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رد الرئيس التركي  أردوغان على التصريحات 
المهينة لنبينا محمد ... ماكرون بحاجة لعالج 

نفسي وعقلي
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazreti  Muhammed’e yönelik 

hakaret açıklamalarına tepki gösterdi ... Macron’un Psikolojik 
Ve Zihinsel Tedaviye İhtiyacı Var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hakaret içerikli 
açıklamaları, İslam’ a ve peygamberi Muhammed (s.a.v.)’ 
e dair açıklamalarına tepki gösterdi. Macron’un zihinsel 
ve psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Şunu 
da ekledi: Bir devlet başkanı, ülkesinde farklı bir dinin 
milyonlarca takipçisine nasıl bu şekilde davranabilir?

جــدًّد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، دفاعــه عــن اإلســام ونبيــه حممــد 
عليــه الصــاة والســام، بوجــه التصرحيــات املســيئة مــن الرئيــس الفرنســي إميانويــل 
ماكــرون، مؤكــداً أن ماكــرون حيتــاج إىل عــاج نفســي وعقلــي، وأضــاف: كيــف 
لرئيــس دولــة أن يعامــل املايــن مــن أتبــاع داينــة خمتلفــة يف بــاده هبــذه الطريقــة؟.

Hazreti Muhammad (sav); İnsanlık Elçisi
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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Arbaş, uluslararası toplumu İslam karşıtı zihniyetle mücadele 
etmeye çağırarak, Fransa’daki hükümet binalarına Peygamberimiz Efendimizin (s.a.v.) ‘e 
yönelik tacizle dolu karikatürlerin sergilenmesini kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Aktay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un İslam’a ve Müslümanlara karşı böyle ağır konuşma cesaretini, İslam 
dünyasının sessizliğinden ve birleşik bir kolektif pozisyon alamamalarından 
aldığını söyledi.

دعــا رئيــس الشــؤون الدينيــة يف تركيــا علــي أرابش، اجملتمــع الــدويل إىل حماربــة العقليــة الــي تؤجــج 
معــاداة اإلســام، مســتنكراً عــرض الرســوم الكاريكاتوريــة املليئــة ابإلســاءة لســيدان الرســول )صلــى 

هللا عليــه وســلم(، علــى املبــاين احلكوميــة يف فرنســا.

أشــار ايســن أقطــاي مستشــار الرئيــس الرتكــي، إىل أن خطــاب الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون ضــد اإلســام 
واملســلمن ال يكتســب هــذا القــدر مــن اجلــرأة، إال مــن خــال صمــت العــامل اإلســامي وعــدم قدرتــه علــى اختــاذ 

موقــف مجاعــي موحــد.

رئيس الشؤون الدينية في تركيا يدعو إلى محاربة العقلية المعادية لإلسالم

ياسين أقطاي: عداوة ماكرون لإلسالم ال تقل عن عداوة بعض المسلمين له

Türkiye Diyanet İşleri Başkanından İslam Karşıtı Zihniyetle Mücadele Çağrısı

Yasin Aktay: Macron’un İslam Düşmanlığı Bazı Müslümanların Kendisine Duyduğu Nefretten Daha Az Değildir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, faşist zihniyete sahip yozlaşmış Avrupalı 
siyasilere son verilmesi çağrısında bulundu. Bakanı Çavuşoğlu şöyle dedi: Yapılan 
bu İslam karşıtlığı, aslında  İslamofobi ve yabancı düşmanlığını Avrupa’da sömürme 
girişimidir.

دعــا وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاويش أوغلــو، لوضــع حــد للساســة األوروبيــن الفاســدين أصحــاب العقــول الفاشــية، 
وقــال: معــادات اإلســام هــو حماولــة الســتغال اإلســاموفوبيا وكــره األجانــب )يف أورواب(.

وزير الخارجية التركية: حان الوقت لوضع حد لساسة أوروبا الفاشيين
Türkiye Dışişleri Bakanı: Avrupa’nın Faşist Siyasetçilerine Son Vermenin Zamanı Geldi

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar,  S300 sistemi nasıl NATO ülkeleri tarafından kullanılıyorsa, Türkiye 
de aynı şekilde S400 sistemini kullanmaktadır. Türkiye’nin S 400 sistemi testleri, Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü’nden (NATO) uzaklaştığı anlamına gelmiyor.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs salgınının ikinci zirvesine tanıklık ettiğini 
ve yeniden tırmanışa geçtiğini söyledi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde hastalananların sayısının 
artmasıyla birlikte ülkenin yeni ve daha şiddetli bir dalgaya tanık olduğunu vurguladı. Halkı 
genel sağlık kurallarına uymaya çağırdı.

 S400 مــن قبــل دول يف حلــف الناتــو، فرتكيــا أيضــاً تســتخدم منظومــة S300 قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار: مثلمــا ُتســتخدم منظومــة
علــى نفــس الشــاكلة، وإن اختبــارات تركيــا ملنظومــة S400 ال تعــي ابتعادهــا عــن حلــف مشــال األطلســي (الناتــو(.

قــال وزيــر الصحــة الرتكــي فخرالديــن قوجــة إن وابء فــروس كــوروان يشــهد ذروتــه الثانيــة ويف التصاعــد مــرة أخــرى، وأكــد أن البــاد تشــهد موجــة 
جديــدة أكثــر حــدة مــع ارتفــاع أعــداد اإلصــاابت يف مــدن خمتلفــة برتكيــا، ووجــه دعوتــه لألهــايل ابالمتثــال بقواعــد الصحــة العامــة.

وزير الصحة التركي: وتيرة الوباء تتصاعد في جميع أنحاء البالدوزير الدفاع التركي: اختبارات منظومة S400 ال تعني ابتعاد تركيا عن الناتو

Türkiye Savunma Bakanı: S400 Sistem Testleri Türkiye’nin 
Nato’dan Ayrıldığı Anlamına Gelmiyor 

Türkiye Sağlık Bakanı: Salgının Hızı Ülke Genelinde Artıyor

Türkiye’deki tüm camilerde cuma hutbesinin konusu; “Büyük Peygamber (s.a.v.) insanlığın umudu 
ve alemler için rahmettir.” şeklinde olacağı ve önümüzdeki hafta, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğum 
yıldönümü kutlanmasına tanıklık edeceği için özel bir önem taşıdığına dikkat çekilmiştir.

جــاء يف خطبــة اجلمعــة بعمــوم مســاجد تركيــا، أن الرســول األعظــم صلــى هللا عليــه وســلم هــو أمــل 
البشــرية ورمحة للعاملن، مشــرة إىل أن األســبوع املقبل له أمهية خاصة كونه سيشــهد االحتفاالت 

بذكــرى مولــد النــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم.

خطبة الجمعة في تركيا: النبي محمد أمل البشرية ورحمة للعالمين
Türkiye’de Cuma Hutbesi: Hz. Muhammed, İnsanlığın Umudu ve Âlemlere Rahmettir
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Peygamber Muhammed (s.a.v.)’ e hakaret 
etmenin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini karara bağladı. Avrupa 
Mahkemesi yaptığı açıklamada, Peygamber’e hakaret içeren sözler sarf ettiği 
için Avusturyalı bir kadın aleyhine karar verilerek para cezasına çarptırılmasının 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği anlamına gelmediğini belirtti. 

Suriye’nin Tel Abyad kenti, Hz. Muhammed’e destek için kitlesel gösterilerle halkın 
yürüyüşüne tanıklık etti ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın İslam’a ve peygamberine 
karşı yaptığı açıklamaları kınadı. Göstericiler, üzerinde “Allah’ın Resulüne Dokunma!” 
ve “Ey Allah’ın Resulü Canımız Sana Feda” yazılı pankartlar taşıdılar.

Mısır’daki El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’ e ve Müslümanlara hakaret eden açıklamalarını kınayarak şöyle seslendi: 
“Sembollerimizin ve kutsal şeylerimizin, siyaset ve seçim çatışmaları pazarındaki ucuz 
spekülasyonların kurbanı olmasını kabul etmiyoruz.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam aleyhindeki açıklamalarına yönelik Arapların 
kınamaları, Hz.Muhammed’e hakaret eden resim ve çizimlerinin Fransa’daki resmi binaların 
cephelerine yansıtılmasıyla devam etti. Artı Fransız ürünlerini ve turizmini boykot çağrılarına da 
buna eşlik etti.

Bab El Heva sınır kapısının Türkiye ile olan sınırının yönetimi, tüm Fransız ürünlerinin 
ithalatının ve bunların Kuzey Suriye’deki kurtarılmış bölgelere girişinin yasak olduğunu 
duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.)’ e defalarca yapılan 
hakaretlerden sonra yaptığımız bu uygulama İslam adına verdiğimiz bir destektir.

Filistin Devleti ve işgal altındaki 1948 topraklarındaki birçok bölge protestolara, 
boykot kampanyalarına ve halk yürüyüşlerine tanık oldu. Bu eylemler, Fransa 
Cumhurbaşkanının Hz. Muhammed’ (s.a.v.)’ e ve Müslümanlara hakaret eden 
açıklamalarının kınanması adına yapılmıştır.

أقــرت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان أبن اإلســاءة للنــي حممــد - صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم- ال تنــدرج ضمــن 
حريــة التعبــر، وقالــت احملكمــة األوروبيــة يف بياهنــا، إن اإلدانــة اجلنائيــة ضــد ســيدة منســاوية أطلقــت تصرحيــات مســيئة 

للرســول عليــه الصــاة والســام وتغرميهــا، ال يعــد انتهــاكاً  حلقهــا يف حريــة التعبــر.

شــهدت مدينــة تــل أبيــض الســورية خــروج األهــايل مبظاهــرات حاشــدة نصــرة للنــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، 
وتنديــدا بتصرحيــات الرئيــس الفرنســي املســيئة لإلســام ونبيــه، ومحــل املتظاهــرون الفتــات كتــب عليهــا عبــارات 

“إال رســول هللا”، و“لبيك اي رســول هللا”.

أدان شــيخ األزهــر مبصــر أمحــد الطيــب، تصرحيــات الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون املســيئة للنــي حممــد عليــه الصــاة والســام واملســلمن، 
مشــددا “ال نقبــُل أن تكــون رمــوُزان ومقدســاتُنا ضحيــَة مضاربــٍة رخيصــٍة يف ســوق السياســات والصراعــات االنتخابيــة”.

تواصلــت اإلداانت العربيــة لتصرحيــات الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون ضــد اإلســام مــع  نشــر صــور ورســوم 
مســيئة للنــي حممــد عليــه الصــاة والســام، علــى واجهــات املبــاين الرمسيــة يف فرنســا، وترافقــت مــع دعــوات 

متصاعــدة ملقاطعــة املنتجــات والســياحة الفرنســية.

أعلنــت إدارة معــر )ابب اهلــوى( احلــدودي مــع تركيــا، حظــر اســتراد كافــة املنتجــات الفرنســية وإدخاهلــا إىل 
املناطــق احملــررة مشــايل ســوراي، وذلــك نصــرة لإلســام والنــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، بعــد اإلســاءات 

املتكــررة الصــادرة علــى لســان الرئيــس الفرنســي.

شــهدت العديــد مــن املناطــق داخــل دولــة فلســطن وأراضــي 1948 احملتلــة، وقفــات احتجاجيــة ومحــات مقاطعــة ومســرات 
شــعبية، وذلــك تنديــداً بتصرحيــات الرئيــس الفرنســي املســيئة للنــي حممــد عليــه الصــاة والســام واملســلمن.

المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان: إهانة الرسول األعظم ال ُيعد من حرية التعبير

مدينة تل أبيض السورية تنتفض بوجه ماكرون نصرة للنبي محمد

شيخ األزهر يرد على الحملة الفرنسية ضد النبي والمسلمين: مضاربة رخيصة

»نبينا خط أحمر«.. إدانات ودعوات عربية للمقاطعة تتوالى ضد فرنسا

معبر باب الهوى يمنع إدخال المنتجات الفرنسية إلى الشمال السوري

فلسطين تنتفض ضد اإلساءة الفرنسية لإلسالم ونبيه

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Büyük Peygamber’e Hakaret İfade Özgürlüğü Değildir

Suriye’nin Tel Abyad Kenti, Hz. Muhammed’e Destek İçin Macron’un 
Karşısında Dimdik Ayaktadır

El Ezher Şeyhi’nin Peygamber ve Müslümanlara Karşı Fransız 
Kampanyasına Cevabı: Ucuz Bir Spekülasyon!

“Peygamberimiz Kırmızı Çizgidir.” Fransa’da Arapların Kınamaları ve Boykot Çağrıları Devam Ediyor

Bab El Heva Geçişi Fransız Ürünlerinin Kuzey Suriye’ye Girişini Engelliyor

Filistin, Fransızların İslam’a Ve Onun Peygamberine 
Hakaretine Karşı Ayaklandı
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Medeni dünya, geçen yüzyılın altmışlı yıllarında Suriye’nin zenginlik kaynaklarını 
talan etmesi ve onu sonsuza dek yönetmesini,ölümünden sonra oğullarına ve 
torunlarına iktidar koltuğunu bırakması için Mücrim Hafız Esad’ı atamıştır.
Suriye’yi yakmak ve küle çevirmek için bir senaryo oluşturdular. 
Haziran çöküş dediği serencamın bir parçası olarak 1967’de Golan’ı İsrail’e 
vermesinden sonra Hafız Esad, Savunma Bakanlığına kabul edilmiştir. Daha sonra 
Tanzimat Hareketi adını verdiği 1970 askeri darbesini yaparak dünya desteğini 
ödül olarak almıştır. İsrail, Esad rejimiyle sınırlarını korumak için anlaştıktan 
sonra nüfuzunu genişletmek ve sınırlarını korumak için 1973 yılında Tişrin 
savaşına katılmıştır. İsrail’in Golan Tepelerini tekrar işgal etmesinden sonra savaş 
durdurulmuş ve ateşkes anlaşmasıyla savaş resmen sona ermiştir.
Hafız Esad yönetimi,İsrail’in sınır güvenliğini koruyan, gözetleyen ve rejimin 
varlığından emin olarak sükûnet içinde güvende olmanın tadını çıkardı. 
Hafız Esad’ın ölümünden sonra Suriye yönetimine kan dökücü Başar’ın göreve 
başlamasını tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’a açılış 
törenine katılma talimatı verilmiştir. Siyonist varlığın koruması ve babası ile İsrail 
arasında imzalanan antlaşmalara uyması için kendisinden neyin gerekli olduğu 
hatırlatılmıştır. 
Suriye halkı, Esad darbelerine karşı özgürlük ve haysiyet çağrısı yaparak karşı 
çıkarken Beşar, İsrail’in bekçisi olarak kalmaya devam etmiştir. Suriye ekonomisini 
ve servetini elinde bulunduran Rami Mahluf’un dediği gibi İsrail’in güvenliği 
rejimin kalmasıyla mümkündür. İsrail’in yanında durmak ve onu korumakla 
Suriye devriminin zaferine engel olabiliriz. 
Son zamanlarda, kırsal alanlara dağılmış 20’den fazla köyde,Ras Al-Basit, Qardaha, 
Jableh,Baniyas, Tal Kalakh kırsalı, Al-Haffah... Buralara ulaşan yüzlerce dönüm 
tarım arazisi yakıldı ve Lazkiye kırsalında birçok köy tahliye edilmiştir. 
Hafız Esad,Suriye kontrolü ele geçilmesinden bugüne kadar Suriye kıyı taraflarında 
büyük yangın dalgası başlatmıştır.Resmi açıklamalarda yangınlar yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle çıkmaktadır.Bu durum normal gösteriliyordu.Yangınları 
söndürmek için uzman itfaiyecinin bulunmaması nedeniyle yangınların bir türlü 
söndürülemediklerini söylüyorlar.Çünkü bunu Suriye Hava Kuvvetleri, Suriye 
halkını öldürmek ve şehirleri, kasabaları ve köyleri yok etmek ve yakmak için 
tasarlamıştır.
Rusya, yangın söndürme konusunda dünyanın en büyük hava filosuna sahip 
olmasına rağmen yangınları izlemekle yetindi. Rusya, İsrail’de yangın çıktığında 
yangın söndürme gücünü kullanmıştır. Rusya’nın yangınların yayılmasını 
izlemesinin en büyük sebebi, yanan ormanlık alanlarda Rus turistik şehirler ve 
köyleri kurmaktır.
Suriye rejimi orman yangınlarının doğal olduğunu iddia ediyor. Rejim, saraylar 
ve çiftlikler inşa etmek ve onları ailenin efratları adına kaydetmek amacıyla Esad 
ailesi ve Şabiha üyelerini yasal olarak sahiplenerek korumaktadır.Orman yakıldığı 
için Tarım Bakanlığı onu kaybeder ve halka ait olan kamu sıfatını özel mülkiyete 
bırakmış olur. Tam olarak senaryo budur.
Ayrıca Esad ve Mahluf ailesinin Şabihları uyuşturucunun alınıp satıldığı çetelerin 
merkezidir.Bu faktörler,uyuşturucu sevkiyatını orman, deniz kıyıları ve dağlık 
araziler üzerinden yaparken doğal bir koruma sağlar. Bundan dolayı bu ormanların 
yanması işlerine geliyor.Bölgenin denize yakınlığının yanı sıra bölge uyuşturucu ve 
silah ithal ve ihracatını da kolaylaştırıyor. 
Sahil ve Lazkiye dağları, savaş tüccarlarının ilgi odağıdır. Bu bölgeler başta Rusya 
ve İran olmak üzere yabancı ülkelerin üzerinde çok hesap yaptığı en önemli 
ekonomik bölgeler arasındadır.Ayrıca Beşar Esad ve Rus şirketleri arasında 
imzaladığı sözleşmeler kapsamında Ruslara bahşettiği Rus turizm yatırımları, 
Ruslar ile İranlılar arasındaki rekabetin hızlanmasına neden oldu.
İranlılar bölgede nüfus sahibi olmak ve halkın geri kalanına ise Şia propagandası 
yaparak sahip olmak istiyor. 

 منذ أن بدأ العامل املتحضر بتهيئة اجملرم حافظ األسد يف ستينات القرن املاضي الستالم مقدرات سوراي 
ومتكينه من حكمها إىل األبد وتوريث كرسي احلكم ألبنائه وأحفاده بعد موته، صنع سيناريو اإلعداد 

حلرق سوراي وحتويلها إىل رماد. 
وهذا ما مكن حافظ األسد من استالم وزارة الدفاع للتنازل عن اجلوالن إلسرائيل عام 1967 ضمن 
ما أمساه بنكسة حزيران، والحقاً متت مكافأته حبصوله على أتييد العامل النقالبه العسكري عام 1970 

والذي أمساه ابحلركة التصحيحية.
ويف عام 1973 شارك حبرب تشرين التحريكية اليت مكنت إسرائيل من بسط نفوذها ومحاية حدودها 

بعد اتفاقها مع نظام األسد على حراسته حلدودها.
انتهت احلروب رمسياً من خالل اتفاق وقف إطالق النار بعد أن متكنت إسرائيل من احتالل هضبة 
اجلوالن مرة أخرى، ونصت االتفاقية على إقامة حزام أمين منزوع السالح على طول احلدود الفاصلة 

بني اجلانب السوري واألراضي اليت حتتلها إسرائيل. 
على  يسهر  هلا  من وجود حارس  ليقينها  واألمان  إسرائيل ابهلدوء  تنعمت  األسد  طيلة حكم حافظ 

محايتها.
وبعد موته وعرفاانً ابجلميل ابركت تنصيب ابنه السفاح بشار ابستالمه حكم سوراي وأوعزت إىل وزيرة 
اخلارجية األمريكية مادلني أولربايت حبضور احتفال تنصيبه بعد تذكريه مبا هو مطلوب منه حبماية الكيان 

الصهيوين وااللتزام ابلعهود واملواثيق املوقعة بني أبيه وإسرائيل.
ظل بشار حارساً إلسرائيل، وبعد قيام الثورة السورية ضد نظام التوريث األسدي واليت اندت ابحلرية 
والكرامة، سارعت إسرائيل إىل الوقوف معه ومحايته، ومنع انتصار الثورة السورية العتبارها أن أمن 

سوراي من أمن إسرائيل كما صرح رامي خملوف املسيطر على اقتصاد وثروات سوراي.
مؤخراً متًّ إحراق مئات الدومنات من األراضي الزراعية أبكثر من 20 قرية متفرقة أبرايف )رأس البسيط 
و القرداحة وجبلة وصوال إىل ابنياس وريف تلكلخ واحلفة(، ومتًّ مت إخالء السكان منها يف أكثر من 

قرية أبرايف الالذقية.
موجة احلرائق الضخمة يف الساحل السوري بدأت منذ انتزاع حكم سوراي من قبل حافظ األسد وحىت 
اللحظة، حرائق يعلن عنها أهنا طبيعية لوجود ارتفاع يف درجات احلرارة واالعالن عن عدم متكن السلطة 
لقتل  معد  السوري  الطريان  ألن سالح  ابإلطفاء،  متخصص  طريان  وجود  عدم  بسبب  إطفائها  من 

الشعب السوري وتدمري وحرق املدن والبلدات والقرى الثائرة.
ووقفت روسيا متفرجة على احلرائق رغم أهنا متتلك أكرب أسطول جوي ابلعامل متخصص إبطفاء احلرائق، 
على  لتقيم  احلرائق  امتداد  تراقب  وظلت  يوم،  ذات  إبسرائيل  حرائق  اندلعت  حني  استخدمته  وقد 

األراضي احملروقة مدن وقرى سياحية روسية. 
النظام السوري يدعي أن حرائق األحراج طبيعية وحتميها السلطة احلاكمة بتمليك قانوين ألفراد عائلة 
األسد وللشبيحة من أجل بناء القصور واملزارع وتسجلها أبمسائهم الشخصية ألهنا حمروقة فتتنازل وزارة 

الزراعة عنها واستبدال صفتها العامة اليت تعود إىل الشعب، إىل أمالك خاصة.
هلا كثافة  تؤمن  واليت  األسد وخملوف  التشبيح واملخدرات من آل  أهنا مركز عصاابت  إىل  ابإلضافة 
االحراج والسواحل احلماية الطبيعية من خالل التضاريس اجلبلية، وكذلك قرهبا من البحر الذي ميكنها 

من استرياد وتصدير املخدرات والسالح. 
الساحل وجبال الالذقية من أهم املناطق االقتصادية ألهنا حمّط اهتمام جتار احلروب ومطامع الدول 
املمنوحة هلم من قبل بشار  الروسية  السياحية  األجنبية وخاصة روسيا وإيران، كما أن االستثمارات 
األسد مبوجب العقود املوقعة بينه وبني الشركات الروسية تسببت بتسارع السباق بني الروس واإليرانيني 

لالستيالء عليها بعد االنتشار الواسع لإليرانيني يف املنطقة هبدف تشييع ما تبقى من أهلها.
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يف اليومني األول والثاين من توقيفي يف الفرع 227، مل أعرف 
طعم النوم وال طعم الزاد، وهذا مل يكن إضرااًب مين عن الطعام 
أو النوم، لكن فرَّ النوم من عيوين، كما أن الشهية ألي طعام 
هلول  النوم  وال  الغذاء  يعنيين  يعد  فلم  عين،  بنظرها  أشاحت 
إىل  االعتقال  زمالء  من  الكثري  حاول  وقد  ورأيت،  عشت  ما 
جانيب إجباري على الطعام مع شح ذلك هناك، إال أن األمر مل 
يكن سهاًل عليَّ، حيث انقطعت الشهية رغم اجلوع. علًما أبن 
للطعام يف الفرع 227 قصة أخرى، فهو متواجد فقط حىت ال 
جوالت  يف  دوره  ابنتظار  أو  معه،  التحقيق  قبل  املعتقل  ميوت 
لبدء  يوًما،  والعشرين  العشرة  بني  الدور  يطول  وقد  التحقيق، 
التحقيق األويل مع املوقوف. كان يُعطى للمعتقل على اإلفطار 
قطعة متيبسة أو متعفنة من اخلبز مع ربع ملعقة مرىب، أو ثالث 
حبات زيتون فقط، أما وجبة الغداء فكانت عجينة صغرية من 
الباذجنان بال أي  َشمَّ رائحة  أنه قد  يُعتقد  الربغل ممزوجة مبرق 
دسم من زيت أو سواه. أما العشاء فكان ربع قطعة من البطاطا 
املسلوقة مع كسرة خبز ايبسة بال ملح. وكان املطلوب االنتهاء 

من الطعام خالل زمن أقصاه دقيقتني.
وهو  )الشبك(  دخل  للتحقيق،  ينادوين  أن  أنتظر  وبينما كنت 
مهجع اعتقايل، رجل عريض املنكبني متهدل وضخم اللغاديد، 
على  السجن. وكان  رئيس  إنه  قالوا  بكرش كبري،  أمامه  يدفع 
شطر  وجوههم  أداروا  وقد  يقفوا  أن  حلظات  وخالل  اجلميع 
اجلدار، حىت ال يروا هذه الشخصية الفذة. من تباطأ يف الوقوف 
والدوران حنو اجلدار كأمثايل من كبار السن لعدم القدرة على 
السرعة، فسوف يتحمل اجللد على جسمه العاري، أبداة كانوا 
عن كبل  عبارة  وهو  االبراهيمي(  )األخضر  استهزاًء  يسموهنا 
سيرتك  الضرابت  مكان  فإن  وابلطبع  ثخني.  أخضر  كهرابئي 

األثر يف اجلسم ألشهر قادمة.
السبعني من عمره،  قارب  الذي  املسن  الرجل  إىل جانيب كان 
وهو الدمشقي املزَّاوي األصيل، معلم كار اخلياطة، الذي آثر 
بني  العشريين  الشاب  ابنه  يرتك  أن  على  املعتقل  إىل  الدخول 
قال واحلسرة  هنا؟  أنت  ملاذا  له  لوحده. ولدى سؤايل  أيديهم 
إىل  يشري  )وهو  وابين  أان  بينما كنت  فيه:  من  والتنهيدة خترج 
ابنه( يف زايرة خاطفة إىل ابين الكبري املعتقل يف سجن صيداناي، 
الذي  ابين  فتشوا  للزايرة،  املقرر  املكان  إىل  دخولنا  وخالل 
يف  وهو  بسيط.  رسم  عليها  صغرية  ورقة  معه  فوجدوا  برفقيت 
الواقع ما نسيه يف جيبه منذ ما قبل ذلك بيومني، حيث مت رسم 
خمطط إلصالح آلة اخلياطة املعطلة يف مشغلي، من قبل من أتينا 
به إلصالح العطل، وهي ورقة جد عادية، لكن األمن يف سجن 
صيداناي اهتم هبا ابين على أنه يريد هبا أن يُدخل خمططات داخل 
السجن لتصنيع )أسلحة ودابابت(؟!، أو من أجل الفرار. وهو 
اهتام واٍه وغري معقول البتة. لكنهم أصروا عليه وقرروا إيقاف 
إبمكاين  وليس  بعد هللا،  سواه  يبق يل  مل  والذي  الصغري،  ابين 

العودة إىل أمه بدونه، ألهنا ستقول: كيف تركت األول مث الثاين 
وجئت إيلَّ خايل الوفاض. فما كان مين إال أن أصريت أنين لن 
أختلى عن ابين، فقلت هلم: إن أردمت فخذوين معه. وهذا ما كان، 
السبعيين  الرجل  الفرع. وكان هذا  ايقايف معه يف هذا  حيث مت 
يعاين من أمراض كثرية يف القلب وسواه، حيث حيمل الكثري منها 
قبل السجن، مث تفاقمت بعده، ومل يكن ذلك يشفع له، فقد 
كانت تنهال عليه الشتائم من كل حدب وصوب، وبدون أي 
سبب. وكان ابنه كثريًا ما يوصيين به فهو خيشى أن ال يتحمل 

عبء االعتقال من خالل وضعه الصحي. 
طفل  هناك  املهجع كان  يف  وجودي  ملكان  اآلخر  الطرف  يف 
وقد ابنت  وحنيله،  اجلسم  عاًما. غض  العمر 17  من  يبلغ  ملا 
الطفل وهو  الربيئة، كان  الرفاه والدالل، والطفولة  عليه عالئم 
أو عنصر  ويرتعد من مرور أي سجَّان  من حمافظة درعا خياف 
أمن ابلقرب منه، ألهنم مجيًعا وقد شربوا احلقد، ال مير أحدهم 
إال ويقوم بلطمه أو ضربه والدوس عليه ابلبصطار العسكري، 
العيون  وجتعل  قلوبنا،  تدمي  وصرخاته  أصواته  ما كانت  وكثريًا 
وقد اهنمرت منها دموع احلرقة واألمل، على تعذيب طفل ال ذنب 
قد  منشق، كان  لضابط سوري  ابن  وهو  درعا،  من  أنه  إال  له 
أعلن انشقاقه عن النظام منذ السنة األوىل للثورة مث استشهد يف 

حينها. كاد الطفل أن يفقد عقله لكثرة ما وقع عليه من عسف 
وظلم ال حتتمله اجلبال، فكيف بطفل مل يعرف من احلياة سوى 
املدرسة والعلم والذوق الرفيع، وهو ذو املوهبة من رسم وفن 

تشكيلي أن يتحمل ظلم وقهر من ال يعرفون الرمحة.
يف طريق الوصول إىل )البخشة( وعلى اليسار منها، يستلقي )أبو 
عدانن( الرجل/ الرجل العنيد املكابر، بروحه املتفائلة، وابتسامته 
اليت ال تفارق حمياه، رغم فداحة ما حصل له، فقد ُقطعت يده 
ومعلم  املدين  وهو  قريته،  على  األسدي  العدوان  نتيجة  ورجله 
املدرسة والوحيد ألهله، الذي مل ير احلرب قبل ذلك وال يعرفها. 
وأن  إال  يرى  ال  فهو  والكبرية،  العهد  حديثة  إعاقته  رغم  وهو 
النظام اجملرم إىل سقوط، وال ييأس أبًدا، بل كان غالًبا ما يوزع 
إعاقته  من  ابلرغم  وهو  حوله.  من  على كل  التفاؤل  جرعات 
الشديدة، مل يسلم من إهاانت يومية وتعذيب يقوم به السجان 
)األشقر( األكثر حقًدا واألشد حيوانية واألقرب إىل حالة من 
واالجتماع  النفس  علماء  من  الكثري  إىل  حتتاج  إنسانية  الال 
يفسروا  فيها كي  الغوص  ويعيدوا  يدرسوها  واألنثروبولوجيا كي 
لنا ما جيري من إجرام فاق كل التصورات أو التوقعات. وطبًعا 
احلديث مل ينته بعد، فاألهوال مازالت جتري فصواًل يف املعتقالت 

والسجون األسدية حىت اللحظة واجملرم ما يزال طليًقا؟!.
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مالم أقله ولم تقله الشام )2(

أحمد مظهر سعدو 
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ت
مقاال

تتصاعــد يف الفــرتة األخــرة وتــرة املباحثــات الكردية-الكرديــة برعايــة أمركيــة، واهلــدف 
كمــا هــو معلــن تشــكيل مرجعيــة سياســية كرديــة يف الشــمال الشــرقي لســورية هبــدف 
توحيــد املوقــف الكــردي وحماولــة تشــكيل فريــق عمــل موحــد يدخــل يف جســم اهليئــة 

الدســتورية املنبثقــة عــن أجســام املعارضــة املعروفــة.
وإن كانــت فكــرة وحــدة اجلماعــات الكرديــة، ليســت جديــدة، بــل هــي قائمــة منــذ أول 
انقســامات شــهدها احلــزب الدميقراطــي الكردســتاين، احلــزب األم لألكــراد الســورين 
إعــادة  الــذي أتســس عــام 1958، مث ظهــرت عنــه تفرعــات، فشــلت كل جهــود 
توحيدهــا جمــدداً، غــر أنــه وبعــد انطــاق الثــورة الســورية، حاولــت األحــزاب الكرديــة 
توحيد صفوفها، إال أن عدم اتفاقها على رؤية سياسية موحدة، وارتباطها ابألحزاب 
الكردســتانية العابــرة للحــدود كانــت عائقــاً أمــام إجنــاح حمــاوالت االتفــاق، وتقلصــت 
لتصبــح بــن قطبــن رئيســين مهــا اجمللــس الوطــي الكــردي يف ســورية ENKS املقــرب 
قــرب مــن حــزب العمــال 

ُ
مــن إقليــم كردســتان، وحــزب االحتــاد الدميقراطــي PYD امل

الكردســتاين والــذي توســعت ســيطرته مــن خــال حتالفــه مــع عصــاابت األســد، ومــن 
مث اعتمدتــه القــوات األمركيــة كــرأس حربــة يف مواجهــة قــوات داعــش ليؤســس علــى 

أنقاضهــا مشــروع اإلدارة الذاتيــة.
فشــلت الكثــر مــن حمــاوالت توحيــد الطرفــن، وتقريــب وجهــات النظــر بينهمــا، ابلرغــم 
مــن االتفاقــات الــي وقعــت بينهمــا، إال أهنــا مل ُتطبّــق علــى األرض عمليــاً، وأمههــا 
)هولــر1( و )هولــر2( ومــن مث )دهــوك1(، وحييــل الكثــرون فشــلها إىل هتــرب حــزب 
االحتــاد الدميقراطــي مــن تطبيــق البنــود املتعلقــة مبشــاركة الطرفــن يف إدارة املنطقــة، ورغبتــه 
يف أن يعمــل اجمللــس الوطــي الكــردي حتــت جناحــه. وإن كانــت املرحلــة اجلديــدة مــن 
املفاوضــات الــي كانــت جولتهــا األوىل قــد بــدأت يف نيســان املاضــي والــي بلــورت 
إتفــاق بــن الطرفــن علــى رؤيــة سياســية مشــرتكة تضمنــت أن »ســورية دولــة ذات 
املكــوانت«  يضمــن حقــوق مجيــع  فيــدرايل  احتــادي  نظــام حكمهــا  يكــون  ســيادة، 
قضيتهــم  حــل  يف  متكاملــة  سياســية  جغرافيــة  وحــدة  ذات  قوميــة  »الُكــرد  واعتبــار 
القوميــة«. دون إيضــاح األســاس الــذي مت إعتمــاده للنظــام الفيــدرايل، وهــل هــو إقــرار 
القادمــة،  املرحلــة  الكــردي يف  للنضــال  وأســاس  الســوري  الشــعب  ابقــي  إرادة  دون 

وماهــي الوحــدة اجلغرافيــة الــي يتموضــع عليهــا القوميــون الكــرد.
أمــا اجلولــة الثانيــة مــن املفاوضــات بــن الطرفــن فقــد متخضــت عــن أتســيس املرجعيــة 

الكردية العليا املنشــودة بنســبة 40% لكل طرف، و20% لبقية األحزاب واملســتقلن، 
وســيتم اقرتاحهــم بنســبة 10% مــن قبــل كل طــرف. مــن دون حتديــد آليــة إدخــال ابقــي 

مكــوانت املنطقــة يف إدارهتــا.
واجلولــة الثالثــة احلاليــة والــي تعتــر األكثــر تعقيــداً وأمهيــة، فخاهلــا ســتناقش املواضيــع 
اخلافيــة األساســية وهــي )عــودة بيشــمركة روج، إلغــاء التجنيــد اإللزامــي، املشــاركة يف 
اإلدارة الذاتيــة، فــك االرتبــاط حبــزب العمــال الكردســتاين، املناهــج التعليميــة(، وهــي 
يف معظمهــا مواضيــع مت أتجيلهــا مــن املراحــل الســابقة كــي ال تتعثــر املفاوضــات يف 
علــى  املراحــل األوىل  الرتكيــز يف  الضامنــة  األطــراف  فقــد حاولــت  مراحلهــا األوىل، 
النقــاط الــي ميكــن حّلهــا كــي تتعــزز الثقــة بــن الطرفــن. وإن كان لــكل طــرف يف 
هــذا احلــوار أهدافــه اخلاصــة، فحــزب االحتــاد الدميقراطــي يريــد فــك العزلــة السياســية 
واإلشــرتاك يف احلــل السياســي واملؤمتــرات الدوليــة، ابإلضافــة خلشــيته مــن قيــام تركيــا 
بعمليــة عســكرية أخــرى إذا مل يتــم إشــراك أطــراف أخــرى يف إدارة مشــال شــرق ســورية. 
ويف املقابــل، يســعى اجمللــس الوطــي الكــردي إىل تفعيــل وجــوده ومشــاركته يف إدارة 
املنطقــة لتحقيــق مصــاحل سياســية واقتصاديــة. وختتلــف درجــة ارتبــاط كل طــرف حبليفــه 
الكردســتاين، فحــزب االحتــاد الدميقراطــي ارتباطــه قــوي وعضــوي، حيــث يقــوم حــزب 
العمــال الكردســتاين برســم سياســات احلــزب العامــة، وقيــادة حــزب االحتــاد الدميقراطــي 
هــم قــادة ســابقون ضمــن حــزب العمــال الكردســتاين، بينمــا يقتصــر ارتبــاط اجمللــس 
الوطــي الكــردي علــى الدعــم والتمويــل، مــع االبتعــاد عــن التدخــل يف السياســة الداخليــة 

للمجلــس.
ويســعى الراعــي األمركــي مــن هــذا احلــوار إىل إبعــاد حــزب االحتــاد الدميقراطــي عــن 
أتثــر حــزب العمــال الكردســتاين عــن طريــق إشــراك مكــوانت أخــرى فعليــاً يف اإلدارة، 
أو يف احلــد األدىن التقليــل مــن أتثــر احلــزب يف اإلدارة مــن خــال املكــوانت األخــرى 
)العربيــة والرتكمانيــة والســراينية( الــي ستشــارك يف إدارة مشــال وشــرق ســورية، وابلتــايل 
إرضــاء تركيــا الــي ترفــض اســتئثار حــزب االحتــاد الدميقراطــي الــي جتــده أنقــرة فرعــاً 
حلــزب العمــال الكردســتاين املصنــف علــى لوائــح اإلرهــاب. لذلــك فــإن مســؤولو اجمللــس 
الوطــن الكــردي يؤكــدون أن قطــع العاقــة مــع حــزب العمــال الكردســتاين يعتــر احلــل 
الوحيــد لــردع أي هجمــات تركيــة جديــدة تســتهدف مناطــق شــرق الفــرات كوهنــا تــرى 

فيهــا مناطــق نفــوذ ملقاتلــي العمــال الكردســتاين احملظــور.

الوطــي  اجمللــس  أبرزهــا مطالبــة  يواجــه حتــدايت  الكــردي  الكــردي –  احلــوار  ولكــن 
محايــة  يف  وإشــراكها  الذاتيــة  اإلدارة  مناطقــة  إىل  روج(  )بيشــمركة  بعــودة  الكــردي 
وإن  واإلداريــة.  السياســية  العمليــة  الفعليــة يف  اجمللــس  مشــاركة  إىل  إضافــة  املنطقــة، 
)فــك  التاليــة:  النقــاط  قــد تلخصــت يف  اخلــاف يف اجلولــة األخــرة  نقــاط  كانــت 
االرتبــاط بــن اإلدارة الذاتيــة وحــزب العمــال الكردســتاين، تعديــل العقــد االجتماعــي، 
إلغــاء التجنيــد اإلجبــاري، إلغــاء مناهــج التعليــم الــي فرضتهــا اإلدارة الذاتيــة، الكشــف 
عــن مصــر املعتقلــن(، إال أن نقطــة عــودة بشــمركة روج إىل ســورية تعتــر أبــرز نقــاط 
اخلــاف لكــون حــزب االحتــاد الدميقراطــي يشــرتط اندمــاج البيشــمركة يف قــوات ســورية 
الدميقراطيــة كأفــراد، فقوهتــم العســكرية هــي امليــزة الوحيــدة الــي متنحهــم القــوة لاســتفراد 
إبدارة املنطقة. ومهما كانت نتائج مساع الراعي األمركي فإنه يف أحسن أحواهلا ويف 
حــال جتــاوز مجيــع العقبــات فــإن االتفــاق علــى مجيــع هــذه النقــاط يعتــر مهمــاً ولكنــه 
ميثــل نصــف الشــوط فقــط، أمــا النصــف اآلخــر فهــو تطبيــق هــذا االتفــاق وااللتــزام وبــه 
علــى األرض، نظــراً لوجــود جتــارب فاشــلة ســابقاً يف مرحلــة تطبيــق االتفاقيــات. وإن 
كانــت معظــم الســيناريوهات حــول مســتقبل هــذا احلــوار مفتوحــة يف ظــل وجــود مصــاحل 
متناقضــة مــن هــذا احلــوار ملعظــم القــوى الفاعلــة يف ســورية، فالــوالايت املتحــدة لديهــا 
مصــاحل تتلخــص يف اســتقرار مناطــق تواجدهــا وإرضــاء تركيــا، بينمــا روســيا والنظــام 
وإيــران هلــم مصــاحل يف إبعــاد الكــرد عــن التأثــر األمركــي، وهتديــد تركيــا بوجــود حــزب 
البعــض اســتغراب يف مواقــف  لــدى  العمــال الكردســتاين علــى حدودهــا. وإن كان 
غــر  العناصــر  إخــراج  املتمثــل يف  للمطلــب  نظــراً  الُكرديــة،  احلــوارات  مــن  املعــرتض 
الســورية مــن حــزب العمــال الكردســتاين مــن جممــل األراضــي الســورية، ومنــح حكــم 
املناطــق إىل اجملتمــع احمللــي إلدارهتــا إىل حــن إجــراء انتخــاابت عامــة علــى مســتوى 
ســورية كلهــا. إال أنــه مــا يســتحق ذكــره أن املوقــف مــن احلــرايت والدميقراطيــة الجيــب 
أن يتجــزأ، مبعــى أن احلديــث عــن االنتهــاكات الــي كانــت تقــوم هبــا اإلدارة الذاتيــة 
علــى صعيــد احلــرايت، والتعدديــة السياســية، والرتبيــة والتعليــم، ومــا يقولــه اإلعــام عــن 
قضــااي خافيــة عميقــة يف ديــر الــزور بــن األهــايل وقســد، وهــو مــا تركــز عليــه املعارضــة 
الســورية كثــراً. جيــب أن ال ينســى أو يتناســى خــال رســم اآلليــات الــي ســتدار هبــا 
املنطقــة يف اإلتفــاق وهــذا مــا مل يتــم حلظــه خــال احلــوارات الســابقة. وهنــاك نقطــة 
شــديدة األمهيــة غابــت عــن املتفاوضــن األكــراد، وهــي ضــرورة دعــوة ســورين آخريــن 
من شــخصيات ومجاعات سياســية من أبناء املنطقة للمشــاركة فيها، والذين يشــكلون 
أغلبيــة ســكانية فيهــا، أو للحضــور علــى األقــل ابعتبارهــم مراقبــن، ألنــه وبغــض النظــر 
عن أي شــيء آخر، فإن املفاوضات تتعلق بســورية أو أبجزاء منها، وتتصل بســورين 
أكــراد، وليــس أبي أكــراد، وجنــاح مفاوضاهتــم وتوصلهــم إىل توافقــات بغــض النظــر عــن 
رأي اآلخريــن فيهــا، ســتكون مثــاالً ميكــن أن يتبعــه الســوريون اآلخــرون، ويكســرون فيــه 
صعــوابت االتفــاق والتوافــق الســوري املفقــود. بنــاء علــى ذلــك يظــل موضــوع التفاهــم 
الوطــي الســوري علــى القواســم املشــرتكة، وعلــى برانمــج وطــي يطمئــن ســائر املكــوانت 
الســورية، مــن دون أي اســتثناء أو متييــز، هــو املدخــل لتعزيــز وحــدة الســورين، األمــر 

الــذي ســيمكنهم مــن العيــش املشــرتك رغــم كل مــا حصــل.

د.م. محمد مروان الخطيب
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لســنا مســؤولن عّمــا حــّل ابألكــراد الّســورين، فلــم يكــن لنــا كشــعوٍب أو كعــرٍب 
املشــرتك  ابلعيــش  الّســورين  عــن حقهــم كباقــي  أحــد  يستشــران  ومل  رأي،  أّي 
واملواطنــة الــي حرمهــا منهــم الشــيطان األكــر »حافــظ األســد« كمــا أننــا لســنا 
والتــوزع  الّســورية  األرض  داخــل  هلــم  حــدود  وترســيم  إقليــم  إنشــاء  يف  معهــم 
الدميوغــرايف داخلهــا، لكــن يف النهايــة تبقــى احلــدود مســألة إداريــة غــر حامســة، 

حــن يتــم احــرتام حقــوق اإلنســان األساســية.
مــن حــق الكــرد التمتّــع ابحلريـّـة وبــكل حقــوق املواطنــة، مثلهــم مثــل كّل الّســورين 
لكــي  أقاليــم،  لكــن دون حــدود ودون  الدينيــة،  أو  العرقيــة  تكــن أصوهلــم  أاّيً 
نتمكــن مــن االســتقرار والعيــش مــع بعــض إذ ال يوجــد ســوري عاقــل يؤمــن 

ابالنفصــال بــن العــرب والكــرد.
لــو أن الكــرد جتاوبــوا منــذ البدايــة مــع اليــد العربيــة املمــدودة هلــم وتعاونــوا مــع الثّــورة 
الّســورية ضــد طاغيــة الّشــام، لرمبــا كان مســاُر الثّــورة خمتلفــاً جــذرايً عمــا هــو عليــه 
اليــوم، ولــو كان الّشــهيد مشــعل متـّـو علــى رأس الّتنظيمــات الكرديـّـة وليــس صــاحل 

مســلم لكانــت الثّــورة يف حــال أحســن بكثــر.

إْن كان هنــاك مــن يتمتّــع ابحلكمــة بــن األكــراد، فهــذا ليــس حــال »حــزب 
العمــال الكردســتاين« و«عصــاابت« صــاحل مســلم، بداللــة عمليــات التطهــر 
العرقــي يف مناطــق ســيطرة قــوات ســورية الّدميقراطيــة »قســد« هــذه امليليشــيات 

املتعاونــة مــع نظــام الراميــل.
ابلعودة إىل حقوق اإلنسان العريب أو الكردي، يف املنطقة الشرقية لنهر الفرات، 
هنــاك انتهــاكات وتعذيــب داخــل ســجون »قســد« حتاكــي أســلوب معتقــات 
»األســد« مــن تلفيــق لاهتامــات وأســاليب تعذيــب بشــعة يف معتقــات »حقــل 
العمــر« وغرهــا مــن معتقــات التعذيــب يف مناطــق ريــف ديــر الــزور اخلاضعــة 
لســيطرة قــوات ســورية الّدميقراطيــة »قســد« انهيــك عــن انتهــاكات أخــرى، كان 
أبــرز مــا وثّقتــُه شــبكات إعاميــة عــن جرائــم ارتكبهــا مؤخــراً القيــادي يف »قســد« 

املعــروف ابســم »إنكيــل اجلبــل«، واملنحــدر مــن أصــول إيرانيــة.
لــدى »قســد« مــا يؤكــد  يُعتــر )إنكيــل اجلبــل( مــن القيــادات األكثــر دمويّــة 
علــى هنجهــا اختيــار الّشــخصيات املعروفــة أبســلوهبا اإلجرامــي، مــا ُيســّهل تنفيــذ 
سياســاهتا يف املنطقــة، ممــا مت توثيقــه مــن فنــون التعذيــب، اتبــاع خمتلــف أنــواع 

الضرب املرح وبشــكل حياكي ما حيصل يف معتقات نظام األســد، مســتخدماً 
خاهلــا العصــي واهلــراوات واألدوات احلــادة والصعــق ابلكهــرابء، وحبــس املعتقــل 
داخــل محامــات صغــرة مليئــة ابألوســاخ، إضافــة إىل تــرك اجلرحــى واملرضــى منهــم 

دون إســعافهم وعاجهــم، مــا أدى إىل وفــاة العديــد منهــم.
أكــر  إحلــاق  هــو  اجلبــل«،  »إنكيــل  قبــل  مــن  املمــارس  الّتعذيــب  مــن  الغايــة 
قــدر مــن األذى اجلســدي والّنفســي للمعتقــل، مــع الّتنويــه إىل تعّمــده مواصلــة 
التعذيــب حــى يصــل املعتقــل إىل حالــة اإلغمــاء، مــا يدفــع بعــض أهــايل املعتقلــن 

إىل دفــع أمــوال طائلــة يف ســبيل اإلفــراج عنهــم وإهنــاء معــاانة أبنائهــم.
واجلديــر ابلذكــر أّن »إنكيــل اجلبــل« غالبــاَ مــا يتعّمــد شــرب الكحــول واملخــّدرات 

خال ممارســته فنون الّتعذيب، مع شــتم العرب والّدين اإلســامي.
املخــاوف الــي أبداهــا بعــض مــن قّدمــوا شــهاداهتم هــو تنّصــل قــوات ســورية 
الّدميقراطيــة املعروفــة بـــ »قســد« عــن معاقبتــه، واالكتفــاء بنقلــه إىل مناطــق أخــرى 
خاضعــة هلــا بــن الّرقــة واحلســكة، أســوة مبــا فعلتــه مــع جمرمــن آخريــن يف صفوفهــا، 

ممّــن متـّـت إدانتهــم يف وقــت ســابق جبرائــم خمتلفــة.

ان
ّ

م. المثنى سف

»إنكيل« ..
جيفة تطفو على سطح من الدم
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حتطيــم اجملتمعــات العربيــة وكســر إرادة شــعوهبا كانــت االســرتاتيجية األمركيــة 
الــي مــا تــزال ســارية منــذ مــا قبــل 1961، كــي ال يًعــاد تشــكيل رأي عــام 
عــريب شــامل يشــكل حاضنــة حقيقيــة للعــرب كمــا مثلتــه مرحلــة اخلمســينات 

والســتينات مــن القــرن املاضــي.
لطاملــا مل تكســب أمــركا كَل الشــعوب العربيــة لصــاحل ربيبتهــا الصهيونيــة يف 
مشــروع  مســي  مبــا  حّدثــة 

ُ
امل االســرتاتيجية  تلكــم  تنفيــذ  فسيســتمر  فلســطن 

مــع تكريســها لاســتبداد  الفوضــى اخلاقــة،  الشــرق األوســط اجلديــد عــر 
ورمــوزه ممثلــة ابألنظمــة العربيــة اجملرمــة، ذلــك ابت أمــراً ال خيفــى علــى كَل ذي 

عينــن كعمــل حثيــث علــى كســر أوطــان وشــعوب العــرب.
 2011 بعــد  العــريب  الدميقراطــي  الربيــع  ضــد  املمارســات  مجيــع  أن  كمــا 
تؤكــد ذلــك، ومل ختــرج عمــا خطــط لــه احللــف »األمركــي الروســي اإليــراين 
الصهيــوين« املشــبوه إايه، ونُفــذ بشــكل أشــد قســوة وخطــورة يف ســورية بعــد 
إحــكام الســيطرة علــى العــراق مبشــاركة نظــم عرجبيــة خيانيــة مازالــت ممارســاهتا 

ماثلــة ابألذهــان.
أمل تتــم الســيطرة الروســية علــى النظــام األســدي وتدمــر الشــعب الســوري، 
اخلليــج؟ وهــل  بعــض دول  مــن  عنهــا وبتمويــل  وبــدالً  أمــركا  مــع  ابلتوافــق 
تستطيع موسكو لوحدها استثمار ذلك لفرض حل يتكافأ مع اسرتاتيجيتها 
اخلاصــة لانفــراد بســورية واالنتشــار منهــا إىل العــامل العــريب؟ وهــل يتــم ذلــك 
خبــاف الرغبــة األمركيــة؟ وهــل حّســَن احتــال ســورية وضــع روســيا الــدويل 
الــذي كان حتســينه مــن أهــم أهــداف مغامــرة بوتــن الســورية الــي أريــد هبــا 
أيضــاً الضغــط علــى واشــنطن، وإجبارهــا علــى بنــاء عاقــة تتســم ابلنّديــة مــع 
أمــركا؟ وهــل مت تلويــث الربيــع العــريب، جبائحــة االرتــداد والظــام املغايــرة هلدفــه 
الدميقراطــي، خبــاف الرغبــة األمركيــة؟ وأيــن يقبــع الــدور اإليــراين الصهيــوين 

املشــرتك املغطــى أمركيــًا- منــذ 60 عامــًا- يف كل ذلــك؟
مل يتحقــق اهلــدف الروســي املنشــود بعــد، ولذلــك يبــدو أن موســكو قــّررت 
اســتبدال الورقــة الســورية الضعيفــة بورقــة إيــران القويــة، املهمــة ابلنســبة ألمــركا 
وإســرائيل، وصــواًل إىل مــا رمســه لعاقاتــه مــع الغــرب عامــة، وواشــنطن خاصــة، 

تعمــل روســيا بتأييــد مــن النظــام علــى عقــد مؤمتــر لاجئــن الســورين يف 
دمشــق، غايتــه عــودة الاجئــن الســورين مــن دول اللجــوء مرتافًقــا مــع إعــادة 
اإلعمــار، وقامــت بدعــوة دول الغــرب والشــرق املســتهدفة بدفــع األمــوال 
أو عدمهــا، وحســب  املشــاركة  بعــد  تقــرر أي دولــة  إلعــادة اإلعمــار ومل 
حتضرات النظام ســيعقد املؤمتر يف 12 تشــرين اثين /نوفمر. وتقول روســيا 
الــدول الضامنــة،  علــى لســان مســؤوليها أن املؤمتــر مت االتفــاق عليــه مــع 
اســتقرار  بعــد  ســورية  يف  اإلعمــار  وإعــادة  الاجئــن  عــودة  إىل  يهــدف 
األوضــاع وانتهــاء احلــروب ضــد« داعــش وغرهــا مــن املنظمــات اإلرهابيــة ».
أمــا اهلــدف األساســي مــن املؤمتــر، فهــو إعــادة أتهيــل النظــام وجتــاوز قــرارات 
األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل الــي أقرهــا يف القــرار األممــي رقــم 2254 
الــذي يضــع جــدواًل زمنيًــا برتتيــب األولــوايت بــدأً مــن عمليــة انتقــال سياســي 
يقبلهــا الشــعب الســوري واإلفــراج عــن املعتقلــن واملخطوفــن وحماســبة مــن 

أجــرم حبــق الشــعب.. اخل.
    فشــلت روســيا إىل اآلن بفــرض حــل سياســي أو الوصــول ابالتفــاق 
مــع األطــراف الفاعلــة علــى األرض الســورية علــى هــذا احلــل الــذي حمــوره 
األساســي إبقــاء النظــام مــع روتــوش جتميلــي لــن يقبــل بــه أحــد، وإصــراره 
علــى بقــاء النظــام هــو لســببن األول التغطيــة علــى اجلرائــم الــي ارتكبهــا 
الــي  ثنائــي روســيا والنظــام منــذ بدايــة الثــورة، واحلفــاظ علــى االمتيــازات 
وهبهــا النظــام لروســيا مــن قواعــد حبريــة وارضيــة وموانــئ واســتثمارات كبــرة.

    يشــكل الاجئــون الســوريون أكثــر مــن مثانيــة ابملائــة مــن الاجئــن يف 
العــامل مــع أن تعــداد الشــعب الســوري ال يشــكل أكثــر مــن نصــف ابملائــة 
مــن ســكان العــامل، وتتــوزع الكتلــة الرئيســية مــن الاجئــن يف تركيــا واالردن 
ولبنــان بعــدد 5،556 مليــون، منهــم 3،567 مليــون يف تركيــا و915 ألــف 

مــن أهــداف.
إن املوقــف اجلديــد لنظــام املــايل يف طهــران مــن الصراعــات يف املنطقــة عامــة، 
ويف ســورية خاصــة، مل يكــن نتيجــة سياســة عقانيــة، بــل بســبب عجــزه يف 
فــرض حضــوره السياســي أو امليــداين خوفــاً علــى ســامة واســتقرار نظامهــم 
يف  إيــران  لدخــول  التقديــر  ســوء  يــؤدي  قــد  انتقاليــة  مرحلــة  يف  السياســي 

متاهــات ومســالك وعــرة ُتســرع بــزوال نظامهــا املتهالــك أصــًا. 
وإنــه بعــد مخســة أعــوام مــن االحتــال الروســي لســورية، تبــدو موســكو عاجــزًة 
عــن حتويــل أي إجنــاز عســكري إىل حــل سياســي حيقــق أهدافهــا الســورية 
والعربيــة والدوليــة؛ ففــي هــذا الظــرف، أقلقتهــا االتفاقيــة العســكرية الــي عقدهــا 
نظــام آل أســد مــع إيــران أوائــل متــوز املاضــي، رأت فيهــا حماولــًة مــن الطرفــن 
لإلفــات مــن ســيطرهتا علــى الســلطة وعلــى رأســها اجملــرم شــخصياً، فــرّدت 
عليهــا بتعيــن ممثــل شــخصي لبوتــن، بصفــة منــدوٍب ســاٍم، مهمتــه اإلشــراف 
ابجليــش  يســمى  ملــا  روســي  أركان  رئيــس  وتعيــن  الرائســة،  علــى  املباشــر 
الســوري، وحمافظــن روس أيضــاً يف خمتلــف مناطــق ســورية، بينمــا عقــد انئــب 
رئيــس وزراء روســيا اتفاقــاٍت اقتصاديــة ابلعشــرات، إلحــكام قبضــة روســيا 
علــى ثــروات البــاد ومواردهــا الوطنيــة، يف نقلــٍة نوعيــٍة لفصــل وجــود موســكو 
يف ســورية عــن آل أســد، واســتكمال ســيطرهتم علــى ســلطته املتومهــة، مــا دام 
فشــلهم يف االنفــراد ابلســيطرة عليهــا ميكــن أن يزّجهــم يف مــآزق تضعفهــم، 
مبــا ســيرتتب علــى ذلــك مــن نتائــج خطــرة يف موســكو؛ إذاً بعــد مخســة أعــوام 
، وفشــل  مــن احتــال ســورية، جتــد روســيا نفســها أمــام جنــاٍح عســكريٍّ نســيٍّ
سياســي مكّمــل، قيّــد قدرهتــا علــى االنفــراد بســورية، وفــرض حلهــا أيضــاً، 
لذلــك، ســيكون خيارهــا جتميــد الســعي إىل أي حــل، وتشــديد قبضتهــا علــى 

مســتعمرهتا هــذه مــا أمكــن ضمــن نفــس التوجــه األمركــي.
لذلــك تشــتد سياســة التجويــع أكثــر مــع تعميــم سياســة القتــل والتخلــص مــن 
كل من ســاهم أو قد يســاهم بكشــف خطط الروس واإليرانين مبا يتعلق مبا 
مســي زوراً ابملصاحلــات بشــكل خــاص، يضــاف لــه تغذيــة مجيــع النعــرات الــي 
تعــزز تنفيــذ سياســتها مبــا جيعــل مــن فــرض انتخــاب اجملــرم القاتــل مــرة جديــدة 

يف لبنــان و655 الــف يف األردن، وهــذا العــدد هــو للذيــن تســجلهم األمــم 
املتحــدة، وهنــاك الكثــر ليســوا بقيــود املنظمــات الدوليــة.

    أمــا العــدد الكلــي للنازحــن يف الداخــل والاجئــن يف اخلــارج فهــو يزيــد 
عــن 13 مليــون ســوري أي أن أكثــر مــن نصــف الشــعب غــادروا منازهلــم 
ومدهنــم وقراهــم، ومــع شــح املســاعدات الدوليــة وأزمــة وابء كــوروان وتعــرض 
الكثــر مــن الاجئــن والنازحــن للعــوز  والعنــف ضدهــم، يرغــب الغالبيــة 
العــودة  املدمــرة، إال أن هلــذه  منهــم ابلعــودة ملدهنــم وقراهــم وبيوهتــم حــى 
شــروطها الــي ســتكون مســتحيلة بدوهنــا، فليــس هنــاك ثقــة ال بروســيا وال 
ابلنظــام، والدليــل املصاحلــات الــي متــت علــى يــد الــروس وينتهكهــا النظــام 
يوميًــا ابلقتــل واالغتيــال واالعتقــال واخلطــف، كمــا أن روســيا وهــي تدعــو 
مــن خــال قصفهــا ملناطــق  بــزايدة عددهــم يوميًــا  تقــوم  الاجئــن  لعــودة 
الســورية، وإىل اآلن مجيــع  أقامتهــا علــى األراضــي  الــي  التصعيــد  خفــض 
املعتقلــن والذيــن أعدمــوا ميدانيًــا ال أحــد يعــرف عنهــم شــيًئا وهــم مبئــات 
األلــوف، فكيــف ســيثق النــاس ويقبلــون ابلعــودة دون حتقيــق شــروط هــذه 

رئيســاً منفــذاً ملــا يريــدوا مــع اســرائيل بعــد صمتــه وخرســه مــع حلفــه املمانــع 
علــى مســار التطبيــع اجلــاري علــى قــدم وســاق، بعكــس كل مــا تشــدقوا بــه 

اترخييــاً، وكل ذلــك هبــف جلــم احلــراك الشــعي وحتجيــم الثــورة.
ومــا كان لــكل ذلــك أن حيصــل بــدون التواطــؤ الــدويل العــام ضــد كل الشــعوب 
العربيــة وخاصــة ضــد شــعبنا الســوري وثورتــه مــع غيــاب اإلرادة املوحــدة لقــوى 
املعارضــة، وهــو مــا جتلــى بتهديــٍد واضــح مــن رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوين 
ألحــد الرمــوز األوربيــة أبهنــم ســيقطعون كل يــٍد متتــد ملســاعدة الثــورة الســورية 

والقضــاء علــى النظــام الفاشــي بدمشــق ممثــًا برأســه.
مث، أال يــرى الــروس وكل مســؤويل النظــام اجملــرم طوابــر اجلــوع مبناطقهــم؟ وهــل 
أزمــة اخلبــز وسياســة الركــوع والتجويــع غــر املســبوقة مبناطــق نظــام الطغمــة 
الطائفيــة بعيــدة عــن نظــر ميليشــياهتا الطائفيــة- إيرانيــة وغــر إيرانيــة- كســباً 
للوقــت وهنبــاً ملــا بقــي وتوفــر مــن أمــوال مــن جيــوب قاطــي تلــك املناطــق؟ 
وليــس فقــط الســتكمال التجســس علــى مــن بقــي مــن املواطنــن ومــلء بياانهتــم 
وتفريغها من أجهزة اهلواتف واحلواســب يف قواعد بياانت شــاملة يف شــركاهتم 

اإلرهابيــة الناهبــة واملخربــة العميلــة إبشــراف مباشــر مــن رأس اإلجــرام!
األســدي  القتــل  نظــام  ســيطرة  مناطــق  يف  شــعبنا  ألبنــاء  املأســاة  تكتمــل 
األمــن  جملــس  يومهنــا  بوقــٍت  أشــد  وبشــكٍل  جائحــة كــوروان  اســتمرار  مــع 
أبنــه ســيناقش التهــرب األســدي مــن تنفيــذ اتفاقيــة التخلــص مــن الســاح 
الرمــاد  لــذر  مشــرتكة  وأمركيــة  روســية  وزعــرة  خــاف  ضمــن  الكيمــاوي، 
حــل سياســي،  أويل ألي  املعتقلــن وقضيتهــم كمدخــل  وتغييــب  ابلعيــون، 

ســورية. أرجــاء  أبربــع  النفــوذ  مناطــق  وإدارة  معاانتنــا  إلطالــة 
ميكــن  الســورية  األرض  علــى  واخلارجيــة  الداخليــة  التناقضــات  هــذه  كل 
النــوااي وكان للمعارضــة  توظيفهــا لصــاحل قضيتنــا وثورتنــا يف حــال صدقــت 

اآلن لألســف. مــا مل حيصــل حــى  برانمــج موحــد، وهــذا  كيــان موحــد 
مــن الواجــب االســراع بذلــك احلــل الوطــي مــن توحيــد كافــة اجلهــود الوطنيــة 
الصادقــة لإلفــادة مــن مؤشــرات اهلشاشــة املتســارعة لنظــام اإلجــرام األســدي 

يف ظــل التحــوالت اإلقليميــة والتحــدايت احملليــة املتناميــة.

العــودة، إهنــا العــودة املســتحيلة وال نتصــور أن أي مــن دول العــامل ســتقبل 
املشــاركة هبــذه املســرحية، فمنــد أايم اجتمعــت اللجنــة املصغــرة الــي تضــم 
أمركا وأملانيا وبريطانيا وفرنســا ومصر واألردن والســعودية وأكدت على أن 
احلــل السياســي للمســألة الســورية كمــا جــاء يف القــرارات األمميــة والــي تبــدأ 
بعمليــة انتقــال  سياســية واالفــراج عــن املعتقلــن واملخطوفــن وضمــان أمــن 

العائديــن ليــس علــى الطريقــة الروســية طبعــاً.
    ســتبوء حمــاوالت روســيا والنظــام ابلفشــل يف هــذا املؤمتــر، ورغــم املعــاانة 
املؤملــة لــكل الجــئ وانزح، فلــن يقبــل ابلعــودة إىل بلــده يكــون مصــره فيــه 
جمهــواًل، فقــد حتملــت النــاس مآســي النــزوح واللجــوء الــي نشــاهدها كل يــوم 
ألهنــا لــن تعــود إىل مصــر جمهــول حيــث االعتقــال والتصفيــة وحيــث الفســاد 
اخلدمــات،  وانعــدام  العيــش  ضنــك  وحيــث  اجلائــرة،  والقوانــن  والنهــب 
نظــام وطــي  اإلعمــار، إبقامــة  تقــرتن ابألمــن وإبعــادة  أن  فالعــودة جيــب 
دميقراطــي تكــون فيــه ســورية جلميــع أبنائهــا بــا متييــز أو اضطهــاد ألحــد، 

وتكــون دولــة القانــون للجميــع وفــوق اجلميــع.

عبد الباسط حمودة

محمد عمر كرداس

كيف نستثمر تناقضات الخارج
لصالح قضيتنا السورية؟

الالجئون والنازحون والعودة المستحيلة

كاتب سوري

كاتب سوري
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هــي األايم العصيبــة الــي متــر هبــا ســورية، خاصــًة بعــد بــدء تفعيــل قانــون 
قيصــر، عــر ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة متــر هبــا البــاد، بعــد تدهــور 
كبــر لقيمــة اللــرة الســورية مقابــل العمــات األجنبيــة وتدمــر اجلــزء 
الكبــر مــن املنشــآت الصناعيــة والبــى التحتيــة وعــدم إعــادة إعمارهــا 

مــن جديــد.
الــي مضــت  ســنوات  العشــر  علــى ســورية خــال  مــر  مــا  أســوأ  مــن 
هــو تدهــور األوضــاع املعيشــية للمواطنــن وتزايــد معــدالت الفقــر الــي 

وصلــت إىل أكثــر مــن 80 ابملئــة مــن الســكان. 
أرقــام مل يســبق وأن وصلــت يف اتريــخ ســورية ال احلديــث وال القــدمي، 
أســباب كثــرة جعلــت األرقــام ابزدايد منهــا فقــدان اجلــزء الكبــر مــن 
الســورية  اللــرة  الوحيــد وتدهــور  املواطنــن لوظائفهــم ومصــدر رزقهــم 
مــع  مضــت  الــي  الســنوات  خــال  حصــل  الــذي  الكبــر  والتضخــم 

للمواطــن وازدايد معــدل االنفــاق.  الدخــل  اخنفــاض معــدل 
حيــث تــرتاوح معــدالت الدخــل يف ســورية بــن 35 ألــف لــرة ســوري 
مــن 18 دوالر إىل 50 دوالر  يعــادل  مــا  لــرة أي  ألــف  إىل 100 
أمركــي وبذلــك تكــون ســورية قــد احتلــت املرتبــة األخــرة عربيــاً مبعــدل 

دخــل الفــرد الــذي ال يتجــاوز 100 دوالر أمركــي.
متســارع دون وجــود  بشــكل  االقتصاديــة  األوضــاع  تدهــور  وينحــدر 
أفــق لانفــراج يف املــدى القريــب مــع انعــدام وجــود احلــل السياســي يف 

ســورية.
وانعــدام  الســورية  اللــرة  تدهــور  مــن  بــدءاً  ســورية  تواجههــا  أزمــات 
احملروقات يف كافة األراضي الســورية مع فقدان كبر للســلع واخلدمات 

وارتفــاع األســعار بشــكل جنــوين. 
بلــد الهنــارت الدولــة واهنــار  لــو وجــدت يف أي  كل هــذه املشــاكل 

اقتصادهــا. يشــر تقريــر لرانمــج األغذيــة العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة 
يف  العجــز  وأبن  مســبوقة  غــر  غــذاء  أزمــة  تواجــه  ســورية  أن  إىل 
القطاعــات األساســية كبــر بلــغ 50% يف األمــن الغذائــي و80 % يف 

الغذائيــة. للمــأوى واملــواد  القطــاع الصحــي وأكثــر مــن %90 
أرقــام قــد تتزايــد إن مل يوجــد احلــل الســريع والتدخــل، وهــذا ســوف 
يــؤدي إىل اهنيــار اقتصــادي كبــر مــع انعــدام كل اخلدمــات األساســية. 
ذكــر التقريــر أيضــاً أبن أكثــر مــن 9 مليــون ســوري يعانــون مــن انعــدام 
األمــن الغذائــي يف ســورية منهــم 2.2 مليــون ســوري حتــت خــط الفقــر. 
أزمــات عديــدة خانقــة يعيشــها املواطــن الســوري أمههــا أزمــة اخلبــز وأزمــة 
ســورية  األفــران يف  أغلــب  توقــف  الســبب يف  الــذي كان  احملروقــات 
مديريــة  قبــل  مــن  مصــادر  وحتدثــت  الشــوارع  مــألت  الــي  والطوابــر 
التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك عــن قيــام بعــض موظفــن األفــران 
ببيــع مــادة اخلبــز بشــكل غــر رمســي إىل أشــخاص يقومــون ببيــع ربطــة 
اخلبــز بســعر أعلــى مــن الســعر احملــدد وقالــت املديريــة يف بيــان هلــا أبهنــا 
ضبطــت عــدداً مــن األشــخاص الذيــن خيتلقــون أزمــة اخلبــز ويبيعــون 
ســعر الربطــة الواحــدة ب 500 لــرة ســورية و أوضحــت أبن هــؤالء 
األشــخاص يشــرتون كميــات كبــرة ابلتعــاون مــع موظفــي األفــران لبيعهــا 

فيمــا بعــد بســعر أعلــى مــن الســعر احملــدد. 
أمــا حكومــة النظــام الســوري فقــد اعرتفــت منــذ البدايــة بوجــود أزمــة 
اخلبــز وأرجحــت الســبب إىل عــدم توفــر مــادة الطحــن وأعمــال الصيانــة 
لغالبيــة األفــران ومل تذكــر أبــداً أبن الســبب الرئيســي ألزمــة اخلبــز هــو 

نقــص احملروقــات الازمــة لتشــغيل األفــران.
إىل  تعيشــها  وماتــزال  ســورية  عاشــتها  الــي  احملروقــات  أزمــة  عــن  أمــا 
يومنــا هــذا فالبدايــة كانــت عندمــا أوقفــت قــوات ســورية الدميقراطيــة 

)قســد( إرســال احملروقــات إىل النظــام الســوري بعــد قانــون قيصــر وبعــد 
توقيــع القانــون أيضــاً أصبــح مــن الصعوبــة اســتراد املشــتقات النفطيــة 
بشــكل مباشــر والعقــوابت الــي فرضــت علــى النظــام الســوري وعلــى 

الشــخصيات الــي تتعامــل معــه.
كل هــذه العوامــل جعلــت املخــزون النفطــي يف ســورية ينخفــض رغــم 
اســتمرار االســتهاك فشــهدان عودة الطوابر جمدداً إىل حمطات الوقود.
النظــام  أبن  العيطــة  مســر  العــرب  االقتصاديــن  منتــدى  رئيــس  صــرح 
الســوري يواجــه أزمــة حقيقيــة يف أتمــن الــواردات النفطيــة وإذا اســتمر 
الوضــع نفســه فــإن ســورية قــد تشــهد جماعــة كــرى موضحــاً الســبب 
أبن نقــص احملروقــات ســيؤدي إىل توقــف الزراعــة الــي تعتمــد بشــكل 
أساســي علــى مــادة املــازوت يف ضــخ ميــاه الــري ويف املقابــل ســيؤدي 
نقــص احملروقــات أيضــاً إىل عــدم اســتمرار غالبيــة املصانــع مــع إمكانيــة 

وقــف النقــل أيضــاً يف ســورية.
أخــراً أصبــح مــن الواضــح أبن ســورية تعيــش أزمــة تلــو األخــرى وقــد 
الســوري فهــل تكــون هــذه  املواطــن  تكــون أزمــات خانقــة متــر علــى 
األزمــات هــي انفجــار قريــب لثــورة قادمــة مــع تدهــور اللــرة الســورية 
والتضخــم الكبــر الــذي حصــل ووصــول أســعار املــواد األساســية إىل 
أرقــام فلكيــة مل تشــهدها ســورية مــن قبــل واألهــم هــو غيــاب الــدور 
الروســي واإليــراين يف إجيــاد حلــول أو مســاندة النظــام الســوري إلجيــاد 

حــل هلــذه االزمــات.
آمــال وتطلعــات كبــرة ابتــت معلقــة للمواطــن الســوري يف إجيــاد حلــول 
الــذي ابت متأكــداً أبن احلــل األول واألخــر  لكافــة أزماتــه املتتاليــة 
عــن  األســد  بشــار  هــو رحيــل  ســورية  تعيشــها  الــي  األزمــات  ملعظــم 

الســلطة.

 آالء العابد

تدهور األوضاع المعيشية
في سورية إلى أين؟؟

كاتبة سورية

فرنسا تعّد واحدة من أسوأ الدول الغربية يف التعامل مع مواطنيها 
اسُتخدم  الَعلمانية  يف  متطرف  منوذج  تبّنيها  نتيجة  املسلمن، 
كمرر للتمييز ضد املسلمن، بدعوى االندماج وحماربة التطرف، 
للدين  نقداً  ليس يف كوهنا  »ماكرون«  تصرحيات  اخلطورة يف  أما 
للنقاش،  أفكاره  يطرح  مفّكراً  ليس  الفرنسي  فالرئيس  اإلسامي 
بل هو املسؤول األول يف بلٍد يرتاوح عدد املسلمن فيه بن مخسة 
إىل ستة ماين، وقد جاءت تصرحياته تلك متهيداً ملشروع قانون 
ضد ما مسّاه )االنفصال الشعوري( حيث استغرق حتضره أشهراً 
ويهدف حسب واضعيه إىل »مواجهة التطرف الديي ومحاية ِقيم 
اجلمهورية الفرنسية« وهو يرمي إىل فرض رقابة أكثر صرامة وتقييداً 

على اجلمعيات اإلسامية واملساجد. 
إن أول دليل على أن اإلسام ليس يف أزمة هو اضطرار رئيس دولة 
التعليق عليه، ولو كان اإلسام يف أزمة ويف أفول ملا  عظمى إىل 
استحق منه ومن غره ذلك االهتمام، انهيكم عن احلرب املعلنة 
على اإلسام، سواء حتت اسم »اإلرهاب« الذي هو صنيع أعداء 
األمة، أو حتت مسميات أخرى ُعقدت وتُعقد حوهلا العديد من 

املؤمترات املعلنة وغر املعلنة للتآمر على هذا الدين.
األخضر«  و«اخلطر  احلضارات«  »صراع  نظرية  عن  احلديث 
بل  أزمة  يعيش  ال  اإلسام  أن  على  دليل  و«اإلساموفوبيا« 
على العكس من ذلك، فهو يعيش تصاعداً وانتشاراً وقوة ختيف 
وترهب من يرتبصون به، وهذا ابلضبط سر اهتمامهم ابلتآمر عليه 
وحماوالت تشويهه الي استمرت منذ والدته وحى يومنا هذا، والي 
اقتصادين  علماء  من  الكثرين  واقتناع  انتشاره  تزايد  مع  تزايدت 
من  لانعتاق  األوحد  السبيل  وأنه  األجنع  احلل  أبنه  واجتماعين 
الفقر والعوز  العامل والي نشرت  ابتلي هبا  براثن املاديّة القذرة الي 

واحلروب والكوارث. 
وبعد أن فشلت حماوالهتم احلثيثة قدمياً يف حتريف القرآن - ذلك 
سبيلهم  أبن  قناعة  إىل  انتهوا   - حبفظه  تعهد هللا  الذي  الكتاب 
الدين من  املسلمن وإبعادهم عن هذا  الوحيد يكمن يف اخرتاق 
خال الطعن برموزهم وعلمائهم وذلك بتحضر ودس شخصيات 
اتبعة هلم ليتقمصوا دور الدعاة وفتح املنابر اإلعامية هلم ودعمهم 
وتلميعهم وتروجيهم، ومن مث تكليفهم مبهمة الطعن أبصول الدين 

وثوابته ورموزه وأئمته، فإن خلطتهم اخلبيثة تلك احتمالن: 
»حتديث«  بضرورة  العامة  إقناع  يف  مروجوها  ينجح  أن  األول 
ميهد  الذي  األساس  هدفهم  وهو  اإلسامي  الفكر  و«حترير« 

لتهجن الدين وتدجن أتباعه.
أما االحتمال الثاين -إن فشل عماؤهم يف إجناز املهمة وُكشفت 
غايتهم- يكونوا قد قدموا الصورة السيئة املشوهة يف نفوس العامة 
أجنزوا  قد  فيكونوا  ورموزه،  ودعاته  اإلسامي  الدين  قدوات  عن 

قسماً كبراً من خطتهم اخلبيثة يف كلتا احلالتن.
الثابت الذي أرعبهم هو أن اإلسام حقائق وجودية خالدة متلك 
حًا للمشاكل املستعصية على السلطات وعلى القوانن الوضعية، 
فهو دين هللا وليس نظام حكم يعتمد على مزاج الناخبن وتزييف 
ومحاية  والرهان  للعقل  املستمر  احلضور  هو  فاإلسام  الوعي، 
اإلنسان واإلنسانية دون متييز أو تفرقة، وال شك أن تعارضه مع 
قيمهم املشوهة واحناهلم وتسلطهم وجشعهم وتعاليهم هو ما جعله 
اهلدف األول واألهم لعدائهم املمنهج لكل من يعتنقه صافياً، نقياً، 

واضحاً كما أنزل.

محمد علي صابوني

هل اإلسالم في أزمة
أم أن ماكرون هو المأزوم؟

كاتب سوري
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فبنــاء  والرتكيــة،  العربيــة  القوميتــن  بــن  القدميــة  احلساســيات  لنــدع 
العاقــات بــن الــدول علــى أســاس قومــي انتهــى، الن القوميــة العربيــة 
والقوميــة الرتكيــة مهــا أمــران متعلقــان مبــوراثت كل عــرق وال ميكــن نزعهــا 
مــن مكوانتنــا، فالفخــر ابلقوميــة شــيء وبنــاء العاقــات علــى أساســها 
العلــوم  مــن دراســي يف كليــة  املفهــوم كان جــزءاً  شــيء آخــر، وهــذا 

السياســية يف جامعــة )ســتاتن ايانــد( إضافــة ملهنــي اهلندســية.
للتغيــر  القوميــة ال خيضــع  أســاس  علــى  العاقــات  بنــاء  ملــاذا؟، ألن 
طاملــا املــوراثت ال تتغــر يف مكوانتنــا ليــوم القيامــة فــإن كنــا نعــادي دولــة 
أخــرى بقوميــة خمالفــة لنــا فستســتمر العــداوة بيننــا علــى أســاس قومــي 

ليــوم يبعثــون مادامــت موراثتنــا هــي هــي مل تتغــر. 
هــذه احلساســيات بيننــا وبــن األتــراك ولــدت فعــًا مــع ضعــف الدولــة 
العثمانيــة واســتياء مجاعــة أاتتــورك وحــزب االحتــاد والرتقــي علــى بقــااي 
توجــه  الرتكيــة  القوميــة  عــززت  املقابلــة  اجلهــة  ويف  العثمانيــة،  الدولــة 
قومــي عــريب علــى مبــدأ  قانــون الفعــل ورد الفعــل، وكان بعــض حاملــي 
لوائــه ذوي نيــات ســليمة والبعــض اآلخــر كان تيــاراً  ظهــر معظمــه يف 
لبنــان ومدفــوع مــن قبــل جهــات أوروبيــة حاقــدة علــى الدولــة العثمانيــة 
وأخــص مــن هــذه اجلهــات فرنســا ، فتوتــر  اجلــو بــن القوميتــن وخاصــة 
الشــريف حســن  بتأليــب مجاعــة  اخلــط  علــى  االنكليــز  دخــول  بعــد 
علــى الدولــة العثمانيــة ونتائــج هــذا التأليــب كان مؤامــرة كبــرة أعطيــت 
مبوجبه فلســطن لكيان صهيوين وتقســيم العرب إىل دول بعد أن وعد 
االنكليــز الشــريف حســن  ابســتقال العــرب وقيــام كيــان عــريب موحــد.
فــدرس مؤامــرة الفرنســين يف لبنــان ودرس مؤامــرة االنكليــز يف احلجــاز 
جيــب أن يكــوان نصــب أعيننــا ولنــدرس حاضــران ومســتقبلنا بشــكل 
عقــاين مبنيــاً علــى ذاك التاريــخ، وهــذا ال يعــي أن ننســى أننــا عــرب بــل 
وحنافــظ علــى عروبتنــا كانتمــاء، ولكــن يف نفــس الوقــت علينــا أال ننســى 
أن معظمنــا مســلمون وجتمعنــا مــع األتــراك ثقافــة واحــدة واتريــخ واحــد 
وخضنــا معــاً حــروابً ضــد الصفويــن وضــد األوربيــن أصحــاب املطامــع 

الكنســية يف بــادان الســتكمال حروهبــم الصليبيــة.
وأريــد أن أذكــر أيضــاً أن ســورية ودول عربيــة أخــرى وضعــت يف العهــد 
العثمــاين علــى جــادة التقــدم ومــازال الكثــر مــن املرافــق والبــى التحتيــة 
واألســواق الــي شــيدت يف العهــد العثمــاين مازالــت فعالــة حــى اليــوم.  
كمــا ال أنفــي وجــود تيــار بيننــا مــن املشــككن بــدور األتــراك يف ســورية 
ابدعائهــم أهنــم طامعــون ابقتطــاع أجــزاء مــن ســورية لضمهــا لألراضــي 
الرتكيــة، أقــول هلــؤالء: إذا كان األمــركان يريــدون تقســيمنا علــى أســاس 
عرقــي ويعملــون جاديــن القتطــاع أجــزاء مــن وطننــا الســوري ملكــون ال 
يزيــد تعــداده عــن مليــون نســمة واحلبــل علــى اجلــرار، فهــل تركيــا حباجــة 
لضــم أقليــة عربيــة إليهــا؟ لتتحــول مــع الزمــن إىل شــوكة يف خاصــرة تركيــا 
وقــد تتضامــن مــع أقليــات أخــرى كالعلويــن أو األكــراد لتقســيم تركيــا؟ 
تتعــرض تركيــا اليــوم ملؤامــرات عديــدة وليســت مؤامــرة واحــدة، ودوافــع 
إســامي،  شــعي  مبكــون  دولــة  تركيــا  منهــا:  عديــدة  املؤامــرات  هــذه 
ديــي كمــا  أســاس  علــى  األســف  مــع  تقــوم  منطقتنــا  يف  واحلــروب 
كانــت منــذ عشــرة قــرون، ولكــن هــذه املــرة يتــم تعزيزهــا بطــرق خمابراتيــة 
وتكنولوجيــة ونفســية متقدمــة إلضعــاف املســلمن يف أي دولــة طاحمــة 
أضحــى  عليهــا  فالرتكيــز  متقدمــة  دولــة  وتركيــا  أايَ كانــت؟،  للتقــدم، 
أولويــة، واســتكمااًل  للمؤامــرة مت تصنيــع داعــش وتصنيــع حــكام عمــاء 
مــن األســد للسيســي البــن زايــد ودعــم حفــرت كل ذلــك لتعزيــز هــذه 
املؤامــرات، ومــن ظواهــر هــذه املؤامــرات أيضــاً كان حــرق املصاحــف 
واهلجــوم املســلح علــى املســاجد يف أورواب ورســم الصليــب علــى أول 
صــاروخ روســي أطلــق ابجتــاه الشــعب الســوري كان بتوجيــه مــن قبــل 
اباب موســكو، كمــا أن تصريــح هــذا البــااب بقولــه مــن أن ســيطرتنا علــى 
ســورية هــو طلــب كنســي فرضنــاه علــى بوتــن يؤكــد حجــم املؤامــرة علــى 
تركيــا وأي دولــة إســامية حتــاول أن تضــع نفســها علــى ســكة التقــدم. 
ســقوط تركيــا هــو هــدف مرســوم بدقــة، وخاصــة أن تركيــا أصبحــت مــن 
ــا وتكنولوجيــاً وحياولــون أتخــر جنــاح أي  الــدول العشــرة املتقدمــة علمًي

ثــورة عربيــة تســتفيد مــن جتربــة تركيــا وابلتــايل تفــرض نفســها مــع الــدول 
املتقدمــة وخاصــة أن الكــوادر العلميــة متوفــرة.

هــذه احلــروب يف بــادان لــن تنتهــي إال بصمــود تركيــا وحتقيــق أهدافهــا أو 
معظمهــا، أو ســقوطها وتســليمها جملموعــة عســكرية - مدنيــة خاضعــة 

ملطالــب أصحــاب املؤامــرات.
مشــكلة تركيا اليوم هي يف نصب أصحاب املؤامرات األفخاخ املتتالية 
هلــا يف كل مــكان وكل فــخ بطعــم خمتلــف: ففــي ســورية فــخ التقســيم 
مدعــوم مــن فرنســا وحــكام خليجيــن خاضعــن إلســرائيل وأمــركا، ويف 
البحــر املتوســط فــخ عزهلــا ومنعهــا مــن االســتفادة مــن ثرواهتــا البحريــة 
فــخ اترخيــي  اليــوانن  مدعــوم مــن فرنســا وأمــركا بشــكل خفــي، ويف 
ً، وال نــدري  مدعــوم أوروبيــاً وروســياً، ويف أذربيجــان فخــاً أرمنيــاً روســيا 

مــاذا حيضــر هلــا مســتقباً  مــن أفخــاخ.
والســؤال اهلــام، هــل احلكومــة الرتكيــة واعيــة هلــذه املؤامــرات؟ أجيــب 
بنعــم، فليســت اإلدارة الرتكيــة تعــي هــذه املؤامــرات فحســب بــل احلــزب 
القومــي املتحالــف مــع حــزب العدالــة يعــي ذلــك، بــل أكثــر مــن ذلــك 

الشــعب الرتكــي املوحــد ضــد هــذه املؤامــرات يعــي ذلــك أيضــاً.
فــدروس مشــاهبة يف توريــط عبــد الناصــر يف اليمــن ويف توريــط صــدام 

حســن يف الكويــت وغرهــا هــي يف ذاكــرة اإلدارة الرتكيــة.
التصميــم الرتكــي ابحلصــول علــى حقهــا املغتصــب منــذ بــداايت القــرن 
العشــرين قــوي جــداً وهــي مســتعدة خلــوض حــرب مــن أجــل ذلــك وإن 
كان أعداؤهــا يرغبــون ابلتهدئــة فهــم يعلمــون ابلنهايــة إن خســارهتم 

لرتكيــا يعــي ســقوط املنظومــة األوروبيــة لقمــة ســائغة يف فــم الــروس.
إن صمــود تركيــا ابلنهايــة يصــب يف مصلحــة الشــعب الســوري وعليــه 
فلننســى احلساســيات القدميــة املبنيــة علــى العاطفــة، ولنبــدأ معــاً واقعــاً 
املشــرتكة.  والعوامــل  والعقيــدة  والتاريــخ  العقــل  علــى   ً مبنيــا  عمليــاً 
فانتصــاران يكمــن بــزايدة حلفائنــا وابلتغاضــي عــن الصغائــر وتوحــدان 

ولنحســن النيــة يف الوطنيــن الشــرفاء مــن شــعبنا.

م. هشام نجار

المخاطر التي تحيط بتركيا

كاتب سوري

يف الوقت الذي جنح فيه النظام ابالستمرار يف السلطة، عقب تسع 
سنوات عصيبة، من خال ركائز: الشرعّية، القوة، احلماية؛ فإنّه ظلَّ 
الي شهدهتا  املعاانة نفسها  الثروة(، وهي  أزمة يف )ركيزة  يعاين من 
سورية يف عهد حافظ األسد، والسّيما يف هذه األايم الي أخذت 
فيها التقارير تتحّدث عن مقارابت دولية جديدة يف امللف السورّي. 
فهو على الرغم من استعادته السيطرة على نسبة كبرة من اجلغرافية 
الطرق  وكذا  وغاز،  نفط  من  الطبيعية  املوارد  جلُّ  ماتزال  السورية؛ 
مادّي  مردود  بذات  ليست  أو  سيطرته  خارج  إمَّا  واملعابر،  الدولية 

جمٍد.
الروسية  املطالبات  توايل  بعد  السّيما  حرج،  مادّي  وضع  يف  إنّه 
واإليرانية بسداد األقساط املستحقة عليه، وآخُرها دعوة حشمت هللا 
اخلارجية يف  القومي والسياسة  األمن  النائب وعضو جلنة  فاحت، 
الرملان اإليراين، الستعادة أموال إيران من سورية، جاء ذلك يف مقابلة 

له مع صحيفة »اعتماد« اإليرانية األربعاء: 20/ 5 2020–: » 
لقد منحنا سورية من )20 -30( مليار دوالر، وعلينا استعادهتا؛ 

ألّن هذه األموال الي صرفت هناك تعود للشعب اإليراين«.
أتيت هذه املطالبات فيما األمور يف صدٍّ وَردٍّ بن الرئيس األسد وابن 
خاله، قطب االقتصاد األبرز يف سورية )رامي حممد خملوف(، فبينما 
إلقاء  نبأ   ،2020  -5  /19 الثااثء:  يوم  األنباء  وكاالت  تنشر 
احلجز االحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأوالده إىل حن سداد 
التعاقد مع مؤسسات  ما ترتب عليه من مبالغ مالية، وحرمانه من 
والتلفزيون يف  لإلذاعة  العامة  اهليئة  تؤكد  مدة )5 سنوات(؛  الدولة 
اليوم التايل، عر حساهبا يف التيليغرام، نقًا عن وزارة العدل، أّن ما 

مت تداوله غر صحيح.
لتتواىل األنباء عن منعه من السفر، وإعان استقالة شقيقه إيهاب، 
SyriaTel، منذ يوم اخلميس:  إدارة شركة  كنائب رئيس جملس 

14 / 5/ 2020 بسبب خافات مع شقيقه رامي، على طريقة 
للشركة،  واملايل  القانوين  امللف  ومع  اإلعام،  مع  األخر  تعاطي 
وإعان والئه للرئيس األسد، »شركات الدنيا ال تزحزح والئي لقيادة 

األسد«، ليقوم رامي بتعين ابنه علّي )21 عاًما( بديًا عنه.
الافت للنظر يف ذلك أّن )رامي( نفسه، وبعد تداول الواثئق، خرج 
وأكد عر حسابه يف فيسبوك صحة املعلومات، وأعلن أن الدولة قد 
أصدرت قرارها إبلقاء احلجز االحتياطي على أمواله وأموال عائلته، 
كما مل يصدر عنه منذ إعان النفي أيُّ رد حى اآلن. إّن ما جيري 
سعي  ظّل  يف  طبيعّي  أمر  هلو  سورية،  يف  النفوذ  على  صراع  من 
خيرج  ال  وهو  السلطة،  مفاصل  على  قبضته  لتعزيز  األسد،  بشار 
عّما تشهده األنظمة من تبّدل يف مراكز القوة يف أوقات األزمات، 
والسّيما أن النظام يف سورية هو بن عهدين، تبّدلت فيهما الوجوه 

ومراكز السيطرة. 

أكاديمي سوري

لطة في سورية
ُّ

توريث الس

د. محمد عادل شوك
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kapsamında Piktes ve gönüllü Suriyeli öğretmenlere yönelik, Geçici ve Uluslararası Koruma Prosedürleri Eğiti-
mini online olarak gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları kapsamında, İş ve 
Meslek Türkçesi Terzilik Modülü Eğitimlerine online olarak başladı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla gerçekleştirdiği “Engelsiz Egzer-
siz Atölyesi” kapsamında, yaşı ileri, kronik ve kısmi felç rahatsızlığı bulunan yararlanıcılara, kas ve 
eklemlerini kuvvetlendirmeleri için kum torbası, egzersiz rulosu ve bandı teslim etti.

Kitap okumadan büyüyen bir çocuk, hayatında hiç güneş görmeden açmaya çalışan bir çiçek gibidir...  Türk 
Kızılay Mersin Toplum Merkezi, EBA Destek Sınıflarının yanı sıra, ders aralarında çocukların kitap okumaya da 
teşvik ediyor.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, Mahalle ve Uyum Atölyelerinin 
dördüncü oturumunu gerçekleştirdi. Yerel ve farklı uyruklu yararlanıcılarının katılımıyla makrome 
çalışmaları tamamlandı.

 عقد مركز )كوجايل( للهال األمحر الرتكي ابلتعاون مع مديرية التعليم الوطي يف  حمافظة )كوجايلي( - يف إطار أعمال احلماية -   دورة  
تدريب حول  إجراءات احلماية املؤقتة والدولية عر اإلنرتنت  ،الي  استهدفت  مشروع دعم اندماج األطفال السورين يف نظام التعليم 

الرتكي)Piktes( واملعلمن السورين املتطوعن.

بدأ املركز اجملتمعي التابع  للهال األمحر الرتكي يف )شانلي أورفا( دوراته التدريبية »مناذج اخلياطة لألعمال  واملهن« الرتكية عر 
اإلنرتنت وذلك يف  إطار جهوده املبذولة لتطوير سبل العيش.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )أنقرة(  بتسليم أكياس من الرمل ولفائف رايضية للتمرين،  وأربطة إىل املستفيدين من كبار السن ، واملصابن 
ابلشلل املزمن والشلل اجلزئي ، وذلك  لتقوية عضاهتم ومفاصلهم ، يف نطاق »ورشة التمرين اخلالية من العوائق« املنفذة عر  أنشطة التكاتف االجتماعي.

الطفل الذي ينمو  و يكر دون قراءة كتاب  كالزهرة الي حتاول أن تتفتح دون أن ترى الشمس يف حياهتا ...
فباإلضافة إىل توفر خدمة التعليم  االلكرتوين ) EBA( يشجع املركز اجملتمعي  التابع  للهال  األمحر  الرتكي  يف ) مرسن( األطفال على قراءة الكتب يف 

فرتات االسرتاحة. 

عقد املركز اجملتمعي  التابع  للهال  األمحر  الرتكي  يف )إزمر( اجللسة الرابعة من ورش عمل اجلوار والوائم عر أنشطة التكاتف االجتماعي. وقد  
مت االنتهاء من أعمال  التطريز مبشاركة مواطنن حملين ومستفيدين  من  جنسيات  خمتلفة.

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi, Sosyal Uyum ve Psikososyal Destek Programlarının iş birliğiyle, 
EBA destek sınıflarında eğitim gören minikler motive  etmek ve el, göz koordinasyonlarını geliştirmek 
amacıyla puzzle çalışmaları gerçekleştiriyor.

يعقد املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي  يف )ماردين(، ابلتعاون مع برامج التكافل االجتماعي والدعم النفسي االجتماعي ، دورات  تدريبية عر  برامج  األلغاز 
من أجل حتفيز األطفال- الذين مت تدريبهم عر مشروع توفر خدمة التعليم اإللكرتوين )EBA(- وتطوير مهاراهتم التنسيقية بن أيديهم وأعينهم

Hatay’da meydana gelen yangın hepimizin yüreğini yaktı... 
Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, yangından etkilenenlere  psikososyal destek hizmeti verirken, yangına en yakın-
dan şahit olan mahallelerin muhtarları ve okulların idareleri ile sağladığı destekler hakkında görüşmeler yaptı.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, okula dönen miniklerin için psikolog ve çocuk gelişim 
uzmanları ile  “Arkadaşlık İlişkileri, Hijyen Kuralları Eğitimi ve Koronavirüs bilgilendirmesi” 
gerçekleştirirken pandemi önlemlerine de dikkat etti.

احلريق الذي وقع يف )هااتي( أحرق قلوبنا مجيعا 
يف الوقت الذي  قام فيه  املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف )هااتي(  بتقدمي  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين 

من احلريق ، قام أيضا إبجراء  حماداثت مع رؤساء األحياء ومدراء املدارس  الذين  شاهدوا  احلريق عن قرب حول  ما قدموه من  دعم.

أوىل مركز )غازي عنتاب( اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي االحتياطات الوقائية من الوابء أمهية ابلغة وذلك  أثناء عقد دورة   حول  »عاقات الصداقة 
والتدريب على قواعد النظافة و تقدمي معلومات حول فروس كوروان« - لألطفال العائدين إىل املدرسة - مع عدد من علماء النفس وخراء تنمية األطفال .

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bülbülzade Vakfı yönetimi, Minberşam Derneği yönetimi ile çalışma toplantısında bir araya geldi. To-
plantıda bir konuşma yapan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 2012 yılından bu yana Suriye’ye 
dönük çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Minberşam Derneği ile başta İşrak Gazetesi ve Fecr Radyo olmak 
üzere eğitim, insani yardım ve kültür alanında ortak yapılan çalışmalara değinen Aldemir, özellikle eği-
tim çalışmalarına dikkati çekti. Turgay Aldemir, eğitim alanında Suriye’deki iç savaşta harabeye dönen 
okulların tadilatının yapılarak İyilik Okulları olarak tekrar hizmete açılması ve Azez, Afrin ve Cerablus’ta 
inşa edilen Anadolu Kültür Merkez’leri ve ilimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Minberşam 
Derneği Başkanı Ali Bekir de, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar, vakıf ile birlikte ortak yürütülen 
projeler hakkında bilgi verirken, sahada yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Kuveyt Uluslararası El Rahme Derneği Suriye ve Türkiye sorumlusu Velid Ahmed El 
Suveylim Bülbülzade vakfı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Bülbülzade vakıf Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen El Suveylim ile Türkiye 
ve Suriye’ye dönük eğitim ve insani yardım çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Velid Ahmed El Suveylim görüşmenin ardından Bülbülzade Vakfı Eğitim 
ve Hizmet Merkezi’ni de gezerek çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.

Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
iş birliği ile hayata geçirilecek olan “Göç Merkezi Projesi’nin ilk toplantısı yapıldı.
Bülbülzade Vakfında yapılan toplantıda projede atılacak adımlar ile toplantı 
periyotları karara bağlandı.

Kurban 2020 organizasyonu kapsamında Arakan kamplarında kurban 
kesimi yapan İyilik Derneği, yoksullukla mücadele eden Arakan halkına 
yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor. Bağışçıları ile ihtiyaç sahip-
leri arasında köprü görevi üstlenen İyilik Derneği, temel gıda malzem-
elerinin yer aldığı gıda paketlerini Arakan kamplarında yaşayan ailelere 
teslim etti.  Covid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda gerçekleştirilen 
yardım dağıtımlarında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Myanmar’dan 
kaçarak Bangladeş’a sığınan Arakanlı Müslümanların Pandemi döne-
minde bir nebze olsun temel ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen İyilik 
Derneği, bağışçılarının yardımlarını binlerce aileye ulaştırma imkânı 
buldu.

اجتمعــت إدارة وقــف بلبــل  زادة مــع إدارة مجعيــة منــر الشــام يف لقــاء عمــل  مشــرتك.  وقــد  قــدم رئيــس وقــف بلبــل زاده ) تورغــاي 
الدمــر ( معلومــات - حــول العمــل املوجــه  لســوراي ، وذلــك يف حديثــه الــذي  أدىل  بــه يف االجتمــاع ، و قــد  لفــت )الدمــر( االنتبــاه 
إىل اجلهــود املشــرتكة مــع مجعيــة )منــر الشــام( يف إشــارة اىل  األنشــطة التعليميــة - وخاصــة جريــدة إشــراق وراديــو الفجــر- الــي  طالــت 
جمــاالت التعليــم، واملســاعدات اإلنســانية، والثقافــة.  قــدم )تورغــاي الدمــر( معلومــات- يف جمــال التعليــم- حــول إعــادة  ترميــم املــدارس 
الــي دمــرت يف احلــرب األهليــة يف ســوراي، وإعــادة فتحهــا كمــدارس خريــة ، و حتــدث  حــول  فتــح  مراكــز  األانضــول  الثقافيــة  يف  
كل  مــن :)أعــزاز ( و)عفريــن( و)جرابلــس(، إضافــة اىل األعمــال الــي مت  تنفيذهــا يف احملافظــة.  ومــن  جهتــه  فقــد قــدم علــي ابكــر ، 
رئيــس مجعيــة منــر الشــام ، معلومــات حــول األعمــال الــي قامــت هبــا اجلمعيــة  ، واملشــاريع املنفــذة ابالشــرتاك مــع الوقــف، كمــا عــرض  

للصعــوابت الــي واجهوهــا يف هــذا اجملــال واقرتاحاهتــم للحلــول.

تلقــى الســيد وليــد أمحــد الســفيل  املســؤول عــن تركيــا وســوراي يف مجعيــة  الرمحــة   الكويتيــة الدوليــة معلومــات حــول 
عمــل الوقــف. وذلــك  يف  زايرة لــه  إىل وقــف )بلبــل زادة(.  

وقــد التقــى الســويلم يف زايرتــه لوقــف )بلبــل زادة(  رئيــس الوقــف )تورغــاي  ألدمــر(؛ حيــث تبــادال اآلراء  واملعلومــات  
حــول التعليــم واجلهــود اإلنســانية يف ســوراي. وبعــد االجتمــاع ، زار وليــد أمحــد الســويلم أيًضــا مركــز التعليــم واخلدمــات 

التابــع وقــف ) بلبــل زادة ( وتلقــى معلومــات حــول األعمــال القائمــة  هنــاك.

ُعقــد االجتمــاع األول لـــ “مشــروع مركــز اهلجــرة” ، الــذي ســيتم تنفيــذه ابلتعــاون مــع وقــف )بلبــل زادة( وبلديــة 
غــازي )عنتــاب الكــرى( ومديريــة دائــرة اهلجــرة يف احملافظــة.

وقــد مت - يف االجتمــاع الــذي عقــد يف وقــف )بلبــل زاده(- حتديــد اخلطــوات الــي جيــب اختاذهــا يف املشــروع، 
وفــرتات االجتماعــات .

تواصل مجعية اخلر- الي قامت بذبح الضحااي يف خميمات) أراكان(، يف نطاق محلة أضاحي 
2020 - أنشطتها اإلغاثية ألبناء إقليم )أراكان (الذين يعانون من الفقر.  حيث تقوم اجلمعية 
الي تعمل كجسر بن املترعن واحملتاجن بتسليم طرود حتتوي على مواد غذائية أساسية لألسر 

الي تعيش يف خميمات أراكان.
تدابر Covid-19 ، خال     نطاق  التباعد االجتماعي  يف  قواعد  فقد  روعيت   هذا  
للوصول  الفرصة  الر  مجعية  وجدت  وقد  املفتوحة.  املنطقة  يف  املساعدات  توزيع  عملية   
ملسلمي  األساسية  االحتياجات  تلبية  املترعن هبدف  مساعدات   العائات عر  آالف  إىل 

)األراكان( الذين فروا من )ميامنار( وجلأوا إىل بنغاديش خال فرتة الوابء.

لقاء عمل مع جمعية )منبر الشام(

عقد االجتماع األول لمشروع مركز الهجرةزيارة جمعية الرحمة لوقف )بلبل زادة(

مساعدات  إنسانية إلقليم ) آراكان (

Minberşam Derneği ile Çalışma Toplantısı

El Rahme Derneği’nden Bülbülzade Vakfına ZiyaretGöç Merkezi Projesinin İlk Toplantısı Yapıldı 

Arakan’a İnsani Yardım
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Türk Kızılay’ın, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına 
ulaştırılmak üzere Azerbaycan’a gönderdiği acil insani yardım malzemesi taşıyan 
konvoy, Bakü’ye ulaştı. Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri Azerbaycan Kızılayı’na 
teslim edildi.

وصلت القافلة ، الي أرسلها اهلال األمحر الرتكي إىل أذربيجان ليتم تسليمها إىل سكان املنطقة املتضررة جراء  النزاعات 
يف منطقة اقليم  )كاراابخ( (إىل )ابكو. وقد مت  تسليم هذه  املساعدات  املساعدات الي وصلت إىل املنطقة إىل اهلال 

األمحر األذربيجاين.

وصول مساعدات الهالل األحمر التركي إلى )باكو(
Türk Kızılay Yardımları Bakü’ye Ulaştı

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından TRT Kürdi için çekilen Rênas (Yol 
Gösteren) programının 4. sezon çekimleri başladı.
Suriyeli âlim ve mütefekkir Prof. Dr. Mustafa Müslim tarafından sunulan program Or-
tadoğu Medya İletişim Merkezi TV Stüdyosunda yapılan çekiliyor. 13 bölüm halinde 
çekilen programda Prof. Dr. Mustafa Müslim güncel meselelerden itikadi konulara 
kadar birçok konuyu izleyicilerle paylaşılıyor. Programda stüdyodaki katılımcılardan 
ve sokaktaki izleyicilerden gelen sorular da cevaplanarak konular derinlemesine ir-
deleniyor.

بدأ إنتاج املوسم الرابع  من برانمج  )Rênas /  اهلادي(  والذي ينتجه مركز الشرق األوسط لإلعام لصاحل تلفزيون 
)TRT( الكردي .

الرانمج الذي يتم تقدميه من قبل  الباحث واملفكر السوري الروفيسور د. مصطفى مسلم  ويتم تصويره يف استوديو تلفزيون 
من  العديد  مبشاركة  مسلم  مصطفى  الدكتور  األستاذ  يقوم  ،حيث  حلقة  يستمر يف 13  لإلعام.  األوسط  الشرق  مركز 
املوضوعات من القضااي اليومية و القضااي الدينية مع اجلمهور. و يف الرانمج ، تتم اإلجابة على أسئلة املشاركن يف االستوديو 

واجلمهور يف الشارع ، كما يتم تناول القضااي املطروحة ابلتفصيل.

  )Rênas( بدأ  انتاج  وتصوير الموسم  الرابع  من برنامج

Dünyada 140 milyonun üzerinde yetim çocuğumuz yaşıyor. Hem anne hem ba-
basını kaybetmiş çocuk sayısı ise 15 milyonun üzerinde.
Aile şefkatinden ve korumasından yoksun kalan bu çocuklarımızın psikolojik, fiziki, 
ekonomik ve eğitimsel sorunlarını görmezden gelemeyiz. Bağış ve desteklerinizle 
bir yetim çocuğumuzun hayatını değiştirebilirsiniz.
Bilgi için: 0 850 777 33 44

يعيش أكثر من 140 مليون يتيم يف العامل. ويزيد عدد األطفال الذين فقدوا والديهم عن 15 مليون طفل. وال ميكننا أن 
بترعاتكم  املودة واحلماية األسرية.  النفسية واجلسدية واالقتصادية والرتبوية هلؤالء األطفال احملرومن من  املشاكل  نتجاهل 

ودعمكم ميكنكم تغير حياة طفل يتيم.
لاستفسار: 08507773344

إسعاد األيتام  يمر عبر أعمالكم الخيرة

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu bu sene üniversiteyi kazanan yetim öğrenciler-
le bir araya gelerek üniversite eğitiminde yapması gerekenlerle ilgili bir hasbihal 
gerçekleştirdi. Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda gerçekleştir-
ilen hasbihale bu sene üniversiteye kazanan 16 yetim öğrenci ile Bülbülzade Vak-
fı Yetim Komisyonu Başkanı Hatice Sohbet, komisyon üyeleri ve Anadolu Öğrenci 
Birliği bölge temsilcileri katıldı. Hasbihalde üniversitede iyi bir eğitim almak için 
yapılması gerekenler, eğitim hayatı boyunca dikkat edilmesi gereken hususlar ve 
Anadolu Öğrenci Birliği’nin üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Hasbihal 
sonunda komisyon üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

عقدت  جلنة األيتام يف مؤسسة )بلبل زادة(لقاء  وداي مع األيتام الذين حصلوا على قبول  جامعية هذا العام وقاموا بعمل 
تقييم ملا جيب عليهم فعله يف التعليم اجلامعي. وقد  شارك  يف هذا اللقاء  ، الذي أقيم يف ساحة مركز التعليم واخلدمات يف 
مؤسسة )بلبل زادة( 16 يتيًما حصلوا على قبول ابجلامعة هذا العام ، إىل  جانب   رئيسة جلنة األيتام يف مؤسسة )بلبل زادة( 

السيدة  خدجية صحبة) Hatice Sohbet (، وأعضاء اللجنة وممثلو املناطق  عن احتاد طاب األانضول.
حيث  مت  يف هذا اللقاء تقدمي معلومات حول ما  جيب القيام به للحصول على تعليم جيد يف اجلامعة ، والنقاط الي جيب 
مراعاهتا طوال احلياة التعليمية، و تناول  أيضا  األعمال اجلامعية الحتاد طاب األانضول. ويف هناية اللقاء   مت تقدمي هدااي 

متنوعة للطاب من قبل أعضاء اهليئة.

لقاء تعارف مع الطلبة األيتام الحاصلين على قبول جامعي
Üniversiteyi Kazanan Yetim Öğrencilerle Hasbihal

Yetimlerin Mutluluğu İyiliğinizden Geçiyor 

Rênas Programının 4. Sezon Çekimleri Başladı
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ابلعــودة إىل اتريــخ اإلنســان منــذ وجــوده علــى األرض جنــد أنــه جلــأ إىل القتــل وســيلة لفــرض قــراره 
ورغباتــه علــى مــن ومــا حولــه، ولالســتحواذ علــى مــا يرغــب يف امتالكــه دون اكــرتاث إبراداٍت وحقــوٍق 
منحتهــا ســّنة اخللــق لــه ولآلخــر يشــاطره هبــا، ويشــرتك معــه يف االنتفــاع مبــا تتوافــر عليــه الطبيعــة 
ــه لينتهــك أوىل الوصــااي،  املمنوحــة هلمــا، فــكان أن انتــزع قابيــل مــن أخيــه هابيــل حيــاة وهبهــا هللا ل
ويعبّــد لغــريه مــن املنحرفــني طريقــاً للظلمــات مل تــردع األداين والتعاليــم الســماوية مــن ســلكه، ومل يفلــح 

الفكــر اإلنســايّن والقوانــني واألنظمــة يف إغالقــه أو احلــّد مــن اتســاعه وامتــداده.
املنطــق البســيط كان يفــرتض بقابيــل البحــث عــن صيــغ خمتلفــة متكنــه مــن جتنّــب ارتــكاب املعصيــة 
األخطــر، أو االحتــكام واخلضــوع للتشــريع الســائد بديــاًل مــن ســلوك ســبيل القــّوة العاريــة الــذي أهــدر 
دمــاً طاهــراً ونفســاً بريئــة، وأفقــد العائلــة البشــرية شــعوراً ابلســالم والطمأنينــة واألمــن، ووضــع العــامل 
يف حــاٍل مــن االحــرتاب والصــراع بــني اإلنســان وأخيــه علــى مــا يظنّــه مصــاحل هــي يف حقيقتهــا ليســت 
ســوى رغبــات هبيميــة ابهليمنــة والســيطرة، وأطمــاع ابلتملــك غــري املشــروع ملــا هــو حــّق طبيعــّي للغــري.  
 لعــّل الغضــب والغــرية واحلقــد، وغــري ذلــك مــن مشــاعر ســلبية تفقــد صــواب مــن تصيبــه، مــن 
األســباب الرئيســة لســلوك قابيــل الدمــوّي، لكــّن إصــراره علــى حتكيــم منظومتــه الرغبويّــة املختلّــة 
واندفاعــه لتلبيــة غرائــزه وإخضــاع عائلتــه ملشــيئته غــري املنضبطــة، هــي يف احلقيقــة األســباب اجلوهريّــة 
الــيت زيّنــت لــه درب اخلطيئــة، ودفعــت بــه إلزهــاق الــروح وارتــكاب املعاصــي واالســتيالء علــى مــا ليــس 
لــه فيمــا يعــّد خرقــاً للقانــون الطبيعــي وتعــّدايً علــى حقــوق اآلخريــن إن مل نقــل امتهــاانً وســلباً وغصبــاً. 
ابملقارنــة بــني عقالنيّــة هابيــل وتســاحمه ومتّســكه ابتبــاع هنــج الســلم، وبــني تطــّرف قابيــل وعنــاده األهــوج 
وقــراره اخلــوض يف مســالك العنــف، تظهــر جبــالء جدلّيــة اخلــري والشــّر وطبيعــة املواجهــة احملتومــة بــني 
مســارين متضاّديــن يف بنيتهمــا وغاايهتمــا ومــآالت كّل منهمــا، فاخلــري إبــداٌع يعتمــد الفكــر، ويســتمّد 
قّوتــه مــن قيــم احلــّق والعــدل واحلريــة، ويســعى إىل هندســة الطبيعــة وإعمارهــا مبــا يضمــن الســعادة 
والرفــاه جلميــع البشــر، فيمــا مييّــز الشــرَّ خــروٌج عــن املنطــق، وغلــّو يف متجيــد الــذات وتصّوراهتــا 
الالمعقولــة، وجلــوؤه إىل انتهــاك قدســّية الطبيعــة وقوانينهــا العادلــة إشــباعاً لشــهوات أاننيّــٍة فرديّــة، 
وبغيــة اهليمنــة علــى مقّومــات احليــاة وعناصرهــا والوصــول إىل الســلطة املطلقــة يعتمــد الشــّر علــى القــّوة 

الغامشــة املدّمــرة مــا يــؤول ابلعــامل إىل اخلــراب واملــوت.
لقــد قابــل هابيــل عــدوان أخيــه اجلاهــل وبغيــه وتصّلبــه يف الباطــل مبنطقــه الناصــح وبنهجــه املتســامح 
ــة واجلمــال، وابلرغــم مــن النــدم والتبكيــت  ــة والعدال ــه انتصــارًا للحري ــيّن علــى احلــّق، ودفــع حيات املب
والوحشــة الــيت الزمــت قابيــل يف عزلتــه املؤقتــة، إالّ أّن هنجــه يف القتــل واإلجــرام ســرعان مــا عــّم 
وانتشــر ليغــدوا جائحــًة تضــرب أطناهبــا يف األرض، ووابءاً معــدايً أصــاب كثــرياً مــن األفــراد واجلماعــات 
واحلكومــات وابت يهــّدد الثقافــة اإلنســانية ومنظومــة القيــم واملبــادئ الطبيعيــة للعــامل، فهــا هــي احلــرب 
الظاملــة علــى الشــعوب املطالبــة حبقوقهــا متتــّد وتتســع رقعتهــا ، كمــا أّن وســائلها وأدواهتــا وآاثرهــا يف 
اإلابدة والتدمــري الشــاملني تتطــّور بفضــل املعــارف والعلــوم الــيت تنهــض خلدمتهــا، ومل يعــد للوصــااي 
الســماوية وال للمنجــز الفكــري والفلســفّي والقانــوين مــن قــوة أو أتثــري علــى قــوى الشــّر والظــالم 
لردعهــا، بــل أصبحــا وســيلة يتــّم يّل مقوالهتمــا، وحتريــف حمتوامهــا لتربيــر اإلجــرام حتــت عناويــن ومفاهيــم 
واملقاومــة  واإلرهــاب  والتحّضــر  واالعتــدال  التطــّرف  زائفــة ومضللــة كمثــل  أرديــة  إكســاؤها  يتــّم 

والتطبيــع وغريهــا.
»لئــن بســطت يــدك لتقتلــين مــا أان ابســط يــدي ألقتلــك« هكــذا كان جــواب هابيــل ألخيــه الــذي 
يتوّعــده ابملــوت، ليــس لضعــف فيــه وال مســكنة أو اســتعطافاً، إمنــا هــو رّد العاقــل العــارف واملؤمــن 
بقــوة احلــّق وغلبــة املنطــق، لكــّن قابيــل بعنجهّيتــه وطمعــه وإبصــراره علــى اجلرميــة مل يثنــه التســامح ومل 
يصــغ إىل صــوت العقــل، إمنــا مضــى يف تنفيــذ قــراره إبعــدام فطــرة اإلنســان اجملبولــة علــى اخلــري ليســّجل 

االنتصــار األّول للظلــم ممهــوراً خبتــم الشــّر.
ــد اجلمــال مــا فتئــت بيضــاَء مرفوعــة حنــو الســماء وممــدودة ملــن يعــي ويفكــر وينشــد األمــن  وفيمــا ي
والســالم والســعادة، ال تــزال يــد القبــح طليقــة توغــل يف مســتنقع القيــح والــدّم، تضــرب مبنجلهــا 

أصابــع حتمــل ورد احللــم وتغــرس شــتالت األمــل. 
أليــس مثّــة مــا يدعــو هابيــل هــذا العصــر لكــي يبتــدع اســرتاتيجية جديــدة يف معركــة وجــوده املهــّدد 
ابلفنــاء، وأن حيشــد مــا يســتطيع مــن فكــٍر ومعرفــٍة، ومــن قــّوة تقطــع اليــد املبســوطة لقتلــه وهتــزم قابيــل 

املتكاثــر فينــا ومتحــق هــذا القهــر؟

كان عليك أن تقطعها يا هابيل

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Sana Uzanan O Eli Kesmek Zorundaydın Ey Habil! 

Kültür Bölüm Başkanı

Tarihine baktığımızda, yeryüzünde var olduğu günden beri insan oğlunun, Yaratılış Sün-
netinin kendisine ve hayatı kendisiyle paylaştığı ötekine verdiği irade ve haklara bak-
maksızın, kararını ve arzularını çevresinde bulunan herkese ve her şeye dayatmak ve 
sahip olmak istediği şeyleri elde etmek için öldürmeye başvurduğunu görüyoruz. Böylece 
verilen emri ilk çiğneyen kişi olarak Kabil, Allah’ın verdiği hayatı kardeşi Habil’den aldı. 
Artı dinlerin ve ilahi öğretilerin kendilerini caydıramadığı, insan düşüncesi, kanunları ve 
düzenlemelerinin, genişliğini daraltmada ve daha da genişlemesine engel olmada başarılı 
olamadığı diğer karanlık sapkınlıklarının yolunu açmış oldu.
Basit mantık bile Kabil’in en tehlikeli günahı işlemekten kaçınmasını sağlayacak farklı 
formüller aramasını, ya da temiz ve masum ruhu boşa harcayan sırf  kaba güç yoluna baş-
vurmak yerine geçerli mevzuata başvurmasını ve boyun eğmesini gerektiriyordu. İnsanlık 
ailesi barış, sükûnet ve güvenlik duygusunu yitirmiş, dünyayı insan oğlunu kendi kardeşi-
yle bir savaş ve çatışma durumuna sokmuştur. Onun maslahat diye düşündüğü şeyler 
ise;  aslında tahakküm ve kontrol etmek için acımasız arzulardan başka bir şey olmayan 
çıkarlar ve başkalarının doğal hakkını kötüye kullanma hırsından başka bir şey değildir. 
Öfke, kıskançlık, nefret ve diğer olumsuz duygular, onları ilham edenin amacına aykırı 
olarak belki de Kabil’in kanlı davranışlarının ana nedenlerinden biridir. Fakat arzuladığı 
kusurlu düzenini tahkim etme ısrarı ve içgüdülerini yerine getirme, insanlık ailesini kendi 
kontrolsüz iradesine tabi tutma dürtüsü, aslında günah yolunu süsleyen temel nedenler 
olmuştur. Böylece kendisini ruhunu öldürmeye, günah işlemeye ve sahip olmadığı şeyleri 
ele geçirmeye zorlamıştır. Bu, bir hakaret, soygun ve tecavüz değilse de, tabiatın ihlali ve 
başkalarının haklarına tecavüz olarak kabul edilmiştir.
Habil’in akla uygun hareket etmesi, hoşgörüsü ve barış yaklaşımına olan bağlılığı ile 
Kabil’in aşırılığı, pervasız inatçılığı ve şiddet yollarına başvurma kararlılığı arasında bir 
karşılaştırma, iyi ve kötü tartışması ve yapılarında, hedeflerinde ve her birinin beklen-
tilerinde iki çelişkili yol arasındaki kaçınılmaz çatışmanın doğası açıkça ortaya çıkıyor. 
İyilik; düşünceyi benimseyen , gücünü hakikat, adalet ve özgürlük değerlerinden alan 
ve doğayı tüm insanların mutluluğunu ve refahını garanti altına alacak şekilde tasarla-
mayı ve yeniden inşa etmeyi amaçlayan yaratıcılıktır. Kötülük ise; mantıktan ayrılma, 
kendini yüceltmede abartı ve mantıksız algılarıyla, bireysel bencil arzuları tatmin etmek 
için doğanın kutsallığını ve adil yasalarını ihlal etmeye başvurmasıyla kendini gösterir. 
Hayatın temellerine ve unsurlarına hükmetmek ve mutlak güce ulaşmak için kötülük, 
dünyanın yıkımını hedefleyen kaba güce dayanır.
Habil, bilge mantığı ve gerçeğe dayalı hoşgörülü yaklaşımı ile cahil kardeşinin saldırgan-
lığı ve inatçılığının karşısında durdu. Kabil’in geçici olarak yalnızlık hissine kapılması-
na eşlik eden pişmanlığı bir tarafa, Habil her şeye rağmen hayatını özgürlük, adalet ve 
güzellik uğruna bir bedel olarak ödemiştir. Bu cinayetle birlikte, öldürme ve suç işleme 
yaklaşımı hızla yayıldı ve yeryüzünü kaplayan bir salgın haline geldi. Birçok kişi, grup 
ve hükümeti etkileyen bulaşıcı bir salgın boyutuna vardı. Bu anlayış, insan kültürünü ve 
dünyanın doğal değer ve ilkelerini tehdit etmektedir. Çünkü burada, haklarını talep eden 
insanlara karşı giderek büyüyen ve genişleyen haksız bir savaş vardır. Aynı şekilde ona 
hizmet etmek için ortaya çıkan bilgi ve bilimler sayesinde küresel soykırım ve yıkım 
üzerindeki araçları ve etkileri, gelişmektedir. Ne gökten inen emirler ve ne de entelektüel, 
felsefi ve hukuki gücün, onları caydırmak için kötü ve karanlık güçlerin üzerinde etkisi 
vardır.  Aksine bunlar, ifadelerini tamamlamanın bir yolu olmuşlardır. Aşırılık, ılımlılık, 
kentleşme, terörizm, direniş, normalleşme gibi yanlış ve yanıltıcı başlıklar altında suç 
teşkil eden içerikler meşru hale getirilmiştir.
“Beni öldürmek için elini uzatırsan, seni öldürmek için elimi uzatmam” (Maide Sure-
si:28) Habil, onu ölümle tehdit eden kardeşine böyle cevap verdi. Bu ifadenin içinde zayı-
flık ve miskinlik yoktur. Kabile acımak ya da sempati duymak da yoktur. Aksine bu ifade,  
gerçeğin gücüne ve mantığın kuşatıcılığına güvenen bilgili ve imanlı kişinin cevabıdır. 
Fakat müsamaha küstahlığı, açgözlülüğü ve suçtaki ısrarı nedeniyle Kabil’in vaz geçme-
sine yetmedi. Neticede Kabil mantığın sesini dinlemedi. Bunun yerine, adaletsizliğin ilk 
zaferini, kötülüğün mührüyle kaydetmek için iyilik üzere yaratılan insan fıtratını hiçe 
sayarak kendi kararını uygulamaya koyuldu. 
Güzelliğin bembeyaz eli gökyüzüne doğru yükseltilmiş, güvenlik, huzur ve mutluluk 
arayanların tutması için uzatılmıştır. İrin ve kan bataklığına dalmış, orak gibi kavis çizen 
parmaklarıyla rüya güllerini tutan ve umut fidelerini eken çirkinliğin eli ise hala gevşek 
durmaktadır. Bu çağda Habil’in yok olma tehdidi altındaki varoluş savaşında yeni bir 
strateji icat etmesine, elinden gelen her türlü düşünce ve bilgi birikimini toplayarak, 
kendisine uzanan elin sahibini öldürmek için uzanan eli kesen Kabil’i yenip bu zulmü 
yok etmenin bir çaresi yok mu?
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س
الق كنــت أريــد لشــاعر ســوري أن ينــال نوبــل فقــط ليلفــت أنظــار العــامل إلينــا بعيــون شــعرية ولُيذكــر امسنــا 

يف )النيويــورك اتميــز وواشــنطن بوســت وديــر شــبيغل( ملــرة واحــدة دون دمــاء.
ــاً كّلمــا جتلــس ابلقــرب مــين ســيدة أملانيــة لتقــرأ  كنــت ســأمحل اجلريــدة يف القطــارات وأرفعهــا عالي
أن شــاعراً ســوراًي حصــد نوبــل، وكنــت ســأصعد مــن أول عربــة للقطــار وأتوجــه إىل آخــر عربــة مــاراً 

مبئــات ّقــراء الصحــف يف مقاعدهــم واجلريــدة بيــدي وصــورة الشــاعر الســوري.
كنــت أريــد للشــاعٍر الســوري الــذي قــّدم للشــعر مــا مل يقدمــه أحــد وأضــاف للشــعر الكثــري أن يفــوز 

شــعره بتلــك اجلائــزة شــعره فقــط.
كّنــا حباجــة ماســة ألن نلفــت انتبــاه العــامل ولــو ملــرة واحــدة أبننــا نصلــح للشــعر واألدب ونســتطيع 
أن نكــون عامليــني لدرجــة أن تبعــث فتــاة بريطانيــة برســالة إىل حبيبهــا املكســيكي وختتتمهــا بقصيــدة 

حــب لشــاعر ســوري.
كنــت أريــد حلــدث كبــري كنوبــل أن يعيــدان إىل زمــن جنيــب حمفــوظ وتصبــح بــالدان أم الدنيــا، بعــد أن 
حلقــت بنــا هتــٌم كثــرية وصــارت أنظــار العــامل هتــرب منّــا ومــن نزوحنــا وتغلــق األبــواب والبحــار بوجهنــا 

وحــىت وصلــت هبــم إىل إغــالق املــذايع حــني يكــون اخلــرب ســورايً.
سألتين ذات مرة صاحبة دار نشر أملانية:

-  هل عندكم شعراء جيدون؟
 أجبتها بنعم لكنها ابتسمت وقالت:

-  أعرف حممود درويش فقط وهو ليس سوري.
كنــت أريــد وأريــد أن نســجل هدفــاً يتيمــاً يف مرمــى نوبــل وقــد يكــون الوحيــد ملئــة عــام قادمــة، وكان 
سيســعدين ويرفــع مــن معنــواييت أمــام اجلميــع أوهلــن بنــايت وصديقاهتــن اللــوايت يعرفــن )كفــايف ومونتــايل 

وبرودســكي وســيفرت وهوالن وشكســبري ورامبو وغوته وشــيلر( وال يعرفن شــاعراً ســورايً. 
كنــت أريــد هلــذا احلــدث أن يشــغلنا ولــو ألســبوع عــن أخبــار القتــل ويدفــع بنــا إىل جــدل جديــد 

سيشــغل كل الصحــف العربيــة وكنــت ســأقرأ هــذه العناويــن:
1-الشاعر السوري الكبري حيصد نوبل 

2-الشاعر السوري الكبري ذو اخللفية الطائفية حيصد نوبل 
3-الشاعر السوري الكبري املؤيد للطاغية حيصد نوبل 

٤-الشــاعر الســوري الكبــري الــذي رفــض التوقيــع علــى مذكــرة اإلفــراج عــن شــاعر ســوري كبــري 
كان يرقــد يف تدمــر حيصــد نوبــل. 

٥-الشاعر الذي وصف جسد املرأة ابإلجاصة حيصد نوبل 
6-الشاعر السوري الكبري الذي غرّي امسه حيصد نوبل.

كنــت أريــد وأريــد أن حنتفــل ابلشــعر الســوري لنشــرح للعــامل حجــم اخلطــر الــذي يلّفنــا منــذ الــوالدة 
فكيــف لشــاعر كبــري أن يعطــي ظهــره لشــعبه لــوال أنــه مــدرك متامــاً أن الشــعر لــن ينقــذه.

كنــت أريــد أن نقتلــع عــني الشــعر لنقــول للجنــة التحكيــم حنــن نُولــد شــعراء ومنــوت عمــال بنــاء، 
حنــن شــعب نصفــه كتّــاب ألن حياتنــا مليئــة ابألعاجيــب واملعجــزات وال تشــبه حيــاة أحــد، ويف كل 
قريــة عنــدان مئــات الشــعراء، عامــودا مثــاًل أو َســَلمّية ومئــات القصائــد الــيت ُكتبــت يف امــرأة واحــدة 

هجــرت القريــة وتزوجــت اتجــراً يف املدينــة.
كنــت أريــد أن أراه ملــن ســيهدي جناحــه كــي أغلــق ملــف اجلــدل حولــه، وكنــت أريــد أن أشــرتي 

صبــاح الغــد جريــدة أملانيــة حتمــل صــورة شــاعر ســوري أعلقهــا علــى ابيب نكايــة ابألملــان.
كنت أريد وأريد لكن نوبل ال تريد.

ْــَوَن كتابَــُه األديــُب الســوريُّ الكبــُر بعــد أن تــرك مدرســته يف غوطــة دمشــق بســبب الفقــر  )ســأخون وطــي( هكــذا َعنـ
الشــديد، وعــاد ملدينتــه )ســلمية(، وانضــم للحــزب القومــي الســوري لوجــود مدفــأة يف مقــر احلــزب الــي كان يفتقرهــا 
يف بيتهــم، نعــم لوجــود مدفــأة ال أكثــر مــن ذلــك، ولقــد تعــرض لاعتقــال عــدَّة مــرّات، وأمضــى فــرتًة كبــرًة مــن حياتــه 

يف بــروت.
 هل خان حممد املاغوُط وطَنُه أم وطنه الذي خانه؟!.. 

قبــل اإلجابــة علــى ســؤال كهــذا علينــا أن نعــرف أواًل أن الصــراع يف مجيــع القضــااي حمتــدم بــن التفســر العقلــي والتفســر 
العاطفي، فدائماً ما تكون التفســرات العقلّية قاســية ومســتفزّة للعواطف ولكنها تبقى أقرب للحقيقة، وإذا ما اقرتبنا 
أكثــر مــن العقانيــة حيضــر هــذا الســؤال، هــل ُوِجــَد اإلنســاُن خدمــًة لألوطــان أم ُوِجــَدِت األوطــان خدمــًة لإلنســان؟.. 
قــال هللا تعــاىل: )وســخَّر لكــم مــا يف الســماوات ومــا يف األرض مجيعــاً منــه(، والــدوُل احلديثــُة اليــوَم حتــاوُل جاهــدًة 
تقــدمي كل مــا حيتاجــه مواطنوهــا مــن خدمــات لتأمــن حيــاة كرميــة هلــم، بينمــا التــزال خطــاابت عاملنــا الثالــث تغــّص 
ابلتضحيــة مــن أجــل الوطــن، وأن اإلنســان قــد ُســّخر ليمــوت مــن أجــل وطنــه، حــى لــو كان يعيــش يف جممــع للقمامــة 

عليــه أن يــذرف الدمــوع شــوقاً هلــذا الوطــن.
فمــن الــذي تاعــب مبشــاعر شــعوب العــامل الثالــث ليحّوهلــا مــن حنــن إىل اجلمــال إىل حنــن للمأســاة، نعــم.. احلنــن 
للماضــي فطــرة إنســانية، ألننــا َكَبَشــٍر حنــنُّ دائمــاً ونشــتاق ملكاننــا األول الــذي خرجنــا منــه )اجلنــة(، وهــذا أمــٌر صحــيٌّ، 
َرِضــّي أن ينتابَــَك شــوٌق للمأســاة، وهنــا نتســاءل كيــف تســتطيع أن تقنــع شــاابً عربيــاً ختــرََّج مــن جامعــات 

َ
ولكــّن األمــَر امل

ــن لــه حيــاًة كرميــًة، أن يتباكــى علــى بــاده الــي طردتــه واعتقلتــه وذاق  الغــرب وأخــد فرصــَة عمــٍل يســتحقُّها وبدخــٍل يؤمِّ
فيهــا الــذلَّ والتَّشــريد واجلــوع؟!

من الذي شوَّه مشاعران، وهل املشاعر قابلة لصناعتها بطريقة ما؟
يقــول املفكــر الفرنســي )غوســتاف لــو بــون( إنَّ الســلطة هــي مــن توّجــه املشــاعر جتــاه غاايهتــا السياســية مــن خــال 
اخلطــاابت احلماســية وزرع األفــكار والرتويــج هلــا، ومبــرور الوقــت والتكــرار تصبــح هــذه األفــكار مقرونــة ابملشــاعر، ويف 
بــادان فعلــت ذلــك األحــزاب القوميــة والعروبيــة والطائفيــة، فكانــت بــاُدان تعتــزُّ ابالنتمــاء لألمــة اإلســامية، ومــن 
مثَّ صــار االعتــزاز ابلعروبــة فقــط، حــى وصلنــا للوطنيــة الضيقــة )ســوري، فلســطيي، مصــري… إخل(، ففــي مقابلــة 
تلفزيونيــة مــع رجــل فلســطيي يســكن يف قريــة لبنانيــة تقــع علــى احلــدود الفلســطينية يف مقابــل قريتــه األّم والــي يــكاد 
يــرى ســفوحها مــن مــكان ســكنه، تســألُُه مقدِّمــة الرانمــج عــن شــعوره عندمــا ميــدُّ نظــره جتــاه موطنــه األصلــّي، جييُبهــا 
إنــي أشــعر ابحلنــن والشــوق لبــادي فلســطن ولكــن ال أعــرف مــاذا ســيكون شــعوري لــو أنَّ خمطّــَط )ســايكس 
بيكــو( احنــرف قليــًا وضــمَّ قريــي األّم إىل لبنــان بــداًل مــن فلســطن، هــل كنــت سأشــعر بــذات االنتمــاء والتبــّي لقضيــة 

ــر بداخلــي الكثــر مــن األســئلة عــن معــى )الوطــن(. فلســطن، كنــت اآلن مواطنــاً لبنانيــاً... هبــذه الكلمــات فجَّ
فهل الوطن عبارة عن مدٍن وبلداٍت داخل حدود مرسومة أبقام مستعمريها؟

وهل علينا دائماً أن نقدِّم أرواحنا فداًء هلذه البلدان بكل احلاالت؟ 
وهــل الوطــن هــو املــكان األصلــي لوجــود املواطــن؟ إذن كيــف نفّســر حــاالت شــعوب هاجــرت مــن موطنهــا األصلــي إىل 

بــاد أخــرى واســتوطنت فيهــا وأصبــح انتمائهــم هلــذه البــاد كاألمريكيــن مــن أصــول أوروبيــة وإفريقيــة. 
إنَّ فكــرة الوطــن عنــد األنبيــاء كانــت أوســع وأعمــق ممَّــا دعــا إليــه القوميــون، فهــا هــو إبراهيــم اخلليــل عليــه الســام ينتقــل 
إىل صحــراء العــرب لبنــاء وطــٍن جديــٍد- إن جــاز التعبــر- يكــون فيــه كمــا أمــره ربــه، وهــا هــو خــامُت األنبيــاء حممــد صلــى 
هللا عليــه وســّلم ينتقــل مــن موطنــه األصلــي إىل مــكان آخــر حيــث بنــاء دولتــه املنشــودة وتبليــغ دعوتــه للعاملــن، ويوســف 
وموســى عليهمــا الســام كذلــك األمــر، وال يوجــد اختــاف كبــر بــن األنبيــاء والفاســفة يف نظرهتــم للوطــن، فهــا هــو 
)هايدغــر( يقــول )الفلســفة هــي احلنــن إىل الوطــن، إهنــا البحــث الدائــم الســتياد الشــعور ابلوجــود يف الوطــن بــكلِّ 
مــكان(، ويؤيـّـد هــذا الــرأي بعــض السياســين أمثــال )بنجامــن فرانكلــن( بقولــه )حيــث تكــون احلريــة يكــون الوطــن(.

إن مــا فعلتــه الســلطات املســتبّدة يف عاملنــا الثالــث هــو تشــويه مشــاعر الشــعوب جتــاه أوطاهنــا، ففــي أحســن احلــاالت 
َرمَسَــْت صــورة الوطــن بقليــل مــن الذكــرايت وبعــض احلجــارة وحفنــات تــراب، ويف كثــر مــن احلــاالت أصبــح الوطــن 

ــداً بشــخص الزعيــم، وكلَّمــا اســتمرَّ هــذا الزعيــم فــرتة أطــول كان انتصــار الوطــن أكــر.  جمسَّ
هــذا، وعلينــا عــدم التمــادي يف املثاليــة، ولســنا مطالبــن أبن نكــون مائكيــن أكثــر مــن املائكــة ذاهتــم، فعلينــا أن 
النطالــب النــاس أبكثــر ممــا هــو إنســاين، فحــبُّ الوطــن غريــزة، ولكــن عندمــا يكــون وطــي أان وليــس مزرعــة للزعيــم، ففــي 
ذات كلِّ إنســان يوجــد وطــن ويتجسَّــد علــى األرض الــي حتقِّــق لــه تلــك الــذات، وهــذا مــا عــرَّ عنــه الشــاعر الســوري 

عبــد القــادر محّــود يف قصيدتــه )ليــس يل وطــن( عندمــا قــال:
فمصيبي أيّن با وطٍن  أمـ        ـّد على ثراه خيمي   وحبايل

جسدي يفتِّش عن مكاٍن آمٍن      يف أيِّ أرض، فـــوق أيِّ تاِل
كلُّ الباِد مجيلٌة وحبيبــٌة        إْن  كنَت فيهــا مطمئنَّ  الباِل

خاصــة القــول: اإلنســان أكثــر حرمــًة عنــد هللا حــى مــن بيتــه احلــرام، وخلــق هــذا العــامل مــن أجلنــا حنــن البشــر، وقــد 
ُخِلْقنــا أحــراراً، ومل خُنلــق لنكــون مزارعــن يف مــزارع الزعمــاء الــي أقنعــوان أهنــا أوطــاانً وعلينــا أن منــوت ألجلهــا... 

)وطي هو حريي ويف سبيل ذلك تقدم األرواح(.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

جائزة نوبل لآلداب

محمد ياسين

وطن..!

كاتب سوري
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ي
م الثقاف

س
الق

مل أكن أعرفه ثقياًل إىل هذا احلّد
حىّت مل ينحمْل معي

ظّلَي الذي عاندين وراء الباب
أغريته: 

إّن لنا خلف ذاك التّل 
مشساً قريبة 

سوف تلقي عليك قميصاً من قصب 
يقيك يف سباتك الشتوي 

من برد سيطول عليك 
فرتاتح من سعاٍل جاّف

تركته يف رئتيك غربُة البارود
إّن لنا خلف ذاك التّل 

أَماان ما
 فرمبا عّدُت ألراقصك 

فتقف على حيلك من جديد 
وال تظل هنا 

ينهش جسمك اهلش ُجَدرّي الشظااي
قم معي 

منسح، عاوين، ال تتفّرْج على بكائي
هذه البقعة من الدمع املعّلم على البالط

فال يفّل الدمع غري الدمع
أتّكد من أهنا ليست خلف ظهرك 

تغافلين لتقفز
فتعّلق بني أسنان سّحاب احلقيبة 

فال يعود يندمل
قم معي 

سآخذ لك 
ظلَّ السروة الصغرية 

فتلهوان معا 
كرسيَّك على الدرجة األخرية 

ليسرتيح ظهرك من عقر احلصى
مل أيت معي 

هل كان حيس أبين كنت أكذب؟ 
فمعروف عن الظالل 

أهنا تقرأ ابطن قدم أصحاهبا 
لتعرف إىل أين؟

وحني حتتار 
حيسمها هلا 

أننا ال ننظر إليها عيناً بعني
مل أيت معي 

وأان مل أمسع يوما أبّن ظاّل حكى
قبل أن يصيح 

وأان أعتل حسريت
ألنزل يف الغياب

»اي هوو لقد تركتم الباب مفتوحًا«.

سالم حلوم

وذاك فراق بيننا

شاعر وكاتب سوريشاعر سوري

بسام بليبل

أبو الشمقمق الرقي

يف سنة من سنوات الربع األخري من القرن املاضي، ويف إحدى صحف سوراي الثالث 
األكثر شبهاً ابلتوائم املتماثلة، واحملكومة ابلشللية، والرقابة األمنّية، كان مثة زاوية بعنوان 
يُعّرف  » حديث األربعاء« يكتب فيها أحد األدابء ابسم » احلطيئة احلمصي«، وكان 
بنفسه ُمذكراً » جبرول بن أوس« احلطيئة احلقيقي، الناقم على دمامته وقبحه، واحلاقد 
على بيئته وجمتمعه، متشبهاً به وبسالطة لسانه، ذاكراً يف ذلك العدد الذي لفتين ـ فيما 
يشبه التخييل الذايت ـ شيئاً عن ليلة القدر اليت انتظرها لتنقذه مما هو فيه، فكتبت أرد 
عليه بقصيدة مذيلة بتوقيع ) أبو الشمقمق الرقي(، أحاول اآلن أن أمللمها من ذاكريت 
املبعثرة، بعد أن فقدت أصلها، مع أكثر أوراقي وخمطوطايت، عندما فقدت اجلزء األكرب 

من مكتبيت، وفيها أقول:

متىن ُمنَيًة فأطلُت صبـــــري                     على َخِرٍف به األحالُم تزري
يقوُل .. وليلٌة للقدِر أضحــْت                       تراوُد للحطيئِة رثَّ فكــــــِر
َأال شكٌل جديٌد يعتـــــــريين                         فينقذين من الشكِل اأَلَمــــرِّ
تبارَك خالقي مما برانــــــي                        َأمْن وحِل اجلحيِم وكلِّ ُنْكـِر
تُرى أم من بقااي كلِّ حــــيٍّ                        فلم يُعىن بتقوميي ونشــري

فلّما أْن يئسُت من استوائي                         وتقومي اعوجاجي مث جربي
وأخالقي اليت قد شاهبتنــي                        فتقبُس من ِقباحي مث تـجري
تبّنيُت املكارَم يف حـــديـٍث                        على َضَغٍن وتدليٍس وَمكــِر

أخادعهم وأشفي النفَس منهم                       حديُث األربعاِء يفُش قهري

وكانت املرة األوىل واألخرية اليت ينشر يل فيها هبذا االسم بعد أن تبني هلم أهّنم ُخِدعوا، 
وأّن هذه القصيدة ليست للشاعر احلموي املرحوم سعيد قندقجي، كما اعتقدوا.

هذا كان حالنا عندما كّنا نبحث عن مساحة صغرية للنشر يف سوراي اليت بلغ فيها عدد 
اليومية واألسبوعية سنة 19٤8 حنو ٤٥ دورية يف بلد كان عدد سكانه ٤  الصحف 
ما  إىل  البعث 1963 وحىت اترخيه،  انقالب  منذ  احلال  هبا  آل  والذي  نسمة،  ماليني 
صنع  »والذي  سنوات،  لعشر  األسد  حافظ  إعالم  وزير  اسكندر«  أمحد   « اختصره 

أسطورته يف خمّيلة السوريني« عندما خاطب الصحافيني قائاًل: 
وزير  هو  مايسرتو  يقودها  سيمفونية،  فرقة  مثل  السوري كّله  اإلعالم  يكون  أن  »أريد 
اإلعالم، وكّل عازفيها ينظرون إىل العصا اليت حيملها املايسرتو، ويعزفون حسب حركتها«.

 خطاٌب خيجل منه وزير الدعاية النازية غوبلز، ما دعا »فيصل بليبل« إىل االنسحاب 
من احتاد الكتاب قائاًل:

ليس يغين عن الِظماِء السراُب                   حنُن مسَتكتبوَن ال كتــــــــــاُب
بعد أن كتب يف العام 197٤ قصيدته الطويلة » لو كان يف وطين جرائد »، يقول يف 

مطلعها:
الليُل تغشاُه الشدائْد                               والغيم قد كفَر الفراقْد
خانت رسالتها العقائْد                            ومعلم اإلصالِح فاسْد
والشعب ميشي وهو راقْد                         هذا أوانِك اي قصائْد

لو كان يف وطين جرائد.
-----

- مل يُعىن: يف اإلبقاء على حرف العلة أقوال وال سيما يف الشعر، وما يقتضيه الوزن من 
اشباع احلركات.

- ِقباح: مجع قبح
ْغن والضََّغن: احلقد - الضِّ

-  أمحد اسكندر وزير اإلعالم العلوي األشهر يف حقبة آل األسد، ووالد الدبلوماسية 
ملى أمحد اليت انشقت عن النظام يف حزيران 2013 فيما كانت مكلفة بوظيفة قنصل 

يف إسالم أابد.
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الفنــان أمحــد عاصــم زكــراي مــن مواليــد مدينــة دمشــق 
عــام 1937. نشــأ أمحــد يف عائلــة حمبــة للفــن واألدب 
وتقــدره تقديــراً كبــريا. تلقــى تعليمــه الفــين املبكــر علــى 
دمشــق  جامعــة  يف  درس  حتســني.  ســعيد  الفنــان  يــد 
وحصــل علــى شــهادة يف احلقــوق عــام 1962. اتبــع 
دراســته الفنيــة يف رومــا بــني عامــي 1962-196٤. 
االســالمي  للتاريــخ  مدرســا  وعمــل  دمشــق  إىل  عــاد 
وفنونــه حيــث يعتــرب الفنــان زكــراي مــن أهــم الباحثــني 
يف  أقــام  االســالمي.  الفــين  الــرتاث  يف  األكادمييــني 
لنــدن ودرس فيهــا ترميــم اللوحــات الزيتيــة ليعمــل علــى 
ترميــم عــدد كبــري مــن اللوحــات املهمــة. زار الكثــري 
مــن البلــدان والعواصــم ليطلــع علــى فنوهنــا وثقافاهتــا 
املختلفــة. يقتــين متحــف دمشــق الوطــين العديــد مــن 

أعمالــه.
تعتــرب أعمالــه ســجال توثيقيــا للكثــري مــن معــامل دمشــق القدميــة وأبنيتهــا كمــا وثــق الفنــان زكــراي 
الثــورة الســورية الكــربى ضــد املســتعمر الفرنســي يف عشــرينيات القــرن املاضــي. مــن أشــهر لوحاتــه 

الثــورة الســورية(.  معركة)ميســلون( و)رجــال 
اتبــع املدرســة الرومانتيكيــة يف تصويــر أعمالــه الــيت متجــد البطــوالت والشــعب والتاريــخ، حيــث 
يعتمــد االجتــاه الرومانتيكــي علــى العاطفــة واخليــال، ويتميــز أبلوانــه الزاهيــة القويــة واحلركــة، كمــا 
تعتــرب املالحــم واألشــعار مــادة حمفــزة خليــال الفنــان املتبــع هلــذا األســلوب، ولعــل لوحــة ميســلون 
متثــل أمنوذجــًا مهمــا عــن االجتــاه الرومانتيكــي فقــد اعتمــد الفنــان علــى قصيدة)عــذراء( للشــاعر خــري 

ــن زركلــي.  الدي
مبــا خيــّص اللــون جنــد أّن الفنــان زكــراي يتمتــع بقــدرة مميــزة علــى اســتخدام األلــوان والتقنيــات املختلفــة، 
فهــو اترة يســتخدم الســكني واأللــوان ذات املعاجــني الســميكة، واترة أخــرى يســتخدم التوشــيح 

والطبقــات الشــفافة لينفــذ أعمالــه ابحرتافيــة عاليــة غــري مهمــل انســجام األلــوان يف جتاورهــا.
إن العمــل الفــين ابلنســبة للفنــان أمحــد عاصــم زكــراي هــو ســجل توثيقــي خيتــزل احلــدث ويوقــف 
الزمــن عنــد حلظــة معينــة ليتســىن لنــا الوقــوف دائمــا أمامــه واســتعادته كأنــه حــدث للتــو. ســتبقى هــذه 

ــة الفنــان وإبداعــه. األعمــال ســجال حيــا لألجيــال القادمــة يعكــس رؤي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املراجع:
موقع دمشق

موسوعة أعالم سوراي
مقابلة يف التلفزيون السوري.

ي
م الثقاف

س
الق عجلة العمر تدور مذ ُخلق هذا الكون، وطاحونة األايم تطحُن السنن تِلو السنن،

احليــاة حلبــُة ِصــراع كبــرة معارُكنــا مــع ذواتنــا فيهــا عبثّيــة ال نتــاج منهــا ســوى خســائر حتميــة، 
تقــذُف بِنــا خارجهــا لتحمــل هــي بكبدهــا احلــزام الذهــي معلنــًة انتصارهــا يف كل جولــة، وحنــن 

ال نرتاجــع عنهــا إذ ال حيلــة لنــا إال يف البقــاء والصــر علــى الضــرابت املتتاليــة. 
بوصلتنــا قــد ضيِّعــت كل االجتاهــات، وحنــن نســر مــع ِســهامها إىل ُعمــق حبــٍر يبتلــع كل شــيء 

يقــرتب منــه، واي ليتنــا جنيــد الســباحة حــى نتمكــن مــن النجــاة. 
مضــى مــن الزمــن الكثــر، وقــد بلَعــِت األرض هــي أيضــاً علــى مــر العقــود أجيــااًل وأجيــاال، هــذا 

املصــر ال مفــرَّ منــه، ولــه موعــد معنــا مجيًعــا، وقــد عهدتــه ال خيلــف امليعــاد. 
احليــاة أقصــر بكثــر ممــا نظــن واألايم كذلــك، وعقــارب الســاعة هتــرول مســرعة خاطفــًة معهــا 
هفــوات،  نكبــات،  الزفــرات،  مــن  وثــواٍن  الشــهقات،  مــن  دقائــق  اخليبــات،  مــن  ســاعاٍت 

انتصــارات. ورمبــا  ســقطات، 
قطــار احليــاة مســرع ال يتوقــف، والــرُّكاب بعيــدي احملطــة أهنكهــم طــول الســفر وال يعلمــون مــى 

حُتــط رحاهلــم وأبي أرٍض تســرتيُح رِكاهبــم؟!
أرواحهــم ُحشــرت هبــذه األجســاد املنفيــة يف هــذه اخلرابــة، وانتماُءهــم الدائــم لتلــك احملطــة 

الباقيــة، والســؤال مــى أصــل إىل احملطــة األخــرة ؟!
قبــل ليلــة قبــل ليلتــن، قبــل عــام، قبــل عامــن، قبــل جيــل كانــوا ُهنــا معنــا، لكنَهــم رحلــوا ومل يُبقــوا 
لنــا إال فُتــات الذكــرايت، وبقــااي الصــور الــي حتمــل مامــح فرحِهــم، ضحكاهتــم، مهســاهِتم، عبــر 

قلوهبــم ونقاءهــم، وكل صــورة حتمــل ألــف ومضــة.
رحلــوا ومل أيخــذوا معهــم إال العمــل، العمــل الَباقِــي أثــره خلفهــم يف الدنيــا، بينمــا ذهبــت معهــم 
حقيقُتــه وجوهــره، يــوم أن أدركــوا أهنــا فانيــة ال بقــاء ِفيهــا لثمــرة اينعــة يقتاتــون عليهــا فتنفعهــم 
وتكرمُهــم ابخللــود واهلنــاء، عملــوا علــى إخــراج ذواهِتــم مــن اللــون الرمــادي الباهــت إىل اللــون 

قامــة 
ُ
املصبــوغ بِصبغــِة الســماء، صبغــِة اخلُلــد يف دار امل

عمــل، كلمــة تســتوقفي عنــد كل مــرة أقرأهــا، مــا هــو هــذا العمــل الــذي جيعــل البشــر بعــد 
أثــر؟! أصحــاب  رحيلهــم 

أهــَو الثبــات علــى احلــق، أم املــوت علــى املبــادئ الكرميــة، أم التخفــي ابلصاحلــات واالســتغناء 
عــن مــدح النــاس لثنــاء هللا وحــده، أم هــَو الزُّهــد عمــا يف أيــدي اخللــق طمًعــا مبــا عنــد اخلالــق، 

أو لعلهــا العزلــة علــى رأس جبــل يف احتــدام الفــن؟!
ال أعلــم.. لكــن املؤكــد أن النيــة هــي التجــارة الراحبــة وإن َصُغــر العمــل وقَــل، وعلمــك اليقيــّي 

بــزوال هــذه وأبديــة تلــك هــو عدتــك للعمــل وعقيدتُــك هــي وثيقــة القبــول.
ال أعتقــد أن امســك ســيكون يف الصفحــة األوىل مــن كتــاب التاريــخ، إال إذا طهــرت قلبــك مــن 
احلســد، ونقيتــه مــن احلقــد، وأخرجــت منــه البغضــاء، وأزلــت منــه الشــحناء، ووجهتــه هلل بعــزم 

وعقــدت النيــة علــى البــذل والعمــل الــدؤوب.
اي صديقــي أنــت ال تعمــل للنــاس، إمنــا أنــت عامــٌل لنفســك، الكلمــة الطيبــة الــي تُلقيهــا يف 
أذن مــن تكــره مثرهتــا لــك، الصدقــة تطرُحهــا يف يــد مــن يرجــو زوال نعمــة هللا عنــك خرهــا 
لَــك، اليــد الــي قبضــَت عليهــا يــوم أفلتتــك للهاويــة، العنــق الــذي أعتقتــه يــوم حــّد ســكينه جلــز 
عنقــك، الــرأس الــذي مــال علــى كتفــك وقــد خلــع األخــرى، كل خــر تكمــن حقيقتــه فيــك ال 

فيمــن تقدمــه لــك. 
ُموا أِلَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْر جتَُِدوُه ِعْند هللِا{ }َوَما تـَُقدِّ

}َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

أحمد عاصم زكريا

عزام الخالدي

عجلة الحياة والمعارك العبثية

صحفي وكاتب سوري



18

ت
مقاال

تكتسب  وديناميكية،  متغرة  بل  جامدة  ليست  املفاهيم كالبشر، 
مدلوالت ومعاين خمتلفة حبسب البيئة والزمان الي ولدت فيهما، وهي 
كالشجر قد تكون صاحلة يف تربة ما وغر صاحلة يف تربة أخرى، وحنن 
على الدوام حباجة إلعادة قراءة املفاهيم وفق روح العصر كي نستطيع 

بناء األهداف والعمل على حتقيقها.

الرتكي من أصل  الكاتب واملؤرخ اإلسامي  هذا ملخص حواران مع 
كردي حسن اوز هازار رئيس دار ترة للنشر وعضو منر األانضول 
عن كتابه اجلديد الذي صدر حديثًا ابللغة الرتكية عن دار ترة كتاب 
يف حزيران 2020 حتت عنوان »األيديولوجيات واملفاهيم السياسية يف 

العصر احلديث«.
والكتاب يقع يف أربعمائة صفحة من القطع املتوسط، قسم إىل عدة 
أبواب، وكل ابب تناول مفهوماً وما يتعلق به، ومقدمة توضيحة تشرح 
الكتاب، ألنه  هذا  مثل  اختزال  الصعب  ومن  الكتاب وهدفه،  غاية 
يتحدث عن مفاهيم ال ميكن إجيازها، وكان من املناسب أن نتحاور 
اإلسامي  التاريخ  يف  من مخسن كتااب  أكثر  له  -الذي  املؤلف  مع 
واألفكار  القيم  وعن  والسياسية  الفكرية  التارخيية  والشخصيات 
اإلسامية -ليضعنا يف صورة الكتاب املهم للطلبة واملهتمن ابلشأن 

العام.
وأهم  األساسية  املفاهيم  يتناول  العمل  الكتاب أبّن هذا  مقدمة  تبن 
العصر  يف  السياسية  احلياة  فهم  أجل  من  السياسية  األيديولوجيات 
املفاهيم  تستخدم  فإهنا  األيديولوجيات  أو  العلوم  وسواء  احلديث. 
كوسيلة لفهم العامل. وهلذا السبب ال ميكن فهم االيديولوجيات بشكل 

كامل إن مل يتم فهم هذه املفاهيم بشكل عميق وكاف.
بداية سألنا األستاذ حسن اوز هازار ملاذا استخدمتم املفهوم وليس 

املصطلح فما الفرق بينهما؟
عن  عبارة  املفهوم  يكون  قد  املصطلح خمصص.   بينما  عام  املفهوم 
عبارة  هو  فاملفهوم  أذهاننا.  يف  أن حيدث  ميكن  أو شيء  فكرة  أي 
أو  بوقت  مرتبط  وليس  عاملية،  وجمردة،  عامة  أو كلمتن،  عن كلمة 
فالكلمات مثل  زمن حمدد، ميثل خصائص خمتلفة بسمات مشرتكة. 
االستقال والدميقراطية والسكان واألسرة واملادية والبيئة كلها مفاهيم. 
املهنة  أو  الفن  أو  العلوم  احلقائق يف  عن  يعر إبجياز  املصطلح  بينما 
حمدودة.  معاين  وهلا  ما  مبوضوع  خرة  تتطلب  الي  اخلاصة  املهن  أو 
مثل اجلزيرة، اجلبل، السهل، البحر، البحرة، النهر، اهلضبة املستخدمة 
القانون،  مثل  القانون،  جمال  يف  تستخدم  الي  وكذلك  اجلغرافيا،  يف 
واملربع  واحلافة  الزاوية  مثل  التعبرات  احملكمة، ويف  املدعي،  الدعوى، 

املستخدمة يف جمال الرايضيات هي مصطلحات.
ما الدافع لكتابة كتاب حول املفاهيم، واملعلومات عنها متوفرة بيسر 
الذكي  اهلاتف  شاشة  على  ملسة  سوى  تتطلب  ال  حيث  وسهولة، 

املفاتيح  لوحة  على  زر  ضغطة  أو 
أو حركة )ماوس( لتفتح لك بكل 
حول  وشروحات  تعاريف  اللغات 

املفاهيم؟
لننطلق من حكاية كتابة الكتاب، 
فمنذ عهد الشباب كنا كمجموعة 
تعريف  إلعادة  تسعى  شباب 
وضع  أبن  نؤمن  ألننا  املفاهيم، 
مير  الصحيح  مكانه  يف  الشيء 
علمنا  كان  سواء  املفاهيم،  من 
التاريخ.  أو  الكرمي  القرآن  حول 
أعطينا أمهية للمفاهيم ألن املواضيع 
وكمثال  املفاهيم.  عر  تتحقق 
اإلسامين  عند  املفاهيم  لذلك 
وكانت  خاصة  مكانة  هلا  األتراك 

حمور نقاشاهتم على مدى 150 -200 عام وبوسائل خمتلفة.
حباجة  حنن  أفضل،  بشكل  نعيشه  الذي  العصر  نفهم  حى  واليوم، 
يف  هكذا كان  تتغر،  املفاهيم  هذه  فاحياان  املفاهيم،  تعريف  إلعادة 
تغر  لقد  وامللة،  األمة  مفهومي  ذلك  على  ومثال  املسلمن  اتريخ 
مدلوهلما بشكل معاكس متاما ملا كان عليه يف عصر القرآن. فمفهوم 
األمة يف القرآن الكرمي كان يشمل نطاقًا واسًعا بينما مفهوم امللة كان 
التاسع عشر ابت  القرن  من  الثاين  النصف  وبعد  اليوم  بينما  ضيقا. 

مفهوم األمة ضيًقا وتوسع مفهوم امللة ليشمل القومية بشكل كبر.
اآلن يف عاملنا اإلسامي، أتيت الدميقراطية واخلافة على رأس املفاهيم 
الي يتم النقاش واجلدال حوهلا، وكذلك املفاهيم املتعلقة إبدارة الدولة. 
وجند الكثر من الناس تتناول هذه املفاهيم دون تعمق وتكتفي ابلنقاش 
على مستوى شعارات.  فمثا هناك جتد من يقول الدميقراطية جيدة 
بينما هناك من يراها كفًرا ألهنا انبعة من الغرب. وقسم يرى العلمانية 
إال  ما هي  العلمانية  يرى هذه  العامل اإلسامي، وقسم  منفًذا إلنقاذ 

دعوة الدينية.
تدور يف الفرتة األخرة -سواء يف اجملتمع العادي أو بن اإلسامين-

نقاشات كبرة وحادة حول هذه املفاهيم، وحى تكون هذه النقاشات 
تتعلق  الي  وخاصة  املفاهيم  هذه  تناولنا  ومتينة  سليمة  أرضية  حتت 
ابملواضيع السياسية، وضحنا فيه أسباب ظهورها وتطورها التارخيي منذ 

نشأهتا حى يومنا هذا.
املفاهيم،  هذه  تستخدمون  طاملا  االصدقاء  أيها  فيه،  نقول  أن  أردان 
فا ينبغي أن تستعمل اعتباطًا، فهذه املفاهيم هلا ماض وسياق اترخيي 
ستواجهون  حوهلا.  تتناقشون  وأنتم  ذلك  معرفة  عليكم  فيه،  ولدت 

مشاكل كبرة إن تناولتم هذه املفاهيم ابسم هللا والدين.
اليوم،  جدل كبر  حوهلما  مفهومن  إىل  هنا كمثال  أشر  أن  أود 
وكيف  اخلافة  مفهوم  ظهر  وضحنا كيف  و)الاييك(،  اخلافة  مها 
الاييك  بن  الفرق  أظهران  وكذلك  التارخيي،  سياقه  وبينا  تناوله،  مت 
وهناك  خمتلف،  شيء  بل  علمانية  ليست  الاييكية  وأن  والعلمانية، 
فرنسا  يف  ولد  أورويب  مفهوم  هي  الاييكية  االستخدام.  يف  خلط 
حتديًدا، وهو مفهوم جيد ابلنسبة ألوراب، هو شيء اجيايب هلم، ألنه 
حن ظهر هذا املفهوم خدم هدفًا اجيابًيا، فقد كانت أورواب ومنذ قرون 
حتت هيمنة الكنسية ورجال الدين الذين كان يستغلون الشعوب ابسم 
على  فرنسا  يرغبون.  السياسية كما  النظم  بتشكيل  ويقومون  الرب، 
سبيل املثال كانت ثاثة أرابع أراضيها حتت تصرف الكنيسة، وكانت 
الكنيسة وابسم الرب حتكم الناس. كان هلا نفوًذا اجتماعًيا عاوة على 

قوهتا االقتصادية.
قوة  حتطيم  أجل  من  فعل  ماذا  للكنيسة  املناهض  التيار  هذا  طبعا 

ليس  وأنه  هللا،  من  القوة  تستمد  ال  الكنيسة  أبن  وضح  الكنيسة؟  
سليماً بناء سياسة على اإلنسان واالقتصاد ابسم هللا، هذا األمر كان 
للمجتمع األوريب والفرنسي خاصة هو اخلاص الفعلي، وحترر الناس 

من هيمنة الكنيسة وفتح آفاق جديدة. 
أخذ مثل هذا املفهوم وتطبيقه كما هو ويف بقعة جغرافية مل تكن أصا 
تعاين من هذه املشكلة سيسبب مشاكل أخرى. مبعى آخر سيتحول 

من وسيلة حترر إىل وسيلة قمع للحرايت وتدخل يف اعتقادهم.
ألن يسبب ذلك ازدواجية املعى واملدلول حن تطبيقه عندان؟

إذا املفهوم يف مكان ما وزمن ما يعر عن مدلول أو معى وميكن أن 
يعطي مدلواًل ومعى خمتلفاً متاًما يف مكان وزمان آخر. بعبارة أخرى 
هو  ما،  ومعى  داللة  وأعطى  معن  إطار  ضمن  أُطر  الذي  املفهوم 
الناس حية  للتغير. املفاهيم مثل  ليس اثبت عملًيا. وليس غر قابل 

وديناميكية، هي اجملتمعات تتغر.
كمثال مفهوم القومية، وهناك فرق بن الوطنية والقومية، وعلينا معرفة 
هذا  منشأ  بل  االسامية،  البيئة  يف  يظهر  مل  مفهوم  القومية  ذلك. 
املفهوم هو أوراب، وهي أيًضا مثل العلمانية ولدت يف فرنسا. وانتشرت 
بعد الثورة الفرنسية يف كافة أحناء أورواب مث امتدت إىل كل أحناء العامل.

فيها جنده شيئاً  الي ظهر  والبيئة  نشأته  للمفهوم يف زمن  ننظر  حن 
اجيابياً جًدا، جيد جًدا ملاذا؟ ألنه حن ظهر هذا املفهوم كانت هناك 
حوايل 1300 دولة يف أورواب. مثا أملانيا املوحدة اليوم كانت يف ذلك 
دويلة.  إيطاليا حوايل 400  دويلة، وكذلك  من 400  مؤلفة  الزمان 
كانت أورواب دواًل مبعثرة متفرقة، كانت الوحدة شيئاً جيداً هلم، وابسم 
أورواب  اجيابيا يف  دورًا  لعب  الذي  املفهوم  اآلن هذا  توحدوا.  القومية 
سبب نتيجة معاكسة حن مت زرعه يف بيئة خمالفة.  يف الوقت الذي 
كانت فيه أوراب كما قلت 1300 دولة كان يف العامل اإلسامي دولتان 
فقط. لذلك مل يكن حباجة للقومية.  كان الناس غر املسلمن يعيشون 

مع املسلمن دون مشاكل.
هذا يعي حنن حباجة العادة تعريف املفاهيم

طبًعا وال شك يف ذلك. لو عدان ملفهوم اخلافة مثا، جند اليوم أحدهم 
املسلمن  وعلى  اخلافة  شروط  حتقق  وفيه  خليفة  أنه  ويعلن  يظهر 
مبايعته!؟  لذلك حنن حباجة إلعادة تعريف املفاهيم وفهمها ونتمى 

االستفادة مما كتب.
.............................................................

الكتاب: املفاهيم السياسية واأليديولوجيات يف العصر احلديث
املؤلف: حسن اوز هازار.
ترمجة: عاء الدين حسو

اصدار: دار ترة كتاب، الطبعة األوىل حزيران 2020. 
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أعرف طفًا
أَخاَف أشباح الليل 

قتَل الوهم 
وَصنَع من حاجته سلمًا

كي يبّي بيتاً 
ليس فيه أب ينام يف ظله مطمئن 

وال أم أبنفاسها تدفئه 
ال ميلك فرانً يطهو فيه حلم العيد 

كــره طعــم اللحــم حــن فاحــت رائحــة شــواء 
األجســاد 

يف بيوت جرانه منذ طيارة عابرة.. 
يفطُر كل صباح 

حبة طماطم وكسرة خبز 
وجرعة ماء يسقيها 

لشجر احلنظل النابت عند ابب بيته 
أعرف طفًا

هدم 
ُ
كلما عوا الرد يف جوانب بيتهم امل

تغدو جواحنه جممراً مشتعًا  
يدثر هبا أكتاف أخويه الصغرين 

كأنه مل يسمع يوماً عن إخوة يوسف 
أو اإلخوة )كرامازوف(..  

وكل صبــاح يذبــل غصــن مــن شــجرة الصبــار 
يف دارهــم 

لينبت يف قلبه شوكة عوضاً عنها.. 
أعرف طفًا 

يقضي هناره يف ساحات املخيم مع أقرانه
يلعبون لعبة احلرب والسام 

بسيوف خشبية حياربون هبا اهلواء 
تنتهي عند املغيب دون أن ينتصر أحد 

مــن  جمموعــات  للخيــم  مجيعهــم  يعــودون 
القتلــى واألســرى واملنهكــن احملرتقــن بظــال 

احلــرب.. 
يغفو متعباً على صوت والدته 

حيلم ابلسام لوطن مل يعرفه أبداً.. 
 بينمــا هــي تلعــن اليــوم الــذي خرجــت فيــه 

مــن الوطــن 
أليــس التدثــر بــرتاب الوطــن أخــف أملــاً مــن 

هــذا الشــتات؟
أعرف طفًا 

خطفته ذات مساء 
خفافيش الليل وغرابيب الظام 

مازالت والدته 
عند مفرق األمل كل صباح 

متشط قلبها بضحكات له وقبات.. 
تركها قبل أن خيرج.. 

وتسأل عنه عيون الرفاق اخلائفة املرتعبة 
من السواد 

رفاقه الذين شاخت طفولتهم 
أبوجاعهم وآماهلم املسروقة 

تسأهلم 
إن كانوا قد نســوه يف أحامهم وهم يلعبون 

هناك 
فّضل الطريق ومل يعد بعدها أبداً.. 

كل هؤالء عرفتهم هناك 
حيث سقطت خيوط الشمس براميل 

حمشوة ابملوت..
وحيث انشق صدر األرض عن جبل 

من الظلم والظام..

بوجــودك كانــت حيــايت بطيئــة جــداً، كئيبــة دومــاً، ال لــون هلــا، عندمــا أتيت لرؤيــي أرى املــوت قادمــاً 
معــك، ايمــن تظــن نفســك أكســر احليــاة، ال جتــرؤ علــى مصارحــي بكذبــك، أان مــن اكتشــف 
ذلــك، مــا ســيرتكه قلمــي ســيصبح مــن املاضــي، كننــت لــك الكثــر مــن االحــرتام ظنــاً مــي أنــه 
احلــب!، كنــت ختتلــق مئــات األعــذار لابتعــاد، وقابلتهــا أان ابختــاق آالف األعــذار للمســاحمة، 
كيــف أشــرح لــك وأنــت ال تصغــي، مــاذا تعــرف عــن احلــب؟ مل حيــدث أبــداً أنــك وقعــت بــه ألنــك 

ال تعرفــه وال أان ألنــي صغــرة، مسعــت عنــه فقــط، قالــوا:
-  ال ميكــن الوقــوع ابحلــب مرتــن، فاحلــب طريــق واحــد لقلبــن خيفقــان معــاً رغــم البعــاد، يكــون فيــه 

القلــب قلقــاً مــن دون اآلخــر، ال ميكــن العيــش مــن دون بعضهمــا.
 خيتلقــان آالف الفــرص للقــاء، احلــب مفاجــآت مجيلــة تواجــد دائــم وغــزل إن بكيــت رافقــك املطــر 
وكان الطوفان، ال أحد استطاع حى اآلن تفسر احلب؟ ولكنهم اتفقوا على أنه إحساس داخلي 
ابالجنــذاب تتحكــم بــه هرمــوانت ولنســميها حنــن هرمــوانت احملبــة، حمبوكــة بعواطــف قويــة تســيطر 
علــى الشــخص بطريقــة مغايــرة، جتعلــه يرغــب حبمايــة احملبــوب والشــعور ابلبهجــة الدائمــة والرغبــة 
ابلتواصــل البصــري واملــودة مــع حماولــة مراعــاة احملــب حملبوبــه وفعــل املســتحيل إلرضــاء الطــرف اآلخــر، 
حيتــاج احلــب إىل عمــل شــاق ليكــون انجحــاً، وهنــاك نظريــة تقــول أن للحمــض النــووي عاقــة 
للشــعور بــه، ملــن يبحــث عــن احلــب احلقيقــي فهــو اندر ومثــن الــكل يبحــث عنــه والقليــل جيدونــه، 

مــن جيــده فليتشــبث بــه فهــو طريقــه إلكمــال احليــاة.
وأحيــاانً يكــون احلــب مــن طــرف واحــد وهــو أقســى أنــواع احلــب! يقــوم احملــب بتقــدمي الوقــت واجلهــد 
واملشــاعر، دون احلصول على مقابل، ألنك عندما تقدم شــيئاً وتواجه بردة فعل ابردة تشــعر خبيبة 
األمــل واإلحبــاط وغالبــاً مــا يفشــل هــذا احلــب. مــن أراد حمبوبــه فعــا فليضعــه علــى رأس أولوايتــه 
وتفضيلــه علــى كل احمليطــن ال وقــت لقضائــه مــع األصدقــاء بــل هــو األول دومــاً، ألنــه عندمــا يشــعر 
احملــب أنــه يف هنايــة القائمــة وبشــكل متكــرر يبــدأ القلــق مــع مــررات مــن الطــرف الثــاين غــر مقنعــة، 
ألنــه بــكل بســاطة مل يصــل إىل درجــة حــب تقابــل األول، وهــذه العاقــة فاشــلة واألفضــل عــدم 
االســتمرار، وعلــى احملــب عــدم جلــد نفســه بــل االبتعــاد فهــو يف الطريــق اخلاطــئ والتخلــص مــن هــذا 
الوهــم الواضــح، مــع توســيع دائــرة االهتمــام مــع األهــل واألصدقــاء املرحــن احملبــن وأخــذ النصــح مــن 
الكبــار املقربــن واالنشــغال ابهلــواايت احملببــة مــع احملافظــة علــى مســاحة شــخصية للحريــة والبقــاء 

قليــا مــع النفــس والرتكيــز علــى الطموحــات.
ال مســتقبل معــك، احليــاة قصــرة ال أريــد أن أضعهــا بــن يديــك لتختصرهــا كمــا تريــد، ميكنــك 
اآلن أن أتخــذ مشــاعرك وترحــل، إرحــل بعيــداً ليصبــح اهلــواء نقيــاً ولتشــرق الشــمس مــن جديــد، 
ليكــن مشــواري مــع شــخص إن ابتســمت ردد توقفــي عــن االبتســام وإال ســأقع يف غرامــك، يســعى 
النجــوم تعــود للســماء لتغازلــي  إلرضائــي ويكــرس وقتــه كلــه يل دون حســاب للزمــن، هــا هــي 
وتســألي عــن ابتعــادي وتعاتبــي علــى  دمعــي وتقــول حنــن وجــدان لنزيــن لــك حياتــك فدمعتــك غاليــة 
علينــا، قــرران االنطفــاء إىل أن تعــود بســمتك الرائعــة، يليــق بــك أيتهــا اجلميلــة الســعادة، الكــون ال 
يتمحــور حــول أي مــن األشــخاص، ابتعــدي عــن الكآبــة وعــودي لطفولتــك املرحــة، املئــي الدنيــا 

صخبــاً مجيــًا. 
حنــن هنــا نــرى كل األطــراف، نــرى عيونــك الضاحكــة وعيوهنــم املاكــرة، ال تــروق هلــم براءتــك، ظنــوا 

أهنــم ســيطروا وابتعــدوا لاحتفــال ابنكســارك، أنــت اخــرتت احليــاة فاهنضــي.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

خذ مشاعرك وارحل

جنان الحسن

كاتبة وشاعرة سورية

أعرف طفالً

م المرأة
س

ق
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Karantina nedeniyle konferans salonların kapatılması, meydanda sosyal faaliyetlerin durulması ve sosyal 
mesafe yasası nedeniyle toplantı, oturum ve gösteriler uzun süredir yapılmamaktadır. Fransa’nın Lyon 
kentindeki Suriye diyalog masası, 10.10.2020 Cumartesi günü Belediye’nin  3 nolu salonunda çalışmaları-
na yeniden başlamıştır. Sezar Yasası ve Suriye içindeki boğucu ekonomik kriz başlığı altında entelektüel 
bir toplantı düzenleniştir. Açılış konuşmasını Mühendis Touma El Hâkim, mücrim baba Hafız Esad döne-
minde, yani seksenlerde hapisten çıktıktan sonra Fransa’da bir gurbetçiye Fransa’daki deneyimini aktardı. 
İlk başta Fransa’da uyruğunu gizlemek ve Suriyeli muhacirlerden kaçınmak konusunda ısrar ediyordu. 
Çünkü Esad ve Esad’ın Suriye’sini temsil ettiklerine inanmaktaydı. Bunun için Suriye’ye ve Suriyelilere 
karşı aşırı bir nefret duyuyordu. 
Özgürlük ve onur devriminin başlamasıyla birlikte, Suriye ile gurur duymakta ve tüm yetenekleri-
ni devrimin başarısı ve Suriye için kullanmaktadır. Dünya Suriye devrimin başarısına karşı durmasına 
rağmen, Suriye devriminin zafere ulaşacağına bütün gücüyle inanmaktadır. 
Üniversite profesörü Necva Sehlul göçmenlik deneyiminden ve Suriye devriminin başarısına olan in-
ancından bahsetti. Suriye kökenli bir Fransız olmakla gurur duymakta ve Fransızların önünde Suriye’nin 
tarihi mirasını gururla sergilemektedir. Fransa’da taşıdığı ve onu farklı kılan Suriye kültürüne borçlu old-
uğunu anlattı. Daha sonra Sezar Yasası, ilan edilme nedenleri ve uygulanmasının önündeki engeller hak-
kındaki fikirlerini sundu. 
Suriye’deki iktidar kadrosunun bu yasayı suiistimal ederek bundan yararlandığına işaret etti. Suriyelilerin 
yaşadığı tüm felaketlerin bu suiistimalden kaynaklandığını belirtti. Vatandaşların yükünü artırmak pa-
hasına kendi servetini artırmak için akıllı kart sisteminin uygulandığını, vatandaşın su, gaz, yakıt ve hatta 
ekmek gibi temel yaşam ihtiyaçlarını bu akıllı kart ile almak zorunda kaldığını ifade etti. Bu yüzden halkın 
temel ihtiyaçlarını karşılamaktan tamamen yoksun bırakıldığını söyledi. 
Kanunun esasına ve cezaların gerçekte ne ölçüde içerdeki duruma yansıtıldığına odaklandı. “Sezar Ka-
nunu” kısaltması ile Suriye’de Sivillerin Korunması Hakkında Kanun 17 Haziran’da yürürlüğe girdi.  Bu 
kanun Suriye krizinin gidişatına yeni bir denklem dayatmaktadır.  Beşar Esad rejiminin maruz kaldığı 
siyasi izolasyonu artırmayı ve ona karşı mali ve ekonomik abluka düzenleyen yeni bir model oluşturmayı 
hedeflemektedir. Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı temelinde siyasi bir çözümü kabul etmeye zor-
lamaktır.Kanunun; Suriye ordusunda askeri fotoğrafçı olarak çalışan ve Suriye rejiminin sivillere karşı 
işlediği katliam, ihlal, insanlığa karşı suçları belgelemek üzere 50 binden fazla fotoğrafı Kongre’ye teslim 
eden bir kişiye atfen “Sezar” diye isimlendirildi. Bu şekilde Suriye’de Sezar Sivil Koruma Yasası 2019 
yılında yürürlüğe girdi. Yaptırımların yürürlüğe girmesiyle ABD, yasanın Beşar Esad rejiminin askeri bir 
zafere ulaşmasını engellemeyi ve onu siyasi süreci kabul etmeye zorlamayı amaçladığını teyit etmektedir.  
Artı, siyasi bir çözüme ulaşmasını engelleyen ve barış umutlarını ciddi şekilde zarar veren, rejimin zu-
lümler ve insan hakları ihlalleri işlemek için kullandığı, maddi kaynaktan ve destekten mahrum bırakmayı 
hedeflemektedir. 
Devamla şöyle dedi: Yasa, Esad rejiminin bir seçenekle karşı karşıya olduğunu söylüyor. O da 2254 sayılı 
kararda belirtilen siyasi çözümü takip etmektir. Aksi takdirde ABD kendisini başka bir seçenekle karşı 
karşıya bırakacaktır. Rejime ve finansörlerine yaptırım uygulamanın önünü açacaktır. ABD Başkanı Don-
ald Trump tarafından imzalanan ve Kongre tarafından onaylanan yasa, yeniden yapılanma yardımlarının 
dondurulmasını sağlamaktadır. Suriye rejimine ve onunla işbirliği yapan Rus ve İran dâhil olmak üzere 
şirketlere yaptırımlar uygulanacaktır.
Sezar Yasası, Suriye’de siyasi bir çözüm bulmaya çalışan tüm uluslararası yollara karşı veto yetkisini kul-
lanarak, Rusya’nın Güvenlik Konseyi kararlarına karşı devam eden engelini aşmayı amaçlamaktadır. Esad 
rejimi için koruma sağlayan, tüm uluslararası girişim ve yolları altüst eden, içeriklerini boşaltıp atlatan ve 
askeri bir karar vermek için zaman kazanmak için yapılan oyunları boşa çıkarmaktır. 
Aynı şekilde rejim ve müttefiklerinin çabaları, Suriye halkının iradesini kırmayı ve devrimlerini askeri 
olarak alt etmeyi başaramadı. Esad ve rejiminin bulunmadığı bir geçiş aşamasının varlığını öngören 
Güvenlik Konseyi Kararı 2254 uyarınca siyasi bir çözümü kabul etmeye zorlanacaklar. Sezar Yasası 
yankıları Rejim kontrolündeki bölgelerde ekonomik krize neden olduğu görünmeye başladı. Yasa, Esad 
rejimine yakın ve onun hayatta kalması için zemin sağlayan işadamları ve tüccarlar arasında bir korku ve 
endişe dalgası yarattı. Hiç şüphe yok ki, Sezar Sivil Koruma Yasası rejimi Rus, İranlı ve diğer müttefikleri 
tarafından sağlanan büyük bir destekten mahrum bırakmaya hizmet edecektir. Suriyelilere karşı savaşında 
kullandığı kaynakları kaybedecektir. Yasa askeri çözümü kalıcı olarak bozacak ve pusulayı Birleşmiş Mil-
letler önderliğindeki siyasi sürece geri döndürecektir. 
Suriye dosyasından sorumlu ABD elçisi James Jeffrey, müzakere yolunun hala mevcut olduğunu açıkça 
belirtti. Rejim katliam, tutuklamayı ve sınır dışı etmeyi bırakması durumunda Sezar Yasası askıya alınabil-
ir. Tutuklular dosyasında pratik adımlar atıldı. Bu, yasayı Suriye’yi kurtarmak ve Suriyeli mültecilerin 
güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir siyasi geçişe ulaşmak, rejim ve müttefiklerinin 
yok ettiklerini yeniden inşa etmek için uluslararası kararlara uygun olarak fiili bir siyasi çözüme doğru il-
erlemek için gerçek bir fırsat haline getiriyor. Sezar Yasası’nın çıkarılmasının nedenlerden birde Suriye re-
jimin ekonomisinin çökmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.  Fakat rejimin ekonomik çöküşünün 
yegâne veya ana nedeni olduğunu iddia etmek, temelsizdir ve en basit ekonomik kurallarına da aykırıdır. 
Konuşmasını sonlandırırken kanunun kendisiyle birlikte etkisiz, etkili kılan hükümler taşıdığını belirtti.  
Bunun uygulanmasına yönelik bir mekanizmanın olmaması ve uluslararası toplumun Suriye şehirlerini 
yok etmeye ve özgür sivilleri öldürmeye devam etmede Esad ve rejimine destek vermesi nedeniyle uygu-
lanamadığını vurguladı.
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بعد توقف دام ألشــهر بســبب احلجر الصحي وما تبعه من اغاق لصاالت البلدايت والســاحات ومنع التجمعات 
والوقفات واملظاهرات بســبب قانون التباعد الصحي، اســتأنفت طاولة احلوار الســوري يف مدينة ليون بفرنســا عملها 
يــوم الســبت 2020/10/10 يف صالــة البلديــة الثالثــة، بلقــاء فكــري حتــت عنــوان )قانــون قيصــر واألزمــة االقتصاديــة 

اخلانقة يف الداخل الســوري(.
 رحــب املهنــدس )تومــا احلكيــم( ابحلضــور وحتــدث عــن جتربتــه يف االغــرتاب وجميئــه إىل فرنســا بعــد خروجــه مــن 
الســجن يف الثمانينات يف زمن اجملرم األول حافظ األســد، وأنه كان يصر على إخفاء جنســيته ويبتعد عن الســورين 
ويتحاشــاهم، مــع حقــده علــى ســوراي والســورين العتقــاده أبهنــم ميثلــون ســوراي األســد، ، ومنــذ انطــاق ثــورة احلريــة 
والكرامــة صــار يعتــز بســوريته، ويســخًّر كل امكانياتــه للثــورة ولســوراي، مــع اميانــه الشــديد ابنتصــار الثــورة الســورية رغــم 

وقــوف العــامل ضــد جناحهــا. 
وحتدثــت األســتاذة اجلامعيــة )جنــوى ســحلول(، عــن جتربتهــا يف االغــرتاب وإمياهنــا بنجــاح الثــورة الســورية، وأهنــا تعتــز 
أبهنــا فرنســية مــن أصــول ســورية، وتتباهــى أمــام الفرنســين بتاريــخ ســوراي وتراثهــا، وتؤكــد أهنــا تديــن لثقافتهــا الســورية 
الــي حتملهــا ومتيزهــا بفرنســا، مث عرضــت إضــاءة حــول قانــون قيصــر ومســببات إصــداره والعراقيــل الــي تقــف يف وجــه 

تنفيــذه.
وأشارت إىل أن الزمرة احلاكمة يف سوراي استغلت هذا القانون وألصقت عليه مجيع الكوارث الي يعيشها السوريون 
مــع غيــاب كلــي ألدىن مســتلزمات احليــاة األساســية، مــن كهــرابء ومــاء وغــاز ووقــود وحــى اخلبــز الــذي ابت يبــاع مــن 

خــال مــا أمســوه ابلبطاقــة الذكيــة، ليزيــدوا أعبــاء املواطــن ويثــروا علــى حســابه.
وركــزت علــى حيثيــات القانــون ومــدى انعــكاس العقــوابت فعليــاً علــى الوضــع يف الداخــل، وأن قانــون »محايــة املدنيــن 
يف ســوراي« الــذي يعــرف اختصــاراً ابســم »قانــون قيصــر« دخــل حيــز التنفيــذ يف 17 يونيو/حزيــران احلــايل، ليفــرض 
معادلــة جديــدة علــى مســار األزمــة الســورية، هتــدف إىل زايدة العزلــة السياســية الــي يعــاين منهــا نظــام بشــار األســد، 
وفــرض منــط جديــد حيكــم احلصــار املــايل واالقتصــادي ضــده، بغيــة إجبــاره علــى القبــول ابحلــل السياســي علــى أســاس 
قــرار جملــس األمــن 2254، وقــد ُنســبت تســمية القانــون )بقيصــر( إىل شــخص كان مصــوراً عســكرايً يف اجليــش 
الســوري، قــام بتســليم الكونغــرس أكثــر مــن 50 ألــف صــورة، توثــق اجملــازر واالنتهــاكات واجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي 
يرتكبهــا النظــام الســوري يف حــق املدنيــن، وقــد أصبــَح قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســوراي انفــذاً عــام 2019. 

ومــع دخــول العقــوابت حيــز التنفيــذ تؤكــد الــوالايت املتحــدة أن القانــون يهــدف إىل منــع نظــام بشــار األســد مــن 
حتقيــق انتصــار عســكري وإرغامــه علــى القبــول ابلعمليــة السياســية، وحرمانــه مــن العائــدات والدعــم الــذي اســتخدمه 
الرتــكاب الفظائــع وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــي متنــع التوصــل إىل حــل سياســي وتقلــل بشــدة مــن احتمــاالت 

الســام.
وقالــت: وفــق القانــون نظــام األســد أمــام خيــار واحــد: اتبــاع احلــل السياســي احملــدد يف قــرار 2254، وإال ســتجد 

الــوالايت املتحــدة نفســها أمــام خيــار واحــد هــو االســتمرار يف فــرض عقــوابت علــى النظــام ومموليــه.
وينــّص القانــون - الــذي وقعــه الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب وأقــره الكونغــرس علــى جتميــد مســاعدات إعــادة 

اإلعمــار، وفــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري والشــركات املتعاونــة معــه، مبــا فيهــا الروســية واإليرانيــة. 
ويهــدف قانــون قيصــر بشــكل أساســي إىل جتــاوز التعطيــل الروســي املســتمر لقــرارات جملــس األمــن، مــن خــال 
اســتخدامها حــق النقــض الفيتــو ضــد مجيــع املســارات الدوليــة الســاعية إىل إجيــاد حــل سياســي يف ســوراي، الــي أمنــت 
احلمايــة لنظــام األســد وتعطيــل مجيــع املبــادرات واملســارات الدوليــة، وإفراغهــا مــن مضموهنــا وااللتفــاف عليهــا، واللعــب 

علــى كســب عامــل الوقــت مــن أجــل القيــام ابحلســم العســكري.
وكمــا فشــلت مســاعي النظــام وحلفائــه يف كســر إرادة الشــعب الســوري ووأد ثورتــه عســكرايً، ســوف يكونــون مرغمــن 
علــى قبــول احلــل السياســي وفــق قــرار جملــس األمــن 2254، الــذي يقضــي بوجــود مرحلــة انتقاليــة ليــس لألســد ونظامــه 

فيهــا وجــود.
وتداعيــات قانــون قيصــر بــدأت تظهــر، حيــث تســبًب أبزمــة اقتصاديــة خانقــة يف مناطــق ســيطرة النظــام، وأاثرت موجــة 
خــوف وقلــق لــدى قطــاع واســع مــن رجــال األعمــال والتجــار الذيــن يتعاملــون مــع نظــام األســد وميدونــه أبســباب 

البقــاء واالســتمرار.
ممــا ال شــك فيــه أن قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن، ســيعمل علــى حرمــان النظــام مــن قــدر كبــر مــن الدعــم الــذي 
يقدمــه لــه حلفــاؤه الــروس وااليرانيــون وغرهــم، وسيخســر املــوارد الــي يســتخدمها يف حربــه علــى الســورين، كمــا 
ســيعمل القانــون علــى تعطيــل احلــل العســكري بشــكل هنائــي، وإعــادة البوصلــة حنــو العمليــة السياســية الــي تقودهــا 

األمــم املتحــدة.
وقــد أوضــح املبعــوث األمريكــي املكلــف ابمللــف الســوري جيمــس جيفــري، أبن املســار السياســي التفاوضــي مــا زال 
متاحــاً، وأن قانــون قيصــر ممكــن جتميــده يف حــال توقــف النظــام عــن القتــل واالعتقــال والتهجــر، وقــدم خطــوات عمليــة 
يف ملــف املعتقلــن، وهــذا مــا جيعــل مــن القانــون فرصــة حقيقيــة إلنقــاذ ســوراي، والتحــرك حنــو حــل سياســي فعلــي وفــق 
القــرارات الدوليــة وصــواًل النتقــال سياســي شــامل مــن شــأنه أن يضمــن عــودة آمنــة لاجئــن الســورين ويبشــر إبعــادة 

إعمــار مــا دمــره النظــام وحلفــاؤه.
وال شــك أبن صــدور قانــون قيصــر أســهم يف اهنيــار اقتصــاد النظــام الســوري، لكــن الزعــم أبنــه الســبب الوحيــد أو 

الرئيســي يف اهنيــار اقتصــاد النظــام جمــاف للحقيقــة وخمالــف ألبســط القواعــد االقتصاديــة.
وأهنــت حديثهــا أبن القانــون حيمــل يف طياتــه بنــوداً جتعلــه غــر فاعــل ومؤثــر وأكــدت عــدم القــدرة علــى تنفيــذه بســبب 
غيــاب آليــة تنفيــذه وعــدم توقــف اجملتمــع الــدويل عــن دعــم األســد ونظامــه يف اســتمراره بتدمــر املــدن الســورية وقتــل 

املدنيــن األحــرار.

Sezar Yasası Üzerine!..
عن قانون قيصر 

İŞRAK
إشراق
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Azerbaycan’daki savaşlar ve uluslararası saflaşmalar, İran’ın gençleri dini tutkuyla yetiştirip seferber et-
tiği mezhepsel dini sembollerle birlikte çatışmadaki diğer hedefleri de açıkça yansıtmaktadır. Başka hede-
fleri olan İran’ın önceliği, duygusal bir dini sembol olan eski bir Pers imparatorluğunun yayılmacılığı ve 
Ermenistan konusunda ekonomik boyutu ve iç güvenliği ile, Azerbaycan ve Arap kurtuluş hareketlerinin 
İran rejimine karşı bastırılmasıdır. İran’ın dini Şii devleti, Şii çoğunluğa sahip Azerbaycan’a destek ver-
medi. Hatta İran, özellikle çatışmaların çoğu İran sınırındaki bölgelerde yoğunlaştığından beri, Ermeni 
devleti ile aynı sıraya girmiş ve Ermenistan’a un, silah ve mühimmatla desteğini sürdürmektedir. 
Azerbaycan, 1992-1994 savaşından bu yana Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları yeniden kazandı. İran’la 
olan uluslararası sınırların çoğu Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geri döndü ve İran için yeni bir strate-
jik gerçeklik oluşturdu. Özellikle İran Azerilerinin içerde gerçekleştirdikleri protestoları ile karşı karşıya 
kalması nedeniyle İran basını, Tahran’ın sınırlardaki değişikliğin İran’ın güvenliğini olumsuz etkileye-
ceğine dair endişelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Daha sonra İranlı Azerbaycanlılar, İran’ın Ermeni-
stan’a malzeme taşımayı bırakmasını talep etmek için Tebriz ve Urmiye gibi çoğunlukta oldukları birkaç 
İran şehrinde gösteri yaptılar. Bu protestolar, rejimin yüzlerce aktivisti tutuklamasına ve Tahran’ın, huzur-
suzluğun kapsamını daraltmak amacıyla başta Tebriz’de olmak üzere güvenlik güçlerini konuşlandır-
masına rağmen yapılmıştır.
 Azeriler, İran coğrafyasında en çok sayıda millet olarak kabul edilir.  Azeriler, Araplar ve Kürtler nüfusun 
yüzde 65’ini, Persler ise en iyi ihtimalle sadece yüzde otuz beşini teşkil etmektedirler. Tarihsel olarak, 
İran’ın başkenti Tahran, Azerilerin toprağı olarak kabul edilir. Nitekim Azerbaycanlılar İran nüfusunun 
üçte birinden fazlasını oluşturur ve en büyük etnik yüzdeye sahiptirler. 
İran Azerbaycanlılarının çoğu, mevcut savaşların şiddetlendiği Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki 
Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil 
eyaletlerinde yaşamaktadır.
Bu gelişmeler, İran’ın Azerbaycan ve Arap Ah-
vaz’ın kurtuluş hareketleri ve Azeriler ile Ahvazi 
Arapları arasında kendi başına büyük bir protes-
to hareketiyle karşı karşıya olduğu, çok yakın 
bir ittifak ilişkisi ve İran rejiminin muhalifleri ve 
politikasıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda 
ortaya çıkmıştır.
Komşu çatışmalar İran’daki İran Azerbaycan-
lılarını motive etmeye devam ederse, bu rejim 
karşıtı hareketi hızlandırabilir.
1992’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında 
savaşın patlak vermesinden önce İran, yeni 
doğan Azerbaycan Cumhuriyeti ile uzun bir 
sınırı ve Ermenistan ile daha küçük bir sınırı 
paylaşıyordu.
1992’den 1994’e kadar savaşın ilk evresinde 
Ermenilerin Azerbaycan topraklarının yaklaşık 
yüzde 20’sine el koyması sonucunda, bu haftaya 
kadar Ermeni güçleri, Azerbaycan halkını sınır bölgelerinden sürdükten sonra İran sınırlarının çoğunda 
konuşlanmışlardı. Bu, kendisine bağlı Azerbaycan asıllı vatandaşları ile Azerbaycan Cumhuriyeti vatan-
daşları arasında ortak sınırları ve doğrudan etkileşimi azaltmayı tercih eden Tahran açısından faydalı bir 
durum idi.
İran, ortak enerji projeleri ve diğer işbirliği biçimleri arayarak, Ermeni yetkililerle yoğun bir şekilde 
çalışması ve İran’ın Ermenistan ile uzun sınırlar tercih etmesi, Tahran’ın herhangi bir Azeri genişlemesine 
olan sert muhalefet göstereceğini kanıtlanmış oldu.
Mevcut bölgesel güçlerden Rusya, İran ve Türkiye çatışmanın doğuracağı sonuçtan güçlü bir şekilde 
etkilenmektedir.
İran örneğinde, çatışmanın İran’ın iç istikrarı ve ulusal güvenliği üzerinde de önemli etkileri vardır. İran, 
her zaman diğer hesaplar lehine gündeme getirdiği tüm Şii dini ideolojisini tamamen unutmuş ve unutur-
muştur. Azerbaycanlı ve El-Ahvazi Arapları, Azerbaycan’ın son zaferlerinde önemli bir fırsat ve onlar 
için umut verici bir faktör bulmaktadır. Bu durum bölgedeki Azerbaycan milli müttefiki ve ekonomik ve 
siyasi ortağı olan Türkiye için de bir fırsatıdır. 
Ruslar ve İranlılar kanlı Suriye rejimiyle Suriye’de müttefik olduklarından, bu bölgedeki Ruslar için 
de bir kayıp olarak kabul edilmektedir. Bu aynı zamanda bölgedeki Ruslar için de bir kayıp olarak 
değerlendiriliyor. Nitekim Rus ve İran, Suriye’de kanlı Suriye rejimi ile ve Azeri topraklarını işgal eden 
Ermenistan ile müttefiktirler. 27 yıllık bir aradan sonra Azerbaycan topraklarına hakim olurken hayat 
yeniden bu bölgeye döndü ve camilere ve mabetler yeniden ruh geldi. 
Kanaatime göre bu çatışma ve bu saflaşmalar hala gördüğümüz ve tanık olacağımız pek çok coğrafi 
bölgede devam edecektir.
Ancak en büyük zorluk, Suriye’nin, yani Suriye rejimi, İran ve Rusya’nın merhametinden kurtulup 
özgürlük, adalet ve demokrasinin şefkatine yakında inşallah kavuşacağını beklediğimiz Suriye’de hala 
devam etmektedir.

تعــر معــارك أذربيجــان واالصطفافــات الدوليــة الــي حصلــت بوضــوح، عــن أهــداف أخــرى يف الصــراع غــر 
الافتــة الدينيــة املذهبيــة الــي ترفعهــا إيــران وحتشــد حتتهــا الشــباب بعاطفــة دينيــة، فكانــت األولويــة اإليرانيــة 
الــي هلــا  أهــداف أخــرى توســعية امراطوريــة فارســية قدميــة بافتــة دينيــة عاطفيــة ويف احلالــة األرمينيــة هلــا بُعــد 
اقتصــادي وأمــن داخلــي وكبــت حــركات التحــرر األذريــة والعربيــة املناهضــة للنظــام اإليــراين، فلــم تســاند دولــة 
إيــران الدينيــة ذات التديــن الشــيعي ألذربيجــان ذو األغلبيــة الشــيعية، بــل اصطفــت إيــران مــع الدولــة األرمنيــة 
واســتمر الدعــم املتواصــل ألرمينيــا ابلطحــن والســاح والذخائــر الســيما وقــد تركــزت معظــم املعــارك يف املناطــق 
منــذ حــرب 1994-1992.   أرمينيــا  احتلتهــا  الــي  األراضــي  أذربيجــان  اســتعادت  وقــد  املتامخــة إليــران، 
عــادت معظــم احلــدود الدوليــة مــع إيــران إىل ســيطرة القــوات األذربيجانيــة، ممــا خلــق واقًعــا اســرتاتيجًيا جديــًدا 
إليــران.  نقلــت الصحافــة اإليرانيــة عانيــة خمــاوف طهــران مــن أن التغيــر علــى احلــدود ســيكون لــه أتثــر 
ســلي علــى أمــن إيــران، الســيما أن إيــران واجهــت احتجاجــات داخليــة مــن األذريــن، فتظاهــر األذربيجانيــون 
اإليرانيون، يف عدة مدن إيرانية حيث يشــكلون فيها األغلبية، مبا يف ذلك تريز وأورمية، ملطالبة إيران بوقف 
نقــل اإلمــدادات إىل أرمينيــا.  وجــاءت هــذه االحتجاجــات علــى الرغــم مــن اعتقــال النظــام ملئــات النشــطاء 

ونشــر طهــران لقــوات األمــن، خاصــة يف تريــز، يف حماولــة للحــد مــن نطــاق االضطــراابت.
يعتــر األذر أكثــر قوميــة عــدداً يف اجلغرافيــة اإليرانيــة، فــاألذر والعــرب والكــرد يشــكلون مخســة وســتون ابملئــة 
مــن النســبة الســكانية، يف حــن أن الفــرس ال يشــكلون أبحســن األحــوال مخــس وثاثــون ابملئــة فقــط، وتعتــر 
طهــران العاصمــة اإليرانيــة أرض لألذرييــن اترخييــاً، فيشــكل األذربيجانيــون أكثــر مــن ثلــث ســكان إيــران، وهــي 

أكــر نســبة عرقيــة فيهــا.
يف  اإليرانيــن  األذربيجانيــن  معظــم  يعيــش    
وأذربيجــان  الشــرقية  أذربيجــان   - مقاطعــات 
وأذربيجــان  املتامخــة ألرمينيــا  وأردبيــل -  الغربيــة 

احلاليــة. املعــارك  تشــتعل  حيــث 
تواجــه  الــذي  الوقــت  يف  التطــورات  هــذه  أتيت 
هبــا  خاصــة  احتجاجيــة كبــرة  حركــة  إيــران  فيــه 
عــر حــركات حتــرر أذريــة وعربيــة أحوازيــة، وبــن 
حتالــف  عاقــة  األحوازيــن  والعــرب  األذريــن 
لصيقــة جــداً ومناهضــن للنظــام اإليــراين وسياســته 

كامهــا.  
وإذا اســتمر الصــراع اجملــاور يف حتفيــز االيرانيــن 
ذلــك إىل  يــؤدي  فقــد  إيــران،  األذربيجانيــن يف 

للنظــام. املناهضــة  احلركــة  تســريع 
قبــل انــدالع احلــرب بــن أرمينيــا وأذربيجــان عــام 
1992، كانــت إيــران تشــرتك يف حــدود طويلــة 
مــع مجهوريــة أذربيجــان حديثــة الــوالدة وحــدود 

أصغــر مــع أرمينيــا.  نتيجــة الســتياء أرمينيــا علــى مــا يقــرب مــن 20 يف املائــة مــن أراضــي أذربيجــان يف 
املرحلــة األوىل مــن احلــرب مــن عــام 1992 إىل 1994، كانــت القــوات األرمينيــة حــى هــذا األســبوع تتموضــع 
علــى معظــم احلــدود مــع إيــران، بعــد أن طــردت الســكان األذربيجانيــن مــن املناطــق احلدوديــة. وكان هــذا 
وضًعــا مفيــًدا لطهــران، الــي فضلــت تقليــص احلــدود املشــرتكة والتفاعــل املباشــر بــن مواطنيهــا ذوي األصــل 

األذربيجــاين التابعــن هلــا ومواطــي مجهوريــة أذربيجــان.
عملــت إيــران بشــكل كبــر مــع الســلطات األرمينيــة، حيــث ســعت إىل مشــاريع طاقــة مشــرتكة وأشــكال أخــرى 
مــن التعــاون، ويتضــح تفضيــل إيــران حلــدود طويلــة مــع أرمينيــا مــن خــال معارضــة طهــران الشــديدة ألي متــدد 

أذري.
ونتائج الصراع تتأثر بشدة من خال القوى اإلقليمية املوجودة »روسيا وإيران وتركيا«. 

 ففــي حالــة إيــران فــإن الصــراع لــه أيًضــا تداعيــات مهمــة علــى االســتقرار الداخلــي اإليــراين واألمــن القومــي، 
ونســيت إيــران وتناســت كل األيديولوجيــة الدينيــة الشــيعية متامــاً الــي طاملــا رفعتهــا لصــاحل حســاابت أخــرى، 
وجيــد األذر والعــرب األحوازيــن فرصــة مهمــة يف االنتصــارات األذريــة األخــرة وعامــل مبشــر هلمــا وهــي فرصــة 
تركيــة مــع حليفهــا القومــي األذربيجــاين يف املنطقــة وشــريكها االقتصــادي والسياســي، وهــذا أيضــاً يعتــر خســارة 
للروســي أيضــاً يف املنطقــة فالروســي واإليــراين متحالفــن يف ســورية مــع النظــام الســوري الدمــوي ومتحالفــن 
مــع أرمينيــة الــي حتتــل أراضــي أذريــة تعــود مــن جديــد ألذربيجــان بعــد انقطــاع دام ســبعة وعشــرين عامــاً 
عــادت احليــاة هلــذه املنطقــة مــن جديــد وعــادت الــروح للمســاجد واملعابــد، وأعتقــد أن هــذا الصــراع وهــذه 
االصطفافــات ماتــزال مســتمرة يف بقــع جغرافيــة كثــرة شــهدانها وسنشــهدها، لكــن بقــي االســتعصاء الكبــر 
يف ســورية حيــث نرتقــب أن ختــرج ســورية مــن رحــم الثاثــي االجرامــي وهــم النظــام الســوري وإيــران وروســيا إىل 

ــا إن شــاء هللا. رحــم احلريــة والعدالــة والدميقراطيــة، قريًب
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تعالــت مــن الــرايض أواًل أصــوات معرتضــة، مث ســرعان مــا ماجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي وأطلقــت محلــة ملقاطعــة 
املنتجــات الرتكيــة، فحدثــت حالــة مــن الــرتدد وانقســمت اآلراء علــى تلــك املواقــع وبــدأت املقــارانت بــن املنتجــات 
الرتكيــة املســتوردة يف الســعودية واملنتجــات احملليــة الســعودية وســائر املنتجــات األخــرى. كمــا أنتــج الكتــاب ورســامو 
الكاريكاتــر وغرهــم العديــد مــن األقــوال املأثــورة، كمــا صــدرت التعليمــات اخلفيــة إىل مصــاحل اجلمــارك بعيــًدا عــن 

اجلهــات الرمسيــة لتبطــئ حركــة دخــول املنتجــات الرتكيــة املســتوردة إىل األســواق.
يف الواقــع مل يهتــم الشــعب الســعودي ومجيــع الشــعوب اخلليجيــة األخــرى اهتماًمــا كبــرًا بدعــوات مقاطعــة املنتجــات 
الرتكيــة ملعرفتهــم جبودهتــا ومناســبة أســعارها، بــل إن هنــاك مــن جتــرأ وأعلــن عــن معارضتــه هلــذه الدعــوات وعــن دعمــه 
الــي تعتــر أكــر منتــج  املــواد الســاخرة مــن شــركة جبــل علــي  العديــد مــن  للمنتجــات الرتكيــة. وقــد نشــر هــؤالء 

للمنتجــات احليوانيــة يف الســعودية. وابختصــار، لقــد فشــلت خطوهتــم األوىل ملقاطعــة املنتجــات الرتكيــة.
لكن سرعان ما أطلقوا محلة جديدة انتشرت خال األربع والعشرين ساعة املاضية على مواقع التواصل االجتماعي 
مــن خــال العديــد مــن احلســاابت الــي تدعــو لـ«مقاطعــة املنتجــات الرتكيــة« و«املقاطعــة الشــعبية ملنتجــات تركيــا« 

لتبــدأ حــرب هاشــتاغات جديــدة.
ولقــد بــدأت بعــض ساســل الســوبرماركت الــي واصلــت بيــع املنتجــات الرتكيــة يف ابدئ األمــر إصــدار تصرحيــات 
لــن يســتوردوا  الــذي جــاء ابداًي يف صــورة دعــوات اجتماعيــة، فأعلنــوا أهنــم  متتاليــة أمــام هــذا الضغــط السياســي 
املنتجــات مــن تركيــا ولــن يبيعوهــا يف متاجرهــم للتضامــن مــع محلــة املقاطعــة الــي أطلقهــا الشــعب الســعودي، قالــوا إهنــم 
إمنــا فعلــوا ذلــك رًدا علــى السياســة الــي تنتهجهــا احلكومــة الرتكيــة ضــد بلدهــم وإن »قادهتــم« خــط أمحــر ال ميكــن 
ختطيــه. وال خيفــى علــى أحــد أن مجيــع هــذه الشــركات شــاركت يف محلــة املقاطعــة رضوًخــا للضغــوط املمارســة ضدهــا، 
فأصبحــت تذكــر يف إعاانهتــا أهنــا »لــن تشــرتي منتجــات مــن تركيــا« وأهنــا »بــدأت عمليــات اجلــرد يف مســتودعاهتا 
للتخلــص مــن تلــك املنتجــات يف أقــرب فرصــة«، كمــا أفــادت خببــث أبهنــا بــدأت تبحــث عــن أســواق بديلــة الســتراد 

الســلع.
أي أهنــم يف الوقــت الذيــن يدعمــون يف محلــة املقاطعــة عانيــة فكأهنــم يقولــون »املنتجــات الرتكيــة ستفســد بــن يــدي 
مســتورديها، فهيــا ختلصــوا منهــا ســريًعا«. وقــد نشــرت مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورة لسلســلة ســوبرماركت تنــم 
عــن تكتيــك تســويقي احــرتايف، إذ نشــروا الفتــات يف أبــرز األماكــن الظاهــرة يف متاجرهــم علــى املنتجــات الــي مألوهــا 
هبــا وقــد كتــب عليهــا ابإلجنليزيــة »إايكــم واملنتجــات الرتكيــة« ليضمنــوا أن النظــام وأصحــاب هــذه احلملــة الســخيفة 

لــن يلحقــوا هبــم األذى، ومــن انحيــة أخــرى كانــوا يهدفــون بشــكل غــر مباشــر للرتويــج للمنتجــات الــي يبيعوهنــا.
ال شــك أن هــذه احلملــة الــي بــدأت يف الســعودية القــت الرتحيــب والدعــم كذلــك يف اإلمــارات والبحريــن والكويــت؛ 
إذ أعلنــت بعــض احلســاابت صاحبــة األعــداد الكبــرة مــن املتابعــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن دعمهــا 
حلملــة املقاطعــة الــي أطلقتهــا الســعودية. بــل إهنــم يقولــون إهنــم ال يفهمــون أبــدا مــن ينشــئون حســاابت علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي لرتددهــم بشــأن محلــة املقاطعــة بــل ولدعمهــم للمنتجــات الرتكيــة، ليوجهــوا هلــم أصابــع االهتــام.

ولعــل الســؤال الــذي يلــح علينــا هنــا هــو: مــا األذى الــذي تلحقــه تركيــا ابلســعودية؟ ومــا ســبب رغبــة البعــض يف فــرض 
محلــة مقاطعــة جتاريــة وســياحية علــى تركيــا بــا مــرر؟

ال ريــب أن الشــعب الســعودي ليــس هــو اجلهــة الــذي أطلقــت هــذه احلملــة املســتعرة. فالعــامل كلــه يعلــم أن الشــعوب 
العربيــة ليســت لديهــا أي مشــكلة مــع تركيــا، لكنهــم يطيعــون بــا رغبــة منهــم أنظمتهــم وقاداهتــم الذيــن خييفوهــم. 
كمــا أهنــم يعلمــون هــم كذلــك أن محلــة املقاطعــة هــذه أتيت مباشــرة عقــب الذكــرى الســنوية الثانيــة الغتيــال الصحــايف 
املعــارض مجــال خاشــقجي بغيــة تغيــر أجنــدة األحــداث. لكــن مثــة شــيء ال يعلمونــه، أال وهــو أن أنظمــة دوهلــم 
حديثــة العهــد ابلتاريــخ تناصــب العــداء لرتكيــا بشــى الطــرق يف ســبيل تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل لضمــان مســتقبلها 
الشــخصي، فيظــن قــادة تلــك الــدول أهنــم كلمــا زادوا مــن جرعــة معــادات تركيــا املســلمة ورفعــوا مســتوى صداقتهــم 

إلســرائيل فــإن حكمهــم وملكهــم ســيكون يف أمــان.
انظــروا للمقارنــة املعقــودة، ففــي الوقــت الــذي تقــول فيــه حســاابت بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي يصــل عــدد 
متابعيهــا للمايــن إن حجــم التجــارة البينيــة بــن تركيــا وإســرائيل يتخطــى حجمهــا بــن تركيــا والســعودية، فإهنــا تدعــي 

أن مقاطعــة منتجــات تركيــا املســلمة ال يتضمــن أي مشــكلة دينيــة أو أخاقيــة.
إن حجــم التبــادل التجــاري بــن تركيــا والســعودية ابلنســبة مليــزان التجــارة اخلارجيــة لرتكيــا كإبــرة يف كومــة قــش، لــذا 
مهمــا كانــت نظرهتــم لألمــور، فــإن محلــة املقاطعــة هــذه ال تضــر برتكيــا بــل إهنــا ضربــة جديــدة لاقتصــاد الســعودي 
الــذي يعــاين أصــًا، كمــا إهنــا متثــل هتديــًدا كبــرًا لدولــة يعتمــد 70-80% مــن اســتهاكها علــى البضائــع املســتوردة. 

لــذا عليهــم أال ينخدعــوا ابألرقــام.
ويف رأيــي فإهنــم يســتطيعون تطبيــع عاقتهــم مــع إســرائيل لــو وفــوا ابلشــروط الــي حتدثــت عنهــا قبــل شــهرين يف مقــايل 
هنــا، ولــو أنــه اتضــح خــال شــهرين أهنــم عاجــزون عــن ذلــك. بــل ميكنهــم البــدء ابلتصنيــع احمللــي ليتخلصــوا مــن 
احتياجهــم للعــامل وليــس تركيــا فقــط، ومــن جانبهــا تســتطيع تركيــا مــلء الفــراغ الــذي ســيخلفونه بطريقتهــا، كمــا أهنــا 

ســتكون ســعيدة بتمكــن الســعودية مــن الوقــوف علــى قدميهــا يف هــذا اجملــال.
لكــي دعــوين أخركــم أبن األمــور تســر علــى حنــو ســيئ؛ إذ إهنــم فضحــوا بعدمــا عرضــوا للتــداول شــركة عماقــة هــي 
األكــر يف العــامل أال وهــي شــركة أرامكــو، كمــا أهنــم سيشــقون مبــا تبقــى لديهــم مــن رأس مــال. فعندمــا يســمحون ألن 
تدخــل بادهــم منتجــات متدنيــة اجلــودة بــا حســيب وال رقيــب فإهنــم ســيضرون بشــعبهم كمــا ســيواجهون كــوارث 
بيئيــة كبــرة يف القريــب العاجــل، كمــا ســيغلق العديــد مــن املتاجــر ويســرح آالف العاملــون. أضــف إىل ذلــك أن هــذه 

السياســة مناقضــة لرؤيــة 2030 الــي تدعــي أهنــا ســتطور القطــاع اخلــاص.
إن محلــة املقاطعــة ضــد املنتجــات الرتكيــة ال تعتــر هتديــًدا ابلنســبة لرتكيــا بــل إهنــا حماولــة انتحــار مباشــرة للســعودية ولــن 

يتحملهــا اجملتمــع الســعودي وال قاداتــه الذيــن يعتروهنــم خطًــا أمحــر. وهــو مــا علينــا أن نقولــه.

Önce Riyad’dan çatlak bir ses yükseldi. Ardından sosyal medya hareketlendi ve Türkiye ürünleri 
aleyhinde bir kampanya başladı. Bazı tereddütler yaşandı ve sosyal medya bölündü. Türkiye’den 
Suudi Arabistan’a (SA) ihraç edilen ürünler ile yerli ve diğer ithal ürünler arasında mukayeseler 
başladı. Yazar, çizer, mizah ustaları ve daha kimler bir sürü aforizma üretti. Yönetim el altından 
gümrüklere talimat verdi ve pazarlara Türkiye’den gelen ürün akışını yavaşlattı.
Aslında Suud halkı ve Körfez’in tamamı, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin kalitesini ve bütçel-
erine uygunluğunu bildiği için boykot çağrılarına fazla itibar etmedi. Hatta cesurca davranıp 
doğrudan karşı gelenler oldu. Türk mallarına destek hesapları açıldı. Bu süreçte özellikle SA’nın 
en çok hayvan ürünleri üreten “Cebel Ali” firması üzerinden hayli mizah geliştirildi.
Kısaca Türk mallarına boykotun ilk adımı tutmadı.
Sonra birden yeni bir kampanya başladı. Sosyal medyada son 24 saattir “Türkiye ürünlerine 
boykot seferberliği”, “Türkiye ürünlerine halk boykotu”, ”Türk ürünlerine boykot” gibi birçok 
hesap harekete geçirilip yeni bir heştek (hashtag) savaşı başladı.
İlk anda Türk mallarını raflarından kaldırmayan ve satışlarına devam eden bazı market zincirleri 
de bu sosyal görünümlü siyasi baskı karşısında art arda açıklamalar yapmaya başladılar. Halkın 
Türk mallarına karşı başlattığı boykot ile dayanışmak için Türkiye’den mal almayacaklarını ve 
Türk malı satmayacaklarını ilân ettiler. Tabii bunu, Türk hükümetinin vatanlarına karşı uygu-
ladığı siyasete bir cevap olarak yaptıklarını; “liderliklerinin” kırmızı çizgileri olduğunu söyleyip 
boykota katılma sebeplerini de açıkladılar. Boykota -belli ki- baskılarla katılan bu firmaların 
hemen tamamı, ilânlarında artık “Türkiye’den ürün almayacağız, depolarımızda sayıma başladık, 
bir an önce bu mallardan kurtulacağız” diyerek başka bir pazar kurnazlığı da geliştirdiler.
Yani açıktan boykotu destekler iken; “Türk malları kapanın elinde kalacak acele edin” der gibil-
er. Hele bir mağazalar zincirinin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı tam bir pazarlama taktiği. 
Mağazanın görünür yerlerine yığdıkları ürünlerin üzerine İngilizce olarak, “Türk ürünlerine do-
kunma” yazıp sisteme ve bu saçmalığı başlatanlara karşı kendilerini garantiye alırken; dolaylı 
olarak ellerindeki ürünlerin de teşhir ve satışını amaçladılar.
Tabii SA’dan başlayan bu harekete başta BAE olmak üzere Bahreyn ve Kuveyt üzerinden de 
destek gelmeye başladı. Çok takipli kimi sosyal medya hesapları SA ile dayanışma içinde old-
uklarını söyleyerek boykota çağrı yapıyorlar. Hatta boykot karşısında tereddüt gösteren ve özel-
likle “Türk mallarına destek” hesapları açanları hiç anlamadıklarını beyan edip ağır eleştiride 
bulunuyorlar.
İnsan sormadan edemiyor. Türkiye SA’ya nasıl zarar veriyor? Ayrıca şimdi, bayram değil, seyran 
değil; durup dururken Türkiye’ye uygulanmak istenen bu ticari ve turizm boykotu niye?
Bu boykotu hazırlayan halk değil elbet. Arap halkının Türkiye ile bir derdinin olmadığını sağır 
sultan da biliyor. Ama çaresiz bir şekilde kulaklarına ve gözlerine hitap eden, daha doğrusu onları 
korkutan sistem ve liderlerinden çekinerek itaat ediyorlar.
Özellikle Kaşıkçı cinayetinin yıldönümünün ardından gelen bu boykotun gündem değiştirmeyi 
amaçladığını onlar da biliyorlar. Ama bilmedikleri bir şey daha var: Yeni yetme yöneticilerinin 
kendi geleceklerini garanti altına almak için İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek adına her vesile 
ile Türkiye düşmanlığı yaptıklarıdır. Zanlarına göre; Müslüman Türkiye’ye düşmanlığı arttırıp 
İsrail ile dost oldukça krallık ve emirlikleri de güvende olacaktır.
Mukayeseye bakın: Neredeyse milyonlara varan takipçileri olan bazı hesaplar; Türkiye’nin İsrail 
ile olan ticaret hacminin SA ile olandan çok fazla olduğunu beyan ederek, Müslüman Türkiye’ye 
boykot yapmanın hiçbir vicdani ve dinî sorumluluğu olmayacağını yazıyorlar.
SA ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi Türk dış ticaret hacmi içinde “devede kulak”tır. Yani 
meseleye hangi açıdan bakarlarsa baksınlar; bu boykot Türkiye’ye değil; yerde sürünen SA ekon-
omisine yeni bir darbedir. Tüketiminin yüzde yetmiş-sekseni ithalata bağlı bir ülke için büyük bir 
tehdittir. Rakama bakıp aldanmasınlar. Kendi atasözlerine baksınlar. “Deveyi çökerten yüküne 
ilâve edilen son iğnedir”.
Bana göre, daha önce bu sütunda paylaştığım şartları sağlayabilirlerse –ki sağlayamadıkları iki 
ayda ortaya çıktı- İsrail ile ilişkilerini normalleştirsinler. Hatta yerli üretime geçip, sadece Türki-
ye’ye değil, dünyaya muhtaç olmaktan kurtulsunlar. Türkiye elbette doğan boşluğu başka şekilde 
kapatacaktır. SA’nın kendi ayakları üzerinde durmasından da memnun olacaktır.
Ancak bu gidiş doğru bir gidiş değildir. ARAMCO gibi dünyanın en büyük şirketini pazara 
çıkarıp rezil oldukları gibi şimdi de son kalan sermayeleri ile perişan olacaklardır. Ülkeyi kali-
tesiz ve kontrolsüz mallara açarak hem halklarına zarar verecek hem de yakın gelecekte büyük 
çevre felâketleriyle karşı karşıya kalacaklardır. Pek çok işyeri de kapanacak, binlerce insan işin-
den olacaktır. Bu siyaset, özel sektörü geliştirmeyi iddia eden 2030 vizyonuna da aykırıdır. Bu 
boykot, Türkiye’ye gözdağı değil, doğrudan bir intihar girişimidir. Suudi toplumu buna taham-
mül edemeyecektir. Kırmızı çizgi kabul edilen yönetimler de bunun altından kalkamayacaktır.

Zekeriya KURŞUN

Suudi ekonomisinde intihar girişimi
محاولة انتحار االقتصاد السعودي

زكريا كورشون 

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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كانــت منظمــة التعــاون اإلســامي قــد عقــدت مؤخــًرا اجتماًعــا تشــاورايًّ عــن بُعــد، ولقــد ســلطنا الضــوء يف مقالنــا األخــر 
علــى مــا قالــه الرئيــس أردوغــان يف هــذا االجتمــاع الــذي مــن املتوقــع أن يتنــاول العديــد مــن القضــااي الــي تواجــه العــامل 
اإلســامي، واســتعرضنا االنتقادات الي وجهها أردوغان بشــكل مباشــر للرئيس الفرنســي ماكرون وخطابه اإلســاموفوبيا.
جممــل تلــك االنتقــادات يف احلقيقــة ال تتعلــق مباكــرون فحســب، بــل تتعلــق كذلــك ابلعــامل اإلســامي مباشــرة. مــن انحيــة 
أخــرى، فــإن خطــاب ماكــرون ضــد اإلســام واملســلمن ال يكتســب هــذا القــدر مــن اجلــرأة، إال مــن خــال صمــت العــامل 
اإلســامي وعــدم قدرتــه علــى اختــاذ موقــف مجاعــي. بــل ميكننــا القــول أن بغــض وعــداوة ماكــرون لإلســام، ال تقــل عــن 

عــداوة بعــض زعمــاء العــامل اإلســامي ذاتــه لإلســام.
بينمــا حنــن نتحــدث عــن تصرحيــات ماكــرون الوقحــة، فــإن محــد املزروعــي أحــد الصحفيــن املرتزقــة لــدى ويل العهــد اإلمــارايت 
حممــد بــن زايــد، يتجــاوز حــّده أمــام رســولنا حممــد، خــال حديــث مــع صحيفــة إســرائيلية، حيــث قــال أن رســولنا قــد طــرد 
يهــود خيــر مــن املدينــة ظلًمــا عــام 629م، بــل إن انعــدام األدب لــدى املزروعــي دفعــه لاعتــذار مــن إســرائيل عــن ذلــك 
ابســم املســلمن. إن كاًمــا مــن هــذا النــوع مــن شــخص نــزل إىل هــذا املســتوى مــن الذلــة واخلنــوع، يشــر إىل أن صاحبــه 
يعــاين مــن كراهيــة ال مثيــل هلــا ضــد نبينــا حممــد وضــد املســلمن. يف احلقيقــة إن صفقــة القــرن هــي مثــال واضــح علــى مقــدار 

الــذل واهلــوان الــذي حلــق هبــؤالء النــاس.
مــن الواجــب علــى عاتــق منظمــة التعــاون اإلســامي، أن تتمتــع مبوقــف مشــرتك ضــد اهلجمــات الــي أتيت مــن اخلــارج، وأن 
تعمل على تطوير اخلطاب والتعاون، لكن ينبغي قبل ذلك أن نتســاءل حنن؛ هل ال تزال فعًا منظمة التعاون اإلســامي 
تتمتــع بصفــة متثيــل املســلمن؟ جيــب علينــا النظــر يف هــذا. ولذلــك فــإن هــذه املنظمــة حباجــة بشــكل أساســي أن تنظــر أوالًّ 
مبــا يفعلــه املســلمون ابملســلمن، قبــل أن نتوقــع منهــا النظــر فيمــا يفعلــه غــر املســلمن ابملســلمن. ألن 90% مــن الظلــم 
واالضطهــاد الــذي يتعــرض لــه املســلمون يتــم علــى يــد املســلمن أنفســهم قبــل غرهــم. حــى العشــرة ابملئــة املتبقيــة فتتــم مــن 

خــال تعــاون أو دعــم املســلمن أيًضــا.
لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك، فقــد شــعران مبفاجــأة مــن بعــض مــا ورد يف البيــان اخلتامــي الصــادر عــن االجتمــاع التشــاوري 
ملنظمة التعاون اإلســامي، حيث عّرت فيها عن »قلقها« حيال أوضاع الفلســطينين املعتقلن يف الســجون اإلســرائيلية. 
بــل عــاوة ذلــك، انتقــد البيــان حالــة التدهــور الصحــي لــدى بعــض املعتقلــن هنــاك وســوء املعاملــة الــي يتعرضــون هلــا، قبــل 

أن يدعــو لإلفــراج عنهــم.
كمــا أن البيــان عــّر عــن قلقــه بشــكل خــاص، إزاء الوضــع الصحــي لألســر الفلســطيي ماهــر األخــرس، املضــرب عــن 
الطعــام منــذ 88 يوًمــا يف الســجون اإلســرائيلية، داعيًــا؛ أي البيــان؛ اجملتمــع الــدويل للتدخــل مــن أجــل اإلفــراج عــن األخــرس.
بيــان منظمــة التعــاون اإلســامي ذاتــه، أشــار أيًضــا إىل افتقــار الســجون اإلســرائيلية للمرافــق الصحيــة الضروريــة حلمايــة 
األســرى، مــا أدى إلصابــة مــا ال يقــل عــن 31 أســرًا فلســطينيًّا بفــروس كــوروان كوفيــد-19، كمــا دعــا البيــان إىل توفــر 
اخلدمــات الصحيــة والوقائيــة والعاجيــة املناســبة للمعتقلــن، مطالبًــا اجملتمــع الــدويل ابختــاذ تدابــر ملموســة للضغــط علــى 

احلكومــة اإلســرائيلية مــن أجــل اإلفــراج الفــوري عــن مجيــع األســرى الفلســطينين احملتجزيــن بشــكل تعســفي.
ال شــك أن مثــل هــذه البيــاانت أشــياء نرغــب بســماعها دائًمــا مــن منظمــة التعــاون اإلســامي، إال أننــا نعلــم أن قــوة املنظمــة 
يف هــذه القضيــة ال جيــب أن تقتصــر علــى جمــرد هــذه الدعــوات فحســب؛ أواًل، علــى ســبيل املثــال ميكنهــا فــرض عقــوابت 
علــى إســرائيل بســبب ممارســاهتا تلــك، ممــا يســاهم يف ردعهــا. كمــا أن األعضــاء األقــوايء إذا وضعــوا ثقلهــم مًعــا بصــدق 
وإخــاص، فمــن غــر املرجــح أن حتتجــز إســرائيل هــؤالء الســجناء ليــوم واحــد. إال أن احلــال خمتلــف عــن ذلــك متاًمــا، حيــث 
جنــد أن أعضــاء املنظمــة يتســارعون يف ســباق التطبيــع مــع إســرائيل رغــم مجيــع انتهاكاهتــا، ممــا يشــجعها أكثــر علــى تلــك 

املمارســات.
وإال فلماذا ستضطر إسرائيل لتغير موقفها، بسبب تلك الدعوات فقط؟

اثنيًــا، هــل الســجناء القابعــون يف زنــزاانت الــدول األعضــاء مبنظمــة التعــاون ذاهتــا، يتمتعــون بوضــع أفضــل مــن وضــع املعتقلــن 
الفلسطينين يف السجون اإلسرائيلية؟

ميكننــا إلقــاء نظــرة علــى وضــع الســجون يف مصــر مثــًا، هنــاك عشــرات اآلالف مــن الســجناء الذيــن مت اعتقاهلــم بشــكل 
تعســفي فقــط دون أي حماكمــة ولــو صوريــة، ويتعرضــون جلميــع أنــواع التعذيــب وســوء املعاملــة علــى مــر الســنن. ومجيــع 
هــؤالء املعتقلــن أانس خملصــون لبلدهــم، مدنيــون، مل يرتكبــوا أايًّ مــن أعمــال العنــف. مــا مييــز مثــل هــذه الــدول عــن إســرائيل؛ 
أن معظــم هــؤالء املعتقلــن ال ُيســمع عنهــم أي خــر، وال ُيســمح هلــم مبقابلــة حمامّييهــم، كمــا أن بعضهــم تعــرض لاعتقــال 

فقــط نكايــة أبقارهبــم املعارضــن.
أال تعتــر أدىن معارضــة لإلمــارات، ســبًبا كافًيــا لاعتقــال يف زانزينهــا ألجــل غــر مســمى، دون ســؤال أو حماكمــة، وحتــت 
أســوأ الظــروف وأقســاها؟ تعتــر اإلمــارات اليــوم املــكان الــذي حتــدث فيــه أشــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف العــامل 

اإلســامي. أخــروين هــل يوجــد غــر املســلمن يتــم انتهــاك حقوقهــم واضطهادهــم؟
كذلك األمر يف الســعودية، من الذي جيب أن ُيســأل وحُياســب عن آالف األشــخاص من العلماء واملفكرين والسياســين 
ممن مت اعتقاهلم وزجهم يف غياهب السجون، دون أن يُعرف عنهم أي خر منذ شهور بل سنوات، ليس ألهنم معارضون 

فعــًا، بــل ألهنــم كانــوا صامتن فحســب؟.
مجيع هؤالء املعتقلن حيظون بقيمة لدى عموم املسلمن ال تقل عن قيمة املعتقلن الفلسطينين يف السجون اإلسرائيلية. 
بــل بعضهــم يعتــر قيمــة مشــرتكة لألمــة كلهــا؛ هــم العلمــاء. ويف النهايــة مجيــع املعتقلــن هــم أوالد األمــة، إهنــم أانس وبشــر 

قبــل أي شــيء.
هــؤالء الذيــن يُلحقــون أببنــاء جلدهتــم مجيــع أنــواع االضطهــاد والظلــم، هــل ميكــن أن يتصفــوا بــذرة صــدق يف حماســبتهم 

إلســرائيل بشــأن األســرى الفلســطينين؟

Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) istişare toplantısı online olarak yapıldı. İslam 
dünyasının karşı karşıya olduğu bir çok meselenin konuşulması beklenen bu toplantıda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın özellikle son zamanlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından dilendirilen Islamofo-
bik söylemlere karşı yaptığı eleştirilere son yazımızda değinmiştik.
Bu eleştirilerin önemli kısmı aslında Macron’dan ziyade İslam Dünyasını ilgilendiriyordu. Neticede 
Macron’un İslam ve Müslümanlar hakkında bu kadar cüretkar konuşmaları, İslam dünyasının tepkisi-
zliğinden, bir bütün olarak tavır koyamamasından cesaret buluyor. Dahası, neticede Macron’un İslam 
nefreti ve düşmanlığı fiilen İslam dünyasının bazı yöneticilerinin İslam nefretinden daha fazla değil.
Biz daha Macron’un haddini aşan sözlerini konuşurken Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Mu-
hammed bin Zayed’in paralı gazetecisi Hamad al Mazrouei bir İsrailli gazeteye verdiği röportajda 
peygamber efendimizin 629 yılında Hayber Yahudilerini Medine’den haksız yere kovmuş olduğunu 
söyleme terbiyesizliğinde bulunmuş, hatta hızını alamayıp bundan dolayı Müslümanlar adına İsrail’den 
özür dilemiş. Bu zillet ve alçaklık seviyesine inmiş birinin sözleri Peygambere ve İslam’a eşi benze-
ri görülmemiş bir nefreti açığa vuruyor. Yüzyılın Anlaşması kepazeliğinin insanı düşürdüğü zilletin 
haddi hesabı olmadığını ortaya koyan ibretlik bir örnek. İİT’nin tabii ki hariçten gelen saldırılara karşı 
bir ortak tavır, söylem ve işbirliği geliştirme yükümlülüğü var, ama bundan önce Teşkilatın gerçekten 
Müslümanları temsil vasfı kalmış mı? Ona bakmak lazım. Bunun için öncelikle Gayrı-Müslimlerin 
Müslümanlara yaptıklarından ziyade Müslümanların Müslümanlara yaptıkları üzerinde odaklanmaları 
gerekiyor. Çünkü halihazırda Müslümanlara yapılan zulmün yüzde 90’ı yine Müslümanlar tarafından 
veya Müslümanlar eliyle yapılıyor. Geriye kalan yüzde 10’u da iktidar sahibi Müslümanların göz yum-
ması veya işbirliğiyle oluyor.
Buna rağmen İİT istişare toplantısı neticesinde yayınlanan bildiride şaşırtıcı bir biçimde İsrail hap-
ishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin koşullarından endişe duyulduğu ifade edilmiş. Hatta tutuklu 
Filistinlilerin kötüleşen sağlık koşulları ve maruz kaldıkları kötü muamele konusunda ciddi endişe du-
yulduğu söylenerek serbest bırakılmaları çağrısında bile bulunulmuş. İsrail hapishanesinde 88 gündür 
açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres’in sağlık durumu hakkında ayrıca endişe du-
yulduğu belirtilen açıklamada, tutukluların serbest bırakılmaları için uluslararası topluma müdahale 
çağrısı da yapılmış. İsrail hapishanelerinin gerekli sağlık koşullarından yoksun olduğuna ve bu durumun 
en az 31 Filistinli tutuklunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına yol açtığına işaret edilen 
açıklamada, tutuklulara uygun sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra insan haklarının 
korunması için uluslararası toplumdan İsrail’e baskı uygulaması da istenmiş.
Bunlar gerçekten İİT’den her zaman duymak isteyeceğimiz şeyler. Ancak bu konuda Teşkilatın gücünün 
sadece bu tür çağrılar yapmakla sınırlı olmadığını da biliyoruz. Birincisi, İsrail’e bu yaptıklarından 
dolayı yaptırımlar uygulayıp onu caydırmak mümkün. Teşkilatın güçlü üyeleri ağırlıklarını samimi 
olarak koysalar, İsrail’in o mahkumları bir gün bile tutma ihtimali yok. Oysa Teşkilatın bu üyeleri tam 
aksine, İsrail’in bunca ihlaline karşın onu bu yolda daha da cesaretlendirmek üzere normalleşme yarışı-
na girmiş durumdalar. Nasıl olsa hiçbir yaptırımı ve etkisi olmayacak bu tür çağrılar karşısında İsrail 
tutumunu neden değiştirsin?
İkincisi, yine aynı güçlü üyelerin zindanlarında tutuklu bulunan Müslüman mahkumların durumu İs-
rail’in zindanlarında tutuklu bulunan Filistinli mahkumlarınkinden daha mı iyidir?
İsterseniz Mısır zindanlarına bir göz atalım. Orada şu anda tamamen keyfi bir biçimde tutuklanmış, 
yargı önüne bile çıkarılmaksızın, yıllardır her türlü işkence ve kötü muamele ile karşı karşıya on binlerce 
insan var. Bu tutukluların hepsi ülkenin saygın, sivil, hiçbir şiddet olayına bulaşmamış insanları. İs-
rail’den bir farkları, bunların çoğundan haber bile alınamıyor, avukatlarıyla görüştürülmüyor, bir kısmı 
ulaşılamayan asıl hedef olan yakınlarını cezalandırmak üzere tutulanlardan.
Ya BAE’de en küçük bir muhalefet ihtimali zindanlarda süresiz, sorgusuz sualsiz, yargısız yıllarca en 
ağır şartlarda tutulmak için yeterli bir sebep değil mi? Bugün BAE İslam dünyasında en yoğun insan 
hakkı ihlallerinin olduğu yer. Hakkı ihlal edilenler Müslümanlardan başka kimdir?
Peki Suudi Arabistan’da muhalif olmadığı halde, sadece yeterince taraftarlık şovu yapmadığı için tu-
tuklanıp sorgusuz sualsiz hapse atılan ve kendilerinden aylarca, yıllarca haber alınamayan ulemadan, 
ümeradan, siyasetçilerden ve aydınlardan binlerce insanın hesabı kimden sorulmalı?
Bu insanlar Müslümanlar için en az İsrail zindanlarındaki Filistinli tutuklular kadar değerlidir. Bir kısmı 
bütün ümmetin ortak değeri olan ulemadandır. Tabi hepsi de ümmetin evlatlarıdır, insandır.
Kendi evlatlarına bu zulümleri reva görenlerin İsrail’den Filistinli tutukluların hesabını sormasında 
samimiyetin en ufak bir emaresi olabilir mi?

Yasin AKTAY

İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın İsrail’le hesabı
حسابات منظمة التعاون اإلسالمي مع إسرائيل
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افتتــح الرئيــس رجــب طيــب) اردغــان(- امــس-  اجملمــع اجلديــد جلامعــة ابــن خلــدون، الــي اان عضــو هيئــة 
تدريــس فيهــا. ويعكــس اجملمــع الــذي دخــل اخلدمــة يف مرحلتــه األوىل ذلــك املزيــج الرتكــي املتشــكل مــن 

العمــارة العثمانيــة والســلجوقية وعصــر اجلمهوريــة.
 فليكــن مبــارك هلــذه األمــة ،حيــث إن جامعتنا)جامعــة ابــن خلــدون( الــي تضــم أعلــى نســبة مــن الطــاب 
الدوليــن - بنســبة %30 - هــي جامعــة مــن اجليــل اجلديــد القائــم علــى اســتقالية الفكــر ،وهلــا رؤيــة 
تتماشــى مــع صيغــة” االبتــكار والتجديــد املســتوحى مــن التقاليــد” كمــا بــن ذلــك الرئيــس )أردغــان( يف 
خطابــه االفتتاحــي. جامعــٌة متثــل بيتــا علميــا يُعــى ابجلــذور الرتكيــة، وتصورهــا احلضــاري ،وحيــاول إنتــاج 
إجــاابت للتحــدايت الكونيــة. هدفهــا إنشــاء جيــل يتناســب مــع تراكــم حضارتنــا. وقــد كانــت بعــض 
التأكيــدات الــي وردت يف خطــاب االفتتــاح الــذي ألقــاه الســيد )أردغــان( تشــر- بشــكل خــاص- إىل 
خلفية حياته السياسية ،و تعكس مواجهاته، وجناحاته، وما مل يستطع القيام به أيضا.  كان يؤكد - يف 
إشارة منه إىل استمرار انتقادات سعيد حليم ابشا للتجديد  العثماين  والرتكي :أننا “ حاولنا منذ قرنن 
إجيــاد طريــق. واجتــاه ألنفســنا...و”  اننــا نعيــش يف صــراع أزمــة فكرية”.وأضــاف ) أردوغــان (: إن نتيجــة 
“نســيان جــذوران أو تغريبهــا و إقصائهــا” لــن تكــون أكثــر مــن إنتــاج عاصفــة اغــرتاب بــا ضابــط وال رادع 
،وأهنــا أكــر خســارة جلمهوريتنــا؛ ذلــك أن حماولــة إنشــاء أجيــال متحــررة مــن العقــل والفكــر والوجــدان قــد 

حتولــت إىل تقليــد غــريب أعمــى، وهــذا هــو الســبب الرئيســي لفقــدان “االســتقال الفكــري”. 
)أردوغــان( سياســي ُملئــت حياتــه السياســية ابلصــراع مــع خصومــه يف الداخــل واخلــارج. ولقــد حقــق 
إجنــازات قلمــا حققــه سياســي غــره؛ فبعــد حياتــه الــي قضاهــا متقلبــا بــن أحــزاب متعــددة ، خــرج فائــزا يف 
كافــة االنتخــاابت الــي خاضهــا .وبصــرف النظــر عــن ثــورات البــى التحتيــة يف العديــد مــن اجملــاالت الــي  
حققهــا، بــدءا مــن النقــل مــرورا بصناعــة الدفاعــات؛ فقــد اســتطاع أن يتغلــب علــى كثــر مــن األزمــات الــي 
مــن شــأهنا أن تطيــح ابلسياســين اآلخريــن- كمــا يف أزمــات أعــوام )2008_2013_2016(؛  فقــد. 

محــل عــبء  إعــادة هيكلــة تركيــا ،عــر نظــام حكــم مجهــوري قائــم علــى ثنائيــة “احملليــة الوطنيــة”.
)أردوغــان( الــذي جنــح يف هزميــة زعمــاء أحــزاب أخــرى أو مرشــحن للرائســة يف االنتخــاابت املتكــررة 
يشعرنفســه ابحلــزن العظيــم إزاء قضيــة واحــدة - يعــر عــن ذلــك بقولــه “حنــن نعــرف جيــدا الفــرق بــن 
القــدرة علــى  أن تكــون حكومــة والقــدرة علــى أن تكــون قــوة ونعلــم جيــدا أن القــوة احلقيقيــة هــي القــوة 
الفكريــة.”إن طريــق القــوة الفكريــة تبــدأ مــن األفــراد مث متتــد إىل اجملتمــع أبســره ،وهــذه عمليــة صعبــة وشــاقة 
جــدا ، إنــي أشــعر حبــزن  شــديد   حيــال هــذا األمــر، واعتقــد اننــا أجنــزان الكثــر يف جمــال األاثر التارخييــة 
واخلدمــات خــال مثانيــة عشــر عامــا، لكننــا مل نتمكــن مــن حتقيــق التقــدم الــذي نرغــب فيــه يف جمــاالت 

التعليــم والثقافــة.
 إن مفاهيــم القــوة الفكريــة، وتنشــئة األجيــال مبــا يتماشــى مــع قيمنــا احلضاريــة واإلصــاح الشــامل للتعليــم 

هــي جــزء مــن النمــوذج األمثــل الــذي يريــده )أردوغــان( لبنــاء حضــارة أفضــل.
بيــد أنــه- يف نفــس الوقــت- بقــي يصــرح هبــذا النقــد الــذايت منــذ فــرتة حــى  تلــك الــي  تتعلــق حبكومــات 
حــزب العدالــة والتنميــة؛ نعــم لقــد ظــل )أردغــان( يصــرح هبــذا النقــد الــذايت- منــذ فــرتة-  ولكنــه يف هــذه املــرة 
تنــاول بشــكل حمــدد قرنــن مــن الزمــن:  فمــن حنــو  تنــاول مــا يتعلــق بتارخينــا يف التجديــد، ومــن حنــو آخــر  
تنــاول مــا يتعلــق بتجربــة حــزب العدالــة والتنميــة  حتديدا.لقــد انتقــد )ارغــان( نفســه حــزب العدالــة والتنميــة 
مبــا مل تســتطع املعارضــة نقــده .أمــا اقرتاحــه مــن أجــل حتقيــق رؤيــة عــام 2053 فهــو  عنــده  ليــس ســوى 
“تراكــم حضــارات أمتنــا وإمكانيــات العــامل احلديــث معــا” وال ميكــن حتقيــق هــذا التمــازج الدقيــق عــر جهود 
السياســين وحدهــم، بــل “إننــا حباجــة إىل حتــركات شــاملة” مــن شــأهنا أن تعيــد تعبئــة راس املــال البشــري 
يف بلــدان ، مث إن هنــاك ضــرورة لارتقــاء ابلقاســم املشــرتك الــذي ميثــل اندمــاج املعتقــدات واالجتاهــات 
األيدولوجيــة املختلفــة لصــاحل تركيــا. لقــد جنحــت تركيــا يف الســنوات األخــرة يف تَبــوُّء منزلــة ممتــازة مرموقــة 
يف النظــام الــدويل ،وحــى جنعــل ذلــك النجــاح جناحــا خالــدا ،علينــا أن جنعــل حمــوره الرئيســي حــب الوطــن.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan benim de öğretim üyesi olduğum İbn Haldun Üniver-
sitesi’nin yeni külliyesini açtı. İlk etabı hizmete giren külliye, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin sentezini yansıtıyor. Milletimize hayırlı olsun. 
Yüzde 30 ile uluslararası öğrenci yüzdesi en yüksek üniversitemiz olan İbn Haldun, 
“fikri bağımsızlık” prensibini temel alan yeni nesil üniversitesi. Erdoğan’ın açılış 
konuşmasında belirttiği “ilhamını gelenekten alan yenilikçilik” formülüyle hareket 
eden bir vizyona sahip. Türkiye’nin köklerine ve medeniyet tasavvuruna sahip çı-
karak küresel meydan okumalara cevap üretmeye çalışan bir bilim yuvası. Hedefi 
medeniyet birikimimize uygun nesiller yetiştirmek.
Erdoğan’ın açılış konuşmasındaki bazı vurgular özellikle kendi siyasi hayatının en-
telektüel zeminini gösteriyordu. Hesaplaşmalarını, başarılarını ve yapamadıklarını 
yansıtıyordu. “İki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın 
içinde çırpınıyoruz” şeklindeki tespiti, Said Halim Paşa’nın Osmanlı-Türk modern-
leşmesine getirdiği eleştirinin hâlâ devam ettiğine işaret ediyordu. Ayrıca, Erdoğan, 
“kendi köklerimizin unutulmasının veya dışlanmasının” sonucunun “kontrolsüz bir 
Batılılaşma fırtınası” ürettiği görüşünde: “Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller ye-
tiştirilmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin 
en büyük kaybıdır.” Bu da “fikri bağımsızlığın” kaybının temel sebebidir.
Erdoğan, siyasi hayatı iç ve dış rakipleriyle mücadele ile dolu bir siyasetçi. Çok 
partili hayata geçtikten sonra hiçbir siyasetçiye nasip olmayan başarıları sergiledi. 
Girdiği tüm seçimlerden kazanarak çıktı. Ulaşımdan savunma sanayisine birçok al-
anda yaptığı altyapı devrimleri bir yana, 2008, 2013 ve 2016’da başka siyasetçileri 
iktidardan düşürecek krizleri de aşmayı bildi. Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine taşıyarak “yerli-milli” bir yeniden yapılanmaya taşıdı. Diğer parti liderleri-
ni ya da cumhurbaşkanı adaylarını seçimlerde yenmeyi başaran Erdoğan, bir konuda 
kendisini mahzun hissediyor: “Hükümet olmakla muktedir olmak, muktedir olmakla 
iktidar olmak arasındaki farkı iyi biliyorsunuz. Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu 
iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak, toplumun tamamına uzanan fikri iktidar 
yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Kendimi bu konuda mahzun hissediyorum. 18 yılda 
her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim, kültürde arzu 
ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.”
“Fikri iktidar,” “kendi medeniyet değerlerimize uygun nesiller yetiştirmek” ve “topy-
ekûn eğitim reformu” kavramsallaştırmaları Erdoğan’ın “çok daha iyi medeniyet in-
şası” idealinin parçaları. Ancak bunlar aynı zamanda AK Parti iktidarlarının özeleşt-
irisi. Erdoğan, bir süredir bu özeleştiriyi dillendiriyordu. Ancak bu defa iki yüzyıllık 
bir perspektifle hem tüm modernleşme tarihimizi hem de AK Parti tecrübesini eleştir-
di. Muhalefetin AK Parti’ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı. 
2053 vizyonuna ulaşma için önerisi ise “milletimizin birikimi ile modern dünyanın 
imkanlarını” birlikte tecrübe etmek. Bu zorlu sentez sadece siyasetçilerin çabalarıyla 
gerçekleşemez. Ülkemizin beşerî sermayesini seferber edecek kapsayıcı hamlelere 
ihtiyaç var. Farklı inanç ve ideolojik eğilimlerin Türkiye’nin menfaatlerini yükseltme 
paydasında birleşmesi gerekli. Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası sistemde bir üst 
lige çıkma iddiasını başarmak ve kalıcı hale getirmek için bu elzem. Temel eksen 
vatanseverlik olmalı.
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انتقادات) أردوغان(  للتجديد في  جامعة ابن خلدون
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