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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin terörle 
mücadelesi meşru hak ve insani görevidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Türkiye’nin sınırları 
içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele 
harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani 
görevidir.” diyen Erdoğan, dünyadaki her devlet 
gibi Türkiye’nin de kendisine yönelen tehditlere 
karşı mücadelesini, gerektiğinde kaynağına 
kadar inerek sürdürme hakkına sahip olduğunu 
vurguladı.

أنقــرة  مكافحــة  أن  علــى  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرتكــي  الرئيــس  شــدد 
لإلرهــاب داخــل البــاد وخارجهــا »حــق مشــروع ومهمــة إنســانية«. وأوضــح 
أردوغــان أن تركيــا مثــل أي دولــة يف العــامل هلــا احلــق يف مواصلــة كفاحهــا ضــد 

التهديــدات الــي تواجههــا وجتفيفهــا مــن منبعهــا إذ اقتضــت احلاجــة. 

ثـــــورة تتوارثـــــها األجيــــــــــال... التمــــــــــــوت
Nesiller boyu süren bir devrim... ölmez

أردوغان: مكافحة تركيا لإلرهاب حق مشروع 
ومهمة إنسانية
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Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib’i, 
insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkemenin kararında, Esed rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el Garib’in en az 30 eylemciyi 
gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan 
temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek 
istiyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bazı ülkelerin uluslararası hukukun 
temel ilkelerini ihlal etmekten çekinmediğini, mülteciler hukukunun en temel 
ilkelerinden “geri itmeme” ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirterek, son üç yılda, 80 
binden fazla mültecinin Yunanistan tarafından Türkiye’ye geri itildiğini bildirdi. 

TSK, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Rasulayn ilçesinde eğitime 
destek kapsamında 1000 öğrenciye kırtasiye, kıyafet ve yiyecek yardımında 
bulundu.

قضــت حمكمــة أملانيــة، األربعــاء، ابلســجن 4 ســنوات ونصــف علــى عنصــر خمابــرات ســابق ابلنظــام 
الســوري، إلدانتــه بـ«التواطــؤ يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية«، يف أول حماكمــة مــن نوعهــا عامليًــا.

وأصــدرت حمكمــة »كوبلنــز« احلكــم حبــق إايد الغريــب )43 عامــا(، بعــد توصلهــا إىل أدلــة تدينــه 
ابلتــورط يف اعتقــال 30 متظاهــرا علــى األقــل، واقتيادهــم إىل مركــز اعتقــال تعرضــوا فيــه للتعذيــب.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن بــاده ترغــب يف تعزيــز التعــاون أكثــر مــع اإلدارة األمريكيــة 
اجلديــدة علــى أســاس رابــح ـ رابــح، ومبنظــور طويــل األمــد.

قــال انئــب وزيــر اخلارجيــة الرتكــي ايوز ســليم قــران، أن بعــض الــدول ال تــرتدد يف انتهــاك املبــادئ األساســية 
للقانــون الــدويل.، إن اليــوانن أعــادت قســرا أكثــر مــن 80 ألــف طالــب جلــوء إىل امليــاه الرتكيــة خــال الســنوات 

الثاثــة األخــرة، منتهكــة بذلــك أهــم مبــادئ التعامــل مــع املهاجريــن وهــو »عــدم إجبارهــم علــى العــودة«.

وزع اجليــش الرتكــي مســاعدات إنســانية تتضمــن مابــس وأغذيــة وأدوات قرطاســية، علــى ألــف طالــب مبدينــة 
رأس العــن، الواقعــة يف منطقــة عمليــة »نبــع الســام« مشــايل ســوراي، يف إطــار مســاعيه لدعــم عمليــة التعليــم.

محكمة ألمانية تدين عنصر مخابرات سابق في النظام السوري

الرئيس أردوغان: نرغب في تعزيز تعاوننا مع اإلدارة األمريكية الجديدة

في 3 سنوات.. اليونان تجبر 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا

الجيش التركي يقدم مساعدات أللف طالب في »نبع السالم« السورية

Almanya’da Esed rejiminin eski istihbaratçısı hakkında hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Amerikan yönetimiyle iş 
birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz

Son üç yılda, 80 binden fazla mültecinin Yunanistan tarafından Türkiye’ye geri dönmeye zorladı. 

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 1000 öğrenciye kırtasiye ve 
kıyafet yardımı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ülkesindeki bir mahkemede Suriye istihbaratı için 
çalışan Eyad el Garib hakkında hapis cezası verilmesini “tarihi karar” olarak nitelendirdi.

وصــف وزيــر اخلارجيــة األملــاين هايكــو مــاس قــرار اإلدانــة والســجن الصــادر مــن إحــدى حماكــم بــاده حبــق إايد الغريــب، 
عنصــر املخابــرات الســابق ابلنظــام الســوري، أبنــه »قــرار اترخيــي«.

وزير خارجية ألمانيا: إدانة استخباراتي سوري سابق قرار تاريخي
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Esed rejiminin 

istihbaratçısına verilen cezayı ‘tarihi’ olarak niteledi

Suriye’nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde 
bulunan New York Times gazetesi, Beşar Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına 
sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini “ancak milyonlarcası için imkan 
sunan tek ülkenin Türkiye” olduğunu yazdı.

أوضحــت الصحيفــة أن “الســورين الذيــن جلئــوا إىل احلــدود الرتكيــة هــرابً مــن هجمــات األســد ينتظــرون املســاعدات 
اإلنســانية الدوليــة؛ إال أن تركيــا تعتــر هــي الدولــة الوحيــدة الــي تقــدم اإلمكانيــات للمايــن منهــم” .جــاء ذلــك 
حبســب مقــال نشــرته الصحيفــة عقــب قيامهــا بتغطيــة صحافيــة يف خميمــات الاجئــن مبنطقــة “عفريــن” الســورية.

نيويورك تايمز: تركيا الدولة الوحيدة التي تقدم اإلمكانيات لماليين السوريين
New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye
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Sivil Savunma ekipleri, ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde kuyuya düşen 4 
yaşındaki bir kız çocuğunu kurtararak ailesini sevince boğdu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerdeki ihtiyaç 
sahiplerine giyecek ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.  Bakanlığın Twitter hesabındaki 
paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı 
bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç 
sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.”

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Suriye’nin 
Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, halkın talebi doğrultusunda çocuklara Kur’an-ı Kerim eğitimi 
veriyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen 
bombanın patlaması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.İnceleme 
başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği 
ihtimali üzerinde duruyor.

تواصــل طواقــم الدفــاع املــدين الســوري )اخلــوذ البيضــاء( يف مناطــق املعارضــة، إنقــاذ أرواح األبــرايء، 
وآخرهــا إنقــاذ طفلــة )4 أعــوام( ســقطت يف بئــر مــاء مبدينــة البــاب مشــايل حلــب الســورية. 

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية تقدميها مســاعدات عبارة عن ألبســة وكراســي متحركة للمحتاجن يف 
قــرى مبنطقــة »نبــع الســام« مشــايل ســوراي.  وقالــت الــوزارة يف تغريــدة علــى تويــرت: »يواصــل بلــدان 
تقــدمي يــد العــون ملنطقــة نبــع الســام الــي طهرهــا جنــودان البواســل مــن اإلرهــاب، قدمنــا مابــس 

للمحتاجــن يف قــرى املنطقــة، إضافــة إىل كراســي متحركــة لـــ 6 مواطنــن ســورين«.

 YPG / PKK وقــف الداينــة الرتكــي، يف منطقــي تــل أبيــض ورأس العــن يف ســوراي ، والــي مت تطهرمهــا مــن منظمــة
اإلرهابيــة مــن خــال عمليــة نبــع الســام ، يســتمر يف تعليــم القــرآن الكــرمي متاشــيا مــع مطالــب النــاس يف املنطقــة. 

أفــادت مصــادر أمنيــة، أبن قنبلــة كانــت علــى ســيارة مركونــة يف ســوق الدجــاج وســط مدينــة رأس العــن انفجــرت؛ 
مــا أدى إىل استشــهاد مدنيــن اثنــن وجــرح 7 آخريــن. قــوات األمــن ترجــح وقــوف منظمــة »ي ب ك/ ب ك ك 

» اإلرهابيــة خلــف التفجــر. 

تواصل »الخوذ البيضاء« إنقاذ أرواح األبرياء

مساعدات وزارة الدفاع التركي للمحتاجين في قرى »نبع السالم« 

وقف الديانة التركي،  يستمر في تعليم القرآن الكريم لألطفال في منطقة نبع السالم

شهيدان بتفجير إرهابي في سوق الدجاج في رأس العين

Beyaz Baretliler Suriyelilerin ‘cankurtaran’ı olmaya devam ediyor

MSB’den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuklara 
Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyor

Rasulayn’da tavuk pazarında terör saldırısı: 2 ölü

Suriye’nin Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarında tavanı uçan yıkık binada 
boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvara ve eğittiği gençler, dünya şampiyonluğu 
hayallerinden vazgeçmiyor.

مل متنــع ظــروف احليــاة الصعبــة مشــايل ســوراي، جمموعــة مــن املاكمــن اهلــواة مــن حتقيــق حلمهــم أمــا ابلوصــول للعامليــة 
مــع مدرهبــم الشــاب بطــل اجلمهوريــة أمحــد دوارة الــذي اختــذ مبــى يف مدينــة حلــب هتدمــت أجــزاء مــن ســقفه بســبب 

قصف النظام الســوري صالة للتدريب.

أحالم لم تستطع الحرب تدميرها: مالكمون سوريون يطمحون للعالمية
Halep’teki savaşın yıkamadığı hayaller: Dünya şampiyonu olmak

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürmesinin ardından 
geçen bir ayda, yerel para birimi Suriye lirası (SL) yüzde 13,3 değer kaybederken, 1 ABD 
doları 3 bin 400 SL seviyesine ulaştı.Yeni banknotların piyasaya sürüldüğü 24 Ocak’ta 1 
dolar yaklaşık 3000 Suriye lirasına denk gelirken, bugün itibariyle bu rakam 3400 Suriye 
lirasına ulaştı.

تســارعت وتــرة اخنفــاض اللــرة الســورية بعــد طــرح النظــام الســوري الشــهر املاضــي ورقــة نقديــة جديــدة بقيمــة 5 آالف لــرة. ووصلــت قيمــة الــدوالر 3000 لــرة 
ســورية يف 24 ينايــر/ كانــون الثــاين املاضــي، فيمــا وصلــت اليــوم 3400 لــرة، لتفقــد بذلــك اللــرة 13.3 ابملئــة مــن قيمتهــا خــال شــهر واحــد.

الليرة السورية تواصل انخفاضها المتسارع 
Suriye lirasında çöküş sürüyor
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إشراقات

Devrim bir fikirdir, birileri onu öldürmeye çalışırsa çalışsın o fikir ölmez, ona karşı 
çeşitli sebeplerden  dolayı ertelenebilir, ancak zaferi kazanmaya mahkumdur. 
Bir cin şişesinden çıktığında, kimse onu esaret ve kısıtlamalara geri döndüremez, 
Ve Suriye halkı özgürlük çağrısı yaparak devrimini başlattı, devletler onları Asadist 
İtaat Evi’ne geri dönmeye, Esad ailesinin, mezhebinin ve rejiminin hizmetkârı 
olarak yaşamaya zorlamayacak.
2013’te Suriyeli devrimci gruplar Suriye topraklarının yüzde sekseninden fazlasını 
özgürleştirmeyi başardılar ve Özgür Ordu, Şam’daki Abbasi Meydanı’na kadar 
ulaştı ve Esad’ın kaldığı yere ulaşıp devretmesi için sadece birkaç saat vardı. 
Amerika ve İsrail müdahale ederek Özgür Ordu’ya destek veren Arap ülkelerine 
baskı göstererek Özgür Ordu’yu Abbasi Meydanı’nı terk etmeye ve daha fazla 
toprakları özgürleştirmeyi durdurmaya zorladı. 
2013’te Mısır’ın Kahire kentinde, Suriye halkına ve devrimine hiçbir şey teklif 
edemediği için özür dileyen BM Suriye özel temsilcisi (Lahdar İbrahimi) ile bir 
araya geldik, ve dünyanın ısrarı nedeniyle istifasını sunmayı planladığını söyledi: 
- Esad rejiminin, Siyonist varlığın ilk savunma hattı, İsrail’i koruması ve ona 
yönelik saldırıların önlenmesi için düşürülmesine izin verilmiyor.
- Suriye devriminin başarılı olmasına ve zaferine izin verilmiyor, çünkü zaferi 
durumunda Siyonist varlığı tehdit edebilir ve işgal altındaki Suriye Golan’ın 
Suriye egemenliğine geri dönmesini talep edebilir.
Suriye halkı 2011’de en temel haklarını, adalet, özgürlük ve haysiyet talep etmek 
için sokaklara döküldü, mücrim rejimi, tüm nefreti, kini ve silahlarıyla ona 
karşı çıktı. Dünya kurbanın karşısında  katilin yanında durdu ve halkı yıkımı, 
öldürmeyi, yerinden edilmeyi unutmaya ve rejime ağlayarak ondan af dileyerek 
geri dönmeye çağırdı. 
Medeni dünya, Esad’ın suçlarına göz yumuyor ve ona öldürmeye ve yok etmeye 
devam etmesi için gerekenleri sağlıyor, ve insanlardan suçlunun hayatta kalmasına 
ve onun sahte seçimlerinin kutsamasına, boyun eğmesine ve teslim olmasına 
talep ediyor. Böylece Suriyelilerin kafatasları üzerinde başkan kalmasına, seçimi 
kazanmasını ve ondan sonra iktidarı oğluna bırakmasına (Esad, sonsuza kadar) ve 
(Esad veya ülkeyi yakarız) sloganını uygular.
Bir milyondan fazla sivil, işkence, gözaltı ve tutuklama ile, rejimin savaş uçakları ve 
onun Rus müttefiki tarafından uçak bombaları, variller ve sarin gazı ile şehit edildi, 
dört milyon Suriyeli engelli veya hasta durumunda  ve sekiz milyon mültecinin 
terörle mücadele bahanesiyle uluslararası koalisyon füzeleri katliamlarının 
yapıldığı ve (Hüseyin’in devrimcileri) İranlı Şii milislerin ellerinde de çok sayıda 
Suriyeli katledildi. 
Bugün Suriye, İran, Rus ve Amerikan sömürgecileri tarafından işgal edilmiş 
durumda ve kaderini kontrol eden ve kaynaklarını tüketenler onlardır. Suriye 
iktidar rejimi, Suriye’ye ve Suriyelilere olanlarla ilgilenmiyor. Asıl kaygısı, onursal 
bir pozisyonda kalsa, iradeden mahrum olsa ve işgalcinin kendisine emrettiği 
şeylerin takipçisi ve uygulayıcısı olsa bile, başkanlığını ve adını korumaktır.
Suriye’de yaşadığı trajediye göre zulmü her şekliyle yıkacak, Suriye, bölgemizdeki 
ve dünyadaki olayların seyrini değiştiren yeni bir kültürel radyasyon kaynağı 
olacaktır.
Suriye devrimi, zaferinden sonra moderniteye ve medeniyete eşlik edecek, insan 
özgürlüğünü ve onurunu koruyacak, ardından her türlü tiranlık sona erecektir.
Suriyelilere hâkim olan bu zulme eşit insanlığın geçmişinde benzeri olduğunu 
sanmıyorum, Ancak dünya, katil Beşar Esad’ı korumak için yöneticileriyle, tüm 
silah ve ordularıyla bir araya gelse, başarısız olacaklarından eminiz.
Zafer, değişmeyen kararlı bir kesinliktir, özgürlük ve haysiyet devrimi, ne kadar 
uzun sürerse sürsün zaferle kazanmalıdır. Rusya ve İran’ın katliam, öldürme ve 
işgal rejimleri, ve terörist Hizbullah liderliğindeki tüm mezhep milisleri ve onlarla 
birlikte devrimimizi çalan tüm savaş ağaları düşecektir.

بسبب وجود  انتصارها  يتأخر  قد  اغتياهلا،  الكثريون  مهما حاول  والفكرة ال متوت  فكرة،  الثورة 
وسائل خمتلفة ضدها، لكنه مكتوب هلا االنتصار.

عندما خيرج املارد من قمقمه لن يتمكن أحد من إعادته إىل األسر والقيود، والشعب السوري انطلق 
بثورته منادايً ابحلرية ولن تتمكن الدول من ارغامه إىل العودة إىل بيت الطاعة األسدي، ليعيش عبداً 

خانعاً لعائلة األسد وطائفته ونظامه.
يف عام 2013 متكنت الفصائل الثورية السورية من حترير أكثر من مثانني ابملئة من األراضي السورية، 
ووصل اجليش احلر إىل ساحة العباسيني يف دمشق، وما كانت تفصله عن مكان إقامة السفاح األسد 
واالطاحة به إال ساعات، قبل أن تتدخل أمريكا وإسرائيل وتضغطان على الدول العربية الداعمة 

للجيش احلر إلرغامه على ترك ساحة العباسيني والتوقف عن حترير املزيد من األراضي.
يف عام 2013 التقينا ابلقاهرة مبصر مع املبعوث األممي اخلاص بسوراي )األخضر اإلبراهيمي( الذي 
أعلن اعتذاره عن عدم متكنه من تقدمي أي شيء للشعب السوري وثورته، وأعلن أمامنا أنه ينوي 

تقدمي استقالته بسبب إصرار العامل على:
- عدم السماح إبسقاط نظام السفاح األسد ألنه يعترب خط الدفاع األول عن الكيان الصهيوين، 

ولقيامه حبماية إسرائيل ومنع االعتداء عليها.
- عدم السماح بنجاح الثورة السورية وانتصارها، ألهنا قد هتدد الكيان الصهيوين يف حال انتصارها، 

وتطالب إبعادة اجلوالن السوري احملتل إىل السيادة السورية.
فواجهه  والكرامة،  واحلرية  ابلعدالة  حقوقه  أببسط  ليطالب   2011 عام  السوري  الشعب  خرج 
النظام اجملرم بكل ما خيزنه من حقد وكراهية وأسلحة، ووقف العامل مع القاتل ضد الضحية مطالباً 
من الشعب نسيان التدمري والقتل والتشريد والتهجري والعودة صاغراً إىل النظام طالباً منه الصفح 

والغفران والعفو.
العامل املتحضر يتغاضى عن جرائم األسد وميده مبا يلزم ليستمر ابلقتل والتدمري، ويطالب الشعب 
ابالنصياع والرضوخ لبقاء اجملرم ومباركة انتخاابته الصورية، ليفوز ويبقى رئيساً على مجاجم السوريني 

ويورث احلكم من بعده البنه من أجل تنفيذ شعاره: )األسد لألبد( و)األسد أو حنرق البلد(. 
بقنابل  الروسي  وحليفه  النظام  وبطريان  واالعتقال  ابلتعذيب  استشهدوا  مدين  مليون  من  أكثر 
الطائرات والرباميل والسارين، وأربعة مالين سوري معاقني ومرضى، ومثانية ماليني الجئ ارتكبت 
امليليشيات  أيدي  على  وذبح  اإلرهاب،  مكافحة  بذريعة  الدويل  التحالف  بقذائف  اجملازر  حبقهم 

اإليرانية الشيعية حتت ذريعة )اي لثارات احلسني(.
مقدراهتا  يف  يتحكم  من  وهم  واألمريكي  والروسي  اإليراين  املستعمر  قبل  من  حمتلة  اليوم  سورية 
ومصريها، ويستنزف خرياهتا، والنظام احلاكم غري مهتم مبا حيدث لسوراي وللسوريني، جلًّ مهه احلفاظ 
على كرسيه وامسه كرئيس حىت لو بقي يف منصب فخري، مسلوب اإلرادة واتبعاً ومنفذاً ملا أيمره 

احملتل به.
ما جيري يف سوراي على مأساويته سيسقط االستبداد بكل أشكاله، وستكون سوراي مصدراً إلشعاع 

حضاري جديد يغري مسار األحداث يف منطقتنا والعامل. 
الثورة السورية بعد انتصارها ستواكب احلداثة واحلضارة وحتافظ على حرية االنسان وكرامته، سينتهي 

بعدها االستبداد جبميع أشكاله.
ال أعتقد أن هناك قهراً مرَّ ابلبشرية يعادل هذا القهر الذي يهيمن على صدور السوريني، ولكننا 
على يقني أنه لو أمجع العامل حبكامه وبكامل أسلحته وجيوشه إلبقاء القاتل بشار األسد فسيفشلون.
النصر يقنٌي اثبت ال يتزحزح، وال بدَّ لثورة احلرية والكرامة أن تنتصَر مهما طال الزمن، وسيسقط 
نظام القتل واالحتاللني الروسي واإليراين، وكافة ميليشياته الطائفية وعلى رأسها حزب هللا اإلرهايب 

وسيسقط معهم كل أمراء احلرب الذين سرقوا ثورتنا.
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بينما تقرتب الثورة السورية من إمتام عامها العاشر. وحيث تؤكد مجوع 
الشعب السوري برمته، أن الثورة مستمرة وابقية ما بقيت يف جوانية 
هذا الشعب العظيم تلك الروح الي عر هبا ومن خاهلا ووقف يف 
أواسط شهر آذار/مارس 2011 ليعلن أن كفاان ذاًل وهوااًن، وألن 
الشعب السوري ال يذل، وال نسمح ابستمرار انتهاك حرماته، وأن 
إعادة متوضع جديد ألزمان أخرى  والغاية، حنو  اهلدف  احلرية هي 
األسدي، ومن أجل كنس  والقهر  العسف  قادمة وخالية من  البد 

السلطة/ العصابة األسدية ودورها الوظيفي املشؤوم.
يف هذه الذكرى نتوجه إىل لفيف من السورين، وأهل الثورة، لنقف 
الثورة، ضمن  هذه  انتصار  مستقبل  يرون  وكيف  اآلراء،  بعض  مع 
سياقات متعثرة وختٍل معومل عن الشعب السوري وثورته، وهل مازال 
األمل معقوًدا ومتجسًدا يف املخيال، وصواًل إىل دولة العدل واحلرية 

واحلق والقانون.
قال  الشامي  أمن  حممد  الكاتب 
مسيت  انطاقتها  منذ  إلشراق:« 
صدحت  أن  ومنذ  اليتيمة؛  ابلثورة 
لنا  ما  هللا  »اي  اندت:  احلناجر 
غرك«. إذن، من اللحظات األوىل 
يدخل  أنه  الشعب  أدرك  للوالدة 
معركة احلرية وحيداً وسيبقى كذلك، 
وخيوضها وهو أعزل من كل ساح 
إال من ساح اليقن، اليقن ابلنصر. وإذا اتبعنا املواقف الدولية على 
مدار السنوات املاضية سنكتشف أهنا مرت أبطوار عدة منها طور 
الايقن من التبعات امللتبسة، مث طور التشكيك حبواملها وروافعها، 
لينتقل بعدها إىل طور اخلوف من األسلمة، لينتهي بطور احلرب غر 
اليقن  لتمييعها. وابلتايل صب جل االهتمام على قتل هذا  املعلنة 
وبعثرة أدواته وحمق حمركاته ودوافعه. ورمبا علينا أن نعرتف، ولو من 
التوجه من خال  هذا  إجناح  اجلميع ساهم يف  أن  الشفافية،  ابب 
التشرذم واالنقسام بناء على إيديولوجيات دينية أو سياسية أو إثنية 
به  الذي يفرتض االعتصام  الوطين  اجلامع  أو حىت مناطقية وإمهال 
له  ليس  من  األمر  توىل  أن  بلة  الطن  وزاد   « أضاف  مث  إابهنا.« 
أبهل نتيجة الفراغ الذي خلفه انكفاء املؤهلن لقيادة هذه املرحلة 
الفارقة ألسباب شىت ليس أقلها حالة الايقن تلك الي انسحب 

هبا  التنبؤ  على  الثقيلة  بظاهلا  وأرخت  املواقف  قراءة  على  أتثرها 
واإلعداد هلا، وليس أعظمها هتافت اجلميع لرسم مامح اليوم الثاين 
كما أمسوه فيما اليوم األول ما زال ملتبس املامح. مل منتلك أدوات 
الفعل السياسي النعدام التجربة الرتاكمية واخلرة الازمة بداية، وأبننا 
الوطين  القرار  بتسليم  رضينا  يوم  الحقاً  امتاكها  فكرة  عن  ختلينا 
لآلخرين وحتولنا إىل جمرد متفرجن على مستقبلنا وكيف يفصلونه لنا. 
والسرتجاع الفعل، فلنبدأ من التسمية واستبدال كلمة معارضة بكلمة 
وانتقاء  املؤسسات  لبناء  الصفة  هذه  دالالت  هبدي  والعمل  ثورة 
الفاعلن ورسم املسارات، وعندها سيغدو احلديث خمتلف املفردات 

ليصبح الايقن يقيناً.« 
املعارض  والباحث  الكاتب  أما 
جيري  ما  فقال:« كل  زريق  موفق 
اآلن هو إشغال وتقطيع وقت سواء 
دستورية  أو  أستاان  أو  مفاوضات 
وكل ذلك خارج قرار األمم املتحدة 
ينفذ،  لن  القرار  هذا  2254حىت 
وفقا للمعطيات على األرض، ووفق 
املعطيات الدولية، لسنا يف تعثر بل 
يف مجود، وال يوجد حل سياسي يتفق مع أهداف الثورة حالًيا، هناك 
لتنفيذ تسوية سياسية  الروسي  األمركي  التفاهم  تنتظر  إدارة لألزمة 
إذا حصلت مفاجأة ما، وجيب على قوى  إال  وليس حًا سياسًيا 
الثورة عدم االنتظار، بل تكثيف كل اجلهود لبناء كتلة وطنية ثورية 
عريضة، تقاوم التسوايت القادمة على حساب أهداف الثورة. بغر 

ذلك ال أمل لنا«.
من جهته فقد أكد الناشط والكاتب 
الغوش أهنا » أايم ومتضي،  يوسف 
الثورة  انطاقة  على  سنوات  عشر 
يتوقع  يكن  مل  البدء  ففي  السورية 
والكرامة  طالبوا ابحلرية  الذين  الثوار 
نظامهم  بطبيعة  معرفتهم  رغم 
هذا  كل  سيمضي  أنه  اإلرهابية. 
الوقت وهبذه التضحيات الكبرة يف 
أعداد الشهداء واملعتقلن ويف عظيم الدمار والتهجر. ومازال النظام 

الذي اثروا عليه قائًما ويضاف إليه العديد من االحتاالت مع اهنيار 
شبه اتم للمجتمع واألرض السورين. أسباب كثرة داخلية وخارجية 
النظام  بطبيعة  تتعلق  بنيوية  منها  إليه.  وصلت  ملا  الباد  أوصلت 
والتجربة  اخلرة  ضعف  ومنها  الوحشية  وانفراديته  األمنية  الطائفية 
عليه.  والثائرين  املعارضن  بن  وصراعات  انقسامات  من  ومؤداها 
وكذلك جدية داعمي النظام وانتظامهم. وأيًضا الصراع على النفوذ 
والرتاخي وتغر األولوايت ملا مسي »أبصدقاء الشعب السوري«. مث 
قال » الثورة السورية بقواها وبعد سلسلة الرتاجعات املأساوية تبدو 
من  مزمنة كغرها  قضية  إىل  تتحول  أن  وميكن  طرق.  مفرتق  على 
القضااي الي مل جتد حًا لتظل يف أدىن سلم اهتمام اجملتمع الدويل 
أو إضافة تداعيات كارثية جديدة مثل ازدايد معدالت الفقر والعجز 
وتثبيت مناطق النفوذ مع نضوج وقائع التقسيم وتضاعف عمليات 
التطهر  والتجنيس الطائفي والعرقي وتثبيت القوى احمللية واخلارجية 
وحماسبة  واملهجرين  املعتقلن  قضية  لتغدو  األرض  على  املهيمنة 
اجملرمن من القضااي املنسية أو تستجمع قوى الثورة املخلصة إرادهتا 
إبنضاج جتارهبا وتفعيل كفاءاهتا يف توحيد قواها السياسية والعسكرية 
الثورة وأهدافها يف  واحلكومية واجملتمعية واملادية على أسس مبادئ 
جتاوز  على  هذا  لينعكس كل  الدميوقراطي  الوطين  املشروع  سياق 
الرتاجعات واليأس العام ولتعزيز صابة اجملتمع الثائر وقواه احلية وملزيد 
من إضعاف النظام وإذكاء تناقضاته وتعزيز حماصرته سياسًيا وماداًي 
وأخاقًيا وقانونًيا عر القوى الذاتية  املتنامية للثورة مع بناء وتنسيق 
لعاقات مصلحية مستقلة ومتنوعة مع الفاعلن اإلقليمين والدولين 

مبا يفيد تطلعات شعبنا حنو التغير واحلرية والعدالة واالستقال«.
الكاريكاتر  ورسام  الناشط  أما 
فقال:  سعدو  أمن  حممد  السوري 
بعيد  املعلوم  ابملفهوم  النصر  لعل   «
املنال بل من غر املنطقي التكلم عن 
الثوابت  هكذا نصر. واحملافظة على 
العقل  يف  والدميوقراطية  الوطنية 
التمسك  على  واحلث  اجلماهري 
هبا هو الذي ميكن أن يكون احملرك 
ولعل  ثورتنا.  أجله  قامت من  الذي  اهلدف  الدفع ابجتاه  الستمرار 

احلفاظ على روح الثورة أقصى األمنيات املمكنة اليوم«.

ت
ي _ تقارير وتحقيقا

س
سيا

م ال
س

لق

رئيس القسم السياسي

عن مستقبلية الثورة السورية

أحمد مظهر سعدو 

حممد أمني الشامي

موفق زريق 

يوسف الغوش
حممد أمني سعدو
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ت
مقاال

تســببت احلــرب الســورية املســتمرة منــذ ســنوات، والقصــف املتكــرر مــن قبــل نظــام 
معظمهــن صعوابت  وتواجــه  إدلــب،  يف  األرامــل  أعداد  بتزايــد  وحلفائــه،  األســد 
فقــد  بعــد  وأحزاهنــن  وهمومهــن  آالمهــن  مــن  تضاعف  مجة  واقتصادية  اجتماعية 

احلياة. شريــك 
إدلب،  األرامل يف  النساء  تواجه  الي  التحدايت  أهم  املعيشية  الصعوابت  وتعــد 
بســبب فقــد الســند واملعيــل وموجــة الغــاء، وقلــة املساعدات اإلغاثيــة، وشــح فــرص 

العمــل. 
أم صــاح )41 عامــاً( مــن مدينــة ســراقب، فقــدت زوجهــا بغــارة حربيــة منــذ عــام 
2019، ووقــع علــى عاتقهــا تربيــة أبنائهــا الســبعة، وعــن ذلــك تتحــدث إلشــراق 
بقوهلــا: »قلمــا جتد املرأة من يعيلها بعد وفاة زوجها، سواء من أقرابء زوجها أو 
أقرابئها، ألن األوضاع العامة سيئة، والغاءء الفاحش جعل اجلميع ينشغل بتأمن 
املعوانت  بعض  من  إال  ومنسيات  أمثايل مهمشات  لعائلته، وهذا جيعل  يلزم  ما 

اإلغاثية القليلة مــن هنا وهناك.
تضطــر أم صــاح إلرســال اثنــن مــن أبنائهــا، ومهــا أبعمــار 14 -15 للعمــل يف 

مطعــم، لاســتفادة مــن األجــر اليومــي الــذي حيصــان عليــه.
الكثــر مــن النســاء اللــوايت فقــدن الســند واملعيــل مل يستســلمن لواقعهــن، وفضلــن 
العمــل أبجــور زهيــدة لإلنفــاق علــى أبنائهــن، وعــدم مــد يــد احلاجــة والعــوز لآلخريــن 

.
خدجيــة احملمــد )35 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، فقــدت زوجهــا منــذ مخــس ســنوات، 
تضطــر للعمــل يف الورشــات الزراعيــة للحصــول علــى أجــر يومــي، ابلــكاد يكفيهــا مــع 
ابنتهــا الوحيــدة لتأمــن قــوت يومهــم، وعــن ذلــك تقــول: »أعمــل مــع حــوايل عشــرين 

امــرأة أخــرى يف الزراعــة، ويشــمل عملنــا التعشــيب والقطــاف والشــتل واحلصــاد .«
وتبــن احملمــد أن عملهــا اليومــي يبــدأ مــن الصبــاح الباكــر حــىت املســاء، مقابــل أجــر 

زهيــد ال يتعــدى 4500 لــرة ســورية يوميــاً، ولكنهــا تبقــى أفضــل مــن الشــيء ألن 
»وضعهــا دون عمــل ســيكون أســوأ بكثــر« حبســب تعبرهــا .

أمــا أم ســليم )40 عامــاً( مــن بلــدة حربنــوش بريــف إدلــب الشــمايل، فقــد أسســت 
عملهــا اخلــاص بعــد وفــاة زوجهــا، وهــو عبــارة عــن صناعــة األلبــان واألجبــان مبســاعدة 
بناهتــا داخــل املنــزل، وعــن ذلــك تقــول: »اجللــوس وانتظــار اهلبــات والصدقــات ال 
جيــدي وال يغــين مــن جــوع، لذلــك قمــت بتأســيس عملــي اخلــاص، حيــث أمجــع 
كميــات كافيــة مــن احلليــب مــن البلــدة صباحــاً، وأقــوم مــع بنــايت الثاثــة بصناعــة 
األلبــان واألجبــان، وأقــوم بتســويقها يف الســوق احمللــي، مبســاعدة ابــين الــذي يعمــل 

يف حمــل بقالــة .«
وتبــن أم ســليم أهنــا تكســب مــن عملهــا مــردوداً جيــداً، يســاعدها مــع أبنائهــا علــى 

العيــش بكرامــة .
كمــا تواجــه املــرأة األرملــة األعــراف اجملتمعيــة الــي تنتقدهــا يف حــال اخلــروج املتكــرر 
مــن املنــزل للعمــل،  ويرصــد حتركاهتــا وفقــاً لعــادات وتقاليــد ابليــة ال ترحــم، وقــد 
تتعــرض لتحكــم العائلــة ويتــم التضييــق عليهــا ومنعهــا مــن العمــل، كذلــك يســتغل 
أصحــاب الــورش واملعامــل ظروفهــا الصعبــة، وقــد جتــر علــى الــزواج مــن رجــل حيمــل 

عنهــا مســؤولية تربيــة أبنائهــا .
ملــك األصــان)29 عامــاً( مــن بلــدة البــارة بريــف إدلــب الغــريب، وقعــت يف مشــاكل 
وخافــات مــع أهــل زوجهــا نتيجــة رفضهــا الــزواج مــن أخ زوجهــا، وعــن ذلــك تقــول: 
»نــذرت حيــايت لرتبيــة أطفــايل الثاثــة، ولــن أحرمهــم مــن حنــان األم بعــد أن أصبحــوا 

أيتــام األب .«
وتشــر إىل أن أحــد أخــوة زوجهــا طلبهــا للــزواج هبــدف تربيــة أوالد أخيــه، لكنهــا 
رفضــت عرضــه، وهــو مــا أوقعهــا خبافــات عديــدة مــع أهلهــا الذيــن يصــرون عليهــا 
للموافقــة، وأهــل زوجهــا الذيــن يهــددون أبخــذ األوالد حــىت ال يعيشــوا بعيديــن عــن 

أنظارهــم .«
كذلــك مســاح )25 عاماً(انزحــة مــن معــرة النعمــان إىل خميــم يف بلــدة أطمــة احلدوديــة 
مــع تركيــا مشــال ســورية، تشــعر أبهنــا تعيــش داخــل ســجن، وخاصــة بعــد أن منعهــا 
أهلهــا مــن العمــل حبجــة أهنــا أصبحــت »صيــد ســهل« يف اجملتمــع، وعــن ذلــك تقــول: 
»فقــدت زوجــي منــذ ســنتن يف ســجون النظــام، وحظيــت بفرصــة عمــل يف عيــادة 
طبيــة لإلنفــاق علــى طفلــّي، لكــن أهلــي عارضــوا بشــدة، حــىت ال يصبحــوا حديــث 

النــاس يف اجملتمــع  .«
وتبــن أن أهلهــا يصــرون علــى تزوجيهــا مــن أول خاطــب هلــا ليتخلصــوا مــن نفقاهتــا 
وأعبائهــا، وعــن ذلــك تقــول: »ال حيــق لألرملــة يف جمتمعنــا أن تقــرر مصرهــا، وعلــى 
اجلميــع التدخــل بــكل تفاصيــل حياهتــا، بــداًل مــن الوقــوف إىل جانبهــا وتقــدمي الدعــم 

واملســاندة لــرتيب أبناءهــا بكرامــة .«
وتؤكــد مســاح أن معــاانة النســاء األرامــل تــزداد مــع قســوة النــزوح، ليكــن يف مواجهــة 
أعبــاء جديــدة تتمثــل بفقــدان منازهلــن، ومصــادر أرزاقهــن، وضــرورة أتمــن املــأوى 

والســكن اآلمــن .
حبســب إحصائيــة لفريــق منســقو االســتجابة العامــل يف الشــمال الســوري فقــد بلــغ 
عــدد األرامــل يف مناطــق مشــال غــريب ســورية، 46892 أرملــة حــىت أواخــر شــهر 
كانــون األول/ديســمر املاضــي، وتشــهد أعدادهــن ارتفاعــاً ملحوظــاً جــراء محــات 

التصعيــد املســتمرة للنظــام وروســيا علــى الشــمال الســوري.
تواجــه أرامــل احلــرب مصائرهــن وحيــدات يف ظــل ظــروف مأســاوية يف غايــة التعقيــد، 
حيــث يبــدأ صــراع األرملــة مــع األهــل واألقــارب واجملتمــع، وال يــكاد ينتهــي مــع كيفيــة 
احلصــول علــى لقمــة العيــش الــي تكفيهــا العــوز واحلاجــة، ليجــدن أنفســهن يف مهــّب 
الريــح مــع أطفــال أيتــام، يواجهــن صعوبــة احلصــول علــى متطلبــات احليــاة يف جمتمــع 

حتكمــه عــادات وتقاليــد ال ترحــم.

سونيا العلي

أرامل الحرب.. 
وحيدات في مواجهة مصاعب الحياة

كاتبة وصحافية سورية

تلــك املنطقــة مــن العــامل الــي ال ختلــو نشــرة أخبــار يف أي حمطــة تلفزيونيــة عامليــة 
مــن ذكــر خــر يتعلــق ابلشــرق األوســط، والختلــو جريــدة وال راديــو واملركــز 
السياســي واالســرتاتيجي يعتــر متميــز إن كان لــه نصيــب ممــا يتعلــق ابلشــرق 

األوســط.
فهــذه املنطقــة احلساســة للغايــة وهــي منطقــة الشــرق األوســط تقــع يف منطقــة 
واقتصــادايً، والــي مبوجبهــا أصبحــت ذات  وأمنيــاً وسياســياً  مهمــة حضــارايً 
أمهيــة جيو-إســرتاتيجية نظــراً لــدور هــذه املنطقــة يف حركــة السياســة العامليــة 
أتثــراً وأتثــراً حبكــم مــا مييزهــا مــن خصائــص، فاألمهيــة اجليو-اســرتاتيجية ملنطقــة 
الشــرق األوســط والــي تنبــع مــن األمهيــة اجلغرافيــة واحلضاريــة للمنطقــة وخاصــة 
األمهيــة االقتصاديــة، وهــذا مــا جعــل السياســة اخلارجيــة للــدول الكــرى نشــيطة 
اجتاههــا نظــراً لكوهنــا رهــاانً أساســياً ابلنســبة ملســتقبل حتقيقهــا ملصاحلهــا وزايدة 

قوهتــا.
بدأذلكفــور ســقوط الدولــة العثمانيــة حيــث ســارعت الــدول األوربيــة القتســام 
خــال  مــن  ســواء  األوســط،  ابلشــرق  اليــوم  تعــرف  الــي  اجلغرافيــة  املناطــق 
االحتــال أو االنتــداب، وبعــد اكتشــاف النفــط يف منطقــة الشــرق األوســط 
ازدادت األمهيــة اجليوسياســية هلــا خاصــة كوهنــا ذات أمهيــة ليــس فقــط نتيجــة 
االســرتاتيجي  للمــورد  أيضــاً  ولكــن  الدوليــة،  التجــارة  عبــور  وممــرات  موقعهــا 
الــذي حتتويــه بكميــات كبــرة جــداً إذ يصــل احتياطــي النفــط يف منطقــة الشــرق 

األوســط إىل ثلثــي احتياطــي النفــط العاملــي.
ويف أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة، كتــب الباحــث واألكادميي)لويسفرتشــلنغ( 
األمهيــة  علــى  فيــه  أكــد  األدىن  الشــرق  يف  احللفــاء  إســرتاتيجية  عــن  حبثــاً 

اإلســرتاتيجية للشــرق األدىن فقال: )إن منطقة الشــرق األدىن الي تقع جنويب 
اجلبهــة الروســية الطويلــة، وشــرقي ســاحات املعــارك الصحراويــة يف ليبيــا، وغــريب 
منطقــة الصــراع الشاســعة يف القســم اجلنــويب الشــرقي مــن آســيا حتتــل اليــوم مركــزاً 
رئيســياً يف اســرتاتيجية العامليــة، فــإن طــرق النقــل خترتقهــا بــراً وحبــراً. ممــا يوفــر 
نقــل اجليــوش أيًضــا واملعــدات مــن جبهــة إىل أخــرى، فمــا خترتقهــا أيضــاً طــرق 
املواصــات الــي تضمــن تنســيق العمليــات املختلفــة جليــوش احللفــاء، ولــذا فــان 

منطقــة الشــرق األدىن تعتــر حجــر الزاويــة يف خطــط احللفــاء الدفاعيــة( 
وإن جمــرى احلــرب قــد أظهــر لنــا بوضــوح أمهيــة الشــرق األوســط ابلنســبة إىل 
املصــاحل الريطانيــة، وفضــًا عــن هــذا فإننــا قــد تعلمنــا أن بلــدان املشــرق ، وال 
ســيما لبنــان مــن أعظــم املناطــق احليويــة، فــان أمهيتهــا ابلنســبة إلينــا ال تقتصــر 
علــى كوهنــا مناطــق تقــع علــى خطــوط مواصاتنــا إىل الشــرق، ولكــن أصبــح 
مــن الواضــح جــداً أنــه لــو متركــزت قــوة جويــة كبــرة جويــة كبــرة ألعدائنــا مــن 
قاذفــات قنابــل يف اجلبــال املنيعــة الواقعــة يف سلســلي جبــال لبنــان الغربيــة منهمــا 
والشــرقية )ومــع مجيــع إمــكاانت حتصينهــا القويــة، تســتطيع الســيطرة فــوراً علــى 

قنــاة الســويس، وعلــى حقــول البــرتول يف كركــوك وخطــوط األانبيــب(
هــذا مــا أكــد عليــه أحــد السياســين الريطانيــن ســنة 1976 حينمــا قــال: 
ميــزان اخلطــر بــدأ يرفــع رأســه مــدداً يف لبنــان ألن لبنــان هــو املفتــاح الرئيســي 
ملنطقــة الشــرق األوســط( وهــذا مــا أكــد عليــه قائــد إحــدى حامــات الطائــرات 
األمركيــة” االســتقال” لــدى زايرة حاملتــه إىل بــروت يف 1982.بقولــه: 
)مــن هــذا املــكان نســتطيع أن نراقــب حتــركات اجليــوش حــىت احلــدود املصريــة.
األوســط  الشــرق  فيقــول:  األوســط  الشــرق  عــن  هنــري كســينجر  ويتحــدث 

املتجهمــة خــرج  مــن رحــم جغرافيتــه  الكــرى،  العــامل  أداين  مــن  ثاثــة  مهــد 
الباديــة  آفاقهــا  راايت طموحــات كونيــة شــاملة، عــر  األنبيــاء رافعــن عاليــاً 
بــا حــدود، ُشــيدت امراطــورايت وســقطت.وما مــن صيغــة مــن صيــغ النظــام 
الداخلــي )الوطين-القومــي( والــدويل إال وقــد كان موجــوداً هنــا مث مــا لبــث أن 
جــرى رفضــه يف وقــت آخــر. مث يقــول: ســيبقى اإلقليــم مشــدوداً ابلتنــاوب حنــو 

االلتحــاق بركــب األســرة العامليــة والكفــاح ضدهــا.
إىل  يذهبــون  ال  إهنــم  نيكســون،  ريتشــارد  األســبق  األمركــي  الرئيــس  يقــول 
خــارج الــوالايت املتحــدة دفاعــاً عــن الدميقراطيــة أو الشــرعية الدوليــة أو حملاربــة 
متــس مصاحلنــا  نســمح أبن  لــن  هنــاك ألننــا  بــل »نذهــب إىل  الدكتاتوريــة، 
النفــط،  محايــة  يف  أوســطية  الشــرق  االســرتاتيجية  املصــاحل  احليوية«.فتتمثــل 

املنطقــة، واحلفــاظ علــى »إســرائيل« ومحايــة نفوذهــا يف 
والناظــر اليــوم إىل الشــرق األوســط الســيما مــع انطاقــة ثــورات الربيــع العــريب، 
سياســياً  بــه  يهتــم  وليــس  األوســط،  الشــرق  يف  جيــري  مــا  يتابــع  العــامل  وكل 
أو إعاميــاً فقــط، بــل متركــز جيــوش دول جملــس األمــن اخلمســة يف الشــرق 
األوســط ويف ســورية، فضــًا عــن قــوى أخــرى ختــوض صراعــاً يتعلــق أبمنهــا 
القومــي كرتكيــا واململكــة العربيــة الســعودية يف اليمــن، ودول تســعى للتدخــل 
ومد النفوذ كإيران، فأمهية الشــرق األوســط اجليواســرتاتيجية وثرواته هي ســبب 
للجغرافيــة والســلطة وحماولــة  والتدافــع واالختطــاف  الرتكيــز  هــذا  رئيســي يف 
التأثــر علــى الدميغرافيــة الســكانية، وإذا كانــت شــعوب العــامل حتتــاج إىل جهــد 
بقــدٍر مــا للنهــوض والتحــرر، ففــي الشــرق األوســط حتتــاج أن يكــون اجلهــد 

مركبًــا ومضاعًفــا لتحقيــق ذلــك.

د- زكريا مالحفجي

الشرق األوسط عين العالم
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منــذ عــدة أايم، وحتديــداً يف الثــاين والعشــرين مــن شــهر شــباط هلــذا العــام، 
يكــون قــد مــرَّ علــى ذكــرى الوحــدة الســورية املصريــة ثاثــة وســتون عامــاً وهــي 
أاثرت  وقــد  احلديــث.  العصــر  يف  عربيــن  بلديــن  بــن  وحدويــة  جتربــة  أول 
الوحــدة لــدى قيامهــا فرحــة كــرى يف البلديــن املذكوريــن، ورمبــا يف دنيــا العــرب 
كلهــا، ملــا حتملــه مــن مغــازَي سياســية عميقــة توحــي مبســتقبل واعــد للتيــار 
القومــي العــريب الــذي أخــذت معاملــه تــرز وتتشــكل يف أواخــر القــرن التاســع 
عشــر وأوائــل القــرن العشــرين يف كل مــن لبنــان وســورية ومصــر والعــراق يف 
الدرجــة األوىل حــىت إن احلركــة الــي قــام هبــا الشــريف حســن ســليل األســرة 
الثــورة  عليهــا  أطلــق  العثمانيــة  الدولــة  تفــكك  لــدى  عــام 1916  اهلامشيــة 
العربيــة! وهــي لــو اســتمرت، دون خيانــة اإلنكليــز، لكانــت قــد غــرت وجــه 
املنطقــة، كمــا أنَّ فرحــة الوحــدة مل تــدم ســوى ثــاث ســنوات ونصــف الســنة 
تقريبــاً فمــن 22 شــباط/فراير 1958 إىل 28 أيلول/ســبتمر 1961 اتريــخ 
االنقــاب االنفصــايل الــذي وقــع علــى وثيقتــه السياســيون الســوريون، وأغلبهــم 
ممــن ســعى إىل تلــك الوحــدة مــع جمموعــة الضبــاط البعثيــن لــدى الرئيــس عبــد 
الناصــر راجــن إايه قبــول الوحــدة، ومنهــم مــن تعلــل ابخلطــر الشــيوعي الداهــم، 
الــي عرفــت  بعــد حــرب 1956  عربيــاً  بــرز زعيمــاً  قــد  الناصــر  وكان عبــد 
ابلعــدوان الثاثــي، وضمَّــت حتالــف إنكلــرتا وفرنســا وإســرائيل إثــر نــزاع مصــري 
مــع أمــركا وانكلــرتا والبنــك الــدويل مــا دفعــه إىل أتميــم قنــاة الســويس قبــل 
انتهــاء مــدة امتيازهــا الفرنســي. وتصــل القنــاة بــن أورواب وآســيا، موفــرة مخســة 
عشــر يومــاً حبــرايً علــى الســفن األوربيــة القادمــة عــر املتوســط، ويبلــغ طــول 
القنــاة 195 كيلــو مــرت وتســمح ابملــرور ذهــاابً وإايابً يف الوقــت نفســه. وكانــت 
مصــر قــد أنشــأهتا زمــن اخلديــوي حممــد ســعيد ابشــا، واســتغرق إنشــاؤها 10 
ســنوات )1859- 1869(، وقــد ســاهم يف عمليــة احلفــر مــا يقــرب مــن 
مليــون عامــل مصــري، مــات منهــم أكثــر مــن 120 ألــف أثنــاء عمليــة احلفــر 
نتيجــة اجلــوع والعطــش واألوبئــة واملعاملــة الســيئة. دشــنت القنــاة علــى زمــن 
اخلديوي إمساعيل ابشــا، وتعطي القناة إيراداً ســنوايً ما يقارب من مخســة إىل 
ســتة مليــارات مــن الــدوالرات. وتفكــر إســرائيل اليــوم حبفــر قنــاة موازيــة بتمويــل 

إمــارايت بعــد عمليــة التطبيــع الــي جــرت خــال الشــهرين املاضيــن. 

قــد ســعى  البعــث  العربيــة األوىل ألقــول إذا كان  الوحــدة  أعــود إىل ذكــرى 
إىل إقامتهــا خوفــاً مــن الشــيوعين أو طمعــاً حبكــم ســورية فهــو الــذي أهناهــا 
ابســتغاله حركــة االنفصــال الــي مل تــدم أكثــر مــن ســنة ومخســة أشــهر، حــن 
قــام عــدد مــن الضبــاط البعثيــن مــع عــدد مــن الضبــاط الوحدويــن ابنقــاب 
يف الثامــن مــن آذار/مــارس عــام 1963 حتــت هــدف إعــادة الوحــدة إىل مــا 
علــى عودهتــا كالقــول  البعثيــن أخــذوا يضعــون شــروطاً  كانــت عليــه لكــنَّ 
ابلوحــدة املدروســة، وغــر ذلــك، إىل أن أبعــدوا الضبــاط الوحدويــن لينفــردوا 
ابحلكم، مث لتأيت حركة 23 شــباط/فراير 1966 اليســارية، وليدب اخلاف 
يف صفوف البعث بن مين ويســار أو عســكر ومدنين وخصوصاً بعد هزمية 
حزيــران1967 ونذكــر للتاريــخ أن حركــة شــباط قدمــت لســورية أكثــر مــن أيــة 
دولــة جــاءت بعــد عــام 1958 إذ بــدأت مرحلــة جديــدة مــن التنميــة بعــد أن 
انقطعت حباهلا، وتبدلت سبلها، واختلف النهج االقتصادي فمن الرأمسالية 
الوطنيــة الصاعــدة قبــل 1958 إىل احلــال الضبابيــة بعــد انقــاب 8 آذار/

مــارس إىل حركــة 23 شــباط/فراير حــن توجــه قادهتــا إىل االحتــاد الســوفيايت 
أوائــل نيســان/ابريل 1966  واالتفــاق علــى عــدة مشــاريع اقتصاديــة مهمــة 
كانــت قيــد التفكــر بعــد االســتقال، )ســد الفــرات واإلصــاح الزراعــي، 
ومعمــل الســماد اآلزويت واســتخراج الفوســفات، وســكة احلديــد الــي ربطــت 
اجلهــات الســورية بعضهــا ببعــض( فوضعــت بذلــك ســورية علــى عتبــة مرحلــة 
جديــدة لكــن الشــباطين مل يــروا أيضــاً غــر أنفســهم، مــن بــن القــوى السياســية 
املوجــودة آنــذاك قــدرة علــى حكــم ســورية. ليــأيت بعدئــذ حافــظ األســد ابنقابــه 
يف 16 تشــرين الثاين عام 1970 وميارس فردية مطلقة وليقطع خيط مســار 
تلــك املرحلــة حبيازتــه علــى الســلطة وإفســادها بتســليط العســكر واألمــن علــى 
شــعبها وثرواتــه وليمركــز السياســة واالقتصــاد واملــال واإلعــام يف يــده إخضاعــاً 
للمجتمــع، وليــأيت ابنــه لينهــي ســورية ملئــة ســنة قادمــة بتدمرهــا وهتجــر أهلهــا 
مــن رعونــة واســتبداد وتفاقــم فســاد! وليجعــل منهــا جمــال نفــوذ بــن عــدد مــن 

الــدول، مــا قــد يــؤدي إىل تقســيمها.
بعــد هــذه اجلولــة العامــة يف بعــض املناخــات الــي أحاطــت ابلوحــدة فابــد مــن 
الذهــاب إىل رؤيــة مــا للوحــدة، ومــا عليهــا، وبغــض النظــر عــن تقييــم شــخص 

عبــد الناصــر ومــا يتمتــع بــه مــن وطنيــة صادقــة ونــزوع قومــي غــر مبــين علــى 
الشــعور ابلعظمــة، بــل هــو طمــوح لتوحيــد اجلهــود ومللمــة مــا يف أوطــان العــرب 
مــن ثــروات تكامليــة وخــرات وإمــكاانت بشــرية إن هــي اســتثمرت لغــدا فيهــا 

اجلميــع يف رغــد وقــوة وســام. 
واحلقيقة أن مرحلة عبد الناصر كانت صاعدة، إذ كانت املنطقة بعد احلرب 
العامليــة الثانيــة يف زمــن تنــازع اســتعماري خفــي. فقــد كان حــال االســتعمارْين 
الفرنســي واإلنكليــزي إىل أفــول بينمــا كانــت أمــركا يف ســعي ألخــذ مــكان 
الدولتــن العظميــْن، بينمــا كان االحتــاد الســوفيايت يبشــر حبيــاة جديــدة ويعــد 

الشــعوب املســتعَمرة واملســتقلة حديثــاً إبمكانيــة النهــوض والتقــدم. 
نضــوج  وينتظــران  مســتمران،  وغايــة  هــدف  الوحــدة  إن  أتكيــد  بعــد  أقــول 
الظــروف السياســية واالقتصاديــة عمومــاً وأوهلــا االنتهــاء مــن هــذه األنظمــة 
الشــمولية الــي تــؤدي بشــقيها، العســكري والقبلــي، إىل إعاقــة النهــوض ابجتــاه 
التنميــة  مــن  أســس  علــى  يكــون  أن  الــي البــد  والقوميــة  الوطنيــة  املهمــات 
الشــاملة الــي تواكــب روح العصــر أبدواتــه ووســائله مــن علــوم وتكنولوجيــا 

التطــور. رفيعــي 
وأخــراً ميكــن القــول: إن الفرديــة الــي تثــق حباشــية األقربــن وأصحــاب املصــاحل 
تتجــاوز صــدق النــوااي، وتفتــك ابملبــادئ. وهــذا مــا كشــفته حــرب تشــرين 
أعــدَّه  قــد  الناصــر  عبــد  مــا كان مجــال  الســادات  أنــور  فيهــا  اســتثمر  الــي 
لغســل عــار هزميــة حزيران/يونيــو! ومــن هنــا أيضــاً ميكــن رؤيــة مســألة حــّل 
األحــزاب وإجيــاد حــزب بديــل ينطــق ابســم الدولــة قــد يفســح يف اجملــال لتســلل 
النفعيــن واالنتهازيــن إليــه. ولعلــي أذكِّــر أبن عبــد الناصــر نفســه قــد انتقــد 
مســألة حــل األحــزاب، وحــاول يف وقــت متأخــر مــن حياتــه أن يعيــد تشــكيل 
االحتــاد االشــرتاكي معتمــداً علــى خالــد حميــي الديــن وعلــي صــري وســوامها 
مــن الوطنيــن اليســارين الذيــن أول مــن ختلــص منهــم الســادات وهــم الذيــن 
واجهــوا ارتــداده. وقــد لعــب الســادات علــى مســألة تــوق بعــض املصريــن إىل 
نــوع مــن االنفــراج. كذلــك فــإن حكومــات القبائــل العربيــة الــي كانــت تكــره 
عبــد الناصــر وخطــه الوطــين، وختشــى علــى وجودهــا قــد مكنــت للســادات 

وملــن جــاء بعــده.

محمود الوهب

ذكريات شباطية

كاتب سوري

حيصل كثرًا أن ننجر إىل اختاذ مواقف حدية – ابملعى اإلجيايب - جتاه شخصية 
أو رمز أو تيار انل إعجابنا وآمنا مبشروعه أو أسلوب خطابه أو سلوكه جتاه قضية 
ما فنتصدر للدفاع عن كل تصرفاته وأفكاره والبحث عن ترير هلا، مبا يف ذلك 
تلك الي نشعر يف أعماقنا أهنا ليست صوااًب أو على األقل يف النفس منها شيء.
وحيصل كثرًا أن ننجر إىل اختاذ مواقف حدية – ابملعى السليب – جتاه شخصية أو 
رمز أو تيار خالف مشروعنا أو عاداتنا أو أسلوب تفكران فنتصدر للتهجم على 
كل ما يصدر عنه من تصرحيات أو أفكار أو تصرفات، مبا يف ذلك تلك الي نشعر 
يف أعماقنا أهنا أقرب للصواب وأحيااًن أكثر انسجاًما مع توجهنا يف تلك املسألة.

الي  الشخصيات  بعض  عن  احلديث  سياق  يف  أمامي كثرًا  املشهد  هذا  يتكرر 
كان هلا مواقف سياسية أو فكرية أو سلوكية غر موفقة أو خاطئة أو أحياان كارثية 
ابملعى احلريف للكلمة. والنتيجة أن يتم رفض أي موقف أو طرح أو سلوك يصدر 
أنكر  ال  ومفيًدا.  لو كان صوااًب  أخرى حىت  الشخصيات يف جماالت  تلك  عن 
أنتجت كوارث  أو فكرية –  الشخصيات كان هلا مواقف – سياسية  أن بعض 
اجتماعية أو ثقافية أو ميدانية ال ميكن تريرها، دفع مثنها جمتمع أبكمله، األمر 
الذي أحدث حاجزًا نفسًيا مينع االنسان الذي أتذى بشخصه أو جمتمعه نتيجة 
لتلك املواقف من جمرد السماع هلذه الشخصيات أو النظر إليها فضًا عن تقدير 
بعض مواقفها أو تصويبها، وهذا سلوك له ما يرره. إذ يصعب على من قتل أهله 
أو هدم بيته أو اعتقل أبناؤه أو دمرت مدينته أن يقبل النصح أو الوعظ ممن أجاز 
بقراره أو فتواه تلك اجلرائم. لكن تعداد الشخصيات الي ينطبق عليها مثل تلك 
احلال قليلة جًدا وتشكل استثناء ال حيق لنا أن نعممه على كل من خالفنا برأي 

أو تصرف أو مسار.
إهنا الثنائية امللغومة.. أبيض- أسود أو شيطان- ماك. تلك الثنائية اللعينة الي 
تسيطر على مواقفنا وقراراتنا وختدم بطريقة ما رغباتنا الكامنة ابالنتقام من شخصية 
ختالفنا أو تتحكم بنا أو أحيااًن تتفوق علينا.. إهنا بدون شك ثنائية جمحفة على 

مستوى  على  األحيان  بعض  يف  ضرورية  رغم كوهنا  واألخاق،  املنطق  مستوى 
اإلجناز وحتقيق األهداف.

حنن حباجة إىل نزع مفهوم القدوة الكاملة – ما خا األنبياء - من أذهاننا. فكل 
ونرفض  ننتقدها  وأخطاء  سقطات  له  مسلكه  وحسن  شأنه  عا  مهما  إنسان 
اتباعه فيها دون أن يعين ذلك سقوطه من أعيننا أو جتاهل إجنازاته. وحنن حباجة 
يف الوقت نفسه إىل نزع مفهوم الشيطان البشري – ما خا بعض االستثناءات 
املذكورة أعاه – من أذهاننا. فكل إنسان مهما عظمت أخطاؤه وعمت شروره 
له ملسات ومواقف إنسانية نقبلها ونشيد هبا ونشجع عليها دون أن يعين ذلك 
للتمييز  النضج تؤهلنا  أننا وصلنا إىل مرحلة من  التعامي عن أخطائه. فاملفروض 

واالنتقاء والغربلة.
أهداف  لديها مشروع وتسعى حنو  املشكلة عندما تكون جزًء من جمموعة  ترز 
كبرة. أنت مضطر حينها أن تقبل خبطاب اجملموعة وتصنيفها لآلخرين وأدبياهتا 
الي غالًبا ما تصور عدوها هبيئة شيطان. إن كثرة اآلراء يف تلك احلالة واخلوض 
ابلتفاصيل – الي قد تكون صوااًب – ميكن أن تضعف من قوة اجملموعة وتعمل 

على تفكيك الكيان وتعرقل وصوله ألهدافه. يف مثل هذه احلالة أنت مضطر لتبين 
رأي اجلماعة خدمة ملشروعها – بعد فشلك بتصويب رأيها من الداخل -، أو 
االبتعاد عنها حتقيًقا لانسجام مع ذاتك وأفكارك. ستكون حينها أكثر أخاقًا 

ولكن أقل إجنازًا.
ال يوجد يف الوجود شيطان كامل وال ماك كامل. هناك دائًما مزيج منهما بنسب 

متفاوتة.
قد حتتاج أن تصبغ عدوك أو منافسك بصبغة الشيطان كي حتقق أهدافك، لكنك 

حباجة أحيااًن أن ترسم له صورة إنسان كي تقنع ذاتك وتنسجم مع أخاقك.   
قد نصادف شخصيات يطغى على صورهتا الداخلية والسلوكية اللون األبيض أو 
األسود لكنهم يشكلون االستثناء النادر. معظم ألوان ذواتنا متدرجة بينهما ومتأثرة 

يف درجة كثافتها ابجلو الذي تعيش فيه والبيئة الي حتيط هبا.
  ال بد أن منتلك هامش املخالفة ملن حنب واالنصاف ملن نكره. وال بد أن نتعلم 
مهارة اإلفادة من إجيابيات اآلخرين حىت لو كانوا أعداء لنا، وتصويب السلبيات 

حىت لو كانت من أقرب الناس إلينا.

    د- معتز محمد زين 

أبيض أسود

كاتب سوري
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مقاال

روج الكثر من الناشــطن- ومازالوا- أبن أمركا ســتتدخل لصاحل الثورة 
واملعارضــة يف ســورية وستســتمر ابلضغــط عليــه حلــن الضربــة القاضيــة!، 
الضغــط بــكل الســبل السياســية واالقتصاديــة وابلعقــوابت أيضــاً كجــزء 
مــن تلــك السياســات؛ لقــد نســي هــؤالء أو تناســوا أبن أمــركا هــي مــن 
تديــر املعركــة مــع الشــعب الســوري ومــع ابقــي الشــعوب العربيــة الثائــرة 
والســائرة حنــو احلريــة، وذلــك عــر أدواهتــا مــن حــكام حمليــن وإقليميــن 
ودوليــن ومبنظمــات دوليــة مــا كانــت إال ملســاعدة االســتبداد القاتــل، 
وكلهــم ينفــذون أجندهتــا كخــدم للسياســة الكونيــة الصهيونيــة- األمركيــة 
شــعبنا  انتصــار  منــع  عمــن  تغاضــوا  الناشــطن كــم  وهــؤالء  املشــرتكة، 
العســكري علــى نظــام الفاشــية واجلرميــة األســدي عــر منــع وصــول أي 
ســاح يواجــه آلــة القتــل والفتــك طيلــة املــدة الــي مضــت علــى انطــاق 
املظاهــرة األوىل بدمشــق يف 15 آذار/مــارس 2011 واملظاهــرة األوىل 

الــي انطلقــت يف درعــا بعــد ذلــك بثاثــة أايم.
إن مــن منــع حتقيــق أي نصــر عســكري انجــز للســورين هــو أمــركا، الــي 
كانــت والتــزال ختشــى تطبيــق احلريــة والدميقراطيــة يف ســورية عــر تســلم 
الشــعب واختيــار طريقــة حكمــه وحاكميــه، ال جنانــب الصــواب بذلــك، 
مع علمنا أبن سداً منيعاً ال ميكن اخرتاقه لبناء أداة متماسكة عسكرية 
أو مدنيــة قــادرة علــى متثيــل طموحــات شــعبنا، وإدارة الصــراع سياســياً 
يتــم إغــراق ســورية جبميــع اإلرهابيــن  وعســكرايً وبشــكل مســتقل؟ أمل 
يتــم  أمل  وصــوب؟  حــدٍب  مــن كل  ومتويلهــم  دينيــاً  املتطرفــة  والفصائــل 
إطــاق يــد إيــران وميليشــياهتا الطائفيــة قتــًا وختريبــاً يف ســورية بعــد إمتــام 
ختريبهــا للعــراق، ابلتنســيق مــع الــروس كحــذاء للراعــي األكــر: أمــركا؟

إن االســتثمار الكبــر للطغمــة اجملرمــة كان يف ختلــف البــى اجملتمعيــة يف 
ســورية، والــي كانــت مقدمــة لتخلــي أغلــب أبنــاء شــعبنا عــن املشــاركة 
املعارضــة  األحــزاب  الــذي أضعــف  األمــر  الثــورة،  قبــل  العــام  ابلشــأن 
اترخييــاً لتلــك الطغمــة وحزهبــا الفاشــي، وعنــد انطــاق الثــورة- جلملــة 
أســباب ابتــت معروفــة للقاصــي والــداين- تُــرك شــبابنا هنبــاً لتوجيهــات 
وإغــراءات دينيــة عبثيــة وماليــة موجهــة خليجيــاً بــكل دقــة مــن أمــركا، 
ممــا عــزز عــدم ثقــة هــؤالء الشــباب مبــن شــكل وعيهــم املعــارض وزرع 
يف نفوســهم روح التغيــر الوطــين الدميقراطــي عــر عقــود، ليتــم توظيــف 
كل ذلــك ضمــن نفــس األجنــدة الســلطوية بــذات اخلطــط اإلمرايليــة- 
أمركيــة وروســية- الــي رعــت االســتبداد منــذ مــا يزيــد عــن مخســن عامــاً، 
وهــي نفــس اخلطــط الــي مل ختــدم يومــاً إال الكيــان الصهيــوين وعاقاتــه 

مــع نظــام البعــث وطَغمــه العميلــة.
فمــن أصــر علــى اســتبدال مطالــب احلريــة والكرامــة والدميقراطيــة مبواجهــة 
صنــع أســدايً وإيرانيــاً برعايــة أمركيــة؟ إنــه ســؤال حييلنــا إىل 

ُ
اإلرهــاب امل

مــع  للتحقيــق  معتقاهتــم  ودخــل  ونظامهــم  أســد  آل  مــع  نســق  مــن 
عــن األرض األمركيــة، والــي  معتقلــي »غونتاانمــو« يف ســورية بعيــداً 
مسحــت بتوثيــق وشــائج العاقــات اإلرهابيــة بــن قائــدة اإلرهــاب العاملــي 
وأتباعهــا األســدين ومشــايعيهم مــن إيرانيــن وأفغــان قاعديــن وأقراهنــم.

كل ذلــك يضــاف حلجــم القتــل والتدمــر اهلائــل يف أرجــاء ســورية كلهــا، 
بعــد مشــروع التدمــر اإلجرامــي الــذي مت يف محــاه عــام 1982 إبشــراف 
أمركــي صهيــوين مــزدوج أيضــاً، ضمــن تغطيــة إعاميــة حرفــت األنظــار 
إىل لبنــان املتوافَــق علــى تدمــره حينهــا، أيضــاً، بــن الصهاينــة وأمــركا مــن 

جانــب وآل أســد وروســيا مــن جانــب آخــر.. فلمــاذا يســتغرب البعــض 
النظــام وســيدته  بــن  والعلنيــة  املســترتة  العاقــات  هــذه األايم، حجــم 

»إســرائيل« برعايــة روســية وموافقــة ضمنيــة إيرانيــة أمركيــة؟
فمــا الــذي بقــي مــن وســائل ملواجهــة كل ذلــك أمــام الســورين- يف 
ملنــع  فقــط  متاهــات دوليــة وضعــت  مــن  للخــروج  الداخــل واخلــارج- 
شــعوبنا مــن نيــل حقوقهــا وبنــاء مســتقبلها وحتقيــق وحدهتــا بوجــه كل 
الغيـــان الدوليــة واإلقليميــة الــي تنهــش ابجلســد العــريب عامــة والســوري 
علــى وجــه اخلصــوص؟ أمل يكــن كل ذلــك بعلــم وموافقــة الطغــم العرجبيــة 
الــدور  قــوة ابســتعادة  الطغــم وال  لتلــك  إلقنــاع شــعوبنا أبن ال حــول 
العــريب حلــل املشــكات والقضــااي الداخليــة أمــام أبــواٍب لطاملــا شــرعوها 
للتدخــل اخلارجــي والــدويل حــن انقضــوا مجيعــاً علــى العــراق مبشــاركة 
الدميقراطــي  الربيــع  لقمــع  مباركــة- روســية وصــواًل  بــل  إيرانيــة ومتنُّــع- 

العــريب؟
فيمــا جــرى يف  أننــا كســورين ال نتحمــل وزراً  يــدل علــى  فهــل هــذا 
ســورية؟ أم أن جــزءاً كبــراً مــن إمهــال واجــب النضــال مبواجهــة طغمــة 
اجلرمية والفســاد واإلفســاد األســدي اترخيياً هي الي جعلت من احلماية 
اإلمرايليــة هلــم والتمكــن مــن اغتيــال أحامنــا قبــل أجســادان ووطننــا هــي 
احلافــز للصهاينــة وحلفائهــم يف قمــع الثــورة والثــوار بعــد 2011؟ وهــل 
ميكــن جتــاوز األوهــام الكثــرة واملتاهــات- عنــد الغالبيــة مــن أبنــاء شــعبنا- 
بغــر اإلجابــة علــى األســئلة االســرتاتيجية بدقــة وموضوعيــة تؤكــد أن 
املســار مــازال طويــًا؟ وأن حتقيــق مصــاحل الــدول املتدخلــة واملتداخلــة 
ابلشــأن الســوري كانــت خلــف مســميات اللجنــة الدســتورية الفاشــلة 
ومســارات جنيف اخلبيثة مبا يف ذلك سلســلة األســتاانت والسوتشــيات 

الفارغــة إال مــن متريــر الوقــت ورُكــب قضيــة شــعبنا لغــر مــا يريــد؟
إن اخلــروج مــن ذلــك كلــه ســورايً لــن يكــون إال بوضــع إجــاابت صحيحــة 
علــى كل التســاؤالت الــي يتطلبهــا الواقــع الثــوري والوطــين العــام والعمــل 
يف ضوئهــا متهيــداً لقطــع طريــق ترشــح اجملــرم بشــار وحماكمتــه وتقدميــه 
أســد  آلل  اإلســرائيلية  اإليرانيــة  الروســية  الرســائل  عــن  بعيــداً  للعدالــة 
اجلواســيس وتعــومي وتلقيــح نظامــه الكــوروين اإلجرامــي هبــدااي ولقاحــات 
روســية صهيونيــة مشــبوهة ومكشــوفة وبطريقــة مشــاهبة لتمويــل نظــام 
»مخيــين« مبواجهــة العــراق وبصفقــات حملــور املمايعــة كلــه مــع الصهاينــة 

إبشــراف أمركــي وصمــت حذاءهــا الروســي.

عبد الباسط حمودة

على مشارف السنة العاشرة.. 
!
ً
مازال المجرُم طليقا

كاتب سوري

رمست أحدث تقارير »منظمة الغذاء العاملي« التابعة لألمم املتحدة، والصادرة 
يف 13/ 02/ 2021 صورة قامتة عن األمن الغذائي يف سورية، وحذرت من 
أن »الوضع آخذ يف التدهور« وقالت إن )9,3 ماين يعانون من انعدام األمن 
تدهور  الذين  إمجايل  أن  إذ  ابستمرار،  تتصاعد  األرقام  أن  وذكرت  الغذائي(، 
أمنهم الغذائي يف الشهور الستة املاضية فقط يبلغ )1،4مليوان( وهو ميثل زايدة 
قياسية، وأشار تقرير املنظمة اىل أن )11,1مليون سوري حيتاجون اىل املساعدة 

االنسانية(.
أمام جملس  بيدرسون قال يف إحاطته  الدويل إىل سورية غر  املبعوث  أن  يذكر 
حمفوفًا  يزال  ما  السورين  ماين  وضع  )إن   2020  _12  _16 يوم  األمن 

ابملخاطر، بل هو كارثي ابلنسبة إىل البعض(.
هذا التقرير املفجع أبرقامه وحقائقه ليس األول، ابلطبع، وهو وإن كان األحدث 
لكنه أييت يف سلسلة تقارير طويلة وعديدة عن الوضع الغذائي واالقتصادي الذي 
يعاين منه ماين السورين جراء سياسات نظام القتل واإلجرام، والفساد، الي 
وضعت سورية يف ذيل قائمة الدول األكثر فساًدا يف العامل، وهي سياسات مل 
تبدأ مؤخًرا، بل بدأت مع استياء نظام األسد/ األب على السلطة قبل أكثر 

من ستة عقود من اآلن.
خطورة التقرير الصادر حديثًا ليس يف أرقامه، وغياب حتميل املسؤولية للمتسبب 
يف هذه احلالة الكارثية، بل يف توقيته الذي يتزامن مع محلة دولية يقف وراءها 
العقوابت  لتخفيف  وثقافة  وفكر  وسياسة  دين  رجال  يتصدرها  األسد  نظام 

أمركية  إدارة  مع وصول  )سيزر(،  قيصر،  قانون  مبوجب  نظامه  على  املفروضة 
جديدة، مل تتضح سياساهتا جتاه املسألة السورية متاًما.

يف السياق ذاته ال ميكن فصل النتيجة الي توصل إليها تقرير منظمة الغذاء العاملي 
االنسانية  املعوانت  وتوزيع  وإيصال  بتأمن  املتعلقة  نفسها  هي  سياساهتا،  عن 
جملس  »فشل«  والي  له،  التابعة  »االنسانية«  واملؤسسات  النظام  عر  الدولية 
األمن الدويل يف إجياد وسائل أفضل، أو اتباع طرق أخرى، ال متر عره أو من 
أهنا ال تصل ملستحقيها، ويذهب معظمها ألجهزة  اجلميع  يعلم  والي  خاله، 
املنظمة  موظفي  معظم  بكون  تتعلق  لفضائح  إضافة  وأتباعه،  النظام وعصاابته 
الدولية يف دمشق هم من أتباع النظام ويرتبطون بعاقات وثيقة معه، كما أشارت 

تقارير عديدة موثقة لذلك.
هنا البد من التذكر أن مؤمتر املاحنن الدولين إبشراف ورعاية األمم املتحدة، 
الذي انعقد يف بروكسل هناية حزيران/ يونيو املاضي 2020، قد زاد خمصصاته 
للغذاء مما نسبته 6,1 إىل 18ابملائة من إمجايل املخصصات الي جتاوزت 5 مليار 

دوالر أمركي نسبة الداخل السوري منها 34 ابملائة.
األمم املتحدة تعرف األمن الغذائي أبنه )مدى توفر الغذاء املتنوع واملتوازن ذي 
من  الفرد  معه  خيشى  ال  حبيث  األوقات(،  خال كل  الكافية  الغذائية  القيمة 

اجلوع، أو من نقص حاجاته األساسية منه. 
أنه مل يكن  اليوم، كما  التعريف يعّد خيالًيا يف واقع السورين  والشك أن هذا 
قبل الثورة مثالًيا، وهذا ابلطبع عائد ليس لضعف موارد سورية كدولة، فهي غنية 

الفساد  نتاج سياسات  بقدر ما هو  البشري،  جًدا مبواردها األولية ورأس ماهلا 
وسرقة املال العام والسطو على موارد الدولة، وتسخرها ألزالم النظام وحاشيته، 
إضافة ملا راكمته األعوام األخرة يف احلرب املفتوحة على الشعب السوري الي 
تسببت بوقف عجلة اإلنتاج، وتدين سعر صرف اللرة السورية إىل مستوايت غر 
مسبوقة، وسخرت كل إمكاانت وما بقي من موارد الدولة آللة احلرب اجلهنمية 
املسلطة على رؤوس املدنين العزل يف املناطق الي اثرت على نظام األسد االبن.
مطالبها  من  الي كان  الثورة  من  سنوات  عشر  انتهاء  قرب  مع  يتزامن  التقرير 
احملقة واملشروعة حتسن املستوى املعاشي للمواطنن، وزايدة دخل الفرد، والتوزيع 
العادل للثروة، وتوفر أفضل فرص التنمية واالستثمار، لكن اجملرم الدويل قد حول 
شعبها إىل فقراء وحمتاجن، وبعضهم متسولن، يبحثون عن قوهتم بن النفاايت، 
التفكر بضرر  الباستيكية، دون  املواد  ويبحثون عن دفئهم من خال إشعال 

ذلك على صحتهم وسامتهم.
التقرير اخلطر جيب أن يدفع األمم املتحدة، وكافة املؤسسات املعنية، يف معاجلة 
الطرق، وأكثرها جناعة، وما  جذور املشكلة، واستئصال أسباهبا، فذلك أقصر 
هو هنا سوى ختليص السورين والعامل من كافة شرور أكثر نظم التاريخ مهجية 
على  احلصول  احلق يف  مقدمها  ويف  وحقوقهم،  البشر  بقيم  واستهتاراً  ووحشية 

غذاء صحي وسليم.
مل تكن قضية األمن الغذائي يف السنوات املاضية مطروحة هبذه الدرجة اخلطرة، 
أنفسهم  البشر  الي حتاصرهم ويواجهوهنا، وتعرض حياة  املتعددة  املخاطر  أمام 
جراء االعتقال التعسفي والتهجر القسري واملوت املعمم، وبقي احلديث والتحذير 
مقتصراً على الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل، إال أن األوضاع املتفاقمة بعد 
عشر سنوات أصبح من اخلطورة لدرجة استدعت قرع انقوس اخلطر، فهل بقي 
يف هذا العامل من يسمع أو جييب، أو ال يعرف أن أصل الداء والدواء هو إسقاط 

هذا النظام االرهايب، بداًل من كل هذه اجلهود واألموال واملعاانة؟
إن األمم املتحدة، وكل العامل يعلمون أن الشعب السوري ال يقبل التسول، وال 
التدخل حبزم لوقف  العامل  يريد من  الصدقة واالحسان من أحد، ولكنه  حيتاج 
إجرام النظام فقط، ليعود السوريون للعمل واالنتاج أبمان. أليس اخلط املستقيم 

هو أقصر الطرق بن نقطتن.؟!

عبد الرحيم خليفة

إيقاف إرهاب األسد خير من توزيع الغذاء   

كاتب سوري
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مقاال

بعد توقف ألكثر من عام عادت اجتماعات أستانة »سيئة الصيت« 
ملعاجلة  سياسية  عملية  وجود  لتثبيت  ملفات  أجندهتا  وعلى  لإلنعقاد 
القضية السورية، بدًء من اللجنة الدستورية الي مل حترز تقدماً يف مخس 
اهلش  النار  إطاق  وقف  إىل  جنيف، وصواًل  عقدت يف  اجتماعات 

يف آخر منطقة سيطرة للفصائل العسكرية املعارضة يف حمافظة إدلب.
النار  تثبيت وقف إطاق  وكانت جوالت أستانة قد انطلقت هبدف 
بعد خسارة قوى الثورة لألرض، إثر هجوم من عصاابت األسد والقوى 
الداعمة له، دون حتقيق أي مكسب للنازحن السورين الذين بدأت 
أقل  إىل  تقلصت من حوايل %70  الي  احملررة  املساحات  تزدحم هبم 
ملف  وأمهها  امللفات  ابقي  تعثر  مع  الوطن،  مساحة  من   %20 من 
املعتقلن، ويف ظل ضغط عسكري من قبل عصاابت األسد والقوى 
سيطرة  مناطق  قضم  يف  استمرت  الي  له،  الداعمة  والروسية  اإليرانية 

القوى املعارضة. 
وإن كانت أوىل النتائج »غر املصرح عنها« من هذه اجلولة، قد برزت 
تل  مدينة  بريف  الشركراك  املوجود يف صوامع  القمح  نقل  من خال 
أبيض يف ريف الرقة، ضمن مناطق »نبع السام« بدعوى توزيع القمح 
مبا خيدم السام واإلزدهار. من دون احلصول على وقف دائم إلطاق 
النار، وال على سقف زمين لعمل اللجنة الدستورية، وال حىت االكرتاث 
مبلف مئات آالف املعتقلن يف سجون العصابة احلاكمة، وأي حلول 

ألكثر من مليون انزح من أرايف إدلب وحلب.
وأتيت اجلولة اجلديدة على وقع إنسداد يف العملية السياسية الي ترعاها 
األمم املتحدة من خال اللجنة الدستورية. وإن كانت القوى اإلقليمية 
على  احملافظة  حماولة  من  بدءاً  أجندته،  منها  لكل  املسار  هلذا  الراعية 
إعادة  حماولة  إىل  إدلب«،  حمافظة  من  تبقى  فيما  العسكري  »اهلدنة 
فتح مسار عودة الاجئن إىل »حضن الوطن« وتسويق عملية إعادة 
اإلعمار، وصواًل إىل حماولة تشكيل موقف مشرتك ضد الغارات على 
مواقع املليشيات التابعة إليران. ومع بروز إحتمالية زايدة الدعم للقوى 

كشفت قناة سي يب سي األمركية عن تسريب ما يقارب من 900 ألف 
وثيقة حكومية سورية مت هتريبها من سورية. واثئق حتتوي يف غالبيتها على 
توقيع رأس النظام السوري بشار األسد يف أوامر ابعتقال السورين وتنفيذ 
إعدامات حتت التعذيب وارتكاب النظام السوري جرائم حرب يصل بعضها 
إىل حد اإلابدة مثل ما جرى يف عام 2013 عندما قصفت أحياء الغوطة يف 
دمشق بغاز األعصاب احملرم دولياً وقتل مايقارب 1500 شخص غالبيتهم 

من النساء واألطفال. 
السابق ستيفن راب وهو  العام  الدولية واملدعي  اللجنة  وأفاد رئيس جملس 
دبلوماسي أمركي سابق متخصص بشئون العدالة اجلنائية الدولية وقاضى 
الواثئق  ارتباط هذه  بشأن  جرائم حرب يف سراليون ورواندا أبنه ال شك 

ببشار األسد وأبن هذه الواثئق سربت وغالبيتها حتوي امسه مع توقيعه.
كما كشف خال حديثه اإلعامي حبسب مانشر يف برانمج ستون دقيقة 
االسرتاتيجية  هذه  نظم  من  هو  األسد  بشار  أن  الواضح  من  أبن  الشهر 
للنظام السوري لذلك نرى أوامر موجهة منه شخصياً ابعتقال األشخاص 
لنجد تقارير أخرى عائدة إىل نفس اجلهة عن وجود مشاكل مثل تكدس 

الكردية اإلنفصالية لتثبيت حكم ذايت هلا حبجة حماربة »داعش«، على 
السابقة.  األمركية  اإلدارة  يف  سائداً  الذي كان  »التأرجح«  عكس 
وبشكل عام فإن مسار »أستانة«، منذ اجلولة األوىل كان يفرتض أن 
يدرج ضمن إطار التفامهات السياسية اخلاصة ابمللف السوري، إال أن 
»الضامنون« له أصبغوه بـ«النفس العسكري«، فالبنود الي يتم االتفاق 
لسورية  العسكرية  اخلريطة  شكل  ترسم  جولة  ختام كل  عقب  عليها 

على األرض.
للقرار 2254  وفقاً  السورية  القضية  حلل  احلقيقية  السياسية  فالعملية 
دويل  توافق  وجود  عدم  لكن  الدستورية،  اللجنة  خال  من  بدأت 
ساهم يف تثبيت خيبة األمل، يف ظل استمرار عصاابت األسد والقوى 
الدولية املساندة له يف فرض عدم وجود برانمج زمين وأجندة واضحة 
»السال«  فتح  منع  وابلتايل  الدستورية،  اللجنة  لعمل  دقيقة  ومراقبة 
األخرى لتنفيذ القرار 2254 مثل »االنتقال - احلكم«، االنتخاابت، 
اإلرهاب، البيئة احملايدة. مما أدى إىل فشلها يف تقدمي أي جديد من 

شأنه تغير واقع حال السورين.
وإن من السذاجة القول أبن الروس أدركوا متأخرين أبن املضي يف مسار 
اللجنة الدستورية كما جيب أن يكون، سيؤدي إىل تفكيك عصاابت 
الي حصلوا عليها.  يودي إبمتيازاهتم  قد  نظام جديد  األسد وتكوين 
وابعتقادان فإن اجلانب الروسي كان ومازال يعمل على كسب الوقت 
لتثبيت سيطرته على املوارد األساسية يف سورية إضافة لتقويض السيطرة 
العسكرية للمعارضة، وحماولة اإللتفاف على اإلمجاع الدويل، واخرتاق 
املعارضة السياسية )منصة موسكو، منصة القاهرة(. يف املقابل مل تتضح، 
مواصلة  بشأن سورية، ابستثناء  متسقة  أمركية  أي سياسة  اآلن،  إىل 
احلرب على بقااي داعش، علماً أبن اإلدارة احلالية ال تعتر سورية أولوية 
يف الوقت احلايل، مما يعين اقتصارها على تعطيل أي حماوالت روسية 

لتطبيع وضع عصاابت األسد أو فك العزلة الدولية عنها.
يف ظل هذا اإلحباط للحاضنة الشعبية للثورة من متصدري املعارضة 

الكثر من اجلثث يف أقبية األفرع األمنية.  وأشار أيضاً أبنه توجد أدلة وجرائم 
حرب ضد بشار األسد أكثر مما كانت موجهة ضد النازين

احلكم يف سورية  نظام  األدلة ضد  الواثئق جمموعة من  كما عرضت هذه 
خال فرتة العشر سنوات ماضية أي منذ اندالع الثورة السورية عام 2011 
والقصر  املخابرات  أفرع  أجهزة  بن  ومراسات  وواثئق  صور  بينها  من 
الي كانت  النظام  عن  للدفاع  أمنية  جلان  تشكيل  مع  مباشرًة  اجلمهوري 
مهمتها األساسية قمع االحتجاجات السلمية خال الفرتة األوىل من بداية 

الثورة السورية. 
وجاء يف التقرير أيضاً أن هذه الواثئق ترتبط أيضاً خبلية األزمة الي شكلها 
بشار األسد أثناء الثورة السورية مع التنسيق مع شقيقه ماهر األسد ورؤساء 

أفرع املخابرات. 
جاءت هذه الواثئق ابلتزامن مع التخطيط من إدارة الرئيس األمركي اجلديد 
جو ابيدن لتوسيع العقوابت األمركية على النظام السوري وإصدار قانون 
قيصر 2 الذي يتضمن أيضاً توسيع العقوابت على حلفاء وداعمي النظام 
السوري الذين يوفرون له الدعم املادي والعسكري ضمن سياسة ما مسيت 

السياسية والعسكرية، تعود فكرة تشكيل »جملس عسكري انتقايل«، 
الفكرة من جديد  بطرح  قد رحب  املنشقن  الضباط  بعض  وإن كان 
ابعتبارها خاصاً حلالة الفصائلية وأمراء احلرب، كما انضم إليهم مظلوم 
عبدي قائد ما يسمى بقوات الــPYD، وغر بعيد عن هؤالء ظهر 
إهتمام سعودي وقطري ابنتظار بلورة هذا املقرتح يف أوساط الضباط 
جهة  من  حوله،  واألوريب  األمركي  الفعل  ورد  جهة،  من  املنشقن 
األخرى. وأييت كل هذا استناداً إىل كون املشكلة يف سورية سياسية، 
وحتتاج حلل بقيادة سياسية تدعمها جمالس عسكرية وقضائية واقتصادية 

وأخرى للعدالة االنتقالية.
الغريق ابلقشة،  النظر عن هذا اجلدال الذي يعر عن تشبث  وبغض 
متناسن أبن تطبيق مثل هذا اخليار حيتاج إىل إرادة دولية ابحلل، وهذا 
فإننا  ما،  وقت  يف  موجوداً  وإن كان  وهو  اللحظة،  حىت  نفتقده  ما 
عنه، وإن كنا ال نشكك يف دور اجمللس  الفرتة بعيدين جداً  يف هذه 
العسكري يف عملية االنتقال السياسي ومحايتها حىت إجراء انتخاابت 
برملانية ورائسية، ولكن تبقى عقد أساسية تتمثل يف اإلرادة الدولية الي 
هي مربط الفرس هنا بعد إفتقاد السورين ألي دور يف رسم مستقبلهم.
لتشكيل كتلة  السعي  يف  الثورة  قوى  عاتق  على  تقع  حالياً  املسؤولية 
سياسية وازنة على املستوى الوطين وتوحيد اجلهود لتحقيق االستقال 
ملستوى  ولنرتقي  السياسي،  للعمل  كبداية  التبعية  من  والتخلص 
التضحيات الي قدمها شعبنا. فالثورة مل متت ومازالت جذوهتا مشتعلة 
وجيب إعادة روح الثورة إىل السورين للتخلص من اإلحباط واليأس، 
مستندين إىل أنه ال ميكن للقوى املتصارعة على موارد وطننا أن تستطيع 
مترير أي حل دون موافقتنا، وابلتايل علينا أن ال نقبل أبي إذعان أو 
تفريط، كي ال تبقى القضية السورية أسرة التجاذابت الدولية با آفاق 
بسبب غياب اإلرادة السياسية الدولية إلهناء تلك املأساه واجراء تغييـر 
سياسي يؤدي إىل بناء سورية الدميقراطية اجلديدة كدولة مواطنة لكل 

السورين.

واهلدف  السوري  النظام  على  والعزلة  الضغط  لزايدة  األخطاء(  تصحيح   (
منه إجباره ابلقبول ابحلل السياسي لألزمة السورية على أساس قرار 2254 
الذي مت إقراره يف جملس األمن عام 2015 واملتعلق بوقف إطاق النار يف 

عموم األراضي السورية والتوصل إىل تسوية سياسية للوضع يف سورية. 
فهل سيصحح ابيدن أخطاء أوابما يف سورية من خال التضييق على النظام 
أبكمله  السوري  الشعب  معاانة  إلهناء  السياسي  ابحلل  وإجباره  السوري 
الذي مازال يضحي ويقدم يف سبيل النيل من حريته وكرامته أم ستكون جمرد 

خطوط محراء ال يتجاوزها األسد. 
رمبا األايم القادمة ستحمل مزيداً من الضغوط على النظام السوري داخلياً 
للرة  تدهور كبر  من  تنتهي  ال  الي  الداخلية  أزماته  بعد  خاصًة  وخارجياً 
الشعب  حيتاجها  الي  األسياسية  االحتياجات  لغالبية  فقدانه  إىل  السورية 

السوري. 
لكن مانتمناه هو إيقاف القتل املمنهج للشعب السوري واخلاص من هذا 
الواثئق  هذه  تكون  الكثر، وأبن  واعتقل  قتل وعذب وشرد  الذي  النظام 

بداية حملاكمة النظام وبداية طريق احلرية الذي حلم به مجيع السورين.

د.م. محمد مروان الخطيب

آالء العابد 

بين أستانة والمجلس العسكري
هل تضيع أحالم السوريين

من جديد وثائق سرية مسربة ضد النظام السوري

كاتب وباحث سوري

كاتبة سورية
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بلبل زادة... منبر ال

Afrika varlık içinde yokluk çeken, adı gibi bahtı kara kıta… Siyasi ve ekonomik nedenlerle 
sürekli varlık içinde yokluk çeken, muhtaç durumdaki Afrikalı kardeşlerimiz için yapabi-
leceğimiz çok şey var. Desteklerinizle bu kardeşlerimizin yüzlerini güldürebiliriz, onların 
geleceğine umut olabiliriz.
Süt Keçisi kampanyasıyla, bir aileye 3 süt keçisi hediye ederek, onlara yaşamlarını 
sürdürmek için kalıcı gelir kaynağı sağlamak ve onlara, kendi geçimlerini sağlamaları 
noktasında katkıda bulunmak amacındayız. Süt keçisi kampanyası ‘’balık tutmayı öğret-
mek’’ ve kalıcı geçim kaynağı sağlamak adına bizim için oldukça önemli bir projedir.

Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu telefonlarımızdan derneğine ulaşabilir, görevli 
arkadaşlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Kardeş Aile projesi, kardeşlerimize kardeş paylarını ulaştırmayı hedeflemektedir.
Tüm insanların &#39;Kardeş’ olduğu bilincini hatırlatmaktır. “Her iyilik bir sadakadır. 
Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına
boşaltman da bu tür iyiliklerdendir.’’ Hadisi Şerif’inin muhatapları olduğumuzu unutma-
maktır. Muhtaç ve mazlum kardeşlerimizle gönül köprüleri inşa etmektir.
Kurduğumuz bu gönül bağlarını idame ettirmektir.
Projenin Kapsamı; 
Barınma, Isınma, Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyecek, Yaşlı ve Özürlüler İçin Rehabilitasyon 
Hizmetleri, Gezi ve Ziyaret
programlarını kapsamaktadır.
Kampanya Katılım Bilgileri
Kardeş Aile formunu doldurup adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.
Kardeş aile aylık yardım bedeli 200 TL’dir. Mail Order ile kredi kartınızdan aylık çekim için 
taahhüt verebilirsiniz. Yine dilerseniz 1 yıllık bedeli 2.400 TL peşin olarak yatırabilirsiniz.
Kardeş Aile bağışında bulunmak için web sitemizde yer alan online bağış panelini kulla-
narak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

هنــاك الكثــر ممــا ميكــن أن نفعلــه إلخواننــا األفارقــة احملتاجــن ، وهــم املغيبــون واجملوعــون ابســتمرار ألســباب سياســية 
واقتصاديــة، وحتديــدا يف القــارة الســمراء الــي نصيبهــا أمســر مثــل امسهــا وايل جيوعــون فيهــا بينمــا يفــرتض أن لديهــم 
ثــروات كبــرة. لذلــك ميكننــا أن نســاهم يف رســم االبتســامة علــى وجــوه هــؤالء اإلخــوة وان نكــون أمــا هلــم يف مســتقبل 

أفضــل.
مــن خــال محلــة املاعــز احللــوب يف أفريقيــا ، هنــدف إىل تقــدمي 3 مــن املاعــز احللــوب كهديــة  للعائلــة، لتزويدهــم 
مبصــدر دائــم للدخــل واملســامهة يف حتســن معيشــتهم. تعتــر محلــة املاعــز احللــوب مشــروًعا مهًمــا جــًدا ابلنســبة لنــا مــن 

أجــل »تعليــم االعتمــاد علــى الــذات« وتوفــر مصــدر دخــل دائــم.
 )08507773344( اهلاتــف  رقــم  علــى  مــع مجعيتنــا  التواصــل  ميكنــك   ، تفصيليــة  معلومــات  علــى  للحصــول 

زمائنــا. مــن  مفصلــة  معلومــات  علــى  واحلصــول 

يهدف مشروع العائلة الشقيقة إىل توصيل احلصص واملساعدات إلخواننا. إضافة إىل التذكر الواعي أبن مجيع الناس 
“إخوة”. ويهدف أيضا إىل التذكر أبننا حنن املخاطبون ابحلديث الشريف  القائل “كلُّ معروٍف صدقٌة وإن من 
املعروِف أن تـَْلَقى أخاك بوجٍه طَْلٍق وأن تـُْفرَِغ من َدْلِوَك يف إانِء َأِخيَك”. ومن األهداف أيضا بناء اجلسور القلبية 

مع إخواننا احملتاجن واملضطهدين. واحلفاظ على هذه العاقات القلبية الي أنشأانها.
نطاق املشروع هو: 

يشمل هذا املشروع خدمات التدفئة والتعليم والصحة والغذاء واملابس وخدمات إعادة التأهيل للمسنن واملعوقن 
وبرامج النزهات والزايرات.

معلومات املشاركة يف احلملة
جيب عليكم ملء منوذج العائلة الشقيقة وإرساله إىل عنواننا.

االلتزام ابلدفعات  الريد” ميكنكم  تركية. وابستخدام “  لرة   200 الشقيقة هي  للعائلة  الشهرية  املساعدة  رسوم 
السنوي مقدما،  املبلغ  الشهرية من بطاقة االئتمان اخلاصة بكم. وإذا كنت ترغبون يف خيار آخر فيمكنك دفع 
ومقداره 2.400 لرة تركية. ميكنك الترع واملشاركة يف احلملة من خال استخدام “لوحة الترع” املوجودة يف موقعنا 

عر اإلنرتنت وذلك للقيام ابلترع للعائلة الشقيقة.

مشروع الماعز الحلوب في أفريقيا

مشروع العائلة الشقيقة

Afrika’da Süt Keçisi Projesi 

Kardeş Aile
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 Bülbülzade Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile Suriye’ninبلبل زادة... منبر ال
Azez kentinde açılan ve faaliyetlerine devam Anadolu Kültür Merkezinde kamplarda yaşayan çocuk-
lar için eğlence programı düzenlendi. Kamplarda zorlu kış şartlarında yaşayan çocuklara yönelik 
olarak yapılan eğlence programında; tiyatro, pantomim ve kukla gösterileri düzenlendi. Çocukların 
doyasıya eğlendiği etkinlikte mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.  Geçtiğimiz yıl kalabalık bir dav-
etli grubunun katılımıyla açılan Azez Anadolu Kültür Merkezinde kuruluş misyonuna uygun olarak 
eğitim, kültür, sanat çalışmaları uzman bir kadro ile yürütülüyor. Suriye’deki savaşın yıkıcı etkilerini 
eğitim ve kültür çalışmalarıyla gidermek amacıyla hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nde; 
dil kursları, müzik kursları, medya ve iletişim kursları, meslek edindirme kursları, alan seminerleri, 
yazarlık ve okuma atölyeleri, aile eğitimleri, psikoloji seminerleri, gazete ve radyo çalışmalarıyla 
toplum yararına her yaşa hitap eden kapsayıcı eğitimler düzenleniyor.

İyilik Derneği, Millî Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından Suriye’deki okullara yönelik olarak başlatılan 
“İyilik Kütüphaneleri” projesinin Cerablus Dağıtım Töreni kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla 
Vali Ahmet Turgay İmamgiller Lisesinde yapıldı. İyilik Kütüphaneleri Projesi kapsamında Azez, Afrin, 
Cerablus ve El-Bab’da bulunan 805 okula kütüphane ve eğitim materyali dağıtımı yapılacak. Yapılan 
dağıtım törenine; Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Karkamış Kaymakamı Mehmet Emin Bağlı, 
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep Fırat Kalkanı Cumhuriyet Savcısı 
Mustafa Büyükçelebi, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Gaziantep 
AFAD İl Müdür Bekir Şen, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, mahalli, mülki ve 
idari amirler, İyilik Derneği temsilcileri, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören de Suriyeli öğrenci Zenc El Zavi Arif Nihat Asya’nın Dua şiirini 
okudu. Ardından açılış ve selamlama konuşmalarına geçildi. Konuşmaların ardından kesilen kurdele 
ile dağıtım töreni sona erdi. Heyet törenin ardından Cerablus Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.  

İyilik Derneği, Millî Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından Suriye’deki okullara yönelik 
olarak başlatılan “İyilik Kütüphaneleri” projesinin Cerablus Dağıtım Töreninin 
ardından Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay 
Aldemir ve beraberindeki heyet Cerablus Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.
Bülbülzade Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği 
ile Suriye’nin Azez ve Afrin şehirlerinde faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür 
Merkezlerinde; 7’den 77’ye her tüm yaş gruplarına yönelik olarak; dil kursları, hat 
ve müzik kursları, meslek edindirme kursları, medya kursları, yazarlık ve okuma 
atölyeleri, aile eğitimleri, psikoloji  seminerleri, gazete ve radyo çalışmaları 
yapılıyor. Anadolu Kültür Merkezi’nin El-Bab ve Cerablus şubelerinin resmi 
açılışlarının önümüzdeki ay yapılması planlanıyor.

مت تنظيــم برانمــج ترفيهــي لألطفــال الذيــن يعيشــون يف املخيمــات يف مركــز األانضــول الثقــايف ، والــذي مت افتتاحــه يف أعــزاز 
، ابلتعــاون بــن وقــف بلبــل زاده ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB(. مت تنظيــم عــروض مســرحية 
وعــروض للدمــى املتحركــة يف الرانمــج الرتفيهــي املنظــم لألطفــال الذيــن يعيشــون يف املخيمــات يف ظــروف الشــتاء الصعبــة. 
متــت ماحظــة ســعادة األطفــال  يف احلــدث مــن وجوههــم.  يتــم تنفيــذ األنشــطة التعليميــة والثقافيــة والفنيــة مــن قبــل طاقــم 
مــن املختصــن متاشــياً مــع الرســالة التأسيســية ملركــز األانضــول الثقــايف  يف مدينــة اعــزاز الــذي مت افتتاحــه العــام املاضــي مبشــاركة 
جمموعــة كبــرة مــن الضيــوف . يف مراكــز األانضــول الثقافيــة الــي مت افتتاحهــا مــن أجــل إزالــة اآلاثر املدمــرة للحــرب يف ســوراي 
ابلدراســات الرتبويــة والثقافيــة ؛ مــن خــال دورات اللغــة ، ودورات املوســيقى ، ودورات اإلعــام واالتصــال ، والــدورات املهنيــة 
، والندوات امليدانية ، وورش عمل الكتابة والقراءة ، والدورات التدريبية العائلية ، وندوات علم النفس ، ودراسات الصحف 

واإلذاعــة ، كمــا يتــم تنظيــم دورات تدريبيــة شــاملة لصــاحل مجيــع األعمــار يف اجملتمــع.

“آفاد”  الرتكية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  و  الوطنية  الرتبية  ووزارة  اخلر  أطلقته مجعية  الذي  اخلر  مكتبات  مشروع  ضمن 
للمدارس يف سوراي أقيم حفل توزيع مكتبات اخلر يف مدرسة الوايل أمحد تورجي إماجميار الثانوية مبشاركة جمموعة كبرة من 
الضيوف. سيتم توزيع املكتبات واملواد التعليمية على 805 مدرسة يف اعزاز وعفرين وجرابلس والباب كجزء من مشروع 
مكتبات اخلر. شارك يف حفل التوزيع؛ انئب حمافظ غازي عنتاب رضوان أر أوغلو ، حمافظ منطقة كاركاميش حممد أمن 
ابغلي، املدير التنفيذي ملنصة األانضول تورغاي الدمر ، املدعي العام يف غازي عنتاب  مصطفى بويوك شليب ، انئب رئيس 
اجمللس التنفيذي يف منصة األانضول غازي كيليش ابرالر ، مقاطعة غازي كيليتش ابرالر ومن التعليم الوطين واصيف مونيس 
، ورؤساء حملين وإدارين ومدنين ، وممثلي مجعية اخلر ، وممثلي املنظمات غر احلكومية ، ومديري املدارس ، والطاب 
وأولياء أمورهم. احلفل الذي بدأ بتاوة القرآن ، تاه قصيدة عارف هنات آسيا قرأهتا طالبة سورية كانت متواجدة يف حفل 
التوزيع ومن بعد القصيدة بدأت كلمات االفتتاح والتحية للحضور وانتهى احلفل بقص الشريط. وزايرة الوفد مركز األانضول 

الثقايف يف مدينة جرابلس. 

عقــب مراســم حفــل توزيــع مكتبــات اخلــر الــذي أطلقتــه مجعيــة اخلــر ووزارة الرتبيــة الوطنيــة و إدارة 
الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة »آفــاد« للمــدارس يف ســوراي، قــام انئــب حمافــظ غــازي عنتــاب رضــوان أر 
أوغلــو ، و رئيــس وقــف بلبــل زادة ،تورغــاي الدمــر والوفــد املرافــق هلمــا بــزايرة مركــز األانضــول الثقــايف 

يف مدينــة جرابلــس.
يف املراكــز الثقافيــة األانضوليــة ، الــي تواصــل نشــاطها يف مدينــي اعــزاز وعفريــن يف ســوراي والــي مت 
 )YTB( افتتامحهــا ابلتعــاون بــن وقــف بلبــل زاده ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة
؛ يتــم تنظيــم دورات اللغــة ودورات اخلــط واملوســيقى والــدورات املهنيــة والــدورات اإلعاميــة ودورات 
الكتابــة والقــراءة والتدريــب األســري ونــدوات علــم النفــس والصحــف والدراســات اإلذاعيــة واإلعاميــة 
جلميــع الفئــات العمريــة مــن 7 حــىت 77 ومــن املقــرر االفتتــاح الرمســي ملراكــز األانضــول الثقافيــة يف مدينــي 

البــاب وجرابلــس الشــهر املقبــل. 

استمتاع األطفال في مركز األناضول الثقافي في مدينة اعزاز

بدأ توزيع مكتبات الخير على المدارس في جرابلس

زيارة مركز األناضول  الثقافي في مدينة جرابلس

Çocuklar Azez AKM’de Doyasıya Eğlendi

İyilik Kütüphaneleri Cerablus’taki Okullara Dağıtılmaya Başlandı

Cerablus Anadolu Kültür Merkezi Ziyaret Edildi
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بلبل زادة... منبر ال

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım faa-
liyetlerini sürdüren Derneğimiz, Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerde ki 
kardeşlerimize yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Acil olarak gıda, giyim, bat-
taniye ve yakacak ihtiyaçlarının öncelendiği yardım dağıtımlarında çocukların 
kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.  Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik 
bilinciyle desteğini esirgemeyen, dünyaya örnek olan bir hassasiyet gösteren 
halkımızı, yurtlarından ayrılmayarak yeni bir hayat kuran kardeşlerimize az çok 
demeden katkı sağlamaya davet ediyoruz.
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı 
bilgi alabilirsiniz.

يعيش أهلنا الذين جلأوا إىل املنطقة احلدودية مع تركيا - من أجل احلياة- يف ظروف قاسية للغاية يف مدن 
اخليام الي أقيمت هلم؛ وذلك بسبب األوضاع الراهنة الي أشعل وقودها النظام  وقواته يف سوراي، واجلماعات 
)اإلرهابية(الي هتاجم  منازل  املدنين  مما  اضطرهم لرتكها بشكل عاجل؛ جيب أتمن  وشراء   املواد  

الغذائية األساسية وحفاضات األطفال والرضاعة واألغذية والبطانيات واملابس ومعدات املطبخ املتنقلة.
وإننا يف هذا السياق، ندعو شعبنا -الذي لن يتواىن يف تقدمي دعمه السخي، والذي أظهر مشاعر أخوية 

صادقة أضحت أمنوذجا للعامل كله- للمسامهة، من أجل مواجهة هذه املوجة الكبرة من اهلجرة.

الرقم:  على  االتصال  خال  من  الترع  آلية  حول  مفصلة  معلومات  على  احلصول  ميكنكم   
 )08507773344(

 SURİYE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORسوريا تنتظر تبرعاتكم

Anadolu Kültür Merkezleri İşrak Gazetesi yazarlarının 
katılımıyla Azez, Cerablus, Afrin ve El-Bab kentlerindeki 
merkezlerinde haftalık seminerler düzenlemeye 
başladı. Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile Suriye’de 
inşa edilen Anadolu Kültür Merkezleri, İşrak Gazetesi 
yazarlarının katılımıyla Azez, Cerablus, Afrin ve El-
Bab kentlerindeki merkezlerinde haftalık seminerler 
düzenlemeye başladı. Seminer kuşağının ilki 24 
Şubat Çarşamba günü İşrak Gazetesi yazarı Yasir El 
Hüseyni’nin katılımıyla Azez Kültür Merkezinde 
yapıldı. Kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap eden 
Yasir El Hüseyni sunumunda; Osmanlı devletinin 
son dönemleri, İngiltere’nin bölgedeki oyunları, 
Suriye ve Türkiye halkları başta olmak üzere bölge 
insanının geçmişten gelen kardeşliği, ortak kaderi 
üzerinde durdu. Her Hafta Perşembe günü yapılması 
planlanan seminer kuşakları Azez, Cerablus, El-Bab, 
Afrin kentlerindeki Anadolu Kültür Merkezlerinde 
yapılacak.

بدأت مراكز األانضول الثقافية تنظيم ندوات أســبوعية يف مراكزها يف اعزاز 
وجربلس وعفرين والباب مبشــاركة كتاب صحيفة إشــراق. 

بــدأت مراكــز األانضــول الثقافيــة والــي أنشــئت ابلتعــاون بــن وقــف بلبــل 
زادة ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB(، بتنظيــم 
والبــاب  وعفريــن  اعــزاز وجرابلــس  مــدن  مراكزهــا يف  أســبوعية يف  نــدوات 
مبشــاركة كتاب صحيفة إشــراق.  أقيمت الندوة األوىل من سلســلة الندوات 
شــباط،  األربعــاء 24  يــوم  اعــزاز،  مدينــة  الثقــايف يف  األانضــول  مركــز  يف 
مــن كتــاب صحيفــة  وهــو   ، احلســيين  ايســر  الصحفــي  الكاتــب  مبشــاركة 
والــي حضرهــا مجهــور كبــر  احلســيين  األســتاذ ايســر  إشــراق. يف حماضــرة 
مــن أبنــاء املدينــة، تنــاول مواضيــع خمتلفــة مثــل الفــرتة األخــرة مــن حكــم 
الدولــة العثمانيــة ، لعبــة إجنلــرتا يف املنطقــة ، وأكــد أن األخــوة اإلنســانية 
للشــعوب وعلــى وجــه اخلصــوص شــعيب ســوراي وتركيــا مهمــة جــدا وأنــه مــن 
املاضــي وحــىت اآلن مصــران مشــرتك. ومــن املقــرر اســتمرار سلســلة النــدوات 
يــوم اخلميــس مــن كل أســبوع يف مراكــز األانضــول الثقافيــة يف مــدن اعــزاز 

وجربلــس والبــاب وعفريــن. 

Anadolu Kültür Merkezlerinden Haftalık Seminer Kuşağıسلسلة الندوات األسبوعية في مراكز األناضول الثقافية
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كنــت تنشــد الفــوز بروحــك وجســدك، برهــٌة مــن قلــٍق وخــوف أحرقــت كّل اجلســور إىل ذاكرتــك، 
عطلــت حماكمتــك ألّولّياتــك ودفعــت بعاقتــك مــع األشــياء حلســاابت الربــح واخلســارة، ال معــى للزمــن 
وال مــكان للعاطفــة يف ســلم النجــاة، كّل شــيء يُعــّوض واألولويــة اآلن ملــا خــّف وزنــه وغــا مثنــه، هكــذا 
بفــرارك،  بعــودة قريبــة مظفــرة. ســتنجو وتنتصــر  املعطّــل  املهيمنــة، وأومهــت عقلــك  لقنتــك غريزيّتــك 
ســتعّوض مــا خســرته وتســتبدل أشــياءك املدّمــرة ابألمجــل واألغلــى. هــل فكــرت حّقــاً مبــا هــو أمجــل 
وأغلــى ممّــا فقــدت؟ هــل جنــوت حقــاً وهــل ســتنتصر؟ مثـّـة مــا يســتحيل علــى اإلجابــة املبســطة ولعّلــه ال 

جــواب علــى احلقيقــة.
هبهــا، تلــك األشــياء، حصــاانً خشــبياً يتأرجــح حتــت مقعــد طفلــك، أريكــة تلــيب رغبــة ملحــة ابلراحــة 
واالســرتخاء، مكتبــة زاخــرة ومكتبــاً أنيقــاً وصــورة مبتســمة للعائلــة حالــت ألواهنــا، مذايعــاً عتيقــاً تتباهــى 
إبرثه وجبودة صندله وبراعة صنعته، جممراً ودالاًل مزركشــة مشــغولة من النحاس األمحر، ســجادة مطرزة 
مــن الصــوف البلــدّي، أو لعّلهــا مقاعــد الــزان املوشــحة ابملخمــل املذّهــب وشــجرة انرنــج تظلــل النافــورة 
احلجريــة املزخرفــة يف حديقــة البيــت. كــم هــي كثــرة ومتنوعــة أشــياؤك الــي خلفتهــا وراءك حــن طرقــت 

ابب احلريــة فوجلــت جحيــم التشــّرد والنــزوح هــرابً مــن مــوت وشــيك.
كــم هــي ابئســة أشــياؤك الــي هجرهتــا وتركتهــا عاجــزة ومقعــدة، تصــارع قدرهــا املرتبــص هبــا بــن خمالــب 
الوحــوش ويبــاس الغيــاب. األشــياء أيضــاً حتــزن وتغضــب، وقــد تتمــّرد. ترفــض أن تتقلــص أو تتــآكل، 
أن تبقــى هكــذا عاريــة مهملــة ومرتوكــة للفنــاء. حيــث تبقــى منبــوذة وحدهــا ســتفكر حتمــاً بشــيء مــا. 
لــن تكــّف عــن التملمــل ولــن تــرتّدد يف البحــث عمــا يشــعرها مبعــى وجودهــا، وأبمهيتهــا لــدى أحــٍد مــا 
يشــاركها عاملهــا الصغــر، حيــاة األشــياء هــي بــن الكائنــات احليّــة وحــن تامســها حــواس األحيــاء، نعــم 
هــي تولــد بــن يــدي مبدعهــا لكنهــا تكتمــل وحتيــا حلظــة مغادرهتــا معرضهــا إىل مــن أرادهــا رفيقــة وشــريكة 

يف عاملــه املؤنســن بوجــوده.  
حــوار صامــت ســيدور فيمــا بينهــا وبــن أقراهنــا املركونــة واملهجــورة حوهلــا، وســتعقد األشــياء صداقــات 

معلنــة وأخــرى خفيــة مــع كّل مــن تصادفــه ويطــوف حوهلــا أو يتســلل إليهــا:
- لــن نستســلم للعــّث الزاحــف يف أحنائنــا، ســتقول األشــياء للشــمس املتســللة أوان الغــروب، وتضيــف 
برجــاء: حتسســي ظلمــة روحنــا أيتهــا املشــعة ابلــدفء، بــّددي عتمــة قلبنــا، حنتــاج وجــودك أكثــر فابقــي 

مزيــداً مــن الوقــت بيننــا، أن تتشــقق جلــودان بســياطك أيتهــا الشــمس أهــون علينــا مــن أن نتعّفــن.
انــزع عــن كاهلنــا قنــاع الغبــار، ختّللنــا وتغلغــل بــن  بنــا،   وســتهمس األشــياء يف أذن اهلــواء أن مــّر 
مفاصلنــا، زحــزح جســدان املخــّدر عــن هــذا البــاط الرطــب، امحلنــا برفــٍق وطــر بنــا، مكاننــا هنــاك مــع 
مــن منحنــا اجلــذور واحلــّب، أرواحنــا املتشــظية أيضــاً هنــاك حيــث تتشــعب الــدروب وتتكســر، والســراب 
يفضــي إىل الســراب، ال أبس لــو أنــك رميــت بنــا يف أيــة بقعــة ميلؤهــا الصخــب، إىل حيــث مثّــة حيــاة 
حتتــاج إىل وجــودان الطــارئ. إن مل تســتطع فلتكــن عاصفــاً أيهــا اهلــواء، كــن إعصــاراً ينســف اجلــدران 
الرخــوة لألمــل وحيطــم قضبــان احللــم املخاتــل، ال شــيء يدعــو النتظــاران حنــن األشــياء، ابت صــران وجبــة 
شــهّية للعــّث والقــرّاد، وغــدا صمتنــا صديــداً يفتّــت مــا تبقــى عزميتنــا، املــرااي تتقّشــر فضتهــا وتشــّف أكثــر 

عــن عجــزان وكســاح إرادتنــا، وعــن ســواٍد فــوالذّي صلــب ال آِخــر لقدرتــه.. 
ســتعود أيهــا الســورّي. ســتعود ولــن جتــد مــن تعتــذر إليــه، لــن تــرى ماكنــت رأيــت، ســتعيد األلــوان احلــارّة 
إىل لوحــة االنبعــاث األزيّل، ســتعود شــجاعاً إىل ســوريّتك، إىل ضيعتــك وإىل مدينتــك املضّيعــة، ليــس 
كمــا كنــت وكمــا كانــت عليهــا حياتــك الراحلــة، لــن تســتعيد أشــياءك الــي هجــرَت، لقــد ســبقتك إليهــا 
فمزّقتهــا وأحرقتهــا القذائــف واحلمــم، وســطت علــى مــا تبقــى مــن أشــائها خمالــب اآلمثــن وأنياهبــم 

املســمومة ابحلقــد. 
ســتعود بقــرارك لتســتعيد األغلــى ممــا ال يوجــد يف العــامل مــا يعــادل مثنــه ويســتحيل أن خيــّف وزنــه أو 
يضعــف ثقلــه، إهنــا األرض، أرضــك تلــك الــي منحتــك امسهــا وصوهتــا، والــي خلقهــا هللا ال لتحملهــا 

بــل لتحملــك.
لــن تعــود مــن ذات الطريــق الضبــايّب الشــائك الــذي ســلكت، ولــن يســتقبلك موظــف يقبــض أجرتــه 
ليكّشــر يف وجهــك وهــو يضــع حــول رســغيك األصفــاد، ويقلّــدك جلامــاً ممهــوراً خبتــم اخلنــوع، لــن يكــون 
ســبيُلك إىل حفرة معتمة تنتظر قلبك املفطور وال إىل القرية الظامل أهلها، ســيكون دربك معّبداً ابلتوق 

إىل ذاتــك الســوريّة املفارقــة ومفروشــاً إبرادتــك احلــرّة النقيّــة مــن أوشــاب اخلــوف والتبعيّــة والعبوديـّـة.
ســتعود مــن حيــث بــدأت كمــا لــو أنــك تنبــت مــن الــرتاب األمحــر، وتلــك األغصــاُن املتفّرعــة مــن جذعــك 

املنتصب ســتزهر تفاحاً وعنباً وموســيقى للحرية واحلّب.  
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علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Sana  dönecek

Kültür Bölüm Başkanı

Ruhunuzda ve bedeninizde zafer arıyordunuz, hafızanıza tüm köprüleri yıkan, önceliklerin-
ize dair denemelerinizi bozan ve eşyalarla olan ilişkinizi kâr ve zarar hesaplamalarına iten bir 
endişede ve korkuda idin . Kurtuluş merdiveninde `zamanın anlamı  vaya duygular için  yer 
yoktur. Her şey telafi edilebilir; ama  Şimdiki öncelik, ağırlığının hafif ve fiyatının yüksek 
olması içindir. Böylece  içgüdünüz,  “senin  başarlı olacağını” sana söylüyor. Çalışmayan  zih-
ninizi kısa  bir süre içinde muzaffer birşekilde geri dönüşeciğini  belirtiyor. Kaçışınızla hayatta 
kalacaksınız ve zafer kazanacaksınız, kaybettiklerinizi telafi edecek ve yok ettiğiniz şeyleri en 
güzel ve en değerli olanlarla değiştireceksiniz. Kaybettiğinizden daha güzel ve daha değerli 
olanı gerçekten düşündünüz mü? Gerçekten hayatta kaldın mı ve kazanacak mısın? Basit bir 
şekilde cevaplanması imkansız bir şey var ve belki de gerçeğin cevabı yok.
Çocuğunuzun koltuğunun altında sallanan tahta bir at olduğunu varsayalım. Acil bir rahat-
lık ve rahatlama arzusunu tatmin eden bir kanepe olduğunu hayal edelim .Ya da zengin bir 
kütüphane, şık bir ofis ve renkleri mirasını, sandaletlerinin kalitesini ve işçiliğini sergileyen 
antika bir radyoya dönüştürülmüş olsun. Gülümseyen bir aile fotoğrafı olduğunu varsayalım. 
Ya da dilerseniz kırmızı bakırdan mangal ve brokar, işlemeli belediye yünü halı veya belki de 
yaldızlı kadife ile süslenmiş kayın banklar ve evin  bahçesindeki süslü taş çeşmeyi gölgeleyen 
naranj ağacıdır.
 Özgürlük kapısını çaldığınızda geride bıraktığınız, evsizliğin cehennemini ve ölümden kaçmak 
için yerinden edilmeyi döktüğünüzde geride bıraktığınız şeylerin sayısı ve çeşitliliği.
Canavarların pençeleri ve çaresiz yoklukları arasında gizlenen kaderleriyle güreşen, terk edip 
çaresiz ve sakat bıraktığınız eşyalarınız ne kadar sefildir!
Eşyalar da  kederlenir, sinirlenir ve isyan edebilir. Küçülmeyi , aşınmayı ya da bu kadar çıplak, 
ihmal edilmiş ve çevreye bırakılmayı reddediyor. Tek başına dışlanmış olmak istemez. Kesin-
likle bir şeyler düşünecek.
Kıpır kıpır durmayacak, varlığının anlamını ve küçük dünyasını paylaşan biri için önemini ona 
hissettiren şeyi aramaktan da çekinmeyecek. Eşyaların  yaşamı, canlıların  arasındadır.
 İnsanların  duyuları onlara dokunduğunda, sanatçıların  elinde var olurlar.sanatçının  elinden 
ayrıldıktan sonra  kendisini  alan  kişiyle  mutlu  bir hayat sürdürürler  
Geride bırakılan  ve  terk edilen akranları ile kendisi arasında sessiz bir diyalog kurmaya   
başlayacaktır..  Eşyalar, onlarla karşılaşan , etraflarında dolaşan ve  onların  arasına  sızan her-
kesle açık ve gizli arkadaşlıklar kuracaklardır.
Her tarafımızı saran saçmalığa teslim olmayacağız. Günbatımında  güneşe bir şeyler söyleye-
cekler.  : “lütfen  ruhumuzun karanlığını hissedin.”ve  ekleyeceklerdir.  Yaydığınız sıcaklığınız, 
kalbimizin karanlığını yok etsin. Size çok ihtiyacımız var; Bu yüzden aramızda daha fazla kal  
Ey güneş! Derimiz kırbaçlarınla çatladığı  için çürümemiz daha kolay.
Ve eşyalar havanın kulaklarına fısıldayacak: Yanımızdan geçip, omuzlarımızdan toz maskesi-
ni çıkar, vücudumuza  nüfuz et ve eklemlerimizin arasına gir, uyuşturulmuş vücudumuzu bu 
ıslak karolardan uzaklaştır, bizi nazikçe taşı ve bizi uçur, orası bize kökleri ve sevgiyi veren-
lerle, ruhlarımız da orada parçalanmış, yolların ayrılıp kırıldığı yerdedir. Bir serap bunun gibi 
başka  bir serabı doğurur. Bizi gürültü dolu herhangi bir yere atsanız sorun değil, varlığımıza 
ihtiyaç duyan hayattır. Rüzgarlı olamıyorsanız, Ey hava, umudun yumuşak duvarlarını patla-
tan ve aldatıcı rüyanın demirlerini paramparça eden bir kasırga olun. Bizim hiçbir şey bekle-
memize gerek yok, sabrımız lezzetli bir yemek haline geldi güveler , keneler ve sessizliğimiz, 
kararlılığımızın geri kalanını parçalayan bir irin haline geldi. Aynalar gümüşlerini  soyuyor , 
çaresizliğimizi ve irademizin kızarıklığını iyileştiriyor .Ondan başka kimsede olmayan karanlık  
hakkında... Geri geleceksin Suriyeli. Döneceksin ve özür dileyecek kimseyi bulamayacaksın, 
gördüklerini göremeyeceksin, sıcacık renkler ebedi diriliş resmine döndürecek. Cesurca Suri-
ye’ye, malına ve kayıp şehrine döneceksin, senin  var olduğun ve hayatının sonlarında olduğun 
gibi değil. Kabukları ve lavları yandı ve kalıntılarından geriye kalanlar günahkârların pençel-
eriyle kaplandı ve dişleri nefretle zehirlendi.
Dünyada en eşsiz olanı ,  fiyatına eşdeğer en değerli olanı geri kazanma kararınızla geri 
döneceksiniz.Değerini  düşürmenin  mümkün olmadığı ,  adını ve sesini  sana veren  toprağına 
geri  döneceksin. Allah , sizin  onu taşımanız  için değil,  bilakis  onu  sizi kucaklaması  için 
yarattı. Gittiğiniz aynı puslu, dikenli yoldan geri dönemeyeceksiniz. Yüzünü buruşturarak  para 
kazanan, bileklerinize kelepçe takan ve size itaat mührü  takan bir görevli tarafından kabul 
edilmeyeceksiniz.  Yolunuz, kırık kalbinizi bekleyen karanlık bir çukura gitmeyecek. Adaletsiz 
köye ve halkına yolunuz kopuk Suriyeli benliğinize özlemle dönecek, korku, bağımlılık ve 
köleliğin gölgelerinden gelen özgür ve saf iradenizle döneceksiniz.
Başladığınız yere, kırmızı topraktan filizleniyormuşsunuz gibi döneceksiniz . Dik gövdenizden 
dallanan dallar, elmaları, üzümleri , özgürlük ve sevginin müziğini çiçeklendirecek. Bugün 
teröre karşı bu savaşı eleştiren siyasi muhalefet ne öneriyor?



15

ي
م الثقاف

س
الق

قصيدة للشاعر السوري الراحل 

د. عبد الناصر الشيخ علي                                                  

ال أين

شاعر وكاتب سوري

حسن النيفي

في الحديث عن اإلرهاب

لــه قواتــه  فانــرت  بغتــًة،  الــذي داهــم ســورية  فيمــا يســتمر نظــام األســد وحلفــاؤه يف تعزيــز ســردية اإلرهــاب 
مســتنجدًة ابلــروس واإليرانيــن للتصــّدي للمؤامــرة الكونيــة الكــرى الــي خطــط هلــا العــامل، ويف مقدمتهــم الشــعب 
الســوري، للنيــل مــن صمــود األســد يف مواجهتــه لــكل أشــكال الشــر علــى األرض الســورية، ويف ســياق اهنمــاك 
األســد ابالشــتغال علــى توطيــد هــذه الســردية الــي ال ميلــك ســواها، بــل رمبــا ال يــرى أكثــر منهــا جناعــة لتريــر 
عدوانه املستمر على السورين، ال يرى آخرون أّي أبس من االخنراط يف هذه السردية، بغية إعادة إنتاجها من 
جديــد، ولكــن ليــس بلبــوس أمــين أو سياســي، بــل مبقــوالت حتمــل مســة الفكــر حينــاً، والســمة االجتماعيــة حينــاً 
آخــر، بــل رمبــا تلونــت بــكل أشــكال العهــر الثقــايف واملعــريف الــذي حيــاول البعــض طْرشــه علــى جــدران احلــاانت، 
ووســائل اإلعــام ابملانشــيتات العريضــة. مثــة إصــراٌر عجيــب علــى ربــط اإلرهــاب والنــزوع إىل العنــف ابألداين، بــل 
بديــن واحــد هــو اإلســام، وملَ ال، أمل تــُك داعــش تتحــدث ابســم اإلســام واملســلمن، أمل تزعــم أهنــا تريــد إقامــة 
شــرع هللا علــى األرض؟ ومثلهــا القاعــدة وجبهــة النصــرة وكافــة اجلماعــات اجلهاديــة الــي ســعت إىل ترســيخ املنهــج 
اجلهــادي للوصــول إىل الســلطة؟ أمل تــُك هــذه اجلماعــات مجيعهــا ذات أصــول مرجعيــة إســامية؟ وهــل مبقــدور 
هــذه اجلماعــات أن حتشــد وجتيّــش كل هــذه اجلمــوع مــن أتباعهــا لــوال اعتمادهــا علــى خماطبــة اجلانــب الديــين أو 
العقــدي لــدى النــاس؟ كثــرة هــي املــررات والذرائــع الــي يســوقها أصحــاب النزعــة الطهرانيــة، والــي ميكــن أن تكــون 

شــواهد، بــل حججــاً دامغــة، علــى مســألتن اثنتــن:
األوىل: إن األداين هــي منشــأ اإلرهــاب، بــل هــي املعــن الفكــري والعقــدي الــذي جيّســد مرجعيــة دائمــة 

للنــزوع حنــو العنــف.
الثانيــة: اإلســام وحــده، مــن دون األداين األخــرى، هــو الــذي اختــزل عقيــدة اجلهــاد مبنهــج العنــف 
اجملتمعــي، وابلتــايل ابتــت حماربــة اإلرهــاب مــن الناحيــة األمنيــة والعســكرية مقرونــة مبحاربــة أصولــه أو 

منابعــه املعرفيــة، أي الديــن اإلســامي.
ال شــك أن هــذا الفهــم الــذي يؤســس طريقــة التعاطــي مــع اإلرهــاب، مل يعــد جمــرد دعــوة هنــا وهنــاك، بــل يســعى 
ألْن يكــون ثقافــة يلتحــف هبــا الكثــرون، ممّــن يطمحــون أن تصغــي هلــم وتتلقفهــم بعــض الدوائــر الدوليــة أو 
الكيــاانت ذات النزعــة العريقــة يف عدائهــا لإلنســانية. الافــت لانتبــاه أن هــؤالء الطهرانيــن مل يــروا يف شــىت أنــواع 
العنــف الــذي اســتهدف الــروح البشــري عــر التاريــخ، ســوى العنــف الــذي تلطّــى بشــعارات دينيــة، وكذلــك مل يــروا 
يف أشــكال العنــف الديــين ســوى اإلســامي منــه، فهــم – علــى ســبيل املثــال – ال جيــدون يف احلــروب الصليبيــة 
الــي اســتهدفت مايــن األرواح أّي ضــرب مــن ضــروب اإلرهــاب، وهــم كذلــك ال جيــدون يف احلــروب الــي تشــنها 
دول علمانيــة كــرى، تتخــذ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان شــعاراً هلــا، علــى شــعوب وأمــم مســتضعفة، أّي شــكل 
مــن أشــكال اإلرهــاب. لقــد شــّنت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــام 2003 حــرابً فظيعــة علــى العــراق، انتهــت 
ابحتالــه، بعــد قتــل مئــات اآلالف مــن أبنائــه، وتدمــر بنــاه املاديــة واالجتماعيــة، وقــد اســتندت تلــك احلــرب 
علــى مــررات تبــّن أهنــا كاذبــة، حبســب مصــادر وزارة الدفــاع األمريكيــة ذاهتــا، وأعــين التقاريــر االســتخباراتية الــي 
حتدثــت عــن امتــاك العــراق لألســلحة الكيمياويــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تداعيــات تلــك احلــرب الغامشــة 
مــا تــزال ماثلــة وتتفاعــل ســلباً حــىت الوقــت احلاضــر، يف حــن يســتمر الفاعــل ذاتــه يف فــرض نفســه كمكافــح 
لإلرهــاب، وســاٍع لتوطيــد قيــم احلــق والدميقراطيــة والعدالــة. مل يتــواَن الــروس عــن جعــل أرض ومســاء ســورية مســرحاً 
جيرّبــون فيــه جــدارة ترســانة ســاحهم املّكــدس مــن عشــرات الســنن، لنصــرة حاكــم قاتــل أمعــن يف اإلجــرام، فقتلــوا 
مئــات اآلالف مــن املواطنــن الســورين، وشــّردوا أضعافهــم، وهاهــم يصــرون علــى فــرض بشــار األســد حاكمــاً 
للســورين ولــو علــى مجامجهــم، علمــاً أن الــروس مل ينطلقــوا مــن شــعارات دينيــة، بــل تتماهــى عقيدهتــم مــع مــا بقــي 

مــن اإلرث الشــيوعي لاحتــاد الســوفيايت الســابق.
إيــران اخلمينيــة مل ختــف نزوعهــا منــذ األشــهر األوىل مــن وصوهلــا إىل الســلطة، حنــو رغبتهــا ابهليمنــة والتســّلط علــى 
دول املنطقــة والتحّكــم بشــؤوهنا )تصديــر الثــورة(، وهــا هــي اليــوم تســهم إســهاماً مباشــراً بقتــل الســورين والعراقيــن 
واللبنانيــن واليمنيــن، بــل ال تفوهتــا أن تعلــن علــى املــأل أبهنــا إحــدى القــوى املناهضــة لثــورات الربيــع العــريب، 
ابعتبــار تلــك الثــورات هــي مؤامــرات حيوكهــا الغــرب علــى تيــار الصمــود واملمانعــة وفقــاً إليــران. الســؤال الــذي يبقــى 
مطروحــاً علــى الــدوام: ملــاذا مل تظهــر قــوى التطــرف اإلســامي واجلماعــات املتشــّددة يف ســورية علــى ســبيل املثــال 
– إاّل حــن انتفــض الشــعب الســوري مطالبــاً ابلتحــرر واخلــاص مــن االســتبداد، ومطالبــاً ابلتغيــر الدميقراطــي حنــو 
دولــة العدالــة والقانــون؟ مث ملــاذا اســتهدفت هــذه اجلماعــات املتطرفــة قــوى الثــورة، ســواء اجليــش احلــر ســابقاً، أو 
الناشــطن املدنيــن، يف حــن ظلــت مواجهتهــا لقــوات النظــام هامشــية يف غالــب األحيــان؟ وبعيــدا عــن الــكام 
املكــرور عــن اخــرتاق أو توظيــف أو اســتثمار النظــام للجماعــات اإلرهابيــة املتطرفــة، إاّل أن النتائــج امليدانيــة 
الراهنــة، وكذلــك التداعيــات املباشــرة حلــرب اجلماعــات اإلســامية يف ســورية، تــكاد تنطــق ابلكثــر مــن احلقائــق.

العنــف ذو األشــكال العديــدة الــي مورســت حبــق البشــر عــر املاضــي واحلاضــر، تؤّكــد أن اإلرهــاب هــو ُمنتَــج 
ظــرف اترخيــي، تكمــن خلفــه دوافــع، قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة، ولكنــه ليــس قرينــاً أبّي ديــن مــن األداين، 
ولعــّل اإلصــرار علــى جعــل الديــن – أي ديــن – ُمنِتجــاً للتطــرف أو العنــف، ال يعــدو كونــه ضــرابً مــن اإلرهــاب 

ذاتــه.

مـــن أيـــن؟ كيـــف؟ ألـــا أيـــن نرحتـــل

ــزرًا ــا شـ ــر لنـ ــادي الرحـــل ال تنظـ اي حـ

كانت لنا دولة مشس الضحى غزلت

صاحبـــه يغتـــال  هبـــا  الـــكام  صـــار 

مـــا ظـــل منهـــا لنـــا فيهـــا ســـوى صـــور

وكان يف البيت ما يف البيت من صخب

اي حـــادي الرحـــل قـــل لألمهـــات نعـــم

إكـــذب عليهـــم وقـــد طـــال الطريـــق هبـــم

اي حادي الرحل صاحت طفلة وبكت

عندي وظيفة تعبر ......سأكملها

مبدرســـي ســـيأتيين  الصبـــاح  يف  مـــن 

ما أثقل احلمل.... قالت جدة محلت

ال زاد يف صرة األوالد .......صاح أب

إن كنـــت حتمـــل عنـــا مـــا وهيـــت بـــه

املـــاء .... ال ســـاٍق وســـاقيٌة نراغـــم 

مـــا ضاقـــت الـــدار بـــل دار الدمـــار هبـــا

املـــدى أمـــل درب الرجـــوع وإن زاغ 

عالقـــة املفتـــاح  طقـــة  تـــزل  فلـــم 

إن شـــاكنا الـــورد مـــا للجـــرح مـــن أمل

اي جنمة القطب غضي الضوء واحتجيب 

لنـــا اليامســـن  قـــال  نرجـــع  لســـوف 

ال تعرف الـ كيف أو ال أيننا.. اإلبل

مـــا يف القلـــوب هنـــا تدمـــى لـــه املقـــل

تشـــتعل أشـــعتها...واليوم  منهـــا 

ومـــن يصفـــق للجـــاين هبـــا.... البطـــل

تدغـــدغ العـــن حـــن العـــن تنهمـــل

مل يبـــق منـــه ســـوى املفتـــاح مـــا العمـــل

ســـألوا إذا  ومهـــاً...  ولـــو  ســـرتجعون 

نصـــل مـــىت  قالـــوا  إذا  وصلنـــا  وقـــل 

عـــد يب إىل الـــدار يكفـــي أيهـــا الرجـــل

قـــال املعلـــم.... لكـــن كيـــف تكتمـــل

اخلجـــل لـــه  ينـــدى  فأطرقـــوا خجـــاً 

حفيدتيهـــا...... وقلبـــاً ليـــس حيتمـــل

أين الوصول... أضاع الدرب اي مجل؟

اجلبـــل حيمـــل  ال  مـــا  حنمـــل  فنحـــن 

هبـــل استســـقائه  علـــى  حيـــض  ومـــن 

مـــا حيلـــة املـــرء إن ضاقـــت بـــه احليـــل

ــا ... كـــي يكـــر األمـــل يـــروى أبعيننـ

ــل ــة القلـــب حـــن القلـــب يبتهـ يف دقـ

يندمـــل العطـــر....  فيـــه  تنهـــد  مـــىت 

كي ال نرى الدرب حن الضوء يشتمل

من هجرة النحل يبى الشهد والعسل
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يبــدو أن فكــرة فلســفة احليــاة وجماهــل الكــون والنزعــات البشــرية 
هــي املواضيــع املفضلــة الــي تــدور يف فلكهــا رواايت الفرنســي 
مــن  بــه كقارئــة  معرفــي  أول  مشيــت. كانــت  اميانويــل  ايريــك 
خــال روايتــه »الســيد ابراهيــم وأزهــار القــرآن«، وتعــاجل فكــرة 
التشــدد الديــين، وضــرورة التعايــش مــن خــال عاقــة تنشــأ بــن 

رجــل مســلم وطفــل يهــودي. 
اتليــاً قــرأت لــه روايــة »ليلــة النــار« كتبهــا بعــد رحلتــه الشــخصية 
أصدقائــه،  عــن  يتــوه  العمــل  فبطــل  اجلزائريــة،  الصحــراء  إىل 
ويقضــي ليلتــه متجمــداً مــن الــرد، يفكــر ابحلــدود الفاصلــة بــن 

املــوت واحليــاة، وابلقــوة اإلهليــة الــي تديــر الكــون.
تتكــرر الثيمــة يف عملــه »يــرى مــن خــال الوجــوه » الصــادر 
عن دار مسكيلياين عام 2019، حيث خيتار مدينة شارلوروا 

مســرحاً ألحــداث متاحقــة ضمــن حبكــة بوليســية مشــوقة. 
املتــدرب  الصحفــي  »أوغســطن«  يظهــر  الروايــة  بدايــة  منــذ 
الــذي تقــوده الصدفــة ألن يكــون شــاهداً علــى عمليــة انتحاريــة 
يذهــب ضحيتهــا األبــرايء، ينقــُل علــى إثرهــا إىل املشــفى مــع 
املصابــن، لتبــدأ املغامــرة وتتبــدل جمــرايت حياتــه، حيــث يطلــب 
منــه مديــر جريدتــه االنتهــازي »بيغــارد« تزويــده بتفاصيــل مــا 
شــاهده يف اللحظــات األخــرة قبــل االنفجــار، لنشــرها وزايدة 
مبيعــات اجلريــدة، ولكــن يبــدو أن تطــورات الســعي وراء كشــف 
مابســات احلادثــة ليســت ابألمــر الســهل، فمــا جــرى أمــام 
أنظــار أوغســطن لــه أكثــر مــن تفســر، كمــا أن احلقيقــة هلــا 

أكثــر مــن وجــه. 
الرعايــة،  دور  يف  عــاش  الــذي  اليتيــم  الشــاب  أوغســطن 
بشــخصيته املهمشــة واملركبــة بــن الســذاجة واالنســانية ميلــك 
موهبــة رؤيــة املوتــى، وعندمــا خيتــار مبــى مهجــوراً لينــام فيــه، يعثر 
علــى حاســوب اإلرهــايب القاتــل حســن بــدوي، ليجــد نفســه 
ماحقــاً مــن الشــرطة الــي تشــك إبفادتــه، فمــا الــذي يســتطيع 
فعلــه أمــام الورطــات واملطبــات الــي حتــدث لــه، فهــو أضعــف 

مــن أن يكــون لنفســه رأايً، ولكنــه أيضــاً حمــور كل اآلراء. 
أفكار طغت على األحداث والتقنيات 

شــخصيات الروايــة الرئيســية تدفــع احلــدث املركــزي، وحتافــظ 
علــى مســاراهتا حــىت النهايــة، وهــي: أم كلثــوم زميــل/ة العمــل.. 
احملقــق املتجهــم الســاعي وراء اجملرمــن.. القاضيــة املتفهمــة الــي 
الشــقيق الصغــر لإلرهــايب  تظهــر وختتفــي بشــكل مفاجــئ.. 
الروائــي  فعلــة أخيــه.. إضافــة إىل شــخصية  بتكــرار  املهــووس 

إميانويــل مشيــت، إذ جيــري أوغســطن معــه لقــاء صحفيــاً، لكــن 
عاقتهمــا تتطــور، لتتخــذ شــكل املعلــم احلكيــم والتلميــذ املطيــع 
املستمع إىل أفكاره الصوفية وعاقته بكتبه وكابه وماحظاته 
عــن احليــاة، فشــميت احملــاط مبجموعــة مــن املوتــى مــن الكتــاب 
العظمــاء مثــل ديــدرو، موليــر، بــوذا، يســتغل شــغف أوغســطن 
ابملعرفــة، فيدفعــه إىل جتربــة روحانيــة. حواراهتمــا املطولــة تشــغل 
فصــول عــدة تكفــي لعــرض آرائــه. أورد منهــا هــذه االقتباســات، 

فعــن عاقــة األداين ابلعنــف يقــول: 
» لقــد قُتــل البشــر ابســم مجيــع الــدايانت حــىت الروحانيــات 
الســلمي  طابعهــا  رغــم  فالبوذيــة  احلــروب،  بــررت  الشــرقية 
بورمــا  شــهدهتا  الــي  الــدم  محامــات  خــال  هبــا  التلويــح  مت 

يقــول: التطــرف،  ألســباب  حتليلــه  ويف  وســرالنكا«  
» مثــة رابــط بــن اجلهــل والعنــف يبــدو يل العنــف عمــًا ايئســاً 
للهــروب مــن انعــدام اليقــن، أولئــك الذيــن يقومــون أبعمــال 
عنيفــة يريــدون أن يكونــوا علــى حــق وأال يقــع تكذيبهــم، إهنــم 

يرغبــون يف اهلــروب مــن األســئلة.« 
ال أريــد كشــف األحــداث أو قطــع املتعــة عــن مــن يرغــب قــراءة 
رواية تكمن أمهيتها يف  جداالهتا، فالتفجر االنتحاري ضمن 
حبكــة قائمــة علــى احلــوارات ليســت إال وســيلة لطــرح األســئلة، 
ولعــرض أكثــر مــن مفهــوم، واحلصــول علــى أكثــر مــن وجهــة 
نظــر، وســواء اتفقنــا أو اختلفنــا معهــا، إال أن الكاتــب مشيــت 
املتخصــص ابلفلســفة، والــدارس لــألداين الــذي يعتــر اإلســام 
دين احلكمة، اســتفاد من ختصصه وســعى بذكاء لتحدي آراء 
القــارئ اخلاصــة، وحثــه علــى منهجيــة التفكــر، فهــو يهاجــم 
األداين ويدافــع عنهــا يف آن، وبــدل أن يكتــب حبثــاً عــن مقارنــة 
األداين، والكتــب الســماوية بــدءاً مــن العهــد القــدمي ووصــواًل 
للقــرآن الكــرمي، نشــر روايــة جذابــة ال ختلــو مــن مفاهيــم اإلرادة 

احلــرة لإلنســان، ومصــدر الشــر، والقدريــة، والتطــرف.
الكتاب اجليد هو الكتاب احملفز

التلقينيــة، ورغــم  رغــم وفــرة األفــكار وتشــعبها ولغــة األســتذة 
يقــوم علــى  الروايــة ألن فصــًا منهــا  البعــض حملتــوى  مهامجــة 
حــوار مــع هللا ســبحانه، لكــن حريــة التعبــر املصانــة يف الغــرب 
مازالــت تتيــح لنــا كتبــاً قابلــة للنقــاش واالنتقــاد لــو شــئنا، فقــد 
حرضتــين روايــة »يــرى مــن خــال الوجــوه« بعــد انتهائــي منهــا 
علــى اســرتجاع احلكايــة، وإعــادة قــراءة أجــزاء منهــا، وأان اندراً 

مــا أفعــل ذلــك. 
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ســـــاٌم بـلــــون الـــــورد طــــيَّ الــــخواطِر

ســــــاٌم عـلــــى األحـــــرار ألـــــُف تـحــــّيٍة

تـحــــّيًة الـســــام  مـثــــُل  ســــــاٌم وهـــــل 

يـولَــــُد مـشــــرقًا جـســــوٍر عـلــــى كـّفــــيه 

صـبــــوٍر عـلــــى بـلــــواه يـخــــطو بــــحلِمِه

ــوثرًا ــنهلُّ كــ ســـــاٌم بـحــــجم الـكــــون يــ

بـــــوردٍة الـرّبــــيِع  هـــــذا  مــــــن  ويـحـلــــُم 

ســـــاٌم عــــلى مــــن قــــال لــــله غــــضبي

ســـــاٌم عـلــــى مـــــن ضــــجَّ جــــرُح إبــــائِه

ســــليَل مــــعايل الــــمجد كــــان إذا خــــطا

بـضــــائٍر لـيــــس  الـّضــــيِم  أبـــــاَة  ســــــاٌم 

ـــكّسرْت ـــد تـ ـــي قـ ـــلِب الـ ـــنحة الـقـ بـأجـ

نــــحّلُق مــــا اســــطْعنا إلــــى الــــقمم الــــي

لـلــــثابتن.. خـطــــاهُم هـنــــا  ســامــــي 

ســـــاٌم عـلــــى مـــــن كـــــان ابهلل واثـقــــًا

أمــــَرُه فــــّوَض هللَا  مـــــن  ســـــاٌم عـلــــى 

ســـــاٌم عـلــــى مـــــن بـــــاع نــــفساً زكــــّيًة

ســــامي عــــلى أهــــلي الّــــذين خيامهـــم

جـهـنّــــٍم نــــــار  أبــــــواب  عــلــــى  دعــــــاٌة 

تـائــــٍه قـبــــلَة  الـبـاقــــن  عــلــــى  ســــــاٌم 

ويـنـتــــهي الـعـالــــمن  يــلــــفُّ  ســـــــاٌم 

علـــى كلِّ شـــٍر مـــن ثـــرى أرض موطـــين

عـلــــى مـجــــمٍر لـلــــروح فــــوق دفــــاتري

مـــــن الــــقلب يــــشدوها الــــوجوُد لــــثائِر

لــكــــلِّ أبــــــيِّ الـنـفــــِس حــــــرٍّ مـثــــابِر؟!

لـعــــابِر جـســــٌر  عـيــــنيه  وفـــــي  صـبــــاٌح 

عــــلى الــــيمِّ إذ ألــــقْتُه حــــمَّى الــــمخاطِر

ــّسواتِر ــلَف الــ ــّساِم خــ ــرِه الـبــ عـلــــى ثـغــ

عــــلى خــــدِّ مـــن يهـــوى أســــــَر املشـــاعِر

ولــــيسْت لــــجاٍه ُمــــصلِت الــــّسيِف بــــاتِر

ظـافــــِر نـهــــضَة  الـعــــلياء  إلــــــى  فــقــــام 

الـبــــصائِر عــمــــُي  جــــــاز  إن  وتـعـرفــــه 

ـــائِر ـــِل األرِض لـيــــس بـضـ ـــُب أهــ تـكـالـ

نـحــــاول أن نـبــــقى عـلــــى قــــيد طــــائِر

الـمــــآثِر شـــــمِّ  فــــــوق  نــســــوراً  أرْدنــــــا 

تــــراها تــــثُر الــــّرعَب فــــي نــــفِس غـــادِر

بــــــِه مـــــن كـــــلِّ وغـــــٍد مـكــــابِر يــعــــوُذ 

ولـيــــس يـضــــُر الـحــــرَّ أفـعــــاُل فــــاجِر

غــافِــــرِۤ بــســــورة  يُـدنـيــــها  هللا  إلـــــــى 

بـأسـمــــاهلا عـــــرَّْت صـفــــاقَة حـاضــــري

يَـــــدَعُّ بـهــــا الــــمسكَن مــــوُت الــــضمائِر

عــاثــــِر ونــجــــدَة  وجــــــداً  بـصـحــــرائه 

عــــلى بــــاب شــــاِم الــــعزِّ دون احلواضـــِر

ســــاٌم حبجـــم اجلـــرح يف قلـــب شـــاعِر
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ولــد الفنــان فاتــح املــدرس يف قريــة حربتــا – حلــب )1922( 
الســورية  التشــكيلية  احلركــة  رواد  أهــم  مــن  واحــدا  ليكــون 
املعاصــرة. نشــأ فاتــح يف بيئــة ريفيــة عنــد أخوالــه بعــد مقتــل 
والــده، مّث بعــد ان أمضــى طفولــة قاســية انتقــل للعيــش عنــد 
أعمامــه يف حلــب حيــث اتبــع دراســته فيهــا. ظهــرت موهبتــه 
مــن معلمــه  الفنيــة يف ســن مبكــرة. صقــل موهبتــه إبشــراف 
الفنــون  الفنــان وهــي احلريــري. درس يف أكادمييــة  وصديقــه 
اجلميلــة يف روما-ايطاليــا وختــرج منهــا عــام 1960. قابــل جان 
بــول ســارتر الفيلســوف الفرنســي املعــروف ونشــأت صداقــة 
بــني االثنــني حيــث اقتــى ســارتر جمموعــة مــن أعمالــه وترجــم 
جمموعــة مــن أشــعاره. عمــل مدرســا يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف دمشــق بــني عامــي 1969-1962. 
غــادر ســوراي إىل ابريــس ليعــود بعــد نيلــه درجــة الدكتــوراه عــام 1972.كان عضــوا مؤسســا يف نقابــة 
الفنانــني مث رئيســا هلــا مــدة أحــد عشــر عامــا. كان املــدرس جمموعــة متكاملــة مــن املواهــب واخلــربات 
واملعــارف حيــث اجتــذب فاتــح الفنــان والشــاعر واملوســيقي الكثــري مــن رواد الفــن واألدب إىل حمرتفــه 
يف شــارع ميسلون-دمشــق. أقــام خــالل مســريته الفنيــة عشــرات املعــارض الفرديــة وشــارك يف الكثــري مــن 

املعــارض اجلماعيــة وحــاز علــى الكثــري مــن اجلوائــز االوىل وامليداليــات الذهبيــة.
ــه  ــة. اشــتهر بلغت ــه مــن غــى وحداث ــر التشــكيل الســوري مبــا محلت ــة فاتــح املــدرس يف تطوي ســامهت جترب
التعبرييــة الشــخصية والشــعور االنســاين والوعــي ابلفواجــع. تنــاول مواضيــع القرابــة واحلرمــان االجتماعــي 
والريــف والتضحيــات واألرض. كونــت البيئــة الريفيــة الــي عاشــها املــدرس يف طفولتــه إضافــة إىل مفاهيــم 
ــه تفاعــل مــع  شــرقية وأســاطري رافــداً هامــاً يف مســريته اإلبداعيــة، ألــف كل ذلــك خمــزوان كبــريا يف ذاكرت
ــه.  ــة يف عمــوم أعمال ــزال الشــكلي وأحاســيس الطفول ــة ابالخت ــه مفتون ــة. لوحات ــة والعاملي الثقافــات احمللي
ميكــن قــراءة أعمــال املــدرس علــى أهنــا مزيــج مــن تياريــن خمتلفــني لكــن مرتبطــني أال ومهــا الســرايلية 
والصوفيــة ليتحــول بذلــك جلســر يصــل الشــرق ابلغــرب. جنــد يف لوحاتــه مزجيــاً مدهشــاً مــن الرؤيــة البصريــة 
والرؤيــة الفنيــة التعبرييــة ضمــن شــكل فــي متكامــل ممتــع. ال أيبــه بقواعــد الرســم فهــو يرســم ليحقــق حالــة 

تعبرييــة مــن خــالل معرفــة عميقــة أبســرار اللــون وخطــوط تلقائيــة عفويــة.
مــن أهــم اعمالــه لوحــة )كفــر جنــة( الــي هبــرت النقــاد وانلــت اجلائــزة االوىل يف املعــرض الرمســي يف دمشــق 
عــام 1952 كمــا تعــد لوحــة )التدمريــون( منوذجــا لنتاجــه الفــي عــرب ألــوان مســراء وبنيــة حممــرة )لــون 
معظــم املناطــق يف ســوراي( وأشــكال تشــبه الدمــى املضغوطــة الــي تصنعهــا النســوة يف الريــف الســوري مــن 

اخلــرق امللونــة متعــددة االلــوان.
ــة أغنــت التشــكيل الســوري  ــة غني ــران عــام 1999 بعــد جترب ــان فاتــح املــدرس يف شــهر حزي رحــل الفن

واإلنســاين. 

 املراجع
املتحف العريب للفن احلديث

املوسوعة التارخيية ألعالم حلب
مقابلة صحفية مع جاك االسود-صحيفة الكرمل-1982 

مقال للفنان حممود مكي
ي

م الثقاف
س

الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

فاتح المدرس

د.  رمضان عمر 

ُ
وتبقى القدس

شاعر فلسطيني

وتبقى القدُس 

رغَم القهِر واإلرهاِب 

واآلهاِت واألمِل 

ورغِم بوارِج التعتيِم 

ِ رغم دايجرِالظَُلم 

… ………

ويبقى رحيها عِبقا 

خزامّيًا

مَن الساحاِت واحلرِم 

ويبقى طيُفها الشاميُّ 

أغنيًة

 وحلناً من حلوِن فمي

.……

فا َتِعدوا أبشباٍه 

وأَبداٍل 

فا للباِن والعلِم

 ..…

وإن نسجوا لك األوهاَم 

مالوا يف لظى الزالِت 

ال للصلح للَسَلِم 

وال ملدارِس التفريِط 

ال للمنهِج القزِم 

فغاليي تعاُف الضيَم والتقسيَم 

ختشى زلَة القدِم 

وغاليي .. تتيُه سناً 

..؟! فكيف ُتَذلُّ

وا أملي!!!

 .………

عشقُتِك اي هوى العّباِد 

والنّساِك اي علمي 

عشقتِك حَن جنَّ الليُل 

وانداحْت خيااليت 

من اهلامات ابحلُُلِم 

عشقتِك حَن كاَن هناُران الورديُّ 

يكتُب قصَة الفاروِق 

ينسُج من صاح الديِن 

صرح الفاتِح الَعَلِم

 ……

وقْل للعاذِل املهزوِم: ال تشنأ 

وذْب يف التيِه والَنَدِم؛ 

فمثلَك قاصُر التفكِر 

واألخاقِ والقيِم…

 ..…

 رمستِك فوق قافيي؛ 

فباَن الزهو ُّيف قلمي 

وأينعت السطور اخلضُر 

ابلتصوير ابلَشَمِم 

أاي قدسي أان َدِنٌف 

وحبِك عالٌق بدمي 

ستبقن العريَن الباسَل األزيلَّ 

يف قاموسنا الذهيبِّ 

اي أسطورَة األَمِم.
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1
يف آخر قريي بيت مهزوم

يف آخر البيت علّية منخفضة
ويف آخر العلية صندوق

هناك فقط
روح حمبوسة منذ قرون

سحرها أحٌد ما
تعويذهتا 

التفاتك الشاسعة …تلك
2

صبية احلقل البارد
أان 

أهنُض ألشعل الشفق
وأسنَد غصناً منحنياً حنو النبع

أان على أهبة االنتباه
لكي تطْل 

فأمهس يف أذن الريح
وأسوقها

لغسل برعٍم من شوقك الاهب
3

صامٌت هو السر
ضجيجه بعيد

االنتصار بك حفٌل مساوي
على حواف الزمن

اللقاء أخرس
واحللم أصم

يسكب على الروح انتعاشًا
 ويُثمل

4
الزيتون غرَس يف قليب أغنية خضراء

بدَّل السقم بداليٍة رشيقة
كأن أكون هناك

أحيك ظاماً وأختفي
جيّسون أثري

بزيت يسيل من جسدي 
حينها

خيّضر الكون هنا 
وتصبح مديني مأهولة

يضيء امسها
5

كيف لك كل الزفر
الريح هنا جمنونة

والعاصفة وصلْت 
اسرتح قليًا وخذ نفساً عميقًا

إننا نسرق احلياة
6

ال تناِد
فاملناداة حائرة

إن وصلْت …تعبْت
إن بقيْت …تشظْت

 هائجة كاألرواح
هّدئها فا وقت للحروب

7
االفرتاس لغة الغابة
أان مساوية اجلذور

أحنين 
كي أعزف الناي

فتمر العاصفة بسام
8

امرأة با وقود 
أشعل أصابعي قناديًا

وأعوي الليايل عويل الصامدين
قرابٌن لقمٍر ابهت 

ومشٍس منتظرة
علين أنفعكم

 9
يف طريق العودة إىل بيٍت ليس يل

أزرع امللح 
ألنتظر منوه يف الصباح أمساكاً جتلب الرزق

وأعوُد مرة أخرى أفكر 
كيــف للقطــط املــرور مــن هنــا دون التقاطهــا لتســّد جوعهــا 

الكافــر؟

يف املدينة الي أعيشها وهي ليست مسقط رأسي
الكثر من الناس راضون عن البحر

أما أان أهنره كل مساء 
أخاصمه وأرمي كل اخلر الذي يف جييب إليه

زوجاهتــم  ألســنة  مــن  وهاربــون  فقــراء  الغالــب  فالصيــادون يف 
احلــادة كســكْن

أرمي اخلر ليصيدوه
علَّ مساءاهتم تصبح أغى وأكثر إاثرة معهن
وأبقى أان انصعة اجلسد من الذنوب التائهة

---

يف السماء الي تلتحفين وهي ليست بسمائي ابلتأكيد 
أرواٌح كثرة حتّلق 

وطائرات كثرة توصل اجلميع مقاصدهم 
أما أان أعبُس بوجهها طوال الوقت 

أسعى أال اصطدم بروٍح مارقة حنو املوت يف طراين 
وأتنحى الوقوف حتت زرقتها

لذا جتدين أمشي يف ظال املباين العالية
وأطر ضمن الغيمات الندفة ---

مثَّ ماذا؟
مث ……… 

 أتلف الصّك الوحيد الذي بيين وبن ما حويل
لتتفتح أبواب األسئلة الغريبة

إن كنُت ذرة غبار 
من يراين؟

وإن كنُت نقطة 
فما هو احلرف الذي مازال يبحث عين لينام قريراً دون أرق؟

فاليتامى مثلي 
على قوارع التيه 

املتسربون من سيول أوطاهنم يف صدفة حرب 
 ال مرئين 

ال تسكنهم سوى األشباح

أثــق يف شــكوكي، عندمــا تتعــرض املــرأة للتنمــر تنتبــه لوجودهــا، ويبــدو 
يبتســمون يف وجههــا ويعزفــون علــى  مــن حوهلــا كاذابً،  كل شــيء 
وتــر الصداقــة، لــن تغــروا شــيئاً مــن نظرهتــا، إن حمــومت الكلمــات بقــي 
اليقــن، وهــو أنكــم جبنــاء مــن يقــف يف وجــه املــرأة وخيــاف مفرداهتــا 
فهــو جبــان وخيتبــئ خلــف غــرابل، وكأن املــرأة ال تفهــم يف هــذه احليــاة 
إال الطبــخ وتربيــة األوالد، وإن حاولــت أن ختــرج مــن هــذا اإلطــار 
لتعريتهــم وقفــوا أمامهمــا بــكل األســلحة الرخيصــة إليقافهــا، متذرعــن 
أهنــا اآلن خــارج إطــار انوثتهــا، وعليهــا أن تبقــى ضمــن دوامــة املــرأة، 
وكأن اإلبــداع خلــق هلــم، وأهنــا تطاولــت علــى مملكــة الرجــال، ابتــت 
قــادرة اآلن علــى كشــف احلقائــق، وإن طلــب منهــا أن تكــون ضمــن 
ولكــن  خلنقهــا  حوهلــا  يلتــف  الــذي  الضيــق  حميطهــا  فأنتــم  حميطهــا 
للمــرأة  الــي هــي بنظركــم خلقــت  هيهــات، ليضــع كل منكــم مــرآة 
ال لشــيء فقــط لــرتون قزامتكــم أمامهــا، ابتعــدوا قليــًا وإال أصابكــم 
شــظااي قلبهــا فقــد ضاقــت ذرعــاً بكــم، انتبهــوا جيــداً فهــي تراكــم علــى 
حقيقتكــم، ال حتاولــوا التذاكــي أمامهــا، وتفرغــوا ملشــاكلكم العتيــة الــي 
جتعلكــم تتدخلــون يف أمــور ال تعنيكــم البتــة، وتاحقــون املــرأة وكأهنــا 

خلقــت عــدوة لكــم، دعوهــا تعــر عمــا جيــول خباطرهــا وهــو كثــر، 
وابت الغــدر لــون الزمــن!، مثــة عاصفــة يف قلبهــا تــرى صوركــم بــكل 
احلــاالت، لقــد اجتــزمت كل احلــدود معهــا حــذار حــذار مــن غضــب 
املــرأة، فهــي تســتطيع أن تســيطر علــى نفســها والتحكــم بداخلهــا 
وأن تبقــى علــى طبيعتهــا طــوال حياهتــا، لكــن إن حاولتــم مســها  
فهــي جاهــزة لرتيكــم أحجامكــم، لــن تــرر لكــم أي شــيء ولــن تكــون 
ضعيفــة أمامكــم، مــا هــذه الرتهــات حنــن مــا خلقنــا عــن عبــث؟، يف 
عــامل شــحت فيــه الرجــال وابتــوا يتصيــدون يف املــاء العكــر، لكنهــا 
تراكــم بوضــوح فقــد خلقهــا هللا لتــؤدي دورهــا، تصــوب أطفاهلــا وتنــر 
درب عائلتها وتكشــف  اخلياانت من حوهلم لتكون هلم درعاً واقياً 
حتميهــم بــكل مــا متلــك مــن قــوة، ال تفــرط بعائلتهــا أبــداً وال تبتعــد 
عــن أنوثتهــا إال إذا رأت أمامهــا خطــراً حييــق هبــا، لــن حيــدث تغيــر 
جــذري يف العــامل إال إذا أنصفــت املــرأة، متنــوا هلــا أال تضعــف يف 
رحلــة هــذه احليــاة، وأال تشــعر أهنــا لوحدهــا مــن حيــارب لــدرء اخلطــر 
عــن نفســها وعائلتهــا، قفــوا معهــا يف هــذا العــامل املعقــد الــذي ال 
يرحــم، لتقــف جمــدداً أمــام حلظــات عصيبــة بوجــود احملبــن مــن حوهلــا، 

لــن تفقــد نفســها فالعــامل ال خيلــو مــن الطيبــن الذيــن يــؤازرون املــرأة، 
ابتســامة صادقــة منكــم يســتقر الفجــر يف حياهتــا، ولــن تبقــى عالقــة 
بــن األنــذال، والطيبــون ســيقفون إىل جانــب إنســانيتها، ويدعموهنــا 
كــي تلملــم جراحهــا وحتمــل آالمهــا بعيــداً لتضفــي للحيــاة ألقــاً وحمبــة.

لن تشــعر معكم أهنا مبفردها فاحلياة طويلة والعمر قصر، ال تدعوها 
ابألمــان،  شــعورها  لــزال  اخلطــأ  هــذا  اقرتفتــم  لــو  مشــاعرها،  ختفــي 
اإلجيابيــات والســلبيات جــزء ال يتجــزأ يف هــذه احليــاة، لننقــي أرواحنــا 
وخنتــار كل مــا هــو إجيــايب، ال تدعوهــا تقــف خاليــة الوفــاض، وال 
تتســببوا هلــا ابآلالم، دعــوا صمتهــا يتحــدث، فجــرح اخلــداع ال يلتئــم 
بســهولة، ال تفكــر فقــط بنفســك اي جالــة الرجــل، فهــذه املــرأة هــي 
ابلنهايــة أمــك وأختــك وزوجــك وابنتــك، عندمــا يتــأمل هــذا القلــب 
ســتكون ســعادتكم مســتحيلة، وهــي ابلنهايــة لــن تستســلم لنزواتكــم، 

إحصلــوا علــى املزيــد مــن الفــرح اببتعادكــم عــن التنمــر.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

المرأة والتنمر 

رودي سليمان

شاعرة وكاتبة سورية

حصرم ملون

م المرأة
س
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ال يوجــد اســم  يطلــق علــى اجلولــة األخــرة مــن أســتاان إال هــذا االســم، فقــد 
حضــر اجلميــع وغــاب صاحــب املصلحــة الشــعب الســوري الــذي مل يــر يوًمــا 
ــــــــــــــــ  أي مصلحــة لــه يف هــذه االجتماعــات والــي  جتمــع »الــدول الضامنــة 
روســيا وإيــران وتركيــا مــع ممثلــي النظــام الســوري وبعــض الفصائــل املســلحة 
 ، ســورية«  إىل  املتحــدة  األمــم  منــدوب  بيدرســون  إىل  ســورية ابإلضافــة  يف 
مــع مراقبــن مــن شــىت أصقــاع العــامل كشــهود ليــس هلــم حــق التقريــر، ومــن 
الواضح أن دور إيران يف هذه اجللسة كان أشبه ابملراقب، وكما يوضح البيان 
اخلتامي الذي جاء يف معظمه نســخة طبق األصل عن البياانت الســابقة ،أن 
احملــاداثت كانــت بــن الــروس وتركيــا مــن أجــل منطقــة خفــض التصعيــد الوحيــدة 
الباقيــة مــن املناطــق األربعــة  مشــال غــرب ســورية  حيــث مل يتوصلــوا فيهــا إىل 
هدنــة أو وقــف إطــاق انر دائــم، بــل جــددوا االتفاقــات الســابقة ابلتهدئــة 
وابحلفــاظ علــى الوضــع الراهــن، وحــىت هــذا الوضــع ال يلتــزم بــه الــروس وال 
النظــام فالقصــف والقضــم مســتمر، بينمــا ختــرج مصــادر روســية بعــد االجتمــاع 

لتحمــل تركيــة  مســؤولية الفشــل يف إجنــاز مــا اتفــق عليــه.
    يعــرف الــروس متاًمــا أن أي تقــدم يف عمــل اللجنــة الدســتورية ســيغر النظــام 
ومرتكزاته إىل األبد لذلك ال يرغبون أبي تقدم فيها حىت ال تضيع اإلجنازات 
الــي أجنزوهــا بتثبيــت ركائــز النظــام ضــد أهــداف ومصــاحل الشــعب الســوري، 
وإجنازاهتــم الشــخصية ابالســتحواذ علــى املقــدرات االقتصاديــة الســورية اآلنيــة 
واملســتقبلية، ومــن هنــا جــاء اجتماعهــم مــع مــا يســمى ابملعارضــة يف أســتاان 

مبايينــه  خــرج  عندمــا  ثورتــه  انتصــرت  قــد  الســوري  الشــعب  أن  لنتفــق  بدايــة 
والعدالــة  والكرامــة  احلريــة  لدولــة  ودعــا  الظــامل،  املســتبد  النظــام  إلســقاط 
والدميقراطيــة لــكل الســورين. خــرج الشــعب الســوري متحــداًي آلــة املــوت علــى 
يــد النظــام املختــرة عــر عقــود أربعــة ويزيــد. خــرج وتظاهــر واثر وحتــدى وقــدم - 

لثورتــه. انتصــارا  الكبــرة  التضحيــات  يقــدم-  ومــا زال 
لكــن إذا كان التســاؤل عــن املســار علــى املســتوى السياســي والعســكري وواقــع 

احلــال يف ســورية بعــد مضــي هــذه الســنوات العشــر.؟. نقــول:
1- لقــد ســقط النظــام عمليًــا أمــام الشــعب الســوري وثورتــه يف الســنوات األوىل 
مــن الثــورة. ولــوال تدخــل إيــران وروســيا وحــزب هللا واملرتزقــة الطائفيــن، حلفــاء 
النظــام يف دعمــه والعمــل لعــدم إســقاطه، وهــذا متغــر - مــع غــره- أدى لوصــول 

احلــال إىل مــا وصــل إليــه.
2- لقــد كانــت أمــركا والغــرب يف موقــع املتفــرج علــى مــا حيصــل يف ســورية 
عمليًــا، وإن ادعــت غــر ذلــك إعاميًــا. وهــذا يعــين أهنــا كانــت راضيــة عمــا 
حيصــل وتنتظــر أن جتــين حصــاده مكتســبات هلــا علــى كل املســتوايت. لذلــك مل 
يكــن يف مواجهــة النظــام وآلتــه العســكرية واألمنيــة مــع داعميــه أيــة قــوة إقليميــة 
أو دوليــة تدعــم الشــعب الســوري وثورتــه. حــىت وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه علــى 

مســتوى ثورتنــا وعــدم حتــول انتصارهــا املعنــوي انتصــارًا يف امليــدان.
3- لقــد كان الكيــان الصهيــوين مبــارًكا ملــا حصــل يف ســورية. حيــث حصــل 
وعنــد كل  دائًمــا  الصهيــوين  الكيــان  وحكومــة  وروســيا  أمــركا  بــن  تنســيق 
املفاصــل. فمثــًا كان ألمــركا و«اســرائيل« دور يف احلضــور العســكري الروســي 

النظــام مــن الســقوط عــام 2015م. وهكــذا. إلنقــاذ 
4- لن نظلم الدول العربية اخلليجية الي أعلنت دعمها للثورة الســورية. لكنها 

خشــية أي إجنــاز هبــذا اجملــال ليعطوهــم حقــن املورفــن املخــدرة كدأهبــم منــذ 
انطــاق الثــورة الســورية.

    إال أنــه كان الفًتــا للنظــر تصريــح بيدرســون عــن عمــل اللجنــة الدســتورية، 
فقــد محــل ألول مــرة نظــام دمشــق مســؤولية عرقلــة عمــل اللجنــة الدســتورية 
وأضــاف أبن عــدم التقــدم بعمــل هــذه اللجنــة ســيؤدي إىل العمــل  والبحــث 
عــن مقــارابت جديــدة، وقــد جــاء تصريــح مســؤولة املفوضيــة األوربيــة ألول 
مــرة مطابًقــا ملــا قالــه بيدرســون، أبن ســورية مل تعــد علــى ســلم األولــوايت لــدى 
اجملموعــة الدوليــة، والســبب هــو عرقلــة النظــام الســوري  للحــل السياســي عــر 
اللجنــة الدســتورية، وجــددت  املفوضيــة التأكيــد علــى عــدم الدخــول يف أي 
عمليــة إعــادة إعمــار دون اخنــراط نظــام دمشــق بعمليــة سياســية جديــة تفضــي 
إىل انتقــال سياســي حقيقــي حســب القــرار األممــي رقــم 2254.فــإذا كانــت 
روســيا الــي تقــول إهنــا تريــد التقــدم بعمــل اللجنــة الدســتورية وتنصــح النظــام 
بذلــك، فابــد مــن ســلوك جديــد لعمــل اللجنــة بعــد أن دق النظــام اإلســفن 
األخــر يف نعــش هــذه اللجنــة بعــد الفشــل لســنة ونصــف ومخــس اجتماعــات 

متتاليــة.
     خيشــى النظــام املتهالــك يف دمشــق مــن أن دســتورًا جديــد ســيكون خمتلًفــا 
عــن دســاتر الســابقة الــي مل حيرتمهــا يف أي يــوم، فهنــا اآلن مــن يراقــب ويتابــع 
بعــد أن دولــت املســألة الســورية وخرجــت مــن يــده وحــىت مــن يــد حلفائــه يف 
موســكو وطهــران، وســيختفي هــذا النظــام بشــكله احلــايل طــال الزمــن أم قصــر. 

مل تقدم لقواه العســكرية إال ما جيعله يناوش النظام وال ميّكنه من إســقاطه. هذا 
مــع اختــاف أجنــدات هــذه الــدول، ولعبهــا علــى ازدواجيــة املواقــف. فبعضهــا 
قــدم بيــده اليمــى الدعــم املــايل والعســكري للنظــام، ويف اليســرى دعــم بعــض 

اجملموعــات العســكرية املنتميــة للثــورة؟
سياســًيا  الســورية  الثــورة  ممثلــي  بــن  والنــزاع  واالختــاف  لّلتشــتت  5- كان 
وعســكراًي دور أساســي، يف عجزهــم عــن أن يتقدمــوا يف معركــة الثــورة الســورية 
إلســقاط النظام. إن موضوع القوى السياســية والعســكرية املنتمية للثورة الســورية 
الشــعب  بــه ومــن خالــه بقضيــة  اللعــب  فقــد مت  بــه.  حيتــاج تفصيــًا خاًصــا 

الســوري وواقعــه ومســتقبله لــآلن.
6- نظــراًي وحســب قــرارات جملــس األمــن الــدويل يوجــد مســار حلــل املشــكلة 
الســورية والــي متثــل إن حصلــت مكســًبا علــى طريــق حتقيــق طموحــات الشــعب 
السوري يف ثورته. إنه القرار 2254 وبيان جنيف 1. لكن اختاف األطراف 
يتــم  ومل  علــى ورق.  حــرًا  القــرار  والنظــام. جعــل  الســورية  الثــورة  مــن  الدوليــة 
التعامــل اجلــدي معــه. بــل صنعــت مســارات متواضعــة ضحلــة بديلــة، مثــل جلنــة 
صياغــة الدســتور الــي تبــن أهنــا جمــرد مســار لتمضيــة وقــت جيــب أن ميــر دون 
جــدوى وفاعليــة. كمــا أن اخــرتاع مســار أســتاان الــذي وصــل إىل رقــم 15 يف 
جممــوع لقاءاتــه. ليــس أكثــر مــن توافقــات بصمــت أمركــي. للتعاطــي مــع األمــر 
الواقــع اجلديــد لســورية، للحفــاظ علــى مصــاحل هــذه األطــراف ولــو علــى حســاب 

الشــعب الســوري وثورتــه.
7- األمــر الواقــع هــو: وجــود قــوى دوليــة وإقليميــة، -عمليًــا مبثابــة احتــال- يف 
ســورية. هــذه الــدول روســيا وإيــران وأمــركا يضــاف إليهــا النظــام، ومــن خــال 
تشــابك وصــراع املصــاحل، جعــل ســورية مقســمة عمليًــا، وال يوجــد أي جامــع 

وإذا كان النظــام بــدأ عامــه املاضــي وســعر العملــة الســورية 900 لــرة مقابــل 
فمــاذا  الواحــد،  للــدوالر  لــرة  هــا هــو خيــرج منهــا بســعر3500  كل دوالر 

ينتظــران مــع هــذا النظــام إذا بقــي لعــام آخــر. 
    منظمــات األمــم املتحــدة اإلغاثيــة يف تقريرهــا األخــر قالــت أن 60 ابملئــة 
مــن الشــعب الســوري جائــع وأن 12 مليــون جلهــم مــن النازحــن يف ســورية 
ــا عــن إجيــاد أي حــل  ال جيــدون الطعــام الــكايف والنظــام يعلــن عــن عجــزه علًن
إالّ أن يوقفــوا برامــج الطبــخ مــن القنــوات التلفزيونيــة، وكأن الســورين يتابعــون 

قنواتــه املمجوجــة واملنفصلــة عــن الواقــع.
املنتجــة  الــدول  مــن  احلكــم يف ســورية وهــي  البعــث  نظــام  اغتصــب  لقــد    
واملصــدرة فقــد كانــت تصــدر القطــن والقمــح وكانــت شــركات الغــزل والنســيج 
تصنع ما يكفي االستهاك احمللي وفوائض تصديرية، وهذا يف أكثر اجملاالت 
فســورية مل تكــن تســتورد إال بعــض لــوازم اإلنتــاج، ويف عهــد ثورتــه الكارثيــة مل 
ينهــب احلكــم ورجالــه أمــوال ســورية ويضعهــا يف اخلــارج، بــل دمــر وعــن قصــد 
بنيــة البلــد الصناعيــة والزراعيــة، فأفقــر الشــعب والدولــة الــي أصبحــت حتتــاج 

عقــوًدا إلعــادة بنيتهــا التحيــة واقتصادهــا الزراعــي والصناعــي.
    لنعمــل مجيًعــا، مــن يهمــه مصلحــة الوطــن ومــن يــرى يف ســورية وطنًــا جلميــع 
أبنائهــا، علــى عــدم التجديــد هلــذا النظــام القاتــل والــذي هــدم مــا بنــاه الشــعب 
الســوري لعقود طويلة ـــولتبدأ مرحلة إعادة البناء والعودة ملن هجروا قســراًي إىل 

وطنهــم، وإن املســتقبل للعاملــن عليــه واملتطلعــن للغــد املشــرق. 

بــن هــؤالء املتصارعــن علــى مســار واحــد يســرون عليــه حلــل املشــكلة الســورية.
8- ومــن الواقــع الســوري وجــود أراض تصــل إىل ثلــث ســورية تقريبًــا حتــت هيمنــة 
حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب وفرعــه يف ســورية ال ب ي د، يســيطر 
ابلقــوة العســكرية علــى الشــمال الشــرقي الســوري وشــرقي الفــرات. حتــت احلمايــة 
النظــام،  األمركيــة يعمــل علــى أجنــدة انفصاليــة كرديــة. كمــا مناطــق ســيطرة 
حيــث الكثافــة الســكانية، كذلــك إدلــب وبعــض مــن ريــف حلــب وريــف محــاه، 
احلــر والبعــض اآلخــر حتــت ســيطرة هيئــة حتريــر  اجليــش  بعضــه حتــت ســيطرة 
الشــام املنتســبة للقاعــدة، مبــا يعــين ذلــك مــن مــأزق شــعيب ودويل. كذلــك هنــاك 
مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون الــي حتــاذي تركيــا وتقــع حتــت ســيطرة اجليــش 
احلــر وحتــت الرعايــة الرتكيــة. وهــذه القــوى الدوليــة واالقليميــة بينهــا مــن أســباب 

االختــاف والصــراع أكثــر بكثــر مــن أســباب التوافــق.
9- لــكل ذلــك نــرى أن ســورية أرًضــا وشــعًبا بعــد كل مــا حصــل فيهــا ومعهــا. 
أصبحــت رهينــة دوليــة تنتظــر توافــق مــا أو حــل مــا. قــد حيتــاج لســنن طويلــة حــىت 

يــرى النــور وقــد ال يكــون -ابلضــرورة- يعــر عــن مصلحــة الشــعب الســوري.
السياســية  احليــة  قــواه  وعــر  ومصلحتــه  الســوري  الشــعب  جهــة  مــن  أخــرًا: 
ويوحــد  وأيــن وصلــت.  الثــورة  حــال  لواقــع  رؤاه  يوحــد  أن  عليــه  والعســكرية، 
أدوات عملــه وفــق اســرتاتيجية تبــدأ مــن الواقــع القائــم بــكل مأســاوية، وتعمــل 
علــى حتقيــق اهلــدف الــذي قامــت مــن أجلــه ثــورة الشــعب الســوري: إســقاط 
االســتبداد وحتريــر البــاد وبنــاء الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة حمققــة احلريــة والكرامــة 
والعدالــة. ال تغــرق يف األوهــام أو الصراعــات وتكــون مطيــة األطــراف الفاعلــة، 
بــل تكــون معــرة فعــًا وواقًعــا عــن الشــعب وثورتــه. عندهــا ســنخطو خطــوة أخــرى 

يف طريــق انتصــار الثــورة الســورية.

محمد عمر كرداس

أحمد العربي
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Yüzden fazla Batı ve Arap ülkesini kapsayan Suriye krizini çözmek için uluslararası bir koalisyonla bir 
araya gelen ‘’Suriye halkının dostları’’ bu fikir, Ekim 2012’de Rusya ve Çin’in veto yetkisini kullan-
masının ardından ortaya çıktı.   Eski Fransa Cumhurbaşkanı (Nicolas Sarkozy), Suriye krizine çözüm 
bulunması için “Suriye Halkının Dostları” birliğinin kurulmasını istedi, ve Eski ABD Dışişleri Bakanı 
(Hillary Clinton), Suriye siyasi muhalefetinin barışçıl değişim planlarını desteklemek için bir “Dünya 
Demokrasi Dostları” grubu kurulması çağrısında da bulundu. 
“Suriye Halkının Dostları” birliği, Beşar Esad’ın iktidardan ayrılmasının Suriye krizine çözüm bul-
manın bir başlangıcı olduğuna inanıyor.
Bu uluslararası koalisyonun oluşumu, Albay Muammer Kaddafi’nin muhaliflerine destek sağlayan ve 
rejiminin devrilmesine etkili bir katkı sağlayan “Libya Temas Grubu” çizgisinden geldi.
Kuruluşundan bu yana, “Suriye Halkının Dostları” birliği, Tunus, İstanbul ve Paris’te bir dizi konfer-
anslar düzenledi. Hepsi Suriye trajedisini çözmek için kararlar aldılar, ancak kağıt üzerinde mürekkep 
kaldı. Daha sonra, görünüşte Suriye halkının dostları oldukları ve hatta katil Esad’ın yanında duran ve 
onu destekleyen onlar olduğu ortaya çıktı. 
Avrupa, Suriye halkının yanında durdu ve Esad rejiminin şiddetinden kaçan Suriyeli mültecilere 
kapılarını açtı, Ancak bazı raporlar özellikle Avrupa’da ve genel olarak dünyanın çeşitli yerlerinde 
Esad rejimiyle bağlantılı mültecilerin varlığından söz etti. 
Almanya dahil Avrupa’da Esad ordusu ve Şebbiha mensuplarına karşı yürütülen soruşturma ve davaları 
izliyoruz.
Hollanda’da bazı Suriyelilerin  Suriye’de sivillerin öldürülmesine, işkence görmesine ve yerlerinden 
edilmesine yol açan savaş suçlarına karışmakla suçlanmalarına rağmen, Hollanda Göçmenlik bürosu 
tarafından sığınma hakkı verilen Beşar Esad rejimine yakın üç kişi gözlemlendi. 
Bu raporlardan en önemlisi, dosyaları uzun olan diğer mültecilerin aksine, Zaman Al-Wasl web si-
tesinde yayınlanan, Esad rejiminin spikeri olan ve Fransa tarafından sığınma kolaylığı sağlanan ve 
prosedürlerini hızlandıran Rami Nofel ile ilgiliydi.
Tehlikeli bir emsalde, Esad rejiminin spikeri (Rami Nofel), D tipi vize aldıktan sonra Beyrut’tan Fran-
sa’ya geldi ve iddiasına göre, vizesi eline geçmesinin kolay olmasının sebebi kendisiyle her zaman 
yakın ilişkisinden övünen Şam’daki eski Fransız Büyükelçisi idi.
Rami Nofel, Esad rejiminde ilk sırada yer alan bir spiker ve gazetecidir ve Esad rejiminin resmi tele-
vizyonunda Fransızca haber bülteninin sunucusu olarak çalıştı. Sonra Arapça ana haber bültenlerinde 
sunucusu oldu. Cenevre görüşmelerinde Esad rejimi heyetine eşlik eden medya ekibine de birden fazla 
kez katıldı, Bundan sonra terfi edildi ve doğrudan Suriye resmi kanalında birkaç talk-show sundu, bun-
lardan sadece sonuncusu değil, aynı zamanda kendisi hazırlıyordu, yani her şeyi hazırlayan ve sunan 
kişi kendisidir. 2019 yılı boyunca devam eden hazırladığı ve sunduğu program, cani rejimin askeri op-
erasyonlarına takip etti ve programında ‘’Suriye Arap Ordusu’nun zaferleri’’ dediği şeyi kutladı. Katil 
Esad rejimini beraat ettirmek için programlarında ne söylediğini, gerçeği yanıltmak ve gerçekleri tahrif 
etmek için neyi teşvik ettiğini bilmek yeterlidir. 
Nofel’in aktardığı medya mesajı, Gazetecilik ve basın Tüzüğüne ihanetti, Fransa’da yargılanmalı ve 
sığınma hakkı verilmemeli,çünkü rejim televizyonunda yıllarca çalışmış olanlar rejime yakın, ondan 
memnun olanlar ve güvenlik aygıtındandır ve sadece onlar tarafından desteklenmektedir. 2020’de Esad 
rejiminden ayrılan bir gazeteci veya medyacı, devrime ya da muhalefete katılması hakkında herhangi 
bir konuşma saçmadır ve kahkaha ve alay etmeye yol açar, çünkü bu kişi yıllarca bu rejimin hizmetinde, 
gerçeği çarpıtan ve gizleyen, sivillerin öldürülmesini ve yerlerinden edilmelerini haklı çıkaran ve Esad 
rejiminin geri kalan destekçilerinin aklını yıkayan bir medya trompeti çalıştıktan sonra kendini bir 
teknede boğulacağını düşünerek kendini kurtarmaya çalışıyor.
(OFPRA), Fransız Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Dairesi olarak adlandırılan bir kamu idaresi 
kurumudur. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 28 Temmuz 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1954 
New York Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlamaktan ve savaştan kaçanlar ve ülkelerine dönmeleri 
hayatlarına mal olabilenlere  koruma veya sığınma sağlamaktan sorumludur.
Rami Nofel, Fransa’ya geldikten sonra Fransız makamlarına sığınma başvurusunda bulundu ve OF-
PRA ile görüşmesinin günler içinde ayarlandığını söyledi, Bu, Fransa’daki diğer Suriyeli sığınmacılara 
kıyasla rekor hızda ve standart prosedür hızı için şaşırtıcı olduğunu belirtiriz, normal şartlarda bekleme 
süresi ortalama olarak  3 ay ile bir yıl arasında tahmin edilmektedir. 
Nofel, Beşar Esad’ın bir destekçisi olmaktan gurur duyuyor ve bununla gazetecileri tehdit ediyor, 
Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan, Fransız büyükelçisinden ve Dışişleri Bakanlığı müdürlüğünden gelen 
tanınmış geçmişiyle ve rejim tarafından Fransa’ya gönderildiğinden gurur duyuyor.
Nofel, başkent Paris’te yakın zamanda Fransa’ya  gelen sığınmacılar için ayrılmış bir konutta yaşıyor 
ve gelişinden bu yana Suriyeli sığınmacıların hikayelerini öğrenmek ve ve ailelerini Suriye’den Fran-
sa’ya getirmelerinde yardım edebileceğini bahanesiyle ve Esad rejimine karşı olduğunu iddia ederek 
onlara yaklaşmaya  çalışıyor.
Esad medyasında ve kanallarında geçmişiyle karşılaştığında, aynı konutta ikamet eden birkaç gazete-
ciye tehdide yöneldi. 
Esad yanlısı ve Hama kırsalındaki Mahrada’daki “Ulusal Savunma” Shabiha’sını destekleyen ve Suri-
ye’deki misyonunun insani yardım sağlamak olduğunu iddia eden Fransız “Doğunun Hıristiyanlarını 
Kurtarın” örgütünün desteğiyle Fransa’ya geldiğini söyleniyor.  
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جتمَّــع مــا متــت تســميتهم أبصدقــاء الشــعب الســوري بتحالــف دويل حلــل األزمــة الســورية ضــمَّ أكثــر مــن مائــة دولــة غربيــة 
وعربية، وظهرت فكرته بعدما اســتخدمت روســيا والصن حق النقض )الفيتو( يف أكتوبر/تشــرين األول 2012 

فقــد طالــب الرئيــس الفرنســي الســابق )نيكــوال ســاركوزي( بتشــكيل »مجعيــة أصدقــاء ســوراي« إلجيــاد حــل لألزمــة 
الســورية، كمــا دعــت وزيــرة اخلارجيــة األمركيــة الســابقة )هيــاري كلينتــون( إىل إنشــاء جمموعــة »أصدقــاء الدميقراطيــة يف 

العــامل لدعــم خطــط املعارضــة السياســية الســورية الســلمية للتغيــر«.
ويرى جتمع »أصدقاء الشعب السوري« أن رحيل بشار األسد من احلكم مقدمة للتوصل إىل حل لألزمة السورية.

وجــاء تشــكيل هــذا التحالــف الــدويل علــى غــرار »جمموعــة االتصــال حــول ليبيــا« الــي قدمــت الدعــم ملناهضــي العقيــد 
الراحــل معمــر القــذايف، ممــا أدى إىل املســامهة الفعالــة يف اإلطاحــة بنظامــه.

عقــد جتمــع »أصدقــاء الشــعب الســوري« منــذ أتسيســه عــدداً مــن املؤمتــرات يف تونــس وإســطنبول وابريــس، وخرجــت 
كلهــا بقــرارات حلــل املأســاة الســورية، لكنهــا ظلــت حــراً علــى الــورق، واتضــح الحقــاً أهنــم ظاهــرايً مــن أصدقــاء الشــعب 

الســوري، ويف احلقيقــة هــم مــن يقــف مــع الســفاح األســد ويدعمونــه.
أوراب وقفــت مــع الشــعب الســوري وفتحــت أبواهبــا أمــام الاجئــن الســورين اهلاربــن مــن عنــف النظــام األســدي اجملــرم، 
لكــن تقاريــراً حتدثــت عــن وجــود الجئــن مرتبطــن بنظــام األســد يف أورواب خاصــة ويف خمتلــف أحنــاء العــامل بشــكل عــام.

ونشاهد التحقيقات واحملاكمات الي جتري حبق أعضاء من جيش وشبيحة األسد يف أوراب ومنها أملانيا.
ويف هولنــدا متــت ماحظــة ثاثــة أشــخاص مــن املقربــن مــن نظــام بشــار األســد، اللذيــن منحتهــم دائــرة اهلجــرة اهلولنديــة 
حــق اللجــوء، رغــم أن ســورين وجهــوا هلــم اهتامــات ابلتــورط يف جرائــم حــرب يف البــاد أفضــت إىل عمليــات قتــل 

وتعذيــب وهتجــر للمدنيــن.
أبــرز تلــك التقاريــر مــا نشــره موقــع زمــان الوصــل، حــول مذيــع نظــام األســد رامــي نوفــل، الــذي ســهلت فرنســا جلوئــه 

وســرعت إبجراءاتــه علــى عكــس ابقــي الاجئــن الذيــن تطــول فــرتة البــت يف ملفاهتــم.
ويف ســابقة خطــرة ظهــر املذيــع األســدي )رامــي نوفــل( يف فرنســا قادمــاً مــن بــروت، بعــد حصولــه علــى أتشــرة نــوع 
D ، وحبســب زعمــه أبن مــن ســهل لــه احلصــول عليهــا هــو الســفر الفرنســي الســابق يف دمشــق والــذي  يتفاخــر طــوال 

الوقــت بعاقتــه الوطيــدة بــه.
رامــي نوفــل مــن إعامــي الصــف األول يف نظــام األســد، فقــد عمــل يف التلفزيــون الرمســي لنظــام األســد كمذيــع لنشــرة 
األخبــار الناطقــة ابللغــة الفرنســية، ومــن مث انتقــل كمذيــع أساســي يف نشــرات األخبــار الرئيســية الناطقــة ابللغــة العربيــة، 
كمــا شــارك ألكثــر مــن مــرة  يف الفريــق اإلعامــي املرافــق لوفــد نظــام األســد يف مفاوضــات جنيــف، ليتــم بعدهــا ترقيتــه 
ويقــدم عــدة برامــج  حواريــة مباشــرة علــى القنــاة الســورية الرمسيــة كان آخرهــا برانمــج مل يكتــِف بتقدميــه وامنــا كان معــداً 
لــه أيضــاً وهــذا يعــين أنــه مــن يكتــب وحيضــر لــكل مــا يــدور يف احللقــات مــن مواضيــع وضيــوف طــوال عــام 2019 
فــكان برانجمــه الــذي يعــده ويقدمــه يواكــب العمليــات العســكرية للنظــام القاتــل وحيتفــي مبــا يســميه يف برانجمــه انتصــارات 
اجليــش العــريب الســوري ويكفــي ملعرفــة مــا كان يقولــه يف براجمــه ومــا يــروج لــه مــن تضليــل للحقيقــة وتزويــر للوقائــع  ترئــة 

لنظــام األســد القاتــل.
الرســالة اإلعاميــة الــي كان يؤديهــا نوفــل هــي خيانــة مليثــاق العمــل الصحفــي والصحافــة، وجيــب حماكمتــه ال منحــه 
حــق اللجــوء يف فرنســا،  ألن مــن يعمــل يف تلفزيــون النظــام منــذ ســنوات هــو مــن املقربــن مــن النظــام واملرضــي عنهــم 
مــن أجهزتــه األمنيــة واملدعومــن مــن قبلهــم فقــط، وأي حديــث عــن انشــقاق مذيــع أو اعامــي عــن نظــام األســد عــام 
2020، وانضمامــه للثــورة أو املعارضــة جمــرد هــراء ويدعــو للضحــك والســخرية، ألنــه هــروب مــن مركــب يعتقــد هــذا 
الشــخص أنــه ســيغرق حمــاواًل النجــاة بنفســه بعــد أن عمــل لســنوات يف خدمــة هــذا النظــام كبــوق اعامــي يشــوه احلقيقــة 

ويطمســها ويــرر جرائــم قتــل املدنيــن وهتجرهــم، ويغســل عقــول مــن بقــي مــن مؤيــدي نظــام األســد.
 األوفــرا )OFPRA( هــي مؤسســة عامــة إداريــة وتســمى ابملكتــب الفرنســي حلمايــة الاجئــن وعدميــي اجلنســية، 
وهــي مســؤولة عــن ضمــان تطبيــق اتفاقيــة جنيــف يف 28 متــوز )يوليــو( 1951 املتعلقــة بوضــع الاجئــن واتفاقيــة 
نيويــورك لعــام 1954، وهــي املســؤولة عــن منــح احلمايــة أو اللجــوء للذيــن فــروا مــن احلــرب، وعودهتــم إىل بادهــم قــد 

تكلفهــم حياهتــم.
رامــي نوفــل بعــد وصولــه إىل فرنســا تقــدم بطلــب جلــوء لــدى الســلطات الفرنســية، وصــرح أبن مقابلتــه ابملكتــب الفرنســي 
حلمايــة الاجئــن وعدميــي اجلنســية )Ofpra( مت حتديدهــا خــال أايم، وهــذا أمــر مســتغرب للســرعة القياســية جــداً 
لإلجــراءات مقارنــة بباقــي طالــيب اللجــوء الســورين يف فرنســا، والــي تقــدر وســطياً كمــدة انتظــار للمقابــات بــن 3 

أشــهر وســنة.
نوفــل يفتخــر أبنــه مؤيــد لبشــار األســد، مهــدداً الصحفيــن أبنــه يفتخــر مباضيــه املعــروف مــن وزارة اخلارجيــة الفرنســية 

والســفر الفرنســي ومديــر مكتــب وزارة اخلارجيــة، وأبنــه مرســل مــن النظــام اىل فرنســا.
يف العاصمة ابريس ويف ســكن خمصص لطاليب اللجوء الواصلن حديثاً اىل فرنســا يقيم رامي والذي عمل منذ وصوله 
على التقرب من طاليب اللجوء الســورين ملعرفة قصصهم وايهامهم بقدرته على مســاعدهتم جبلب عائاهتم من ســورية 

إىل فرنســا، مدعياً أبنه معارض لنظام األســد.
 ولــدى مواجهتــه مباضيــه يف إعــام وقنــوات األســد، انتقــل إىل التهديــد والوعيــد لعــدد مــن الصحفيــن املقيمــن يف 

الســكن. ذات 
ويقال أنه وصل إىل فرنســا بدعم من منظمة “انقذوا مســيحيي الشــرق” الفرنســية الي تدعم موايل األســد وما يعرف 
ابلـــشبيحة، والــي تدعــي أن مهمتهــا يف ســوراي تتمثــل يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية للمدنيــن، واتضــح الحقــاً أبهنــا 

تدعــم شــبيحة “الدفــاع الوطــين” يف حمــردة بريــف محــاة.

Esad yanlısı Rami Nofel, Fransa’da bir sığınmacıdır
الشبيح رامي نوفل طالب لجوء في فرنسا
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Medyanın hayatımızda ne kadar önemli olduğu ve  inançları ve düşünceleri  güçlendirme veya 
değiştirme konusunda bireyleri ve grupları etkilemedeki artan rolü artık kimseden gizlenmiyor. 
Bu, toplumsal davranış ve kültüre büyük ölçüde yansıyacaktır. Dolayısıyla, özgürlüğün artık özün 
bağımsızlığı  veya kamu işlerine katılımdaki özgür iradesi anlamına gelmez, çünkü zihni egemenlik  
- olumsuz ya da olumlu – toplum ortamından alınan bir kısım bilginin sonucudur, evden ve okuldan 
başlayarak medyaya kadar  ulaşan . Zihini en çök  etkileyen  , bireyleri özgürlüklerini kendi iradeleri-
yle kullandıklarına gerçekleştirmede inandıran bir ölçüdür.  Gerçekte durum böyle değildir, fikir üret-
meyi kontrol edenlerin projelerine ve çıkarlarına hizmet etmek için programlanan ve yönlendirilen 
uygulamalardır. Buradan hareketle , medyanın tehlikesi ortaya çıkmakta ve söz eylemde demokratik 
bir ulusal devlet bilincin  oluşmasında ve güçlendirilmeside en önemli sorumluluğundandır. 
Medya özgürlüğü ile diğer insan özgürlükleri arasındaki bütünleşme süreci, medyanın özgürlükleri 
savunmadaki rolü ile belirgindir. Bunlar,  ikici yüzyıl veya daha uzun süredir var olan köklü ulusal 
devletlerde belirgindir.örneğin- bunlarla sınırlı olmamak üzere- Fransa’daki rejim olan  Demokrasi, 
bir yaşam biçimi olarak toplumda kök salmıştır ve ulusal duyguları istikrarsızlaştırma fikri, çoğu 
totaliter ülkede olduğu gibi politikacıları veya demokratik deneyimle ilgili yeni devletleri artık 
endişelendirmiyor ve henüz kök salmadı. 
 Sorun, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden ötürü vakayı netleştirmemiş olan yeni 
ortaya çıkan ulus devletlerde yatmaktadır:

1-  Dış irade ile doğumun mahiyeti ve sınırları önceden çizilen uluslararası anlayışlar ve şu veya 
bu ülkede hangi insan gruplarının yer alacağına karar verilmesi.  Arap doğu’nun  
-Bereketli Hilal- meselesi   gibi . aynı zamanda, iki sömürge imparatorluğu olan Fransa ve İngil-
tere arasındaki 1916 Sykes-Picot Anlaşması’nın bir sonucu olarak Arap Doğu’ya da geldi.
  Daha sonra doğrudan işgal yoluyla yapıldı.
2 - Medyanın ideoloji ve klişeleştirmeden uzaklaşmasını garanti edecek şekilde, yeniliği ve 
toplumsal bileşenlerin farkındalık düzeyi ve bunların uyumunun kapsamı ve mevcut özgürlükler-
in durumu. Burada, sorun karmaşık görünmektedir. Gelişme ve refah için ulusal devletin temell-
erinin güçlendirilmesinin sonuçlarını sağlamak için önceliklendirilmesi gerekmektedir.

Zira insanlığın oy birliği ile bulunduğu insan özgürlüklerinin yokluğunda ulus devletten söz etmek 
mümkün değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde öngörülen  ve 1948 Birleşmiş Milletler 
tarafından belgelendirilenler Beyannamedir . İlk maddesinde şu ifadelere yer verildi: “Bütün in-
sanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve her birine 
davranmaları gerekir. diğer bir kardeşlik ruhu içinde. ”Ve özgürlüklerin birbirini ne ölçüde etkilediği 
önemlidir. Ulusal devletin direklerinin güçlendirilmesi ve toplumun bileşenleri arasındaki izolasyon-
cu çekişmenin azaltılması, onun için özgür bir medya oluşturan kapsayıcı bir ulusal söylemin yerini 
alacaktır. Tüm görsel, işitsel ve okunabilir formlarında. Medya, ahlaki standartlarla kontrol edilir ve 
herhangi bir partinin veya partinin menfaati için ideolojik değil, yalnızca en yüksek ulusal menfaat 
tarafından yönetilir. Medyanın ritmini, bir yandan ulusal bireyi inşa etme sürecine hizmet edecek, 
diğer yandan da medyanın etkinliğinden ve kamu özgürlüklerini savunmadaki rolünden ödün ver-
meden kontrol edecek bir mekanizma olmalıdır. bilgi içeriğini alıcının yanlış anlamasından, özellikle 
hassas konularla ilgili olarak sunmak için, bilinçli olarak iki dillilik (klasik - konuşma dili) kul-
lanımı ve programların kalitesini belirleyerek toplumun tüm kesimlerine ulaşma ve iletişim kurma 
becerisi ve geri tepebilecek sorunlu konularda dahildir. “İfade özgürlüğü”, demokrasinin inşasında 
en güçlü silahtır.  Dijital iletişim medyasının dünyaya sağladığı muazzam açıklığın ortasında, bilgi 
akışını sınırlamak artık mümkün olmadığından (yararlı, zararlı, doğru, sahte, masum ve kötü ni-
yetli) rasyonel olmanın önemini vurgulamak gerekir. Bilgeler tarafından medyaya yardımcı olacak 
şekilde yönetilen kontrolü programlardır. Yıkıcı fikirlerle yüzleşmedeki rolünü yerine getirmek ve 
genç nesiller arasında farkındalığı artırmaya çalışmak ve onları bilgi, bilim ve eğitimle güçlendirerek 
onları sızma ve işe alma girişimlerinden korumak ve bu görev medyaya tek başına düşmez, bunun 
yerine eğitim, öğretim, kültür, sanat ve spor düzeylerindeki devlet kurumlarını ve modern ulus-dev-
let makinesinde yaratıcı bir denge ile çalışan bir grup dişli olarak sivil toplum kuruluşlarını onunla 
bütünleştirir.

مل يعــد خافيــاً علــى أحــد مــدى أمهيــة اإلعــام يف حياتنــا ودوره املتعاظــم يف التأثــر علــى األفــراد واجلماعــات يف تعزيــز 
قناعاهتــم أو تغيرهــا، مــا ينعكــس علــى الســلوك والثقافــة اجملتمعيــة بشــكل كبــر، ومــن هنــا نســتطيع القــول أن احلريــة مل 
تعــد تعــين اســتقالية الــذات وإرادهتــا احلــرة يف التعبــر أو املشــاركة يف الشــأن العــام، إذ أن اهليمنــة الدماغيــة ـ ســلباً أم 
إجيــاابً ـ هــي نتــاج جمموعــة مــن املعــارف املســتقاة مــن البيئــة اجملتمعيــة ابتــداءاً مــن البيــت واملدرســة وصــواًل إىل وســائل 
اإلعــام الكثــرة الــي أصبحــت املؤثــر األقــوى علــى العقــل إىل الدرجــة الــي جتعــل األفــراد يعتقــدون أهّنــم ميارســون 
حراّيهتــم مبحــض إرادهتــم، بينمــا يف حقيقــة األمــر هــي ليســت كذلــك، بــل ممارســات مرجمــة وموّجهــة لتخــدم مشــاريع 
ومصــاحل جهــات تتحكــم بصناعــة الــرأي. ومــن هنــا تــرز خطــورة اإلعــام ووجــوب التعاطــي معــه أبعلــى درجــات 

املســؤولية يف تعزيــز الشــعور الوطــين لتحقيــق مفهــوم الدولــة الوطنيــة الدميقراطيــة قــواًل وعمــًا.
إّن عمليــة التكامــل بــن حريــة اإلعــام واحلــرايت االنســانية األخــرى تتجلّــى مــن خــال دور اإلعــام يف الدفــاع عــن 
احلــرايت وهــذه جندهــا واضحــة يف الــدول الوطنيــة الراســخة والــي مضــى علــى نشــأهتا قرنــن أو أكثــر مــن الزمــن كمــا 
هــو حــال ) فرنســا ( علــى ســبيل املثــال ال احلصــر وقــد ابتــت الدميقراطيــة متجــّذرة يف اجملتمــع كأســلوب حيــاة، ومل 
تعــد فكــرة زعزعــة الشــعور الوطــين تقلــق الّساســة، مثلمــا هــو حــال معظــم الــدول الشــمولية، أو الــدول اجلديــدة علــى 
ــا تتجــّذر فيهــا بعــد، وتكمــن اإلشــكالية يف الــدول الوطنيــة الوليــدة الــي مل تتبلــور لديهــا احلالــة 

ّ
التجربــة الدميقراطيــة ومل
ألســباب عديــدة منهــا:

1-  طبيعــة الــوالدة إن كانــت إبرادة خارجيــة،  وتفامهــات دوليــة رمســت حدودهــا مســبقاً، وقــررت ماهــي 
اجلماعــات البشــرية الــي ســتنضوي يف هــذه الدولــة أو تلــك، كمــا حصــل للمشــرق العــريب« اهلــال اخلصيــب« 
نتيجــة اتفاقيــة )ســايكس ـ بيكــو( 1916 بــن االمراطوريتــن االســتعماريتن آنــذاك فرنســا وبريطانيــا وتنفيذهــا 

مــن خــال االحتــال املباشــر.
ـ 2- حداثتها ومســتوى الوعي لدى املكوانت اجملتمعية ومدى انســجامها وهامش احلرايت املتاحة،مبا يضمن 
حريــة اإلعــام بعيــداً عــن األدجلــة والتنميــط، وهنــا تبــدو املســألة معقــدة وحباجــة إىل ترتيــب األولــوايت لضمــان 

نتائــج تدعيــم مداميــك الدولــة الوطنيــة مــن أجــل النهــوض واالزدهــار.
إذ أنـّـه ال ميكــن احلديــث عــن الدولــة الوطنيــة يف ظــّل غيــاب احلــرايت اإلنســانية الــي أمجعــت عليهــا البشــرية.. تلــك 
املنصــوص عليهــا يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان واملوثقــة يف هيئــة األمــم املتحــدة  1948 والــذي جــاء يف 
مادتــه األوىل:« يولــد مجيــع النــاس أحــرارًا ومتســاوين يف الكرامــة واحلقــوق. وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم 
أن يعاملــوا بعضهــم بعًضــا بــروح اإلخــاء.«، ومــدى أتثــر احلــرايت يف تعزيــز ركائــز الدولــة الوطنيــة واحنســار النعــرات 
االنعزاليــة بــن مكــوانت اجملتمــع ليحــل حمّلهــا خطــاب وطــين جامــع يؤّســس لــه إعــام حــّر بكافــة صنوفــه املرئيــة 
واملســموعة واملقــروءة. إعــام مضبــوط ابملعايــر األخاقيــة، وغــر مــؤدجل لصــاحل جهــة أو حــزب، بــل حتكمــه املصلحــة 

الوطنيــة العليــا فقــط.
 وجيــب أن اليغيــب عــن أذهاننــا  خماطــر اإلعــام كونــه ســاح ذو حّديــن قــد ينقلــب واباًل علــى اجملتمــع والدولــة  
فيمــا إذا أســيء اســتخدامه عــن قصــد أو عــدم كفائــة ، والبــّد مــن آليــة  تضمــن ضبــط إيقــاع اإلعــام مبــا خيــدم عمليــة 
بنــاء الفــرد الوطــين مــن جهــة وعــدم املســاس بفعاليــة اإلعــام ودوره يف الدفــاع عــن احلــرايت العامــة مــن جهــة أخــرى، 
وكذلــك قدرتــه علــى الوصــول والتواصــل مــع كافــة شــرائح اجملتمــع مــن خــال اإلســتخدام املــدروس للثنائيــة اللغويــة) 
الفصحــى ـ العاميــة( وحتديــد نوعيــة الرامــج، مــن أجــل إيصــال احملتــوى املعــريف بعيــداً عــن ســوء فهــم املتلقــي، وخاصــة 

فيمــا خيــّص القضــااي احلساســة واإلشــكالية الــي قــد أتيت بنتائــج عكســية.
إن حريــة الكلمــة هــي الســاح األمضــى يف بنــاء الدميقراطيــة، ويف خضــم االنفتــاح اهلائــل علــى العــامل الــذي توفــره 
وســائط االتصــال الرقميــة إذ مل يعــد ابإلمــكان احلــد مــن تدفّــق املعلومــات ) املفيــدة ـ الضــارّة ... الصحيحــة ـ املزيفــة 
... الريئــة ـ املغرضــة(، البــّد مــن التأكيــد علــى أمهيــة وجــود رقابــة رشــيدة يديرهــا حكمــاء مبــا يســاعد اإلعــام علــى 
أداء دوره يف التصــّدي لألفــكار اهلّدامــة والعمــل علــى زايدة الوعــي لــدى األجيــال الفتيــة وحتصينهــا ابملعرفــة والعلــم 
والرتبيــة لوقايتهــا مــن حمــاوالت اإلخــرتاق والتجنيــد، وهــذه املهمــة ال تقــع علــى عاتــق اإلعــام منفــرداً وإمنــا تتكامــل معــه 
مؤسســات الدولــة علــى الصعيــد الرتبــوي والتعليمــي والثقــايف والفــين والرايضــي ومنظمــات اجملتمــع املــدين كمجموعــة 

مســننات تعمــل بتــوازن خــّاق يف ماكينــة الدولــة الوطنيــة احلديثــة.

Yasser Al-Husseini
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إن عــدم اتصــال الرئيــس األمريكــي اجلديــد جــو ابيــدن برئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، علــى الرغــم مــن 
مضــي قرابــة شــهر علــى تســلم األول مهــام رائســة البيــت األبيــض بشــكل رمســي؛ يعتــر مــن القضــااي الــي هتتــم هبــا 

الصحافــة العامليــة أكثــر مــن غرهــا يف الوقــت احلــايل.
هبــذا  اآلن  ابيــدن حــىت  يقــم  مل  »ملــاذا  ســؤال؛  يتســاءلون جبديــة، ويطرحــون  األبيــض  البيــت  مراســلو  بــدأ  لقــد 

االتصــال؟«.
وبينمــا تكتفــي الناطقــة ابســم إدارة ابيــدن، جــن بســاكي، ابلقــول؛ »ســيكون هنــاك اتصــال قريًبــا« كجــواب علــى 
األســئلة املتكــررة، إال أن التأخــر ال يــزال جيــذب انتبــاه اجلميــع. لدرجــة أن ســفر إســرائيل الســابق لــدى األمــم 
املتحــدة، داين دانــون، اســتهدف جــو ابيــدن بشــكل مباشــرة، عــر تغريــدة علــى حســابه بتويــرت اقــل فيهــا؛ »ســيدي 
الرئيــس، لقــد اتصلتــم ابلعديــد مــن رؤســاء الــدول حــول العــامل. أمل حيــن الوقــت لاتصــال إبســرائيل احلليــف األقــرب 

للــوالايت املتحــدة؟«. بــل إن دانــون قــام إبرفــاق رقــم هاتــف مكتــب نتنياهــو يف القــدس خــال تغريدتــه تلــك.
حينمــا ســئل نتنياهــو الســؤال ذاتــه؛ »ملــاذا مل يقــم ابيــدن ابالتصــال؟«، أجــاب نتيناهــو ابلقــول؛ »الرئيــس ابيــدن 

يهاتــف قــادة العــامل حســب مناطقهــم، ومل حيــن بعــد دور الشــرق األوســط«.
لكــن ومــع ذلــك، ال خيفــى علــى أحــد أن اجلانــب اإلســرائيلي ينظــر لألمــر جبديــة، ويبحــث عــن أســباب هــذا التأخــر 

املفاجئ، ويبحث دائًما حول اإلدارة اجلديدة.
إن أرفــع مســتوى اتصــال جــرى بــن اإلدارة األمريكيــة احلاليــة وبــن إســرائيل، مت بــن وزاريت خارجيــة البلديــن. حيــث 
حتــدث وزيــر اخلارجيــة األمريكــي أنتــوين بلينكــن »عــدة مــرات« عــر اهلاتــف مــع نظــره اإلســرائيلي غــايب أشــكنازي.

كمــا أن بلينكــن ذاتــه حينمــا حــل ضيًفــا يف برانمــج وولــف بليتــزر املقــدم اليهــودي الشــهر، علــى قنــاة ســي إن إن 
نيــوز، كشــف عــن موقفــه وموقــف ابيــدن مــن بعــض القضــااي املتعلقــة إبســرائيل. حيــث أكــد علــى ســبيل املثــال أن 
الســفارة األمريكيــة ســوف تبقــى يف القــدس، -كمــا كان متوقًعــا ابلفعــل-، يف الوقــت الــذي حــاول فيــه بلينكــن 
التهــرب مــن ســؤال حــول موقــف اإلدارة اجلديــد مــن قــرار إدارة ســلفها ترامــب الــذي يقضــي ابالعــرتاف مبرتفعــات 
اجلــوالن بشــكل رمســي لاحتــال اإلســرائيلي. حيــث مت تفســر إصــرار بلينكــن حــول التأكيــد علــى أن الوضــع 
الفعلــي يف مرتفعــات اجلــوالن، وأهنــا مهمــة للغايــة ابلنســبة ألمــن إســرائيل؛ علــى أنــه دعــم صريــح إلســرائيل مقابــل 

اجلبهــة الفلســطينية.
كمــا أن وزيــر اخلارجيــة األمريكــي بلينكــن أعــاد التأكيــد علــى دعمــه لـــ »اتفــاق أبراهــام« والــذي يقضــي ابلتطبيــع 

بــين إســرائيلودول عربيــة مثــل الســعودية واإلمــارات والرحــن والســودان واملغــرب، .
وحينمــا ســأله املذيــع بليتــزر، حــول إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطن يف ظــل هــذه الظــروف، وكيــف ميكــن تنفيــذ حــل 

الدولتــن؟، جنــد ان بلينكــن رجــح اإلجابــة بشــكل خاطــف ومقتضــب حــول هــذه األســئلة.
ال شــك على اإلطاق أن الرئيس األمريكي داعم إلســرائيل، وليس هناك أدىن شــبهة يف ذلك. لقد ســاهم ابيدن 
منــذ ســبعينات القــرن املاضــي إىل اآلن يف تقويــة نفــوذ إســرائيل داخــل الطبقــات اإلداريــة األمريكيــة، وتوســيع عمــل 

اللوبيــات اإلســرائيلية يف الــوالايت املتحــدة.
إال أن دعم ابدين إلســرائيل شــيء، وحبه أو إعجابه بشــخص نتنياهو من دعمه شــيء آخر. ال ســيما وأن هناك 
العديد من املؤشــرات القادمة من واشــنطن تشــر إىل أّن اإلدارة األمريكية ترغب أبن تفرز صناديق االقرتاع ضمن 
االنتخــاابت العامــة يف 23 مــارس/آذار القــادم؛ وهــي الرابعــة مــن نوعهــا خــال عامــن؛ امًســا آخــر غــر نتيناهــو، 

حيــث مل تعــد راغبــة برؤيتــه جمــدًدا يف السياســة اإلســرائيلية.
إال أنــه حلســن حــظ ابيــدن، يبــدو أن السياســة اإلســرائيلية اآلن قــد وصلــت إىل طريــق مســدود. ويف حــن أن 
االنتخــاابت الــي جــرت علــى التــوايل مل ســتاهم يف توفــر خمــرج سياســي، فــإن مجيــع اســتطاعات الــرأي احلاليــة تقــول 

أن حكــم نتنياهــو ســيواصل ســره.
ســيتذكر القــراء الفطنــون مــا كتبتــه يف املقــال الــذي نشــر هنــا يــوم 11 نوفمر/تشــرين الثــاين العــام املاضــي 2020؛ 
عــن موافقــة حكومــة نتنياهــو علــى بنــاء 1600 مســكن غــر قانــوين يف القــدس الشــرقية، تزامنــت مــع زايرة رمسيــة )مــا 
بــن 8 و10 مــارس 2010( كان يقــوم هبــا جــو ابيــدن إلســرائيل، بصفتــه آنــذاك انئًبــا للرئيــس األمريكــي أوابمــا. 

وأن ذلــك القــرار كان مبثابــة إهانــة مباشــرة لبايــدن وحكومــة أوابمــا برمتهــا.
يف ذلــك الوقــت كان علــى ابيــدن أن يهضــم األمــر وحيتويــه، إال أنــه اليــوم رمبــا يفكــر ابالبتعــاد عــن شــخص نتيناهــو، 

علــى مبــدأ »االنتقــام هــو طعــام يــؤكل ابرًدا«.
علــى الرغــم مــن العاقــات االســرتاتيجية والوثيقــة للغايــة، مــا بــن الــوالايت املتحــدة وإســرائيل، فــإن تســاهل رؤســاء 
الــوزراء اإلســرائيلين، والتاعبــات مــن وراء حلفائهــم كانــت ســبًبا ألزمــة مســتمرة علــى خــط واشــنطن-تل أبيــب 

ضمــن التاريــخ احلديــث.
ليــس مــن الغريــب أن يعــّر الساســة األمريكــون، عــن أن رؤســاء الــوزراء اإلســرائيلين مــن دافيــد غوريــون إىل مناحيــم 

بيغــن، ومــن إســحاق شــامر إىل بنيامــن نتنياهــو، كانــوا وال يزالــون »بــاء فــوق رأســا الــوالايت املتحــدة«.
وال شــك أن مطالعــة الســنوات املاضيــة يف ســياق األزمــة الــي اندلعــت بــن الــوالايت املتحــدة وإســرائيل، تقــّدم مــادة 

مفصلــة ومثــرة لاهتمــام هبــذا املعــى.
علــى الرغــم مــن االعتقــاد الســائد أبن »الــوالايت املتحــدة حيكمهــا عقــل مؤسســي«، إال أنــه ســيكون مــن املفيــد 

القــراءة مــن زاويــة أخــرى، وهــي كيــف أن السياســات اختلفــت مــن حقبــة ألخــرى.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, görevi devralışının üzerinden neredeyse bir ay geçme-
sine rağmen, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu henüz aramamış olması, 
bugünlerde dünya basınının en çok ilgilendiği konular arasında. Beyaz Saray mu-
habirleri de, “Hâlâ neden aramıyor?” sorusunu açıktan sormaya başladı. Biden 
yönetiminin sözcüsü Jen Psaki, ısrarlı sorular karşısında “Yakında görüşecekler” 
demekle yetinirken, gecikme herkesin dikkatini çekiyor. Öyle ki, İsrail’in eski 
Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, Twitter hesabından direkt olarak Joe 
Biden’ı hedef alıp, “Sayın Başkan, birçok devlet başkanını aradınız. ABD’nin en 
yakın müttefiki İsrail’i aramanın vakti gelmedi mi?” diye sordu. Danon, mesajının 
sonuna, Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinin telefon numarasını da eklemeyi unut-
madı. “Neden aramıyor?” sorusu kendisine sorulduğunda, Netanyahu’nun cevabı 
ise şöyle oldu: “Başkan Biden, dünya liderlerini bölgelerine göre arıyor. Sıra daha 
Ortadoğu’ya gelmedi.” Oysa, İsrail cenahının bu “sürpriz gecikme”nin nedenlerini 
araştırdığı ve yeni yönetimi sürekli yokladığı sır değil.
Yeni Amerikan yönetimiyle İsrail arasındaki en üst düzey temas, dışişleri bakanları 
arasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi 
Aşkenazi’yle “birkaç defa” telefonla görüştü. Blinken ayrıca, CNN televizyonunun 
ünlü Yahudi sunucusu Wolf Blitzer’in programına konuk olarak, hem kendisinin 
hem de bizzat Biden’ın İsrail’le ilgili belli meselelerdeki duruşunu ortaya koydu. 
Blinken, –zaten öngörüldüğü üzere– ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’te kalmaya 
devam edeceğini vurgularken, Donald Trump yönetiminin Golan Tepeleri üzerinde-
ki İsrail işgalini resmen tanıma kararına ilişkin soruyu ise geçiştirdi. Blinken’in 
“fiilî durum”a ve Golan’ın İsrail’in güvenliği açısından kritik önemine yaptığı ısrarlı 
vurgu, Filistin cephesinde “İsrail’e destek” olarak yorumlandı. Blinken, Trump’tan 
miras kalan “İbrahim Anlaşması”nı (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan 
ve Fas’ın İsrail’le diplomatik münasebetleri tesis etmesi süreci) desteklediklerini 
yineleyerek, Blitzer’in “Bu şartlarda Filistin devleti nasıl kurulacak? İki devletli 
çözüm nasıl uygulamaya konacak?” sorularını de keza üstünkörü cevaplamayı ter-
cih etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail yanlısı” olduğu konusunda herhangi bir 
şüphe bulunmuyor. 1970’lerden bu yana İsrail’in Amerikan yönetim katmanlarında 
güçlenmesi, silahlanması, İsrail lobilerinin ABD’deki faaliyetlerinin yaygınlaşması 
gibi noktalarda Biden’ın büyük emeği var. Ama Biden’ın “İsrail yanlısı” oluşu, İs-
rail Başbakanı Netanyahu’nun şahsından hoşlandığı anlamına da gelmiyor. Aksine, 
Washington’dan gelen bütün işaretler, 23 Mart 2021’de iki yıl içinde dördüncü kez 
genel seçimlerin düzenleneceği İsrail’de, sandıktan Netanyahu’dan başka bir ismin 
çıkmasının tercih edildiğini gösteriyor. Ancak, –Biden’ın şansına– İsrail siyaseti 
tam bir kördüğüm halini almış durumda. Üst üste yapılan seçimler siyasete bir çıkış 
yolu sunamazken, mevcut bütün anketler, Netanyahu iktidarının devam edeceğini 
söylüyor.
Dikkatli okurlar hatırlayacaktır, 11 Kasım 2020 Çarşamba günü bu köşede yazmıştım: 
Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 8-10 Mart 2010 tarihlerinde İsrail’de 
resmî ziyaretteyken, Netanyahu hükümetinin Doğu Kudüs’te 1.600 illegal konutun 
inşasına onay vermesi, Biden’a ve temsil ettiği Barack Obama hükümetine resmen 
hakaret gibiydi. O zaman bunu sindirmek durumunda kalan Biden, “intikam soğuk 
yenen bir yemektir” dercesine, bugün Netanyahu’nun şahsına mesafesini koruyor.
ABD ile İsrail arasındaki “stratejik” ve “çok sıkı” ilişkilere rağmen, İsrail başbakan-
larının çok çeşitli şımarıklıkları ve müttefiklerinin arkasından çevirdikleri dolaplar, 
yakın tarih boyunca Washington-Tel Aviv hattında sürekli kriz nedeni olageldi. 
David Ben-Gurion’dan Menahem Begin’e, Yitzhak Şamir’den Benyamin Netanya-
hu’ya, başına buyruk İsrail başbakanlarının “Amerika’nın başına bela” olduğunu 
söyleyen ABD’li siyasetçiler hiç de nadirattan değil. Geçmiş yılları “ABD ve İsrail 
arasında patlak vermiş krizler” bağlamında okumak, bu anlamda oldukça ayrıntılı 
ve ilginç bir malzeme sunuyor.
“ABD’nin kurumsal akılla yönetildiği” şeklindeki yaygın kanıya rağmen, siya-
setlerin dönem dönem nasıl değiştiği ve aslında birçok şeyin kişilerle kâim olduğu 
da, böyle bir okumanın kazandıracağı en önemli bakış açılarından biri olacaktır.
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قــد رحــل عــامل جديــد عــن هــذا العــامَل. كان واحــًدا مــن أكثــر الشــهود قيمــة ومكانــة علــى عاَلمنــا هــذا الــذي شــّكلنا 
وأرهقنــا ومنحنــا رفاهيتــه، ســواء مــن حيــث أبعــاد هــذا العــامَل اخلفيــة أو الواضحــة علــى حــّد ســواء، وذلــك مــن خــال 
الطــاب الذيــن أنشــأهم الشــيخ ســراج والعلــوم الــي قّدمهــا. حممــد أمــن ســراج عــامل وســيد عاَلمــه اخلــاص قــد رحــل إىل 
ربــه حيــث دار البقــاء. أذكــر احليــدث النبــوي الشــريف الــذي يفيــد أبّن مــوت عــامل يعــين مــوت عــامَل، أذكــر هــذا احلديــث 
وأان أستشــعر خطــورة حتــول األمــر جملــرد كام مبتــذل يفقــد معنــاه مــع مــرور الوقــت مــن خــال تكــراره بعــد وفــاة كل عــامل.
ال بــد مــن إدراك وفهــم معــى ذلــك بشــكل جيــد. مــا هــي العاقــة بــن العــامَل والعــامل؟ كيــف ميــوت عــامَل مبــوت عــامل؟ ومــا 

الــذي حيــدث للنــاس الذيــن حظــوا مــن هــذا العــامل وهنلــوا مــن علمــه؟
إن كل عــامل خيلــق عاَلمــه اخلــاص بعلمــه وجهــوده ومســرته وكفاحــه. وإن العلمــاء احلقيقيــن مــن خــال علمهــم ومعرفتهــم؛ 
ميكــن أن يشــاهدوا كيفيــة إنشــاء هــذا العــامل، ومــن أيخــذ؛ وكــم أيخــذ نصيبًــا منــه، ومــن يقــف جانبًــا أو منكفئًــا دون 
ــا عــاش يف داخلنــا مجيًعــا، وكان مصــدر معرفــة وهنــل ألغلــب النــاس. كان 

ً
شــيء. حممــد أمــن ســراج كان يف احلقيقــة عامل

واحــًدا منّــا مــن جانــب مــا، ولكــن كان أكثــر مــن ذلــك مــن جانــب آخــر.
كان من أكثر الشهود حضورًا على ما عاشه عاملنا يف القرن املاضي، بشىت وخمتلف طرقه وحمطاته.

لقــد كان أحــد الفاعلــن الرئيســين الذيــن قدمــوا جهــوًدا إلحيــاء املســلمن مــن جديــد، حيــث ســلبوا مــن روحهــم وحتولــوا 
جلســد هامــد، إاّبن فــرتة حكــم احلــزب الواحــد الــذي تعمــد ذلــك، وحرمهــم مــن وحــدة جســدهم اجتماعيًّــا وسياســيًّا.

ــل شــرحية مهمــة مــن جيلــه. ولقــد كانــت  بفضــل ذلــك اجلهــد الــذي قدمــه الشــيخ حممــد أمــن ســراج متكــن مــن أن ميّث
الكتلــة السياســية آنــذاك الــي تعمــدت حرمــان املســلمن مــن وحــدة جســدهم السياســي، حتــاول يف الوقــت ذاتــه إظهــار 

ســيطرهتا علــى األفــراد أيًضــا أو األجســاد الفرديــة إن صــح التعبــر.
ولذلــك الســبب كان يُنظــر إىل املابــس والقّبعــات الــي مت فرضهــا علــى هــذه األفــراد؛ علــى أنــه ليســت جمــرد مابــس أو 
قبعــات، بــل استســام طوعــّي للعــدو الــذي متــت مقاومــة احتالــه يف امليــدان. مــا يعــين أن التهافــت وراء تقليــد هــذا العــدو 

الــذي هزمنــاه للتــو يف أرض املعركــة، قــد ســلب كل ادعــاءات النصــر ومعانيــه.
هــل كان مــن املمكــن ان يُنظــر لتغيــر األجبديــة )مــن أحــرف عربيــة إىل التينيــة( علــى أنــه إصــاح؟ ولنفــرتض أنــه إصــاح؛ 

إذن ملواجهــة مــن كانــت تلــك املعــارك وذلــك الكفــاح، ضــّد مــن ابلتحديــد؟
انطلقت رحلة الشــيخ أمن ســراج العلمية يف ذلك اجلو متاًما، يف بيئة توتر ملحوظ. وال شــك أّن تلك البيئة حبد ذاهتا 

على الرغم من مضي وقت طويل بعدها، ال تزال تشــكل التوتر األساســي للمناخ السياســي اليوم.
كتــب ابألمــس صديقــاي، يوســف كبــان، وإمساعيــل كتشــوك كااي، عــن تلــك البيئــة الــي نشــأ فيهــا الشــيخ ســراج إابن 
تلــك املرحلــة، وعــن املصــادر الــي تغــذى منهــا، ووصولــه لتلــك املصــادر، والنضــال الــذي بذلــه للوصــول إىل هــذه املــوارد، 

وحفاظــه علــى عاقــة املعلــم وطالبــه؛ الــي كانــت جتمعــه مــع معلميــه.
كــم تبــدو غريبــة اليــوم تلــك القصــص الكثــرة الــي حتكــي عــن أانس حوكمــوا وأدينــو وعوقبــوا أو وأوذوا، بســبب تعليــم 
اوالدهــم القــرآن فحســب! لقــد كان الشــيخ أمــن ســراج ضمــن مســرة حياتــه وجبميــع مكتســباته أكثــر الشــهود حضــورًا 
علــى مــا عاشــته تلــك احلقبــة. أعتقــد أن راســم أوزدينــون يف روايتــه »الرجــل الــذي يغــرس الــورود«، أفضــل مــن حيكــي 
حــول تلــك احلقبــة ونضاالهتــا، وعــن أســاتذة العلــم وطاهبــم الذيــن قّدمــوا نضــاالت واســعة. ولطاملــا ذكرتــه يف مناســبات 
عــدة، ومــن املفيــد ذكــره مــرة أخــرى. روايــة »الرجــل الــذي يغــرس الــورود » حيكــي مأســاة علمــاء حقبــة أتســيس اجلمهوريــة، 
ولكنــه ينتهــي برســائل تبعــث علــى األمــل. حتكــي الروايــة بلغــة غايــة يف الراعــة حــال العلمــاء الذيــن كانــوا يبذلــون جهــوًدا 
للحفــاظ علــى األجيــال القادمــة ومســتقبلها مــن خــال مــا أمســاه زراعــة الــورود، ال ســيما بعــد االنقــاب علــى األجبديــة 
العثمانيــة. ومــن خــال الطفــل الــذي هــو أحــد عناصــر الروايــة، يشــر الكاتــب إىل أنــه الطريــق الوحيــد الــذي ميكــن أن 
ينقــل ماضــي هــؤالء العلمــاء حنــو املســتقبل واجليــل القــادم. هــؤالء العلمــاء الذيــن دخلــوا هــذه املعركــة مــن أجــل غــرس 
الثمــار وتنشــئة األطفــال، وضعــوا جهودهــم وجتارهبــم يف عمــوم تركيــا كلهــا. ال شــك أّن الشــيخ حممــد أمــن ســراج كان 
واحــًدا بــن أولئــك الذيــن غرســوا مثــارًا يف تلــك احلقبــة، بــل وأسســوا أجيــااًل أبكملهــا، ومل يــرتّدد حلظــة يف تنشــئة هــذه 
األجيــال وغــرس الــورود دون توقــف. مل يكتــف الشــيخ ســراج مــن أجــل هنــل العلــوم ابلبقــاء يف تركيــا فحســب، بــل ذهــب 
إىل مصــر عــام 1950، حيــث كانــت يف ذلــك الوقــت أفضــل دولــة للتحصيــل العلمــي إىل حــّد كبــر علــى مســتوى 
العــامل اإلســامي. التحــق جبامعــة األزهــر، واشــتغل يف حتصيــل العلــوم هنــاك ملــّدة 9 ســنوات، كمــا كان شــاهًدا علــى أهــم 
الفــرتات الــي عاشــتها مصــر يف تلــك احلقبــة. كان شــاهًدا علــى احلقبــة الــي أطيــح خاهلــا ابمللــك فــاروق، مث وصــول مجــال 

عبــد الناصــر إىل الســلطة ابنقــاب عســكري آخــر، واجملــازر الــي ارتكبهــا ضــّد مجاعــة اإلخــوان املســلمن.
كان الشيخ أمن سراج شاهًدا أيًضا على مراحل وأحداث اترخيية مهمة يف العامل اإلسامي.

خــال مســرته العلميــة التقــى ابلعديــد مــن رجــاالت العلــم حــول شــىت بقــاع العــامل اإلســامي، وأســس عاقــة صداقــة مــع 
أهــم أهــل العلــم يف العــامل اإلســامي. كانــت صداقــة جتمــع بينــه وبــن الشــيخ يوســف القرضــاوي علــى ســبيل املثــال. ولقــد 

أتيحــت يل الفرصــة لرؤيتهمــا مًعــا، عــام 2016، خــال أمســية مت تنظيمهــا آنــذاك.
بعــد عــودة الشــيخ أمــن ســراج مــن مصــر، عــاد إىل تركيــا مــن جديــد ليواصــل مســرته العلميــة والتعليميــة، لينهــل منــه 
ويرتعــرع علــى يديــه الكثــر مــن الطــاب. وقــد كان لــه أتثــره املباشــر وغــر املباشــر واضًحــا بشــدة علــى الطــاب الذيــن 
ترعرعــوا علــى يديــه ال ســيما مــع مســتوايت النجــاح الــي وصلــوا هلــا. علــى ســبيل املثــال، مــن بــن أعظــم هــذه التأثــرات، 
اإلجنــاز الــذي قــام بــه كّل مــن بكــر كارليغــا، وإمساعيــل حقــي شــانغولر، يف ترمجــة »حتــت ظــال القــرآن« لســيد قطــب.

ندعو هللا أن يتغمده يف علين.
ماحظــة: أود يف هــذه املناســبة أن أترحــم علــى قــادر تــوابش رئيــس بلديــة إســطنبول الســابق، الــذي هــو أيًضــا قــد هنــل 

مــن الشــيخ ســراج.
رمحهما هللا، وجعل مقامهما يف علين.

Bu alemden bir alim göçtü. Yaşadığımız alemin, bizi şekillendirmiş, inşa etmiş, yormuş ve 
eğlendirmiş olan alemin gizli ve aşikar boyutlarının en kıymetli şahitlerinden, yetiştirdiği öğren-
cilerle, ortaya koyduğu ilimle kendi aleminin de alimi, beyefendisi Muhammed Emin Saraç hoca 
dar-ı bekaya irtihal etti. Alimin ölümüyle bir alemin de ölümünü ifade eden hadis-i şerifi, her alimin 
ölümünün ardından tekrarlana tekrarlana anlamını yitiren bir klişeye dönüşme tehlikesini görerek 
zikrediyorum. Oysa bunun anlamını gerçekten iyi idrak etmek gerekiyor. Alem ile alim arasında 
nasıl bir ilişki var? Bir alim öldüğünde bir alem nasıl ölüyor, o alemden nasiplenmiş, ona muttali 
olmuş insanlara ne oluyor? Her alim kendi ilmiyle, derdiyle, endişesiyle, mücadelesiyle, cehdiyle 
bir alem inşa ediyor. İlim yoluyla bir alemin inşasının nasıl gerçekleşiyor olduğuna ve burada kimin 
ne kadar eğlenebildiğini, kimin hangi kenarına, hangi ucuna ne kadar girip hangi nasibini ne kadar 
alabildiğini gerçek ilim sahipleri çok iyi müşahede ederler. M. Emin Saraç aslında hepimizin de 
içinde yaşadığı, çoğuna muttali olduğumuz bir alemin alimiydi. Bir açıdan “içimizden biri” ama 
ondan da öte biriydi. Bizim alemimizin son yüzyılda yaşadıklarının, içinden geçtiği bütün yolların, 
durakların en canlı şahitlerinden ve faillerindendi. Tek Parti döneminde Müslümanları siyasal ve 
toplumsal beden bütünlüğünden mahrum bırakmaya kast eden süreçte bedensiz organlara dönüşmüş 
Müslümanların tekrar vücuda gelme cehdinin öncü aktörlerinden biri.
Bu cehd içinde kendi neslinden önemli bir kesimi temsil ediyordu M. Emin Saraç hoca. Müslüman-
ları siyasal bedenden mahrum bırakmaya kast eden yeni siyasal beden kendisini bireysel bedenler 
üzerindeki hakimiyeti üzerinde göstermeye çalışıyordu. O yüzden bireysel bedenlere giydirilmeye 
çalışılan kıyafetler, şapka sadece bir şapka olarak görülmüyordu,aynı zamanda savaş meydanında 
işgaline karşı direnç gösterilmiş düşmana gönüllü teslimiyet olarak da görülüyordu. Savaş mey-
danında yenilmiş olan düşmana sonradan duyulan hayranlık, o hayranlıkla onun taklit edilmesi, 
bütün bir zafer iddiasını da boşa çıkarıyordu. Alfabenin değiştirilmesi bir reform olarak görülebilir 
miydi? Görüldü diyelim, öncekine karşı sergilenen düşmanca ve cezalandırıcı dışlama kimin kime 
karşı mücadelesini teşkil ediyordu?
M. Emin Saraç hocanın ilmi yolculuğu bu karşılaşmayla, bu gerilim ve takip ortamında oluştu. 
O takip ortamı kim ne derse desin ve aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun bugünün siyasi 
ikliminin hala kurucu gerilimini oluşturmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız İsmail Kılıçarslan ve 
Yusuf Kaplan dün Hocanın bu süreçte yetiştiği ortamı, beslendiği kaynakları, bu kaynaklara ulaş-
mak, hocalarıyla hoca-öğrenci ilişkisini sürdürebilmek için verdiği mücadeleyi bütün ayrıntılarıyla 
yazdılar. Sadece çocuğuna Kur’an öğrettiği için yargılanmış, mahkum edilmiş, ceza almış, eziyet 
çekmiş insanların hikayesi bugün ne kadar uzak gibi geliyor! Oysa bunlar bu ülkede yaşandı ve M. 
Emin Saraç hoca hayatıyla, bütün müktesebatıyla bu yaşanmışlığın en canlı şahitlerindendi.
O devrin, o mücadelelerin, o mücadeleyi veren ulemanın ve talebelerin en iyi hikayesini bana göre 
Rasim Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam’ı anlatır. Bir çok vesileyle hep onu hatırladım, yine an-
makta fayda var. Gül Yetiştiren Adam, Cumhuriyet dönemi ulemasının dramını anlatan ama sonu 
umut veren bir mesajla biter. Romanda özellikle harf inkılâbından sonra devre dışı kalan, dışarıya 
hâkim olan dünyayla iletişim dilini yitiren ulemanın gül yetiştirmek suretiyle dünyaya ve gelecek 
nesillere tutunma çabası harika bir dille resmediliyor. Romanın bir yerinde devreye giren çocuk, 
ulemanın geçmişten aldığını gelecek nesillere aktarmasının tek yoludur.
Cumhuriyet döneminde ulemanın gül ve çocuk yetiştirmek üzere girdiği zahmetler Türkiye’nin her 
tarafında bu tür tecrübeler ortaya koymuştur.
M. Emin Saraç hoca bir yandan kuşak olarak tam da bu dönemin gül yetiştiren adamlarının ye-
tiştirdiklerinden, ama hızla kendisi de sonraki kuşakları “gül gibi” yetiştirmeye başlayanlardan biri. 
İlim yolculuğunda Türkiye’de iyice kesat duruma düşürülmüş ortamla iktifa etmemiş, 1950 yılında 
o dönemde İslam dünyasının İslami ilim tahsilinin göreceli en iyi durumda olduğu Mısır’a, El-
Ezher’e gitmiş orada 9 yıl ilim tahsili alırken Mısır’ın da yaşamakta olduğu çok önemli süreçlerin 
de şahidi olmuştur. Kral Faruk’u deviren askeri darbe, sonra Cemal Abdünnasır’ın yine bir darbeyle 
iktidara gelişi ve İhvan hareketine karşı başlattığı acımasız kıyım M. Emin Saraç hocayı, İslam 
dünyasının başka önemli bir tarihsel sürecine daha şahit kılmıştır.
Bu esnada dünyadaki bütün Müslüman ulemanın beslendiği ilmi havzada çok önemli şahsiyetlerle 
tanışıp arkadaşlık yapmıştır. Yusuf el-Karadavi ile sınıf arkadaşlığı yapmıştır mesela. En son Kara-
davi için 2016 yılında düzenlenen Vefa gecesine katılımında her ikisini bir arada görme imkanı 
bulabilmiştim.
M. Emin Saraç hoca Mısır dönüşü Türkiye’de ilim tahsiline ve talimine devam ederek çok sayı-
da öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerin sonradan geldikleri konum itibariyle herkesin bir 
şekilde eğitimine dolaylı veya dolaysız etkide bulunmuştur. Bekir Karlığa ve İsmail Hakkı Şengüler 
ile birlikte Seyyid Kutub’un Fizilalil-Kur’an’ı tercümeleri bu etkiler arasında en dikkate şayan olan-
larından. Mekanı cennet makamı âlî olsun. NOT: Bu vesileyle yine hocanın rahle-i tedrisinden 
dolaylı veya dolaylı nasiplendiğini bildiğimiz Kadir Topbaş’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Dün 
Hayrettin Karaman hocamızın onun için yazdıkları çok kıymetli bir şahitlik. Bu şahitliğe sonuna 
kadar itimat ediyor, kendi şahitliğimi de katıyorum.
Allah rahmet eylesin, mekanını cennet, makamını âlî kılsın.

Yasin Aktay

Kendi alemimizin bir şahidi: Muhammed Emin Saraç
منا: محمد أمين سراج

َ
شاهد على عال

ياسين اكتاي

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar



Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران

كشــفت ردود الفعــل السياســية الــي  أعقبــت   مقتــل 13 رهينــة مــن قبــل حــزب العمــال الكردســتاين يف )غــارا( مــرة أخــرى  
عــن  مــدى صعوبــة حربنــا ضــد اإلرهــاب. إنــه ألمــر مؤســف جــدا أن نذهــب  للبحــث  عــن املســؤول بــداًل مــن املشــاركة 
يف التحشــيد  ضــد ظلــم التنظيــم اإلرهــايب الــذي قتــل مواطنينــا  وهــم مقيــدي األيــدي  ليفــرغ الرصــاص  يف رؤوســهم . يف 
الســنوات الســت املاضيــة مثلــت احلــركات اإلرهابيــة الثــاث حــزب العمــال الكردســتاين )البــككا(، وداعــش ، ومجاعــة فتــح 
هللا جولــن اجلماعــات اإلرهابيــة األكثــر أتثــرا يف العــامل . غــر أن رد احلــركات السياســية وممثلــي األحــزاب كان أكثــر منطقيــة 

وعقانيــة يف مواجهــة هــذه املنظمــات.
علــى ســبيل املثــال فــإن ادعــاء حــزب العمــال الكردســتاين أبن “الرهائــن قــد  قتلــوا أثنــاء قصــف الطــران” كذبــة ال جيــوز أن 
متــر هبــذه الســهولة. هــؤالء الذيــن روجــوا ملثــل هــذه الكذبــة كان جيــب أن يتلقــوا إجــاابت  واضحــة ؛ حبيــث ال يتمكنــوا مــن 
التحــدث بلغــة حــزب العمــال الكردســتاين مــرة أخــرى . إن حماربــة اإلرهــاب مصلحــة وطنيــة مشــرتكة تتوافــق عليهــا كافــة األطــر 

السياســية مبــا يف ذلــك احلكومــة واملعارضــة.
هنــاك خــط بــن احملاكمــة الدميقراطيــة للحــرب ضــد اإلرهــاب واخلطــاابت الــي ختلــق حالــة مــن الضعــف يف هــذه املواجهــة . 
هــذا اخلــط جيــب أن يكــون مسيــكا وواضحــا . هــذا اخلــط أصبــح دقيقــا يف كثــر مــن األحيــان إىل درجــة أنــك ال تســتطيع جتــاوزه 
والســبب الرئيســي يف ذلــك يكمــن يف أن املعركــة ضــد حــزب العمــال الكردســتاين مل تنتهــي منــذ مــا يقــرب مــن األربعــن ســنة.

بلقــي بعــض املعلقــن  ســبب  عــدم القــدرة علــى إهنــاء اإلرهــاب علــى سياســات احلكومــة فقــط .هــذا التبســيط يف التعامــل مــع 
احلســاابت السياســية يظهــر الوضــع مبظهــر قبيــح إىل حــد مــا.

جيــب أن ال يتــم اســتثمار مســألة احلــرب علــى اإلرهــاب مــن أجــل إضفــاء الطابــع األمــين علــى جمــاالت السياســة الدميقراطيــة 
الوســائل حماربــة  تســعة عشــر عامــا _بــكل  اســتمرت  الــي  فــرتة حكمــه  والتنميــة -خــال  العدالــة  لقــد حــاول حــزب   .
إرهــاب حــزب العمــال الكردســتاين مبــا يف ذلــك تقدميــه العمليتــن كمقرتحــن للحــل. اذا فلمــاذا معركتنــا ضــد حــزب العمــال 
الكردســتاين صعبــة إىل هــذا احلــد؟ وملــاذا مــا زال حــزب العمــال الكردســتاين االنفصــايل الــذي يســتند علــى عربيتــه وقوميتــه 
حبصــد أبنــاء أرواح أبنائنــا منــذ 37 عامــا ؟ .وكمــا هــو معــروف  فــإن لدينــا  أمثلــة كاجليــش اجلمهــوري االيرلنــدي ومنظمــة 
)إيتــا( يف القضــاء  علــى املنظمــات اإلرهابيــة ؛ حيــث  جيــب حتقيــق أربعــة شــروط جمتمعــة مــن أجــل القضــاء علــى املنظمــات 

اإلرهابيــة القائمــة علــى النعــرات العرقيــة والقوميــة. 
1- توحيد السياسة والرأي العام ضد العنف واإلرهاب .

2- متكن السياسة احلزبية النائية عن اإلرهاب ملزاولة عملها .
3- عدم  متكن  التنظيمات اإلرهابية من  التواجد يف دول اجلوار.

4-  عدم متكن  قوى عاملية كرى من  دعم اإلرهاب
لســوء احلــظ ، فــإن  معركتنــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاين ، مل تتمكــن أبــًدا مــن تلبيــة هــذه الشــروط األربعــة مًعــا. ال يف 
تســعينيات القــرن املاضــي وال يف العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين وال حــىت اليــوم.  نعــم لقــد اســتطعنا منــح فرصــة 
حلــزب الشــعوب الدميقراطــي للتواجــد يف الرملــان علــى الرغــم مــن خروجهــم املتكــرر عــن السياســة الدميقراطيــة, . قمنــا بتنفيــذ. 
مجلــة مــن اإلصاحــات املتعلقــة ابهلويــة الكرديــة؛ لكــن الدولتــن اجملاورتــن لنــا : االحتــال األمريكــي يف العــراق ،ودولــة األســد 
الفاشــية  الظاملــة ؛  شــكلتا أساســا لوجــود حــزب العمــال الكردســتاين.  هــااتن الدولتــان:  )امريــكا ( والنظــام الســوري كانتــا  
داعمــا ومقــواي  للتنظيــم اإلرهــايب؛  ممــا جعلنــا مضطريــن للقيــام بعمليــات يف كلتــا الدولتــن مــن أجــل أتمــن منطقــة آمنــة . ومــن 

جديــد فــإن الذيــن يعرفــون أبهنــم حلفــاء لنــا هــم أنفســهم مــن يقــدم الدعــم حلــزب العمــال الكردســتاين.
ال يكفــي إهنــاء حــزب العمــال الكردســتاين يف تركيــا. فماحقــة  هــذا التنظيــم الــذي  يضــم   عشــرات اآلالف مــن املســلحن 
يف مشــال العــراق وســوراي وتغذيــه   الــوالايت املتحــدة و )روســيا( املراقبــة ل”احلكــم الــذايت”  ميثــل  أكــر مســؤولية تقــع علــى 
عاتــق  اجلمهوريــة الرتكيــة. هــل ينبغــي جتاهــل حمــاوالت حــزب العمــال الكردســتاين إلنشــاء مناطــق أو دول تتمتــع ابحلكــم 
الــذايت يف العــراق وســوراي؟ هــل ينبغــي الســماح ملــن يتحدثــون عــن “القــوة اخلاقــة للعنــف”  هبــدم  الدميقراطيــة؟ مــاذا تعــين 
عبــارة:  “فليلــق  الطرفــان أســلحتهما”؟ ملــاذا جيــب علــى حــزب العمــال الكردســتاين ، املدعــوم  مــن الــوالايت املتحــدة  إلقــاء 
ســاحه؟  هــب   أنـّـه  قــال اليــوم  :  “لقــد ألقيــت الســاح.” أال ميكــن  أن يكــون  وجــوده يف العــراق وســوراي  أكثــر خطــرا 
غــدا؟ إن حتميــل الرئيــس أردوغــان مســؤولية الرهائــن مل  يســعد ســوى  حــزب العمــال الكردســتاين. مــن خــال هــذا النهــج ، 

ال يســتطيع حــزب الشــعب اجلمهــوري ممارســة ضغــط دميقراطــي علــى حــزب الشــعوب الدميقراطــي.
إن جتاوز اخلط الرفيع يف مكافحة اإلرهاب خيدم الدعاية اإلرهابية. إنه يسبب ضررا ال ميكن إصاحه لبلدان ودميقراطيتنا.

PKK’nın Gara’da 13 rehineyi katletmesine verilen siyasi tepkiler terörle mücadelemizin 
ne denli zorlu olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Muhalefet partilerinin, elleri bağlı 
insanlarımızı başlarına kurşun sıkarak öldüren terör örgütünü yaygın bir şekilde telin eden 
bir seferberliğe katılmak yerine alelacele operasyon “sorumlusu arama” telaşına düşmesi 
hayli üzücü. Son altı yılda PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi dünyanın en etkili terör örgütlerinin 
hepsiyle aynı anda mücadele eden Türkiye’de siyasi partilerin ve temsilcilerinin daha ak-
lıselim tepkiler vermesi beklenirdi.
Sözgelimi, rehineler PKK’nın “uçak bombardımanı sırasında öldüler” yalanı bu kadar ko-
lay satın alınmamalıydı. Bu yalanı seslendirenler bir daha PKK dili ile konuşamayacak 
cevaplar almalıydı. Terörle mücadele iktidar ve muhalefetiyle tüm siyasetin ortaklaştığı bir 
milli menfaat meselesidir. Bu politikanın demokratik sorgulamasıyla teröre karşı zafiyet 
oluşturan söylemler arasında kalın olması gereken bir çizgi var. Bu çizginin Türkiye kadar 
inceldiği ve hatta sık sık aşıldığı bir ülke bilmiyorum. Bunun temel sebebi 40 yıla yakın bir 
süredir PKK ile mücadelenin bitirilememesidir.
Bazı yorumcular terörün bitirilememesini sadece iktidarların politikalarına bağlayarak 
açıklayıverirler. Bu kolaycılık güncel siyasi hesaplarla yapıldığında ortaya hayli çirkin bir 
görüntü çıkıyor. Siyasetin demokrasinin alanını daraltacak kadar güvenlikleştirilmemesi 
için terörle mücadelenin istismar edilmemesi gerekir. 19 yıllık iktidarı sırasında AK Parti, 2 
çözüm süreci dahil, PKK terörüyle mücadele için her yolu denedi. Peki neden PKK ile mü-
cadelemiz bu kadar zorlu? Geç milliyetçiliğe dayalı, ayrılıkçı PKK terörü, 1984’ten başlat-
sak bile, 37 yıldır neden hâlâ canlarımızı almaya devam ediyor? IRA ve ETA örneklerinde 
görüldüğü üzere etnik milliyetçiliğe dayalı terör örgütlerini bitirmek için dört şartı bir arada 
sağlamak lazım.
1- Siyasetin ve kamuoyunun şiddet karşısında birleşmesi.
2- Terörle arasına mesafe koyan parti siyasetine imkân verilmesi.
3- Komşu ülkelerde terör örgütünün zemin bulamaması.
4- Belli başlı küresel güçlerin teröre destek vermemesi.
PKK ile mücadelemizde ne yazık ki bu dört şartı bir arada hiç sağlayamadık. Ne 1990’lar-
da, ne 2000’lerde, ne de bugün. Evet, demokratik siyasetin sıklıkla dışına çıkmalarına 
rağmen HDP çizgisindeki partilerin Meclis’te olmasını temin ettik. Bir dizi reform ile Kür-
tlerin kimlikle ilgili taleplerini hayata geçirdik. Ancak komşumuz iki ülke, ABD işgali ile 
Irak’ın, Esed’in zulmü ile Suriye’nin başarısız devletlere dönmesi PKK’nın varlığına zemin 
teşkil ediyor. Irak ve Suriye terör örgütünün güçlenmesine müsait olduğu için her iki ülkede 
operasyonlar yapmak, güvenli bölgeler ve üsler kurmak zorunda kaldık. Yine müttefik bil-
diklerimiz dolaylı ve doğrudan PKK’ya destek veriyor.
Türkiye içerisinde PKK’nın bitirilmesi yeterli değil. Bu örgütün Irak ve Suriye’nin 
kuzeyinde on binlerce militanı besleyerek ABD ya da Rusya gözetiminde “özerklik” 
peşinde koşabilmesi Türkiye Cumhuriyeti olarak en büyük sorunumuzdur. Bugün Türki-
ye’nin terörle mücadele politikasını eleştiren muhalefet ne önermektedir? PKK’nın Irak ve 
Suriye’de özerk bölge ya da devletçik kurma hamlelerine göz mü yumulmalı? “Şiddetin 
yaratıcı gücünden” bahsedenlerin demokrasiyi çökertmesine müsaade mi edilmeli? “Her 
iki taraf da silah bıraksın” ne demek? ABD’nin desteğini alan PKK neden silah bıraksın? 
Bugün bıraktım dese Irak ve Suriye’deki varlığının yarın daha büyük tehlike olacağı açık 
değil mi? Rehinelerin sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklemek ancak PKK’yı 
sevindirir. CHP bu yaklaşımı ile HDP üzerinde demokratik baskı oluşturamaz. Terörle mü-
cadelede ince çizgiyi aşmak terör propagandasına yarar. Ülkemize ve demokrasimize onul-
maz zararlar verir.
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ما ال ينبغي نسيانه في مكافحة اإلرهاب
Terörle mücadelede unutulmaması gerekenler
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