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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in El Aksa Camisi, 
Kudüs ve Filistin evlerine yönelik saldırılarına karşı İslam ülkelerini ve tüm 
dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler’in Suriye özel elçisi Geir Pedersen Çarşamba günü yaptığı 
açıklamada, “ durumun kontrolden çıkabileceği ve bir çözüme ulaşmak için bir 
adım - ilerleme - bulmak geretiğini vurguladı.

دعــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، الــدول اإلســامية والعــامل أبســره إىل التحــرك بشــكل فاعــل 
حيال االعتداءات االســرائيلية ضد املســجد األقصى والقدس ومنازل الفلســطينيني.

حــذر مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل ســوراي غــر بيدرســن، األربعــاء، مــن أن »الوضــع ميكــن أن خيــرج عــن الســيطرة، 
والتوصــل إىل حــل حيتــاج لدبلوماســية دوليــة أمشــل وأكثــر إجيابيــة حملاولــة إجيــاد خطــوة - خطــوة للتقــدم«.

 اردوغان يدعو العالم للتحرك بفاعلية حيال االعتداءات اإلسرائيلية

 األمم المتحدة: الوضع في سوريا قد يخرج عن السيطرة

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı İsrail’e karşı harekete geçmeye çağırdı. 

Birleşmiş Milletler: Suriye’deki durum kontrolden çıkabileceğini söyledi 

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib Valiliği’ne insani yardım taşıyan 
62 tır gönderdi., Türkiye’nin güneyindeki Hatay Eyaletindeki Gilo-Gozo geçişinden 
Suriye’ye giren tırlar, yardımın İdlib kenti ve kırsalındaki muhtaçlara dağıtılması 
düşünülüyor.

أرسلت األمم املتحدة 62 شاحنة حمملة مبساعدات إنسانية إىل حمافظة إدلب مشال غريب سوراي.
تــوزع  املزمــع أن  اهلــوى  بواليــة هــااتي جنــويب تركيــا .ومــن  مــن معــر ابب  الثــااثء، إىل ســوراي  الشــاحنات،  ودخلــت 

وريفهــا. إدلــب  مدينــة  احملتاجــني يف  علــى  املســاعدات 

األمم المتحدة ترسل 62 شاحنة مساعدات إلى إدلب

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki El-Hasaka Valiliği’nde bulunan “Al-Hol” 
kampında Koronavirüsün neden olduğu yüksek sayıdaki enfeksiyonla ilgili ciddi endişesini 
dile getirdi. Bu, Genel Sekreter sözcüsü (Stephane Dujarric) tarafından New York’taki 
uluslararası örgütün daimi merkezinde düzenlenen bir Basın toplantısında açıkladı.

ABD  BM Güvenlik Konseyi’ne Esad rejiminin 2011 yılından bu yana kendi halkına karşı en az 50 
kimyasal silah saldırısında yer aldığını bildirdi. Bu, ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı 
(Richard Mills) tarafından, Suriye’de neredeyse kimyasal silahlar üzerine düzenlenen Güvenlik 
Konseyi’nin olağan oturumunda ifade edildi.

أعربــت األمــم املتحــدة، عــن قلقهــا الشــديد إزاء ارتفــاع اإلصــاابت بفــروس كــوروان يف خميــم »اهلــول« الواقــع مبحافظــة 
احلســكة مشــال شــرقي ســوراي. جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده املتحــدث الرمســي ابســم األمــني العــام ســتيفان 

دوجاريــك، ابملقــر الدائــم للمنظمــة الدوليــة يف نيويــورك.

أبلغــت الــوالايت املتحــدة، جملــس األمــن الــدويل، اخلميــس، بتــورط نظــام األســد يف 50 هجومــا علــى األقــل ابألســلحة الكيميائيــة ضــد 
شــعبه، منــذ عــام 2011. جــاء ذلــك علــى لســان انئــب املندوبــة األمريكيــة لــدى األمــم املتحــدة، ريتشــارد ميلــز، خــال اجللســة الدوريــة 

جمللــس األمــن، املنعقــدة افرتاضيــا حــول األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي.

واشنطن: نظام األسد متورط في 50 هجوما كيميائيا على األقلقلق أممي من تزايد إصابات كورونا بمخيم »الهول« في سوريا

Uluslararası toplum, Suriye’deki “Al-Hol” kampında artan Corona 
yaralanmasından endişe duyuyor. 

Washington: Esad rejimi en az 50 kimyasal saldırıya karıştığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken  yaptığı açıklamada, Yedi Ülkenin Suriye’deki 
çatışmaları ve Suriyelilerin çektiği acıları sona erdiren siyasi bir çözüm bulma 
taahhütlerini teyit ettiklerini açıkladı.

أعلــن وزيــر اخلارجيــة األمريكــي أنتــوين بلينكــن، أن جمموعــة الــدول الســبع تؤكــد التزامهــا ابلتوصــل إىل حــل 
سياســي ينهــي الصــراع ومعــاانة الســوريني يف ســوراي

بلينكن: »مجموعة السبع« ملتزمة بالتوصل لحل سياسي في سوريا 

Blinken: “Yedi Grup”,  Suriye’de siyasi bir çözüm bulmaya kararlı 
olduğunu açıkladı 

Birleşmiş Milletler İdlib’e 62 yardım kamyonu gönderdi 
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Türk “TRT World” kanalı, Suriye rejiminin hapishanelerindeki işkence ve zulüm 
olaylarını izleyicilere aktaran “Suriye’de Kadın Mahkumlar: İşkenceden Kaçış” 
belgeselini yayınlıyor.

Suriye’nin kuzeybatısında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından muhaliflerin elindeki 
bölgelere gönderilen aşıları kullanarak koronavirüs aşılama kampanyasının başladı

Suriye kaynakları, bölgede “göreceli bir güvenlik” sağlamayı başaran 5 Mart 2020 
ateşkes anlaşmasından bu yana İdlib ve Halep kırsalındaki yaklaşık bin yerinden 
edilmiş kişinin bölgelerine geri döndüğünü duyurdu.

Türk sivil toplum kuruluşları İdlib Valiliğinin Meşhed bölgesinde 384 konut inşa etti. Konut 
birimleri Türkiye Afet ve Acil Durum Kurumu “AFAD”, özgür düşünce ve eğitim hakları dernekleri, 
yetim vakfı ve “Fetih Der” işbirliği ile inşa edildi.

Suriye’nin kuzeyindeki muhalif Afrin kentinde bombalı araçla patlayan 5 çocuk yaralandı. 
Güvenlik kaynakları, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin kentinde park 
halindeki bombayı kimliği belirsiz kişilerin patlatarak aracın etrafında oynayan 5 çocuğun 
yaralandığını söyledi.

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Asmar, İdlib vilayetinde yıkılan bir evin duvarına Kaya Kubbesi 
şapelinin bir resmini çizerek, İsrail güçlerinin saldırısına karşı Kudüslülerle dayanışma içinde 
olduğunu ifade etti.

تعــرض قنــاة »يت آر يت وورلــد« الرتكيــة ، الفيلــم الواثئقــي »الســجينات يف ســوراي: اهلــروب مــن التعذيــب« الــذي ينقــل 
للمشــاهد حــاالت التعذيــب واالضطهــاد يف ســجون النظــام الســوري. 

انطــاق محلــة التطعيــم ضــد فــروس كــوروان، مشــال غــريب ســوراي، ابســتخدام لقاحــات أرســلتها منظمــة الصحــة العامليــة 
إىل املناطــق الــي تســيطر عليهــا املعارضــة.

أعلنــت مصــادر ســورية،  أن حنــو ألــف انزح عــادوا إىل مناطقهــم يف ريفــي إدلــب وحلــب، منــذ اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار يف 5 مــارس/آذار 2020، الــذي جنــح بتحقيــق »حالــة أمــان نســي« يف املنطقــة.

شيدت منظمات جمتمع مدين تركية، 384 وحدة سكنية يف منطقة مشهد التابعة حملافظة إدلب.
الوحــدات الســكنية شــيدت ابلتعــاون بــني وكالــة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة »أفــاد«، ومجعيــات الفكــر احلــر وحقــوق 

التعليــم، ووقــف اليتيــم، و«فتــح در«.

جــرح 5 أطفــال يف انفجــار ســيارة مفخخــة مبدينــة عفريــن اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة مشــايل ســوراي. وأفــادت مصــادر 
أمنيــة، ملراســل األانضــول، أبن جمهولــني فجــروا ســيارة مفخخــة كانــت مركونــة وســط مدينــة عفريــن، مــا أســفر عــن جــرح 

5 أطفــال كانــوا يلعبــون حــول الســيارة.

أعــرب فنــان الغرافيــي الســوري عزيــز أمســر، عــن تضامنــه مــع املقدســيني جتــاه اعتــداء القــوات اإلســرائيلية عليهــم، عــر رســم صــورة 
مصلــى قبــة الصخــرة علــى حائــط منــزل مدمــر مبحافظــة إدلــب.

»تي آر تي وورلد« تعرض فيلما وثائقيا عن المعتقالت في سجون األسد

انطالق حملة التطعيم ضد كورونا شمال غربي سوريا

سوريا.. 561 ألف نازح عادوا لمنازلهم منذ وقف النار في إدلب

منظمات تركية تشيد 384 وحدة سكنية في إدلب 

إصابة 5 أطفال في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين 

بالغرافيتي.. الفنان السوري عزيز أسمر يتضامن مع المقدسيين

TRT World, Esad cezaevlerinde tutuklu bulunan kadınlarla ilgili bir belgesel 
filmi ekranlarında yayınlıyor. 

Kuzeybatı Suriye’de Korona aşılama kampanyasının başladı

Suriye .. İdlib’deki ateşkesten bu yana 561 bin yerinden 
edilmiş insan evlerine döndü. 

Türk sivil toplum kuruluşları İdlib’de 384 konut inşa etti

Afrîn’de patlayan bombalı araçta 5 çocuk yaralandı.

Suriyeli Grafiti sanatçısı Aziz Asmar Kudüs’e destek
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1990’da Halep’ten başlayarak (Ermenistan - Gürcistan - Soçi - Moskova) birçok Rus 
şehrine turist ziyaretine gittim ve bunun hakkında beşinci hikaye koleksiyonumda (Külün 
gürültüsü) yayınlanan bir hikaye (Şehirler ölüyor) yazdım. Ermenistan ile Azerbaycan 
arasında devam eden savaş nedeniyle, uçaklar için yakıt kalmadığı için dönüşümüzü günlerce 
ertelemek zorunda kaldık.  Ermeni halkına yakıt, tıbbi yardım ve yiyecek taşıyan bir grup 
Türk uçağı (Erivan) Uluslararası Havalimanı’na geldi. Dünya soykırımı tanıdıktan sonra, 
şimdiki Ermenistan Cumhurbaşkanı (Armen Sarkisyan) bunu memnuniyetle karşıladı.
Tanındı, ancak Türkiye’nin 1990’da Ermenistan’a yaptığı yardım tanınmadı.

Avrupa Parlamentosu:
2015 yılında Avrupa Parlamentosu, Ermeni iddialarını “soykırım” olarak destekleyen bir 
karar aldı. ABD Başkanı (Biden) şunları söyledi: Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilere 
yönelik katliamı bir “soykırım” idi. Yüz yıldan fazla bir süre önce meydana gelen bir 
soykırımdan ve şüpheli gerçeklerden bahsetmenin siyasi amaçlı ve Türkiye’ye karşı yeni 
bir baskı kartı olduğunun herkes farkındadır. Amerika, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
katliamlarla suçlamadan önce neden Kızılderililere ve Japonlara (Hiroşima ve Nagazaki) 
karşı soykırım yaptığını ve Irak’taki güçlerin  masum insanları  katlettiğini kabul etmedi?
Tüm tarihsel gerçekler, Osmanlı İmparatorluğunu karşı   masum olduğunu ve bununla 
ilişkisi olmadığını kanıtladı. Avrupa ve Amerika seçkin bir siyasi  nedenle, yüz yıl sonra 
yaşanan olayları hatırlıyor ve Suriye halkının yok edilmesini unutuyor.
 İnsanlık, ahlak,  adalet ve gerçekler  yüce ve bölünmez değerlerdir .Ve siyasi hedeflerin 
tarihsel olaylarını hatırlamak iğrençtir. İsrail ile müttefik çetelerin (rejim - İran ve onun 
mezhep milisleri - Rusya - terörist Kürdistan İşçi Milisleri - IŞİD ... vb.) Suriye halkının 
maruz kaldığı trajedileri  ve katliamları da  unutturuyorlar.
 Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu güçleri tarafından 
öldürülen insan sayısının bir buçuk milyondan fazla olduğunu iddia ederken, Türk 
belgelerine göre Ermeniler, binlerce köyü harabe haline getirdiler, yüzbinlerce Müslüman 
sivili öldürdüler ve en iğrenç katliamları gerçekleştirdiler.
Ermeniler davalarını kendileri için yazdıkları tarihe dayandırırken, Türkler de belge ve 
belgelere güveniyor. Amerika ve İsrail, Türk halkına düşman ve Türkiye’nin bağımsızlığına, 
haklarına, ulusal, siyasi ve ekonomik çıkarlarının korunmasına ve büyük bir güç olma 
yolundaki ilerlemesine şiddetle karşı çıkıyor
Avrupa ülkeleri ve Amerika, Suriye halkını yüzüstü bıraktılar ve uygulanmayan Amerikan 
ve Avrupa tehditlerine rağmen defalarca kimyasal silah kullanan suç rejimini korumaya  
çalıştılar.Ayrıca Rusların ve İranlıların Suriye’yi yok etmesine ve   Suriyeliler  Suriye’den  
yerinden etmesin  çinçin   rejimine yardımcı oldular. Nüfusunun yarısı ve servetini 
paylaşıyor .Davamızı, özgürlüklerini talep eden isyankar bir halktan mülteci ve yerinden 
edilmiş bir halka dönüştürmek için çalışıyorlar .Ancak  zalim ve katil  Başar cezasız 
kalımasını  istiyorlar. Suriye halkına yalan söyleyen üç Amerikan cumhurbaşkanı (Obama 
- Trump - Biden) geçti ve onların nimetleriyle Suriye’de Esad’ın namlu bombaları ve 
Suriye’nin cesetlerini parçalayan vakumlu füzeler sonucu katliamlar gerçekleşti. Şimdiye 
kadar hastanelere, okullara, marketlere ve mesken binalarına dökülen çocuklar ve kadınlar 
.Katil hala onlar tarafından desteklenip emir ve direktiflerine göre çalışıyor ve bu katliam 
bugün de devam etmektedir.
Neden batık bir tarihe geri dönüp hala kanlı bir zamanı görmezden gelelim?
en sonunda:
Ermeniler Suriye’ye sığındıklarında, Suriye halkı onları kardeşlik ve sevgiyle karşıladı, 
onlara kalma imkânı sundu, onlarla kardeş ve komşu olarak bir arada yaşadılar, ancak tüm 
bunları unuttular ve Suriye halkına ve devrimlerine karşı durdular. Katil Esad’ı, kendisi ve 
ailesi o sırada orada olmasa da, azınlıkları koruması bahanesiyle destekledi.
Belki de Amerikalılar ve Batı’nın Suriye ve Filistin halklarının soykırımını kabul etmesi 
için bir yüzyıl daha beklemeliyiz.

عام 1990 ذهبت بزايرة سياحية إىل عدة مدن روسية، انطالقاً من مدينة حلب إىل )أرمينيا - جورجيا 
اخلامسة  القصصية  جمموعيت  يف  نشرت  حتتضر(،  )مدن  قصة  عنها  وكتبت  موسكو(،   - سوتشي   -
)صخب الرماد(.  اضطرران إىل أتجيل عودتنا ألايم لعدم وجود وقود للطائرات بسبب احلرب الدائرة 
الوقود  الدويل حتمل  )يريفان(  مطار  إىل  الرتكية  الطائرات  من  وأذربيجان، وصلت جمموعة  أرمينيا  بني 
واملساعدات الطبية والغذائية للشعب األرمين. بعد اعرتاف العامل ابإلابدة رحب الرئيس األرمين احلايل 

)آرمني ساركيسيان( ابالعرتاف، ومل يعرتف مبساعدة تركيا ألرمينيا عام 1990

الربملان األوروىب: 
أصدر الربملان األورويب عام 2015، قرارًا يدعم مزاعم األرمن واعتربها »إابدة مجاعية«.

يد  على  ارتكبت  اليت  األرمن  مذحبة  )ابيدن(:  األمريكي  الرئيس  قال  )ابيدن(:  األمريكي  الرئيس 
اإلمرباطورية العثمانية كانت »إابدة مجاعية«.

 والكل يدرك أن احلديث عن إابدة حدثت قبل أكثر من مائة عام ومشكوك بصدقها هي لغاايت سياسية 
وورقة ضغط جديدة ضد تركيا. 

)هريوشيما  يف  والياابنيني  احلمر؟،  اهلنود  ضد  مجاعية  إابدة  جرائم  ابرتكاهبا  أمريكا  تعرتف  مل  فلماذا 
الوقائع  أثبتت كل  مبجازر  العثمانية  اإلمرباطورية  تتهم  أن  قبل  العراق،  يف  قواهتا  وجمازر  وانكازاكي(، 

التارخيية براءهتا منها وعدم عالقتها هبا.
تتذّكر أمريكا وأوراب أحداث بعد مرور مئة عام عليها!!، لسبب انتقائي وسياسي، وتنسى إابدة الشعب 
السوري.  اإلنسانية واألخالق واحلقائق والعدالة قيم سامية ال تتجزأ، وتذكر احلوادث التارخيية ألهداف 
أيدي  على  السوري  الشعب  هلا  يتعرَّض  اليت  واملذابح  املآسي  تناسيهم  وكذلك  مقرف.  أمر  سياسية 
العصاابت احلليفة إلسرائيل )النظام- إيران وميليشياهتا الطائفية- روسيا- ميليشيات العمال الكردستاين 

اإلرهابية- داعش...اخل(.  
ويزعم األرمن أن أكثر من مليون ونصف عدد الذين قتلوا خالل احلرب العاملية األوىل على أيدي قوات 
اإلمرباطورية العثمانية،  بينما الواثئق الرتكية تشري إىل أن املتعصبني األرمن حولوا آالف القرى إىل خراب، 

وقتلوا مئات اآلالف من املدنيني املسلمني وارتكبوا أبشع املذابح. 
األرمن يستندون يف قضيتهم على التاريخ الذي كتبوه هم ألنفسهم، بينما األتراك يستندون على واثئق 
استقالهلا  على  تركيا  حصول  بشدة  ويعارضان  الرتكي  الشعب  يعاداين  وإسرائيل  أمريكا  ومستندات. 

وحقوقها ومحاية مصاحلها القومية والسياسية واالقتصادية، وتقدمها لتصبح قوة عظمى؟؟
خذلت الدول األوربية وأمريكا الشعب السوري وعملت على اإلبقاء على النظام اجملرم الذي استعمل 
السالح الكيماوي مرارًا برغم التهديدات االمريكية واألوربية اليت مل تنفذ، كما سامهت برتك الروس 
ثرواهتا،  ويقتسمون  أكثر من نصف سكاهنا  النظام على هتجري  يدمرون سورية ويساعدون  واإليرانيني 
ويعملون على حتويل قضيتنا من شعب اثئر يطالب حبريته إىل شعب بني الجئ ومهجر وال زال الطاغية 

والقاتل دون عقاب.
لقد مرَّ على الثورة السورية ثالثة رؤساء أمريكيني )أوابما - ترامب - ابيدن( مجيعهم كذبوا على الشعب 
السوري، ومبباركتهم حدثت اجملازر يف سوراي بفعل براميل األسد املتفجرة وصوارخيه الفراغية اليت مزقت 
أجساد أطفال سورية ونسائها، واليت مازالت حىت اآلن تنهمر على املستشفيات واملدارس واألسواق 
واألبنية السكنية، والقاتل مازال مدعوماً من قبلهم ويعمل وفق أوامرهم وتوجيهاهتم، ومازالت هذا اجملازر 

مستمرة حىت وقتنا هذا.
ملَ العودة إىل اتريخ غارق وجتاهل حاضر ما زال داميًا؟

أخريًا:
عندما جلأ األرمن إىل سوراي استقبلهم الشعب السوري أبخوة وحمبة، وقدَّم هلم إمكانيات البقاء، وتعايش 
معهم كأخوة وجريان، لكنهم تناسوا كل هذا ووقفوا ضد الشعب السوري وثورته، ودعموا السفاح األسد 

حبجة محايته لألقليات، رغم أنه وعائلته مل يكوان موجودان وقتها.
رمبا علينا االنتظار مائة عام أخرى قبل أن يعرتف االمريكيون والغرب إبابدة الشعبني السوري والفلسطيين.
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الق bize rehberlik eden ve bizim  pusulamız olan filistin , her zaman var olan ve onun yüce ve  kudretli 

halkı  , gaspçı Siyonist işgalin mücadelesinde ve  direnişinde bir örnek ve yol gösterici kalacaktır.  Tüm 
Araplar ve Müslümanlar için ilk Kıble olan Kudüs , bugün tekrar olay sahnesinin başında yer alıyor.
El Aksa’nın yeniden  ayaklanması, tiranlara karşı mücadelenin  İster İsrailli ister diktatör yöneticiler 
ve suç çeteleri olsun, zorbalar ve tecavüzcülerle mücadelenin yeni bir aşamasının özelliklerini ortaya 
koyuyor. Esad ailesinin  ve Suriye vatanını gasp eden güvenlik güçlerinin, ülkeyi ve halkı ezmesi 
gibi… 
Evet,  Pusulayı asıl  yerine yerleştirmesi   için  Filistin halkının devrimi, Şeyh Cerrah mahallesinin 
devrimi yeniden  alevlendi.. Siyonistlerden Esad’a, İranlı ve Rus işgalcilere kadar her işgale karşı 
direnmek. Kudüs’teki Ribat toprakları, Araplar ve Müslümanlar  olarak hepimizi uyandıracak. 
Tecavüzcünün , düşmanın halklarımız ve ülkelerimiz için bir olduğunudan , işgal altındaki Kudüs’te 
olup bitenlerin yankısını ve acısını  duyuyoruz. İdlib’de, Halep’te ve Suriye’nin tamamında, Beyt 
El-Makdis’te hatta tüm Arap ve Müslüman ülkelerinde halkımıza uygulanan tüm bu zulümlerden  
dikkati başka yöne çekmek artık makul ve kabul edilebilir değil.
Suriye’deki Özgürlük ve Onur Devrimi, Kudüs Devrimi’nin ve Tüm Filistin Devriminin buluşma  
noktasıydı ve ne  zamanki  Dera’ devrimcileri ile Merce ve Emevî devrimcileri Suriye’de  devrimi  
gerçekleştirdiklerinde Filistin devriminin bir yankısı oldu.
Kudüs’e giden yolun İdlib, Humus, Halep ve Hama’nın  
yıkılmasından Suçlu olan Esed rejiminden  kurtulmadan 
ve  Şam’ı onlardan kurtarmadan   Filistin veya Golan 
topraklarını kurtarmak mümkün değildir.
Bu da Suriye ve Filistin halkının ifşa ettiği büyük yalanı 
hala sürdürüyorlar. Suriye devrimi, Filistin ve Kutsal 
Kudüs’ü özgürleştirmeye geldiklerini iddia edenlerin 
gerçek  yüzünü  ortaya çıkardı. Onlar  her zaman iktidarda 
kalmak için (milli olmayan) ordularını kuruyor, mezhep 
eğilimleriyle vatana tecavüz edip gasp ediyorlar  . zaman 
zaman Fars imparatorluğun  projesine ve  bazen Rus 
çıkarlarına vatanı satıyorlar. İşgal hırslarının ardından 
Suriyeli seçkinler . yol kenarında Farslara  ve Ruslara 
satılıyor.
Bugün büyük Filistin halkının Siyonist işgal güçlerine 
çıplak göğsüyle direnişine şahit oluyoruz, Çünkü bu 
hepimize sorumluluklarımızı hatırlatıyor . Tüm  mütevazi  
imkanlarına rağmen bu mücadeleci halk  ve onun 
mukaddes toprağı  , tüm Arap ve Müslüman ülkelerinin 
rejimlerini utandırıyor. Sınırlı  imkanlarıyla, baskı, 
tiranlık ve sömürge işgalinin tüm ordularına direnmek 
için tek başına topraklarını savunuyor  . Bugün Kudüs’ün güçlü insanlarından ve direnişçilerinden   
ilham alıyoruz. Kendimizi Suriyeliler olarak Esad işgalcisine karşı çıkmak ve direnmek konusunda 
daha ısrarcı buluyoruz, çünkü Filistin’e geden yol, sadece Şam’dan zorbaları süpürmekle olacak. ve 
tüm Arap zorbalarına karşı, Filistin’in varış noktası olacak  çünkü  onlar   gerçek pusulaya sahip 
oldukları   için,  bunu  bazı uzmanlar  kavrasa da kavramasa da bunun  için   çalışmış  olsun ya da 
olmasın,   çünkü  Kudüs’e Şam’a Halep’e giden  özgürlüğün yolu   birdir.
Devrimler   özgürlük  için  birdir. Hepsi özgürlüğe  ulaşmak ve  işgalleri ve zorbaları ortadan 
kaldırmak  içindir . öyleydi ve hala da öyle devam ediyor. Öyle görünüyor ki, El-Aksa İntifadası’nın 
genç erkek ve kadınlarının Suriye devrimi bayrağını benimsemeleri doğru yolu gösteriyor ve Suriye 
devriminde değer modelini bulamayan Filistinli grupların tüm kayıplarının üstesinden geliyor 
gibi görünüyor. Doğduğumuz ve ona karşı (nesiller olarak) yetiştirdiğimiz Filistin devrimi fikrini 
karşılayan ve içinde bizim davamızdan başka bir şey bulmadık.
Bugünlerde Kudüs’te olanlar, Siyonist işgalin direklerini sarsacak ve Filistin topraklarını gasp eden 
işgalciler  ile normalleşmenin büyük bir günah olduğunu tüm dünyaya gösterecek bir devrim ve yeni 
bir çağdaş ayaklanma öngörüyor. 
Bu normalleşme, meyve vermeyecek, aksine tarih onu ortaya çıkaracak ve onu üstlenenleri  ya da 
onun harap yollarına  katkıda bulunanlaların     hepsini birlikte  tarihin çöplüğüne  atacaktır.
 Kudüs’te ile  Filistin’deki özgürlük ve haysiyet devrimi,  Filstinin   her yerinde “muzaffer Filistin 
devrimi” olarak kalacak .Arap Baharı’nda da  ışıldayan ve yakıcı işaretler olarak  kalacak. Içimizde  
Filistin’deki devrimin tohumları ve bayrakları olduğu sürece ,Suriye ve Arap dünyasının her 
yerinde,on yıl önce Arap Baharı’nın birbirini izleyen dalgalarında tiranlığa karşı yükselen devrimin 
alevi olarak   kalacak. Halkların devrimleri, burada veya orada duraksamalarına ve aksamalarına 
bakılmaksızın zafer kazanacak, çünkü  Yüce Allah  mazlum halkların yanındadır ve adaletsizliği 
hiçbir şekilde kabul etmez ve bugün mazlum halklar, zorbalığa karşı zafere kadar Kudüs halkından 
ve Kutsal Beytu’l Makdis bölgelerinden özgürlük ve haysiyet derslerini yeniden öğrenirler.

لقد كانت فلسطني ولسوف تبقى بوصلتنا اليت هنتدي هبا، فلسطني اليت كانت وعلى الدوام وشعبها 
العظيم، شعب اجلبارين، قدوة ونرباًسا يف النضال والكفاح ومقاومة االحتالل الصهيوين الغاصب، 
الذي دنس ومايزال أرض القدس، أرض الطهارة، والقبلةاألوىل للعرب واملسلمني كافة، تعود اليوم 
لتمسك من جديد عرب خالل هبة األقصى املتجددة، لرتسم مالمح مرحلة جديدة من الكفاح ضد 
إجرامية، كحال آل  أو حكاًما وعصاابت طاغوتية  اسرائيليني،  واملغتصبني سواء كانوا  املستبدين 
األسد وكياهنم األمين املُغتِصب للوطن السوري، والقاهر للبالد والعباد. نعم تعود هبة أهل فلسطني 
وحي الشيخ جراح لتعيد البوصلة إىل توضعها احلقيقي، يف مواجهة البغي واالحتالل كل احتالل 
من الكيان الصهيوين إىل احملتل األسدي واإليراين والروسي، ولعل ماجرى وجيري يف أرض الرابط 
يف بيت املقدس يوقظنا مجيًعا، عراًب ومسلمني، لندرك من جديد أن املغتصب واحد، والعدو واحد 
لشعوبنا وبالدان، فماجيري يف القدس احملتلة نسمع صداه ونلمسه يف إدلب وحلب وكل سورية، بل 
كل بالد العرب واملسلمني، ومل يعد معقواًل وال  مقبواًل إشاحة النظر عن كل ذلك القهر املمارس 

ضد أهلنا يف بيت املقدس.
لقد كانت ثورة احلرية والكرامة يف سورية صنو ثورة القدس وثورة كل فلسطني، وكانت صدى هلا، يوم 
أدرك ثوار درعا، وثوار املرجة واألموي يف دمشق، أنه الميكن حترير أرض فلسطني أو اجلوالن دون 

حترير أواًل وقبل كل شيء دمشق من مغتصبيها اجملرمني، 
الذين يرون أبن طريق القدس مير من خالل تدمري إدلب 
يف  وهم  أصحاهبا،  رؤؤس  فوق  ومحاة  وحلب  ومحص 
السوري  اليت مابرح شعبنا  الكربى  الكذبة  ذلك يؤدون 
والفلسطيين كاشًفا هلم فيها، فكانت ثورة السوريني هي 
الثورة الكاشفة ملن ادعوا أهنم قادمون لتحرير فلسطني 
والقدس الشريف، وهم كانوا وعلى الدوام يبنون جيشهم 
واغتصاب  احلكم،  يف  بقائهم  أجل  من  )الالوطين( 
الوطن وخطفه ابجتاهات طائفية اترة، وملحقة ابملشروع 
االمرباطوري الفارسي اترة أخرى، وأخريًا اتبًعا لألطماع 
السادة  بيعت  حيث  الروسية،  املصلحية  االحتاللية 

السورية للفرس والروس على قارعة الطريق.
اليوم وحنن نشهد كيف يقاوم الشعب الفلسطيين العظيم 
ذلك  فإن  العاري،  بصدره  الصهيوين  االحتالل  قوى 
العرب  نظم  وحيرج كل  مسؤولياتنا،  أمام  مجيًعا  يضعنا 
وكل نظم املسلمني، الذين يرتكون هذا الشعب املكافح 
املتواضعة  كل  يقاوم إبمكانياته  لوحده  املقدسة  وأرضه 
وحنن  الكولونيايل.  واالحتالل  والطغيان  البغي  جحافل 

اليوم إذ نتعلم من شعب اجلبارين وأكناف بيت املقدس، جند أنفسنا كسوريني أكثر إصراراً على 
الطغاة، عن  بكنس  إال  يكون  لن  احلقيقي  فلسطني  األسدي، ألن طريق  احملتل  مناهضة ومقاومة 
دمشق الفيحاء، وكل طغاة العرب، من أجل امتالك البوصلة احلقة اليت ستكون وجهتها فلسطني، 
وعى ذلك بعض املتخرصني أم مل يعوه، عملوا من أجله أم مل يعملوا، فطريق احلرية واحد من القدس 

إىل دمشق إىل حلب.
الثورات واحدة من أجل احلرية، وإزاحة االحتالالت والطغاة، وهي كانت ومازالت كذلك، ويبدو 
أن استمرار احتضان علم الثورة السورية من شباب وشاابت انتفاضة األقصى، تؤشر إىل املسار 
الصحيح، وتتجاوز كل ضياعات الفصائل الفلسطينية اليت مل جتد يف الثورة السورية نسقها القيمي 
إال  فيها  نشأان وترعرعنا )كأجيال( عليها، ومل جند  اليت  الفلسطينية  الثورة  يلتقي مع فكرة  الذي 

قضيتنا املركزية األساس.
ماجيري يف القدس هذه األايم ينيبء بثورىة وانتفاضة جديدة معاصرة، سوف تزلزل أركان االحتالل 
الصهيوين، وتظهر للعامل أمجع أن التطبيع مع الكيان املغتصب ألرض فلسطني، كان خطيئة كربى، 
لن تؤيت أكلها املبتغاة، بل سيكون التاريخ كاشًفا هلا، وواضًعا إايها يف مزابل التاريخ، مع من قام هبا 

أو ساهم يف مساراهتا اآليلة للسقوط.
وسوف تبقى ثورة احلرية والكرامة وكذلك ثورة فلسطني الظافرة يف القدس وكل بقعة من فلسطني، 
فلسطني  يف  الثورة  وراايت  بذور  مابقيت  فينا  الباقي  العريب،  ربيعنا   يف  ومتوقدة  مشعة  منارات 
وسورية وكل بقاع العامل العريب، الذي انتفض منذ عشر سنوات ونيف مبوجات الربيع العريب املتوالية 
املتتابعة ضد االستبداد والطغيان، وسوف تنتصر ثورات الشعوب مهما اعرتى مسريهتا من توقفات 
وانتكاسات هنا أو هناك، ألن هللا )جل يف عاله( مع الشعوب املقهورة، وال يرضى ابلظلم أبي 
حال من األحوال، والشعوب املقهورة تتعلم اليوم من جديد دروس احلرية والكرامة من شعب بيت 

املقدس وأكناف بيت املقدس حىت النصر على الطغيان.

Beni   Filistin’e götürün

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

إلى فلسطين خذوني معكم

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

بــني دمــوع هنلــة العثمــان ودموعنــا علــى هنايتهــا املأســاوية، وابتســامات مــن يعتقــل ِمــن 
املقدســيني املدافعــني عــن حــي الشــيخ جــراح واألقصــى، نقــف حنــن، املتابعــني مــن وراء 
دموعنــا، املتحســرين علــى عجــزان، علــى صــراط الايقــني مــن جديــد، تقــودان حــرة 

اتئهــة بــني االبتســام واحلــزن.
وعلــى تلــك القنطــرة، بــني ذلــك اجلــرح اجلديــد الــذي مل يــرأ مــادام املذنــب مل ينــل جــزاءه 
بعــد لســبب أو آلخــر، وهــذا اجلــرح القــدمي الــذي لــن يــرأ أبــداً مــادام هنــاك مغتصــب 
حمتــل، تتنازعنــا مشــاعر متناقضــة حــد الصــراع، ورمبــا اليــأس، فــا ينقــذان ممــا حنــن فيــه 
إال ابتســامة واثقــة زرعهــا اليقــني علــى وجوههــم، وتقامسهــا شــباب األقصــى فيمــا بينهــم 

لتزهــر كالنجــوم يف مسائنــا املعتمــة الــي اعتــادت انطفــاء اآلمــال. 
مل تعــد هنلــة بيننــا. هــذه هــي احلقيقــة الوحيــدة الثابتــة ضمــن كل املتحــوالت الــي حتاصــر 
مبيوعتهــا إرهاصــات ونتائــج املأســاة الــي اســتوقفتين فيهــا نقطتــان. األوىل، تغاضــي 
النــاس الــي اتبعــت وشــهدت مأســاة هــذه الطفلــة عــن معاانهتــا دون أن حيركــوا ســاكناً 
جتاههــا ولــو بكلمــة. والثانيــة، احلمايــة الــي يوفرهــا لــأب اجملــرم انتمــاؤه لفصيــل حمســوب 
علــى جهــة مــا علــى األرض. ومــن هاتــني النقطتــني تطــل علينــا حقيقــة ميكــن أن تعتــر 
اثبتــة هــي األخــرى، وهــي أن الســنوات العشــرة مــن العــذاب واألمل واملعــاانة، واخلــروج 
ضــد الظــامل والوقــوف يف وجــه الطغــاة، مــا زالــت جمــرد كلمــات نســطرها علــى صفحــات 
املقاالت لنفاخر ببطوالت ورقية، أو نرصفها شــعراً نتغىن به يف املناســبات الثورية، أو 

نطلقهــا خمــدراً مــن وراء امليكروفــوانت لنســكت هبــا الواقــع الــذي يشــي بغــر مــا أنمــل. 
فمــع كل مأســاة، نكتشــف أننــا مــا زلنــا عنــد املربــع مــا قبــل األول. مربــع الامبــاالة، 
مربــع »مــا دخلــين«، مربــع »منشــي جنــب احليــط«، وهــو املربــع الــذي أســقط حــق هنلــة 
يف حيــاة تليــق بطفولتهــا خــارج ذلــك القفــص املعــدين الــذي التهــم براءهتــا، وأســقط 

الكثــر مــن األوهــام الــي كنــا نظنهــا ابتــت ثوابــت عنــدان. 
احلــدث الوحيــد الــذي ينقلنــا جمــدداً إىل املربــع األول، مربــع الثــورة علــى اخلــوف وتكســر 
صنــم الصمــت، هــو مــا تبــوح بــه فلســطني، مــا تعلنــه القــدس، مــا يرفعــه األقصــى، ومــا 
يشــهده حــي الشــيخ جــراح اآلن. لــن أقــف عنــد التخــاذل العــريب إذ مل يعــد حيمــل 
جديــداً، ولــن أتنــاول الصمــت الــدويل فهــو ليــس مبفاجــأة، ولــن أديــن أبي عبــارات 
مــا يقــوم بــه أحفــاد اهلاغــاان )الدفــاع( واألرجــون )املنظمــة العســكرية القوميــة( وشــترن 
)ليحــي أو حماربــون مــن أجــل إســرائيل( وغرهــم، ولــن أشــجب زعيمــاً أو أديــن رئيســاً 
أو أشــتم أمــراً، ولــن أتســاءل أيــن اجلامعــة أو املؤمتــر أو جملــس األمــن أو األمــم املتحــدة، 
بــل ســأقف عنــد تلــك االبتســامة ألهتــف هلــا وحدهــا وأحيــي محلتهــا، فلقــد هزمتهــم. 
هزمتهــم هــذه االبتســامة مجيعــاً وأذلــت غرورهــم. ســأقف عندهــا وأمــأ انظــري هبــا ألهنــا 
الوحيــدة الــي زعزعــت الشــك الــذي تلبســين إزاء العــدل علــى هــذه األرض، وألهنــا 
الوحيــدة الــي أرجعــت يل يقيــين ابنتصــار كل القضــااي املعلقــة، الصغــرة منهــا والكبــرة. 
العنــف  للطــاق ومفهــوم  الســلي  األثــر االجتماعــي  النظــر عــن  بغــض  ماتــت  هنلــة 

األســري وحيونــة اإلنســان. واملقدســيون عاشــوا بغــض النظــر عــن براغماتيــة املواقــف 
السياســة. وأنســنة  اللحظــة  اســتغال  واالتصــاالت وحســن 

هنلــة ماتــت دون أن تعــرف أن العيــد يعــين مابــس جديــدة وعيديــة وأحضــان تتلقفهــا 
وقبــات يطبعهــا علــى خديهــا الصغريــن عــادة والــد عطــوف وأم رؤوم، لتعيــش هنــاك 
يف عــامل آخــر ينســيها عاملنــا الظــامل الــذي قضــت بــني ظهرانيــه ســت ســنني. ومعتقلــو 
بــه، لكنهــم  العــدو دون أن يســتمتعوا  العيــد وراء قضبــان  الشــيخ جــراح ســيمضون 

سيســتمتعون إبغاظــة الســجان بــكل أتكيــد. 
الفــرق بــني املشــهدين أن هنلــة ماتــت دون أن تعــرف االبتســام فأبكتنــا حــزانً، وهــؤالء 

عاشــوا وعلمــوان كيــف يبتســم املنتصــر فأبكــوان فرحــاً. 

محمد أمين الشامي 

بين بكاء وبكاء

كاتب سوري

بــرأي ورأي الكثريــن ال ميكــن الفصــل وال أبي شــكل مــن األشــكال 
بــني الوضــع اللبنــاين والوضــع الســوري، أو بــني مــا جيــري يف لبنــان 
ومــا جيــري يف ســورية وذلــك ألســباب كثــرة ليــس أقلهــا أن لبنــان 
وســورية مهــا أصــًا بلــداً شــامّياً واحــداً، و عمليــة ســلخ لبنــان عــن 
أتــت يف ســياق مرحلــي ملخطــط طويــل األمــد وقــد  ســورية األم  
ليشــكل منوذجــاً  لبنــان ومــن مث هتيئتــه  بفصــل  املخطــط  هــذا  بــدأ 
يف احملاصصــة الطائفيــة حيــث ميكــن تطبيقــه فيمــا بعــد علــى أجــزاء 
أخــرى حمايــدة للكيــان اإلســرائيلي اســتكمااًل ملخططهــم.  فاملوضــوع 
مل ولــن يقــف عنــد لبنــان. اخلطــة كمــا أســلفت مــن وجهــة نظــري 
هــي تطبيــق النمــوذج اللبنــاين علــى مناطــق ســورية بعــد ســلخها عــن 
الوطــن األم وإقامــة )دويــات الطــوق الطائفيــة( والــي يفــرتض أن 
تشــكل فيمــا بعــد جــدار فصــل بــني هــذا الكيــان احملتــل وبــني حميطــه 
العــريب الســين الواســع والــذي -مــن وجهــة نظرهــم طبعــًا- جيــب أن 
يُبَعــد عــن حــدود هــذا الكيــان احملتــل. وقــد بــدأان نــرى إرهاصــات 
تلــك احملــاوالت يف اجلنــوب الســوري وحتديــداً يف منطقــي حــوران 
وجبــل العــرب. ال شــك أن نظــام أســد هــو ليــس ببعيــد عــن هــذا 
املخطــط بــل هــو جــزء رئيســي منــه وهــذا أحــد أهــم أســباب إطــاق 
املقاومــة  لبنــان والتغاضــي عــن جرائمــه حبــق  يــد األســد األب يف 
الفلســطينية احلقيقيــة. و«جمــزرة تــل الزعــرت« خــر شــاهد علــى ذلــك. 
الســوريني ومســامهته  االبــن يف ســورية. وجمــازره حبــق  يــد  وإطــاق 
يف متزيــق ســورية وبيــع قســم كبــر ورهــن اآلخــر أيضــاً خــر شــاهد 

وأوضــح دليــل.

واالقتصاديــة  السياســية  اإلنعــاش  أبانبيــب  دعمــه  عــن  انهيكــم 
والعســكرية كلمــا شــارف علــى الســقوط، تلــك هــي املعادلــة فاملؤامــرة 

كبــرة ومتشــعبة علــى هــذه األمــة.
هــذه  الداخلــي وســأترك  اللبنــاين  االقتصــادي  أتعمــق ابلوضــع  لــن 
املســألة ملــن هــم أدرى مــين هبــا وحبيثياهتــا لكــين ســأتطرق إىل اجلــزء 
املتعلــق ابلوضــع السياســي الســوري. مــن وجهــة نظــري فــإن األســوأ 
علــى  يقتصــر  لــن  شــامل  اهنيــار  شــفا  علــى  ولبنــان  بعــد.  مل أيت 
االقتصاد وحده. والســبب الرئيســي لأزمة املتفاقمة هو عدم وجود 
سياســة متكاملــة ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة، إىل جانــب غيــاب 

اإلرادة السياســية احلقيقيــة الجيــاد حلــول جذريــة.
وقــد ابت اجملــال مفتوحــاً لكافــة االحتمــاالت، فالطبقــة السياســية 
مازالــت تتاعــب مبصــر الشــعب والبلــد عمومــاً. وهــي غــر مســتعدة 
حقيقــة لتقــدمي أي تنــازالت مــن أجــل  حتســني الوضــع االقتصــادي 
اللبنانيــني ويهــدد ابنفجــار  علــى  الــذي أصبــح عبئــاً  واالجتماعــي 

شــامل«.
ال ميكنــين يف هــذا املقــام أن أفصــل بــني تصرحيــات »جــران ابســيل« 
حــول مســرحية »االنتخــاابت الرائســية الســورية« وبــني تصرحيــات 
»ميشــيل عــون« األخــرة وهجومــه علــى تركيــا ووســم الدولــة العثمانيــة 
فــكا  األرمــن  حبــق  اجملــزرة  ارتــكاب  مســؤولية  وحتميلهــا  ابلظلــم 
التصرحيــني مت إعدادمهــا خــارج حــدود لبنــان وتلقينهمــا للمتحدثَــني.
مل يعــد هنــاك جمــال للمجاملــة أو للمواربــة وأصبــح لزامــاً علينــا أن 
نســمي األشــياء أبمسائها، واليوم إن أردان أن أنخذ فكرة عن حجم 

وقــذارة هــذه املؤامــرة الــي تســتهدف العــرب الســنة حتديــداً  فلننظــر 
إىل مــا مجــع ميشــيل عــون مــع حســن نصــرهللا مــع جــران ابســيل مــع 
بشــار البهــرزي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحالــف مل يثمــر عــن 
شــيء إجيــايب للبنــان وهــذا ليــس كامــي أان بــل جــاء مؤخــراً يف بيــان 
رمســي ل »التيــار الوطــين احلــر«، الــذي أسســه عــون حيــث جــاء يف 
البيــان :  »إن تفامهنــا وتنســيقنا مــع »حــزب هللا«، »مل ينجــح يف 

مشــروع بنــاء الدولــة« بعــد مــرور 15 عامــاً علــى توقيعــه.!«
وهــذا يدلــل علــى أن اهلــدف مــن هــذا التحالــف ليــس ملصلحــة الدولة 
اللبنانيــة إمنــا للوقــوف بوجــه التيــارات الســنية يف لبنــان وعرقلتهــا وعــدم 
السماح هلا ابستام زمام املبادرة وهذا ابلضبط هو القاسم املشرتك 
الــذي حافــظ علــى عاقــة الفرقــاء علــى الرغــم مــن عــدم انســجامهم  
إيديولوجيــاً، وإال مــا الســر وراء اإلبقــاء واحملافظــة علــى عاقــة فاشــلة 

ملــدة  15 عامــاً .؟!
وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق ذكــره فــأان لســت متشــائماً، إمنــا هــي 
مرحلــة متحيــٍص لأمــة ال بــد منهــا وذلــك لفــرز اخلبيــث عــن الطيــب، 
ســليمة  أســٍس  إىل  املقبلــة حباجــة  فاملرحلــة  الصــاحل.  عــن  والطــاحل 
متينــة خاليــة مــن االخرتاقــات كــي تتمكــن هــذه األمــة العظيمــة مــن 

النهــوض جمــدداً والوقــوف حيــث مكاهنــا الطبيعــي بــني األمــم.

محمد علي صابوني

لبنان وسورية: التوأم السيامي

كاتب سوري
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دخلت منطقتنا العربية والشــرق األوســط ككل مســار حقبة جديدة بعد توقيع 
اإلمــارات والبحريــن اتفاقــي التطبيــع املشــبوه للعاقــات مــع الكيــان الصهيــوين 
يف واشــنطن منــذ أقــل مــن عــام، وهــو مــا مســي بـ«اتفاقــات أبراهــام« إهنــا اخلطــوة 
الــي قّوضــت اإلمجــاع العــريب بشــأن القضيــة الفلســطينية أكثــر ممــا هــو مقوضــاً 
)كامــب ديفيــد، أوســلو، وادي  الــذُل رابعيــاً  وابئًســا واتبعــاً، ليصبــح معهــا 
عربــة، أبراهــام( ضمــن مســار التطبيــع، املدعــوم غربيــاً، مــع الكيــان الغاصــب، 
وهــم مجيعــاً ال حققــوا ســاماً وال حافظــوا علــى مــاء وجوههــم القميئــة، فهــا هــي 
انتفاضــة األرض احملتلــة يف فلســطني بـ«القــدس وحــي الشــيخ جــراح« تؤكــد زيــف 
ما ادعوا، وانكشــاف عمالتهم وتبعيتهم مجيعاً لســرديٍة صهيونية كاذبة وخمادعة 
مؤداهــا أن »إســرائيل قلعــة احلداثــة والدميوقراطيــة والســد املنيــع يف مواجهــة  مــا 
مســي ابإلرهــاب اإلســامي«!، إهنــا ســردية تتاقــى وتتقاطــع وختــدم ســردية أكثــر 
كــذابً وخماتلــة، وهــي الســردية الصفيونيــة أبن »مــايل إيــران جــزء مــن حلــف 
العربيــة  املمانعــة ومقاومــة اإلمرايليــة والصهيونيــة«!، وقــد كان علــى شــعوبنا 
وترعامهــا  دوليــاً،  املدعومتــني  الســرديتني  هلاتــني  رهينــة  تكــون  أن  واالســامية 
اإلمرايليــة بشــى وســائل الرعايــة.  اهلزميــة احلقيقيــة ألي أمــة أو شــعب هــي 
القبــول بســردية العــدو، فالنصــر بوابتــه العصيــان اإلبســتمولوجي للتحــرر املعــريف 
وتصفيــة اســتعمار عقولنــا أواًل، عــرابً ومســلمني، لنقــدر علــى فهــم مشــكاتنا 
خــر احمللــي 

ُ
مبــرااي عقولنــا ال مبــرااي عقوهلــم، ذلــك فقــط مــا يصنــع الفــارق بــني امل

كطابــور خامــس واملقــاوم احلقيقــي املدافــع عــن الوجــود وتقريــر املصــر، وهــذا 
هــو الــدرس ابلــغ األمهيــة النتفاضــة القــدس وحــي الشــيخ جــراح يف هــذه اآلونــة.
علــن، رمبــا حــان وقــت 

ُ
أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن التحالــف الغــريب اإليــراين غــر امل

جتديد هذا التحالف بصيغ وشروط جديدة، أو حى إعان هنايته؛ ورمبا حان 
الوقــت ملعــادالت جديــدة يف املنطقــة؛ لكــن املوضــوع برمتــه ليــس ألجلنــا، فلقــد 
دفــع كٌل مــن شــعبنا الســوري وشــعبنا الفلســطيين أمثــاانً ابهظــة ال تقــدر ابألرقــام 
عندمــا اشــتغل ومــارس نظــام االســتبداد األســدي يف الســبعينات والثمانينــات 
علــى مهروجــة وأدلوجــة مــا مســي »دور ســورية اإلقليمــي«، ودفعــا أمثــاانً أكــر 
عنــد ســقوط هــذا »الــدور« وحتــول ســورية إىل »بلــد- ســاحات« لصراعــات 
إقليميــة ودوليــة مثلمــا ندفــع اليــوم، مرتــني أيضــاً، أمثــاانً ال توصــف لاتفــاق 
لغــى، مــرة عنــد إبرامــه، حيــث تــرك »أوابمــا« الســوريني فريســة 

ُ
النــووي اإليــراين امل

للسياســات اإلمرايليــة: األمركيــة والروســية واإليرانيــة الصفيونيــة، وليدفعــا اليــوم 
أمثــاانً أكــر بعــد إلغائــه متهيــداً لتعدياتــه، ألن إيــران لــن تــرد إال يف الســاحة 
الســورية وعلــى حســاب الســوريني، وهــا هــم الصهاينــة أيضــاً يــردون هــذه األايم 
يف ســاحات األقصــى مبواجهــة الفلســطينيني العــزل؛ إيــران الصفيونيــة وإســرائيل 
الصهيونيــة يصطدمــان يف أرض العــرب، كل منهمــا ينتصــر ملشــروع كهنــويت 

أســطوري عنصــري عــدواين إابدي.
شــعب ســورية يُبــاد مثلمــا يُبــاد شــعب فلســطني، والســطو علــى شــيعة العــرب 
وإحلاقهــم مبشــروع تطييــف عــدواين علــى أمتهــم ال خيتلــف يف شــيء عــن خمطــط 
الســطو علــى يهــود العــرب وإحلاقهــم مبشــروع تطييــف وإابدة أمتهــم العربيــة، 
فلســطني جــرى وجيــري  والذاكــرة يف  التاريــخ  ُتدّمــر وتطمــس عمائــر  ومثلمــا 
إابدة عمائــر التاريــخ والذاكــرة يف ســورية! وكذلــك يتــم التحكــم مــن الصهيونيــة 

والصفيونيــة هبندســة االنتخــاابت يف كٍل منهمــا.
مثلمــا نســمع يوميــاً مســاطيل الصهيونيــة يتوعــدون العــرب ابلثــأر الــذي هتــرف 

بــه أســاطر أزمنــة التوحــش القبلــي املتســربل ابلديــن؛ فإننــا ننــام ونصحــى يف 
ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق علــى هــذاين مســاطيل الصفيونيــة وماليهــا الذيــن 

يتقيــؤون أســاطر مــن أزمنــة التوحــش الشــعويب!
»الفرجنــة« كان  تفكيــك كيــاانت  أن  األيــويب«  الديــن  مــن »صــاح  تعلمنــا 
مدخلــه الرئيــس، التحــرر مــن ســردية الغــزاة الذيــن كانــوا يرفعــون الصليــب للســطو 
علــى املســيحيني العــرب، قبــل الســطو علــى أمتهــم، يــوم خــاض ’صــاح الديــن‘ 

املعركــة حتــت راايت مواجهــة الغــزاة الفرجنــة، كان النصــر والفتــح املبــني.
كذلــك اليــوم ليســت معركتنــا مــع يهــود العــامل؛ ولســنا مســتعدين خلســارة مــا 
تبقــى مــن أحــرار اليهــود، بــل نعتــر اخنراطنــا يف مقاومــة الصهيونيــة إمنــا هــو أيضــاً 
حتريــر جلميــع اليهــود مــن غيتــو الصهيونيــة؛ وعلــى نفــس الدرجــة أييت رفضنــا 
للتضليــل الصفيــوين الــذي يزعــم حتريــر فلســطني علــى مجاجــم أطفالنــا وخــراب 
وحــدة نســيج أمتنــا، وخــراب مدننــا وذاكرتنــا التارخييــة الــي تبــاد مــن علــى وجــه 

األرض!!!
لســنا أعــداء للشــعوب اإليرانيــة، بــل هــم حلفــاؤان وحنــن حلفاؤهــم، يف معركــة 
التحــرر مــن آخــر الكهنــة املتأهلــني ابســم األســاطر الظاميــة العدوانيــة الشــوفينية 

املتوحشــة هنــا وهنــاك: اثلــوث الصهيونيــة والوهابيــة والصفيونيــة.
أضلعنــا،  وســاحهم  يقتتلــون  اهلمــج  الغــزاة  حمتلــة،  فلســطني  حمتلــة،  ســورية 
وهدفهــم أمتنــا الــي حيكمهــا فيشــي خائــن بــكل موطــن عــريب، وضــٌع كابوســي 
ولكــن ُحــّق ملــن يقاومــوا أن أيملــوا يف النصــر، ووحدهــم اليــوم: الشــعب الســوري 
والفلســطيين والعراقــي واللبنــاين واليمــين ميثلــون الشــرعية ومقاومتهــم للصهيونيــة 

والصفيونيــة معــاً هــي املشــروعة.

عبد الباسط حمودة

حقائق تفقأ عيون ناكريها

كاتب سوري

مل يكــن مســتغرابً موقــف اجلكومــات العربيــة ممــا جيــري يف ســاحات األقصــى 
الذي اتسم ابلتجاهل والصمت، فيما قوات اإلحتال الصهيوين تزداد وقاحة 
وصلفــاً جتــاه الفلســطينيني أصحــاب األرض وخاصــة يف القــدس الشــريف، فبعــد 
سلســلة اهلرولة ابجتاه التطبيع الي مّيزت الشــهور األخرة وغياب االســرتاتيجية 
العربيــة جتــاه قضاايهــا املركزيــة واملصريــة، وحالــة اإلســتاب الرهيبــة الــي بــدت 
عليهــا السياســة العربيــة، األمــر الــذي جعــل كًا مــن إيــران وإســرائيل تــزدادان يف 

اإلمعــان ابلتغــّول وإذالل األمــة.
لكــن حســاابت املتآمريــن علــى األمــة ليــس شــرطاً أن تكــون علــى صــواب، 
فمــا يــزال يف هــذه األمــة مــن حيمــل قلــب عمــر وســيف خالــد وتصميــم صــاح 
عــورة  تكشــف  أن  الســوري  الشــعب  تضحيــات  اســتطاعت  وكمــا  الديــن، 
النظــام الرمســي العــريب وختاذلــه يف نصــرة هــذا الشــعب العظيــم بــل وتواطئــه مــع 
اجملــرم بشــار الكيمــاوي، هاهــم املقدســيون األبطــال يكملــون مســرة الفضــح 
املســجد  رحــاب  يرفعــوا يف  ومل  الغاصــب  الصهيــوين  احملتــل  بوجــه  وينتفضــون 
األقصــى ســوى علــم الثــورة الســورية إعــاانً منهــم أهّنــم مــن رحــم هــذه األمــة الــي 
أجنبــت الشــهيد عبــد الباســط الســاروت وقافلــة الشــهداء الذيــن رووا بدمائهــم 
أرض الشــام الــي كــم مــّر عليهــا مــن الغــزاة ومالبثــوا أن طــردوا منهــا شــّر طــردة.
حــني خــرج الســوريون ابملظاهــرات الســلمية يف بدايــة الثــورة كانــت بوصلتهــم 
واضحــة وهتفــوا » ابــن احلــرام .. ابع اجلــوالن« ، ارتعــدت فرائــص الكيــان 
اإلســرائيلي وعلمــوا مــدى خطــورة هــذه الثــورة علــى مســتقبل دويلتهــم املصطنعــة، 

فعملــوا املســتحيل كــي التنتصــر الثــورة وضغطــوا علــى الرئيــس األمركــي آنــذاك 
) أوابمــا( كــي اليســقط حارســهم الــويف يف دمشــق، وجلبــوا زابنيتهــم مــن كّل 
األصقــاع ليقاتلــوا الشــعب الســوري األعــزل وحياصــروه وجيّوعــوه ويطــردوه مــن 
أرضــه كــي يبقــى األســد. مل يــدر خبلدهــم أن الثــورة الســورية مل تكــن لســورية 
وحدهــا وال لشــعبها فقــط، بــل كانــت لــكل األحــرار يف املنطقــة وملهمــة للعــامل 
أمجــع، وهاهــي القــدس وســائر الفلســطينيني يؤّكــدون ذلــك ويرفعــون علــم الثــورة 
وحيــداً يف مســاء القــدس للداللــة علــى أن الثــورة تعنيهــم هــم أيضــاً وأن العــدو 
واحد واملصر واحد، وال غرابة أن نســمع أهازيج الســاروت يف أســواق القدس 

القدميــة وهــي تشــحذ اهلمــم وترفــع املعنــوايت لتعانــق الســماء.
الــذي زرعــه  نعــم مازالــت بوصلــة الشــعب العــريب تشــر إىل العــدو احلقيقــي 
الغــرب كجرثومــة تعبــث جبســد األمــة، ورغــم انبطــاح احلــكام العــرب ورضوخهــم 
لــإرادة الصهيونيــة إاّل أهنــم مل يســتطيعوا هزميــة الشــعوب العربيــة الــي صنعــت » 

الربيــع العــريب« وســتصنع ربيعــاً آخــراً بنكهــة النصــر واحلريــة.
كنــت ألتقــي ابألصدقــاء الفلســطينيني يف اجلامعــة أايم الثمانينــات بدمشــق، 
وكــم مــن مــرّة جتادلنــا خبصــوص النظــام الســوري الــذي كان يتصــّدر مــا كان 
يطلــق عليــه » جبهــة الصمــود والتصــّدي«، وكنــت أقــول هلــم لــن حتــّرر فلســطني 
إذا مل تتحــرر شــعوب دول الطــوق وخاصــة الشــعب الســوري، ألّن مــن حيمــي 
هــذا الكيــان ليــس جيــش اإلحتــال وإمنــا أنظمــة العمالــة وعلــى رأســهم نظــام 
األســد، وتوالــت اخلطــوب حــى جــاء اليــوم الــذي ســقطت فيــه ورقــة التــوت 

عــن حلــف املمانعــة وبــدا للقاصــي والــداين زيــف شــعاراهتم وخبــث راايهتــم، وأّن 
» طريــق القــدس« الــذي اتجــروا بــه لتريــر جرائمهــم وجمازرهــم حبــق الشــعب 
الســوري والعراقــي واليمــين واللبنــاين، مل يكــن بعيــداً ليتوهــوا عنــه! ومل يكــن حيتــاج 
ــدوا تلــك  لراايهتــم الطائفيــة البغيضــة! ومل يكــن يتطّلــب كّل هــذه اجلماجــم ليعّب
الطريــق! لقــد كان الطريــق واضحــاً ســار عليــه مــن كانــت بصرهتــم حاضــرة 
فــوق  ورفــرف  العلــم  مــا كان وصــل  وإاّل  الشــمس،  واضــح وضــوح  وهدفهــم 
املســجد األقصــى. إهّنــا إرادة األمــة الــي التقهــر، وهــذا مادفــع الرئيــس الفرنســي 
اللبنانيــني حتّذرهــم  ) ماكــرون(  إلرســال رســالة شــديدة اللهجــة للسياســيني 
مــن مغبــة العرقلــة يف تشــكيل احلكومــة والتهديــد بعقــوابت تطاهلــم يف حــال 
تنّصلهــم مــن وعودهــم الــي التزمــوا هبــا، ولعــّل تصرحيــات اخلارجيــة األمركيــة 
األخــرة حــول نظــام األســد وإعــان الرئيــس )جــو ابيــدن( متديــد حالــة الطــوارئ 
خبصــوص ســورية، ووصــف النظــام أبنـّـه ابت يشــّكل خطــراً علــى األمــن القومــي 
األمركــي، وأبنّــه يعيــق عمليــة إعــادة اإلعمــار يف العــراق. كّل ذلــك يؤّشــر إىل 
أن الغــرب ابت قلقــاً جــداً مــن اإلحتقــان الشــعي يف املنطقــة، وقــد ختــرج األمــور 
عــن الســيطرة بعــد أن جتــاوز حلــف املمانعــة كّل اخلطــوط احلمــراء والصفــراء 
وصــار منبعــاً لتصديــر املخــدرات واألزمــات وكّل أشــكال الدمــار يف املنطقــة، 
مــن أجــل أن تنعــم إســرائيل ابإلســتقرار. فهــل حصلــت فعــًا علــى اإلســتقرار؟ 
أم أهّنــا فشــلت حــى يف التطبيــع ليــس مــع األنظمــة احمليطــة بــل حــى يف داخلهــا، 

واملقدســيون يشــهدون.

ياسر الحسيني 

المقدسيون واألقصى في وجدان الثورة 

كاتب سوري
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مقاال

مرحلة جديدة من التغير الدميوغرايف تتم يف شــرق الفرات إنطاقاً من مدينة القامشــلي 
الــي تتخذهــا قيــادات الــــ PYD مركــزاً حلراكهــا السياســي، والخيفــى علــى الكثريــن أن 
هــذه املدينــة الــي تعترهــا معظــم األحــزاب الكرديــة مركــزاً إدارايً ملــا تتداولــه يف أدبياهتــا 
بــــ)روج آفــا( أو كردســتان الغربيــة. فهــذه املدينــة الــي كانــت تدعــى نصيبــني اجلديــدة 
بــدأت احليــاة فيهــا عــام 1922م حيــث كان الوجــود فيهــا جتــاري فقــط والــذي قــارب 
العشــرين دكان مبنيــة مــن الــرتاب والتنــك، ويف آب-عــام 1926 بــدأت قوافــل اهلاربــني 
مــن الفرمــان والســفر برلــك العثمانيــة، تصــل إليهــا ليصــل عــدد ســكاهنا، ثاثــة االف 
نســمة، ويف عــام 1936م كان عــدد ســكاهنا قــد وصــل إىل عشــرين الــف نســمة وهــم 
مــن العــرب واآلشــوريني والكلــدان واملســيحيني والحقــاً اليهــود، وبــدأ التواجــد الكــردي يف 

هــذه املدينــة متأخــراً مــع منتصــف اخلمســينيات.
وإن كان ظهــور قــوات الــــ PYD قــد بــدأ يف شــرق الفــرات عامــة ويف مدينــة القامشــلي 
خاصــة، بدعــم مــن عصــاابت األســد وأجهزتــه األمنيــة، يف حماولــة لتجنيــد الفــرع الســوري 
مــن حــزب العمــال الكردســتاين للحيلولــة دون متكــني أبنــاء املنطقــة مــن إهنــاء ســيطرته 
علــى املنطقــة الغنيــة ابلثــروات الطبيعيــة، والــي تعتــر أحــد أهــم مصــادر املــوارد الطبيعيــة 
األمريكــي كجهــة  الطــرف  الاحقــة ودخــول  األحــداث  تطــورات  أن  إال  ســورية.  يف 
داعمــة رئيســة هلــذه القــوات وخاصــة يف املعــارك ضــد قــوات داعــش، بعــد فشــل مشــروع 
إثــر رفضهــا اخلضــوع  املخابــرات األمركيــة يف جتنيــد الفصائــل الســورية هلــذا املشــروع 
للشــروط األمركيــة املتضمنــة مقاتلــة داعــش فقــط وإعتبــار عصــاابت األســد ليســت 

أولويــة.
فبعــد ســيطرت قــوات الـــ PYDعلــى معظــم مرافــق املدينــة ماعــدا املربــع األمــين الــذي 
تتواجــد فيــه األفــرع األمنيــة مــع ســكن ضبــاط مــن قــوات عصــاابت األســد املتواجــدة يف 
أطــراف املدينــة واجملمــع اإلداري واملشــفى الوطــين، إضافــة ألحيــاء طــي وحلكــو والزهــور 
والي كانت حمور الصراع يف األايم املاضية متهيداً للسيطرة الكاملة على املدينة وممارسة 
التطهــر العرقــي فيهــا مــن خــال عمليــات تكريــد التعليــم وفــرض األاتوات علــى مجيــع 

مل ينعــم الشــعب الســوري منــذ  ظهــور ســورية كدولــة مســتقلة ابنتخــاابت 
حــرة ونزيهــة إال يف فــرتات قصــرة ومتباعــدة، ومــع ذلــك فقــد شــاهبا الكثــر 
مــن االنتقــادات، ففــي عــام 1918 مــع إعــان اســتقال ســورية حبدودهــا 
الطبيعيــة }ســورية الكــرى الــي تضــم ســورية احلاليــة ولبنــان وفلســطني وشــرقي 
األردن{ تشــكل املؤمتــر الســوري األول الــذي كان مبثابــة مجعيــة أتسيســية 
ترســي حيــاة دميقراطيــة جديــدة يف ســورية، فأقــرت الدســتور وشــكل احلكــم 
كملكــي دســتوري وتوجــت األمــر فيصــل ابــن احلجــاز ملــًكا علــى ســورية 

وأجــرت انتخــاابت نيابيــة مثلــت مجيــع األقطــار.
    مايهمنــا هنــا ماجــرى وجيــري يف ســورية منــذ اســتفراد البعــث يف احلكــم 
احلقيقيــني،  الثــورة  أصحــاب  حلفائــه  مــن  ختلصــه  بعــد  عــام 1963  منــذ 
وتشــريعية  تنفيذيــة  مؤسســات  تعيــني  علــى  احلــني  ذلــك  مــن  النظــام  دأب 
ابلتعيــني، فــكان أواًل جملــس قيــادة الثــورة الــذي مثــل }الشــرعية الثوريــة حســب 
رؤيــة البعــث{ الــذي اليعــرتف بصنــدوق االقــرتاع كونــه نتــاج الدميقراطيــات 
الغربية،حــى جــاء انقــاب 16 تشــرين الثــاين / نوفمــر علــى يــد عســكر 
حافــظ األســد الــذي أهنــى حكــم احلــزب وزج بزعمائــه يف الســجن لســنني 
طويلــة، مــع أنــه بقــي يتلطــى وراء احلــزب وشــعاراته، ليؤســس حلكــم عســكري 

مرافــق احليــاة بدعــوى الضرائــب والرســوم دون تقــدمي أيــة خدمــات تذكــر وإنتهــاءاً بفــرض 
اخلدمــة العســكرية ضمــن تشــكياهتا املتعــددة علــى مجيــع شــبان املدينــة. حيــث مارســت 
قــوات الــــ PYDمنــذ بدايــة دعمهــا مــن عصــاابت األســد عمليــة التطهــر العرقــي يف 
ريــف اجلزيــرة الســورية، وهــو ماوثقتــه التقاريــر الدوليــة، نظــراً لتوافــق ذلــك مــع سياســات 
عصــاابت األســد يف تصفيــة املناطــق الــي كانــت تعتــر احلاضنــة الشــعبية للثــورة يف ريــف 

اجلزيــرة الســورية. 
فقــد قامــت قــوات »أســايش« التابعــة لــإدارة الذاتيــة الكرديــة بعــد معــارك دامــت ســتة 
أايم، بفــرض ســيطرهتا علــى أحيــاء طــي والزهــور واخلليــج وحلكــو مــن مدينــة القامشــلي 
األحيــاء  هــذه  أبنــاء  مــن  املشــكلة  القــوى  وحاولــت  عربيــة،  عائــات  تقطنهــا  والــي 
الدفــاع عنهــا بعتادهــا املتواضــع، لُيفــرض عليهــا االنســحاب إىل خــارج املدينــة، حيــث 
كانــت املفاوضــات الــي تولتهــا القيــادة العســكرية يف مطــار القامشــلي، قــد نقلــت إىل 
املقاتلــني العــرب املدافعــني عــن هــذه األحيــاء، التوصــل إىل إتفــاق ينــص علــى خروجهــم 
أبســلحتهم خلــارج املدنيــة، وإنســحاب قــوات الــــ PYDودخــول قــوات متثــل الشــرطة 
املدنيــة للحكومــة الســورية لتأمــني عــودة املدنيــني املهجريــن إىل بيوهتــم. إال أنــه، وبعــد أن 
أتكــدت الشــرطة العســكرية الروســية مــن عمليــة انســحاب املســلحني العــرب املدافعــني 
عــن هــذه األحيــاء، أدخلــت عناصــر الـ»أســايش« وســلمتهم األحيــاء. يف الوقــت الــذي 
حافظــت فيــه خمابــرات عصــاابت األســد علــى مبنيــني يشــكان مربــع أمــين صغــر يف 

وســط هــذه األحيــاء.
وتعتــر املعــارك الــي متــت يف املنطقــة القريبــة مــن متركــز الفــوج 54- قــوات خاصــة العائــد 
لعصــاابت األســد، املتمركــز يف تــل طرطــب جنــوب القامشــلي والــذي قامــت عصــاابت 
األســايش بتصفيــة أحــد ضباطــه أبكثــر مــن 15 طلقــة وكســر رجلــه وتعذيبــه، بعــد أن 
 ،PYDوصــل ألحــد حواجزهــم، وعــدم تفاعــل هــذه القــوات وجلمهــا لعصــاابت الــــ
هــي دليــل علــى تســليم الســيطرة علــى املنطقــة للقــوات الكرديــة متهيــداً لعمليــة هتجــر 
ســكاهنا كمــا فعلــت مــع القــرى الكثــرة يف منطقــة اجلزيــرة الســورية، وابلتــايل التخلــي عــن 

فــردي مازالــت البــاد تئــن حتــت وطئتــه إىل اآلن.
    بــدأ النظــام اجلديــد حكمــه ابحتــاد شــكلي أمســاه احتــاد اجلمهــورايت العربيــة 
مــع انقــايب آخــر يف مصــر انقلــب علــى الشــرعية أيًضــا هــو أنــور الســادات 
صاحــب كمــب دافيــد، ومــع حاكــم ليبيــا. ابســتفتاء عــام علــى االحتــاد وعلــى 
رائســة قائــد االنقــاب حافــظ األســد وعــني جملس«شــعب« ضــم عــدًدا مــن 
ممثلــي أحــزاب املعارضــة الــي اتفقــت معــه علــى حــوار إلقامــة »جبهــة وطنيــة 
تقدميــة »مث بعدهــا بعامــني بعــد إقــرار دســتوره عــام 1973بــدأت املســرحيات 
االنتخابيــة، ابنتخــاب جملــس شــعب ضــم مــن قَبِــَل بتشــكيل اجلبهــة التقدميــة 
الــي نــص الدســتور علــى أهنــا تقــود الشــعب واجلبهــة وأن حــزب البعــث هــو 

القائــد يف الدولــة واجملتمــع.
املغلقــة  التقدميــة  اجلبهــة  بقوائــم  الشــعب  االنتخــاابت جملالــس  توالــت      
بشــكل كامــل كمــا تواتــرت انتخــاابت رائســة اجلمهوريــة كل ســبع ســنوات 
والــي أصبحــت بيعــة للرئيــس األوحــد، وطبًعــا معــىن البيعــة كمــا يف الــدول 
األتوقراطيــة أهنــا الســمع والطاعــة وهكــذا أرادهــا البعــث التقدمــي، قامــت 
املهرجــاانت وســيق النــاس جمريــن لانتخــاابت وفتحــت امليزانيــات الضخمــة 
للصــرف علــى هــذه االنتخــاابت الــي شــكلت اباًب إضافًيــا للفســاد والرتبــح.

العشــائر العربيــة الصلبــة املتبقيــة يف اجلزيــرة الســورية وإعطــاء الضــوء األخضــر لعصــاابت الــــ 
PYD ابلتعــدي عليهــا يف حماولــة لتهجرهــا مــن مناطقهــا تنفيــذاً ملشــروعها اإلنفصــايل. 
وأبــرز دليــل علــى ذلــك عــدم تقــدمي عصــاابت األســد أي دعــم عســكري للمدافعــني عــن 
األحيــاء العربيــة وتركهــم ملصرهــم، كمــا أن ممثلــي عصــاابت األســد مل تفــاوض أو توقــع 

نيابــة عــن ســكان األحيــاء العــرب، وبــدا وكأهنــا طــرف اثلــث ال عاقــة لــه ابملوضــوع، 
إن مــا حــدث شــكل صدمــة يف أوســاط عشــائر قبيلــة طــي املنتشــرة جنــوب وشــرق 
القامشــلي، وســاد الغضــب يف منطــاق جتمعهــم احمليطــة مبدينــة القامشــلي والــي تبلــغ قرابــة 
20 قريــة. واهتــم أبنــاء هــذه القــرى عصــاابت األســد ابلتخلــى عنهــم وبيعهــم لـ»األكــراد« 
بعــد وعــود قدمــت هلــم بتقــدمي الدعــم الكامــل هلــم ملســاعدهتم يف الوقــوف يف وجــه قــوات 
الــــ PYDواحملتــل األمركــي. والتصــدي حملــاوالت التغيــر الدميوغــرايف وتكريــد منطقــة 
اجلزيــرة الســورية. ومــا عمليــة إســتخدام قــوات الــــ PYD األســلحة الثقيلــة مثــل قناصــة 
»زاغــروس« يف عمليــات االشــتباكات داخــل حــي طــي ضــد املدافعــني عنــه، إضافــة إىل 
رشاشــات متوســطة نــوع )يب كــي ســي( وعــدة أنــواع مــن القنابــل اهلجوميــة، يف حماولــة 
إليقــاع أكــر عــدد مــن القتلــى وفــرض عمليــة التهجــر علــى ســكان هــذه األحيــاء، 
ممــا يعــد مؤشــراً علــى بــدء عمليــة التغيــر الدميوغــرايف يف هــذه املدينــة الــي تعتــر ســورية 

مصغــرة.
يف هــذه املنطقــة الــي يتهــم فيهــا العنصــر العــريب ابالنتمــاء إىل تنظيــم داعــش، ومــن قبلهــا 
الفصائــل اإلســامية واجليــش احلــّر، فــإن أســئلٌة كثــرة تطفــو علــى الســطح ليــس هلــا أجوبــة 
حاليــاً، منهــا مــا يتعلــق حبقيقــة االشــتباكات فيمــا إذا كانــت عفويــة أم مفتعلــة، ومــن 
الــذي افتعلهــا. ويبقــى الســؤال األهــم مرتبطــاً بقــدرة مجيــع األطــراف علــى حتمــل تبعــات 
ذلــك، أو اســتعدادهم لتافيهــا ودفــع الضريبــة الازمــة. علمــاً أبن األحــداث األخــرة 
تســببت يف نفــور عــام لــدى أهــايل وأبنــاء اجلزيــرة عامــة، وتوقــع إشــعال فتنــة مفتعلــة، 
وضــرب حالــة األمــان والســلم األهلــي الــي كانــت ســائدة بــني أبنــاء مكــوانت املنطقــة 

إىل غــر رجعــة.

    مل خيتلــف األمــر يف ســورية بعــد وفــاة حافــظ األســد فجــاء وريثــه ليكــرس 
املرشــحني  بتعــدد  ليســمح  عــام 2012  دســتور  جــاء  حــى  األب  مابــدأه 
للرائســة والــي ثبــت أهنــا شــكلية وهزليــة، يعــرتف حممــد حبــش الــذي كان 
النــاس وكثــر ممــن يســمون  عضــًوا يف هــذا اجمللــس أننــا شــاركنا يف تضليــل 
علمــاء كذبــوا علــى النــاس، واستشــهد حبديــث للرســول الكــرمي معنــاه أبن 
املســلم ممكــن أن يســرق ويــزين ويقتــل ولكنــه اليكــذب، إهنــا مســرحية هزليــة 
تتكــرر كل ســبعة أعــوام.ويف  دراســة  لديفيــد شــينكر مــن معهــد واشــنطن 
لسياســات الشــرق األوســط بعنــوان: » إعــادة أتهيــل األســد اجلامعــة العربيــة 
حتتضــن منبــوًذا« ماملخصــه أن اجلامعــة قليلــة الفعاليــة فقــد علقــت عضويــة 
ســورية عــام 2012 ومل يكــن مــن عادهتــا إقصــاء اجملرمــني فقــد رحبــت ابلبشــر 
يف قمــة قطــر بعــد اهتامــه مــن اجلنائيــة الدوليــة إبابدة مجاعيــة ألكثــر مــن 500 
ألــف ســوداين يف إقليــم دارفــور، فاجلامعــة هــي جامعــة دول واجلميــع مرتكبــني 
واآلن يتحركــون إلعــادة النظــام إىل احلظــرة واحلجــج جاهــزة واتفهــة » إبعــاد 

إيــران وإخــراج تركيــا وإعــادة اإلعمــار مبــا أن النظــام انتصــر«.
أيًضــا، إهنــا ذات  املــرة  انتخــاابت حقيقيــة يف هــذه  لــن تكــون هنــاك      
املســرحية اهلزليــة علــى أنقــاض وطــن مدمــر بيــد النظــام وحلفائــه الســاعني 
إىل إعــادة أتهيلــه رغــم اجلــوع والدمــار واحلصــار ومئــآت اآلالف مــن القتلــى 
واملعتقلــني، ولــن يكــون هلــا أي أثــر إجيــايب علــى النظــام وحلفائــه، ولــن تطيــل 
هــذه املســرحية مــن عمــر النظــام الــذي بــدأ الطــوق يلتــف علــى رقبتــه مــع 
انكشــاف الكثــر مــن جرائمــه الكيماويــة وولوغــه بتهريــب وصناعــة املخــدرات 

واحلبــل طويــل.
    أي انتخــاابت وأربــع حمافظــات خارجــة عــن ســيطرة النظــام، وحمافظــات 
اجلنــوب رافضــة لــه والنتخاابتــه وأكثــر مــن عشــرة مايــني بــني مهجــر وانزح.
   لــن يكــون هنــاك يف املســتقبل وجــود هلــذا النظــام الــذي أجــرم حبــق شــعبه 

وســتكون ســورية بلــًدا حــرًا دميقراطًيــا جلميــع أبنــاء شــعبه.

د.م. محمد مروان الخطيب

نحو المزيد من التغيير الديموغرافي
في الجزيرة السورية 

أكاديمي وباحث سوري

محمد عمر كرداس

االنتخابات الرئاسية في سورية:
المهزلة مستمرة

كاتب سوري
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مقاال

ضــّج العــامل ممــا حــدث يف فلســطني خــال األايم املاضيــة، وبــني ردود الفعــل ورصــد 
األحــداث وجرايهنــا، دارت حــرب حقيقيــة داخــل جــدران املســجد األقصــى املبــارك، 
لتقلــب اآليــة خــال ســاعات مــن شــعور ابألمل إىل نشــوة الفــرح، وذلــك عــر إفشــال 
خمطــط االعتــداء علــى مقــدس مــن أهــم املقدســات اإلســامية، يف قضيــة تعتــر مــن أهــم 
القضــااي، كوهنــا حتمــل ارتباطــات ودالالت كــرى، فضــًا عــن أهنــا القضيــة املركزيــة والــي 

تتمحــور حوهلــا مجيــع األطيــاف والطوائــف.
األقصــى  املســجد  عــن  الــي ختتلــف  املعادلــة  هــذه  املعادلــة،  غــزة دخلــت علــى  نعــم 
تكتيــكاً، وختتلــف شــكًا مــن انحيــة اإلعتــداء، والــي ال ختتلــف يف فحواهــا ومضموهنــا، 
فالقضيــة الكــرى احتــال مرفــوض، واعتــداء مــدان، وإجــرام فقــد حمكمــة يف الدنيــا 
عادلــة، وســط التواطــئ الــدويل، علــى ملــف املســلمني بشــكل خــاص، الذيــن يشــهدون 
ظلمــاً يف غالــب بقــاع األرض اليــوم، عــدا مــن واىل ضمنــاً، واســُتخدم كأداة مــن قبــل 
القــوى العظمــى خلدمتهــا والــي توجــه مســار الــدول أبســرها، بواقــع مشــهود وملمــوس 

وموثــق بعيــد عــن نظريــة املؤامــرة.
حتيط يف القضية الفلســطينية بشــكل عام، وحول القدس واملســجد األقصى حتديداً لو 
أردان أن نركــز املنظــار، ملفــات عديــدة وارتباطــات ثقلهــا الزمــن، ورســختها األحــداث، 
فــإن أخذانهــا بلمحــة جنــد عناويــن االرتبــاط يتمثــل ابلديــين بدايــة، والسياســي مــروراً، 
وداللــة جغرافيــة، فضــاً عــن الشــكل الــذي أتخــذه مــن حــرب واعتــداء، فمــا الــذي 
حتتويــه القــدس وحدثهــا األشــهر يف الثامــن والعشــرين يف شــهر رمضــان مــن دالالت؟

الكيــان اإلســرائيلي خطــط لتفريــغ املســجد األقصــى يف ذاك اليــوم، صــب ثقلــه وجنــوده 
يســميه  مــا  مناســبة  ليحيــي  متعــددة،  ابقتحامــات  لــه  ومهــد  اهلــدف،  هــذا  لتحقيــق 
يــوم أورشــليم أو يــوم توحيــد القــدس الــذي تزامــن مــع الثامــن والعشــرين مــن رمضــان 

هــذا العــام، وهــو يــوم إعــادة توحيــد شــطري )عاصمــة إســرائيل( خــال حــرب األايم 
الســتة عــام 1967، يف هنايــة املطــاف أفشــل املرابطــون االحتفــال الديــين املزعــوم عنــد 
املســجد  مــن  القــوات إلعــان االنســحاب  االحتــال، بصمــود غــر مســبوق، دفــع 
األقصــى املبــارك، الــذي يعتــر القبلــة األوىل للمســلمني يف كل العــامل، واثلــث احلرمــني 
الشــريفني، مــا حيمــل رمزيــة عقديــة دينيــة لديهــم ولــدى االحتــال، هــذه النقطــة الــي 
يطــول احلديــث عنهــا، وتفــرد هلــا أحبــااثً كــرى ألمهيتهــا، لكــن مــا جــرى مثــال واقعــي 

وحــدث مشــهود يف األايم األخــرة.
ومــا جــرى مــن حماولــة هتجــر أهــايل حــي الشــيخ جــرّاح، يثــر مشــاهد متكــررة، مــن 
التغريبــة الفلســطينية إىل الســورية مــروراً ابلعديــد منهــا، وذلــك ألمهيــة مدننــا وقــراان بــل 
حــى أحيائنــا يف شــى مناطــق العــامل العــريب، الــذي حيمــل يف ابطنــه ثــروات تغــين العــامل 
أبســره، ومواقــع جغرافيــة توقــف حركــة الســيطرة الدوليــة الــي نــرى االســتماتة عليهــا مــن 
القوى الكرى وســعي حثيث يف ضمها إىل املســار الدويل، ومن هنا تبدأ التصنيفات، 
للجماعــات الــي تقــف عائقــاً أمامهــا »املعاديــة، اإلرهابيــة، املشــاغبة« وغرهــا، مــع 
العلــم أن بعضهــا للتغطيــة علــى ســوءات أخــرى، كشــفتها ثــورات احلريــة الــي تدخــل 
عقدهــا الثــاين. ومــن أســلوب التهجــر املمنهــج الــذي يشــهده حــي الشــيخ جــراح اليــوم، 
ومــا ســبقها مــن هتجــر أرعــن، قامــت بــه كل مــن إيــران وروســيا ونظــام األســد يف ســورية، 
مــروراً ابلتهجــر يف العــراق واليمــن وغرهــم، يتضــح اهلــدف السياســي املرتابــط، يف حتقيــق 
املصــاحل املرتابطــة، بــني مــن يســيطر علــى املشــهد، ويفضــح شــبكة العاقــات القائمــة 
مــن  للكيــان  والدعــم  وإيــران »الصامتــة«، إضافــة ألفرعهــا،  اإلســرائيلي  الكيــان  بــني 
قبــل الــوالايت املتحــدة، وفــروع األخــرة يف عاملنــا العــريب، مــع موجــة التطبيــع القائمــة، 

واملتزامنــة بنفــس التوقيــت مبحــاوالت التطبيــع مــع نظــام األســد، فيــا ســبحان هللا!

مــا هــو ملفــت هــو شــكل االعتــداء أيضــاً، ففــي القــدس الــي تعتــر إســرائيل دولتهــا 
دوليــاً، )ولــن تعــرتف الشــعوب احلــرة بذلــك(، يكــون االعتــداء ابلضــرب والرصــاص 
املطاطــي والقنابــل الصوتيــة )جرميــة كــرى( واعتــداء حقيقــي، ورغــم أنــه كذلــك، إال 
أن وابــل الصواريــخ الــي تقصــف غــزة، إمنــا هلــا آالف التريــرات، كوهنــا دولــة صغــرة 
لوحدهــا، يتصــدر مشــهدها »مجاعــة إرهابيــة« بنظــر اجملتمــع الــدويل، ليكــون قصفهــا 
مشــرعن، مغضــوض الطــرف عنــه مــن قبلهــم، أمــا عــن ســورية والعــراق واليمــن فحــدِّث 

وال حــرج.
دالالت واحــدة تلــو األخــرى فمــن خصوصيــة رمضــان والعشــر األخــر منــه والقــدس 
واملقدســات، إىل رمزيــة يــوم أورشــليم، وعقائــد قــوات االحتــال املزعومــة، بــدالالت 
زمنيــة ومكانيــة، ودالالت االنتخــاابت اإلســرائيلية، الــي ســبقت هــذا احلــدث سياســياً، 
واهلرولــة للتطبيــع مــع الكيــان عربيــاً، والدعــم الــدويل، وتوهــان فيلــق القــدس عــن طريقــه 
منــذ ســنوات عديــدة، والقتــل الــذي شــكل عنــوان املرحلــة الســابقة، وســط كل ذلــك 
تتضــح الصــورة املركبــة لــدى كل مــن اتبــع وتفاعــل مــع القضيــة الفلســطينية املركزيــة، 

خبصوصياهتــا ومــا احتوتــه مــن أمهيــة.
ليبقــى الصــراع بــني احلــق والباطــل قائمــاً، بوصلتــه املســجد األقصــى، ابنتظــار التحريــر 
القــادٌم ال حمالــة يف ذلــك وال شــك، كمــا يــرى أصحــاب األرض ومــن وقــف مــع قضيتهــم 
العادلــة ذلــك، ومــا يثبتــه مــن واثئــق أعدائهــم املعتديــن، الذيــن أقــروا أبن الدولــة حتــرتق، 
بعــد ســاعات فقــط مــن حــرب غــر متكافئــة ال عــدة  العريــة  يف عناويــن صحفهــم 
وعتــاداً، لكــن يبــدو أن لرمضــان داللــة أخــرى، داللــة النصــر والصمــود، رغــم اإلجــرام 
واالحتــال واالعتــداء، ورغــم حمــاوالت إســكات الناشــطني واملوثقــني مــن قبــل مســؤويل 

منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي.

عيــٌد أبي حــال عــدت اي عيــد ؟ هــي عبــارة يرددهــا الســوريون وتتكــرر يف 
كل عــام منــذ عشــر ســنوات وإىل يومنــا هــذا حيــل هــذا العــام عيــد الفطــر 
وســط مزيــٍد مــن املعــاانة علــى وقــع اســتمرار األزمــة الســورية الداميــة الــي 

حلــت يف البــاد.
فايــروس كــوروان  مــع تفشــي  املعيشــية  انعــدام اخلدمــات وتــردي األوضــاع 
العــام  هلــذا  تبــدو خجولــة  الســوري  الداخــل  العيــد يف  جعلــت حتضــرات 
الســيما ابلنســبة إىل النازحني الذين هجروا من بيوهتم ومدهنم جراء قصف 
قــوات النظــام الســوري وحلفائــه هلــم فاألولويــة اليــوم أن يســتطيعوا أتمــني 

الغــذاء و املــأوى لعائاهتــم.
أييت عيــد الفطــر علــى النازحــني يف املخيمــات وهــم بــا مــأوى يعيشــون حتــت 
ســياط الفقــر والغــاء الفاحــش فالغالبيــة لــن يســتطيعوا رســم االبتســامة علــى 
وجــوه أطفاهلــم بســبب غــاء املعيشــة وتــردي األوضــاع االقتصاديــة خاصــًة 
بعــد اخنفــاض كبــر وغــر مســبوق يف ســعر صــرف اللــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمركــي.
كل هــذه العوامــل صعبــت عليهــم األمــر أكثــر وجعلــت الفرحــة بقــدوم العيــد 
غر واردة وللســنة العاشــرة على التوايل يقضي مايني الســوريني العيد بعيًدا 

عــن دايرهــم وعائاهتــم بــني مهجريــن والجئــني وانزحــني.
أمــا يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري فقــد أصــدر بشــار األســد 
مرســوماً تشــريعياً يقضــي بصــرف منحــة ماليــة جلميــع العاملــني واملتقاعديــن 
املدنيــني والعســكريني مبناســبة عيــد الفطــر وتصــرف ملــرة واحــدة مبلــغ 50 

ألــف لــرٍة ســورية أي مــا يعــادل 16 دوالراً أمركيــاً.
أتيت هــذه املنحــة بعــد قــرار بفــرض اقتطاعــات علــى احلــواالت اخلارجيــة 
مايقــارب  مبلــغ  الداخــل  أســرهم يف  إىل  اخلــارج  املغرتبــني يف  مــن  املرســلة 
لــرة ســورية عــن كل حوالــة حتــت مســمى إعــادة اإلعمــار وفــق   2650
تقديــرات نشــرهتا وســائل إعــام النظــام الســوري  أن معــدالت احلــواالت 
لأفــراد الســوريني يف اخلــارج إىل الداخــل الســوري ارتفــع يف شــهر رمضــان 

مــن 3 مايــني دوالر إىل 10 مايــني دوالر .
أاثر مرســوم املنحــة الــي أصدرهــا بشــار األســد موجــة مــن الســخرية علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي ممــا اعتــر البعــض أبن املنحــة أعطــت للموظفــني 
والعاملــني يف الدولــة الســورية مــن جيــوب املواطنــني جــراء اقتطــاع مبلــغ مــن 

احلوالــة. 
وصــرح انشــطون أبن املبلــغ املقتطــع الــذي يقــل عــن دوالراً أمركيــاً واحــد ال 
يســتطيع أن يســهم إبعــادة إعمــار ســورية الــي تقــدر مبليــارات الــدوالرات  
اســتغل  الســوري  النظــام  فــإن  النظــام لكــن حبســب انشــطني  كمــا صــرح 
فرصــة التحويــات اخلارجيــة خــال فــرتة عيــد الفطــر لتأمــني نفقــات املنحــة 
الــي أعطــت وأتمــني بعــض نفقــات االنتخــاابت املقــرر عزمهــا يف 26 مايــو 

/ أاير.
يعــاين أيضــاً ســكان املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة النظــام مــن تــردي األوضــاع 
املعيشــية وغاء األســعار الفاحش يف ظل اهنيار اللرة الســورية. فمبلغ 50 
ألــف لــرة ســورية مــا الــذي ميكنــه أن يفعــل ألســرة ســورية بســيطة تعيــش 

هــذه األوضــاع املرتديــة.
عيــد فطــٍر جديــد ميــر علــى الســوريني هــذا العــام مــع هــدوٍء نســي فرضتــه 
السياســة علــى ســورية وســط تفامهــات وحتــوالت دوليــة وحمليــة حــدت مــن 
احلــرب الســورية وأفســحت اجملــال للمواطنــني لعيــش بــا جمــازر خاصــًة يف 

الشــمال الســوري وحتديــداً يف مدينــة ادلــب.
تــردي األوضــاع االقتصاديــة والغــاء الفاحــش يف املعيشــة عوامــل مشــرتكة يف 
كل أحنــاء ســورية لكــن املؤكــد أبن الشــمال الســوري فقــط هــو الــذي ســينعم 

هــذا العــام مــن هــدوٍء دون أن ختــرق طائــرات األســد وبراميلــه فرحــة العيــد.
قــد ختتلــف املناطــق يف ســورية ابختــاف اجلهــة احلاكمــة واملســيطرة عليهــا 
البــارود وانعــدام  لكــن العيــد يف ســورية ســيأيت هــذا العــام وســط صمــت 

احلــراك الشــعي ووقــف العمليــة السياســية. 
 ختتلــف اآلمــال هلــذا العــام وســط تســاؤالت عــن كيفيــة العيــد القــادم يف 

البــاد كيــف ســيكون، 
وجتــدر اإلشــارة أبن عيــد الفطــر يف ســورية يرتبــط بعــادات وتقاليــد متأصلــة 
يف اجملتمــع الســوري منهــا حتضــر النســاء للحلــوايت يف املنــزل قبــل أايم العيــد 
وشــراء املابــس اجلديــدة واأللعــاب لأطفــال مــع توزيــع مبلــغ مايعــرف ب ) 

العيديــة ( ليشــعروا يف هبجــة العيــد.
أملنــا  لكــن  األعــوام األخــرة  الســوريني يف  عــن  األمــور غابــت  هــذه  كل 
الوحيــد أن نســأل هللا أبن تكــون أعيادهــم القادمــة حمملــَة ابلفــرج والفــرح 

والســرور عليهــم مــع عودهتــم إىل دايرهــم وإهنــاء معاانهتــم.

فاتح حبابه 

آالء العابد 

إعالمي وكاتب صحافي

كاتبة سورية

مركزية القضّية ودالالت الحدث

هكذا يستقبل السوريون عيد الفطر
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Türkiye Cumhurbaşkanı : “Üç dinin yurdu olan Kudüs’e acımasız ve 
ahlaksız saldırılar düzenleyen zalimlere karşı çıkmak her insanın 
görevidir” dedi.

İsrail polisi Kudüs’teki El-Aksa Camii, Şeyh Jarrah ve Bab Al-Amud’un 
içinde ibadet edenlere saldırdı. Türkiye, Arap ve uluslararası devlet 
ve kuruluşları, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya tapanlara yönelik acımasız 
saldırısını kınadı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İsrail, İslam 
dünyasının parçalanmasını istismar eden bir terör devletidir” dedi. 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan herkesin suçlarında ona 
suç ortağı olarak kabul edildiğini de söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, 
İsrail’in El Aksa Camii’nde işgal altındaki Kudüs’teki Filistinlilere 
yönelik düzenlediği saldırılara karşı uluslararası topluma ve özel-
likle Batılılara saldırı düzenledi. , bu saldırıları “terörist” olarak ni-
telendiriyor.

 قــال الرئيــس الرتكــي: -مــن واجــب كل إنســان الوقــوف يف وجــه ظاملــني يشــنون اعتــداءات وحشــية
ال أخالقيــة علــى القــدس موئــل الــدايانت الثــالث

 أدانــت تركيــا ودول ومنظمــات عربيــة ودوليــة، اهلجــوم الوحشــي اإلســرائيلي، ضــد املصلــني ابملســجد
 األقصــى. واعتــدت الشــرطة اإلســرائيلية علــى املصلــني داخــل املســجد األقصــى والشــيخ جــراح

وابب العامــود يف القــدس

العــامل تشــرذم  تســتغل  إرهابيــة  دولــة  “إســرائيل  إن  أوقطــاي،  فــؤاد  الرتكــي  الرئيــس  انئــب   قــال 
اإلســالمي”. وأضــاف أن كل مــن يعــرتف ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، يعتــرب شــريكا هلــا يف جرائمهــا

ــا علــى اجملتمــع  شــن فخــر الديــن ألطــون، رئيــس دائــرة االتصــال برائســة اجلمهوريــة الرتكيــة، هجوًم
 الــدويل، والغــريب بصفــة خاصــة، لصمتهــم حيــال االعتــداءات الــيت متارســها إســرائيل داخــل املســجد

“األقصــى ضــد الفلســطينيني ابلقــدس احملتلــة، واصًفــا تلــك اهلجمــات بـ”اإلرهابيــة

أردوغان: إسرائيل »دولة إرهاب« وعلى العالم وقف وحشيتها

إدانات تركية وعربية ودولية لهجوم إسرائيل الوحشي ضد »األقصى« 

نائب أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية تستغل تشرذم العالم اإلسالمي

ألطون: االعتداءات اإلسرائيلية بالقدس إرهاب سافر

Erdoğan: İsrail bir “terör devleti” ve dünya, vahşetini 
durdurmalı 

İsrail’in El Aksa’ya yönelik acımasız saldırısını Türk, Arap ve 
Uluslararası kınamalar  

Erdoğan yardımcısı: İsrail, İslam dünyasının parçalanmasını 
istismar eden terörist bir devlettir. 

Altun: İsrail’in Kudüs’teki saldırıları apaçık bir terörizmdir 

أخبار عالمية
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İyilik Derneği ve Anadolu Kültür Merkezi 
iş birliği ile Suriye’nin Azez kentindeki 
kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
Ramazan kolisi dağıtımında bulunul-
du. Temel gıda maddelerinden oluşan 
yardım paketleri gönüllüler tarafından 
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

 مت توزيــع طــرود رمضانيــة علــى احملتاجــني الذيــن يعيشــون 
مــع ابلتعــاون  ، وذلــك    أعــزاز يف ســوراي   يف خميمــات 
وقــد  مت   . الثقــايف  األانضــول  اخلــر” ومركــز   “مجعيــة 
 تســليم طــرود املعونــة املكونــة مــن املــواد الغذائيــة األساســية

للمحتاجــني مــن قبــل املتطوعــني

طرود غذائية توزع في مخيمات اعزاز

Azez’deki Kamplarda Gıda Paketi Dağıtıldı

 قــدم ممثــل مجعيــة اخلــر يف ) غــازي عنتــاب( مبالــغ نقديــة
املســاعدات إيصــال  مت  حيــث  احملتاجــة  لأســر   وطعاًمــا 
  إىل منــازل احملتاجــني يف هــذه األايم رغــم اســتمرار حظــر

التجــوال بســبب الــوابء

مساعدات نقدية وغذائية للمحتاجين

İhtiyaç Sahiplerine Nakit ve Gıda Yardımı

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği ih-
tiyaç sahibi ailelere nakit ve gıda paketi 
yardımında bulundu. Pandemi dolayısıy-
la sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü 
bu günlerde yardımlar ihtiyaç sahipler-
inin evlerine kadar götürülerek teslim 
edildi. 
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Azez Anadolu Kültür Merkezinde yetim çocuklar için iftar organizasyonu düzenlendi. İf-
tar organizasyonun ardından psiko-sosyal destek programları kapsamında tiyatro, kukla 
gösterisi ve pantomim gösterileri gerçekleştirildiği programda çocuklar doyasıya eğlen-
di. İftar programları Afrin, El Bab ve Cerablus’daki Anadolu Kültür Merkezlerinde Ramazan 
ayı boyunca devam edecek.

Suriye’nin Kuzeyinde Azez’de faaliyet gösteren 
Sivil Toplum ve Kamu kurumları iş birliğiyle iftar 
organizasyonu gerçekleştirildi.
Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Bülbülzade 
Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik iş birliği 
ile gerçekleştirilen iftar programına; Kilis İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis İl Tarım 
Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mahmut Arık, Yunus Emre Enstitüsü 
Fikret Çıtlak, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Al-
demir, Azez Yerel Meclis Başkanı ve Valilik yetkileri 
ve birçok davetli katıldı.

مت تنظيم حفل إفطار لأيتام يف مركز أعزاز األانضول الثقايف. حيث  استمتع األطفال ابلرامج الرتفيهية -  بعد اإلفطار 
-  حيث أقيمت العروض املسرحية، وعروض الدمى،  والعروض التمثيلية  وذلك  ضمن نطاق برامج الدعم النفسي 

واالجتماعي. وستستمر برامج اإلفطار طوال شهر رمضان يف مراكز األانضول الثقافية يف عفرين والباب وجرابلس.

أقيم حفل إفطار ابلتعاون مع اجملتمع املدين واملؤسسات العامة 
العاملة يف اعزاز مشال سوراي.

تنظيمه ابلتعاون مع  الذي مت  اإلفطار -  برانمج  وقد  حضر  
زاده ومديرية  بلبل   املعارف ،ووقف  امره، ووقف  يونس  معهد 
الرتبية الوطنية واحملافظة -  كل مدير الرتبية الوطنية يف مقاطعة 
كيليس )حممد أمني أكورت( ،و مدير الزراعة يف مقاطعة كيليس  
)حممد نوري كوكوج أوغلو( ، ومدير الصحة يف مقاطعة كيليس 
)د. حممود أريك (، و مدير معهد يونس إمره ) فكرت تشيتاك( 
، ورئيس مؤسسة بولبل زاده )تورغاي الدمر( ، ورئيس اجمللس 
احمللي يف أعزاز ، وسلطات احلكم احمللي  والعديد من الضيوف.

تنظيم  اإلفطار في أعزاز  بالتعاون مع الجمهور والمنظمات غير الحكومية

إفطار األيتام في مركز »أعزاز األناضول الثقافي«
Azez Anadolu Kültür Merkezinde Yetim İftarı Yapıldı 

Suriye’nin kuzeyinde açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde iftar programları devam 
ediyor. Geçtiğimiz gün Azez’de düzenlenen iftar programının ardından Afrin ve Ço-
banbey’deki kamplarda yaşayan çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi. İftar 
programının ardından çeşitli gösterilerle çocuklara yönelik eğlence düzenlendi. İftar 
programları ramazan boyunca Azez, Afrin ve Cerablus bölgelerinde yapılmaya de-
vam edecek.

إفطار  برانمج  تنظيم  مت  فقد  افتتحت يف مشال سوراي.  الي  الثقافية  األانضول  مراكز  اإلفطار يف  برامج  تستمر 
الراعي ختلله  تنظيم عروض ترفيهية لأطفال،  وذلك  بعد  الذين يعيشون يف خميمات يف عفرين و  لأطفال 
االنتهاء من برانمج اإلفطار الذي أقيم يف أعزاز ، هذا  وتستمر برامج اإلفطار يف مناطق اعزاز وعفرين وجرابلس 

خال شهر رمضان.

استمرار برامج اإلفطار في شمال سوريا

Kuzey Suriye’de İftar Programları Devam Ediyor

Azez’de Kamu ve STK İşbirliği ile İftar Organizasyonu
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Türk Kızılay’ı Şehitkamil Şubesi ile Bülbülzade Vakfı, ANESİAD, MÜSİAD ve TÜFAD tarafından 
“Senin kanın başkasının canı” sloganı ile organize edilen kan bağışı kampanyasına Bülbül-
zade vakıf başkanı Turgay Aldemir ve gönüllüler kan bağışında bulunarak destek verdiler.

قام  رئيس وقف بلبل  زاده ، )تورغاي الدمر( ، ومتطوعون  ابلترع ابلدم حلملة الترع ابلدم الي نظمها اهلال األمحر 
الرتكي فرع )الشهيد  كامل  (  ووقف بلبل زاده، ومجعية التجار ورجال األعمال األانضول ومجعية الصناعيني ورجال 

األعمال املستقلني واحتاد مدريب كرة القدم الرتكي  وذلك  عر الشعار “ دمك حياة شخص آخر “.

Kan Bağışı Kampanyasına Destekدعم حملة التبرع بالدم

Ata Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vail 
Dede ve Gaziantep Suriye Topluluğu 
Başkanı Mustafa Al Huseyin ile yardımcısı 
M. Adnan Zerbani Bülbülzade Vakfı Başkanı 
Turgay Aldemir’e ziyarette bulundu.
Ziyarette Suriye’nin kuzeyinde yapılan 
çalışmalar hakkında istişarelerde bulunul-
du. Ortak yürütülebilecek projeler konuşul-
du. Ayrıca Ata Derneği Suriye’de yaptıkları 
faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Gazian-
tep’de yaşayan Suriyeli misafirlerin son 
durumları ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunuldu.

زار رئيس جملس إدارة مجعية عطاء ، وائل  داده  ، ورئيس 
إضافة  احلسني  عنتاب مصطفى  غازي  السورية يف  اجلالية 
الزرابين ، رئيس وقف بلبل زاده ،  إىل انئبه حممد عدانن 

تورغاي الدمر.
وقد مت خال الزايرة إجراء مشاورات حول األعمال املنجزة 
ميكن  الي  املشاريع  مناقشة  متت  كما  سوراي.  مشال  يف 
تنفيذها بشكل مشرتك. ابإلضافة إىل ذلك ، قدمت مجعية 
إجراء  مت  كما  سوراي.  يف  أنشطتها  عن  معلومات  عطاء 
الذين  السوريني  للضيوف  األخر  الوضع  بشأن  تقييمات 

يعيشون يف غازي عنتاب.

Ata Derneği’nden Bülbülzade Vakfına Ziyaretزيارة جمعية عطاء لوقف بلبل  زاده
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متامــاً كمــا النهــر جيــري الزمــن وجيــرف معــه مــا تراكــم مــن عوالــق ومــا يقــف يف وجــه اندفاعاتــه 
مــن ســدود وعوائــق طبيعيــة ومصطنعــة، يتحــرك بــال توقــف، ال حــدود جلراينــه وال يعــرف الراحــة 
أو النــوم، وقــد نتســاءل هــل يشــيخ الزمــن، هــل يتعــب وميــرض وهــل ســيفكر ابالســتقالة ومــىت، 
مــاذا لــو أخــذ اســرتاحة أو إجــازة للتنــّزه واالســرتخاء، هــل سيحســم وقــت اإلجــازة مــن أعمــار 
النــاس، ملــاذا ال يكــون الزمــن مجيــاًل وعــاداًل مــع اجلميــع، مــىت ســتكون قماشــة الزمــن مــن لــون 

واحــد ونســيج واحــد وبطانــة موحــدة؟؟
كلنــا يعلــم اســتحالة وقــف عــداد الزمــن أو اســتعادة حلظــة غاربــة، مــع ذلــك مــا الــذي يشــّدان إىل 
متــين العــودة إىل طفولتنــا البارحــة، هــل حقــاً وصدقــاً مــا نتمــى علــى فــرض إمكانيــة حتقــق هــذه 

األمنيــة احلمقــاء الــيت تثــري الضحــك املــؤمل يف غرائبيتهــا وســذاجتها؟
 ليــس تنصــاًل مــن احلمــق والســذاجة ولكــن عــن نفســي مل أرغــب يف أي وقــت، وال أريــد العــودة 
أبــدًا إىل مرحلــة الطفولــة، ال أشــعر ابحلنــني إىل اســتعادة حلظاهتــا والظــروف الــيت اكتنفتهــا، ولــو 
ــة  ــة لرفضــت مغــادرة عتب أن معجــزة مــا أاتحــت يل العــودة إىل املاضــي أبّي مــن مراحلــه العمري
عمــري ومــا أان عليــه اآلن وقــد شــارفت علــى إهنــاء حصــيت مــن احليــاة. رمبــا آلّن املــرارة واحلــزن 
والقلــق واخلــوف كانــت عناويــن أوضــح ملــا عشــته يف ظــّل بلــٍد منكــوب ابلطغيــان يفــّرخ البــؤس 
والغصــص حــىت يف حلظــات الفــرح. كذلــك أرتعــد جملــّرد التفكــري يف اســتعادة جتربــة الفقــد ألم 

وأب ولكثــرٍي مــن األصدقــاء واألحبــة.
إنّــه الزمــن يف جراينــه الصاخــب ابجتــاه مصبّــه األخــري حيفــر أخاديــده عميقاً يف أرواحنا وأجســادان، 
وخيلــف نــدوابً وجراحــاً ال ســبيل إىل التئامهــا، ال ميكــن للزمــن أن يســتعاد وال للــذة عشــتها يومــاً 
أو هبجــة عابــرة مــررت هبــا وعشــت حلظاهتــا أن تتكــرر، حــىت حــني تعيــد مشــهداً مــا بتفاصيلــه كأن 
تذهــب إىل مــكان ســبق لــك أن زرتــه ودهشــت مبفاتنــه، أو أن تعيــد قــراءة كتــاب أو مشــاهدة 
فيلــم ابذخ، لــن تســتعيد ذات الدهشــة أو تلــك املتعــة الغامــرة الــيت رافقــت جتربتــك األوىل. 

كذلــك لــن ميكنــك القبــض علــى اللحظــات اهلاربــة مهمــا جهــدت لإلمســاك هبــا.
لــن حتــّن ملــا مل تعــش يومــاً وال ملــن مل تعــرف ، وال ملــا ليــس لــه وجــود حــىت يف خميلتــك، ولــن 
يكــون مبقــدورك أن تستنســخ حيــاة مسعــت عنهــا مــن أانس آخريــن أو رمبــا قــرأت عنهــا، نعــم قــد 
نشــعر، علــى األرجــح، ابحلنــني إىل وقــت مــرتٍف مــّر، وإىل أمكنــة وأشــخاص تركــوا آاثرهــم املطــّرزة 
ابجلمــال يف حياتنــا قبــل أن يغــادروان أو نغادرهــم، وقــد حيــّن قليــل أو كثــرٌي منّــا إىل مرحلــة الطفولــة 
أو الصبــا مــن عمــره، ويظــّن أنّــه سيســتعيد ســعادة مفتقــدة ويعيــش حيــاة أمجــَل َخرِبهــا يف حينهــا، 
لكنّــه ابلتأكيــد ســيكون وامهــاً لســبب بســيط هــو أّن الزمــن الــذي حيلــم بــه مل يعــد موجــودًا، لقــد 
ذهــب إىل مثــواه األخــري، وأّن مــا تبقــى منــه هــو ذلــك اجلــزء الــذي مل يعــش بعــد ابلرغــم مــن كّل 

مــا يبشــر بــه مــن بــؤس وأمل.
شــيء مــا أو رمبــا أشــياء أكثــر مــن أن حنيــط هبــا تشــدان إىل مــاٍض مــازال حيــاً يف الذاكــرة والوجــدان 
اجلمعــّي ألجيــال، مــا زالــت تتقاســم معنــا هــواء األرض امللــّوث بوجــودان الطــارئ، وغــري املرّحــب 
بــه غالبــًا، نســتذكر وحنلــم ونتــوق إلعــادة إنتــاج مــا فــات وســتبهت صورتــه إىل أن تغيــب، ومــا 
بــني احللــم والذكــرى ليــل طويــل ومتاهــة مظلمــه نتنقــل عــرب دهاليزهــا بتثاقــل وضجــر، وكأّن الــروح 

معّلقــة إىل حبــال مــن القنّــب تنــوس انزفــة مــا تبقــى مــن زيــت األمــل.
ابلتأكيــد مل تكــن حيــاة مجيلــة ومرتفــة تلــك الــيت عاشــها الســوري منــذ اســتيالء الطغمــة العســكرية 
واألمنيــة علــى الســلطة يف ســورية، بــل مل تكــن أقــّل مكابــدة وبؤســاً يف حقيقتهــا ممــا هــي عليهــا 
اليــوم فاخلــوف والقلــق املتعاظــم مــن اجملهــول كاان ســّداً أمــام أحــالم النــاس وقاتــاًل أليــة مناســبة 

فــرح ممكنــة.
 إن الســكن يف كهــوف الذاكــرة نكــوص حنــو البــداايت اهلّشــة، تقهقــر وهزميــة أمــام واقــع ال متلــك 
القــدرة علــى تغيــريه وعجــز عــن التأقلــم معــه واالســتجابة ملتطلباتــه، إن اللجــوء إىل الذاكــرة ختــّل 
عــن حيــاة تطلبــت كثــريًا مــن الوقــت إلجنــاز مــا أجنــزت يف عمــارة الــذات، هجــرة مــن صقيــع إىل 
صقيــع أكثــر إيالمــاً وقســوة، هــروب مــن قيــود الراهــن إىل معتقــل املاضــي واخلضــوع إىل وســائله 
املعقــدة يف التعذيــب، لعّلــك حــني ترمــي احلاضــر بــكل مــا لديــك مــن مفــردات الشــتيمة وتنعتــه 
أبقــذع األوصــاف إمنــا متــارس عدوانيــة جتــاه نفســك وجلــداً عنيفــاً لذاتــك ال تســتحقه ابلتأكيــد 
أن كثرييــن ورمبــا اجلميــع يشــاركونك  وإن كنــت تتحمــل املســؤولية عــن الوقائــع الراهنــة إالّ 

املســؤولية عمــا حــدث، وعــن املــآالت الفجائعيــة هلــذا املخــاض املــؤمل.

لن تغتسل بنهر الزمن مرتين

شاعر سوري

سالم حلوم

مال
ّ

الش

ُخلقت أحّب من اجلهات، الّشمال 
مشايَل اخلاّص يب

فعلى الّشمايّل، كنت أغفو على ظّل مسيٍك
وأطمُر يف األرض نواًة من املشمش 

لتطلع شجرًة وتكرب معي
الّشمال

الذي تسكن مساءه دببٌة يف الليل 
وأحاول بعييّن املذهولتني 

تغيري خّط الّنعش 
إىل جهة فيما وراء العتم

وأابدل بني أكتاف بناتِه كي حيملنه طوياًل
فيمّر من أمام بيتنا

مشايلٌّ أان
حيث يظّل الثلُج أطوَل على احلواف 
وأحفن منه كأساً وأصبغها برّب الورد

والّشمال مشايل أان
ليس ككّل اجلهات

بوسعي أن أملسه وهو يداعب بريح خفيفٍة أضالعي 
أن أكّلمه وجًها لوجه 

أتبادل وإايه لفتاِت العتاب 
حنو مشس املغيب

وهي تنسّل من أصابعنا املنهمكة برتتيب حجرات القابوع 
فوق بعضها البعض 

نكايًة ابلَضب
مشايَل الذي يتلّقى من شباك وحيد

ألّم فرحانة ما يتّمم جتهيز ابنتها الكبرية
الّشمال 

الذي أخذين إىل حلب
مشايَل أان 

وليس هذا 
الذي يقّص برده مسماراً أعّلق عليه، 

هناك يف أقاصي الّروح، 
وداعاً مل يكتمل

يلفح بغربّيه دمع املشتاق فيجمد
وكّل صباح يلقي يف حضنَك خيباتك 

كأمّنا لتشرب منقوعها وختلص 
من سعال ُمّر

ومن إطراقة عنق تيّبس 
ومن صداع متّلك رأسك 

ومن كذبة علقت به كما أحاديث خرافة.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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س
الق مل يلتفتْ ، امرؤ القيس شاعر العرب األّول، وصاحب املعّلقة األوىل، املعروفة مبطلعها:

ِ - قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزل 
   بسقط اللوى بني الدخول فحوملِ 

مل يلتفــت إىل الرســول الــذي جــاء ليخــربه مبقتــل أبيــه، ملــك بــين أســد، بطعنــة جنــالء غــادرة، بــل مضــى 
ــاً علــى مائــدة هلــوه، قابضــاً علــى كأســه، الئمــاً أابه، قائــاًل: مكّب

- ضّيعين صغريًا، ومحَّلين دمه كبرياً ...! 
مشــريًا هبــذا إىل طــرد أبيــه لــه بســبب تصرفاتــه وعبثــه وهتتكــه مــن جهــة، وواجبــه أبخــذ الثــأر مــن قتلتــه، مــن 

جهــة أخــرى، وبعــد أن جتــرع مــا بقــي يف كأســه قــال عبارتــه الشــهرية: 
- اليوم مخر، وغداً أمر 

واســتيقظ )غــدًا(، ليبــدأ برســم خارطــة الطريــق الــيت أرادهــا لتقــوده إىل هــدف بعيــد، هــو الثــأر ألبيــه 
واســرتداد ملكه، واتجه الفقيدين.   ســار وصاحبه )عمرو( ابجتاه قيصر الروم يف القســطنطينية، يف رحلة 
طويلــة، ابجتــاه هــدف جســيم وبعيــد املنــال، وأخــذ منهمــا التعــب كل مأخــذ، واســتثقل عمــرو مشــّقة الســفر 
ووعثــاءه، ومل يتمالــك نفســه فأجهــش ابلبــكاء، وقــد أدرك وجهتهمــا املبطّنــة ابجملهــول وابخلطــر الداهــم، 

فأخــذ امــرؤ القيــس خياطبــه حمــاواًل أن يهــدئ مــن روعــه قائــال:  
- بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه 

وأيقن أاّن الحقان بقيصرا    
فقلت له: ال تبِك عيُنك إمنا 

حناول ُملكاً أو منوَت فنعذرا   
وواصــل الرحلــة ال حييــد عــن هدفــه، حــىت اســتطاع أخــريًا بلــوغ بــالد الــروم، ليســتقبله قيصــر كمــا يســتقبل 
ــده ابلعــون واملعاضــدة الســتعادة التــاج الفقيــد، وأقــام بضيافتــه مــدة، وملــا حــان وقــت  امللــك ملــكاً، ويَِع

الرحيــل والعــودة إىل اليمــن؛ أهــداه قيصــر حّلــة ذهبّيــة، ارتداهــا؛ وهــو يودعــه كمــا يــودع امللــك ملــكاً. 
لــن يضــيء،  الــرباق، وببــارق وعــٍد،  أقفــل امللــك الضليــل امــرؤ القيــس راجعــًا، يزهــو بثوبــه الذهــيّب 
ابملســاعدة للثــأر ألبيــه. مل يــُدر يف خلــده مكيــدة الــروم وقيصــر، وحقٍدهــم ومكرهــم، ومل يعلــم أّن حّلتــه 

الذهبيّــة مــا هــي إال نســيج مــن الســّم القاتــل، تــودي مبــن يرتديهــا إىل اهلــالك.
 ومل يتبــني هــذه احلقيقــة إاّل متأخــرًا عندمــا بــدأ الســم يســري يف جســده الــذي راح يتفّصــد قروحــاّ ودمامــل، 

وينــّز دمــاً وقيحــاً، وإاّل عندمــا راح حلمــه يتقطّــع، وأنفاســه تتهــّدج.
أحــس ابملــوت يقــرتب منــه مســتعجاًل أييت علــى مَهــل، فطفــق يلــوِّح بيديــه، يطلــب نســمة مــن هــواء، وخيبــط 

األرض يســتنجد برتاهبــا، ويشــري لطيــوٍر حتــّوم يف الفضــاء لعــل لديهــا مــا يعينــه علــى البقــاء.
ويف خضــّم معاانتــه وفظيــع أملــه تلّفــَت جانبــاً، ليلمــح قــرباً المــرأة، تنبّــأ أهنــا ســتكون جارتــه األبديّــة، فأخــذ 

يناجيهــا وكأهّنــا تصغــي إليــه قائــال:
- أجارتنا إّن املزار قريُب 

وإين مقيٌم ما أقام عسيُب   
أجارتنا إاّن غريباِن ههنا 

وكّل غريٍب للغريب نسيُب   
ولكــن الســّم كان أمضــى مــن تشــبثه ابحليــاة، فرحــل امــرؤ القيــس )ذو القــروح(، رحــل امللــك الضليــل 
)حنــدج(، ودفــن يف )أنقــرة( دافعــاً مثــن )ثقتــه ابألجنــيب( واســتقوائه بــه، ليكــون عــربة لــكّل مــن يســتجلب 

األعــداء، ويســتقوي هبــم الســرتداد اتج مهلهــل أو احلفــاظ علــى كرســيٍّ هشــيم( ...! 
-----

مالحظــة: يف الصــورة أدانه، القــرب الــذي دِفــن فيــه امــرؤ القيــس؛ يف أنقــرة )مــن تركيــا(، والــذي مــازال 
راقــدًا بــه هنــاك إىل يــوم النــاس هــذا.

أمسُعين )أحياانً(
يف َوَضِح الصَّْمِت

أابدُل جارتَنا قصَص القهِر، 
وما بعَد الَقْهِر

إىل أْن حتذفَنا الرَّعشِة من قائمِة األشجاْر
أمسُعين...

وتنزُّ حروُف رسائِلها 
خُترُجين من ملكوِت األمساِء، ومن صحِف األسراْر

متنعين أن أقرتف الشَّوَق، وأن أفتح انفذيت
لتمرَّ ضفريهتا، فتزيَح ركاَم الوقِت

وما اختلسْته نوافُذ بييت...
واألحجاْر

***
أمسعين )أحياانً(
والغرَفُة خاليٌة

إالّ ممن انموا فوَق حقائَب ابهتِة األحالْم
أقرأُ ابلكاِد وصاايهم...

ختنُقين أشياٌء شىّت
ِامللِح  وأغوُص بعيداً يف أسراِر 
وما جبواِر الشَّفتني من األوهاْم

فأحافرُي، وأوكاٌر، وطالسُم كالنَّمِل تروُح وأتيت
وُتضيُِّع عيينَّ مبا ختلُقُه من فوضى

وزحاْم
***

هامش:
)قبَل النَّوِم...

سأحرُص أْن أطفَئ مصباَح الكاز...
مي وأدفَن رأسي، أقتَل كلَّ رواِسِب أايَّ

ُصَوري
دفرَت أشعاري
أقالَم التلويِن

وما ملْ أذكْرُه جلارتِنا اخلرساء
وما ملْ أفعْلُه من آاثْم

لكْن 
مْن يضمُن يل 

أيّن سأزيُح ستائَر ضوضائي
فأانْم(.

عبد القادر حّمود

مت ِح الصَّ
َ

في َوض

شاعر وكاتب سوري

عصام حقي

شاعر وكاتب سوري

امرؤ القيس 
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كيف تعرف خبطوات صغرية هل أنت سوري أم ال؟.
- إذا ظللـــت واقفـــاً أمـــام أبـــواب مغلقـــة وقيـــل لـــك، هـــذه األبـــواب مغلقـــة 
لكنـــك ظللـــت واقفـــًا، مث قيـــل لـــك بعـــد أعـــوام أهنـــا مغلقـــة فقلـــت هلـــم أبنـــك 

تعـــرف أهنـــا مغلقـــة وظللـــت واقفـــاً، فأنـــت ســـوري.
واهلـــاون  والقنـــص  والســـارين  والرباميـــل  احلواجـــز  مـــن  جنـــوت  إذا    -
واخلطـــف، وجنـــوت مـــن املهربـــني ومـــن حبـــر املـــوت ووصلـــت هنـــا لتمـــوت 

حبـــادث ســـري أو لتغـــرق يف مســـبح املدرســـة، فأنـــت ســـوري.   
-  إذا تركتـــك زوجتـــك أو تـــركك زوجـــك دومنـــا ســـبب فقـــط ألن املـــكان 

تبـــدل، فأنـــت ســـوري.
- إذا ذهبـــت للطبيـــب وبلغـــة اإلشـــارات قـــال لـــك، ضـــع إصبعـــك فـــوق 

مـــكان األمل، فوضعتهـــا علـــى املفاتيـــح، فأنـــت ســـوري.
-  إذا صـــرت تســـتمع لألغـــاين الـــيت ال تفهمهـــا وشـــعرت ابلســـكينة هلـــا 
وبدلـــت هاتفـــك هباتـــف ســـعته أكـــرب مـــن )الغيغاابيتـــات(، فأنـــت ســـوري.

- إذا فقـــدت الشـــعور ابلـــدفء والســـعادة وصـــرت فقـــط تشـــعر أبنـــك 
مشـــروع انتظـــار دون أن تعـــرف مـــاذا تنتظـــر، فأنـــت ســـوري.

-  إذا صـــرت تضـــع )اليـــكًا( حلفلـــة رأس الســـنة وبنفـــس اللحظـــة تضعـــه 
لصـــورة طفـــل جائـــع مث لثـــوب مجيـــل ترتديـــه امـــرأة ال تعرفهـــا، مث للصـــور 
القادمـــة مـــن حلـــب مث تعلـــق علـــى فيديـــو مـــؤمل ال يصلـــح لضعـــاف القلـــوب، 

مث تشـــارك أغنيـــة راقصـــة يف صفحتـــك، فأنـــت ســـوري.
- إذا ظللت تقول أبنك ستعود بينما اجلميع يهرب، فأنت سوري.

- إذا أقســـمت للحبيبـــة أن غياهبـــا ســـيقتلك، لكنهـــا غابـــت وهـــي تضحـــك 
وكأهنـــا فارقـــت قطـــة، فأنـــت ســـوري.

أشـــبه  املنـــزل، وبصـــوت  عـــال داخـــل  تتحـــدث بصـــوت  إذا صـــرت   -
ســـوري.   فأنـــت  املنـــزل،  خـــارج  للهمـــس 

-  إذا بكيت على اهلواتف ووصلت دموعك إىل هناك، فأنت سوري. 
-  إذا صـــرت تقـــرأ كثـــرياُ عـــن االقتصـــاد وعـــن أســـباب تدهـــور العمـــالت 

وســـألت غوغـــل كل صبـــاح عـــن ســـعر اللـــرية، فأنـــت ســـوري.
-  إذا كان لـــك أخ يف ديب وآخـــر يف )فلنســـبورغ( وأخـــت يف )الدمنـــارك( 
وأخـــرى يف الشـــمال منهـــا وأم يف حمنـــة وأب يف قـــربه البعيـــد، فأنـــت ســـوري. 
-  إذا اهنكتـــك العبـــارة هـــذه )إجـــراءات  مل الشـــمل( وغـــادرت املبـــى 

مبتســـماً، فأنـــت ســـوري.
-  إذا جلســـت بعـــد كل هـــذا العمـــر خلـــف مقاعـــد األجبديـــة اجلديـــدة، 

فأنـــت ســـوري.
 -  إذا فقـــدت املتعـــة يف كل شـــيء حـــىت يف التدخـــني وصـــارت الســـجائر 

ابلنســـبة لـــك جمـــرد إتـــالف ســـريع ملـــا جيـــب إتالفـــه، فانـــت ســـوري.
واألقـــارب،  واألهـــل  ضـــدك،  واألصدقـــاء  ضـــدك،  العـــامل  رأيـــت  إذا   -
فانـــت  والســـفارات واألهنـــار والبحـــار واجلبـــال ضـــدك، وأنـــت ضـــدك، 

ســـوري. 
-  إذا أصابـــوك ألـــف مـــرة ومل متـــت، وفقـــدت رأســـك ومل متـــت، وفقـــدت 
أقدامـــك ومل متـــت، وفقـــدت أصابعـــك ومل متـــت، ورأيـــت قلبـــك داخـــل 
صنـــدوق خشـــيب يتدبـــر أمـــره واكتشـــفت أبنـــك ال متـــوت، فأنـــت ســـوري.

-  إذا رأيـــت أحـــد عشـــر كوكبـــاً والشـــمس والقمـــر رأيتهـــم لـــك ســـاجدين، 
فأنـــت ســـوري.

محمد سليمان زادة

كيف ُيعرف السوري

شاعر وكاتب سوري

حممـــد صفـــوت ابـــن مدينـــة حلـــب الســـورية، فيهـــا فتـــح عينيـــه علـــى قـــوس 
قـــزح احليـــاة، وعلـــى ألواهنـــا الســـبعة، ويبـــدو أنه كان جمبـــواًل هبا وهلـــذا بقيت 
كتفصيـــالت مؤثـــرة فيـــه، ويف إضاءة روحـــه وإغنائها أبحاســـيس ورؤى، كان 

ذلـــك يف عـــام 1949.
يف عـــام 1972 محـــل تلـــك الـــروح بقـــوس قزحها واجتـــه هبا حنو مدينـــة الرقة 
لتشـــهق أبلواهنـــا هنـــاك يف هنرهـــا اجلميل، هنـــر الفرات الذي أصبـــح فيما بعد 
صديقـــه األقـــرب واألعـــز، بـــل كأهـــم صديقـــني قادريـــن أن ينصتـــا لبعضهما 
بعضـــًا، وعلـــى امتـــداد ثالثـــة عقـــود وأكثـــر دون ضجـــر وتذمـــر، وكل منهما 
يســـرد حكايتـــه لآلخـــر، احلكايـــة الـــيت ال تنتهـــي، بنبضها وطعنهـــا، بصخبها 
وهدوئهـــا، بعشـــقها وأســـرارها وبكل ما ميكن أن يرتـــب عالقاهتما الزمكانية، 
وحـــني افرتقـــا قســـرًا، واجته صفوت حنو بريوت، بقي الفـــرات يف بيته مل يربحه 
قـــط، حامـــاًل قصبـــه وانيـــه ليعـــزف نشـــيده احلزيـــن، وحـــني طـــال بـــه املكوث بعيـــدًا وبـــدأت ســـيمفونية الشـــوق تعزف بني 

خلجاتـــه قاهلا بصـــوت عال:
-  اشتقت لضفافك أيها اخلالد، اشتقت إليك اي فرات. 

كان شـــوقه شـــوق عاشـــق حلبيبتـــه، يكتـــوي انراً ووهجـــًا، ففـــي الرقـــة ســـاهم مـــع أمســـاء أصبحـــت جّلهـــا مهمـــة يف احلراك 
التشـــكيلي الســـوري ولـــكل منهـــا قامتهـــا، )كاألخويـــن حممود وعبـــد احلميد فيـــاض، واألخوين طالل وأمحـــد معال، وفواز 
اليونـــس وعنايـــت عطـــار، وموفق فرزات، وفهد احلســـن وآخرين(، يف أتســـيس جتمع فناين الرقـــة، التجمع الذي لعب دوراً 

مهماً وكبرياً وفاعاًل يف الشـــارع التشـــكيلي الســـوري. 
حممـــد صفـــوت أو شـــيخ البورتريـــه، كمـــا قيـــل عنـــه، لتفوقـــه فيـــه ويعـــد مـــن كبـــار فنانيـــه يف ســـورية، ولـــه تالوتـــه يف ذلك، 
ومبحاكاة مالئمة إلبداع خصيب يســـتثمره صفوت خبصوصية أســـلوبية وبنائية، مســـتعيدًا زمن التفاصيل والنســـغ الدقيقة، 
زمـــن التنـــوع والغـــى مببادراهتا، فهو وخبربته الشـــخصية وحتت شـــروط داخلـــة يف حميط ثقافاته وخلجاهنـــا، يواجه اختبارات 
يف صيـــغ حبثيـــة متعلقـــة إبشـــكاليات مطروحـــة لطموحاتـــه وعواطفـــه علـــى حنـــو وقائـــع منتجـــة يف ذاكـــرة ترفـــض نســـيان 
املالمـــح ومفرداهتـــا، فهـــو يقـــود الســـرود املصـــورة اجلديـــدة واملوحية بتتابـــع للقطات جتتمع يف مشـــهد مصـــور وبتقاطعات 
مـــع انتقـــاالت يف الزمـــان واملـــكان، وكأهنـــا مـــن شـــريط وســـيط مؤهل لدراســـة أعمق، فمـــا مييز منتجـــه أيضاً قيمتـــه املهنية 
الدقيقـــة إىل جانـــب قيمتهـــا الفنيـــة فهو الرابـــط بني عناصره حبذر شـــديد وبتعاظم وتداخل حىت خترج وجوهـــه )بورتريهاته( 
مـــن وطـــأة الراتبـــة، خمففـــاً بذلـــك ذرائـــع تقطيعاتـــه الكثـــرية وهـــي يف بالغتها التعبرييـــة غري الشـــائكة مع ابتداع الشـــخصية 
وصياغـــة جمرداهتـــا بقناعـــة مفتوحـــة علـــى تبطني املعى، وتعميـــق الفهم واالحتفـــاء جبمالياته، واليت كان هلـــا أتثريها املميز يف 
جيـــل الحـــق، اجليـــل الباحـــث عـــن كل مـــا هو خمتلف، اجليل الذي يســـهم يف إضفـــاء املزيد من احليوية علـــى املنجز الثري 

لتجـــارب الســـابقني الذين تتلمـــذوا على ريشـــهم وألواهنم.
اجلانـــب اآلخـــر الـــذي أجـــاد حممـــد صفوت اللعب يف ســـاحاته هو الطبيعة ودقـــة الوصول إىل ذاهتا، وبفهـــم غري اعتيادي، 
فهـــو مـــا زال يلعـــب ضمـــن أســـس تقليديـــة للعمـــل الفـــين، أســـس أقـــرب إىل حقيقـــة الفـــن مـــن وجهـــة نظره علـــى األقل، 
فالطبيعـــة مـــالذه و)ماتيـــس( قـــد يكـــون قدوتـــه يف ذلـــك، فهو يف كل مـــرة ومع كل لوحة يغـــوص يف العمق ليخـــرج كنوزها 
إىل الســـطح، وهلـــذا ال حتتـــاج إىل جهـــد كبـــري جلمـــع تلـــك الكنـــوز، وابنطباعيـــة واقعية التأثـــري، فهو ال يغامـــر ابلدخول إىل 
عـــوامل قـــد تكـــون غريبـــة إىل حـــد ما، وابلنســـبة لـــه، على أقل تقديـــر، ال يغامر بطرق أبواب يعرف ســـلفاً مـــا وراءها، وهلذا 
ينبـــض علـــى الســـطح كفيضـــان جديـــر ابالكتفـــاء ابلتأمـــل وبرتميـــم مـــا تيســـر له من فضـــاءات ال عقـــد فيهـــا وال غموض، 
وحدهـــا املســـافات اجلماليـــة تضفـــي عليهـــا أصالـــة لغة الواقـــع وواقعيته املقرتنـــة بقيم إنســـانية، وبرحابة مالمح الســـياقات 
يف تطوراهتـــا الـــيت متتـــص عزلـــة األمكنـــة واألشـــجار والـــرباري، فهـــو حييـــل حلظـــات اجتيـــاح الطبيعـــة وأروقة املدينـــة القدمية 

إىل نبـــوءات تســـوغ مآالهتـــا بتكوينـــات حتمـــل مـــن العناصر ما 
تقـــوده إىل خبـــااي األلـــوان بنزعاهتـــا الـــيت تســـتجيب لعدســـاته 
واختياراهتـــا، اللتقـــاط أنغامهـــا املتداخلة لتحـــوالت الطبيعة يف 
زمنهـــا، اللتقـــاط شـــذاها وبثهـــا يف فضاءاتـــه أواًل واليت بدورها 
ســـتبثها يف فضـــاءات متلقيـــه اثنيـــًا، فعمليـــات اإلاثرة قائمـــة 
علـــى قـــدم وســـاق مـــا جتعـــل الوعـــي متحـــرراً مـــن كل عواقبه، 
ومـــا جتعل لنســـجه خطـــوات غوص وصعـــود يف احللم اجلميل.
حممـــد صفـــوت فنـــان البورتريـــه والطبيعـــة يطـــرح سلســـلة مـــن 
زمن النشـــأة والتكون، وسلســـلة من زمن التجاور والتالمس، 
وسلســـلة مـــن زمـــن احلركـــة ودفعهـــا، يطرحهـــا يف جمموعـــات 
لـــكل منهـــا عاملها البنائي اليت حتتضنها، ولـــكل منها صياغاهتا 
الفنيـــة تبعـــاً ملنظـــوره اخلـــاص، وتبعـــاً لرفضـــه أو قبولـــه لكل ما 
يتبـــادر إىل العـــني الـــيت مـــن شـــأهنا أن جتعـــل النبثاقاتـــه هويـــة 
لـــه، هويـــة تعـــرف بـــه وبتميزه يف حضـــوره وتنقالتـــه يف امليادين 
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س
الق التشــكيل  رواد  أمســاء  أهــم  مــن  اســم  اخلالــدي  غــازي 

ولــد  والتنــوع.  ابلتحــوالت  جتربتــه  لغــى  املخضرمــني 
التكريــيت  -جــادة  دمشــق  يف  اخلالــدي  غــازي  الفنــان 
للفنــون  أســرة عريقــة حمبــة  عــام 1935 ونشــأ وســط 
واآلداب. كانــت والدتــه أول مــن شــجعه واهتــم مبوهبتــه 
منزهلــم يف  تشــجيعيا يف  معرضــا  لــه  أقامــت  أهنــا  حــىت 
حــني مل يتجــاوز غــازي ســن اخلامســة عشــرة مــن عمــره، 
حضــر إىل املعــرض عــدد مــن الفنانــني املهمــني آنــذاك مــن 
أمثــال حممــود جــالل وعيــد اليعقــويب وغريهــم. شــجعه 
أيضــا خالــه الفنــان فريــد زنربكجــي وأهــدى لــه علبــة رســم 
لأللــوان الزيتيــة كان قــد جلبهــا معــه مــن مدريــد. بقــي غــازي الفــىت يــراتد مرســم خالــه ليعــرض عليــه رســوماته 
مصغيــا ملالحظاتــه ونصائحــه. كانــت مخســينات القــرن املاضــي فــرتة ازدهــار وتطــور كبــري للحركــة التشــكيلية 
الســورية، يف هــذا الوســط الفــين والثقــايف النشــط أتيحــت الفرصــة أمــام اخلالــدي لدراســة الرســم والتــدرب 
علــى يــد أهــم الفنانــني مــن أمثــال رشــاد قصيبــايت وحممــد عاقــل وعبــد الوهــاب أبــو الســعود. يف هنايــة العــام 
1957 ســافر غــازي اىل مصــر لدراســة الفنــون يف كليــة الفنــون اجلميلــة -جامعــة القاهــرة، ختــرج منهــا بدرجــة 
جيــد جــداً يف العــام 1962. الحقــا بعــد ســنوات طويلــة انل اخلالــدي درجــة الدكتــوراه يف علــوم الفــن مــن 

األكادمييــة امللكيــة -لنــدن عــام 1996.
شــغل الفنــان غــازي اخلالــدي خــالل حياتــه مناصــب عــدة فقــد كان عضــو جملــس إدارة االحتــاد العاملــي 
للفنانــني التشــكيليني عــن الشــرق األوســط يف االحتــاد األوريب، أســتاذ ملــادة علــم اجلمــال يف املعاهــد العاليــة 
للفنــون املســرحية واملوســيقا والباليــه. أقــام الكثــري مــن املعــارض الفرديــة وشــارك يف العديــد مــن املعــارض 
اجلماعيــة يف ســوراي وغريهــا مــن الــدول العربيــة والغربيــة. دعــي إلقامــة معــرض عاملــي يف ابريــس يضــم جمموعــة 
مــن أعمالــه ليتــم ترشــيحه اىل جائــزة اليونســكو عــام 1992. كان عملــه )بيــت دمشــقي قــدمي( أول عمــل 

عــريب يدخــل متحــف الــربادو يف إســبانيا.
أمــا فنيــا فقــد كانــت العمــارة الدمشــقية والبيئــة الســورية األصيلــة وألوهنــا احلــارة دائمــا هــي الــزاد الــذي تقتــات 
عليــه خميلــة اخلالــدي يف مجيــع مراحــل تطــوره الفــين فقــدم الكثــري مــن اللوحــات ذات املوضوعــات الرتاثيــة، 
وصــاغ لغــة فنيــة رمزيــة حمليــة بعيــدة عــن التـــأثري األوريب لتظهــر عناصــر كثــرية كاملــرأة واخليــل بكامــل حيويتهــا 
وشــرقيتها األصيلــة متوهجــة أبلــوان ذات هويــة حمليــة. رغــم وصــول اخلالــدي تقنيــا إىل حــدود بعيــدة يف الغــاء 
اخلــط وتبســيط الشــكل واســتواء لــوين يف مســاحات متجــاورة وغريهــا مــن التقنيــات الفنيــة الفريــدة الــيت 

متيــزت هبــا أعمالــه، بقــي خملصــا للواقــع والصــورة كمــادة يســتمد منهــا موضوعاتــه.
رحــل الدكتــور الفنــان غــازي اخلالــدي بشــكل مفاجـــأ عــام 2006 وهــو يف أوج عطائــه ونشــاطه ليغيــب عــن 
املشــهد الثقــايف الســوري والعــريب بعــد جتربــة حافلــة ابلكثــري مــن األعمــال الفنيــة والعديــد مــن املؤلفــات يف 

الفــن واألدب والتاريــخ والرتاجــم.

ظهـــرت منصـــات التواصـــل االجتماعـــي كمســـاحات حـــرة إلبداء الـــرأي، جعلتنـــا أكثر 
اخنراطـــًا بقضـــااي الســـاعة، أحـــدث أشـــكاهلا هـــي منصة »كلـــوب هاوس« الـــيت انطلقت 
منـــذ عـــام تقريبـــاً، وانضممُت إليها مؤخـــرًا بدافع الفضول وحـــب التجربة، وقد أطلقت 
عليهـــا اســـم اندي احلكائـــني، كوهنـــا تتميـــز إبمكانيـــة النقاشـــات الصوتيـــة داخـــل غـــرف 

مفتوحة.  
إن هـــذا الشـــكل مـــن الطـــرح بني حماوٍر يدير اجللســـة وضيـــٍف خمتّص ومجهـــوٍر يرفع يده 
ليســـأل ســـؤااًل، يشـــبه إىل حد كبري الربامج احلوارية والندوات وإن بشـــكلها االفرتاضي. 
يف اندي احلكائـــني تتفـــاوت عناويـــن الغـــرف وتتنـــوع بـــني اجلـــّدي والطريـــف واملتطـــرف، 
فـــال ســـقف حيـــد النقـــاش أاّيً تكـــن الفكـــرة، وال رقابـــة تفـــرُض مـــا يقـــال ومـــا ال يقـــال، 
األمـــر الـــذي خيلـــق مســـتوايت من االختـــالف أو االتفـــاق أو التحزابت. مبتابعة ســـريعة 
ستكتشـــف انقســـام املواقـــف بني مدافع ورافـــض، فهناك دائماً فريقان يناقشـــان فكرين 
متضاديـــن، ظهـــر ذلـــك بـــني جمموعـــة املرتمحـــني على رحيـــل ميشـــيل كيلو ابعتبـــاره أحد 
أهـــم رمـــوز املعارضـــة السياســـية، وبـــني الناقديـــن لبعض مواقفـــه وتصرحياته، أمـــام مفهوم 
النســـوية فاخلـــالف واســـع ومســـتمر ألن البعض يراهـــا حركة نضالية لتحقيـــق حرية املرأة 
ونيلهـــا حقوقهـــا، ويرفضهـــا آخرون مجلة وتفصياًل ألهنا ال تتوافـــق مع املعتقدات الدينية 
واألخالقيـــة، ومل تكـــن فكـــرة احلوار مع شـــبيحة النظام بعيدة عن غـــرف النقاش، كذلك 

حريـــة املعتقـــد، وغريها ...  
التنـــوع الفكـــري يلحـــق بـــه اختالفـــات شـــخصيًة يف طريقـــة الطـــرح، فهنـــاك مـــن ميتلـــك 
أســـلوابً جـــاذابً ومنطقـــاً منظمـــاً لتقدمي أفكاره، فيجد من يســـتمع إليـــه أاي كانت قضيته، 
وهنـــاك مـــن ميارس التهجم واإلقصاء، وشـــخصنة القضااي، فيخســـر مـــن حيث ال يدري 

تعاطـــف املوجوديـــن حىت لـــو كان حمقاً. 
احلـــوار يف مفهومـــه وجوهـــرة العميـــق يتســـع للتضاد، ليـــس اهلدف منه حتقيـــق االنتصار، 

بـــل دفعنـــا حنـــو البحـــث والتفكري، وتكمـــن االشـــكالية يف كيف نقول مـــا نريد قوله! 
لنعـــرتف أننـــا جنـــد صعوبـــة يف التعبري عن أنفســـنا، وهو أمر طبيعي كوننا شـــعوب مقهورة 
مارســـت علينـــا األنظمـــة الديكتاتوريـــة سياســـة تكميـــم األفواه حلقبـــة طويلة مـــن الزمن، 
وأكملـــت علينـــا الرتاتبيـــة اهلرمية للوالءات يف حميط  األســـرة والعمل واملدرســـة، لتقضي 
علـــى البقيـــة الباقية من بناء شـــخصية قـــادرة على االعرتاض والدفـــاع عن وجهة نظرها، 
فنحـــن حديثـــو العهـــد حبريـــة التعبـــري، مل نتعلم اإلصغاء يف مســـاحات املكاشـــفة واجلهر، 
وال منتلك أســـلوب احلوار أبشـــكاله النموذجية، وملاذا نتقن كل ذلك إذا كان املطلوب 

منـــا أن نكـــون مهذبـــني ومطيعني وســـاكتني وراضني ابعتبارهـــا مسات محيدة!
االنفتـــاح علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي واملشـــاركة يف إبداء الرأي فرصـــة للتعريف 
بقضـــاايان والدفـــاع عنهـــا، ألهنا صارت قادرة على التأثري أكثـــر مما تفعل آالف املقاالت 
والنصـــوص املكتوبـــة، بفضلهـــا حتولت بعـــض احلوادث إىل قضااي رأي عـــام أثرت أحياانً 

يف تعديـــل القوانني.
 االســـتفادة مـــن منصـــة قائمة على احلوار ابعتبارها انفذة النفتـــاح الوعي من الذاتية إىل 
اجلمعيـــة، وابعتبارهـــا مســـاحة للصوت احلر دون قيود أو ســـلطة، حتتم اســـتخدام منطق 
احملاججـــة، وتنظيـــم األفـــكار قبـــل فتـــح امليكرفون واســـتالم دفـــة احلديث، أمـــا االنفعال 

واحلّديـــة، فليســـت أكثـــر من حرب دونكيشـــوتية ال حتقق نصـــراً وال ترتك أثرًا. 
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قــرأت روايــة )غــزل( للقــاص والناقــد الســوري أمحــد مشــول الصــادرة يف القاهــرة 2021، 
شــدَّتين أحداثهــا وتفاصيلهــا الــي تتحــدث عــن مدننــا الســورية احلبيبــة، ألن حلــب تعــين 

الكثــر لــكل ســوري ويعترهــا مدينتــه األغلــى.
أكــن  القلــب، مل  املعلقــة علــى جــدار  الصــور  - محلــت معــي دفاتــر مذكــرايت وبقــااي 
أســتطيع أن أمحــل إراثً مليئــاً ابحليــاة واألحــام واآلمــال، مل أكــن أعــرف كيــف يســتطيع 

النــاس تــرك ذاكرهتــم وكل هــذه الصــور وميضــون بعيــداً.
الروايــة تتحــدث مــن خــال بطلتهــا )غــزل( عــن مجــال ســوراي وقيــام الشــعب ابلثــورة ضــد 

الديكتاتوريــة والطغيــان، فجوبــه حبقــد النظــام. 
أصــوات القذائــف وأزيــز الرصــاص منعهــا مــن النــوم، فغفــت علــى مــا تبقــى مــن األخبــار 
الــي حتاصرهــا كل يــوم، وتتســاءل أبمل كيــف ينــام النــاس والبيــوت والقــرى واملــدن يتــم 

قصفهــا وتدمرهــا، ومئــات القتلــى تفــوح دماؤهــا مــن نشــرات األخبــار. 
حماصــرة كل يــوم بشــوقها وعشــقها للمدينــة وحلبيبهــا، وال تعــرف كيــف تغالــب الشــوق 

وتتخلــص مــن وجــع احلنــني:
-  هــل اان مريضــة بــك؟، أم أنــين مريضــة ابملدينــة الــي تغتالــين كل يــوم؟، هــذه املدينــة 

الــي حتمــل صفــات متعــددة واســم واحــد هــو حلــب.
هبــذه البدايــة تبــدأ روايــة غــزل الــي تقــارب مواضيعــاً يتداخــل فيهــا حالــة احلــب واحلــرب، 
حالــة العقــل واجلنــون، حالــة تعــر عــن جحيــم احلــرب ونــران احلــب، هــذا التناقــض 
والصــراع مــا بــني متســك غــزل ابملدينــة كحالــة دفــاع عــن القيــم العاطفيــة الــي تتعــرض 

واالضمحــال. للتفتــت 
غــزل الــي جتــد يف عشــقها لعملهــا ابلتمريــض يف ظــروف احلــرب وعشــقها حلبيبهــا فرصــة 
للتمســك والبقــاء يف املدينــة الــي غادرهــا أهلهــا وبقيــت متمســكة ابلطرقــات واألماكــن 

واحلدائــق والعشــق اجلنــوين.
الروايــة تــؤرخ لبدايــة املظاهــرات يف درعــا احتجاجــاً علــى قلــع أظافــر األطفــال بســبب 
كتاابهتــم وخربشــاهتم علــى اجلــدران للمطالبــة ابحلريــة، مث امتــدت املظاهــرات إىل املــدن 

والقــرى مثــل النــار يف اهلشــيم، وجــاءت املظاهــرات يف دمشــق ومحــاه وحلــب وإدلــب 
والرقــة وديــر الــزور والقامشــلي والاذقيــة، وبقيــة املــدن لتؤكــد أبن القمــع مل يكــن احلــل 
والبــد مــن تفهــم حركــة االحتجاجــات وأبن احلــوار هــو الطريــق الوحيــد إلنقــاذ الوطــن 

مــن اخلــراب
ولكــن مــع ارتفــاع درجــة العنــف مــن الســلطة والعنــف املضــاد بــدا الوضــع أكثــر خطــورة 
ويدفــع ابجتــاه تدخــل عصــاابت ومرتزقــة ودول يف الصــراع، ويدفــع النــاس البســطاء 

حياهتــم وحرايهتــم وممتلكاهتــم مثنــاً لــه.
تقول غزل:

- النــاس خرجــت مــن بدايــة الثــورة للمطالبــة ابحلريــة والتخلــص مــن االســتبداد، ولكــن 
فوجئــت بدخــول أشــخاص وجمموعــات متــارس القتــل علــى اهلويــة وتقــوم ابالســتياء 
علــى مؤسســات الدولــة ومصانعهــا وتقــوم بســرقتها وتوزيعهــا ابعتبارهــا غنائــم حــرب، 
ولقــد نســيت هــذه اجملموعــات املســلحة أن هــذه األمــوال عائــدة للشــعب وأن ســرقتها 

ســرقة ألمــوال الشــعب.
أصعــب شــيء يف هــذا العــامل أن يتــم طــرد االنســان مــن بيتــه، كنــا نبحــث عــن مــدن 
آمنــة يف عــامل غــر آمــن هكــذا كانــت غــزل تكتــب يف يومياهتــا عــن احلــرب اجملنونــة.

مــع  ترافقــت  والــي  النــاس  آالف  عشــرات  مشلــت  قــد  االعتقــال  حــاالت  كانــت 
القتــل والتصفيــة اجلســدية واالغتصــاب يف ســجون النظــام فقــط ملعارضتهــم الســلطة 
وديكتاتوريــة األســد، وبعــد عــدة أشــهر مــن اعتقــال حبيبهــا وجــدت نفســها أمامــه 
ودمــوع الفــرح والرغبــة واللهفــة امتزجــا برائحــة اجلســد، إهنــا احلــرب امللعونــة القــذرة الــي 

تريــد أن تدمــر كل شــيء، ولكــن إرادة االنســان علــى التحــدي أكــر.
غــزل وبعــد عــذاب الطريــق الــذي قطعتــه مــن حلــب إىل أنقــرة مــروراً اببنــة عمهــا يف 
عفريــن، كانــت ذاكرهتــا مفتوحــة علــى املاضــي وحلظــات احلــب والشــبق واجلنــون الــي 
كانــت تعيشــها وتعيــد بعــض تفاصيلهــا وهــي تشــرب القهــوة مــع أمهــا، حيــث يلعــب 

التداعــي الداخلــي دوره.

 يف أنقــرة وبعــد حالــة االســرتخاء ورحيــل التعــب وأمــام وطــأة احليــاة وضــرورة املســاعدة يف 
املصاريــف وجــدت نفســها عاملــة يف صالــة لألبســة النســائية وكانــت تعــود منهكــة متامــاً 
لتنــام وهــي تســتعيد حياهتــا وذكرايهتــا يف حلــب، وأمــام صعوبــة العمــل ملــدة اثنتــا عشــر 
ســاعة يوميــاً وجــدت يف الــزواج فرصتهــا للخــاص اجلســدي، ولكــن روحهــا مازالــت 

متعلقــة ابملاضــي وجنونــه والــذي يتســلل إليهــا مــع تســلل صوتــه عــر اهلاتــف. 
غــزل تعــود لذاكرهتــا املثقلــة ابجلــروح والقصــص املفتوحــة لــدى صديقــات املشــفى عــن 
احليــاة واحلــب والعشــق واجلنــون، وتتابــع رحلــة حبيبهــا يف اهلجــرة واللجــوء إىل أوراب مــن 

خــال رســائل الواتــس حيــث تقــول:
- ال أعــرف أيــن أنــت اآلن وإىل ايــن وصلــت؟، وكل الــذي أعرفــه أن املركــب توغــل 
ابلبحــر كمــا كنــت تتوغــل يف روحــي وعمــري، أحــاول طــوال الليــل اســتعادة صوتــك 
وصورتــك وآخــر كلمــات كتبتهــا يل، بــدأت صــورة البحــر تاحقــين والعــرق يتصبــب 
مــين، واحليتــان تنظــر بعيوهنــا حنــوي، ورســائل غامضــة تصلــين وتشــعرين أن خطــراً حقيقيــاً 
يهــدد حياتــك، هــل أرســل لــك عيــينَّ لرتحــل إىل بــر األمــان؟، أم أرســل لــك صــدري 
لتنام فيه حى تصل، كيف أســتطيع اآلن أن أضمك إىل صدري وأمحيك من اجملهول.

هكذا كانت غزل هتذي ومل تكن تعرف إىل أين وصل سعيد.

هــل مــن طريــق يوصلنــا إليهــا؟؟!!، الســعادة أقصــد ابلرغــم مــن كل مــا مــرران 
بــه مــن صعــاب وأهــوال؟، لوالهــا لبقيــت حياتنــا كئيبــة حمبطــة، هــي مــن 
صنــع اإلنســان نســعى إليهــا جاهديــن ويف طريقنــا الكثــر مــن املطبــات، 
نتعثــر نفشــل نتــأمل ونواصــل، جندهــا يف شــى اجملــاالت، ثقــة ابلنفــس وبلــوغ 

األهــداف حبصــول اإلنســان علــى مبتغــاه. 
يف ضحكة طفل وعيين امرأة، يف ضوء القمر وطلوع الشمس، قد جندها 
يف نصرة مظلوم ومساعدة حمتاج، أو عمل جاد، وللعائلة دور كبر وهام 
فالعاقــات األســرية مــن مكــوانت الســعادة، هنــاك أيضــاً االكتفــاء املــادي 
مــاء  بشــربة  هــي موجــودة  التفتنــا  اإلنســان واألصدقــاء،  كيفمــا  وحريــة 
ولقمــة،  بصــاة وعبــادة ورمبــا بقربنــا أو ابتعــادان عــن بعــض األشــخاص، 
احبــث عنهــا تراهــا يف كل الوجــوه، عكــس احلــزن ال حيتــاج أبــداً أن تبحــث 
عنــه فهــو أيتيــك دومــاً دون إنــذار ويرافقــك غصبــاً عنــك رغــم حماولتــك 
االبتعاد، تســعى بكل قوتك لتتجنبه ولكنه ال يســألك اخليار، يتغلغل يف 
أعماقــك ألتفــه األســباب وأقواهــا، دمعــة يتيــم جتعلــك تــرى النهــار مظلمــاُ، 
صرخــة معتقــل تعصــف برأســك ليــل هنــار، وامــرأة مظلومــة تغتصــب بــا 

شــفقة وال إحســاس ال تغــادر عينيــك مهمــا حاولــت اإلغــاق، أكثرهــا 
أملــاً وداع األصدقــاء وأشــد منهــا وطــأة مغــادرة جــزء مــن نفســك وقلبــك 
األقــرابء، خيرتقــون قلبــك مبئــات الســهام تصــور وأنــت ال زلــت ابق علــى 
قيــد احليــاة، وحــدك تراقــب آخــر النبضــات، انفــورة مــن الغضــب تصــب 
علــى رؤوســنا، أشــواك عواصــف رعــود وســنابل مــن التعــب يتبعهــا أمــواج 
وانطفــأت  الوريــد  نبــض  خاصمــت  قلوبنــا  حــى  دمائنــا،  يف  وبراكــني 
أبعلــى  تنــادي  آالمنــا  دروب  احليــاة،  قيــد  علــى  وحنــن  االبتســامات، 
صوهتــا هــل تريــد البقــاء؟ وحنــن ماضــون، مهمــا ابتعــدت عــن منغصــات 
احليــاة تاحقــك األحــزان غــر عابئــة برغبتــك ابالبتعــاد، تدربنــا علــى 
االحــرتاق واالختنــاق والفــراق، تبعثــران كقطــرات املطــر فــوق الغــاابت، 
وامتــد أملنــا آالف األميــال، تســاوى يف قلوبنــا النــور ابلظــام، مهومنــا 
هتطــل كاملطــر يف عــز الشــتاء، ســيل الغــدر جرفنــا يف متاهــات، وحنــن 
ماضــون، كل هــذا ال يقــاس عندمــا ميتــد احلريــق ليلتهمــك شــخصياً!!، 
وتــرى نفســك علــى فوهــة بــركان، لقــد خانتــك نفســك وآتمــر عليــك 
مــن أجــل  املآســي وتفنيــه  بــه كل هــذه  الــذي كنــت حتــارب  جســدك 

ســامة مــن حولــك، أدار لــك ظهــره وبــدأ يلتهمــك!، غــر آبــه مبــا منحــك 
مــن قــوة وصابــة يف ســبيل اجلميــع وعندمــا أردتــه مــن أجــل نفســك تنحــى 
جانبــاً واعتــذر، وبــكل بســاطة تــركك يف أحلــك اللحظــات، قائــًا بــكل 
بــرود أنــت اآلن يف يــد القــدر! الــذي وقــف وامجــاً مــن هــذا اجلــواب!، 
ملــاذا الصحــة ختــون صاحبهــا وقــد مجعهمــا القــدر، وأصبــح الوقــوف معــك 
مــن ســيد املســتحيات!، حــى أنفاســك الــي رافقتــك كل هــذه الســنوات 
بــدأت تتناقــص وتســتكثر عليــك حــى اهلــواء!، لكنــك تتشــبث ابحليــاة، 
حتــاول عقــد هدنــة مــع أعضــاء جســدك مذكــراً إايهــا لقــد كنــا معــاً يف 
مجيــع احملــن، إن وقفــت معــي اليــوم قســماً ســأرد مجيلــك ولــن أختلــى عــن 
أي حلظــة ترحيــك سأحســب لــك كل حســاب وأمحــل عــن كاهلــك كل 
األطنــان، لــن أدعــك حتمــل مهــوم الدنيــا لوحــدك ســأقامسك احلــزن، أعــد يل 
أنفاســي فعهــد مــين سأتنفســها مــن أجلــك بعــد غيــايب الطويــل عنــك، لــن 
أدع اجلفــاف يســتوطنك أعــدك بربيــع قــادم، ســنكون معــاً وحنــارب املــرض 
إن مل حتبــين اليــوم ســتحبين غــداً وأان متفائلــة لنعترهــا  فرصــة أيهــا اجلســد:

إن جنوت سنستمتع معاً أكثر ابحلياة.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

إن نجوت سأستمتع أكثر بالحياة

جوانا كيالي

كاتبة سورية

عن غزل وعشقها لحلب

م المرأة
س

ق
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Tüm Vicdan Sahibi İnsanlara ve Devletlere Çağrı:
Yeter artık! Bu hayasız zulmü durdurun!
İsrail 1948’den beri yapageldiklerini bugün de yapmaya devam ediyor. Saldırılar 
ilk kez yaşanmıyor. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor.
Bu saldırılar karşısında duyarlık serdedilmesi önemli, anlamlı; lakin hamasi 
söylemler ve duygusal yaklaşımlarla sorunun çözülmeyeceğinin, devam eden zu-
lmün sona ermeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. Yıllardır devam eden haksızlıklar 
ortada… “Safımız belli olsun” kabilinden tutumların ötesine geçecek bilinçli, et-
kili, caydırıcı adımlara ihtiyaç var. Terör devletini durduracak, kanın akmasını, 
işgalin devam etmesini engelleyecek adımlara… Bunların gerçekleştirilmesi ise 
bireysel tutumların ötesinde adımların atılmasını gerekli kılıyor.
Bugün Türkiye’nin ve dünya Müslümanlarının sivil toplumlar, devletler ve 
uluslararası kuruluşlar nezdinde atacakları akıllı adımlara ihtiyaç var. Yani daha 
üst bir ortak akla ve bu ortak aklın atacağı adımlarla, terörün devamını engelleye-
cek girişimlere ihtiyaç var. Sadra şifa olacak girişimlere… Siyasi, ekonomik, 
askeri, kültürel vb. Bu konuda Müslüman olan-olmayan tüm duyarlı-vicdanlı ku-
ruluşların, devletlerin harekete geçirilmesine, uluslararası alanda adımların atıl-
masına ihtiyaç var.
Çağrımız İsrail’e karşı fiili adım atabilecek tüm kesimlere ve devletlere olmalıdır. 
Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı zorlanabilir, bu konuyla ilgili daha önceden 
oluşturulmuş kurullar harekete geçirilebilir. Yahut bunlardan bağımsız olarak 
devletlerin girişimleriyle yeni ortak adımlar atabilir. Mesela başlangıç olması 
bakımından Türkiye, İran, Katar vb. devletler birlikte daha ciddi açıklamalar 
yapıp hareket edebilir, dünyada İsrail karşıtı adım atabilecek devletlerin işbirliği-
ni sağlayacak girişimlerde bulunabilirler. Bu adımların geciktirilmeden hayata 
geçirilmesi daha vahim gelişmelerin yaşanmasını engelleyebilecektir. Müslüman 
halklar yaşadıkları ülkelerde devletlerinden bu konuda ortak adımların atılmasını 
talep edebilirler.
Sadece kınama mesajlarının yayınlanması, hamasi söylemlerin ifade edilmesi 
kısmi bir etki yapabilir lakin bunlar sorunun çözülmesini sağlamayacaktır. Bugün 
sahici söylemlere, eylemlere atılacak adımlara ihtiyaç var. Enerjimizin ve im-
kanlarımızın doğru yöntemlerle ve makul ölçülerde harekete geçirilmesi, dünya 
kamuoyunun Filistin’inin haklı davasının yanında yer almasının sağlanması ge-
rekiyor.
“Susmak elbette zehirlidir
ve rahatlık getirir yazıklanmak da.
Ey tenimde uzak yolculukların lekeleri!
Ey çocuklarda uyuyan intizamsız güneşler!
gelin ve boğdurun bu köleleri.”

ANADOLU PLATFORMU

نداء إىل كافة   أصحاب  الضمر اإلنساين  والدول
يكفي! أوقفوا هذا الظلم الذي ال ميكن تصوره!

تواصــل إســرائيل فعــل مــا بدأتــه منــذ عــام 1948. وليســت هــذه هــي املــرة األوىل الــي حتــدث فيهــا  هــذه  
اهلجمــات. يبــدو أن االعتــداءات ســوف  تســتمر بعــد ذلــك.

من املهم هنا نشر الوعي  جتاه  هذه االعتداءات  ؛ ولكن   ، جيب أن ندرك أن املشكلة لن حتل هبذه  
الطريقــة ،  وأن االضطهــاد املســتمر لــن ينتهــي عــر  املنابــر    اخلطابيــة والعاطفيــة. إن املظــامل املســتمرة 
منــذ ســنوات واضحــة جليــة   ... هنــاك حاجــة خلطــوات واعيــة وفعالــة ورادعــة تتجــاوز مواقــف  املشــاعر 
القلبيــة  ؛ خطــوات توقــف الدولــة االرهابيــة ،ومتنــع ســفك الدمــاء،  واســتمرار االحتــال .. وجيــب  ان 

ننتقــل  إىل خطــوات أبعــد  مــن  جمــرد  املواقــف الفرديــة مــن أجــل حتقيــق ذلــك .
اليوم ، هناك حاجة ضرورية  خلطوات ذكية تقوم  هبا   تركيا ومعها مسلمو العامل تستهدف  اجملتمعات 
املدنيــة، والــدول، واملنظمــات الدوليــة. بعبــارة أخــرى ، هنــاك حاجــة إىل عقــل مشــرتك عــر   مبــادرات 
متنــع اســتمرار اإلرهــاب مــن خــال  خطــوات  مشــرتكة وعاقلــة  . مبــادرات تشــفي الصــدور ؛ سياســية 
واقتصاديــة وعســكرية وثقافيــة وهلــم جــرا. هنــاك حاجــة لتعبئــة كل املنظمــات، والــدول الواعيــة وأصحــاب  
الضمــر ، ســواء أكانــت دواًل إســامية أو غــر إســامية ،  والعمــل  علــى  اختــاذ خطــوات علــى الســاحة 

الدوليــة.
جيــب أن يكــون نــداؤان ضــد ) اســرائيل(موجها جلميــع القطاعــات والــدول الــي ميكنهــا اختــاذ إجــراءات 
فعليــة ضــد )إســرائيل(. علــى ســبيل املثــال ، قــد يتــم إجبــار منظمــة التعــاون اإلســامي للقيــام خبطــوات  
عمليــة ، وميكــن تعبئــة اللجــان الــي مت إنشــاؤها ســابًقا حــول هــذه القضيــة. و ميكــن أن تتخــذ خطــوات 
مشــرتكة جديــدة عــر  مبــادرات الــدول بصــرف النظــر  عــن عاقــات تلــك الــدول؛ علــى ســبيل املثــال ، 
تركيــا وإيــران وقطــر وهلــم جــرا. ميكــن هلــذه الــدول أن تبــادر  بتصرحيــات أكثــر جديــة وتتصــرف بشــكل  
مشــرتك . وميكنهــا -أيضــًا- اختــاذ مبــادرات لضمــان تعــاون الــدول  الفاعلــة  الــي ميكنهــا اختــاذ خطــوات 
مناهضــة ل)إســرائيل( يف العــامل. إن تنفيــذ هــذه اخلطــوات دون أتخــر قــد مينــع حــدوث تطــورات أكثــر 

خطــورة. ومــن  هنــا  ، ميكــن للمســلمني أن يطالبــوا خبطــوات مشــرتكة يف البلــدان الــي يعيشــون فيهــا.
رمبــا   يكــون لبــث رســائل اإلدانــة فقــط والتعبــر اخلطــايب العاطفــي  أتثــر جزئــي ، لكنهمــا لــن حيــا 
املشــكلة. هنــاك حاجــة إىل خطــاب حقيقــي وصــادق  ، وخطــوات جيــب اختاذهــا اليــوم. مــن الضــروري 
حشــد طاقتنــا وإمكاانتنــا  ابلطــرق الســليمة وإجــراءات   معقولــة ، و وجيــب الســعي  مــن أجــل  ضمــان 

وقــوف الــرأي العــام العاملــي مــع قضيــة فلســطني املشــروعة.
 الصمت  سم قاتل 

والراحة  جتلب  املأساة 
واه اي لطخات الرحات البعيدة على بشريت!

أيتها  الشمس  الفوضوية الي  تغفو  يف  أحضان األطفال
تعالوا  واتعقوا رقاب  هؤالء  العبيد 

منصة األانضول  

Anadolu Platformu

Vicdan Sahibi İnsanlara ve Devletlere Çağrı 
نداء إلى أصحاب  الضمير اإلنساني  والدول

منصة األناضول   
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Ilk olarak 2011’ deki Suriye devriminin özgürlük ve haysiyet uğruna gerçekleştirildiğinde ve Esad ailesine, 
rejimine ve ona yakın olanlara yönelen Suriye’nin servetinin adil bir şekilde dağıtılmasını talep ettiğinde çok 
önemli bir konuyu vurgulamak istiyoruz. Çünkü devrim , maddi ihtiyaçlar ve BM yardımı için yola çıkmadı.
Suriye halkına sağlayacağı açıklanan büyük BM yardımının sadece birkaçının aldığını ve çoğunun daha fazla 
özgür Suriye halkını öldürmesi ve şehirlerini yok etmesini sağlamak için Esad ve çetesine gittiğini onaylıyoruz.
Dünya gerçekten Suriye halkına yardım etmek isteseydi, Suriye’yi katil kavuran kanseri (Esad haydut ve onun 
suç rejimi) ortadan kaldırmasına yardım ederdi ya da en azından devrime ve halkın değişim özlemlerine karşı 
durmadı. ve tüm dünya, Özgür Ordu’nun zaferlerini durduran ve onun Abbasi arenasından İsrail’in iradesine 
boyun eğen Esad’ın suçlu Sarayına ilerlemesini engelleyen kişiydi.
Ve dünya hala katilin rejimini tanıyor açık elçilikleri ve konsoloslukları aracılığıyla ona uygunluk veriyor  Su-
riyelileri; elçilikleri ve konsoloslukları Gözden geçirmemeye ve süresi dolmuş pasaportlara alternatifler çıkar-
mak gerekli belgeleri ve bu fonları onaylamak için büyük fonlar sağlamaya zorluyor rejim tarafından daha 
fazla Suriyeliyi öldürmek için silah satın almak için kullanılıyor ve Dünya hala rejimin Birleşmiş Milletler ve 
Güvenlik konseyindeki temsilcisini tanıyor
Suriye devriminin onuncu yılına girmesi ve milyonlarcasının kriminal rejim nedeniyle kaçmak zorunda kaldığı 
Suriye halkının çilesi ve Rusya, İran ve Şii milislerin ona karşı gerçekleştirdiği katliamlarla birlikte.
En son WFP sistemi çalışması, Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansmanın yedi milyondan fazla Suriyeli 
mültecinin yoksulluğa düşmesini önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi.
Suriyelilere yardım sağlamak için açıklanan fonların büyüklüğüne rağmen, gözlemciler merak ediyor: Kam-
plarda neden hala Suriyeliler var? Ve yazın sıcağa, kışın yağmur ve sellere maruz kalmalarını mı sağlıyor-
sunuz? Kamp sakinleri neden hala ihtiyaç ve aşağılanma nedeniyle acı çekiyor?
Suriye halkına yönelik uluslararası yardım, rejim çeteleri aracılığıyla çoğunu çalıyor,
Ve Birleşmiş Milletler Esad rejimini destekliyor ve katilin   karısının (Esma Esad) başkanlığındaki (Suriye 
Kalkınma Vakfı) örgütü aracılığıyla Suriye’ye yardım gönderiyordu, buna ek olarak yardımın yüzde kırkından 
fazlası gidiyor. yardım dernekleri yöneticileri ve dağıtım kuruluşları çalışanları için idari ve operasyonel gider-
ler ve maaşlar Yüzde on ulaşım ücreti, yüzde yirmi reklam ve ev sahibi ülkenin yüzde yirmisi.
Avrupa Birliği, Suriyeli mülteciler için 240 milyon avro değerinde yeni bir yardım paketini de onaylayarak, 
2014 yılından bu yana Avrupa yardımının tavanını 2 milyar euroya çıkararak bölgedeki en savunmasız gruplara 
ek yardım sağlayacağını belirtti.
Mültecilere insani yardımın devam etmesini sağlamak için Avrupa Parlamentosu üyelerine ek 600 milyon 
dolarlık mali yardım sağlamak için yeşil ışık yakıldı.
ABD Dışişleri Bakanı (Antony Blinken), “Ülkesi, Suriye kriziyle yüzleşmek için 596 milyon dolardan fazla 
insani yardım sağlayacak” dedi. Suriye kriziyle ilgili bir Güvenlik Konseyi toplantısında, “Yardım, sayıları 
13,4 milyon olarak tahmin edilen birçok Suriyeliye evlerinde yardım sağlamayı hedefliyor.” Dedi.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı, Birliğin Suriye halkının yanında olduğunu ve yardım desteğiyle bunu yapmaya 
devam edeceğini onayladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ise Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, 
ülkeyi sarsan kriz nedeniyle Suriye halkının% 60’ından fazlası aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. dedi: Suriye’ye 
yardım etmek için 10 milyar dolara ihtiyacımız var.
Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin trajik durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler raporu, Suriye 
krizinin şu anda en büyük insani ve mülteci krizi haline geldiğini ortaya koydu.
Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri (Janez Linaric) şunları söyledi:
Corona virüsü Suriyelilerin kötüye giden durumunu daha da kötüleştirdikten sonra, Avrupa Birliği, insani ih-
tiyaçlar devam ettiği sürece komşu ülkelerdeki (Mısır, Lübnan, Ürdün ve Türkiye) Suriyeli mültecilere ek 
meblağlarla destek verecek. Bir Alman gazetesi olan Tagesspiegel, uluslararası sistemin Esad rejimiyle olan 
ilişkilerini açıkladı ve şunları söyledi:
Suriye rejimi, Suriye halkına büyük miktarlarda insani yardım sağlayan, çoğu Esad rejimine giden, yardımın 
çoğunu çalan  ve Ve bunun% 90’ını ele geçiren Milletler ve uluslararası kuruluşların yardımlarından en büyük 
yararlanıcısıdır.
Esad rejimi, Rusya’nın desteğiyle, birkaç ay önce, milletlerden gelen yardımların muhalefet kontrolündeki 
bölgelere girdiği insani geçişlerin sayısını İdlib vilayetinin kuzeyindeki bir tabelada (Bab al-Hawa geçişi) tek 
geçişe indirmeyi başardı. !!!
Suçlu Esad’a seçimlerden önce bir can simidi oluşturması için ABD-İsrail rehberliği ve Avrupa desteğiyle on 
milyar dolar değerinde BM yardımı sağlandı.
 Milyonlarca dolar yüklü Emirati uçaklarının ve İran petrol tankerlerinin Amerikan yeşil ışığıyla rejimi kur-
tarmak için gelişiyle.
Ürdün, İsrail’in emirlerini yerine getirirken suçlu El Esad’a yönelik ekonomik kuşatmayı hafifletmek için 
Koronavirüse rağmen Esad rejimi ile geçişlerini yeniden açtı.
Desteğin gelmesinden önce dolar değişimi 5.000 Suriye lirasını aştı ve dünya Esad rejimini destekledikten 
sonra doların fiyatı paralel (karaborsa) piyasada, alış için yaklaşık 3725 lira   alış için, 3860 lira da satış için 
ellerinde mevcut  
En sonunda:
ABD Sezar Yasasının Esad’ı ve rejimini desteklemeye geldiğini ve Amerika’nın hala terörist listesindeki 
Katırcı tankları aracılığıyla rejime petrol sevk ettiğini defalarca vurguladık.

بدايــة نريــد التأكيــد علــى مســألة ابلغــة األمهيــة، عندمــا قامــت الثــورة الســورية يف عــام 2011، قامــت مــن أجــل احلريــة والكرامــة واملطالبــة 
بتوزيــع عــادل لثــروات ســوراي، الــي كانــت خمصصــة لعائلــة األســد ونظامــه واملقربــني منــه، ومل تقــم مــن أجــل احتياجــات ماديــة، ومســاعدات 

أممية. 
مــع التأكيــد أن املســاعدات األمميــة الكبــرة املعلــن عــن تقدميهــا للشــعب الســوري، مل يصلــه منهــا إال القليــل، وغالبيتهــا كانــت تذهــب إىل 

األســد وعصابتــه مــن أجــل متكينــه مــن قتــل املزيــد مــن الشــعب الســوري احلــر وتدمــر مدنــه.
ولو أراد العامل حقيقة مســاعدة الشــعب الســوري، كان ســاعده ابســتئصال الســرطان الذي ينهش ســوراي )الســفاح األســد ونظامه اجملرم(، 
أو علــى األقــل مل يقــف ضــد الثــورة وتطلعــات الشــعب إىل التغيــر، والعــامل مبجملــه هــو مــن أوقــف انتصــارات اجليــش احلــر، ومنعــه مــن 

التقــدم مــن ســاحة العباســيني إىل قصــر اجملــرم األســد رضوخــاً إلرادة إســرائيل.
والعــامل مــازال يعــرتف بنظــام القاتــل، ويعطيــه الشــرعية مــن خــال ســفاراته وقنصلياتــه املفتوحــة، ويرغــم الســوريني علــى مراجعــة هــذه 
الســفارات والقنصليــات وتقــدمي األمــوال الطائلــة مــن أجــل اســتخراج بدائــل عــن جــوازات الســفر املنتهيــة وتصديــق الواثئــق املطلوبــة، وهــذه 
األمــوال يســتخدمها النظــام مــن أجــل شــراء ســاح لقتــل املزيــد مــن الســوريني، وال زال العــامل يعــرتف مبمثــل النظــام يف األمــم املتحــدة 

وجملــس األمــن.
ومــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا العاشــر، ومعــاانة الشــعب الســوري الــذي أجــر املايــني منــه إىل الفــرار بســبب النظــام اجملــرم واجملــازر الــي 

يرتكبهــا حبقــه مــع روســيا وإيــران وامليليشــيات الشــيعية.
 أشــارت آخــر دراســة لنظــام برانمــج األغذيــة العاملــي إىل أن التمويــل الــذي قدمــه االحتــاد األورويب ســاعد يف منــع أكثــر مــن ســبعة مايــني 

الجــئ ســوري مــن الســقوط يف دائــرة الفقــر.
ومــع ضخامــة األمــوال املعلــن عــن تقدميهــا كمســاعدة للشــعب الســوري، يتســاءل املتابــع، مل ال تــزال املخيمــات أتوي الســوريني؟ وجتعلهــم 
يعانــون منهــا مــن احلــر خــال الصيــف ومــن األمطــار والفيضــاانت خــال الشــتاء، وال يــزال أهــايل املخيمــات يعانــون مــن احلاجــة واإلذالل.

 اإلغاثة الدولية املوجهة للشعب السوري يسرق النظام معظمها عر عصاابته، 
واألمــم املتحــدة اعتــادت دعــم النظــام األســدي، وإرســال املســاعدات إىل ســوراي عــر منظمــة )األمانــة الســورية للتنميــة( الــي ترتأســها زوجــة 
الســفاح )أمســاء األســد(، ابإلضافــة إىل أن أكثــر مــن أربعــني ابملئــة مــن املســاعدات تذهــب كمصاريــف إداريــة وتشــغيلية ورواتــب ملــدراء 
اجلمعيــات االغاثيــة وموظفــي املنظمــات القائمــة علــى التوزيــع، وعشــرة ابملئــة أجــور نقــل، وعشــرين ابملئــة دعــاايت، وعشــرين ابمليــة للدولــة 

املســتضيفة.
يــورو، لرتفــع ســقف  أقــر االحتــاد األورويب حزمــة جديــدة مــن املســاعدات املخصصــة لاجئــني ســوريني، بقيمــة 240 مليــون  كمــا 
املســاعدات األوروبية إىل 2 مليار يورو، منذ عام 2014، مشــرة إىل أهنا ســتقدم مســاعدات إضافية للفئات األكثر ضعفاً يف املنطقة.
ومــن أجــل ضمــان اســتمرار املســاعدات اإلنســانية لاجئــني، حصــل نــواب الرملــان األورويب علــى ضــوء أخضــر لتقــدمي مســاعدات ماليــة 

إضافيــة بقيمــة 600 مليــون دوالر. 
كمــا قــال وزيــر اخلارجيــة األمريكــي )أنتــوين بلينكــن(، إن بــاده ســتقدم مســاعدات إنســانية أبكثــر مــن 596 مليــون دوالر ملواجهــة األزمــة 
الســورية، وأضــاف خــال جلســة جمللــس األمــن حــول األزمــة الســورية، أن املســاعدات هتــدف إىل تقــدمي العــون للكثــر مــن الســوريني يف 

الداخــل، والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 13.4 مليــون نســمة.
مــن جانبــه أكــد وزيــر خارجيــة االحتــاد األورويب، أن االحتــاد يقــف إىل جانــب الشــعب الســوري وســيواصل ذلــك مــن خــال دعمــه 

ابملســاعدات.
أمــا األمــني العــام لأمــم املتحــدة )أنطونيــو جوتريــس(، فقــال خــال كلمتــه جبلســة جملــس األمــن، إن أكثــر مــن 60% مــن أبنــاء الشــعب 

الســوري يعيشــون يف فقــر مدقــع نتيجــة األزمــة الــي عصفــت ابلبــاد، وقــال: حنتــاج لـــ 10 مليــارات دوالر ملســاعدة ســوراي.
وكشــف تقريــر لأمــم املتحــدة حــول الوضــع املأســاوي الــذي يعيشــه الاجئــون والنازحــون الســوريون، وأهنــا أصبحــت أكــر أزمــة إنســانية 

وأزمــة الجئــني يف الوقــت الراهــن. 
وقال املفوض األورويب إلدارة األزمات )جانيز ليناريتش(:

بعــد أن زاد فــروس كــوروان مــن تفاقــم وضــع الســوريني املــرتدي، ســيدعم االحتــاد األورويب الاجئــني الســوريني املتواجديــن يف دول اجلــوار، 
)مصــر ولبنــان واألردن وتركيــا(، مببالــغ إضافيــة طاملــا اســتمرت االحتياجــات اإلنســانية. 

وكشفت صحيفة أملانية اتغس شبيغل« عن تعامل النظام العاملي مع نظام األسد، وقالت: 
النظــام الســوري هــو املســتفيد األكــر مــن مســاعدات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة، الــي تقــدم كميــاٍت هائلــة مــن املســاعدات 
اإلنســانية للشــعب الســوري تذهب معظمها إىل نظام األســد الذي يســرق ويســلب معظم املســاعدات، ويســتويل على نســبة 90% منها.
نظــام األســد، وبدعــم روســي متكنــوا منــذ أشــهر، مــن تقليــص عــدد املعابــر اإلنســانية الــي تدخــل منهــا مســاعدات األمــم إىل مناطــق 

املعارضــة، إىل معــر واحــد يف إشــارٍة )معــر ابب اهلــوى(، مشــال حمافظــة إدلــب!!!
قدمــت مســاعدات أمميــة للســفاح األســد بقيمــة عشــر مليــارات دوالر بتوجيــه أمريكــي إســرائيلي وبدعــم أورويب، كــي تشــكل لــه حبــل 

النجــاة قبــل االنتخــاابت
 مع وصول طائرات إماراتية حمملة مبايني الدوالرات، وانقات نفط إيرانية إلنقاذ النظام بضوء أخضر أمريكي. 

أعــاد األردن فتــح املعابــر مــع نظــام األســد ابلرغــم مــن الكــوروان، مــن أجــل ختفيــف احلصــار االقتصــادي علــى اجملــرم األســد تنفيــذاً ألوامــر 
إســرائيل.

وقبــل وصــول الدعــم جتــاوز صــرف الــدوالر اخلمســة آالف لــرة ســورية، وبعــد دعــم العــامل نظــام األســد، ســجل ســعر الــدوالر، لــدى الســوق 
املوازيــة )الســوداء(، حنــو 3725 لــرة للشــراء، و3860 لــرة للبيــع.

أخراً:
لقــد أكــدان مــراراً أن قانــون قيصــر األمريكــي جــاء لدعــم األســد ونظامــه، وال زالــت أمريــكا تشــحن النفــط للنظــام عــر صهاريــج القاطرجــي 

املوضــوع علــى قائمــة االرهــاب.

Suriye halkına yardımlar
مساعدات للشعب السوري
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Avusturya Veliaht Prensi Arşidük Franz Ferdinando’nun  ve  onun eşi  1914’te Saraybosna’da öldürülme-
si, bu savaşın varlığı bu ülkelerin siyasetçilerinin düşüncesinde ve özünde olmasaydı büyük bir savaş-
la sonuçlanmazdı. Bu, Sırpları bu suçtan beraat ettiren Avusturya soruşturmalarında gösterilmiştir. Sırp 
hükümetinin, Avusturya’nın aşağılayıcı koşullarının çoğunu kabul ederek krizi yatıştırma girişimine 
rağmen, Avusturya İmparatorluğu olayı geçmeyi reddetti ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissing-
er’ın yaptığı açıklamada, Zor Barış Yolu kitabına giriş: “1918’de dünyanın nasıl olacağını görebilseydi, 
panik içinde ondan geri çekilmeyeceği Bakan kimdi ki؟ böylece bizim hakkımızda konuşmayalım. şimdiki 
dünya....”
 diye  yorumladı
Hem İran hem de İsrail’in birbirleriyle çatışmalarında uyguladıkları sabotaj eylemleri, bazıları gemiler 
ve deniz taşıyıcıları tarafından temsil edilen sivil hedeflerle sınırlandırılarak, hala savaşsız veya kıvılcım 
çıkarmadan kontrol ediliyor, ancak bazıları böyle askeri misyonlar yürütüyor olarak tanımlanıyordu. İran 
gemisi Soyuz olarak… Ancak, Natanz tesisine saldırı 11 Nisan’da gerçekleşti: Bu eylemlerin, öndeki çizgi-
yi geçmekle ilgilenmeyen aşırılık yanlılarının başını çektiği iki rakip hükümet arasında pek de iyiye işaret 
etmeyen bir düzeye aktarılması çevresinde manipülasyon ile tahmin edilen hesaplamalarda hata olması 
durumunda belirli limitler dahilinde kontrol edilemeyen sarı barut stadyumlarının,
Ve Natanz tesisine yönelik bilinmeyen İsrail saldırısı, Viyana’da başlatılan treni İran nükleer projesini ve 
artçı sarsıntılarını kontrol etmek ortak bir formül üzerinde uluslararası fikir birliğine varmak için etkilemek 
amacıyla çılgınca bir eylem olarak tanımlanabilir, ancak en büyüğü Delilik, iki taraf arasındaki eylem ve 
tepki politikası dahilinde Dimona’da İsrail nükleer reaktörüne yaklaşma pervasızlığının füze ile temsil 
edildi ve her iki olay da doğduklarından beri şeffaflıktan yoksun iki hükümetin altında gizlilikle bağlıydı ve 
her iki olay da yukarıda belirtilen iki ülke arasındaki gizli savaş politikası kapsamında geçici olmayan ve 
olağan dışı olayları temsil etmektedir,
1940’larda nükleer silahların keşfi, bu silahın tehlikesi nedeniyle nükleer devletler arasındaki savaşları 
sona erdirme politikasını ve bu silahı sınırlandırmanın  imkansızlığını ve kurbanlarını elinde bulundurduğu 
Hindistan-Pakistan istisnasına rağmen kutsallaştırdı. son iki nükleer silah ülkesi, aralarındaki savaşlarda 
herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol ediyor, bu da diğer ülkeleri nükleer muadilleriyle savaşın 
eşiğinden döndürdüler ve Küba füze krizi 1960’lar en açık olanıdır, bu nedenle bu silah, belirleyici bir 
faktör veya kullanılacak bir silahtan ziyade caydırıcı bir faktör veya onunla birlikte sallanan bir silah olarak 
kabul edilir.
“Kimse savaş istemez ve hepimiz onu ararız.”
 Bu sözün yazarını bilmiyorum.İran-İsrail davasında söylenebilecek şey budur ve nükleer bağışıklığın 
ülkelerine koruma sağlaması beklenen nükleer dokunulmazlık kavramının düşüşünü görmek ilginçtir. İsrail 
,İran’a yapılan savaşlardan veya saldırılardan çekil.
Buna ek olarak, Natanz’ın koşulları ve pervasız füze kazaları, iki taraf arasında meydana gelen taciz 
süreçlerindeki herhangi bir kesintiyi kontrol etmek için güvenilen birçok mahkumiyeti düşürdü, Natanz’da 
nükleer bağışıklık kaybedildiği için hesaplamalar dışında bir nükleer sızıntıya neden olmaktan bahsetm-
eye bile gerek yok. kaza (nükleer anlaşmanın taraflarının tehlikeyi belirttiği tek tesistir,) Bu olay, nükleer 
bağışıklığın temeli olarak bir devletin koruma sağlamak yerine onu korumak için nükleer projeye ihtiyaç 
duyduğunu gösterir. Burada, on ay önce Natanz tesisine yapılan önceki bir saldırıdan ve Dimona reak-
törünün yanına düştüğünde başıboş füzeden bahsetmek gerekir. Tüm Siyonistler, yukarıda bahsedilen füze 
gibi karasını ve gökyüzünü koruyan hava savunmalarından bahsediyor. Demir Kubbe’yi, David’in Sapanı 
ve Patriot sistemini arkasına yerleştirdi. Bu, rakibi yutması zor bir darbeye maruz kaldığında veya daha 
sonra ihtiyaç duyduğu iç seferberliği elde etmek için bu bölgeyi taciz etmeye teşvik edecektir. Kassem 
Soleimani’nin Natanz olayına Mohsen Fakhri Zada suikastıyla öldürülmesinden bu yana cevap veremediği 
darbe sayısı. Bu, İran parlamentosunun bir üyesi olan Mohsen Dehanoui tarafından Twitter hesabında 
şöyle ifade edildi: “Demir Kubbe’nin kırılgan prestiji, eski İran neslinin yalnızca bir füzesi tarafından 
düşürüldü.” “Üstünüze bir İran füzesi yağmuru düşerse ne yapardınız?” Diye ekledi.
“Üstünüze bir İran füzesi yağmuru düşerse ne yapardınız?” Diye ekledi.
Bu tweet, İran Devrim Muhafızları Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Baş Komutan Yardımcısı Tuğgeneral 
Muhammed Reza Nakdi’nin “her kim olursa olsun, operasyona katılımına ilişkin ilk İran açıklamasını” 
temsil ediyor. işlediğinde kötülük ona karşı dönmesini beklemelidir.”
Ancak, bu eylemlerin tersine çevrilmesi sadece iki ülkenin coğrafyası ile sınırlı kalmaz, yukarıda belirtilen 
iki ülke ve diğer ülkelerin ittifakları ışığında bölge sınırlarını aşmıyorsa, zaten yanan bölgeyi içerecektir. 
geçtiğimiz yıllarda yeni ittifakların ve birliklerin doğuşuna tanık olan, bazı ülkelerin siperlerini değiştirdiği 
ve bazılarının, Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde İtalya gibi hala arada Salıncak olduğu bölge.
Covid 19 virüsünün Çin laboratuvarlarından birinden sızması sonucu ya da Çin’in söz konusu virüsün 
kendi topraklarında salgınının başlamasıyla birlikte uyguladığı karartma politikası sonucu tüm dünya hala 
acı çekiyor. Sarı Alandaki çatışan iki ülke arasında meydana gelebilecek bir yanlış hesaplamayla dünya ne 
ödeyecek.

مــا كان الغتيــال االرشــيدوق فرانــز فردينانــدو ويل عهــد النمســا وزوجتــه يف ســراييفو عــام 1914 ليــؤدي مــا أدى 
إليــه مــن حــرب كــرى لــوال وجــود هــذه احلــرب يف فكــر ساســة هــذه الــدول ويف صلــب سياســتها وهــذا مــا أظهرتــه 
التحقيقــات النمســاوية الــي بــرّأت الصــرب مــن هــذه اجلرميــة ورغــم حماولــة احلكومــة الصربيــة نــزع فتيــل األزمــة مــن 
خــال قبوهلــا أغلــب الشــروط النمســاوية املهينــة إال أن اإلمراطوريــة النمســاوية رفضــت متريــر احلــادث وأنشــبت هليبــاً 
بعــد أن كانــت ختفيهــا هــذه احلــرب الــي قــال عنهــا وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة األســبق هنــري كيســنجر يف مدخــل كتابــه 
درب الســام الصعــب »مــن هــو الوزيــر الــذي مل يكــن ليرتاجــع عنهــا مذعــوراً، لــو أتيــح لــه أن يــرى مــا ســيكون عليــه 

عــامل ســنة 1918، هــذا حــى ال نتكلــم عــن عاملنــا احلاضــر؟«
مــا تــزال األعمــال التخريبيــة الــي متارســها كل مــن إيــران وإســرائيل يف مواجهتهمــا لبعضهمــا البعــض مضبوطــة دون 
إيقــاع احلــرب أو انطــاق شــرارهتا وذلــك مــن خــال حصرهــا أبهــداف مدنيــة متمثلــة ابلســفن والناقــات البحريــة رغــم 
وصــف بعضهــا ابلقيــام مبهــام عســكرية كالســفينة اإليرانيــة ســاويز غــر أن اهلجــوم الــذي تعرضــت لــه منشــأة نطنــز يــوم 
11نيســان/أبريل نقــل هــذه األعمــال إىل مســتوى ال يبشــر خبــر بــني حكومتــني متناطحتــني يرأســهما متطرفــون ال 
يعنيهــم جتــاوز اخلــط املضــروب أمــام ماعــب البــارود األصفــر والــذي ال ميكــن ضبطــه ضمــن حــدود معينــة يف حــال 
خطــأ احلســاابت املقــدرة ابلتاعــب يف حميطــه، وإذا كان اهلجــوم اإلســرائيلي اجملهــول ماهيتــه ضــد منشــأة نطنــز ميكــن 
وصفــه ابلعمــل اجملنــون هبــدف التأثــر علــى القطــار املنطلــق يف فيينــا للوصــول إىل حمطــة التوافــق الــدويل علــى صيغــة 
مشــرتكة لضبــط املشــروع النــووي اإليــراين وتوابعــه، إال أن اجلنــون األكــر متثــل ابلصــاروخ الــذي بلــغ بــه الطيــش إىل 
االقــرتاب مــن املفاعــل النــووي اإلســرائيلي يف دميــوان، ضمــن سياســة الفعــل ورد الفعــل بــني الطرفــني، وكا احلادثــني 
حمكومــني ابلكتمــان يف ظــل حكومتــني غابــت عنهمــا الشــفافية منــذ والدهتمــا، كمــا ميثــل كا احلادثــني أحــداث غــر 
عابــرة وخــارج املألــوف ضمــن سياســة احلــرب اخلفيــة القائمــة بــني الدولتــني املذكورتــني، إذ أن اكتشــاف الســاح 
النــووي يف أربعينيــات القــرن املاضــي قــد كــّرس سياســة إهنــاء احلــروب بــني الــدول النوويــة نظــراً خلطــورة هــذا الســاح 
واســتحالة حصــره أو حصــر آاثره وضحــاايه، رغــم االســتثناء اهلنــدي الباكســتاين الــذي يلعــب فيــه امتــاك الدولتــني 
األخرتــني للســاح النــووي ضابطــاً ألي انفــات للمعــارك بينهمــا وهــو مــا جعــل دول أخــرى مــن دول احلظــرة 
النوويــة تتوقــف قبــل خطــوات مــن حافــة احلــرب مــع نظرائهــا النوويــني وتعتــر أزمــة الصواريــخ الكوبيــة يف ســتينيات 
القــرن املاضــي أوضحهــا، لــذا يعتــر هــذا الســاح عامــل ردع أو ســاح يلــوح بــه أكثــر مــن كونــه عامــل حســم أو 

ســاح لاســتعمال.
»ال أحــد يريــد احلــرب و كلنــا نســعى إليهــا« ال أعلــم صاحــب هــذه املقولــة وهــو مــا ميكــن إســقاطه يف احلالــة اإليرانيــة 
اإلســرائيلية واملثــر لإنتبــاه ســقوط مفهــوم احلصانــة النوويــة الــي مــن املفــرتض أن توفــر لــدول احلظــرة النوويــة محايــة 
مــن احلــروب أو اهلجمــات عليهــا فاللعــب ابت ابلكــرة النوويــة أو يف مضمارهــا وهــو املؤشــر األخطــر يف حالــة احلــرب 
اخلفيــة اجلاريــة بــني إســرائيل وإيــران، كمــا أن ظــروف احلــال يف حادثــي نطنــز والصــاروخ الطائــش أســقطت كثــر مــن 
القناعــات املعــول عليهــا لضبــط أي انفــات لعمليــات التحــرش احلاصلــة بــني اجلانبــني انهيــك عــن إحــداث تســرب 
نــووي خــارج عــن احلســاابت، فقــد ســقطت احلصانــة النوويــة يف حــادث نطنــز )املنشــأة الوحيــدة الــي أشــارت هلــا 
أطــراف االتفــاق النــووي ابخلطــورة( إذ أظهــرت هــذه احلادثــة حاجــة املشــروع النــووي إىل دولــة حتميــه بــدل أن يوفــر هلــا 
احلمايــة حســب مــا تفرتضــه قاعــدة احلصانــة النوويــة، وهنــا ال بــد مــن التنويــه العتــداء ســابق تعرضــت لــه منشــأة نطنــز 
منــذ عشــرة أشــهر، كذلــك أســقط الصــاروخ الطائــش مــع ســقوطه قريبــاً مــن مفاعــل دميــوان كل العنــرتايت الصهيونيــة 
املتحدثــة عــن دفاعاهتــا اجلويــة احلاميــة ألرضهــا ومسائهــا، فقــد وضــع الصــاروخ املذكــور كا مــن القبــة احلديديــة 
ومقــاع داود ومنظومــة الباتريــوت وراء ظهــره وهــو مــا سيشــجع اخلصــم علــى التحــرش يف هــذه املنطقــة ابلــذات حــني 
تعرضــه لضربــة يصعــب عليــه ابتاعهــا أو للحصــول علــى التعبئــة الداخليــة الــي حيتاجهــا بعــد كــم الضــرابت الــي عجــز 
عــن رد مثياهتــا منــذ اغتيــال قاســم ســليماين إىل حادثــة نطنــز مــروراً ابغتيــال حمســن فخــري زادة، وهــو مــا عــر عنــه 
عضــو رائســة الرملــان اإليــراين، حمســن دهنــوي، مغــرداً علــى حســابه يف تويــرت قائــًا: »إن اهليبــة اهلشــة للقبــة احلديديــة 
ســقطت فقــط بصــاروخ واحــد مــن اجليــل اإليــراين القــدمي« ويضيــف متســائًا » مــاذا ســتصنعون إذا ســقط عليكــم 
وابــل مــن الصواريــخ اإليرانيــة املتطــورة » ومتثــل تلــك التغريــدة أول تصريــح إيــراين علــى ضلوعهــا ابلعمليــة مــع تصريــح 
آخــر حيمــل اعــرتاف ضمــين جــاء علــى لســان العميــد حممــد رضــا نقــدي، انئــب القائــد العــام للحــرس الثــوري اإليــراين 
لشــؤون التنســيق، قائــًا إن » مــن يرتكــب العمــل الشــرير عليــه أن ينتظــر ارتــداده عليــه« غــر أن ارتــداد هــذه األعمــال 
ال ميكــن حصرهــا ضمــن جغرافيــة الدولتــني فقــط بــل سيشــمل املنطقــة املشــتعلة أصــًا إن مل نقــل جتاوزهــا حلــدود 
املنطقــة يف ضــوء حتالفــات الدولتــني املذكورتــني وســوامها مــن دول املنطقــة الــي شــهدت والدة حتالفــات واصطفافــات 
جديــدة خــال الســنوات املاضيــة، غــرت خاهلــا بعــض الــدول خنادقهــا وال يــزال بعضهــا متأرجحــاً مــا بــني بــني، 

كحــال إيطاليــا عشــية احلــرب الكــرى.
مايــزال العــامل أمجــع يعــاين نتيجــة تســرب فــروس كوفيــد 19 مــن أحــد املختــرات الصينيــة أو نتيجــة سياســة التعتيــم 
الــي مارســتها الصــني مــع بدايــة تفشــي الفــروس املذكــور ضمــن أراضيهــا فمــاذا ســيدفعه العــامل مــع خطــأ حســاابت 

قــد حتصــل بــني دولتــني متناطحتــني يف امللعــب األصفــر.

Ammar Jello

Nükleer top sahada
الكرة النووية في الملعب

عمار جللو

كاتب سوري
Suriyeli Yazar
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مت اختــاذ خطــوة جديــدة  يف البحــث عــن التطبيــع بــني تركيــا ومصــر. فبعــد اجتمــاع رؤســاء املخابــرات ووزراء اخلارجيــة 
، توجــه - أمــس - وفــد تركــي برائســة انئــب وزيــر اخلارجيــة  الرتكــي  )ســادات أوانل( إىل القاهــرة. مــن الواضــح أن 
املفاوضــات بــني البلديــن لــن تشــبه تلــك  املفاوضــات الــي   جــرت  بــني الوفديــن الرتكــي واليــوانين. فأثينــا ال  تنــوي - 
حتــت ضغــط مــن االحتــاد األورويب - »للتحــدث إىل أنقــرة« -  التخلــي عــن مطالبهــا املتطرفــة؛ بــل  تتاعــب  ابلوقــت 

وأتمــل حــدوث توتــرات جديــدة. يف حــني  أن تطبيــع تركيــا مــع مصــر يقــع علــى مســتوى إقليمــي خمتلــف.
إن تــرك الــوالايت املتحــدة للســعودية وحيــدة يف اليمــن واالقــرتاب مــن اجنــاز  صفقــة نوويــة مــع إيــران قــد أنتــج  حتــركات 
جديــدة يف معادلــة القــوة يف الشــرق األوســط.ووفق  مــا  جــاء يف   تســجيل صــويت منســوب   لوزيــر اخلارجيــة اإليــراين 
ظريف ، الذي قال إن قاســم ســليماين كان حياول عرقلة االتفاق النووي لعام 2015 مع الروس ، مضيفاً  أن طهران 

تريــد أيًضــا التوصــل إىل اتفــاق مــع واشــنطن.
وقــد  أفــادت وســائل اإلعــام أن ماكغــورك)McGurk( ، ممثــل البيــت األبيــض يف الشــرق األوســط ، ســيتوجه إىل  
كل  من  السعودية واإلمارات ومصر واألردن - هذا األسبوع-  بغية إزالة  خماوف حلفائه جراء   العودة إىل االتفاق 
النــووي مــع إيــران. ومــن  جديــد؛  فــإن  صفقــة الصــني »اإلســرتاتيجية« بقيمــة 400 مليــار مــع إيــران ، والرغبــة يف شــراء 
أســهم مــن أرامكــو ، و كذلــك  رغبــة روســيا يف تطويــر العاقــات مــع كل الفاعلــني   يف الصراعــات البينيــة  يف املنطقــة 
، وبيــان ويل العهــد حممــد بــن ســلمان بـــ »إقامــة عاقــات حصريــة« مــع إيــران ، كل ذلــك  ميكــن اســتحضاره   أيًضــا إىل 

هــذه الصورة.ممــا   ميكــن  مــن  فهــم مســتوى التغــر  والتبــدل  يف  حــركات الاعبــني  .

الرايض تنتظر... ملاذا؟
هلــذا الســبب ، فــإن تقاســم  مناطــق  النفــوذ  يف شــرق البحــر املتوســط والتقــارب بــني أنقــرة والقاهــرة ، املرتبــط ارتباًطــا 
وثيًقــا ابمللفــات الليبيــة ، يعــين بشــكل غــر مباشــر فتــح صفحــة جديــدة بــني أنقــرة وأبــو ظــي. أمــا  حقيقــة أن الــرايض ال 
تــزال تواصــل املقاطعــة التجاريــة ضــد أنقــرة وأهنــا  قامــت إبغــاق 8 مــدارس تركيــة؛ فهــذا   ال يعــين أهنــا بعيــدة عــن عمليــة 

التطبيــع يف املنطقــة. فمــن الواضــح أن الــرايض تفضــل التحــدث إىل طهــران قبــل أنقــرة.
ولرمبــا  تســعى للهــروب مــن هجمــات احلوثيــني الــي أصبحــت  -هلــا - مشــكلة أمنيــة خطــرة ، ورمبــا تنســحب مــن 
ملــف اليمــن بصيغــة حتمــي مسعتهــا.  وهــي يف غضــون ذلــك ،  حتــاول  أن  ختتــر بيــان أنقــرة :الــذي  جــاء فيه«نرحــب 
ابحملاكمــات الســعودية بشــأن مقتــل خاشــقجي«. ذلــك إن ويل العهــد  الســعودي  األمــر حممــد بــن ســلمان يعــرف 
جيــًدا أمهيــة هــذا امللــف ملســتقبل ســلطته يف الوقــت احلــايل ، علــى الرغــم مــن ارتياحــه للكلمــات املطمئنــة  الــي  تلقاهــا   

مــن إدارة ابيــدن .
»ملف خاشقجي« هو القضية األهم واألعقد   بني أنقرة والرايض يف موضوع   بناء الثقة.لقد   دفع اهنيار  االتفاق  
الكــروي  الــذي  كان   يف عهــد ترامــب ، ومحلــة الرتتيبــات اإلقليميــة اجلديــدة؛  الــرايض إىل إجــراء تقييمــات جديــدة. 
لكــن ، ال ميكــن للــرايض أن تفســح اجملــال للتقــارب مــع طهــران  هبــذه الســهولة  ،  وجتــاوز  اتريــخ طويــل مــن التنافــس 
السياســي الطائفــي. إذ  كيــف ميكــن للســعودية - الــي تقــود الكتلــة املناهضــة إليــران –  أن تســتمر يف ذلــك بعــد ذلــك  
؟ هــل تعتقــد أن طهــران قــد  ختلــت عــن طموحاهتــا التوســعية الشــيعية ؟ علــى العكــس مــن ذلــك ، ســواء كان املعتدلــون 
أو الصقــور يف الســلطة ، ســتميل إيــران إىل تعزيــز مكاســبها خــال 40 عاًمــا. يف ظــل هــذه الظــروف ، ميكــن للــرايض 

أن تصفــي حســاابهتا  وتنهــي  مشــاكلها مــع أنقــرة بســرعة أكــر.

الذين يريدون حماكمة التطبيع
هنــاك مــن يــرى  يف   جهــود أنقــرة لاقــرتاب مــن القاهــرة علــى أهنــا »تنــازالت« أو »بيــع لإخــوان املســلمني«. وهنــاك مــن 
يعتــر فــرتة حــزب العدالــة والتنميــة مبثابــة »طريــق مســدود« للسياســة اخلارجيــة االســتباقية أو »قبــول إفــاس سياســة جيــل 
اإلخــوان املســلمني«. مثــل هــذه التقييمــات تعطــل ابســتمرار الديناميكيــة اإلقليميــة مــن  خــال  مــرض القــراءة اخلاطئــة  
ضــد تركيــا ولصــاحل القــوى األخــرى. إذ  ال يوجــد شــيء مــن  حنــو   »بيــع« املعارضــني الفاريــن مــن األنظمــة االســتبدادية.
مل  يكــن أبــدا   مــن  أهــداف   أنقــرة -  الــي ترحــب ابلاجئــني -  مثــل هــذا اهلــدف املتمثــل يف »تغيــر النظــام« يف 
هــذه البلــدان. عــاوة علــى ذلــك ، تســعى مجيــع القــوى اإلقليميــة ، مبــا يف ذلــك تركيــا ومصــر والســعودية وإيــران وإســرائيل 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة ، إىل التطبيــع املتزامــن ملصاحلهــا اخلاصــة.
إن نشاط أنقرة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا واخلليج والبحر األمحر وشرق املتوسط يف السنوات األخرة – أحياان   
ابســتخدام القــوة الشــديدة إذا لــزم األمــر – كان  يقــوي  موقفهــا  علــى  الطاولــة  وال يضعفــه .. متاًمــا كمــا  هــو احلــال 
لــدى اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة األخــرى. ولــو أن تركيــا مل تشــهد توتــرات ابألمــس مــع الــدول الــي قامــت ابلتطبيــع 
معهــا اليــوم ، لكانــت العبــاً غــر فعــال يف املنطقــة. دعــوان ال ننســى أن قــوى الوضــع الراهــن الــي تقمــع الثــورات العربيــة 
اســتهدفت تركيــا أيًضــا منــذ عــام 2013.  ومــن  هنــا  ميكــن أن حيــدث التطبيــع إبرادة كا الطرفــني ونتيجــة للتقييمــات 

اجلديــدة.

Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme arayışında yeni bir adım daha atıldı. İstih-
barat başkanları ve dış işleri bakanlarının görüşmesinden sonra dün Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir Türk heyeti Kahire’ye gitti. İki ülke arasında-
ki müzakerelerin Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmelere benzemeyeceği açık. 
AB’nin “Ankara ile görüş” baskısı altındaki Atina, maksimalist taleplerinden vazgeçme 
niyetinde değil. Zamana oynuyor ve yeni gerilimlerden medet umuyor. Halbuki Türki-
ye’nin Mısır ile yürüttüğü normalleşme farklı bir bölgesel düzleme oturuyor. ABD’nin 
Suudi Arabistan’ı Yemen’de yalnız bırakması ve İran ile nükleer anlaşmaya giderek 
yaklaşması Ortadoğu’daki güç denkleminde yeni hareketlilikler üretiyor. İran Dışişleri 
Bakanı Zarif’in Kasım Süleymani’nin Ruslarla birlikte 2015 nükleer anlaşmasını en-
gellemeye çalıştığını söyleyen ses kaydının yayımlanması Tahran’ın da Washington ile 
anlaşmak istediğini düşündürüyor. Beyaz Saray’ın Ortadoğu temsilcisi McGurk’ün bu 
hafta Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün’e giderek İran ile nükleer anlaşmaya dönüş 
için müttefiklerinin kaygısını gidereceği medyaya yansıdı. Yine Çin’in İran ile 400 mil-
yarlık “stratejik” anlaşması, Aramco’dan hisse alma isteği, Rusya’nın birbiri ile ihtilaflı 
her aktörle ilişki geliştirme arzusu ve Veliaht Muhammed bin Selman’ın İran ile “seçkin 
ilişkiler kurma” açıklaması bu resme eklendiğinde mevcut hareketliliğin çok aktörlü dü-
zlemi anlaşılabilir.

Riyad beklemede, neden?
Bu sebeple Doğu Akdeniz yetki alanlarının paylaşımı ve Libya dosyaları ile yakından 
ilgili olan Ankara-Kahire yakınlaşması dolaylı olarak Ankara-Abu Dabi arasında yeni bir 
sayfa açma anlamına gelmekte. Riyad’ın hâlâ Ankara’ya karşı ticari boykotu devam et-
tirmesi ve 8 Türk okulunu kapatması bölgedeki normalleşme sürecinden uzak olduğu an-
lamına gelmiyor. Şurası net, Riyad, Ankara’dan önce Tahran ile konuşmayı tercih ediyor. 
Ciddi güvenlik sorunu haline gelen Husilerin saldırılarından kurtulup belki de Yemen 
dosyasından itibarını koruyacak bir formülle çekilmenin peşinde. Bu arada, Ankara’dan 
gelen “Kaşıkçı cinayetine dair Suudi yargılamalarını saygıyla karşılıyoruz” açıklamasını 
test ediyor. Şimdilik Biden yönetiminden gelen teskin edici sözlerle rahatlamış olsa da 
Veliaht Muhammed bin Selman bu dosyanın kendi iktidarının geleceği için önemini çok 
iyi biliyor. Kaşıkçı dosyasında güven tesis edilmesi konusu Ankara ve Riyad arasındaki 
en kritik konu. Trump dönemindeki Küre ittifakının ve yeni bölgesel dizayn hamlesinin 
çökmesi Riyad’ı yeni değerlendirmelere itiyor. Ancak Riyad’ın Tahran ile uzun geçmişe 
sahip siyasi-mezhepçi rekabetinin yerini hızla yakınlaşmaya bırakması mümkün değil. 
İran karşıtı bloğa liderlik eden Suudi Arabistan, önü açılan İran ile nasıl rekabet edebilir? 
Tahran’ın Şii yayılmacı emellerini terk ettiğini mi düşünecek? Aksine ister ılımlılar ister 
şahinler iktidarda olsun İran, 40 yılda elde ettiği kazanımları tahkim etmeye yönelecek. 
Bu şartlar altında Riyad, Ankara ile arasındaki sorunları daha hızlı toparlayabilir.

Normalleşmeyi mahkûm etmek isteyenler
Ankara’nın Kahire ile yakınlaşma çabasını “taviz” ya da “Müslüman Kardeşleri sat-
mak” olarak sunanlar var. AK Parti dönemi pro-aktif dış politikanın “çıkmazı” ya da 
“İhvan kuşağı siyasetinin iflasının kabul edilmesi” olarak değerlendirenler mevcut. Bu 
tür değerlendirmeler bölgesel dinamizmi sürekli Türkiye aleyhine ve diğer güçler lehine 
okuma hastalığıyla malul. Otoriter rejimlerden kaçan muhalifleri “satmak” diye bir şey 
söz konusu olamaz. Sığınanlara kucak açan Ankara’nın bu ülkelerde “rejim değişikliği” 
gibi bir hedefi zaten hiç olmadı. Dahası, Türkiye dahil Mısır, Suudi Arabistan, İran, İsrail 
ve BAE’nin içinde olduğu bütün bölgesel güçler kendi menfaatleri için eş zamanlı bir 
normalleşme arayışında.
Ankara’nın son yıllarda, gerekirse sert güç kullanarak, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Körfez, 
Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz’de gösterdiği etkinlik bu normalleşme döneminde masada 
elini güçlendiriyor, zayıflatmıyor. Tıpkı diğer bölgesel aktörler için olduğu gibi. Türki-
ye, bugün normalleştiği ülkelerle dün gerilimler yaşamasaydı bölgenin etkisiz aktörü 
haline gelirdi. Arap isyanlarını bastıran statükocu güçlerin 2013’ten itibaren Türkiye’yi 
de hedef aldığını unutmayalım. Normalleşme her iki tarafın iradesiyle ve yeni değer-
lendirmeleri sonucu gerçekleşebilir.

Burhanettin Duran

Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması
منطق التطبيع  وتوقيته 

برهان الدين دوران  

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إّن بدء االحتال اإلســرائيلي شــّن هجمات دنيئة جديدة على املســجد األقصى يف شــهر رمضان مســتفزًّا مجيع املســلمني يف 
العــامل، يشــر بطريقــة مــا إىل غطرســة االحتــال وعدوانيتــه الــي اعتــدان عليهــا. إن إســرائيل تتعمــد يف احلقيقــة شــن هجماهتــا يف 

أكثــر األوقــات حساســية ابلنســبة للمســلمني، وكأهنــا تتوقــع مســبًقا أبن ردود الفعــل ســتكون األقــوى يف مثــل هــذه األوقــات.
أال تــدرك إســرائيل اي تــرى أن قيامهــا هبــذه االعتــداءات يف الوقــت الــذي تــزداد فيــه روح ومشــاعر اجلماعــة عنــد املســلمني يف 
ليلــة القــدر، ميكــن أن خيلــق ردة فعــل قويــة ضدهــا علــى املســتوى العــامل، وأن يؤجــج مشــاعر معــاداة الســامية مبــا خيلــق تريــرًا 

منطقيًّــا هلــذه املشــاعر؟
إن التوقيــت والتهــور اللذيــن يكتنفــان االعتــداءات اإلســرائيلية، كشــفا يف الواقــع عــن اخلريطــة الكاملــة الهتامــات معــاداة 
الســامية، والنمــوذج العــام لسياســة إســرائيل يف هــذا اإلطــار. حيــث أن إســرائيل ال تكــرتث أصــًا ملعــاداة الســامية أبي حــال، 
بــل إهنــا تســتفيد منهــا وتتغــذى عليهــا فحســب. إهنــا يف الواقــع تنظــر هلــذه االعتــداءات الــي تقــوم هبــا اليــوم، علــى أهنــا اختبــار 
لنظــام الدفــاع الــذي طورتــه إىل اليــوم يف العــامل املعاصــر مــن اصتال-سياســة-هيمنة. إهنــا ابتــت تــدرك أن االنتهــاكات اإلنســانية 
الــي تقــوم هبــا مهمــا بلغــت درجتهــا، ومهمــا كان قــرار األمــم املتحــدة الــذي تنتهكــخ وختالفــه، وأايًّ كانــت حمــاوالت االحتــال 

الــي تُقــدم عليهــا؛ فإهنــا يف النهايــة ختتــر عــدم فعاليــة أي اتصــال مضــاد أو عقــوابت فعليــة ميكــن أن تطّبــق ضدهــا.
يف الــوالايت املتحــدة فقــط تتمتــع إســرائيل هبيمنــة ســاحقة علــى الــرأي العــام األمريكــي، ســواء يف جمــال السياســة أو اإلعــام أو 
األوســط األكادمييــة، تعتــر أكثــر مــن جاهــزة ومهيئــة بشــكل جيــد كــي ُتظهــر أن مجيــع االنتهــاكات اإلســرائيلية وخــرق القواعــد 

واإلرهــاب؛ علــى أهنــا يف إطــار الدفــاع عــن النفــس فحســب.
إن مجيــع السياســيني األمريكيــني يبــدون كرهائــن يف هــذا اإلطــار. ال ســيما وأنــه ال يوجــد أي لــويب أو إرادة سياســية أو حــى 

قــوة إعاميــة ميكــن أن تشــتغل ضــد االحتــال، وتعكــس حقيقــة مــا يقــوم بــه ابلفعــل مــن انتهــاكات واعتــداءات.
نعــم ميكــن أن تكــون هنــاك ضغوطــات غــر مباشــرة ســواء مــن قبــل االحتــاد األورويب أو املســلمني، لكــن يبــدو أن هــذه اجلبهــة 
أيًضــا قــد أحكــت عليهــا الســيطرة، ال ســيما مــع العمليــات الــي خاضهــا صهــر ترامــب، كوشــنر يف العديــد مــن الــدول املســلمة.

ال يوجــد صــوت مــن العــامل اإلســامي الــذي يضــم أكثــر مــن مليــار و700 مليــون مســلم، ضــد املمارســات اإلســرائيلية 
الراديكاليــة واألكثــر تطرًفــا علــى اإلطــاق، وانتهاكاهتــا حبــق املســلمني يف املســجد األقصــى الــذي يعتــر مــن أهــم مقدســات 
املســلمني. إن إســرائيل تعلــم وتــدرك ذلــك كلــه، ولــذا فهــي تبعــث ابلطمأنيــة لنفســها مــن خــال القيــام ابختبــار ردود فعــل 
املســملني إزاء مــا تقــو بــه مــن اعتــداءات. لكــن ومــع ذلــك، جيــب أن ال ننســى أبن اعتــداءات االحتــال اإلســرائيلي علــى 
املســجد األقصــى عــام 1969، دفــع املســلمني الذيــن وجــدوا أنفســهم متفرقــني عقــب 50 عاًمــا مــن تفــكك العــامل اإلســامي، 

إىل حماولــة االلتقــاء جمــدًدا حتــت ســقف مــا مت أتسيســه آنــذاك »منظمــة التعــاون اإلســامي«.
رمبــا ســاهم ســقف هــذه املنظمــة بطريقــة مــا يف إحيــاء شــعور العــامل كلــه أبنــه ال يــزال هنــاك كيــان جيمــع املســلمني إىل اليــوم. إال 
أنــه عاجــز متــام العجــز عــن دفــع هــذه املنظمــة لعقــد اجتمــاع طــارئ او التحــرك العاجــل أو إظهــار رد فعــل غاضبــة أو تطبيــق 
عقــوابت ال ميكــن االســتهانة هبــا، إزاء االعتــداءات اإلســرائيلية. ال ميكــن التقليــل مــن القــوة الــي ميكــن أن تصــدر عــن 57 
دولــة مســلمة تضــم أكثــر مــن مليــار و700 مليــون مســلم. إال أن هــذه القــوة واإلمكانيــة مشــلولة تدرجييًّــا بســبب سياســات 
إســرائيل الصهيوينــة علــى مســتوى العــامل. أمــا خــال العامــني األخريــن، جنــد أن الــدول العربيــة الــي مل تكــن تعــرتف إبســرائيل 
رمسيًّــا، دخلــت يف ســباق علــى صعيــد »تطبيــع« العاقــات مــع إســرائيل، يف ظــل زايدة اإلرهــاب اإلســرائييل، وارتفــاع وتــرة 
االنتهــاكات أبكثــر الطــرق غطرســة. بيــد أن مــا حصلــوا عليــه مــن »رشــاوى سياســية« مقابــل هــذا البيــع والتنــازل اجملحــف، ال 
يســاوي شــيًئا أمــام الاأخاقيــة والكــم اهلائــل مــن الفســاد الــذي هــم غائصــون فيــه. لقــد كانــت صفقــة خاســرة مذلــة بــكل مــا 
حتويــه الكلمــة مــن معــىن، وإن ذلــك هــو الــذي شــّجع إســرائيل علــى رفــع ســقف هجماهتــا ال ســيما مؤخــًرا، حيــث أن هجماهتــا 
األخــرة جتــاوزت مســألة اختبــار فحســب إىل مــا هــو أعلــى مــن ذلــك بكثــر. ال تعــرف أن ســتصل مبســتوى هجماهتــا، إال أن 
مــا يهمهــا هــو مواصلــة ذلــك فحســب. إن إســرائيل تتعامــل مــع املشــهد مــن خــال النظــر لرئيــس الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
املنتهيــة واليتــه علــى أنــه »ابشــا«، يف حــني تــرى أن الرئيــس اجلديــد هــو »اآلغــا«. كان مــن املاحــظ أّن سياســات إدارة ترامــب 
حولــت الــوالايت املتحــدة وبواســطة صهــره كوشــنر، إىل جهــاز صهيــوين هــو األقــوى يف اتريــخ دولــة االحتــال اإلســرائيلية، كمــا 
لوحــظ أيًضــا أن الكثــر مــن التضحيــات الــي قدمهــا ترامــب مل تكســبه شــيًئا، ففــي االنتخــاابت، دعمــت اللوبيــات الصهيونيــة 
ابيــدن وليــس ترامــب. جــو ابيــدن، الــذي يصــف نفســه أبنــه أكثــر السياســيني صهيونيــة يف اتريــخ الــوالايت املتحــدة والــذي 

يُعــرف عنــه قولــه »أان أؤيــد إســرائيل علــى أي حــال«، ال يتوقــع أن يــرد ويعــرتض علــى كل هــذه االنتهــاكات.
ومــع ذلــك ، كان ابيــدن نفســه حريًصــا جــًدا علــى أن يكــون أول رؤســاء الــوالايت املتحــدة الذيــن يســتخدمون تعبــر »اإلابدة 
اجلماعيــة لأرمــن« إزاء أحــداث قــد جــرت قبــل 106 ســنوات. ومــن اجلميــل أن نشــر ملــا ذكــره ديفيــد هرســت، رئيــس حتريــر 
ميــدل إيســت آي، يف هــذا الصــدد، حيــث قــال »إذا أراد ابيــدن إحــداث فــرق حبــق، فعليــه أن ال ينظــر للماضــي، بــل ملــا 
جيــري اآلن علــى أرض الواقــع«. إذا كان ابيــدن ابلفعــل ميتلــك أدىن قــدر مــن الصــدق بشــأن املآســي الــي حدثــت لإنســانية، 
بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن، فعليــه أن ال يهــرب حنــو املاضــي بــل إىل يومنــا وحاضــران هــذا، كــي يصنــع مــن ذلــك اترخيًــا 
مشــرفًا، وعليــه أن يبــدأ مــن إســرائيل كأكــر منتهــك حلقــوق اإلنســان يف العــام. حيــث أن املظــامل والتمييــز الــذي يســاوي الفصــل 
العنصــري وفــق التعريــف الــدويل، واضحنــا بشــكل ال لبــس فيــه يف ممارســات إســرائيل وانتهاكاهتــا، ســواء مــن خــال التقاريــر 
الــي تنشــرها منظمــات حقــوق اإلنســان واحــدة تلــوى األخــرى، أو مــن خــال املمارســات الــي جتــري كل يــوم علــى مــرأى العــامل 

لدرجــة أنــه ال ميكــن إنكارهــا علــى اإلطــاق.
لكــن ابلطبــع ال ميكــن توقــع صــوت كهــذا النــوع مــن ابيــدن، حيــث أن إســرائيل تواصــل انتهاكاهتــا ابرتيــاح دون أن تشــعر أبي 
قلــق فالوضــع ابلنســبة هلــا ابت حتــت الســيطرة. كذلــك تشــعر ابألمــان مــن انحيــة اجلبهــة العربيــة فهــي حتــت ســيطرهتا، وهــذا 

يف الواقــع مــا مينــح إســرائيل اجلــرأة األكــر.
تواصــل إســرائيل انتهاكاهتــا واعتداءهــا، وهــي تعتقــد أنــه مل يعــد هنــاك أي عائــق أمامهــا. إال أن هــذا العائــق ســيأيت مــن مــكان 

مل تكــن تتوقعــه، ورمبــا حنــن أيًضــا مل نكــن نتوقعــه يوًمــا مــا.

İsrail’in Ramazan günü bütün dünya Müslümanlarını tahrik ederek Mescid-i Aksa’ya yönelik 
yeni bir saldırı başlatması bir bakıma alışıldık bir İsrail küstahlığı ve saldırganlığı. İsrail zaten 
bu tür faaliyetleri özellikle Müslümanların en hassas zamanlarında, sanki tepkilerinin en fazla 
olabileceğini tahmin ettiği anlarda özellikle yapıyor. İsrail’in saldırganlığını ve yayılmacılığını 
sessiz-sedasız yürütmek gibi bir derdi sanki hiç yok gibi. Kadir gecesi Müslümanların ibadet için 
cemaat ruhu ve duygularının had safhada olduğu bir dönemde İsrail, bu tür hareketlerin bütün 
dünyada kendi aleyhinde güçlü bir kamuoyu oluşturacağının ve güçlü anti-semitik duyguları 
haklılaştıracak şekilde körükleyeceğinin farkında değil mi? Aslında tam da İsrail saldırganlığının 
bu zamanlamaları ve bu pervasızlığı anti-semitizm suçlamalarının da İsrail’in genel tarz-ı siya-
setinin de bütün haritasını ortaya koymuş durumda. Yahudi düşmanlığı zaten İsrail’in umurunda 
değil. Ondan sadece faydalanıyor ve besleniyor. Bugünün dünyasında ise yaptığı bu saldırgan-
lıklarla aslında belli konularda şu ana kadar geliştirmiş olduğu bir iletişim-siyaset-hegemonya 
savunma sistemini denemiş oluyor. Kendisi ne yaparsa yapsın, hangi insan hakkı ihlali yaparsa 
yapsın, hangi BM kararını tanımazdan gelirse gelsin, hangi işgal girişiminde bulunursa bulunsun 
ona karşı gelişebilecek her türlü karşı-iletişim veya fiili yaptırım ihtimallerinin etkisizliğini test 
ediyor.
Amerikan kamuoyunda, siyaset, medya ve akademi üzerinde zaten sahip olduğu ezici hegemon-
ya onun her türlü ihlalini, kural tanımazlığını, terörünü masum bir kendini savunma çerçevesinde 
görmeye ve göstermeye fazlasıyla hazır ve ayarlı. Bütün ABD’li siyasetçiler rehin alınmış du-
rumda. Ona karşı harekete geçebilecek, onun bu yaptığını olduğu gibi görüp yansıtabilecek hiçbir 
lobi, hiçbir siyasi irade ve hiçbir medya gücü yok. Belki Avrupa ve Müslüman kamuoyundan 
dolaylı olarak gelebilecek baskılar olabilir. Ama özellikle İslam ülkeleri üzerinde son zamanlarda 
Kushner marifetiyle sergilediği operasyonlarla, o cephe de hallolmuş görünüyor. 1,7 milyar nüfu-
suyla bütün Müslüman dünyası içinde İsrail’in en radikal apertheid uygulamalarına, Müslüman-
ların haremlerinden Mescid-e Aksa’ya yönelik ihlallerine karşı bir ses çıkmıyor. İsrail bunu bili-
yordu, bugün test ederek kendini rahatlatmış oluyor. Oysa 1969 yılında Mescid-i Aksa’ya yönelik 
bir saldırı bütün İslam dünyasının çözülüşünün üzerinden geçen 50 yıl sonra tekrar kendini hatır-
lamasına ve bir İslam Konferansı Örgütü çatısı altında bir araya gelmesine yol açmıştı. O çatı 
şimdiye kadar dünyada bir İslam dünyasının varlığını bir şekilde hissettiriyordu. Bugün çok daha 
beter ihlaller bu konferansın toplanmasına, harekete geçmesine, bir incinmişlik duygusu izhar 
etmesine, bu ihlalleri engellemek için elindeki namütenahi yaptırım gücünü göstererek caydırıcı 
bir dil kurmaya bile yol açmıyor.
Oysa 1,7 milyarlık nüfusuyla 57 Müslüman ülkenin güç potansiyeli başka hiçbir yerde yok. 
Ama bu potansiyel İsrail’in uluslararası Siyonist politikaları tarafından adım adım felç edilm-
iş durumda. Son iki yıldır İsrail’in varlığını resmen tanımayan Arap ülkeleri İsrail’in terörünü 
en çok tırmandırdığı, ihlallerini en küstah bir biçimde arttırdığı dönemlerde onunla ilişkilerini 
“normalleştirme” yarışına girmiş durumdalar. Bu büyük tavizin, bu büyük satışın karşılığında 
aldıkları siyasi rüşvetler bile bütün ahlaksızlığıyla birlikte çok küçük kalıyor. Onların mutlak 
kayıp içinde oldukları bu alışverişte İsrail ise şimdi çıtayı daha da yükseltmiş olduğu, sınırı biraz 
daha aşmış olduğu son saldırılarıyla bu gücünü deneme aşamasını bile geçmiş durumda. Artık 
kendinden emin nerede biteceği belirsiz olan, tabii ki kendisi için hedefi belli olan işgallerine 
kaldığı yerden devam etmektedir.
İşin ABD cephesinde İsrail gelen başkan için ağa giden başkan için paşadır. Trump yönetiminin 
damadı üzerinden yürüttüğü siyaset ABD’yi tarihinde terör devleti İsrail’in peşine en aktif biçim-
de takılan bir Siyonist aygıta dönüştürürken bunca fedakarlığın kendisine hiçbir şey kazandırma-
dığı da görüldü. Seçimlerde Siyonist lobiler Trump’ı değil Biden’ı desteklediler.
Kendisini ABD tarihinin en Siyonist siyasetçisi olarak nitelediği ve “İsrail’i her halükârda destek-
liyorum” açıklaması bilinen Joe Biden’ın ise bütün bu ihlallere karşı zaten bir tepki koyması, iti-
razda bulunması hiç beklenmiyor. Oysa aynı Biden 106 sene önce yaşandığı söylenen bir hadise 
hakkında ABD başkanları arasında “Ermeni soykırımı” ifadesini kullananların ilki olmaya çok 
hevesli davrandı. Middle East Eye’ın Genel Yayın Yönetmeni David Hirst haklı olarak Biden’ın 
bir fark yaratmak istiyorsa geçmişi değil, halihazırda burnunun dibinde cereyan eden şeyleri dil-
lendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Biden insanlığın başına gelen trajediler konusunda, ırk veya 
din ayırımı olmaksızın en ufak bir samimiyet taşıyorsa tarihten günümüze gelmeli, bifiil tarih 
yapmalı, insan haklarının en büyük seri ihlalcisiyle yani İsrail’le işe başlamalı. İsrail ki, uluslar-
arası alanda uzlaşılmış ırk ayrımcılığı (apartheid) tanımına uyan adaletsizlikler ve ayrımcılıkları 
art arda insan hakları örgütlerinin yayınladıkları raporlarla, veya her gün herkesin gözü önünde 
cereyan eden, görmezden gelinemeyecek tanıklıklarla kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sabit.
Biden’dan böyle bir ses beklemek sanırım boşuna. Bu boşunalığı İsrail de satın almış olmanın 
rahatlığıyla hareket ediyor. Arap cephesini de şimdilik bağlamış durumda. Bunlar onu daha 
da cüretkâr kılıyor. Önünde hiçbir engel kalmamış olduğunu sanarak işgallerine, ihlallerine, 
soykırımına devam ediyor. Ancak engel hiç ummadığı, belki bizim de hiç beklemediğimiz yerden 
gelecektir, gelmektedir. 

Yasin Aktay

İsrail’in saldırganlığı muhtaç olduğu cüreti nereden alıyor?
من أين يحصل االحتالل اإلسرائيلي على الجرأة التي يحتاجها؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Taha Kılınç
طه كلينتش

اســتضاف الرئيــس اإلســرائيلي، رؤوفــني ريفلــني، مأدبــة إفطــار تقليديــة ضمــت بعــض الشــخصيات الفلســطينية، وممثلــني 
دبلوماســيني لــدول عربيــة وإســامية.

أقيمــت مأدبــة اإلفطــار يف حديقــة منزلــه يف اهلــواء الطلــق، إال أن احلضــور كان منخفًضــا بشــكل ملحــوظ مقارنــة مــع 
الســنوات املاضيــة. ولقــد كان هــذا املشــهد الــذي انعكــس علــى الصحافــة اإلســرائيلية والعامليــة كافيًــا.

قبيل األذان بدقائق معدودة، قّدم الرئيس اإلسرائيلي لضيوفه شيًئا من األطباق العربية التقليدية.
وكان علــى رأس الشــخصيات الــي حضــرت مأدبــة اإلفطــار كّل مــن رئيــس احتــاد األئمــة رئيــس نقابــة األئمــة واملؤذنــني مضــر 
يونس، ورئيس احملاكم اإلســامية د. إايد زحالقة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات احمللية مضر يونس، والســفر 
املصــري إبســرائيل خالــد حممــود عزمــي، والســفر األردين إبســرائيل غســان اجملــايل، وســفر اإلمــارات حممــد آل خاجــة، 
واملمثــل الرمســي للمغــرب يف إســرائيل عبــد الرحيــم بيــوض. )ابلطبــع مــن البديهــي أن الشــخصيات الفلســطينية الــي حضــرت 
ال حتمــل مناصبهــا أي قيمــة حقيقيــة علــى أرض الواقــع، وال تتمتــع أبي اعتبــار أو احــرتام يف نظــر اجلاليــة اإلســامية عامــة(.
بــدأ الضيــوف إفطارهــم حببّــات التمــر، الــي مــن املمكــن أهنــا منــت يف أرض عربيــة حمتلــة، كانــت علــى أطبــاق صغــرة 
أمامهــم، بينمــا كان يُعــزف يف اخللــف موســيقى خليــط بــني العربيــة والعريــة، مــع الرتكيــز علــى مجلــة “العيــش مًعــا يف 

القــدس”.
وحينمــا بــدأت بطــون احلاضريــن تشــعر ابلشــبع، أمســك الرئيــس اإلســرائيلي ريفلــني امليكرفــون وألقــى كلمــة ترحيــب. كان 
خطابــه ينظّــر ملــا جيــب أن يتحقــق يف العــامل العــريب، مثــل “مــا جيــب فعلــه للحــد مــن العنــف يف اجملتمــع العــريب، ورفــع 

مســتوى التعليــم، وتقــارب علــى املســتوى الشــعي بــني إســرائيل وفلســطني”.
إال أن املثــر -ورمبــا ليــس مثــرًا أصــًا- أن الشــخصيات العربيــة الــي حتدثــت أعــادت رســائل ريفلــني ذاهتــا لكــن بصيغــة 

أخــرى.
د. إايد زحالقــة علــى ســبيل املثــال، أكــد أهنــم كعــرب ودروز علــى حــد ســواء، أعربــوا عــن كامــل التضامــن عقــب احلــادث 
“األملــي” الــذي تســبب مبقتــل 45 يهــودايًّ نتيجــة التدافــع الــذي حــدث عنــد قــر حاخــام يهــودي مشــال إســرائيل األســبوع 

املاضي.
أمــا مضــر يونــس، فقــد أشــاد ابلرئيــس ريفلــني ووصفــه أبنــه دائًمــا مــا يســتمع للعــرب، قائــًا “الســام غــر ممكــن بــدون 

الفلســطينيني. عــرب إســرائيل ســيكونون جســرًا للســام”.
بينمــا كانــت هــذه املشــاهد الدراميــة املثــر للدمــوع، حتــدث داخــل قصــر الرئيــس يف حــي الطالبيــة علــى أحــد منحــدرات 
القــدس الغربيــة املطلــة علــى أســوار املدينــة التارخييــة، كانــت هنــاك أيًضــا أحــداث مثــرة للدمــوع علــى بعــد دقائــق فقــط مــن 

قصــر ريفلــني، إال أن الدمــوع يف األخــرة حقيقيــة.
نتحــدث عــن حــي الشــيخ جــراح مشــال القــدس القدميــة، حيــث عــادت اجــواء التوتــر مــرة أخــرى مــع حماولــة جمموعــة مــن 
املســتوطنني احملتلــني الصهاينــة االســتياء علــى منــازل العائــات الفلطســينية ابلقــوة. )ذكــرت “مــرة أخــرى” ألّن قضيــة 
حــي الشــيخ جــراح الــذي وضــع أسســه صــاح الديــن األيــويب بنفســه، هلــا مــاض طويــل ومــؤمل. وميكــن العــودة ملقــال يل 

ســابق هنــا عــن اتريــخ معــاانة احلــي واتريــخ مقاومتــه لاحتــال الصهيــوين(.
بينمــا كان رئيــس إســرائيل يدعــو إىل احلــد مــن العنــف يف العــامل العــريب، كان جنــوده جيــرون الفلســطينني علــى األرض. 
وبينمــا كانــت بعــض الشــخصيات العربيــة تــذرف الدمــوع علــى قتلــى حادثــة اجلســر، كان احملتلــون واملســتوطنون يرمــوت 

بقنابــل املولوتــوف حنــو منــازل الفلســطينيني العــرب.
ــا، إال أن االحتــال مــا يعنيــه بـ”الوحــدة” هــو هتويــد  لقــد أكــد املشــاركون يف مأدبــة اإلفطــار علــى الوحــدة والعيــش مًع

القــدس وإابدة املســلمني”.
مــا بــني صــورة مأدبــة اإلفطــار يف حــي الطالبيــة حبضــور رئيــس اجلمهوريــة، وصــورة مهجيــة االحتــال يف حــي الشــيخ جــراح، 

كان هنــاك تناقــض عميــق مــا بــني “الصــورة والواقــع”، أوضــح للعــامل أبســره الوجــه احلقيقــي لاحتــال اإلســرائيلي.
إن احلقيقــة أقــوى مــن تلــك الصــور التجميليــة ملظاهــر الســام والعيــش املشــرتك اخلادعــة، الــي يتــم توزيعهــا علــى اإلعــام 

اإلســرائيلي وعمــاء االحتــال يف كل مــكان.
رمبــا يطــرح البعــض ســؤااًل مــن قبيــل، أليــس مــن الواجــب علــى ممثلــي العــامل واإلســامي مقاطعــة هــذا اإلفطــار وعــدم حضــوره 
مــن األصــل؟ ابلطبــع كان مــن الواجــب عليهــم فعــل ذلــك. ولــو فعلــوا ذلــك لــكان مبثابــة رد فعــل قــوي ابلنســبة لاحتــال. 

نعــم رمبــا ال يتغــر شــيء علــى أرض الواقــع، إال أن ردود الفعــل ســتجد يف النهايــة مكاهتــا يف الصحافــة العامليــة.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Kudüs’teki konutunda bazı Filistinli Müslüman Arap lider-
lere ve İslâm ülkelerinin diplomatik temsilcilerine yönelik geleneksel iftar programına ev sahipliği 
yaptı. Konutun bahçesinde açık havada düzenlenen iftara katılım geçtiğimiz yıllara oranla nispeten 
düşük gerçekleşse de, İsrail ve dünya basınına verilecek fotoğraf kareleri için bu kadarı yeterliydi.
Arap mutfağının simge yemeklerinin sunulduğu iftara Cumhurbaşkanı Rivlin ezan okunmadan 
birkaç dakika önce iştirak etti. İmamlar Birliği Başkanı Şeyh Nâdir Haib, İslâm Mahkemeleri 
Başkanı Dr. İyâd Zahalka, Arap Yerel Yönetimler Komitesi Başkanı Mudeyr Yûnus, Mısır’ın İsrail 
Büyükelçisi Hâlid Mahmud Azmî, Ürdünlü Büyükelçi Gassân Mecâlî, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) Büyükelçisi Muhammed el Hâce ve Fas’ın İsrail’deki resmî temsilcisi Abdurrahim Beyyûd, 
iftara katılan başlıca Müslüman davetlilerdi. (Filistinli Arap katılımcıların taşıdığı unvanların İsrail 
tarafından icat ve teşvik edildiğini, Müslüman toplum nezdinde herhangi bir bağlayıcılık ve say-
gınlık taşımadığını ayrıca belirtmeye gerek yok elbette. Kendi kendine çalıp oynama durumu tam.)
Konuklar önlerine konan minik tabaklardaki -muhtemelen işgal edilmiş bir Arap toprağında yetiştir-
ilmiş- hurmalarla oruçlarını açarken, arka planda “Kudüs’te birlikte yaşam” vurgulu Arap-Yahudi 
ezgileri çalıyordu. Karınlar hafiften doymaya başladığında, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 
mikrofonu eline alarak bir selamlama konuşması yaptı. Rivlin’in konuşması “Arap toplumunda şid-
detin azaltılması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, İsrail ve Filistin halklarının birbirine yaklaştırıl-
ması için yapılması gerekenler” gibi beylik mesajlarla doluydu. İlginç olan -belki de olmayan- söz 
alan Arap konuşmacıların da benzer mesajları kendi cümleleriyle tekrarlamasıydı. Geçtiğimiz hafta 
İsrail’in kuzeyindeki bir Yahudi hahamının kabrinde meydana gelen izdiham sonucu 45 kişinin 
ölmesine atıfta bulunan Dr. İyâd Zahalka, olay sonrasında bölgedeki Araplar ve Dürzîler olarak 
ellerinden gelen desteği sunduklarının altını çizdi. Rivlin’i “Arapları hep dinleyen bir insan” şek-
linde tanımlayan Mudeyr Yûnus da, “Filistinliler olmadan bir barış mümkün değil. İsrailli Araplar, 
barış için köprü vazifesi görecekler” dedi.
Batı Kudüs’ün tarihî surlara bakan yamaçlarından birinde kurulu Talbiye mahallesindeki cumhur-
başkanlığı rezidansında bu “göz yaşartıcı” sahneler yaşanırken, birkaç dakikalık mesafede bulunan 
bir başka mahallede yine göz yaşartıcı şeyler oluyordu. Ancak bu defa, gözyaşları gerçekti.
Kadîm Kudüs’ün kuzeyinde bulunan Şeyh Cerrâh mahallesinde, bir grup Siyonist işgalcinin Filis-
tinli ailelerin evlerine zorla el koymaya çalışmasıyla atmosfer tekrar gerginleşmişti. (“Tekrar” di-
yorum, çünkü Şeyh Cerrâh meselesi uzun ve sancılı bir maziye sahip. Temelleri bizzat Salahaddîn 
Eyyûbî tarafından atılan mahallenin serencâmı ve Siyonist işgale karşı direnişinin tarihi için, 27 
Haziran 2020’de yine bu köşede yer alan “Ortak Payda” adlı yazıma müracaat edilebilir.) Rivlin 
“Arap toplumunda şiddetin önlenmesi” konulu nutuklar atarken, İsrail askerleri Filistinli sivilleri 
yerlerde sürüklüyordu. Arap liderler “köprü” analojileriyle sözde duyarlılık sergilerken, Siyonist 
işgalciler Arapların evlerinin içine molotof kokteyli savuruyordu. İftarda katılımcılar “birlik-bera-
berlik” vurguları yaparken, İsrail’in “birlik”ten anladığı şey Kudüs’ün Yahudileştirilmesinden ve 
Müslümanların kökünün kazınmasından ibaretti.
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in Talbiye’deki iftar davetiyle Şeyh Cerrâh’taki arbede, İsrail’in 
dış dünyaya vermek istediği imajla işgalin gerçek yüzü arasındaki keskin çelişkinin en net fotoğra-
flarından biri olarak kayıtlara geçti. İsrail basınına ve ajanslara dağıtılan görüntülerle “İsrail’de dinî 
hoşgörü ve birlikte yaşamanın güzelliği” temalı bambaşka bir resim çizilmek istense de…
İnsanın aklından elbette, “Peki Müslüman temsilciler ve İslâm ülkelerinin diplomatları, bu iftar 
davetini boykot edemez miydi?” sorusu da geçiyor. Elbette edebilirlerdi. Bunu yapsalardı İsrail 
yönetimine oldukça anlamlı bir tepki verilmiş olurdu. Belki sahadaki netice değişmezdi, ama tepki 
dünya basınında yerini bulurdu. Ama “Bu nasıl oluyor / neden olamıyor?” diye hayret ettiğimiz 
onca basit şey gibi, akıllarımızdan geçen yukarıdaki temenni de gerçek ol(a)madı. Oysa küçük ve 
basit şeyler birleşerek, büyük ve zor şeylere dönüşüyor.

ما بين الصورة والواقع
İmaj ve gerçek
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