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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سنقف 
إلى جانب لبنان وشعبه بكل ما نملك

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
Sahip Olduğumuz Her Şeyle Lübnan ve Halkının 

Yanında Olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
Türkiye, Lübnan’ın ve halkının yanında olmaya 
devam edecektir. Başkan Avun’a hastanelerimizin 
size ait olduğunu bildirdim, yaralıların nakli için her 
an yanınızdayız.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: أن تركيــا ســتقف إىل جانــب لبنــان 
الرئيــس عــون أن مستشــفياتنا هــي  أبلغــت  بــكل مــا متلــك، وقــال:  وشــعبه 

مستشــفياتكم، وحنــن معكــم يف كل حلظــة بشــأن نقــل اجلرحــى. 
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Lübnan’da onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından Türk 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Lübnan’ın başkentine Beyrut’a bir ziyaret gerçekleştirerek şunları 
söyledi ; ” Türkiye hastaneleri ve ambulansları Lübnan’a hizmet etmeye hazırdır ve limanı yeniden inşa 
etmeye hazırız.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yasin Aktay, 
Türkiye ile Lübnan arasındaki kültürel ve tarihi ilişkinin derinliğinden 
bahsederek, Başkent limanında meydana gelen büyük patlamanın 
ardından Türkiye’nin Beyrut’u desteklemeye yönelik hızlı yardım hamlesi 
ile ortaya çıktığını söyledi. Türkiye hükümet ve halk olarak Beyrut’taki 
kardeşlerine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. 

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
meydana gelen patlamanın ardından vefat eden kişilerin ailelerine 
başsağlığı dileyerek şöyle dedi: “vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara 
ise acil şifa diliyoruz. Kardeş ve dost Lübnan halkına başsağlığı diliyor Yüce 
Rabbimizden, insanlığı bütün felaketlerden korumasını diliyoruz ‘’ dedi. 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Türk Kızılayı, Türkiye İnsani Yardım 
Komisyonu, Türkiye Diyanet Vakfı, Sadaka Taşı ve diğerleri de dâhil olmak üzere birçok Türk kurum ve 
kuruluş Beyrut patlamasından etkilenenlere acil yardım sağlamaya başlamıştır. 

وصــل انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إىل العاصمــة اللبنانيــة للتضامــن مــع بــروت إثــر اإلنفجــار الــذي أوقــع 
عشــرات الضحــااي ومئــات اجلرحــى، وقــال: كل مستشــفيات تركيــا وطائراهتــا اإلســعافية يف خدمــة لبنــان، وتركيــا 

مســتعدة إلعــادة بنــاء وأتهيــل املرفــأ مــن جديــد.

أكــد ايســن أقطــاي، مستشــار الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، علــى عمــق العالقــة 
الثقافيــة والتارخييــة بــن تركيــا ولبنــان، وقــد بــدى ذلــك جليــاً مــن خــالل التحــرك اإلغاثــي 
الرتكــي الســريع لنصــرة بــروت عقــب االنفجــار الضخــم الــذي وقــع يف مرفــأ العاصمــة، 

وأكــد أن تركيــا حكومــة وشــعباً جاهــزة لدعــم األشــقاء يف لبنــان. 

الرتكــي،  الدينيــة  الشــؤون  رئيــس  تقــدم 
ضحــااي  لــذوي  بتعازيــه  أرابش،  علــي 
العاصمــة  يف  وقــع  الــذي  االنفجــار 
هللا  نســأل  وقــال:  بــروت،  اللبنانيــة 
والشــفاء  التفجــر  لضحــااي  الرمحــة 
نتقــدم  وقــال:  للجرحــى،  العاجــل 
الشــقيق  اللبنــاين  للشــعب  ابلتعزيــة 
والصديــق، ونرجــو مــن ربنــا األعلــى أن 
حيمي البشــرية مجعاء من كل املصائب.

العديــد مــن املؤسســات واهليئــات واملنظمــات الرتكيــة، ومــن بينهــا وزارة الصحــة، وإدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة )آفــاد(، واهلــالل 
األمحــر الرتكــي، وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة، ووقــف الداينــة الرتكــي، وحجــر الصدقــة، وغرهــم، بــدأت بتقــدمي مســاعدات إغاثيــة 

عاجلــة للمتضرريــن جــراء انفجــار بــروت.

ياسين أقطاي: تحرك تركيا لنصرة بيروت يعكس عمق العالقات التاريخية مع لبناننائب أردوغان: مستشفيات تركيا وطائراتها في خدمة لبنان

مؤسسات ومنظمات التركية تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين في بيروترئيس الشؤون الدينية التركي يعزي لبنان

Erdoğan’ın Yardımcısı Oktay: Türkiye’nin Hastaneleri Ve Uçakları 
Lübnan’ın Hizmetindedir

Yasin Aktay: Türkiye’nin Beyrut’u destekleme hamlesi, 
Lübnan ile tarihsel ilişkilerinin derinliğini yansıtıyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Lübnan’a Taziye Mesajı YayınladıTürkiye Kurum Ve Kuruluşları Beyrut’ta Etkilenen Kişilere Acil Yardım Yapmaktadır 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
bulunduğu heyeti, binlerce Lübnanlı başlarına gelen felaketten dolayı Lübnan halkının 
yanında yer aldıkları için Türk bayraklarıyla  Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür ettiler.

اســتقبل اآلالف مــن اللبنانيــن، الوفــد الرتكــي الــذي يضــم فــؤاد أوقطــاي انئــب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، ووزيــر اخلارجيــة 
مولــود تشــاويش أوغلــو ابألعــالم اللبنانيــة والرتكيــة، وترديــد شــعارات وهتافــات الشــكر لرتكيــا وللشــعب الرتكــي وللرئيــس رجــب 

طيــب أردوغــان علــى وقوفهــم إىل جانــب الشــعب اللبنــاين يف تلــك الكارثــة الــي أملــت بــه.

آالف اللبنانيين  يستقبلون الوفد التركي في بيروت باألعالم اللبنانية والتركية
Binlerce Lübnanlı, Lübnan Ve Türk Bayraklarıyla Beyrut’ta Gelen Türk Heyetini Karşıladı 

Beyrut limanındaki büyük patlamada 160 kişiden fazla öldü. 5 binden fazla kişi yaralandı. 
Yüzlerce de kayıp ve evsiz kaldı.  Ölülerin 46’sı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
Suriye uyruklu kişiler teşkil etmektedir.  Beyrut limanında kayıt dışı çalıştıkları için enkaz 
çalışmalarından çıkan sonuçta Suriye uyruklu olduklarına dair herhangi bir kayıt bulunamadı.

اإلنفجــار الضخــم يف مرفــأ بــروت، خلــف أكثــر مــن )160( قتيــال وأكثــر مــن )5( آالف جريــح، ومئــات املفقوديــن 
واملشــردين، ومــن بــن الضحــااي ) 46( شــخصاً مــن اجلنســية الســورية بينهــم نســاء وأطفــال، وغالبيتهــم يعملــون يف مرفــأ 

بــروت بــدون أي ســجالت تثبــت عملهــم، واألرقــام املعلنــة ال تشــملهم!.

مواطنون سوريون  قتلوا بانفجار بيروت
Beyrut’ta Gerçekleşen Patlamada Suriye Vatandaşları da Öldü
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Amerikan şirketi, Suriye’deki petrol yatakları konusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 
adlı terörist “PYD” milisleri ile uluslararası hukuku hiçe sayarak bir anlaşma imzaladı. Bu 
adım Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyma ve bölgedeki demografik değiştirme 
anlamını taşımaktadır. ABD’nin terör örgütünün finanse ettiğini açıkça göstermektedir. 

Kuzeybatı Suriye’de faaliyet gösteren muhalif askeri gruplar, Esad güçlerinin 
Lazkiye’nin kuzey kırsalı ve İdlib’in güney kırsalında yaptığı üç saldırıya cevap 
verdiklerini ve saldırıyı püskürtme sırasında Esad güçlerinden 15 kişinin 
öldürüldüğünü duyurdu.

Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Konseyinin (terörist PYD milisleri) eş başkanlığı,  
evlerinde bulunmayan ve zorla evlerinde sürgün edilen kişilerin konut ve mülkiyet haklarının 
ihlallerini meşrulaştırmak amacıyla 07/2020 nolu Yasayı çıkardı.

Türkiye, Suriye’deki muhalif gruplarla birlikte Türk ordusunun kontrolündeki alanlardan 
sorumlu olacak ve Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerini 
yönetecek, Barış Kalkanı Harekâtı Askeri Komutanlığı adı altında Suriye’deki askeri 
operasyonları koordine etmek için merkezi bir askeri komutanlık kurdu.

İran Devrim Muhafızlarına yakın bir medya kuruluşunun Banyas Kasapına 
dört bir yanının İran bayrağı ile çevrili olan bir onur madalyasını verdi.  
Ardından İran, Suriyeli katil Ali Kayali’ye (Mihraç Ural) “Suriye Direnişinin 
Lideri” unvanını verdi.

وقعت شركة أمريكية اتفاقاً حول الثروات النفطية يف سوراي مع ميليشيات الـ “PYD” اإلرهابية 
املســماة بقوات ســوراي الدميقراطية )قســد(، يف جتاهل للقانون الدويل، وهذه اخلطوة تعكس بوضوح 
الرغبــة يف االســتيالء علــى املــوارد الطبيعيــة للشــعب الســوري ومباركــة التغيــر الدميوغــرايف للمنطقــة، 

وتوفــر غطــاًء لتمويــل اإلرهــاب. 

أعلنت الفصائل العســكرية املعارضة العاملة مشال غريب ســورية، تصديها لثالثة حماوالت تقدم لقوات األســد 
علــى حمــوري ريــف الالذقيــة الشــمايل، وريــف إدلــب اجلنــويب، وأعلنــت إن 15 عنصــراً مــن قــوات األســد قتلــوا 

خــالل حماولــة التصــدي.

عن الرائسة املشرتكة للمجلس العام يف اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوراي )ميليشيات PYD اإلرهابية( ويف 
حماولــة لشــرعنة انتهاكاهتــا املســتمرة حلقــوق الســكن وامللكيــة صــدر القانــون )٧( لعــام ٢0٢0 بشــأن االســتيالء 
علــى أمــالك الغائــب، والــذي يســنح هلــا ابالســتيالء علــى ممتلكاتــه والتصــرف هبــا بســبب هتجــره القســري خــارج 

سوراي.

)القيــادة  اســم  حتــت  ســوراي  العســكرية يف  العمليــات  لتنســيق  مركزيــة  قيــادة عســكرية  تركيــا  أنشــأت 
العســكرية لعمليــة درع الســالم(، ســتكون مســؤولة عــن املناطــق الــي ســيطر عليهــا اجليــش الرتكــي مــع 
فصائــل املعارضــة الســورية وســتدير مناطــق درع الفــرات، وغصــن الزيتــون، ونبــع الســالم، ودرع الربيــع. 

مِنحــت إيــران اجملــرم علــي كيــايل )معــراج أورال( الســوري مــن أصــل تركــي، لقــب قائــد املقاومــة الســورية يف ســوراي، 
بعدمــا قامــت وســيلة إعالميــة مقربــة مــن احلــرس الثــوري اإليــراين، بتكرميــه بوســام شــرف عليــه شــعار العلــم اإليــراين، 

وحمــاط ابلعلــم اإليــراين مــن جهاتــه كافــة ، واصفــة إايه بـ”املقــاوم الســوري األول”.

الحكومة األمريكية توقع اتفاقيات نفطية مع ميليشيات الـ “PYD” اإلرهابية.

الفصائل تعلن تصديها ثالث محاوالت تقدم للنظام في الالذقية وإدلب

القانون )٧( لعام ٢٠٢٠ الصادر عن ميليشيات PYD اإلرهابية حول أمالك الغائب

تركيا تنشئ قيادة مركزية تركية لتنسيق العمليات العسكرية في سوريا 

إيران تكرم جزار بانياس بوسام شرف وتمنحه لقب قائد المقاومة السورية

ABD Hükümeti Terörist “PYD” Milisleri İle Petrol Anlaşmaları İmzaladı.

Askeri Gruplar Lazkiye Ve İdlib’de Rejimin Üç Saldırısını 
Geri Püskürtü 

Terörist Pyd Milislerinin Yayınladığı  07/2020 Yasa İle  Halkın Mal 
Varlığına El Koymaktadır.  

Türkiye, Suriye’deki Askeri Operasyonları Koordine Etmek İçin Bir 
Türk Merkez Komutanlığı Kurdu

İran, Banyas Kasabına Bir Onur Madalyası Takarak  Suriye Direnişi 
Komutanı Unvanını Verdi 
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الحل السياسي

إشراقات

Suriye devriminin başlamasından bu yana geçen on yıl boyunca devrime karşı 
çıkanların gerçek niyetleri ortaya çıktı. Devrimin zaferini engelleyen İsrail ve 
Amerika’dır. Dünya ülkelerine Suriye Özgür Ordusuna uçaksavar füzeleri 
verilmesini engelleme ve Suriye’nin yarısından fazlasını özgürleştiren ve Abbasi 
Meydanına ulaşan Özgür Suriye Ordusu’nun zaferlerini durdurma talimatı 
verendir. Oysa Devrimciler,  Cumhuriyet Sarayına ulaşmasına ve Esad rejimini 
ortadan kaldırarak Suriye’yi özgürleştirmeye birkaç saati kalmıştı. 
Rusya’ya 16 kez veto kullanma talimatı veren İsrail ve Amerika’dır. Rusya’ya Suriye 
dosyasını devralmasını ve Suriye’nin işgalini desteklemesi için yetki verenler yine 
onlardır. İran’ın Şii milislerle Suriye’ye girmesini ve Suriye’de Şiiliği yayılmasını 
kolaylaştıran İsrail ve Amerika’dır. Suriye şehirlerinin yıkılmasına ve bir milyondan 
fazla Suriye vatandaşının şehit olmasının ardından demografik değişim ile rejimle 
üç milyondan fazla İranlıyı Suriye vatandaşlığına alma, yerlerinden edilmiş 
Suriyelilerin mülklerine, evlerine el koyma ve onlara hibe etme talimatı verenler 
İsrail ve ABD devletidir. 
Suriye devriminin başlangıcından bu yana Amerika, Suriye halkının dostu olduğunu 
ilan etti ve Amerikan başkanı Obama papağan gibi bu şarkıyı hep tekrarladı. 
Esad’ın günleri sayılı.
Bu ülkelerin demek istedikleri Esad’ın egemenliğinin sonsuz olduğu,Suriye halkının 
bu diktatörlük kuralını kabul etmesi ve askeri botlar altında yaşaması gerektiğidir. 
İsrail ve Amerika, dünya ülkelerine geçiş hükümetine ve Esad rejiminden 
kurtuluşa yol açan Cenevre kararlarını reddetme kararını verdiren onlar olduğu 
kanıtlanmıştır. Suriye rejimine ateşkes, uzlaşmalar bahanesiyle Suriye konusundaki 
müzakereleri Astana’ya aktaran Sandallar, kurtarılmış Suriye bölgeleri üzerindeki 
kontrolünü yeniden tesis etmesini sağladılar.  Amerika aylardır Suriye’de siyasi 
çözüme alternatif olmadığını ve Suriye’deki çözümü 2254 sayılı kararı Uluslararası 
Kararın referans noktası olduğunu savunuyor. Suriye halkını dizlerinin üstüne 
çöktürmek ve Esad’ın ebedi egemenliğine boyun eğmeye zorlamak için aç bıraktığı 
tespit edilen Sezar Yasası’nın uygulanmasından sonra, Amerika’nın Esad rejimini 
ortadan kaldırma konusunda gerçekten ciddi olduğunu öne süren büyük medya 
haberleri dolaşmaktadır. 
Putin’in Suriye’ye yeni Rus büyükelçisi atandı ve statüsü büyükelçiliğinden Rusya 
başkanının temsilcisiyle değiştirildi.İsrail ve Amerika bu husus üzerine anlaşarak 
işgal altındaki bir ülkenin yüksek temsilcisi olarak atanmıştır. 
Suriye’de siyasi çözüm arayışları, askeri konseyin kurulması, askeri ve güvenlik 
figürlerinin isimlerinin tanıtılmasına dair açıklamalar; senaryo, deneme, şişirilmiş 
balon, ya da bir tür kamuoyu yoklaması olarak gerçekleştirmektir. Amerika, gerçek 
bir siyasi çözüme başlama konusunda gerçekten ciddiyse demokratik geçiş ve bir 
adalet ve hukuk devleti inşa etme istiyorsa, Suriye halkının iradesini özgürce ifade 
etmesine izin vermelidir.
Suriyeliler, kararsız ve marjinal hale getirildi. Çözüm seçeneklerini dayatacak küresel 
kararlara sahip ülkeler  geçiş aşamasının oluşumunda çıkar gözetmeksizin bir karara 
varmalıdır.  Çözüm kendi çıkarlarına göre olacak ve aralarındaki anlaşmalara göre 
uluslararası toplum kendi çıkarlarına göre hareket edecektir. Ancak bu çıkarların 
paylaşılması için nihai haritada hala mutabakata varılamamıştır. 
Son olarak, görevi son bulan her ABD Dışişleri Bakanı genellikle siyasi tecrübesine 
dayalı olarak yönetimine tavsiyelerde bulunur. 1973-1977 yılları arasında dışişleri 
görevi sürdüren bakan Henry Kissinger, bir ABD Dışişleri Bakanı tarafından 
ülkesine yazılan en önemli tavsiyelerde şunları yazdı: Amerika, çıkarlarını tehdit 
edenler dışında tüm dünya sorunlarına müdahale etmeli ve hiçbirini çözmemelidir. 
Amerika’nın politikalarını gözlemleyenler, bu tavsiyenin Orta Doğu bölgesinde 
en katı şekilde uyguladıklarını göreceklerdir.Tüm Arap ülkelerin sorunlarına 
parmağını sokuyor ve hiçbirini çözmüyor,aksine kasıtlı olarak çözülmelerini 
engelliyor.ABD aslında Arap ülkelerinin sorunlarını bir telefonla çözebilirken çözüm 
için hiç müdahil olmuyor.

خالل السنوات العشر املاضية اليت مرت على قيام الثورة السورية، توضح حقيقة من يقف 
تزويد  مبنع  العامل  إىل دول  أوعزا  من  انتصارها، ومها  منعا  من  وأمريكا مها  إسرائيل  ضدها، 
اجليش احلر مبضادات الطائرات والعمل على إيقاف انتصارات اجليش السوري احلر الذي 
حرر أكثر من نصف مساحة سوراي ووصل إىل ساحة )العباسني(، ومل تكن إال ساعات تفصله 

من الوصول إىل القصر اجلمهوري والقضاء على نظام األسد وحترير سوراي.
إسرائيل وأمريكا مها من أوعزا إىل روسيا ابستخدام حق النقض )الفيتو( لستة عشر مرة، ومها 

من فوضا روسيا بتسلم امللف السوري ودعما احتالهلا لسوراي.
إسرائيل وأمريكا مها من سهال دخول إيران إىل سوراي مع امليليشيات الشيعية ونشر التشيع 
مليون  من  أكثر  واستشهاد  السورية  املدن  تدمري  بعد  الدميوغرايف،  التغيري  وإجراء  بسوراي، 
مواطن سوري، ومها من أوعزا للنظام السوري بتجنيس أكثر من ثالثة ماليني إيراين واكساهبم 

اجلنسية السورية واالستيالء على ممتلكات ومنازل املهجرين السوريني، ومنحها هلم.
ئيسها  ر  ومنذ انطالق الثورة السورية أعلنت أمريكا أهنا من أصدقاء الشعب السوري وظل  

أوابما يردد كالببغاء: - )أايم األسد معدودة(.
به وابحلكم  القبول  السوري  الشعب  أبدي وعلى  األسد  أن حكم  يقصدونه  ما  أن   وثبت 

الديكتاتوري والعيش حتت البوط العسكري.
وثبت أن إسرائيل وأمريكا مها من أمرا دول العامل ابلتنصل من مقررات جنيف اليت تفضي إىل 
حكومة انتقالية واخلالص من نظام األسد، ومها من ساندا نقل املفاوضات اخلاصة بسوراي 
إىل األستانة اليت مكنت النظام السوري عرب اهلدن واملصاحلات من إعادة بسط سيطرته على 

املناطق السورية احملررة.
ومنذ أشهر وأمريكا تروج أنه ال بديل عن احلل السياسي بسوراي وأن القرار الدويل 2254 
هو مرجعية احلل بسوراي، رافق ذلك ضخ إعالمي كبري يوحي أن أمريكا جادة فعليا ابلقضاء 
على نظام األسد بعد تطبيق قانون قيصر الذي تبني أن املقصود به جتويع الشعب السوري 

إلركاعه وإرغامه على الرضوخ حلكم األسد األبدي.
وقد مت تعيني السفري الروسي اجلديد لبوتني يف سوراي وتغيري صفته من سفري إىل مندوب الرئيس 

الروسي، وهو أشبه ابملندوب السامي لدوله حمتلة، وذلك ابلتوافق مع إسرائيل وأمريكا.
عسكري  جملس  وتشكيل  سورية،  يف  قريب  سياسي  حل  حول  أعلنت  اليت  السيناريوهات 
وطرح أمساء لشخصيات عسكرية وأمنية، هي جمرد ابلوانت اختبار أو شكل من استطالعات 

الرأي ال أكثر.
أمريكا إن كنت جادة حقاً ابلبدء حبل سياسي حقيقي جيب أن تتيح للشعب السوري التعبري 

احلر عن إرادته، ابالنتقال الدميقراطي وبناء دولة العدالة والقانون.
السوريون أصبحوا هامشيني بال قرار، وكل اخليارات للدول ذات القرار العاملي اليت ستفرض 
شكل احلل وتشكيلة املرحلة االنتقالية سيكون احلل وفق مصاحلها، ووفق اتفاقات فيما بينها، 
اجملتمع الدويل سيتصرف وفقاً ملصاحله، وهو الزال غري متفق على اخلريطة النهائية لتقاسم 

هذه املصاحل. 
أخريًا:

جرت العادة أن كل وزير خارجية أمريكي يغادر منصبه يرتك نصيحة إلدارته من واقع جتربته 
السياسية، وكتب الوزير )هنري كيسنجر( الذي شغل هذا املنصب بني عامي )73 -1977( 

كأهم نصيحة كتبها وزير خارجية أمريكي لدولته يقول فيها:
)على أمريكا التدخل يف كل قضااي العامل وأال حتل أي منها إال تلك اليت هتدد مصاحلها(.

املتابع لسياسات أمريكا جيد أهنا تطبق هذه النصيحة حبذافريها يف منطقة الشرق األوسط، 
فهي تضع أصبعها يف كل مشاكل العرب وال حتل أي منها، بل أهنا متنع حلها قصداً وهي 

القادرة على حلها مبكاملة هاتفية.
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Siyasi Bölüm Başkanı
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مقا رئيس القسم السياسي

Arapların aleyhine en belirgin terörist ve gerçekleri çarpıtma aracı olan Hasan Nasrallah 
başta olmak üzere İran’ın bütün kuklalarıyla Şam ve Beyrut’ta faaliyet göstermesi ve bu 
sahada gittikçe etkinliğini artırması beraberinde bölgede olup biten her şeye kötü emellerle 
müdahale etmesini getirmiştir. 
Humeyni’nin kırk yıldan fazla bir süre önce İran’daki halk devriminin zaferinden beri bölge 
vizyonunun Perslerin ihtişamını yeniden tesis etmek ve Humeyni mezhebini genişletmek 
ve İslam Devrimini tüm Arap bölgesine ihraç etmek olduğunu ilan ettiğini hepimiz biliy-
oruz. İran politikasının nihai amacının Arap dünyasında daha fazla tahribat yapmak old-
uğu apaçıktır.  Ve daha da önemlisi bu politikanın fitneyi ateşlemek, altyapıyı yok etmek, 
ülkenin para ve mallarını tüketmek ve İran’ı düşman olarak gören ne kadar insan varsa hep-
sini öldürmek şeklinde olduğu ayan beyan ortadadır. Elbette, İran’ın planlarını ve projeler-
ini uygulamada önemli bir kaldıraç ve taşıyıcı görevini gören araçları vardır. Bunlar; Suri-
ye’deki suçlu Beşar Esad rejimi, Lübnan’daki Hizbullah, Yemen’deki Husiler ve Irak’taki 
Haşdi şa’bi denen güçlerdir.Haşdi şa’bi denen güç; İran’ın kendi ahtapot türü projesini kur-
maya katkı sağlamaları için dünyanın her yerinden getirdiği mezhepçi milislerdir. Nefret 
dolu mezhepsel seferberlik ve bölge halklarında ulusal farkındalığın yüksek olması onları 
iran lehine  vekâleten savaş vermelerine sebep olmakta ve  bölgedeki durumun katlandığı 
bu büyük yıkımın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Nitekim bu durum son zamanlarda 
Beyrut limanında meydana büyük bir terörist patlamaya neden olmuştur. 
Mollaların durumu, temel çıkarları ve tüm Arap bölgesini etkileyen projeleri göz önünde 
bulundurulduğunda; bu yıkıcı patlamanın gerçek nedeni hakkında ne söylenir ve hangi 
analizler yapılırsa yapılsın Lübnan’ın yıkılması ve Lübnan devletinin Hizbullah milisleri 
lehine gasp edilmesinin tüm sorumluluğu İran’ın Lübnan ve bölgedeki aracı olan Hiz-
bullah’a aittir. Belki de, Hizbullah’ın 
araçlarının Lübnan arenasına yaydığı 
İran’ın silahlarının gücünün gerçek he-
gemonyası, söz konusu partinin koru-
masındaki yaygın yağma ve yolsuzluğu 
örtmektedir.İşgal altındaki Lübnan 
topraklarının kurtuluşuna ilişkin sahte 
iddialar altında Lübnan’ın durumuna 
İran’ın istilasının devamını sağlamak-
tadır. Dahası Kudüs’ü özgürlüğüne ka-
vuşturacağı yalanını beslemektedir. Bu 
ve ardında olan şey, uzun yıllar süren 
ve ortadan kalkmayan iç savaştan sonra, 
hiç kimseden gizlenmeyen bir Lübnan 
vakasındaki siyasi, kentsel ve ekonomik 
yapıların devam eden sistematik yıkımı-
na yol açan ve götüren şeydir.
160’tan fazla şehidin, binlerce insanın 
hayatını kaybettiği Beyrut bombala-
masının ve Lübnan altyapısının kanlı bir şekilde yok edilmesinin yol açtığı büyük trajedi, 
Daha sefil bir Lübnan realitesinin yeniden üretimine katkıda bulunan İran Hizb-ul Lat par-
tisinin politikalarının doğal bir sonucudur.Lübnan’da, bugün hala yanan ve 4 Ağustos’ta 
meydana gelen patlamadan sonra şiddetlenmesi beklenen son Ekim devrimini başlatan da 
bu partidir.Limanda meydana gelen patlamayla şehit düşen Suriyeli sayısı 39’u aşması Su-
riyelilerin gittikleri ve yola çıktıkları her yerde peşlerini bırakmayan ölümün kendi payına 
düşeni aldığını göstermektedir. 
Esas söylenmesi gereken şey, Beyrut limanındaki patlamadan sonra Lübnan’ın eskisi gibi 
olmayacağıdır.Görünen o ki, bu hadise, tüm Lübnan bölgesini etkileyecek değişkenlerle 
dolu olacak ve herkesin ölümcül Lübnan durumu ile ilgili hesabını yeniden gözden geçirm-
eye sevk edecek.
Dışarıda ve içeride ne olup bittiğini fark ettirecek Limandaki hadiseden sonra Hizbullah’ın 
siyasi sistemi işgal etmesi ve genel olarak mevcut durumun devam etmesi mümkün olmay-
acaktır. Nitekim ilk ve en büyük sorumluluk Lübnan gerçeğinin değil, İran’ın dışında bir 
araç haline gelen Hizbullah’ın politikalarına ve şüpheli silahlarına aittir.
Fransa Cumhurbaşkanı Makron’un ziyareti Lübnan arenasındaki Fransız jeopolitik çıkar-
larının bir parçasıysa, Lübnan caddesinde duyduğu şey doğrultusunda ülkesini daha fazla 
iç değişimi desteklemeye yöneltecek ve en azından ilk adımda Hizbullah milislerinin Bey-
rut dışında çıkarılarak yer değiştirmesine yol açabilecektir.
Gerçek şu ki; İran’ın bölgede oynadığı rolün ve güttüğü siyasetin içeriğinde yayılmacı 
emperyalist bir hırs varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle İran-Fars ve mezhep tehdidi ve 
onların sosyal yardım projelerine Sadece Suriye ve Lübnan’da değil bütün Arap ve İslam 
ülkelerinde karşı çıkmak gerekmektedir.

مثــة ظاهــرة ابتــت واضحــة املعــامل، فاقعــة الــرؤاي، وهــي ضلــوع املشــروع اإليــراين الفارســي الطائفــي يف كل مــا 
جيــري يف املنطقــة، وخاصــة عــر التمــدد الشــرايين اخلبيــث واملهيمــن والتخريــي يف كل مــن دمشــق وبــروت، 
عــر أدوات إيــران ومنهــم ابلضــرورة األداة األكثــر إرهابيــة وتشــويًها للوضــع العــريب، وهــو مــا يســمى حــزب هللا، 

ورأســه األشــد وضوًحــا وعهــرًا املدعــو حســن نصــر هللا. 
نـُـدرك مجيًعــا أنــه كان قــد أعلــن )اخلميــي( ومنــذ انتصــار ثــورة الشــعوب يف إيــران قبــل أكثــر مــن أربعــن ســنة 
خلــت، أن رؤيتــه للمنطقــة هــي يف إعــادة جمــد الفــرس ومتــدد وتصديــر )الثــورة اإلســالمية( الطائفيــة اخلمينيــة 
إىل كل احمليــط العــريب. وكانــت السياســة اإليرانيــة ومازالــت واضحــة يف ذلــك، وهــي املزيــد مــن اخلــراب يف 
احمليــط العــريب، بــل واملزيــد يف إشــعال الفــن وتدمــر البــى التحتيــة، واســتنزاف أمــوال وخــرات البــالد، وقتــل 
أكــر عــدد مــن النــاس الذيــن تعترهــم إيــران أعداءهــا، وابلطبــع فهنــاك الكثــر مــن األدوات البائســة الــي جتــد 
إيرانفيها رافعة وحاماًل مهًما يف تنفيذ خمططاهتا ومشــاريعها، كنظام بشــار األســد اجملرم يف ســورية،وحزب هللا 
يف لبنــان، واحلوثيــن يف اليمــن، وأيًضــا كل مــا يســمى ابحلشــد الشــعي يف العــراق، وتلــك امليليشــيات الطائفيــة 
ــذ  نفِّ

ُ
الــي اســتقدمتها إيــران مــن كل بقــاع الدنيــا للمشــاركة يف إقامــة املشــروع اإليــراين األخطبــوط، ولتكــون امل

ابلوكالــة ضمــن حالــة مــن احلشــد الطائفــي البغيــض، وشــح الوعــي الوطــي أو القومــي، وصــوالًإىل إنتــاج هــذه 
احلالــة مــن اخلــراب الكبــر الــذي آل إليــه الوضــع يف املنطقــة، ومنهــا ابلضــرورة ســورية ولبنــان، وكانــت قمــة 
اخلــراب والدمــار مــا فعلتــه هــذه السياســة اإلرهابيــة عــر االنفجــار الكبــر الــذي حصــل مؤخــرًا يف مرفــأ بــروت.
ومهمــا قيــل عــن الســبب احلقيقــي وراء هــذا االنفجــار املدمــر، ومهمــا جــاءت التحليــالت والتفســرات 
فــإن الواضــح متاًمــا أن أداة إيــران يف لبنــان واملنطقــة )حــزب هللا( تتحمــل كامــل املســؤولية مــع شــركائها يف 
خــراب لبنــان، وخطــف الدولــة اللبنانيــة لصــاحل ميليشــيا حــزب هللا، ومــن مث دولــة املــاليل ومصاحلهــا الكــرى، 
ومشــاريعها الــي تطــال املنطقــة العربيــة برمتهــا. ولعــل اهليمنــة احلقيقيــة بقــوة ســالح إيــران الــي تبســطها أدوات 

والنهــب  اللبنانيــة،  الســاحة  علــى  هللا  حــزب 
والفســاد املستشــري حبمايــة احلــزب املشــار إليــه 
علــى  إيــراين  تغــول  واســتمرار  لفــه،  لــف  ومــن 
حتريــر  يف  دعــاوى كاذبــة  حتــت  لبنــان  أوضــاع 
األراضــي اللبنانيــة احملتلة،وكذلــك الكذبــة األكــر 
وهــي حتريــر القــدس احملتلــة، كل ذلــك ومــا يــدور 
اســتمرار  إىل  ويــؤدي  أدى  مــا  هــو  خلفــه، 
اخلــراب املمنهــج يف البــى السياســية والعمرانيــة 
واالقتصاديــة ضمــن حالــة لبنانيــة الختفــى علــى 
أحــد، بعــد ســنوات طويلــة مــن حــرب داخليــة 

مل تبــق ومل تــذر.
املأســاة الكبــرة الــي نتجــت عــن تفجــر بــروت 
مــن 160 شــهيد،  أكثــر  والــي راح ضحيتهــا 
يف  الدامــي  اخلــراب  وذاك  املصابــن،  وآالف 
البنيــة التحتيــة اللبنانيــة، جــاءت نتيجــة طبيعيــة 

للسياســات احلــزب الالتيةاإليرانيــة الــي ســامهت يف إعــادة إنتــاج واقــع لبنــاين أشــد بؤًســاـ وهــو الــذي ولَـّـد 
ثــورة أكتوبــر/ تشــرين أول الفائــت يف لبنــان، والــي مازالــت نراهنــا مشــتعلة حــى اليــوم، ومتوقــع هلــا أن تــزداد 
أوارًا بعــد اجلرميــة االنفجاريــة الــي حصلــت يف 4 آب/ أغســطس.وجتدر اإلشــارة هنــا إىل أن الســورين انلــوا 
نصيبهــم مــن املــوت الــذي يالحقهــم أينمــا حلــوا وارحتلــوا، حيــث جتــاوز عــدد شــهداء الســورين جــراء االنفجــار 

يف املرفــأ عتبــة 39 شــهيًدا.
ما جيب احلديث عنه أن ما بعد انفجار مرفأ بروت ليس كما قبله، ويبدو أن املنطقة وأوهلا لبنان ســتكون 
حبلــى ابملتغــرات، الــي ســتطال املشــهد اللبنــاين برمتــه، وســتدفع اجلميــع إىل إعــادة النظــر يف احلالــة اللبنانيــة 
ِمضــة والقاتلــة لــكل شــيء، وأن تغــول حــزب هللا علــى النظــام السياســي واملشــهد عموًمــا لــن يكــون إبمكانــه 

ُ
امل

االســتمرار فيــه، بعــد الــذي حصــل يف املرفــأ، حيــث أدرك اخلــارج والداخــل أن املســؤولية األوىل واألكرتقــع 
علــى سياســات حــزب هللا وســالحه املشــبوه، والــذي ابت أداة للخــارج اإليــراين وليــس الواقــع اللبنــاين.

الســاحة  الفرنســية يف  اجليوسياســية  املصــاحل  إطــار  )ماكرون(أتــت يف  الفرنســي  الرئيــس  زايرة  وإذا كانــت 
اللبنانيــة، إال أن مــا مسعــه يف الشــارع اللبنــاين ســوف حيمــل بــالده علــى دعــم مزيــد مــن التغــرات الداخليــة، 
وقــد تــؤدي إىل كنــس ميليشــيا حــزب هللا كليــة خــارج بــروت علــى األقــل، يف خطــوة أوىل، مــن املمكــن أن 

يكــون هلــا مــا بعدهــا.
ويبقــى اخلطــر اإليــراين الفارســي والطائفــي ومشــروعهم االمتــدادي هــو مــا جيــب التنبــه إليــه، ومناهضتــه ليــس 
يف ســورية ولبنــان فحســب، بــل يف كل املنطقــة العربيــة واإلســالمية، وصــواًل إىل حتجيــم الــدور اإليــراين التغــويل، 
وصاحــب األطمــاع التارخييــة اإلمراطوريــة املزعومــة، الــي مازالــت تكمــن يف مضامــن السياســة اإليرانيــة، 

وأطماعهــا التوســعية يف احمليــط اإلقليمــي.

Ahmet Mazhar Saadu 

Şam’dan Beyrut’a İran Harabesi!
     الخراب اإليراني من دمشق إلى بيروت 

أحمد مظهر سعدو 
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 الســوريون يتطلعــون إىل كل حــراك جيــري هنــا أو هنــاك ومــع أايً كان مــن 
أجــل ســورية، ألهنــم وهــم يقرتبــون مــن هنايــة الســنة العاشــرة لثورهتــم اقتنعــوا 
بشــيء واحــد هــو عــدم وجــود حــل وال هنايــة ملأســاهتم إال بتوافــق دويل بــن 
الــدول املتواجــدة علــى األرض وصاحبــة الثقــل وعلــى رأس تلــك الــدول 
أمــركا الــي تضــع يدهــا علــى كامــل مســاحة شــرق الفــرات الــي تشــكل 
ثلــث مســاحة ســورية وفيهــا أغلــب الثــروات كمــا تشــكل عصــب االقتصــاد 
الســوري ومــن يضــع يــده علــى ثرواهتــا املعدنيــة والزراعيــة يضــع يــده علــى 
العصــب الرئيســي لالقتصــاد الســوري، مــع أن لروســيا دوراً وكذلــك لرتكيــا 
وإيــران، إال أن احملــرك الرئيســي واملمســك بــكل هــذه األوراق هــو الــوالايت 
املتحــدة، لذلــك كانــت اللقــاءات الــي أجراهــا رايض حجــاب رئيــس الــوزراء 
الســوري األســبق يف واشــنطن مــع املســؤولن األمركيــن ولقاءاتــه التلفزيونيــة 
قبلهــا الــي طالــب فيهــا إبعــادة هيكلــة املعارضــة حمــط اهتمــام الســورين 
مــن خــرة  الرجــل  هلــذا  ملــا  الســورية  علــى األرض  الالعبــن  مــن  وغرهــم 
سياســية وألنــه أدار اهليئــة العليــا للمفاوضــات حبنكــة وصالبــة مل يتمتــع هبــا 
مــن خلفــه يف هــذا املــكان كمــا أن أغلــب الســورين مــن املعارضــن ورمبــا 
حــى بعــض املوالــن وكثــرون مــن الذيــن يقفــون يف الوســط ينظــرون إىل أن 
هــذا الشــخص قــد يكــون مــن أقــدر النــاس علــى إدارة املرحلــة انتقاليــة ملــاذا 
هــذه النظــرة إىل حجــاب ؟ ومــا الــذي ميكــن أن يقدمــه؟ ومبــاذا خيتلــف 
شــيئاً  يقــدم  أن  يســتطيع  وهــل  املعــارض؟  املشــهد  متصــدري  ابقــي  عــن 
للســورين؟ لقــد اســتطاع حجــاب أن يصنــع لنفســه قاعــدة شــعبية مــن بــن 
مجيــع رجــاالت املعارضــة وذلــك لعــدة أســباب: 1-كونــه صاحــب أرفــع 
منصــب ســابق بــن املنشــقن ٢-متتعــه بشــخصية قويــة وحنكــة سياســية 
3-امتالكــه للخــرة اإلداريــة 4-عــدم دخولــه يف املهاتــرات بــن املعارضــن. 
كل هــذه األســباب جعلتــه يتفــوق علــى اجلميــع كمــا أن متتعــه ابلصفــة 

الدبلوماســية نتيجــة لكونــه رئيــس وزراء ســابق جيعلــه حمــط أنظــار الــدول 
ووســائل اإلعــالم وكذلــك فــإن طروحاتــه كانــت تصــب يف املصلحــة الوطنيــة 
بنــاء جمــد  الذيــن حياولــون  الســوري  املشــهد  تصــدروا  ممــن  العكــس  علــى 
شــخصي ويبحثــون عــن الفوائــد واملصــاحل الضيقــة نتيجــة هلــذه النظــرة وبعــد 
لقائــه مــع املســؤولن األمركيــن فــإن الســورين يتطلعــون إىل الــدور الــذي 
ميكــن أن يلعبــه حجــاب يف مســتقبل ســورية رغــم عــدم وضــوح الرؤيــة وعــدم 
معرفــة أحــد مباجــرى وراء الكواليــس، إال أنــه وابلربــط مــع تصرحياتــه الــي 
ســبقت اللقــاءات فــإن املســتقبل قــد حيمــل أشــياء جديــدة علــى مســتوى 
املعارضــة الــي وصلــت إىل حــدود غــر مســبوقة مــن الرتهــل والتــآكل وقــد 
أصبحــت متــارس األبديــة يف املناصــب الــي تعلمهــا متصدروهــا يف مــدارس 
النظــام علــى مســتوى عضويــة االئتــالف أو انتقلــت إليهــا عــدوى الــروس يف 
تبــادل املراكــز بــن بوتــن وميدفيديــف وهــذا مــا شــهدانه مؤخــراً يف تبــادل 
الرائســات بــن احلريــري والعبــدة وكمــا يقــول املثــل )علــي خوجة-خوجــة 
الــذي  يبــق فيهــا إال هــؤالء األشــخاص كل هــذا  علــي( وكأن ســورية مل 
جــرى وجيــري يف أوســاط املعارضــة جعــل أســهم حجــاب وبعــض املعارضــن 
اآلخريــن ترتفــع بــن الســورين ولعــل مــا جيعــل رئيــس الــوزراء األســبق حيتــل 
مركــز الصــدارة بــن اجلميــع هــو قناعــة الســورين أبنــه قــد وصــل إىل أقصــى 
مــا يتمنــاه يف املناصــب ورمبــا إدارة املرحلــة االنتقاليــة الــي الختــول مــن يقودهــا 
الرتشــح بعدهــا، هــي آخــر مــا يريــده النــاس هلــذا الرجــل كــي ترســو ابخــرة 
الثــورة الســورية بــر األمــان، قــد ال ختــدم التوافقــات الدوليــة رايض حجــاب 
وقــد الختــدم الشــعب الســوري ألن الرجــل يســتطيع أن يقــدم اســتقالته دون 
تــردد وبصمــت كمــا فعــل عندمــا اســتقال مــن رائســة هيئــة التفــاوض عندمــا 
رأى مــامل يقتنــع بــه وكذلــك يســتطيع اختــاذ املواقــف وأن يعــرتض علــى مــا 
ليــس يف مصلحــة الســورين فهــو صاحــب شــعار النــأي ابلنفــس للمعارضــة 

الســورية عــن االصطفافــات الدوليــة فنحــن جيــب أن نكــون علــى مســافة 
بــالدان  مــن أجــل خــالص  مــع اجلميــع  نتعــاون  مــن اجلميــع وأن  واحــدة 
وشــعبنا ال أن نتبــى خطــاب هــذه الدولــة أوتلــك ألن الــدول تبحــث عــن 
مصاحلهــا و مصلحتنــا مــع اجلميــع. لعــل حجــاب هــو الرجــل القــادر علــى 
تقــدمي مــا يتمنــاه الســوريون للخــالص مــن النظــام وقــد يســتطيع أن يقــدم 
رؤيــة إلعــادة هيكلــة املعارضــة لتكــون علــى مســتوى قيــادة الثــورة الســورية 
علــى متصــدري  يتقدمــون  الثــوار  متــوت وأن  لــن  أهنــا  للعــامل  أثبتــت  الــي 
املشــهد ابلكثــر مــن األشــياء ليــس أقلهــا أهنــم أكثــر حبــاً مــن هــؤالء للوطــن 
ألهنــم متشــبثون أبرضهــم يف الوقــت الــذي هــرب متصــدرو املعارضــة أببنائهــم 
إىل الــدول األوربيــة حيــث يدرســون أبرقــى املــدارس وحيملــون اجلنســيات، 
وأيخــذون مرتبــات جلــوء سياســي أو إنســاين يف حــن أن كثــر مــن الثــوار 
قطــع  ســوى  واحلــر  الــرد  مــن  اليقيهــم  املخيمــات  يف  يعيشــون  مايزالــون 
القمــاش الــي حتجبهــم عــن النــاس قــد اليســتطيع حجــاب فعــل شــيء لكــن 
جمــرد جلــوس األمــركان معــه أو مــع غــره هــو حتريــك للميــاه الراكــدة الــي إن 
طال ركودها ســتتحول إىل مياه آســنة عندها الميكن إال هدرها واســتبداهلا 
لذلــك التحريــك الدائــم جيعلهــا حتافــظ علــى بعــض جودهتــا فهــل يســتطيع 
الســوريون أن يقنعــوا العــامل ابالعــرتاف بوجودهــم وامتالكهــم قيــادات قــادرة 
علــى إدارة الدولــة للتخلــص مــن النظــام؟ هــذا مــا نعتقــده بوجــود أشــخاص 
مــن أمثــال هــؤالء املنشــقن يف املعارضــة الســورية والذيــن يتمتعــون بقــدرات 
إداريــة مل يتــم اســتثمارها ومت اســتبعادها وإبقاؤهــا جانبــاً مــن قبــل املبتدئــن 
ابلسياســة واإلدارة فهــل آن األوان الســتثمارها مــن قبــل اجملتمــع الــدويل 
إلعــادة األمــن إىل ســورية وبنــاء مســتقبل جديــد ألبنائهــا ولكــي تشــارك 
العــامل يف تقدمــه؟ هــذا مــا جيــب أن يكــون ولعــل هــذه االجتماعــات تباشــر 

خــر لربيــع قــادم.

صفا عبد التركي

كاتبة سورية

رياض حجاب ودوره في مستقبل سورية 

لبنــان وإمكاانهتــا وأُقحمــت يف صراعــات  اخُتطفــت دولــة حبجــم 
أكــر مــن حجمهــا وقدرهتــا ومــن غــر فائــدة تعــود علــى اللبنانيــن 
اآلخريــن  حلســاابت  الصــراع  مراكــز  أحــد  وجعلوهــا  ومســتقبلهم، 
للتنميــة  لبنــان  تتجــه  أن  مــن  فعوضــاً  األوىل،  ابلدرجــة  واإليرانيــن 
بــل أفضــل ممــا كانــت مركــزاً  والنهــوض لتكــون كمــا كانــت ســابقاً 
للثقافــة والفــن والفكــر واآلراء والصحافــة واالعــالم احلــر، وكانــت 
مــالذ أفئــدة املثقفــن العــرب، فتحولــت لتتشــكل فيهــا دولــة داخــل 
دولــة وتتدخــل يف الــدول العربيــة ويف صراعــات املنطقــة العربيــة مــع 
لبنــان  فشــوهت  إيــران،  ولصــاحل  التوســعية  األطمــاع  ذات  إيــران 
بصورتــه الرائعــة الناصعــة وقتلــت التنميــة واالزدهــار وزاد يف الطنبــور 
نغمــاً بوجــود طبقــة سياســية فاســدة حكمــت لبنــان، وكان مههــا كل 

شــيء إال لبنــان، فظُلــم لبنــان مرتــن.
مث اندلعــت الثــورة الشــعبية يف 1٧ تشــرين األول/ أكتوبــر٢019/ 
واســتمرت أشــهرًا عــدة، طالبــت برحيــل الطبقــة السياســية احلاكمــة 
كلها، املتهمة ابلفشل والفساد واهلدر، وتزامنت مع االحتجاجات 
أن  يبــدو  الثالثــة  الــدول  وهــذه  أصــاًل  املســتمرة  والســورية  العراقيــة 
اإليــراين والطبقــة  العبــث  مــن  الدرجــات  معاانهتــا واحــدة وختتلــف 

السياســية الفاســدة، ويُتوقــع أن تنطلــق احتجاجــات جديــدة، بــدأت 
رحيــل  علــى  تصميًمــا  أكثــر  ســتكون  أبهنــا  يُعتقــد  لكــن  مالحمهــا 

الطبقــة السياســية الفاســدة، وخُيشــى أن تنزلــق حنــو العنــف.
كان مــن نتائــج االنفجــار املباشــرة، وحــى هــذه اللحظــة، تدمــر 
مينــاء بــروت، وحنــو ثلــث مدينــة بــروت، ووفــاة قرابــة ٢00 لبنانيًــا، 
وإصابــة أكثــر مــن 6000 مواطــن، ومــا يزيــد علــى ٢1 مفقــوًدا، 
وتشــريد أكثــر مــن 300 ألــف. هــذا ليــس حــدًث عرضًيــا أو بســيطًا 
وســيكون لــه أثــره علــى مســتقبل لبنــان ومنعطــف يف اتريــخ لبنــان ال 
ميكــن جتــاوزه أو القفــز فوقــه.  وأايً كان ســبب التفجــر مــن اإلمهــال 
والتقصــر أو العمــد واالفتعــال أو التناســي عــن قّصــد بوجــود مــواد 
شــديدة االنفجــار يف مينــاء بــروت، إال أن هــذا يشــر إىل فســاد 
البلــد أصــاًل  البــالد ألن  قــدرة هــذه الطبقــة أن تديــر هــذه  وعــدم 
طهــران  ألهــداف  لبنــان  يســتعمل  وحــزب هللا  حبســاابهتا،  ليســت 

وليــس ألهــداف ومصــاحل لبنــان.
يف  احلــدث  الســتثمار  حاليًــا  ذاهــب  فهــو  الــدويل،  اجملتمــع  أمــا 
مــع  منــه كتعامــل  أكثــر  النفــوذ  ومواطــن  والتجــاذابت  احلســاابت 
التفجــر ذاتــه والنتائــج املباشــرة لــه وإســعاف لبنــان، ونتيجــة فقــدان 

ثقــة الشــعب اللبنــاين بطبقتــه السياســية لوحــظ التجمهــر حــول أي 
لبنــان.! زار  أجنــي  مســؤول 

وأمــام اللبنانيــن هــذا العمــل الــدؤوب واإلصــرار مــن أجــل ســحب 
لبنــان مــن هــذا االختطــاف عــر صعــود طبقــة سياســية مــن الشــعب 
ذات كفــاءة ونزاهــة ويعيــش لبنــان يف وجداهنــم وليــس فقــط يعيشــون 
بتأييــد  وحتظــى  اجلماهــر  حوهلــا  وتلتــف  أبجســادهم،  لبنــان  يف 
عــريب وإقليمــي تنتشــل لبنــان مــن هــذا االختطــاف وتبــي املؤسســة 
العســكرية واألمنيــة حلمايــة لبنــان وليــس مليشــيات تســيء للبنــان 
بذريعــة املقاومــة واملمانعــة الــي قصمــت ظهــر لبنــان، ورمبــا إن الــذي 
يســهل علــى لبنــان ليكــون خبــر هــو أن تكــون ســورية خبــر، فالشــكل 
اجلغــرايف لســورية ولبنــان هــو شــكل األخ األكــر الــذي حييــط ابألخ 
األصغــر، وشــعب لبنــان يســتحق حيــاة أفضــل فهــو شــعب أثبــت 
جناحــه يف دول االغــرتاب وقدرتــه علــى النجــاح وحبــه للحيــاة. ورمبــا 
مــن  مث  االســتعمار  مــن  للتحــرر  الطويــل  والنضــال  الســعي  قــدران 

االســتبداد والفســاد معــاً.

د- زكريا مالحفجي

كاتب سوري

اختطاف لبنان 
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كم هي دقيقة وعميقة تلك اجلملة الي أبدعها قلم وخيال الشاعر 
السوري الكبر الراحل نزار قباين » إن الثورة تولد من رحم األحزان 
إنسانية  هي  أصيلة.. كم  هي  ومعرة.. كم  واقعية  هي  ... كم   «
...استغربت – كما اجلميع – من التصرف الصبياين الساذج إىل 
ركام  بن  العابرة  الواقع  األمر  سلطات  به  قامت  الذي  الغباء  حد 
لبنان  ابلنفاايت يف  املكتظ  الطريق  على جنبات  املغتصبة  احلرايت 
الفرقة  من  سقطت  اهلواء  على  منقول  غنائي  حفل  ففي  اجلريح.. 
عمدا تلك اجلملة املهيبة.. سقطت وهي ال تدري رمبا أهنا يف حضرة 
بروت ويف زمن الثورة.. كان صاحب قرار إسقاطها غبًيا إىل حد 
إذا  إال  اللهم  الزمان..  املكان مناسب لسقوطها وال  الغثيان.. فال 
تذكران من حيكم لبنان يف هذه الفرتة، حينها فقط ميكننا أن نلمس 
النموذج  إن  واملكان..  والزمان  والبيئة  القرار  بن  االنسجام  بعض 
الذي حيكم لبنان اليوم )حزب هللا والتيار العوين( يقدم تفسرًا معقواًل 
ملثل هذا التصرف وغره من التصرفات الي تفاجئ اللبنانين كل يوم 

على مستوى السياسة واالقتصاد والثقافة.
قد يعتر البعض هذا احلدث سخيًفا وال يستحق الكتابة عنه، لكن 

 ٢015 أيلول/سبتمر  يف  سورية  يف  عسكراًي  روسيا  تدخلت      
حبجة محاية الدولة السورية من اإلرهاب واحملافظة على وحدة سورية، 
بعدما اعترت موسكو أهنا ُخدعت يف ليبيا من قبل الغرب ومررت 
قرارًا أممًيا يتيح للناتو التدخل يف ليبيا ضد حكومتها الي كانت تنوي 
قصف املدنين يف الشرق الليي وتدمر مدهنم كما فعل بعدها النظام 
على  الليي  الزعيم  أطلق  وبينما  أحد.  يردعه  مل  حن  يف  السوري، 
صفة  السوري  النظام  أطلق  اجلرذان،  صفة  حكمه  على  املنتفضن 
من  النظام  ليخلصوا  الروس  وجاء  السوري،  الشعب  على  اجلراثيم 
شرعية.  حكومة  من  رمسي  ابستدعاء  جاؤوا  أهنم  وحجتهم  اجلراثيم 
أتى التدخل يف حلظة حامسه كادت تودي ابلنظام إىل اهلاوية، رغم 
الذين تدخلوا ابكرًا مبختلف أذرعهم، وجيشه  أن حلفاءه اإليرانين 
يعدهم  أنه  عاًما،  أربعن  من  أكثر  مدى  على  الذي روج  وشبيحته 
للتحرير وأهنم هم القوة الضاربة يف املقاومة واملمانعة زورًا وهبتااًن، رغم 
ذلك كان خيسر كل يوم مدينة أو أكثر على يد فصائل خمتلفة، كانت 

تقاتل النظام حتت راايت خمتلفة.
جاء التدخل حامسًا، بعد تدخالت دبلوماسية يف جملس األمن محت 
النظام ابلفيتو املتكرر الذي ورثته روسيا عن االحتاد السوفيايت املنهار. 
مستفيدة من جتربتها يف قمع ثورة مجهورية الشيشان املسلمة، الي تعد 
جزءاً من االحتاد الروسي الذي يضم 13 مجهورية إىل جانب روسية، 

املسألة هلا داللتها ورمزيتها البعيدة عندما حتصل يف بلد كانت حرية 
التعبر والثقافة هي أهم ما مييزه عن حميطه، ويف زمان انفجرت فيه 
ثورات الشعوب يف معظم بلدان املنطقة دفاًعا عن تلك احلرية وسعًيا 
الشعوب  وتتحرك  اآلية  تنقلب  الذي حصل حى  ما  المتالكها.. 
اجملاورة حنو احلرية يف ذات الوقت الذي تتقلص فيه مساحة احلرية 
يف لبنان.. إهنا مسألة خطرة وتدل على حتول عميق يف بنية الفكر 

السياسي والتوجه العام للدولة الصغرة..
إن وقوع السلطة والقرار السياسي يف يد حزب هللا )الطائفي( والتيار 
ملا  خميفة  إشارات  ويقدم  التحول  هذا  يفسر  )العنصري(  العوين 
سيحصل يف املستقبل لو استقرت السلطة هلذا الثنائي.. إن التحالف 
بن العنصرية الفجة والطائفية املتوحشة سينتج مولوًدا مشوًها وخميًفا 
ورمبا معاقًا حيتاج إىل رعاية ومراقبة مستمرة خوفًا من التخريب الذي 
سيلحقه بكل ما حوله. إن هذا التحالف يقود لبنان رويًدا رويًدا حنو 
النظام الشمويل املستبد واالشارات على هذا املسار عديدة ملن يتابع 
الشأن اللبناين. لكن ترويض الشعب اللبناين الذي تعود احلرية أمر 
يف غاية الصعوبة خاصة يف زمن الربيع العريب والثورات العربية عموًما 
والسورية خصوًصا ضد األنظمة الشمولية والي يشكل حزب هللا ركًنا 

ومن طريقتها الوحشية يف القمع، ابتباع سياسة األرض احملروقة الي 
ال تبقي وال تذر، وتدمر البشر واحلجر، استطاعت روسيا إعادة حنو 
60 ابملئة من مساحة سورية إىل حظرة النظام، وقامت بعدها اببتداع 
والشمال  اجلنوب  يف  التصعيد،  خفض  مناطق  أمستها  أربعة  مناطق 
والوسط، كان حمورها وقف إطالق النار ومصاحلات تتيح للمقاتلن 
االنسحاب إىل مناطق آمنة يف حمافظة إدلب الي تسيطر عليها جبهة 
النصرة وفصائل أخرى، وتسليم سالحهم الثقيل ،أو تسوية أوضاعهم 
الفيلق  أمسوه  بفيلق عسكري  لاللتحاق  يريد  من  وإاتحة  النظام  مع 
اخلامس يتوىل األمن يف مناطق خفض التصعيد. وكان احلل اآلخر ملن 

ال يقبل هو التدمر الكامل. 
وضرب  التصعيد،  خفض  مناطق  دخول  للنظام  الروس  أاتح      
عرض احلائط ابالتفاقات، وعاثت شبيحة النظام  يف األرض فساًدا 
كالعادة، وبعدما ابتدع الروس مساري أستاان وسوتشي والتفوا على 
القرارات الدولية الي أقرت ترتيبات حلل املسألة السورية، تبدأ ابنتقال 
املعتقلن  عن  واالفراج  النظام  قوات  من  القصف  ووقف  سياسي 
السياسين وكشف مصر املختطفن وحماسبة كل من أحرم حبق هذا 
الشعب، من خالل قرار جملس األمن ٢٢54، وشعروا أبن األمور 
بدأت تستقر هلم مع غياب شبه كامل للمجتمع الدويل ، بدأ الروس 
املراكز  على  ابالستحواذ  وبدأوا  احلقيقية،  أطماعهم  عن  ابلكشف 
املياه  إىل  للوصول  السنن  عشرات  منذ  هبا  حلموا  طاملا  الي  اهلامة 
الدافئة. بدأوا يستثمرون ابملرافئ واملطارات والصناعات اهلامة يف شى 
املناطق السورية، بعقود طويلة األجل وينظرون بعن الريبة لالتفاقات 
العسكرية بن النظام وإيران، والذي استثمر أيًضا يف البنية التحتية، مبا 

مهًما من أركاهنا يف املنطقة.
إن كثرة الضغط تولد االنفجار، والثورة انفجار.. وإن الضغوطات 
)السياسية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والطائفية( الي يتعرض 
هلا الشعب اللبناين ابتت أكر من القدرة على استيعاهبا، وإن املوقع 
الذي جر حزب هللا لبنان إليه، وتورطه غر املرر يف املستنقع السوري 
اللبنانين  خنق  قد   – اإليراين  الفقيه  الويل  عيون  واليمي – كرمى 

ووضع لبنان على حافة اهلاوية واالنفجار.
بروت بعد االنفجار حزينة، ذلك أن مشاهد الدمار واألشالء حيرق 
القلوب والسوريون أكثر من يفهم معى الدمار وأثر الدماء واألشالء. 
لكنها أيًضا قبل االنفجار حزينة. حزينة ألن شوارعها اجلميلة ابتت 
مكًبا للنفاايت متاًما كما قصور الرائسة والرملان والسرااي فيها. حزينة 
ألن االستبداد بدأ يتسلل إليها بعمامة سوداء تعكس سواد القلب 
والفكر واألفق.. حزينة ألن اجلوع كشر عن أنيابه فيها وبدأ يلتهم 
والثورة  اليوم حزينة إىل حد اإلغماء..  أبناءها دون رمحة.. بروت 

تولد من رحم األحزان.
إن الطغاة الذين خيشون من مساع كلمة الثورة يف األغاين واخلطاابت 

حمكومون مبواجهتها يف الشوارع والساحات. 

فيها من معامل وفنادق ومراكز جتارية ومناطق سكنية.
    خياف الروس أن تشكل االتفاقات العسكرية اجلديدة مشاكل 
النظام من استعمال  لوجستية لعملياهتم يف سورية، ومع أهنم مينعون 
النظام يعتمد  املنظومات اجلوية الي زودوه هبا إال أهنم يشعرون أبن 
يعملون  الروس  أن  ومع  عليهم،  ومفضل  أقرب  اإليرانين كحليف 
على حتويل اجليش السوري إىل جيش حيمل العقيدة الروسية وموايل 
هلم لكنهم يشعرون ابلوجل مما جيري بن إيران والنظام، مع أهنم ال 
يعملون وال يقدرون على دحر إيران من سورية كما يرغب األمركان 

والصهاينة.
الروس  أن  إىل  النظرة  يعززان  أمران  األخرة  املرحلة  يف  النظر  يلفت 
يشكلون انتدااًب جديًدا على سورية، أوهلما أن قاعدة محيميم أرسلت 
وفًدا من مسؤوليها إىل بلدة )سقيلبية( املسيحية يف الغاب، ليضعوا 
مما  روسيا،  ترعاها  الي  شرقية،  أرثوذوكسية  لكنيسية  األساس  حجر 
سيحوهلا من دولة ادعت أهنا أتت لتحمي الدولة، إىل دولة تعمل على 

محاية مذهب ديي تتبعه أقلية بن املذاهب املسيحية.
    األمر الثاين الذي يلفت النظر بشدة هو حماولة شركات برتول 
وطاقة روسية الدخول بشراكات مع شركات أمركية بدأت تكشر عن 
أنياهبا بسرقة نفط سورية الواقع حتت سلطة االنفصالين شرق الفرات 
بعقود طويلة األجل يف ظل نظام منهار تقسم سورية أمامه وهو يقول 
دمشق تكفيي. ومن املعيب أن هناك شركات عربية داخلة بتحالف 
السارقن. أعان هللا سورية وشعبها وخلصها من جمموعة  نفطي مع 
الكوارث الي ترزح حتتها من احتالالت وأوبئة وحكومة جمرمة وفاسدة 

أضاعت سورية وحقوقها.

د- معتز محمد زين

                          الثورة تولد من رحم األحزان
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وغوطتها  دمشق  ريف  الكيماوي يف  السابعة جملزرة  الذكرى  أايم حتل  بعد 
الشرقية، الي قتل فيها )1400( مواطن سوري مدين تقريًبا، معظمهم من 
األطفال والنساء واملرضى وكبار السن، يف يوم من أشنع أايم القتل املعلن 
خالل عشرية املوت واإلابدة الي تعرض هلا شعبنا السوري، وما يزال دون 

توقف، حتت راايت وأعالم خمتلفة، دولية وإقليمية وميلشياوية. 
كان ميكن لتلك اجملزرة، الي وقعت يوم ٢1 آب/ أغسطس ٢013، أن 
تضع هناية لنظام األسد لوال الرتدد األمركي يف حينها، وحتديًدا الرئيس ابراك 
أوابما، العتبارات غر مررة تتعلق بشخصيته وسياساته، إضافة حلزمة قضااي 
الذين أصبحوا واضحن  واملسترتين،  العلنين  األسد  داعمي  تتعلق مبصاحل 
ومكشوفن للعامل أمجع، ويعرفهم شعبنا دون عناء تفكر، أو تبصر مبجرايت 

ووقائع ما حدث وتفاصيله. 
الصغر،  األسد  أمام  القانونية،  احملرمات  الغوطة كل  جمزرة  لقد كسرت 
السالح  التواطؤ، على تكرار استخدام هذا  بل  الدويل،  الصمت  وشجعه 
الرهيب ضد شعبه، يف أكثر من مكان، كلما كان عاجزاً عن حتقيق انتصار 
ذا قيمة ما، أمام صمود الثوار وبسالتهم يف الدفاع عن مناطقهم احملررة، ما 
دفعه إىل تكرار فعله الشائن يف ريف دمشق مرة أخرى، ويف ريف إدلب 

ومحاة وحلب. 
صحيح أن التحقيقات الدولية قد جرمت نظام األسد على استخدام هذا 

بن  يعيشه  الذي  والتخبط  العاملي  االقتصادي  الوضع  اليوم  أحد  على  خيفى  ال 
عاملياً كونه  الذهب  أسعار  وصعود  الدول،  أغلب  يف  أبكملها  صناعات  توقف 
استعمال اصطالح  اآلمن، وتذبذب األسهم وحى خسارة معظمها وكثرة  املالذ 
»الركود التضخمي« أو )Stagflation( هذا  املصطلح الذي  مل يعرفه العامل 
عامل  عام 19٧3وبدأ  البرتول  عاصفة  املاضي، حن هبت  القرن  قبل سبعينيات 
االقتصاد استعماله بتعليقاهتم وحتليالهتم، وهو ببساطة عبارة عن »عاصفة كاملة« 
من األخبار االقتصادية السيئة ألي دولة، والي تشمل على سبيل املثال ال احلصر 

ارتفاع البطالة وبطء النمو االقتصادي وارتفاع التضخم.
على  للقائمن  اليوم  يعي  وماذا  املصطلح  هذا  مبعى  سنتوسع  بسيطة  بكلمات 
الوالايت  تتبع  على  مثالنا  أكثرسيكون  املوضوع  هذا  نعرف  ولكي  االقتصاد، 
ابقي  على  وانعكاس  دور  وهلا  السيادية  العملة  صاحبة  األمركية كوهنا  املتحدة 
االقتصادايت الدولية. ولد هذ املصطلح خالل فرتة الركود االقتصادي الي عاشتها 
الوالايت املتحدة عقب حظر النفط يف عام 19٧3، حيث شهدت البالد تضخماً 
متصاعداً وتباطؤاً اقتصادايً يف آن واحد، وهو األمر الذي اعتقد االقتصاديون قبل 
املتزايد  التضخم  أن  حبقيقة  اجلميع  لُيصدم  احلدوث،  مستحيل  أنه  الوقت  ذلك 
والنمو املتباطئ من املمكن أن يتزامنا، وأن العالقة بن التضخم والبطالة ليست 

عكسية دائماً وبن التضخم والنمو االقتصادي ليست طردية دائماً! 
 اليوم مل يعد خيفى على أحد أن دخول االقتصاد يف حالة ركود تضخمي يعي 
يتقلص، والنتيجة  أو  البطء  ينمو مبعدل شديد  إما أن  الناتج احمللي اإلمجايل  أن 
الطبيعية هلذا الوضع هي ارتفاع البطالة على خلفية قيام الشركات ابالستغناء عن 
القوة  من  بدوره  يقلل  ما  نفقاهتا، وهو  إىل خفض  موظفيها يف سعيها  من  جزء 
الشرائية للمستهلكن لترتاجع ابلتبعية معدالت اإلنفاق وهو ما ينتج عنه تباطؤ 
التباطؤ  النمو االقتصادي مبعدالت أكر، أي أن اإلجراءات الي تتخذ ملواجهة 

فيها  جرى  الي  األخرى  املناطق  بعض  يف  دولًيا،  واحملرم  الفتاك،  السالح 
استخدام السالح الكيماوي، مثل تقرير منظمة حظر األسلحة الكيماوية 
الذي صدر يوم 8 نيسان/ أبريل املاضي، إال أن اجملزرة الكرى بقيت حى 
وزمرته،  األسد  بشار  الكوين  اجملرم  هنا  وهم  ملرتكبيها،  عقاب  دون  اآلن 

ليس إال. 
تفاوتت األرقام املوثقة عن تلك اجملزرة البشعة الي جتاوز عدد املصابن فيها 
اختناقًا  واملوت  السام  الغاز  استنشاق  جراء  إغماء  حالة  بن   6000 ال 
أطباء بال حدود( واآلالف حبسب مصادر أخرى  )355 حبسب منظمة 
ال  جتاوز  الضحااي  عدد  إن  قال:  األمركية  لالستخبارات  سري  )تقرير 

1400 شهيد(.
املفتوحة  احلرب  إطار  يف  والصادمة  املرعبة  األرقام  فان  األحوال  ويف كل 
والشاملة الي شنها النظام على شعبه منذ منتصف آذار/ مارس ٢011، 
والتزال مستمرة حى اآلن، أبكثر من شكل وعلى أكثر من صعيد، األخطر 
منها هو جسارة النظام على فعله وتكراره دون خوف من عقاب أو حساب، 
وبقاؤه على كرسيه، حى اآلن، أمام اجملتمع الدويل الذي ما زال مينحه اعرتافًا 
قانونًيا، ويتعامل معه كطرف شرعي، بدل أن يواجه حكم العدالة الدولية، 
تلك  ابعتبار  جديًدا  نقول  ال  هتلر.   مستوى  من  ويعامل كمجرم حرب 
اجلرمية املوصوفة، وغرها الكثر، تدخل يف نطاق جرائم اإلابدة واحلرب ضد 

االقتصادي هي ذاهتا الي تعمق من األزمة، فإذا نظران إىل الوالايت املتحدة وحى 
أوراب بسبب الشلل الذي أصاهبما وحى ابقي دول العامل جراء أزمة فروس كوروان، 
الي أضرت أغلب الدول على اختاذ احلجر الصحي لشعبها وتوقف العربة الصناعية 
واالقتصادية وتسريح الكثر من العمالة، بعض الدول جلأت إىل البطالة اجلرية مع 
تعويض جزئي للمواطن ولكن ابحلقيقة هو ارهاق لالقتصاد والدخل القومي للبالد.    
يعتر التباطؤ االقتصادي يف واقع األمر، جزًء طبيعياً من الدورة االقتصادية، فعندما 
أسهم  مع  حدث  )كما  السيطرة  عن  املالية  األسواق  يف  املضاربة  أنشطة  خترج 
التكنولوجيا أواخر التسعينيات وأزمة الرهن العقاري األخرة الي أصاب الوالايت 
املتحدة وكثر من الدول االوربية( حينها حيتاج السوق إىل فرتة اللتقاط األنفاس 
وإعادة ترتيب األوراق، وعادة ما حيدث ذلك من خالل ركود مؤقت قد يكون 
مؤملاً أحياانً وقد متتد فرته إىل أطول مما يتوقع االقتصاديون لتداخل عوامل تنعكس 

على القرارات واالجراءات املتوجبإتباعها.
سؤال بسيط يطرحه الناس، ما الذي جيعل الركود التضخمي خطراً جداً؟ لنتخيل 
أن هناك دولة ما يعاين اقتصادها من منو متباطئ أو انكماش ابإلضافة إىل تضخم 
خارج عن نطاق السيطرة، فمع ارتفاع معدل البطالة ينخفض ما لدى املستهلكن 
من أموال، أضف إىل ذلك معدل التضخم الذي يتسبب يف آتكل قوهتم الشرائية 
للغاية، ببساطة هذا  الناتج هو وضع سيئ  تقريباً،  )احملدودة أصاًل( بصفة يومية 
النوع من التضخم يكون مبثابة القاتل احلقيقي لثقة املستهلكن مما يساعد على 
خلق بيئة اقتصادية حمبطة تكبح االستثمارات وخترج قطاعات عديدة خارج العربة 

االقتصادية ككل.
 اعتقد االقتصاديون قبل السبعينيات أنه من املستحيل أن يتباطأ مثاًل منو االقتصاد 
السعودي ويرتفع معدل التضخم يف البالد يف نفس الوقت، فاجلميع حى ذلك 
الوقت آمن ابملبادئ الي وضعها االقتصادي الريطاين الشهر »جون مايناردكينز« 

االنسانية، وقتل مئات ألوف املدنين األبرايء الذين ال ذنب هلم. 
شكل األربعاء الكيماوي يف الغوطتن يوًما مفصلًيا يف اتريخ الثورة السورية، 
وكشف عن قوة وأمهية النظام السوري ضمن النظام األمي العاملي، املمسوك 
إبحكام من الالعبن الدولين الكبار، الذين ال يقبلون حتت أي اعتبار هز 
القيم واملنظمات  من  فيه، كما عرى كثراً  اللعب  أو  القائم،  النظام األمي 
احلقوقية الدولية واملعنية بقضااي اإلنسان، وكشف عن أبعاد جديدة يف طبيعة 
النظام الدويل وطغيانه، وبعده عن حقوق الشعوب املطالبة ابحلرية والعدالة 

واملساوة، وحق احلياة أواًل وأخراً. 
لعل انفجار املوت الرهيب يف مرفأ بروت، مؤخرًا، ومالبسات ختزين نرتات 
األمونيوم يف مينائه تفتح الباب واسًعا أمام حتقيق دويل تشر أصابع االهتام 
القتل واالجرام، وعالقة  السوري يف  النظام  اللبناين، حليف  فيه حلزب هللا 
ذلك مبا يتعرض له شعبنا على أيديهم، فيعاد فتح امللفات املسكوت عليها 
إنصافًا للضحااي وذويهم، وإحقاقًا للحق الذي لطخ عاره جبن اإلنسانية 
الطور من مسارها، ويف عامل غدا صغرًا تتداخل فيه قضاايه مثل  يف هذا 
األمن والغذاء والصحة، وبعد أن أصبح خالص العامل من هذه املنظومة بكل 
ما  العامل.   للمالين، وضرورة قصوى ألمن وسالم  تكويناهتا ضرورة حياة 
جرى يف بروت ليس بعيًدا عما جرى ابألمس يف الغوطتن.  ما أشبه اليوم 

ابلبارح، وما أقصر املسافة بن بروت ودمشق.!

والي نصت على أن التضخم هو نتيجة ثنوية للنمو االقتصادي. ابلنسبة لـ«كينز« 
األمر كله متعلق ابلعرض والطلب، مبعى أنه حن يرتفع الطلب )كما هو احلال 
يف االقتصادات املزدهرة( ترتفع األسعار أي التضخم، حى حدث ما حدث عام 
به  وأتثرت  ابإلمجال  العاملي  االقتصاد  على  سيادية  قرارات  وانعكست   19٧3
الدول املزدهرة قبل الدول النامية، مما يقودان إىل القول  أن االقتصاد يتأثر أيًضا 
بقرارات أحادية اجلانب تنعكس بشكل مباشر وختلق عاصفة قد يدوم انعكاسها 
السيئ سنوات  خملفة أضراراً مل تكن ابحلسبان، وبالشك هناك أيًضا اجلشع والطمع 
وسوء النية كما حدث ابلرهن العقاري من قبل القائمن على الشركات االستثمارية 

واملصارف الي لعبت اللعبة دون رؤية بعيدة املدى.
ورغبة  البعض  عنجهية  عن  الناجتة  اليوم  الصينية  األمركية  املناطحات  أليست 
العاملي إىل مواجهات  االقتصاد  يقود  االنتاجية  بعربتهم  األفقي  اآلخرين ابلتوسع 
قد تصل حد املواجهات العسكرية غر الكالسيكية والي ميكن تشبيهها ابحلرب 
الباردة،  صراع طاحن بقرارات يومية حملاصرة هذا وذاك وفرض رسوم هنا وهناك 
ومقاطعة هذا املنتج والطعن بتطور منتج آخر، لذلك الكل يتوقع حدوث تباطؤ 
غر مسبوق ابالقتصاد وأيًضا تضخم غر مسبوق قد يتجاوز حبدته أحداث عام 
19٧3 وأزمة الرهن العقاري، هذه التوترات واحلرب الباردة إن صح التعبر مضيفن 
إليهما ظاهرة فروس كوروان وما ختلفه اليوم سيخلق الركود التضخمي شئنا أم أبينا، 
ولن نستطع جتاوز ذلك إال بظهور حكماء تسود العقالنية توجهاهتم لبناء عالقات 
دولية معتمدة على بعد نظر ملكانة اإلنسان واإلنسانية بقراراهتم وظهور نظرايت 
جديدة تقود الفكر االقتصادي واالجتماعي على حد سواء، ونتساءل هل سيظهر 
علينا فولتر جديد وماركس أشد حنكة  وبالغة ابقتصاد اجملتمعات ليعيدوا النظر 
حى بنظرية ) جون كينز( ومسيث وغرهم من االجتماعين واالقتصادين لتستمر 

اإلنسانية مبسرهتا بسالم منشود منذ قدمي الزمان.

عبد الرحيم خليفة

في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطتين:
ما أشبه اليوم باألمس! 

كاتب سوري

سمير خراط

الركود والتضخم باالقتصاد

كاتب سوري 
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اإلعــالن يف مدينــة القامشــلي عــن حتالــف »احلريــة والســالم« والــذي شــارك فيــه جــزء 
مــن مكــوانت اإلئتــالف الوطــي الــذي حيــاول التمســك بكونــه املمثــل الشــرعي لقــوى 
الثــورة واملعارضــة، طــرح العديــد مــن التســاؤالت يف هــذه اللحظــة التارخييــة، ليــس فقــط مبــا 
تضمنــه بيــان اإلعــالن مــن فجــوات وتعابــر غامضــة، وإمنــا أيضــاً مــن كونــه قــد أعلــن مــن 

منطقــة خاضعــة للقــوى األمنيــة لعصــاابت األســد.
وإن كانــت بعــض أطــراف التحالــف اجلديــد قــد عقــدت ســابقاً حتالفــاً مــع قــوى األمــر 
الواقــع يف اجلزيــرة الســورية، فإنــه مــن املســتغرب عقدهــا حتالــف جديــد مل خيــرج مــن عبــاءة 
احملاصصــات األثنيــة والطائفيــة الــي يتــم املطالبــة بقوننتهــا دســتوراًي بعيــداً عــن أي مضمــون 
وطــي، ســوى إعــادة تشــكيل تكتــالت وحماولــة اصطنــاع قــوى يف إنتظــار جولــة تفــاوض 
سياســي علــى إقتســام مقــدرات املنطقــة. وهــذا مــا ميكــن أن ميثلــه علــى األقــل ابلنســبة 
ألحــزاب مــا يســمى بــ«اجمللــس الوطــي الكــردي«، املدعــوم مــن قيــادة إقليــم كردســتان 
العــراق، والــي تســتعد جلولــة مقبلــة مــن املباحثــات مــع مــا يســمى«اإلدارة الذاتيــة« يف 
مشــال شــرق ســورية، الــي تضــم عــدة أحــزاب ويف مقدمتهــا »االحتــاد الدميقراطــي«  قــد 
تكــون حامســة جلهــة العديــد مــن امللفــات الشــائكة بــن الطرفــن، خصوصــاً ملــف قــوات 
الــذي  لـ«اجمللــس الوطــي الكــردي«،  الــي تعــد ذراعــاً عســكرايً  »بشــمركة روج آفــا«، 
يريــد شــراكة عســكرية مــع »االحتــاد الدميقراطــي« املســيطر فعليــاً علــى منطقــة شــرقي هنــر 

الفــرات، ولديــه هواجــس مــن فتــح ابب الدخــول لــ«بشــمركة روج آفــا«.
أهنــا ونتيجــة  إال  الكرديــة،  املســألة  مــن جديــد  قــد أثرت  الســورية  الثــورُة  وإن كانــت 
الســورية فقــد حتولــت يف إحــدى جوانبهــا إىل  القــوة املركزيــة للدولــة  إضعــاف ســيطرة 
حمــور جتــاذب بــن الســلطة وقــوى الثــورة، ممــا شــجع بعــض النخــب الكرديــة علــى إنتهــاز 
هــذا التجــاذب لتقويــة موقعهــا املســاوم فاختــار »حــزب االحتــاد الدميقراطــي« الكــردي 
االحنيــاز إىل النظــام طلبــاً ملكاســب »مضمونــة«، واســتعادة لتحالــف قــدمي. وتوجهــت 
قــًوى أخــرى، يف تــرّدٍد، إىل العمــل مــع املعارضــة حبســاابت الربــح واخلســارة يف ســبيل 
التعــاون حلــّل املســألة الكرديــة بوجــه خــاص، وتــداول بعــض األكــراد تصــورات غــر مألوفــة 
بشــأن املســألة الكرديــة تداوهلــا ســابقاً األكــراد العراقيــون واألتــراك، أو بدواعــي االســتقواء 
بضعــف الدولــة واجلماعــات السياســية الســورية، والتنقــل مــا بــن حقــل الثــورة وحقــل 
الســلطة بــكّل مــا حيملــه ذلــك مــن حســاابت ومســاومات. األمــركان ويف خضــم اختــالط 
األحــداث املأســاوية بعــد إجنــرار قــوى الثــورة الســورية إىل الصــراع املســلح املفتــوح مــع 
عصــاابت األســد، ويف حبثهــم ليكــون هلــم نصيــب يف الكعكــة الســورية، قــد وجــدوا يف 
حــزب PYD متــكأ مناســباً هلــم حيــث عمــد األمــركان إىل إعتمــاده ركيــزة أساســية يف 
حرهبــم ضــد داعــش إعتبــاراً مــن عــام ٢015 بعــد فشــل حماوالهتــم لتشــكيل قــوة عربيــة 
 PYD ســورية تعتمــد قتــال داعــش بعيــداً عــن الصــراع مــع عصــاابت األســد، ليجــد
أنفســهم يســيطرون علــى حنــو ثلــث مســاحة ســورية، وهــي منطقــة شــرقي هنــر الفــرات 

الغنيــة ابلثــروات، مــا جعــل منهــم العبــاً رئيســياً يف الصــراع احملتــدم منــذ عــام ٢011.
وإن كانــت منطقــة اجلزيــرة الســورية قبــل الثــورة ختتــص يف إنتــاج املــواد اخلــام كالقمــح 
والقطــن والزيــت، والــي كان يتــم إدخاهلــا بعــد ذلــك يف إنتــاج املــواد الغذائيــة يف غــرب 
ســورية. ونظــراً لعــدم توفــر األمســدة أو املبيــدات اخلاصــة هبــا حملاصيــل التصديــر بــدأت 
احملاصيــل تتناقــص بصــورة هائلــة منــذ عــام ٢011، ممــا أدى إىل اخنفــاض كبــر يف دخــل 
املزارعــن. كمــا أدت احلرائــق املنتشــرة يف عــام ٢019 إىل ثــي العديــد مــن الســكان 

بيئاتنــا  عــن عقولنــا يف  تــكاد ال ختتلــف  نــراوح يف جحــور ونتخنــدق وراء جــدر 
املنطويــة املنعزلــة، أبســنا بيننــا شــديد فــال كبــر نرجــع إليــه، وال عاقــل نتكــئ علــى 
الطــرح  يف  ســوداوية  وال  تشــاؤًما  ليــس  إليهــا.  الســعي  يف  نتفــق  رؤاي  وال  علمــه، 
حــن نشــاهد ســفينة الوطــن العظيــم تنقلــب بنــا مجيًعــا حــن نــرتك مســاحاهتا فارغــة 
ونتشــبث يف ركــن مــن أركاهنــا إلشــعال احلــروب واملطاحنــة الــي ســتودي بنــا مجيًعــا 

مــواًت ابحلــرب أو غرقًــا حتــت األمــواج العاتيــة.
فتــح الســتارة عــن ســوداوية املشــهد الســوري ليــس مقصــده جلــد الــذات وال تكريــس 
الــال أمــل والــال عــودة والــال تالقــي، وال تعبــرًا عــن انتهــاء احللــم بوطــن حقيقــي 

يســتحق النضــال يف ســبيل حريتــه ورفــع شــأنه. 
أبــًدا.. لكنــه احلــزن الــذي خيــرتق صــدوران بطعناتــه، واألمــل الــذي يقتلنــا كل يــوم 
أمــام مشــهدية هزليــة مزريــة تعلــن انتصــار األســد ونظامــه علــى اتريــخ طويــل ومشــرف 

ألعظــم عقــد اجتماعــي مل يتصــدع لنــوازل وعواصــف واحتــالالت.
ســرعان مــا هنــض رجــاالت ســورية مــع هنــاايت احلــرب العامليــة األوىل وتفــكك الدولــة 
العثمانيــة وخروجهــا مــن ســورية ليعلنــوا يف حزيــران 1919 عــن املؤمتــر الســوري العــام 
أو مبــا عــرف ابلكبــر مــن كامــل البــالد الســورية ومــا عــرف بســورية الطبيعيــة الــي تضــم 
ســورية مــا قبــل احلاليــة ولبنــان وفلســطن واألردن واألقاليــم الســورية الشــمالية ولــواء 
اســكندرون مــن كافــة الطوائــف الدينيــة والتيــارات السياســية، وتعيــن األمــر فيصــل 

بــن احلســن ملــًكا عليهــا. 
ومــن شــرفة مبــى بلديــة دمشــق يف ســاحة املرجــة تُلــي البيــان أمــام ترحيــب مجاهــري 
كبــر يف آذار/مــارس 19٢0 وأعلــن املؤمتــر عــن متاســك الوطــن الســوري وعــدم 

الرغبــة يف انفصــال فلســطن أو الغــرب الســوري الــذي يشــمل لبنــان. 
وليعلــن عــن قانــون اســتقالل ســورية الطبيعيــة ابســم اململكــة الســورية العربيــة عــام 

احملليــن مــن زراعــة حقوهلــم. واألهــم مــن هــذا كلــه، إفتقــار املزارعــن إىل امليــاه الكافيــة 
بســبب تدمــر شــبكات الــري الكبــرة علــى هنــر الفــرات، ممــا يتطلــب إعــادة أتهيلهــا 
مســاعدة كبــرة مــن املنظمــات الغربيــة غــر احلكوميــة الــي أصبــح عملهــا معّوقــاً حاليــاً 
بســبب املخاطــر األمنيــة، فهــل ميكــن ملنطقــة اجلزيــرة أن تشــكل كيــاانً مســتقاًل بذاتــه؟

إال أن ظهــور الثــروة النفطيــة الــي بقــي الشــعب الســوري برمتــه بعيــداً عــن معرفــة حجمهــا 
وآليــات تصريفهــا والتمتــع بعائدهــا، عــادت للظهــور بعــد ســيطرة داعــش بشــكل رئيــس 
عليها بدءاً من ٢013، لتعود يف السنوات األخرة ركيزة إقتصادية ملا يسمى بـــ«اإلدارة 
الذاتيــة« يف مشــال شــرق ســورية حبمايــة القــوات األمركيــة، الــي ال حتتــاج ملــررات شــرعية 
إلدخــال شــركاهتا لتطويــر إســتخراج هــذه الثــروات ولتكــون حارســة علــى جعلهــا التمويــل 
احلقيقــي لدويلــة مصطنعــة يف تلــك املنطقــة، وال ختفــى أصابــع بعــض حــكام العــرب يف 
حتريض بعض زعماء العشــائر ملواجهة ماحتاول تركيا العمل عليه يف احليلولة دون إنشــاء 
كيــان مســتقل خاضــع لقــوى حــزب العمــال الكردســتاين الــذي ســيمهد إلعــادة القالقــل 
يف اجلنوب الشــرقي من تركيا. والتواجد الكردي اترخيياً يف اجلزيرة الســورية تصاعد بداية 
بعــد السياســة األاتتوركيــة يف مواجهــة ثــورة الشــيخ ســعيد بــران 19٢5، حيــث أدت 
عنــف املواجهــة إىل دفــع عشــرات اآلالف مــن األكــراد ســكان مناطــق الثــورة ملغادرهتــا 
إىل أقــرب منطقــة لدايرهــم وهــي األراضــي الســورية، وهــؤالء أقامــوا يف مناطــق احلــدود 
الســورية الرتكيــة، وأقــام معهــم يف الوقــت نفســه ولظــروف مشــاهبة نوعــاً مــا مهاجــرون أرمــن 
وشــركس، مث تتالــت عمليــات النــزوح يف منتصــف الســبعينيات مــع دعــم عصــاابت األســد 
ملشــروع أوجــالن يف اجلنــوب الشــرقي مــن تركيــا، قبــل أن جيــر األســد علــى إيقــاف دعمــه 

هلــذا املشــروع وإخــراج أوجــالن مــن ســورية حلــن قيــام الثــورة الســورية.
إذ نؤكــد أبنــه ال وجــود لعــرق صــاٍف، فقــد متخضــت الفتوحــات والغــزوات عــن إمتــزاج 
معّقــد للشــعوب والثقافــات، كمــا أن العروبــة ليســت نظريــة فكريــة أو منهــج تفكــر، 
وليســت تعبــراً عــن الِعــرق، فالِعــرق النقــي اخلالــص غــر موجــود، وشــعوب املنطقــة كلهــا 
مزيــج ســاليل. فالعروبــة فضــاء ثقــايف روحــي، مثــل الفضــاءات الثقافيــة األخــرى يف العــامل 
)الثقافــة األوروبيــة... إخل(، تنتعــش وتغتــي يف أجــواء احلريــة، وتتجــّدد دائمــاً ابإلبــداع 
الثقــايف املنفتــح علــى العــامل والثقافــات األخــرى، ومتــوت عندمــا جيــري تسييســها أو حتويلهــا 
إىل أيديولوجيــا. كمــا أننــا نــرى أبن ســورية وطــن واحــد موحــد، لــكل أهلــه، وهــي غــر 
قابلة للتجزئة أو التقســيم، وال جيوز قبول أي وضع يســاهم الحقاً يف جتزئة هذا الوطن، 
وممــا يؤكــد هــذه الوحــدة للوطــن واملواطنــن، حــق املواطنــن التــام وغــر املقيــد يف االنتقــال 
والتملــك والعمــل يف أي جــزء مــن أجــزاء هــذا الوطــن، إن التالعــب هبــذا احلــق حتــت 

 .19٢0
هــذا اجلمهــور هــم نفســه الشــعب الــذي انضــل لينــال اســتقالله وقــاوم بــكل فئاتــه 
ومكوانتــه االنتــداب الفرنســي علــى ســورية، ولعــل أُوىل الرصاصــات يف مشــال غــريب 
ســورية بــدأت مــع النضــال الكــردي املســلح الــذي بــدأ ابكــراً قبــل أن يبــدأ إبراهيــم 

هنانــو ثورتــه، والقــى الكــرد كبقيــة الوطنيــن الســورين االعتقــال واملالحقــة. 
ليــس بعيــداً عــن متناولنــا احلالــة الوطنيــة لرجــاالت ســورية ومــن مجيــع مشــارهبا والقــدرة 
علــى اســتيعاب حالــة التعامــل السياســي والوطــي يف ظــل االنتــداب وحماوالتــه احلثيثــة 
يف تقســيم الوطــن الســوري، مث بعــد جالئــه عــن ســورية، والقــدرة علــى قيــادة املرحلــة 

مبــا عــرف ابلتاريــخ الذهــي للدميقراطيــة يف ســورية. 
واملناطقيــة  البغيضــة  العنصريــة  موجــات  أمــام  لنــا  أمــل  الســوداوية ال  علــى  وعــوداً 
املقيتــة، وأمــام هــذه التحــوالت السياســية الكــرى يف بلــدان الشــرق األوســط وســورية 
علــى وجــه اخلصــوص إال ابلوقــوف حبــزم وعقالنيــة يف مواجهــة النظــم السياســية الــي 
أوصلــت بــالدان إىل حافّــة اهلاويــة، هــذه الســلطة علــى رأس قائمــة األســباب الــي 

أي اعتبــار أو حجــة يعــي أن شــعار الوطــن الواحــد، واملواطنــة الواحــدة شــعار كاذب 
خمــادع. مــن هنــا فــإن الرتكيــز علــى قضيــة التعــّدد القومــي والديــي يف ســورية، واملطالبــة 
ابإلقــرار بذلــك وابحلقــوق املرتتبــة عليهــا دســتورايً، هــو أمــر مســتغرب ويدعــو للريبــة، 
فإقــرار املواطنــة وحقــوق اإلنســان يلغــي احلاجــة إىل اإلعــالن عــن احلقــوق القوميــة والدعــوة 
إىل اإلعــرتاف هبــا دســتورايً، فاحلقــوق يف دولــة املواطنــة فرديــة، كمــا أن احلاجــة إىل متييــز 
الكــرد يف فقــرٍة تعلــن االعــرتاف حبقوقهــم القوميــة غــر الواضحــة املعــامل، يدعــو للتشــكيك 

مبــآالت هــذه اإلعــرتاف.
تبقــى النقطــة املركزيــة والســؤال الرئيــس ملــاذا تشــّكلت »اجلبهــة«، طاملــا أهنــا تعتــر نفســها 
جــزءاً مــن املعارضــة الوطنيــة الســورية، وهــل اهلــدف إجيــاد تــوازن سياســي شــرق الفــرات، 
يسمح للمجلس الوطي الكردي مترير القسم األكر من رؤيته السياسية يف املفاوضات 
الكرديــة - الكرديــة، خصوصــاً أن مفاوضــات تشــكيل »اجلبهــة« بــدأت ابلتــوازي مــع 
املفاوضــات الكرديــة - الكرديــة، هــذا كلــه يف حلظــة سياســية دقيقــة وحساســة آيتهــا حتــّرك 
أمركــي متصاعــد لصياغــة تــوازانت جديــدة شــرق الفــرات، أساســها رعايــة مفاوضــات 

.»PYD« كرديــة - كرديــة، وتعزيــز دور
يف وقــت تقتضــي السياســة واحلصافــة التوجــه حنــو حــوار وطــي شــامل، للوصــول إىل 
حلــول توافقيــة حــول امللفــات اخلالفيــة والعالقــة، ونــزع فتيــل التوتــرات والصراعــات، ألن 
اجلميــع متضــّرر وخاســر فيهــا. مــع ضــرورة أن يتــم الرتكيــز يف العقــد اإلجتماعــي القــادم 
علــى بنــاء دولــة مواطنــة جلميــع الســورين ال تفــرق بــن أبنائهــا علــى اعتبــارات اجلنــس 
والديــن والطائفــة، مبــا يشــكل ضمانــة جلميــع املواطنــن وتســاوي بينهــم أمــام القانــون بــدل 
هــذه التقســيمات الــي تشــكل بدايــة حملاصصــات غــر متكافئــة. كان ســيكون عظيمــاً 
لــو نشــأ حتالــف حقيقــي بــن قــوى هلــا رصيــد شــعي، وفــق حمــددات وطنيــة واضحــة، ال 
أن تكــون مدخــاًل لتعزيــز مبــدأ احملاصصــات األثنيــة والطائفيــة، ووضــع مهامهــا علــى هــذا 
األســاس، لنحــاول تكــرار منــوذج لبنــاين أو عراقــي فاشــل، وهــذا قــد يكــون خيــار تدفــع لــه 
بعــض الــدول الــي ال تريــد أن يكــون الكيــان الصهيــوين دويلــة وحيــدة يف املنطقــة مبنيــة 
علــى أســاس ديــي أو عنصــري، مطلــوب أن يظهــر يف الشــرق مخســن مشــكلة ذات 

طابــع أثــي وطائفــي وديــي!
يف النهايــة فإننــا نــرى أن يف بيــان تشــكيل هــذه اجلبهــة الروائــح االنفصاليــة تفــوح مــن 
مفرداتــه وأانقــة عباراتــه الــي تقــول مبفهــوم الالمركزيــة السياســية، يف حلظــة تســعى مجيــع 
قــوى الثــورة إىل الالمركزيــة اإلداريــة، كمطلــب دميقراطــي ســوري يســمح جملالــس املــدن 

والبلــدات التصــّرف مبــا يتوافــق مــع خصوصيتهــا التنمويــة يف إطــار الدولــة الواحــدة. 

أوصلتنــا إىل هــذا الوضــع الكارثــي بســبب طبيعتهــا وممارســاهتا الالعقالنيــة، كعمالــة 
مدفوعــة األجــر، وتليهــا ســلطات األمــر الواقــع بقــوة الســالح واختــالق املشــكالت 
واملــررات الداعمــة لوجودهــا وبســط ســيطرهتا علــى أعنــاق العبــاد، وســرقة مواردهــم 
وأرزاقهــم أو مواجهــة مصــر املــوت أو النفــي أو التغييــب وراء قضبــان الســجون بدعــم 

دويل متعــدد األطــراف واملصــاحل .
ال ســبيل إال إبعــادة النظــر، وإعطــاء الفرصــة لفســحة املشــاريع الفكريــة والعقالنيــة 
مــن  واســع  وقطــاع  عــام،  ســوري  ملؤمتــر  ومــرات كثــرة  مــرة  والدعــوة  والنهضويــة، 
املفكريــن والسياســين واملثقفــن ومــن كل فئــات الشــعب الســوري وإثنياتــه وطوائفــه 

علنــا نفتــح ابابً للثقــة واملصاحلــة ينقلنــا إىل مســتقبل أفضــل وأنظــف. 
علنــا نســمع مــن جديــد ســوريتنا أواًل، وعلنــا نــدرك جمــدداً بعــدان التارخيــي والثقــايف 
الــذي ينســفه منشــور عنصــري ســفيه ألمحــق هنــا، وردة فعــل أكثــر محقــاً مــن الطــرف 
واإلنســانية  للحريــة  مشــانق  تعليــق  عــن  بديــاًل  اجلميــع  وطــن  نبــي  علنــا  اآلخــر. 

والتاريــخ. 

د.م. محمد مروان الخطيب

محمد الحموي كيالني

شرق الفرات بداية تفتيت سورية الوطن

سوداوية وفسحة أمل 

كاتب وباحث سوري

كاتب واعالمي سوري
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Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programının çalışmalarıyla, toplumun Koronavirüs ile ilgili bilgi, tutum 
ve algısını ölçüp değerlendirmek amacıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla başlatılan #Spor Yoluyla Uyum faali-
yetleri ile doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda esneme hareketleri yapılırken 
psikolog da sorunlarla baş etme stratejilerine yönelik psikoeğitim verdi.

EU Delegation Turkey desteklediği Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi, istihdama yönelik 
çalışmalara devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında, özel sektör temsilcileriyle yarar-
lanıcıları bir araya getirdi.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları kapsamında, Mersin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş 
birliğiyle, yerel ve farklı milletlerden yararlanıcılarla beraber bayram tatlıları yaparak, yöresel lezzetleri tanıtıp, 
tattılar. 

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında, 
Türk Kızılay Hatay şubesi önünde, yerel ve farklı milletlerden yararlanıcılara yönelik kurban 
bayramı paketleri hediye etti.

عقد املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي - يف )إزمر( - جمموعة)سلسلة( لقاءات  مركزة؛  وذلك من أجل قياس وتقييم 
املعلومات املتعلقة مبدى معرفة، و إدراك، وموقف اجملتمع من فروس كوروان؛ وذلك يف إطار برانمج التضامن االجتماعي..

التكامل  أنشطة  مع  بدأت   - الطبيعة  يف  املشي  نشاطًات  )إزمر(  يف  الرتكي  األمحر  للهالل  اجملتمعي  املركز  نظم 
االجتماعي عر  هاشتاج#  أنشطة التالف  عن طريق الرايضة،  وبينما كانت حركات االسرتخاء تؤدى يف هناية 

املسرة، قدم األخصائي النفسي- أيضًا-  تثقيًفا نفسًيا حول اسرتاتيجيات التعامل مع املشكالت.

واصل املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي )سلطان بيلي(، واملدعوم من قبل بعثة االحتاد األورويب يف )تركيا( جهوده من أجل التوظيف. 
)هذا، فقد( مجع ممثلي القطاع اخلاص واملستفيدين يف نطاق تدابر فروس كوروان..

 قام املركز اجملتمعي  للهالل األمحر الرتكي يف )مرسن( - ابلتعاون مع وزارة الشباب والرايضة، بتصنيع حلوايت العيد- يف إطار فعاليات التآلف  االجتماعي-  
مستفيدا  بذلك من اجملتمع احمللي الرتكي، و  جنسيات خمتلفة  ؛ وذلك  يف إطار التعريف ابلنكهات احمللية وتذوقها.

يف نطاق برانمج التالف ) التضامن( االجتماعي ؛قام املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي فرع )هااتي( ، بتقدمي  
هدااي -على شكل  طرود من أضاحي العيد -   وذلك  ملستفيدين حملين وآخرين من جنسيات  خمتلفة.

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğiyle, Koro-
navirüs ile mücadele kapsamında, mevsimlik tarım işçilere maske, dezenfektan, ateş ölçer ve 
hijyen kolileri teslim edildi.

قام  املركز اجملتمعي  التابع للهالل األمحر الرتكي  يف ماردين ، ابلتعاون  مع  مؤسسة دعم عمل املرأة  بتسليم  أقنعة، ومعقمات ، ومقاييس حرارة، 
وطرود  تنظيف للعاملن الزراعين املومسين، وذلك  يف  إطار   مكافحة  فروس  كوروان ..

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarla, yerli ve farklı uyruklu yararlanıcılara, 
tatlı yiyip tatlı konuşmak için Türk ve göçmen mutfaklarına ait tatlıların malzemelerini ve tariflerini 
içeren bayram ikram paketlerini verdi.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal 
Destek Programının çalışmaları kapsamında,Tarsus Göçmen Sağlığı Merkezi iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine 
#COVID_19 bilgilendirmesi yaparken, bebek hijyen koli de verdi.

قدم املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف )بورصا(    طرودا عيدية- حتتوي على مكوانت،  ووصفات حلوايت من املطبخ الرتكي 
ومطبخ املهاجرين-  ملستفيدين حملين، ومستفيدين من جنسيات خمتلفة، وذلك  يف إطار اعمال التكافل االجتماعي- من أجل 

تناول احللوايت، وتبادل( أطاِيِب األحاديث.

قدم املركز اجملتمعي للهالل األمحر الرتكي يف )مرسن( - واملمول من قبل بعثة االحتاد األورويب يف تركيا - ضمن نطاق برانمج الدعم الصحي والنفسي االجتماعي- 
ابلتعاون مع مركز)طرسوس( الصحي للمهاجرين إرشادات  للمحتاجن عر هاشتاج # كوفيد 19 .  كما  قدم-أيضا  - طرود منظفاٍت  لألطفال.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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ملتقى األناضول  الرابع  عشر 

بــدأ ملتقــى األانضــول الرابــع عشــر-الذي تنظمــه منصــة األانضــول للمــرة الرابعــة عشــرة هــذا العــام -  يف 
)قزجلــة محــام( يف أنقــرة حتــت عنــوان: »إعــادة  التفكــر يف االنســان«  وامللتقــى – الــذي عقــد مــا بــن 
9-14 مــن شــهر )أغســطس( احلــايل مت مبشــاركة عــدد مــن املنتســبن اىل منظمــات اجملتمــع املــدين- مــن 

مجيــع أحنــاء تركيا-مــن أكادمييــن ،وقــادة رأي،  وممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين.
وألقى الكلمة االفتتاحية لالجتماع رئيس منصة األانضول، تورغاي ألدمر.

هــذا، وقــد بــدأ ملتقــى األانضــول جلســته األوىل بتنــاول موضــوع:« اإلنســان يف الفكــر الفلســفي« طريقــة 
تفحَّصيــة شــاملة تناولــت كل  جوانبــه.

يف اجللســات التالية، متت مناقشــة قضااي خمتلفة مثل: »اإلنســان يف الفكر الديي«، »االقتصاد السياســي 
واإلنســان ككائــن أيديولوجــي«، »جلســة خاصــة: أن تكــون إنســااًن، وتبقــى إنســااًن«، اإلنســان ككائــن 
بشــرية«، »اجللســة  »الشــباب كحالــة  الناشــئة«،  والعلــوم  التقنيــات  ســياق  اجتماعــي«، »اإلنســان يف 
اإلســرتاتيجية: مناقشــة دراســات العمليــة الوابئيــة بشــكل إســرتاتيجي«، »اإلنســانية، البشــرية واآلدميــة«، 

»إعــادة التفكــر يف الطفــل املســلم«، »إعــادة التفكــر يف عالقتنــا ابلديــن«.
اختتم ملتقى األانضول الرابع عشر بقراءة البيان اخلتامي بعد مخسة أايم من اجللسات املكثفة.
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Anadolu Platformu tarafından bu sene 14.’sü düzenlenen Anadolu uluşması 
“İnsanı Yeniden Düşünmek” üst başlığı Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.
9-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya Türkiye genelinden çok 
sayıda üye STK’ların müntesipleri, akademisyenler, kanaat önderleri ve STK 
temsilcileri katıldı. 
Buluşmanın açılış konuşmasını Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay 
Aldemir yaptı.
Açılışın ardından 14. Anadolu Buluşmasına ilk oturum olan “Felsefi Düşüncede 
İnsan” başlığının irdelendiği oturumla devam edildi.
Daha sonraki oturumlarda farklı konular; “Dini Düşüncede İnsan” , “Politik 
Ekonomi ve İdeolojik bir Varlık olarak İnsan” , “Hasbihal: İnsan Olmak, İnsan 
Kalmak” , “Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan” , “Gelişen Teknolojiler ve Bilim 
Bağlamında İnsan” , “Bir İnsanlık Durumu Olarak Gençlik” ,  “Strateji Oturumu: 
Pandemi Süreci Strateji Çalışmalarının Müzakeresi” , “Beşeriyet, Ademiyet ve 
İnsaniyet” , “Müslüman Çocuğu Yeniden Düşünmek”,  “Din İle İlişkimizi Yeniden 
Düşünmek”  irdelendi.
14. Anadolu Buluşması beş gün süren yoğun oturumların ardından sonuç 
bildirgesinin okunması ile sona erdi.

14. Anadolu Buluşması  
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عش روايتك على الورق

علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي

كان يلــّوح برأســه مينــة ويســرة كاحلائــر املتــأمل، يضــرب علــى فخذيــه حبــركات 
تبــدو كمــا لــو أهنــا متثيليــة ويْصِفــق كّفــاً بكــف مؤرجحــاً جســده فوقــاً وحتــت، 
مثّ بعــد تنهيــدة طويلــة يكتنفهــا انفعــال هــو أقــرب لالفتعــال قــال يل: مــاذا 
أفعــل..؟ مب تنصحــي اي صديقــي..؟ ال أحــد مينحــي مشــاعر صادقــة وال 

أشــعر ابحــرتام مــن حــويل.
بــرود هــو أقــرب المتحــان يف ضبــط النفــس قلــت: مــن حقــك أن تكــون 
دائــم التفكــر مبشــاريعك اإلبداعيــة، ولــك أن تنظــر إىل حارتــك ومدينتــك 
وجمتمعــك كبيئــة خصبــة لنســج حكايتــك وهــو أمــٌر مشــروع ورمبــا مطلــوب، 
أّما أن تتمثل يف الواقع هذه الشخصّية أو تلك من رواية حتاول االشتغال 
عليهــا، وتتعامــل مــع مــن حولــك مبنطــق اجملــّرب الــذي يريــد بنــاء ســرديّته 
وفــق اســتجاابهتم العفويـّـة وردود أفعاهلــم، فإنــك حتّوهلــم إىل حقــل جتــارب يف 
خمتــرك البحثــّي، وتتصّورهــم كأدوات مشــاركة يف العمــل دون علــٍم منهــم أو 
رغبــة، إنــك يف هــذه احلــال متــارس اســتغباًء وحتقــرا هلــم، إّن أفعــااًل كهــذه 
تعــّد ســلوكاً مهينــاً وضــرابً مــن ضــروب االســتغالل واخلــداع والكــذب، كمــا 
أهنــا حتــّد مــن عمــل املخّيلــة وتبتعــد عــن جوهــر الفــّن واإلبــداع، كــن إنســانك 
تتهــم  وقــد  منبــوذاً  النــاس، ســتكون  مــع  البســيط يف عالقاتــك  احلقيقــّي 
ابجلنــون إن مل تكــّف عــن تقمــص أبطــال قصصــك والتصــّرف يف حميطــك 

وكأنــك أحــد شــخصياتك املتخّيلــة يف رواايتــك. 
وصفاتــه  الكاتــب  خصوصيــات  تتســلل  أن  األديب  اإلبــداع  يف  حيــدث 
بتفاصيــل حيــاة  بــل إن معرفتنــا  نتاجــه،  اليوميــة إىل  الشــخصية وشــؤونه 
ذكرايهتــم  أبن  للجــزم  تدفعنــا  إبداعاهتــم  علــى  واطالعنــا  الكتّــاب  بعــض 
اجلغرافيــة  وبيئاهتــم  االجتماعــي  وحميطهــم  ومهنهــم  العلمــي  وختصصهــم 
والثقافيــة، ال بــّد وأن جتــد صداهــا بــن ثنــااي نصوصهــم نتفــاً متناثــرة أو مزقــاً 

جمــزّأة، ورمّبــا صــورة فوتوغرافيــة أو شــريطاً تســجيلياً يرصــد أدّق اجملــرايت 
واحلــوادث والتفاصيــل كمــا لــو أننــا أمــام ســرة ذاتيــة خمتزلــة ومنقحــة. لــن 
يكــون مــا ســبق مســتهجناً إن حقــق العمــل شــروطه الفنيــة واجلماليــة وانتــزع 
قناعــة قارئــه بــه إبداعيــاً، ســتجد الكتابــة يف مثــل هــذا احلــال تصنيفــاً هلــا 
ــر أو املذكــرات ورمبــا يضعهــا يف إطــار  قــد يدخلهــا فيمــا يســمى أدب السِّ

التســجيلي.   األدب 
وحيدث أيضاً أن تتفّلت شخصية ما من حكايتها وتنسّل إىل عقِل قارٍئ 
مفــرتض فتفتنــه وتتلّبــس روحــه، لقــد اندهــش هبــا وأحّبهــا ومتــى لــو يكوهنــا 
ويعيــش أدوارهــا بــكًل مــا حتملــه مــن صفــات وقناعــات ونزوعــات وأســلوب 
حيــاة وطرائــق عيــش.. وقــد يغــدو هلــذا البطــل وتلــك الشــخصية الروائيــة 
كيــان معتــر يف احلّيــز الثقــايف للمجتمعــات ويف حــوارات خنبهــا ونتاجاهتــم 
الفنيــة واإلبداعيــة، وليــس ســيزيف وأخيــل وأنكيــدو ودون كيشــوت ســوى 
رمزيّتهــا  امتلكــت  وأســطورية  ملحميــة  حــكاايت  يف  أبطــال  عــن  منــاذج 
وأبعادهــا املعرفيّــة واجلماليــة، واســتطاعت أن تتمفصــل يف ثقافتنــا اإلنســانية 

وجتلياهتــا املتعــّددة.
أانســاً  حنتــاج  الواقعيــة  عالقاتنــا  ويف  املعيشــة  احلقيقيــة  حياتنــا  يف  لكننــا 
صارمــة  لقواعــد  االمتثــال  ويشــاطروننا  عاديّتنــا،  يف  يشــبهوننا  حقيقيــن 
تفصــل بــن واقعنــا املنضبــط املألــوف، إن مل نقــل املستنســخ، وبــن نــواايان 
اخلارجــة عــن اللوائــح الرمسيّــة الــي يقتصــر ملعبهــا علــى مســرح دواخلنــا 

املعتــم. 
مــاذا لــو أّن زوراب قــّرر اخلــروج مــن صفحــات نيقــوس كازنتزاكــي وجتّســد 
رجــاًل مــن حلــم ودم ليعيــش بيننــا يف حارتنــا ويف منــزل جمــاوٍر ملنزلنــا وأســرتنا. 
مــاذا لــو شــاركنا عملنــا وأماكــن هلــوان ومســران هــل كنــا ســنحتمل وجــوده معنــا 

مبــا هــو عليــه مــن طبــاع وأفــكار وســلوك جيّســد مطلــق احلريــة املنفلتــه مــن 
قيودهــا وحدودهــا، هــل كنــا ســنحتمل زخــم رائحتــه ورعونتــه وطيشــه ونزواتــه 
وجرأتــه الصادمــة وســلوكياته الوقحــة، وهــل ســنقبل بــه إنســاانً طبيعيــاً حــن 
يبــرت أصبعــه بدعــوى إعاقتهــا لــه عــن العــزف؟ لقــد أحــّب معظمنــا هــذه 
الشــخصية وفــن هبــا علــى الــورق ألهنــا جتســيد ملــا يشــبه حلمــاً مســتحيل 
التحقــق، وتعبــر عــن نزعاتــه اإلنســانية املكبوتــة، ورغباتــه يف التمــّرد علــى 
القواعــد والقيــم الضابطــة حلقوقــه وممارســاته، بــل والقوانــن احلــاّدة حلريتــه 
فيمــا ميكــن أن يعــّد جتــاوزاً علــى حقــوق اآلخريــن. ال أحــد فينــا صــّدق 
حكايــة زوراب لكننــا مجيعــاً وجــدان يف كونــه ابنــا ملخيلــة صانعــه ويف اســتحالة 
حتّولــه واقعــاَ مصــدراً لطمأنينتنــا وســكينتنا يف حياتنــا الواقعيــة، فيمــا شــكل 
لنــا ســاحنة لكســر قوقعــة العجــز واليــأس، وإهلامــاً يغــي تصّوراتنــا البعيــدة عــن 
الرقابــة وحياتنــا التخيليــة الســرية املوازيــة، لقــد حقــق لنــا التــوازن املرغــوب 
بــن عاملــن ال ميكــن هلمــا أن جيتمعــا علــى احلقيقــة، كمــا ال ميكــن الفصــل 
بينهمــا كــي ال يتــّم القضــاء علــى منوذجنــا احللمــّي حليــاة مؤجلــة، وال أبس 
أن نســتمّر يف خــداع أنفســنا علــى أهنــا ممكنــة يف زمــن مــا نعلــم أنّــه لــن 
أييت، إّن حياة حقيقة ال حيمل صاحبها نقيضها، ورمبا مكملها، املتوهم، 

حمكومــة ابلبــؤس ومهــددة ابالهنيــار وابلنهايــة قبــل أواهنــا.
ال يوجــد عاقــل ينصــت لروايتــك بغــرض تصديــق مــا يســمع، إننــا نقــرأ 
لنمتلــك القــدرة علــى احلــوار والشــّك، ولنســتحوذ علــى مزيــٍد مــن األســئلة، 
فنحــن أثنــاء اإلصغــاء، وكذلــك يف كّل مــرّة نقــرأ خــراً أو روايــة مــا، إمنــا 

نعيــد بنــاء روايتنــا وفــق معرفتنــا ومعطياتنــا اجلديــدة.  
لقــد رأى جــورج بــرانرد شــو أّن القــراءة جعلــت مــن دون كيشــوت رجــاًل 

نبيــاًل، لكــن تصديــق الــدون ملــا قــرأه جعلــه جمنــوانً. 

الفراغ وحيٌد أيضا
أتتيه كما البشر 

نوابُت كآبٍة 
فيكره جلده الفضفاض كمعطف الشّحاذين
يعاود جلَو ملعقة أدمنت حاّفة صحن وحيد

يتسّلى مبعرفة الوجوه يف الّصور املقلوبة 
على قفاها فوق الطاولة

مع أنه يعرف أن ال أحد 
وما هذا الصوت املخشخش وراء العتبة 
غر حديث اجلرائد الضجرة يف األكياس

فيلبس احلذاء مقلواًب

ويتعّثر آبخر مثلث يف سّجادة الغبار
وخيرج

يرتك الباب موارابً 
مثّ يدخل منه إليه

له حلم يقظته اخلاص كأْن
تتمّطى قطٌّة على جلد خروف قرب املدفأة

تتبادل كتٌب الّسباب على الرّف  
تدور طاٌس على نفسها 

من غنائه الّطروب يف احلمام
هنا، الفراغ وحيد أيضًا

يلقي عنقاً معوّجة على طرف الكرسّي 

سالم حلوم

شاعر سوري

الفراغ

وأيخذ ابلشخر
الشمعة الكهلة 

حتّك ابلضوء ما حتت إبطيه اخلشنتن
وهو مازال منكمشاً على فراغه 

يف املكان ذاته
وال حيّس بشيء 

إال حن ختلع الغرفة بعضاً من ورق جدراهنا 
وتغّطي خصره املكشوف على برد قارس 

يدخل إىل أوصاله 
من هناك 

من ثقب قفل الباب.
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شاعر وكاتب سوري

خالد دعبول

ُ
السيف

محّمد ياسين

 إثم
ُ
الفقر

كاتب سوري

ظــلَّ  لقــد  ليــس آبمث..  الفقــر  ولكــن  إمثٌ،  الفقــُر  نعــم.. 
اإلنسان منذ وجوده األول حياول اهلرب من شبح اجلوع، 
فقــد كان هــذا اهلاجــس احملــرك األكــر جلميــع حماوالتــه يف 
بنــاء حضــارات يســتطيع مــن خالهلــا التخلــص مــن هــذا 
القلــق الوجــودي الــذي يهــدد حياتــه، فــكان ظهــور علــم 
االقتصــاد مبكــراً جــداً قياســاً مــع العلــوم األخــرى يف حماولــة 

مــن اإلنســان إلجيــاد حلــول هلــذه املشــكلة.
العديــد مــن النظــرايت واملــدارس والفلســفات االقتصاديــة 
مثــل )النظــام العبــودي، االقطــاع، االشــرتاكية، املاركســية، 
جتريدهــا  وبعــد  مجيعهــا،  إخل(  الليراليــة..  الشــيوعية، 
أال  أساســية  غايــة  فيهــا  تبقــى  والشــوائب،  الزوائــد  مــن 
وهــي القضــاء علــى الفقــر وبنــاء نظــام اقتصــادي جيعــل 
اإلنســان يف مأمــن مــن اجلــوع.. ولكــن هــل جنحــت هــذه 

احملــاوالت؟..
حنــن يف القــرن احلــادي والعشــرين ومــازال ثلــث ســكان 
العــامل حتــت خــط الفقــر، إذن البــد لنــا مــن اإلجابــة علــى 
ســؤال غريب نوعاً ما ولكّنُه هامٌّ ملعرفة جذور املشــكلة..
هل الفقر نقص يف املواد الغذائية أم نقص يف الشعور؟!

الفكــر  لثنائيــة  البشــري كان خاضعــاً  الفكــر  كل اتريــخ 
واملادة، اجلســد والروح، ومل يســتطع الفكر البشــري ختطي 
هــذه الثنائيــة األساســية يف هــذا العــامل، فكانــت املــدارس 
أطــراف  أحــد  علــى  قائمــة  الفلســفية مجيعهــا  واملذاهــب 
هــذه الثنائيــة، وبنيــت عليهــا فيمــا بعــد السياســة واألداين 
واالقتصــادات والفنــون، فاملاركســية فلســفة ماديــة نشــأت 
عنها االشرتاكية والشيوعية واألداين الي تدعو إىل إعالء 
شــأن الطبيعــة املاديــة، أمــا األفالطونيــة واهليغليــة فلســفات 
مثاليــة فكريــة تعلــي شــأن الــروح والفكــر وهتمــل املــادة، 
فكانــت املســيحية أقــرب إىل الروحانيــات واليهوديــة أقــرب 
للمــادة والطبيعــة، بينمــا نــرى اإلســالم جامــع هلــذه الثنائيــة 
املتناقضــة ظاهــرايً، فــكان منهــج اإلســالم توفيقيــاً وجــاءت 
التوافــق )جســد وروح،  كل تعاليمــه متماشــية مــع هــذا 
فكــر ومــادة(، فالوضــوء طهــارة للبــدن والنفــس، والصــالة 
حــركات جســد وتواصــل قلــي، والــزكاة ضريبــة مفروضــة 
حتتــاج إىل صناديــق ماليــة وقلــوب مفتوحــة وشــعور ابلرمحــة 
والركــة  الــزايدة  أي  التزكيــة  مــن  امسهــا  وجــاء  والتآخــي، 
النقطــة األخــرة  الروحــي واملــادي معــاً، وهــذه  والتطهــر 
ذكــره،  ســبق   مــا  مــن كل  إليــه  الوصــوَل  أُريــُد  مــا  هــي 
وهــي اجلــواب علــى الســؤال ســالف الذكــر )هــل الفقــر 
نقــص مــواد غذائيــة أم نقــص شــعور؟(، ال يوجــد نظــرايت 
يف اتريــخ علــم االقتصــاد تعــى ابجلانــب الروحــي، فعلــم 
االقتصــاد أبعــد مــا يكــون عــن هــذا اجلانــب وقــد انصــبَّ 
جــلَّ اهتمامــه علــى توزيــع الثــروة املاديــة وعالقــات االنتــاج 
وغرهــا، بينمــا جنــد نظــام املــال يف اإلســالم وابلتحديــد 
قانــون الــزكاة فهــو تركيبــة وتوليفــة بــن علــم االقتصــاد وعلــم 
األخــالق وعلــم النفــس، حيــث يصنَّــف علــم االقتصــاد 
أبنــه عْلــٌم وجــوديٌّ يبحــث يف مــا هــو كائــن، ويصنَّــف 
علــم األخــالق أبنــه علــم معيــاري يبحــث يف مــا جيــب أن 
يكــون، فجمعهمــا يف ســياق واحــد حســب معايــر العلــوم 

املنطــق  يف  بينمــا  اخليــال  مــن  ضــرب  الصــوري  واملنطــق 
اإلهلــي فقــد متَـّـت صياغتهمــا بنســق واحــد أنتــج نظامــاً 
اقتصــادايً كانــت نتائجــه ابهــرة يف املمارســة العمليــة يف 

حقبــة اترخييــة قــد انقضــت...
الــزكاة نظــام )ضريــي( قائــم علــى ثنائيــة )املــال واألخــالق( 
كما هو احلال يف ثنائية اإلســالم العامة )اجلســد والروح( 
حيــث هــو نظــام »أخــذ« مــن األغنيــاء وبــذات الوقــت 
خيضــع  دقيــق  رقمــي  مــايل  نظــام  أيضــاً  وهــو  »عطــاء« 
اجتماعــي  تكافــل  نظــام  وأيضــاً  رايضيــة،  حلســاابت 
الثنائيــة  نتــاج  ومــن  روحــي،  وتطهــر  ونفســي  وأخالقــي 
أيخــذ  األول  قســمان،  الــزكاة  حيــث  أيضــاً  اإلســالمية 
ابلقــوة إذا امتنــع األغنيــاء عــن أتديتهــا للفقــراء كمــا فعــل 
يــؤّدى طوعــاً  الثــاين  والقســم  عنــه،  بكــر رضــي هللا  أبــو 
أن  نلحــظ كيــف  أخــرى  جهــة  ومــن  صدقــة،  ويســمَّى 
اإلســالم هنــى الفقــراء عــن التســّول وبــذات الوقــت هنــى 

الســائل.. عــن ردِّ  األغنيــاء 
فالعطــاء مــن األغنيــاء جيــب أن يرافقــه رضــى قلــي وشــعور 
ثوابــه ويعتــر  قيمتــه وفقــد  فقــد  ابلواجــب والرمحــة، وإال 
مــااًل مهــدوراً أو مغتصبــاً مــن الغــي، إهنــا النيــة الــي تعطــي 
األفعــال قيمتهــا، وذات الفكــرة تبناهــا الفيلســوف األملــاين 
»كانــط« حيــث قــال )إن اإلرادة احلــرة أو النيــة هــي مــن 
حتــدد إذا كان الفعــل أخالقيــا أم ال، حــى لــو كان الفعــل 
حيقــق إســعاد البشــرية مجعــاء ومل ترافقــه إرادة خــرة ونيــة 
طيبــة وشــعور أبدائــه كواجــب فهــو ليــس فعــاًل أخالقيــاً(، 
يرافــق  أن  وجيــب  »حــق«  واألخــذ  »واجــب«  فالعطــاء 
األول شــعور التآخــي والثــاين شــعور التعّفــف حــى نكــون 

مســلمن حبــق.
ولكــي نرفــق مــا قلنــاه مــن كالم مبــا هــو ممارســة عمليــة 
البــّد لنــا مــن اســتذكار العصــور الذهبيــة الــي تكاملــت هبــا 
الثنائيــة، عندمــا خرجــت أمــوال الــزكاة اجملموعــة مــن بيــت 
املــال وطافــت كل أرجــاء الدولــة املرتاميــة األطــراف لكــي 
تــوزع علــى فقرائهــا وعــادت األمــوال كمــا خرجــت مــن 

بيــت املــال دون أن تنقــص.
مــن هــذا املنطلــق قلنــا إن الفقــر إمث ألنــه إخــالل هبــذه 
الثنائــي اإلســالمي،  لنظــام االقتصــاد  التكامليــة وضــرب 
ولكــن الفقــر ليــس آبمث فهــو ضحيــة هلــذا اإلخــالل وليــس 
الفقــر  أبن  احلديثــة  االقتصــادات  منظــرو  يدَّعــي  كمــا 

إنســان شــاذ جيــب التخلــص منــه..
يف هنايــة القــول وبعــد كل مــا ســلف علينــا أن نتســاءل: 
كيــف يفتــُك الفقــُر ابملناطــق احملــرَّرة ابلرغــم مــن وجــود مــا 
يســّمى هبيئــات الــزكاة وحكومــات ترفــع شــعار »اإلســالم 

دســتوران«؟! 
هــل هــي هيئــات زكاة أم هيئــات جلمــع املــال؟ هــل هــي 
حكومات جعلت اإلســالم دســتوراً أم جعلته أســلوابً؟!..

ونكــّرِر مــرة أخــرى، هــل الفقــر نقــص يف املــواّد أم نقــص 
يف الشــعور؟!.. 

أتوقــع أن أطفــال املخيمــات أكثــر مــن يــدرك اإلجابــة علــى 
هذه األســئلة.

يف غمرة املوت الذي يالحقنا بكل األسلحة الذكية منها والغبية يطغى 
احلديث بغمز وملز عن سيف محله إمام مسجد )آاي صوفيا(، حديث 
يغمز من قناة عقائدان واترخينا وديننا ليرتك جرحاً يف موضع الوجدان 

!...
القصور  زينة جدران  أو  الرقص،  مهام  إاّل من  للتقاعد،  أحلناه  سيف 

وزوااي املتاحف…!
-بل محلناه مرّصعاً ابلذهب والفضة مدفوانً بكفن خمملي أمحر، هدية 

ملن شرب خنب دمائنا وما ارتوى …!

اهِلمـــُم بنـــــا  ماتَـــْت  إْن  للســـــيِف  نفــــَع  ال 
صنــــــُم وال  عبـــــٌد  بـــــــه  يليــــــُق  وال 

حيملـُــــــه ابَت  لقصــــــــٍر  جـــــداٌر  وال 
حكمـــوا ومـــن  قـــادوا  مـــن  متاحـــُف  وال 

رفعــــوا للُعـــال  رجــــااًل  يبكــــــي  الســـيُف 
ظلمـــوا وال  خانـــوا  فمـــا  الوميـــض  ذاك 

بـــه تلــــــوَذ  حـــى  لـــــه  أهـــاًل  كنـــت  مـــــا 
ومصـطَِلــــُم بتّـــــاٌر  الدمشــــــقيُّ  ذاك 

راكعـــــة العــــّز  ألهـــــل  الســــــيوَف  خـــلِّ 
النـــــدم دونـــــه  مكانـــــاً  رقيــــــَت  فقــــد 

خضعـــت مـــن  جمـــد  وتبغـــي  أقرمطـــي 
قـــــزم.!؟ اي  األرض  أهـــل  جحافـــل  هلـــم 

تعرِفُنــــا بيـــــداَء  وال  َتعــــدو  خيـــــَل  ال 
ثـُلَــــُم وقعــهــــــا  مـــن  هلـــــا  ســــيوفاً  وال 

مرابِعنـــــا يف  تعالـــــــْت  رماحــــــاً  وال 
القلـــــُم هلـــــا  يهفــــــو  قراطيســـــَنا  وال 

أّولــــــه  ُ األوجـــــاع  تســـــكُن  وليلنــــــا 
الســـــقُم جوِفــــــه  ثنـــــااي  ويســـــتبيُح 

مداركنـــا ضاعـــت  وقـــد  القلـــوِب  ُغْلـــُف 
صمــــُم آذاننــــــا  يف  يعشــــــش  ُعْمــــٌي 

قاطبـــــة الُعـــــرب  بـــالِد  عـــن  ســــائلي  اي 
الكلـــــم أعيـــاينَ  فقــــــد  عنّـــــي  إليــــك 

َمرتُعهـــــا الشـــاِم  أبرِض  الوحـــوش  كلُّ 
والعجـــُم الـــروِس  كالُب  الـــدايَر  جـــاَس 

جســـــدًا قطّعـــــْت  نيـــوابً  رأينـــــا  وقـــد 
يبتســـــُم الليـــث  أّن  القـــوم  وأقســـــم 

عجبـــــًا بيننـــا  فيمـــا  احلقـــد  وحنمـــــُل 
نعتـصـــــــم ابللـــــه  أنّنــــــا  ونّدعـــــي 

انزفـــــة ِجـــــدُّ  جـــــراٌح  مّجعتنـــــــا  مــــا 
محـــــم وال  مـــــوت  وال  دمـــــار  وال 

صنائعنـــا ســـــاءت  وقـــد  ارعوينـــا  وال 
معتصـــُم..! القـــوم  يف  وال  رشـــيٌد  فـــال 
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عـــاَدت لَتنثـُـــَر مـــا َضنَّـــت بـــِه الُكتُـــُب
واألَدُب ـــعُر  الشِّ فيـــِه  َر  تـَنَـــدَّ ممَـّــا 

ُمعَتِصـــٍم نـَْفـــُس  َحرََّرهْتـــا  الّـــيت  آاي 
ِمـــْن َمتَحـــٍف ْعربـَــَدت يف َكْهِفـــِه احِلَقُب

أدَّى هِبـــا َصْفعـــًة َحـــرَّى ِلَمـــْن َســـَلبوا
َســـَلبوا! مـــا  هللا  َواي  النَّـــيِّ  َمْســـَرى 

ابمِسَـــًة اإلســـالِم  ابَحـــِة  إىل  عـــاَدت 
ـــُحُب السُّ الِعـــزَِّة  مبـــاِء  ـــَلْتها  وَغسَّ

َتقَرُعهـــا اأَلجـــراَس  جَمَّـــِت  الّـــيت  آاي 
وُأزِهَقـــت ِمـــن عَلـــى ُجدراهِنـــا الصُّلـُــُب

ُقْل ِلْلُىَل اْسَتْمَرُؤوا َتْدجيَنها َخِسَئْت
رََجـــُب ِحصُنهـــا  رُبـــوٍع  يف  آماُلُكـــْم 

َكوَْكبـــٌة ُعثمـــاَن  بَـــي  ِمـــْن  َوحولَـــُه 
ـــُهُب  الشُّ أَلْاَلئِهـــا  ِمْنهـــا علَـــى  َتغـــاُر 

ـــاُم واْعَتـــَذَرت ِمـــْن أْســـرِها ابرََكْتهـــا الشَّ
جيَِـــُب مـــا  الَفتـــِح  هِبَـــذا  ْم  تقـــدِّ مَلْ  أْن 

عـــاَدت ِلِمحـــراِب َمـــْن ألَقـــوا َمواِجَعهـــا
َخْلَف الُعصوِر وقد َدوَّت هِبا اخلَُطُب

يف بُعِدهـــا َعـــْن ُعيـــوِن املُســـلمنَي قـَــًذى
اهلُـــُدُب َغْســـِلِه  يف  َدْمَعـــًة  ِخـــْر  َتدَّ مَل 

إْن ُتســـِعِد املُســـِلمنَي اليَـــوَم َعودهُتـــا
ـــَدى َعـــَرُب ـــَل ِمـــن هـــذا الصَّ ـــْن يـَُقلِّ فـََل

رََفضـــوا أنَـُّهـــم  َشـــيـًْئا  َم  يُقـــدِّ َولَـــْن 
َشـــَجبوا أنَـُّهـــم  َشـــيـًْئا  ـــَر  يـَُؤخِّ ولَـــْن 

َمـــازاَل َيســـتـَْنِجُد األقَصـــى ِبَغْضَبِتِهـــْم
َغِضبـــوا أنَـُّهـــْم  فيِهـــْم  يـُْؤبَـــُه  إْن كاَن 

َوملَْ ـــعوُب  الشُّ تُبارِْكـــه  ملْ  وهَنُجُهـــم 
النَُّخـــُب حَتريَرهـــا  إْنكاَرُهـــم  تُِقـــرَّ 

ُهنـــا فأنـــِت  آاي  أاي  مَحيـــًدا  َعـــْوًدا 
َذَهبـــوا َمـــْن  أجْمـــاِد  َتواَصـــَل يف  إرٌث 

فَمـــْن الفاحتـــنَي  أمـــرَي  َقريـــرا  فـَنَـــْم 
خيَشـــى علَـــى أمَّـــٍة يف رَْكِبهـــا رََجـــُب؟

إسماعيل الحمد

 الِمحراِب
ُ

ة
َ
ود

َ
ع

شاعر سوري

يف صباٍح تداعى
بل يف صباٍح من األمنياِت تداعى

بل يف صباٍح تداعى من األمنياِت الكئيبْة
ممزَّقاً يف الصمِت كنُت

أفّتُش يف صدى روحي املباحْة
عن سويعاٍت مجيلْة

لروحي وقُع خطى النمِل
أو للنمِل وقُع خطاَي .. يف الثواين الكاحلات

متشي وال متشي  وال تصُل

أان اآلن انكساُر الظلِّ يف املرآة
أفّتُش يف صدى روحي لروحي عن صديْق
يفاجئي انعكاُس الضوِء يف الغرِب اجلنويّب

أحتمي يف الظلِّ خوَف اخلوِف
أو خوَف اخلليفِة رمبّا 

أو خوَف نفسي
إّن للدوِد صدًى أقوى من األفعى

وأقسى من حدوِد الغاصبْن

البساً ثوَب احنسار الّشمس
أوغُل ابجّتاهاِت الّرايح

كي أفـَّتَش عن بشْر
قد سئمُت الكوَن يف هذا الّصباح
قد سئمت الكوَن من هذا الّصباح

أرتدي نفسي وأمشي يف مساماِت الضجْر

يف الشارِع اخللفيِّ للمنفى
أملُح معطفاً متعّثرًا

على قدمن من قصٍب
وجيرُّ هيكل

كان طيفاً لصديِق األمسياِت
رأيُتُه عيناُه شارداتِن ..غائراتِن ..

ابحثتاِن عن شيٍء خرايفٍّ
يبادلُه احملبَة واإلخاْء

عيناُه حتتفراِن يوماً سوف أييت
ويقتلع اجلذوَر من اجلذوِر إىل اجلذوْر

يف حضن هذا الواله املتعّثر ارمتيُت
مللمُت عن عينيِه من سهِر الليايل ما استطعُت

ربتُّ على أضالعه نفسي
مللمُت آهاٍت على شفتيِه خترُج من فمي

هي حالٌة للحبِّ
هي حالٌة للحبِّ أو للقهِر

أو هي حالٌة للحالِة املستعصيْة
من ذا يفّسُر غربَة األوطاِن يف قلِب الوطْن

من ذا حيّل األحجيْة؟

هي حالٌة للّرفِض
أو حالٌة يغدو الصديُق بظّلها ظالًّ لصاحبِه الكئيْب

هي حالٌة قد أوشكْت نعتاُدها
مثَل النساِء ـ التبِغ ـ أو لسِع اللهيْب

هي حالٌة فيها احنباُس الصوِت تعبٌر وانر:
اي إلَه الّصمت ثرثر
قد سئْمنا االنتظار

حنن من خوٍف تعّوْدان على برِت احلواْر

اي صديقي أنَت وردْة
وردٌة سوداُء جتهلها الفراشاُت املنّفجُة العروق

يعرفها الَغَجْر اي صديقي
أنت يف صحراء عمران خنلٌة

ال يستضيء بظّلها قـُّواُد هذا الكوِن .. ال أحَد

ال أحَد سوى الشعراِء من مدِن التوّحِش
والتوّجِس واإلماراِت الغبّيْة

يطلبون الغيَث من وجِع املطْر

اي صديقي أنَت يف ودايِن قهرَك صخرٌة صماُّء
تنحتها الرايُح لكي ُتَشكََّل

كي تُلوََّن كي تصْر
مثّ تبقى خارَج الّتكويِن

تبقى كالّسؤاالِت العصّيِة .. من حَجْر
ماٍء وطْن... ماٍء وطْن

اي صديقي أنت والليُل غريباِن
يذهُب الليُل إىل الليِل لكي أييت النهاْر

وتبقى وحَدَك
مثّ وحدك كانبهاراِت الّصبّيْة

يف ليايل العرِس والفرِح الطفويّل الشديْد
مثّ وحدَك يف متاهاِت الّظالْم

عّم تبحث؟
عن وطٍن مجيٍل ال يبعثُرَك شظااي

يف نفاايِت القمامْة
عن وطٍن مل جيرِح الباغوَن دمعتُه؟

عّم تبحث؟
أعن أنثى خُتاِصُرَك مهوَم العمِر اي ولدي؟

ألُف امرأٍة تراتُد صوَتَك
مثّ وحدَك يرتديك الليُل ليلْك

تنفُث اآلهاِت عاليًة لكي تراتْح
ولكنَّ الّصدى مرٌّ ولكنَّ الّصدى مرٌّ

ولكنَّ الصدى مرٌّ كرائحِة اجلراْح

فعّم تبحْث؟
عيناَك مطفأاتِن

هل هو اخلوُف املبستـَُر يف جفوِنَك يغتلي
أم إنّه التعُب الذي قد هّز يف جفنيَك 

كأساً من نعاْس
ُجرَِح الزماُن ـ األغنيْة

من ذا حيّل األحجيْة؟
ذروُة الوقِت املكاْن
وحنن اآلن يف منفى
ذروُة املنفى الوطْن

حيث على َزَبِد الّشفاِه املالكْه
ما حنُن إالّ مضغٌة مستعصيْة

عيناك مطفأاتن
هل تنشر انتباهَك الرقيَق ابجّتاِه السنِة اجلديدة 

وتنحي لتوقَظ القمْر
لينحي الّدقائَق األخرة ومُيعَن الّنظْر؟

اي صديقي 
سّدِد انتباَهَك الشّفاَف ال هترْب

كلُّ شيء يف زمان
كلُّ وقت يف مكان

وكلُّها أرُض اإللْه

هَلَفي عليه أجرُّه فيفّر مّي
الئذاً ابلصمِت كنُت
وعلى كتفيه ارمتيُت

أومى إيلَّ: قد قيَل ما يُقاْل
مثّ ساَر يف درٍب وسرُت

هي حالٌة للحبِّ أو للقهر
أو هي حالٌة للحالِة املستعصيْة

من ذا حيلُّ األحجيْة؟
من ذا حيّل األحجيْة؟

شاعر سوري

د. محمد جمال طحان

أحجية
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عرف الفنان التشــكيلي الشــعي حممد حرب بلقبه »أبو صبحي 
التينــاوي« وكانــت والدتــه يف دمشــق عــام 1888. ورث مهنــة 
الرســم علــى الزجــاج عــن عائلتــه، اشــتهر بتوقيعــه املميــز )الرســام 
أبــو صبحــي التينــاوي-ابب اجلابيــة -زاويــة اهلنــود – دمشــق 
املنطقــة  يف  الوحيــد  الشــعي  الفنــان  التينــاوي  -ســوراي(. كان 
الــذي متيــز بنتــاج غزيــر هلــذا النــوع مــن الفــن العريــق. زينــت 
لوحاتــه معظــم البيــوت واملقاهــي الدمشــقية القدميــة لرتافــق الســري 
واألســاطري واملالحــم الشــعبية الــيت كانــت تــروى علــى مســامع 
والظاهــر  اهلــاليل  زيــد  وأيب  عنــرتة  املقاهــي كســرية  تلــك  رواد 

ــر ســامل.  بيــربس والزي
تعــّد جتربتــه امتــدادا لفــن املنمنمــة حيــث بــدأ ابلرســم علــى الــورق االمســر مث انتقــل اىل الرســم علــى 
الزجــاج ومنــه اىل القمــاش الــذي كان فتحــا مهمــا يف جتربتــه الفنيــة. كان يصنــع أصباغــه بنفســه 
ــه ابلبســاطة  ــز أعمال ــة والســكر لتثبيــت اللــون وغريهــا مــن املــواد..، تتمي ــوان الرتابي مســتخدما األل
والعفويــة حيــث يســتخدم الــواان خامــا بعيــدًا عــن أصــول وتقنيــات مــدارس الرســم وعــن مبــادئ مــزج 

األلــوان. 
تناولــت رســوماته مواضيــع اجتماعيــة ودينيــة شــى، فقــد صــور مواكــب احلــج وبيــوت دمشــق القدميــة 
وطبيعتهــا وهنــر بــردى وغريهــا مــن مفــردات احليــاة الدمشــقية األصيلــة، لكــّن أكثــر مــا كان يســتهويه 
تصويــر شــجاعة أبطــال الســري الشــعبية وبطوالهتــم بشــوارهبم الكبــرية وســيوفهم املصقولــة. أمســى 
أبــو صبحــي مــن أشــهر الفنانــني الفطريــني العــرب يف العــامل حيــث عرضــت أعمالــه يف ابريــس ولنــدن 
وبرلــني وغريهــا مــن العواصــم العامليــة. أىب الفنــان الشــيخ أن يكــرب، بقــي طفــال يعــرب عــن القــوة 

واجلمــال، وعــن كل القيــم النبيلــة املكّونــة لوجــدان اإلنســان الدمشــقي حبّريــة وعفويــة فريدتــني.  
يذكــر أن التينــاوي كان يــردد يف هنايــة حياتــه “لســت أحفــل أبي شــيء يف هــذه احليــاة...إال أنــي 
أشــعر ابألســى لفــراق عنــرت«. رحــل الفنــان حممــد حــرب عــام 1973 اتركا للجيــال التاليــة مــن بعــده 
إراثً كبــريًا مــن هــذا الفــن اجلميــل مقتــى لــدى عديــد مــن املتاحــف العامليــة الكــربى كمتحــف اللوفــر 
يف ابريــس، وأيضــًا لــدى كثــري مــن هــواة مجــع التحــف واللوحــات الفنيــة يف أرجــاء خمتلفــة مــن العــامل.

ي
م الثقاف

س
الق يف حلــب كانــت أمــي حمظوظــة فهــي حظيــت بغســالة يدويــة ذات احلــوض الكبــر فكانــت ترمــي الثيــاب بداخلهــا 

وكنــت أان أراقــب دوراهنــا يف االجتاهــن إىل أن ينتهــي الغســيل الــذي كانــت تنشــره أخــي علــى منشــر الغســيل 
الــذي كان عبــارة عــن قضبــان معدنيــة مشــدودة حــول حلقــة دائريــة مثبتــة علــى اســطوانة املدفــأة )بــوري الصوبيــا(.
كان نظــام التدفئــة يف بيتنــا يعتمــد علــى مدفــأة تعمــل علــى املــازوت وكان هلــذه املدفــأة حضــور كبــر يف حياتنــا، 
أوهلــا مل الشــمل كل مســاء مث اخلبــز الــذي كنــا نلصقــه علــى صاجهــا امللتهــب ليصــر شــهياً وإبريــق الشــاي الــذي 

كان يرقــد ســاخناً فــوق املدفــأة طــوال الوقــت.
لكــن أخــي حرقــت بنطــايل الــذي كنــت انتظــره، حرقتــه بســبب إمهاهلــا ألهنــا مل تنتبــه، وهــي تنشــره، إىل أنــه المــس 
البــوري امللتهــب، ومل تكــن هــذه احلادثــة هــي األوىل مــن نوعهــا فقــد ســبق وأن أحرقــت قميصــي الــذي كنــت أحبــه 

فقلــت ألمــي: -ال أريــد ألخــي أن تنشــر الغســيل فهــي حتــرق ثيــايب.
 وغــادرت املنــزل ببنطــايل القــدمي متوجهــاً إىل بيــت كنــا نعــرض فيــه أفــالم )يلمــاز غــوين(، وأثنــاء متابعــي لفيلــم 
القطيــع الــذي تــدور أحداثــه حــول عائلــة كرديــة تعيــش علــى تربيــة املواشــي وزراعــة احلقــول يف إحــدى القــرى يف 
تركيــا، ابــن العائلــة شــفان بطــل الفلــم متــزوج مــن فتــاة مــن عشــرة أخــرى امسهــا )بريفــان(، هــذا الــزواج مت بينهمــا 
مــن أجــل الصلــح بــن العشــرتن خبصــوص مســألة أثر قدميــة، لكــن زوجتــه تلــد ثالثــة أطفــال ميتــن فيظــن والــد 

)شــفان( أن زوجــة ابنــه تفعــل ذلــك عمــداً وحتــاول أن تثــأر منهــم.
امــا )بريفــان( وبعــد وفــاة طفلهــا الثالــث تصبــح خرســاء ال تســتطيع أن تتكلــم لكــن زوجهــا )شــفان( الطيــب 
القلــب يبيــع بندقيتــه يف ســابقة عظيمــة اســتغرب اجلميــع هلــا، الرجــل املهــدد ابلقتــل يبيــع بندقيتــه وأيخــذ زوجتــه إىل 
املدينــة بغيــة عالجهــا، لكنهــا ترفــض أن يكشــف عليهــا الطبيــب ألن التقاليــد الكرديــة العشــائرية القدميــة كانــت 

ترفــض أن يكشــف رجــل غريــب علــى امــرأة مث بعــد فــرتة متــوت )بريفــان(. 
مــا لفــت انتباهــي هنــا هــي فكــرة أن تكــون أخــي تتقصــد إحــراق ثيــايب انتقامــاً مــي ألنــي أمتتــع حبريــة ال تتمتــع 
هــي هبــا، وملــا عــدت إىل املنــزل وطــوال الطريــق وأان أخطــط لكمــن مــا أو خلطــة اســتدرج هبــا أخــي إىل االعــرتاف 
وحينهــا لــن تســتطيع أمــي الدفــاع عنهــا وحــن وصلــت البيــت مشمــت رائحــة شــيء حيــرتق فســارعت إىل غرفــة 
املركــز وأان أقــول يف نفســي لقــد أوقعــت هبــا، ولكــن الثــوب الــذي كان حيــرتق كان ألخــي وكان جديــداً جلبــه 

هلــا والــدي مــن العــراق.
 فحملته وحبثت عن أخي الي كانت حتضر الطعام، قلت هلا:

-  ثوبك احرتق لكنها مل حتزن.
 فأعدت هلا اجلملة:

- ثوبك اجلديد احرتق. 
لكنهــا مل حتــزن ومل تتكلــم ومل تتفــوه بكلمــة لدرجــة أنــي حســبتها )بريفــان( الــي أصاهبــا اخلــرس يف فلــم )يلمــاز(، 

ولــو كان عنــدي بندقيــة لبعتهــا ألعــرف الســبب ملــاذا مل حتــزن أخــي؟ 
حــن غــادرت ســوراي بينمــا أودع أخــي الــي كانــت معــي يف كل مراحــل االبتدائيــة والشــباب شــعرت وقتهــا أبنــي 
أان )بريفــان( اخلرســاء فلــم أتفــوه أبي كلمــة بــل غــادرت ومــا أصعــب الفــراق، ومــرت الســنن وأان أتذكــر تلــك 
املدفــأة ومنشــر الغســيل، وأصابــع أمــي الــي احرتقــت حــن شــبت النــار حــول املدفــأة إثــر تســرب املــازوت ألن 

أمــي كانــت رجــل اإلطفــاء الــذي ســيطر علــى النــار ومل يشــعر أبصابعــه. 
يف أملانيــا حضــرت فلــم )تيتانيــك( وحــن غــادران الصالــة كان الــكل يبكــي واألكثــر بــكاء كــن النســاء، وكانــت 
مهمــة الرجــل هنــا أن يضبــط أنفاســه وحيبــس دمعــه، ومــن مث خيفــف عــن شــريكته الــي وضعــت رأســها علــى كتفــه.
لكنــي مل أبــك ألنــي أتثــرت ابلفلــم وألن اجلميــع كان يســتذكر مشــاهد الفلــم حبــزن ويبكــي، إمنــا أان بكيــت 
ألنــي تذكــرت تلــك اللحظــة وأان أمحــل فســتان أخــي الــذي احــرتق بينمــا هــي نظــرت إيلًّ نظــرات تذكــرين دومــاً 

)بريفــان( تلــك الــي صــارت خرســاء وماتــت يف هنايــة الفلــم.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ام الدمشقي محمد حرب
ّ
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مل نكــد ننتهــي مــن أداء صــالة الفجــر، حــىَّ طــرق 
البــاب!!، نظــران إىل بعضنــا بقلــٍق، فنحــن أغــراٌب 
ــنَّة، يف مدينــة معظــم ســكاهنا مــن الطائفــة  مــن السُّ
اجلامعــات، جيمعنــا  طلبــة  مــن  أربعــًة  العلويَـّـة. كنَّــا 
الفــرات،  هنــر  بشــراين  موصــول  واحــٌد  حــيٌّ  نســٌغ 
علــى  أبمــاٍن  تغفــو  الَـّـي  املدينــة  ذات  مــن  فنحــن 

البــاب مــرَّة أخــرى. شــاطئه. طُــرق 
قلت ألصدقائي:

ــم أطفــال اجلــران يف الطابــق  - ســأفتح أان، البــدَّ أهنَّ
األعلــى قــد أوقعــوا ُكرهَتــم يف حديقتنــا كالعــادة، فُهــم 
معتــادون علــى اللعــب يف هــذا الوقــت، وأنتــم اهنضــوا 
الذهــاب  قبــل  حماضــرات  مــن  تبقَّــى  مــا  ملراجعــة 

لالمتحــان.
الرجــال  مــن  خبمســة  ففوجئــُت  البــاب،  فتحــُت 

أمامــي. يقفــون  ابلســالح  املدجَّجــن 
خاطبي أحدهم بغلظة قائاًل:

ٌم مــن فاعــِل خــٍر يقــول أنَّكــم  - لدينــا بــالٌغ مقــدَّ
يف  فســاداً  تعيــث  الــي  االرهابيَّــة  اجلماعــات  مــن 
نتبــنَّ حقيقــة  حــىَّ  املنــزل  ســنفتِّش  لذلــك  البلــد، 
األمــر. مثَّ دفعــي بقــوَّة بعقــب بندقيَّتــه للدَّاخــل بينمــا 
تســلَّل رجالــه مــن ورائــه، وأغلقــوا البــاب خلفهــم.

ــاه الصالــة الداخليَّــة للمنــزل،  قــادوان مجيعــا ابلقــوَّة ابجتِّ

حــن نشــتاق يعجــز عقلنــا عــن التفكــر!، وخاصــة إذا كان االشــتياق 
رائحــة  مفارقــة  واألحبــة،  الوطــن  مفارقــة  علينــا  هــل كتــب  ضريــراً، 
يف صــدوران ال تبارحنــا، طعــم مــاء يضاهــي السلســبيل، أمــا الــرايح 
فســكاكن مــن الشــوق تالزمنــا، صــور صامتــة تتالحــق يف عقولنــا 
منــازل  مســتمر  أمل  يــرد،  ال  شــوق  عليهــا،  ســيطرة  أي  منلــك  وال 
فارغــة، ثيــاب معلقــة، دمــوع حمجــرة والذكــرايت مكدســة، الح شــبح 
الرحيــل ودقــت أجــراس الــوداع، لبســنا الســواد وأعلنــا احلــداد، وحدهــا 
أعماقنــا،  للوحــات خالــدة يف  رافقنــا، حتمــل صــوراً  مــن  الذكــرايت 

وابتــت حياتنــا حمطــات، كلهــا متشــاهبة يف غيــاب الوطــن. 
إال النــاس فــال تتشــابه، التقينــا أبانس رائعــون حفــروا ســهاماً يف قلوبنــا، 
واحلنــان،  األمــن  ويبعــث  يســتقر  وإمــا  وجيــرح  خيــرتق  إمــا  والســهم 
واآلخريــن كانــوا األكثــر، أماكــن كثــر جلناهــا يف كل حمطــة كان لنــا 
أحبــة ال ميكــن نســياهنم فذاكرتنــا وفيــة ال تفقــد األحبــة، يف احملطــة 
األوىل كان األهــل مــن حولنــا محلــوان برمــوش أعينهــم، والثانيــة وجــدان 
أصدقــاء كانــوا لنــا أكثــر مــن أهــل، وعندمــا عزمنــا الرحيــل إىل حمطتنــا 
ابحلــرف  لنــا  قالــوا  جمــرد كالم،  ليــس  وهــو  البقــاء،  ترجــوان  الثالثــة 
وعقــد  بيناتنــا(،  نقســمها  واللقمــة  أهلينــا  )دنتــو  احللــوة  وبلهجتهــم 
اإلجيــار يوقــع لســنوات، فارقناهــم مرغمــن، إىل احملطــة الثالثــة ومل ننــدم 
فــكل مــن حولنــا حــاول إدخــال البهجــة لقلوبنــا، وكانــوا يــرددون أنتــم 

وطلبوا منَّا أن نســتدير بوجوهنا حنو اجلدار وجنثو، 
وهــم يهــدِّدون ويتوعَّدون.

صديقــي  أســنان  اصطــكاك  صــوت  أمســع  كنــت 
الــذي جبانــي وهــو يرجتــف هلعــاً، بينمــا أصيــب ابــن 

ــي ابلتَّصلــب ومــا عــاد إبمكانــه أن جيثــو. عمِّ
صــوت  فســمعت  لألســفل،  بقــوَّة  أحدهــم  دفعــه 
ــبَّابته هتتــزُّ مرجتفــًة  ارتطــام عظامــه ابألرض، بينمــا سَّ

وهــو يهمــس ابلشَّــهادتن.
انتشــروا يف املنــزل كاجلــرذان، وأبقــوا واحــداً منهــم 

حلراســتنا.
علــى  أحدهــم  اندى  البحــث،  مــن  ســاعة  بعــد 

قائــاًل:  حيرســنا  الــذي  الرجــل 
- تعــال بســرعٍة وانظــر بنفســك، اي هلــم مــن خونــة 

متآمريــن.
وجَّه احلارس خطابه إلينا مهدِّداً:

- ســأذهب ألرى مــا ختبِّئــون، وأقســم لــكلَّ مــن 
تســوِّل لــه نفســه أن يتحــرَّك أو ينظــر خلفــه، أبين 

ســأرديه قتيــاًل.
طالــت الثَّــواين والدَّقائــق، ومل يظهــر أحــٌد منهــم مــن 
جديــد. أخــذت أديــر رأســي للخلــف ببــطٍء، بينمــا 

صديقــي جبانــي يهمــس ابكيــاً: 
- سيقتلوان مجيعاً.

مــن ضمــن عائلتنــا،  احتــووان بــكل رحابــة صــدر، لكــن قــدر االنتقــال 
إىل احملطــة الرابعــة الزمنــا وهــا حنــن اآلن يف تلــك احملطــة ال نــدري إن 
كانــت األخــرة إىل حــن العــودة إىل الوطــن إن كتــب لنــا أم ســيبقى 

االشــتياق ضريــراً! 
وســيبقى اليتــم مالزمــاً لنــا يف غيابــه ولــو عانقنــا العــامل كلــه ال يعــوض 
حلظــة يف ربوعــه بــكل أشــكاله، ونبقــى مــع ذكرايتنــا الــي ال خنتارهــا 
هــي مــن تفــرض نفســها علينــا، شــبكة معقــدة مليئــة ابلثقــوب، حــى 
آالم الذكــرايت مجيلــة، القهــوة وحدهــا مــن تشــحن تلــك الذكــرايت 
مــع كل رشــفة تــرايق جديــد لقلــوب مكلومــة، مــذاق ســاحر يقربنــا 
مــن الوطــن، وثــورة التكنولوجيــا تعيــد لنــا بعــض مــن صــور الواقــع 
وبعــض األصــوات، تســاعدان علــى الصــر والســلوان،  ومنهــا أيضــاً 
نتعــرف علــى عــادات وتقاليــد الشــعوب، وأصبحــت انفذتنــا الوحيــدة 
الــي نطــل مــن خالهلــا علــى أحبتنــا وال نــدري إن كنــا ســنراهم أم 
ســينضمون إىل قائمــة الذكــرايت، أيتهــا املســافات رفقــاً بنــا فشــرحية 
وأهنــا  ســخطها  عــن  معــرة  األضــواء  إبرســال كل  بــدأت  ذاكراتنــا 
وصلــت إىل مرحلــة اهلــذاين، هاجــس وحيــد يتملكنــا هــل ســتمتلئ 
تلــك الذاكــرة اىل درجــة االنفجــار!؟، ال ذاكــرة يف هــذا العــامل تتشــابه 
مــع ذاكرتنــا فهــي مصنوعــة مــن فــوالذ لتســتطيع أن حتتــوي كل مــا 

مــرران بــه خــالل كل هــذه الســنوات. 

هنضت هبدوء، وأجلت النَّظر حويل، فلم أَر شيئاً.
اه الغرف، فوجدهتا مقلوبة رأســاً  تســلَّلت حافياً ابجتِّ
علــى عقــب، وابب املنــزل مفتــوح علــى مصراعيــه، 

وال أثــر للمدامهــن.
أغلقــت البــاب بســرعة، ورجعــت إىل رفاقــي حنضــن 

ــالمة. بعضنــا البعــض، وهننِّــئ أنفســنا علــى السَّ
لنعيــد ترتيبهــا، وأرواحنــا  عــدان إىل غرفنــا بصمــٍت 
مقوَّضــة مــن األعمــاق، ومــا هــي ســوى حلظــات، 

حــىَّ تعــاىل صــراخ اجلميــع.
وال  ال كومبيوتــرات،  هواتــف،  ال  نقــود،  ال   -

عات. ســا
اختفت أشياؤان الثَّمينة كلَّها.

وصــارت األمــور واضحــة لنــا، لقــد كانــوا يعرفــون عنَّــا 
كلَّ شــيٍء، وأنَّنــا ننتمــي لعائــالٍت تعيــش يف دول 
ابلنِّســبة  مثينــاً  مــا جعــل منَّــا صيــداً  اخلليــج، وهــذا 

إليهــم، والعمليــة كلُّهــا ســرقة مدبَـّـرًة منظَّمــة.
مــا أن بــدأت الشــوارع تضــجُّ ابحلركــة، حــىَّ توجَّهنــا 
ــرقة  ملركــز الشُّــرطة القريــب، حيــث قدَّمنــا بالغــاً ابلسِّ

للضابــط املســؤول.
تساءل الضابط وهو ينظر يف وجوهنا الشَّاحبة:

- هل تبيَّنتم مالحمهم؟
قلت هبدوء:

بعقــب  دفعــي  الــذي  ذاك  وجــه  لــك  سأرســم   -
أبــداً. أنســاه  لــن  فــأان  بندقيَّتــه، 

أرســم  وأخــذت  الطَّاولــة،  خلــف  جبانبــه  جلســت 
بتــأٍن، وحــن ابنــت مالمــح الرجــل، مهــس الضابــط 

أذين: يف 
- أســتطيع أن أقــرأ يف وجهــك الغاضــب، مــا جيــول 

يف فكــرك اي بــي.
مث وجه كالمه للجميع قائاًل:

رجــال  مــن  إنَـّـه  نعرفــه،  حنــن  الرجــل  هــذا   -
العصــاابت، يــرتأس جمموعــة مســلَّحة تنتمــي لــكلِّ 
لكنَّهــم  البلــد،  يف  واألداين  واملذاهــب  الطوائــف 
ــباب  يف احلقيقــة بــال مذهــب وال ديــن، وأنتــم الشَّ
الطَّائفيَّــة  أمــل األمَّــة، ال تنخدعــوا مبؤامــرة  الواعــي 
الــي أذكــوا هبــا انر الفتنــة، فكانــت السَّــبب يف هــذه 
ــروا أنَّ أجيــااًل تعاقبــت علــى  احلــرب الغامشــة، وتذكَّ
هــذه األرض، وعاشــت بســالم وإخــاء دون أن ميــر 

بذهــن أحــد منهــم هــذه التُـّرَّهــات.
هــذا الرَّجــل ال أحــد يتجــرَّأ علــى اهتامــه أو االقــرتاب 

منــه، ففــي خضــمِّ هــذه الفوضــى 
ــلطة، هــذا الرَّجــل  وظــلِّ احلــرب وهتميــش دور السُّ

ــلطة. السَّ فــوق 
مهمتكــم اآلن هــي احملافظــة علــى حياتكــم، فأنتــم ال 

تزالــون يف ريعــان الشــباب،      
وحياتكــم ذات قيمــة، لذلــك عليكــم نســيان هــذه 

احلادثــة كليَّــاً.
أمــا أنــت أيَّهــا الشَّــاب، فعليــك أن تتعلَّــم كبــح مجــاح 
نفســك عنــد الغضــب، وتنســى تلــك املالمــح الــي 
حتفظهــا، والــي ســتقودك إىل حتفــك لــو علــم هبــا 

مــن يهمهــم األمــر.
عــودوا إىل منزلكــم، واســتعدُّوا المتحانكــم، وامحــدوا 

هللا علــى جناتكــم وبقائكــم أحيــاء.

حنــاول أن نبقــي ذكرايتنــا اجلميلــة لكنهــا ترتطــم دومــاً ابلذكــرايت املؤملــة 
وكأهنــا األقــوى وهــي املســيطرة، فالبحــر اهلائــج يفقــدان الســيطرة علــى 

أعماقنــا ويشــل ذكرايتنــا اجلميلــة.
ذكرايتنــا نصــوص تســرد حنــن أبطاهلــا، وإن كتبــت كانــت خمطوطــات 
حتتضــن عمــق مشــاعران وترتعــش هلــا قلوبنــا، ذكرايتنــا لــن متــوت فهــي 
تضــج أبرواحنــا، وســتنتقل عــر األجيــال علــى مــر الزمــن، فــكل مــا 

يكتــب هــو ذكــرايت خالــدة، ســفينة أحــالم عــر الزمــن.
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لعــل أهــم نقطــة أثــرت فيهــا اجلغرافيــا علــى اتريــخ ســورية وبــالد الشــام هــي موقعهــا 
علــى الزاويــة الشــمالية الغربيــة للبحــر املتوســط. هــذا البحــر الــذي كان يقــع يف وســط 
العــامل املأهــول قدميًــا، وهــو الــذي شــكل عــر التاريــخ فاصــاًل وواصــاًل يف آن مًعــا 
ــا وسياســًيا. جعلــه أهــم بقعــة اســرتاتيجية يف العــامل. وبواابتــه الثــالث  ــا وثقافًي جغرافًي

ظلــت لفــرتة طويلــة املتحكــم أبمــن العــامل.
ومــازال رغــم تراجــع أمهيتــه بســبب توســع العــامل وتطــور طــرق املواصــالت واالتصــاالت 
عامــاًل مهًمــا يف التأثــر علــى حركــة التاريــخ والصراعــات السياســية الدوليــة واإلقليميــة.
وأكاد أجــزم أبنــك إذا أردت أن تفهــم موقــف أي مــن األطــراف اخلارجيــة للصــراع 
يف ســورية اآلن، فتــش عــن املتوســط!! فاملوقــف الروســي مبــي بشــكل أساســي علــى 
األمهيــة االســرتاتيجية للبحــر املتوســط يف الفكــر السياســي الروســي قبــل قيــام االحتــاد 
الســوفيايت، حيــث كان اهلــدف املعلــن للقيصريــة الروســية هــو الوصــول إىل امليــاه 
الدافئــة.. وأثنــاء فــرتة وجــوده كقــوة عظمــى، وبعــد ســقوطه أيًضــا. ممــا يؤكــد الثبــات 
االســرتاتيجي يف هــذه النقطــة. وبعــد خســارة ليبيــا أصبحــت آخــر نقطــة ارتــكاز هلــم 
يف املتوســط هــي ســاحل ســورية الضيــق احملاصــر. وكانــت خســارهتا ســتعي ابألغلــب 
خــروج روســيا مــن املعــادالت الدوليــة املهمــة وســوف تنكفــئ إىل جمــرد دولــة إقليميــة 
كــرى ال أكثــر. لذلــك فقــد كان موقفهــا صلــب وثبــت إىل جانــب النظــام الســوري 
يف صراعــه مــن أجــل البقــاء. أمــا حمدثــي السياســية اللذيــن مل يقــرأوا التاريــخ ومل يفهمــوا 
اجلغرافيــا، فقــد راهنــوا علــى تغيــر املوقــف الروســي أو حماولــة شــراءه. غــر مدركــن 
أن القاعــدة األساســية يف السياســة تقــول: أبنــه ال ميكــن اســتبدال أو تبــادل املصــاحل 
اإلســرتاتيجية ابملصــاحل التجاريــة. وإن االغبيــاء اللذيــن زعمــوا أبن الغــرب أو الشــرق 
لــن يتدخلــوا يف ســورية ألنــه ليــس فيهــا نفــط، ال يدركــون أنــه لديهــا مــا هــو أهــم 

وأبقــى مــن النفــط!!
ولــو نظــران إىل موقــف األكــراد نــرى أن لديهــم يقــن ثبــت، أبنــه دون الســيطرة علــى 
ممــر بــري عــر مشــال ســورية أو جنــوب تركيــا -ال يقــل عرضــه عــن عشــرين كيلــو مــرت- 
يوصــل مناطــق تواجدهــم مــع البحــر املتوســط فإنــه يســتحيل إقامــة دولــة كرديــة قابلــة 
للحيــاة.. وهــذا مــا يفســر حمــاوالت امتدادهــم غــراًب إىل عفريــن وصــواًل إىل بــر األمــان.
 وتدخــل تركيــا العســكري كان ابلدرجــة األوىل لقطــع أي إمكانيــة لفتــح هــذا املمــر 
الــذي يهــدد وحدهتــا ويقطــع االتصــال اجلغــرايف بينهــا وبــن العــامل العــريب وروابطــه 
مــن محايــة  مــن ترهــات لالســتهالك احمللــي  مــا تزعمــه  إيــران ورغــم كل  التارخييــة. 
املقامــات إىل محايــة األقليــات الشــيعية إىل.. إىل.. فــإن احلقيقــة أنــه الطمــوح األزيل 
منــذ عصــر الصــراع مــع الرومــان للوصــول إىل املتوســط. إهنــا محــى البحــر املتوســط 
الــي أصابتنــا منــذ جــاورانه ذات يــوم موغــل يف عمــق التاريــخ ليصبــح حــدان اجلغــرايف 

الغــريب. الــذي جــر علينــا كل ويــالت الصراعــات الدوليــة واالقليميــة.
يف القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين كان لــدى األغلبيــة مــن املخططــن 
االســرتاتيجين قناعة راســخة أبن من يســيطر على البحر األبيض املتوســط يســتطيع 
الســيطرة علــى العــامل.  وأن مــن يســيطر علــى املنطقــة املمتــدة مــن خليــج الســويس 

إىل خليــج اســكندرون يســتطيع الســيطرة علــى املتوســط. لذلــك مت التوافــق بــن دول 
الغــرب املســيطر علــى تقســيم هــذا الشــريط بــن أكــر عــدد مــن الــدول املتنافــرة أو 
املتناقضــة. حبيــث يســتحيل علــى أحــد منهــا بســط للنفــوذ عليــه. )مصــر، فلســطن 
الكيــان الصهيــوين، الكيــان اللبنــاين، دولــة دمشــق، الكيــان العلــوي، دولــة حلــب، 

تركيــا( ويف هــذا الســياق نفهــم ملــاذا تنازلــت فرنســا عــن اللــواء لصــاحل تركيــا. 
ويف نفــس الســياق أيًضــا نفهــم املوقــف األوريب الرخــو حيــال التدخــل العســكري 
الرتكــي يف جزيــرة قــرص -أهــم نقطــة ارتــكاز- يف حبــر الــدم الــذي مســي زورًا البحــر 
األبيــض وهــو الــذي شــهد فــوق مياهــه وعلــى شــواطئه أعنــف املعــارك واحلــروب عــر 
التاريــخ. عندمــا ورثــت اإلمراطوريــة األمركيــة تركــة االمراطــورايت األوربيــة ورثــت 
معهــا القناعــة هبــذه األمهيــة املفرطــة احلساســية للبحــر املتوســط رغــم أنــه ال يؤثــر أتثــرًا 
مباشــرًا علــى أمنهــا القومــي كمــا هــو احلــال ابلنســبة ألوراب. وبقــي األســطول الســادس 
جيــوب مياهــه متيقظًــا علــى مــدار الســاعة. وأصبــح التمســك ابلقاعــدة األهــم علــى 
ابلنســبة  اســرتاتيجي  أمــن  قضيــة  مصــاف  إىل  ورفعهــا  )اســرائيل(  الغــريب  شــاطئه 
ثــورة املواصــالت  العتيــق ألقــه يف السياســة الدوليــة رغــم  هلــا. وليبقــى هلــذا البحــر 

واالتصــاالت وتطــور الســالح إىل عابــر قــارات.
أعــود للتذكــر أن قناعــي أبن نظريــة تقســيم األمــة العربيــة كانــت مبنيــة علــى معادلــة 
)دول عربيــة صغــرة ضعيفــة حماطــة بــدول كبــرة قويــة( وكنــت قــد ذكــرت إيــران وتركيــا 
الــي مل يقســمها الغــرب ومل يســع لذلــك جــداًي. لكــن هــذا ال يكفــي حلصــار املنطقــة 
األهــم يف العــامل »شــرق املتوســط« لذلــك كان البــد مــن خلــق دولــة تكمــل هــذا 

احلصــار. فكانــت )إســرائيل( رأس هــذا املثلــث.
فيــه  تشــكلت  الــذي  العصــر  القوميــات(  )عصــر  عشــر  الثامــن  القــرن  بدايــة  يف 
الــدول احلديثــة يف أوراب وبعــد اســتقرارها كان يف ذلــك األوان مطروًحــا أمــام أوراب 
احلديثــة مســألتن أساســيتن مسيتــا وقتهــا املســألة الشــرقية وكانــت تعــي إعــالن وفــاة 
االمراطوريــة العثمانيــة وتوزيــع تركتهــا واملســألة الثانيــة اليهوديــة وتعــي تفريــغ أوراب مــن 
اليهــود الذيــن شــكلوا وقتهــا عامــل توتــر دائــم داخلهــا وصــل يف كثــر مــن األحيــان إىل 
خطــر تفجرهــا مــن الداخــل. ومل يكــن وقتهــا يف ذهــن أحــد أن حيــل املعادلتــن مًعــا.

إنــه انبليــون  أوراب وقتهــا،  اســرتاتيجي عرفتــه  أهــم خمطــط  اجلــذر األول إىل  يرجــع 
بوانبــرت الــذي فكــر وقتهــا عكــس حركــة التاريــخ بعــزل مصــر عــن بــالد الشــام جبســم 
غريــب يتــم خلقــه بينهمــا وكان اقرتاحــه شــبه جزيــرة ســيناء. وهــذا كان يتمشــى مــع 
معطيــات اجلغرافيــا مــع حواجــز طبيعيــة مــن املــاء واجلبــال. وحيــث إهنــا كانــت مفتوحــة 
مــن جهــة الغــرب ختيــل خلــق حاجــز مائــي يصــل األبيــض ابألمحــر مــع صعوبــة تنفيــذه 

مبعطيــات ذلــك العصــر العلميــة والعمليــة.
وكان تفكــره بعــزل الشــام عــن مصــر الســتدامة ســيطرته علــى مصــر الــي احتلــت 
مركــز الصــدارة يف االســرتاتيجية الفرنســية وقتهــا. وأان قلــت إن هــذا كان عكــس 
حركــة التاريــخ ألنــه منــذ مطلعــه، مل يســيطر حاكــم أو امراطــور علــى مصــر إال وفكــر 
يف ضــم الشــام والعكــس ابلعكــس. فمــن الفراعنــة فاآلشــورين فاإلســكندر فالرومــان 
مث العــرب املســلمون فالصليبيــون والفاطميــون. ومل يســتطع أحــد احلفــاظ علــى مصــر 
دون ضمــان الشــام والعكــس. أدرك هــذه احلقيقــة داهيــة العــرب معاويــة يف صراعــه 
وفشــل  فاندحــروا  مصــر  علــى  الســيطرة  املغــول يف  وفشــل  وجنــح.   اخلالفــة  علــى 
الفاطميــون يف الســيطرة علــى الشــام فاندثــروا. وأدرك صــالح الديــن أنــه قبــل الســيطرة 
علــى مصــر ال ميكــن حتريــر الشــام فنجــح. وأراد انبليــون أن جيابــه التاريــخ فهــزم. وبعــد 
أن اســتتب األمر يف مصر لإلنكليز متســك الفرنســيون ابلســيطرة على الشــام لكســر 

ســيطرة اإلنكليــز علــى العــامل. 
وبعــد هــذا االســتطراد الواجــب، نذكــر أن أول مــن فكــر يف حــل املعادلتــن املعضلتــن 
يف أوراب كان أول رئيــس وزراء بريطــاين مــن أصــل يهــودي )دزرائلــي( حيــث أعــاد بنــاء 
فكــرة انبليــون مــع اقــرتاح أن يكــون اجلســم الغريــب يف فلســطن وأن تكــون ماهيتــه 
دولــة يهوديــة. مبــا لذلــك مــن جــذور اترخييــة لــدى اليهــود يف العــامل. وقبــل ذلــك كانــت 
كل الســناريوهات األوربيــة خللــق الدولــة اليهوديــة تــدور بعيــًدا عــن منطقتنــا. حيــث 
كانــت املقرتحــات تــدور يف أمــركا الالتينيــة أو أمــركا الشــمالية أو افريقيــا. وحــى 
اليــوانن. وكانــت الوكالــة اليهوديــة الــي شــكلت بدعــم مــن الــدول األوربيــة متناغمــة 
مــع تلــك الســيناريوهات وكانــت حــى ذلــك الوقــت حتبــذ األرجنتــن. وقــد ســعت 

لذلــك دأاًب. وقامــت جبهــود حثيثــة لتهيئــة األرض للدولــة املوعــودة.
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ت
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مقا

تطالعنــا بعــض األقــالم ويف بعــض املواقــع ألمســاء مســبوقة بـــ ) د. ( كــي توهــم الكثريــن 
بصدقيــة طرحهــا، وممــا يزيــد األوهــام بزعــرامت هــذه هــو جلــوء تلــك األقــالم لتوظيــف كلمــات 
ذات أصــل غــريب بغــر مكاهنــا ومعناهــا، كل ذلــك ليقــرروا مــوت األمــة العربيــة الــي ال حتتــاج 
إال للدفــن علــى حــد زعمهــم وهرطقاهتــم، وكــذا مــوت القوميــة العربيــة وأيديولوجيتهــا؛ وعنــد 
عاشــة يف بلداننــا العربيــة والــي 

ُ
التقصــي أكثــر جنــد أن منطلقهــم يف ذلــك هــي املمارســات امل

أفضــت لــكل هــذه الثــورات واالنتفاضــات البازغــة الــي مازالــت تعــزز جذوهتــا. قــد يكــون يف 
ذلــك بعــض الصدقيــة طاملــا نظــروا إىل شــكل احلكــم السياســي والعهــر الــذي ميارســه هــؤالء 
احلــكام، دون النظــر لعالقاهتــم الدوليــة وتنفيذهــم خلطــط وبرامــج تُفقــد ثقــة اإلنســان العــريب 
بــكل مــا ميــت بصلــة هلويتــه ولغتــه وأمتــه معــاً، فــال يقــوم أصحــاب األقــالم هــذه بتفكيــك 
االســتبداد ومفاعيلــه وارتباطاتــه، كمــا يزعمــون تفكيــك مفهــوم األمــة والقوميــة العربيــة واهلويــة 
العربيــة اجلامعــة، بــل العكــس هــو مــا قاومــوا بــه. إهنــم يكتبــون ابلعربيــة ويتكلمــون العربيــة 
وعايشــوا الواقــع العــريب بــكل ســلبياته ومثالبــه، فبــدل أن يدفعهــم هــذا – خاصــة بعــد نيلهــم 
شــهادات خولتهــم إلرفــاق أمسائهــم بـــ ) د. ( – لكشــف زيــف مــا اتــكأوا عليــه وزيــف 
مــا بنــوا مــن أفــكار ومــا توصلــوا لــه مــن نتائــج، كاعتبــار اليهوديــة قوميــة مثــاًل، ابعتبارهــا 
كداينــة قامــت علــى أســس قوميــة ’’شــعب إســرائيل‘‘ – الحظــوا التناقــض -، واعتبــار 
األمازيغيــة أيضــاً خــارج العروبــة، وابلتــايل توظيــف هــذا اخلطــل واخلطــااي كلهــا للقــول أبن 
هنــاك ممارســات قمعيــة وإقصــاء وهتميــش علــى أمثاهلــم خاصــة األكــراد! وبذلــك يثبتــوا مــن 
جديــد أهنــم عنصريــن جــداً حــن يدافعــوا عــن العنصريــة وأجنداهتــا، وهنــا تســقط مزاعمهــم 
ومصطلحاهتــم مثــل براديغــم، وتفكيــك، وكشــف الزيــف، القومــي واأليديولوجــي علــى حــد 
زعراهتــم. مــاذا قدمــوا هبــذا؟ وإىل مــا يهدفــون؟ وهــل يكــون النقــد هبــذه الطريقــة نقــداً؟ وهــل 
كانــوا مدركــن قبــل خروجهــم لبــالد الغــرب أن االســتبداد ال هــم لــه ســوى تعهــر األفــكار 
وطــرد األحــرار وقتلهــم؟ وملــاذا ُيســقطوا مــن حســاابهتم ذلــك؟ ليــأيت أخــراً قوهلــم - ربطــاً 
ابألكــراد - كمــا حصــل مــع اليهــود العــرب ســابقاً، يف مصــر والعــراق وســورية واجلزائــر، ورمبــا 

إىل اليــوم يف املغــرب وتونــس، مــا هــذا اهلــراء والزعــرات الــي يكرروهــا؟
إمهــال حقــوق النــاس وخنــق أصواهتــم وإقامــة حواجــز كتيمــة بــن النــاس وبــن معرفــة شــؤون 
بالدهــم، وســيطرة مصــاحل أقلويــة – فئويــة، أثنيــة وطائفيــة - علــى مصلحــة البلــد والوطــن، 
وانعــدام احملاســبة وســيادة القانــون، وتنفيــذ أجنــدات وسياســات خارجيــة علــى حســاب 
الوطــن واألمــة، كانــت الســبب الرئيســي لتتكامــل عناصــر الكارثــة، الــي يتجاهلهــا هــؤالء، 
مــن  للهــروب  ذلــك  وموضوعيــاً، كل  واقعيــة اترخييــاً  وغــر  بتحليــالت غامضــة  ويومهــوان 

املشــكلة لكــي حياولــوا إقناعنــا أبهنــم مل يكونــوا يف قلبهــا.
اإلدانــة  يف  الرغبــة  ولكــن  حقيقيــة،  مأســاة  هــو  العــريب  الواقــع  إليــه  وصــل  مــا  إن  نعــم 

واالســتثمار السياســي يف املأســاة تتفوق على الرغبة يف الفهم املوضوعي ألســباهبا واملعاجلة 
العميقــة هلــذه األســباب، فكانــت اإلدانــة وحتميــل املســؤوليات ودفــن املقــوالت الكــرى 
عليهــم أســهل، وال تُرتــب علــى أصاحبهــا ســوى الــكالم مث تفريــغ الغضــب ضــد األطــراف 
الــي تتوجــه هلــا اإلدانــة – بّعثــي ســورية والعــراق مثــاًل – لتنطلــق الســهام لــكل منتــٍم لألمــة 
ولفكرهــا واترخيهــا حتــت مزاعــم ُدفعــوا هلــا ومولتهــا جهــات اســتعمارية وصهيونيــة إبشــراف 
مــن اليانكــي البشــع ومرتكزاتــه يف منطقتنــا العربيــة، خاصــًة املهلكــة الســعودية وكل مــن لــف 
لفهــا مــن مشــايخ اخلليــج وأتباعهــم الببغــاوات العرجبيــة، فهــم يتقاذفهــم اليــأس واالحبــاط 
ضللــة كــي تُعمــق عــدم الثقــة 

ُ
واجلهــل والتخلــف وبذلــك شــكلوا البيئــة املناســبة هلــذه األقــالم امل

املهتــزة أصــاًل لــدى مــن يتلقــف مــا تُفــرز تلكــم األقــالم غــر الريئــة. الــكالم اجملــرد الــذي يقــول 
» كان هــذا االضطهــاد لألقليــات اإلثنيــة أحــد أبــرز الشــروخ يف مفهــوم القوميــة العربيــة، 
بنســختها البعثيّــة املتصلِّبــة علــى اهلويــة العربيــة، الــي أغلقــت اجملتمــع، فمنعــت إمكانيــة 
التعــّدد القومــي فاحتــة النــار علــى األقــوام الــال عــرب املوجوديــن علــى األرض الــي أقصــى 
فيهــا مفهــوم القوميــة البعثيّــة اإلثنيــات األخــرى، مــن دائــرة االعــرتاف واحلقــوق، كان ال بــد 
هلــذا اإلقصــاء أن يولّــد احلقــد والرفــض لســيطرة هيمنــة القوميّــة العربيــة والّســلطات املمثلــة 
هلــا، كمــا جتلــى ذلــك يف العــراق مــا بعــد صــدام حســن، ويف أثنــاء الثــورة الســوريّة ضــد نظــام 
بشــار«، هــذا بذاتــه دليــل علــى ســوء الفهــم والتوظيــف، كــي تصــل أخــراً ملبتغاهــا التحريفــي 
املكشــوف يف خدمة األجندات االنفصالية ومصطلحاهتا الفاســدة الســحرية لبعض – إن 
مل يكــن جلميــع – أصحــاب األفــكار اليســارية املخاطيــة وأشــباهها الــي ال تكــف عــن اللرلــة 
املتوحشــة واهلــروب مــن االعــرتاف أبهنــم كانــوا أحــد أخطــر أدوات االســتبداد علــى مــدى 
عقــود، وتعميــق مفاعيلــه، يف الوقــت الــذي مل تكــن ملمارســات الّبعثيّــن أي صلــة مبــا زعمــوا 

مــن عروبــة وقوميــة، بدليــل تســميمهم للحيــاة العربيــة ومســتقبلها طيلــة عقــود. 

هــم يعلمــون علــم اليقــن أبن الســلطات العربيــة علــى صعيــد الشــعار عملــت علــى تكريــس 
نقيــض املبــادئ واقعــاً، ومنهــا وقــوف مفهــوم القوميّــة - بصيغتــه املعطّلــة واملعِطّلــة - كحاجــز 
وســد منيــع أمــام حتقيــق هدفــه املعلــن أي وحــدة البلــدان العربيــة املنشــودة، أو حتقيــق مشــروع 
األمــة العربيــة الواحــدة أو حــى القيــام بتحالفــات إقليميــة عربيــة، وهــم يعلمــون أيضــاً علــى 
صعيــد الواقــع ويف العمــق، أن الســلطات عملــت علــى تكريــس الدولــة الُقطريــة التوريثيّــة، 
كضامــن ملصاحلهــا يف الســلطة والثــروة، بتأجيــل كل املشــاريع يف النهضــة والتقــدم والتنويــر 
إىل حــن حتقيــق دولتهــم القوميــة البعثيــة وأوهامهــا املزعومــة، الــي أدخلتنــا يف احللقــة املفرغــة 
اليــأس  بعــد االنفصــال املشــؤوم وليــس زرع  التفكيــك خاصــة  الــي تتطلــب الكشــف و 
وتعهــر األفــكار.  للخــروج مــن إطــار الدولــة القطريــة إىل الدولــة القوميــة، ال بــد مــن العمــل 
علــى خطــوات التفاهــم والعمــل املشــرتك، وتطويــر بــى الــدول العربيــة ومؤسســاهتا القانونيــة 
واســرتاتيجياهتا االقتصاديــة، وهــذا أضعــف اإلميــان - الــذي مل يتحقــق - لتحقيــق دولــة 
قوميــة جتمــع عــدة دويــالت قطريــة، بينمــا تعطــل الســلطات العربيــة احلاكمــة أي مشــروع 
قومــي )ألنــه ســيقضي ابلفعــل علــى اســتئثارها العائلــي ابلســلطة والثــروة( واحلجــة موجــودة 

دائمــاً وهــي احلاجــة إىل التوّحــد القومــّي أواًل. 
ال بــد مــن تعزيــز ثقــة العــرب – دواًل وشــعوابً - هبويتهــم وليــس العكــس، وهــي مــن 
مهــام املفكريــن والنخــب، كمــا ال بــد مــن ترميــم مــا انل مفهــوم القوميــة مــن هــراء 
العربيــة اجلامعــة وهــذا ال يعيــب  وممارســات معاكســة جلوهــره ومفهــوم األيديولوجيــا 
وجــود أقليــات قوميــة وأثنيــة يف جمتمعاتنــا، فليــس املطلــوب التخلــي عــن هويتنــا حــى 
يرضــى أصحــاب األمــراض املزمنــة، بــل ال بــد مــن عالجهــم وذلــك مبنحهــم فرصــة الوعي 
وترميــم أفكارهــم هــم أوالً عــر احلــوار الواعــي واملوضوعــي، كــي يتــم ترميــم األوطــان 

واألمــة والشــعوب.

عبد الباسط حمودة

ماذا بعد تدمير المبادئ والقيم والمثل العليا؟

كاتب سوري
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Esad diktatörlüğü, rejimi yüceltmek için tam zamanlı bir medya sistemi yaratmıştır. Radyo ve televizyon 
istasyonları biricik lideri yüceltmeye adanmıştır. Gazeteci de, sanatçı da,  yazar da, çiftçi de ve başta 
gelen işçi de mutlak manada ülkenin lideri Esed’tır. Öyle ki; ülkenin zenginliklerini ve kaynaklarını 
çalmak bile Onun üzerinden övülmüş, yüceltilmiş ve kayıplar zafere dönüştürülmüştür. Gazeteler ve der-
giler, ülkedeki varlığının bıraktığı bilimsel başarıları ve mucizeleri hakkındaki eski konuşmalarını tekrar 
yayınlamakla birlikte, O’nun uykudan uyanmasından, çay içmesinden, misafirleri kabul etmesinden vb. 
günlük hayatından bahsetmek için ilk sayfalarını ayırtmaktadırlar.  Suriye rejiminin medya üzerindeki 
kontrolü karşısında, Suriye devrimi olaylarını gerçeklikleriyle dünyaya aktaran medya faaliyetlerinin 
olması gerekiyordu. Böylece Suriye davasının taraftarlarını çekmede başarıya ulaşan devrimci medya, 
özgürlüğünü isteyen mazlum bir halkın devrimi olarak doğmuştur. Suriyeli gazeteciler ve aktivistler, 
kendi dilleri ve özgür sözleriyle, cellatlarına karşı ayaklanan bir halkın mücadelesini tarihe yazmışlardır. 
Suriye’de olup bitenlerin fotoğrafını tüm dünyaya aktarmak için çok şey yaptılar ve bu yüzden birçoğu 
kaçırılmış ve tutuklanmıştır. Suç örgütü Esad rejimi, imajını ve rejimini parlatmak ve radikal İslam ve 
terörizme karşı bir savaş yürüttüğüne inandırmak için Amerikan ve Avrupa derneklerine, medyasına ve 
aktivistlerine milyonlarca dolar ödemiştir. Suç rejimi, batılı kamuoyu önünde kendisini savunmak ve 
imajını parlatmak için siyasetçileri ve medya profesyonellerini istihdam etmeyi de başarmıştır.
İşte bu şekilde Rejim tanıtılmış, imajı parlatılmış, olumlu görüntüler yayınlanmış, katliamlar ve kimy-
asal kullanımı inkâr edilip reddedilmiştir. Rejim, Avrupalı hassas insanlar arasında sistemin olumlu 
görüntülerini oluşturmak ve rejimin terörle mücadele ettiğini iddia etmek için kamu şirketlerine mily-
onlarca dolar da ödemiştir. Rejim imajını iyileştirmek ve cilalamak, kimyasal katliamları reddetmek ve 
Sezar fotoğraflarının gerçekliğini itibarsızlaştırmak için medya profesyonelliği ve akıllılığı ile hazırlanan 
raporlarla hassas insanlar üzerinde bir etki bırakmıştır. Artı medya, Rejimin görüşlerini destekleyerek, 
yaralıları kurtarmak ve yaralıları Rejim uçakları ve Rus işgalci uçaklarıyla yok ettiği binaların altından 
kurtarmak için çalışan Beyaz Bereler örgütüne karşı kampanya yürütmektedir. Rejim medya silahına 
yatırım yapmayı başarmıştır. Bu da Avrupalıların rejimi kınayan ve Suriye devrimini ve Suriye halkının 
saygın bir hayat adına taleplerini ortaya koydukları gösteriler yapmaktan men edilmelerine neden olmuş-
tur. Benzer şekilde, aşırı sağ da rejimin yanında durmakta ve rejimi destekleyen medyanın arkasına 
durmaktadır. Finanse edilen medya halkı yanıltmayı başarmıştır. Rejimin aşırılık yanlılarıyla mücadele 
ettiğine inanmış, bu yüzden bu medya aracılığıyla kamuoyunun büyük bir kısmını kazanmıştır. Sağdan 
ve aşırı soldan Avrupa lobileri zorba Beşar’ın yanında durmaktadır. Bununla birlikte Avrupa medyasının 
çoğu, Suriye’deki olayları ele alırken tarafsız olduğunu ilan etmektedir. Bu sözde tarafsızlık, rejimi 
savunmak ve onun yanında durmayı ifade etmektedir. Sistem ayrıca Avrupa’da elektronik karasinekleri 
de kullanmaktadır. İsrail ve İran lobileri de O’nun yanında durmakta ve desteklemektedir. Beşar’ı ve 
rejimini Avrupa kamuoyunun tarafsız olması için parayla destekleyen Arap rejimleri de mevcuttur. Güya 
iddia ettikleri gibi aşırılık yanlılığından ve İslam’ı siyasallaştıranlardan nefret etmektedirler.
Esad medyası ve destekçileri, Avrupa toplumlarına ulaşabilecek ve Suriye devrimiyle ilgili görüşlerini 
ve tutumlarını düzeltebilecek devrimci bir Suriye medyasının olmaması nedeniyle başarılı olmuştur. Su-
riyelilerin dünyada bulunduğu yerlerde devrimci bir lobi kurulmasında çaba ve başarının sağlanamaması 
nedeniyle, özgürlük, haysiyet ve demokrasi çağrısında bulunan saf yüzüyle devrimin imajını aktararak 
Avrupalıları etkileme becerileri zayıflamıştır. Ne yazık ki, devrimci medya oluşturmak için Suriye mu-
halefetine ulaşan fonlar muhalefetteki kişisel çıkarlarını düşünen insanlar tarafından çalınmıştır. Kaldı 
ki alternatif veya devrimci medya haydut rejimi ve destekçilerini dehşete düşürmüştür. Suriye devrimini 
uzağa ulaştıran en güçlü nedenlerden biri olmuştur. Görüntüyü sokaktan aktarmak, siyasallaştırılmış 
medyaya olan inancını yitiren insanlar için yeni bir kavram olarak kabul edilmiştir.
Bir medya devriminin sınırlı algıların ortasında kendini göstermesinden bu yana yıllar geçmiş ve on-
larca yıldır Suriye medyasını bunaltan rejim tarafından temsil edilen güç kelimesine boyun eğmeyi 
reddetmiştir. Alternatif medya Suriye sokağının sesiydi ve dünyanın gözlerini Suriye’de olanlara çek-
meyi başarmıştı. Ancak, bazı güçlü bireysel deneyimlere rağmen, ceza rejimini destekleyen uluslararası 
veya Arap medya organlarının yerine geçmeyi başaramadı ve bu etkili medyanın safları arasında yer 
almamıştır. Alternatif devrimci medya, yüksek profesyonellikle olanları izleyebilen, takip edebilen ve 
analiz edebilen güçlü, tutarlı bir medya yaratmak isteyen kesim açısından istedikleri boyuta ulaşmamakla 
suçlanabilir. Devrimci medya, karşılaştığı tüm engellere ve tuzaklara rağmen, sonuncusu devrimin anısı 
olan Suriye davası için çağrı kampanyalarının uygulanması (tutuklu günü - mülteci günü) gibi belirli bir 
olaya yönelik bir dayanışma ve kolektif etkileşim yaratmıştır. Gösterilerin ve tezahüratların zamanlaması 
üzerinde mutabakata varılması da dâhil olmak üzere tüm bölgelerde dile getirilen söylem ve slogan-
ların birliğinin ortaya çıktığı ve bu bağlamda izlenebilecek bir model olan göstericilerin tezahüratları 
ve şarkıları aracılığıyla Suriyeli kent ve bölgelerin birbirleriyle etkileşimini sağlamıştır.  Suriyelilere 
yönelik kişisel girişimler, Rejimi kınayan politikacılarla, halkla ilişkiler ve toplantılar yayınlayarak, re-
jimin işlediği suçlar için doğru bilgileri iletmeye yönelik bireysel çabalarıyla Avrupalıları Suriye devri-
mine yakınlaştırmayı başarmış ve Amerika ve Avrupa’daki Suriye toplumu da rejimin medya araçlarıyla 
yaptığı propagandadan etkilenmemelerini sağlamıştır.  Suriye trajedisinden yararlanan ve Mülteci olarak 
Avrupa’ya sığınan savaş suçlularını kovuşturmak için birçok Avrupa ülkesinde son zamanlarda yapılan 
çağrılara verilen yanıtlarda bu başarıyı görmüş bulunmaktayız. Devrimin, bilinçli, sadık, kaprislerden 
ve hırslardan uzak, insanların arkasında yürüdüğü bir yurtsever öncü yapı tarafından yönetilen örgütlü 
bir devrimci medyaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, dünyanın buna karşı yoğunlaşması nedeniyle devrim 
böyle bir medya gücüne sahip olmaktan mahrum bırakılmıştır.  Nitekim devletler Esad rejimine destek 
vermiş, ülkenin egemenliğini kendisine ve mücrim ailesine teslim etmiştir. Devrimin yukarıda zikredilen 
özelliklere sahip bir medyaya sahip olmasına izin vermemişlerdir.   
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النظــام األســدي الديكتاتــوري صنــع نظامــاً إعالميــاً متفرغــاً لتمجيــده، اإلذاعــات وحمطــات التلفــزة تكــرس أوقاهتــا 
لتمجيــد القائــد املوحــد واإلعالمــي والفنــان والكاتــب والفــالح والعامــل األول الــذي هــو ابلضــرورة قائــد البــالد، وحــى 

ســرقته ملقــدرات وثــروات البــالد يلقــى مدحــاً ومتجيــداً لــه، واخلســائر تغــدو انتصــارات.
وكذلــك الصحــف واجملــالت تفــرد صفحاهتــا األوىل للحديــث عــن حياتــه اليوميــة مــى يســتيقظ ويشــرب الشــاي ويلتقــي 

ابلضيــوف؟، مــع إعــادة احلديــث عــن إجنازاتــه العلميــة ومعجزاتــه الــي تركهــا وجــوده يف البــالد.
يف ظــل الســيطرة اإلعالميــة للنظــام الســوري علــى وســائل االعــالم، كان ال بــد مــن وجــود نشــاط إعالمــي ينقــل 
أحــداث الثــورة الســورية حبقيقتهــا للعــامل، فولــد اإلعــالم الثــوري الــذي حقــق جناحــاً يف اســتقطاب املناصريــن للقضيــة 
الســورية بوصفهــا ثــورة شــعب مظلــوم يريــد حريتــه. خلًّــد اإلعالميــون والناشــطون الســوريون بعدســاهتم وكلماهتــم احلــرة 
نضــال شــعب ثر علــى جــالده، لقــد بذلــوا الكثــر لنقــل صــورة مــا جيــري يف ســورية للعــامل أمجــع، فُقتِــل منهــم عــدد 
كبــر وتعرضواللخطــف واالعتقــال. نظــام األســد اجملــرم دفــع ماليــن الــدوالرات جلمعيــات ووســائل إعــالم وشــخصيات 
أمريكيــة وأوربيــة لتلميــع صورهتونظامه،والرتويــج أبنــه خيــوض حــرابً ضــد اإلســالم املتشــدد واإلرهــاب، لقــد جنــح النظــام 

اجملــرم بتوظيــف سياســين وإعالميــن للدفــاع عنــه وتلميــع صورتــه أمــام الــرأي العــام الغــريب.
ومت الرتويــج للنظــام وتلميــع صورتــه وبــث صــور إجيابيــة عنــه، ونفــي ارتكاهبللمجــازر واســتخدامه الكيمــاوي، كمــا دفــع 
النظــام ماليــن الــدوالرات لشــركات عامــة لتكويــن صــور إجيابيــة للنظــام لــدى املتلقــي األوريب، والتأكيــد وفــق زعمهــم 
أن النظــام حيــارب اإلرهــاب. حتســن وتلميــع صــورة النظــام تركــت أثــراً لــدى املتلقــن مــن خــالل التقاريــر املعــدة مبهنيــة 
إعالميــة وبــذكاء لتكذيــب جمــازر الكيمــاوي وتكذيــب مصداقيــة صــور قيصــر، ومــن خــالل دعــم وجهــات نظــر النظــام 
وإقامــة محــالت ضــد منظمــة )القبعــات البيضاء(الــي تعمــل علــى إســعاف اجلرحــى وإنقــاذ املصابــن مــن حتــت األبنيــة 
الــي يدمرهــا عــر طائراتــه وعــر طائــرات احملتــل الروســي.  جنــح النظــام يف اســتثمار ســالح االعــالم وهــذا مــا أدى إىل 
حتييــد األوربيــن مــن اخلــروج مبظاهــرات تديــن النظــام وتعــم الثــورة الســورية ومطالــب الشــعب الســوري احملقــة ابحليــاة 

الكرميــة، وكذلــك اليمــن املتطــرف انســاق وراء االعــالم الــذي يقــف إىل جانــب النظــام ودعمــه.
جنــح االعــالم املمــول بتضليــل الــرأي العــام، وأحــدث قناعــة أن النظــام يقاتــل املتطرفــن لذلــك كســب الكثــر مــن الــرأي 
العــام مــن خــالل هــذا االعــالم. لوبيــات أوربيــة مــن اليمــن واليســار املتطــرف تقــف مــع الطاغيــة بشــار، أغلــب االعــالم 
األوريب يعلــن أنــه يقــف علــى احليــاد يف تناولــه لألحــداث بســوراي، وهــذا احليــاد املزعــوم هــو دفــاع عــن النظــام والوقــوف 
معــه، كذلــك اســتخدم النظــام الــذابب اإللكــرتوين يف أوراب ووقــف معــه ودعمــه اللوبياإلســرائيلي والروســي واإليــراين، 
وهنــاك أنظمــة عربيــة دعمــت بشــار ونظامــه ابملــال جلعــل الــرأي العــام األوريب يقــف علــى احليــاد ألهنــم يكرهــون التطــرف 
واإلســالم املســيس وفــق ادعائهــم. جنــح االعــالم األســدي ومناصــروه لعــدم وجــود إعــالم ســوري ثــوري يســتطيع الوصــول 
للمجتمعــات األوربيــة وتصحيــح نظرهتــم ومواقفهــم مــن الثــورة الســورية، وبســبب عــدم توحيــد اجلهــود والنجــاح إبنشــاء 
لــويب ثــوري يف أماكــن تواجــد الســوريينفي العــامل هــو مــا أضعــف قــدرة األحــرار علــى التأثــر علــى األوربيــن وإيصــال صــورة 

الثــورة بوجههــا الطاهــر الــي اندت ابحلريــة والكرامــة والدميقراطيــة.
ولألســف أن التمويــل الــذي وصــل إىل املعارضــة الســورية مــن أجــل تكويــن وســائل إعــالم ثوريــة متــت ســرقته مــن قبــل 
أشــخاص يف املعارضــة مههــم الكســب املــايل. اإلعــالم البديــل أو الثــوري أرعــب النظــام الســفاح ومناصريــه وكان مــن 
أقــوى األســباب الــي جعلــت الثــورة الســورية تصــل لــكل بعيــد، وكان نقــل الصــورة مــن الشــارع يعتــر مفهومــاً جديــداً 
ســّيس. ســنوات مــّرت علــى قيــام ثــورة إعالميــة جتّلــت بقلــب املفاهيــم احملــدودة، 

ُ
للشــعب الــذي فقــد ثقتــه ابإلعــالم امل

ورفــض اخلضــوع لكلمــة الســلطة الــي متثلــت ابلنظــام ذي الســطوة الشــديدة علــى اإلعــالم الســوري طــوال عقــود.
 كان اإلعــالم البديــل هــو صــوت الشــارع الســوري، واســتطاع جــذب عيــون العــامل إىل مــا حيــدث يف ســوراي، ولكنــه مل 
ينجــح رغــم بعــض التجــارب القويــة الفرديــة أن يكــون بديــاًل عــن وســائل إعالميــة عامليــة أو عربيــة تدعــم النظــام اجملــرم، 
ومل يرتــق ألن يكــون بــن مصــافِّ تلــك الوســائل املؤثــرة. اإلعــالم الثــوري البديــل قــد يكــون ُمتهمــاً مــن قبــل الغالبيــة أبنــه 
ال يرقــى لتلــك املكانــة الــي يتمناهــا كل مــن يتطلّــع إلجيــاد إعــالم قــوي ُمتماســك قــادر علــى رصــد ومتابعــة وحتليــل مــا 

جيــري مبهنيــة عاليــة، وأنـّـه ليــس حرفيــاً ابملعــى الدقيــق للمهنــة.
ر حنــو حــدث  رغــم كل العقبــات واملطبــات الــي مــرَّ هبــا اإلعــالم الثــوري، فإنــه أوجــد تكاتــف وتفاعــل مجاعــي ُســخِّ
بعينــه، كتنفيــذ محــالت املناصــرة للقضيــة الّســورية )يــوم املعتقــل - يــوم الالجــئ( وكان آخرهــا ذكــرى الثــورة، حيــث بــرزت 
وحــدة اخلطــاب والشــعارات املرفوعــة يف كل املناطــق، مبــا يف ذلــك الّتوافــق علــى توقيــت املظاهــرات واهلتافــات، وتفاعــل 
احملافظــات واملناطــق الســورية مــع بعضهــا مــن خــالل هتافــات املتظاهريــن وأهازجيهــم، والــي ترافقــت معــه علــى وســائل 

الّتواصــل االجتماعــي يشــكل منوذجــاً ميكــن أن حيتــذى بــه يف ذلــك.
مبــادرات شــخصية للســورين جنحــت يف تقريــب نظــرة األوربيــن للثــورة الســورية، مــن خــالل جهودهــم الفرديــة يف إيصــال 
املعلومــات الصحيحــة جلرائــم النظــام عــر اصــدار إعــالانت وعالقــات عامــة ولقــاءات مــع سياســين تديــن النظــام، 
واجلاليــة الســورية يف أمريــكا وأوراب علــى ضعــف امكانياهتــا جنحــت يف تعريــة أدوات النظــام، وهــذا مــا ملســناه مــن جتــاوب 
للدعــوات الــي أطلقــت مؤخــراً يف العديــد مــن الــدول األوربيــة حملاكمــة جمرمــي احلــرب الذيــن اســتغلوا املأســاة الســورية 
وجلــأوا إىل أوراب ضمــن الالجئــن. الثــورة حتتــاج إىل إعــالم ثــوري منظــم، تقــوده طليعــة وطنيــة واعيــة وخملصــة ومنّزهــة عــن 

األهــواء واملطامــع يندفــع الشــعب خلفــه.
ولألســف هــذا مــا ينقــص الثــورة بســبب تكاثــف العــامل ضدهــا، وإمجــاع الــدول علــى إفشــاهلا، ودعــم نظــام األســد 

وتوريــث حكــم البــالد لــه ولعائلتــه اجملرمــة.

Devrimci Medya!
اإلعالم الثوري

İŞRAK
إشراق
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Bir Korona hastası, virüs ve salgın hastalıklar alanında uzman olan Doktora, Korona salgını ne 
zaman bitecek? diye sormuş. Uzman doktor da ona;  “Bir siyasetçi veya devlet başkanı değilim ki 
bu soruya cevap vereyim” demiş!..
Korona virüs dünyaya 2020 yılının başında Çin’in  Wuhan kentinden yayılmaya başladı.  Çin, 
koronavirüs olarak bilinen bu tehlikeli hastalığa 614 kişinin yakalandığını duyurdu. Artı ülkeler 
arasında yayılabileceği ve taşınabileceği konusunda dünyayı uyardı. Ardından dünya, hastalığın 
kısa bir süre içinde yayılmasına ve vaka sayısının büyük ve hızla yayılmasına tanık olmuştur. Başta 
İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde vaka ve ölüm sayılarının artması ile dün-
ya ülkelerinin çoğu havalimanlarını kapatmışlardır.Birçok alanda tedbir kararı almışlardır. Ülkeler, 
sokağa çıkma yasağını uygulayarak okulları ve üniversiteleri, kafeleri ve spor salonlarını kapatma 
kararı almışlardır.Sosyal yaşamın birçok yönüne tam anlamıyla son veren kararlar almak zorunda 
kalmışlardır. Dünyada en büyük sürpriz haziran ayında hayatın bazı yönlerinde normalleşmenin 
başlaması oldu. Nitekim Avrupa Birliği ülkeleri, ihtiyati tedbirler alınacağını vurgulanarak normal 
hayata geri döndüğünü; kafeler ve havalimanlarının açıldığını duyurmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü, normalleşmenin, virüsün son bulduğu anlamına gelmediği ve hala virüsün 
hava yoluyla bulaşma olasılığının yüksek olduğunu söylemiştir.Örgütün, hastalığın ilerlediği 
yönündeki uyarılarına ve dünya çapında vaka sayısının artmasına rağmen ülkeler artık tedbirlere 
dikkat etmemektedir.Nitekim geçenlerde Amerika bir günde üç milyondan fazla vaka ve 936 kişi-
nin ölümüne tanık oldu. Brezilya da bir günde 
bir milyon 720 vaka gerçekleşti. Yani görünen 
o ki; salgın henüz sona ermemiştir. Can alıcı 
soru şu;  Salgın devam ettiği halde ülkeler 
normal yaşamlarına nasıl geri dönebildiler?
Doktorlar, son protestolar nedeniyle yapılan 
gösteriler sırasında genel olarak ihtiyati tedbir 
alınmadığı için ABD’de sayıların yükseldiği-
ni doğrulamaktadır.Nitekim gösterilerden iki 
hafta sonra ABD’de test olan kişilerde rastla-
nan vaka sayısı günde üç milyon kişinin virüs 
kaptığını doğrulanmıştır. Evet, vaka sayısı 
arttı ve bu da virüsün ABD’de gerçekleşen 
protestolar dönemine denk geldiğini gös-
termektedir. Bu gerçek sosyal medyada da 
paylaşılmıştır. Bu da korona virüsün bazıların 
dediği gibi sanal olmadığını göstermektedir. 
Bununla birlikte, bazı ekonomik analistler, 
virüsten korunmak için alınan tedbirlerin 
birçok kısıtlama getirdiğini ve ekonomik 
hayata büyük zarar verdiğini, normal ha-
yata dönmekle bundan daha az bir zararla 
karşılaşacağına dair görüşler beyan etmekte-
dirler.  Asya Kalkınma Bankası, 2020 yılı için zararların 5,8 trilyon ile 8,8 trilyon dolar arasında 
değişebileceğini tahmin etmekte idi ki;bu da ülke ekonomileri için büyük kayıp anlamına gelme-
ktedir. Zira dünya ülkelerinde sokağa çıkma yasağının getirilmesi, fabrikaların ve ekonomik ku-
rumların askıya alınması anlamına gelmektedir. Dünya havayolları ve turizm şirketleri milyonlarca 
çalışanı işten çıkarılmasına neden olmuştur. Kaldı ki; Amerika Birleşik Devletleri’nde 20 milyon-
dan fazla çalışan işten çıkarılmayı beklemektedir.  Son olarak şu birkaç soruyu soralım: İnsanlar, 
virüsün şimdiye kadar varlığını sürdürmesine ve hatta bazı ülkelerde genişlemesine rağmen, ülkel-
erin neden normal hayatlarına dönmeye başladığını sorma hakkına sahip değiller mi?
Yani bazı ülkeler, kısıtlamalar hafifletildikten sonra virüsün bulaşma sayısında herhangi bir artış 
kaydetmediler mi?
Bazı ülkeler tarafından alınan ve şimdi uygulamadan kaldırılan çılgın önlemlerin ekonomiyi sabote 
ettiği ve insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ettiği anlamına gelmiyor mu?
Korona gündemi gerçekten meşru muydu yoksa sadece siyasi nedenlerden ötürü oluşturulan bir me-
dya gündemi miydi? Bunu daha sonra öğreneceğiz. Neden bazı ülkeler milyarlarca insanın hayatı 
üzerinden pazarlık yapmak istemektedir? Yoksa dünya milyonlarca insanı hasta eden ve binlerce 
kişiyi öldüren ve hala insanlığı tehdit eden gerçek bir virüse maruz kalmadı mı?
Korona virüsün bir komplo olduğunu söyleyenlerin aksine, virüsle yüzleşmek için küresel seferber-
lik gerekliğin ilan edilmesi gerekmez miydi?
İnsanların hayatta normalleşme aşamasına geçme seçeneğinin ön plana çıktığı ve dünyanın artık 
ekonomiyi insanların sağlık ve güvenliğine tercih ettiği bir gerçek değil midir? 
Ve nihayet sevdiklerimizden bazılarının enfekte olana kadar virüs, sadece bir komplo olarak mı 
kalacak?

َســأل مريــٌض خبــراً يف عــامل الفايروســات واألوبئــة مــى ســتنتهي جائحــة كــوروان؟؟ فأجــاب اخلبــر لســت 
سياســياً أو رئيــس دولــة كــي أجيبــك علــى هــذا الســؤال.

مــع بدايــة عــام ٢0٢0 انتشــر فايــروس خطــر مبــا يعــرف ب فايــروس كــوروان كانــت بدايــة انتشــاره مــن مدينــة 
ووهــان الصينيــة حيــث أعلنــت الصــن إصابــة 614 شــخصاً يف هــذا الفايــروس وحــذرت مــن انتشــاره وانتقالــه 
بــن دول العــامل. مث شــهد العــامل خــالل فــرتة قصــرة تطــوراً كبــراً وســريعاً مــن حيــث انتشــار املــرض وأعــداد 
املصابــن ومــع ازدايد عــدد اإلصــاابت والوفـَيَــات يف دول االحتــاد األوريب وخاصــًة إيطاليــا واســبانياأغلقت 
معظــم دول العــامل مطاراهتــا وفرضــت جمموعــة مــن القــرارات احلازمــة، منهــا فــرض حظــر جتــول علــى الســكان 
وإغــالق املــدارس واجلامعــات واملقاهــي وصــاالت األلعــاب وإهنــاء اتم ملعظــم مفاصــل احلياة.وكانــت املفاجــأة 
الكــرى يف بدايــة شــهر يونيــو / حزيــران حيــث شــهد العــامل عــودة تدرجييــة لبعــض مفاصــل احليــاة فبــدأت 
الــدول ابلعــودة تدرجييــاً إىل حياهتــا الطبيعيــة وكانــت البدايــة مــن دول االحتــاد األوريب أيضــاً عندمــا صرحــت 

بعــودة احليــاة الطبيعيــة وافتتــاح املقاهــي واملطــارات مــع التشــديد علــى االجــراءات االحرتازيــة.
وابلرغــم مــن حتذيــرات منظمــة الصحــة العامليــة أبن عــودة احليــاة التعــي انتهــاء الفايــروس وأبنــه أصبــح أكثــر 
تطــوراً مــع إمكانيــة انتقالــه عــر اهلــواء، إال أن الــدول مل تعــد أتبــه بذلــك مــع أن عــدد اإلصــاابت ازداد عامليــاً 

فشــهدت أمــركا يف يــوم واحــد تســجيل أكثــر 
مــن ثالثــة مليــون إصابــة ووفــاة 936 شــخص 
وســجلت الرازيــل أيضــاً إصابــة مليــون و٧٢0 
شــخص يف يــوم واحــد أمــا عامليــاً فتقــدر أعــداد 
شــخص  مليــون   1٢ مــن  ألكثــر  اإلصــاابت 
فكيــف  بعــد  ينتــه  مل  الفايــروس  أبن  يعــي  مــا 
اســتطاعت الــدول العــودة إىل حياهتــا الطبيعيــة 

ابلرغــم مــن اســتمرار الفايــروس.
الــوالايت  أكــد أطبــاء أبن األعــداد مرتفعــة يف 
املتحــدة نظــراً إىل االحتجاجــات األخــرة الــي 
شــهدهتا البــالد فغالبيــة املظاهــرات كانــت بــدون 
إجــراءات احرتازيــة، وبعــد مــرور أســبوعن ملعرفــة 
األرقــام  ازدادت  إن كان مصــاابً  مــا  الشــخص 
اليــوم  يف  مصــاب  مليــون  ثالثــة  إىل  لتصــل 
الواحــد، مــا يؤكــد أبن الفايــروس ليــس كذبــة كمــا 
روج البعــض علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

فــرتة االحتجاجــات األمركيــة. خــالل 
إال أن بعض احملللن االقتصادين صرحوا أبن العودة للحياة الطبيعية أفضل بكثر من اخلسائر االقتصادية 
الــي ترتبــت جــراء فــرض احلظــر الصحــي واإلغــالق الــذي شــهده العــامل، وتوقــع البنــك اآلســيوي للتنميــة أبن 
اخلســائر ســترتاوح بــن 5.8 تريليــون و8.8 تريليــون دوالر لعــام ٢0٢0 ممــا يعــي خســائر كبــرة يف اقتصــاد 
الــدول، ومــع فــرض حظــر جتــول يف بلــدان العــامل وتوقــف املصانــع واملؤسســات االقتصاديــة وشــركات الطــران 
والســياحة يف العــامل مســببة تســريح ماليــن املوظفــن وتوقــع البنــك تســريح ألكثــر مــن ٢0 مليــون موظــف يف 

الــوالايت املتحــدة األمركيــة لوحدهــا.
أخــراً أال حيــق للشــعوب أن تتســاءل ملــاذا بــدأت الــدول تعــود إىل حياهتــا الطبيعيــة مــع أن الفايرومســازال 
ابقيًــا إىل اآلن بــل ويتمــدد يف بعــض الــدول؟؟ أمل تســجل بعــض البلــدان ارتفاعــاً يف عــدد اإلصــاابت مبجــرد 
ختفيــف القيــود؟؟ أال يعــي ذلــك أبن االجــراءات اجلنونيــة الــي اختذهتــا بعــض الــدول كانــت مضيعــة للوقــت 

وختريبــاً لالقتصــاد وتدمــراً حليــاة الشــعوب ومصــدر رزقهــا؟
هــل كانــت ضجــة كــوروان مشــروعة فعــاًل أم أهنــا كانــت جمــرد ضجــة إعالميــة فقــط ألســباب سياســية ســنعرفها 
الحقــاً. وملــاذا يريــد البعــض مــن الــدول املســاومة علــى حيــاة مليــارات البشــر؟ أمل يتعــرض العــامل لفايــروس 

حقيقــي أصــاب املاليــن وقتــل اآلالف ومــا زال يهــدد البشــرية؟؟
أمل يكن االستنفار العاملي ملواجهة الفايروس ضروراًي عكس الذين قالوا أبنه مؤامرة؟؟

أليس من الصحيح أبن العودة إىل العمل انتصر عل الصحة وأن العامل ابت يفضل االقتصاد على سالمة 
النــاس، وأخــراً هــل يبقــى الفايــروس جمــرد مؤامــرة حــى يصــاب بعــض األعــزاٌء علينــا؟  

Ala El-Abid

Koronavirüsü Sona Erdi mi? Dünya Normal Bir Hayata Nasıl Döndü!
هل انتهى فايروس كورونا كي يعود العالم إلى حياته الطبيعية؟؟

آالء العابد

كاتبة سورية
Suriyeli yazar
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تعرفــت علــى »كمــال ابشــا« قبــل ســنوات عديــدة خــالل إحــدى املؤمتــرات، كان أولَّ لقــاء بيننــا، وحــى اخلطــاب كان عــر 
لغــة ثلثــة، ومــع ذلــك ســرعان مــا اندجمنــا يف احلديــث. وعلــى الرغــم مــن أن موضــوع املؤمتــر الرئيســي مل يكــن تركيــا، إال أن 

كان حديثنــا مبجملــه كان حــول تركيــا.
لقــد كان اســم صديقــي اجلديــد هــذا يثــر فضــويل أكثــر مــن هويتــه. ولقــد بــدأان مــن هــذه النقطــة. حســب مــا روى يل، فــإن 
؛ طبيبًــا؛ تطــوع مــن نفســه يف صفــوف العثمانيــن خــالل حــرب البلقــان، ومــن مثّ خــدم يف اجليــش  جــده ألبيــه كان هنــدايًّ
العثمــاين كذلــك خــالل احلــرب العامليــة األوىل. نعــم رمبــا عــاد أخــرًا هــذا الباشــا »اجملهــول« إىل وطنــه حزيًنــا، إال أن قلبــه 
كان ال يزال يف تركيا، وال يزال يف صراع ضد اإلمرايلية هناك. ولذلك كانت تركيا اجلديدة كذلك األمر يف قلب ذلك 

الباشــا وقلــوب مســلمي اهلنــد أيًضــا. ومــن هنــا مت اختيــار اســم كمــال ابشــا لصديقــي حفيــد جــده الباشــا.
شــهاديت الشــخصية يف هــذا املوضــوع ليســت بدًعــا يف احلقيقــة، بــل هنــاك العديــد مــن دراســات وأحبــاث األكادمييــن 
حــول اخلدمــات والتضحيــات الــي قدمهــا مســلمو اهلنــد ســواء إابن الدولــة العثمانيــة أو إابن أتســيس اجلمهوريــة وحــرب 
االســتقالل. ومــن بــن أوىل وأبــرز تلــك الدراســات، كتــاب »عظمــي أوزجــان« حــول الدولــة العثمانيــة ومســلمي اهلنــد 
واإلجنليــز، ومؤخــرًا أطروحــة حــول »عبــد الرمحــن بيشــافري«، نشــرهتا جامعــة الســلطان حممــد الفاتــح، وهــي مــن إعــداد 
مســا نــور إرجــان، حتــت إشــراف مصطفــى غوجلــي. وهــذه األطروحــة يف احلقيقــة كانــت جتســيًدا حقيقيًّــا حلكايــة صديقنــا 
»كمــال ابشــا«. حــن النظــر للصــور اجلماعيــة املؤرشــفة لألبطــال القوميــن يف »مؤمتــر ســيواس« مطلــع القــرن املاضــي، فــإن 

عبــد الرمحــن بيشــافري يقــف يف الصــورة خلــف مصطفــى كمــال أاتتــورك متاًمــا.
رمبا تسألون ملاذا أتناول هذا املوضوع اآلن؟

لقــد تكلــل النضــال الــذي يقــوده مســلمو اهلنــد مــن ســنوات عديــدة، بنتائــج ليســت لصاحلهــم متخــض عنهــا األســبوع 
املاضــي. لكــن لألســف، مل يصــدر عــن العــامل اإلســالمي وال منظمــة التعــاون الــي مــن املفــرتض أهنــا متثلــه أي اهتمــام حــول 
ذلــك. عــالوة علــى ذلــك فــإن بعــض مــن كان مســلمو اهلنــد يعقــدون حوهلــم اآلمــال، تســببوا حبركــة معاديــة للمســلمن يف 
اهلنــد عــر بيــاانت وتصرحيــات كاذبــة. مــا جــرى األســبوع املاضــي هــو قــرار احملكمــة العليــا يف اهلنــد، يف الســماح ببنــاء معبــد 
هندوســي علــى أنقــاض مســجد »اببــري« الــذي هدمــه اهلنــدوس يف تســعينيات القــرن املاضــي، بعــد أن كان مــكان عبــادة 
للمســلمن. بغــض النظــر عــن املمارســات املعاديــة حبــق ٢00 مليــون مســلم يف اهلنــد بشــكل يومــي، واملعاملــة التمييزيــة ضــد 

األقليــات الدينيــة بزعــم »العلمانيــة«، دعــوين أن أخلــص لكــم حكايــة مســجد اببــري:
بــدأ بنــاء املســجد يف منطقــة أيــوداي اهلنديــة عــام 15٢9 يف عهــد احلاكــم الرتكــي آنــذاك اببــور شــاه. مت بنــاء هــذا املســجد 
علــى أراٍض اشــرتاها املســلمون وجعلوهــا وقًفــا، ولقــد مت افتتاحــه يف عهــد جنــل اببــور شــاه، هومايــون. مبعــى آخــر مل يتــم بنــاء 
املســجد يف مســقط رأس »رام« اإللــه املقــّدس عنــد اهلنــدوس. وعلــى فــرض كانــت هــذه الراويــة صحيحــة، فــإن هــذا املــكان 
اشــرتاه املســلمون وجعلــوه وقًفــا إســالميًّا، مــا يعــي أنــه ابت حقًّــا قانونيًــا هلــم. واألغــرب أن احملكمــة العليــا وافقــت علــى أّن 
هــذا املــكان تعــود ملكيتــه للمســلمن، ولذلــك منحتهــم قطعــة أرض لكــن يف مــكان آخــر. حتــول هــذا املســجد إىل هــدف 
ضــد املســلمن عــر التمييــز املمنهــج إابن االحتــالل الريطــاين يف اهلنــد، حيــث مت كســر البوابــة الرئيســية للمســجد ومُســح 
حينهــا للهنــدوس ابقتحامــه. وبعــد اســتقالل اهلنــد ابت هــذا املســجد وغــره مــن العديــد مــن املســاجد عرضــة للهجمــات 
واالعتــداءات املتتاليــة، كمــا مت وضــع أدوات عبــادة خاصــة ابهلنــدوس داخــل املســجد، علــى مــرأى وصمــت »العلمانيــة 
القوميــة اهلنديــة« الــي تتغــذى علــى معــاداة املســلمن. ويف عهــد رئيــس الــوزراء راجيــف غانــدي الــذي راح ضحيــة للتطــرف، 
بدأت طقوس »جافا« يف هذا املســجد على الرغم من وجود املســلمن. أما يف عهد زعيم اهلندوســية الراديكالية املعادية 
لإلســالم، الل كريشــنا أدفــاين، فقــد مت تدمــر املســجد بشــكل كامــل حتــت إشــراف الشــرطة اهلنديــة، يــوم 6 ديســمر 
عــام 199٢. ليســتمر منــذ ذلــك التاريــخ الصــراع القانــوين الطويــل، والــذي قُتــل خاللــه أكثــر مــن 5 آالف مســلم خــالل 
ــا  املظاهــرات الــي طالبــوا فيهــا حبقهــم يف هــذا املســجد التارخيــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ومــن اجــل منــح اهلنــدوس حقًّ
مكتســًبا، قامــت احملكمــة العليــا يف اهلنــد ابلســماح مبواصلــة طقــوس »بوجــا« داخــل املعابــد »املؤقتــة« الــي مت أتسيســها 
علــى أنقاضــه. ويف عــام ٢010 أصــدرت حمكمــة »هللا آابد« العليــا قــرارًا متناقًضــا، أقــرت فيــه أبن ملكيــة املســجد تعــود 

للمســلمن، إال أهنــا يف الوقــت ذاتــه أقــّرت بوجــود معبــد اإللــه رام علــى أنقــاض املســجد.
وبعــد هــذا القــرار، انتقلــت هــذه القضيــة إىل احملكمــة العليــا، ومت إبقــاء أمدهــا 9 ســنوات إضافيــة. وخــالل هــذه املرحلــة 
عمــل حــزب »هباراتيــا جــاانات« احلاكــم يف البــالد، واملعــروف مبعاداتــه ضــد املســلمن ال ســيما وأنــه يعتــر اهلنــد دولــة 
هندوســية؛ عمــل علــى إنعــاش مســألة بنــاء معبــد رام، ممــا جعــل القضيــة تدخــل يف مســار خاطــئ. وابلطبــع اختــذت 
احملكمــة العليــا قرارهــا اجلائــر علــى أســاس مصــاحل األغلبيــة، ببنــاء معبــد رام علــى أنقــاض املســجد املدمــر، الــذي كان ملــًكا 

للمســلمن علــى مــدار مــا يقــرب مــن 500 عــام.
لقــد جّســد احتــاد مســلمي اهلنــد نضــااًل متعــدد األوجــه يف ســبيل اســتعادة هــذا املســجد التارخيــي، إال أن احلكومــة اهلنديــة 
كانــت تصــر علــى انعــكاس معــاداة املســلمن والتحريــض ضدهــم وأزمــة جامــو وكشــمر، علــى قضيــة مســجد اببــري 

التارخيــي، ويف النهايــة متكنــت مــن هضــم مــراث اترخيــي مــن حــق املســلمن.
لقــد كان حفــل وضــع حجــر األســاس ملعبــد رام علــى أنقــاض مســجد اببــري، يــوم 5 أغســطس اجلــاري، مــن قبــل رئيــس 
الــوزراء اهلنــدي مــودي بشــكل مباشــر، مبثابــة وقــود علــى الســالم يف اهلنــد. وبينمــا تســبب هــذا املوقــف جبــرح ٢00 مليــون 
مســلم يف اهلنــد، كان مبثابــة حتريــض وتشــجيع خلصومهــم يف الوقــت ذاتــه. حيــث قــام بعــض زعمــاء اهلنــدوس يف اهلنــد 

بتصرحيــات مــن شــأهنا التحريــض علــى مســاجد أخــرى للمســلمن هنــاك.
إن اهلنــد الــي كان مــن املتوقــع أن تتصــدر احلكــم العاملــي خــالل الســنوات األخــرة، قــد أضــرت بشــكل كبــر يف الســلم 
اجملتمعــي والديــي يف اهلنــد. وســيؤدي هــذا الوضــع إىل صراعــات ال هنايــة هلــا، وانفصــام اتم عــن العــامل: بيــد أننــا نتمــى أن 

تعــود احلكومــة اهلنديــة لرشــدها وتعطــي األولويــة للســالم االجتماعــي.
أخــرًا نقــول، علــى الرغــم مــن أنــه مل يصــدر أي صــوت عــن العــامل اإلســالمي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي كذلــك، حــول 

هــذه القضيــة، إال أن مســلمي اهلنــد ال يزالــون حيملــون أمــاًل حيًّــا يف قلوهبــم. 

Kemal Paşa ile yıllarca önce bir kongrede tanışmıştım. İlk defa yan yana gelmiş olmamıza ve üçüncü 
bir dil ile anlaşmamıza rağmen hemen kaynaştık. Kongrenin ana konusu doğrudan Türkiye değildi 
ama aramızda oluşan tabii işbirliğiyle her oturumda Türkiye’yi konuştuk.
Yeni arkadaşımın kimliğinden çok, ismi bende merak konusu olmuştu. Oradan başladık. Hikâye-
sine göre, doktor olan büyük babası Balkan Savaşları sırasında gönüllü olarak Osmanlı hizmetine 
girmiş; ardından I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunda hizmet etmiş bir Hintli idi. Ailenin ‘Paşa’ 
ismi buradan geliyordu. Belki o meçhul Paşa, ülkesine mahzun dönmüştü. Ama kalbi Türkiye’de ve 
Türkiye’nin emperyalizme karşı verdiği mücadelesindeydi. Yani yeni Türkiye’de Paşa’nın ve Hint 
Müslümanlarının gönlündeydi. Nitekim torunun ismi verilirken Kemal adının seçilmesi de bundan-
dı. Benim bu kişisel tanıklığım tek değildir. Hint Müslümanlarının Osmanlı döneminde ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında gösterdikleri fedakârlıklar ve yaptıkları hizmetler pek çok 
akademik çalışmaya konu olmuştur. Bunların öncülerinden biri Azmi Özcan’ın Osmanlı Devleti, 
Hindistan Müslümanları ve İngiltere kitabı ise; sonuncusu da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite-
si’nde Mustafa Göleç nezaretinde, Semanur Ercan’ın, Abdurrahman Peşâveri hakkında tamamladığı 
tezidir. Bu son çalışma, Kemal Paşa’nın hikâyesinin de en mücessem şeklidir. Eğer Sivas Kongre-
si’ndeki millî kahramanlarımızın toplu fotoğraflarına bakarsanız, Abdurrahman Peşaverî’yi Mustafa 
Kemal’in hemen arkasında görürsünüz.
Şimdi bu konuyu niye mi ele aldım?
Uzun zamandır Hint Müslümanlarının sürdürdüğü mücadelelerin geçen hafta aleyhlerinde sonuçlan-
masından. Maalesef ne İslâm dünyası ve ne de bunu dillendirmesi gereken İslâm İşbirliği Teşkilatı 
bu konuya ilgi gösterdi. Üstelik Hint Müslümanlarının umut besledikleri bazı kimseler de yanlış 
beyanlarıyla Hindistan’daki Müslüman karşıtı hareketlere bilmeden prim verdi. Anayasa Mahkeme-
si’nin aldığı bir kararla, asırlardır Hint Müslümanlarının kullandığı ve 1990’larda yıktırılan Babri 
Camii’nin kalıntıları üzerine Hindu Mabedi inşasına karar verildi ve uygulanmaya konuldu. Hindis-
tan’da her gün 200 milyon Müslümana karşı takınılan tavırlardan ve seküler Hindistan iddiasıyla 
azınlıkların dini haklarına karşı sürdürülen ayırımcı hareketlerden bağımsız olarak, Babri Camii’nin 
hikâyesini özetleyeyim: Caminin inşasına bir Türk hükümdarı olan Babür Şah zamanında 1529 
yılında, Hindistan’ın Ayodhya bölgesinde başlanmıştır. Cami, Müslümanların satın alıp vakfettiği 
bir arazi üzerinde inşa edilip Babür Şah’ın oğlu Hümayun zamanında ibadete açılmıştır. Yani cami, 
Hinduların iddia ettiği gibi Hindu azizlerinden Rama’nın doğduğu yer değildir. Böyle bir rivayet olsa 
bile, mekân Müslüman vakfı olarak tüzel kişilik kazanmıştır. Nitekim Yüksek Mahkeme de bu me-
kânın Müslümanlara ait olduğunu kabul etmiş ve bedel olarak başka bir arazinin tahsisini önermiştir. 
İngiliz işgali yıllarında, Müslümanlara karşı uygulanan ayrımcılık yüzünden bu cami hedef haline 
getirilmiş ve ana kapısı kırılarak Hinduların içeri girmesine göz yumulmuştur. Hindistan’ın bağımsı-
zlığından sonra burası da pek çok mescit ve caminin uğradığı hücumlara maruz kalmıştır. Mahke-
menin Müslümanların lehinde verdiği yürütmeyi durdurma kararının aksine, içine Hindu tapınma 
araçları konulmuştur. Nitekim Müslüman karşıtlığından beslenen seküler Hint milliyetçiliği de bu 
duruma sessiz kalmıştır. Kendisi de radikalizmin kurbanı olan Başbakan Rajiv Gandi zamanında, 
Müslümanlara rağmen burada Puja ayini başlatılmıştır. Babri Camii, Hinduizmin radikal anti-İslâm 
lideri LK Advani BJP önderliğinde ve polis nezaretinde 6 Aralık 1992’de tamamen yıkılıp yerle bir 
edilmiştir. Bundan sonra başlayan hukuk mücadelesi uzun sürmüş, ülke çapında yapılan gösteril-
er ve hak talepleri sırasında 5000’den fazla masum Müslüman ölmüştür. Buna rağmen, Hindulara 
müktesep bir hak doğurmak için mahkeme, yıkıntıların üzerinde yapılan geçici tapınaklarda Puja ay-
inlerinin devamına izin vermiştir. 2010’da Allahabad Yüksek Mahkemesi çelişkili bir karar vererek 
bugünkü süreci hazırlamıştır. Buna göre mahkeme, Babri Camii’nin mülkiyetinin Müslümanlara ait 
olduğunu kabul ederken; Ram tapınağının konumunu da benimsemiştir.
Bu karardan sonra mesele Anayasa Mahkemesi’ne intikal etmiş ve burada da dokuz yıl bekletilmiştir. 
Bu süreçte, Müslümanlara karşı önyargılı ve Hindistan’ı bir Hindu devleti olarak gören BJP’nin, 
Babri Camii alanında, Ram tapınağı inşa edilmesini sürekli gündemde tutması, davayı yanlış yöne 
sürüklemiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, çoğunluğun menfaati gerekçesiyle adil olmayan bir 
karar verip yaklaşık beş yüz yıldır mülkiyeti Müslümanlarda ve son altmış yıldır işgal altında olan 
caminin yerine Ram tapınağı yapılmasına karar vermiştir. Bu konuda Hindistan Müslümanları Birliği 
camiyi geri alabilmek için çok yönlü bir mücadele başlatmıştır. Ancak Babri Camii’nin, gerek Hindis-
tan’da sürekli teşvik edilen Müslüman karşıtlığı ve gerekse Cammu ve Keşmir’de yaşanan sorun-
ların gölgesinde kalması; Hint Müslümanlarını tarihî mirasından da yoksun bırakmıştır. Hindistan 
Başbakanı Narendra Mondi’nin 5 Ağustos’ta Babri Camii kalıntıları üzerine Hindu mabedi için temel 
atma töreni yapması, Hindistan barışına dökülen benzin olmuştur. Bu durum, 200 milyon Müslümanı 
yaralarken karşıtlarını da cesaretlendirmiştir. Nitekim bir kısım radikal Hindu lideri, Müslümanların 
diğer mabetlerini de hedef gösteren açıklamalar yapmışlardır. Son yıllarda dünya yönetişimine aday 
olması beklenen Hindistan’daki bu gelişmelerin toplumsal ve dini barışa zarar verdiği apaçıktır. Bu 
durum, Hindistan’ı sonu gelmeyen çatışmalara sürükleyeceği gibi dünyadan kopmasına da neden 
olacaktır. Temennimiz Hint hükümetinin bir an önce bu tasarruflarından vazgeçip toplumsal barışı 
öncelemesidir.
İslâm dünyası ve onu temsil eden İslâm İşbirliği Teşkilatı bu feryadı duymamış olsa da Hint 
Müslümanlarının umutları hâlâ diridir.
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Hint Müslümanlarının feryadı
صرخة مسلمي الهند
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أطلقــت بعــض وســائل اإلعــالم العربيــة اســم »بروتشــيما« علــى أكــر انفجــار بعــد هروشــيما، والــذي وقــع يف مرفــأ 
بــروت. وابلفعــل كانــت مشــاهد وآثر االنفجــار جديــرة أبن تقــارن بقنبلــة هروشــيما. فضــاًل عــن أن الصدمــة الــي 
تشــكلت عــن هــذا االنفجــار الــذي أودى حبيــاة ٢00 شــخص تقريبًــا، وأكثــر مــن 5 آالف مصــاب، وتدمــر أو تضــّرر 

عشــرات آالف املنــازل، تســتحق أبن يتــم تشــبيهها هبروشــيما.
إال أن االختــالف األهــم بــن االنفجاريــن هــو أن لبنــان ليســت يف حالــة حــرب، كمــا أن الســبب احلقيقــي وراء هــذا 
االنفجــار ال يــزال جمهــواًل. مــن املمكــن أن يكــون ســبب هــذا االنفجــار قنبلــة ومــا شــابه، كمــا ميكــن أن يكــون ابلفعــل 
نتيجــة إمهــال اتم غــر مقصــود. ولــو كان هــذا اهلجــوم نتيجــة تدخــل خارجــي أو قصــف صاروخــي مثــاًل، فلــن يتثــى 
ألحــد البحــث عــن هــذا املعتــدي اخلارجــي، بيــد أن إســرائيل كانــت وال زالــت هــي املشــتبه بــه املعتــاد هلــذه اهلجمــات، 

وإهنــا جديــرة بــكل حــال وزمــان أن تكــون موضــع شــبهة.
لكــن ســواء كان هــذا االنفجــار حادثــة غــر مقصــودة، أو كان إلســرائيل دور فيــه وهــي الــي نفــت منــذ البدايــة ذلــك، 
فإنــه علــى أي حــال مــن الواضــح أن ذلــك ســيجعل إيــران أكثــر انتباًهــا لدورهــا يف لبنــان الــذي متارســه عــر حــزب هللا، 
وأن تعيــد النظــر حــى يف دورهــا الــذي متارســه يف العــامل اإلســالمي. ألن حــزب هللا حــى وإن قــال أبن خمــازن نــرتات 
األمونيــوم مل تكــن هــي نقطــة االنفجــار، فــإن املرفــأ يف النهايــة كان حتــت حتكمهــم، وابلتــايل ليــس هلــم تريــر يقدمونــه 
حــول كيفيــة إحضــار هــذا الكــم اهلائــل مــن هــذه املــواد للمرفــأ دون علمهــم، ولذلــك الســبب كان احلــزب هــو املتهــم 

األول بنظــر الشــعب اللبنــاين واملتســبب بغضبهــم هلــذا احلــد.
إن هــذا احلــدث الكبــر كان دافًعــا ألن يكــون حــزب هللا وللمــرة األوىل حتــت مســاءلة مباشــرة مــن الشــعب اللبنــاين عــن 
الــدور الــذي ميارســه يف لبنــان. حيــث أن بــروت هــي واحــدة مــن عواصــم ســنية أربعــة يتحكمــون هبــا ويقولــون ذلــك 
بفخــر. بيــد أن هــذه العواصــم مل تــر منهــم ســوى الدمــار والقتــل وانعــدام االســتقرار املســتمر. ويف احلقيقــة ال نفهــم ســر 
هــذا االفتخــار الــذي يتحدثــون عنــه. وال أحــد يف احلقيقــة اآلن ميكــن أن يظــن خــرًا إبيــران ودورهــا يف لبنــان بعــد هــذا 

احلــدث.
ســرعان مــا مسعــت تركيــا هبــذا احلــدث اجللــل حــى أســرعت حنــو تعبئــة عامــة عــر مؤسســاهتا اإلغاثيــة مثــل هيئــة اإلغاثــة 
واهلــالل األمحــر وآفــاد وغرهــا مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، لتقــدمي املســاعدات الالزمــة. وكان أول رئيــس يتصــل 
ابلرئيــس اللبنــاين ميشــيل عــون هــو الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان. ويف الوقــت الــذي كان فيــه الرئيــس أردوغــان 
يقــدم تعازيــه لنظــره اللبنــاين، كانــت طائــرات املســاعدات الرتكيــة قــد أقلعــت مــن تركيــا لتحــط يف بــروت وتفــرّغ محوالهتــا 

مــن املســاعدات اإلنســانية.
لقــد أكــد الرئيــس أردوغــان لنظــره اللبنــاين عــون أن تركيــا عــر مجيــع إمكانياهتــا تقــف إىل جانــب لبنــان وشــعبها الشــقيق. 
ويف اليــوم التــايل تــرأس انئــب الرئيــس الرتكــي، فــؤاد أوقطــاي مــع وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو وفــًدا لــزايرة بــروت 
وتقــدمي يــد العــون واملســاعدة. ولقــد أعلــن الوفــد أن طائــرات اإلســعاف الرتكيــة علــى أهبــة االســتعداد لنقــل اجلرحــى 
واملصابــن، كمــا أن املستشــفيات الرتكيــة حتــت خدمتهــم، وفضــاًل عــن ذلــك أعلــن الوفــد أن مينــاء مرســن مفتــوح أمــام 

لبنــان لتلبيــة احتياجاتــه إىل حــن عــودة مرفــأ بــروت للخدمــة مــن جديــد.
هنــاك اســتعداد واضــح يف تركيــا إزاء الكــوارث الطبيعيــة أو االجتماعيــة الــي ميكــن أن حتــدث يف البــالد، ولقــد أظهــرت 
تركيــا علــى مــدار ســنوات عديــدة أداًء يصلــح أن يكــون أمنوذًجــا للعــامل يف التعامــل مــع األزمــات الــي نشــأت عــن 
موجــات اهلجــرة مــن ســوراي بســبب احلــرب. فضــاًل عــن ذلــك فإننــا نــرى تركيــا كدولــة تقــع علــى خــط زالزل، متتلــك جتربــة 
فريــدة يف عمليــات اإلنقــاذ ومواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. إن وصــول أول فريــق مســاعدات إىل لبنــان مصــدره تركيــا، 

يتماشــى مــع طبيعــة العالقــات واجلــذور الثقافيــة الضاربــة يف التاريــخ مــا بــن البلديــن.
إن تركيــا مل تقــدم هــذه املســاعدات بنــاء علــى أي حســاب مــا، بــل حينمــا حتــرتق بــروت فــإن قلــوب الشــعب الرتكــي 
حتــرتق كذلــك. حينمــا يتعــرض أحــد مــا ســواء يف بــروت أو دمشــق أو طرابلــس أو بغــداد لظلــم واضطهــاد، فــإن ابــن 
إســطنبول وعنتاب وأنقرة ومرســن ويوزغان يشــعر أبمل ومرارة ذلك. أما أن يشــعر بذلك الرئيس الفرنســي الذي يطمح 

أن يكــون انبليــون عصــره، فهــل هــذا ممكــن؟. 
كان الرئيــس الفرنســي ماكــرون يف لبنــان قبــل يومــن مــن زايرة الوفــد الرتكــي. ولقــد حظيــت ابالســتماع لكثــر مــن 
تعليقــات املتابعــن العــرب الذيــن قارنــوا بــن هاتــن الزايرتــن، تلــك التعليقــات الــي تعكــس مشــاعرهم. ومــن بــن هــذه 

التعليقــات الكثــرة، تعليــق لصحفــي عــريب، يقــول:
“جــاء ماكــرون بغــروره وغطرســته االســتعمارية، ولقــد تعــرض الرئيــس اللبنــاين لإلهانــة مــن طرفــه، تصــرف بعــدم احــرتام، 
وحــاول اســتخدام تنافســه مــع تركيــا كآلــة يســتغل فيهــا الشــعب اللبنــاين املكلــوم. كان يبــدو وكأنــه حيــاول ســرقة بضائــع 
بــن كومــة نــران، مــا الــذي قدمــه للشــعب اللبنــاين مــن هــذه الــزايرة، هــل أحــد يعلــم؟ لقــد جــاء وكأنــه صاحــب أمــر 
وهنــي يف لبنــان قــّدم تعليماتــه للشــعب مث رحــل، دون أن يعطــي شــيًئا ملموًســا. وعلــى الرغــم مــن أن لديــه حســاابت يف 
لبنــان يلعبهــا عــر املوارنــة، إال أنــه قــام أبكــر إهانــة للرئيــس اللبنــاين الــذي هــو مــن املوارنــة ذاهتــم، خــالل املؤمتــر الصحفــي 
الــذي قــام بــه. أمــا الوفــد الرتكــي الــذي جــاء نيابــة عــن الرئيــس أردوغــان، فإنــه مل أيت إال بعــد إرســال املســاعدات 
وتقدميهــا للنــاس. ولقــد مت اســتقباهلم حبفــاوة كبــرة مــن قبــل الشــعب اللبنــاين كمــا كان متوقًعــا. مــع هتافــات تعــّر عــن 

احلمــاس الكبــر واالمتنــان للرئيــس أردوغــان«.
إن هــّم تركيــا الوحيــد مــن تلــك الــزايرة كان تضميــد جــراح الشــعب اللبنــاين الشــقيق، ومســاعدة لبنــان للقيــام والنهــوض 
مــن جديــد. إال أن ماكــرون كانــت حســاابته وأالعيبــه الــي ال ميكــن إخفاؤهــا تــدور مــن حولــه مفضوحــة. بــل إنــه حــى 

خــالل هــذه الــزايرة مل يســتطع إال أن يفصــح مــن حتــت األنقــاض عــن مشــاعره ضــد تركيــا.
وأيًضــا يف ليبيــا، أايًّ كان الشــيء الــذي يبحــث عنــه حتــت أو فــوق األنقــاض، فإنــه لــن يعثــر عليــه منــذ هــذه اللحظــة، 

ألن هــذه املرحلــة مل تعــد لصــاحل »انبليــون« جديــد، علًمــا أن ماكــرون ال ميكنــه أصــاًل أن يكــون انبليــون.

Beyrut’ta bir yerleşim yerinde gerçekleşmiş, Hiroşima’dan sonraki en büyük patlama bazı Arap 
basınında Biroşima olarak isimlendirildi. Patlamanın görüntüsü ve etkileri gerçekten ancak Hi-
roşima ile kıyaslanabilir boyutlardaydı. 200’e yaklaşan ölü sayısı, 5000’in üzerinde yaralı ve on 
binlerce evin tamamen yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği bu patlamanın Lübnan’da sadece 
fiziksel olarak değil moral olarak yol açtığı travma Biroşima nitelemesini hak ediyor.
Ancak önemli bir fark halihazırda Lübnan kimseyle bir savaş halinde değil ve patlamanın gerçek 
nedeni hala meçhul. Bir bombalama sonucu da olabilir, gerçekten de tamamen ihmal neticesi 
içerde oluşmuş bir kazanın yol açtığı bir yangının neticesi de olabilir. Dışarıdan bir müdahale, 
bir roket marifetiyle olmuşsa hiç kimsenin fail aramayacağı bir durumdayız. Olağan şüpheli İs-
rail’dir ve İsrail her zaman bu sanıklık durumunu fazlasıyla hak ediyor.
Ancak patlama ister bir kaza sonucu olsun, isterse de, baştan itibaren böyle bir rol oynadığı 
iddialarını yalanladıysa da, İsrail tarafından yapılmış olsun, her halükarda İran’ın Hizbullah üze-
rinden Lübnan’daki rolüne dikkatleri çekecek olması ve muhtemelen İran’ı İslam dünyasında-
ki rollerini gözden geçirmeye zorlayacağı açıktı. Çünkü Hizbullah, patlamanın olduğu noktada 
amonyum nitrat depolarının bulunmadığını söylemiş olsa da liman onun kontrolünde ve 6 yıldır 
o devasa miktardaki maddenin o noktada bulunmasının bir izahını yapamayacaktır ve bu da Lüb-
nan halkının öfkesinin her halükarda ilk hedefi olmasına yol açmaktadır.
Lübnan’da Hizbullah’ın rolü bu olay vesilesiyle ilk defa bu kadar güçlü bir biçimde bizzat Lüb-
nan halkı tarafından sorgulanmış oluyor. Hakim olmakla her zaman gurur duyduğu 4 Sünni 
başkentinden biriydi Beyrut. Diğer üç Sünni başkentin hiçbirisine yıkımdan, ölümden ve sürekli 
istikrarsızlıktan başka bir şey getirmedi. Bunun neresiyle gurur duyduğunu anlamak gerçekten 
mümkün değil. Nitekim şimdi Lübnan’da böyle bir olay karşısında ona iyi niyetle şahitlik yap-
acak kimseyi bulamıyor İran.
Türkiye bu olayın duyduğu ilk andan itibaren insani yardım kuruluşlarını, AFAD, Kızılay, IHH 
ve Sadakataşı gibi sivil toplum kuruluşlarını seferber ederek yardıma koştu. Lübnan Cumhur-
başkanı Michel Aun’u ilk arayan lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Er-
doğan Michel Aun’a taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere aradığında Türkiye’nin 
yardımlarını ekiplerini taşıyan kargo uçakları Lübnan’a gitmek üzere çoktan havalanmış, Bey-
rut’a inmek üzereydi.
Erdoğan Aun’a Türkiye’nin bütün imkanlarıyla kardeş Lübnan halkının yanında olduğunu ve 
olacağını iletti. Hemen ertesi günü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çağuşoğlu’nun yer aldığı bir heyet Beyrut’u ziyaret ederek oradan Lübnan’a somut 
yardım ellerini uzattılar. Yaralılar için ambulans uçaklarının seferber olduğu ve Türkiye’de te-
davileri için bütün hastanelerinin açık ve hazır olduğu duyuruldu. Ayrıca tahrip olan Beyrut Li-
manı’na karşılık Lübnan’ın ihtiyacını geçici olarak görmek üzere Mersin Limanı’nın Lübnan’ın 
kullanımına açık olduğu bildirildi.
Türkiye’nin gerek ülke içindeki sosyal veya doğal afetler karşısında çok ciddi bir hazırlığı var. 
Yıllardır Suriye’den yaşanan göçün ürettiği sorunlarla baş etme konusunda bütün dünyada örnek 
olacak bir performans ortaya koymuş durumda. Aynı zamanda bir deprem ülkesi olan Türkiye’de 
yine doğal afetler karşısında önemli, hızlı ve etkili bir kurtarma ve yardım tecrübesi edinmiş 
durumda. Lübnan’a ulaşan ilk yardım ekiplerinin Türkiye’den olması aynı zamanda Türkiye ile 
Lübnan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların da Türkiye’ye farz kıldığı bir durum.
Türkiye bu yardımları herhangi bir hesap güderek yapmadı. Beyrut yanınca Türkiye’de insan-
ların ciğeri kavruluyor. Türkiye Beyrut’taki, Şam’daki, Trablus’taki, Bağdat’taki insanlara bir 
zulüm eli değdiğinde acısını İstanbul’da, Antep’te, Ankara’da, Mersin’de, Yozgat’taki vatandaşın 
ta yüreğinde duyuyor. Bunu Napolyon özentisi Fransız Cumhurbaşkanı’nın hissetmesi ne müm-
kün?
Macron da Türk heyetinden bir gün önce Lübnan’daydı. Bu iki ziyaretin karşılaştırmasını Arap 
halkının duygularını yansıtan yayınlardan bolca dinleme fırsatımız oldu. Bir Arap gazeteci ben-
zeri çokça yapılan şu yorumu yapıyordu:
“Macron kendi sömürgeci şımarıklığı ve kibriyle geldi, kendi Cumhurbaşkanımızı aşağıladı, 
saygısızlık yaptı ve kendi acısıyla meşgul olan Lübnan halkını Türkiye ile olan rekabetine alet 
etmek istedi. Yangından mal kaçırmak ister gibi bir hali vardı. Bu ziyaretin sonucunda Lübnan 
halkına ne sundu, işiten bilen oldu mu? Gelip müstemleke biri gibi Lübnan halkına talimat verip 
gitti, hiçbir şey de vermedi. Maruniler üzerinde hesabı olan biri olduğu halde Maruni Cumhur-
başkanı’na tarihini en büyük küstahlığını yaptı basın açıklaması esnasında. Oysa Erdoğan’ı tem-
silen gelen Türk heyeti daha görüşmeye gelmeden yardımlarını göndermişlerdi bile. Ziyaretleri 
esnasında da Lübnan halkından tam da beklendiği gibi karşılandılar. Erdoğan’a büyük bir coşku 
ve şükran duygusunun ifade edildiği tezahüratlarla.”
Türkiye’nin bu olay esnasındaki tek derdi kardeşlerinin yaralarını sarmak, Lübnan’ı ayağa 
kaldırmak. Oysa Macron’ın gizleyemediği hesapları eline ayağına dolanıyordu. Böyle bir ziyaret 
esnasında bile, enkazın üzerinden Türkiye’ye karşı duygularını ifade etmekten geri durmadı.
Libya’daki enkazın altından, üstünden aramaya çalıştığı neyse, bu saatten sonra onu bulması zor 
olacak, çünkü devir artık Napolyonların devri değil, Macron’dan zaten bir Napolyon çıkmaz.

Yasin AKTAY

Biroşima ve Beyrut’ta bir gecikmiş Napolyon
بيروتشيما ونابليون المتأخر في بيروت

ياسين اكتاي
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Gazeteci - Yazar



 أربكــت حتــركات العاصمــة الرتكيــة  أنقــرة-  يف ليبيــا وشــرق البحــر املتوســط -ومــا مثلــه  املوقــف الرتكــي علــى الصعيــد الــدويل 
عــددا مــن العواصــم.

 وبينمــا كان الــرأي العــام األمريكــي منشــغاًل بفكــرة )ترامــب( حــول )إمكانيــة( أتجيــل االنتخــاابت األمريكيــة؛ كانــت وســائل 
اإلعــالم األوروبيــة قــد خرجــت –متامــًا-  عــن الســيطرة ، وذلــك بعــد أن أعــادت تركيــا )أاي صوفيــا( إىل مســجد.

فمــن حنــو ، بــدأ هــؤالء ينتقلــون إىل مربــع االهتــام  مــن  مثــل :”التوســع العثمــاين العــدواين اجلديــد (، بعــد أن كانــوا يــردِّدون - منــذ 
وقــت طويــل- “ألــن تكــون  هنــاك  إجابــة للســلطان أردغــان ؟”

 ومــن حنــو آخــر، فهــم يــرون أن الرئيــس )أردوغــان( قــد مّكــن لبــالده، وعــزز قوهتــا  - مــن خــالل ســد الفجــوة الناشــئة عــن انســحاب 
الــوالايت األمريكيــة املتحــدة مــن املناطــق احمليطــة بنا.

لقــد أدرك السياســيون األوروبيــون أن الشــي الــذي مل يســتطيعوا فعلــه قــد فعلــه القائــد الرتكــي احملنــك ) أردوغــان( مــن خــالل نقلــه 
تركيــا إىل نظــام لــه دور متثيلــي جديــد.  ويف الوقــت الــذي تقــوم – فيــه- الــوالايت املتحــدة االمريكيــة إبعــادة تعريــف دورهــا العاملــي 
؛ تواجــه أورواب مشــكلة )أساســية(  تتمثــل يف” نقــص قادهتــا املؤثريــن”؛ فهنــاك خيبــة أمــل يف أداء )ماكــرون(. وليــس مــن الواضــح 

- يف أملانيــا - مــن ســيمأل  الفــراغ الــذي ســترتكه )مــركل( بعــد مغادرهتــا السياســة.
يف مثــل هــذا الواقــع  وجــد كل مــن )بوتــن(- يف روســيا- و)أردوغــان(- يف تركيــا- أهنمــا أكثــر أتثــرا علــى السياســة األوروبيــة؛ ممــا 
اضطــر األوروبيــن لالعــرتاف- وذلــك  بســبب مصــاحل االحتــاد األورويب املشــرتكة مــع تركيــا- بضــرورة التعامــل مــع تركيــا- رغــم عــدم 
رغبتهــم يف ذلــك. أمــا )فرنســا( و)اليــوانن(؛ فهمــا يــراين ضــرورة قيــام االحتــاد األورويب  ابختــاذ إجــراءات عقابيــة جتــاه تركيــة، وذلــك 
تلبيــة ملصاحلهمــا القوميــة الضيقــة .  يف الواقــع ،إنَّ الشَّــيء الــذي جيــدون صعوبــة يف التكيــف معــه هــو تعريــف )انقــرة( اجلديــد 
للتمثيــل ، وقدرهتــا –أيضــًا-  علــى اختــاذ قــرارات حامســة، وخطــوات اســتباقية يف كل مــن ســوراي، والعــراق ،وليبيــا ،وشــرق املتوســط، 
وفشــلهم الذريــع  يف  احتوائهــا )أو كبــح  مجاحهــا(- عــر حماولــة االنقــالب الفاشــلة يف 15 يوليــو عــام -2016 ؛ ممــا جعلهــم 

غــر  قادريــن علــى فــرض قواعــد لعبتهــم القدميــة علــى )أنقــرا(. 
ف)انقــرة (الــي تتواجــد يف شــرق األبيــض املتوســط بســفنها احلربيــة وغواصاتــه البحريــة ليســت عاصمــة هامشــية، بــل هــي يف قلــب 

املعركــة التنافســية علــى القــوة.
 هــذا التواجــد العســكري اجلديــد ل)تركيــا( يف ليبيــا- ســواء أكان ذلــك يف امليــدان  أم علــى الطاولــة- منــح )انقــرا( مكانــة هامــة 

فيمــا يتعلــق مبســتقبل أورواب ومشــال إفريقيــا.
) فقــد ابت  مــن الواضــح أن ( هنــاك حاجــة ماســة لقبــول هــذا  الفهــم اجلديــد للحقائــق؛ وإلعــادة قبــول تركيــا ) يف املنطقــة ( وفــق 
توزيــع جديــد للقــوة يراعــي مصــاحل الدولــة الرتكيــة. وينبغــي أن يقــوم هــذا التوزيــع علــى أســاس القانــون الــدويل ، وأن يكــون عــاداًل، 
وخيضــع  ملوافقــة شــعوب املنطقــة .  إن اســتبعاد دولــة  متتلــك  أطــول ســاحل علــى البحــر األبيــض املتوســط عــن  معادلــة القــوة يف 
شــرق البحــر األبيــض املتوســط هــو ضــرب مــن اخليــال والفوضــى. واليــوم؛ فــإن َزبــَد احلمــالت األيدلوجيــة املناهضــة ل)تركيــا( لــن 
يســتطيع إضعــاف قرارهــا.وإن مــا فعلــه )اردوغــان( مــن أجــل  دور  جديــد لرتكيــا احلديثــة قــد أصبــح معيــارا- ال ميكــن للمعارضــة 
اهلروب منه- حى يف حالة تغير حمتمل للسلطة. والذين يتحدثون- اآلن-  بال  مسؤولية-  قائلن :  وما عالقتنا –حنن-  مبا 
يــدور هنــاك؟ “. هــؤالء ســرون - يف  حالــة العبــور  إىل الطــرف اآلخــر  مــن الطاولــة  - مــا مت إجنــازه مــن أجــل املصــاحل القوميــة 

الرتكيــة، الــي  ال  ميكــن التخلــي عنهــا ، حــى لــو مل  يكونــوا  راغبــن يف ذلــك . 
 وأتيت  اإلمــارات  علــى رأس  القــوى الســاعية للحــد  مــن  أتثــر تركيــا  يف منطقتنــا؛ حيــث حتــاول أبــو  ظــي مواجهــة تركيــا عــر 
الــزج مبصــر يف احلــرب األهليــة الدائــرة يف ليبيــا . وكذلــك حتــاول االمــارات  فعــل ذلــك  عــر تشــجيع  االنقــاليب السيســي ، وإطــالق  
محلــة  شــعارات ضــد  تركيــا؛ مــن  حنــو  “  االحتــالل  الرتكــي  “   القوجميــة العربيــة “  “ البــاب  العــايل  ولغــة االســتعمار “ أو 
“التوقــف عــن التدخــل يف الشــؤون الداخليــة العربيــة” لكــن  ، وبعــد اهلجــوم التخريــي  األخــر علــى )قاعــدة الواطيــة(  ، تصــدرت 
األعمــال  التخريبيــة اإلماراتيــة  جــدول األعمــال يف )أنقــرة(. حيــث انتقــل التحذيــر الســابق الــذي وجهــه وزيــر اخلارجيــة ) تشــاووش 
أوغلــو( لإلمــارات – مؤخــرًا -  إىل مرحلــة جديــدة مــع تصرحيــات وزيــر الدفــاع أكار:: “ســوف  حناســبهم يف الزمــان  املناســب، 
واملــكان املناســب “ هــذا املســتوى مــن اإلفصــاح يُظهــر أن العمليــات العدوانيــة االجراميــة لدولــة  االمــارات العربيــة يف الشــرق 
األوســط ومشــال إفريقيــا قــد بلغــت حــدا ال  يطــاق   وأن  األمــوال الــي تنفقهــا أبــو ظــي مــن  أجــل تشــكيل لــويب غــريب  ال ميكــن 
أن تغطــي دورهــا التخريــي  الــذي  لعبتــه  يف منطقتنــا بــدَء مــن اليمــن،  و مــرورا   بســوراي ،وصــوال إىل ليبيــا. وال  ميكــن  أن ختفــي  

دورهــا يف تقســيم  العــرب عــر حصارهــا  قطــر. وال تســتطيع إخفــاء االعيبهــا  يف املغــرب وموريتانيــا وتونــس.
إن صمــت العواصــم الغربيــة علــى األنشــطة التخريبيــة الــي تقــوم هبــا اإلمــارات هــو نفــاق خمتلــف جــدا ؛  أمــا ســبب هــذا النفــاق ؛ 
فذلــك أنــه  “ يف الــذي  كان جيــب أن يكــون دور  حممــد بــن زايــد يف املنطقــة ليــس  أكثــر مــن  مقــاول، فــإن الشــعوب العربيــة  

متتلــك  فراســة للتمييــز بــن ) اردوغــان( القائــد الصــادق، والقــادة املرتزقــة اجلشــعن.

Ankara’nın Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri birçok başkentte Türkiye’nin uluslararası 
konumu üzerine kafaları karıştırdı. ABD kamuoyu Başkan Trump’ın seçimlerin ertelen-
mesi fikriyle meşgul iken, Avrupa medyası Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi ile 
iyice kontrolden çıktı. Bir yandan uzun süredir dillendirdikleri “Sultan Erdoğan’a cevap 
verilmeyecek mi?” sızlanmasını büyüterek “agresif Yeni Osmanlı yayılmacılığı” suçla-
masına geçtiler. Diğer yandan ise Başkan Erdoğan’ın ABD’nin etrafımızdaki bölgeden 
çekilmesinden doğan boşluğu doldurarak ülkesini güçlendirdiğini görüyorlar. Avrupalı 
siyasetçilerin yapamadığı şeyi tecrübeli lider olarak Erdoğan’ın yapmasının Türkiye’yi 
yeni bir aktörlük düzlemine taşıdığını fark ediyorlar. ABD’nin küresel rolünü yeniden 
tanımladığı bir dönemde Avrupa, “etkili lider eksikliği” sorunu yaşıyor. Macron’un per-
formansından duyulan bir hayal kırıklığı var. Merkel’in siyaseti bırakmasının oluşturacağı 
boşluğu Almanya’da kimin dolduracağı belirsiz. Böylesi bir ortamda Rusya’da Putin ve 
Türkiye’de Erdoğan, Avrupa siyasetine daha fazla etkide bulunabilir. İstemeseler de ortak 
çıkarlardan dolayı AB’nin Türkiye ile “birlikte çalışma zorunluluğunu” itiraf ediyorlar. 
Fransa ve Yunanistan’ın dar milli çıkarları için AB’yi Türkiye’ye yaptırım yapmaya zor-
ladığını görüyorlar.
Aslında uyum zorlandıkları şey, 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle dizginleyemedikleri 
Ankara’nın yeni aktörlük tanımlamasıdır. Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz’deki 
pro-aktif adımları ve kararlılığıdır. Eski oyun kurallarını artık Ankara’ya dayatamama-
larıdır. Donanması ve sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz’de olan Ankara, kenarda şikay-
etlenen bir başkent değil. Güç rekabetinin tam merkezinde. Yine Libya’daki askeri 
varlığıyla Ankara, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın geleceği ile ilgili hem sahada hem masada 
etkin bir yerde. Bu yeni gerçekliğin anlaşılması ve Türkiye’nin çıkarlarına uygun yeni 
bir güç dağılımının kabul edilmesi ihtiyacı var. Bu dağılım uluslararası hukuka dayalı, 
bölge halklarının rızasıyla uyumlu ve hakkaniyetli olmalı. Akdeniz’e en uzun kıyısı olan 
ülkelerden birisini Doğu Akdeniz enerji denkleminden dışarda bırakmak boş bir hayal ve 
gürültüdür. 
Bugün köpürtülen Türkiye karşıtı ideolojik kampanyalar Ankara’nın kararlılığını zayıflata-
maz. Erdoğan’ın Türkiye’nin yeni aktörlüğü için yaptıkları, olası bir iktidar değişikliğinde 
bile muhalefetin kaçamayacağı parametreler haline dönüşmüştür. 
Şimdi sorumsuzca “orada ne işimiz var” diyenler, masanın öbür tarafına geçme durumun-
da Türkiye’nin vazgeçilemez milli çıkarları için nelerin yapıldığını istemeseler de göre-
cekler.
Bölgemizde Türkiye’nin etkisini sınırlandırmak için var gücüyle çabalayanların başın-
da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geliyor. Abu Dabi, Kahire’yi Libya’daki iç savaşa 
sokmak için Türkiye karşıtı bir kampanyanın yürütücüsü. Darbeci Sisi’yi teşvik etmek 
amacıyla Türkiye karşıtlığı üzerinden bir “pan-Arabist milliyetçilik” üretmeye çalışıyor. 
“Türk işgali,” “Bab-ı Ali ve kolonici dil” ya da “Arap iç işlerine karışmaktan vazgeçme” 
söylemleri bu çabanın ürünü. Ancak Vatiyye Üssü’ne yapılan son saldırıdan sonra BAE’nin 
yıkıcı faaliyetleri Ankara’da gündemin başköşesine oturdu. Daha önce Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu’nun BAE’ye yaptığı uyarıyı geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Akar’ın if-
adeleriyle yeni bir aşamaya geçti: “Doğru zaman ve doğru yerde hesabını soracağız.”
Bu açıklama seviyesi, BAE’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki aşırı saldırgan opera-
syonlarının artık katlanılamaz yere geldiğini gösteriyor. Abu Dabi’nin Batı’da lobi için 
harcadığı paralar bölgemizde Yemen’den Suriye ve Libya’ya kadar ne kadar yıkıcı bir 
rol üstlendiğini örtemez. Katar ablukası ile Arapları ne kadar böldüğünü gizleyemez. Fas, 
Moritanya ve Tunus’taki manipülasyonlarını saklayamaz. BAE’nin yürüttüğü yıkıcı faali-
yetlere Batı başkentlerinin suskunluğu ise apayrı bir ikiyüzlülük. Bu ikiyüzlülüğün sebebi 
MBZ’nin aktörlüğünün taşeronluktan ileri geçmemesi olsa gerek. Arap halkları “sahici 
Erdoğan” ile “hırslı, taşeron veliahtları” ayırt edecek bir ferasetin sahibi.
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وعُي  الممثل الجديد ... وتحذير اإلمارات. 

برهان الدين دوران   
Burhanettin DURAN

Yeni aktörlük bilinci ve BAE’ye uyarı
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