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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin modern tarihte eşi görülmemiş bir 
şekilde bölgesel olarak güçlü bir aktör haline geldiğini söyledi.  Doğu Akdeniz'de kurulmaya 
çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettiklerini sözlerine ekledi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ni Türkiye aleyhine karar 
almamaları konusunda uyardı ve bunun gerginliğe yol açacağına dikkat çekti.  
Avrupa Birliği ile yakın ve gelecek vaat eden ilişkilerin olmasına işaret ederek, Avrupa 
Birliği’nin  Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye karşı 
tarafsız davranmaya çağırdı. Türkiye'ye 
karşı sergiledikleri politikaları ret etti. 
Türkiye'nin barış, dostluk ve paylaşılan 
değerlere saygı çerçevesinde Avrupa 
Birliği ile diyalog ve işbirliği geliştirme 
arzusunda olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell şunları söyledi: Türkiye, 
kilit bir ortak ve Avrupa Birliğine aday bir ülkedir. Türkiye ile mevcut ilişki dinamiklerini her iki 
tarafın da fayda sağlayacağı şekilde değiştirme arzusundayız. Türkiye'ye karşı takınılan olumsuz 
yaklaşıma son vermek durumundayız. 

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin 
Aktay: “Mülteci sorunu son birkaç 
yıldır Avrupa için zor bir sınav ve en 
büyük sorunlardan biri olmuştur. 
Çocukları öldüren bir medeniyet, 
çocuklar veya diğer uluslar için 
hayırlı bir gelecek bırakmaz.” dedi.

أكد الرئيس الرتكي )رجب طيب أردوغان(: إن تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية إقليمًيا بشــكل غري مســبوق يف التاريخ 
احلديث، وقد أحبطت كل املكائد واملؤامرات اليت حيكت وُتاك ضدها شرقي املتوسط.

حــذر وزيــر اخلارجيــة الرتكــي )مولــود تشــاووش أوغلــو(، االتــاد األورويب مــن اختــاذه قــرارات إضافيــة ضــد 
تركيا، مشــرياً أن ذلك ســيدفعهم للرد والتســبب بزايدة التوتر، وأشــار إىل وجود عالقات وثيقة وواعدة 

مــع االتــاد األوريب، مؤكــداً علــى ضــرورة وفــاء االتــاد ابلتزاماتــه جتــاه تركيــا.

دعــا وزيــر الدفــاع الرتكــي )خلوصــي أكار( االتــاد 
األورويب إىل التحلــي ابملوضوعيــة جتــاه بــالده، وأكــد 
وأعــرب  املتحيــزة ضدهــا،  السياســات  تركيــا  رفــض 
عــن رغبــة تركيــا يف تطويــر احلــوار والتعــاون مــع االتــاد 
إطــار  يف  واألمنيــة،  الدفاعيــة  القضــااي  يف  األورويب 
االحــرتام ملبــادئ الســالم والصداقــة والقيــم املشــرتكة.

قــال املمثــل األعلــى لألمــن والسياســة اخلارجيــة ابالتــاد األورويب )جوزيــب بوريــل(: إن تركيــا شــريك أساســي وعضــو 
مرشــح لالتــاد، وأعلــن عــن رغبــة االتــاد بتغيــري ديناميكيــة العالقــات احلاليــة مــع تركيــا علــى حنــو يعــود ابلفائــدة علــى 

اجلانبــن، ودعــا إلهنــاء التوّجــه الســليب إزاء تركيــا.

قــال مستشــار الرئيــس الرتكــي )ايســن أقطــاي(: إن 
قضيــة الالجئــن تعتــر إحــدى أعظــم القضــااي الــيت 
القليلــة  الســنوات  يف  ألورواب  صعبــاً  اختبــاراً  متثــل 
املاضيــة، وأن احلضــارة الــيت تقتــل األطفــال لــن تقــدم 

خــرياً ال ألبنائهــا وال لبقيــة األمــم.

ا
ً
وزير الخارجية التركي: يحذر أوروبا من اتخاذ قرارات ضد تركياالرئيس التركي أردوغان:  تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية إقليمي

قال وزير الدفاع التركي: تحلي أوروبا بالموضوعية تجاه تركيا مفيد للجانبين

االتحاد األوروبي: تركيا دولة كبيرة وشريك أساسي ومرشحة لالنضمام إلينا

ياسين أقطاي: قضية الالجئين تمثل اختبارا صعبا ألوروبا

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Güçlü Bölgesel 
Aktör Olmuştur.

Türkiye Dışişleri Bakanı: Türkiye Karşı Karar 
Almasından Dolayı Avrupa'yı Uyardı

Türkiye Savunma Bakanı: Avrupa'nın Türkiye'ye Karşı Tarafsızlığı 
Koruması Karşılıklı Yarar Sağlayacaktır

Avrupa Birliği: Türkiye Büyük Bir Ülke ve Bize Katılmaya 
Aday Esaslı  Bir Ortağımızdır

Yasin Aktay: Mülteci Sorunu Avrupa İçin Zor Bir Sınav

Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde bir “terör koridoru” kurmayı 
amaçlayan “YPG / PKK” ye izin vermeyeceğiz ve halkın güvenliğini sağlayana kadar 
sıkı bir şekilde terörizmle mücadelede devam edeceğiz. dedi. Suriyeli kardeşlerimizin 
güvenliğini ve barışın hâkim olması için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.  

أكــدت وزارة الدفــاع الرتكيــة، أن تركيــا لــن تســمح أبي نشــاط يقــوم بــه تنظيــم "ي ب ك/يب كا كا" اإلرهــايب 
الــذي يهــدف إلنشــاء "ممــر إرهــايب" يف مشــال ســوراي، وأضافــت أن الكفــاح ضــد اإلرهــاب سيســتمر حبــزم إىل أن 

يتــم ضمــان أمــن حــدود تركيــا وشــعبها، وضمــان األمــن والســالم للســورين األشــقاء.

وزارة الدفاع التركية: لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي شمال سوريا 
TC Savunma Bakanlığı: Suriye'nin Kuzeyinde 

Terörist Koridor Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz
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  شهداء وجرحى بتفجير إرهابي في “تل أبيض” السورية         
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Bağımsız Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu, Beşşar Esad ve Rusya İdlib ve 
çevresinde savaş suçlarına karıştığına dair kanıtların bulunduğunu belirterek, Esad 
rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kurumlarını ve sağlık personelini hedef alarak savaş 
suçu işlediğini söyledi.

Güvenlik Konseyi, uluslararası dış yardımların Türkiye’den Suriye’ye Bab El Salam" ve "Bab el-Hawa”dan 
yapılmasına yönelik mekanizmanın geçişlerini bir yıl boyunca uzatılması şeklinde genişletilmesine 
ilişkin bir karar taslağını  oylamaya sundu.  Ancak Rus ve Çin vetosu sürenin uzatılmasını engelledi. 
Kaldı ki bu veto, kuzey Suriye'de beş milyon insanın hayatını tehdit etmektedir.

Rakka'nın kuzey kırsalındaki Tal Abyad ilçesinde bombalı aracın patlaması sonucu 
çocukların da içinde olduğu birçok sivil hayatını kaybederken birçok kişi yaralandı. 
Teröristler bu iğrenç saldırıları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 
Suriyeli sivillere karşı işlemektedirler.  Bugüne kadar yüzlerce saldırı düzenlemiş ve 
birçok hak ihlalleri yaşanmıştır.

İşrak Gazetesi olarak biz, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Gülen" terör örgütünün 
yeltendiği başarısız darbe girişiminin dördüncü yıldönümü vesilesiyle Türkiye halkını,  
Cumhurbaşkanı’nı ve hükümetini kutluyoruz. Türkiye halkı,  demokrasi, özgürlük mücadelesi 
ve vatanseverlik konusunda ender ve eşsiz bir model oluşturmuştur. 

قالــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن ســوراي، إن هنــاك أدلــة علــى ارتــكاب نظــام بشــار األســد وروســيا 
أعمــاال ترقــى جلرائــم حــرب يف إدلــب وحميطهــا، وإن نظــام األســد ارتكــب جرائــم حــرب ابســتهدافه عمــداً املدنيــن 

واملؤسســات الصحيــة والكــوادر الطبيــة يف إدلــب.

صــوت جملــس األمــن علــى مشــروع قــرار بشــأن متديــد آليــة إيصــال املســاعدات الدوليــة العابــرة للحــدود إىل ســوراي، 
عــر معــري "ابب الســالم" و"ابب اهلــوى" )برتكيــا(، ملــدة عــام كامــل، غــري أن الفيتــو الروســي- الصيــي حــال دون 

متديدهــا، وهــذا الفيتــو يهــدد حيــاة مخســة ماليــن مشــال ســوراي.

ســقط عــدد مــن الشــهداء واجلرحــى مــن املدنيــن بينهــم أطفــال جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة يف مدينــة تــل 
أبيــض بريــف الرقــة الشــمايل، وهــذه اجلرميــة البشــعة تضــاف إىل مئــات اجلرائــم واالنتهــاكات الــيت تواصــل 
امليليشــيات اإلرهابيــة ارتكاهبــا حبــق املدنيــن الســورين يف مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســالم.   

صحيفــة إشــراق تتقــدم ابلتهنئــة لرتكيــا شــعباً ورئيســاً وحكومــة، مبناســبة الذكــرى الســنوية الرابعــة للمحاولــة االنقالبيــة 
الفاشــلة الــيت قــام هبــا تنظيــم “غولــن” اإلرهــايب يف تركيــا مســاء 15 متوز/يوليــو 2016، والــيت ســطر فيهــا الشــعب 
الرتكــي منوذجــاً فريــداً حيتــذى بــه علــى مســتوى العــامل، يف حمبــة الوطــن واالســتماتة يف الدفــاع عــن الدميقراطيــة واحلريــة.

لجنة التحقيق األممية حول سوريا: نظام األسد وروسيا ارتكبا جرائم حرب في إدلب روسيا والصين تستخدمان الفيتو في مجلس األمن ضد إيصال المساعدات إلى سوريا 

15 تموز ذكرى محاولة االنقالب في تركيا، يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.معاناة السوريين في المخيمات شمال غرب سوريا

BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Esad rejimi ve Rusya İdlib'de 
Savaş Suçu İşledi

Rusya ve Çin, Suriye'ye Yardımların Ulaşmasını Engellemek
 İçin Güvenlik Konseyi Vetosunu Kullanıyor

Suriye’nin Tel Abyad İlçesinde Bir Terör Saldırısı Gerçekleştirildi. Şehit ve Yaralılar Var!

Suriye'nin Kuzeybatısında Yer Alan Kamplarda Yaşayan SuriyelilerTürkiye’de 15 Temmuz  Darbe Girişimi, Demokrasi Günü ve 
Ulusal Birliğin Yıldönümü 

Suriye’nin farklı bölgelerinden 1277 kampta yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş insanın 
yaşamaktadır.  Kamplarda havanın sıcaklığı nedeniyle günübirlik yangınlar, insanlarda 
yüksek ateş ve zehirlenme olayları görülmektedir. Temel insani ihtiyaçların karşılanmasında 
yetersiz kalınmasına rağmen Rusya, üç milyon sivile insani yardımı ulaştıracak  sınırın 
kuzeybatısından Suriye'ye geçişlere engel olma konusunda ısrar etmektedir.

İran ve Suriye rejimi arasında askeri işbirliği konusunda kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Taraflar 
anlaşmanın yıllarca süren koordinasyon ve işbirliğinin doruk noktası olduğunu vurgulayarak 
bunun terörizmle mücadele için ortak bir  zemin olduğunu belirttiler!

اكثــر مــن 1277 خميــم يســكنه حــوايل مليــون مشــرد مــن خمتلــف املناطــق الســورية، تشــهد حــوادث حريــق وتســمم يوميــة بســبب ارتفــاع درجــات 
احلــرارة، مــع عجــز ضخــم يف االســتجابة االنســانية، لكــن روســيا تصــر علــى منــع دخــول املســاعدات االنســانية عــر احلــدود مشــال غــرب ســوراي 

ملســاعدة ثالثــة ماليــن مــدين.

مت توقيــع اتفاقيــة شــاملة للتعــاون العســكري بــن إيــران والنظــام الســوري، والتأكيــد علــى أن االتفاقيــة أتيت تتوجيــاً لســنوات مــن التنســيق 
والتعــاون وظهــرت نتائجهــا ابلعمــل املشــرتك ملكافحــة اإلرهــاب؟؟!!.

توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين إيران والنظام السوري.

İran ve Suriye Rejimi Arasında Askeri İşbirliği Konusunda Kapsamlı Bir 
Anlaşmanın İmzalanması
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العودة اآلمنة إلى سوريا

إشراقات

Suriye'de kalıcı bir siyasi anlaşmaya varmak amacıyla Aralık 2015'te Güvenlik Konseyi 2254 sayılı 
Kararı yayımlanmıştır. Bu karar: barış görüşmelerinin başlatılmasını da şart koşmuştur.  Suriye 
halkının ülkelerinin geleceğine dair karar verecek kişiler olması, sivillere karşı saldırılara son 
verilmesi, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin BM gözetiminde güvenli bir şekilde 
geri dönmesini kolaylaştıracak bir geçiş hükümetinin oluşturulması ve BM gözetiminde özgürce 
seçimlerin yapılması konusunda karara varılmıştır
Uluslararası toplum bu karar ile Suriye halkının demokratik bir hayat kurma amacıyla diktatör 
Esad'dan kurtulmasının mümkün olacağını idrak etmiştir. Suriye devrimini zayıflatmayı başaran 
diktatör Esad, Suriye Milli Ordusu tarafından özgürleştirilen bölgelerin çoğunluğu üzerindeki 
kontrolünü sağlanmasına yarayan Astana konferanslarına sığınmıştır.
Rusya, Suriye şehirlerinin ve kasabalarının yüzde 60'ından fazlasını yıktıktan sonra ancak ülkeyi 
fiili olarak işgali etmeyi başarmıştır. Bu da işgal devletinin rejimle önümüzdeki yüzyıla kadar 
süren anlaşmalar imzalanmasıyla gerçekleşmiştir. Rejim, varlığını sürdürmek ve uluslararası 
meşruluğuna onay almak için Suriyeli mültecilerin geri dönüş projesini teşvik etmeye başlamıştır., 
Rejimin iddiasına göre Suriye  güvenli bir ülke haline gelmiştir. Bu iddia aynı zamanda Suriye’nin 
yeniden imarı için ayrılan parayı ele geçirmek amacı da taşımaktadır.   
Suriye’de askeri operasyonların sayısında azalmanın olması ve Suriyelilerin çektiği acıların, 
sıkıntıların sona erdirmek için uluslararası anlaşma işaretlerinin ortaya çıkmasından hemen sonra 
Rusya, kendi çıkarı için  yine mülteci meselesini kullanmaya başlamıştır. Rusya, mültecilerin geri 
dönüşünü ve Suriye’nin yeniden inşasını garanti edebilen tek ülke olarak kendini pazarlamaya 
başlamıştır. Rusya’nın Suriye için siyasi çözüm arayışı Avrupa-Amerika’nın olumsuz tavrıyla 
karşılaşmıştır. ABD ve Avrupa siyasi çözümün ancak Cenevre müzakerelerinde ortaya çıkabileceğini 
belirtmiştir.  
Bu süreçte Suriye’de bir mutabakat gerçekleştirmek üzere olduğu konusunda çeşitli göstergeler 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Suriye meselesine müdahil olan aktörlerin çoğu mülteci dosyasında fikir birliğine varmış ve bunu 
odak noktası haline getirmiştir. Buna karşılık tartışmalı hale gelen Suriye’nin imarı dosyası da 
ertelenmiştir. 
BM'nin Suriye elçisi Pedersen, yaptığı son açıklamada, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri 
dönmesinin gerekliliği hususuna dikkat çekerek, BM 2254 sayılı kararının uygulanmasını 
gerekli olduğunu vurgulamıştır. Aksi halde Rusya'nın Suriye'deki varlığını meşrulaştırmaya dair 
önyargısının haklı çıkacağını belirtmiştir.  Suriye'deki krizin çözümüne yönelik siyasi sürecin 
başarıyla yürütülmesi konusunda Rusya ve Birleşmiş Milletler büyük rol oynamak durumundadır.
Yeni Dünya Düzeni, Suriye’yi yok etmek ve zenginlik kaynaklarını ele geçirmek için Rusya ve 
İran’a göz yumduğunu göstermektedir. Yeni Dünya Düzeni, Suriye'nin güvenli bir ülke olduğunu 
ve mültecilerin Rus işgali ve Esad’ın askeri çizmesi altındaki Suriye'ye dönmeleri gerektiğini 
öngörmektedir. Artı bunun için de Rusya’ya siyasi ve mali destek sağlanması için yeni bir adım 
atmıştır. 
Pedersen, 2254 sayılı Kararla ülke içinde yerinden edilmiş mültecilerin yerleşim alanlarına güvenli 
ve gönüllü olarak geri gönderilmeleri ve olumsuz etkilenen alanların uluslararası hukuka uygun 
olarak iyileştirilmesi için koşulların hazırlanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ancak zikir edilen 
koşulların yerine getirilmemiştir ve Esad rejimi varlığında bu koşul ve kanunların uygulanması 
mümkün değildir.
Moskova’nın, askeri operasyonların sona ermesi bahanesini öne sürerek, Suriyelilerin ülkelerine 
dönmelerini pazarlık konusu yaparak Birleşmiş Milletler platformda diplomatik bir girişim 
başlatılmasındaki amaç, Rusya'nın işgali bıraktığı harabeleri yaymak ve yıkımı yeniden inşa etmek 
için gerekli fonların temin edilmesinin gerekliliği ile bağlantılıdır. 
Tezgahlanan tüm komplolar karşısında, Avrupa ve Amerika'daki özgür Suriyeliler “Suriye Güvensiz 
Bir Ülke” adına bir kampanya başlatmıştır.  Ayrıca Esad rejiminin varlığında Suriye’de öldürme, 
yok etme ve ezme faaliyetleri devam ettiğinden dolayı güvenli bir ortam olmadığını bildirmek için 
faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.
Uluslararası arenada tezgâhlanan tüm komplolar karşısında, Avrupa ve ABD’deki Özgür Suriyeliler, 
Suriye’de güvenliğin olmadığını deklare ederek Suriye'de insanlığın öldüğünü, yok edildiğini ve 
Suriye’de yaşayanların ezildiğini dünyaya duyurmakla birlikte, Esad rejiminin varlığında güvenli 
bir ortam olamayacağı gerçeğini tüm dünyaya bildirmek için faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.

أصدر جملس األمن القرار رقم )2254( يف كانون األول 2015 هبدف التوصل إىل تسوية سياسية 
دائمة يف سوراي، ونص على بدء حماداثت السالم، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بالده، 
ودعا إىل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخاابت برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد املدنيني، 

وتسهيل العودة اآلمنة لالجئني والنازحني السوريني إبشراف أممي.
وعندما أدرك اجملتمع الدويل أنه تورط إبصدار هذا القرار ألنه سيمكن الشعب السوري من أتسيس 
حياة دميقراطية واخلالص من الديكتاتور األسد، جلأ إىل مؤمترات األستانة اليت جنحت إبضعاف الثورة 
السورية ومكنت النظام األسدي اجملرم من بسط سيطرته على غالبية املناطق اليت كانت حمررة من قبل 

اجليش احلر.
وبعد أن دمرت روسيا أكثر من 60 ابملئة من املدن والبلدات السورية، واحتالهلا الفعلي لسوراي من 
تثبيت وجودها  املتهاوي واليت متتد إىل مئة عام قادم، ومن أجل  النظام  خالل االتفاقات املربمة مع 
واكتساب موافقة أممية شرعية بدأت تروج ملشروع عودة الالجئني السوريني ألن سوراي أصبحت بلداً 

آمناً وفق زعمها، يف حماولة منها لالستيالء على األموال املخصصة إلعادة اإلعمار.
وبعد تراجع حدة العمليات العسكرية وظهور مؤشرات توافق دويل على اهناء معاانة السوريني، استغلت 
روسيا جمددًا قضية الالجئني، وسوقت نفسها أهنا الدولة الوحيدة القادرة على ضمان إعادة الالجئني 
السوريني وإعادة اإلعمار، وقوبل التحرك الروسي مبوقف أورويب أمريكي رافض قبل إجياد حل سياسي 

مرتكز على مقررات جنيف.
إال أن مؤشرات عدة بدأت ابلظهور يف هذه الفرتة أبن صفقة ما على وشك أن تعقد حول سوراي تستند 
يف جوهرها إىل الرتكيز على ملف الالجئني الذي بدا أنه حيظى إبمجاع معظم القوى الفاعلة يف القضية 

السورية، مع أتجيل البحث يف ملف إعادة اإلعمار اخلاليف.
إىل متكني روسيا من شرعنة  احنيازه  بيدرسن"  إىل سوراي "غري  األممي  املبعوث  أكد   وبتصرحيه األخري 
عودة  الالجئني  لضمان   )2254( األممي  القرار  )تطبيق  ضرورة  على  أكد  حني  سوراي  يف  وجودها 
السوريني إىل بالدهم، وأن على روسيا واألمم املتحدة أن تلعبا دوراً رئيسياً، يف تسوية األزمة يف  سوراي 

وإجناح العملية السياسية هناك( . 
هذا ما يريده النظام العاملي اجلديد املتمدن الذي فوض روسيا وإيران بتدمري سوراي واالستيالء على 
مقدراهتا، وتاله خبطوة جديدة لدعم روسيا سياسياً ومالياً حبجة أن سوراي بلد آمن وعلى الالجئني العودة 

إىل سوراي يف ظل االحتالل الروسي والبوط العسكري األسدي.
علماً أن القرار )2254( أكد على هتيئة الظروف املواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئني والنازحني 
داخلياً إىل مناطقهم األصلية وأتهيل املناطق املتضررة وفقاً للقانون الدويل، وهذا الشرط غري حمقق وال 

ميكن تنفيذه بوجود نظام القمع األسدي.
لذلك خاضت موسكو محلة دبلوماسية يف أروقة األمم املتحدة هدفها املعلن التسويق لعودة السوريني 
إىل وطنهم بذريعة انتهاء العمليات العسكرية وربط ذلك بضرورة أتمني األموال الالزمة إلعادة إعمار 

ما خلفته روسيا من خراب ودمار.
يف مواجهة كل ما يدار من مؤامرات أطلق السوريون األحرار يف كل البلدان األوربية وأمريكا محلة ابسم 
)سوراي بلد غري آمن( وكثفوا أنشطتهم لتعريف العامل حبقيقة ما جيري بسوراي من قتل وتدمري وسحق 

لإلنسانية، وأنه ال وجود لبيئة آمنة يف سوراي يف ظل وجود النظام األسدي اجملرم.
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واقع السوريين الصعب والمستقبل الغائم                        

Bugün Suriyelilerin gerçekliğine gölge düşüren küresel bir boyut kazanmış terk edilmişlik düzleminde 
ve Suriye halkının sözde dostlarının kendi bölgesel ve uluslararası kalkınma bağlamında, pragmatik 
çıkarları etrafında Suriye halkını daha fazla boğan özgürlükçü girişimde bulunma çelişkileri devam 
etmektedir. Kaldı ki Suriye halkı, aslanın kafesten çıktığı, mevcut Suriye varlığının ortadan kaldırdığı ve 
özgürlüklerinin peşinde koştuğunun ilan edildiği 2011 Mart ayının ortasından beri acıya boğulmuş bir 
vaziyettedir. Bugün, aynı Suriye halkı ulusal ve uluslararası kararlardan mustariptir.Öyle ki:yoksullaşma 
ve açlık artmış ve böylece yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürenlerin oranı yakın tarihte 
rastlanmayan bir düzeye ulaşmış, % 80’ni aşmıştır. 
Bazı ülkelere verilen veto hakkı sefil bir Rus-Çin ittifakı ile kullanılmaya devam edilmektedir. Öyle ki; 
Rusya vetosu, Rusya Federasyonu Devleti tarafından Suriye halkının yaşama ve özgürlük hakkına karşı 
15 kez kullanılarak haddini aşmıştır. 
Rusya Suriyelilerin acı çekmesi ve BM'nin insani yardımlarının önlenmesi konusunda ısrar etmektedir. 
Rusya, Suriyelilerin yaşamlarına ve her şekil ve taraftan günübirlik yağan ölümlere bakmaksızın konuyu 
sadece bir geçişle ve 6 ayı geçmeyen bir süre ile sınırlamak istemektedir.
Sezar yasasının mücrim Suriye rejimine ve Rusya ve İran gibi kendisine arka çıkanlara uygulamasının 
getirdiği ağırlığın doğrudan bir sonucu olarak uluslararası çatışmalar, Rusya ve ABD yönetimi arasındaki 
güç ve çıkar mücadelesi baş göstermekte ve asıl meseleyi gölgede bırakmaktadır. 
Artı Amerika düşmekte olan Suriye rejimini kurtarma girişiminde bulunan Rusya'nın yeniden yapılanma 
projelerinden istediklerine almayı engellemektedir. Bütün bunlar ağırlığını his ettirirken ve halk 
başlarına yağan bombaları nasıl durduracağını bilmezken Rejim zalimane bir şekilde Suriye vakasının 
meyvelerini toplamaktadır. Hatta kendilerini izleyen ve izin verdiğinden başka insani yardımların ülkeye 
gelmesine engel olan Rus işgal güçlerinin veto/ambargo/sunu her defasında karşılarında bulmaktadırlar. 
Nitekim Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşünden bu yana iki dev kutup arasında sona eren soğuk savaşın 
uluslararası boyutta yeniden sergilendiğini düşünenler mevcuttur. Nitekim bu bağlamda Rusya'nın bu 
yeni soğuk savaşla ilgili hamlesi bugün de devam etmektedir.
Dünya, Sovyet denizaltıları ile daha sonra 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar devam eden 
Batı denizaltıları arasında "kedi ve fare" mücadelesi şeklinde 1947-1991 yılları arasında sürüp giden 
bu savaşa tanık olmuştur. Durumu yakından takip edenler açısından bu soğuk savaşın yeniden ortaya 
çıktığına dair göstergeler oldukça nettir. Zira Sadece geçen yıl, 10 Rus denizaltısı Rusya'nın kuzeyindeki 
mevzilerinden çıkarak Kuzey Atlantik'e, NATO'ya bağlı bölgelere girmiştir. 
Ne ki, bu soğuk savaş hareketlenmeye ve yeniden varlık sahasına çıkması bir yana, Korona salgını da 
bu savaşın yeniden yaygınlık kazanmasında bir pay sahibi olabilmektedir. Amerika’nın Çin-Rusya ile 
giriştiği ekonomik sürtüşme ve çatışmalardan direk olarak Suriye halkı etkilenmektedir. Bizi ilgilendiren 
de işin bu tarafıdır. Bu Sezar Yasası'nın uygulanması ile bir kapının yüzlerine açılmasını dört gözle 
bekleyen Suriyelilerin acıları artmıştır. İlk göstergeler bu yasanın Suriye’nin mücrim rejimi üzerinde 
çok da etkili olmadığı yönündedir. Bunun yerine, Esad'ın ilan ettiği ve hala sürdürdüğü kirli savaştan 
tükenmiş olan Suriye halkı olumsuz yönde etkilenmeye başlamıştır.  Öyle ki burada, 50 yıl veya daha 
fazla bir süreden beridir iktidarı ve ülkeyi gasp eden ahlaksız bir rejim tarafından uygulanan yağma, 
yolsuzluk ve bozgunculuk vakalarının gölgesinde yaşayan bir halk söz konusudur.
Art arda gelen açıklamalar göstermektedir ki ABD yönetimi Suriye rejimini yerinden etmek 
istememektedir. Bilakis işlerini yoluna koymak için çaba harcamaktadır. Bu da bizi, politikacıların ve 
ekonomistlerin uzun zamandır dillendirdiği, “modern dünya tarihinde ekonomik yaptırımların ne Küba 
ve ne de Irak’ta herhangi bir siyasi sistemi yerinden eden ettiği görülmemiştir” şeklindeki gerçekle 
yüzleştirmektedir. Aksine gücünü zayıflatacak ve küresel bir dev olan Amerika’nın önünde onu daha da 
muhtaç bir hale getirecektir.
Aslında, Suriye halkının her açıdan daha fazla acı çekeceği meselesi somut bir gerçeklik olarak ufukta 
belirmiştir. Suriye gerçekliğindeki köklü değişiklikler, iktidarın el değiştirmesi, otorite değişimi veya 
siyasi bir geçiş hakkında söylenen her şey, yakın siyasi müzakereden çok uzaktadır. Suriye’de arzulanan 
değişim yakın bir yerde kapıda değil, hala dillerde dolaşan bir şarkılardadır. 

يف أتون حالة التخلي )املعومل( الذي يلقي بظالله على واقع السوريني اليوم، وضمن سياقات التكور اإلقليمي والدويل حول 
املصاحل الرباغماتية لدول ما يسمى أصدقاء الشعب السوري، تستمر خترصات انبثاقية متجددة، عرب املزيد من حماوالت خنق 
الشعب السوري، الغارق يف عذاابته منذ أن أعلن أواسط آذار/ مارس 2011 اخلروج من البوتقة األسدية اليت ألغت كيان 
السوريني، وقوضت أي مسعًى حلريتهم. وهو اليوم أي هذا الشعب السوري يعاين ما يعانيه من قرارات أممية وغري أممية، تزيد 
من حاالت اإلفقار والتجويع، حىت جتاوز من هم ما دون خط الفقر حاجز الثمانني ابملائة، وهو مامل حيصل ابلتاريخ احلديث 

للشعوب.
 ويستمر حق الفيتو املمنوح لبعض الدول ابملمارسة، من خالل حلف روسي صيين ابئس، حىت وصل حق الفيتو الروسي 

املمارس، إىل عتبة 15 مرة كانت قد قامت به دولة االحتاد الروسي ضد حق الشعب السوري ابحلياة واحلرية.
تريد روسيا وتصر على املزيد من معاانة السوريني ومنع املساعدات اإلنسانية املقررة أممًيا هلم، وتريد حصر املسألة يف معرب واحد 
ليس إال، ولفرتة زمنية ال تزيد عن 6 أشهر. دون النظر إىل حيوات السوريني، وهناراهتم اليت يلفها املوت من كل صوب وحدب. 
وإذا كانت الصراعات الدولية، وصراع النفوذ واملصاحل بني روسيا واإلدارة األمريكية هو الذي يلقي بظالله على املسألة برمتها، 
وأييت كنتيجة مباشرة لثقل تطبيق قانون )قيصر( على النظام السوري اجملرم، ومن يقف إىل جانبه كروسيا وإيران، ومتنع األمريكيني 
من االخنراط يف ما تريده روسيا من مشاريعها يف إعادة اإلعمار، عرب حماوالهتا إنقاذ النظام السوري اآليل للسقوط، فإن كل ذلك 
يلقي بثقله ويقطف مثاره الظاملة واقع السوريني، الذين ال يعرفون كيف تقف عمليات القصف فوق رؤوسهم، حىت جيدون الفيتو 

الروسي يرتصدهم، ليمنع عنهم أية مساعدات إنسانية، إال وفق ما تقرره وتراه دولة االحتالل الروسي. 
وهناك من يرى يف هذا املنحى أن املسألة تعود إىل ما ابت ملحوظًا دولًيا من إعادة إنتاج جديدة حلرب ابردة كانت قد انتهت 
بني القطبني الكبريين العمالقني، منذ أن اهنار االحتاد السوفيايت عام 1991، ومن مث فان التحرك الروسي حبربه الباردة اجلديدة 

هذه هو ما جيري فصواًل اليوم.
تلك احلرب اليت كان قد انغمس فيها العامل بني )1947 ـ 1991( حيث انبثق صراع "اهلّر والفأر" بني الغواصات السوفييتية 
والغواصات الغربية، الذي استمر حىت سقوط االحتاد السوفيييت عام 1991 الحقاً، من حيث يشري املتابعون اليوم أيًضا إىل 
وضوح متظهر هذه احلرب الباردة من جديد، ففي العام املاضي وحده، خرجت 10 غواصات روسية من مواقعها يف الشمال 

الروسي، لتتغلغل يف مشال احمليط األطلسي، يف مناطق حمسوبة على احللف.
لكن وحىت لو أن هذه احلرب الباردة راحت تتحرك وتتواجد من جديد، وأن جائحة الكوروان قد تكون هي األخرى  سامهت 
يف إنتاشها أيًضا، عندما شهدان حاالت الصراع االقتصادي وسواه بني األمريكان والصني ومعها روسيا، فإن ما يرتك األثر على 
السوريني اآلن، هو ما يهمنا من ذلك، وهو ما يشري إىل ازدايد معاانة السوريني الذين انتظروا اباًب للفرج جراء البدء بتطبيق 
قانون )قيصر(، لكن آاثر ذلك البدئية، ال ُتظهر ذاك التأثر الكبري مع نظام اإلجرام األسدي، بل اآلاثر بدأت مع وعلى شعبنا 
السوري، الذي أهنكته قباًل احلرب القذرة اليت أعلنها األسد عليه ومازال، وهو الذي عاش حتت ظل حاالت النهب والفساد 

واالفساد اليت مورست ضده من قبل نظام فاجر، خطف السلطة والوطن منذ مخسني عاًما أو يزيد. 
اإلدارة األمريكية وعرب تصرحيات متتالية ال تريد إزاحة النظام السوري، بل حتسني سلوكه، وهذا حييلنا ابلضرورة إىل مقولة طاملا 
رددها السياسيون واالقتصاديون، من أنه مل يكن هناك ابلتاريخ احلديث للعامل، من عقوابت اقتصادية قد أزاحت أي نظام 

سياسي، ال يف كواب وال يف العراق، بل هي تقوض أركانه، وتزيد من انبطاحه أمام الغول العاملي األمريكي.
واحلقيقة فإن املزيد من معاانة الشعب السوري، على جممل األصعدة، هي ما ابتت تلوح يف األفق، وتتبدى واقًعا ملموًسا، وإن 
كل ما يقال عن تغيريات جذرية يف الواقع السوري، وتغيري يف سدة احلكم، ورأس السلطة، أو عملية انتقال سياسي، ماتزال 

موضوعًيا، بعيدة عن التداولية السياسية القريبة، وما يزال التغيري املنشود شعبًيا يف سورية، ليس على األبواب.

Suriyelilerin Zor Durumu Ve Puslu Gelecek!
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmed Mazhar Saadu

Siyasi Bölüm Başkanı
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العمــل! وهــذا غــري صحيــح، بدليــل مــا كشــفه احلظــر.
فمــاذا حصــل؟ الــذي حصــل أن مــن يغتــي، ليــس الــذي يعمــل ويتعــب، بــل هــو 
حتــال، هــو الغشــاش املبــذر احملتكــر، هــو املســتِغل، هــو الكــذاب؛ 

ُ
النصــاب امل

هــؤالء هــم املســتفيدون اليــوم وكلهــم شــركاء لكارتــالت عابــرة للــدول واجملتمعــات، 
بعنايــة  بلعبــة حيكــت  فيــه وليــس حــرف األنظــار  التفكــري  الواجــب  اخللــل  إنــه 
مــع فــريوس ’’كــوروان‘‘، فهنــا مكمــن اخلطــر، األمــر الــذي يتطلــب تغيــري بنيــة 
التشــكيالت االجتماعيــة والسياســية وعالقــات االنتــاج، الــيت بدورهــا تعتمــد علــى 

عيــب كبــري يف النظــام العاملــي، وأن خطــط التمويــل الــيت تعتمــد علــى عــدة بنــوك 
فقــط تتحكــم ابقتصــاد كل دول العــامل، واملــال قــد ابت عابــراً للحــدود؛ فمثــاًل 
عنــد حصــار الصــن يطــال اإلفــالس أمريــكا أيضــاً، وشــبكة املــال تســيطر علــى 
هــؤالء  بيــد  لعبــة  العامليــة، وابلتــايل فاحلكومــات أصبحــت  االقتصــادات  معظــم 
الذيــن أصبحــوا شــبكة عامليــة مــن املــال والنفــوذ، كمافيــات، تُنــزل هــذا وترفــع ذاك؛

فمن هو املتضرر إذاً؟ 
املتضــرر هــم الشــعوب، املنتجــن احلقيقيــن، أداة التنميــة واملســتفيدون مــن التقــدم 
والنمــو االقتصــادي، ألنــه حبجــة ’’كــوروان‘‘ تشــجع ســرطان املــال العاملــي علــى 
الشــعوب ومقدراهتــا، وتالعــب هبــا وبعقوهلــا وهــدر حقوقهــا، كل ذلــك للعــودة هبــا، 

منهــا: بعــض األخــوة الكــرد يصفــون العــرب أهنــم أبنــاء الرمــال والقبائــل وألفــاظ 
وأوصاف تعافها النفس، علماً إن اتريخ الشــعوب يف املنطقة متشــابه كما ذكر 

ابــن خلــدون، وعندمــا تكاملــت هــذه الشــعوب  بــرز متيزهــم وقوهتــم وحــى العــرب 
ذاهتــم صنعــوا حضــارة عظيمــة بقيــم إســالمية تنــاوب علــى حكمهــا بعدهــم الكــرد 

والــرتك والشــركس وأقــوام أخــرى كثــرية .

ت
ال

مقا

مثــة أكاذيــب وهيســترياي عامليــة وجنــون غــري مســبوق بســبب " كــوروان"، امتــد منــذ 
أكثــر مــن نصــف العــام ومــا يــزال، يشــارك فيــه األطبــاء واإلعالميــن والسياســين 

ورجــال الديــن مجيعــاً؛ فمــاذا جــرى بعــد هــذه املــدة؟
كانــت النتيجــة أنــه ال بــد مــن اإلصابــة، واالعتمــاد علــى املناعــة الذاتيــة، وكل 
إمــا عــن جهــل، أو  هلــا، والتحذيــرات كانــت  الــيت روجــت ال معــى  املبالغــات 
ــة والتشــويه املتعمــد  ألهــداف أخــرى يقــف خلفهــا فيضــان مــن املعلومــات املضّلِل
حلــرف األنظــار عــن معــاانة شــعوب مــا زالــت ُتكافــح للتخلــص مــن االســتبداد 
واجلرميــة املنظمــة احملميــة دوليــاً؛ فإمــا التعايــش مــع اجلائحــة أو املــوت مــن اجلــوع 

كمــا يف بلداننــا العربيــة تــت ســلطات وطغــم مأجــورة.
ملــاذا التســرع إبطــالق خطــاب االنتصــار علــى " كــوروان" يف دوٍل ســيطرت مؤقتــاً 
علــى الــوابء؟ أمل يكــن خطــاابً غــري واقعــي ومضلــل بعــد كل الشــحن والرتويــج 

والتهويــل وختويــف البشــر منــه؟
إن الزعــم ابلعلــم و العلميــة مبواجهــة "كوروان"مــا هــي إال تكــرار هلرطقــات شــواع 
خاطيــن وأكاذيبهــم هبــدف الســيطرة االقتصاديــة، فقــد ســار خلــف زيــف 

ُ
الصــن امل

ادعائهــم كل مــن عــاش فوبيــا وهيســترياي اخلــوف مــن املــرض، الــوابء.
هنــاك عــدم علميــة ابلتحذيــر، مــن/ والرتويــج لـــ اجلائحــة؛ فاالقتصــاد الُفقاعــي هــو 
أكــر بعــدة أضعــاف مــن االقتصــاد االنتاجــي، وهــو الطفيلــي بعكــس االنتاجــي، 
وأن البطالــة املقنعــة يف العــامل أكثــر مــن 70% مــن قــوة العمــل أيضــاً، وابلتــايل فإنــه 
يكفــي 30% مــن قــوة العمــل كــي يســتمر االقتصــاد، أي أن حــوايل 25% مــن 
عــدد الســكان هــو مــن يتحمــل عقابيــل وتبعــات التنميــة؛ مبعــى أن مــا يقــدر بـــ 
10% مــن عــدد الســكان يتحمــل وحيمــل 90% مــن تلــك التبعــات. وهــذا هــو 
األمــر احلاصــل مــع حظــر ’’كــوروان‘‘، وأهــم فوائــده هــو مــا انعكــس اجيــاابً علــى مــا 
يعــرف االقتصــاد الريعــي الُفقاعــي الطفيلــي، مثــل أمــازون وماكروســوفت وشــركات 
املكاتــب أبفــراد فقــط؛ وبذلــك، حــن احلظــر علــى 90% مــن عــدد الســكان لــن 
الــيت  املــوازانت  فــإن  يتأثــر االقتصــاد أو اخلدمــات، مبعــى ال حاجــة هلــم؛ هبــذا 
ُتصــرف هنــا وُتســتهلك هنــاك ليســت ذات جــدوى، وأظهــرت اخلدعــة والكذبــة 
الكــرى ابلعــامل أبن عليــك أن تعمــل كــي تعيــش! وأن الثــروة تــوزع علــى أســاس 

كلمــا ارتقــى اإلنســان ومســت معرفتــه وزاد وعيــه، كلمــا أصبــح أكــر مبســتوى 
تفكــريه االســرتاتيجي، وأصبــح أقــل اختالفًــا وأكثــر نضًجــا واحتــواًء، وهــو مــا 
نطلقــه أحيــاانً فنقــول إنســان متحضــر واعــي، أي يفكــر بطريقــة متقدمــة ورصينــة 

ومنفتحــة.
أمــا االســتعراقية واحلــروب الدونكشــوتية الــيت يتجاذهبــا أفــراد بــن فينــة وأخــرى، 
تعطينــا داللــة أننــا مازلنــا نــراوح يف طريــق ينبغــي أننــا جتــاوزانه مســبقاً، وأننــا مازلنــا 
نغــوص يف االســتعراقية وهــي االســتعالء العرقــي أو التمركــز اإلثــي، أو التمركــز 
اجلغــرايف، ومــازال للبعــض اعتقــاد أبن أمتــه أو اجلنــس الــذي ينتمــي إليــه األحســن 
واألكثــر اتســاقًا مــع الطبيعــة وأنــه متفــوق عرقيــاً أو حضــرايً واآلخــرون متأخريــن، 
ومــازال يعــر البعــض ويشــري إىل أن مجاعتــه هــي األفضــل بــن كل اجلماعــات، 
وأن احلكــم علــى اآلخريــن علــى أســاس أن مجاعــة هــذا الفــرد هــي مرجــع هــذا 
احلكــم إميــاانً ابلقيمــة الفريــدة والصــواب التــام للجماعــة الــيت ينتمــي إليهــا والرتفــع 
عــن اجلماعــات األخــرى إىل حــد اعتبارهــا نــوع مــن غــري نــوع مجاعتــه، وال شــك 
أن هــذا التمركــز يغــذي يف النفــس أمراًضــا وأحقــاًدا غــري ســليمة وغــري منطقيــة، 
ماتــزال صفحــات التواصــل االجتماعــي والــيت تولــت لتباعــد اجتماعــي أشــبه 
ابلتباعــد الكــوروين، ومــا يــزال العابــر اليــوم يف صفحــات التباعــد يــرى أمثلــة كثــرية 

كلهــا، لعصــر الشــمولية والفاشــية الــيت تــرر منهــا الغــرب، وهبــدف دوام االســتنقاع 
املرتبطــة إبدارات دوليــة ال ترحــم؛ فهــل مــن  أبنظمــة االســتبداد وطغمهــا عربيــاً 
إمكانيــة إلصــالح النظــام السياســي واملــايل العاملــي وابلتــايل خالصنــا عربيــاً؟ ال 

أظــن ذلــك ابملــدى املنظــور.
كلنــا يذكــر األزمــة العامليــة يف 2008، إذ مل تكــن خلفهــا دول، بــل وقفــت خلفهــا 
عصــاابت وكارتــالت دوليــة أكــر مــن دول، وهــو نفســه مــن يلعــب لعبتــه هــذه 
الفــرتة مــن 2020 ابلتــالزم مــع ’’كــوروان‘‘، إنــه االســتثمار العاملــي األخطــر، 

ــاً.  والنصــب األذكــى دولي
فهــل الضــرر مــن ’’كــوروان‘‘ أقــل مــن الضــرر الــذي ســببته احلكومــات وسياســاهتا؟ 
ومــا هــو مســتقبل العاطلــن واملفلســن عامليــاً بســبب عقابيــل وسياســات مواجهــة 

’’كوروان‘‘؟ 
الغــرب يتوجــه حنــو الشــمولية واالســتبداد والفقــر، فالصحــة ليســت كل شــيء كمــا 
يبــدو، واخلطــر األكــر ليــس مــن األمــراض بــل مــن سياســات تزعــم مواجهتهــا؛ 
فكــم تــويف عامليــاً بســبب ’’كــوروان‘‘ حــى اآلن وأغلبهــم ســيموت منطقيــاً بســبب 
أمــراض أخــرى وعقابيــل الشــيخوخة! وإن عددهــم مجيعــاً ال يســاوي جــزًء ممــن 
قتلهــم اجملــرم بشــار أســد ابــن أبيــه، الفاشــي الســفاح؛ إذاً هنــاك مــن يريــد حــرف 
أنظــار النــاس عمــا جيــري، وقــد اســتغل ’’كــوروان‘‘ لتمريــر سياســات خطــرية أكثــر 
فتــكاً منــه تتمثــل خبطــط تــروج مــن خــالل مؤمتــرات عــر كامــريات تلفزيونيــة ومــا 
هــي إال تتويــج ملؤامــرات علــى شــعوب منطقتنــا العربيــة املســتهدفة اترخييــاً، خاصــًة 

يف ســورية وفلســطن بشــكل خــاص. 
اخلطــاب الّسياســي واإلعالمــي الّــذي ســاد يف خمتلــف أرجــاء املعمــورة، كان ميّــااًل 
إىل تبشــري النــاس أبمــل أن كّل شــيء ســينتهي قريبــاً، وأبن األمــور ســتعود ســريعاً 
إىل مــا كانــت عليــه، وليــس مطلــوابً منّــا ســوى الّصــر لفــرتة حمــدودة، فخطــاب 
األمــل هــذا، هــو نفســه الّــذي يقــود دائمــاً إىل نتائــج عكســّية، فتختبــئ خلفــه كثــري 
مــن الدعــاايت التضليليــة واهلــوايت املزيفــة شــأهنا شــأن االنتقــاء واالصطفــاء الثقــايف 
زيــف، ممــا يؤّجــج مشــاعر احلــزن، والغضــب، والّتوتــر، واإلحبــاط، وينشــر 

ُ
املرافــق وامل

مظاهــر العنــف داخــل العالقــات اليوميّــة، فضــاًل عــن مظاهــر االكتئــاب واالنتحــار 
واإلدمــان؛ وهــذا مــا ُيالحــظ يف هــذه اآلونــة.

فمثــاًل رافــق هــذه الفــرتة مــن اجلائحــة علــى الصعيــد الوطــي الســوري، الرتويــج 
ورعايــة  املرافقــة،  االحتــالالت  ومــع  الطائفيــة  وميليشــياته  اجملــرم  مــع  للتعايــش 
خطــاابت ودعــوات انفصاليــة وشــعوبية تــت زعــم الفيدراليــة والتقســيم، جنــوابً 
وغــرابً ومشــااًل وشــرقاً، ورجــم األكثريــة القوميــة والدينيــة أبقــذع األوصــاف الكاذبــة 

وغــري الواقعيــة اترخييــاً وأركيولوجيــاً، كل ذلــك برعايــة روســية وبتفويــض دويل!
فــال ميكــن أن تنجــح هــذه الفــركات واخلزعبــالت والدعــوات طاملــا متتــع شــعبنا 
ببعــض اإلرادة واحلــزم، فمــا ابلكــم وهــو مــازال يتمتــع بــكل اإلرادة والتصميــم علــى 
االنتصــار ومواجهــة كل املشــاريع الــيت رافقــت جائحــة كــوروان األســد حــى اآلن.

كمــا جتــد آخريــن يتحدثــون بعصبيــة ملناطــق جغرافيــة أو انتمــاءات جمتمعيــة بــن 
حضــر وريــف، وابديــة، وجنــوب ومشــال، وشــرق وغــرب ...!!

لــو فكــر الزعمــاء الســوريون هبــذه الطريقــة ملــا أصبحــوا زعمــاء لــو فكــر فــارس 
لــدى الســورين وكذلــك إبراهيــم  اخلــوري ابملســيحين فقــط ملــا أصبــح زعيمــاً 
الرمحــن  وعبــد  القوتلــي  شــكري  وكذلــك  للســورين،  زعيمــاً  ملــا كان  هنانــو 

واآلخريــن. الشــهبندر 
ينهــض  ال  للنهــوض،  البدايــة  بدايــة  الضيقــة  الصغــرية  العصبيــات  عــن  الرتفــع 
رمستهــا  حــدود  بلغــة  مرســومة  ضيقــة،  بســيطة  بطريقــة  مثقفــوه  يفكــر  شــعب 
البلديــة أو التجمعــات اجملتمعيــة الطبيعيــة الــيت ينبغــي أن تتكامــل وال تتــآكل  
نتــاج  الــيت هــي  لتنهــض ولتتخلــص مــن االســتبداد والفقــر والقمــع والتخلــف 
العصبــة احلاكمــة يف البلــد، ومــا يــزال جامثًــا فــوق الصــدور والــرؤوس، فالســوري 
الــذي حيمــل هــم كل ســورية هــو فقــط مــن ســيتحول زعيمــاً وطنيــاً يف نظــر كل 
الســورين، عوضــاً عــن زعيــم قريتــه أو مدينتــه أو حــى عشــريته الــيت ينتمــي إليهــا، 
عجبــاً ملــن إبمكانــه أن يصبــح عظيمــاً بعيــون اآلخريــن كل اآلخريــن وهــو يصــر 
أن يكــون قزمــاً ينتمــي لدائــرة صغــرية ضيقــة للغايــة، الســوريون بطبعهــم وبتارخيهــم 

وحــى البشــر عمومــاً ينظــرون ابحــرتام ملــن يناضــل مــن أجلهــم مجيعــاً.
مــا كان لغانــدي أن يؤثــر يف 200 مليــون إنســان لــو مل يكــن يتســع قلبــه وعقلــه 
اجلميــع ويناضــل مــن أجــل اجلميــع فنــال ثقــة واحــرتام اجلميــع، العدالــة واملســاواة 
حن تطبق على اجلميع ترضي اجلميع، إال من به مرض االســتعالء والتضخم.

فــال نكــون صغــار يف الوقــت الــذي ميكــن أن نكــون فيــه عظمــاء وطنيــن وتتســع 
مســاحة االهتمــام والتأثــري لتشــمل اجلميــع، لكــن البعــض يبــدو أنــه ال ميكنــه إال 
أن يكــون صغــرياً، وعلــى املــرء أن ال يغــرت بقــوى األمــر الواقــع الــيت ســرعان مــا 
تتغــري وال تــدوم، ولــن تــدوم فالــدوام االســرتاتيجي هــو للشــعب ككل، وليــس 

لغــرور حمطــة مــن احملطــات، فــال قــوي دائــم وال ضعيــف دائــم.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

ضرر السياسات الدولية أخطر من الجائحة

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

اإلستعراقية
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مــع بــدء إدراك موســكو أن عالقــة األســد وأســرته مــع طهــران ومليشــياهتا يف ســورية، تقــوض مهمتهــا 
األساســية، يبــدو أن العالقــات بــن روســيا ونظــام األســد بعــد مخــس ســنوات مــن القتــال مــن أجــل 
احلفــاظ علــى نظامــه، متيــل اآلن إىل التخلــص مــن عميلهــا "الســيئ الســمعة"، بعــد أن إزداد إمعــاانً يف 
الوحشــية والفســاد، وبعــد أن أثبــت عــدم قدرتــه -ولــو شــكلًيا- علــى التظاهــر إبقامــة دولــة جــادة، ممــا 

حولــه إىل عــبء تفضــل موســكو التخلــص منــه.
يبــدو أن ماســعت إليــه موســكو مــن إعــادة أتهيــل نظــام األســد كرمــٍز لالســتقرار قــادٍر علــى جــذب 
مئــات املليــارات مــن الــدوالرات الــيت تســتعد الشــركات الروســية الســتقباهلا، يف إطــار إعــادة اإلعمــار، 
لــن يكــون ممكنــاً، إذ إن األســد مل يفعــل شــيئاً ملســاعدة الــروس علــى تســويق النظــام، ال يف العــامل العــريب 
وال يف أورواب، ممــا مينــع وصــول األمــوال مــن الــدول األوروبيــة واخلليجيــة الــيت ينتظــر منهــا دفــع فاتــورة 

إعــادة إعمــار ســورية.
مــن هنــا كانــت اهلجمــة اإلعالميــة الــيت إســتهدفت األســد، وتصويــره علــى أنــه فاســد بشــكل ميــؤوس منــه 
وغــري صــاحل للحكــم، مشــرية إىل أن الوقــت قــد حــان لتغيــريه بزعيــم جديــد. وأن روســيا تعتقــد أبنــه مل يعــد 

قــادراً علــى قيــادة البــالد بعــد اآلن، وأنــه جيــر موســكو حنــو الســيناريو األفغــاين.
مــن  الكثــري  قــد حققــت  املاضــي،  العقــد  مــدى نصــف  علــى  أنشــطة روســيا يف ســورية  وإن كانــت 
والتكنولوجيــا  األســلحة  لفحــص  خمتــر  إىل  البــالد  حولــت  موســكو  أن  إذ  للكرملــن،  املكاســب 
واالســرتاتيجية والتكتيــكات الروســية تــت ســتار الكفــاح املســتمر ضــد تنظيــم “الدولــة” واجلماعــات 
أكثــر مــن 6 آالف ضابــط وجنــدي روســي، معظمهــم مــن املستشــارين  اجلهاديــة. ويتواجــد حاليــاً 
العســكرين، والقــوات اخلاصــة، وأفــراد الدعــم اجلــوي يف ســورية، حيــث تســتمر موســكو يف تزويــد األســد 
ابألســلحة وتعطــي رئيــس النظــام الدعــم الدبلوماســي الــذي تشــتد عليــه احلاجــة علــى الســاحة الدوليــة. 
مــع أن روســيا تعلمــت مــن أخطائهــا العســكرية الســابقة، وعلــى النقيــض مــن التجربــة الســوفييتية يف 
أفغانســتان يف الثمانينــات، حيــث أعطــت احلكومــة الروســية األولويــة الســتخدام تكتيــكات املواجهــة، 
مثــل الضــرابت اجلويــة واســتخدام املقاولــن العســكرين، وبذلــك مل يتجــاوز عــدد الوفَيــات الروســية يف 
ســورية 116 فقــط حــى الربيــع املاضــي. كمــا أعطــت أمهيــة لتعزيــز موطــئ قدمهــا العســكري يف البــالد، 
وعــززت وجودهــا البحــري يف مدينــة طرطــوس الســاحلية، وأقامــت قاعــدة جويــة يف محيميــم، وأنشــأت 
معســكرات عســكرية يف أماكــن أخــرى مــن البــالد، ومتكنــت موســكو مــن أتمــن ترتيبــات طويلــة األجــل 

ومفتوحــة مــن نظــام األســد. 
مــن الناحيــة االقتصاديــة، اســتغلت روســيا مبهــارة الوضــع الســوري غــري املســتقر، لتهيمــن علــى قطــاع 
الطاقــة الســوري بتطويــر حقــول الغــاز الــيت تغــذي عائداهتــا آلــة القتــل، وحصلــت علــى عقــود الســتغالل 
اهليدروكربــوانت يف شــرق ســورية، واســتكمال خطــط األانبيــب الــيت تربــط ســورية واألردن، والعديــد مــن 

مصانــع معاجلــة الغــاز.
يف املقابل فإننا نرى دول اخلليج لن ترغب ابإلســتثمار يف ســورية، ولن هترول ابجتاه التطبيع مع النظام 
رغم تقدمه العســكري يف اآلونة األخرية، وهذا األمر نفســه ينســحب على أورواب والدول املتحالفة مع 
الــوالايت املتحــدة. وإن كان هنالــك توافــق علــى دور القــوات الروســية يف ســورية الــذي يتجــاوز احلــرب، 

ليصــل لرعايــة العمليــة السياســية الســورية، فــإن بقــاء هــذه القــوات بعــد االنســحاب األمريكــي واإليــراين 
والرتكــي، يؤشــر إىل موافقــة دوليــة علــى دور طويــل األمــد، تتضمــن القبــول بتنــازالت ال يُظهــر النظــام 
اســتعداداً هلــا إىل اآلن. ويف حــن تســتعجل روســيا إنضــاج التطــورات يف املنطقــة لتبــدأ جبــي مثــار تدخلهــا 
الــذي أتخــر كثــرياً، بــدءاً مــن عمليــة إعــادة اإلعمــار للشــركات الروســية، وصــواًل إىل عوائــد تشــغيل مينــاء 
طرطــوس الــذي ختطّــط روســيا إىل تويلــه مركــزاً إقليميــاً يؤمــن اخلدمــات للعــراق واألردن وإيــران وحــى 
اخلليــج العــريب، فضــاًل عــن أرابح الفوســفات واألمســدة وعوائــد النفــط والغــاز الــذي تنتظــر اســتخراجه 

بعــد حصوهلــا علــى التمويــل الــالزم هلــذه العمليــة.
يف حــن أن بشــار األســد يتعاطــى مــع الزمــن الســوري علــى أنــه ملــك لــه، فمــا دام قــد جنــا مــن الســقوط 
يــوم كان ثــوار دمشــق علــى بعــد مئــات األمتــار مــن قصــره، وبعدمــا قــام بتنظيــف اجلــوار ومــا بعــد اجلــوار 
مــن هــؤالء املتمّرديــن علــى حكمــه، هــم وأوالدهــم وأحفادهــم، وابتــوا يصارعــون العــراء والغربــة بعيــداً، فــإن 

الزمــن الســوري صــار ملــكاً لــه حــى يســلم ابنــه حافــظ الســلطة.
لكــن ضمــن الظــروف الدوليــة احلاليــة، مل يعــد صــدر روســيا يتســع لرتهــات وأالعيــب النظــام الســوري 

وحماوالتــه التوفيــق بــن اإلرادتــن الروســية واإليرانيــة يف ســورية، فــإن كان األســد هــو حاجــة روســية لتقــدمي 
املزيــد مــن التنــازالت عــن مــوارد البــالد، انهيــك علــى أن فكــرة خلــق بديــل ابلنســبة للطائفــة العلويــة هــو 
أمــر يف غايــة الصعوبــة، فاألســد حصــر طائفتــه يف زاويــة ضيقــة للغايــة وأصبــح مصريهــا مرتبطــاً مبصــريه 
ابلكامــل وال ميكــن فصلهمــا عــن بعضهمــا بيســر. حيــث تشــكلت لــدى الكرملــن خمــاوف مــن عــدم 
قــدرة بشــار للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام السياســي وإمنــا يدفــع حنــو توســيع الفجــوة األمنيــة يف مناطــق 
ســيطرته، مــع عــدم جتاهــل أن إزاحــة األســد مل يعــد قــراراً روســيا فحســب، بــل أصبــح توافــق روســي 

أمريكــي إســرائيلي.
مــن هنــا كان ســعي موســكو لفتــح خطــوط التواصــل مــع رمــوز املعارضــة، فإضافــًة إىل لقــاء بوغدانــوف مــع 
معــاذ اخلطيــب يف قطــر قبــل بضعــة أســابيع، دعــت اخلارجيــة معارضــن إىل موســكو للتباحــث يف ســبل 
إطــالق املســار السياســي، منهــم هيثــم مّنــاع ولــؤي حســن. وجتــري اتصــاالت مــع آخريــن ميثلــون بعــض 
أطيــاف املعارضــة وتدعــو َمــن ليســوا متشــّددين إىل العــودة إىل ســورية مــع االســتعداد حلمايــة وجودهــم. 

الواضــح أن الكرملــن يســعى للتحضــري للفــرتة املقبلــة، حيــث تســود قناعــة أبن األطــراف الدوليــة ســوف 
تكثــف ضغوطهــا مــن أجــل اســتئناف العمليــة السياســية يف ســورية ســريعاً، واالنتقــال إىل تشــكيل هيئــة 
حكــم انتقاليــة بصالحيــات تنفيذيــة كاملــة. ويف هــذا اإلطــار، فــإن ممثــل الرائســة الروســية ميكــن أن يــؤدي 
دوراً مهمــاً ابلضغــط علــى النظــام مــن أجــل ختفيــف حــدة مواقفــه واملضــي يف احلــل السياســي، كمــا ميكــن 
أن يعمــل مــع املعارضــة الداخليــة إلجيــاد صيــغ ختفــف مــن الضغــوط الدوليــة علــى روســيا عــر إشــراك ممثلــن 

عنهــا يف النظــام أو إطــالق مبــادرات حــوار جديــدة.
يف املقابــل فــإن جتربــة احلــرب وخســاراهتا الفادحــة ودروســها الكثــرية زرعــْت يف أذهــان الّســورين، وعيــاً 
جديــداً عامــاً ابلرفــض والتشــكيك، وليــس ابلســهل قبــول تركيبــة سياســية جديــدة ال تضمــُن حيــاًة معيشــّيًة 
كرميــة. كمــا أن أيُّ نظــام يتــم فرضــه ســيخضع لرقابــة شــديدة صارمــة؛ لذلــك فــإن تغيــري وجــوه األشــخاص 
أو تبديــل مجاعــة جبماعــة، مآلُــه الفشــل ووصفــٌة لالضطــراب وأتجيــج الصــراع حــى تظهــر إرادة شــعبية ال 
تكــون اســتثماراً نفعيّــاً شــخصّياً أو فئــوايًّ أو طائفيّــاً أو حزبيّــاً. فمحتــم علــى النظــام القــادم أْن يكــوَن قــادراً 
علــى نقــل ســورية مــن حالــة الدمــار والفوضــى والفســاد إىل األمــن واالســتقرار واحملاســبة، وأن ميلــك القــدرة 

علــى إدارة مشــاكل الرتكــة الثّقيلــة وأعبائهــا.

د- محمد مروان الخطيب

هل آن أوان التخلي الروسي عن األسد؟

كاتب وأكاديمي سوري

كنــا قــد اســتعرضنا يف اجلــزء األول األوضــاع السياســية الــيت ســبقت انتصــار الــدول األوربيــة املتحالفــة 
ــا مــن معــادالت الصــراع علــى املنطقــة  علــى الدولــة العثمانيــة مــع حليفهــا األملــاين، وخــروج روســيا مؤقًت

بعــد الثــورة البلشــفية، والكشــف عــن االتفاقــات الســرية بــن احللفــاء.
رمبــا يســتغرب البعــض عندمــا يعلــم أن اتفاقيــة ســايكس بيكــو الــيت وزعــت النفــوذ بــن احللفــاء مل تنــص 
صراحــة علــى جتزئــة املنطقــة العربيــة -عكــس مــا يعتقــده الكثــريون- بــل تركــت املوضــوع مفتوًحــا طبًقــا 
للظــروف حيــث نصــت علــى إقامــة كيــان عــريب أو كيــاانت عربيــة متحــدة كنفدراليًــا أو منفصلــة. حســب 

مــا تســفر عنــه أوضــاع مــا بعــد هنايــة احلــرب.
لذلــك قلنــا: أبن التجزئــة مل تكــن قــدرًا حمتوًمــا بــل صنيعــة. وأان أريــد أن أكــون صرحيًــا هنــا إىل أبعــد 
احلــدود، فأقــول: أبهنــا مل تكــن صنيعــة االســتعمار الغــريب وحــده حســب مــا تدعيــه الــرواايت الرمسيــة 
لألنظمــة واألحــزاب القوميــة، بــل صنيعتنــا حنــن العــرب أيًضــا "حكومــات وشــعوب، أحــزاب وخنــب 

وعســكرين." مدنيــن  ومثقفــن.. 
فإمكانيــة الرفــض والتمــرد كانــت موجــودة وقابلــة لإلمثــار. لكــن لألســف فــإن احلقيقــة علــى األرض 

القبــول والرضــوخ. كانــت 
ويف اجلهــة املقابلــة ال ميكــن اإلنــكار أبن كل مــن بريطانيــا وفرنســا كان لديهمــا تصــورات خمتلفــة لوضــع 
املنطقــة العربيــة حيــث أن بريطانيــا كان لديهــا تصــور لكيــاانت متحــدة كنفدراليًــا تــت قيــادة األســرة 
اهلامشيــة بفروعهــا املختلفــة. لكــن فرنســا مل تقبــل هــذا التصــور مــع علمهــا املســبق مبــدى عمــق العالقــات 

الــيت نســجتها األســرة اهلامشيــة مــع بريطانيــا.
لذلــك أصــرت علــى إهنــاء حكــم امللــك فيصــل يف الشــام. وكان مشــروعها التجزئــة إىل أبعــد مــدى، وكان 
مقرتحهــا األويل جتزئــة منطقــة انتداهبــا إىل ســبع كيــاانت. مث انتهــى إىل أربــع كيــاانت عــدا لبنــان وكلهــا 

كانــت علــى أســس طائفيــة ودينيــة. بــدون أيــة أســس حلــدود جغرافيــة طبيعيــة.
ال أريــد أن أجتــاوز احلقيقــة ابلقــول إنــه كان هنــاك رفــض شــعيب كبــري أو مقاومــة كاســحة كمــا تذكــر بعــض 
األدبيــات، فقــد عاشــت ســورية يف مخــس كيــاانت منفصلــة ملــدة ثــالث ســنوات. ومل يكــن إعــادة توحيــد 
أربعــة منهــا بضغــط شــعيب جــارف ابلدرجــة األساســية، وإن كان ال ميكــن إنــكار وجــوده وأتثــريه، ولكــن 
األســباب األقــوى الــيت دعــت فرنســا إىل إعــادة التوحيــد هــي أواًل عــدم وجــود أســس قويــة الســتمرار 
هــذه الكيــاانت الصغــرية مبقومــات دول كمــا مستهــا فرنســا، واألهــم أن بعضهــا قــد أصبــح أســهل المتــداد 
النفــوذ اإلنكليــزي فيــه ابألخــص الكيــان الــدرزي يف اجلنــوب والكيــان الســي يف الشــمال الــذي ظهــر 
فيــه تيــار قــوي يطالــب ابالنضمــام للعــراق مــا دفــع فرنســا للتجــاوب مــع مطالــب التيــار املطالــب ابالتــاد 
مــع دمشــق ومــن مث ضمــت لــه الكيــان الــدرزي مث كيــان الســاحل املســمى ابلدولــة العلويــة بعــد أكثــر 
مــن ســنة علــى وحــدة الكيــاانت الثــالث وشــكلت مــا صــار يســمى اجلمهوريــة الســورية يف حــن اســتمر 

الكيــان املســمى بدولــة لبنــان الكبــري منفصــاًل رغــم وحــدة االنتــداب.

ورغــم أن مــا يعرفــه األكثريــة أبن لبنــان قــد مت فصلــه عــن ســورية الطبيعيــة يف عــام 1920 بقــرار مــن 
اجلنــرال غــورو فــإن احلقيقــة أن ذلــك قــد أســس لــه قبــل ذلــك بكثــري ففــي عــام 1860 إثــر الفتنــة الكــرى 
بــن املســيحين واملســلمن يف تلــك املنطقــة الــيت حصــدت أرواح آالف الضحــااي وال أعتقــد إطالقًــا 
أهنــا كانــت بريئــة أو عفويــة فقــد اجتمعــت إثرهــا الــدول األوروبيــة القويــة مبختلــف تناقضاهتــا وصراعاهتــا 
)بريطانيــا فرنســا روســيا ايطاليــا أملانيــا( وأمجعــت علــى إلــزام الدولــة العثمانيــة وقتهــا إبعطــاء مــا يشــبه 
احلكــم الــذايت ملتصرفيــة جبــل لبنــان. الــيت تضــم أغلبيــة مارونيــة كبــرية، وفرضــت أن يتــم اختيــار حاكمــه 

بتوافــق دويل وليــس بفرمــان مــن الســلطان العثمــاين. وهــذا اإلمجــاع طبًعــا مــا كان ميكــن أن يتحقــق خــالل 
تلــك الفــرتة القصــرية مــا مل يكــن مرتًبــا مســبًقا.

هــذا التاريــخ الفعلــي للفصــل ســبقه أيًضــا جــذور أعمــق بــدأت قبــل ذلــك بكثــري علــى شــكل بعثــات 

تبشــريية ومســاعدات عينيــة وماليــة كبــرية للكنائــس واألديــرة ومنــح تعليميــة يف أورواب. عــدا عــن إنشــاء 
جامعــات اتبعــة للكنائــس مثــل جامعــة القديــس يوســف واجلامعــة اإلجنيليــة.

لقــد كان هــدف الــدول األوربيــة اخلفــي )ابألخــص فرنســا( هــو خلــق خنــب سياســية وثقافيــة مرتبطــة هبــا. 
وخلــق أوضــاع خمتلفــة للمســيحين املشــرقين ابألخــص املارونيــة منهــا مــاداًي وثقافًيــا. وهــذه التفاعــالت 
وتراكماهتــا الزمنيــة واملاديــة هــي الــيت أدت إىل االختــالل واالضطــراب يف منطقــة كانــت متعايشــة ملئــات 
ــا العربيــة.  الســنن. وكان هــذا أول اســتخدام ممنهــج للديــن يف السياســة يف العصــر احلديــث يف منطقتن
لكــن حــدود متصرفيــة جبــل لبنــان كانــت ضيقــة جــًدا وإطاللتهــا علــى البحــر األبيــض أضيــق، لذلــك 
عندمــا قــام اجلنــرال غــورو بتأســيس مــا مســى وقتهــا دولــة لبنــان الكبــري ضــم هلــا أقضيــة حاصبيــا وراشــيا 
وطرابلــس وصــور وجبــل عامــل، وبذلــك خلــق تركيبــة غريبــة ضمــت إىل جانــب األكثريــة املســيحية 
طيًفــا مــن املســلمن الســنة والــدروز والشــيعة. ورمبــا كان مــن الصعــب التصديــق أن هــذه الرتكيبــة الغريبــة 

ميكــن أن تســتمر!!
لكــن ملــاذا اســتمرت فقــط هــذه الدولــة مــن بــن الســبع كيــاانت الــيت فكــرت فيهــا فرنســا كمشــروع 

تقســيم؟
أعتقــد أن الغــرب اســتطاع أن خيلــق هلــذه الدولــة أوضاًعــا متميــزة جــًدا عــن فضائهــا الطبيعــي ممــا أضعــف 

املطالبــة الشــعبية والنخبويــة ابلوحــدة.
إن اجلــذور العميقــة الــيت زرعتهــا دول االســتعمار عــر زمــن طويــل وفــق عمليــة تغيــري ثقــايف واجتماعــي 

ممنهــج ومــدروس شــكلت اترخًيــا خمتلًفــا هلــذا اجلــزء عــن فضائــه الطبيعــي.
كذلــك العوامــل اجلغرافيــة املتمثلــة يف سلســليت جبــال لبنــان وجبــال القلمــون الــيت شــكلت حاجــزًا طبيعيًــا 
معيًقــا لالتصــال مــن اجلهــة الغربيــة، واحنصــر االتصــال يف ممــر ضيــق يف اجلنــوب، وممــر أضيــق يف الشــمال 
جهــة طرابلــس وعــكار، الــيت كانــت اترخييًــا أكــر املعارضــن هلــذا االنفصــال، وإن مل جيــد ذلــك نفًعــا مــع 

لعبــة التاريــخ واجلغرافيــا الطبيعيــة والسياســية!!

بسام شلبي 
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يل قريبــة ســورية متزوجــة مــن شــاب تركــي. أخرتــي أهنمــا شــعرا بصدمــة 
كبــرية أثنــاء متابعــة األخبــار يف بدايــة ليلــة االنقــالب حيــث بــدا أن األمــور 
تســري حنــو إســقاط احلكومــة الشــرعية. يســتغرب زوجهــا مــن األعــداد 
الكبــرية املشــاركة ابالنقــالب. يســيطر القلــق والتوتــر علــى البيــت. ويرتفــع 
تتناقلهــا وســائل  الــيت  تســارع األحــداث واألخبــار  مــع  اخلــوف  مؤشــر 
االعــالم حلظــة بلحظــة. تدخــل يف هــذه األثنــاء والــدة الشــاب املســنة 
الرتكــي  الشــاب  علــى  ختيــم  الــيت  والذهــول  القلــق  حالــة  وتــرى  الغرفــة 
وزوجتــه الســورية - وجلنســية الزوجــن عالقــة عضويــة بدوافــع القلــق -. 
وأبعصــاب ابردة تقــول: هــذا رئيــس شــرعي، حنــن اخــرتانه ومل يفــرض 
علينــا، ال ميكــن ألحــد أن يزحيــه. مث غــادرت هبــدوء إىل ســريرها وخلــدت 
للنــوم. كثــرية هــي الــدروس املســتفادة مــن األزمــة الرتكيــة األخــرية ومــن 
التجربــة الرتكيــة بشــكل عــام. كثــرية هــي املقــاالت الــيت كتبــت وســتكتب 
عنهــا وعــن خلفياهتــا وأســباهبا ونتائجهــا. كثــرية هــي الصــور واملقاطــع 
الــيت ســتوثق احلــدث أو تشــوش عليــه. كثــرية هــي النفــوس الــيت ســتهدأ 
بعــد فشــل االنقــالب وكثــرية هــي النفــوس الــيت ســتختنق كل ليلــة لــذات 
حــول  والتحليــالت  الدراســات  حبــر  أخــوض يف  أن  أريــد  الســبب. ال 
قضيــة شــغلت العــامل أبمجعــه وحبســت أنفاســه طــوال الليــل، وستشــكل 
دون شــك مفصــاًل مهًمــا مــن مفاصــل حركــة التاريــخ املعاصــر يف املنطقــة 
ورمبــا العــامل. قضيــة يتوضــح يوًمــا بعــد يــوم أن مــن يقــف وراءهــا ليــس 
جمــرد جمموعــة مغامريــن طامعــن حبكــم البلــد وإمنــا دول وازنــة هلــا أهــداف 

األدبيــة  الســاحة  اســتغالل  يف  اضطــراب  بــال  التجــرؤ  هــذا  يســتوقفي 
والعلميــة الــيت ابتــت بــال قوانــن تمــي حرمهــا مــن التدنيــس والتدليــس 
بــال رقابــة، أو  الطاّمــات والرتّهــات  أمــام  البــاب علــى مصراعيــه  وفتــح 

ابملســؤولية.  شــعور 
الــورق  مثــن  فيهــا  مــا  يســاوي  الــيت ال  تغــّص ابلكتــب  العربيــة  فاملكتبــة 
ــا مسحنــا هلــذه 

ّ
الــذي كتبــت عليــه، والــيت ســرتجع علــى جيلنــا ابللعنــات، مل

البضاعــة الرخيصــة واملتدنيــة ابملــرور دون رادع أخالقــي أو مؤسســايت. 
متاحــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  املفتوحــة  اجملانيــة  الســاحات 
للجميــع اتفقنــا معهــا أو اختلفنــا، هــي أمــر واقــع وابت مجيعنــا يتعامــل 
معــه رغــم اختالفنــا معهــا يف أمــور ونقــاط عديــدة، وماهلــا مــن إجيابيــات 
ومــا عليهــا مــن ســلبيات، إال أهنــا يف النهايــة منــر للتعبــري عــن الــرأي 
والــذات، وســاحة تقــدمي مثاليــة لكثــري مــن املواهــب واألفــكار، مــع هــذه 
الفســحة الكبــرية مــن احلريــة إال أهّنــا أيًضــا ملزمــة نوعــاً مــا بقوانــن ال 
جيــوز للمســتخدم انتهاكهــا، بدايــة ابإلنــذار مث احلظــر إىل رفــع الدعــاوى 

القضائيــة.  القانونيــة واملالحقــة 
 ملَ ال يكون مثّة معايري وقوانن للنشر!!؟ 

مــن  حبــق كثــري  جُمحفــة  تكــون  رمبــا  سياســات  هلــا  الكبــرية  النشــر  دور 
النتاجــات املعتــرة والقيمــة مبحتواهــا العتبــارات ماديــة وتســويقية حبتــة، 
إذا كان  خاصــة  قيمتــه،  رغــم  الكتــاب  نشــر  مــن  طائــل  ال  أن  جتــد 
الكاتــب مســتجّداً ال يعرفــه اجلمهــور، وابلتــايل هــي صفقــة خاســرة لــن 

تراهــن عليهــا دور النشــر الكبــرية فالتطّلــع حــول أمهيــة الكاتــب ومكانتــه 
السياســية واالجتماعيــة قبــل احملتــوى هــي مشــكلة كبــرية بــال ريــب، لكــن 

املشــكلة األكر يف دور النشــر الصغرية واملنتشــرة بكثرة يف إبرام صفقات 
صغــرية بــال ضوابــط، وال تنظــر ال إىل جانــب الكاتــب وال إىل احملتــوى 

الــذي تقــدم بــه مقابــل أجــر معلــوم، أو عقــود ال أمهيــة لتفاصيلهــا.
وعندهــا  والفصــل،  امليــزان  هــي  وثقافتهــم  النــاس  ذائقــة  أبن  شــك  ال 
القــدرة علــى تقييــم البخــس مــن الثمــن، والتمييــز بــن األعمــال اجليــدة 
والــيت تســتحق القــراءة واملتابعــة، لكــن ال ميكــن تــرك األمــر علــى عواهنــه 
فاملســؤولية ال ترتكــي علــى هــذه املعادلــة وهبــذه البســاطة إذ ال بــد مــن 

اســرتاتيجية بعيــدة املــدى وعظيمــة اخلطــر. لكنــي أفضــل أن أنظــر للقضيــة 
بطريقــة بســيطة مــن زاويــة رؤيــة تلــك املــرأة املســنة. لقــد جنحــت تلــك املــرأة 
بتكثيــف املعــى احلقيقــي للدميقراطيــة، وتصويــر القــوة احلقيقــة للشــعب 
الواعــي، وإدراك أمهيــة اجلســور املتينــة الــيت جنحــت احلكومــة علــى مــدى 

عقــود يف بنائهــا بينهــا وبــن حاضنتهــا الشــعبية جبملــة عفويــة هــي جوهــر 
القضيــة أبكملهــا. إن الرئيــس الــذي ينتخبــه شــعبه اختيــارًا وميــددون لــه 
حبًــا وقناعــة ملــا قدمــه هلــم وللبلــد مــن اجنــازات ضخمــة اعــرتف هبــا العــدو 

قبــل الصديــق ال ميكــن جملموعــة مأجــورة أن تزحيــه مهمــا بلغــت قوهتــا 
ومهمــا عظــم مكرهــا وحســن تدبريهــا. قــد ينجحــون بقتلــه لكــن مــن 
الصعــب جــًدا أن ينجحــوا إبزاحتــه وفصلــه عــن شــعبه. حيتــاج بنــاء مثــل 
بــن  الثقــة واالحــرتام واالرتبــاط العضــوي  تلــك اجلســور الضخمــة مــن 
احلاكــم واحملكــوم إىل عمــل دؤوب، وجهــد كبــري، وإجنــازات الفتــة تصــب 
يف مصلحــة الشــعب وتوســيع دائــرة حرايتــه واحلفــاظ علــى حقوقــه ورفــع 
مســتوى معيشــته. ليــس كل مــن وقــف ضــد االنقــالب حمــب ألردوغــان 
وفريقــه، لكــن وبــدون شــك فــإن كل مــن وقــف ضــد االنقــالب مؤمــن 
ابلدميقراطيــة وأمهيتهــا يف اســتقرار اجملتمــع، ومقتنــع أبداء أردوغــان وفريقــه 
والــيت  املســتوايت،  علــى مجيــع  لرتكيــا  الــيت حققهــا  االجنــازات  وأبمهيــة 
انعكســت اجيــااًب علــى مجيــع أفــراد الشــعب الرتكــي. هــم يدافعــون عنــه 
أواًل وملصلحتهــم وحفاظــا علــى مكتســباهتم.  مــن أجلهــم  فريقــه  وعــن 
علــى الرغــم إذاً مــن أصــوات الطائــرات والصخــب الــذي رافــق العمليــة 
االنقالبيــة، انمــت تلــك املــرأة املســنة هبــدوء واســتيقظت - كمــا توقعــت 
- على صباح مفعم ابألمل وقد أمســك الشــعب خبيوط املســألة املعقدة 
وبــدأت عمليــة التفكيــك وإعــادة الرتتيــب مــن جديــد، ووضعــت املزيــد 
مــن الدعائــم واألعمــدة لتلــك اجلســور الــيت حــاول االنقالبيــون تدمريهــا. 
أعــدت فنجــان قهوهتــا وجلســت علــى شــرفة البيــت تراقــب حركــة الشــارع 
الــيت تنبــأت هبــا، ونظــرت بزاويــة عينيهــا حنــو الزوجــن اللذيــن تورمــت 
عيوهنمــا مــن الســهر والرتبــص والقلــق، ومتتمــت بكلمــات مل يســمعاها 

جيــًدا لكنهمــا فهمــا مغزاهــا.
الــيت ال تعــرف وجــه حاكمهــا إال عنــد  تلــك الشــعوب  مســكينة هــي 
قــراءة البــالغ رقــم واحــد، أو عندمــا خيــرج علــى شاشــات التلفــزة مبتســًما 
كاألبلــه لشــعب يعتقــد أنــه ورثــه عــن أبيــه متاًمــا كمــا ورث الوطــن مبــا 
فيــه. مســكينة تلــك الشــعوب الــيت تربطهــا حباكمهــا جســور مــن ورق أو 
خــوف. ومســاكن كبــار الســن فيهــا. هــم ال يتمكنــون مــن النــوم هبــدوء 

للحظــة واحــدة عندمــا تلــق طائــرات اجليــش يف مســاء املدينــة.

حمــددات وضوابــط تتناســب مــع ثقافــة اجملتمــع وذوقــه وعاداتــه مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى الضوابــط االختصاصيــة واالحرتافيــة واملهنيــة.

فالعلــم لــه ضوابــط واللغــة هلــا ضوابــط ومبــادئ، واخلــروج عــن هــذه القواعــد 
والضوابط ال يستقيم إال بعلم وفهم وممارسة.

وإتقاهنــا  فهمهــا  بــل  ابملطلــق،  هلــا  الركــون  يعــي  ال  اباللتــزام  مطالبتنــا 
واإلضافــة عليهــا. وال يعــي الوصايــة بــل إمكانيــة نقدهــا ونقضهــا أيضــاً 
وتســعى  وحممــود  متــاح  وهــذا  وتطــوراً،  حداثــة  وأكثــر  أفضــل  ببديــل 

لتحقيقــه. احلديثــة  اجملتمعــات 
مثّ إن مســألة التســويق املعــريف والثقــايف ابتــت نقــاط تقدميــه للمجتمــع 
ورفــع حظوتــه لــدى املؤسســات والداعمــن أكثــر ضمــاانً عنــد إبــراز هــذه 
الكتــب الــيت حفــر علــى مغلفهــا امســه، وتقــدمي نفســه ككاتــب أو ابحــث 
ومثقــف، فالعــودة للمحتــوى مث التقييــم مل تعــد بتلــك األمهيــة، فيكفــي 
أن يتقــدم ويف تعريفــه ويف جعبتــه كتبــاً مطبوعــة، واملؤسســات اإلعالميــة 
والبحثيــة وغريهــا مبتليــة هبــذه الكــوادر وعلــى مســتوايت إداريــة وتوصيفيــة 

مرتفعــة ومتحكمــة، وال نتفاجــأ بعدهــا حــن نــرى النتائــج خميبــة جــداً.
الثقافيــة  والنخــب  العلــم  وأهــل  املتخصصــن  مــن واجــب  أن  بتصــوري 
الوقــوف أمــام هــذا املــد اجلائــح واملدمــر للثقافــة العربيــة وتشــويه الــذوق 
العــام، وتجيــم أنصــاف الثقافــة مــن انتهــاك مقــّدس املكتبــة، مــن خــالل 

ــل املســؤولية ابلثنــاء علــى الكتــاب وإجازتــه “نّصــاً “. تمُّ
 ويف هذا مزااي عدة: 

األوىل: يف إضفاء قيمة مضافة للكتاب وللمؤلف.
ــاً عــن امليــزات يف الســمعة  الثانيــة: تــري دور النشــر هلــذه اإلجــازات حبث

والتســويق. 
الثالثة: شعور القارئ ابالرتياح، وأمهية الكتاب الذي يقرأه.

الرابعة: الســعي لنتاجات علمية وأدبية راقية، ومؤلفات متس احتياجات 
وذوق القراء.

ولعّلــي أجــد مــن ُيصــّوب هــذه الــرؤاي. أو يضيــف عليهــا، وهــو غايــة مــا 
أرجــوه مــن مقــايل هــذا

د- معتز محمد زين

كاتب سوري

ليلة االنقالب الهادئة

محمد الحموي كيالني

كاتب وإعالمي سوري

اس
ّ
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تــت رعايــة أمريكيــة ومــن طــرف واحــد.
كل ذلــك جيــري تــت بصــر النظــام وحلفــاؤه، بــل إن القــوى الفاعلــة علــى األرض الســورية كل يغــي 
علــى ليــاله، فروســيا القــوة احلليفــة الكــرى تعمــل علــى أجندهتــا اخلاصــة، متصــورة أهنــا لوحدهــا مــن 

ســيقوم إبجنــاز العمليــة السياســية يف ســورية فتــارة تعقــد االجتماعــات مــع معارضــن زرافــات ووحــدااًن، 
فيلقهــا اخلامــس يف اجلنــوب  تقــوم برتتيــب  يتــم يف هــذه االجتماعــات، وطــورًا  مــا  بعــض  وتســرب 
الســوري بتنســيق أمريكــي إســرائيلي بدعــاوي متعــددة، مثــل إبعــاد إيــران عــن حــدود اجلــوالن، واإليهــام 

ت
ال

مقا

ننــادي ابلوطنيــة والعيــش املشــرتك، وينــادون ابلقوميــة الضيقــة والتعصــب، إهنــم الوجــه اآلخــر للنظــام 
ونؤيــد  معهــم  الســورين وكنــا  شــأن مجيــع  شــأهنم  يشــعرون ابالضطهــاد  واســتبداده وفســاده، كانــوا 
قضيتهــم. اآلن أصبحــوا هــم اخلطــر الــذي يهــدد وحــدة ســورية واســتقالهلا، مرفوضــن حــى مــن أبنــاء 
جلدهتــم، ولكــن وأبوامــر أمريكيــة وفرنســية وبرعايــة مــن الدولتــن، مت االتفــاق بــن أحــزاب اجمللــس 
الوطــي الكــردي العضــو يف "ائتــالف قــوى الثــورة واملعارضــة"، وبــن مــا مســي أحــزاب الوحــدة الوطنيــة 
الكرديــة، الكيــان املشــكل بزعامــة حــزب االتــاد الدميقراطــي الــذي يشــكل األســاس، والباقــي ديكــور 
وتزيــن علــى شــاكلة جبهــة النصــرة وأمساءهــا املختلفــة. وهبــذا تكــون أمــريكا وحلفاءهــا انتقلــت مــن 
مرحلــة إىل أخــرى، مبــا يتوافــق مــع املخطــط األمريكــي الســتحقاقات املرحلــة القادمــة، الــيت لــن تكــون 

خمتلفــة عــن خمططهــا بعــد احتــالل العــراق.
مارســت قســد وواجهتهــا السياســية مســد سياســة التغيــري الدميوغــرايف يف املناطــق الــيت احتلتهــا وقامــت 
ابعتقــاالت واســعة وهتجــري لــكل مــن خالفهــا الــرأي مــن عــرب وأكــراد وآشــورين وغريهــم، وكانــت 
أحــزاب اجمللــس الوطــي الكــردي، جتهــر مبعارضتهــا هلــذه السياســة، ولكــن عندمــا جــاءت أوامــر أمــريكا 
التــأم اجلميــع، ومــن الغريــب البحــث الــذي جــرى بــن اجملموعتــن مل يناقــش موضــوع املعتقلــن عنــد 
قســد وال املهجريــن، وال ننســى أنــه ومنــذ ســنوات جــرت اجتماعــات كرديــة ــــــــــــ كرديــة يف أربيــل العراقيــة 
برعايــة مســعود بــرزاين االنفصــايل املتعــاون مــع اســرائيل وأمــريكا، جــرى خالهلــا تنســيق عســكري وأمــي 

لدعــم الكيــان الكــردي يف مشــال وشــرق ســورية.
حــى أكثــر األكــراد تطرفًــا وعلــى رأســهم زعيمهــم عبــد هللا أوجــالن مل يقولــوا بكردســتان ســورية، 
فكردســتان العــراق شــكلت كيــااًن شــبه مســتقل، وكردســتان إيــران وتركيــا يعيــش أكرادهــا يف بالدهــم إال 
مــا نــدر مــن متــردات تثــور وهتــدأ حســب املعطيــات احملليــة واخلارجيــة. وُصنفــت الــيب كــي كــي كمنظمــة 
ارهابية عاملية، لكن أمريكا تســتخدمه حالًيا يف ســورية وتدعمه ابملال والســالح، وما حماولتها األخرية 
يف مجــع هــذا احلــزب مــع اجمللــس الوطــي إال لتســويقه وتســويغه لرتكيــا ليصبــح مقبــواًل ويكــون ضمــن 

أي عمليــة سياســية مســتقبلية.
لــن يكتــب هلــذ االتفــاق النجــاح لســبب بســيط انــه اتفــاق مــن طــرف واحــد، ويتجاهــل أغلبيــة ســكان 
املناطــق الــيت يدعــون ســيطرهتم عليهــا، وأهنــا ســتكون الكيــان املســتقبلي هلــم، فقــد أعطــوا ألنفســهم 80 
ابملئــة مــن ثــالث حمافظــات ســورية بينمــا هــم ال يشــكلون 30 ابملائــة مــن ســكان هــذه احملافظــات، 
لقــد دفــع هــذا التصــرف الــال وطــي والــذي يهــدد وحــدة أراضــي ســورية ويهــدد حلمتهــا وتنــوع شــعبها 
املتعايــش منــذ األزل، دفــع جمموعــة قــوى وشــخصيات ســورية  لتعلــن "وثيقــة إعــالن اجلزيــرة الســورية 
ــــــــــ التحالــف العــريب الدميقراطــي إىل اإلســراع برفــض خمرجــات االجتمــاع الكــردي ــــــــــ الكــردي كونــه مت 

 مل تكــن لــدي أســباب خاصــة، ولســت أعــاين مظلمــة فرديــة، لكــْن مثــة شــعوراً لــدي أبنَّ حــزب 
ــُح انعــدام الكفــاءة 

َ
البعــث منــذ أن اســتلم الســلطة قــد تســلَّط علــى اجملتمــع، دومنــا وجــه حــق، وكنــت أمل

لــدى ممثليــه تــرتاءى يل يف متييــز أنفســهم واســتعالئهم علــى اآلخريــن، ويف املمارســات العدوانيــة جتــاه 
غريهــم مــن القــوى السياســية، وقــد بــرز ذلــك خــالل تصفيــات شــركائهم يف انقــالب 8 آذار 1963 
مث تصفيــة بعضهــم بعضــاً إىل أْن آل احلكــم إىل حافــظ األســد الــذي كان األكثــر توحشــاً علــى رفــاق 
دربــه، وجــاء إليــه ويف ذمتــه اجلــزء األكــر مــن هزميــة حزيــران 1967 ومظلوميــة رفاقــه املدنيــن املتجــاوز 
علــى نظــام حزهبــم وقوانينــه الداخليــة، إضافــة إىل وجهــة نظــر احلــزب الشــيوعي الســوري بــه، أنــه يقــود 
كتلــة مــن الضبــاط اليمينيــن ضــد رفاقــه اليســارين. )تبدلــت وجهــة النظــر مــع انقــالب 16 تشــرين 
الثــاين، إذ ضغــط الســوفييت ألجــل قــرار جملــس األمــن 242 لكــن صفــة األســد بقيــت يف ذاكــرة 
الشــيوعين، وأكدهتــا األحــداث الالحقــة كـــ: ممارســة الدكتاتوريــة، والتحالــف مــع اململكــة الســعودية، 
واالنفتــاح علــى جتــار دمشــق، وبــدء تكــوُّن الرجوازيــة الطفيليــة مــن األقــارب واملوالــن، وتصــارع 
العســكر فيمــا بينهــم: حــول الســيادة والتســلط الفرعــي علــى الشــعب، ســرااي الدفــاع، ســرااي الصــراع، 
الشــرطة العســكرية، أجهــزة األمــن، مث الدخــول إىل لبنــان، واغتيــال أعــالم اليســار اللبنــاين، وأقطــاب 
احلركــة الوطنيــة اللبنانيــة، واالنتهــاء ابحتــالل لبنــان، وإخــراج منظمــة التحريــر الفلســطينية.. وأخــرياً الــرد 
الوحشــي علــى مجاعــة اإلخــوان املســلمن بتدمــري محــاة، وقتــل اآلالف مــن أبنائهــا.( وإذا كانــت هــذه 

القضــااي مرتاكمــة يف الذهــن فــإن األســباب املباشــرة تكمــن فيمــا يلــي:
أواًل: انتظــار عشــر ســنوات ممــا مســي ابلعمــل علــى التطويــر والتحديــث وحماربــة الفســاد دون رؤيــة أي 
شــيء مــن ذلــك الــكالم وتلــك الشــعارات. بــل تضاعــف الفســاد، بظهــور رامــي خملــوف إىل العلــن 
ومتــدد مشــاريعه علــى مســاحة الوطــن مشــاركاً الدولــة والقطــاع اخلــاص ومــن حســاهبما. ولــدى دخــويل 
جملــس الشــعب، وعملــي يف جريــدة النــور، بــدأت تتضــح يل صــور الفســاد املقونــن أكثــر مــن ذي 
قبــل، وأدركــت أن الفســاد الفعلــي كائــن يف دوائــر الدولــة العليــا، وأْن ال فائــدة فاملــرض يف رأس اهلــرم. 
ــا هبــت نســائم الربيــع العــريب، مــّررت عبارتــن 

ّ
ورحــت أعيــش احلالــة عبئــاً ثقيــاًل ال تتملــه روحــي. ومل

عــر زاويتــن متتاليتــن يف جريــدة النــور. تقــول األوىل: "أْن ال أحــد فــوق رأســه خيمــة" مــا يشــري إىل 
أن رايح الربيــع العــريب ســتصل ســورية أيضــاً، والثانيــة وكانــت املظاهــرات قــد بــدأت فعــاًل يف ســورية: 
"ال نريــد هلــذا الوطــن أن يكــون مزرعــة ألحــد" يف إشــارة إىل الفســاد وطبيعــة حكــم األســرة القائــم. 
ويف نيســان 2011 وقَّعــت مــع جمموعــة مــن الشــباب "نــداء مــن أجــل حلــب" وجدتــه يتطابــق مــع 
سياســة احلــزب، ويف حزيــران مــن العــام نفســه أتيــح يل أن أقــدم مداخلــة قصــرية يف نــدوة أقيمــت يف 
حلــب كان ضيوفهــا: املرحــوم طيــب تيزيــي، والدكتــور حممــد حبــش، وقــدري مجيــل.. فقلــت حينــذاك: 
علــى هــذه النــدوة أن ختــرج بتوصيــات، وأرى أن تقــرتح علــى القيــادة العمــل ألجــل عــودة املهجريــن، 
إذ ال يليــق بســورية أن يهجَّــر شــعبها، وقــد اعتــادت اســتقبال املهجريــن، وأن تعيــد اجليــش إىل ثكناتــه 
)وكان اجليــش قــد وصــل إىل ريــف إدلــب، وأخــذ يفتــح الطريــق للقــوى األمنيــة لتعتقــل وترتكــب مــا 
ترتكبــه.( وبلــغ عــدد املهجريــن آنــذاك حنــو ثالثــة إىل أربعــة آالف معظمهــم مــن جســر الشــغور. كان 
ذلــك أواخــر حزيــران مــن العــام 2011 إذ حدثــت القطيعــة مــع حــزيب الشــيوعي، ومــع جريــدة النــور 

الــيت حَذفَــْت العبــارة املتعلقــة ابجليــش مــن التحقيــق الــذي أعددتــه هلــا عــن النــدوة.
اثنيــاً: قناعــيت أبن النظــام اســتنفد طاقاتــه وقدراتــه فيكفيــه أنــه يســري منفــرداً علــى منــوال واحــد، منــذ 
مــا يقــرب األربعــن ســنة. وهــذا خمالــف ملقاييــس احليــاة كّلهــا، وحملتــوى حركــة التاريــخ، والطبيعــة، 

والدنيــا. فقوانــن اجملتمعــات واألكــوان، األرضيــة منهــا والســماوية، تقــول ابلتغــرّي والتبــّدل والتجــّدد. 
وحــى بعــض القائمــن علــى احلكــم قــد رأوا ذلــك، وأشــاروا إليــه، مــراراً، إضافــة إىل أانس كثرييــن: 
أحــزاابً ومجاعــات وأفــراداً. لكــّن املعنيــن، ظلّــوا مســرتخن، متنعمــن مبــا هــم فيــه، منكريــن علــى 

الشــاكن آهاهتــم وأانهتــم.
اثلثــاً: مــا يدعــم تلــك القناعــة أنَّ التنميــة قــد توقفــت منــذ الثمانينيــات، فقــد كانــت األمــور متشــي 
تشــييد  البريوقراطيــة  اجملتمــع، وأخــذت  علــى  اجليــش  قبضــة  فيــه  أطبقــت  وقــت  رتيبــة، يف  بطيئــة، 
القصــور، وجتمــع التحــف، ســرقة أو شــراء، وأوجــدت هلــا شــراكات مــع لصــوص وطفيليــن للقيــام 

مبشــاريع خدميــة، تدخــل يف مــا يســمى ابالقتصــاد الريعــي، وغالبــاً مــا يكــون نصــف تكلفتهــا، إن مل 
يكــن كلهــا، مــن خزينــة الدولــة يف وقــت أَنـَْهَكــْت فيــه القطــاَع العــام إداراٌت بعثيــة غــري كفــوءة وهنَّابــة 
أيضــاً. وزاد حجــم البطالــة بــن الشــباب، واخلرجيــن منهــم علــى حنــو خــاص، وُدفعــت العمالــة الســورية 

إىل خــارج وطنهــا، وهــدرت بذلــك خراهتــا وقدراهتــا اإلبداعيــة...! 
رابعــاً: تفاقــم ظواهــر التخلــف الشــامل، واحلنــن إىل مخســينيات القــرن املاضــي، وللمثــال أقــول: إن 
واحــدة مــن جامعاتنــا الرمسيــة )تشــرين( جــاء ترتيبهــا يف العــام 2010 مثانيــة آالف بــن جامعــات 
العــامل. ومعــروف أن أجبديــة التقــدم والتطــور تبــدأ مــن املدرســة واجلامعــة. وأن مشــروعاً إنشــائياً يف 

أبن املنطقــة خاليــة مــن قــوات النظــام بوجــود الفيلــق اخلامــس املــدار روســيا، وذلــك لتجنيــب املنطقــة 
عقــوابت قيصــر، ليكــون هنــاك كيــان مــوازي لكيــان األكــراد اتبــع لروســيا، وتقيــم بــه جتربتهــا اخلاصــة 
حبــل املســألة الســورية بعــد فشــلها الواضــح ابحلــل علــى مســتوى ســورية. أمــا إيــران فحــدث وال حــرج، 
فهــي تعمــل جبــد وثبــات ضاربــة عــرض احلائــط بــكل العقــوابت، وعملهــا اليــوم ينصــب علــى تشــكيل 
ميليشــيات حمليــة لتحــل حمــل املليشــيات اآلتيــة مــن العــراق ولبنــان وافغانســتان وغريهــا، وبذلــك تقــوم 
بتوطــن احلــرب ونــزع حجــج "األعــداء " اهنــا تســتجلب املليشــيات مــن اخلــارج، وهــي بذلــك تنجــح مــع 
شــعب أذلــه النظــام وجوعــه، واحلادثــة األخــرية ابنشــقاق أعــداد كبــرية ممــا يســمى قــوات الدفــاع الوطــي 

وانضمامهــم للتشــكيالت اإليرانيــة خــري دليــل علــى ذلــك.
مــع ذلــك، فالنظــام يتابــع أعمالــه االعتياديــة، يشــرع وخيطــط، وهــا هــو جيــري انتخاابتــه املســماة تشــريعية 
بعــد أايم، وميــأل خزينتــه ابلــدوالرات بعــد أن فــرض علــى كل مواطــن قــادم إىل بلــده أن يدفــع مئــة 
دوالر ويقبضهــا ابللــرية الســورية وابلســعر الــذي حيــدده، يف ســابقة مل يســبقه عليهــا أحــد وقــد تكــون 

مــن إبداعــات وزيــر خارجيتــه الــذي ألغــى أوراب مــن اخلارطــة وصــرح أبنــه ال يعــرف مــن هــو بومبيــو.
مل يعــد يكفــي تســمية ســورية ابلدولــة الفاشــلة إهنــا الرجــل املريــض الــذي فقــد ســيادته علــى أرضــه 

وينــادي أبن دمشــق اجلائعــة واحلزينــة واملغلوبــة علــى أمرهــا تكفيــه.
ســورية حباجــة لعمليــة سياســية تقصــي هــذا النظــام بــكل رمــوزه ومرتكزاتــه كمــا قلنــا منــذ اليــوم األول 
وكل األالعيــب واملخططــات ســتبوء ابلفشــل وســينتصر الشــعب الســوري املوحــد ويقيــم دولتــه الوطنيــة 

اجلديــدة احلــرة والدميقراطيــة.

حلــب اســتمر ســبعة وعشــرين عامــاً )القصــر البلــدي( ومــدة عقــده التنفيــذي أربــع ســنوات. ومثــل 
ذلــك أتخــري عــدد كبــري مــن املشــايف يف املــدن )املناطــق( أمــا املثــال الفاقــع فاقتــالع أحدهــم املقرَّبــن مــن 
القصــر اجلمهــوري أشــجار حديقــة يف قلــب مدينــة حلــب )املنشــية القدميــة( ليّحوِّهلــا مــرآابً ومكاتــب 
التخلــف وبشــاعته، ميكــن إضافــة  اللــريات يوميــاً. واســتكمااًل لصــورة  تــدرُّ عليــه ماليــن  جتاريــة، 
ســرقات احملافظــن العلنيــة مــع مهــس بــن العامــة يقــول أبن عليهــم جزيــة شــهرية جيــب دفعهــا...! 

خامســاً: ما كان لكل ذلك أن حيصل لوال احتكار السياســة، وتعطيل حركتها، ومصادرة شــارعها، 
وقمــع أحزاهبــا، حــى هــؤالء الذيــن مالــوا مــع النظــام، ووجــدوا مــا يقنعــون بــه قواعدهــم، إن كان هلــم 
قواعــد ابملعــى احلقيقــي للكلمــة، فقــد قـُّزمــوا ومل يصلــح قادهتــم ألكثــر مــن »مستشــارين« احتياطيــن، 
ال يؤخــذ برأيهــم، بــل يطلــب إليهــم وقــت الضــرورة، أن يقومــوا بكــذا وكــذا مــن أعمــال ختــدم مــن 

هلــم الســيادة والقيــادة. 
سادســاً: ســطوة األمن يف ظل حالة الطوارئ املســتمرة منذ عقود، وتوغل أجهزته املتعددة يف جســد 
اجملتمــع وروحــه، وتدخلهــا يف حيــاة املواطنــن اخلاصــة، وخروجهــا عــن مهامهــا األساســية، لتســاهم يف 
تعميــق ظواهــر الفســاد، وابتــزاز املواطنــن، وختريــب العالقــات االجتماعيــة بوقوفهــا إىل جانــب األقــوى 
وغالبــاً مــا يكــون األقــوى صاحــب قــرار أو مــال، مــا دعــا املرحــوم طيــب تيزيــي ليطلــق اســم الدولــة 

األمنيــة علــى بنيــة النظــام الســوري...؟! 
الدولــة  حليــاة  ســبيل  مــن  مــا  إذ  غــري صعيــد،  علــى  مقفلــة  إىل طريــق  االســتبداد  ســابعاً: وصــول 
واجملتمــع إال بتكنيســه، واالنتقــال إىل نظــام عصــري، مــدين، تعــددي، تُتــداول فيــه الســلطة اســتناداً 
إىل انتخــاابت دميقراطيــة حــرة ميارســها شــعبنا كمــا حــال معظــم أمــم األرض. انتخــاابت أتيت عــر 
نشــاط سياســي علــي مصــون ابلقانــون. ولألمانــة أقــول: إن احلــزب الــذي كنــت فيــه كان إىل جانــب 
هــذا الطــرح، ويعلنــه يف أدبياتــه واملنابــر املتاحــة، ولكنــه مل يكــن ليقــدم علــى خطــوة جريئــة تقطــع مــع 
النظــام، مــا أضــاع صوتــه، وهنــا بيــت القصيــد، واألســباب كثــرية، ال جمــال للدخــول فيهــا اآلن...! 
اثمنــاً وأخــرياً: لســت اندمــاً علــى خطــويت األخــرية رغــم مــا آلــت إليــه الثــورة، ومــا عانتــه مــن أبنائهــا، 
ومــا علــق هبــا مــن أدران، ومــن تســلَّط عليهــا مــن لصــوص ومرتزقــة وأغــراب وقتلــة. فقــد يكــون هــذا 
األمــر طبيعيــاً يف جمتمــع ظــل مقموعــاً مــدة أربعــن عامــاً متتاليــة. وال شــك يف أن النظــام مســؤول 
رئيــس يف كل مــا حــدث...! كمــا أنــي لســت اندمــاً علــى حيــايت الــيت منحتهــا للحــزب الشــيوعي، 
وأمضيتهــا يف ســبيل حلــم ســورية األفضــل واألمجــل، وأحســب أنــي بقيــت وفيــاً للمبــادئ الوطنيــة 
وللعدالــة االجتماعيــة الــيت تربيــت عليهمــا، وانضلــت مــن أجلهــا، أمــا اخلالصــة فــال بديــل عــن احلريــة 
الكاملــة لســورية وشــعبها، والبدايــة، رغــم الصعــوابت املتوقعــة، لــن تكــون إال برحيــل النظــام أواًل...!

محمد عمر كرداس

محمود الوهب

عندما تفقد الدولة سيادتها

لماذا أيدت الثورة السورية 

كاتب سوري

كاتب وباحث سوري



BAĞIŞ YAPMAK İÇİN BURADA TIKLAYINIZ

https://bagis.iyilikdernegi.org.tr/#vacip
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Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin aktiviteleri online olarak da sürüyor. İngilizce konuşma 
kulübü, resim atölyesi, danışma kurulu toplantıları gibi etkinlikler tüm hızıyla uzaktan de-
vam ediyor. 

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, Koruma Programı kapsamında, Türk Kızılay avukatı aracılığı ile online 
hukuki seminer vererek, Türkiye’deki çalışma, eğitim, geçici koruma kanunu kapsamındaki haklar, evlilik ve 
kayıt prosedürleri gibi konularda yararlanıcıları bilgilendiriyor. 

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikoso-
syal Destek ile Sosyal Uyum Programlarının iş birliğiyle, mevsimlik tarım işçilere yönelik hijyen kiti 
yardımı ve Koronavirüs bilgilendirmesi yaparken çocuklara da uçurtma hediye etti.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi yararlanıcıları, Koronavirüs sürecinde tarıma destek vermek amacıy-
la başlatılan Evde Tarım Projesi kapsamında verilen fideleri ve toprakları yetiştirmeye devam ediyor.  

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme 
Programı kapsamında Türk Mutfak Akademisi iş birliğiyle yürütülen Profesyonel Aşçılık Eğitiminin,sosyal 
beceri geliştirme dersini kursiyerler ile birlikte gerçekleştirdi.

تستمر أنشطة مراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية على اإلنرتنت. حيث تتواصل أبقصى سرعة أنشطة مراكز اهلالل األمحر مثل 
النادي احملادثة ابللغة اإلجنليزية، وورش الرسم، واجتماعات اجمللس االستشاري  وغريها.

يف إطار برانمج احلماية، يقدم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف  أزمري ندوات تعليمية قانونية عر اإلنرتنت من خالل حمامي اهلالل األمحر الرتكي. 
وتسهم هذه الندوات بتوعية وتعليم املشاركن واملستفيدين حول قوانن العمل يف تركيا ، التعليم ، وإجراءات الزواج وإجراءات والتسجيل إضافة إىل احلقوق 

مبوجب قانون احلماية املؤقتة وغريها.

قدم مركز اجملتمع احمللي يف اهلالل األمحر الرتكي قيصري، املمول من بعثة االتاد األورويب يف تركيا ، قدم طائرة ورقية كهدااي لألطفال، كما وزع 
طرود ومساعدات تشمل مواد التعقيم والنظافة على املزارعن املومسين وعمال املزارع وقدم هلم معلومات حول فريوس كوروان. جاء هذا النشاط 

ابلتعاون مع برامج الدعم الصحي والنفسي االجتماعي والتماسك االجتماعي التابع للمركز.

يواصل املستفيدون من مركز اهلالل األمحر الرتكي يف بورصة زراعة الشتالت يف األراضي وذلك يف إطار مشروع الزراعة املنزلية ، 
الذي انطلق بغرض دعم الزراعة خالل فرتة انتشار وابء كوروان.

نفذ مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة ، بتمويل من بعثة االتاد األورويب تركيا ، نفذ دورة تدريبية حول املهارات االجتماعية لرانمج 
التدريب على الطهي االحرتايف وذلك حبضور الطالب املتدربن وابلتعاون مع أكادميية املطبخ الرتكي. وجاءت تلك الدورة يف إطار  

برانمج تنمية سبل املعيشة والدخل الذي ينفذه اهلالل األمحر.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Girişimcilik Programı kapsamında yararlanıcıların malzeme ve ek-
ipman ihtiyaçlarını karşılayarak, üretim yapmalarına destek veriyor.

يدعم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف هااتي إنتاج األشخاص املشرتكن واملستفيدين، وذلك من خالل أتمن احتياجاهتم 
من املواد واملعدات، ويقدم هذاالدعم يف اإلنتاج يف إطار برانمج رايدة األعمال.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, geçim kaynağını geliştirme 
çalışmaları kapsamında, çocuklarda maske kullanımını arttırmak ve farkındalık oluşturmak için, dikiş 
atölyelerinde çocuklara yönelik tasarım maskeler de üretiyor!

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi, mesleki Türkçe eğitimleri 
ve konuşma kulüplerine online olarak devam ediyor.

يقوم مركز األمحر اهلالل األمحر الرتكي يف هاطاي، املمول من بعثة االتاد األورويب يف تركيا ، يقوم إبنتاج كمامات مصممة خصيصا 
لألطفال يف ورشات خياطة وصناعة الكمامات، وذلك من أجل زايدة استخدام الكمامات يف أوساط األطفال ورفع مستوى الوعي 

عندهم هبا، وكل ذلك أييت يف إطار اجلهود املبذولة لتحسن سبل العيش وتطوير الدخل!

يواصل مركز اهلالل األمحر الرتكي فرع سلطان بيلي، وهو املمول من بعثة االتاد األورويب يف تركيا ، يواصل تقدمي دورات اللغة الرتكية ونوادي 
احملادثة على اإلنرتنت.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Sementay, Genel Sekreteri 
Kamuran Serkan Gürsoy, Teşkilat Birimi Sorumlusu Muhammed Safa Asa-
roglu İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliğine teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Ramazan ve pandemi sürecinde yapılan çalışmalara yönelik gerçekleştirilen 
teşekkür ziyaretinde Gaziantep Temsilcisi Cavit Karakaş ve yönetim kuru-
lu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda kurban bağışı kampanyası, genel 
yardım süreci değerlendirmesi ve temsilci öneri ve görüşleri alındı.

Anadolu Platformu’nun gençlik yapılanması olan AÖB Ortaöğretim 
birimince eğitimcilere yönelik hazırlanan 12 haftalık 1. Dönem On-
line Eğitim Akademisi’nin 2. haftası “Gençlikteki İnanç Krizi” konu-
suyla Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

İyilik Derneği olarak, Suriye'de zor şartlarda hayatlarını sürdürmek durumunda olan savaş 
mağduru kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bölgede yardımlarımızı aralıksız şekilde sürdürme-
kte, bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız.
Suriye Koordinatörlüğümüz çadır kentlerde yaşamını sürdürmek zorunda bırakılan 
ailelere gıda kolisi ve temizlik seti yardımlarınızı ulaştırmak için Suriye'nin Azez ve Afrin 
kentlerindeydi. Ayrıca Azez'de Afrin’de ve Cerablus’ta İyilik Derneği Kültür Merkezi ile de, 
bölge halkına eğitim ve sosyal gelişim alanında hizmet vermeye devam ediyor.

العــام كامــوران ســركان  عبــدهللا ســيمنتاي واألمــني  اخلــري  "إييليكــدر"  رئيــس مجعيــة  انئــب  مــن  قــام كل 
غورســوي، املســؤول عــن الوحــدة التنظيميــة حممــد صفــا أســاروغلو بــزايرة شــكر وعرفــان للمكتــب الــذي 

ميثــل اجلمعيــة يف غــازي عنتــاب.
وخــالل زايرة الــيت جــاءت بغــرض تقــدمي الشــكر علــى األنشــطة الــيت مت نفذهــا املكتــب خــالل فــرتة شــهر 
رمضــان ووابء كــوروان، عقــد اجتمــاع شــارك فيــه الوفــد الزائــر وممثــل اجلمعيــة يف غــازي عنتــاب جاويــد 
ــة التــربع  ــع منهــا محل ــد مــن املواضي ــع نوقشــت العدي كاراكاش وأعضــاء اجمللــش اإلداري. وخــالل االجتمت
ابألضاحي إضافة إىل تقييم عام للنشــاطات اإلغاثية وعمليات املســاعدة، كما مت االســتماع إىل اقرتاحات 

ــة املتعــددة. وآراء املمثلــني يف مكاتــب اجلمعي

نظم قسم التعليم املتوسط يف اتاد طالب األانضول )وهو الذراع الطاليب ملنصة األانضول" األسبوع الثاين من 
الفصل الدراسي األول ألكادميية التعليم عر اإلنرتنت، وهي األكادميية اليت ستستمر ملدة 12 أسبوًعا ، ومت 
إعدادها خصيصا للمعلمن . وقد انقش هذا األسبوع موضوع "أزمة االعتقاد واإلميان عند الشباب" وذلك 

مبشاركة الدكتور الرفسور شعبان علي دوزغون.

حنن كجمعية اخلري "إييليك"، ال ننسى إخواننا ضحااي احلرب الذين يضطرون إىل البقاء والعيش يف سوراي يف ظل 
ظروف صعبة. لذلك فنحن مستمرون يف تقدمي مساعدتنا لسكان املنطقة ومستمرون يف إيصال ترعاتكم اليت تترعون 
هبا للمحتاجن. فقد كان طاقمنا التنسيقي اخلاص بسوراي يف مدينيت أعزاز وعفرين  السوريتن من أجل تقدمي حزم 

وطرود تتوي على مواد غذائية وأدوات تعقيم وتنظيف لألسر اليت اضطرت للعيش يف املخيمات واخليام.
ابإلضافة إىل ذلك، فإن اخلدمات املقدمة ألهايل املنطقة يف جماالت التعليم والتنمية االجتماعية تتواصل من املراكز 

الثقافة التابعة جلمعية إييليك يف مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

أزمة االعتقاد عند الشبابزيارة شكر وعرفان لمكتب جمعية إييليكدر في غازي عنتاب

لم وال ننسى سوريا

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliğine Teşekkür ZiyaretiGençlikteki İnanç Krizi 

Suriye’yi Unutmadık Unutmuyoruz
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İyilikder Gaziantep Temsilciliği, Uzat Elini Derneği iş birliği ile 48 yetim aileye nakit 
ve gıda yardımı, 80 yetim aileye de gıda yardımında bulundu. İyilikder Gaziantep 
Temsilciliği tarafından Mütercim Asım Sosyal Tesislerinde yapılan dağıtımda ihti-
yaç sahibi ailelere temel gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri teslim edildi. 
Korona Virüs salgını dolayısıyla dağıtım sırasında önlemlere azami dikkat gösteril-
di. İyilikder Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamada aylık rutin olarak 
yapılan yardımların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği vurgulandı.

14 Haziran Pazar günü merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi 
olan 5.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölg-
eye intikal eden Türk Kızılay ekipleri 7/24 esasında çalışarak 
afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlarını 
seferber etti.

ابلتعاون مع ممثل دار اخلري فرع غازي عنتاب ومجعية ُمد يدك ، قدم مســاعدات نقدية  لـ 48 
عائلــة يتيمــة ومســاعدات غذائيــة لـــ 80 عائلــة يتيمــة. مت تســليم الطــرود الغذائيــة الــيت تتكــون مــن 
املــواد الغذائيــة األساســية لألســر احملتاجــة  يف مركــز املرتجــم عاصــم االجتماعــي. مت إيــالء أقصــى 
قدر من االهتمام للتدابري أثناء التوزيع حرصاً من وابء فريوس كوروان،. يف التصريح الذي أدىل 
به ممثل دار اخلري، مت التأكيد على أن املساعدة الروتينية الشهرية ستستمر يف الفرتات القادمة.

احتشــدت فــرق وطواقــم اهلــالل األمحــر الرتكــي ووصلــت فــورا إىل منطقــة كارليأوفــا يف بينغــول الــيت ضرهبــا 
زلــزال بلغــت قوتــه 5.7 درجــة، يــوم األحــد 14 يونيــو، وكان مركــزه يف كارليأوفــا. وقــد عمــل طواهــم اهلــالل 
األمحــر ليــل هنــار )ســبعة أايم / لـــ 24 ســاعة( وســخروا مجيــع املرافــق واإلمكانيــات اليت حبوزهتــم لتلبيــة 

احتياجــات املتضرريــن والضحــااي.

تم تقديم المساعدات الغذائية والنقدية ل 128 عائلة يتيمة

الهالل األحمر التركي قام بتضميد الجراح في منطقة بينغول

128 Yetim Aileye Gıda ve Nakit Yardımı Yapıldı

Kızılay Bingöl’de Yaraları Sardı
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علي محّمد شريف

ال أرض وال سماء

رئيس القسم الثقافي

أرض الرواية
الصغرية  وتفاصيلها  البسيطة  خطاايها  األسطورية،  أحداثها  تكون،  أن  وددان  اليت  قصتنا  مجيعًا.  حكايتنا  الرواية 
والعنفوان، إهنا الطرف اآلخر من النهر حيث يكمن احلّب يف أمجاهتا وخيتبئ احلّظ وتنهد الشجاعة، وهي احلياة اليت 

مل نعش يف غمرة انشغالنا مبا يشبه احلياة.
الرواية سرديّة الراوي عن زمان ومكان سرمدينّي، وأبطال ال ميّلون من البطولة وال يشبعون من احلّب، ال يشبعون من 
حياة يرتقرق يف شعاهبا املخضّرة كّل ما هو متحّرك حّي، ويتعملق يف أرجائها احملاربون والعشاق وابعة املناديل الورقّية 

ومسكنات األمل والصّبار.
ستجد الراوي حارساً على أسوار مقربة تنتظر مواتها، وساقياً يف حانة للصّيادين العائدين بشباكهم املمّزقة وبسالل 
فارغة إالّ من احلكاايت واحلزن، وستصادفه انجياً وحيداً من جبهٍة حملاربني مل يكن من مربٍّر ملوهتم سوى أهنم أرادوا 
املوت، وسيعلن لك بلسانه أّن رفضه لألومسة كان بسبب حّبه األمحق للقهوة املّرة، والمرأة غادرت شرفته بعد دقائق 

من الصمت ألنّه مل يكن رجلها على احلقيقة.
مساء الشعر

مثّ ما ال حيفل به الشعر وال أيبه لوجوده أو يلتفت إليه، ليس شيئاً حمّدداً أو تفاصيل بعينها، لعّله العادّي حني ال يتخّلى 
عن حمدوديّته، أو رمّبا املتورّم الفارغ كطبٍل أجوف، وقد يكون كّل ما ال ميلك شغفاً ابحلقيقة واحلرية واجلمال، ونزوعاً 

حنو التمّرد والتجّرد واجلالل.  
الشعر جتربة احلواس املسترتة ومغامرة اللحظة الشعورية اليت نبتت فجأة كالتماعة خاطفة يف أرض يباب، واهنمرت 
أسئلة ودهشة، سيجيب عنها ذلك الفيلسوف الطفل حبدوسه وبلغة تتشكل من حروف مائية، ترتقرق وتقطر، وقد 

تدفق، من ينابيع ال تسمع لعروق الصخور اليت انبجست منها صواتً أو جمّرد هسيس. 
سرتى الشاعر ذاك الطفل الفيلسوف املشدوه مبعرفته وكشوفه وفيوض غياهبه، لن يغادر فضاء اجملاز، ولن يكّف عن 
احلفر يف كهف رغباته، والصالة على صدر الغياب، ستلقاه ماّداً أصابعه املدّماة للقمر فيما تنوء حقائبه أبحالم وضوء. 
الشعر طائر اللغة القصوى حني ترفرف جبناحني من موسيقى وخيال، إنّه الفّن الذي ال يعلمك العيش لكّنه يفتح 
األمداء أمامك، ويشري إىل أماكن بعيدة يف االجتاهات مجيعها قائاًل: هناك حيث تسطع مشوس روحك تنتظرك احلياة، 
اذهب فعشها. إّن مالمسة حلم املتلقي وإاثرة حواسه واستثارة محاسته يف احلكاية ستدفعه للهجرة إىل أرض أخرى 

لكّنها أبدًا لن متكنه من التحليق يف مساء ال حدود لزرقتها.
يقال إّن مثة نزوع حنو الرواية قراءة وكتابة يف الوقت الذي يتسم به عصران ابلسرعة والتسارع الشديدين حبيث أصبحت 
دقائق عمر البشرية تلهث راكضة للحاق مبا تنتجه مصانع التقاانت اجلهنمية لفهمها واستيعاهبا والتعامل معها. الالفت 
أّن من أكثر املرّوجني هلذا االعتقاد هم الشعراء، بل إّن هؤالء ابلذات، أعين ممتهين الشعر، هم من أغلبية املهاجرين 

إىل مملكة الرواية على اعتبار اهنا أرض تعّج ابملصطافني وابلباحثني عن الثراء وعن تيجان الذهب.
ال وقت لشيء وال وقت للحياة

تعود يف وقت متأخر من عملك مرهق الذهن واجلسد، تكاد تسقط من فرط التوتر واإلجهاد، ترمي قطع مالبسك 
يف اجتاهات شىت، تدلف إىل الدّش يف حماولة ايئسة لغسل الروح من أدران السأم واملنافقني، وللتخلص من جداول 
امللح اليت خلفها العرق املتصبب على وجهك وبدنك، أما ما تغلغل يف مسامات جسدك من غبار الطاقة وذبذابت 
اإللكرتون فسيسلك طريقه بيسٍر إىل تالفيف دماغك املنكمش من عجٍز وخوف. سيكون عليك أن خترس نداءات 
حواسك العديدة قبل أن تراجع كراسة الغد، وتغفو عند النقطة األخرية من السطر العشرين من سلم الواجب. ال 
وقت للشعر، ال وقت للرواية، ال وقت لآلداب والفنون واملوسيقى، ال وقت للحلم، ال وقت للحّب أو ال معىن، ال 
فرق، ستكنس الريح املعاين من على أرصفة العسس واملتسّولني، وستجرف احلّب رايٌح صفراء تكتّظ بعواء احلاجة 

والذعر من موٍت يرتّبص ابحملتاجني واملذعورين. 
ذاك ابلضبط مسار حياتك واقعاً أو متوقعاً، هو ذا خطها البياينّ األفقّي ماضياً يف راتبة وانتظام، يصحبه "مارش" 
عسكرّي تعزفه السنابك والطبول، ولسوف يصل بك حتماً إىل هنايٍة تليق جبندّي ال هتّمه نتائج حرب خاضها بكّل 

تفاٍن وانضباط. 
ال أحد ينكر االحندار القيمي الذي أصاب النشاط اإلنساين يف قطاعاته املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
تنوء هبا األرض، ومبا ختلفه من مآٍس  اليت  النجاة من اجلوائح والكوارث املتالحقة واملرتاكبة  اّدعاء  وال أحد ميكنه 
وويالت يرزح حتت أسّنتها إنساهنا، وابلرغم من احنسار املشهد الثقايف يف منطقتنا ورمبا العامل، والعطالة العقلّية والروحّية 
اليت أنتجتها ممارسات االستبداد يف جمتمعاتنا العربية، ما تسبب يف انكفائها الشديد عن التعاطي يف قضااي الوجود 
واملعرفة وأسباب التخّلف والنهوض، ويف مزيٍد من العزوف عن القراءة واملتابعة ملا تضّخه وسائل النشر واإلعالم، 
وااللتهاء بتأمني لقمة اخلبز، ال تزال بعض املعارك تطفو على السطوح الضيقة املتهالكة حول األحّقيات والرايدات 

وأسئلة اهلويّة، ولعّل من أّول ضحااي هذه احلروب الصغرية هي فسحة األمل هبواٍء نظيف، وابستعادة اسٍم وهويّة.
قبل مخسني أو رمبا مائة من السنني هل كان للعقل الطامح ملطلق املعرفة والتطّور والكشف أن يتصّور أو يقبل أبن 
تكون نتائج عمل النخب البشريّة ستفضي إىل ما آلت إليه حال اإلنسان من حياة ال تشبه، بل ال متّت بصلٍة للحياة.

Ali Muhammed Şerif

Kültür Bölüm Başkanı

ال يشبع

تركنا له الزيتوَن العتيق

أن خْذ ترابَه جّبانًة لك 

واجلذوَع لتّجار الفحم 

واترك لنا ولو أغصاانً ُعوجاً 

ال لنعقَد عليها خرقة استسالم 

فال شيء أبيض غري األكفان 

بل لكي تؤّشر األّمهاُت مطارَح أكبادها املدفونة 

فرمّبا ضاع حتت هذا الوحل املشاِع رُفات

ومازال كلَّ صباح 

يتمّسح حبيطان البيوت 

ويدخل على ما تبقى من الرحيان 

من خيوط الفيء النحيفة 

ويسحب من عروقه الغّضة 

ماَء احلياة

أوصْلنا إليه حتت جناح احلمام النافق 

رسائل ال حتصى 

أن كْن عاداًل مّرة اي موت 

فنحن مألان شدقـَْيك ابلقرابني 

كي خنرج من عهود الغاب

وتصرَي هذه األرُض أحلى

وما زال جيعل من خريطتها نطعاً 

فتضيق إىل أقلَّ من فكرة 

ويتسع هو كوطن

ما هلذا املوتّ؟!

مل يبق حّياً يرزق إاله.

سالم حلوم

شاعر سوري

ما لهذا الموت؟!
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املفاجــأة الــيت كانــت ابنتظــاره هــي غيــاب حــارس ســاتر فتحــة خمــرج النفــق، وأن دار املســنني اخلاليــة حتّولــت إىل مركــز إيــواء لنازحــني مــن 
خطــوط التمــاس يف أطــراف املدينــة.  هــذه الفتــاة الــيت انتصبــت يف وجهــه ســوراً يبــّدد أي أمــل يف النجــاة.

يستحضر وجه أبيه ويصمم:" البد أن أحّول ظهور تلك الفتاة إىل عامل مساعد للنجاة. حان وقت استخدام الذكاء.
لقــد مــررت مبواقــف أشــّد صعوبــة وتغّلبــت عليهــا. لســُت غبّيــاً اي أيب. منــذ بــدأت اتعلــم احلــروف األوىل، وعنــد أي خطــأ، كنــَت تنعتــين 

ابألبلــه. 
كنــُت، دائمــًا، أالحــظ متييــزك ألخــي الكبــري. حتبّــه أكثــر منّــا. تقّربــه، وهتملنــا حنــن أان وأخــيت وأخــي املعــاق عقليّــاً، مــا ذنبــه املســكني. إذا 

كنــت أان أبلهــاً كمــا تقــول، وأخــي قاصــر العقــل، فألنــك أنــت مــن أورثنــا تلــك اجلينــات. 
لقد مسعتك مرة تلوم أمي ألهنا تدّخن كثريًا، وتشرب الكحول بنهم:

- أنت السبب يف إعاقة هذا الولد، مل تراعي أنك حامل. وها أنت بعد إجنابه ترتكينه بني أيدي البغااي. 
نعــم تلــوم أمــي بوجــود تلــك الكتلــة اللحميــة املرميــة يف القصــر، ولكــن مــاذا بشــأين أان. مل تصــّرح عــن ســبب كرهــك يل، وعــن ســبب 

حتملــك هــذا األبلــه وســط تلــك العائلــة الــيت تزهــو ابلولــد الكبــري وأختــه املدللــة. 
أنت مل تقل شيئاً، وأمي مل تدع لك جمااًل كي )تبق البحصة( وتقول هلا إنك تعرف. 

كانت مؤامرة منكما، مؤامرة مت التوافق عليها من غري إعالن. 
كان ذلــك عشــية انتهــاء احلــرب مــع إســرائيل. قــرر ضبــاط القيــادة االجتمــاع وتوجيــه اللــوم لــك وتنحيتــك. أنــت وزيــر الدفــاع وعليــك 
حتّمــل وزر اهلزميــة. لذلــك قــررت أنــت القيــام بضربــة اســتباقية. دعــوت "صديــق العمــر" الــذي كان رأس احلربــة، إىل الغــداء يف البيــت، 
قبيــل االجتمــاع. تركتــه جالســًا قبالــة أمــي علــى املائــدة العامــرة، وتســللت كــي جتمــع أصحابــك حملاصــرة قاعــة االجتمــاع. مل تقــل شــيئاً 

ألمــي، لكّنهــا كانــت تعــرف مــا عليهــا القيــام بــه.   
ــك مل تعــد تغفــر ألمــي منــذ ذلــك اليــوم. مل تعــد تقــرتب منهــا إالّ اندرًا، وحــني ولــدت أان، بعــد ذلــك اليــوم  مربيــيت املقّربــة حكــت يل أّن
بتســعة أشــهر وعشــرة أايم، بعينــني زرقاويــن وأصابــع طويلــة ووجــه بيضــوي؛ اشــتعل رأســك وأنــت تتخّيــل مــا الــذي حــدث بــني زوجتــك 
وصديــق العمــر. تلــك احلصيلــة الــيت هــي أان زادت غضبــك علــى مــن مسّيتــه أيب. يف مثــل هــذا اليــوم مــن كل عــام تنــزل قبــو القصــر لتذيــق 

صديــق العمــر كّل ألــوان العــذاب، انتقامــاً ملــا جعلتــه أنــت يقرتفــه.
....

 تتشــّعب األفــكار يف رأســه وهــو يــرى الفتــاة حتــدج البندقيــة املســندة إىل اجلــدار: " البــد أن أحــّول ظهــور تلــك الفتــاة إىل عامــل مســاعد 
للنجــاة. حــان وقــت اســتخدام الــذكاء. لقــد مــررت مبواقــف أشــّد صعوبــة وتغّلبــت عليهــا.

خياطــب البتــول، ابنكســار: أرجــوِك.. ســاعديين. يبــدو مــن مالحمــك أنــك فتــاة ذكيــة، فــال تنســاقي وراء الشــائعات. لســُت شــّريراً كمــا 
يصفــين بعــض الشــبان املندفعــني، أو بعــض أصنــاف املعارضــة الذيــن يطمعــون ابحلكــم. األحــزاب املمنوعــة والتجّمعــات الــيت تريــد تشــويه 
مسعــة البلــد هــي أصــل الــداء، وهــي الــيت تشــيطن القصــر اجلمهــوري، الــذي هــو قصــر الشــعب، والــذي يبــذل جهــده للحفــاظ علــى أمــن 
املواطــن وأمانــه. إن الــدول الــيت تريــد بنــا شــّراً كثــرية، وعلــى رأســها الصهيونيــة وأمريــكا. يريــدون الســيطرة علــى بــالدان لنهــب خرياهتــا 
وجعلهــا اتبعــة هلــم. نعــم قــد أكــون أخطــأت يف بعــض ردود الفعــل، وكذلــك أيب –القائــد اخلالد-رمبــا يكــون اقــرتف بعــض األخطــاء وهــو 
حيــاول احلفــاظ علــى ســورية قويــة موحــدة، ولكــن ذلــك ال يســتدعي أن يســتجيب النــاس الطّيبــون، أمثالــك، إىل اســتدراج القــوى املعاديــة 
لتغيــري نظــام احلكــم. صّدقيــين، ســتعم الفوضــى، ويصبــح الــكل ضــّد الــكل، وُتســتباح الدمــاء، وتقّســم البــالد إىل مــدن وقــرى ومناطــق 
صغــرية يســهل هضمهــا. حينــذاك ســيحتاج املواطــن املســكني إىل أتشــرية التنّقــل بــني احملافظــات. بــالدان اآلن خصبــة خضــراء وجنوهبــا 
مــن البحــر إىل اجلبــل إىل الســهول، ننعــم خبرياهتــا، ويكفــي أننــا، مــن الــدول النــادرة الــيت تفتــح صنبــور املــاء لتشــرب مــاًء عــذابً ال حيتــاج 

إىل تقطــري. 
نعــم، كمــا قلــت لــك، قــد يكــون أيب ارتكــب أخطــاًء، ولكــن مــا الــذي فعلتــه أان طــوال خدمــيت لكــم. فتحــت البــاب للحــرايت واألحــزاب 
وأقمــت عالقــات طيبــة مــع دول اجلــوار. أنقــذت لبنــان مــن احلــرب األهليــة. تبنيــت شــعار التطويــر والتحديــث. أدخلــت التكنولوجيــا 

علــى نطــاق واســع. القنــوات الفضائيــة. اهلاتــف احملمــول. 
...

كانــت البتــول تصغــي إليــه بغضــب. مل تتمالــك نفســها مــن الصــراخ بوجهــه: كــذب. كل مــا تقولــه كــذب. أشــعت فتــح ابب احلــرايت 
بضعــة شــهور لكشــف املعارضــني مث بــدأت ابعتقاهلــم وتصفيتهــم ومالحقتهــم بشراســة فاقــت وحشــية أبيــك. حــىت أن أعمالــك الشــريرة 
طالــت الــدول اجملــاورة فقمــت ابغتيــال رئيــس وزراء لبنــان جملــرد اعرتاضــه علــى بعــض مواقفــك السياســة مــن بــالده. الحقــت كبــار املثقفــني 
وقمــت ابغتياهلــم يف مغرتابهتــم. تتحــدث عــن امليــاه الصافيــة واألراضــي اخلصبــة وكأهنــا مــن منجــزات احلركــة التصحيحيــة أو مــن عطاءاتــك. 
إهنــا ســوراي أيهــا املغــرور األبلــه. ســوراي أرض احلضــارات وينبــوع القيــم وموئــل األداين. علــى العكــس، لقــد كــّرس حكــم أبيــك وحكمــك 
التخلّــف. أرجعتــم البــالد عشــرات الســنني إىل الــوراء. عصــرمت اإلنســان حــىت ابت يكــره احليــاة ويكــره الوطــن. الوطــن الــذي اختصرمتــوه يف 
أشــخاصكم الكريهــة. مــا ذنــب صديقــيت أمــل؟ جملــرد أهنــا عّلمــت التالميــذ، يف درس التاريــخ، أنــه ال جيــوز تقديــس األشــخاص واألفــكار، 

وأن احلــرص علــى اإلنســان حــّراً كرميــاً هــو غايــة األداين؛ اقتحــم رجــال األمــن منزهلــا واقتادوهــا إىل ســجنك امللــيء ابألبــرايء. 
احننــت البتــول. أخــذت حفنــة مــن الــرتاب. رشــقته هبــا وهــي تصــرخ بغضــب: اغتصــب رجالــك أمــل. عّذبوهــا. رموهــا يف زنزانــة منفــردة 
طــوال ثــالث ســنوات حــىت هامجهــا الســرطان. خرجــت حمّملــة بــكل أوجــاع الدنيــا، يغمرهــا اليــأس. الســرطان أيهــا الطبيــب الــكاذب حالــة 
نفســية تنقــض علــى اجلســد املتعــب لتنهشــه قطعــة قطعــة. اســتأصلت ثدييهــا للتخلــص مــن املــرض. ســنوات القهــر بقيــت تالحقهــا فامتــد 
الســرطان إىل الكليــة. اســتأصلت الكليتــني واحــدة إثــر األخــرى، مث امتــد املــرض ليغــزو أمعاءهــا. مل يرتكهــا حــىت بعــد أن غــدت نصــف 
إنســان يكمــل حياتــه بغســيل الكلــى وتغيــري الــدم، حــىت غــدا كأس الربتقــال حلمــاً يراودهــا يف املنــام، خيتلــط مــع كوابيســها املتداخلــة الــيت 

تعــاود ذكــرى االغتصــاابت املتالحقــة والصعــق ابلكهــرابء وطعــم مئــات الســجائر املطفــأة يف اجلســد الغــض. 

د. محمد جمال طحان

كاتب سوري شاعر وكاتب سوري

الممسوس
التيه

الرجل المحطة

ألنك تشبه حمطة القطارات
لن حتظى حبياة سعيدة
كل الذين تراهم اآلن

هم عابرون
جاؤوا يسرتحيون عندك

كلٌّ حسب وقته
سيدخلون وكأنك هلم
سيغلقون مظالهتم

ألنك متنع عنهم املطر
وسيتصرفون بلباقة الغرابء

سيقرؤون صحفك
ويتجولون لبعض الوقت يف ممراتك

منهم من سيتأمل لوحاتك على اجلدران
ومنهم من سيستند بظهره على أعمدتك

وهو يهاتف أحدهم
ومنهم من سريمي السجائر على أرضك
سرتاهم مسرعني أحياانً حنو الرصيف

يقفزون على الدرج
واحياانً رؤوسهم مائلة وكأهنم ال يودون الصعود

سرتى دموعهم وابتساماهتم
وستعتاد مع الوقت

على صوت عجالت حقائبهم وهي تنقر حواف البالط
سيجلسون على مقاعدك

ومنهم من سيأخذون قيلولة
ومنهم من سينتظر يف اخلارج

وسيتصرفون كما لو أنك خدمة عامة
سيتصرفون هكذا يف كل زواايك

ويف محاماتك سيغسلون وجوههم من النعاس
سيتفقدون أانقتهم أمام املرآة الكبرية

لريسلوا صوراً ألحبتهم
سيفعلون أشياء كثرية كي ال يشعرون ابلوقت

أيها الرجل احملطة
سيجتمعون عندك كل يوم

القادمون واملغادرون
وسيتبّلل بالطك كل يوم بدموع جديدة

وعناق جديد
لكن أعينهم ستبقى على الساعة الكبرية وأرقام الرحالت

أيها الرجل احملطة
روحك كالبواابت عالية وواسعة

ال أحد جاء ألجلك
وال أحد سيبقى

فكل الذين تراهم عندك
هم على سفر

ومنهم من جاء ينتظر أحدهم عندك
كّلهم.. كّلهم

سرتاهم بعد حني يركضون على الدرج
وإذا سقط منهم أي شيء

سيحملونه على عجل وميضون.

محمد سليمان زادة
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كاتب سوري

سيكولوجيا العبيد

أاثرت آراء كبــري مفكــري اإلغريــق )أرســطو( اجلــدل حــول طبيعــة البشــر يف احلريــة والعبوديــة، وابألخــّص عندمــا أقــرَّ أبن اإلنســان إمــا أن 
يولــد حــرًا وإمــا أن يولــد عبــداً اتبعــاً مســّخرًا خلدمــة األســياد، وزادت حــدَّة االنتقــاد عندمــا وصــف أهــل الشــرق أبهنــم مبجملهــم عبيــد..

)مــىت اســتعبدمت النــاس وقــد ولدهتــم أمهاهتــم أحــرارًا( هكــذا كان الــردُّ املــدوّي مــن اثين خلفــاء اإلمرباطوريــة اإلســالمية، وإذا أردان ربــط 
ــة االنقســام يف اجملتمــع العــريب بــني مــواٍل للحــّكام  ــة وحال ــة الثــورات العربي ــا يف حــرية مــن أمــران، فمعاين ــا املعيــش لوقعن هــذه اآلراء بواقعن
واملســتبدين، وبــني اثئــٍر يريــد احلريــة، وفئــة املوالــني املنتفعــني مــن األنظمــة هــي فئــة مســتبعدة مــن حبثنــا هــذا، ولكــن مــا نــوّد معرفتــه اآلن هــو 
الوضــع النفســي واالجتماعــي للفئــة املواليــة غــري املســتفيدة واملســحوقة الــيت تعيــش الــذلَّ يف كّل يــوم وابملقابــل جندهــا تدافــع عــن جالديهــا 

وتقــدم األرواح يف ســبيلهم!
والبــدَّ أن نقــف قليــاًل عنــد معــىن العبوديــة مــن الناحيــة النفســية والشــرعية، حيــث ال وجــود لتفســري واضــح بعلــم النفــس لوجــود مشــاعر 
متناقضــة يف ذات الوقــت ومــع ذات الشــخص، مبعــىن آخــر أنــه ال ميكــن أن نفهــم كيــف ميكــن أن جتتمــع مشــاعر احلــّب واخلــوف معــاً جتــاه 
شــخص واحــد يف الوقــت نفســه، حيــث أنــه مــن املتعــارف عليــه أنَّ الشــخص الــذي ُأحبُّــه ال أخافــه وابلعكــس أيضــًا، ولكــن حنــن كمســلمني 
لدينــا تفســري هلــذه احلالــة حبيــث جتتمــع هــذه املشــاعر جتــاه )اخلالــق( فقــط، فهــي حالــة خاصــة ابإللــه، وحنــن نقــرُّ أبننــا حنــّب هللا وخنشــاه وذلــك 
لســبب واضــح وهــو أنــه )املنعــم واملنتقــم(، ونقــول فيــه: )احلمــد هلل الــذي ال حُيمــد علــى مكــروه ســواه(.. ونعــود للقــول إن هــذه حالــة خاصــة 
جتــاه اإللــه فقــط، وابلطبــع فهــذه املشــاعر إذا اجتمعــت جتــاه هللا فهــي حالــة ســوية، ولكــن إذا كانــت جتــاه إنســان فهنــا تكمــن املشــكلة الــيت 
حنــاول إجيــاد تفســري هلــا عنــد الفئــة املدافعــة عــن املســتبدين، كمــا هــو احلــال يف الثــورات العربيــة حيــث جيتمــع عنــد املــوايل حــبُّ الطاغيــة 
واخلــوف مــن معتقالتــه يف ذات الوقــت، وهنــاك الكثــري مــن احلــاالت ممــن نعرفهــم كان النظــام ســبباً يف تدمــري أســرهم ســواء ابلتشــريد أم 
القتــل إال أهنــم يقاتلــون اآلن ألجــل بقائــه ابلســلطة، وحــىت ال نكــون ســاذجني ونقــول أبن مجيــع مــن يقــف يف صــّف املســتبد مكرهــون علــى 
يــت )متالزمــة اســتكهومل(  ذلــك، فهــذا الــكالم ال يصلــح إال لالســتهالك اإلعالمــي ال أكثــر، وعنــد البحــث يف علــم النفــس جنــد دراســة مسِّ
وهــي أن يتعاطــف الضحيَّــة مــع جــالده، وكانــت التفاســري والتحليــالت هلــذه احلالــة النفســية املغايــرة لطبيعــة البشــر متعــددة، فهنــاك مــن 
ردَّهــا إىل طفولــة اإلنســان حيــث العنــف األســري الــذي يكــوِّن الشــخصية )املازوخيــة(، والبعــض رّدهــا إىل طبيعــة الرتبيــة والبيئــة، وآخــرون 

فسَّــروا ذلــك بوجــود عقــدة نقــص وحرمــان.
لكــن غالبيــة هــذه التحليــالت عندمــا نســقطها علــى الواقــع جنــد أهنــا غــري مقنعــة متامــًا، ففــي الواقــع يواجهنــا ســؤال حمــرّي، وهــو كيــف جنــد يف 
العائلــة الواحــدة أشــخاصًا احنــازوا للحريــة وآخريــن آثــروا البقــاء يف ظــل العبوديــة مــع أهنــم خاضعــني لنفــس املعايــري مــن )بيئــة وتربيــة..(!؟، 

إذن هــل نعــود لنظريــة أرســطو أبن طبيعــة اإلنســان تولــد معــه فإمــا حــراً أو عبــدًا؟..
ــداءات  ــه ن ــوم انطلقــت في ــه هــذه، وابألخــصِّ عندمــا جنــد االنقســام يف الشــارع العــريب مــن أول ي وبنظــرة ســريعة لألمــور ســتجذبنا نظريت
احلريــة، ولكــن مجيــع األداين الســماوية وحــىت األرضيــة منهــا والفلســفات األخالقيــة ترفــض هــذا الطــرح وتصنفــه أبنــه عنصــري وال أخالقــي.

وال أخفــي حــرييت يف فهــم هــذه النفــوس، إمنــا اراتحــت نفســي جلــواب قــرآين طاملــا كنــت تّواقــاً ملعرفتــه، فكانــت )املعرفــة( ومــا يقابلهــا مــن 
)جهــل( ابملعــىن القــرآين والفلســفي ال ابملعــىن العلمــي أو اللغــوي للكلمــة، وإذا أردان أن نفهــم هــذا املعــىن علينــا أن نتأمــل قولــه تعــاىل عندمــا 
خاطــب نوحــاً عليــه الســالم خبصــوص ابنــه العــاّق يف ســورة )هــود(: ) قــال اي نــوح إنــه ليــس مــن أهلــك إنــه َعَمــٌل غــري صــاحل فــال تســألِن 
مــا ليــس لــك بــه "علــم"  إين أعظــك أن تكــون مــن "اجلاهلــني"..(، فليــس املقصــود هنــا ابلعلــم مــا نســميه ابلعلــم التطبيقــي العقلــي إمنــا هــو 
أقــرب للعلــم واملعرفــة الكــربى حبقيقــة الوجــود، أي العلــم الــذي يرافقــه عمــل القلــب، ودائمــاً نــرى اخلطــاب القــرآين أنــه عندمــا يشــري إىل 
املعرفــة والعلــم يقرهنمــا مبوقعهمــا يف القلــب، ففــي ســورة احلــج نقــرأ: ).. هلــم قلــوب يعقلــون هبــا(، )..فإهنــا ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى 

القلــوب الــيت يف الصــدور(، )وليعلــم الذيــن أوتــوا العلــم أنــه احلــّق مــن ربــك فيؤمنــوا بــه فتخبــْت لــه قلوهبــم..(..
وهبــذا املعــىن ال يكفينــا أن نعــرف معــىن احلريــة حــىت نكــون أحــرارًا ،وال أن نعــرف معــىن العــدل لنكــون عادلــني، بــل البــدَّ أن يتــالزم العلــم 
ابلشــيء مــع وجــود "إحســاس" جيعلــك تستشــعر هــذا الشــيء وحتــسُّ ابالنتمــاء إليــه والنفــور مــن نقيضــه، أي مبعــىن أبســط إذا مل تشــعر- 
كإنســان- بنــوع مــن االمشئــزاز عنــد مســاع كالم أحــد املوالــني لألنظمــة املســتبدة، أو مل تغضــب لذلــك، فاعلــم أنــك مل تدخــل بعــد حالــة 
احلريــة احلقَّــة، إهنــا احلساســية جتــاه القيــم، فمشــهد الظلــم مــرَّ عليــك دون أن يغــريِّ مــن حالتــك الشــعورية شــيئاً، واعلــم أنــك مــن )اجلاهلــني(، 
فاجلاهــل ابملعــىن القــرآين ال يعــين طبعــاً أنــك ال متلــك شــهادة جامعيــة مثــاًل، بــل يعــين أنــك ال متلــك شــعوراً قلبيّــاً وحساســيًة جتــاه قيــم اخلــري 
واحلــّق، فعندمــا أطلــق النــي صلــى هللا عليــه وســلم لفــظ )اجلاهليــة( علــى قريــش كان فيهــم مــن يعــرف أن اإلســالم حــّق، ولكنــه مل ميتلــك 
تلــك احلساســية جتــاه اإلســالم وقيمــه، وابلعــودة إىل الفيلســوف األملــاين )كانــط( جنــده يقــول: )اإلنســان الشــّرير هــو الــذي يــرتك فعــل اخلــري 
حــىت لــو مل يقــْم بفعــل الشــّر(، ويقــول )ســقراط(: )إن اإلنســان ال يفعــل الشــّر خمتــاراً إمنــا يفعلــه عــن جهــل ابخلــري(، إذن فهــو اجلهــل الــذي 
ســيطر علــى عبيــد الطغــاة فختــم هللا علــى قلوهبــم وصّمــوا آذاهنــم عــن احلــّق، وابلنتيجــة فالعقــل البشــري عقــل نفعــي )براغمــايت( إذا مل يقــرتن 
ابلقلــب وحساســيته، وهــذا مــا كان مغيَّبــًا عــن مناهــج التعليــم يف عاملنــا العــريب، فعبيــد طغــاة اليــوم هــم عبيــد أصنــام األمــس، حيــث َحَصــروا 
رؤيتهــم ورؤايهــم للحيــاة ابلنظــر مــن ثقــب ضيــق واحــد، وأقنعــوا أنفســهم أن احليــاة ال تعــاش إال يف ظــلِّ الســيِّد، وهنــا ميكننــا القــول: إنَّ 

تلــَك العيــوُن ليســت قــادرة علــى رؤيــة النــور بعــد أن اعتــادت العيــش يف الظــالم.. 

إسماعيل الحمدمحمد ياسين

شاعر سوري

زلزال كورونا

تبكي املآذن واملدائن حاهلا                   من بعد أن جاَس الوابُء خالهَلا

اي كربة جاءت بـ"كوروان" وقد                  ألقت على الكون الفسيح ظالهَلا

من جند جّبار السماء َخفيَّة                    من ذا يواجه يف الوغى أفعاهلا؟

مّرت على الّدنيا مبخلب مارد                أدمى البالد ُمقطِّعا أوصاهَلا

وخال الفضاء فال جناح خافق                 واألرض فيها زلزلت زلزاهلا

جاءت لتحجر من طغى فتمكَّنت              مَبن استبدَّ وأحكمت أقفاهلا

وسرت على وجل القلوب برهبٍة             حطَّت أبعماق النفوس رحاهَلا

حجرت على عهر الطُّغاة فأذعنوا            أن أطلق الوايل العظيُم ِعقاهَلا

وطَغت على صَلِف اجلبابر رعدة             فتمثلوا فيما تقول مقاهَلا

محلت سالل املوت يف رعب وقد           نثرت على كل اجلهات سالهَلا

واستوطنت دواًل جتربَّ أهُلها                   فرمى الَوابُء سهوهَلا وجباهَلا

زرعوا الشُّروَر جلنيها يف غريهم             لكنَّهم كانوا بذاك غالهَلا

َروَّوا طُغاَة األرض من إجراِمهم              حىت استباحوا يف الَورى آجاهَلا

قد حكَّموُهم يف الّرِقاب فأدمنوا                سحق الشعوب وأحرقوا آماهَلا

فرتى املمالَك رغَم أنِف طُغاهِتا                لَِتِفرَّ ِمنها، أرَخَصت أمواهَلا

ِمن ُسحِت ما ادَّخرت ِلشرِّ طُغاهِتا              مل ترَع فيه حراَمها وحالهَلا

اي َربِّ أرِجعنا إليَك بتوبٍة                       وأِعْد بفضِلَك ِللَحياِة مجاهَلا
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اس اآلخر 
ّ

نحو جس

ضااااااااقْت...

وضاقْت، مثَّ ضاقْت

جفَّ ما فيها ِمَن العبِق اللطيْف

ضاقْت، وأرهقها النزيْف

هي حالنا )صفٌر على صفر(

فقل ما شئت اي بن مصيبيت أو ال تقْل

اليأس جيمعنا...

وكان لنــا حــكاايٌت وأخبــاٌر قبيــل ضيــاع 

)بوصلــة( األمــْل

ا إحدى العجائب، أو فقْل  ُقْل إهنَّ

هي عودٌة لزماِنْك

)جســاس(  اي  كنــَت  إذ  عــودٌة،  هــي 

الليــل أايدي  غســلْت  الــيت  صرَخَتنــا 

أيقظِت الّرِماْل 

تغلغلْت يف قرمزيِّ حروِفنا

وتغلغلْت يف ضعِفنا، وَضياِعنا

حنن الذين توزَّعْت أشالؤهم

فتجاوزْت أقصى النباْح

واحننــْت  القبيلــِة،  مصابيــُح  َعجــَزْت 

والــرايْح العجائــِز،  قصــُص 

للقتــِل  الرعنــاِء،  للشــهوِة  عــودٌة  هــي 

ملبــاْح ا

أتُراَك متلُك رغبًة ُأخرى، بثأٍر آخٍر

ختاريــَف  ال  فيهــا،  عجفــاَء  انقــًة  ال 

. . لعجــوِز ا

وال مراعي اللصِّ

عفوًا..

اي بــَن مــرة، ليــَس يف صحرائِنــا ظــلٌّ قريــٌب 

أو بعيــْد

والشمُس تدنو..

تذيُب الصَّرَب ابلوعِد )املفخَِّخ( مرَّة 

وتذيُبُه ُأخرى أبصناِف الوعيْد

فتعاَل..

مثَّ دٌم، صراٌخ، مثَّ، مثَّ..

)تعاَل اي جّساس

إن احليَّ يغرُق، والسَّحايل

ال تُبايل(

اي بَن مرَّة

الِفــراِش كأّي  مــن  تقــوُم  قــد  بــالدي  يف 

خملــوق

رجوعــك  اليســري  ابألمــر  ليــس  ولكــن 

ملكانِــْك الفــال(  )ســبع  اي  املرجــو 

فتعاَل، مثَّ موانئ ُأخرى 

ومثَّ فواصٌل 

فزماننا هو عودة لزماِنْك

***

عفواً )قتيَل األمِس(

خمتصُر احلكايِة

أنَّ َمْن كّنا نسميِه األمرَي َطَغى

نباُح جرائِِه اجتاَز املَراعي كلَّها

يُدمــي  آخــر  ســوط  املمطــوط  ولســانه 

اجلائعــنْي ظهــور 

اخلبُز!!!..

ماْء ما أدراَك ما اخلبُز املغمَُّس ابلدِّ

فمعابُد الشَّيطاِن أتكُلنا

فينــا،  اآلمــاَل  حتصــُد  املناجــِل  وآالُف 

والرجــاْء

ال الصيُف صيٌف، ال الشتاْء

فتعاَل )اي بن األكرمنْي(

إاّن )َهرِْمنا( مرًة ُأخرى

وال مأوى لنا إالّ صهيَل ِحَصاِنْك

إاّن )هرِْمنا(، واملليُك طغى...

وموعدان هناَك، بقية من هلفٍة 

جيلو معانيها بريُق سناِنْك. 

عبد القادر حّمود

تساءل اببلو نريودا:

 ملاذا ذهبت أفضل األهنار إىل فرنسا كي جتري؟

 وال ألومه على ذلك، فهو مل يَر هنر الفرات...!

***

كاَن عمراً من الزماِن رحيباً                 قد تركناُه خلَفنا وَمَضينا

ذكرايٌت مضمخاٌت بعطٍر                   يفضُح العطُر عابقاً ما طوينا

وأماٍن َلَعمُرها حاملاٌت                      كم سبقنا لنيلها وسعينا

وفراٌت عذُب املذاِق زالٌل                   كم شربنا من مائِه وسقينا

وتراٌب قد ضّم كلَّ حبيٍب                     لو ملكنا فداءُه الفتدينا

كلُّ ركٍن يف الرقتنِي أثرٌي                    ويَح من أرخَص الذي أغلينا

ألُف عاٍم أو قد تزيد عليها                   لو علمتم عمر البيوِت لدينا

كلُّ أحجارِها أوابد كانت                    قبل أن يزحَف املغوُل إلينا

سورُها شاهٌد يقول أباّن                      قد مجعنا ما دّمروا فبنينا

أيَن قصُر السالِم، قصُر هشاٍم              أيَن أيَن اهلينُّ يسعى اهلوينا

أيَن ابُب السَباِل كان ُمنيفاً                    وُمِداّلً ابُب اجلنان علينا

ألُف حاشا اي ابَب بغداَد إاّن                  ما قليناَك .. ضعفنا قد قلينا

َساَمنا اخَلسَف مستبدٌّ جهوٌل                 فانتفضنا يف وجهِه وأبينا

حاكٌم أطلَق الِعناَن حلقٍد                     طائفيٍّ مْن مثلِه ما رأينا

فتَح الباَب لألعادي فجاؤوا                  فاكتوينا بداعٍش وابتلينا

واصطلينا من التحالف انراً                 بنَي انرين ال خياَر لدينا

ما عسى خيرب اجلناُة أباّن                     قد فعلنا وأننا قد أتينا

ُسبَُّة الدهِر ما جنيتم وإاّن                    ليت َعمري حبقكم ما جنينا

ليَس عذراً اي ذا الفراُت ولكْن            بعُض شكوى وكم إليَك اشتكينا

ما عسى يفعل الرياع وجيدي             وسالٌح للموِت يف جانبينا

ليَت أاّن قبَل الرحيِل لثمنا                 طيَف من يف قصِر البناِت ثـََويَن

وإىل اجلامِع العتيِق رِجعنا               وقضينا من حّقِه ما قضينا

ومحلنا من الفراِت عقيقاً                 من حصاُه ملوانً وانتقينا

ومشمنا زهَر الربوِع خضياًل                وانثنينا.. وما َأراان اكتفينا

كيَف للرقِة القِصّيِة أمسْت                    قاَب قوسني حيثما أمسينا

إّن من يسكن الفؤاَد سيبقى                   يف رؤى العني دون كيَف وأينا

هل تُراين يوماً أعوُد إليها                    أم تُراُه بيناً سيعُقُب بينا

ليَت أيّن يوماً ُأكحُل عيين                    قبَلما أمضي وُأغمُض عينا

بسام البليبل

شاعر وكاتب سوري

 يا ذا الفرات
ً
ليس عذرا
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يبــدوا أن هنــاك صباحــات مجيلــة يف األفــق، فقــد أتعبتنــا لظــى احلــروب، 
وأصبــح اخلــروج أصعــب مــن الدخــول، أتركــوا لنــا ضــوءاً نســتدل بــه فقــد 
غابــت الشــمس وانطفــأ القمــر حبثــاً عنــا، فقــدان االجتاهــات حــى األصــوات 
إال مــن آهــات دفينــة ضاعــت يف ســراديب الظــالم، واســتحم الغــزاة يف 
أهنــاران الرافضــة، ورفعــت راايت ابطلــة بــكل األلــوان، تعــددت اللغــات 
واللهجــات، والعــادات غريبــة والوطــن حائــر يبحــث عنــا وعــن أوالده الذيــن 
كــروا عشــرات الســنوات، عــن حمبيــه فقــد الجــت روحــه وفقــد األمــان مل 
يعــد يــرى إال الدمــاء والدمــار!!، تنتابنــا لوعــات احلنــن مــع حرقــة االنتظــار، 
حنلــم بلحظــة تــرف إذ حنــن علــى ضفــاف الفــرات والعاصــي وبــردى، ننتقــل 
قــد  ونراهــا  إىل شــوارعها  أخــرياً  لننــزل  الســفوح واجلبــال  بعدهــا إىل كل 
تبدلــت معاملهــا وتغــريت األمســاء؟؟ واملــزاد العلــي يكــر وترخــص األســعار، 
وأرواحهــم  دمائهــم  دفعــوا  األســعار  أبغلــى  اشــرتوك  شــهداؤك  لكــن 
الســرتجاعك ودماءهــم لــن تذهــب هــدراً فــكل قطــرة ســتنبت بطــل، تــراب 
الوطــن ارتبــك مــن عطــر أنفاســكم، لــن يشــعر األطفــال ابخلــوف بعــد اآلن 
فــأرواح شــهداءان يف كل مــكان، ليســت هنــاك قبــور موحشــة بــل أرواح 
هائمــة تميهــم وتعطيهــم القــوة واألمــان، تتســاقط األنــوار مــن تلــك األرواح 
تنبثــق الدمــاء وتتألــق الــرؤاي، وال زالــت العيــون تشــع بريقــاً ممزوجــاً بــكل 
طيبــة األمهــات ، واختفــت كل العيــون الرماديــة، وحنــن عائــدون لننهــل ممــا 
رويتموه بكل األمل، هنا بســمة محزة وهنا ضحكة هاجر والنســائم تمل 
أرواحكــم العطــرة، ال تظنــوا أننــا ننســاكم، ســننقل أقدامنــا خبفــة وحنــاول أن 
منشــي على رؤوســنا لتكونوا تيجاانً عليها، سنســتقبل الصباحات كل يوم 
ابلرتحــم علــى أرواحكــم الطاهــرة، هــذه هــي صباحاتنــا اجلميلــة بذكراكــم  
فديتــم أبرواحكــم األجيــال القادمــة الــيت ســتنهل منكــم اإلابء والتضحيــة، 
دماؤكــم كانــت قــرابانً ألجيــال لــن ترضــى الــذل مــن بعدكــم، أجيــال أنتــم 

1- نوستاجليا   
أن تصحــو ابكــراً مشــبعاً ابلبــكاء املعتــق بداخلــك، كغيمــة توشــك أن متطــر 
فتطــل هلــا الشــمس مــن فتحــة صغــرية ختاهلــا تبتســْم، فتبتســُم مــع الرغبــة يف 
أن متشــي ومتشــي لتصــل إىل قمــة بعيــدة وتصــرخ فــال يســمعك وال يلحــظ 

دمعــك أحــد ...!
تتحايــل علــى نفســك بعــد محــام ســاخن تنظــر يف املــاء جتــده يســبح بداخلــك 

علــى هيئــة دمــع ميتــزج بدمــك شــيئاً فشــيئاً.
ترســم علــى املــرآة املشــبعة ابلبخــار خربشــات غــري مفهومــة وتــاول أن تقــرأ 

ذاتــك هبــا وجتــف وتضيــع كمــا هــي، تتالشــى مــن فتحــة الشــباك الصغــري.
 ترتــدي كامــل حزنــك األنيــق تصفــف شــعرك بدقــة وتعقــد ربطــة حذائــك 
وتســري، ال أحــد يلحــظ اندماجــك ابحلــزن الرابــض فيــك كذئــب يوشــك أن 
ينقــض علــى فريســته، وبــدل أن يهزمــك تغــرس أنيابــك فيــه فيتلــوى بداخلــك 

وال يظهــر منــه إال بصيــص حــزن صغــري يطــل مــن عينيــك.
تلتقــط جريدتــك، تتســي قهوتــك، تقلــب األوراق وكأنــك تقلــب أايم عمــرك 
الــذي انقضــى بــكل ســهولة ويســر، كل مــا يف األمــر أن جرعــة اكتئــاب 
صغــرية تســربت مــن غــدة صمــاء وتناثــرت يف أوردتــك وشــرايينك الدقيقــة.

حــى ظلــك ابت أطــول منــك، كل أبعــادك خمتلفــة اليــوم، حجــم كفيــك، 
فــكك، أنفــك، حــى زفراتــك ابتــت اطــول وأعمــق، أنفاســك اليــوم ابردة 
جــداً، هــو الصــداع ذاتــه يــراودك منــذ مــدة، وكأنــه ينتظــر هــذا اليــوم ليعلــن 

بلوغــه لــذروة انتصــاره عليــك. 
 تنتظــر طلبيــة الــورد لتجهزهــا، تملهــا كطفــل يتيــم، تتجــه حنــو مرقــد مــن 
أحببــت تلقمــه بضــع متتمــات تســتدير ويعــوي وجعــك كمــا الذئــب الــذي 
غرســت أنيابــك بــه واعتقــدت لوهلــة أنــك املنتصــر، تعــود إىل غرفتــك تتصفــح 

بعــض الصــور، تضــع رأســك علــى الوســادة وتبكــي رحيلهــم بصمــت.
2-دمية مبقاس إنسان   

عــادة أغســل وجهــي جيــداً مــن كل مــا علــق بــه مــن أثــر النهــار، أســرُّح شــعري 
مبشــط واســع األســنان، وافــُك رأســي حبــركات دائريــة كمــا اللمبــة املتدليــة مــن 
ســقف الغرفــة، اســتبدله بــرأس دميــة بالســتيكية ال دمــاغ هلــا، أضعــُه بــذات 
احلركــة، فهــذه الطريقــة الوحيــدة الــيت جتعلــي أانم بعمــق بعيــدة عــن أي أفــكار 

ســلبية كانــت أم إجيابيــة.

 رفعــت غطــاء الســرير ومتــددت كعــاديت، كجثــة ابردة ومــا أن بــدأ الــدفء 
يــدب يف أطــرايف حــى بطــرف أصبــع قدمــي األكــر خلعــت فــردة اجلــورب 

وحبركــة مماثلــة خلعــت األخــرى.
خلســة  أدري كيــف هنضــت ألرى  ال  غريبــة،  قطــة  مــواء  علــى  اســتفقت 
شــخصاً يســري علــى رؤوس أصابعــه يف املنــزل...!، تتبعتــه خبفــة، كان يوازيــي 

يف الطــول ورمبــا يف الــوزن، كان بوجــه ممســوح متامــاً، ال عيــون وال فــم وال 
مالمــح لكنــي أقســم أين مسعتــه يتحــدث...!

جلــس علــى أريكــيت املفضلــة ومحــل هاتفــي ورمبــا مل أحلــظ أنــه بــدأ يرتشــف 
بــال شــفاه بقــااي قهــويت البــاردة الــيت تكاســلت عــن إرجاعهــا إىل مكاهنــا يف 

املطبــخ...!

 ال أدري ملــاذا مل يتملكــي اخلــوف منــه وشــعرت ابمللــل، فقــررت العــودة إىل 
فراشــي ومتابعــة نومــي علــى أن أنظــر يف أمــرِه صباحــاً.

دخلــت غرفــيت، وجدتــي يف الســرير أغــط يف نــوم عميــق، هرولــت ابجتــاه 
الغرفــة األخــرى، وجدتــه علــى ذات األريكــة يعبــث هباتفــي.

الــذي تركتــه  البــاب  نظــرت إىل جســدي امللقــى علــى الســرير مــن خلــف 
مــوارابً، كان دافئــاً جــداً ومازالــت فــردة اجلــورب متدليــة مــن طــرف الســرير.

 مــن أان؟، مــن النائمــة مبــكاين؟، مــن الــيت تعبــث هباتفــي وتــدق يف كتــاابيت 
وتضــع اإلعجــاابت علــى منشــورات األصدقــاء؟

متلكــي اخلــوف عندمــا نظــرت يف املــرآة املعلقــة علــى جــدار جبانــب البــاب 
الرئيســي للبيــت، فاملفاتيــح تتــدىل مــن القفــل، والبــاب مغلــق، محلــت مزهريــة 

الــورد وضعتهــا جانبــاً نظــرت إىل نفســي يف املــرآة مل أر وجهــاً يل ...!
أصابعــي، يــدي، كلّــي، كنــت كائنــاً هالميــاً رخــواً، صرخــت فلــم يصــدر عــي 

أي صــوت.
البديــل،  فكنــت  اخلزانــة  مــن  رأســي  أخرجــت  األخــرى  الغرفــة  إىل  دلفــت 
أعــدت البشــري احلقيقــي إىل مكانــه فــوق أكتــايف املتعبــة حبركــة دائريــة ســريعة، 
ســرًّحت شــعري، قرصــت وجنــيتًّ لتأخــذا لــوانً وردايً، هرولــت إىل الشــرفة، 
استنشــقت هــواًء ابرداً أتكــدت أنــي ختلصــت مــن هالميــيت، وألقيــت بنفســي 

مــن الشــرفة، الغريــب أنــي مل أمســع صــوت ارتطامــي بشــيء!
يف الصبــاح اســتيقظت متعبــة علــى أصــوات ســيارات الشــرطة واإلســعاف، 
كانــت هنــاك جثــة يف الشــارع قــال اجلــريان أهنــا ســقطت مــن شــرفة الطابــق 
الرابــع، ليكتشــف احملقــق أهنــا دميــة مبقــاس إنســان ال وجــه هلــا، وكانــت القطــة 

متــوُء بشــكل غريــب.!

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

صباح جميل

مرام رحمون

كاتبة سورية

قصتان 

قدوهتــا، ســيبقى أحفادكــم يفخــرون ببطوالتكــم فلــوال تضحياتكــم  لبقــوا 
أســرى إلجرامهــم مــدى احليــاة، ســريوون ألوالدهــم عمــا كابدمتــوه  بــكل 

صــدق ويعلموهــم  أن يرمــوا الــورود يف كل األماكــن الــيت وطأهتــا أقدامكــم، 
أبمسائكــم  والــزوااي  األماكــن  ستســمى كل  احليــاة،  إىل  أمساءكــم  ســتعاد 

املقدســة فمــا بعــد العاصفــة مطــر، الــذي يتبعــه روائــح وأزهــار، ســنلمح 
وجوهكــم اجلميلــة يف كل الــورود، ســيصنع األطفــال مــن تــراب أقدامكــم 
عــزة وكرامــة، أرواحكــم ســتبقى هائمــة يف مســاء الوطــن ترســه وتعطــره 
وتبعــد عنــه كل جمــرم وخائــن، أرواحكــم لــن تفارقنــا بعــد اآلن لنســتطيع 
العــزة  عنكــم  ورثــت  الــيت  القادمــة  األجيــال  عــر  مشــواركم  نكمــل  أن 
والعنفــوان، مــن صوركــم ســيصنعون مزهريــة يزينــون هبــا كل الســاحات الــيت 
شــهدت شــجاعتكم، وأدمنــت صــوت الســاروت وفــدوى ســليمان ومــي 
اســكاف، ســاحات تتنفــس مــلء رئتيهــا، ال حواجــز وال عصــاابت، 
ســيعقبه  الليــل  ســواد  اشــتد  مهمــا  األزهــار،  ونرســم  نلعــب  هنــا كنــا 
ضيــاء، علمتنــا احليــاة أبن التفــاؤل يصنــع املعجــزات، لنمســح الدمــوع 
ونــزرع البســمات والينابيــع ســنتابع العطــاء، وســيمتد الربيــع لســنوات، 
والقمــر  وحنــاانً،  دفئــاً  الكــون  لتغمــر  حبرارهتــا  الشــمس  ســتعود 
األجيــال  ليواصــل  الصعــداء،  الكــون  وســيتنفس  بضيائــه، 
والســفهاء،  اجملرمــن  عــن  بعيــداً  بنقــاء  حياهتــم  بعدكــم  مــن 
الصفــاء.  واعتمــاد  اخليانــة  لدحــر  الســماء  مــن  رســالة  هــي 
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فنــان ســوري مهّجــر مقيــم يف مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة أنشــد وغــّى كافــة األلــوان الفنيــة، تعلــم 

الغنــاء علــى أيــدي عيــون املطربــن الســورين مــن أمثــال الفنــان املرحــوم حممــد فخــري الــذي كان 

صديــق والــده وصاحــب اللبنــة األساســية يف تشــكيل شــخصيته الفنيــة.

نشــأ "أمحــد شــكري" يف مدينــة حلــب وتعلّــم فيهــا منــذ الصغــر أصــول املوســيقى والغنــاء، ومــن مث 

درس يف معهــد حلــب للموســيقى وتتلمــذ علــى أيــدي مطــريب حلــب وفنانيهــا الكبار،فأخــذ عــن 

أديــب الدايــخ فــّن القصيــدة، ومــن عبــد القــادر حجــار أداء املوشــحات، وهنــل مــن صــري مدلــل 

هبــاء اإلنشــاد الديــي، ويعــود الفضــل حملمــد فخــري يف اكتشــاف موهبــة أمحــد شــكري وتلقينــه 

أصــول املــوال واملقامــات. ميكننــا القــول أبن الفنــان أمحــد شــكري أفــاد مــن كل فنــان عاصــره أو 

عمــل معــه فأخــذ مــن كلٍّ منهــم مــا مييّــزه ليشــكل لنفســه شــخصيته الفنيــة املتّميــزة وصوتــه اخلــاص.

يف حديثــه معنــا أكــد أنــه يعشــق الفــن األصيــل الرصــن وأنــه يرفــض الســيئ دائمــا وأبــدا، فهــو يركــز علــى الفــن الــذي يعــود ابلفائــدة علــى 

اجملتمــع واإلنســان، ويبحــث دائمــا عــن ســبل االرتقــاء ابألغنيــة وصــواًل للكمــال ومبــا يعــود ابملتعــة والفائــدة علــى حيــاة النــاس.

وأكــد أن الفــن لغــة ســامية و شــيء مجيــل يف حيــاة الشــعوب، وأننــا إن أردان أن نتعــرف علــى أمــة فعلينــا أن نتعــرف علــى فنهــا حيــث 

ميكننــا القــول أبن الفــن هــو صلــة للتعــارف بــن الشــعوب، والفنــان أمحــد شــكري أيضــا يف تركيــا حــاول ان يقــدم خرتــه وإبداعــه الفــي 

كــي يســتفيد منــه الســوري والرتكــي، ويكــون وســيلة للتقــارب والســالم بــن الشــعبن الشــقيقن، وذكــر لنــا أمثلــة عــدة عــن التشــابه يف 

 salla و هــزي حمرمتــك و Ada Sahillerinde Bekliyorum األغــاين واألحلــان بــن البلديــن مثــل أغنيــة قــدك امليــاس و

mendilini و غــزايل غــزايل و Üsküdar'a gider iken وبنــت الشــلبية و Böyle gelmiş böyle geçer وغريهــا 

الكثري،وهــذا مــا يــدل ويؤكــد علــى مــدى تقاربنــا فنيــا وفكــراي واجتماعيــا أيضــا.

األكيــد أن كال الشــعبن اســتفادا مــن فــن بعضهمــا البعــض وهــذا يعتــر مــن مســات التأقلــم بــن الشــعوب، ومثــال للتعــاون فيمــا بينهــا. 

أمحــد شــكري مثــال رائــع عــن الفنــان الــذي اســتطاع أن يســهل عمليــة االنســجام هنــا يف تركيــا عــن طريــق مــزج مثــل هــذه األغــاين الــيت 

ذكرهتــا مســبقا وتقدميهــا بطريقــة "الدويتــو" يف احلفــالت ســواء الرتكيــة أوالســورية أو املشــرتكة وقــد القــت استحســاان كبــرياً مــن الطرفــن.

ويف احلديــث عــن الصعــوابت الــيت يواجههــا الفنــان الســوري يف تركيــا يقــول أمحــد شــكري أنــه ال يوجــد مــن يبــادر لدعــم تلــك األعمــال 

الفنيــة املشــرتكة، وللقيــام مبثــل هــذه األعمــال علــى الفنــان أن يقــوم  ابجتهــاد شــخصي إلنتاجهــا، مثــال الفنــان أمحــد شــكري ومطــرب 

تركــي امســه حممــد عاكــف يعمــالن ســوية اآلن علــى عمــل مشــرتك ســيصدر قريبــا وكان ســابقا قــد عمــل مــع موســيقين أتــراك وقدمــوا أكثــر 

مــن مســامهة يف املهرجــاانت املشــرتكة للطــالب الدوليــن يف اجلامعــات الرتكيــة، وهــو يبــذل قصــارى جهــده للتواجــد يف الســاحة الرتكيــة 

ولتقــدمي مــا ميكنــه للغنــاء والفــن الســورين، وأن يكــون مثــااًل حيتــذى بــه لــدى األتــراك بوجــوده علــى الســاحة الفنيــة وتواصلــه مــع الفنانــن 

األتــراك وتعريفهــم علينــا وعلــى فننــا بطريقــة صحيحــة يف بــالد الغربــة.  

أكــد أيضــا أن الفــن واحــد وأن الفنانــن يشــبه بعضهــم اآلخــر يف مجيــع أحنــاء العــامل، وأنــه علــى الفنــان أن يركــز علــى احملبــة والســالم يف 

فنــه حبيــث يكمــن ذلــك يف طريقــة تقدميــه للفــن اجلميــل والكلمــات املعــرة الــيت تصــل لقلــوب النــاس، ويكــون هلــا أثــر إجيــايب يف حياهتــم.

ابحلديــث عــن دار الفنــون للموســيقى والغنــاء يف غــازي عنتــاب يــرى أمحــد شــكري أنــه كان مــن الضــروري أن يقومــوا مبحاولــة مجــع الفنانــن 

الســورين والعــرب يف مــكان واحــد، وقــد لقــي مشــروعهم الدعــم مــن بعــض األخــوة األتــراك وخاصــة وقــف بلبــل زادة الــذي دعمهــم معنــواي، 

حيــث كان لــه الفضــل يف أتســيس الــدار ومبســاعدة مــن الوقــف ومــن خاللــه قدمــوا أكثــر مــن عمــل مشــرتك بينهــم وبــن األخــوة األتــراك 

وهــذا تعبــري مجيــل ومثــال مشــرف للتعــاون بــن البلديــن الشــقيقن يف رأيــه.

وأنــه ابلتعــاون مــع األســتاذ بــراء الســيد وهــو املشــرف الفــي إلدارة دار الفنــون و أســاتذة أتــراك وســورين يتوازعــون مهــام ومســؤوليات 

األقســام املختلفــة حبســب جمــاالت اختصاصهــم، حيــث يوجــد لديهــم قســم للغنــاء وقســم للعــزف علــى كافــة اآلالت املوســيقية، وأهنــم 

حياولــون قــدر اإلمــكان أن يســاعدوا الشــباب املوجوديــن يف الغربــة لتعلــم املوســيقى بشــكل أكادميــي مفيــد، وأهنــم حياولــون مجــع شــباب 

الغربــة لكــي ال يكونــوا مشــتتن، فأسســوا هلــم معهــد دار الفنــون للموســيقى والغنــاء ويف نفــس الوقــت لديهــم فرقــة يف حلــب امسهــا عشــاق 

الطــرب ولديهــم الكثــري مــن التالميــذ والشــباب الذيــن حيبــون الفــن واملوســيقى والغنــاء، وهــم يشــجعون الشــباب دائمــا ألن احليــاة حيدوهــا 

األمــل، وجيــب علينــا أال نقطــع األمــل والعمــل وإن كنــا يف الغربــة، واملفــروض علينــا أن نعمــل ال ان ننتظــر يف مكاننــا، وأن األمــل كبــري يف 

الشــباب الواعــد احملــرتم فهــو القــادر علــى محــل وإكمــال مســرية الفــن والســالم واإلنســانية. 

ويف هناية اللقاء عّر عن شــكره للدولة الرتكية على اســتقباهلا الشــعب الســوري املهّجر من بلده، وللشــعب الرتكي على حســن الضيافة، 

وخص ابلشــكر وقف بلبل زادة الذي ســاهم يف دعم مشــروعه الفي. 

Türkiye'nin Gaziantep şehrinde yaşayan Suriyeli muhacir bir san-
atçı olan Ahmet Şükri tüm şarkı türlerini söyledi, Suriye'nin en 
önemli seslerinin elinde yetişti. Özellikle de babasının arkadaşı 
olan rahmetli sanatçı Muhammed Fahri,  sanatsal kişiliğini şekil-
lendirilmesinde önemli rol oynadı.  
"Ahmet Şükri" Halep şehrinde çocukluğundan beri ilgi duyduğu 
müziği, öğrenerek büyüdü. Daha sonra Halep Müzik Enstitüsünde 
eğitim aldı ve büyük sanatçılarla birlikte şarkı söylemeyi başladı. 
Edip El-Daih'den kaside sanatı,  Abdülkadir hacar'dan Endülüs 
muvaşşahı ve Sabri Mudalal'dan ilahi söylemeyi öğrendi.  Ahmet 
Şükri'nin yeteneğini keşfeden ve ona sadakatle tüm şarkı türlerini 
öğreten Muhammed Fahari'den de maval okuma ve makamlarını 
öğrendi. 
Sanatçı Ahmet Şükri’nin tanıştığı veya çalıştığı her çağdaş sanatçıdan faydalandığını söyleyebiliriz, 
bu yüzden her birinin seçkin sanatsal kişiliğinden bir şey alıp kendine özgü bir ses karakteri oluşturdu. 
Bizimle yaptığı konuşmada samimi ve özgün sanatı sevdiğini ve kötüyü her zaman reddettiğini, toplu-
ma ve insanlara fayda sağlayan sanata odaklandığını ve her zaman insanların yaşamlarına zevk ve 
fayda getiren şarkıyı, mükemmel hale getirmenin yollarını aradığını söyledi.  
Sanatın halkların yaşamında yüce bir dil ve güzel bir yere sahip olduğunu,  bir milleti tanımak istiy-
orsak sanatına bakmamız gerektiğini, sanatın halklar arasında tanışma ve kaynaşma için bir bağlantı 
kurduğunu vurguladı. 
Ahmet Şükri Türkiye'deki, yerli halkın ve Suriye halkının sanatından faydalanabilmesi ve iki kardeş 
halk arasında bir uyum ve barış aracı olabilmek için tüm uzmanlığını ve sanatsal yaratıcılığını herkese 
sunmaya çalıştığını belirtti. Bize iki ülke arasındaki şarkı ve melodilerdeki benzerliklerden birkaç 
örnek verdi. Mesela ‘Kaduka Elmeyas’ ve ‘Ada sahillerinde bekliyorum’, ‘Hizzi mehremtek’ ve ‘Sal-
la mendilini’, ’Gazali gazali’ ve ‘Üsküdar'a gideriken’, ‘Bint Elşelebiyeh’ ve ‘Böyle gelmiş böyle 
geçer vb. şarkılar. Bu aslında teknik, sanatsal, entelektüel ve sosyal yakınlığımızın boyutunun da 
göstergesidir.
Kesin olan şey, her iki halkın birbirlerinin sanatından yararlanmasıdır. Bu aralarındaki uyumun ve 
işbirliğin bir örneğidir.  Ahmet Şükri de Türkiye'deki uyum sürecini kolaylaştırmaya çalışan san-
atçıların harika bir örneğidir. Daha önce bahsettiğim bu tür şarkıları karıştırarak Türk, Suriyeli veya 
ortak konserlerde "düet" şeklinde sunması iki taraftan da hoş karşılandı ve güzel bir etki yarattı.
Türkiye'deki Suriyeli sanatçıların karşılaştığı zorluklardan bahseden Ahmet Şükri, hiç kimsenin bu 
ortak sanat eserlerini desteklemeye çalışmadığını ve sanatçıların bu tür eserleri yapmak için kişisel 
çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Mesela Ahmet Şükri, Türk meslektaşı Muhammed Akif  ile bir-
likte yakında çıkacak olan ortak bir proje üzerinde çalıştığını, daha önce de Türk müzisyenlerle ortak 
işler yaptığını ve özellikle de Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrencilerin festivallerinde birden 
fazla konserde bulunduğunu söyledi . Türk sanat camiasında bulunmaya çalıştığını, Suriye şarkıları ve 
sanatı için elinden gelenin en iyisini yaptığını, sanatsal sahnedeki varlığını sürdürmeye devam ettiğini 
aktardı. Ayrıca Türk sanatçılarla devamlı iletişim kurduğunu, Türklere örnek olmak ve ülkelerinde 
doğru şekilde sanatını tanıtmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.
Şükri, Sanatın bir olduğunu ve sanatçıların dünya çapında birbirine benzediğini ve sanatçının san-
atında sevgi ve barışa odaklanması gerektiğini, böylece bu insanların kalbine ulaşabilir ve yaşamları 
üzerinde olumlu bir etkisi olabilir, dedi.
Gaziantep'te müzik ve şarkı söylemek için kurduğu ‘Dar Al-Funun’ hakkında konuşan Ahmet Şükri, 
Suriyeli ve Arap sanatçıları tek bir yerde bir araya getirmeye çalışmaları gerektiğine inanıyor. Bu 
yüzden Dar Al-Funun'nu kurmak istedi. Projenin bazı Türk kardeşleri tarafından desteklendiğini, 
özellikle de manevi olarak destekleyen Bülbülzade Vakfı her zaman yanlarında oldu. Vakıf yardımı ile 
kurulan Dar Al-Funun,  onun aracılığıyla Türk kardeşler arasında birden fazla ortak çalışma sundular 
ve bu iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin güzel bir ifadesi ve onurlu bir örneğidir.
Dar Al-Funun teknik danışmanı olan Baraa El-Sayyid ile farklı bölümlerin görev ve sorumluluklarını 
kendi uzmanlık alanlarına göre paylaşan Türk ve Suriyeli hocalar ile işbirliği içinde olduğunu, şarkı 
söylemek için ve tüm müzik enstrümanlarını çalmak için farklı bölümler var olduğunu, gurbetteki 
gençlere akademik olarak yararlı müzik öğrenmeleri için mümkün olduğunca çok yardım etmeye 
çalıştıklarını ve dağılmamak için gurbetteki gençlerin bir arada toparlamaya çalıştığını bu yüzden 
onlar için Müzik Sanat Enstitüsü'nü kurduklarını ifade etti.  Böylece Dar Al-Funun Müzik ve Şarkı 
Enstitüsü'nü kurdu. Aynı zamanda Halep'te ‘Tarab'ın aşıkları’ adlı bir ekibi olduğunu, orada sanatı, 
müziği ve şarkı söylemeyi seven birçok genç öğrenci ile birlikte çalışmalar yürütülüyor.
Ahmet Şükri, her zaman gençleri teşvik eder çünkü onlar hayata umut getirir ve gurbette olsak bile 
umuttan vazgeçmemeliyiz. Yerimizde beklememiz değil, çalışmamız gerekiyor. Sanat, barış ve insan-
lık yükünü taşıyabilen, umut vaat eden ve saygı duyulan gençlikten ümitli olduğunu belirtti.
Görüşmenin sonunda Türk devletine, yerlerinden edilen Suriye halkını ülkelerinde barındırdıkları 
ve misafirperverlikleri için Türk halkına teşekkür etti, özellikle de sanatsal projesine destek veren 
Bülbülzade vakfına şükranlarını sundu.  
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"أحمد شكري" أصالة الزمن الجميل

محمد سامر أبرص
Muhammed Semir Abras

"Ahmet Şükri" Güzel Zamanın Özgünlüğü

صحفي وكاتب سوري
Suriyeli Gazeteci Yazar
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Suriye ve Suriye’deki devrimimiz uğruna Suriyelilerin bulunduğu birçok Avrupa ülkelerinde, Suriye’nin Suvey-
de, Daraa, İdlib ve Suriye’nin özgürleştirilmiş diğer şehirlerinde özgür insanların, gösteri ve eylem düzenleyerek 
sivillerin korunmasını ve Esad rejiminin hesap vermesini talep ettikleri yüzlerce gösteri gerçekleşmiştir. 
Özgürler / devrimciler devrimin sesini ve hedeflerini dünyaya duyurmak için uluslararası bazda düzenlenen et-
kinliklerinden yararlanmaktadırlar. Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü, Uluslararası Mülteci 
Günü, Adalet Günü ve benzeri etkinliklerinde devrimciler seslerini Birleşmiş Milletlere duyurmuşlardır. Bu 
sayede Suriye’de Esad hapishanelerinde tutukluların akıbetini öğrenmek, durumlarına acil müdahale etmek ve 
katliamları kınamak için çağrıda bulunmuşlardır. Artı Esad ve mezhepçi milislerin Suriye halkına karşı işlemiş 
olduğu suçlarını kutsayıp Siyonist ve Amerikan baskısı altında sustuğu için bunu Birleşmiş Milletler ’in alnında 
kara bir leke olarak kalacağını vurgulamışlardır. 
Özgür Suriyeliler, Türkiye'de dünya mülteciler gününde İstanbul, Bursa, Kayseri, Adana illerinde adaletin sağlan-
ması için gösteri düzenleyip Sezar yasasının uygulanmasını talep etmişlerdir.  Böylece   Esad rejiminin suçlarını 
kınadılar ve ortadan kayıp olan tutukluların resimlerini taşıyarak serbest bırakılmalarını istemişlerdir.   
Rusya, İran ve mücrim Esad rejimin, Suriye halkına karşı işlemiş olduğu suçları iletmek için Avrupa’nın Fransa 
( Lyon – Paris) İsveç, Hollanda, Avusturya ve Almanya'da gösteriler düzenlemişlerdir.  Gösteriler aynı şekilde 
İdlib şehir merkezinde, kırsal bölgelerde düzenledikleri gösterilerle Esad hapishanelerindeki binlerce tutuklunun 
akıbetini açıklamaya çağırmışlardır.
Esad'ın kontrolü altındaki bölgelerde gösteri çağrılarının yaygınlaşmasıyla birlikte Suveyde, Şam, Haseke, 
Masyaf ve Tartus'ta Esad karşıtı sloganlar ve fotoğraflar sosyal medya da dolaşmaya başladı. Dara, Şam ve 
Meraba bölgelerinde İdlib özgür halkını desteklemek için tekbirler sesleri yeniden yükselirken iktidar ne kadar 
sürerse sürsün Suriye tiranı Esad,  rejimi ve mutlaka yıkılacağı seslendirilmiştir. Suriye’ye halkı “Suriye halkı 
birdir.”  “Ya Allah irhal irhal  Ya Beşar / Defol ey Beşar”  ve benzeri sloganları yeniden haykırmaya başlamıştır.    

Hama / Salamiya şehrinde devrimciler, rejim karşıtı gösteriler düzenleyerek Esad zindanlarında bulunan tutuk-
luların serbest bırakılmasını talep etmişlerdir. Halk,  Beşar Esad'ın fotoğraflarını pislikle bulaştırıp, 2011 yılında 
Salamiye şehrinde Esad’ın fotoğrafını parçaladığı gibi yeniden Rejimin gönderdiği Esad’ın fotoğraflarını parça-
layıp çöpe atmaya başlamışlardır. 
Son günlerde Suveyde gençleri, Esad rejimine yönelik gösteriler düzenleyerek kötüleşen yaşam ve ekonomik 
koşulları ve Esad rejimin yaptığı yolsuzlukları protesto edip tepkilerini ortaya koymuşlardır. 
İşgal altındaki Golan / Mecid Şems’te Suveyde halkını desteklemek üzere halk ilk kez rejim karşıtı gösteri düzen-
lenmiştir.  Suveyde’de değişim talep eden, kötüleşen ekonomik durumu kınamak için protesto düzenleyen halk, 
Suriye rejiminin güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Nitekim tutuklananlar olduğu gibi şiddette 
maruz kalanlar da olmuştur. 
Suveyde’de özgürlükçü ve barışçıl göstericiler, Suriye’de rejimin başı Beşar Esad'ın iktidardan ayrılmasını iste-
mekle birlikte aynı zamanda Suriye lirasının değer kaybetmesi, ülkede ekonomik krizin meydana gelmesive 
yaşam koşulların tamamen kötüye gitmesi de protesto edilmektedir.  Ayrıca rejime karşıtı gösteriler sırasında 
gençlerin derdest edilerek güvenlik güçleri tarafından tutuklanmalarına karşı da halk gösteri düzenlemiştir. 
Suveyde’de halk, ürün fiyatların yükselmesi ve yaşam koşulların açlık sınırın altına inmesi nedeniyle  “Yaşamak 
istiyoruz" sloganı altında gösterilerine devam ederek  bunu protesto etmiştir. 
Protestocuların attığı sloganlara bakıldığında politik ve siyasi taleplerin olmadığı daha ziyade baş gösteren 
dayanılmaz yoksulluk olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Suveyde kentinde göstericiler Suriye lirasının değerinin düşmesi, gıda fiyatların yükselmesinden kaynaklanan 
krizlerin alevlenmesi nedeniyle valilik binasının önünde toplanmıştır. Protestocular, Suveyde’nin kuzeyinde  Şe-
hbe, Tartus, Salmiye, Hama, Humus Dera ve Lazkiye’de  "yaşamak istiyoruz”  “uyumayın”  “haysiyet bilinciyle”  
şeklinde yazılı pankartlar taşıyarak rejimi protesto etmeye devam etmişlerdir. 
Suveyde kentindeki valilik binasının önünde toplanan kadınlar Suriye rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 
tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için oturma eylemi düzenlemişlerdir.  Oturuma katılan kadınların çoğu 
tutuklu akrabalarının serbest bırakılması için "tutukluları istiyoruz", "erkek kardeşimi istiyorum" “gençlerimizi 
istiyoruz" gibi pankartlar açmışlardır. 
Gözaltında tutulan Beşar  Tarabayh'ın kız kardeşi Faiza Tarabayeh tutuklanmıştır. Bu nedenle bir hafta önce 
kardeşinin tutuklanması üzerine valilik binasının önünde oturma eylemi düzenlemiştir. Kardeşinin gözaltında 
tutulması son bulmaması halinde kendini yakacağını belirtmiştir. Oturma eylemi sürürken Suveyde’nin kanaat 
önderleri gösteri düzenleyen gençlerin serbest bırakılması için rejimle müzakerelere devam ederken kanaat önder-
leri şöyle demişlerdir: “Eğer aksi bir durum olursa Suveyde ve köylerinde gösteriler büyüyerek yayılacaktır.”  Re-
jim de göstericileri serbest bırakacağı yerde  güvenlik birimleri aracılığıyla tutukluları Şam'a götürülüp Şam’daki 
terör davalarına bakan mahkemeye sevk etmiştir.  B da durumun daha da kötüleşeceğini göstermektedir.
Suveyde’deki Barışçıl Gençlik Hareketi Oluşumu, tutuklular serbest bırakılana kadar gösterilere devam edece-
klerine dair bir açıklama yapmıştı. Barışçıl Gençlik Hareketi Oluşum’unun açıklamaları müzakerelerin başarısız 
olmasından sonra gelirken rejim tutukluların serbest bırakacağına dair söz vermiştir.
Göstericiler, barışçıl kalma hususunda bağlılıklarını ve toplumun huzurunu korumak için geçici olarak sokaktaki 
gösterilerine ara verdiklerini açıklamakla birlikte barışçıl gösterilerin bastırılmasına katkıda bulunan ve sosyal 
kriter ve geleneklerin dışında onlara saldıran herkesten sosyal sorumluluk talep etmişlerdir. 
Ayrıca açıklamada, tutukluların serbest bırakılması için özgür avukatların, din adamların ve sivil toplum organ-
ların,  güvenlik birimlerine baskı yapmalarını talep etmişlerdir. Meydanların göstericilere ait olduğunu, gasp 
edilmiş hakları teslim edilmediği taktirde tekrar gösteri düzenlemek için yakında bir tarih belirleyeceklerini 
açıklamışlardır.
Rejim, Suriye devrimin başından şimdiye kadar barışçıl sivil gösterileri doğrudan hedef alarak binlerce sivilin 
ölümüne ve ortadan kayıp olmasına yol açtığı halde Suveyde’ deki göstericilerin bir kısmını serbest bırakmıştır. 
Suveyde'de rejime karşı protesto yapan ve gösteri düzenleyenler,  tutuklular serbest bırakılmadıkça ve yaşam 
koşulları düzelmedikçe  gösterilere devam edeceklerine dair açıklamada bulunmuşlardır.  
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مــن أجــل ســوراي ومــن أجــل ثورتنــا مظاهــرات ووقفــات لألحــرار يف الداخــل الســوري احملــرر، ويف عــدد مــن املــدن الرتكيــة واألوربيــة 
الــيت يتواجــد الســوريون فيهــا ، وخــروج املئــات مبظاهــرات هتفــت للســويداء ودرعــا وإدلــب واملــدن الســورية الثائــرة وطالبــت حبمايــة 

املدنيــن وحماســبة نظــام األســد.
اســتغل األحــرار كل املناســبات العامليــة إليصــال صــوت الثــورة وأهدافهــا لشــعوب العــامل )اليــوم العاملــي ملســاندة ضحــااي التعذيــب 
-  اليــوم العاملــي لالجئــن- يــوم ألجــل العدالــة( وطالبــوا فيهــا األمــم املتحــدة ابلتدخــل ملعرفــة مصــري املعتقلــن ومندديــن ابلصمــت 
عــن اجملــازر الــيت تــدث يف ســجون األســد، مؤكديــن أن جرائــم األســد ســتبقى وصمــة عــار يف جبــن األمــم املتحــدة الــيت ابركــت 

كل جرائمــه وجرائــم عصاابتــه ومليشــياته الطائفيــة وصمتــت عنهــا بضغــط صهيــوين أمريكــي أممــي. 
يف تركيــا خــرج الســوريون األحــرار يف عــدد مــن املــدن الرتكيــة يف يــوم الالجــيء  ونظمــوا وقفــات ألجــل العدالــة يف )اســطنبول - 
بورصة - قيصر- أطمة( وطالبوا  بتنفيذ قانون قيصر ونددوا جبرائم نظام األســد ومحلوا صور الشــهداء الذين قتلوا يف معتقالته، 

مــع صــور املعتقلــن الذيــن ال يــزال مصريهــم جمهــوال.
ويف غالبيــة املــدن الفرنســية يف ليــون – ابريــس ويف الســويد وهولنــدا والنمســا وأملانيــا عــدة وقفــات لألحــرار، لتعريــف الشــعوب 

األوربيــة مبــا جيــري يف ســوراي علــى يــد روســيا وإيــران والنظــام األســدي اجملــرم.
وخرجــت مظاهــرات يف بلــدات عــدة بريــف إدلــب الشــمايل ويف مدينــة إدلــب ويف كافــة القــرى والبلــدات الســورية احملــررة طالبــت 

ابلكشــف عــن مصــري آالف املعتقلــن يف ســجون األســد.
ومــع انتشــار الدعــوات للخــروج مبظاهــرات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة أســد علــى غــرار مــا جيــري يف حمافظــة الســويداء، تــداول 
انشــطون ســوريون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي صــوراً لشــعارات مناهضــة لنظــام أســد يف خمتلــف مناطــق ســيطرته، ســواء 

بدمشــق أو احلســكة أو مصيــاف أو طرطــوس.
ورجعــت التكبــريات بدرعــا  مــن خــالل مظاهــرات غاضبــة يف )درعــا البلــد وبصــرى الشــام ومعربــة( تضامنــاً مــع الصنمــن وإدلــب 
توعــدت نظــام األســد وأفرعــه األمنيــة، مــرددة )البقــاء لطاغيــة الشــام مهمــا طــال األمــد - واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد 

- وايهلل ارحــل ايبشــار(.
وكمــا عــّودان أحــرار مدينــة الســلمية مبحافظــة محــاة فقــد خرجــوا مبظاهــرات اندوا فيهــا إبســقاط النظــام وطالبــوا ابإلفــراج عــن 
املعتقلــن، ولّطخــوا صــور بشــار األســد ابألوســاخ، وقــد ســبق أن مــزق املتظاهــرون صــور أســد يف مدينــة الســلمية عــام 2011 

وعنــد حماولــة النظــام نشــر صــور مــرة أخــرى بعــد ســنة مت رميهــا ابلدهــان والفضــالت.
وتتزامــن التحــركات ضــد نظــام أســد مــع املظاهــرات الــيت تشــهدها مدينــة الســويداء أبعــداد كبــرية مــن أبنائهــا خــالل األايم املاضيــة، 

وذلــك احتجاجــاً علــى تدهــور األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة، واملطالبــة إبســقاط نظــام أســد.
الثائــرة ومنــددة  للمحافظــات  كمــا خرجــت مظاهــرة يف "جمــدل مشــس" ابجلــوالن احملتــل ضــد نظــام األســد ألول مــرة أتييــداً 

الســويداء. ألهــايل  القمعيــة  النظــام  مبمارســات 
ويف الســويداء هامجــت قــوات األمــن التابعــة للنظــام الســوري املتظاهريــن واعتقلــوا عــدداً ممــن خرجــوا يف إطــار احتجاجــات متواصلــة 

للمطالبــة ابلتغيــري والتنديــد بتدهــور الوضــع االقتصــادي.
املظاهــرات الســلمية يف مدينــة الســويداء طالبــت ابحلريــة ورحيــل رأس النظــام الســوري بشــار األســد، وأتيت املظاهــرات بعــد اهنيــار 
ســعر صــرف اللــرية الســورية، وســوء األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية يف البــالد، وتصاعــدت املظاهــرات رداً علــى اعتقــال عناصــر 

أمــن النظــام الســوري شــاابً خــالل مظاهــرة ســابقة يف املدينــة.
وتواصلت املظاهرات يف حمافظة الســويداء تت شــعار "بدان نعيش"، احتجاجاً على ارتفاع األســعار وتدهور األوضاع املعيشــية 
إىل حــد العــدم، وســط التــزام املشــاركن ابلشــعارات "املطلبيــة، واالبتعــاد عــن الشــعارات السياســية"، وأتكيــدات أبن "الفقــر" هــو 

الســبب وراء هــذه املظاهــرات.
وكانــت املظاهــرات يف مدينــة الســويداء خرجــت وجتمعــت أمــام مبــى احملافظــة بســبب تفاقــم األزمــات املعيشــية النامجــة عــن التدهــور 
احلــاد يف قيمــة اللــرية الســورية وارتفــاع األســعار، وامتــّدت إىل مدينــة شــهبا مشــال الســويداء، حيــث رفــع املشــاركون أرغفــة خبــز كتبــوا 

عليهــا »بــدان نعيــش«، وهتفــوا لطرطــوس والســلمية ومحــاة ومحــص ودرعــا والالذقيــة ودمشــق: »ال تنامــي تعــي شــويف الكرامــة«.
كمــا اعتصمــت عــدد مــن النســاء أمــام مبــى احملافظــة يف مدينــة الســويداء ، للمطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــن بعــد خروجهــم يف 

مظاهــرات مناهضــة للنظــام الســوري.
والنســاء املشــاركات يف االعتصــام معظمهــن مــن أقــارب املعتقلــن، رفعــن الفتــات تطالــب إبطــالق ســراحهم، مثــل "بــدان املعتقلــن" 

و"بــدي خيــي" و"بــدان شــبابنا كلهــن".
 وكانــت فايــزة طربيــه شــقيقة املعتقــل بشــار طربيــه،  تظاهــرت منــذ أســبوع أمــام مقــر احملافظــة إثــر اعتقــال شــقيقها ، مهــددة إبحــراق 

نفســها يف حــال بقــي حمتجــزاً.
وجــاء االعتصــام بعــد فشــل املفاوضــات غــري املباشــرة مــع النظــام عــر وجهــاء مــن الســويداء، أنــذروا النظــام خالهلــا بضــرورة اإلفــراج 
عــن املعتقلــن وإال فستنتشــر املظاهــرات يف كل مــدن وقــرى الســويداء، وبــدل ذلــك قــام النظــام عــر أجهزتــه األمنيــة بتحويــل 

املعتقلــن إىل دمشــق، ممــا فاقــم وضعهــم أكثــر ألنــه قــد يــؤدي إىل تويلهــم حملكمــة اإلرهــاب بدمشــق.
 وأصــدر "شــباب احلــراك الســلمي" يف الســويداء ، بيــاانً أكــدوا فيــه نيتهــم االســتمرار ابلتظاهــر بعــد طلبــات ابلتهدئــة بغيــة اإلفــراج 

عــن املعتقلــن، وقــد جــاء بياهنــم بعــد فشــل املفاوضــات والوعــود ابإلفــراج عــن املعتقلــن.
وشــدد البيــان علــى متســك املتظاهريــن بســلميتهم وعلــى نيتهــم العــودة إىل الشــارع الــذي ابتعــدوا عنــه مؤقتــا حفاظــاً علــى الســلم 
عــن األعــراف والتقاليــد  لــكل مــن ســاهم بقمــع املتظاهريــن والتهجــم عليهــم خارجــاً  األهلــي، وطالبــوا ابحملاســبة االجتماعيــة 

االجتماعيــة.
 كمــا طالبــوا يف البيــان، مبســامهة احملامــن األحــرار واهليئــات الدينيــة واالجتماعيــة عــر الضغــط علــى األجهــزة األمنيــة مــن أجــل 
للعــودة للتظاهــر مــن أجــل اســتكمال املطالبــة  اإلفــراج عــن املعتقلــن، وأكــدوا أن الســاحات هلــم، وســيحددون موعــداً قريبــاً 

حبقوقهــم.
وقــد اســتجاب النظــام مرغمــاً وأطلــق ســراح عــدد مــن معتقلــي مظاهــرات الســويداء رغــم اعتمــاده منــذ بدايــة الثــورة اســتهداف 
املدنيــن الســلمين بشــكل مباشــر وعمــل علــى تغييبهــم يف املعتقــالت، ويرجــح أن تــزداد االحتجاجــات ضــد النظــام يف الســويداء 

الحتجــازه بقيــة املعتقلــن، مــع اســتمرار تدهــور االوضــاع املعيشــية. 
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ينطلق التصور الروســي، والغريب عموًما، لســكان ســورية، واملنطقة برمتها، من اعتبارهم جمموعة شــعوب وأقوام غري متجانســة، وعليه 

يتــم التعامــل معهــم كمكــوانت وطوائــف، وهــي نظــرة عــدا عــن كوهنــا قاصــرة وغــري دقيقــة، ال خيفــى علــى أي مطلــع، أهنــا تســاهم يف 

تزكيــة االحــرتاب الداخلــي، وتعمــق االنقســام اجملتمعــي، الــذي تغذيــه وتدعمــه، تلــك الــدول، أبشــكال خمتلفــة، ومبــا ميكنهــا مــن النفــاذ 

إىل عمــق بنيتــه، واللعــب يف اســتقراره وأمنــه، الــذي أصبــح خمرتقًــا بــال حــدود، تقيًقــا ملصاحلهــا االســرتاتيجية.  

الشــك أن ســنوات الثــورة املاضيــة، يف املقابــل، كشــفت عــن عمــق األزمــة اجملتمعيــة الــيت عملــت عليهــا وكرســتها سياســات نظــام 

الطغيــان واالســتبداد، جلهــة معظــم املكــوانت، الــيت أدى ابحملصلــة فشــل بنــاء الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة إىل تصينهــا وإكســاهبا املناعــة 

الوطنيــة املطلوبــة.

أتــى اللقــاء الروســي مــع شــخصيات علويــة، مؤثــرة، يف الشــتات، يومــي 15_ 16حزيــران/ يونيــو املاضــي، ضمــن هــذا اإلطــار، ووفــق 

هــذا الفهــم، بدعــوة مــن )مركــز احلــوار االنســاين( لتســهيل "التفاعــل بــن الطرفــن"، وبعيــًدا عــن اللغــط الــذي ســاد حــول تســريب حمضــر 

االجتمــاع واخلــالف علــى دقتــه، البــد مــن تســجيل عــدة مالحظــات: 

1_ رغــم أتكيــد اجملتمعــن مــن الطــرف العلــوي أهنــم ســوريون أواًل، وأن "العلويــة" هويــة فرعيــة، فإنــه منزلًقــا خطــريًا تقــع فيــه أي جمموعــة، 

أو مكــون ســوري، حــن يقبــل أن يتعامــل معــه اآلخــرون مبوجــب هويــة دون وطنيــة، وخــارج وحــدة اجملتمــع وقــواه السياســية الفاعلــة.

2_ هــذا احلــوار ليــس األول مــن نوعــه، إذ ســبقته حــوارات مشــاهبة مــع أطيــاف أخــرى، وعلــى أســاس اهلــوايت الفرعيــة، وبعضهــا 

ذهــب إىل حــدود االســتقواء ابخلــارج وطلــب "تقريــر املصــري" أو "الفيدراليــة"، وهــو مــا يهــدد اجلميــع ويغرقهــم، ولــن جيلــب ألي مكــون 

األمــن واالســتقرار، واالســتقالل والنجــاة.

3_ مــن حــق أي مكــون احلديــث عــن هويــة فرعيــة ثقافيــة، خاصــة، إن وجــدت، وجــاز احلديــث عنهــا خبصائــص ومســات معينــة، 

ولكــن مــن اخلطــأ التفــاوض مــع أي جهــة خارجيــة تــت هــذا العنــوان، مهمــا كانــت نــوااي املفاوضــن وصدقيتهــا، وحنــن هنــا ال نشــكك 

أبحــد، وال خنــون أو نتهــم.

4_ مــن املــؤمل واملؤســف أن يصبــح لــكل مكــون مظلوميتــه اخلاصــة املزعومــة، وســرديته املختلقــة، خــارج املظلوميــة الوطنيــة الشــاملة، 

ودون النظر مبجرايت ســنوات الثورة األخرية وما كشــفته عن حماوالت تغيري البنية الســكانية، لصاحل مشــاريع وخطط عابرة للحدود.

5_ إن العدالــة االنتقاليــة ممــر إجبــاري ينصــف اجلميــع، ويضــع أســس بنــاء دولــة القانــون والعدالــة واملواطنــة، الــيت مبوجبهــا ســينتفي أي 

حديــث عــن مظلوميــات خاصــة، واهتامــات هلــذا الطــرف أو ذاك، ابلتقصــري والتبعيــة، واالحلــاق وااليغــال ابلــدم الســوري.

6_ إقــراران أبننــا جمتمــع متعــدد طائفيًــا ومذهبيًــا، وقوميًــا، ال يعطــي احلــق ألحــد منــا أن يرتــد إىل طائفتــه، ليلــوذ فيهــا، ويتحصــن هبــا، 

ــا يعــي أنــك عابــر للطوائــف، وخــارج هــذا الســلوك  ويتحــول إىل مدافــع عنهــا، ويف الوقــت ذاتــه يتشــدق ابلوطنيــة، فــأن تكــون وطنًي

والثقافــة والتفكــري.  

7_ أتــت النــدوة الــيت نظمهــا مالــك ومديــر موقــع "كلنــا شــركاء" أميــن عبــد النــور، يــوم 30_ 06 املاضــي، مــع بعــض ممــن شــاركوا يف 

اللقــاء مــع ســريغي ميتوشــن، الســكرتري األول للبعثــة الروســية الدبلوماســية الدائمــة، يف جنيــف، التابعــة لألمــم املتحــدة، لتصــب الزيــت 

علــى النــار حــن احلديــث عــن جمــرايت األزمــة الســورية، وتصويــر بعــض مراحــل الصــراع أنــه طائفــي، مبعــى مــا، وهــو مــا يكشــف عــن 

عمــق املخــزون الطائفــي، وارتفــاع منســوبه، يف الســنوات األخــرية، يف نفــوس وثقافــة الكثرييــن، وهــذا الفهــم، لألمانــة والدقــة رفضــه أحــد 

املشــاركن مــن محلــة "اهلويــة الفرعيــة"، العلويــة، مــا جيعلنــا نؤكــد أن هنــاك وعًيــا وطنًيــا حقيقًيــا، لــدى الكثرييــن، مــن مجيــع املكــوانت 

والطوائــف ميكــن البنــاء عليــه يف ســورية املســتقبل الــيت نريــد.

8_ إن احلديــث عــن النســب والتناســب يف احلالــة الوطنيــة اجلامعــة مقتــل للجميــع، وكثــري مــن املفاهيــم جيــب تصحيحهــا، والعديــد مــن 

املصطلحــات جيــب ضبطهــا، عنــد احلديــث عــن أكثريــة وأقليــة، فهمــا ليســا أرقاًمــا وأعــداًدا يف معادلــة حســابية، بقــدر مــا مهــا تنوعــات 

وطنيــة، يف عمليــة اترخييــة طويلــة ومتشــابكة كانــت، وجيــب أن تبقــى، مصــدر ثــراء، ومثــااًل للتعايــش والتعــدد يف إطــار الوحــدة الوطنيــة.

9_ القلــق واخلــوف مــن املســتقبل جيــب أن يدفــع كافــة املكــوانت، مبــا فيهــم أصحــاب "اهلــوايت الفرعيــة"، "القاتلــة"، ملراجعــة خطاهبــا، 

وســلوكها، واإلقــرار أبخطائهــا، والكــف عــن تصويــر جمــرايت الســنوات املاضيــة، بطابــع )اإلرهــاب الســي( ليــس ألن ذلــك نقيــض 

الوطنيــة اجلامعــة، وفقــط، بــل ألنــه خــارج ســياق األحــداث وترتيبهــا الزمــي، وعوامــل صناعتهــا، وألن هــذا املنحــى كان مرفوًضــا مــن 

اجلميــع إال مــن أصحابــه، وال جيــوز إلصاقــه أبي فئــة أو مكــون.

10_ إن األطروحــات املتعلقــة بشــكل الدولــة، فيدراليــة، ال مركزيــة، أو أي شــكل آخــر مطــروح، جيــب أن ال يكــون اســتباقًيا، ومــن 

خــالل حــوار أو تفــاوض مــع اخلــارج، إمنــا مــن خــالل حــوار وطــي )ســوري_ ســوري( يف ســياق عمليــة سياســية وطنيــة صرفــة، عنواهنــا 

االنتقــال بســورية إىل دولــة مواطنــة وتعدديــة دميقراطيــة، تُعلــي مــن شــأن اإلنســان وقيمــه وحقوقــه.

Suriye ve tüm bölge sakinleri hakkındaki Rus ve genel olarak Batı algısı;
bir grup heterojen / karışık halk ve ulus olduğu şeklindedir.Bu nedenle Suriye halkı onlar tarafından bir 
takım gruplar ve mezhepler olarak muamele görmektedir. Konuya vakıf olan herkes bunun iç savaşı 
temize çıkarma ve toplumsal bölünmeyi derinleştirme çabalarına katkısı olan ve bu çabaları destekley-
ip besleyen yanlış ve yetersiz bir bakış açısı olduğunu bilir. Bu ülkeler, çeşitli biçimlerde ülke yapısının 
derinliğine nüfuz edebilmeleri ve stratejik çıkarlarına ulaşmak için istikrar ve güvenliğiyle rahatlıkla 
oynayabilmeleri için bu algıyı oluşturmuşlardır. 
Kuşkusuz buna karşılık devrimin geçen yılları, despot ve zorba rejimin oluşturduğu ve derinleştirmek 
için çaba harcadığı toplumsal krizi ortaya çıkarmıştır.  Nitekim Rejimin bu halkları bölme ve toplumsal 
kriz çıkarma çabası, neticede demokratik bir ulusal devletin inşa edilmesini engellemiştir. 
İnsani Diyalog Merkezi'nin daveti üzerine Rusya'nın 15-16 Haziran'da diasporadaki etkili Aleviler-
le buluşması bu çerçeve ve anlayış doğrultusunda gerçekleşmiştir. Nitekim "iki taraf arasındaki et-
kileşimi" kolaylaştırmak ve toplantı tutanaklarının sızdırılması ve doğruluğu konusundaki anlaşma-
zlıkla ilgili kafa karışıklığını bertaraf etmek için birkaç notun kaydedilmesi gerekmektedir. Şöyle ki:
1-Aleviler partisinin, önce Suriyeliler olduklarını ve "Alevilerin" bir alt kimlik olduğunu onaylamasına 
rağmen, başkalarının onunla ulusal kimlik, toplumun birliği ve mevcut siyasi güçleri dışında başka bir 
zeminde ilişki kuracağı kabul edildiğinde, bu herhangi bir Suriyeli grubun veya bileşenin içine düştüğü 
tehlikeli bir kaygan zemindir.
2- Bu diyalog türünün ilk örneği değildir. Zira daha öncede diğer gruplar ve alt kimlikler benzer di-
yaloglar kurmuşlardır. Bazıları sınırları zorlayarak bağımsızlık,  "kendi kaderini tayin" etme hakkı 
veya "federalizm" e dair arzularını yurt dışında arayıp talep etmişlerdir. Kaldı ki bu;herkesi tehdit eden, 
boğan ve hiçbir gruba güvenlik, istikrar, bağımsızlık ve hayatta hakkı vermeyen bir girişimdir. 
3—Suriye’yi oluşturan her bileşen, özellikle varsa kültürel bir alt kimlik hakkından söz etmeye hakkı-
na sahiptir ve bu konuda belirli özellikler ve isimlerden söz edebilir.  Lakin müzakerecilerin niyetleri 
ve güvenilirliği ne boyutta olursa olsun, bu başlık altında herhangi bir dış güçle pazarlık yapmaları 
yanlıştır.Kaldı ki biz kimseden şüphe etmiyor, kimseyi de ihanetle  de suçlamıyoruz.
4- Devrimin son yıllarının seyrine ve sınır ötesi projeler ve planlar doğrultusunda nüfus yapısını 
değiştirme girişimleri hakkında nasıl bir durum ortaya çıkardığına bakmadan, her bir bileşenin, 
kapsamlı ulusal adaletsizlik dışında maruz kaldığını iddia ettiği adaletsizlik söylemine ve uydurma 
hikayesine sahip olması acı verici ve talihsiz bir durumdur.
5- Geçiş süreci adaleti; yönetimi altında her iliştirilmiş, varsayılan, göreceli ve Suriye kanıyla değer 
kazandırılan güya maruz kalınan özel adaletsizlik ve suçlama söyleminin reddedildiği, herkese adil 
davranacak olan bir hukuk, adalet ve ulusal devleti kurmanın yol haritası için varlığı zorunlu olan bir 
unsurdur. 
6- Birçok grup, mezhep ve millete sahip bir toplum olduğumuzu kabul etmemiz, hiçbirimize grubu-
muza geri dönme, içinde barınma, onun tarafından korunma ve onun savunucusu olma hakkını verme-
mektedir. Kaldı ki biz aynı zamanda vatansever olduğumuzu savunuyoruz. Vatansever olmak demek, 
bu davranış, kültür ve düşünce dışında her mezhebe sahip çıkmak durumunda olduğumuz anlamına 
gelmektedir. 
7-"Hepimiz Ortağız" adlı internet sitesinin sahibi ve yöneticisi olan Eymen Abdünnur , 06.30.2020 tar-
ihinde  Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Rus daimi diplomatik misyonunun ilk Sekreteri Sergey Mi-
tushin ile toplantıya katılanlardan bir kısmı ile birlikte geldi. Suriye krizinin gidişatından ve çatışmanın 
bazı aşamalarından mezhepsel bir söylem ile bahsederken ateşe benzinle gitmiş oldu. Bu, mezhepsel 
birikimin derinliğini ve son yıllarda birçok kişinin kalbinde ve kültüründe seviyesinin yükseldiğini 
ortaya koymaktadır.Kaldı ki bu durum dürüstlük ve doğruluk anlayışın bir göstergesi olarak, Alevilerin 
“Alt Kimlik” kampanyasından bir katılımcı tarafından reddedildi. Nitekim arzuladığımız Suriye Dev-
leti’nin ancak tüm bileşenler ve mezhepler üzerine inşa edilebileceği bir gerçektir. 
8-Ulusal dava söz konusu olduğunda oran ve orantılılıktan bahsetmek herkes için bir cinayettir ve bu 
bağlamda birçok terimin yeniden ayarlanması ve birçok kavramın düzeltilmesi gerekmektedir. Çoğun-
luk ve azınlıktan bahsederken, bunlar matematiksel bir denklemde sayılar ve rakamlar değil, bunlar 
uzun ve birbiriyle ilişkili tarihsel bir süreçte varlığını sürdüren ulusal varyasyonlardır. Bunlar u yurt 
dışında lusal birlik çerçevesinde bir zenginlik kaynağı ve bir arada yaşama ve çoğulculuk örneği olarak 
kalmalıdır.
9- Geleceğin kaygısı ve korkusu, "alt kimlikler", "katiller" de dahil olmak üzere tüm bileşenleri söylem-
ini, davranışını gözden geçirmeye ve hatalarını kabul etmeye zorlamalıdır. Artı son yıllarda yaşanan-
ları, Sünni terörizmin doğasını tasvir etmeyi bırakmalıdır. Bunu sadece evrensel vatanseverliğin tam 
tersi bir şey olduğu için değil,aksine, olayların bağlamı, kronolojik düzenlemeleri ve bunları yapmadan 
rol oynayan faktörlerin dışında olduğu içindir. Dahası bu eğilim sahipleri dışında herkes tarafından 
reddedilmesinden dolayıdır. Zira bu tutum herhangi bir kategoriye veya bileşene iliştirilemez. 
10- Devletin federal, ademi merkeziyetçi veya masadaki herhangi bir formun şekline ilişkin tezler 
provokatif  / tahrik edici olmamalıdır. Dış dünya ile diyalog veya müzakere yoluyla, daha ziyade, 
tamamen Suriye'nin insan ilişkilerini, değerlerini ve haklarını yükselten bir vatandaşlığa ve çoğulcu 
demokratik bir devlete geçişi olan tamamen ulusal bir siyasi süreç bağlamında ulusal (Suriye-Suriye) 
bir diyalog yoluyla olmalıdır.
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لقــد غــريت املبــادرة الرتكيــة يف البحــر املتوســط بتعــاون أنقــرة مــع احلكومــة الشــرعية الليبيــة املوازيــَن يف مشــال إفريقيــا. 
وهــو الوضــع الــذي كان بدايــة لتطــورات سياســية ســيدور اجلــدل حوهلــا لســنوات طويلــة مقبلــة، كمــا أنعــش الذاكــرة 
التارخييــة للمنطقــة. ولقــد أوضحــت يف املقــاالت الــيت كتبتهــا عقــب توقيــع االتفــاق بــني تركيــا وليبيــا أّن اجلميــع ســيعترب 

هــذا االتفــاق حتــدايًّ للعــامل كلــه وســيحرك اللوبيــات املعاديــة لرتكيــا.
إن املرحلــة احلاليــة تشــهد انتقــال التنافــس األمريكــي – الروســي يف البحــر املتوســط ومشــال إفريقيــا إىل بعــد جديــد، 
كمــا تظهــر الصــوالت االســتعمارية الفرنســية الــيت حتمــل طابًعــا نفســيًّا اترخييًّــا. لكــن األمــر ســاهم كذلــك يف إعــادة 

بنــاء دول املنطقــة لنفســها.
لــن يكــون مــن قبيــل املبالغــة أن نقــول إن حمــور تركيــا – ليبيــا – اجلزائــر – تونــس – املغــرب ظهــر ملواجهــة حمــور 
مصــر – قــربص اجلنوبيــة – إســرائيل – حفــرت الــذي تقــف فرنســا وراء حتريضــه وتدعمــه بعــض دول االحتــاد األورويب.

لقــد جــن جنــون فرنســا وهــي تــرى مســتعمراهتا القدميــة، الــيت مل تــرض ابريــس حــىت اليــوم عــن اســتقالهلا، تقــف جبانــب 
ليبيــا وتركيــا. وأمــا االختــالف يف اآلراء الــذي حــدث بينهــا وبــني بريطانيــا وإيطاليــا بشــأن سياســاهتا يف املنطقــة فقــد 

أصبــح أكــرب كابــوس ملاكــرون.
وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكتمــل فجــأة املســاومة املســتمرة منــذ وقــت طويــل بــني فرنســا واجلزائــر بشــأن إعــادة 
رفــات شــهداء اجلزائــر الذيــن عرضــت فرنســا مجامجهــم يف ابريــس، وكأّن ذلــك مــن قبيــل الشــطارة، بعــد أن قتلتهــم 
خــالل ســنوات االحتــالل. ففرنســا تبعــث رســالتني إبعادهتــا رفــات 24 شــهيًدا جزائــرايًّ متثــل دليــاًل علــى اجلرائــم الــيت 
ــا. تقــول رســالتها األوىل إهنــا تريــد فتــح صفحــة جديــدة يف مشــال إفريقيــا ابعتــذار مســترت  ارتكبتهــا قبــل 170 عاًم
علــى اجلرائــم الــيت ارتكبتهــا يف املاضــي ومــا يــزال أثرهــا ماثــاًل يف الذاكــرة. وأمــا الرســالة الثانيــة فإهنــا تذكــران، مــن 
خــالل إعــادة رفــات الشــهداء، ابلظلــم الــذي ارتكبتــه وأخــالق االســتعمار الــيت حتلــت هبــا. وهــي بذلــك هتــدد اجلزائــر 
وســائر دول املنطقــة األخــرى مــن خــالل تلوحيهــا ابلعصــا مــن حتــت الطاولــة وإميائهــا أبهنــا تســتطيع اللجــوء إىل الطــرق 

ذاهتــا جمــّدًدا عنــد احلاجــة.
ليــس مثــة تفســري آخــر إلمتــام مفاوضــات إعــادة رفــات الشــهداء املســتمرة منــذ 16 عاًمــا. وهــذه النتيجــة ال تتضمــن 
فقــط إعــادة رفــات 24 شــهيًدا، بــل إهنــا جنــاح كبــري ابلنســبة للجزائــر وشــعلة أشــعلت مــن أجــل األجيــال املقبلــة 
لتحملهــا، بــل إهنــا كذلــك بدايــة لتصفيــة احلســاابت مــع مســتعمريها القدامــى. ومســتحيل أال تكــون فرنســا مدركــة 
هلــذا األمــر وأال تعلــم أن "هــذه الواقعــة ســتحيي ذاكــرة اجلزائريــني التارخييــة" كمــا قــال املــؤرخ اجلزائــري حســن 
الزويــدي. لكــن ابلرغــم مــن ذلــك فــإن إقــدام فرنســا علــى هــذه اخلطــوة مهمــا كانــت نتائجهــا يربهــن مــن انحيــة علــى 
ــة أخــرى يثبــت أهنــا ختــاف مــن الســري اجلديــد ألحــداث  ــة االســتعمارية ومــن انحي أهنــا مــا زالــت حتمــل تلــك العقلي
التاريخ. لكن اخلوف ال يغين عن األجل شــيًئا؛ إذ إن رفات 24 شــهيًدا ســيجعل فرنســا ختضع للمحاســبة، عاجاًل 

أو آجــاًل، علــى قتــل أكثــر مــن مليــون مــدين.
ابلرغــم مــن أن املســتعمرين بينمــا كانــوا يكتبــون اتريــخ مشــال إفريقيــا تســرتوا علــى جرائمهــم وصــوروا مــن كانــوا أداة 
لظلمهــم كمنقذيــن، فــإن هــذه السياســة مل حتقــق أي جنــاح يذكــر. فهــذا هــو الشــيء الــذي عجــزت فرنســا واآلخــرون 
عــن حســابه. إهنــم يقارنــون إرثهــم بتاريــخ الدولــة العثمانيــة الــذي امتــدت هنــاك ألربعــة قــرون. بيــد أن مثــة فرقًــا كبــريًا 
مــن االثنــني. فــكل مــن القائــد أوروتــش والقائــد خضــر كاان بطلــني يف أعــني الشــعب اجلزائــري الــذي حفظــت ذاكرتــه 
أن مهــدان خواجــه كان آخــر املدافعــني عــن اجلزائــر. ويف مقابــل ذلــك فاجلزائريــون يذكــرون جنــراالت فرنســا أمثــال 

بورمــون وكالوز ودوك دو رافيجــو مبــا ارتكبــوه مــن ظلــم وبطــش.
ــا، فقــد حفــرت يف  ــزال رواايهتــم تتلــى يف ليبي ــة الــيت خلفهــا األبطــال األتــراك الذيــن مــا ت وإىل جانــب اآلاثر اإلجيابي
ذاكــرة اجلميــع مشــاهد إعــدام اجملاهــد العظيــم عمــر املختــار علــى يــد اجلنــرال اإليطــايل الفاشــي غراتســياين. ومــا زال 
النــاس يف املغــرب يذكــرون أبمل وكراهيــة مــا ارتكبــه سلفســرت اإلســباين ولــواييت الفرنســي ضدهــم، كمــا مــا زالــوا يذكــرون 
بــكل خــري كل مــن البطلــني الرتكيــني أمحــد بــدوي وطاهــر بــك اللذيــن شــاركا يف صمــت يف صفــوف حركــة الكفــاح 

الوطــين املغــريب.
إن هــذا هــو الشــيء الــذي تعجــز فرنســا ورئيســها عــن إدراكــه. ولعلنــا نســرد حكايــة آخــر بطلــني ذكرهتمــا يف مقــال 
منفصــل. وأود ختــام مقــايل هــذا بذكــر مــا قالــه مهــدان خواجــه الــذي عرفــت بــه يف مقــااليت الســابقة للفرنســيني الذيــن 

كان ممــا قالــه هلــم بينمــا كان حيدثهــم عــن أّن العثمانيــني كانــوا حيكمــون اجلزائــر بـ"العــدل واإلنصــاف":
"عندمــا تؤثــر علــى العقــول فــإّن األبــدان تتبعهــا ال حمالــة. فمــا هــو الفتــح احلقيقــي؟ الفتــح احلقيقــي هــو فتــح القلــوب 

وليــس األبــدان".

Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümeti ile birlikte hareket ederek Akdeniz’de inisiyat-
if üstlenmesi Kuzey Afrika’da dengeleri değiştirdi. Bu durum daha uzun yıllar tartışıla-
cak bir siyasi süreci başlattığı gibi bölge tarihi hafızasının canlanmasına da imkan 
hazırladı. Türkiye-Libya Mutabakatı akabinde yazdığım yazılarda; bunun dünyaya bir 
meydan okuma olarak algılanacağı ve Türkiye aleyhtarı lobileri harekete geçireceğini 
söylemiştim.
Bugün gelinen noktada; Akdeniz ve Kuzey Afrika’da ABD-Rusya rekabeti yeni boyuta 
taşınırken, Fransa’nın sömürgeci psikotarih atakları da ortaya çıktı. Ancak bu sayede, 
bölge ülkeleri de kendilerini yeniden inşa etmeye başladı.
Fransa’nın kışkırttığı kimi AB ülkelerinin desteklediği, Mısır-Güney Kıbrıs-İsrail-
Hafter eksenine karşı; Türkiye-Libya-Cezayir-Tunus-Fas ekseninin geliştiğini söyle-
mek abartılı olmayacaktır. Bağımsızlıklarını hazmedemediği eski sömürgelerinin 
Türkiye ve Libya’nın yanında yer almaları, Fransa’yı çıldırttı. Bölge politikalarında 
İngiltere ve İtalya ile fikir ayrılığına düşmesi ise Macron’un en büyük karabasanı oldu.
Fransızların işgal yıllarında öldürüp sonra bir maharet gibi kafataslarını Paris’te ser-
gilediği Cezayir şehitlerinin iadesi konusunda uzun zamandır süren pazarlığın birden 
tamamlanması tesadüfi değildir. 170 yıl önce işlediği suçların delili olan 24 şehidin 
kafatasını Cezayir’e iade eden Fransa, iki mesaj vermektedir. Birinci mesajında, tar-
ihte irtikap ettiği ve hafızalarda yerini almış suçlarından ötürü, üstü örtülü bir özürle, 
Kuzey Afrika’da yeni bir sahife açmak istediğini söylemektedir. İkinci mesajında ise, 
şehitlerin kafatasları üzerinden kendi zulmünü, haksızlığını ve sömürge ahlâkını hatır-
latmaktadır. Aba altından sopa gösterip, gerekirse yeniden aynı yöntemlere başvurabi-
leceği imasıyla Cezayir’i ve diğer bölge ülkelerini tehdit etmektedir.
On altı yıl süren iade pazarlıklarının birden tamamlanmasının başka bir izahı yoktur. 
Bu sonuç, sadece 24 şehidin kafatasının iadesinden ibaret değildir. Cezayir için büyük 
bir başarıdır, geleceklerine yakılan bir meşaledir. Hatta sömürgecileriyle hesaplaşmak 
için bir başlangıçtır. Fransa’nın bunun farkında olmaması ve Cezayirli tarihçi Hasan 
ez-Zuaydî’nin dediği gibi; “bu olayın Cezayirlilerin tarihi hafızasını canlandıracağını” 
bilmemesi, mümkün değildir. Buna rağmen, Fransa’nın bu riski göze alması, bir taraf-
tan sömürgeci aklının devam ettiğini, diğer taraftan da tarihin yeni mecrasından kork-
tuğunu göstermektedir. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. 24 şehidin kafatası, er ya 
da geç katledilen bir milyonu aşkın insanın da hesabını sorduracaktır.
Sömürgeciler, Kuzey Afrika tarihini yazdırırken kendi suçlarını örtüp zulümlerine 
aracı olanları kurtarıcı gibi göstermiş olsalar da bu siyaset tutmamıştır. Fransa’nın ve 
diğerlerinin hesap edemediği şey budur. Kendi varlıklarını dört yüz yıllık Osmanlı tar-
ihi ile mukayese etmektedirler. Oysa arada büyük fark vardır. Oruç ve Hızır Reis aynı 
zamanda Cezayirlilerin kahramanıdır. Burdurlu Hamdan Hoca, hafızalarda Cezayir’in 
en son müdafii olarak yer almıştır. Buna karşılık Fransız generalleri Bourmond, Clauze 
ve Duc de Ravigo Cezayir’deki zulümleri ile hatırlanmaktadır.
Libya’da destanları hâlâ okunan Türk kahramanlarının bıraktıkları olumlu izlerin 
yanında; İtalyanların faşist generali Radolfo Graziani’nin, büyük mücahit Ömer el 
Muhtar’ı idam ettiği sahneler hafızalara kazınmıştır. Fas’ta, İspanyol Fernandes Sil-
vestr ile Fransız Hubert Lyautey’in halka karşı irtikâp ettiği suçlar hâlâ nefretle anıl-
maktadır. Fas Milli Mücadelesinin organizasyonunda sessiz sedasız yer alan Trabzonlu 
Ahmet Bedevi (Kuran) ile Yanyalı Tahir beyler ise hâlâ hayırla yâd edilmektedir.
İşte Fransa’nın ve Macron’un anlayamadığı şey budur. Adı geçen son kahraman-
ların hikâyesini başka bir yazıya bırakalım. Daha önce yazılarımda tanıttığım Ham-
dan Hoca’nın Fransızlara söylediklerini hatırlatarak yazıyı bitirelim. O, kendine ve 
halka zulmeden Fransızlara, Cezayir’deki Osmanlı idaresinin “adalet ve insaf “ ile 
yürütüldüğünü anlatırken şöyle diyordu:
“Akıllara tesir edildiğinde zorunlu olarak bedenler de ona tabi olur. Gerçek fetih nedir 
ki? Gerçek fetih, bedenleri değil, kalpleri fethetmektir.”

Zekeriya Kurşun 

Cezayir’in şehitleri: Fransa’nın Kuzey Afrika’ya mesajı
شهداء الجزائر: رسالة فرنسا في شمال إفريقيا

زكريا كورشون
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وقــال الرئيــس أردوغــان يف تصرحيــات للصحافيــني عقــب  صــالة اجلمعــة إن تركيــا تواصــل العمليــات يف ليبيــا يف 
إطــار "متابعــة حثيثــة عــن قــرب".

واســتخدم أردوغــان مصطلــح "املتابعــة عــن قــرب" فيمــا يتعلــق ابحلــراكات الدبلوماســية املتبادلــة يف الفــرتة األخــرية 
، مبــا يف ذلــك زايرة وزيــر الدفــاع الوطــين التركــي خلوصــي أكار ورئيــس هيئــة األركان العامــة يشــار غولــر إىل 

طرابلــس.
وشدد أردوغان على أن هذه الزايرات املتبادلة املتكررة أتيت "يف إطار خطة معينة".

ومــن املعــروف أيضــا أنــه مت التشــاور والتباحــث خــالل زايرة الرئيــس أردوغــان لقطــر يــوم اخلميــس املاضــي حــول 
كل القضــااي اإلقليميــة مبــا يف ذلــك مســألة ليبيــا.

إن احلــراك الدبلماســي علــى خــط "طرابلــس - أنقــرة – الدوحــة" يبــدو ذاهبــا حنــو التعمــق والتعــزز منــذ توقيــع 
االتفاقيتــني بــني تركيــا وليبيــا نوفمــرب 2019، ومنــذ ذلــك احلــني والتعــاون بــني أنقــرة وطرابلــس يــزداد ويتعمــق كل 

يــوم عمــا قبلــه يف جمــاالت متعــددة ومتنوعــة.
***

ابلنســبة ألنقــرة- الــيت مزجــت محايــة حقوقهــا مــن الطاقــة يف شــرق البحــر املتوســط مــع املبــادرة الليبيــة، فــإن دعمهــا 
الــذي تقدمــه إىل طرابلــس ليــس قصــري املــدى، بــل طويــل األمــد.

وهــذا الدعــم ميتــد مــن التنســيق العســكري علــى اجلبهــة مــن أجــل توفــري خدمــات البنيــة التحتيــة لليبيــني، مــرورا 
ــاء املؤسســات. ابإلصــالح األمــين وليــس انتهــاء ابالنتقــال والتحــول السياســي وبن

أنقــرة الــيت تــرى يف مكافحــة إرهــاب تنظيــم يب كا كا يف اجلارتــني كل مــن ســوراي والعــراق حــراب وجوديــة مــن أجــل 
البقــاء فإهنــا تنظــر أيضــا إىل ليبيــا كجــارة مــن جهــة البحــر، أي جــارة حبريــة.

وهــذا يشــري إىل أنــه توقيــع مذكــريت التفاهــم مــع حكومــة طرابلــس، فــإن أنقــرة قــد اختــذت خيــارًا اســرتاتيجًيا وضــروراي 
حلمايــة مصاحلهــا احليويــة يف معــادالت شــرق البحــر األبيــض املتوســط وأورواب ومشــال إفريقيــا مــع

وابلتــايل فــإن حديــث أردوغــان عــن "متابعــة عــن قــرب للســاحة الليبيــة" يعــين يف الواقــع اإلدارة والتخطيــط لعشــر 
أو عشــرين ســنة قادمــة يف العالقــات بــني تركيــا وليبيــا.

***
ليست تركيا فقط هي من يتابع اجملرايت والتطورات يف ليبيا عن قرب وعن كثب

ففرنسا واليوانن وروسيا واإلمارات العربية املتحدة أيضا يقومون حبراك دبلوماسي وعسكري كبري.
ــر هزائــم اإلنقــاليب حفــرت منزعجــة جــدا مــن  ــا علــى إث ففرنســا الــيت ختشــى مــن خســارة مصاحلهــا يف مشــال أفريقي

التحــركات الرتكيــة يف الســاحة الليبيــة.
ففرنســا انتقلــت بعــد التوتــر بــني الفرقاطتــني الرتكيــة والفرنســية يف 10 يونيــو ، انتقلــت مــن  القــول إهنــا "لعبــة 
خطــرية"، إىل القــول " جيــب أن تتحمــل تركيــا املســؤولية اجلنائيــة"، فهــي تنتقــل مــن حركــة إىل أخــرى ومــن ادعــاء 

آلخــر.
بعــد عــزم وإصــرار تركيــا علــى قراراهتــا، انســحبت فرنســا مــن منــاورات "حــارس البحــر" الــيت نفذهــا الناتــو بغــرض 

تعزيــز احلمايــة واملنــاورة.
الرئيــس ماكــرون الــذي خيــاف مــن تراجــع النفــوذ والتأثــري الفرنســي علــى املســتعمرات الســابقة، يســعى إىل حتريــض 

وتعبئــة الناتــو واالحتــاد األورويب ضــد تركيــا.
حتاول ابريس إصدار "عقوابت على أنقرة من بروكسل.

***
علــى الرغــم مــن كل هــذه اجلهــود ، فــإن مــن غــري املتوقــع أن تتمكــن فرنســا -وهــي الــيت مل تصــدر أي صــوت حيــال 
األســلحة الكثــرية الــيت أوصلتهــا دولــة اإلمــارات حلفــرت- ليــس مــن املتوقــع أن تكــون قــادرة علــى إيقــاف وصــول 

الدعــم الرتكــي إىل حكومــة الوفــاق الشــرعية يف طرابلــس.
ماكــرون الــذي كان يــردد مجلتــه القدميــة خــالل األزمــة الســورية وهــي "الناتــو يف حالــة مــود دماغــي" ال ميكنــه أن 

يوقــف احلــراكات الرتكيــة العميقــة واملتزايــدة يف الســاحة الليبيــة والتعــاون بــني أنقــرة وطرابلــس.
كمــا أن االدعــاء والتحجــج أبن خطــر اإلرهــاب علــى أورواب قــد ازداد هــو ادعــاء ال أســاس لــه مــن الصحــة علــى 

اإلطــالق.
أمــا اليــوانن فهــي مــن انحيــة تتهــم تركيــا وجترمهــا علــى موقفهــا يف ليبيــا ومــن انحيــة أخــرى تســتعد لفتــح قنصليــة هلــا 

يف بنغــازي بغــرض توفــري الدعــم الدبلوماســي للحكومــة  املعارضــة يف الشــرق.
أما الدولة األخرى "اليت تتابع الوضع عن قرب" فهي روسيا ، وقد قامت بنقل سفريها يف ليبيا إىل تونس

قامت روسيا ، الدولة األخرى اليت تسعى عن كثب للعالمة التجارية ، بنشر السفري الليي يف تونس.
وكذلــك األمــر ابلنســبة لإلمــارات العربيــة املتحــدة الــيت متــارس التحريــض الدبلوماســي ضــد تركيــا يف كل مــن تونــس 

واجلزائــر فإهنــا يف الوقــت ذاتــه حتلــم وهتــدف إلنشــاء قواعــد عســكرية هلــا يف موريتانيــا.
لكــن حتــل تركيــا علــى رأس قائمــة الــدول الــيت ميكنهــا أن تقــدم الدعــم طويــل األمــد إىل ليبيــا الواقعــة يف مركــز 

األحــداث وحمــور االرتباطــات واملشــاركات والتحــركات.
لذلك فإن من مصلحة العواصم املذكورة أن تسعى خللق مصاحل مشرتكة مع أنقرة.

Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına Libya'daki süreci 
"çok daha yakın bir markaj" içerisinde sürdürdüklerini söyledi.
"Yakın markaj" tanımlamasını Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay 
Başkanı Güler'in Trablus'a yaptığı ziyaret dahil son dönemdeki karşılıklı di-
plomasi trafiği için kullandı.
Erdoğan, bu karşılıklı sık ziyaretlerin "belirli bir plan çerçevesinde" 
gerçekleştirildiğini vurguladı.
Perşembe günü Erdoğan'ın Katar ziyaretinde de Libya dahil bölgesel konu-
ların istişare edildiği biliniyor.
Trablus-Ankara-Doha hattındaki diplomatik hareketlilik Kasım 2019'da 
imzalanan iki mutabakat muhtırasından sonra her geçen gün Türkiye ve 
Libya arasındaki iş birliğinin çok yönlü olarak derinleştirildiğini gösteriyor.

***
Doğu Akdeniz'deki haklarını korumayı Libya inisiyatifi ile entegre eden 
Ankara açısından Trablus'a verilen destek kısa vadeli değil.
Cephedeki askeri koordinasyondan altyapı hizmetlerinin sağlanmasına, 
güvenlik reformundan siyasi geçiş sürecine ve kurumların inşasına kadar 
uzanıyor.
Suriye ve Irak'ta PKK terörüyle mücadeleyi kara komşularındaki beka 
meselesinin parçası olarak gören Ankara, Libya'yı da deniz komşusu olarak 
değerlendiriyor.
Bu da Ankara'nın imzaladığı iki mutabakat muhtırası ile Doğu Akdeniz, 
Avrupa ve Kuzey Afrika denkleminde hayati çıkarlarının temini için strate-
jik bir tercih yaptığına işaret ediyor.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği "yakın markaj" aslında Türkiye- Libya ilişkile-
rinde önümüzdeki on, yirmi yılı planlamak ve yürütmek demek.

***
Libya'yı yakın markaja alan sadece Türkiye değil.
Fransa, Yunanistan, Rusya ve BAE müthiş bir diplomatik ve askeri hare-
ketlilik içinde.
Darbeci Hafter'in yenilgileriyle Kuzey Afrika'daki emellerini kaybetme 
korkusuna kapılan Fransa, Türkiye'nin Libya inisiyatifini hedefe oturttu.
10 Haziran'da Türk ve Fransız firkateynleri arasında yaşanan gerilimden 
sonra "tehlikeli oyun" eleştirisinden "cezai sorumluluğu olma" iddiasına 
geçti.
Türkiye'nin kararlılığı Fransa'yı Akdeniz'de koruma görevi yürüten "Sea 
Guardian" adlı NATO misyonundan geçici olarak çekilmesiyle sonuçlandı.
Eski sömürgeleri üzerinde etkisinin azalacağı korkusuyla Cumhurbaşkanı 
Macron, NATO ve AB'yi Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çabalıyor.
Paris, Brüksel'den Ankara'ya "yaptırım" çıkarmaya çalışıyor.

***
Bu çabalara rağmen BAE'nin Hafter'e taşıdığı silahlara ses çıkarmayan 
Fransa'nın Türkiye'nin meşru UMH'ye destek vermesini engelleyebilmesi 
beklenmiyor.
Macron, Suriye krizinde de tekrarladığı bayat "NATO'nun beyin ölümü" 
argümanı ile de Ankara'nın gittikçe derinleşen Libya angajmanını durdur-
amaz.
Avrupa'ya yönelik terör tehdidinin arttığı iddiası ise tümüyle temelsiz.
Yunanistan da bir yandan Türkiye'yi suçluyor, diğer yandan Bingazi'de, 
"doğudaki karşı hükümeti diplomatik olarak desteklemek amacıyla" konso-
losluk açmaya hazırlanıyor.
Yakın markaj peşindeki diğer ülke Rusya, Libya büyükelçisini Tunus'ta 
konuşlandırdı.
BAE ise Tunus ve Cezayir'de Türkiye karşıtı diplomasi yaparken Moritan-
ya'da askeri üs kurma emeli taşıyor.
Yakın markajların ve angajmanların odağındaki Libya'ya uzun vadeli katkı 
yapabilecek ülkelerin başında Türkiye geliyor.
İlgili başkentlerin Ankara ile ortak çıkarlar üretmeye yönelmesi kendi lehlerine.

BURHANETTİN DURAN

Libya'da “Yakın Markaj”
متابعة لما يجري في ليبيا عن قرب

برهان الدين دوران

أكاديمي وكاتب

Akademisyen - Yazar



لقــد حظيــت مقالــيت عــن األطفــال الالجئــن واملهاجريــن املفقوديــن يف أورواب، ابهتمــام أكــر ممــا توقعــت. إن الــدول األوروبيــة الــيت تســب 
ألــف حســاب يف مســألة قبــول الالجئــن، تعاملــت وفــق مبــدأ الالمبــاالة إزاء أطفــال املهاجريــن، وهــذه النقطــة هــي أبــرز انعــكاس علــى 

قضيــة األطفــال الالجئــن املفقوديــن.
إحــدى األســئلة الــيت جاءتــي تعليًقــا علــى املقــال؛ هــي مــاذا يتحــدث التقريــر عــن الوضــع يف تركيــا حيــال هــذه القضيــة. ابلنســبة للتقريــر الــذي 
أعدتــه النائبــة الرملانيــة والعضــو يف اجلمعيــة الرملانيــة مبجلــس أورواب، ســراب يشــار، مل يتضمــن إحصائيــة حــول أطفــال الجئــن مفقوديــن يف 

تركيــا، وذلــك إمــا ألنــه ال يوجــد رقــم حمــدد حــول ذلــك، أو ألن األرقــام يف تركيــا ليســت بشــكل يلفــت النظــر.
إن قيــام انئبــة برملانيــة تركيــة بعمــل هــذا التقريــر الــذي أعــاد لألذهــان مــن جديــد قضيــة الالجئــن األطفــال املفقوديــن يف أورواب، يليــق يف 
احلقيقــة ببلــد مثــل تركيــا جّســد النهــج األكثــر إنســانية حــول العــامل إزاء الالجئــن. ويف النهايــة فإنــه مــن الشــروط األساســية الــيت جتعلنــا أانًســا، 
هــي أن نفكــر علــى األقــل هبمــوم هــؤالء الالجئــن الذيــن ال ميكنهــم الدفــاع عــن أنفســهم، وتراهــم معّرضــن للظلــم واالضطهــاد والتهجــري. 

ومــن الواجــب علــى الذيــن ال يعبــؤون هلــؤالء الالجئــن أن ال يعتــروا أنفســهم أانًســا، لكــن لألســف يبــدو أن العــامل ملــيء أبمثــال هــؤالء.
يكشــف التقريــر يف الواقــع عــن مشــهد مأســاوي ومــؤمل حــول األطفــال الالجئــن املفقوديــن يف أورواب. حينمــا نقــول بشــكل عابــر كلمــة 
"الجــئ" ال يعبــأ لــه أحــد، رمبــا ال نستشــعر معــى هــذه الكلمــة إال حينمــا نضــع أنفســنا مــكان هــذا الالجــئ، وعندهــا ســندرك حساســية 

هــذا األمــر ومأســاته.
أحــد األصدقــاء ممــن قــرأ املقــال قــال "إهنــا كارثــة كبــرية، إهنــا حالــة مريــرة بدرجــة كــوروان، وضــع مأســاوي"، مث تســاءل قائــاًل "يف نتيجــة هــذا 
التقريــر هــل هنــاك مســؤولية مــا تتّــم اجلــزاء واملســاءلة إزاء الــدول الــيت فُقــد فيهــا األطفــال الالجئــون؟ أم أنــه تقريــر لتحديــد أعــداد املفقوديــن 
فحســب؟ هــل مــن املعلــوم عــدد الفتيــان أو الفتيــات املفقوديــن؟ أليــس مــن الضــروري تقفــي آاثرهــم؟ كيــف ســتكون النتيجــة يف احملّصلــة 

اي تــرى؟".
يف الواقــع إن هــذا التقريــر الــذي صادقــت عليــه اجلمعيــة الرملانيــة جمللــس ألورواب ابلتصويــت، ســيتم تويلــه إىل احملكمــة األوروبيــة حلقــوق 
اإلنســان مــن أجــل اختــاذ قــرار يف التوصيــات املقّدمــة هبــذا الصــدد، يكــون مبثابــة مصــدر تشــريعي. ولذلــك الســبب، يعتــر هــذا التقريــر 
ــا للغايــة مــن حيــث كونــه أعــاد تســليط الضــوء علــى القضيــة وخلــق شــعورًا خاصًّــا جتاههــا. وحــى ولــو كان مــن األفضــل أن تقــوم النائبــة  مهمًّ
الرملانيــة ســراب يشــار بنقــل هــذا املوضــوع خطــوة لألمــام، وعمــل تقريــر أعــم يف اجلمعيــة الرملانيــة األوروبيــة؛ إال أهنــا مــع هــذا اجلهــد احلــايل 

قــد حققــت الغايــة املرجــّوة.
إضافــة ملــا ســبق، فــإن التقريــر يتقــدم بتوصيــات جلميــع حكومــات الــدول األوروبيــة، الختــاذ تدابــري وإجــراءات هبــذا الصــدد. وفًقــا للتقريــر؛ 
يعتمــد األطفــال علــى مّهــريب البشــر مــن أجــل الوصــول حنــو مناطــق أكثــر أمنًــا، كمــا حيتاجــون إىل مبلــغ كبــري لفعــل ذلــك، وغالبًــا مــا حيــاول 
األطفــال مجــع هــذه األمــوال مــن خــالل العمــل خــارج القانــون أو البغــاء أو بيــع املخــدرات. ويقــّدر التقريــر أن عــدد األطفــال املفقوديــن أو 
املنفصلــن عــن ذويهــم يف أورواب، يبلــغ حــوايل 100 ألــف. يواجــه هــؤالء األطفــال خماطــر االعتــداء اجلنســي واالغتصــاب، واالجتــار ابلبشــر 
والعنــف واالســتعباد وجتــارة األعضــاء. كمــا أن هنــاك إجــراءات يوصــي هبــا التقريــر هبــدف احلفــاظ علــى أرواح هــؤالء األطفــال، وملّ مشلهــم 

مــع ذويهــم مــن خــالل تســجيلهم، وبعــض اإلجــراءات تلــك علــى الشــكل التــايل:
-1 تلبية االحتياجات واحلقوق األساسية مع مراعاة املتطلبات اخلاصة املتعلقة حبماية األطفال.

-2 عنــد اختفــاء طفــل الجــئ أو مهاجــر مــا، جيــب تقــدمي املعلومــات الالزمــة لألبويــن وأفــراد العائلــة واألصدقــاء، كمــا جيــب إبــالغ الشــرطة 
واهليئــات املعنيــة ابألطفال.

-3 ينبغي دعم وتطوير األحباث والدراسات املتعلقة ابختفاء األطفال الالجئن واملهاجرين.
-4 جيب تطوير حجم التعاون الدويل بن الشرطة والسلطات القضائية، من أجل منع اختفاء األطفال الالجئن.

-5 جيب دعم عمل املنظمات املدنية اليت تساعد يف العثور على األطفال املفقودين وتقفي آاثرهم.
-6 جيــب إدراج أمســاء األطفــال املفقوديــن مــن الالجئــن واملهاجريــن يف النشــرات الصفــراء يف اإلنرتبــول، كمــا جيــب تقــدمي إخطــار يدخــل 

نظــام املعلومــات يف شــنغن.
-7 جيب توفري إمكانية بقاء األطفال الالجئن واملهاجرين مع ذويهم وعائالهتم قدر املستطاع.

-8 جيــب أن تعمــل وســائل اإلعــالم احملليــة واإلقليميــة مبــا يف ذلــك وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة ووســائل التواصــل االجتماعــي؛ علــى 
درايــة هبــذا الوضــع، وأن تزيــد مــن وعــي النــاس بقضيــة اختفــاء األطفــال الالجئــن واملهاجريــن.

-9 حيتــاج األطفــال املســجلون إىل محايــة خاصــة. ويف املقابــل يعتــر األطفــال غــري املســجلن بشــكل رمســي خالــن الوفــاض مــن أي محايــة 
أو قانــون. كمــا جيــب علــى الرملــاانت واحلكومــات احملليــة الوفــاء مبســؤوليتها مــن أجــل منــع اختفــاء األطفــال وضياعهــم بيــد املنظمــات 

اإلجراميــة، وتوفــري ســبل احلمايــة واالهتمــام والرعايــة هبــؤالء األطفــال.
-10 يعتــر األطفــال الالجئــن واملهاجريــن الذيــن ليــس لديهــم مرافــق، فاقديــن للحمايــة بشــكل اتم ألهنــم بعيــدون عــن ذويهــم وآابئهــم، ال 

ســيما وأهنــم يف موضــع ال ميكنهــم الدفــاع عــن أنفســهم، ولــذا نوصــي الــدول األعضــاء مبــا يلــي:
أ. إجراء حبث واٍف من أجل العثور على آابء األطفال املفقودين، هبدف مل مشلهم مع ذويهم.

ب-. توفــري آليــات فعالــة تســهل مــن عمليــة االتصــال مبراكــز الشــرطة واهليئــات املعaنيــة خبدمــة األطفــال، كــي يقــوم بذلــك األوصيــاء علــى 
األطفــال الالجئــن واملهاجريــن الذيــن ال ميلكــون مرافًقــا خاصًّــا.

من املهم للغاية توجيه هذه االقرتاحات للدول األعضاء يف االتاد األورويب من خالل هذا التقرير.

Avrupa’da kayıp mülteci ve göçmen çocukları ile ilgili yazım, beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü. Zaten mülteci 
kabul etme konusunda her türlü tedbiri alan Avrupa’nın hasbelkader ülkeye girebilmiş mültecilerin çocukları konusun-
da sergilediği büyük lakaytlık, kayıp çocukların sayısında en çarpıcı yansımasını buluyor.
Bu konudaki yazımla ilgili gelen sorulardan biri raporun bu konuda Türkiye’nin durumuna dair ne söylüyor olduğuy-
du. İstanbul Milletvekili ve AKPM Üyesi Serap Yaşar’ın hazırladığı raporda Türkiye’de özellikle kaybolan bir mülteci 
çocuk istatistiğine yer verilmemiş. Ya kaydı tutulmamış veya bu konuda kayıp çocuk oranı normal yerleşik insanların 
çocuk kayıplarından anlamlı bir farklılık göstermiyordur.
Avrupa’daki mülteci çocuklar konusunu gündeme getiren bir rapora bir Türk milletvekilinin imza koymuş olması, 
mülteci konusunda dünya ülkeleri arasında tartışmasız en insani yaklaşımı sergileyen Türkiye’ye yakışırdı. Neticede 
haklarını savunamayacak durumda olanların, gerçekten zulme maruz kalmış, mağdur ve mehcur edilmiş insanların 
derdini dert etmek insan olmanın en temel şartlarından. Onu dert etmeyen kendine insan demesin zaten diyeceğiz, ama 
ne yazık ki dünya tam da insan görünümlü böyleleriyle dolu.
Rapor aslında Avrupa’da kayıp mülteci çocuklarla ilgili çok çarpıcı, acı ve net bir tablo ortaya koyuyor. Kimsenin 
dikkat etmediği, nasılsa mültecidir deyip en lakayt yanlarımıza çarpıp geri giden gerçekliğiyle bu duruma biraz insani 
yanımızı kaşıyıp dikkat kesildiğimizde, mesela onların yerine kendimizi bir nebze koymayı başardığımızda durumun 
vahameti hissediliyor.
Bir dostumuz okuduğu ve “Büyük bir felaket. Bu korona kadar acı bir vaka bu trajik durum” diye nitelediği bu durum 
üzerine sormuş: “Bu raporun neticesinde her hangi bir cezai sorumluluk var mı kaybın oluştuğu ülkeler için? Yoksa 
sadece kayıp olduğu tespitinden öteye gitmiyor mu? Kız veya erkek sayıları belli mi? Peşini bırakmamak gerekmez 
mi? Netice nasıl hasıl olacak?”
Doğrusu AKPM’de oylanarak kabul edilmiş olan bu raporun kendisi bundan sonra AİHM’ne bu konuda yapılacak 
başvurularda karara varmak üzere referans alınacak bir yasama niteliğinde. O yüzden bu raporun kendisi başlı başına 
bu konunun gündeme gelmesi, bir duyarlılığın oluşması açısından bir hayli önemli. Serap Yaşar’ın bu konuyu biraz 
daha ileriye taşıması ve AKPM bünyesinde daha genel bir rapor için kolları sıvaması daha iyi olsa da, bu haliyle bile 
bu işlevi yerine getiriyor.
Ayrıca raporda yine bu konuda alınması gereken bazı tedbirler de bütün AB hükümetlerine hitaben öneriliyor. Raporun 
tespitlerine göre çocuklar daha güvenli bir bölgeye ulaşmak için insan kaçakçılarından faydalanmaktadır. Çocukların 
kaçakçılara yüksek meblağ ödemesi gerekiyor. Bu çocuklar, çoğunlukla yasal olmayan işçilik, fuhuş veya uyuşturucu 
satıcılığı gibi suçlara bulaşarak para elde etmeye çalışıyor. Avrupa’da kaybolan ve ailelerinden ayrı kalan çocukların 
sayısının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Çocuklar, cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik 
ve organ mafyası tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocukların can kaybının önlenmesi ve kayıp çocukların kayıt altına 
alınarak aileleri ile yeniden bir araya gelmeleri için açılacak adımlar belirlenmelidir. Bu adımların bazıları:
1. Çocukların korunmasına ilişkin özel gereksinimler göz önünde bulundurularak temel hak ve ihtiyaçları karşılan-
malıdır,
2. Ebeveynlerine, aile üyelerine ve arkadaşlarına, bir çocuk mülteci veya göçmen kaybolduğunda çocuk koruma 
hizmetleri ve polise başvurmak için gerekli olan bilgilendirmeler yapılmalıdır,
3. Göçmen ve mülteci çocukların kaybolma durumlarıyla ilgili araştırmalar desteklenmeli ve geliştirilmelidir,
4. Polis ve adli makamlar arasındaki uluslararası iş birliğinin, çocuk mültecilerin ve göçmenlerin ortadan kaybolmasını 
önlemek amacıyla arttırılması gereklidir,
5. Kayıp çocukları bulmaya yardım eden sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları desteklenmelidir,
6. Kaybolan çocuk mülteci ve göçmenler, Interpol’ün sarı bültenlerine dahil edilmeli ve Schengen Bilgi Sistemi’nde 
ihbar konusu yapılmalıdır,
7. Mülteci ve göçmen çocukların mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalması sağlanmalıdır,
8. Basın, görsel-işitsel ve sosyal ağlar dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel medyanın, mülteci ve göçmen çocukların 
ortadan kaybolması ile ilgili durum hakkında tetikte olması ve farkındalığın arttırılması gereklidir.
9. Kayıt altındaki çocukların özel korunmaya ihtiyacı var. Belgesiz olanlar da yasalardan ve korunmadan tamamen 
yoksun durumda bulunuyor. Çocukların suç örgütlerinin elinde yok olup kaybolmalarına engel olmak, çocukların 
göçmen ve mülteci olarak koruma ve bakımdan yararlanmalarını sağlamak konularında ulusal parlamentolar ve 
hükümetlerin de sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor…)
10. Refakatsiz çocuk mülteciler ve göçmenlerin, ebeveynlerinin bakımı ve korunmasının dışında oldukları için özel-
likle savunmasız olduğu ve bu bağlamda, üye devletlerin şunları sağlamaları gerektiği belirtilmiştir:
a. Mülteci ve göçmen çocukları aileleri ile yeniden birleştirmek amacıyla ebeveynlerini bulmak için aktif araştırmalar 
yapılması.
b. Refakatsiz çocuk mültecilere ve göçmenlere atanan vasilere, bir çocuk kaybolduğunda hemen çocuk koruma 
hizmetleri ve polisle bağlantı kurmak için etkili ve kolay erişilebilir mekanizmalar (yardım hatları gibi) sağlanması.
Bu önerilerin AB üyesi devletlere hitaben böyle bir raporla önerilmiş olması yine de çok önemlidir.
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من يهتم ألمر الالجئين وأطفالهم؟

ياسين اكتاي
Yasin AKTAY

Mülteciler ve çocukları kimin umurunda?

أكاديمي وكاتب
Akademisyen - Yazar


