يفتــح نقاشــاً مــا فتــئ يتجــدد مــع كل فعــل شــائن، أو 

تصــرف فيــه إســاءة للــذات اإلهليــة، أو ازدراء لــألداين، وحتديــداً للديــن اإلســامي احلنيــف.
هــذه املــرة وقعــت الواقعــة يف الســويد حيــث أحــرق دمناركــي عنصــري القــرآن الكــرمي أمــام العامــة مــن النــاس، 
ووثقــه بفيديــو نشــر علــى اليوتيــوب، مــا اســتدعى ردود فعــل واســعة مــن أبنــاء اجلاليتــن العربيــة واإلســامية، 

مشلــت عــدا عــن اإلدانــة والشــجب أعمــال كســر وحــرق وختريــب للممتلــكات العامــة.
هــذا التصــرف حبــق الكتــاب املقــدس ملــا يزيــد علــى مليــار مســلم مــدان قطعــاً، وأييت يف ســياق تصرفــات شــبيهة 
خــال الســنوات املاضيــة، مــن رســوم الكاريكاتــر املســيئة للرســول الكــرمي، يف إحــدى الصحــف الدمناركيــة، 
عــام 2005، وعــرض الفيلــم األمركــي املقــزز يف عــام 2012، وقبلــه الفيلــم اهلولنــدي الــذي قتــل خمرجــه علــى 
يــد مهاجــر مغــريب، إىل االعتــداء الكبــر والفاضــح علــى املصلــن يف أحــد مســاجد كنــدا يف هنايــة ينايــر/ كانــون 
اثين 2017، انهيــك عــن حمــاوالت إحــراق عــدد مــن املســاجد واالعتــداء علــى مراكــز إســامية يف الســويد 

نفســها، وغرهــا مــن الــدول األوربيــة.
إن مناقشة األمر، ووضعه يف سياقه يستدعي تسجيل عدة نقاط مهمة: 

1- تنامــي التيــارات العنصريــة يف اجملتمعــات الغربيــة، وصعــود تيــارات التطــرف ورفــض اآلخــر، يف مقابــل 
تراجــع تيــارات اليســار واالشــرتاكية الــي محلــت طابًعــا تســاحمًيا وإنســانياً أكــرب وأوســع جتــاه املهاجريــن وامللونــن 

الذيــن زادت نســبتهم يف العقــود األخــرة، 
اعتقــاد  مــع  مشــاكلهم،  وحيملوهنــم كل 
صحيــح، إىل حــد كبــر، بتهديــد جــدي 
وتركيبتهــا  اجملتمعــات  تلــك  هبويــة  حييــق 
للمجتمــع،  العامــة  والثقافــة  الســكانية 
ومــرد اهلجــرات املتزايــدة ابلطبــع احلــروب 
والفروقــات بــن الشــمال واجلنــوب نتيجــة 
الثالــث،  العــامل  يف  الوطنيــة  النظــم  فشــل 
وسياســات الغــرب نفســه الــي ال ميكــن 
يف  ذلــك  علــى  وشــاهدان  أبــداً،  تربئتهــا 
ســورية والعــراق وليبيــا واليمــن، وغرهــا مــن 
مناطــق الصــراع والتوتــر، إضافــة لألطمــاع 
واالســتغال  واهليمنــة  الســيطرة  يف 

والتوســع  .
يف  اجلماعــات  بعــض  سياســات   -2
ديننــا  صــورة  شــوهت  الــي  منطقتنــا 
احلنيــف، وأعطــت انطباعــات ســيئة عــن 
والنصــرة  كداعــش  وجمتمعاتنــا،  ثقافتنــا 
التنظيمــات  مــن  وكثــر  والقاعــدة، 
اجلهاديــة االســامية، عــدا عــن تصرفــات 
كثــر مــن املهاجريــن اجلــدد اخلارجــة عــن 
أمنــاط  جلهــة  اجملتمعــات  تلــك  مألــوف 
احليــاة والســلوك، والتجــاوز علــى القانــون. 

3- العمــل املنظــم واملخطــط مــن قبــل دوائــر اســتخباراتية وسياســية ومراكــز أحبــاث ووســائل إعــام، يف الغــرب، 
يف العقــود األخــرة، اشــتغلت، وتشــتغل، علــى خلــق صراعــات، وتغذيــة نزعــات عدوانيــة وجــدت ضالتهــا يف 
االســام واملســلمن وجغرافيتهــم الواســعة واملمتــدة، بديــاً عــن الصــراع الــذي عاشــه العــامل بــن املعســكرين 
الشــرقي والغــريب، الــذي انتهــى بســقوط االحتــاد الســوفيي، وتفككــه، وهزميــة منوذجــه ابلكامــل. وكلنــا يعــرف 
مــا قيــل عــن »هنايــة التاريــخ« و«صــراع احلضــارات« وظهــور التيــار املســيحي املتصهــن يف أمــركا وتزايــد نفــوذه 

وقوتــه.
ابلعــودة إىل الواقعــة، البــد مــن اإلشــارة إىل أن رد الفعــل عليهــا يصــب الزيــت علــى النــار، وال خيــدم أبــًدا هــذه 
اجلاليــات ومســتقبلها، ويعــدم فــرص اندماجهــا يف جمتمعاهتــا اجلديــدة، والتأثــر فيهــا لصــاحل قضــاايان العديــدة، 

مبــا يوفــر فــرص تبديــل الذهنيــة العامــة ألبنــاء تلــك اجملتمعــات.
إن حاجتنــا ماســة، وكبــرة، خللــق مؤسســات قويــة يف تلــك اجملتمعــات تفهــم ثقافتهــا وتتقــن لغــة احلــوار معهــا، 
للحــد مــن هــذه الظواهــر املتطرفــة، أو وقفهــا، وهــذا علــى صلــة وثيقــة مبجتمعاتنــا نفســها املطالبــة حبســم كثــر 
مــن خياراهتــا، ومنهــا قضيــة العدالــة والدميقراطيــة واحــرتام اآلخــر، ولعــل ثــورات الربيــع العــريب املســتمرة أبشــكال 

خمتلفــة، هنــا وهنــاك، وعــرب موجــات متتاليــة، تســتطيع أن تفتــح آفاقــا كبــرة علــى املســتقبل.
الفعــل مــدان وكريــه، حاقــد ومــؤمل، ورد الفعــل عليــه غــر عقــاين، وحيتــاج البحــث عــن أدوات أخــرى ملواجهــة 
هــذا االزدراء الديــي املتكــرر، الــذي يتخــذ أشــكااًل متعــددة وأمناطًــا خمتلفــة، أوقحهــا احلــروب علــى شــعوبنا 
ومنطقتنــا وإعطائهــا طابًعــا دينيًــا مقدًســا، مهمــا متــت حماولــة إخفــاء ذلــك وتغليفــه بشــعارات وقيــم أخــرى، 
وهــي يف العمــق أخطــر مــن رســم كاريكاتــري ســخيف، أو فيلــم ســاقط فنًيــا ومجاهــراًي، أو مــن حــرق القــرآن 

علــى يــد عنصــري اتفــه، ال حيظــى ابالحــرتام حــى مــن أبنــاء جمتمعــه نفســه.

Abdurrahman Halife

İsveç’te Kur’an’ı Kerim’i Yakmak! Yeni bir Irkçı Hareket!..
حرق القرآن في السويد فعل عنصري جديد

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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الصراعــات التشــاركية الــي حتــدث يف شــرق املتوســط ليســت ابألمــر اجلديــد. ســواء دول البحــر املتوســط وكذلــك محيــع القــوى 
الــي ترمــق أبعينهــا طــرق التجاريــة األوروآســيوية؛ تعتــرب جــزًءا مــن املنافســة القائمــة علــى املتوســط عــرب التاريــخ. لطاملــا كان وال 
يــزال املتوســط قلــب العــامل القــدمي، وعلــى الرغــم مــن فقدانــه جلــزء مــن أمهيتــه عقــب اكتشــاف القــارة األمريكيــة، إال أنــه اســتعاد 
أمهيتــه املفقــودة خــال بضعــة قــرون. بــل جنــد هــذه املــرة أن أمريــكا ذاهتــا انضمــت لنــادي املنافســة الــذي حتولــت معــه منطقــة 

املتوســط إىل ســاحة صــراع أكــرب ممــا مضــى.
تزامنًــا مــع التغــرات والتحــوالت السياســية يف أورواب وأمريــكا هنــاايت القــرن الثامــن عشــر، عــاد البحــر املتوســط إىل املقّدمــة 
علــى املســتوى العاملــي، مكتســًبا أمهيــة أقــوى ممــا قبــل. ممــا ال شــك فيــه أن فقــدان اإلمرباطوريــة العثمانيــة نفوذهــا تدرجييًّــا، 
إضافــة لعــدم قدرهتــا علــى توفــر األمــن البحــري؛ ســاهم يف جعــل البحــر املتوســط منطقــة صــراع بــن القــوى العظمــى. إال أن 
العامــل األبــرز متثــل يف أنشــطة الــدول األوروبيــة يف البحــث عــن أســواق ومســتعمرات خــارج القــارة األمريكيــة، إابن مرحلــة مــا 

بعــد الثــورة الصناعيــة.
أردت يف الواقــع أن أســتفتح املقــال هبــذه املقدمــة، إلثبــات أن التحريــض الفرنســي لليــوانن ضــد تركيــا يف البحــر املتوســط، إمنــا 

ينبــع مــن بنيــة حتتيــة اترخييــة. ولذلــك دعــوان نســتطرد بشــكل أكــرب حــول هــذا األمــر:
كانــت فرنســا وروســيا علــى حــد ســواء يف هنايــة القــرن الثامــن عشــر، تــراين أنــه مــن الضــروري التوجــه إىل البحــر املتوســط، مــن 
أجــل احلصــول علــى حصــة مــن التجــارة اهلنديــة. روســيا الــي كانــت حتلــم علــى الــدوام يف النــزول إىل امليــاه الســاخنة، أوقفــت 
تقدمهــا حنــو الشــمال واجلنــوب، وركــزت سياســاهتا علــى البحــر املتوســط. مل توفــر روســيا يف احلقيقــة وقًتــا الســتغال الفرصــة 
الــي ســنحت هلــا خــال »التمــرد اليــوانين« يف عهــد الدولــة العثمانيــة، حيــث متكنــت روســيا مــن اقتحــام املشــهد مســتندة إىل 
»معاهــدة كيتشــوك كاينارجــي« الــي أبرمتهــا مــع الدولــة العثمانيــة عــام 1774 وضمنــت هلــا محايــة األرثوذكــس، وليــس مــن 
قبيــل الصدفــة أن التمــرد الــذي أسســته منظمــة فيليكــي إيــرتاي يف »أوديســا«، كان مــن مجلــة مؤسســيه كذلــك أحــد مســاعدي 

القيصــر الروســي آنــذاك.
أمــا فرنســا فإهنــا قــد كانــت منــذ القــدم ال ســيما مــع التنــازالت الــي قدمهــا العثمانيــون، متــارس التجــارة يف البحــر املتوســط. إال 
أّن الثــورات واالضطــراابت الداخليــة مــن جانــب، وســيطرة اإلجنليــز علــى مضيــق جبــل طــارق وأتســيس مســتعمرات هلــم يف 
الشــرق األقصــى، شــكلت مجيًعــا ضربــة كبــرة ملصــاحل فرنســا يف البحــر املتوســط. كمــا كان وجــود مــا يقــرب مــن مثانيــة آالف 
ســفينة حتمــل العلــم الربيطــاين يف حبــر البلطيــق، مقابــل حــوايل عشــر ســفن فقــط تثــر احتقــان الفرنســين إىل حــد كبــر. وألّن 
فرنســا مل تكــن هلــا الكلمــة العليــا يف حبــر البلطيــق، ابتعــدت عــن منافســة الــدول األوروبيــة األخــرى، ووقعــت يف حلــم أتســيس 
إمرباطوريــة. وحســب اخلطــة؛ فإهنــا بعــد النــزول حنــو البحــر املتوســط والســيطرة علــى إيطاليــا ومــا حوهلــا فإهنــا ســتكون قــد أغلقــت 
طريــق بريطانيــا الــذي ميتــد مــن اهلنــد إىل الشــرق األقصــى. وقــد كانــت تفعــل ذلــك نيابــة عــن اإلمرباطوريــة العثمانيــة، الــي كانــت 
تدعــي أهنــا صديــق هلــا منــذ قــرون عديــدة. وبعبــارة أخــرى كانــت يف ذلــك الوقــت ختــون الصداقــة الــي تزعمهــا، كمــا تقــف اليــوم 

ضــد التحالــف املفــرتض ضمــن حلــف الناتــو.
مــن أجــل التمتــع ابلتحــرك حبريــة كاملــة يف البحــر املتوســط، وضعــت فرنســا نصــب عينهــا أخــذ مناطــق اســرتاتيجية وغنيــة كانــت 
اتبعــة للدولــة العثمانيــة كاجلــزر الســبع، وألبانيــا، وبيلوبونيــز، وداملاطيــة، والبندقيــة. وابلفعــل بــدأت خطتهــا يف احتــال اجلــزر 
الســبع، ومــن مث شــقت طريقهــا حنــو ســوراي ومصــر، ومل يوقفهــا إال اهلزميــة الفادحــة الــي تلقتهــا علــى يــد قــوات أمحــد ابشــا 
املعــروف ابلســفاح يف عــّكا. تلقــت اهلزميــة وســرعان مــا هربــت إال أهنــا ســرعان مــا اكتشــفت اليواننيــن الذيــن اســتخدمتهم 
لتحقيــق أهدافهــا يف البحــر املتوســط. علــى الرغــم مــن أن اليواننيــن األرثوذوكــس كانــوا يفكــرون بطريقــة خمتلفــة، إال أهنــا وجــدت 
طلبهــا عنــد الاتــن الذيــن يقيمــون يف اجلــزر، إضافــة لبعــض الســكان األصليــن الذيــن حتولــوا إىل املذهــب الكاثوليكــي. وعلــى 
الرغــم مــن أن التمــرد اليــوانين ضــد الدولــة العثمانيــة بــدأ علــى يــد روســيا، إال أن تعيــن شــخص كاثوليكــي علــى رأس أول 
حكومــة يواننيــة يشــر إىل مــدى الــدور الــذي قامــت هبــا فرنســا. وعلــى الرغــم مــن أن اليواننيــن معظمهــم مــن األرثوذوكــس إال 
أهنــم وجــدوا أنفســهم قــد اخندعــوا ابخلطــاب املنافــق للثــورة الفرنســية، فخانــوا مذهبهــم الــذي كان عامــًا يف حتديــد هويتهــم، 
وخنعــوا لــإلذالل الفرنســي. وبعبــارة أخــرى، لطاملــا كان الــروم واليــوانن منــذ أتسيســها لعبــة فرنســا ومصاحلهــا يف البحــر املتوســط.
مــا حيــدث اليــوم ليــس بعيــًدا عــن ذلــك املاضــي. حيــاول الرئيــس الفرنســي ماكــرون احملاصــر مــن الداخــل والعاجــز اقتصــادايًّ أن 
يكــون »انبليــون« عصــره يف البحــر املتوســط، مــن خــال اســتخدام اليــوانن وجمموعــة مــن مصاحلــه يف بــاد الشــرق. ماكــرون 
الــذي أعلــن منــذ توليــه منصبــه عــن »مــوت دماغــي حللــف الناتــو«، وتنصيــب نفســه حارًســا لاحتــاد األورويب؛ حيــاول مــن 
جانــب حتييــد أدوار الفاعلــن اآلخريــن يف االحتــاد، ومــن جانــب آخــر القضــاء علــى أهــم حليــف للناتــو يعــي تركيــا، مــن أجــل 
إعــان إمرباطوريتــه اخلاصــة. مــن انحيــة أخــرى جيــدر القــول أّن سياســة ترامــب القائمــة علــى رؤيــة الناتــو كعــبء علــى اقتصادهــا، 

تدعــم ماكــرون ضمنيًّــا.
من السهل بدء حرب يف البحر املتوسط، إال أّن استمرارها وأتسيس سام من جديد أمر صعب.

أواًل، حتتــاج اليــوانن الــي ســتتحمل الضــرر األكــرب مــن هــذه اللعبــة، أن تعــي ذلــك، وأن تتوقــف عــن اجللبــة الــي تثرهــا. وهنــاك 
مهمــة كبــرة تقــع علــى عاتــق تركيــا. مــن املؤكــد أنــه ال اليــوانن وال حاملــة الطائــرات الفرنســية كذلــك ســتؤثر شــيًئا علــى تركيــا، 

إال أن تركيــا كدولــة عظمــى عليهــا أن تتصــرف برابطــة جــأش.
إن أي صــراع سينشــب يف البحــر املتوســط، لــن يكــون فيــه طــرف رابــح، ال اليــوانن الــي حتــاول أن تبــدو قويــة، وال تركيــا الــي 
هــي حمقــة يف مطالبهــا مئــة يف املئــة وفــق منظــور القانــون الــدويل. ولــن يربــح ســوى منتجــو أســلحة اجليــل اجلديــد، إضافــة ألولئــك 
الذيــن يريــدون وضــع العراقيــل أمــام تركيــا. ال شــك أن تركيــا تــدرك ذلــك جيــًدا، وهــذا واضــح مــن دعواهتــا للحــوار الــي أرســلتها 

ســواء عــرب وزيــر خارجيتهــا أو رئيســها.
إن التاريــخ يظهــر لنــا عــرب مئــات بــل آالف األمثلــة، أن معظــم احلــروب حينمــا تنشــب، ال تكــون انبعــة مــن إرادة الدولــة بــل 
مــن إرادة بعــض املغامريــن فحســب. ولذلــك الســبب إىل جانــب اســتعدادها حلــرب ال هنايــة هلــا، فــإن علــى تركيــا يف الوقــت 

ذاتــه أن حتافــظ علــى إرادهتــا القويــة الســاعية للســام دون االجنــرار لطيــش اآلخريــن. 

Akdeniz’de yaşanan paylaşım kavgası yeni değildir. Gerek Akdeniz ülkeleri ve gerekse Avrasya 
ticaretinde gözü olan bütün güçler tarih boyunca burada yaşanan rekabetin bir parçası olmuşlardır. 
Ne de olsa Akdeniz eski dünyanın kalbidir. Amerika kıtasının keşfinden sonra kısmen gündem-
den düşmüş olsa bile birkaç asır içinde yine eski önemine kavuşmuştur. Hatta bu sefer rekabete 
Amerika da dahil olmuş ve daha büyük bir çatışma alanına dönüşmüştür.
18. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Amerika’daki siyasi değişim ve dönüşümler Akdeniz’i yeniden 
dünya gündemine taşırken önemini daha da arttırmıştır. Kuşkusuz Osmanlı Devleti’nin gider-
ek güç kaybetmesi ve deniz güvenliğini sağlayamaz hale gelmesi de Akdeniz’in büyük güçler 
arasında bir çatışma alanı olmasına sebep olmuştur. Ancak asıl sebep sanayi inkılabı sonrasında 
geçtikleri aşamada Avrupa devletlerinin pazar, sömürge arayışları ve Amerika’nın da kıta dışın-
daki faaliyetleridir.
Bu girizgâhı Fransa’nın Yunanistan’ı Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kışkırtmasının tarihi alt 
yapısına vurgu yapmak için yaptım. Meseleyi biraz daha açalım:
Fransa ve Rusya, 18. yüzyılın sonlarında, Hindistan ticaretinden pay alabilmek için Akdeniz’e 
inmeyi zaruri görüyorlardı. Sürekli sıcak sulara inme rüyası gören Rusya’nın kuzey ve doğuya 
doğru ilerlemesi durmuş, bütün siyasetini, Akdeniz’e yoğunlaştırmıştı. Nitekim Rusya 1774 
Küçük Kaynarca Anlaşması’ndan elde ettiği Ortodoksları himaye gerekçesiyle Rum isyanını 
hazırlayanlara imkan sağlayacaktı. Rum isyanını başlatan Filiki Eterya’nın Odesa’da kurulması 
ve kurucularından birinin de Çar’ın yaverlerinden olması tesadüfi değildir.
Fransa Osmanlıların verdiği kapitülasyonlar ile eskiden beri Akdeniz’de ticaret yapıyordu. Ancak 
bir taraftan ihtilaller ve iç karışıklıklar diğer taraftan da İngiltere’nin Cebel-i Tarık Boğazı’nı 
eline geçirip Uzak Doğu’da koloniler kurması Fransa’nın Akdeniz’deki menfaatlerine büyük 
darbe indirmişti. 18. yüzyılın son çeyreğinde Baltık Denizi’nde dolaşan yaklaşık on gemisine 
karşılık, İngiliz bandırası taşıyan sekiz bine yakın geminin varlığı Fransa’yı kudurtuyordu. Baltık 
Denizi’nde söz sahibi sahip olamayan Fransa, diğer Avrupa devletlerinin rekabetinden uzaklaşıp 
-ihtilalin prensiplerine rağmen- bir imparatorluk kurma sevdasına düştü. Plana göre; Akdeniz’e 
inip, İtalya ve çevresini ele geçirdikten sonra İngiltere’nin Hindistan ile Uzakdoğu yolunu kapa-
tacaktı. Ve bunu da asırlardır kadim dostu olduğunu iddia etiği Osmanlı hesabına yapacaktı. Yani 
bugün NATO’daki ittifaka karşı olduğu gibi o gün de dostluğa ihanet edecekti.
Akdeniz’de serbest hareket emek isteyen Fransa, Osmanlı hâkimiyetindeki Arnavutluk, Mora, 
Dalmaçya ve Venedik topraklarından koparılmış Yedi Ada gibi zengin ve stratejik toprakları al-
mayı kafasına koydu. İşe bu süreçte, önce Yedi Ada’yı işgal etti, ardından Mısır ve Suriye’ye 
yöneldi. Cezzar Ahmet Paşa karşısında Akka’de aldığı büyük darbe ile bölgeden kaçtı ama Ak-
deniz’de sürekli kullanabileceği Rumları keşfetti. Ortodoks Rumlar, farklı düşünseler de ada-
lardaki Latinleri ve Katolik mezhebine dönen bazı yerlileri kullanıp hedefine varmaya çalıştı. 
Osmanlı’ya karşı Rum isyanını Rusların başlattıkları kabul edilse bile kurulan ilk Yunan hüküme-
tinin başına bir Katolik’in getirilmesi Fransa’nın rolünü gösteriyordu. Ortodoks olmalarına 
rağmen Fransız İhtilali’nin ikiyüzlü söylemlerine kanan bazı Rumlar da bu zillete katlanıp kim-
liklerini belirleyen mezheplerine ihanet etmişlerdir. Başka bir ifade ile Rumlar ve kuruluşundan 
itibaren Yunanistan, daima Fransa’nın oyuncağı ve Akdeniz’deki menfaatlerinin üssü olmuştur.
Bugün yaşananlar da bundan uzak değildir. Kendi içinde sıkışan ve ekonomisi daralan Fransa’nın 
çapsız lideri Macron, Akdeniz’de Yunanlıları ve Levanten bölgesindeki çıkar gruplarını kullanıp 
Napolyon olmaya soyunmuştur. İşbaşına geldiğinden beri “NATO’nun beyin ölümünü” ilan 
ederek AB bekçiliğine soyunan Macron; bir taraftan AB’nin diğer aktörlerini devre dışı bırak-
mak, diğer taraftan da NATO’nun en önemli ortağı Türkiye’yi bertaraf edip imparatorluğunu 
ilan etmeye niyetlenmiştir. NATO’nun varlığını kendi ekonomisi üzerinde bir yük olarak gören 
Trump’ın politikaları da zımnen Macron’u desteklemektedir.
Akdeniz’de savaş çıkarmak kolaydır. Ancak sürdürmek ve yeniden barışı tesis etmek zordur. 
Öncelikle, en büyük zararı görecek olan Yunanistan’ın bunu bilmesi ve alışkın olduğu yayga-
racılığı bırakması gerekmektedir. Türkiye’ye de büyük görev düşmektedir. Doğrudan Yunanistan 
ve hatta maceraperest Fransız uçak gemisinin Türkiye karşısında hiçbir şey yapamayacağı kes-
indir. Fakat büyük bir devlet olarak Türkiye, soğukkanlı davranmak zorundadır.
Akdeniz’de ortaya çıkacak arbedede, ne dünyanın gaz verdiği Yunanistan ne de uluslararası 
hukuk bakımından yüzde yüz haklı olan Türkiye kazançlı çıkacaktır. Sadece yeni nesil silah üret-
icileri ile Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler kazanacaktır. Elbette Türkiye bunun farkındadır 
ve Dışişleri Bakanı’ndan Cumhurbaşkanı’na kadar yaptığı diyalog çağrısı ile de niyetini izhar 
etmektedir. Ancak tarihte yüzlerce, binlerce kere tecrübe edildiği gibi, çoğu kere savaşlar devlet 
iradesinin dışında, bazı maceraperestler yüzünden çıkmaktadır. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti 
haklarını savunmak için sonsuz bir savaşa hazırlanırken; barış iradesini çok güçlü tutmalı ve 
tabiri caiz ise gaza gelmemelidir.

Zekeriya KURŞUN 

Akdeniz’de savaş mı barış mı?
هل هي حرب أم سالم في شرق المتوسط؟

زكريا كورشون

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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يُقال أن حماكمة أقيمت يف الســعودية حول قضية مقتل خاشــقجي، نقول ذلك هبذا الشــكل حيث ال أحد لديه علم 
بســر هــذه احملاكمــة ومــا حتتــوي عليــه أو وضــع املتهمــن أو األدلــة أو رئيــس احملكمــة وغــر ذلــك. إهنــا حماكمــة منغلقــة 

علــى العــامل وعلــى األطــراف املعنيــة، بــل منغلقــة علــى نفســها كذلــك.
إن مشــهد املدعــي العــام ال يوحــي لــك برجــل قانــون يكــون عملــه األول الئحــة اهتــام وفــق املفــرتض، بــل يبــدو حمامــي 
دفــاع يســعى جاهــًدا للتغطيــة علــى املتهمــن احلقيقيــن يف القضيــة وتربئــة ســاحتهم. كان واضًحــا منــذ البدايــة أن احملاكمــة 
لــن تكــون إال جمــرد مســرحية هدفهــا تربئــة ســاحة شــخص مــا، مــن خــال إبــراز عــدة أشــخاص واحلكــم عليهــم بشــكل 
صــوري، بشــكل يتنــاىف مــع العقــل واملنطــق والفطــرة الســليمة، دون أن حيمــل ذلــك أي معــى مــن معــاين العدالــة. لكــن 
علــى الرغــم مــن ذلــك فهــي تبــدو مســرحية مثــرة مبــا يكفــي، حيــث أهنــا مســرحية بــا مجهــور وحضــور، بــل إعــان عــن 

نتائــج معــّدة مســبًقا.
حــى عندمــا أصــدروا يف ديســمرب/كانون األول املاضــي عــن مجلــة أحــكام يف قضيــة مقتــل خاشــقجي، مــن بينهــا احلكــم 
علــى 5 متهمــن ابإلعــدام، قلنــا آنــذاك أن احملكمــة الســعودية عــرب هــذا القــرار قتلــت خاشــقجي مــرة أخــرى. حيــث أن 
تلــك احملاكمــات الــي كانــت حبــق 31 شــخًصا، قــررت اســتمرار التحقيــق حبــق 11 شــخًصا، وإعــدام مخســة، واحلكــم 
علــى ثاثــة ابلســجن مــدة 24 عاًمــا، كمــا بــرّأت ثاثــة آخريــن؛ خلصــت يف النهايــة إىل أّن اجلرميــة مل يتــم ارتكاهبــا عــن 
ســابق رصــد وختطيــط، بــل حدثــت نتيجــة حــدث مفاجــئ تطــّور فجــأة وأدى جلرميــة القتــل، وأن 5 أشــخاص مــن بــن 

مجيــع املتهمــن هــم الذيــن تورطــوا مباشــرة يف اجلرميــة، بينمــا مل يكــن للباقــن تدخــل مباشــر يف عمليــة القتــل.
أمــا ســعود القحطــاين الــذي كان علــى رأس جمموعــة القتــل مل يتــم فتــح دعــوى ضــّده أصــًا، كــون احملكمــة مل تعثــر علــى 
أي دليــل يثبــت إدانتــه. ابلطبــع ال ميكــن العثــور علــى دليــل يثبــت إدانتــه، كوهنــم مل يعثــروا علــى مــا يثبــت إدانــة ويل العهــد 
الســعودي الــذي حتــدث مــرة عــن القحطــاين ابلقــول؛ »ال ميكنــه الذهــاب حــى إىل املرحــاض دون علمــي«. واألهــم مــن 
ذلــك كلــه طبًعــا، هــو أنــه ال أحــد يعلــم مــن هــؤالء اخلمســة الذيــن حكــم عليهــم ابإلعــدام آنــذاك، واآلخريــن الــذي حكــم 

عليهــم ابلســجن أو الــرباءة.
لكــن ومــع ذلــك قلنــا أن صــدور أحــكام إعــدام حبــق متهمــن يف القضيــة، يشــر ولــو بشــيء يســر إىل وجــود اهتمــام مــا 
أبمــر هــذه اجلرميــة، إال أن األهــم هــو مــا سنســمعه أو نــراه بعــد ذلــك. حيــث مل ميــض وقــت طويــل حــى أعلــن صــاح 
خاشــقجي جنــل الراحــل مجــال، عــرب حســابه يف تويــرت، أنــه قــد عفــا عــن قتلــة أبيــه، مستشــهًدا آبيــة قرآنيــة حتــث علــى 

العفــو.
نعــم الشــريعة تقــول ذلــك، إال أّن حممــد بــن ســلمان الــذي كان شــغله الشــاغل القضــاء علــى كل مــا يتعلــق ابلشــريعة، 
هــا هــو يتذكرهــا فجــأة ويعتربهــا خمرًجــا لــه مــن مأزقــه. جيــدر بنــا القــول أّن هبتانــه إزاء الشــريعة ابت حقيقــة. ميكــن ألهــل 
الضحيــة يف الشــريعة أن يعفــوا عــن القاتــل، نعــم؛ لكــن ابهلل عليكــم هــل هــذه اجلرميــة مت ارتكاهبــا خطــأ أم بغــر قصــد، 

حــى يتــم فيهــا تطبيــق حكــم الشــريعة هبــذا الشــكل.
هــل متلــك الشــريعة أن تصــدر عفــًوا يف جرميــة قتــل وحشــية حبــق إنســان بــريء، مت قتلــه عمــًدا علــى يــد عــدة أشــخاص؟ 
ال. جرميــة القتــل هــذه هــي قضيــة جنائيــة ضــد اإلنســانية، تتجــاوز موضــوع أن يبــت فيهــا أقــارب خاشــقجي أو غرهــم.
مــا رأينــاه بعــد ذلــك أن رســالة صــاح خاشــقجي أقنعــت احملكمــة الــي بدورهــا خففــت أحــكام اإلعــدام الــي أعنلتهــا 
مســبًقا حبــق مخســة أشــخاص، لتنخفــض إىل الســجن مــدة 20 عاًمــا، مــن أصــل 31 متهًمــا كانــت قــد حتدثــت عنهــم 

يف احملاكمــة الســابقة، ويبــدو أهنــا اختزلتهــم يف مخســة أشــخاص فقــط.
بينمــا كانــت تتــم هــذه احملاكمــات البعيــدة بعــًدا اتمًّــا عــن الشــفافية، كانــت تركيــا حبقهــا الطبيعــي جتــري حماكماهتــا اخلاصــة 

كطــرف حمايــد، ورأينــا كيــف كانــت الســعودية حتمــي املتهمــن مــن العدالــة.
إن احملكمــة الســعودية مل حتاكــم قتلــة خاشــقجي، بــل إهنــا أخذهتــم كــي حتميهــم وتــذود عنهــم. وحــى تتمكــن مــن محايتهــم 

مــن ماحقــة العدالــة هلــم اصطنعــت مثــل تلــك احملاكمــات الــي كانــت تســاعدهم وتوفــر هلــم الراحــة.
ابلطبــع حتدثنــا عــن صــاح خاشــقجي ورســالة العفــو الــي نشــرها عــرب تويــرت، دون أن نعلــم الظــروف الــي هــو فيهــا حــى 
دفعتــه ملثــل هــذا. هــل فعــًا أعلــن عــن ذلــك مبوجــب إرادتــه احلــرة؟ مــن املعلــوم أن الســعودية كانــت تبتــذ خاشــقجي 
أبوالده حــى تتمكــن مــن إحضــاره للســعودية عــرب شــبكة وّكلتهــا بذلــك. لكــن مــا الــذي جيعلنــا نعتقــد أن هــذه الشــبكة 
صمتت أو أوقفت نشــاطها عقب مقتل خاشــقجي؟ ال أحد ال يعلم أن العديد من األشــخاص الذين يتم اعتقاهلم يف 
الســعودية بشــكل تعســفي أو بســبب آرائهــم الشــخصية، تتــم مراقبــة ذويهــم وأقارهبــم بــل ويتعرضــون لتهديــدات كذلــك. 
ال تــزال املعلومــة طازجــة والــي انتشــرت مؤخــرًا حــول أن مســؤول االســتخبارات الســعودي الســابق، ســعد اجلابــري املقيــم 
يف كنــدا، كان علــى شــك أن يلقــى مصــر خاشــقجي ذاتــه بعــد 12 يوًمــا فقــط مــن مقتــل خاشــقجي، وابلطريقــة ذاهتــا. 
وال شــك أن اجلابــري كذلــك حاولــوا إقناعــه للعــودة إىل الســعودية علــى غــرار خاشــقجي، ولذلــك مت اعتقــال أبنائــه وال 

أحــد ميلــك معلومــة حــول مصرهــم أو عــن حياهتــم.
أان متأكــد أن ال أحــد ميتلــك الفضــول ملعرفــة الظــروف الــي صــرّح حتتهــا صــاح خاشــقجي بذلــك عــرب تويــرت، وهــو يعلــم 

نفســه أنــه أمــام نظــام تعــود علــى ممارســات ممــا ذكــران أعــاه.
ا أن احلكــم العــادل ال ميكــن أن يصــدر عــن حمكمــة يســيطر عليهــا املتهــم احلقيقــي،  مــن الواضــح للغايــة أنــه مــن املؤكــد جــدًّ
الــذي حيكــم مجيــع مؤسســات الدولــة بطريقــة عدوانيــة جائــرة. إذا كانــوا يريديــون العدالــة فعلهيــم الوثــوق إذن بعدالــة تركيــا 
الــي تعتــرب طرفًــا حمايــًدا يف هــذه القضيــة، وتعــرتف بــكل األحــوال حبــق املتهمــن يف الدفــاع عــن أنفســهم، وتســّر عمليــات 

احملاكمــات وفــق شــفافية اتمــة علــى املــأل، فضــًا عــن أهنــا الدولــة الــي وقعــت علــى أرضهــا اجلرميــة.
علــى أي حــال، ال تــزال القضيــة مســتمرة يف تركيــا، واجللســة األوىل مت عقدهــا يف يونيو/حزيــران املاضــي، وســتعقد جلســة 
اثنيــة يف 24 نوفمرب/تشــرين الثــاين القــادم. حــى لــو مل يســاهم القضــاء الســعودي يف إقامــة العدالــة عــرب قراراتــه تلــك، إال 

أهنــا قــد قّدمــت معطيــات جديــدة حــول أبعــاد القضيــة.
أان متأكد من أنه سيتم تقييم هذه البياانت ابلطريقة األنسب يف حماكم تركيا.

Suudi Arabistan’da (SA) Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak görülmekte olan bir dava varmış. 
Öyle diyoruz, çünkü davanın seyrini, içeriğini, sanıkların durumunu, delilleri, mahkeme reisini fa-
lan kimsenin bildiği, takip edebildiği yok. Dünyaya kapalı, ilgili taraflara kapalı, kendi kendilerine 
yürüttükleri bir dava.
Daha savcının ilk mütalaası bir iddianame olmaktan ziyade, peşin peşin asıl olağan şüphelile-
ri aklama telaşında bir avukatın savunma mütalaası gibi. Bilgileri ve emirleri olmaksızın hiçbir 
şekilde böylesi bir hadisenin olması ne akıl ne sağduyu ne de mantık ölçüsünde mümkün olmayan 
kişileri daha ilk mütalaada olaydan beri ilan eden iddianameyle başlayan davanın adalet tesis et-
mekten ziyade birilerini aklamak için yürütülecek bir tiyatro olarak gerçekleşeceği besbelliydi. 
Ama bu haliyle bile yeterince ilginç bir tiyatro. İzleyicisi olmayan, sadece sonuçları hakkında 
bilgilendirmenin yapıldığı bir tiyatro.
Geçtiğimiz Aralık ayında aslında 5 kişiye idam cezası verildiği ilan edildiğinde bile bu mahke-
menin bu kararıyla Cemal Kaşıkçı’yı adeta yeniden bir kez daha öldürmüş olduğunu söylemiştik. 
Çünkü davada 31 kişi hakkında açılmış, soruşturma 11 kişinin üzerine yoğunlaşarak devam etmiş, 
5 kişiye idam 3 kişiye 24 yıl hapis ve 3 kişiye de beraat kararı verilmişti. Cinayetin taammüden 
ve planlanarak işlenmediği, aniden gelişen bir müsademe sonucunda gerçekleşmiş olup, olaya da 
sadece sözkonusu 5 kişinin doğrudan karışmış olduğu geri kalan hiç kimsenin bu olayda hiçbir 
suçunun olmadığı hükmüne varılmıştı.
Grubu görevlendirmiş olan Suud el-Kahtani’ye ise, kendisini suçlayacak hiçbir delil bulunamamış 
olduğundan dolayı dava bile açılmamıştı. Tabi onu suçlayamayınca, daha önceki bir ifadesinde, 
“kendisinden habersiz tuvalete bile gitmediğini” söylediği veliahtı da suçlayacak hiçbir şey bulu-
namamış. Tabii olayla ilgili başka bir skandal gerçek ise hakkında idam cezası verilen bu 5 kişinin 
hangileri olduğu, hapis cezası verilenlerin kimler olduğuna dair hiç bir malumatın olmaması.
Yine de davada idam cezasının çıkmış olması, olaya bir nebze de olsa bir ihtimam gösteriliyor old-
uğu izlenimi vermiyor değildi, ama daha sonra bir de ne görelim ne duyalım? Cemal Kaşıkçı’nın 
oğlu Salah bir twitter mesajında Kur’an’daki bir ayete atıfla affetmenin daha hayırlı olduğu ger-
ekçesiyle “babasının katillerini affettiklerini” duyurdu.
Şeriat öyle diyormuş. Son zamanlarda şeriat adına ne varsa silip atma yarışına girmiş olan MBS 
bir anda şeriatı hatırlamış ve onda kendisine bir çıkar yol bulmuş. Bunun şeriata tam bir bühtan 
olduğu da geçerken belirtilmesi gereken bir gerçek. Şeriatta kısas hallerinde ailenin affı mümkün, 
ama Allah aşkına bu cinayet yanlışlıkla mı, karşılıklı bir kavga esnasında istenmeden mi işlendi ki 
sözkonusu şeriat hükmü buna uygulansın.
Tamamen planlanarak, çok sayıda kişinin katılımıyla masum bir kişiye karşı uygulanan hunharca 
bir cinayeti ailenin bile affetme yetkisi var mı şeriatta? Yok. Bu cinayet bir insanlığa karşı suç 
davasıdır ve Cemal Kaşıkçı’nın yakınlarının değerlendirmesini aşmıştır.
Ne var ki, gördüğümüz kadarıyla Salah Kaşıkçı’nın bu mesajı mahkemeyi ikna etmiş ve olayla 
ilgili 31 kişi arasından nasıl seçilmişlerse 5’iyle sınırlandırılan idam cezaları 20 yıla indirilmiş.
Mahkemeyle ilgili hiçbir şeffaflığın olmadığı bir süreçte yürütülen bu dava Türkiye’nin zaten 
doğal olarak ve tarafsızca yürüttüğü davadan sanıkları kaçırma telaşını da yansıtıyor.
SA mahkemesi Kaşıkçı katillerini yargılamamış, onları korumaya, kollamaya almıştır. On-
ları adaletten kaçırmak için onlarla bir dayanışma içine girerek onlara yardım ve yataklık suçu 
işlemiştir. Tabii Salah Kaşıkçı’nın bu twitter mesajını hangi şartlar altında atmış olduğu meselesi 
de var ortada. Gerçekten özgür iradesiyle mi attı bu mesajı? Kaşıkçı’yı SA’a getirmek için, ge-
tiremiyorsa susturmak için oğullarıyla tehdit eden bir şebeke var ortada. Bu şebekenin Kaşıkçı 
cinayetinden sonra susmuş veya faaliyetini durdurmuş olduğunu düşündürecek ne var elimizde? 
Halihazırda SA’da keyfi olarak ve sadece fikirlerinden dolayı tutuklanmış çok sayıda insanın kendi 
yakınlarının da takibata ve tehditlere maruz olduğunu bilmeyen yok. Daha birkaç hafta önce basına 
yansıyan, eski Suud istihbaratçı Saad al-Jabri’yi, üstelik Kaşıkçı cinayetinden sadece 12 gün sonra 
bulunduğu Kanada’da aynı yöntemlerle öldürmek üzere bir suikast timi gönderildiği bilgisi hala 
taze. Al-Jabri’nin de tıpkı Kaşıkçı gibi SA’a dönmek için ikna edilmeye çalışıldığı bunun için de 
çocuklarının tutuklanmış ve ne durumda olduklarına dair hiçbir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştı.
Bu tür uygulamaları son derece mutat olan bir yönetim aygıtının, kendi elinde bulunan Salah veya 
Kaşıkçı yakınlarından böyle bir ifadeyi hangi şartlar altında almış olduğuna dair eminim kimsenin 
bir merakı yoktur.
Açıkçası, ülkenin bütün kurumlarına agresif bir tutum içinde hükmeden olağan şüphelinin kon-
trolündeki bir mahkemeden adil bir kararın çıkmayacağı kesindir. Adalet isteniyorsa herkesin bu 
konuda hiçbir tarafgirliği olmayan, sanıklara her türlü savunma hakkını tanıyan, muhakeme süre-
cini en şeffaf şekilde yürüten ve olayın da cereyan etmiş olduğu yer olması dolayısıyla Türkiye 
adaletine güvenmesi gerekiyor.
Nitekim Türkiye’de dava zaten devam ediyor ve ilk celsesi geçtiğimiz Haziran ayında yapılan 
mahkemenin bir sonraki celsesi 24 Kasım’da. SA yargısı verdiği kararla adaletin tesisine en ufak 
bir katkıda bulunmamış olsa bile bu kararıyla davanın boyutlarına dair yeni bir veri sağlamış 
bulunuyor.
Eminim bu veri de Türkiye mahkemelerince en münasip şekilde değerlendirilecektir.

Yasin AKTAY

Bu karar mahkemenin Kaşıkçı katillerine yardım ve yataklık yaptığını gösterir
هذا القرار يعني أن المحكمة تساعد وتوفر الراحة للقتلة

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



قضــااي السياســة اخلارجيــة الــي ختــص - يف نفــس الوقــت -  عمقنــا التارخيــي ،ومصاحلنــا القوميــة، وكرامتنــا الوطنيــة ال تتغــر وفــق تغــر 
الســلطات واحلــكام. فهــي  ليســت  جمــرد جنــدي علــى رقعــة شــطرنج لنضحــي بــه مــن أجــل امللــك ، أو مــن أجــل وزيــره. هــذه سياســات 
وطنيــة؛  ومــن  هنــا؛ فــإن مــن  واجبــات املعارضــة الوطنيــة األساســية - هبــذا اخلصــوص -   أال تســعى إىل كســر عزميــة الدولــة،  أو 
تشــتيت انتبــاه احلكومــة يف هــذه القضــااي.  و الســلوك  الرتكــي  يف املنطقــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقــاً مباشــرًا هبــذه السياســات الوطنيــة؛ فعلــى 
ســبيل املثــال ، ال تتغــر الرؤيــة الرتكيــة، جتــاه مجهوريــة “قــربص الشــمالية الرتكيــة” وال ميكــن أن تتغــر ، بغــض النظــر عمــا تقولــه اململكــة 

املتحــدة،  واالحتــاد األورويب ،والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واليــوانن، واجلانــب القربصــي اليــوانين.
وهذا ال يعي  طبعا أهنا ال تريد  حا ، ولكن، ال  جمال  للميوعة  والليونة يف هذا اجملال، إذ 

ال ميكــن اعتبــار أي اقــرتاح يتعــارض مــع احلقــوق املعــرتف هبــا يف القانــون الــدويل واملعاهــدات الدوليــة  حــا. فموقــف تركيــا مل يتغــر. 
علــى الرغــم  مــن  قــول   الرئيــس القربصــي  مصطفــى  اكنجي”لــن أكــون )طايفــور ســوكمن( اثنيًــة” )رئيــس هــااتي يف طــور االرتبــاط 
ابلوطــن األم(.    أو حينمــا يتعلــق األمــر حبــزب العمــال الكردســتاين ، فــإن خطوطنــا واضحــة  فيمــا يتعلــق  بعاقاتنــا مــع جراننــا أو 

مــع دول مثــل: الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،وروســيا. نعــم 
إبمكاننــا أن نســتمر يف إقامــة عاقــات مــع دولــة  مثــل روســيا - الــي فتحــت مكتًبــا يف اجلانــب الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين 
-  وكــذا مــع الــوالايت املتحــدة االمريكيــة  -  الــي تريــد إنشــاء إدارة مســتقلة يف املناطــق  الــي  ينشــط فيهــا حــزب العمــال الكردســتاين 
- لكنهــم مــع  هــذا  يعلمــون أنــه ليــس لدينــا جمــال للمرونــة يف هــذا األمــر. هــذا الوضــوح مفيــد أيًضــا حملاوريــك..... حــى لــو مل تبــق 
دولــة واحــدة مل  تزعــم  أن  تركيــا قامــت إبابدة مجاعيــة ضــد  األرمــن ؛ إال أن ذلــك  ليــس أكثــر مــن جمــرد افــرتاءـ  ومــع ذلــك؛ فليــس 
لــدى  تركيــا عقــدة يف هــذه القضيــة ، وال خنجــل  مــن القــول  أبنــه- وبســبب ظــروف احلــرب ،واملوقــف التعــاوين للعصــاابت األرمنيــة 

-  مت تطبيــق سياســة الرتحيــل ،وأن األرمــن  قــد  تعرضــوا  لشــيء  مــن  االضطهــاد. 
مث إن  العصــاابت األرمينيــة – أيًضــا- قــد ارتكبــت  مذابــح ،وتلــك  قضيــة  فيهــا  مــن الواثئــق التارخييــة الــي ميكــن رؤيتهــا والوصــول  

اليهــا  عــرب البحــث؛ لتكــون  يف متنــاول اجلميــع .
أمــا اختــاذ قــرارات يف قضيــة اإلابدة اجلماعيــة ،دون البحــث والتقصــي، وإنشــاء جلــان مشــرتكة، واختــاذ قــرارات مــن برملــاانت البــاد؛ 

فذلــك موقــف عدائــي، يتجــاوز معايــر اإلنصــاف.
    وحى لو   كان  حزب  الشعب الدميقراطي ) HDP(  يؤيد  هذا الطرح  إىل أبعد  حد  ،  وكذا   لو  كان يف حزب  الشعب 

اجلمهوري من يقول : أبن  تركيا   قامت إبابدة  مجاعية  لألرمن ؛ فإن   هذا املوضوع لن يكون  موضع قبول  لدى  تركيا.          
وهــذا ينطبــق - أيضــا علــى -  القضــااي  احلساســة املتعلقــة بعاقتنــا  مــع اجلانــب  اليــوانين؛  فعســكرة اجلــزر وتســليحها ،  وتوســيع 
اجلــرف  القــاري  إىل  مــا    يقــرب  مــن  12-6  ميــا  ،  وحــاالت الطمــع اجلشــعة يف  شــرق املتوســط  ،  كل ذلــك لــن  يكــون  
مقبــوال  لــدى تركيــا    وكــذا األمــر  مــع قضيــة  احتــال  )أرمينيــا( لـــ )كاراابغ( ؛  فتلــك قضيــة واضحــة ، حتمــل ذات املوقــف  مبــا ال 
يقبــل املخالفــة. وكــذا ؛ فــإن رفــع العلــم الرتكــي يف شــرق البحــر املتوســط ، والتقاســم العــادل جلميــع انــواع املــوارد الــي ســيتم اســتخراجها 
مــن البحــار، وامتــاك قــوة حبريــة يف البحــر األبيــض املتوســط :  كل ذلــك  ميثــل- يف املعــى القانــوين- موقفــا تركيــا معقــوال إىل أبعــد 

حــد.  ولــو الحظتــم؛ فــان تركيــا متتحــن- منــذ فــرتة-   يف هــذه الســاحات. 
مــا تقــوم بــه  فرنســا  مــن  حتريــض  لليــوانن   ، ومــا  جتــرأت  عليــه اليــوانن  مــن حتــركات يف املنطقــة  ،  كل ذلــك ميثــل اســتمراراً  
للمســرة الــي  حتــاول  إبعــاد  تركيــا - الــي  هلــا  أكــرب ســاحل  مــع  شــرق املتوســط  - عــن   دورهــا  السياســي يف املنطقــة  ، ومنعهــا 

مــن املشــاركة) أو االســتفادة(  مــن الطاقــة املتواجــدة يف شــرق املتوســط  .  
ففرنســا مــن  انحيــة   تقــوم بتحريــض اليــوانن،  ومــن  انحيــة أخــرى   تســعى -عــرب  بيــع  الطائــرات احلربيــة-   للكســب والربــح  . 
وهــي - أيضــا - حتــاول  أن   ترضــي  حــكام اإلمــارات ومصــر الدكتاتوريــن-  الذيــن يدينــون بوجودهم)عــر الشــرعي ( ألســيادهم يف 
الغــرب  -    مــن  أجــل  كســب  موقــف غــريب  لصاحلهــا داعمــاً حلملتهــا   ،  ،وجعــل  االحتــاد األورويب  يتحــرك  ملواجهــة  تركيــا ، 

وحتجيــم  موقعهــا العســكري ، وإيصالــه إىل  نقطــة سياســية ال ميكــن - معهــا - أن  حتصــل علــى الدعــم.       
لقــد أصبحــت  فرنســا  علــى راس  كل  الــدول  الــي  تقــف  يف  مواجهــة  تركيــا ، لكــن  هــذا األمــر  مــع  ماكــرون  صــار  أكثــر  
وضوحــا حيــث  يســعى  ماكــرون  أن  يقــوم ابلــدور املــوكل  لــه مــن أجــل اإلرادة الــي جعلتــه مســؤواًل عــن فرنســا  يف  هــذا اإلطــار  دون  
أي نقصــان.    إن مصاحلنــا الوطنيــة- اآلن-  يف السياســة اخلارجيــة تكتســب أمهيــة  أكثــر مــن أي وقــت مضــى،  ألنــه  مــع هــذه 
القضــااي فــإن حمــاوالت االنقــاب  ،  والتهديــدات ،  وحظــر االســلحة، وكســر  اإلرادة  مل  جتــرب تركيــا علــى اخلضــوع  واالنكســار؛ بــل  
ظلــت تركيــا  قويــة  عصيــة . ولســوف  تــزداد  هــذه اجلهــود االســتفزازية   حــى  عــام  2023  ،   وستســتغل  أجــواء  االنتخــاابت  

مــن أجــل كســر هــذه العزميــة.          
 فالقضية؛  أن  ال ندع املعارضة ُتسعُد اخلصوم بقوهلا: “ماذا لنا  من  عمل  يف شرق املتوسط”. 

Tarihsel derinliğimizi, milli menfaatlerimizi ve millet onurumuzu aynı anda ilgilendiren dış 
politika konuları iktidarlara göre değişmez. Şah ve veziri korumak için feda edebileceğiz bir 
piyon değildir. Bunlar milli politikalardır. Bu hususlarda iktidarın cesaretini kırmamak ve 
dikkatini dağıtmamak milli bir muhalefetin asli görevidir.
Türkiye’nin bölgesindeki aksiyonları doğrudan bu milli politikalarıyla alakalıdır. Örneğin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki yaklaşımı, İngiltere, AB, ABD, Yunanistan, 
Kıbrıs Rum Kesimi ne derse desin değişmez, değişemez.
Bu çözüm istemediği anlamına gelmez tabii ki. Ama esneme payı pek yoktur. Uluslararası 
hukukun ve anlaşmaların tanıdığı hakların gerisine düşecek hiçbir öneriye çözüm nazarıy-
la bakamaz. “İkinci bir Tayfur Sökmen (Anavatana bağlanması sürecinde Hatay Cumhur-
başkanı) olmayacağım.” diyen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya rağmen Türki-
ye’nin tutumu değişmez.
Yahut PKK söz konusu olduğunda komşularımız ya da ABD, Rusya gibi ülkelere ilişkile-
rimizde de çizgimiz nettir. PKK’nın Suriye koluna ofis açtıran Rusya ve azimle güneyimizde 
PKK’nın etkin olduğu bir özerk yönetim kurmak isteyen ABD ile başkaca ilişkilerimiz devam 
edebilir ama bu konuda bizde bir esneklik payı olmadığını bilirler. Bu netlik muhataplarınız 
için de iyidir.
“Türkiye Ermenilere soykırımı yaptı” demeyen tek ülke kalmasa bile, Türkiye için bu ancak 
bir iftiradır. Kompleksi de yoktur bu konuda, savaş koşulları ve Ermeni çetelerinin işbir-
likçi tutumu dolayısıyla bir tehcir politikası uygulandığını ve bu sırada Ermenilerin mezalime 
uğradığını söylemekten çekinmez. Ancak Ermeni çetelerinin de katliam yaptığı ve bunların 
görülebileceği tarihi vesikaların herkesin ulaşımına açık olduğu bir durumda, araştırmadan, 
ortak komisyonlar kurmadan soykırım diye tutturmak ve ülke parlamentolarından karar 
çıkartmak hakkaniyet ölçütlerinin çok ötesinde hasmane bir tutumdur.
HDP bu tezi sonuna kadar savunsa da Türkiye soykırım yapmıştır diyen CHP’liler olsa da 
Türkiye’nin bunu kabul etmesi söz konusu olamaz.
Yunanistan’la ilişkilerimizdeki netameli konular da böyledir. Adaların silahlandırılması, kıta 
sahanlığının 6’dan 12 mile çıkartılması, Doğu Akdeniz’deki kifayetsiz muhteris haller, Türki-
ye için asla kabul edilebilir değildir.
Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali de aynı şekilde, tepkisi amasız belli bir konudur.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin bayrak göstermesi, denizlerden çıkartılacak her türlü kaynağın 
adil paylaşımını savunması ve bunun için de Akdeniz’de deniz gücü bulundurması hukuki 
anlamda da son derece makul bir tutumdur.
Ve farkındaysanız Türkiye bir süredir bu sahalarda sınanmaktadır.
Fransa’nın kışkırtması ile Yunanistan’ın cüret ettiği hamleler ve Doğu Akdeniz’deki ener-
ji paylaşımında denize en fazla kıyısı olan Türkiye’nin devre dışı bırakılmaya çalışılmasını 
da bu sürecin devamıdır. Fransa bir taraftan Yunanistan’ı kışkırtarak, bir taraftan da savaş 
uçağı satmak suretiyle yine kendisi kazanarak, varlığını Batılı hamilerine borçlu olan BAE ve 
Mısır’ın diktatör yöneticilerini ülkeleri hilafına anlaşmalara razı ederek, AB’yi Türkiye’nin 
üzerine sürerek Türkiye’yi askeri mevzilerini diplomatik olarak destekleyemez noktaya ge-
tirmek istiyor. 
Fransa, Türkiye karşıtlığında hep başı çeken ülke oldu ama Macron’la birlikte bu, daha 
görünür bir hal aldı. Macron, onu Fransa’nın başına getiren irade için görevini noksansız 
yapmaya çalışıyor.
Dış politikadaki milli menfaatlerimiz hiç olmadığı kadar önem arz ediyor, çünkü artık bu 
konularda darbe ile, muhtıra ile, silah ambargosuyla cesareti kırılamayan ve dize getirilemey-
en bir Türkiye var. 2023’e doğru bu sıkıştırmalar daha da artacaktır. Türkiye’nin cesaretini 
kırmak için seçim atmosferi kullanılacaktır.
İş ki muhalefet “Ne işimiz var Doğu Akdeniz’de” laflar ederek hasımları mutlu etmesin.
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