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YIL 6 - SAYI

#Esad ve seçimleri için meşruiyet yoktur

أردوغان :تركيا قدمت أجهزه تنفس محلية
الصنع لـ  158دولة

Erdoğan: Türkiye 158 ülkeye yerli ve milli
gaz maskesi temin etti
أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أن بــاده قدمــت أجهــزة تنفــس
اصطناعــي حمليــة الصنــع إىل  158دولــة و 12منظمــة دوليــة .جــاء ذلــك
يف رســالة مســجلة بعثهــا إىل قمــة الصحــة العامليــة ،املنعقــدة يف العاصمــة
اإليطاليــة رومــا ابالش ـراك بــن االحتــاد األورويب وإيطاليــا الــي ت ـرأس
«جمموعــة العش ـرين» حاليــا.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ülkesinin 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa
ev yapımı ventilatör sağladığını açıkladı. Bu, şu
anda Avrupa Birliği ile birlikte “G20” ye başkanlık
eden İtalya’nın katılımıyla İtalya’nın başkenti
Roma’da düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi’ne
gönderilen kayıtlı bir mesajla geldi.

إقرأ في هذا العدد
االنتخابات الرئاسية السورية المهزلة

أحمد مظهر سعدو
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برهان الدين دوران

 ألف منزل للسوريين بإدلب35  اكتمال إنشاء:وزير الداخلية التركي

أردوغان يدعو لتأسيس شبكة تواصل دولية لمكافحة معاداة اإلسالم

Türkiye İçişleri Bakanı: İdlib’de Suriyeliler için 35.000 konut
inşaatı tamamlandı...

Erdoğan, “İslamofobi” ile mücadele için uluslararası bir
iletişim ağı kurulması çağrısında bulunuyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin İdlib vilayetini ziyaret ederek
tuğladan derme çatma evlerin inşaatını denetledi ve bir yıl içinde 35.000 konutun
tamamlandığını doğruladı.

 ملكافحــة ظاهــرة،دعــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان لتأســيس شــبكة تواصــل علــى الســاحة الدوليــة
 جــاء ذلــك يف. علــى أن تشــمل كافــة اجملتمعــات والــدول الــي ينتشــر فيهــا هــذا اخلطــر،معــاداة اإلســام
.كلمــة ألقاهــا أردوغــان يف «النــدوة الدوليــة األوىل لإلعــام واإلســاموفوبيا» يف العاصمــة أنقــرة

Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 تفقــد خالهلــا أعمــال إنشــاء،أجــرى وزيــر الداخليــة الرتكــي ســليمان صويلــو زايرة إىل حمافظــة إدلــب الســورية
. ألــف وحــدة خــال عــام واحــد35  مؤكــدا اكتمــال،املنــازل املؤقتــة مــن الطــوب

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tehlikenin yayıldığı tüm toplumları ve
ülkeleri kapsamak kaydıyla, İslam karşıtı olguyla mücadele etmek için uluslararası arenada
bir iletişim ağı kurulması çağrısında bulundu. Bu, Erdoğan’ın başkent Ankara’da düzenlenen
“Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu” nda yaptığı konuşmada geldi.

تشاووش أوغلو يطالب بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين

Çavuşoğlu: Filistinlileri korumak için uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

 مشـ ًـرا،طالــب وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو إبنشــاء آليــة دوليــة حلمايــة الفلســطينيني مــن اعتــداءات إسـرائيل
 مبقــر املنظمــة، جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا يف اجتمــاع للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.»أن األخــرة متــارس «جرائــم حــرب
. حــول الوضــع يف الشــرق األوســط وفلســطني، مبشــاركة عــدد مــن وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء،الدوليــة يف نيويــورك

 تركيا ستواصل السعي في كافة المحافل لمحاسبة إسرائيل:ألطون

Altun: Türkiye, İsrail’i sorumlu tutmak için tüm forumlarda çabalamaya devam edecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinlileri İsrail saldırılarından korumak için
uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu ve İsrail’in “savaş suçları” işlediğine
dikkat çekti. Bu konu , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’taki uluslararası örgütün
genel merkezinde, üye devletlerden bazı dışişleri bakanlarının katılımıyla Filistin ve Orta
Doğu’daki duruma ilişkin yaptığı bir konuşmada geldi.

 إن بالده ســتواصل الســعي يف كافة،قال رئيس دائرة االتصال يف الرائســة الرتكية فخر الدين ألطون
.احملافــل مــن أجــل إجبــار إسـرائيل علــى دفــع مثــن اجلرائــم الــي ارتكبتهــا حبــق الفلســطينيني
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, ülkesinin İsrail’i Filistinlilere karşı
işlediği suçların bedelini ödemeye zorlamak için tüm forumlarda çaba göstermeye devam
edeceğini söyledi
الجيش التركي يواصل تقديم المساعدات اإلنسانية شمالي سوريا

Türk ordusu Suriye’nin kuzeyinde insani yardım sağlamaya devam ediyor

 مشــايل،» تقــدمي املســاعدات اإلنســانية للمدنيــن يف منطقــة عمليــة «نبــع الســام،يواصــل عناصــر اجليــش الرتكــي
 وذكرت وزارة الدفاع الرتكية يف بيان هلا أن عناصر اجليش قدمت مســاعدات غذائية للمحتاجني يف منطقة.ســوراي
. وفعاليــات لألطفــال ابملنطقــة، كمــا مت تقــدمي استشــارات طبيــة للمرضــى.»«نبــع الســام

» التركية إلى بولنداTB2 توقيع اتفاقية تصدير مسيرة «بيرقدار

Polonya’ya Türk “TB2” yürüyüşünü ihraç etmek için anlaşma imzalandı.

Türk ordusu personeli, Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı alanında sivillere insani
yardım sağlamaya devam ediyor. Türk Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordunun
“Barış Pınarı” nda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptığını söyledi. Ayrıca hastalara tıbbi
danışmanlar verilmiş ve bölgede çocuklara yönelik etkinlikler sağlanmıştır.

» إىل بولنــدا البلــد2 وقعــت تركيــا اإلثنــن اتفاقيــة تصديــر طائراهتــا بــا طيــار املســلحة (مســرة) مــن طـراز بريقــدار «يت يب
 جــاء ذلــك يف مراســم حضرهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان و نظــره البولنــدي أندريــه.العضــو يف الناتــو واالحتــاد األورويب
. يف اجملمــع الرائســي ابلعاصمــة أنقـرة،دودا

Pazartesi günü Türkiye, silahlı insansız hava araçlarını (Mart) Bayraktar “TB2” yi NATO
ve Avrupa Birliği üyesi Polonya’ya ihraç etmek için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda’nın
başkent Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde katıldığı bir törenle geldi.
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مظاهرات شمالي سوريا ضد «مسرحية» االنتخابات الرئاسية

سوريون ينددون بـ «مهزلة» االنتخابات الرئاسية لنظام األسد

Kuzey Suriye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “oyununa” karşı gösteriler.

Suriyeliler, Esad rejimi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “saçmalığını” kınadı.

Haber İstasyonu المرصد اإلخباري

 ضــد مــا مســوه «مســرحية» االنتخــاابت الرائســية الــي بــدأ، اجلمعــة،تظاهــر آالف املواطنــن يف مناطــق عــدة مشــايل ســوراي
 ومدينتــا، وشــهدت حمافظــة إدلــب.التصويــت هلــا خــارج البــاد يف املمثليــات الدبلوماســية التابعــة لنظــام بشــار األســد
 حاملــن الفتــات تدعــو ملقاطعــة، مظاهـرات مبشــاركة آالف املواطنــن،»اعـزاز والبــاب الواقعتــان يف منطقــة «درع الفـرات
. وتؤكــد عــدم وجــود أي شــرعية لألســد وانتخاابتــه،االنتخــاابت
Kuzey Suriye’nin çeşitli bölgelerinde binlerce vatandaş Cuma günü, Beşar Esad rejiminin
diplomatik temsilciliklerinde ülke dışında oylamanın başladığı başkanlık seçimlerinin “oyunu”
olarak adlandırdıkları şeye karşı gösteri yaptı. “Fırat Kalkanı” bölgesinde yer alan İdlib vilayeti ile
Azaz ve El-Bab şehirleri, binlerce vatandaşın katılımıyla gösterilere tanıklık etti, seçimleri boykot
çağrısı yapan pankartlar, Esad ve seçimleri için herhangi bir meşruiyet olmadığını teyit etti. .

، وقفــة احتجاجيــة أمــام القنصليــة العامــة الســورية، اخلميــس،نظــم عش ـرات الســوريني يف مدينــة إســطنبول
 واجتمــع عش ـرات الســوريني أمــام القنصليــة.تنديــدا بـ»مهزلــة» االنتخــاابت الرائســية لنظــام بشــار األســد
 مندديــن مبــا وصفــوه ب ـ «انتخــاابت، حاملــن أبيديهــم أعــام الثوريــة الســورية،العامــة الســورية يف إســطنبول
.»املهزلــة

وقف الديانة التركي يطلق حملة تبرعات لصالح غزة

Türkiye Diyanet Vakfı Gazze için bağış kampanyası başlattı.

 وأورد.أطلــق وقــف الداينــة الرتكــي محلــة مجــع تربعــات الذابئــح لصــاحل الفلســطينيني يف قطــاع غـزة املتضرريــن مــن االعتـداءات اإلسـرائيلية
.بيــان صــادر عــن الوقــف أهنــم يقفــون إىل جانــب الشــعب الفلســطيين ضــد االعتـداءات عليهــم

Düzinelerce Suriyeli Perşembe günü İstanbul’da Suriye Başkonsolosluğu önünde
bir protesto düzenleyerek Beşar Esad rejimi için yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin “saçmalığını” kınadı. İstanbul’daki Suriye Başkonsolosluğu önünde
toplanan düzinelerce Suriyeli, ellerinde Suriye devriminin bayraklarını tutarak “
Komik seçimler” olarak nitelendirdikleri şeyi kınadı.
الجئ سوري يضرب عن الطعام احتجاجا على قرار ترحيل مواطنيه

Suriyeli bir mülteci, vatandaşlarını sınır dışı etme kararını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze Şeridindeki Filistinliler için bir kurban
bağışı kampanyası başlattı. Vakıftan yapılan açıklamada, kendilerine yönelik saldırılara karşı Filistin
halkının yanında yer aldıkları belirtildi.

أعلــن الالجــئ الســوري يف الدمنــارك مســر بــركات إضرابــه عــن الطعــام احتجاجــا علــى ق ـرار الســلطات يف
.كوبنهاغــن إعــادة مواطنيــه الالجئــن مــن العاصمــة دمشــق وريفهــا إىل بالدهــم
Danimarka’daki Suriyeli mülteci Semir Berekat, Kopenhag yetkililerinin
başkent(Şam) ve kırsalından gelen vatandaşlarını ülkelerine iade etme kararını
protesto etmek için açlık grevi yaptığını duyurdu.
 جسر تواصل بين السوريين والجهات الرسمية التركية..طاولة الحلول

Çözüm masası... Suriyeliler ve Türk resmi kurumları arasında bir iletişim köprüsüdür.

 جتمــع ســوري يف تركيــا يضــم مؤسســات جمتمــع مــدين وانشــطني وإعالميــن ومفكريــن هبــدف حــل مشــاكل الســوريني يف،طاولــة احللــول
، للكشــف عــن مشــاكل الســوريني، وتســعى الطاولــة املنبثقــة عــن منــر اجلمعيــات الســورية. والتواصــل مــع اجلهــات الرمسيــة الرتكيــة،تركيــا
. خاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق القوانــن الرتكيــة، وكــي تكــون جسـرا للتواصــل،مــن أجــل املســامهة يف إجيــاد حلــول هلــا

مجلس القبائل السورية يدعو لخروج «ي ب ك» من البالد

Suriye Kabile Konseyi, “YPG” nin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu..

Türkiye’deki Suriyelilerin sorunlarını çözmek ve Türk resmi makamlarıyla iletişim kurmak amacıyla sivil
toplum kuruluşlarını, aktivistleri, medya profesyonellerini ve düşünürleri içeren Türkiye’deki Suriyeli bir grup
olan çözüm masası. Suriye Dernekleri Forumu’ndan çıkan masa, Suriyelilerin sorunlarını ortaya çıkarmak,
onlara çözüm bulunmasına katkı sağlamak ve özellikle Türk kanunlarının uygulanmasında bir iletişim
köprüsü olmayı amaçlamaktadır.

 بســبب، يب كا كا» و»داعــش» اإلرهابيتــن- أدان جملــس القبائــل والعشــائر الســورية كل مــن إي ـران ومنظمــي «ي ب ك
 جــاء ذلــك يف املؤمتــر العــام للمجلــس الــذي عقــد يف مدينــة أعـزاز مشــايل. وطالــب إبخراجهــا مــن البــاد،جرائمهــا ضــد املدنيــن
. حبضــور شــيوخ وممثلــي القبائــل والعشــائر العربيــة الســورية وممثلــن عــن الرتكمــان واألكـراد وبقيــة األقليــات يف البــاد،ســوراي
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Suriye Kabileleri ve Aşiretleri Konseyi, sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı hem
İran’ı hem de terör örgütleri “YBK-PKK” ve “IŞİD” i kınadı ve ülkeden uzaklaştırılmasını
talep etti. Bu konuşma , Suriye’nin kuzeyindeki Azaz kentinde, şeyhler ve Suriyeli Arap
Kabileler ve aşiretlerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkmen, Kürt ve diğer azınlıkların
temsilcilerinin huzurunda düzenlenen konseyin genel konferansında geldi.
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Suriye dışındaki sahte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin komedisi 20 Mayıs’ta başladı, ülke içinde
seçimler 5/26 tarihinde yapıldı ve yerinden edilmiş 15 milyon Suriyeli vatandaşlar, yasa dışı
seçimlerin saçmalığını ve dramını dışında kaldı. Seçimler, “Suriye Devrimi” sırasında rejimin
düzenlediği ikinci seçimdir .Bu seçimin ilki 2014’teydi ve Esad o sırada %88,7 oy aldı.
Esad rejimi, önceki seçimlerde olduğu gibi, Esad rejiminin başkanının kazanacağı 2012’de
kurduğu anayasaya uygun olarak cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmayı hedefliyor.
Özgür Suriyeliler, mevcut anayasayı tanımadıkları için bu seçimlerin meşruiyetini tanımıyorlar
ve Suriyeliler tüm oylarının, destekçilerinin ve muhaliflerinin hiçbir değeri olmadığını biliyorlar.
Çünkü arkasındakiler İsrail ve Amerika ... Ve Suriye’de olan şey bir mafya ajanı ve liderinin
yeniden atanmasıdır, bir başkan değil!
Çünkü Beşar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı yine İsrail-Amerika’nın en sevdikleri korumayı
tutmaya yönelik bir kararı olduğu için, onun yerine başka bir şey bulamadılar ve uluslararası
toplum Suriye’nin bu rejimle parçalanmış ve yıkılmış bir ülke olarak kalması için mevcut rejimi
yeniden desteklemek istiyorlar.
Beşar, uluslararası topluma ve kararlarına meydan okur. Sonuçları belli olacağı için seçimlere
gidiyor ve İsrailin devrimlerle savaştığını ileri sürüp Arap rejimlerinin yanında yer aldığını ve
gücünün kaynağını savunduğunu belirterek bölgede değişimle mücadele ediyor.
Ve eğer durum, Suriye halkı meselesiyle küresel olarak ilgilenme ve mevcut hâkim güç dengesi
bakımından olduğu gibi kalırsa, o zaman Suçlu Beşar Esad, kendisinden sonra iktidarın
dizginlerini oğlu Hafız’a devredene kadar Suriye’nin başkanı( Beşar Esad) kalacak
Hafız Esad ve Beşar seçimlerle değil, sahtekarlıkla iktidara geldiler ve uyguladılar. Onu demir ve
ateşle sürdürdüler, öldürüp işkence yaptılar ve muhalifleri hapse attılar.
Beşar’a dünyanın, cumhurbaşkanlığı için yeni bir şans vermesi, Suriye’den geriye kalanları
yok ederek, halkını açlık ve yerinden ederek öldürerek ve ülkenin son servetini satarak görevini
tamamlaması anlamına geliyor.
Suriyeliler uluslararası toplumu denedi ve bunun bir yalancı ve hilekâr olduğunu anladı ve bir
milyon şehit ve milyonlarca yerinden edilmiş insanın ardından onları hayal kırıklığına uğrattı
Suriye anayasası diktatöre uyacak şekilde değiştirildi ve devrim bu anayasayı düşürdü ve Suriye
halkının özlemlerini karşılamayan seçimlerin meşruiyeti yoktur.
Dünya liderleri, Esad uluslararası kararlara uymadıkça Suriye’deki seçimlerin meşruiyetini
tanımayacaklarını ilan etmek için yarışıyor.
Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak Esad rejiminin meşruiyetine gelince, bu liderler tarafından
korunmaya ve güvence altına alınmaya devam ederken, rejimin daha fazla özgür Suriyeliyi
öldürmek ve silah satın almak için para üreten elçiliklerini ve konsolosluklarını sürdürmeye
hevesliler. Dünya uyanacak mı? Esad hükümetini ve seçimlerini tanımıyor mu? Gayrimeşruluğunu
kapatacak mı? Onunla iktidardaki rejim arasındaki resmi ilişkileri mi kesti? Büyükelçilerinin ve
diplomatik misyonlarının sınır dışı edilmesi?
Dünyanın birçok ülkesinde cani rejimin büyükelçiliğinde yapılan katliam seçimlerini
gördüğümüzde, bu seçimin Suriye halkına yapılan uluslararası komplonun bir başka kanıtı çünkü
Esad bir savaş suçlusu ve her ülkeye savaş yapacağını ilan etti. Seçim aşamasını kabul etmeyen
ve bu seçim saçmalığını tanımayan halk , seçimlerin Esad büyükelçiliğinde yapılmasına engel
olamamıştır Esad terör ve cinayeti desteklemekte ve daha fazla suç işlemesine teşvik etmektedir
En sonunda:
- Türkiye, Almanya, Suudi Arabistan’a ve Katar’a teşekkür ederim çünkü onları engellediler.
2254 sayılı Uluslararası Kararın ihlali nedeniyle topraklarında seçim yapılması bu da Suriye’de
siyasi bir geçiş sağlıyor.
- Kasap Beşar’ın bayrak ve resimlerini taşıyan taraftarların arabalarını parçalayan ve onu
seçmeye gelen ve aralarında bir sorun olmadığı için Lübnan’dan ayrılmalarını isteyen Lübnan’ın
onurlu gençlerine gönülden teşekkür ederim.
Katil Esad, İsrail’in adayı olduğu için Suriye seçimlerini kazanacak.
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 بينما االنتخاابت يف الداخل5/20 بدأت مهزلة االنتخاابت الرائسية الصورية خارج سوراي بتاريخ
. مليون سوري مهجر خارج مهزلة ومسرحية االنتخاابت الالشرعية15 و،5/26 جرت يوم
 وحصل2014  وكانت األوىل يف،االنتخاابت هي الثانية اليت ينظمها النظام خالل الثورة السورية
.%88.7 األسد حينها على نسبة
 حيث،2012 وفق الدستور الذي وضعه يف
َ نظام األسد إىل إجراء االنتخاابت الرائسية
ُ ويسعى
.أس نظام األسد كما جرت العادة ابالنتخاابت السابقة الفائز فيها
ُ سيكون ر
 والسوريون، لعدم اعرتافهم ابلدستور احلايل،وال يعرتف السوريون األحرار بشرعية هذه االنتخاابت
 وأن ما،يعرفون أنه ال قيمة ألصواهتم مجيعاً مؤيدين ومعارضني؟ ألن من يقف وراءها إسرائيل وأمريكا؟
! وليس رئيساً للبلد،يدور يف سورية هو إعادة تعيني عميل وزعيم مافيا
إلن ترشح بشار جمدداً للرائسة هو قرار إسرائيلي أمريكي لإلبقاء على حارسهم املفضل كوهنم مل جيدوا
 واجملتمع الدويل يريد إعادة إنتاج النظام احلايل لكي تبقى سوراي بلداً ممزقاً ومدمراً إبدارة،بديالً عنه
.النظام العميل هلم
 وألن،وبشار يتحدى اجملتمع الدويل وقراراته ويذهب النتخاابت نتائجها معروفة ألهنا ستتم ابلتزوير
اسرائيل حاربت الثورات ووقفت مع األنظمة العربية وحاربت التغيري يف املنطقة ألهنا كانت تدافع عن
.مصدر قوهتا املستند على احلكام الطغاة
 وموازين القوى احلالية،وإذا بقي الوضع كما هو عليه جلهة التعاطي العاملي مع قضية الشعب السوري
 فإن اجملرم بشار األسد سيظل رئيساً لسوراي حىت يسلّم مقاليد السلطة من بعده إىل إبنه،السائدة
.حافظ
 لفد جاؤوا للسلطة ومارسوها واستمروا، بل ابلتزوير،ومل يصل حافظ األسد وبشار للسلطة ابالنتخاابت
. وسجن املعارضني، وابلقـتـل والتـعذيـب،فيها ابحلديد والنار
 وقتل،وإعطاء بشار فرصة جديدة للرائسة من قبل العامل يعين أن يكمل مهمته بتدمري ما تبقى من سوراي
. وبيع آخر ثروات البالد،ًشعبها جوعاً وهتجريا
جرب السوريون اجملتمع الدويل وتيقنوا أنه كاذب وخمادع وخذهلم بعد مليون شهيد وماليني
َّ لقد
.املهجرين
 وال شرعية، والثورة أسقطت هذا الدستور،الدستور السوري متَّ تعديله ليتناسب مع الديكتاتور
.لالنتخاابت اليت ال تليب تطلعات الشعب السوري
ويتسابق زعماء العامل على التصريح أبهنم لن يعرتفوا بشرعية االنتخاابت يف سورية ما مل يلتزم األسد
 َّأما شرعية نظام األسد كعضو يف األمم املتحدة فتبقى مصانة ومكفولة من أولئك،ابلقرارات الدولية
 مع حرصهم على إبقاء سفارات النظام وقنصلياته اليت تدر األموال لشراء أسلحة،الزعماء أنفسهم
.لقتل املزيد من السوريني األحرار
 ويقطع العالقات الرمسية بينه،هل سيصحى العامل وال يعرتف حبكومة األسد وانتخاابته وعدم شرعيتها
 ويقوم بطرد سفرائه وبعثاته الدبلوماسية؟،وبني النظام احلاكم
وعندما نرى انتخاابت السفاح جتري يف سفارات النظام القاتل يف غالبية دول العامل فهذا دليل آخر
 وكل دولة صرحت أبهنا لن تعرتف، ألن األسد جمرم حرب،على املؤامرة الدولية على الشعب السوري
مبسرحية االنتخاابت ومل متنع اجراء هذه املهزلة على أراضيها يف سفارات نظام االسد هي دول تدعم
.اإلرهاب والقتل وتدعم األسد وتشجعه ملزيد من اإلجرام
:ًأخريا
 ألهنم منعوا من، شكراً قطر، شكراً السعودية، شكراً أملانيا، شكراً تركيا-
2254 إجراء االنتخاابت على أراضيهم بسبب خمالفتها للقرار الدويل
.الذي ينص على إجراء االنتقال السياسي يف سوراي
 شكراً من القلب لشباب لبنان الشرفاء الذين حطموا سيارات املؤيدين اليت حتمل علم وصور ويطالبوهنم ابخلروج من لبنان لعدم وجود مشكلة بينهم وبني، واملتوجهني النتخابه،السفاح بشار
.النظام
.سيفوز السفاح األسد يف االنتخاابت السورية ألنه مرشح إسرائيل
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االنتخابات الرئاسية
السورية المهزلة

عبد الرحيم خليفة

خملص الصيادي

د عبد الناصر سكرية

د أسامة قاضي

ماجرى يف سورية خالل األايم األخرية املنفلتة من شهر أاير /مايو
2021عرب االستمرار يف املسرحية االنتخابية الرائسية الغارقة يف مهزلتها،
خارج إطار كل القرارات األممية املتعلقة ابالنتقال السياسي يف سورية .يؤكد
أن مهروجة االنتخاابت اآلفلة كانت حتاول جاهدة إعادة تدوير رأس النظام
بشار األسد ،بدعم روسي وإيراين فقط ،حيث اتبع العامل دجل النظام
السوري ومعه إيران وروسيا مبسرحية تسمى انتخاابت .وسط صمت معومل
وغري مفهوم أو مربر .لكن يبقى السؤال هل سترتك هذه املسرحية آاثرها
املباشرة على املشهد السوري ،بعد فصوهلا اهلزلية هذه وكيف؟
حيث أجابنا عن هذا السؤال خنبة من املتابعني والسياسيني والكتاب :عبد
الرحيم خليفة الكاتب السوري املعارض قال « :لن تؤثر (االنتخاابت)
يف عموم املشهد السوري ،فهي لن متنحه الشرعية القانونية أو الشعبية،
ابلنظر إىل الكيفية اليت تتم فيها وانتفاض أو ثورة السوريني منذ .2011
مهزلة االنتخاابت لن تسقط جرائم األسد ابلتقادم ،أو تعفيه من احملاسبة
وتقدميه للعدالة كمجرم حرب.أي ًضا ،لن تكون عائ ًقا أمام تنفيذ قرارات
الشرعية الدولية فيما لو قرر اجملتمع الدويل االتفاق على صيغة حل سياسي
ينهي املأساة السورية».مث أضاف « كما أهنا لن توقف حراك الشعب
السوري وثورته ،أو تعيقه وتلجمه ،بل ستزيده إصر ًارا وتضيف إليه سببًا
آخر للسعي حنو حتقيق إجناز اترخيي ابلتحول لدولة مدنية دميقراطية تعددية
تبادلية .يضاف إىل كل ماسبق وجود حالة دولية ،حمدودة ،قالت كلمتها
بعدم االعرتاف بشرعية هذه االنتخاابت .يف منطقنا إن هذه االنتخاابت
ابطلة وتفقد معناها يف ظل وجود االحتالالت املتعددة لسورية واليت جتري
حتت حراهبا .وهي يف النتيجة تفصيل صغري يف مشهد عام وكبري ومعقد،
وأتيت يف سياق استمرار املسألة السورية ،اليت تنتظر مجلة من القضااي
املرتبطة هبا ،الشعب السوري وحده ضحية هلا.».
أما الباحث السوري الدكتور خملص الصيادي فقال الشراق» إجراء
االنتخاابت الرائسية وفق ما هو مقرر دليل حاسم على أن النظام السوري
ال يرى أنه السبب يف األزمة العاصفة اليت دمرت سورية ،وال حىت أنه
شريك يف صنع هذا الواقع ،وهو متمسك بروايته البائسة عن مؤامرة عاملية
ضد حكمه ،وعن أن القوى اليت حتركت ضده قوى عميلة ،وأن القول
بسلمية احلراك الثوري بداية إمنا كانت خدعة تصدى هلا النظام ،وألنه ال
وجود لنظام األسد دون داعميه االيراين والروسي ،فإهنما يشاركانه ولو
بنسب متفاوتة هذا املنطق ،وما يبىن على ذلك أن كل حديث سابق
عن مفاوضات  ،وسالت ،ودستور ،ومباحثات ترعاها األمم املتحدة أو
غريها كان من قبيل كسب الوقت وإضاعة الفرص ،وتثبيت أركان السلطة
القائمة .وألن أي تغيري حقيقي يف سورية سيؤدي إىل خلخلة املصاحل
عموما «األمريكية واألوربية واالسرائيلية» ،فإن هذه األطراف غري
الغربية ً
منزعجة من إعادة إنتاج النظام السوري عرب هذه االنتخاابت ،يبقى أن
نشري اىل أن النظام العريب على اختالف تسمياته ال ميلك رؤية أو خيار
خارج هذا املوقف الدويل املنحصر بني دعم ومتكني النظام ،وبني القبول
إبعادة إنتاجه ،أما نتائج هذه االنتخاابت فال داعي للحديث عنها ،ألهنا
أصل حبثًا عن معرفة رأي الناس .وإمنا لتسهيل إعادة إنتاج النظام
مل تقم ً
األسدي على (قاعدة قانونية) ».مث قال « لن يتغري شيء بعد االنتخاابت
عما كان قبله
سيزداد النظام وحلفاؤه متس ًكا ابلوضع الراهن ،لكن فرص استمرار هذا
الوضع تكاد تكون معدومة لفظاعة ما ارتكبه النظام من جرائم ،إذ فقد
هو وحلفاؤه القدرة على إحداث أي تطور إجيايب يف الواقع السوري.
سوراي اآلن مقسمة ،والشعب السوري مشتت يف الداخل واخلارج ،الدمار
الداخلي ملظاهر احلياة يف خمتلف القطاعات لن يرتاجع ،لن تكون هناك
عودة للمهجرين ،لن يكون هناك إعادة إعمار ،لن خترج القوى األجنبية
قائما.
املختلفة من سورية ،هذا الوضع لن يتغري ما دام األسد ونظامه ً
ومقابل ذلك كله ما زالت املعارضة اخلارجية (املعارضة اليت تدير الصراع
اجعا يف حضورها
من اخلارج وتعتمد على التمويل اخلارجي) تسجل تر ً
وفاعليتها املادية والثقافية واألخالقية ،ومل تستطع أن تنجز أي خطوة
إىل األمام ،بل هي مل تستطع احملافظة على مواقعها السابقة .وال شك أن
ضعف املعارضة اخلارجية ألقى بظالله على معارضة الداخل ممثلة هبيئة

عمر شحرور

خالد قطاع
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التنسيق وأضعف فاعليتها وخططها .وضيع فرص اللقاء بني طريف املعارضة
الذي مثلته لفرتة اجتماعات املعارضة وحماداثت التفاوض.
ويبدو أننا أمام مرحلة من اهلدوء احلرج غري املستقر القابل لالنفجار
الواسع يف أي حلظة.
سورية مبلفها الواسع املتشعب يف حالة استعصاء ،احلسم العسكري ممتنع،
معطل كما عطلت من قبل
واحلل السياسي الذي رعته األمم املتحدة ،ابت ً
احللول السياسية للجامعة العربية ،واالهتمام الدويل هبذا امللف مرتاجع،
ووحده الشعب السوري يف معاانة متزايدة تفوق االحتمال».
من جهته قال الكاتب والطبيب اللبناين عبد الناصر سكرية الشراق»
اضحا ومعروفاً للجميع أن النظام السوري مل يعد ومنذ سنوات
ابت و ً
إال واجهة لقوى التدخل األجنيب املتعددة الرؤوس لتستكمل مشاريعها
ابإلستيالء التام على سورية واقتسامها أر ًضا وموارد بني تلك القوى.
الفساد يف أعلى نسبة له .التقاتل على النهب والسلب بني أجنحة النظام
والتصفيات املتبادلة .السلطة الفعلية على صعيد الدولة ومؤسساهتا هي
بيد احملتل الروسي .احملتل اإليراين مستمر يف دوره التخرييب جلهة التغيري
طبعا أمريكا مستمرة يف العبث
الدميغرايف السكاين وتغيري هوية اجملتمعً .
بوحدة اجلغرافيا وأتسيس ومحاية الكيان اإلنفصايل الكردي .فيما الشعب
السوري منهك مقهور حماصر .وتستكمل حلقات إهناك اإلنسان السوري
حىت تيئيسه وإخراجه من أي حساب سوى الفقر والتشرد واإلنغماس يف
الفاقة والتشتت وإغراقه يف مهومه احلياتية الصغرية.
كل هذا يتم يف ظل النظام القائم ويتسارع بشكل خميف يف السنوات
األخرية هي عمر اإلحتالل الروسي ومعه االيراين .وهل يطمح النفوذ
األجنيب ألكثر من هذا ؟؟ وهل سيجد اإلحتالل الروسي وشريكه اإليراين
شخصية كاريكاتورية أكثر من الرئيس احلايل؟ شخصية تتماهى مع كل
مصاحلهم ومشاريعهم املشبوهة ؟؟ وهل من إستخفاف بعقول حىت أبسط
الناس من مهزلة جتديد انتخاابت رائسية بعد عشر سنوات من التدمري
والتهجري يتحمل مسؤوليتها النظام املتهالك ومحاته ؟؟» .مث اضاف « حىت
ابملنطق التحقريي الذي عربت عنه فكرة سورية املفيدة؛ فهذه اإلنتخاابت
ليست إال قر ًارا دوليًا بتمديد احتالل سورية وتقامسها واإلستمرار يف هتجري
شعبها بل يف دفع من بقي منهم حتت سلطة نظامها اجملرم إىل املغادرة.
ال داعي للقول أنه نظام فاقد للشرعية واألهلية .فهذا حتصيل حاصل
املعرفة به ومبا فعل حبق سورية وكل بالد الشام .سوف تكون هذه الرمية
اإلنتخابية أتكي ًدا على محاية النظام العاملي الفاسد املتوحش ألحد أدواته
احمللية يف متزيق الوطن وإهداء إهنياره إىل عدوان الصهيوين حليف روسيا
وايران .فلتكن مناسبة لتوحيد قوى العمل الوطين السورية فاملصري كله يف
متناول قوى جمرمة فاسدة ماجورة.».
أما الباحث االقتصادي السوري املعارض الدكتور أسامة قاضي فقال»:
إن تعيني رأس النظام بفرتة قادمة سيزيد ويطيل عمر األزمة االقتصادية
السورية وستزيد عزلة سورية عن العامل مبعىن أنه سيكون هناك طوابري أكثر
على الغاز والوقود واخلبز واملواد الغذائية وهذا يعين أنه سيزيد من األزمة
اخلانقة السورية ،وإعادة تعيني بشار األسد نفسه لفرتة إضافية ودون أي
رادع روسي يوقف هذه اجملزرة االقتصادية القادمة ،سيزيد معاانة السوريني
وسيدخل سورية حقيقةً لألسف يف جماعة حقيقية قادمة ويعين املزيد من
االهنيارات والكوارث االقتصادية وحرمان السوريني من مواردهم احمللية
سواء القمح أو النفط أو أي مورد آخر».
السيد عمر شحرور األمني العام حلزب العدالة والتنمية السوري أكد
الشراق أنه» ال بد من العودة إىل  60عاماً خلت للتأكيد على أن ما جرى
عام  1963هو انقالب عسكري أتى هبؤالء اجملرمني إىل حكم سورية أول
بلد حضاري يف التاريخ حيث قاموا ابلقضاء على التطور االقتصادي -
االجتماعي  -السياسي الذي شهدته سورية بعد التخلص من االستعمار.
لقد عاشت سورية يف عهد آل األسد يف ظل األحكام العرفيه وغياب
مطلق حلقوق اإلنسان مبا فيها مشاركته يف اختيار قيادته السياسية
واحلكومية فجرت عدة مرات استفتاءات على رائسة اجلمهورية مل يكن
فيه سوى رئيس واحد كانت تزور فيها النتائج على مرأى من العامل أمجع،
وبصمته ومبوافقته الضمنية ،ألن النظام األسدي كان يقوم بكل الوظائف

القذرة اليت يطلب منه خدمة ملصاحل إسرائيل وبقااي الدول اإلستعمارية اليت
طمعت يف خريات سورية والسيطرة على موقعها االسرتاتيجي .قبل موت
حافظ أسد عمل لعقدين على توريث احلكم ألبنائه ابسل ( قتل يف حادث
سري عام  ) 1994مث انتقلت التهيئة والعمل على التوريث لبشار الذي
وصل إىل قيادة البالد سياسياً وعسكرايً يف مسرحية هزلية مقرفة القت
مباركة من الغرب عموماً.وبعد انكشاف كذب بشار يف وعوده اإلصالحية
قامت ثورات الربيع العريب وانتقلت إىل سورية ليجاهبها حبملة دموية مل
يشهد هلا التاريخ مثاالً فأدى ذلك إىل قتل مليون ونصف وتغييب نصف
مليون وعشرات ألوف الشهداء يف سجون أسد شاهدها العامل كله رغم
الدعم والقرارت الدولية حلق الشعب السوري يف حصوله على حريته وبناء
دولته املدنية واحلكم الدميقراطي ،إال أن املساندة السياسية والعسكرية
من إيران وروسيا وامليليشيات اإلرهابية إستطاعت إعادة السيطرة على
أكثر من نصف مساحة سورية .واليوم حتاول إيران وروسيا وبعض القوى
االقليمية إعادة أتهيل هذا اجملرم من خالل تسويقه يف انتخاابت مقرفة
فاقدة لكل شرعية شعبية شعبية وإقليمية ودولية .« .مث أضاف « من
املسلم به أن أي حكم سياسي حيصل على شرعيته من شعبه خالل عمله
على خدمة هذا الشعب والسهر على محاية أرضه وشعبه وتطوير حياته يف
خمتلف اجملاالت .فما الذي فعله بشار أسد ؟  ..لقد دمر أكثر من 30
 %من بيوت الشعب السوري ودمر  65ابملئة من البىن التحتية ،وقصف
املشايف واملساجد واملدارس وهجر أكثر من نصف الشعب السوري (
حبدود  13مليون سوري ) أي أكثر من نصف الشعب السوري.
وابلتايل ال يستطيع أي مدعي أن جيايف هذه احلقيقة .وهو اآلن خيوض
انتخاابت هزلية عرفها شعبنا منذ عقود دون شرعية عددية ،رغم أن كل
شعبنا يعرف أن التزوير وإجبار الناس على التصويت له ولوالده قبله كان
يتم حتت حربة السالح الذي كان يوضع على رقاب شعبنا .أما الشرعية
االقليمية والدولية فقد مت طرد النظام من جامعة الدول العربية وقطعت
مجيع الدول العربية عالقاهتا السياسية معه ( رغم حماولة البعض إعادهتا
) وأغلبية االدول يف العامل قطعت عالقتها معه وتعرتف ابملعارضة كممثل
للشعب السوري واختذت األمم املتحدة قرارات بشأن املسألة السورية مثل
القرار  2118والقرار  2254حيث ينصان على إقامة هيئة حكم انتقايل
كاملة الصالحية ال يشارك به اجملرمني وميهد النتخاابت حرة ودميقراطية
نزيهة إبشراف دويل .انتخاابت تستند إىل دستور وطين يعمل على عرقلة
كتابته بدعم روسي  -صيين له .ما جيري اليوم قد مت رفضه شعبياً من قبل
كل شعبنا وما جرى من تصويت له من قبل الشبيحة والعناصر اجلبانة حىت
يف لبنان مل يتجاوز ال  % 2من عدد السوريني يف كل كل مكان ( نسبة
املقرتعني النيابية يف عهد والده الذي كان ميسك البالد كلها بقوة اجليش مل
يكن يتجاوز  % 8يف أحسن تقدير ،كان مسئويل الصناديق يرفعون النسبة
بتوجيه من املخابرات لتصل إىل  %26وكنا قد شاهدان ذلك أبم أعيننا).
إن على شعبنا توحيد قواه الوطنية والعسكرية وتوثيق عالقاته مع أشقائه
يف العامل العريب وتركيا وأصدقائه ،والدفع على املستوى العاملي إلهناء مهزلة
االنتخاابت الالشرعية متهيداً إلسقاط نظام آل اسد وسوقهم إىل حماكم
جرائم احلرب الدولية وأنه لن يفيده ومحاته ما يفعله اليوم.
فانتخاابته ليس هلا ولن يكون إال نتائج كارثية إضافية على شعبنا كله
فما يفعله يدفع بالدان إىل إطالة املعركة يف سورية وإطالة أزمة شعبنا يف
نزوحه وحياته الصعبة يف العراء ويؤخر املصاحلة الوطنية اليت ستقوم على
أساس قرارات الشرعية الدولية  2254ويزيد من عمر املأساة والتغريبة
السورية».
رسام الكاريكتري السوري خالد قطاع اكتفى ابلقول» ال أعتقد أن الصمت
العاملي على انتخاابت النظام األسدي ابئس أوضعيف بل أجد أن هذا
الصمت ينم عن تواطؤ دويل وفق توازن مصاحل ختلو من أي اعتبارات
إنسانية .ابلتايل أجد أن هذا احلدث هو توافق دويل وعريب على بقاء األسد
وإضفاء شرعية مبطنة على وجوده ،وذلك إلطالة أمد الصراع وحتقيق مزيد
من اإلهنيار االقتصادي واملعنوي ،فهذه االنتخاابت والفوز املؤكد لرئيس
أخضرا دولياً لالستمرار يف
النظام هو مؤشر على أن النظام أخذ ً
ضوء ً
مسريته التدمريية.».
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الصراع العربي الصهيوني،
تركة الماضي و افاق المستقبل
مقاالت

بسام شلبي
كاتب سوري

كانــت احلملــة الفرنســية حبــق أكــر صدمــة سياســية وحضاريــة زلزلــت املشــرق أبسـره مــن القاهـرة
إىل طهـران واســتمر أتثريهــا أمـ ًـدا طويـ ًـا.
وبعــد أن اســتتب األمــر حلكــم انبليــون االســتعماري يف مصــر مؤقتًــا بــدأ يف دراســة جديــة
للمحافظــة علــى أمنهــا .و مــن خــال دراســته هــذه ،ونظرتــه االسـراتيجية أتكــد لــه ارتبــاط أمــن
مصــر ارتباطًــا عضـ ًـوي ابحلجــاز وبــاد الشــام أكثــر بكثــر مــن ارتباطهــا ابملغــرب واجلنــوب .وأتكــد
لــه مــن دراســة اتريــخ املنطقــة أن مــا مــن أحــد ســيطر علــى الشــام إال ســعى للســيطرة معهــا علــى
مصــر والعكــس ابلعكــس مــن أايم اآلشــوريني إىل العثمانيــن ،وكل مــن جنــح يف ذلــك جنــح يف
الســيطرة علــى املنطقــة كلهــا وأحيـ ًـان علــى العــامل أبسـره.
لكــن انبليــون العنيــد أراد مقارعــة التاريــخ واجلغرافيــا يف آن ًمعــا .فوضــع خطــة اسـراتيجية لعــزل
مصــر عــن حميطهــا العــريب ابألخــص الشــام ولذلــك اقــرح خلــق حاجــز مائــي يربــط البحــر األبيــض
ـكري يعيــق أي غــزو مــن انحيــة الشــرق
ابلبحــر األمحــر يشــكل فاصـ ًـا جغرافيًــا و ً
مانعــا عسـ ً
وعكــف العلمــاء الفرنســيون املرافقــون للحملــة علــى دراســة هــذا املقــرح جبــد ،لكــن معطيــات
عصـره العلميــة والتكنولوجيــة مل تكــن تســمح بتنفيــذه ،ابألخــص أنــه مل يتــم التفكــر يف اجلــدوى
االقتصاديــة للمشــروع كمــا فعــل دليســبس بعــد عقــود.
كذلــك فكــر انبليــون أن خيلــق كيـ ًـان غريبًــا أو خمتل ًفــا يشــكل كتلــة بشـرية مناقضــة للكتــل العربيــة
املتواجــدة يف الشــرق والكتلــة املتواجــدة يف مصــر والــي تشــكلت بينهــا أواصــر ثقافيــة واجتماعيــة
راســخة ال ميكــن زعزعتهــا بســهولة.
مل يكــن لــدى انبليــون أي تصــور واضــح ملاهيــة هــذا الكيــان املقــرح ولكــن األقــرب إىل ذهنــه
أن تكــون ماهيتــه إفريقيــة وثنيــة بنقــل كتلــة بشـرية كبــرة مــن اجلنــوب إىل صحـراء ســيناء لتكــون
مبثابتــة ســدادة القــارورة.
أمــا احملــور الثالــث مــن خطتــه االس ـراتيجية فــكان زعزعــة االنتمــاء العــريب واالســامي ملصــر
ابلبحــث عــن احلضــارات البائــدة قبــل دخــول االســام إليهــا .وقــام األثريــون املرافقــون جبهــود
جبــارة يف هــذا الســبيل أدت إىل اكتشــافات مذهلــة ومهمــة للبشـرية قاطبــة «وأن تكــون نـواايه
غــر ش ـريفة أو إنســانية» إضافــة لذلــك ســعى لنشــر الثقافــة الفرنســية فيهــا بزخــم كبــر.
مل تســتمر محلــة انبليــون الصاعقــة فــرة طويلــة حيــث اســتطاع االجنليــز هزميــة الفرنســيني واحتــال
مصــر عــام  .١٨٠٣لكــن الغريــب أن االجنليــز قــد اعتمــدوا خطــة انبليــون االسـراتيجية بكليتهــا
مــع ربطهــا ابخلطــة االس ـراتيجية لالمرباطريــة الناشــئة الــي كان أساســها محايــة وأتمــن خــط
التجــارة مــن وإىل اهلنــد درة التــاج الربيطــاين.

أعتقــد أن إدارة أي صـراع سياســي كبــر ووجــودي غــر ممكنــة دون إدراك أبعــاده الكليــة وخلفيتــه
التارخييــة حــى لــو كان فيهــا إطالــة واســتطرادات متشــعبة ،فبدوهنــا ال ميكــن تشــكيل رؤيــة
اس ـراتيجة حتيــط بــكل جوانبــه وتســتطيع استش ـراف آفــاق مســتقبله.
لنبــدأ احلكايــة مــن بدايتهــا احلقيقيــة ،وهــي بدايــة الثــورة الصناعيــة الــي ابتــدأت مــع مطلــع القــرن
الســابع عشــر يف أوراب الغربيــة الــي أدت خــال عقــود إىل تراكــم فائــض كبــر مــن الثــروة والقــوة
لــدى أقطاهبــا الرئيســية وانتهــى مــع بدايــة القــرن الثامــن عشــر بتشــكل مشــروع أوريب قائــم علــى
أســس أمههــا اإلميــان بتفــوق العنصــر األبيــض وأحقيتــه ابســتعمار دول العــامل األخــرى ونقــل
الص ـراع السياســي والعســكري بــن أقطاهبــا إىل ص ـراع علــى الــدول االخــرى ،و ابلتــايل نقــل
مســرح الصـراع مــن أوراب إىل خارجهــا وبــدأت تتشــكل رؤيــة اسـراتيجة ألمــن أوريب مشــرك رغــم
التناقضــات والعــداء والتنافــس.
يف تلــك الفــرة بــدا هنــاك مــا يشــبه التوافــق بــن احملللــن االسـراتيجيني األوربيــن أبن مــن يســتطيع
الســيطرة علــى الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة لســاحل املتوســط املمتــدة مــن خليــج اســكندرون إىل طــرق
يســتطيع هتديــد أمــن أوراب يف العمــق وميهــد لــه طريــق الســيطرة علــى العــامل.
وحيــث أن هــذه املنطقــة كانــت حتــت ســيطرة الدولــة العثمانيــة فعـاً ،لكنهــا دولــة يف طــور األفــول
مــن وجهــة النظــر الغربيــة آنــذاك ،و جيــب إجيــاد معادلــة متوازنــة القتســام تركتهــا وهــي مــا عرفــت
ابســم «املســألة الشـرقية» الــي هيمنــت علــى ملفــات السياســة اخلارجيــة األوربيــة.
ويف نفــس الوقــت بــدأت هتيمــن علــى ملفــات السياســات الداخليــة األوربيــة مســألة أخــرى،
كانــت تســمى «املســألة اليهوديــة» مــع نشــوء حـركات ومنظمــات يهوديــة أعلنــت متردهــا علــى
نظــم التمييــز والغيتوهــات ممــا شــكل بــؤر توتــر هتــدد بتفجــر الــدول األوربيــة مــن الداخــل.
وكانــت الــرؤاي املشــركة املتوافــق عليهــا أوربيًــا أن يتــم تفريــغ القــارة مــن الوجــود اليهــودي بشــكل
طوعــي وســلمي بــدل الدخــول يف متاهــات احللــول األخــرى.
يف هــذا اخلضــم جــاء رجــل مغامــر يعــد مــن أهــم املخططــن االسـراجتيني يف عصـره وهــو الضابــط
الشــاب انبليــون بونــرت ليحــدث اخرتاقًــا مفاجئًــا إبعــداده محلــة كبــرة للســيطرة علــى أهــم بقعــة
اسـراتيجية علــى اخلريطــة مــن وجهــة نظـره وهــي مصــر «أم الدنيــا» .وقــد أرادهــا محلــة صادمــة
للغــرب املنافــس الــذي فوجــيء بســرعتها وجرأهتــا وللشــرق الــذي صــدم مــن اكتشــاف اهلــوة
الكبــرة مــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والتنظيمــي.
وقــد كان بونــرت مــدرًكا ملــا يفعلــه ومــا يصب ـوا إليــه مــن أتثــر ابصطحابــه جمموعــة كبــرة مــن
العلمــاء واألثريــن واألدابء والصحفيــن.
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هــي نــوع مــن املغالطــات الشــائعة الــي يســتخدمها أط ـراف اجل ـدال( أو أصحــاب مشــروع ) حــول
مســألة مــا لدحــض حجــة اخلصــم ،حيــث يقتطــع الطــرف األول مــن كالم اخلصــم أو ســلوكه جــزءً
خارجــا عــن ســياقه ليقــدم صــورة مشــوهة وغــر حقيقيــة عــن فك ـرة اخلصــم أو مشــروعه أو
ويعرضــه ً
منهجــه .وبعــد أن يثبــت الصــورة املزيفــة يف ذهــن املتابــع كممثــل للخصــم يهاجــم تلــك الصــورة غــر
احلقيقيــة ليكســب اجلولــة ويهــزم خصمــه.
مــن أوضــح األمثلــة علــى ه ـذا النــوع مــن التزييــف وخلــق صــورة مشــوهة للخصــم متهيـ ًـدا هلزميتــه أو
القضــاء عليــه تلــك الصــورة الــي جيهــد الغــرب وأدواتــه يف رمسهــا لإلســاميني( وأحيـ ًـان للمســلمني) يف
أذهــان شــعوهبم وشــعوب املنطقــة .اخلطــورة هنــا أن التزييــف ال يقتصــر علــى اقتطــاع جــزء مــن خطــاب
أو نــص ديــي أو حــدث اترخيــي يوضــع خــارج ســياقه ،بــل يتعــدى ذلــك إىل إنشــاء ودعــم ورعايــة
متامــا أه ـداف الغــرب
جمموعــات وشــخصيات تقــدم نفســها كممثــل عــن اإلســام يف صــورة ختــدم ً
يف تنميــط الشــخصية االســامية أبســلوب ينفــر مــن اإلســام أو أبســلوب مييــع اإلســام وجيعلــه بــا
طعــم أو أثــر.
ال أُنكــر أن معظــم األط ـراف املتصارعــة – مبــا فيهــا اإلســاميني – يســتخدمون ه ـذا األســلوب يف
التعامــل مــع خصومهــم بدرجــات متفاوتــة مــن قلــة النزاهــة يف رســم صــورة مزيفــة للخصــم ،لكنــي أدعــي

أن املخــزون األخالقــي يف املرجعيــة اإلســامية ونــدرة أدوات التزييــف جتعــل اإلســاميني أكثــر أمانــة
تدليســا عنــد احلديــث عــن أخصامهــم.
وأقــل ً
يف اجملتمعــات اإلســامية – كمــا س ـواها – هنــاك نســبة مــن املتطرفــن واجلهلــة والســاقطني أخالقيًــا
بقعــا ســوداء يف
واجملرمــن واملتســلقني ،ويف التاريــخ اإلســامي هنــاك منــاذج أو أحـداث تعتــر نقاطًــا أو ً
صفحــة التاريــخ اإلســامي البيضــاء( وأدعــي مـرة أخــرى أن صفحــة التاريــخ اإلســامي هــي األنصــع
ابملقارنــة مــع اتريــخ األمــم األخــرى) .أييت اإلعــام الغــريب وأدواتــه يف املنطقــة ليســلط الضــوء ابســتمرار
علــى تلــك البقــع والشــخصيات املتطرفــة واملتســلقة لريســم يف ذهــن املتابــع صــورة مزيفــة عــن اإلســام
متامــا كمــا حيصــل مــن اجتمــاع عــدد كبــر مــن اجلهــات
واملســلمني جتعلــه ينفــر مــن اإلســام وأهلــهً .
لشــيطنة حركــة إســامية عامليــة وتقدميهــا بصــورة مزيفــة يف حماولــة إلســقاطها مــن عيــون اجلماهــر قبــل
أن يتــم القضــاء عليهــا يف مياديــن السياســة واجملتمــع.
حيــاول اليــوم بعــض املثقفــن َالعلمانيــن وامللحديــن – وغريهــم – التعامــل مــع الديــن اإلســامي كثقافــة
وفكــر ووعــي مجعــي هبــذه الطريقــة ،فيبحثــون عــن أكثــر النصــوص الدينيــة غرابــة ،وأكثــر احل ـوادث
التارخييــة قســاوة وأكثــر املعــارك دمويــة وأكثــر الشــخصيات تطرفًــا ،ويركــزون علــى ســقطات املتدينيــن
وأخطــاء املعممــن وهف ـوات املفكريــن وعث ـرات السياســيني اإلســاميني لريمس ـوا مــن خالهلــا صــورة

خــال هــذه العقــود اســتمرت يف أوراب مناقشــة معضلــي املســألة الش ـرقية خارجيًــا واملســألة
اليهوديــة داخليًــا إىل أن جــاء ديزرائيلــي ،وهــو أول رئيــس وزراء بريطــاين مــن أصــل يهــودي وهــو
أول مــن اقــرح أن يدمــج حــل املســألتني وابلتوافــق مــع خطــة انبليــون خبلــق كيــان غريــب يعــزل
دائمــا هلــا ولكنــه غــر املقــرح ليكــون مكانــه فلســطني وماهيتــه دولــة يهوديــة
مصــر ويشــكل هتديـ ًـدا ً
تســتقطب يهــود أوربــة والعــامل.
حــى تلــك الفــرة مــن أواســط القــرن الثامــن عشــر مل تكــن األغلبيــات االســاحقة يف احل ـركات
واملنظمــات اليهوديــة يف أوراب مقتنعــة بفكـرة إقامــة دولــة يهوديــة وكانــت تفضــل اســتمرار املطالبــة
ابملواطنــة املتســاوية ضمــن إطــار الــدول واجملتمعــات األوربيــة .وحــى األقليــات الــي كانــت تنــادي
أو تقــرح إقامــة دولــة يهوديــة صدمــت مــن طــرح ديزائيلــي! وقالـوا مــا يــكاد يكــون تكـر ًارا ملــا قالــه
قومــا جباريــن .ولــن ندخلهــا حــى خيرجـوا منهــا»
أســافهم للنــي موســى عليــه الســام« :إن فيهــا ً
فــكل املقرتحــات للدولــة اليهوديــة حــى تلــك الفــرة كانــت حتبــذ إقامتهــا يف منطقــة مــن العــامل
اجلديــد بعيــدة عــن الصراعــات والصــدام مــع أصحــاب األرض املقرتحــة للمشــروع .لذلــك كانــت
وجهتهــا املفضلــة هــي االرجنتــن أو اسـراليا .ومل تكــن فلســطني واردة يف أدبياهتــا صراحــة.
كذلــك فــإن الــدول األوربيــة األخــرى رفضــت طــرح ديزرائلــي وخشــيت أن حيــدث هــذا االقـراح
املســتفز صدمــة كهرابئيــة تعيــد النبــض لقلــب االمرباطوريــة املريــض وأن يكــون حافـ ًـزا إلعــان
النفــر العــام واجلهــاد املقــدس ممــا قــد يدمــر املخططــات األوربيــة ورمبــا يهــدد أمنهــا يف عقــر دارهــا
أيضــا .ورغــم أن ديزرائيلــي قــد بــذل جهـ ًـودا جبــارة يف إقنــاع الــدول األوربيــة واملنظمــات اليهوديــة
ً
نفعــا خــال حياتــه الــي انتهــت ١٨٨١
يف تبــي طرحــه ملشــروع دولــة يهوديــة يف فلســطني مل جتــد ً
لكــن جمموعــة مــن الشــباب اجلديــد يف احلـركات اليهوديــة قــد التقــط الفكـرة وآمــن هبــا ،أبرزهــم
تيــودور هرتــزل ،وقــد اســتطاعوا جبهــود حثيثــة متواصلــة إحــداث تغيــر كبــر نتــج عنــه تبلــور احلركــة
الصهيونيــة الــي حســمت اجلــدل أبنــه ال ميكــن اخلــاص مــن عــداء الســامية يف أوراب إال إبقامــة
وطــن قومــي لليهــود خارجهــا.
رغــم ذلــك وحــى عــام  ١٨٩٥الــذي أصــدر فيــه هرتــزل كتابــه األشــهر بعنـوان «الدولــة اليهوديــة»
مل يذكر فيه صراحة فلسطني وإن كان فيه تلميحات واضحة اجتاهها على حنو ذكر مواصفات
الوطــن القومــي أبنــه جيــب أن يكــون لــه ارتبــاط عاطفــي واترخيــي مــع الشــعب والديــن اليهــودي .
لقــد كان لنشــاط هرتــزل وعزمــه الكبــر وكتابــه الشــهري أثـًـرا كبـ ًـرا يف متحــور احلـركات واملنظمــات
الصهيونيــة حــول شــخصه ومشــروعه .ومهــد الســبيل للدعــوة إىل مؤمتــر جامــع لتوحيــد احلركــة
ئيســا للمؤمتــر وكلــف
الصهيونيــة يف مدينــة ابزل السويس ـرية  ١٨٩٧وقــد انتخــب هرتــزل ر ً
ابلتواصــل مــع القيــادة العثمانيــة ملناقشــة فكـرة تســهيل إقامــة الدولــة اليهوديــة يف فلســطني مقابــل
دفــع تعويضــات ماليــة كبــرة تســاعدها يف تســديد ديوهنــا املرتاكمــة.
ورغــم فشــل احملاولــة األخــرة مــع الســلطان عبــد احلميــد يف  ١٩٠١فقــد كان هلــا ابملقابــل أثـ ًـرا
معنـ ًـوي كبـ ًـرا علــى مســار احلركــة الصهيونيــة ومشــروعها .فقــد مــرت الفكـرة ووصلــت حــى رأس
متوقعــا مــن بعــض املتخوفــن مــن الــدول واألح ـزاب
الدولــة دون رد فعــل عاصــف كمــا كان ً
األوربيــة.
عــاد هرتــزل منتشــيًا جلولــة جديــدة واســعة إلقنــاع الــدول األوربيــة أبمهيــة وإمكانيــة إنشــاء املشــروع
املزعــوم ،وانتهــى بــه املطــاف لالســتقرار يف لنــدن «منبــع احللــم» إلقنــاع حكومتهــا اجلديــدة بتبــي
املشــروع رمسيًــا .لكنــه رحــل قبــل أن حتصــل احلركــة الصهيونيــة علــى وعــد بلفــور .١٩١٧

مشــوهة لإلســام كمرجعيــة عاج ـزة – أو فاشــلة – يف قيــادة السياســة أو اجملتمــع مث يهامج ـوا تلــك
الصــورة الــي رمسوهــا أبيديهــم ووســائل إعالمهــم.
احلالــة األخطــر مــن مغالطــة رجــل القــش حتصــل عندمــا تُرســم الصــورة املزيفــة علــى يــد ممثلــن للديــن هلــم
أتبــاع كثــر قدمـوا الديــن بشــكل مشــوه ومنفــر ومغايــر حلقيقتــه ومتناقــض مــع خطــه العــام بســبب جهلهــم
وســقم عقوهلــم وقصــور نظرهــم عــن قـراءة الواقــع بشــكل جيــد ورؤيــة الكليــات العامــة وفهــم املقاصــد
الكبــرة واأله ـداف العظيمــة للديــن يف احليــاة .يف هــذه احلالــة حنــن مــن صنــع رجــل القــش وقدمــه
ألع ـداء اإلســام علــى طبــق مــن ذهــب لنفــث مسومهــم وإظهــار بطوالهتــم اخللبيــة يف التغلــب علــى
خصمهــم .أمــام هـذا الواقــع يقــع علــى عاتقنــا كأفـراد ومؤسســات واجــب تقــدمي الصــورة الصحيحــة عــن
منوذجــا حقيقيًــا عــن الشــخصية اإلســامية.
ثقافتنــا وديننــا ً .أول عــر الســلوك الــذي يقــدم لآلخريــن ً
ه ـذا النمــوذج يتلخــص ابخللطــة الســحرية ( جنــاح  +أخــاق ) والــي جيــب أن تــازم الشــخصية
اإلســامية كمكــون بنيــوي مــن مكـوانت تلــك الشــخصية يف أي جمــال مــن جمــاالت العمــل  ..واثنيــا
عــر كل وســائل االعــام والتواصــل املتاحــة ،حيــث يتوجــب علــى كل مــن ميتلــك إمــكاانت أدبيــة أو
فكريــة أو إعالميــة أن يســتخدم منــره لتقــدمي الصــورة احلقيقيــة عــن اإلســام ( السياســي والثقــايف
واحلضــاري واإلنســاين) وأقصــد ابلصــورة احلقيقيــة ( حمتــوى أخالقــي يشــكل جوهــر الديــن وأساســه،
وعبــادات تشــكل هويــة املســلم ،ومنهــج شــامل متماســك يقــدم احللــول ملعظــم التحــدايت الفرديــة
هاجســا لــدى
واالجتماعيــة الــي تواجــه اجملتمعــات البشـرية وجييــب عــن األســئلة الوجوديــة الــي تشــكل ً
معظــم البشــر ) .ه ـذا الواجــب مهــم للغايــة ويقــع علــى عاتــق كل غيــور ميتلــك منـ ًـرا أو قــدرة علــى
التأثري ،ذلك أن تشـويه الصورة وشــيطنتها ليس ســوى مرحلة متهيدية للقادم األسـوأ .فمشــروع أعداء
اإلســام ال ينتهــي إال ابلقضــاء عليــه واســتئصاله أو اســتبداله بنســخة ممســوخة يســهل التحكــم هبــا
وترويضهــا وتوجيههــا حســب مصــاحل أعـداء اإلســام يف الداخــل واخلــارج.
ـاما بــا أدوات.
ـاما بــا أظافــر .إسـ ً
ـاما بــا حمتــوى .إسـ ً
ـاما منــزوع الدســم .إسـ ً
إهنــم يريدونــه إسـ ً
ـاما بــا معــى وخطوهتــم األوىل حنــو ه ـذا اهلــدف هــو صناعــة صــورة مزيفــة
ـ
س
إ
ـوح.
ـاما بــا طمـ
ً
إسـ ً
لــه يف وعــي اجلماهــر.

األسد وتيوسه المستعارة
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عــادة مــا يطلــق مصطلــح (التيــس املســتعار) علــى الرجــل الــذي يكــون وســيطًا
ـرعا اســتعادهتا
يف اســرجاع املطلَّــق لطليقتــه طالقًــا هنائيًــا  -حيــث حيــرم شـ ً
ـوري مث يطلقهــا لتعــود
 فيــأيت هــذا التيــس املســتعار ليتــزوج هبــا زو ًاجــا ديكـ ً
إىل طليقهــا األول ،يف لعبــة حتايــل علــى الشــرع والقانــون ،وبقــدر مــا يف تلــك
أيضــا الكثــر مــن االمتهــان ملؤسســة الزوجيــة
األلعوبــة نذالــة وخســة فيهــا ً
ورابطهــا املقــدس.
ال ميكــن للمتابــع فيمــا جيــري اآلن مــن مســرحية االنتخــاابت الســورية إال أن
خيطــر ببالــه وبــدون عنــاء تفكــر ألعوبــة التيــس املســتعار اآلنفــة الذكــر .فقــد
أعلنــت احملكمــة الدســتورية العليــا عــن قبــول مرشــحني اثنــن ارتضيــا أن يلعبــا
لعبــة الشــرعنة (التحليــل) مهــا عبــد هللا ســلوم عبــد هللا ،وحممــود ٔامحــد مرعــي
إضافــة لبشــار األســد الــذي اليــكاد خيتلــف إثنــان علــى فــوزه يف انتخــاابت
هــذه الــدوره وللمــرة الرابعــة علــى التـوايل ،بعــد أن ورث حكــم ســورية عــن أبيــه
يف منتصــف عــام .2000
فيمــا يتعلــق بعبــد هللا ســلوم عبــد هللا فهــو أحــد أعضــاء جملــس الشــعب وأحــد

أعضــاء جبهــة النظــام الــي يدعوهــا ابجلبهــة الوطنيــة التقدميــة والــي رشــحت
بشــار األســد أصـ ًـا خلــوض هــذه االنتخــاابت! ،فكيــف تُرشــح بشــار األســد
مث تعــود لرتشــح عبــد هللا؟
أمــا حممــود مرعــي فــذاك حديــث آخــر ،فهــو التابــع املقــرب مــن علــي مملــوك،
اجتماعــا للمعارضــة إال واســتُدعي غالبيــة
وهــو الــذي مل حيضــر مؤمتـ ًـرا أو
ً
مــن حضــر االجتمــاع ألفــرع األمــن للتحقيــق يف كل كلمــة قيلــت ،اكتشــفه
البعــض يف وقــت مبكــر بعــد ربــط األحــداث واالســتدعاءات لألفــرع األمنيــة
ومل تكتشــفه بقيــة جمموعتــه املقربــة يف املعارضــة إال يف عــام  2013حيــث
أصــدرت ق ـر ًارا بفصلــه.
وابلطبــع لــن يفوتــه كأي خمــر مأجــور أن يكــون متواجـ ًـدا يف مظاهــرة دومــا
األوىل يف  25آذار/مــارس  2011فقــد حضــر مجـ ٌـع كبــر مــن الريــف
الدمشــقي إىل تلــك املظاهــرة إضافــة حلضــور أصدقــاء آخريــن معارضــن
أيضــا كثــر مــن املخربيــن
للنظــام مــن حمافظــات أخــرى ،كمــا حضــر املظاهــرة ً
واجلواســيس املندســن ،لكــن شــتان بــن حضــور الثائريــن املطالبــن ابحلريــة

مقاالت

أحمد طه

والكرامــة وحضــور املخربيــن كتبــة التقاريــر للفــروع األمنيــة.
أمــا اثلثــة األاثيف هــو وصاحــب هــذا العــرس « الدميوقراطــي « بشــار األســد
والــذي اســتخدم هذيــن « املشــرعنني» النتخــاابت أقــل مــا يقــال فيهــا أهنــا
علــى أشــاء الشــهداء ،ورائحــة التهجــر الكيمــاوي ،وأنقــاض البيــوت املدمــرة
والوطــن املســتباح.
الميكــن تســمية مــا جيــري اآلن يف ســورية ابالنتخــاابت ،بــل إن مــا جيــري هــو
حماولــة طمــس جرائــم نظــام قصــف ودمــر وقتــل واعتقــل وشــرد نصــف أبنــاء
وبنــات ســورية ،عــر صناديــق االق ـراع  ،وإن مــا جيــري اآلن هــو اغتصــاب
لســورية ِمن قبل َمن دمرها وشــرد أهلها وأعادها إىل عصور ما قبل التاريخ،
يســاعده يف ذلــك جوقــة مــن املهللــن واملطبلــن ،والتيــوس احملللــن.
أمــا شــعب ســورية الــذي خــرج مطالبًــا حبريتــه وكرامتــه فإنــه يــرى أن هــذه
عامــا الــذي
االنتخــاابت كســابقاهتا هــي اســتمرار لــذات النهــج منــذ ً 50
ليســت مشــكلته أنــه اليعــرف ابآلخــر وحســب ،بــل ويه ـزأ ابلعقــول وبــكل
آالم الســوريني عــدا عــن س ـرقته لوطنهــم وأحالمهــم ودمــاء أبنائهــم.

أيار ..والموجة الثالثة من الربيع
عبد الباسط حمودة
كاتب سوري

مــن أهــم التأمــات يف ربيعنــا العــريب أن نفكــر ابلــدرس التارخيــي الــذي يتطلــب
التوقــف عنــد مــا حصــل؛ أيــن جنحنــا؟ وأيــن أخفقنــا؟ ومــا أســباب اإلخفــاق؟
ومــا الســبيل إلجنــاز عمليــة التغيــر دون اخلســارات الــي حصلــت ط ـوال الســنوات
العشــر؟ أكانــت يف البلــدان الــي حصــل فيهــا التغيــر ،أو تلــك الــي أ ُِّنـ َـزت فيهــا
املرحلــة األوىل مــن عمليــة التغيــر ،ابنتهــاء أنظمــة واســتبداهلا جبديــدة ،أو ابلبلــدان
اابت داخليــة ،وتدخـ ٍ
الــي مل تنجــح فيهــا عمليــة التغيــر الح ـر ٍ
ـات خارجيــة،
واســتثمار ٍ
ات أجنبيــة ســلبية آذت شــعوهبا وهــي ســورية ،ليبيــا ،اليمــن ،لبنــان وأخـراً
فلســطني احملتلــة.
يبــدو أن قــدر شــعبنا الفلســطيين أن يكــون لشــهر أاير/مايــو عموم ـاً ،وأاير/مايــو
األخــر خاص ـةً ،شــاهداً علــى مآســيه ونضالــه وانتصاراتــه ،ومــا حصــل يف احلــرم
القدســي والشــيخ ج ـراح والداخــل الفلســطيين لعــرب ال ـ  48وص ـوالً إىل غــزة خــرُ
دليــل علــى ذلــك ،فلــم يقــف الشــباب الفلســطيين داخــل اخلــط األخضــر مكتــويف
األيــدي ملــا جــرى مــن أعمــال قمــع ألهــل حــي الشــيخ ج ـراح ،فهب ـوا تضامن ـاً مــع
أهلنــا هنــاك ،وضــد أن ُيــرج الصهاينــة ابلقــوة عائـ ٍ
ـات فلســطينية مــن بيوهتــا ليســمح
للمســتوطنني الدخــول إليهــا ومتلكهــا ،فتصاعــدت املواجهــات بــن أصحــاب احلــق
مــن جهــة وبــن املســتوطنني الصهاينــة وكالب حراســتهم مــن جهـ ٍـة أخــرى.
لقــد هــب الشــعب الفلســطيين مبظاه ـرات تضامــن قويــة يف حيفــا وعــكا والناصــرة
وايفــا والرملــة واللــد والنقــب واجلليــل ومــدن الســاحل بشـ ٍ
ـكل ليــس لــه مثيــل،
األمــر الــذي أربــك االحتــال ،واتســعت دائــرة النضــال والرفــض ضــد املخططــات
الصهيونيــة لتصــل غــزة.
بعيــداً عــن اخلطــأ الكبــر للنظــم العربيــة ،بتغافلهــا عــن حقائــق التكويــن املتماثــل،
حــن يعتقــدون أ ّن إبمكاهنــم خماطبــة أمــركا لتمييــز موقفهــا عــن الصهيونيــة،
فيلجــؤون إليهــا ،لكــي تديــن اإلرهــاب اإلس ـرائيلي ،وتديــن هــدم بيــوت املواطنــن
يف الضفــة وغــزة ،أو احل ـ ّد مــن نــزوع الصهاينــة التوســعي العــدواين علــى حســاب
أصحــاب احلـ ّـق الشــرعيني ،فكيــف يُطلَــب مــن واشــنطن ،وهــي نفســها تقــوم علــى
ممارســة اهليمنــة والتوســع ورعايــة اإلرهــاب الصهيــوين والصفيــوين؟!
كل خطبهــم
إن املســؤولني األمريكيــن ،دميقراطيــن ومجهوريــن ،يســتثنون ،يف ّ
وتصرحياهتــم اإلعالميــة وبياانهتــم« ،إس ـرائيل» مــن صفــة اإلرهــاب ،علــى الرغــم

كل ممارســاهتا اإلرهابيــة ،حكومــة ومنظمــات ،وهــي ضــد شــعبنا الفلســطيين
مــن ّ
والســوري واللبنــاين وغريهــم ،بينمــا يطلقــون صفــات اإلرهــاب علــى حــركات
النضــال وأح ـرار املقاومــة العربيــة لتربيــر ســلوك احلــركات اإلرهابيــة يف «إس ـرائيل»
أي إدانــة هلــا مــن الــدول حاملــة لـواء حماربــة
مثــل «كاخ» و»الهافــا» ،ومل نســمع ّ
اإلرهــاب؛ إن واشــنطن تتحكــم بعموميــات املنطقــة وليــس فقــط ابملعضلــة الســورية
وتفاصيلهــا وتفرعاهتــا العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وتتدخــل بطــرق انتقائيــة ختــدم
مصاحلهــا ،وتصفــي حســاابهتا مــع خصـ ٍـوم متنوعــن ،وتزيــد قدرهتــا علــى التحكــم
أبوضــاع الفلســطينيني العــرب مجيع ـاً ،بينمــا تعيــد إنتــاج هيمنتهــا يف ظــروف تبــدل
هيكلــي ومرحلــة انتقاليــة معقــدة جــداً ،تعيشــهما املنطقــة مــن أقصاهــا الفلســطيين
ألقصاهــا العــريب ،يتــم خالهلــا جتريدهــا مــن أوراقهــا ومصــادر حصانتهــا ،وتعزيــز
احتمــاالت اخرتاقهــا ورســم للعالقــات األمريكيــة معهــا يف حاضنــة سياســية ذات
أبعــاد اترخييــة خطــرة جديــدة.
مــا جــرى وجيــري يف القــدس واألقصــى وحـ ّـي الشــيخ جـ ّـراح حتديــداً ،كانــت
الســبب املباشــر إلشــعال ب ـوادر االنتفاضــة الشــعبية املدنيــة الســلمية بطــول
فلســطني التارخييــة وعرضهــا ،وأ ّن زج القصــف والعمــل العســكري ،كان قطع ـاً
لذلــك احلـراك الشــعيب وكأنــه تلبيــة لرغبــة صهيونيــة غــر معلنــة ،مــن حيــث جــذب
األض ـواء للتحـ ّـرك العســكري ،علــى حســاب انتفاضــة الفلســطينيني املدنيــة الــي
وحاهتــم ،وابلتــايل نقلــت
حــازت تضامن ـاً عاملي ـاً واســع النطــاق وأربكــت الصهاينــة ُ
الرتكيــز اإلعالمــي والسياســي ألخبــار رشــقات صاروخيــة عبثيــة ،وغــارات إسـرائيلية
مدمــرة شـ ّكلت فرصــة للكيــان الصهيــوين لتوظيفهــا بدعــم موقــف حكومتــه اإلرهابيــة
ّ
داخلي ـاً وخارجي ـاً ،يف وقــت مل يكــن لــدور ’ســلطة عبــاس‘ إال التشــفي خبســائر
الفلســطينيني ،واخلــوف مــن جتــذر االنتفاضــة ،الثــورة ،كخوفــه -واألنظمــة العربيــة
كلهــا -مــن خماطــر الربيــع العــريب عموم ـاً.
ابملقابل فإن ’سلطة غزة‘ مل تكن أفضل حاالً ،فقد استثمرت آبالم الفلسطينيني
لتضعهــا يف خدمــة املشــروع واالسـراتيجية اإليرانيــة بذريعــة املمانعــة ،ومــا هــي إال
كل ما فعلته
مماتعة وشــكر هلا ،ومناولة مواقف على حســاب شــعوبنا وأمتنا ،بعد ّ
وتفعلــه إيـران الصفيونيــة ،مــن ختريــب ممنهــج وجرائــم حبــق شــعوبنا يف ســورية ولبنــان
التوســعي؛ أليــس مــا
والع ـراق واليمــن وفلســطني ،خدم ـةً ملشــروعها اإلمرباطــوري ّ

ق ّدمته وتق ّدمه من دعم ألذرعها ومرتزقتها ومشــايعيها ،هو جزء من اسـراتيجيتها
للهيمنــة علــى املنطقــة حتــت شــعارات فلســطني والقــدس واألقصــى وليــس خلدمــة
شــعوب املنطقــة وقضاايهــا العادلــة؟! أوليــس االعتقــاد بعكــس ذلــك هــو مــن العتــه
والبالهــة؟ أمل تغفــل ’ســلطة غــزة‘ وجهابذهتــا اإلشــارة ملعــاانة فلســطينيي ســورية
وخميّماهتــم يف حــن اكتفــت بذكــر خميمــات لبنــان واألردن؟ أم ألنــه يُذ ّكــر جيــداً مبــا
فعلتــه ميليشــيات إيـران الصفيونيــة وجيــش اإلرهــاب األســدي يف تلــك املخيمــات،
وكيــف د ّكتهــا فــوق رؤوس الفلســطينيني العُـّـزل؟ أم أن ذلــك جــاء يف ســياق عمليــة
تزويــر للنضــال الوطــي الفلســطيين التحـّـرري الشــامل العابــر لــأداين والطوائــف عــر
هــذه العقليــة الــي تريــد مســخه يف صــورة ’’صـراع إســامي -يهــودي‘‘ وحصــره يف
هــذا التحديــد األيديولوجــي /الديــي!؟
لقــد احتفــت النُّظــم ومناصروهــا مبــا يزعمونــه ’’فشــل الربيــع العــريب‘‘ ،ويســتدلون
علــى فشــله مبــا آلــت إليــه أوضــاع بلــدان ذلــك الربيــع ،وهــا هــي انتفاضــة األقصــى
وعمــوم فلســطني تؤكــد أن الربيــع لــه موجاتــه املتجــددة املتواصلــة ،دحض ـاً
ملزاعمهــم الــي تُرضــي أوســاط صنــع القـرار الــدويل للهيمنــة علــى إرادات الشــعوب
وحجــز التغيــر بشــى احليــل واجلرائــم لنظــم وظيفيــة وعلــى رأســها نظــام القتــل
والكيمــاوي األســدي املغطــى أمريكي ـاً ودولي ـاً لالســتمرار مبهزلــة انتخاابتــه بعــد
جرائمــه املفضوحــة ،فــإن للنظــام شــركاء دوليــن متضامنــن وســوريني ممثلــن بفريــق
املعارضــة املشــارك مبهزلــة اللجنــة الدســتورية ،إذ مل يكتف ـوا مبســاعدة فريــق النظــام
ابلوصــول لالنتخــاابت واملســامهة ابلتس ـويف والتأجيــل ،بــل إنــه يلتــزم الصمــت
اآلن كاألمـوات كــي ال يشــوش علــى نظــام اجلرميــة وانتخاابتــه كل ذلــك بتوجيهــات
ورعايــة إقليميــة ودوليــة.
إن االنتفاضــات حــى لــو تلــكأت أو تعثــرت وتراجعــت أو ارتكســت ونكصــت،
هــي كالريــح اخلفيفــة الــي تســبق املطــر ،إهنــا ريـ ٌـح ُمنعشــة ،ســتُأيت أ ُكلهــا عاج ـاً
أم آج ـاً ،واألمــر حيتــاج لزمــن وتراكــم ،بق ـر ٍ
اءة جديــدة ونقـ ٍـد جديــد ،إذ مل تعـ ُـر
ْ
الثــورة الفرنســية بطريقــة سلســة ،ف ُقتــل خــال الســنوات الســبع األوىل أكثــر مــن
أربعــة ماليــن إنســان ،لكــن النتائــج جــاءت بعــد مئــة عــام ،أو أكثــر ،خصوصـاً يف
مــا يتعلــق هبيكليــة األنظمــة ابجتــاه الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وتلــك هــي قيــم
ينش ُده ــا.
إنســانية مــا زال العــامل يتحــدث عنهــا إىل يومنــا ه ــذا .و ُ
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مل تنعــم ســورية الطبيعيــة أو مــاكان يطلــق عليهــا بــاد الشــام والــي كانــت تضــم ســورية
احلاليــة مــع لبنــان وفلســطني وشــرق األردن ،مل تنعــم ابالســتقالل ســوى لعامــن مــن
عــام  1918إىل عــام 1920بعــد احلــرب العامليــة األوىل ،وحســب وعــود املنتصريــن
{إنكل ـرا وفرنســا } كان جيــب أن تكــون ســورية الطبيعيــة مملكــة واحــدة حيكمهــا
أحــد أبنــاء الش ـريف حســن أمــر مكــة {فيصــل} وفع ـاً حصــل ذلــك للعامــن
املذكوريــن .لتتكشــف بعدهــا الواثئــق السـرية عــن اتفــاق ســري بــن بريطانيــا وفرنســا
عــرف ابســم موقعيــه وزي ـرا خارجيــة فرنســا وبريطانيــا ســايكس بيكــو ،كان يقضــي
بتقاســم بــاد العــرب الذيــن حتالف ـوا معهــم ابحلــرب علــى وعــد االســتقالل ،وكانــت
حصــة بريطانيــا الع ـراق وفلســطني وش ـرقي األردن ،وحصــة فرنســا ســورية ولبنــان،
فأطيــح ابحلكومــة الســورية املســتقلة وطــرد فيصــل واحتلــت فرنســا ســورية ولبنــان
ـال مباشـ ًـرا حتــت اســم الــدول املنتدبــة .كانــت نتيجــة ذلــك أن تنازلــت فرنســا
احتـ ً
بعدهــا عــن أقســام مــن ســورية احلاليــة إىل الدولــة الرتكيــة الــي نشــأت علــى أنقــاض
الســلطنة العثمانيــة وأعطــت بريطانيــا فلســطني لليهــود حســب وعــد بلفــور عطــاء مــن
ال ميلــك ملــن اليســتحق ،وأنشــأت إمــارة هامشيــة يف شــرق األردن الــي كان يديــر
اجليــش فيهــا ضابــط بريطــاين {اجلنـرال كلــوب } كمــا تنازلــت عــن األحـواز العربيــة
إلي ـران وهــي املقاطعــة الغنيــة واالس ـراتيجية الــي تطــل علــى س ـواحل اخلليــج العــريب
الــذي كان بوجودهــا مــع العـراق حبــرة عربيــة ابمتيــاز ،ومل يكفهــا ذلــك بــل أطلقــت
علــى اخلليــج خبرائطهــا ومراســاهتا اســم اخلليــج الفارســي.
مايهمنــا هــو توضيــح سياســة حلفــاء العــرب هبــذه احلــرب {العامليــة األوىل }
دائمــا إىل اليــوم.
وكيــف خان ـوا عهودهــم ومواثيقهــم كدأهبــم ً
فلمــاذا نقــول أن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة ســورية،ـ»وهذا الينفــي كوهنــا
القضيــة العربيــة األوىل يف هــذا العصــر».

إهنــا قضيــة ســورية ألهنــا بشــكل اجلــزء الطبيعــي مــن اجلغرافيــا الســورية وهنــاك التاريــخ
املشــرك كدولــة واحــدة وال نســتطيع الفصــل بــن العوائــل املتداخلــة املتصاهــرة
واملتماثلــة ،اللغــة واحــدة واألداين الســماوية مشــركة وهــي مهــد هــذه األداين
الســماوية.
بعــد هــذه اخليانــة مــن احللفــاء وبدايــة تدفــق املســتوطنني اليهــود علــى فلســطني،
بــدأت االنتفاضــات والثــورات يف كل مــن ســورية وفلســطني ضــد االحتاللــن
الفرنســي والربيطــاين ومــن املهــم التذكــر هنــا أن الكثــر مــن املقاومــن وحــى زعمــاء
هــذه االنتفاضــات يف فلســطني كان ـوا مــن الشــمال الســوري ،كدليــل علــى وحــدة
هــذه البــاد.
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وانتصــار احللفــاء املســتعمرين ،اســتصدروا قـر ًارا يقســم
فلســطني احلاليــة بــن أهــايل البلــد واملســتوطنني الوافديــن مــن دول أورواب مــن املنظمــة
الدوليــة اجلديــدة الــي أخــذت اســم األمــم املتحــدة الــي قامــت بعــد احلــرب علــى
أنقــاض عصبــة األمــم ،فقــررت اجلامعــة العربيــة الــي تشــكلت حديثًــا مــن ســبع دول
عربيــة برتتيــب وتوجيــه بريطــاين ،تشــكيل جيــش عــريب موحــد للذهــاب إىل احلــرب
يف فلســطني ،وكانــت الكارثــة أن ســبع دول شــاركت يف هــذا اجليــش مل يبلــغ تعــداده
أيضــا ،بينمــا اجليــش
ربــع العصــاابت الصهيونيــة ذات التســليح والتدريــب اجليــد ً
العــريب الــذي كان يقــوده ملــك متحالــف مــع بريطانيــا وزعمــاء الصهاينــة هــو ملــك
ش ـرقي األردن عبــد هللا بــن احلســن ،بينمــا كان قائــده الفعلــي اجلن ـرال اإلنكليــزي
كلــوب وكان مــن الطبيعــي أن تنهــزم جيــوش العــرب أمــام تلــك العصــاابت وبــدأت
تظهــر فضائــح الفســاد ابلســاح الفاســد واالنســحاابت دون قتــال كمــا حصــل
يف اللــد والرملــة وأم الرش ـراش { إيالت}وماكــو أوامــر للجيــش العرقــي ،والنتيجــة
أن العصــاابت الصهيونيــة اســتحوذت علــى جــزء كبــر مــن األراضــي والبلــدات

املخصصــة للعــرب حســب قـرار التقســيم ،ومــع ذلــك قامــت الــدول العربيــة املنبطحــة
بتوقيــع اهلــدن مــع العــدو ممــا يعــي اعرتافًــا حبيازتــه هلــذه األراضــي.
حتــرك الكيــان الصهيــوين بعــد ذلــك حتــرك املزهــو ابنتصــاره وجــاءت حــرب 1967
لتزيد من غروره وليصل األمر بقادته العســكريني أمثال شــارون ودااين الذين رفضوا
حصــر كياهنــم حبــدود حمــددة إىل أن يقولـوا أن حــدود إسـرائيل هــي آخــر مــكان يف
البالد العربية تصل إليه الدابابت اإلسـرائيلية .متجاوزين املقولة اليت يكرســها نشــيد
دولتهــم أبن حــدودك اي إسـرائيل مــن الفـرات إىل النيــل.
مــع تفجــر املقاومــة الفلســطينية ومقارعتهــا هــذا الكيــان الســرطاين الــذي يعتمــد
التمييــز العنصــري ضــد العــرب أصحــاب األرض احلقيقيــن ،بــدأت املعادلــة تتغــر،
ومــع أن احلديــث عــن املقاومــة وحماصرهتــا مــن األنظمــة العربيــة ًأول وحماولــة االســتالء
علــى قرارهــا يطــول ،فــإن الضـرابت الــي وجهتهــا املقاومــة والشــعب الفلســطيين غــرت
الكثــر مــن األمــور لصــاحل الشــعب الفلســطيين رغــم التدمــر والقتــل والتهجــر.
املشــهد اليــوم بعــد انتفاضــة الشــيخ جـراح الــي فجــرت ألول مــرة هبــذا الشــكل الــذي
أفــزع الكيــان انتفاضــة أهلنــا داخــل مايســمى اخلــط األخضــر ،كمــا مشلــت االنتفاضــة
القدس والضفة وغزة اليت كان من املســتبعد انضمامها ابلشــكل الذي جرى ،وهذا
يعــى أن أتثـرات الربيــع العــريب يف الشــمال الســوري ولبنــان وحــى األردن تتكامــل يف
هــذا اإلقليــم املنتفــض واجملــروح.
فمــاذا كان أتثــر هــذه االنتفاضــات املســتمرة إىل اليــوم :يقــول )جدعــون ليفــي(
إن اجملتمــع اإلسـرائيلي أحــاط نفســه بــدروع وحوائــط ماديــة وذهنيــة ،وبعــد أن كان
الكيــان يعتــر حــدود وصــول دابابتــه هــي احلــدود ،بــى داخــل كيانــه اجلــدران العازلــة
لتصبــح حــدوده كل يــوم أضيــق وأضيــق .وبينمــا كان نتنياهــو منــذ أايم خياطــب يهــود
العــامل ويدعوهــم إلس ـرائيل ألهنــا األمــان .يقــول ليفــي إن إس ـرائيل أصبحــت أخطــر
مــكان لليهــود يف العــامل .أمــا الصحــايف يف الغــارداين الربيطانيــة ج ـواناثن فريدالنــد
فيقــول :علــى إسـرائيل أن تــدرك أن الـرأي العــام الــدويل ينقلــب ضدهــا بعــد أن كان
مؤيـ ًـدا هلــا ابســتمرار.إن هتديــد العمــق املــدين إلسـرائيل وفشــل كل دفاعاهتــا يعــي أن
هــذا الكيــان بــدأ ابلتدهــور مــع كل الدعــم األمريكــي والقبــة احلديديــة احلاميــة .أمــا
صحيفــة الفايننشــال اتميــز فقالــت »:الغضــب الفلســطيين يفضــح أوهــام نتنياهــو
الــذي قــال أنتــم آمنــون يف إس ـرائيل  .هــذا غيــض مــن فيــض مــن املواقــف اجلديــدة
الــي مل نكــن نســمع هبــا وهــذا يــدل علــى أن سياســة القــوة والعنــف لــن تنجــي
هــذا الكيــان ولــن تنجــي كل األنظمــة الــي تتخــذ العنــف ســبيال إلخضــاع شــعوهبا،
وإن ماحصــل يف فلســطني بدايــة االهنيــار للمشــروع الصهيــوين الــذي جيــر معــه كل
األنظمــة الفاســدة واملتســلطة والقمعيــة يف املنطقــة ولــو كــره الكارهــون.
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ليست الفكرة أن أخرتع حالة تفاؤلية ال تستند إىل حيثيات أو معطيات قوية تشري إىل
بدايــة العـ ّد العكســي لنهايــة مرحلــة عصيبــة طحنــت الشــعب الســوري علــى مــدى عقــد
كامــل مــن األمل والــدم عندمــا فتــح العــامل بوابــة حظــرة الوحــوش وأفلتهــم علــى الشــعب
كل مــن وقــف بوجــه وكيلهــم وقــال ال.
الســوري لينهشـوا ّ
حينمــا يصـ ّـر نظــام بشــار األســد علــى املضــي يف اإلنتخــاابت دون أن أيبــه ابملعــاانة
الرهيبــة للشــعب الســوري يف املنــايف وحــى يف املناطــق الــي تقــع حتــت ســيطرته مبــا فيهــم
حاضنتــه وشــبيحته ،وهــو العاجــز متام ـاً عــن أتمــن أبســط متطلبــات احليــاة هلــم مــن
ـض مضاجــع اجلميــع
كه ـرابء ومــاء وخبــز ابإلضافــة إىل حالــة الفلتــان األمــي الــي تقـ ّ
بــدون اســتثناء ،ورغــم التحذيـرات الدوليــة لــه وخاصــة أمــركا ودول اإلحتــاد األورويب أبن
اإلنتخــاابت غــر شــرعية ولــن يعرتف ـوا هبــا.
عــدم اإلع ـراف ابإلنتخــاابت مــن قبــل الغــرب لــه تبعاتــه السياســية والدبلوماســية،
ســتفرض علــى الغــرب ترمجــة ذلــك إىل خط ـوات عمليــة ســتؤدي إىل مزيــد مــن العزلــة
ومزيــد مــن العقـوابت ،وقــد تدفــع هــذه اخلطــوة مبجلــس األمــن إىل إحالــة امللــف الســوري
متامــا مــع
ووضعــه حتــت البنــد الســابع ابعتبــار اإلنتخــاابت الرائســية هــي إجـراء يتناقــض ً
الق ـرار األممــي ( )2254والقاضــي بضــرورة تشــكيل حكومــة إنتقاليــة ذات صالحيــات
كاملــة تقــود العمليــة السياســية يف البــاد للعــودة إىل اإلســتقرار وتنتهــي إبنتخــاابت
رائســية دميقراطيــة.

يف ظـ ّـل عنــاد النظــام ومترتســه وراء النصــر الومهــي مدفوعـاً مــن اجلانــب اإليـراين والروســي،
ـف تفاوضــي بيــد إي ـران
دون التفكــر بتبعــات هــذا العنــاد وقبولــه أبن يكــون جمــرد ملـ ّ
ملصلحــة مل ّفهــا النــووي ،وبيــد روســيا ملصــاحل متعــددة تبــدأ ابمليــاه الدافئــة وتنتهــي عنــد
قضيــة جزي ـرة القــرم والــدرع الصاروخيــة حللــف الناتــو يف أوكرانيــا.
يف اللحظــة الــي قــرر فيهــا اجملــرم بشــار األســد اإلقــدام علــى خطــوة اإلنتخــاابت ،أصبــح
مبثابــة مــن أطلــق علــى نفســه النــار إذ إن العــامل لــن ينتظــر ســبع ســنوات أخــرى إلعــادة
اإلعمار ولن يقبل تنفيذ املشــروع بوجود األســد ،وســيضطر الغرب إىل إغالق ســفارات
النظــام وطــرد الدبلوماســيني مــن بالدهــم ،وماتعنيــه تلــك اخلطــوة مــن جتفيــف ملنابــع متويــل
النظــام الــذي يعتمــد علــى واردات تلــك الســفارات مــن جتديــد ج ـوازات الســفر ودفــع
بــدل اخلدمــة اإللزاميــة والعديــد مــن املعامــات الــي تؤمــن لــه العملــة الصعبــة الــي خلــت
مــن بنكــه املركــزي.
إ ّن ق ـرار أملانيــا مبنــع إج ـراء اإلنتخــاابت علــى أراضيهــا قــد يفهــم كرســالة «حتذيريــة»
لألســد مــن مغبــة اإلســتمرار هبــذه املســرحية ،وكذلــك ق ـرار تركيــا املماثــل ،ولكــن لعـ ّـل
املشــهد الــذي حصــل يف لبنــان جيعلــي أمتــى لــو مل حيصــل املنــع ،ولكنّــا شــاهدان ذات
كل التقارير تؤكد أن نسبة املشاركني مل تتجاوز  %5وأ ّن
املشهد الذي حصل يف لبنان و ّ
معظمهــم وفــدوا مــن «جبــل حمســن» وهــم ـ كمــا هــو معــروف ـ مــن الســوريني احلاصلــن
علــى اجلنســية اللبنانيــة خــال فــرة وجــود النظــام يف لبنــان ،وهــذا مــا أ ّكــده النائــب اللبنــاين

الســابق خالــد الظاهــر .انهيــك عــن موقــف الشــارع اللبنــاين الــذي قــام بتحطيــم الســيارات
الــي كانــت حتمــل صــور بشــار األســد وقــد نعتــوه ابلقاتــل واجملــرم ،وطالب ـوا برتحيــل كل
مــن جــاء إىل الســفارة ليــديل بصوتــه ،وهــذا مــا طالــب بــه قائــد « القـوات اللبنانيــة» مســر
جعجــع عــر بيــان رمســي وجهــه لرائســة اجلمهوريــة وحكومــة تصريــف األعمــال واجلهــات
املعنيــة بضــرورة تنظيــم لوائــح أبمســاء الســوريني الذيــن شــاركوا ابلتصويــت للعمــل علــى
ترحيلهــم إىل ســورية .بــر التجمعــات لالجئــن خــارج ســورية وأقصــد أملانيــا وتركيــا ولبنــان
قــد تكشــف للعــامل نســبة املوالــن للنظــام وأن معظمهــم عبــارة عــن خمربيــن أرســلهم النظــام
ملهمــة التجســس علــى الســوريني املعارضــن كمــا هــو حــال املدعــو ( أنــس .أ) الــذي
اعتقلتــه الشــرطة اهلولنديــة ،كمــا أ ّنــا ســتفضحهم أمــام الســوريني الذيــن نظم ـوا وقفــات
كل مــن جــاء إىل الســفارة ليــديل
احتجــاج قبالــة الســفارات الســورية ووثّق ـوا ابلصــور ّ
بصوتــه ،وســتعمد املنظمــات احلقوقيــة علــى رفــع دعــاوى ض ّدهــم إلســقاط صفــة اللجــوء
عنهــم وطردهــم مــن البــاد.
قــد ال نتفاجــأ يف األايم املقبلــة بعــودة القضيــة الســورية إىل الواجهــة وتفعيــل قانــون قيصــر
بشــكل كبــر ،وتصاعــد األصـوات املطالبــة مبحاســبة جمرمــي احلــرب وضمــان عــدم إفالهتــم
مــن العدالــة ،كمــا فعــل أعضــاء الربملــان األورويب عندمــا وجهـوا رســالة بتاريــخ  21مايــو/
أاير الفائــت تطالــب االحتــاد األورويب خبطــة عمــل ضـ ّد اإلفــات مــن العقــاب مــع تدابــر
ملموســة لــكل مــن الضحــااي وجمرمــي احلــرب.

الرد المجدي على مسرحية اإلنتخابات
د.م .محمد مروان الخطيب
كاتب وأكاديمي سوري

أي متثيــل للمعارضــة الســورية ،بــل وابألدق ،دون مشــاركة حنــو نصــف الشــعب
الســوري الــذي يعيــش يف املنــايف .ممــا قــد يعــي أهنــا تنســف أي حــل سياســي
حمتمل ،وتؤكد على أن العصابة األســدية ماضية يف تعنتها إىل ما بعد النهاية.
وإن كان البعض يعتقد إبن اهلدف املتوخى من هذه «املسرحيته» االنتخابية،
هــو عبــور عصــاابت األســد إىل الشــرعية الدوليــة ،فــإن أتكيــدات اجملتمــع الــدويل
حــى اآلن علــى األقــل -يف أنــه لــن يعــرف بشــرعية األســد دون حــل سياســيحقيقــي ،يقــود إىل نظــام دميقراطــي يضمــن ســلطة تداوليــة وعدالــة انتقاليــة
وتشــاركية كاملــة بــن مجيــع الســوريني .حيــث أعلنــت ال ـوالايت املتحــدة
وأوراب ،أن اإلنتخــاابت «مزيفــة» و»ال متثــل الشــعب الســوري» ولــن تكــون
حــرة وال نزيهــة ،وجيــب إجرائهــا وفق ـاً لدســتور جديــد ،وحتــت إش ـراف األمــم
املتحــدة ،متكــن مشــاركة الالجئــن والنازحــن فيهــا وأن اجملتمــع الــدويل لــن يدعــم
أي مســاعدات إلعــادة اإلعمــار يف غيــاب التقــدم يف حتقيــق اإلصالحــات
السياســية الــي دعــا إليهــا الق ـرار .2254
أتيت هذه املسرحية اإلنتخابية يف وقت تعاين فيه املعارضة هبياكلها وشخوصها
مــن احنــدار شــديد جبميــع املقاييــس ،فاملفاضلــة بينهــا وبــن العصابــة األســدية،
تعيــد الس ـؤال ذاتــه الــذي يتجــاوز إرادات الســوريني ،ويفــرض وجــود بديــل
انجــز ينبغــي أن يطــرح القـراع يف انتخــاابت حقيقيــة .وال جيــب أن ننســى مــا
يهــم القــوى الدوليــة يف هــذه املفاضلــة ،وهــي الســيطرة احلقيقيــة لرئيــس العصابــة
األســدية علــى ماتبقــى مــن وحــدات عســكرية وقــوى أمنيــة ،يف ظــل إنعــدام أي
نفــوذ لقــوى املعارضــة ومؤسســاهتا حــى علــى القــوى املســيطرة علــى مــا يســمى
ابملناطــق احملــررة .انهيــك عــن أن هيئــة التفــاوض ،الــي تُعتــر اجلهــة املمثلــة
رمسي ـاً للمعارضــة لــدى اجملتمــع الــدويل ،مــا ت ـزال حــى اللحظــة معطلــة بســبب
االنقســامات الــي تعــاين منهــا ،األمــر الــذي تســبب بعــدم صــدور أي موقــف

مقاالت

املتابــع جملـرايت أحــداث االنتخــاابت األخــرة املزعومــة لعصــاابت األســد يلحــظ
ألول وهلــة مــدى التهافــت واالبتــذال وخاصــة يف املرشــحني املســند إليهــم دور
املنافســة لزعيمهــم ،ذلــك ألن أي منهمــا ال جيــرؤ علــى «اق ـراف» أدىن فعــل
مــن تلقــاء نفســه ،وال يصعــب التكهــن بوجــود جهــة تشــرف علــى تقدميهــم
كمــادة مغرقــة يف التفاهــة والتناقضــات ،إضافــة لكــون تركيبــة العصابــة األســدية
تقــوم علــى نفــي وجــود شــخصية اثنيــة ميكــن أن تشــكل احتمــاالً بســيطاً ألن
تكــون بديـاً ،أتكيــداً علــى وجــود مســافة ضوئيــة بــن شــخص الرئيــس املوجــود
يف احلكــم وأي شــخصية ســورية أخــرى ،مواليــة أو معارضــة.
إننــا نعتقــد أبن عصــاابت األســد ختشــى تــداول فكــرة الدميقراطيــة قبــل ممارســة
العمليــة الدميقراطيــة نفســها ،فهــي ال ترغــب إبجــادة متثيــل عمليــة االنتخــاابت
بدرجــة مقنعــة ،علــى الرغــم مــن حتكمهــا فيهــا بصــورة مطلقــة .لذلــك فهنالــك
تعمــد واضــح للســخرية مــن فكــرة الدميوقراطيــة ،ومــن االنتخــاابت ذاهتــا ،إنطالقاً
ُّ
من وعي العصابة أبن دخول فكرة الدميقراطية وتداول السلطة إىل حيز احلياة
العامــة والفضــاء الســوري ،ولــو متثيـاً ،إمنــا يشــكل هتديــداً حقيقيـاً لوجــوده .أي
أنــه ،يــدرك أن أول خطــوة حقيقيــة وشــفافة يف مــا يتعلــق ابالنتخــاابت وحــق
تــداول الســلطة ،فإهنــا بذلــك ســتتحول ،مــع مــرور الزمــن ،إىل حـ ٍّـق للســوريني
ميكــن أن يبن ـوا عليــه للحصــول علــى حقــوق أخــرى وهــذا ســيفتح عليــه أمــوراً
كثــرة يصعــب عــدم تلبيتهــا ،ممــا ميهــد لإلطاحــة بــه .وهلــذا فــإن جــل العمليــة
احلاليــة تبقــى يف حيــز «املكرمــة» أو «العطــاء» مثــل ســائر األمــور األخــرى يف
احليــاة العامــة.
ابلرغــم مــن كــون صــورة رئيــس العصابــة األســدية قــد تراجعــت خــال الســنوات
الســبع األخــرة إىل حنــو غــر مســبوق ،فصحيــح أن احلمايــة اإليرانيــة مث الروســية
أعــادات إليــه مناطــق كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته ،ولكنــه يف املقابــل ظهــر
وصـ ّـور يف مشــاهد خمصصــة مــن قبــل اإلي ـراين والروســي إلهانتــه.
اتبع ـاً ذلي ـاًُ ،
انهيــك عــن الدمــاء الــي ُســفكت علــى مذبــح بقائــه ،والــذي تبــن للجميــع
بعدهــا الثمــن الفــادح حلــرب التدمــر واإلابدة الــي شــنت ،واملعــى احلقيقــي
لشــعار «األســد أو حنــرق البلــد» .إذ جتــري هــذه املســرحية يف زمــن مــن
الالســتقرار ،وزمن تقع أكثر من ثلث مســاحة ســورية خارج ســيطرة ما يســمى
مؤسســات الدولــة ،وتوجــد فيــه مخــس ق ـوات عســكرية أجنبيــة علــى األقــل يف
األراضــي الســورية ،والعديــد مــن امليليشــيات األجنبيــة الطائفيــة .إضافــة لكوهنــا
جتــري معاكســة ملفــردات قـرار جملــس األمــن رقــم  2254الصــادر عــام ،2015
ودون أي رقابة دولية أو ضماانت حقيقية لنزاهتها أو شــفافيتها ،ودون وجود

رمســي منهــا حــى اآلن جتــاه انتخــاابت العصابــة األســدية ،وســبل الــرد عليهــا.
يف ذات الوقــت تتجلــى بشــكل واضــح حالــة الفوضــى والعجــز لالجئــن
الســوريني يف أورواب وتركيــا ،وحــى لبنــان واألردن ،مــع شــيء مــن النجــاح ملــا
مت يف ال ـوالايت املتحــدة ،وهــم نســبة قليلــة ابملقارنــة مــع الالجئــن يف املناطــق
املذكــورة ،وخاصــة بعــدم اإلســتفادة مــن التجربــة الفلســطينية بعــد املظاه ـرات
الصاخبــة وأتثريهــا علــى النخــب وال ـرأي العــام الــدويل إثــر العــدوان الصهيــوين
األخــر علــى غــزة .لذلــك إذا مل يتــم العمــل علــى تنظيــم الالجئــن واالســتفادة
مــن طاقاهتــم ،فإننــا قــد خنســر معركتنــا مــع عصــاابت األســد .مــع ضــرورة عــدم
ـردي.
التعويــل ،علــى احتماليــة ســقوط النظــام نتيجــة الواقــع االقتصــادي املـ ّ
فنحــن حباجــة إىل أداة منظمــة ومؤثــرة وفاعلــة ،تـُـرز قــدرات الســوريني ونضاهلــم
يف ســبيل وطــن حــر ودميقراطــي ،وتســتطيع إقنــاع العــامل ابمتالكنــا مشــروع
سياســي حداثــي نســتحق أن نعطــى الفرصــة لتحقيقــه.
يف ذات الوقــت فــإن أهلنــا يف الداخــل وخاصــة يف الس ـويداء ودرعــا عــادوا
يســطرون شــعارات الثــورة مــن جديــد حيــث شــهدت هــذه املناطــق خــال
األايم القليلــة املاضيــة ،عمليــة تش ـويه لعــدة صــور تعــود لألســد ،وســط رفــض
القيــادات اجملتمعيــة ،وحــى الدينيــة إضافــة إىل تيــار واســع مــن اجملتمــع لطــرح
إعــادة انتخــاب األســد ،ومــا مت مــن مظاه ـرات يف درعــا حتــت شــعار (ال
مســتقبل للســوريني مــع القاتــل) ،إمنــا تعطــي زمخ ـاً للمناطــق احملــررة واخلــارج
عــن ســيطرة العصابــة األســدية أبن قــوى الرفــض اجملتمعــي الســتمرارية العصابــة
األســدية يف التمتــع حبمايــة مــن بعــض القــوى الدوليــة ميكــن تغيــره ،ابملزيــد مــن
العمــل علــى بدائــل ذات مضامــن أكثــر دميقراطي ـةً وإنســانية ،وعندهــا فقــط،
تفوقـاً أخالقيـاً علــى نظــام الطاغيــة ،جديـراً ابحـرام
تكــون قــوى الثــورة قــد أثبتــت ّ
اجملتمــع الــدويل ودعمــه وأتييــده.

وانتصرت فلسطين
آالء العابد
كاتبة سورية

شــهد الص ـراع الفلســطيين – اإلس ـرائيلي يف شــهر مايــو  /أاير الفائــت تدهــوراً
غــر مســبوق أدى إىل مواجهــة عســكرية شــديدة بــن العــدو اإلس ـرائيلي واملقاومــة
الفلســطينية دامــت ح ـوايل األســبوعني إذ انطلقــت ش ـرارة البدايــة مــن حــي الشــيخ
جـراح بعــد حماولــة الكيــان الصهيــوين اقتحــام املنــازل الواقعــة يف احلــي وطــرد األهــايل
منــه .اقتحــم بعدهــا الكيــان الصهيــوين املســجد األقصــى واعتقــل الرجــال والنســاء
وأصيــب العش ـرات أثنــاء املواجهــة يف ابحــة املســجد األقصــى.
تزامنــت هــذه االقتحامــات مــع ذكــرى االحتــال اإلس ـرائيلي للقــدس الش ـرقية عــام
 1967وقــد أنــذرت بعدهــا املقاومــة الفلســطينية العــدو الصهيــوين إبيقــاف هــذه
االعمــال وإال ســتضطر للتدخــل .شــنت بعدهــا إسـرائيل غــارات علــى قطــاع غــزة رداً
علــى صواريــخ كانــت انطلقــت مــن قطــاع غــزة حســب تعبريهــا.
حتولــت الصدامــات إىل مــدن خمتلفــة يف املناطــق احملتلــة مــن اإلسـرائيلني لتشــمل تــل
أبيــب والضفــة ومــدن أخــرى أُعلنــت بعدهــا حالــة الط ـوارئ خاص ـةً بعــد املواجهــة
بــن االسـرائيلني وعــرب الداخــل املتواجديــن يف هــذه املناطــق ومت إغــاق مطــار بــن
غوريــون اإلس ـرائيلي ألول مــرة مــع حتويــل مجيــع الرحــات إىل مــدن أخــرى بســبب
االســتهداف الصاروخــي لــه.
تطــور املشــهد وانتقــل إىل مواجهــة عســكرية شــديدة وقصــف يومــي بــن الطرفــن
دمــرت إس ـرائيل خــال قصفهــا العديــد مــن املبــاين أحدهــم يضــم مكاتــب لوســال
إعــام عربيــة وأجنبيــة وقتلــت عائلــة بكاملهــا تضــم  10أشــخاص.

تقدمــت مصــر ابقـراح للتهدئــة بــن إسـرائيل والفصائــل الفلســطينية ودعــت إىل وقــف
إطــاق النــار مــن كال اجلانبــن اســتمرت املباحثــات أايم ليوافــق بعدهــا الطرفــان علــى
االقـراح املصري.
دخــل س ـراين اتفــاق وقــف إطــاق النــار صبــاح يــوم اجلمعــة املوافــق  21مايــو /
أاير ليخــرج الفلســطينيون ويعلن ـوا للعــامل النصــر علــى إس ـرائيل .زحف ـوا إىل املســجد
األقصــى وكــروا تعب ـراً عــن نصرهــم.
أســفر العدوان اإلسـرائيلي على قطاع غزة عن استشــهاد ما يقارب  245فلســطينياً
بينهــم أطفــال ونســاء وإصابــة أكثــر مــن  2000شــخص جبــروح ابلغــة ووفــق
إحصــاائت تعرضــت  1447وحــدة ســكنية يف غــزة للهــدم الكلــي ج ـراء القصــف
اإلس ـرائيلي ودمــرت أكثــر مــن  33مؤسســة إعالميــة فلســطينية.
كل هــذه اجلرائــم واألعمــال ال ميكننــا مشــاهدهتا إال يف إس ـرائيل ويف ســورية
فاالحتــال اإلس ـرائيلي والنظــام الســوري مهــا الوحيــدان اللــذان مــن يقــوم هبــذه
األعمــال مــن قصــف للمبــاين واعتقــاالت للنســاء وقتــل لألطفــال ومــا أشــبه النظــام
الســوري ابلكيــان الصهيــوين لكــن يبقــى الفــرق الوحيــد بينهمــا أبن الكيــان الصهيــوين
هــو حمتــل بينمــا النظــام الســوري هــو النظــام الوحيــد الــذي قتــل وهجــر وقصــف
شــعبه.
خــال العــدوان اإلس ـرائيلي األخــر علــى غــزة حظيــت القضيــة الفلســطينية بدعــم
وطــي فلســطيين وعــريب شــعيب مل نشــاهده مــن قبــل فخرجــت دول مــن العــامل تؤيــد

الفلســيطينني يف الدفــاع عــن حقهــم منهــا تركيــا واألردن والكويــت وانكل ـرا ودول
أخــرى كثــرة فهــذه هــي املــرة األوىل الــي نشــاهد فيــه هــذا التأييــد والضــخ اإلعالمــي
مــن أجــل فلســطني ،ولكــن ابلرغــم مــن التأييــد الشــعيب للقضيــة الفلســطينية مــن
الكثرييــن ،تعاملــت إدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي وابألخــص إدارة فيســبوك
وانســتغرام مبنتهــى العنصريــة مــع كل مــا يقــوم بنشــر أي حمتــوى يدعــم القضيــة
الفلســطينية وحظــرت عش ـرات الصفحــات ممــا دفــع انشــطني عــرب إلطــاق
محــات للمطالبــة مبقاطعــة فيســبوك وانســتغرام وإنشــاء منصــات عربيــة بديلــة تناهــض
العنصريــة وتدعــم حريــة التعبيــر للمشــاركني.
وأخـراً املشــهد الــذي شــاهدانه علــى الشاشــات وخــروج أهــايل فلســطني مجيعـاً مــن
أجــل إعــان النصــر ومســاندة دول العــامل للقضيــة الفلســطينية هــو إعــان صمــود
وعــدم استســام وإصـرار علــى تكملــة الطريــق حــى حتريــر فلســطني ابلكامــل خاصـةً
بعــد ســردية التطبيــع ومــا تضمنتــه مــن دعايــة وترويــج للســام وللكيــان الصهيــوين
مجيعــم ســقطوا إبعــان النصــر الفلســطيين.
وانتصــرت فلســطني وانتصــر أولئــك الذيــن آمن ـوا بقضيتهــم وقدم ـوا ألجلهــا كل
التضحيــات ،انتصــر اولئــك الذيــن يؤمنــون أبن فلســطني كانــت ومــا زالــت وســتبقى
بوصلــة األمــة.
هنيئـاً لفلســطني وللفلســطينني ،هنيئـاً جلميــع شـرفاء العــامل الذيــن مــا زالـوا إىل يومنــا
هــذا يناصــرون يدافعــون عــن قضيتهــم األوىل فلســطني ولــو بكلمــة.
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Muhalifler Suriye’deki Sözde Seçimi Protesto Etti
Gaziantep’te yaşayan Suriyeli misafirler Beşşar Esad rejimi tarafından Suriye’de
yapmaya çalışılan sözde devlet başkanlığı seçimini protesto etti.
26 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te toplanan Suriyeli muhalifler rejim tarafından
Suriye’de gerçekleştirilmeye çalışılan sözde devlet başkanlığı seçimini protesto
etti. Topluluk adına bir basın açıklaması yapan Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı
Mustafa El Hüseyin Suriye’deki sözde seçimi tanımadıklarını belirterek; “biz muhalifler
olarak bu seçimin meşru olmadığını ilan ediyoruz. Çünkü bu diktatör bir milyon insanı
katletti, 13 milyon insanı mülteci durumuna düşürdü. Yüzbinlerce insan cezaevlerinde
yatıyor, yaralılar var, engelliler var. Buna rağmen Suriye’de seçim yapılıyor. Biz de özgür
Suriyeliler olarak bir araya gelerek bu oyunu bozuyoruz. Biz özgür Suriyeliler olarak
diyoruz ki devrimimiz hala devam ediyor ve o diktatör inmeden de durmayacak“ dedi.
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المعارضون السوريون يحتجون على ما يسمى باالنتخابات في سوريا

 والــي حــاول نظــام، احتــج املعارضــون الســوريون املقيمــون يف غــازي عنتــاب علــى مــا يســمى ابالنتخــاابت الرائســية
.بشــار األســد إجراؤهــا يف ســوراي
احتجاجــا علــى مــا يســمى ابالنتخــاابت
،
أاير
26
ـاء
ـ
ع
ب
ر
األ
،
ـاب
ـ
ت
عن
ـازي
ـ
غ
احتشــدت املعارضــة الســورية يف
ً
،  رئيس اجلالية الســورية يف غازي عنتاب،  صرح مصطفى احلســن. اليت حاول النظام إجراؤها يف ســوراي،الرائســية
 كمعارضني،  أبهنم مل يعرتفوا مبا يسمى ابالنتخاابت يف سوراي ؛ حنن، الذي أدىل ببيان صحفي نيابة عن اجملتمع
 مئــات. مليــون الجــئ13  ألن هــذا الدكتاتــور قتــل مليــون شــخص وجعــل. نعلــن أن هــذه االنتخــاابت غــر شــرعية،
 حنــن نكســر. رغــم ذلــك جتــري االنتخــاابت يف ســوراي. وهنــاك جرحــى ومعوقــون، اآلالف مــن النــاس يف الســجون
 نقــول إن ثورتنــا مــا زالــت مســتمرة ولــن تتوقــف،  و كســوريني أح ـرار.هــذه اللعبــة ابلتجمــع معــا كســوريني أح ـرار
.“ حــى يســقط هــذا الدكتاتــور

Yetim Ailelerine Gıda Yardımı Yapıldı

تقديم معونات غذائية إلى عائالت األيتام

 مساعدات غذائية-  واليت تواصل أعماهلا اخلريية دون انقطاع- قدمت مجعية “اخلري” يف غازي عنتاب
.ألسر األيتام أخرى
. تسليم طرود مساعدات مكونة من مواد غذائية أساسية للعائالت-  خالل عملية التوزيع- وقد مت

Midad Derneği’nden Bülbülzade Vakfına Ziyaret

.زيارة جمعية «ميداد» لوقف بلبل زادة

Midad Derneği Başkanı Azzam Hanci, ABD İslami Topluluklar Üyesi Dr. Yahya Abdulrahim ve beraberindeki heyet Bülbülzade vakfını ziyaret etti. Gerçekleştirilen
ziyarette Suriye’deki eğitim ve kültür çalışmaları, özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalar ve ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

 حيىي عبد. وعضو اجلاليات اإلسالمية األمريكية د،  رئيس مجعية مداد، )قام كل من السيد (عزام خاجني
 وقد مت خالل الزايرة تبادل اآلراء حول الدراسات الرتبوية والثقافية. الرحيم والوفد املرافق له بزايرة وقف بلبل زادة
.يف سوراي ودراسات املوهوبني واملشاريع املشرتكة

 منبر الشام...بلبل زادة

Yardım organizasyonlarına ara vermeden devam eden İyilik Derneği Gaziantep
Temsilciliği yetim ailelerine gıda yardımında bulundu.
Gerçekleştirilen dağıtımda temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri ailelere
teslim edildi.
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BEKAM’dan Yeni Bir Rapor Daha

)تقرير جديد من (بيكام

 منبر الشام...بلبل زادة

)BEKAM( نشــر مركــز أحبــاث تعليــم العلــوم والثقافــة
“تقريــر ورشــة عمــل االتصــال املــدين والتنســيق يف عمليــة اندمــاج
.”املهاجريــن الســوريني
 حممــدBEKAM  الــذي حــرره رئيــس- ويتضمــن التقريــر
 مالحظــات وحتليــات لورشــة عمــل- علــي إمــن أوغلــو
 وهــي األوىل مــن سلســلة، غــازي عنتــاب للتواصــل والتنســيق
اجتماعــات قــادة الـرأي الــي بــدأت مــع منصــة التواصــل والتنســيق
.املــدين يف عمليــة دمــج املهاجريــن الســوريني
مت أخــذ مســامهة املهاجريــن الســوريني املقيمــن يف تركيــا أو
املهاجريــن إىل بلــدان خمتلفــة مــن العــامل كأســاس يف دراســة
املشــروع املدعــوم مــن قبــل املديريــة العامــة للعالقــات مــع
اجملتمــع املــدين بــوزارة الداخليــة واملزمــع تنفيــذه مــن قبــل مركــز
 وكان اهلــدف مــن الدراســة مجــع األطـراف الــي.BEKAM
ميكــن أن تســاهم يف إعــادة إعمــار ســوراي علــى منصــات بديلــة
.للمســامهة يف احلــل وتقــدمي املقرتحــات لصــاحل الباحثــن املعنيــن
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi
(BEKAM), “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Çalıştay Raporu”nu yayımladı.
Editörlüğünü BEKAM Başkanı Mehmet Ali
Eminoğlu’nun yaptığı rapor, Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi ile başlatılan kanaat
önderleri toplantı serisinin ilki olan Gaziantep
İletişim ve Koordinasyon Çalıştayı’nın not ve
analizlerini içeriyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen
ve BEKAM tarafından uygulanan proje ile
Türkiye’de mukim olan veya Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerine gitmiş Suriyeli
göçmenlerin iletişim süreçlerine katkısı esas
aldı. Çalışmada; Suriye’nin yeniden inşasına
katkı sağlayabilecek tarafları alternatif platformlarda bir araya getirerek çözüme katkı
sunmalarını sağlamak ve yapılan önerileri
raporlayarak konuya ilgili araştırmacıların istifadesine sunmak hedeflendi.

TİKA’dan Suriye’nin Kuzeyinde Kovid 19 Salgını ile Mücadeleye Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı Harekatı
bölgesinde Kovid-19 ile mücadele projeleri hayata geçirildi.
Projeler kapsamında pandemi ile mücadelenin üç önemli unsurundan ikisini oluşturan “temizlik” ve “maske” hususlarına
katkıda bulunmak üzere dört temizlik malzemesi üretim atölyesi ve bir maske üretim atölyesi kuruldu.
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 في شمال سوريا19 مكافحة كوفيد

. يف منطقة درع الفرات يف مشال سوراي-19 نفذت وكالة التعاون والتنسيق الرتكية (تيكا) مشاريع ملكافحة كوفيد
 إنشاء أربع ورش عمل إلنتاج مواد التنظيف وورشة إلنتاج الكمامات للمسامهة يف عملية “التنظيف” و ارتداء-  ضمن نطاق املشاريع-وقد مت
. ومها اثنان من العناصر الثالثة املهمة ملكافحة الوابء، ”“الكمامات

شرف المعرفة

Bilginin onuru
ّ
علي محمد شريف

رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölüm Başkanı

Bilgi sefaletle ilgili midir? Yaşlandıkça ve bilgimizi, deneyimimizi ve teknik bilgimizi
arttırdıkça, insan varlığımızın yüce anlamını elde etme ve hayallerin peşinden koşmanın
saçmalığının kesinliği konusunda umutsuzluğa meyilliyiz. Adalete ulaşmak ve hakikat,
iyilik ve güzellik değerlerinin bir yanılsama ya da yanan gerçekliğin kumlarının bizi
aldattığı bir seraptan ibaret olacak mı?
Sanki hayat ilk başlangıcına doğru geri gidiyor ve yeni bir selden başka öfkeli cehennemden kurtulmanın bir yolu yokmuş gibi ve sanki geçen şey gelecek olandan daha hafif
verici gibi, öyleyse neden bilgi arıyoruz ve gizemli ve bilinmeyenin alanlarına giriyoruz?
Hakikatte, ifşa ve keşifte, bu zevkin sınırlamalarına, zamanındalığına ve sahteliğine dair
kesinliğimizle ve ardından gelen ve geriye kalan acı ve hayal kırıklığı ve bize ortaya
çıkan bir şok gibi görünen zevk var mı?
Bilgi arzusu ateşinden ve bilmediğimiz şeylerle bilgiye ulaşma arzusundan uyandıktan
sonra bir zevk var mı?
Bilgi, insan ruhunun suikastına, yaratılışın ve yaratıcılığın işlevsizliğine katkıda bulunanların yükünü taşıyor mu? böylece, bilim ve onun şaşırtıcı başarıları doğanın yok
edilmesinde ve sistemindeki dengenin bozulmasında kullanılsın ilerlemesinin ve sürekliliğinin koşulu? Neden Suçluluk ve zorbalık, bilgi, kudretli ağacının gölgelerini, mülksüzlere ve muhtaç ve günahkârların ateşi altında hayatta kalanlara vermiyor?
Bilgi, insanlığı cehaletin belalarından kurtarmanın ve iradesini köleliğin zincirlerinden
ve her türlü aşağılama ve baskıdan kurtarmanın bir yolu değil mi? İnsanın potansiyel sorun ve engellerle yüzleşmek, çözmek ve üstesinden gelmek için yeni fikirlere, mekanizmalara ve yöntemlere sahip olmasını sağlayan şey değil mi? Sonsuz bir ihtiyacı ve
sürekli yenilik, yenilikçilik ve yaratıcılık arzusunu tatmin eden bilgi değil midir? Bilgi,
insanlığı cehaletin belalarından kurtarmanın ve iradesini köleliğin zincirlerinden ve her
türlü aşağılama ve baskıdan kurtarmanın bir yolu değil mi?
Bilgi korku yaratır ve şövalyelerinin yüzleşme ve gerçekle uyumsuzluk cesaretlerini çalar mı? Bilginin, bilimin ve felsefelerin dünyamızı yok oluşa götüren aptal güçler
tarafından görevlendirildiklerinde değeri nedir? Bilgi, düşünce ve bilim tanrıları, nasıl
aptal suçluların gündemini uygulayan şeytani araçlar olabilir?
Emirlerine nasıl uyabilir ve politikalarına nasıl teslim olabilir?
Bilgi onlara, insanların özlemlerini bastırmalarını sağlayacak araçları ve teknikleri nasıl
verebilir?
Onlara özgürlüğü nasıl reddettirir ve sevgi, adalet ve barış çağrısı yapan yaratıcı insan
mirasını nasıl çiğneyebilir?
Bilgiyi, yasaları, değerleri ve insani ilkeleri ihlal eden yolsuzluklarını, suçlarını ve ihlallerini keşfetmeden önce, içinde bir saflık, asalet ve samimiyet örneği olarak gördüğümüz
sahte sembolleri açığa çıkardığında mı suçluyoruz?
Yani kandırıldık. gözlerimizdeki ve kalbimizdeki perde artık kayboldu.
Onlara olan inancımızın yanılsamasını ve hakikat hakkındaki bilgisizliğimizin boyutunu
keşfettik. Kandırılmak daha mı iyi?
Cehaletimiz ve yanlış sonuçların sebebi; suçlamamız ve kınamamız gereken doğrulardan yoksun olan zihinlerimiz ve yargılarımızı kullanmadaki başarısızlığımız değil mi?
Bilgi cehalete aykırıdır.Eğer bilgi, çetin yollarından geçmek isteyenlerin farkındalığı ise,
olayların ve gerçeklerin arkasındaki nedenleri anlamaksa, cehalet herkesin önünde bir
engel olarak durur. Bilgiye karşı cahillerin duruşu, duyuların sağladığı algılara bağlıdır
ve bu yoğunluk dışında, hayvanın duyularından elde ettiğinden farklı değildir.
Örneğin, koku alma, görme ve duyma yetenekleri köpeklerin, şahinlerin ve kurtlarınkinden çok daha az olduğu için, belki de buradaki karşılaştırma insanın çıkarına değildir.
Öyleyse cehalet, cahil kişinin duyusal reseptörlerinden tatmin olması ve içgüdülerini yasalar veya değerlerle ilgilenmeden ve felakete dikkat etmeden tatmin etmek için
içgörü, tefekkür ve düşünme potansiyelini felce uğratan bir zihinin kör halidir. Ve cehalet çılgın biyolojik sonuçlara yol açar. Bilgi, bayrağını taşıyacak olanları şerefleriyle
sadakat görevini yerine getirmeye sevk eden bir sorumluluktur. Ve onay, yayın ve genelleme emirlerine uymak zorundadır.
Para ve iktidar hizmetçisinin bilgisi yoktur. Bilgisine güvenen, dünya ahlakını ve edebiyatını çalışıp uydurmayanların bilgisi yoktur. Bir tanıdığımın ilk sorumluluğu, sahip
olduğum ve kesinliği gördükleri gerçekleri ve inançları halka sunmaktır.
Gerçek, bilginin sonudur ve insan mutluluğu onun en büyük amacıdır.

هــل ترتبــط املعرفــة ابلبــؤس وهــل كلمــا تق ّدمنــا يف العمــر وازددان علمـاً وخــرة ودرايــة ملنــا إىل اليــأس مــن
 وأب ّن قيــم، وحتقيــق العدالــة، وإىل اليقــن بعبثيّــة مطــاردة احللــم،ّبلــوغ املعــى األمســى مــن وجــودان اإلنســاين
احلــق واخلــر واجلمــال ليســت أكثــر مــن وهــم أو سـراب ختدعنــا بــه رمــال الواقــع احملرقــة؟؟؟
 وأن ال ســبيل للخــاص مــن جحيمهــا املســتعر،كأهنــا احليــاة متشــي القهقــرى ماضيــة حنــو نشــأهتا األوىل
 ملــاذا إذاً نســعى إىل املعرفــة وإىل،ـف وطــأة وأمل ـاً ممّــا ســيأيت
ّ  وكأ ّن مــا مضــى أخـ،إالّ بطوفــان جديــد
 يف الكشــف واالكتشــاف مــع يقيننــا، علــى احلقيقــة، هــل مثــة لــذة.اخلــوض يف حقــول الغامــض واجملهــول
، ومبــا يشــبه الصدمــة، وأن مــا يعقبهــا ويبقــى هــو األمل واخليبــة،مبحدوديــة هــذه الل ـ ّذة وآبنيّتهــا وزيفهــا
الــي تتكشــف لنــا بعــد اإلفاقــة مــن محــى الرغبــة يف املعرفــة وشــهوة الوصــول إىل العلــم مبــا ال نعلــم ؟؟
 فيســتخدم،هــل تتحمــل املعرفــة وزر مــن يســاهم يف اغتيــال الــروح اإلنســاينّ وأبلســة اخللــق واإلبــداع
 واالخــال ابلت ـوازن يف نظامهــا الــذي هــو شــرط رقيّهــا،العلــم وإجنازاتــه املذهلــة يف تدمــر الطبيعــة
ـريف واســتحصال الكنــوز املعرفيّــة معبّــداً فقــط أمــام
ّ  هــل ابت الطريــق إىل احلفــر املعـ،واســتمرارها
 ملــاذا ال متنــح املعرفــة ظــال،املتحكمــن ابلثــروة والســلطة ونزواهتــم املوغلــة يف اإلج ـرام والطغيــان
شــجرهتا الباســقة للمحرومــن وللرازحــن حتــت ســياط احلاجــة وانر األش ـرار اآلمثــن؟؟
 وهي من متكن اإلنســان من امتالك،أليســت املعرفة مصدر الكفاية والســعادة والرفاه لسـ ّكان األرض
 وهــي الــي،أفــكار وآليــات وأســاليب جديــدة ملواجهــة املشــكالت واملعوقــات احملتملــة وحلهــا وجتاوزهــا
 أليســت املعرفــة ســبيالً خلــاص البشـرية،تلــي حاجــة أزليــة ورغبــة دائمــة يف التجديــد واالبتــكار واإلبــداع
ـذل والقهــر؟؟
ّ  ولتحريــر إراداهتــا مــن أغــال العبوديّــة ومــن كل أشــكال الـ،مــن آفــات اجلهــل
 مــا قيمــة املعــارف والعلــوم،هــل املعرفــة تــورث اجلــن وتســلب فرســاهنا شــجاعة املواجهــة والصــدع ابحلـ ّق
ٍ  وكيــف ألر،والفلســفات حــن جتنّدهــا قــوى غبيــة تقــود عاملنــا إىل الفنــاء
ابب يف املعرفــة والفكــر والعلــم
، ومتتثــل ألوامرهــم وختضــع لسياســاهتم،أن يكون ـوا أدوات شــيطانيّة تن ّفــذ أجنــدة اجملرمــن احلمقــى
ومتنحهــم األدوات والتقنيــات الــي متكنهــم مــن قمــع تطلعــات الشــعوب إىل احلريــة والــدوس علــى
ال ـراث اإلنســاينّ اإلبداعــي الداعــي للمحبــة والعــدل والســام؟؟
هــل نتهــم املعرفــة حــن تعـ ّـري وتفضــح رمــوزاًكاذبــة كنــا نــرى فيهــا مثــاالً للنقــاء والطهــر والنبل واإلخالص
قبــل أن نكتشــف فســادهم وإجرامهــم وجتاوزاهتــم املخلــة ابلقوانــن والقيــم واملبــادئ اإلنســانية؟ لقــد كنــا
خمدوعــن إذاً وقــد زالــت الغشــاوة عــن عيوننــا وقلوبنــا حــن اكتشــفنا وهــم اعتقــادان هبــم ومــدى جهلنــا
 هــل كان احلــال أفضــل لــو بقينــا خمدوعــن؟ أليــس نقــص معرفتنــا وتقصــران يف اســتخدام عقولنــا،ابحلقيقــة
وأحكامنــا الــي تفتقــر إىل االســتدالل والرباهــن الصحيحــة مــا ينبغــي أن نوجــه هلــا التقريــع واللــوم؟؟
 فــإن كانــت املعرفــة وعي ـاً وإدراكاً ملــن أراد اخلــوض يف دروهبــا الشــاقة ومســالكها،املعرفــة ض ـ ّد اجلهــل
 فــإ ّن اجلهــل يقــف، وإىل فهــم األســباب الكامنــة وراء الظواهــر والوقائــع،الوعــرة وصــوالً إىل احلقائــق
 حبيــث يقــف اجلاهــل مــن املعرفــة علــى مــا مت ـ ّده بــه احل ـواس مــن مــدركات ال،ســداً أمــام كل مــا ســبق
 ولعـ ّـل املقارنــة،ختتلــف عــن تلــك الــي يســتم ّدها احلي ـوان مــن حواســه إال مــن حيــث احل ـ ّدة أو الش ـ ّدة
 تقـ ّـل، علــى ســبيل املثــال،هنــا ليســت مــن مصلحــة اإلنســان إذ إ ّن قــدرات الشـ ّـم والنظــر والســمع لديــه
 إذاً فاجلهــل حالــة مــن عمــاء العقــل.كث ـراً عــن مثيالهتــا املوجــودة لــدى الــكالب والصقــور والــذائب
التبصــر والتدبّــر والتفكــر حبيــث يكتفــي اجلاهــل مبســتقبالته احلســية ويســعى إلشــباع
ّ تشـ ّـل إمكاانتــه يف
 وبغــر التفــات للعواقــب الكارثيــة النامجــة عــن اندفاعاتــه،غرائــزه دون اك ـراث ابلقوانــن أو ابلقيــم
.البيولوجيــة احملمومــة
 واالمتثــال ملــا،املعرفــة مســؤولية تدفــع مبــن يتصـ ّدى حلمــل لوائهــا إىل القيــام بواجــب اإلخــاص لشــرفها
 وال علــم ملــن يضـ ّـن بعلمــه وال يعمــل، ال معرفــة لعبــد املــال والســلطة،متليــه مــن تظهــر ونشــر وتعميــم
 إ ّن ّأول مســؤوليات العــارف تقــدمي احلقائــق والقناعــات الــي امتلكهــا،ويتخلّــق أبخــاق العــامل وأدبــه
. احلقيقــة غايــة املعرفــة وســعادة اإلنســان هدفهــا األمســى.للجمهــور والــي يــرى فيهــا اليقــن
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محمد سليمان زادة

حسان عزت
شاعر وكاتب سوري

متروا
َ
هيهات أن ّ
ِ
ُم ّروا إذاً على مجوعنا
ِ
أجسادان
ِ
أرواحنا
ولتعربوا من ِ
دمنا
املرو َعة
اكب َّ
الطوفا َن واملر َ
وتشبعوا من قتلِنا
ومن دما ِر شعبنا وأرضنا
--لن تعربوا..
وكل ٍ
ِ
ِ
الرمال والرتاب يف دمائنا
ّ ّ
ذرة من ّ
وكل ِ
لقمة املرا ِر يف حلوقنا
ّ
كل ٍ
وشجرٍة زيتو َن عند اببنا
طفلة
و ُّ
َ
ٍ
وجفنة يف َك ِرمنا
ٍ
ٍ
وبيت
كل
و ُّ
ساحة وحارة ْ
تلعن ُك ْم ،تلعن ُك ْم
ِ
كالعنقاء يف أحالمكم
نظل
ّ
منوت
ال
..
منوت
ُ
ُ
ْ
السؤال
ليس ذلك
نعيش
بل َ
كي َ
منوت ْ
ّإما عه ُدان احلياة
--من خياف من؟
ْ
تلك حكمةٌ الوجود واألبد
وتلك حكمة السالم والغرام
لعاشق الرت ِ
ِ
اب
ويزرع الزيتو َن والرحيا َن واليمام
اخلوف يف قلوبِكم
ُ
ِ
ُّ
كم
وجوه
يف
والذل
ْ
ِ
كم
والعار يف رؤوس ْ
ُ
واملني يف عيونِ
كم
ُ
ْ
مؤب ٌد مستوحش ابل ُك ِ
ره والبهوت
ٌ
ّ
منوت ال منوت
--سبعو َن دهراً ..سنةً ونيّفٍ
حيضنُكم عولَم ُكم بِ ِ
ريع ِه
ْ َ ْ
شنا
وملْ تَعيشوا عي َ
واللجوء
تات
ملْ تَعرفوا ال ّ
ش َ
َ
واخليام
ْ
ـاء يف
ـ
ض
م
والر
د
ـ
ي
واجلل
ـم
ـ
ي
اجلح
ـوا
تعرفـ
ملْ ْ
َ ّ َ
َ
ٍ
صيــف وال شــتاء
والصوان..
واهلالوك
الزوان
َ
ملْ أتكلوا ّ
ّ
ِ
وملْ تناموا مثلَنا يف ال ّدلْف والشقاء
ومن ُذ ِ
الضياع
نكبة
ِ
أحالمنا
نش ّدها
َ
ِ
ِ
ح بيوتنا
نش ّدها مفات َ
ِ
بلهفة احلنني
البيوت وال ّداير
رجع
َ
َسنُ ُ
نقولُا غداً نعو ْد
الزجاج واحلدي َد
ونطحن
َ
ُ
أقوايء كال ّد ْردار
األوالد
وننشئ
َ
َ

وح فلسطني
الر ُ
ّ
واألرض فلسطني
ُ
على ِ
امسها
ِ
وعزها
لعرسها ّ
سنابل اجلنون والفداء
ُ
--الشقاء مثلَنا
عرفتم
فهل
َ
ْ
ُ
وأبسنا
ان
سر
عرفتم
وهل
َ
ْ
ّ
ْ
س ــبعو َن عمـ ـراً س ــنةً وح ـ ِ
ـرب ك ــم ال
ـف ح ـ ٍ
ـرب بع َده ــا
تنته ــي .وأل ـ ُ
بغد ِركم ِ
وغلّ ُك ْم ال تنتهي
منوت كي نعيش
منوت
منوت كي ْ
ال ُ
--ـوش والطاع ــو َن
لتحش ــدوا اجلي ـ َ
ـاد يف
ـ
ق
واألح
ـود
َ
ـب األس ـ َ
واملضبّ ـ َ
ز حو فِك ــم
ولدةٌ
ضنا ّ
فأر ُ
وشعبنا يرمجكم حباصبِ
احلجارة
ِ
األرض
ـدس سـ ـ ّدها العظي ــم ب ــن
والق ـ ُ
والس ــماء
ِ
كم مينع ُك ْم
ّ
يفج يف عيون ْ
مدادها ِ
واألرض يف ِ
تلعنكم
ها
وروح
ُ
ْ
منوت كي نعيش
ُ
ِ
وع ْربدوا
نا
بقتل
ا
إذ
مروا
ً
َ
ّ
--ِ
أجسادان
مروا على
ّ
ِ
مروا على أرواحنا
ّ
مروا على أطفالنا
جبيشكم جحافالً ..قوافالً..
ّ
ِ
للموت والقيامة
سالسالً
ِ
هجمة الكرامة
وقبّةً حاميةً من
كأ ّنا الفناءُ والرجيم واحلتوف
ِ
كم ملوتِنا
كل معجزات ْ
و ْ
ِ
كم أتنتهي
ر
ونص
ْ
ال تنتهي
--املدمرة
لو معجزةُ العوامل
ُ
والعواصف ّ
مــن فوقِنــا ..مــن حتتِنــا ..مــن حولنِــا لــو
ـت ألـ ُ ٍ
ـاء أبم ِركــم
أطبقـ ْ
ـف مســاء ومسـ ْ
األرض بنا
وزلزلت زلزاهلا
ْ
ُ
شنا
نا
ع
ر
وز
نا
ت
بيو
مت
وه ّد
وعي ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
رت ابملر والنري ِ
ان واجلدار
وسو
ّ ْ ّ
وحبران أبمركم
ُ
أرواحنا ُ
ِ
وأمـ ـ ِر م ـ ْـن أطلقك ــم خبطف ــة اجلحي ـ ِـم
والعم ـ ِ
ـاء واخلـ ـراب
متروا
تُرى ّ
مروا إذاً ..هيهيييييييي
ّ
هيهات
َ
متروا.
ْ
لن ّ

شاعر وكاتب سوري

لن أذهب إىل احلرب

حــرب

ســأختلق عش ـرات احلجــج يف كل موعــد

لن أذهب إىل احلرب

معهــا

خدعت مخس نساء مجيالت
ُ

سأقول نسيت

ـت مشــغوالً بصبيـ ٍـة ال تتكــرر ّإل يف
أو كنـ ُ
الــرواايت

وكلهن صدقن أعذاري

قلــت لــكل واحــدة منهــن أنــت جنمــي
الشــاردة

ومرات سأقول

وتركتهن ينتظرن على املواقف

كنت يف الطريق إليك

ومل أحضر

لكنين نسيت مفتاح البيت

قلت هلن أان يف املشفى

عدت مل أر البيت
وملّا ُ
رأيت غرابء يشربون الشاي يف الصالون

وصدقن كالمي

يتفرجون على ألبومات صوران
وسامة ّأمي

وكنت أخوهنن مع حبيبة قدمية
وال واحدة منهن َعلِمت أبنين واقع
يف حب مدينة

جدائل أخيت

أستطيع أن أخدع احلرب
وستصدقين كامر ٍأة واقعة يف احلب

ورأيت مدرعة أمام الباب

سأقول :مريض أان اي حرب

خوذة خلف شبّاك غرفيت

عندي سكر يف القلب

وصمت أيب

القسم الثقافي

لن أذهب إلى الحرب

ورأيت ساعي الربيد يرمي اخليبات

وزائدة يف احلنني

يف صندوق بريدي

ومرارة يف الذاكرة

يف كل موعد سأخذل احلرب

وسيالن يف العينني

خذلت حبيبايت
كما
ُ

عندي زهامير يف العالقات

سأقول هلا أان يف الطريق ِ
إليك

وصداع يف اهلوية

بينما أكون يف احلديقة أأتمل الشقراوات

لذلك لن أذهب للحرب

ومرات أخرى سأقول

لكنين سأتسلى هبا

مل يوقظين رنني املنبه

وسأضحك يف كل مرة وهي تنتظرين

صار ثقيالً نومي منذ أعوام

وأان أحبث عن املربرات

كأن األرض كلها تنام يف رأسي

سأقول سافرت يف رحلة صيد

يف كل مرة سأخدع احلرب

وضعت خلف غزالة يف (آرارات)

عندي آالف املربرات

أو أقول سحبتين مسكة إىل الفرات

سأتركها تنتظرين

جف ألتقطين غراب أبيض
وحني َّ

يف احلديقة العامة خلف متثال احلمداين

أو أقول

وسأراقبها من مبىن الربيد

أمي مريضة وأان يف رحلة البحث

وهي تنتظرين على املقعد

عن الدواء

حىت حيل الظالم

أمي مريضة اي حرب

وحينهــا ســأعرف أن اخلدعــة نصفــي كل

ومل أعثر على الدواء.
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عاصم فرجاني
شاعر وكاتب سوري

مل يعــرف التاريــخ شــعبا» أقــوى وأعظــم مــن الشــعب الفلســطيين .هــذا القــول ألحــد أابطــرة أملانيــا .هــذا
الشــعب الــذي وقــف بوجــه أكــر قــوة اســتعمارية غامشــة يقــاوم الداببــة والطائــرة واملدفــع والبندقيــة جاعــا»
صــدره درعــا» حصينــا .هــذا الشــعب الــذي خذلتــه األمــة الــي ينتمــي إليهــا ويدافــع عــن مقدســاهتا
وكرامتهــا.
حــكام العــرب انئمــون ،كأن فلســطني هــذا اجلــزء الغــايل مــن الوطــن العــريب ال يهــم زعمــاء العــرب ،وابنــاء
فلســطني يقدمــون ابناءهــم يف أتــون املعركــة.
جتمــع شــذاذ األفــاق مــن كل حــدب وصــوب ليؤسسـوا دولــة هلــم وحيققـوا حلمهــم .وإسـرائيل ترفــع علــى
احلديــد قالعهــا وابنــاء فلســطني يرفعــون ابلرفــاة حديــدا.
وهكذا حتققت أماين املستعمر اإلنكليزي الغاشم الذي منح يهودا عطفه وقضى على شعب أمني.
ابعوك اي وطين وابعوا يف ثراك دم الشهيد
وعلى اجلرمية أسدلوا عار اخليانة واجلحود
وهللا لــو متســك العــرب واملســلمون يف بــاد العــامل بقرآهنــم الكـرمي وبتعاليــم نبيهــم ملــا اســتطاعت إسـرائيل
ان أتخــذ شـراً مــن فلســطني.
وحممد شرع هلم سبيل احلق فأضاعوا شرعه السامي فضاعوا
ّ
فشعوب العامل توحد ما بينها وشعبنا على نفسه منقسم.
وطن يعيث به الطغاة كما يعيث به بنوه فسادا وقتال وختريباً.
عاشوا على أشالئه فتقامسوه ومزقوه
ابألمــس فتحـوا العــامل حــى وصلــت جيوشــهم اىل بواتيــه يف فرنســا وأسسـوا دولــة مــن أعظــم الــدول دولــة
األندلــس ولــو قــدر للعــرب إابن احلكــم العباســي أن يضــع املنصــور يــده يف يــد البطــل عبــد الرمحــن الداخــل
(صقــر قريــش) ألصبــح البحــر املتوســط حبــرة عربيــة .ومــن قبــل دوخ ـوا العــامل ببطوالهتــم واهنــارت رومــا
واملدائــن حتــت ضرابهتــم وقضـوا علــى أكــر دولتــن يف ذلــك العصــر دولــة رومــا وفــارس ودانــت الدولتــان
لألمــة العربيــة آنــذاك.
كسرى وقيصر داان يف الوغى ومها ...سيفا إابء لغري العرب ما داان
أيــن حنــن اليــوم مــن الكمــاة الفاحتــن وفرســان الطـراد أمثــال املثــى بــن احلــارث الشــيباين وخالــد بــن الوليــد
وســعد بــن أيب وقــاص وأيب عبيــدة بــن اجلـراح وطــارق بــن زايد وموســى بــن نصــر .هـؤالء القــادة العظــام
الذيــن دوخـوا العــامل ببطوالهتــم وفتوحاهتــم واليــوم أصبــح الوطــن العــريب لقمــة ســائغة ألعــداء العــرب وشــذاذ
اآلفــاق مــن اليهــود واجملــوس الفــرس واملســتعمرين الغربيــن.
هــذا الوطــن العــريب الــذي كان منــارة وكانــت أوراب ودول العــامل ختافــه وحتســب لــه ألــف حســاب أصبــح
اليــوم ممزقـاً يتلقــى الضربــة تلــو الضربــة وأخــذ ينحســر بعــد امتــداده الواســع فأضاعـوا األندلــس عندمــا بــدأ
التفــرق بينهــم وتكالبهــم علــى احلكــم واشــتغاهلم ابمللــذات والنســاء كمــا أضاعـوا فلســطني واســتولت إيـران
علــى األه ـواز واســتوىل اليهــود علــى فلســطني والعــرب يتفرجــون .تســمع منهــم ومــن زعمائهــم جعجعــة
وال تــرى طحنــا.
أبواقهــم امللطخــة ابخلــزي والعــار تســبح خلــف دوالر جديــد .ولقــد عــر عــن وضــع العــرب أصــدق تعبــر
الشــاعر املصــري حممــود غنيــم بقولــه:
اي للعروبة كان الكون مسرحها = فأصبحت تتوارى يف ثناايه
كم صرفتنا يد كنا نصرفها = وابت حيكمنا شعب حكمناه
وسل خلف حبر الروم عن عرب = ابألمس كانوا هنا ما ابهلم اتهوا
وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها = عمن بناه لعل الصخر ينعاه
وطف ببغداد واحبث يف مقابرها = عن امرئ من بين العباس تلقاه
وهنا تتوقد أعصاب اإلنسان العريب وهتيج مشاعره وتعود به الذكرى اىل األمس البعيد.
إين تذكرت والذكرى مؤرقة = جمدا» تليداً أبيدينا أضعناه
وعندمــا دخلــت فرنســا ســوراي جبيوشــها اجلـرارة وأســلحتها احلديثــة بقيــادة اجلنـرال غــورو األعــرج ،وجــاءت
معــه حامــات احلقــد والبغــض للشــعب العــريب املســلم ،نكــز قــر صــاح الديــن األيــويب برجلــه وقــال هــا
قــد عــدان اي صــاح الديــن.
غوروا جتيء صالح الدين منتقما» = مهال» فدنياك أحالم وأوهام
فصــاح الديــن األيــويب رمحــه هللا أوقــف الغــزو األوريب وانتصــر عليهــم انتصــاراً ســاحقاً كأنـّـه وجنــوده
يعنيهــم الشــاعر:
كأنك قائد فيهم هضااب تبعنا اىل الوغى جبال منيعا
وهلل در البطــل قطــز اململوكــي األصيــل الــذي رفــع رايــة الق ـرآن وانتصــر علــى جحافــل املغــول انتصــاراً
ســاحقاً يف معركــة عــن جالــوت وســجل انتصــاره أبحــرف مــن نــور.
الشــعب العــريب اليــوم ينتظــر بفــارغ الصــر ظهــور اثئـ ٍر أو فــارس عــريب أييت أبفــكار صــاح الديــن وإميانــه
وقلبــه ويــؤم الســاح قواضبـاً ورماحــا وحيصــد يهــود البغــي حصــداً وحيــرر القــدس مــن قبضــة التنــن واألفعــى
ومــا النصــر إال مــن عنــد هللا.

َ
ُّ ُ
ُ
شعب الصمود
د .حاتم جوعيه
شاعر وكاتب فلسطيني

ِ
ـام
ب
ُّ
الصم ــود حتيَّـ ـةٌ َو َس ـ ُ
َش ـ ْـع َ
اي أيـَُّه ــا َّ
ـل ذك ـ ُـرهُ
الش ـ ُ
ـعب املبَ َّج ـ ُ
َّ
الش ــهي َد َمآثِـ ًـرا َوَمناقبً ــا
َحيُّ ــوا
ـود ال ــذي َه ـ َـزَم ال ـ َّـر َدى
اي أيـَُّه ــا الطّـ ُ
كافح ــا َوُمناضـ ـاً
ُخ ْ
ضـ َ
ـت احلي ــاةَ ُم ً
ث
ـك ،ابلثـَّـ َـرى ُمتَ َش ــبِّ ٌ
م ــا ال َن َجذعُ ـ َ
َوطري ُقن ــا َو ْع ـ ٌـر نَ ُ
ش ـ ُّـق صعابَــهُ
وده ــا
َوطري ُقن ــا
َأم ـ ٌـم تل ـ ُ
ـوك قيُ َ
ض َّف ـ ِـة الثّكل ــى
اي أهلَن ــا يف ال ّ
ـوم الثَّائري ـ َـن عل ــى األذى
ـوم ي ـ ُ
الي ـ ُ
ِ
ـت ُم َعانقـ ـاً أم ــل األحبَّ ــة..
الي ــوم جئ ـ ُ
ـل غاي ـ ٍـة
ه ــذا الطّري ـ ُـق يظ ـ ُّ
ـل أنـْبَ ـ َ
ِ
ِ
ـت َّ
أن َمص َريُه ـ ْـم
َم ـ ْـن ُمبلِـ ـ ُغ
الفاشس ـ َ
ـل
َس ـ َ
فـَلْيَعلَ ــم احملت ـ ُّ
ـوف ُنيلُ ــهُ
ِ
ـاوض يُرج ـ ُـع احل ـ َّـق ال ــذي
َز َع ُم ــوا التَّف ـ َ
ـض
ق ــد َرَّو َج ـ ْ
ـض .بع ـ ُ
ـت ل ــهُ بع ـ ُ
اي أيـَُّه ــا َّ
ـعب العظي ـ ُـم إىل م ــى
الش ـ ُ
صنيعُ ُه ـ ْـم
ـاء َ
كذبُــوا مب ــا َز َع ُم ــوا َوس ـ َ
ِ
ـاوةٌ»
«أعل ــى عي ــون الثَّائري ـ َـن غش ـ َ
األرض ال ِّد َم ــا
ـلم ح ــى ُتط ـ َـر
ُ
ال س ـ َ
ـلم ح ــى أن يك ــو َن ت ــواز ٌن
ال س ـ َ
ت عل ــى
ـطني املُــى نش ـ َـر ْ
ه ــذي فلس ـ ُ
ِ
ِ
أهليه ــا األابة إىل م ــى
َ
َودم ــاءُ
َش ــعب ُّ ِ
كل مناض ـ ٍـل
َ
الص ُم ــود طري ـ ُـق ِّ
ِ
ِ
وقتام ـ ِـه
ظالم ـ ِـه
لك ـ َّـن بعـ ـ َد
َسـ ـنـَُعاجل الباغ ــي بنض ـ ٍـح ِم ــن َدم
اي أيـَُّه ــا
َّ
الس ـ ُ
ـيف املَُهنَّـ ـ ُد نصل ــهُ
ـت مآث ـ ًـرا
بنضالِ ـ َ
صنع ـ َ
ـك الدَّام ــي َ
وطري ُقن ــا َّ
للش ــمس ِنعبـُُرَه ــا ،ودولـ ـةُ
واألس ــى
َّم
ـذاب امل ـ ُّـر وال ــد ُ
حن ـ ُـن الع ـ ُ
َ
للس ــام َلُـ ْـمِ يَـ ـ ًدا
َولَ َك ـ ْـم َمـ ـ َد ْدان َّ
يف املس ـ ِ
ِ
ـال ال ـ َّـر َدى
ـجد املَح ــزون ق ــد ص ـ َ
يف س ـ ِ
ت
ـاحة احلَـ َـرم الِطَّ ُه ــور تناثـَـ َـر ْ
الش ـ ِ
َّ
ـهيد َوزغـ ـ ِردي
ال تنـ ـ ُديب ُّأم
لـ ِ
ـك م ــن جـ ـراح ِ القل ـ ِ
ـب أحل ــى ابق ـ ٍـة
طف ــل احلج ـ ِ
أروعُ آي ـ ٍـة
ـارة أن ـ َ
ـت َ
َ
ِ
ـرف َم ـ ْـن َم َش ــى
ـ
ش
أ
ـت
ـ
ن
أ
ـارة
ـ
ج
احل
ـل
ُ
َ
طف ـ َ
ـوت جر ِ
ـوت يعل ــو ف ــو َق ص ـ ِ
احن ــا
ال ص ـ َ
للش ـ ِ
اجملـ ـ ُد َّ
ـعب ال ــذي قـََه ـ َـر ال ـ َّـر َدى
ت عل ــى
ـك اجمل ــازر كلُّه ــا ش ــه َد ْ
تل ـ َ
ـام عرينن ــا
ـدر الدني ــا اقتح ـ َ
ل ــن تق ـ َ
ـتنفجر العروب ــة  ُ،غيظُ َه ــا
فغـ ـ ًدا س ـ ُ
َوغـ ـ ًدا َوم ــا أدانهُ ِم ــن عي ــي غـ ـ ًدا
ـدس ُح ـ َّـرةٌ
واملوعـ ـ ُد املَن ُ
شـ ُ
ـود قُـ ٌ

ِ
ِ
ـام
َعج ـ َـز البَي ــا ُن َو َح ــارت األق ـ ُ
ـوام
بـ َ
ـك والكف ــاح تـُـ َـؤَّر ُ
خ األع ـ ُ
ـام
ؤوس َوختش ـ ُـع األفه ـ ُ
ُتْ ـ َـى ال ـ ُّـر ُ
ـول املـَ ـ َدى األيَّ ُم
ت ل ــهُ ط ـ َ
َشـ ـ ِه َد ْ
كأس احلي ـ ِ
ِ
ـاة ُزَؤ ُام
ـقاك م ــن
َو َس ـ َ
ـدام
ـك
م ــا ه ــا َن
عزم ـ َ
دائم ــا مق ـ ُ
ُ
ً
ِ
الس ــام َم ـ َـر ُام
ـرح
َّ
ـعاران ص ـ ُ
َوش ـ ُ
ـل الظُّـ ّـا ُم
َوغـ ـ ًدا ُتَ ـ َّـرُر ..يرح ـ ُ
ـاك ِ
ض ـ َـر ُام
َوغ ـ َّـزَة هاش ــم ٍقل ــي ُهن ـ َ
ـام
نُعل ــي اجلب ـ َ
ـن ..وتـُْرفَ ـ ُـع األع ـ ُ
ام
حت ـ َ
ـت نعل ــي القيـ ـ ُد واحلُـ َّـك ُ
درب النّض ـ ِ
ائم
ـال تعا ُ
ضـ ـ ٌد َو ِو ُ
ُ
َع ِف ــن ..واتريـ ـ ُخ الطّغ ـ ِ
ـام
ـ
ظ
ـاة
ُ
ٌ
ـام
َخبـَـ ًـرا غـ ـ ًدا،
َومآلُــهُ
َلُطَ ـ ُ
ـام
قتل ــوهُ َجه ـ ًـرا ..ب ــل يك ــو ُن س ـ ُ
قي ـ ٍ
ـادة بِو َد َ ٍ
ـام
اع ــة َوكأنـََّه ــا أنع ـ ُ
َ
ِِ
ـام
اء ُوعُوده ـ ْـم َوتُض ـ ُ
جت ــري َور َ
ـام
ضلَّلُ ـ َ
ُه ـ ْـم َ
ـوك َوخاب ــت األوه ـ ُ
ـام»
َوعل ــى ف ــم ِ املُتَ َح ِّرري ـ َـن جل ـ ُ
ـام
َويص ــول يف ه ــذا املـَ ـ َدى ّ
الص َ
مص ـ ُ
قوتـ ـ ِ
ـكام
يف
َّ
ن ..وتع ــدل األح ـ ُ
ِ
انر َّ
ـام
الدُّني ــا َّ
الش ــقاء تُ َس ـ ُ
الس ــناَ ،
ـل م ــن ظمـ ـِإ الطُّغ ـ ِ
ـاة َأو ُام
َويُب ـ ُّ
َ
ـام
ـب َْمـ ـ ُدهُ إي ـ ُ
َ
ـب َعصي ـ ٌ
صع ـ ٌ
ـام
ـ
ح
األ
ـم
ـ
س
وتب
ـى
ـ
ُّج
الد
ـو
ـ
ل
جي
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ـهوة َوعُ ـ َـر ُام
ل ــهُ م ــن د َمن ــا َش ـ َ
ـام
ت املآث ـ َـر أيـَُّه ــا
َّ
ُح ـ ْـز َ
اهلم ـ ُ
واآلكام
ـات
َشـ ـ ِه َد ْ
ـك اهلَضب ـ ُ
ت لـ َ
ُ
ـام
ش ــعبِنا املق ــدام س ـ َ
ـوف تُق ـ ُ
ِ
ـام
هرَه ــا َوهي ـ ُ
حن ـ ُـن احلَمائ ـ ُـم طُ ُ
ِ
ـام
قطعُ ــوا
األايدي وانْطَ ـ َـو ْ
ت أنغ ـ ُ
ِ
ـام
ـرق
ٍ يـ ـ ُد ُّ
ب حَ ـ ُ
ـكل ُمف ـ َ
وب ـ ِّ
ـوام
جثَ ـ ُ
اء ِةُ ..ك ِّد َس ـ ْ
ـت أك ـ ُ
ـث ال ـ َـر َ
ـام
ـرس للكف ــاح يُق ـ ُ
الي ــوم عُ ـ ٌ
لِ َش ـ ِ
ـام
ـال
ـهيد ِك
اإلج ـ ُ
واإلعظ ـ ُ
فأغام ــوا
ـت زانزي ـ َـن العـ ـ َدى
َه َزَم ـ ْ
ُ
ِ
وعل ــى جبـ ـ ِ
ـام
َ
ن اخلالدي ـ َـن ِو َس ـ ُ
ُّ
ـام»
ـوف وكلن ــا
ُخضن ــا احلُت ـ َ
َّ
«قس ـ ُ
ِ
ِ
ام
ـزم كفاح ــه احلُـ َّـك ُ
مل يثـ ـ ِن َع ـ َ
ـف الطّغ ـ ِ
عس ـ ِ
ـاة لِيَ ْخ َس ــإ اإلجـ ـر ُام
َّ
ـام
ـعب
تقه ـ َـر
َّ
ل ــن َ
األيب طَغ ـ ُ
الش ـ َ
ـام
حنق ــا كم ــا
َّ
تتفج ـ ُـر األلغ ـ ُ
ـام
جيلُ ــو الطغ ــاةُ وتُرفَ ـ ُـع األع ـ ُ
ـام
يزه ــو َّ
ُ
الزم ــا ُن َوتُش ــر ُق األنس ـ ُ

د .محمد جمال طحان
كاتب وباحث سوري

سأمر هذا املساء
ّ

يزحف الشو ُق أمامي ،خائفاً ،خيشى اللقاء
مقليت لثغرها
هل تُراها سوف متنح َّ
أم تُراان نلتقي كاألصدقاء؟
***
سأمر هذا املساء
فلتفتحي األشواق ترحاابً
إن أتيتك حامالً مهّي وأضرحة الدماء
ّ
حاويل أن حتضنيين
واغدقي التحنا َن هنراً من عطاء
فأان أعلم ما الذي يعنيه حتنان النساء
من جديد أوجديين
ئب كالسماء
ّ
عمديين ...واشر ّ

ولتنهمر عيناك ابحلب املعبّأ ابللهب
ولتدركي معىن الغضب
حني اجلوانح تشتكي قحط البكاء

الفنان التشكيلي

رشاد مصطفى
يسر عيان
كاتب سوري

يف بيت دمشــقي قدمي استنشــق الفنان التشــكيلي رشــاد مصطفى
أول أنفاســه مــن هــواء املدينــة العريقــة دمشــق يف العــام .1911
كانــت موهبتــه شــيئاً ابرزا مــذ كان طفــا فشــجعته عائلتــه علــى
تطويــر هوايتــه واالســتمرار هبــا .درس الفــن دراســة فرديــة كمــا أنــه
تتلمــذ علــى يــد الفنــان توفيــق طــارق الــذي يعتــر الرائــد األول يف
حركــة التشــكيل الســوري املعاصــر .يعتــر الفنــان رشــاد مصطفــى
مــن مؤسســي أول رابطــة للفنانــن التشــكيليني الســوريني ،حيــث
عمــل دائمـاً منــذ أتسيســها علــى تنظيمهــا واملشــاركة يف معارضهــا
ونشــاطاهتا الثقافيــة املتنوعــة.
أمــا مــن الناحيــة الفنيــة فقــد بقــي الفنــان مصطفــى وفي ـاً ملبــادئ
الرســم والفنــون الــي تلقاهــا علــى يــد أســتاذه توفيــق طــارق ومل خيــرج عنهــا أبــداً يف أعمالــه الــي تنتمــي
للمدرســة الكالســيكية ،عــاجل يف أعمالــه ذات املوضوعــات الــي طاملــا شــغلت الفنانــن الكالســيكيني
متخــذا مــن رســم الطبيعــة والبورتريــه والطبيعــة الصامتــة والعمــارة الدمشــقية مــادة وإطــاراً يعكــس مــن
خاللــه مكنــوانت ذاتــه وأتثرهــا ابلبيئــة اليوميــة احمليطــة .مــن أشــهر أعمالــه وأكثرهــا تعبـرا عــن أســلوبه
الفــي املتميــز لوحــة حتمــل عنــوان (األم) ،التقــط فيهــا مصطفــى املالمــح والتفاصيــل الدقيقــة للوجــه
ـوع فريــد مــن الواقعيــة التســجيلية املتماهيــة ابلتطويــر الضوئــي ليكــون مــن الصعــب علــى
وصاغهــا بنـ ٍ
ٍ
املتلقــي حتديــد فيمــا إذا كان يقــف أمــام عمــل فــي أو صــورة فوتوغرافيــة التقطــت بعدســة مصــور
حمــرف.
كان الفنــان رشــاد عصاميــا صبــورا بتنفيــذ أعمالــه حيــث عــرف إبطالــة الت ــأمل ودراســة التفاصيــل
لتقــدمي كل إحســاس وملمــس وقــوام تســجله عينــه الثاقبــة .كان نشــيطاً يف الوســط الفــي حاض ـرا يف
املشــهد الثقــايف حيــث حــرص علــى املشــاركة يف الكثــر مــن املعــارض اجلماعيــة وإقامــة العديــد مــن
املعــارض الفرديــة .انل وســام االســتحقاق الســوري عــام  .1981رحــل الفنــان رشــاد مصطفــى عــن
عاملنــا عــام  1995لتنتهــي بذلــك جتربــة فنــان رائــد مــن رواد التشــكيل الســوري األوائــل حــاول نقــل
صــورة عاملــه احمليــط بواقعيــة وحيــاد مؤكــداً بذلــك مبــادئ مدرســته الفنيــة الــي انتمــى وأخلــص اليهــا
دائم ـاً.

القسم الثقافي

قصيدة
ّ
غير منتهية باتجاهك

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

وانشري أمساءك احلُسىن
مقليت
يف جرائد ّ
علَّين قد أهتدي

أنسى التعب
***
سأمر هذا املساء
ّ

ضري مفتاح قيدي
حّ

ومناديل الدموع
ّ
ومواقي َد الشتاء
عبئيين ابحملبّة
واملئي اجليب وفاق
***
ٍ
مدماة:
يزحف الشوق على أيد ّ
الذكرايت
َّتزاحم
ُ
وأان أحبث عمن تنتشلين من رجفة اهلاوية
قويل يل
قويل :إين آتيَه
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الكذب عملة العالم
قسم المرأة

إلهام حقي
رئيسة قسم المرأة

املوتــى ال حيكــون قصصـاً وال يتكلمــون!! هــل يشــرح لنــا أحدكــم كيــف عاشـوا
ومــاذا فعلـوا خــال هــذه الســنوات ،ابلنســبة للحيــاة واملمــات؟؟
ألن التاريــخ يكتبــه األقــوايء ،يكتبونــه مبــا يناســب الزعمــاء ،وإن كان بعضــه
صحيحـاً حيــوره مــن أتــى بعــده لصــاحل املختــار ،تصــور قــد يكتــب يومـاً أن الذيــن
هاجــروا مــن ســوراي فــروا بســبب قلــة املــاء!! ،وإن املعتقلــن هــم كان ـوا الســبب
الرئيســي ابنقطــاع املــاء! ،فاعتقلتهــم الدولــة وعذبتهــم بشــى األســاليب ليعرتف ـوا
أيــن خبــأوا املــاء وكيــف حولـوا األهنــار وجففـوا الينابيــع واآلابر! ،ويــررون قتلهــم
لألطفــال أبهنــم امتــداد هل ـؤالء األش ـرار ،أمــا النســاء فقــد أس ـرفوا كث ـراً وســقوها
ألطفاهلــم األب ـرايء.
منــذ صغ ـران قــال لنــا الكبــار إايكــم اإلنصــات للغ ـرابء ،ســيبثون الســموم يف
آذانكــم ويزرعــون العلقــم يف عقولكــم ،مــا تعلمنــاه يف الصغــر مل نســتفد منــه عنــد
الكــر ،عرفنــا أهنــم يعملــون علــى تفرقتنــا وحثنــا علــى البقــاء جبهلنــا وتصديــق
الشــعوذة واخلرافــات ،وأن كل عاداتنــا الســيئة هــي مجيلــة وتـراث ،علينــا احلفــاظ
عليــه مــن الضيــاع ،لنحمــي أنفســنا مــن هــذا الضيــاع فليــس كل مــا ينطــق بــه

التلفــاز أمــر مطــاع ،لننبــذ غــروران ونتكــئ علــى أنفســنا وخنتــار مكاننــا الصحيــح،
ويف األماكــن املخصصــة لنــا ،خنتارهــا حبكمــة فــكل منــا عليــه أن يطالــب مبكانــه
احلقيقــي ،املعلــم بصفــه والفــاح أبرضــه والطبيــب بعيادتــه ،ال وقــت إلهــداره،
لــن نــدع اخلــوف يردعنــا ويلجمنــا بــل يوقظنــا لنــرى مــا يرمســه لنــا القــدر ،األمــر
منــوط مبــدى اســتعدادان هلــذا العمــل ،فالــذكاء هنــا هــو االلتـزام ،نتابــع التنفــس
ونســتمر بــه ابلرغــم مــن كل املشــاعر املؤملــة يف أعماقنــا ،ومــامل تتــم حماولتــه
فليحــاول م ـراراً وتك ـراراً ،إنــه نظــام وإن مل يوجــد ابلبلــدان نظــام!
مثــة زلــة بســيطة بــن الكــوب والشــفة ،قــد تظهــر صــوران للعــامل أبننــا مجيلــون،
لكــن الواقــع ال ،ال يعلمــون مــا بداخلنــا مــن فنــون ،كمــا احلقيقــة ال تبــدو ســيئة
جــداً عندمــا تثملــون! إايكــم ولصــوص احلقــوق فهــم أقــذر أن ـواع اللصــوص،
أصبــح الكــذب عملــة يتداوهلــا العــامل ،إذ ال يوجــد بطــل عمــاق حنــرق األرض
مــن أجلــه ،هــذا الوغــد صنيعــة عــامل كاذب يصنعــون األســلحة مــن لقمــة
عيشــنا وحليــب أطفالنــا ،ليبيعــوه جلالدينــا ويقتلوننــا بــه ويقولــون هــي لعبــة
القــدر ،ويــرددون هــذه ضريبــة احلضــارة ،شــعور غريــب ينتابنــا منكــم ،انفصــال،

قصيدتان
افتخار هديب
شاعرة سورية

 -1ترنيمة املطر
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دافئةٌ ومجيلةٌ
ِ
كفر ٍ
اش وث ٍري
يش الن ِ
من ر ِ
َّعام
ِ
رخامي
كموقد ان ٍر
ٍّ
َّ
َّار َ
داخلَهُ
تتأج ُج النٍ ُ
ِ
حبُل ِم طفلة
تتوسد حجراً يف العراءِ
َّ ُ
شتاء
الفصل
و ُ ٌ
ِ
كقوس قُزٍح
البياض
َ
ُ
ديدنهُ
بلون الفراشاتِ
ِ
تص ِّف ُق أبجنحتِها
بني ِ
ِ
القصب
سوق
َ
هترب بعيدًا
ُ
مر ِ
داتن
تطاردها ُز ُّ
متأللئتان ابلد ِ
ِ
َّهشة
لطفلة بضفائر ذهبيَّةٍ
ٍ
َ
وضحكة تشبه شقشقةَ ِ
ٍ
الضوء
ُ
أَاب َن ال َفج ِر
ِ
كزقزقة عصفوٍر صغ ٍري
يعرف قلبُهُ سوى البياض
مل ْ
ِ
السود
قبل أن َّ
تنقض عليه الغراب ُن ُ
َ
وتفقأَ ِ
عينيه
مرد بري َقه ِ
لألبد
فيفقد ُّ
ُ
الز ُّ ُ ُ
كشعاع الشَّمسِ
ِ
ِ
يف ِ
مدن الض ِ
البعيدة
َّباب

للص ِ
الة
يؤِذّ ُن َّ
ِ
القلوب لدفء النُّوِر
تسجد
ُ
ُ
الربي ِع
أزهار
َّح
وتتفت ُ ُ َّ
ِ
ِ
ياج حبزنٍ
ِّ
الس ِ
تغرُد قـُبـََّرةٌ َ
عند حافَّة ّ
ألقحو ٍ
بعد ٍ
قليل
انة ستكو ُن َ
ِ
غذاء لعصفوٍر سج ٍ
عند انفذة الدَّا ِر
ني َ
ً
وقبل ِ
املغيب األخ ِري
َ
البنفسج
كأزها ِر
ِ
تتمايل يف تواض ٍع
ُ
تنحين ِّ
تكسرها
للر ِ
يح كي ال ُ
قبل األو ِان
َ
تعزف مع الفضاءِ
ُ َِ
حلن الوفاء و ِ
اخللود
َ
وتقطر ابلنَّدى
تزهو
حني ُتلِّل ُنعش ٍ
شهيد
َ ُ َ
وتراف ُقهُ إىل مثواهُ األخ ِري
لتكو َن مساءَ قربه
لمة اللَح ِد الطَّ ِ
وأنيسه يف ظُ ِ
ويلة
ْ
َُ
كخر ٍ
يف ٍ
طويل
تعاقبت ِ
السنو ُن
عليه ُّ
َْ
الفصول
ُ
ونسيْتهُ
تساقطَ ْ
ت أوراقُهُ
ٍ
ِ
َّ
على حافِة أُمنية بيضاءَ
لم
النُ ُ
سغ فيه ُزه ٌد ُ
وح ٌ
ِ
ٍ
يسة
تسكن حمراابً بعيداً
ُ
لق ِّد َ
تؤدي َ
صالتا األخريةَ
ّ
خبشوع
ٍ

انشــقاق ،متــزق احنطــاط ،انتكاســات ،كل هــذه األمــور جعلتنــا نؤمــن ابلفاجعــة
والشــعور املريــر وغليــان الــركان يف العــروق ،أبي حــق يهــدر دم اإلنســان،
وخيتفــي قــوس قــزح ليتـوارى يف غيبوبــة الصقيــع ،حتــت ســحابة كبــرة تتبخــر مبطــر
األلغــام ،فتنــة عصفــت بقلــوب انفطــرت وحلــق املــوت معلن ـاً االنتصــار.
ســاماً علــى مــن صمــت وبداخلــه مــدن مــن الــكالم ،ســاماً علــى مــن ميتلكــون
ب ـراءة القلــوب ،ســاماً علــى مــن فاحــت دمائهــم وغطــت علــى كل الزانبــق
واألزهــار ،احلــزن غطــى اآلهــات املتناثــرة واختنقــت صرخــات الغضــب ،علينــا أن
حنــدث القليــل مــن الضجيــج لنحصــل علــى مــا نريــد ،لــن نســمح أبن يتمكــن منــا
االســتياء وجتافينــا املشــاعر ،لنجــد يقيننــا كمحــار يضــيء الكــون بــكل األلـوان،
جنــوب بــه البحــار ونرتقــي علــى ش ـرفات القمــر ونبحــر يف مراكــب األحــام،
ارحــل أيهــا احلــزن واحنــي اي مســاء لرتفعــي عنــا كل البــاء ،الدنيــا لــن تــدوم
فحياتنــا حلظــة تــرف ،لنتمســك ابحليــاة مــن فــرط روعتهــا فرحيلنــا عنهــا أبكــر
مــن الــازم ،أان عــن نفســي أحــب جنــوم الســماء ورمــال الصحـراء وكل النهــاايت
الســعيدة.

الس ِ
ماء:
لرب َّ
قبل أ ْن ترفع قضيتَها ِّ
َ
عيناك اي وطين!!
َ
امش َّأيمنا !!...
 -2هو ُ
رأيت املوت جيلس على حافة الرصيف
عابساً ..يعقد ما بني حاجبيه
صغار ال يسرت عرينا
وحنن ٌ
إال الزغب الذي مينحنا رغم شحه
نعمة الدفء يف خضم معاركنا
مع أقراننا والطفولة املشتهاة
على جفن احللم الذي يفيض ابألمل
نتداول الضحكات اجمللجلة
ونتسابق على قارعة الطريق
قالت أمي:
«اقذفوه ابلنرد»
«خادعوه»
فال يقرتب من ألعابكم
وال يسرق أايمكم
وحني قذفناه ابلنرد
ألقى عليه وعلينا نظرة حانية
«ابتسم ..مث رحل »!!...
نرد أمي ال يشبه أي نرد آخر
هو أبيض يف كل وجوهه
«مثل قلبها »!!...
ال دوائر سوداء
وال أحالم مسلوبة
ينهض املوت بعد دهر
يستند على عكازه بقسوة
ظهره احملين ال مينحه فرصة
للَّحاق أبحد
يتخبط بشكل عشوائي
يقذف بعكازه هنا وهناك
فإذا أصابت أحدهم
(إبتسم  ..مث انم يف هدوء)
فنضحك حني ذاك
ونلوح له من بعيد !!...

شديدو اهللع حنن اآلن
حنث اخلطى
نلهث فوق حصى الدروب
نتدافع ..حىت انقطاع األنفاس
ابغتتنا عودة املوت
«وقد اشتد ساعده»
«املوت عاد شاابً»
ويلحق ابجلميع
فقدان نرد أمي الناصع البياض
وفقدان معه ذاك األمان
الذي كنا نرتع يف ظالله
والسالم !!...
أايمنا كعجلة (الروليت)
تدور ..وتدور ..بسرعة رهيبة
وأنفاسنا املعلقة عليها
فيما يشبه خماض االحتضار
عيوننا اجلاحظة تبتهل
يف خوف وخشوع
فكلما توقفت حلظة
«انلت واحداً منا»
مقامرة هي حياتنا وأايمنا
وعيوننا معلقة على اجلادة الضيقة
هناك ..حيث حتمل ظباء بيضاء
أرواحاً ما عرفت إال البياض
فتأخذها من معرب النور
حيث الطرق الواسعة
واملروج اخلضراء
إىل الفردوس املوعود
احلياة ترهبنا كثرياً
وحنن على قيد االنتظار
كلما زرعنا غصن زيتون
حطمته عاصفة الرحيل اهلوجاء
ما عاد يرهبنا الرحيل
واملوت ابت حمراابً
«لصالة النجاة واخلالص»

سونيا العلي
كاتبة وصحافية سوري

بقــدم واحــدة وعكازيــن يســر الطفــل أمحــد إىل مدرســته كل يــوم ،أمـاً
ابســتكمال دراســته ،بعــد أن فقــد األمــل ابلعــودة إىل حياتــه الطبيعيــة
واســتعادة قدرتــه علــى املشــي دون عكازيــه ،والركــض واللعــب مثــل
أقرانــه.
الطفــل أمحــد املنحــدر مــن بلــدة جرجنــاز ،هــو أحــد املصابــن يف
إدلــب الذيــن تركــت احلــرب أثرهــا علــى أجســادهم وحياهتــم ،فوجــدوا
أنفســهم ضحيــة لإلمهــال وضعــف الرعايــة الصحيــة ،وغيــاب اجلهــات
الــي تدعمهــم وهتتــم ألجلهــم ،وتتنــوع إصاابهتــم بــن بــر ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ أو
ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﺨﻟﻄﺮﻴﺓ أﻭ الشــلل ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻞ الــوﻇﺎﺋﻒ احليــوﻳﺔ .
أمحــد اخلالــد ( 12عام ـاً) يســتذكر إصابتــه وعــن ذلــك يقــول« :مســع
املعلمــون هديــر طائــرة مروحيــة حــن فتح ـوا ابب املدرســة ،وطلب ـوا منــا
االنصـراف ،فمشــيت مــع جمموعــة مــن زمالئــي يف طريــق منزلنــا ،وفجــأة
مسعنــا صــوت صفــر برميــل متفجــر ،فشــعرت ابخلــوف واالرتبــاك،
وماهــي إال حلظــات حــى ســقط علــى بعــد  20م ـراً تقريب ـاً مــن مــكان
وجــودان ،األمــر الــذي أدى إىل وفــاة اثنــن مــن زمالئــي وتســبب ببــر
قدمــي».
ويشــر أمحــد إىل أنــه نــزح بعــد تلــك احلادثــة مــع أسـرته إىل قريــة ابريشــا
بريــف إدلــب الشــمايل ،ولكــن اإلصابــة قضــت علــى مســتقبله ،مؤكــداً
أنــه اســتطاع احلصــول علــى طــرف صناعــي مــن إحــدى اجلمعيــات
اخلرييــة ،إال أنــه مل يســاعده علــى املشــي ،بســبب ارتفــاع مــكان البــر
وحاجتــه ملفصــل صناعــي ،مل يتمكــن والــده املســن والعاطــل عــن العمــل
مــن أتمــن تكاليفــه.
كمــا يعــاين ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻲﺑ ﺍﺤﻟﺮﺏ مــن الفقــر والنــزوح ،وحمدوديــة
فــرص العمــل ،وعجزهــم عــن إعالــة أســرهم .
عــوض النجــم ( 35عام ـاً) النــازح مــن مدينــة خــان شــيخون ،إىل خميــم
يف بلــدة كللــي بريــف إدلــب الشــمايل ،يشــكو بعــد اإلصابــة مــن عجــزه

عــن العمــل مبهنتــه الســابقة يف البنــاء ،إىل جانــب مــا يقاســيه يف حيــاة
النــزوح والتشـريد ،وعــن ذلــك يقــول إلشـراق« :تعرضــت لشــظية قذيفــة
أصابت عمودي الفقري ،وأدت إلصابيت ابلشــلل ،فأصبحت أســتعني
بكرســي متحــرك يف احلركــة ».
يشــر النجــم إىل أن عجــزه عــن إعالــة أوالده األربعــة هــو أكثــر مــا يؤملــه،
واالعتمــاد علــى عمــل ولديــه البالغــن مــن العمــر  12-10عام ـاً يف
أتمــن متطلبــات املنــزل .ويضيــف النجــم« :تشــكل اإلعاقــة يف ظــل
النــزوح معــاانة مضاعفــة ،حيــث أعيــش يف خميــم عشـوائي وأجــد صعوبــة
كبــرة يف الســر بطرقــات املخيــم الوعــرة ».
وتقــع اإلعاقــة علــى النســاء بشــكل أقســى وأصعــب ،ألن املـرأة تتحمــل
يف احليــاة مســؤوليات كبــرة ،قــد ال تســتطيع النهــوض هبــا مــع وجــود
إعاقــة يف جســدها ،فاملـرأة ليســت مســؤولة عــن نفســها فقــط ،بــل عليهــا
أن تعتــي مبــن حوهلــا مــن أفـراد أسـرهتا.
أم ايمــن ( 31عامـاً) انزحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل مدينــة الــداان،
تعرضــت لإلصابــة بشــظية قذيفــة مــن قبــل حواجــز نظــام األســد اجملــرم
علــى منزهلــا منــذ ســنتني ،مــا ّأدى لبــر يدهــا ،وفقــدان البصــر إبحــدى
عينيهــا وعــن ذلــك تقــول « :أصبحــت فجــأة امـرأة معاقــة ال أمــل لديهــا
يف احليــاة ،أعتمــد علــى اآلخريــن يف تدبــر شــؤون منــزيل ،واالهتمــام
أبطفــايل الثالثــة ».
تؤكــد أم ايمــن أن زوجهــا تعاطــف معهــا يف البدايــة ،مث مــا لبثــت أن
شــعرت بــرود مشــاعره جتاههــا ،ومل تتفاجــأ حــن مسعــت خبــر زواجــه
مــن امـرأة أخــرى ،مؤكــدة أهنــا تركــت منــزل زوجهــا ،وانتقلــت مــع أطفاهلــا
للعيــش يف منــزل أهلهــا ،وتضيــف« :امل ـرأة حــن تتعــرض لإلعاقــة ال
يكفيهــا األمل الــذي تالقيــه فحســب ،بــل تعــاين مــن نظــرة اجملتمــع هلــا،
ابلشــفقة حينـاً والتهميــش أحيــاانً ،وكأهنــا جيــب أن متــوت قبــل أواهنــا أو
تصبــح مثــل أي شــيء جامــد ال دور هلــا يف هــذه احليــاة».

كمــا تواجــه فئــة املبتوريــن مصاعــب وحتــدايت كبــرة للحصــول علــى
األط ـراف الصناعيــة نتيجــة تــرﺍﺟﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺨﻟﺮﻴﻳﺔ ﺍﻟﻲﺘ ﺗﻌﻰﻨ
بشؤوهنم ﺟراءﺀ ﺷﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻤﻟﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻲﺘ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
ف ـؤاد الكيــال( 45عام ـاً) مــن مدينــة إدلــب ،فــي أط ـراف صناعيــة
يتحــدث إلشـراق بقولــه« :يواجــه مصابــو احلــرب مصاعــب مجــة جـراء
قلــة مراكــز األط ـراف الصناعيــة والعــاج الفيزايئــي ونقــص حــاد يف
الك ـوادر الطبيــة املتخصصــة والتجهي ـزات املتطــورة ،ممــا حيــرم الكثرييــن
مــن الشــفاء ،وحيــول العديــد مــن اإلصــاابت إىل إعاقــات دائمــة ».
ويشــر الكيــال إىل أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﺪﺍﺋﻲ ت ـراوح بــن
 800 -500ﺩﻭﻻﺭ أمريكــي ،وهــو مبلــغ كبــر ابلنســبة لألهــايل الذيــن
يعيــش معظمهــم حتــت خــط الفقــر ج ـراء شــح فــرص العمــل وتــردي
األح ـوال املعيشــية .
ويشــر الكيــال إىل حاجــة هــذه الفئــة املهمشــة للرعايــة الصحيــة والتأهيــل
املهــي ،وتدريبهــم علــى أعمــال تكــون وســيلة إعالــة هلــم يف معيشــتهم،
للخــروج مــن عزلتهــم ،ومســاعدهتم ليكون ـوا ك ـوادر فعالــة يف اجملتمــع،
إضافــة إىل دعــم مراكــز األطـراف الصناعيــة والعــاج الفيزايئــي للمصابــن
نتيجة احلاجة املاسة خاصة مع ارتفاع أعداد املصابني ابلفرتة األخرية.
ﻭيشــر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ عــام  2018ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 30
ﺃﻟﻒ ﻣﺼﺎﺏ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ يف ســورية ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﺤﻟﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺧﻠﻔﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﺎﺎﺑﺕ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻤﻟﻠﻴﻮﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
 3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﻣﻨﺬ عــام . 2011
يشــكل اجلرحــى واملصابــون احللقــة األضعــف يف ظــل احلــرب الســورية،
دفع ـوا يف دروهبــا أمثــاانً ابهظــة ،دون أن جيــدوا مــن خيفــف آالمهــم،
ويضمــد جراحهــم ،ليجــدوا أنفســهم جمربيــن علــى حتمــل أوضاعهــم
ومعاانهتــم املضاعفــة .
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مرشح إسرائيل

İsrail’in adayı
إشراق

Amerikan ağı (CNN), 10 Haziran 2000’de suçlunun (Hafız el-Esad) kalp krizi geçirdikten sonra 69 yaşında
öldüğünü duyurdu, ardından haber Fransız Haber Ajansı tarafından bildirildi. Bundan sonra resmi Suriye televizyonu ölümü açıkladı. Halk Meclisi olağanüstü bir oturum düzenledi ve Suriye Anayasası’nın 83. Maddesi bir
sonraki cumhurbaşkanının yaşı ile ilgili olarak (34) yıl olarak değiştirildi, böylece varis Beşar kararı devralabildi
ve değişiklik rekor bir sürede yapıldı. bu iş on beş dakikayı geçmedi.
İsrail, daha önce suçlu Hafız ile işbirliği yaptığını ve sınırlarında sükuneti korumak için varisi ve yeni liderle
işbirliği yapmaya devam edeceğini açıklayan bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Bill Clinton derin üzüntüsünü açıklayarak kendisine duyduğu saygıyı vurguladı ve Dışişleri
Bakanı Madeleine Albright’ı cenazede Amerika’yı temsil etmesi için gönderdi.
Bir elbise ve siyah bir şapka ile geldi ve cesede(cenazeye) baktıktan sonra Beşar Esad ile özel bir görüşme yaptı..
Bundan sonra, akıcı, sakin ve düzenli bir güç aktarımını övdü ve Orta Doğu’daki barış sürecine ilişkin ondan
cesaret verici işaretler gördüğü için Amerika’nın Beşar’a desteğini açıkladı ve Beşar’ın görevini yerine getirmeye hazır olduğunu doğruladı.
Daha sonra ABD Beşar Esad’ın Suriye’de açılmasını ve Ortadoğu’da barışın savunucusu olarak babasının izinden gitmesini istediğini ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için yeni Suriye liderliğiyle birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. .
Albright’ın açıklamaları ve seri katil Beşar ile görüşmesi, sorunun ABD ve dünya tarafından oğlunun desteğiyle
kararlaştırıldığını ve rejimin devam edebilmesi için İsrail ve Amerika’ya sadakat beyan etmesi gerektiğini açığa
çıkaran güçlü bir mesajdır. .
katil Beşar’ı Hafız Esad’ın elçisi olarak görevlendireceğinden emin olana kadar Şam’dan ayrılmadı, çünkü Esad
rejimi Amerikan ve İsrail varlığına Golan işgalinin devamına bağlı. anlaşmaya göre rejim, iktidarda kalmasının
bedeli olarak kararlılık göstererek yanlış direniş politikasını sürdürmek zorunda kaldı.
1967 ‘de “Haziran savaşı” dedikleri savaş geçtikten sonra, Golan’ın Siyonistlere teslim edildiği oyun, Cenevre’de
Clinton ile birkaç saat yalnız görüşme talebinde bulunan hain Hafız Esad tarafından tartışıldı. Bununla birlikte,
Suriye’yi yönetmesi için katil oğlu Beşar’ın elçiliğini de içerecek şekilde kontrat süresini otuz yıl daha uzattı.
Beşar Esad, bölünmesine ek olarak elinde yıkılan, milyonlarca insanı öldüren, tutuklayan, yerinden eden bir
ülkenin cumhurbaşkanlığına tekrar aday göstermiş ve adaylığı İsrail, Amerika ve insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı dünyanın geri kalanı. Ve özgür Suriye halkı, ABD Başkanı Beşar’ın kuzeni ve müttefiki olan işadamı
(Rami Makhlouf)’un Amerikan gazetesine (New York Times) 5/10/2011 verdiği röportajındaki itirafını unutmayacak:
Suriye’de istikrar yoksa İsrail’de istikrarın olması imkansızdır ve bundan sonra ne olacağını garanti edecek bir
kimse veya bir yol yoktur.
İsrail’in resmi İsrail gazetesi (Haaretz) aracılığıyla belirttiği gibi:
- Suriye’deki herhangi bir siyasi değişiklik “İsrail” i zor soru işaretlerinin önüne koyabilir ve Esad’ın iktidarda
kalması İsrail için rahattır.
Bu açıkça, Beşar Esad’ın babası gibi Siyonist bir ajan olduğu ve Esad rejiminin, baba ve oğulun Suriye’yi ortadan kaldırdığını ve İsrail’in arzusunu yerine getirmek için onu yok ettiği anlamına geliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından yapılan seçimlere karşı alaycı ifadeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:
Suriye’de planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri özgür veya adil olmayacak ve herhangi bir meşruiyete sahip
olmayacak ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yönetilen yeni bir anayasaya uygun olmalı ve içeriden de dahil
olmak üzere tüm Suriyeliler bunlara katılabilecektir. Diasporadaki yerinden edilmiş mülteciler ona katılabilir.
ABD, Suriye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tanınması için şartlarını açıkladı:
- Amerika Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi (Linda Thomas Greenfield), ülkesinin Suriye’de 26 Mayıs’ta
yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tanınması için şartlarını açıkladı ve Beşar Esad’ı yeniden
seçti:
- - Suriye’de meşru seçimler, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararınca , yeni bir anayasa altında ve Birleşmiş
Milletler’in gözetiminde, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin katılımıyla yapılan seçimler ve sözde
cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Rejimin gerçekleştermek istediği seçimler, özgür ya da adil olmayacak, aksine
sahte olacak ve Suriye halkını temsil etmeyecektir.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price şunları söyledi:
- Siyasi çözümün şiddete ve Suriye’de istikrarsızlığa yol açan faktörleri ele alması gerektiğine inanıyoruz . Suriye halkının acılarına son vermek için elimizdeki çeşitli araçları kullanacağız.
Eski ABD’nin Suriye ilişkileri elçisi (James Jeffrey) şöyle diyor:
- Amerika Esad’ın “istifa etmesini” değil, davranışını değiştirmesini istiyor
- Birleşmiş Milletler Suriye seçimleriyle ilgili tutumunu açıkladı:
- Birleşmiş Milletler, Suriye’de yapılacak seçimlere katılmadığını açıklayarak 2254 sayılı Güvenlik Konseyi
Kararınca siyasi çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.
Avrupa ülkelerinin temsilcileri Esad’ın seçilmesini reddediyor:
- Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği gerekçesiyle seçimlerden sonra rejimle “normalleşme” yolunu tıkamak
için Fransız gazetesinin taslağını onaylamak ve üzerinde ortak bir tavır almak için Avrupa ülkeleri temsilcileri
tarafından düzenlenen birçok toplantı yapıldı.
- Esad’ın barışçıl halk protestolarına yönelik acımasız baskılarının ateşlediği savaştan on yıl sonra, savaşın
parçaladığı ülke kargaşa içinde kaldı.
- Katıl Esad, İsrail’in tek adayı olduğu için seçimi kazanacak.

69  إن) األمريكيــة وفــاة اجملــرم (حافــظ األســد) عــن عمــر يناهــز. إن. أعلنــت شــبكة (ســي2000 يف العاشــر مــن حزيـران عــام
 وعقــد جملــس. وبعدمهــا أعلــن التلفزيــون الســوري الرمســي الوفــاة، مثًّ نقلــت اخلــر وكالــة األنبــاء الفرنســية،عام ـاً إثــر أزمــة قلبيــة
 كــي يتمكــن،ً) عامـا34( ) مــن الدســتور الســوري حــول ســن الرئيــس القــادم ب83(  ومتَّ تعديــل املــادة،الشــعب جلســة طارئــة
ً وأصــدرت إس ـرائيل بيــاان. ومت التعديــل خــال زمــن قياســي مل يتجــاوز اخلمســة عشــر دقيقــة،الوريــث بشــار مــن اســتالم احلكــم
 ومــع القيــادة اجلديــدة للحفــاظ علــى اهلــدوء، وستســتمر ابلتعــاون مــع وريثــه،وضحــت فيــه أهنــا تعاونــت ســابقاً مــع اجملــرم حافــظ
.علــى حدودهــا
 وأوفــد وزيـرة اخلارجيــة مادلــن أولربايــت لتمثــل،وأعلــن الرئيــس األمريكــي بيــل كلنتــون عــن حزنــه العميــق مشــدداً علــى احرتامــه لــه
ً وبعــد أن ألقــت النظـرة األخــرة علــى اجلثــة عقــدت لقــاء خاصـا، وصلــت وهــي ترتــدي لباسـاً وقبعــة ســوداء.أمريــكا يف اجلنــازة
 وأعلنــت أتييــد أمريــكا لبشــار ألهنــا ملســت منــه، وبعدهــا أشــادت ابالنتقــال الســلس واهلــادئ واملنظــم للســلطة.مــع بشــار األســد
 مثَّ قالــت الـوالايت املتحــدة. وأكــدت أن بشــار مســتعد إلمتــام واجبــه،بـوادر مشــجعة إزاء عمليــة الســام يف الشــرق األوســط
 وجيــب أن نعمــل،تريــد مــن بشــار األســد أن ينفتــح بســوراي وأن يســر علــى خطــى والــده كمدافــع عــن الســام يف الشــرق األوســط
.مــع القيــادة الســورية اجلديــدة مــن أجــل حتقيــق ســام شــامل
، هــي رســالة قويــة توضــح أن األمــر حســم أمريكيـاً وعامليـاً علــى دعــم اإلبــن،تصرحيــات اولربايــت واجتماعهــا مــع الســفاح بشــار
 ومل تغــادر دمشــق إال بعــد أن اطمأنــت علــى تثبيــت الســفاح.وعلــى النظــام إعــان الـوالء إلسـرائيل وأمريــكا مــن أجــل اســتمراره
 ألن النظــام األســدي مرهــون وجــوده أمريكي ـاً واس ـرائيلياً ببقــاء احتــال اجل ـوالن حســب،بشــار خلف ـاً للج ـزار حافــظ األســد
 بعــد انقضــاء زمــن علــى. لذلــك كان علــى النظــام أن يســتمر يف سياســة الصمــود واملقاومــة الكاذبــة مثنـاً لبقائــه يف احلكــم،االتفــاق
 والــذي، املســرحية الــي ســلمت اجل ـوالن خالهلــا للصهاينــة مــن قبــل اخلائــن حافــظ االســد،1967 مــا أمســوه حبــرب حزي ـران
 حيــث انقــش معــه متديــد مــدة العقــد لثالثــن ســنة أخــرى لتشــمل،طلــب االجتمــاع وحيــداً مــع كلينتــون يف جنيــف لعــدة ســاعات
 وقتــل واعتقــل وشـَّـرد، بشــار األســد رشــح نفســه جمــدداً لرائســة بلــد متَّ تدمــره علــى يديــه.توريــث ابنــه الســفاح بشــار حكــم ســوراي
 علــى مــا أقرتفــه، وقبــول ترشــيحه كمكافــأة لــه مــن قبــل إس ـرائيل وأمريــكا وبقيــة دول العــامل،وهجــر املاليــن إضافــة إىل تقســيمه
َّ
.مــن جرائــم ضــد اإلنســانية
 يف مقابلة مع صحيفة،والشــعب الســوري احلر لن ينســى اعرتاف رجل األعمال (رامي خملوف) ابن خال الرئيس بشــار وحليفه
:)2011/5/10 (نيويورك اتميز) األمريكية
 وال توجــد طريقــة وال يوجــد أحــد، إذا مل يكــن هنــاك اســتقرار يف ســوراي فمــن املســتحيل أن يكــون هنــاك اســتقرار يف إسـرائيل.ليضمــن مــا الــذي ســيحصل بعــد
:كما صرحت إسرائيل من خالل صحيفة (هآرتس) اإلسرائيلية الرمسية
 وبقــاء األســد يف احلكــم مريــح، أي تغيــر سياســي يف ســوراي ميكــن أن يضــع «إس ـرائيل» أمــام عالمــات اســتفهام صعبــة وأن نظــام األســد األب واإلبــن أجه ـزا علــى ســوراي، ذاك يعــي وبوضــوح أن بشــار األســد مثــل أبيــه عميــل صهيــوين.إلس ـرائيل
.ودمراهــا تنفيــذاً لرغبــة إس ـرائيل
:تصرحيات خلبية ضد االنتخاابت تصدر من دول العامل
:املتحدث ابسم وزارة اخلارجية األمريكية
 وجيــب أن تكــون وف ًقــا لدســتور، ولــن حتظــى أبيــة شــرعية،انتخــاابت الرائســة يف ســوراي املزمــع إجراؤهــا لــن تكــون حـرة وال نزيهــة
 وميكــن جلميــع الســوريني املشــاركة فيهــا مبــن فيهــم النازحــون داخليًــا والالجئــون يف،جديــد تــدار حتــت إش ـراف األمــم املتحــدة
.دول الشــتات
:الوالايت املتحدة تعلن عن شروطها لالعرتاف ابالنتخاابت الرائسية يف سوراي
 عــن شــروط بالدهــا لالعـراف ابالنتخــاابت،)أعلنــت املندوبــة األمريكيــة الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة (لينــدا تومــاس غرينفيلــد
: إلعــادة انتخــاب بشــار األســد، أاير القــادم يف ســوراي/ مايــو26 الرائســية املزمــع إجراؤهــا يف
 وحتــت، ومبوجــب دســتور جديــد،2254  االنتخــاابت الشــرعية يف ســوراي هــي الــي جتــري وفقـاً لقـرار جملــس األمــن الــدويل رقــم الــي خيطــط النظــام إلجرائهــا، وأن مــا تُســمى ابالنتخــاابت الرائســية، ويشــارك هبــا الالجئــن والنازحــن،إشـراف األمــم املتحــدة
. بــل مزيفــة وال متثــل الشــعب الســوري،لــن تكــون حـرة وال نزيهــة
:وقال املتحدث ابسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس
، والــي تــؤدي إىل عــدم االســتقرار يف ســوراي، نعتقــد أن التس ـوية السياســية جيــب أن تعــاجل العوامــل الــي تــؤدي إىل العنــف،وسنســتخدم جمموعــة متنوعــة مــن األدوات املتاحــة لنــا للضغــط مــن أجــل إهنــاء معــاانة الشــعب الســوري
:املبعوث األمريكي السابق لشؤون سوراي (جيمس جيفري) يقول
.. أمريكا ال تريد من األسد «التنحي» وإمنا تغيري السلوك:األمم املتحدة أعلنت موقفها من االنتخاابت السورية
 مؤكــدة علــى أمهيــة التوصــل إىل حــل سياســي، أعلنــت األمــم املتحــدة أهنــا غــر منخرطــة يف االنتخــاابت املزمــع إجراؤهــا يف ســوراي.”2254“ وف ًقــا لقـرار جملــس األمــن رقــم
:ممثلو الدول األوروبية يرفضون انتخاب األسد
 لقطــع الطريــق علــى، واختــاذ موقــف موحــد منهــا،اجتماعــات عديــدة أجراهــا ممثلــو الــدول األوروبيــة إلقـرار مســودة الورقــة الفرنســية
. اســتناداً إىل خمالفتهــا لقـرار جملــس األمــن،«التطبيــع» مــع النظــام بعــد االنتخــاابت
 ال،بعــد عشــر ســنوات مــن احلــرب الــي أشــعلتها محلــة القمــع الوحشــية الــي شــنها األســد علــى االحتجاجــات الشــعبية الســلمية
.يـزال البلــد الــذي مزقتــه احلــرب يف حالــة اضطـراب
. وسيفوز السفاح األسد ألنه مرشح إسرائيل األوحد-
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Arap seçkinlerinin krizi
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كاتب سوري
Suriyeli Yazar

Bilginin yayılması ve akışıyla rahat bir çağda yaşıyoruz.
Sosyal medya - zaman zaman - sosyal çekişme ve sosyal uyumsuzluğun bir nedeni haline geldi
Her gün bizi her yönden çevreleyen sosyal medyayı takip ediyoruz.
Ve Arap sokağında ve dünyada kaçınılmaz olarak etkili bir gerçeklik haline geldi. Düzenleyici kurumlar tarafından empoze edilen katı gözetim yok olup geçmişte kaldı. Biz, sosyolog Zygmunt
Bauman’ın dediği gibi, yumuşak sansür dönemindeyiz.
Her sabah ve akşam, Arap evinde şiddetli ve iğrenç bir gruplaşma yaşıyoruz ve köprüler kurmak
yerine kalpler, akıllar ve fikirler arasında hendek kazıyoruz ve siyasi anlaşmazlığın kendisi Arap
seçkinlerinin farklılıklarından daha hafif hale geldi. Bununla beraber ! Ne yazık ki, ortak çıkar kaybına sebep oldu. istesek de istemezsek de; Aralarında ırk, dil, din ve tarih gibi pek çok ortak noktaya
sahip olan halklar genellikle birbirlerinden etkilenirler ve aşağı yukarı aynı kaderi paylaşırlar.
Bugün, hayatin genelinde paramparça , faydalanmada darlık ve düşüncesizce bir hayat yaşıyoruz.
Bununla beraber bazılarının halka karşı duran düşman ve katilerin safında bir hayat yaşıyorlar
Al-Kawakibi Al-Halabi’nin bahsettiği gibi: Seçkinler, sıradan insanlara göre olgun kardeşlerdir. Öyleyse elit kesimin birçoğunda olgun düşüncenin kaybını hayal edin.!
Genellikle kültürel eğilim , siyasi olandan daha az serttir. Ve bu, taraflar arasındaki uzlaşma ve yakınlık ayrımıdır, Aksine, politikacıyı, maslahat ve faydalı seçme konusunda baskı yaparak etkiler.
Ancak medya profesyonellerinin, yazarların, gazetecilerin ve sanatçıların ifadelerinden her gün akan
bu büyük sel,Sadece başka bir Arap ülkesiyle siyasi anlaşmazlığı olan bir Arap ülkesine ait bir medya
kuruluşuyla çalışmak için açık bir önyargı duruşlar ve ifadede keskinlik, fısıldama ve alaycı sözler
konuşuyorlar. Siyasi anlaşmazlık, menfaatlerin veya konumların farklı olduğu meselelerde ortaya
çıkar, ancak politik anlaşmazlık, özellikle siyasi gerekliliklerine maslahat ve tutumlara uygun devam etmez ve bu durum özellikle hızlı değişimlerin ve tehditlerin farklı iki siyasi yaklaşım
arasında bir uzlaşmanın oluşmasını sağlar. Halklar bölünmüş durumda kalır. Ve seçkinlerin
derinleştirdiği ihtilaflı meseleler ,ve taraflar arasında köprü kurmayan seçkinlerin , kurbanı olurlar
. Özellikle, bir dizi elitin sosyal medyada, bazen dünyadaki bazı liderlerden daha fazla sayıda Arap
takipçisi var ve insanlar onların yazdıklarını okuyarak onlardan etkileniyorlar.
Seçkinler uyanırsa , halklar da uyanır, ve ne zaman seçkinler çatıştığında halk da çatışır.Ve biz
tökezlemelerin ,kırılmaların ve yenilgilerin çok olduğu bir zamandayız, Bizi pusuda bekleyen
düşmanlar, saldırmak, kemirmek, sömürmek ve kontrol etmek için de çoktur. Bütün bu sefaletin
olduğu bir gerçeklikte - çatışmanın ve yaşamının merkezinde yer alırken - elitlerinin zayıf kararlılık,
bireysel düşünce, bencillik ve keskin etkileşimlerle dolu eğilimler içinde olması uygun değildir.
Siyaset, siyasi gerilimi azaltmanın bir yolu ve siyasi yoldaki çatlağı iyileştirmek için bir baskı yolu
olduğunu iddia ettiğinde seçkinler bir araya gelmek yerine, yakınlık ve iyilik arzusundaki siyasi
konumu teyit etmeye ve derinleştirmeye çalışırlar. Bu, Arapların dediği gibi seçkinlerin, liderliğin
ve Arap süvarilerin ahlakından değildir.Belki bu, düşünce ve davranışta bir uyanış yaratır ve belki
de acılarla olgunlaşmış gençler, bu mırasın değerini ve emanetin boyutununu anlayıp, doğru ve
yararlı bir şekilde hareket etmelidirler. Ahnef, ailesinin kuzenlerinden biri öldürüldüğünde, ölenlerin
annesine kan parası vermeleri, ölenlerin ailelerine başsağlığı ve hayır dilemelerini emrettiği rivayet
edilir. İnsanlar şaşırdılar . Ahnef ise , olanın olduğunu ve önemli olanın bugün yapacağımız şey olduğunu söyledi. Çünkü sürekli kavgalar kimseye fayda sağlamaz, özellikle de olanlar olduktan sonra.
Ancak kavgalar bizi pusuda bekleyenlere fayda sağlar. Biz farklılıkları aşan ve kalpler ile akıllar
arasında köprüler kuran seçkinlere muhtacız, özellikle bizler için, kanayan halklar için . Bir yarayı iyileştirmek, yaralara yaşlanmaktan, çekişmelerden ve küçük şeylerin üzerinde durmaktan daha iyidir.
Çünkü bu kin dostu sevindirmeyen ve düşmanı kızdırmayan kinlerle devam etmekten daha iyidir.
İtibar kazanmak kişisel ve geçicidir, ancak musibet daha büyüktür. Akıl ve stratejik bilinç, küçük
meselelerle ve sınırlı bilinçle meşgul olmaktan - elitlerin durumuna göre- daha iyidir.
Halklarin durumu seçkinlerin durumuna göre şekillenir: Eğer seçkinlerin zihinsel yapısı kalkınma
ve bilince dayalı, halkın zihni de öyle olur. Aksi durumda ise sonuç yıkım ve felaket olur.Akıllı
bir yönetici halkına ancak yükselme ve kurtuluş getirir. Biz, Arap ve Arap olmayanlar olarak...
Birlikte yaşama sanatını güzel bir şekilde öğrenmeli ve kalkınma, yükselme ve medeniyet için bir
köprü inşa etmek için birlikte çalışmalıyız.
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نعيــش يف زمــن ســيولة املعلومــات وتدفقهــا وقــد ابتــت وســائل التواصــل االجتماعــي وســائل للتدابــر والتقاطــع
 كل يــوم نتصفــح فيــه وســائل التواصــل االجتماعــي الــي حتيــط بنــا مــن كل جانــب وقــد،ًاالجتماعــي أحيــاان
 وابتــت الرقابــة الصلبــة الــي كانــت تفرضهــا،أصبحــت واقع ـاً مؤث ـراً يف الشــارع العــريب والعــامل ال منــاص منــه
 ففــي، فنحــن كمــا قــال عــامل االجتمــاع زيغمونــت ابومــان يف زمــن الرقابــة الســائلة،األجهــزة الرقابيــة مــن املاضــي
صبــاح ومســاء كل يــوم نعــاين مــن ســيل مــن االصطفافــات املقيتــة احلــادة داخــل البيــت العــريب وحفــر اخلنــادق
 وابت اخلــاف السياســي ذاتــه أخــف مــن خالفــات،بــن القلــوب والعقــول واألفــكار بــدل بنــاء اجلســور
 وشــئنا أم أبينــا فــإن الشــعوب الــي تكثــر بينهــا، إضافــة إىل ضيــاع املصلحــة املشــركة،! لألســف.النخبــة العربيــة
املشــركات مــن العــرق واللغــة والديــن والتاريــخ غالب ـاً مــا تتأثــر ببعضهــا ويكــون هلــا املصــر نفســه س ـواء كان
. ًصعــوداً أو احنــدارا
 إضافــة إىل وقــوف البعــض بصــف،نعيــش اليــوم تشــظي يف احلالــة العامــة وضيــق يف املصلحــة وســوء تقديرهــا
.اخلصــوم والقتلــة الذيــن يقفــون يف مواجهــة رغبــة الشــعوب يف أن حيييـوا حيــاة كاحليــاة فقــط
 فتصــور ضيــاع الرشــد عنــد الكثــر.وكمــا ذكــر الكواكــي احللــي يومـاً أن النخبــة هــم األخــوة الراشــدون للعامــة
!.مــن النخبــة
وعــادة يكــون املنحــى الثقــايف أقــل حــدة مــن السياســي ويكــون هــو هامــش الصلــح واالقـراب بــن األطـراف
بــل يؤثــر ابلسياســي ضغطـاً اجتــاه املصلحــة ومــا هــو مفيــد
لكــن هــذا الســيل الكبــر مــن الكــم الــذي يتدفــق يومي ـاً مــن عبــارات اإلعالميــن والكتّــاب والصحفيــن
والفنانــن يُظهــرون مواقــف مســبقة واضحــة وحـ ّدة يف التعبــر واهلمــز واللمــز داخــل البيــت العــريب جملــرد العمــل
 واخلــاف السياســي أمــر حاصــل، بوســيلة إعــام تتبــع دولــة عربيــة هلــا خــاف سياســي مــع دولــة عربيــة أخــرى
عندمــا ختتلــف املصــاحل أو املواقــف لكــن اخلــاف السياســي ال يــدوم وفــق مقتضيــات املتغ ـرات السياســية
واملصــاحل واملواقــف الســيما يف زمــن التســارع والتهديــدات الــي قــد تفــرض واقــع سياســي فيــه توافــق سياســي
ـذره وال تبــي اجلســور
ّ تعمــق اخلنــادق واخلــاف وجتـ
ّ كبــر بــن املختلفــن وتبقــى الشــعوب منقســمة ضحيــة خنــب
 والســيما أعــداد مــن النخــب حتظــى بكــم مــن املتابعــن العــرب يف مواقــع التواصــل االجتماعــي،بــن األطـراف
.يفوقــون أحيــاانً بعــض الزعمــاء يف العــامل والنــاس تقـرأ هلــم يوميـاً مــا يكتبــون وتتأثــر هبــم
 وحنــن يف زمــن ملــيء،عندمــا ترتقــى النخــب ترتقــي الشــعوب وعندمــا تتنــازع النخــب تتقاتــل الشــعوب
 واألعــداء الذيــن يرتبصــون بنــا الدوائــر ُكثــر،ابالنتكاســات واالنكســارات واهلزائــم والكثــر مــن التحــدايت
 وال يليــق يف واقــع بــكل هــذا البــؤس،ًمــن أجــل االنقضــاض والنهــش والقضــم واالســتغالل والســيطرة أيض ـا
وهــو يف قطــب الص ـراع ورحــاه أن تكــون خنبــه بعزميــة مســرحية وتفكــر فــردي وبتوجهــات مليئــة ابألاننيــة
 وعوض ـاً مــن أن تتالقــى النخــب عندمــا تتنــازع السياســة لتكــون طريق ـاً لتخفيــف التوتــر،والتجــاذابت احلــادة
 فتتحــول النخــب إىل أتكيــد،السياســي ومســار ضاغــط علــى املســار السياســي مــن أجــل رأب الصــدع
 وهــذه ليســت أخالقيــات النخبــة،وتعميــق املوقــف السياســي رغبــة مبقربــة وحظــوة لــدى القيــادات السياســية
، فلعـ ّـل هــذا خيلــق صحــوة يف التفكــر والســلوك،والقيــادة وأخالقيــات الفروســية العربيــة كمــا يســميها العــرب
ولعــل الشــباب الذيــن ينضجــون مــن رحــم املعــاانة أن يدركـوا حجــم الرتكــة واألمانــة ويعملــون بطريقــة صحيحــة
 يـُـروى أنــه عندمــا جــاءت عائلــة األحنــف مــن أبنــاء عمــه وقــد قُتــل أحدهــم فأمرهــم بتقــدمي الديــة ألم،ومفيــدة
 فاســتغرب النــاس فقــال إن مــا حصــل قــد حصــل،القتيــل وإقامــة العـزاء الواحــد واإلحســان إىل ذوي املغــدور
 لكــن التشــاحن يفيــد، فالتشــاجر املســتمر لــن يفيــد أحــد الســيما قــد وقــع مــا وقــع،واملهــم ماحنــن فاعلــون اليــوم
 وحنــن أحــوج مــا نكــون إىل خنــب تعلــو فــوق اخلالفــات وتبــي جســوراً بــن القلــوب والعقــول، املرتبصــن بنــا
 والرتفــع عــن، فمــداواة اجلــرح خــر مــن نــكأ اجلـراح وســيل الرتاشــق والتجــاذب،الســيما حنــن الشــعوب النازفــة
.صغائــر األمــور خــر مــن املضــي يف أحقــاد ال تسـ ُّـر صديــق وال تغيــظ عــدو
 والعقــل والوعــي االسـراتيجي أكــر بكثــر مــن الوعــي احملــدود،فاحلظــوة واملكرمــة فرديــة قصــرة لكــن البــاء كبــر
 وحــال الشــعوب وفــق حــال النخــب مــن عقــول بنــاءة هنضويــة واعيــة أو عقــول ه ّدامــة،املنشــغل بصغــار األمــور
 وينبغــي كشــعوب عربيــة وغــر عربيــة نعيــش معـاً أن، وال عاقــل حكــم يرتضــي لقومــه إال الرفعــة والفــاح،كارثيــة
.نتقــن فــن العيــش معـاً ونبــي جســوراً للنهضــة والرفعــة واحلضــارة الــي بقــي منهــا اإلرث فقــط
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متامــا كمــا االعتــداءات
هــا هــو عــدوان إس ـرائيلي علــى غــزة ينتهــي جمـ ً
ـددا مــن خــال وقــف إطــاق النــار .و ً
الســابقة يف الســنوات الســابقة شــهدت غــزة ماليــن الــدوالرات مــن الدمــار ،فضـ ًـا عــن اخلســائر البش ـرية،
وقصــف مراكــز املؤسســات اإلعالميــة ،وقصــف العديــد مــن النقــاط االس ـراتيجية ابلنســبة للفلســطينيني.
فرحــا هبــذا
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الفلســطينيني اعتــروا وقــف إطــاق النــار «نصـًـرا» ،ونزلـوا إىل الشـوارع ً
اإلعــان ،ليــس فقــط يف غــزة ،بــل انطلقــت احتفــاالت يف أجـزاء كثــرة حــول العــامل.
قــد يطـرأ السـؤال التــايل علــى مــن يتابــع األحــداث مــن اخلــارج ،أي مــن بعيــد ،ليقــول« :العــدوان اإلسـرائيلي علــى
يومــا مــا .إال أنــه مــن غــر املفهــوم؛ هــو
وحتمــا كان ســينتهي ً
غــزة كان مــن الواضــح أنــه لــن يــدوم إىل مــا ال هنايــةً ،
انتصارا؟».
مباذا حيتفل الفلســطينيون ابلضبط على الرغم من كل هذه اخلســائر والضحااي؟ ما الذي يســمونه ً
مــن أجــل اإلجابــة علــى ذلــك وف ًقــا للحقائــق علــى األرض ،ينبغــي إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى نفســية شــعب
يقبــع حتــت االحتــال.
إن غزة ختضع حلصار بري وجوي وحبري منذ العام  .2007وإن هذه السياســة الوحشــية اليت تتبعها إسـرائيل
جتـّـر النــاس حنــو التــآكل .ومل يبــق شــيء ميكــن أن خيســره ســكان غــزة .ولذلــك فــا فــرق بــن قتــل النــاس بشــكل
بطــيء عــر احلصــار ،أو قتلهــم بســرعة مــن خــال إلقــاء القنابــل فوقهــم .عــاوة علــى ذلــك ،يعتــر الطريــق الثــاين
ـهيدا».
مبثابــة «حــظ» ألنــه يعــي مــوت اإلنســان «شـ ً
ال بــد أنكــم شــاهدمت ومسعتــم مــا قالــه الفلســطيين الغـزاوي أنــس ايزجــي ،الــذي فقــد خطيبتــه طبيبــة األســنان،
شــيماء أبــو عــوف .حينمــا كان أنــس الشــاب يدفــن خطيبتــه الشــهيدة ،كان يقــول «أنــت يف حــال أفضــل مــن
حــايل .ســتكونني ملكــة احلــورايت» .أصابــت كلماتــه اجلميــع حبــرة كبــرة.
هذه احلالة النفسية هلذا الشعب.
ومــن انحيــة أخــرى ،هنــاك الصواريــخ الــي كانــت تســقط مــن غــزة علــى اجلانــب اإلسـرائيلي احملتــل بطبيعــة احلــال
مــن قبــل إسـرائيل ،حيــث اعتــرت هــذه الصواريــخ نصـًـرا ومكســبًا ضــد االحتــال ،ليــس فقــط ابلنســبة لفلســطني
احملتلــة ،بــل يف ســائر مناطــق العــامل اإلســامي.
وس ـواء تلــك الصواريــخ الصغــرة كانــت تتســبب بضــرر أم ال ،فــإن الــروح املعنويــة الــي أعطتهــا للفلســطينيني،
واخلــوف الــذي زرعتــه يف قلــوب اإلسـرائيليني ،كانــت مــن أهــم احلــكاايت والتطــورات يف األايم القليلــة الفائتــة.
اضحــا.
ولذلــك فــإن مــا جــرى يف نظــر الفلســطينيني يعتــر «نصـ ًـرا» و ً
أيضــا إىل هــذه األراضــي الــي حتتلهــا إس ـرائيل
أيضــا ،جيــب النظــر مــن عــن الفلســطينيني ً
هنــاك شــيء مهــم ً
اليــوم ،حيــث كانــت يف يــوم مــا وطــن فلســطني األصيــل وســتبقى .لكــن شــاءت الظــروف ليُنتــزع هــذا الوطــن
مــن أيديهــم بســبب االحتــال ،وحيملـوا ذاكرهتــم فــوق ظهورهــم ،ويذهبـوا حنــو املنفــى كالجئــن يف مناطــق خمتلفــة
حــول العــامل.
واآلن مــع كل صــاروخ يســقط مــن غــزة حنــو اجلانــب اإلس ـرائيلي احملتــل ،ابت اليهــود هــم مــن يفــرون حنــو
املالجــئ .بينمــا يؤكــد الفلســطينيون هلــؤالء احملتلــن «اغتصبتــم هــذه املناطــق ابلقــوة ،ولــذا لــن تشــعروا ابلراحــة
فيهــا».
ـوزا يف الثمانــن مــن عمرهــا ،وهــي تشــاهد أخبــار ســقوط الصواريــخ علــى املناطــق احملتلــة عــر
لقــد شــاهدت عجـ ً
التلفزيــون ،كانــت تقــف وهتتــف ابالســم األصلــي ابلعربيــة ال العربيــة ،لــكل بلــدة ومنطقــة مــن هــذه املناطــق،
وتســرد ذكرايهتــا هنــا وهنــاك.
ابإلصافــة لــكل ذلــك ،فــإن التداعيــات السياســية للص ـراع واالعتــداءات اإلس ـرائيلية املســتمرة علــى األراضــي
الفلســطينية منــذ ح ـوايل شــهر ،كانــت مدهشــة للغايــة.
بــدأت محــاس إبطــاق الصواريــخ مــن غــزة حنــو إس ـرائيل ًّردا علــى العــدوان اإلس ـرائيلي علــى القــدس واملســجد
األقصــى ،وكأهنــا توجــه رســالة واضحــة للفاعلــن السياســيني الفلســطينيني يف الداخــل ،وكذلــك للعــامل العــريب،
تقــول هلــم فيهــا «أان موجــودة».
ميكــن القــول أن جــزءًا مــن صواريــخ محــاس ســقطت يف الواقــع علــى مقــر اإلدارة الفلســطينية يف رام هللا ابلضفــة
الغربيــة ،ولقــد أصيــب جـراء تلــك الصواريــخ حممــود عبــاس وفريقــه أبكــر اجلــروح خــال ذلــك.
منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار فــإن الفلســطينيني تلهــج ألســنتهم بشــعار واحــد هــو «انتصــرت املقاومــة» .ويف
الوقت ذاته ميكن أن تفهم هذه اجلملة ابختصار على أن «محاس انتصرت» .ألن اسم التنظيم الذي أتسس
خــال االنتفاضــة األوىل عــام  1987هــو اختصــار لعبــارة «حركــة املقاومــة اإلســامية».
كان جــزء كبــر مــن الــدول العربيــة يرغــب أو أيمــل علــى األقــل يف القضــاء علــى محــاس إن أمكــن .لكــن هــذا مل
حيــدث .ومــن جهــة أخــرى ،بــدأت إيـران الــي تســتخدم القضيــة الفلســطينية غطــاء لسياســتها الطائفيــة ،بنســب
انتصــار غــزة هلــا ،وذلــك مــن خــال دعمهــا اجلزئــي حلركــة محــاس.
ولذلــك قــد تتعلــم مــن هــذا الــدرس بعــض الــدول القويــة يف العــامل العــريب واإلســامي ،ممــن ختلــى عــن حركــة محــاس
فرعــا مــن مجاعــة اإلخـوان املســلمني ،وتركهــا حتــت رمحــة إيـران.
الــي تعتــر ً
ختامــا ،حنــن علــى أعتــاب مرحلــة ســوف تزيــد فيهــا حــدة االنتقــادات املوجهــة لرئيــس وزراء االحتــال اإلسـرائيلي
ً
بنيامــن نتنياهــو علــى صعيــد السياســة الداخلية.
علــى ســبيل املثــال بــدأت العديــد مــن الصحــف تتحــدث عــن األحــداث األخــرة بقــوة ،حيــث عنونــت
«جورســليم بوســت» خربهــا الرئيســي ب ـ «إسـرائيل قبلــت وقــف إطــاق النــار» ،وخـ ًـرا آخــر بعنـوان «أال ميكــن
هزميــة محــاس؟».
مــا يشــر بوضــوح إىل أن السياســة الداخليــة لالحتــال ســتكون مشــغولة ابآلاثر متعــددة اجلوانــب للهجــوم
األخــر علــى غــزة.

İsrail’in Gazze’ye bir saldırısı daha ateşkesle sona erdi. Önceki yıllarda yaşanan
benzer saldırılar gibi Gazze’de milyonlarca dolarlık yıkım meydana geldi, can
kayıpları yaşandı, medya kuruluşlarının merkezleri bombalandı, Filistinliler
açısından stratejik önemdeki birçok nokta İsrail tarafından vuruldu. Buna rağmen,
ateşkesi “zafer” olarak yorumlayan Filistinliler, kararın açıklanmasından itibaren sokaklarda –yalnızca Gazze’de değil; dünyanın birçok yerinde– kutlamalara
başladı. Hadiseleri dışarıdan izleyenlerin aklına şu soru gelebilir: “İsrail’in Gazze
saldırısı zaten sonsuza kadar devam etmeyecek, günün birinde elbette bitecekti.
Bunca hasara ve kayba rağmen, Filistinliler tam olarak neyi kutluyor? Zafer ded”?ikleri şey nedir
Cevabı sahadaki gerçeklere uygun biçimde verebilmek için, işgal altında yaşayan
bir halkın psikolojisine yakından bakmak gerekir.
Gazze, 2007’den bu yana havadan, karadan ve denizden abluka altında. İsrail’in
uyguladığı bu vahşi siyaset, insanları tükenişe sürüklemiş durumda. Gazzelilerin
kaybedecek bir şeyi kalmamış. İsrail’in, halkı ablukayla yavaş yavaş öldürmesiyle,
tepelerine bomba yağdırarak hızlıca öldürmesi arasında bir fark görülmüyor. Hatta
ikincisi, şehadet yolunu açtığı için “şans” olarak da telakki ediliyor. Diş doktoru
nişanlısı Şeymâ Ebû Avf’ın kaybını metanetle karşılayan Gazzeli Enes Yazici’nin
söylediklerini mutlaka izlemişsinizdir. Şeymâ’yı kendi elleriyle defneden Enes,
ona “Sen benden daha iyi durumdasın. Sen hurilerin kraliçesi olacaksın” derken,
herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte ortalama psikoloji bu.
Öte yandan, Gazze’den İsrail tarafına düşen her bir roket, yalnızca Filistin topraklarında değil, İslâm dünyasının her yerinde işgale karşı önemli bir kazanım olarak
değerlendirildi. O minicik roketler herhangi bir zarar versin veya vermesin, Filistinlilere kazandırdığı moral ve İsraillilere yaşattığı korku, şu birkaç günlük sürecin
en önemli anekdotlarındandı. Filistinlilerin gözünden bakınca, bu açık bir “zafer”.
Yine Filistinlilerin durduğu yerden görünen manzara şu: Bugün İsrail’in kurulduğu
topraklar, vaktiyle Filistinlilerin vatanıydı. İşgalle o vatan ellerinden alındı ve herkes hatıralarını sırtına yüklenip farklı bölgelere mülteci olarak sürgüne gitti. Gazze’den İsrail tarafına düşen her bir roketle Yahudiler sığınaklara kaçışırken, Filistinliler “Buraları elimizden zorla aldınız, siz de rahat edemeyeceksiniz” diyordu.
80’lerinde bir teyze gördüm. Televizyonda İsrail’e düşen roketlerle ilgili haberleri
izlerken, ayağa kalkmış, her bir şehir ve kasaba isminin Arapçasını etrafındakilere
söylüyor, oralardaki hatıraları aktarıyordu.
Tüm bunların yanında, Filistin topraklarında yaklaşık bir aydır yaşanan gerilimin
ve İsrail saldırılarının, siyasî sonuçları da çok çarpıcı:
Hamas, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’daki İsrail saldırganlığına tepki olarak Gazze’den
İsrail’e roket atmaya başlamakla, Filistin iç siyasî aktörlerine ve Arap dünyasına
“Ben de varım” demiş oldu. İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin engelleyemediği az sayıda Hamas roketi, aslında esas olarak Batı Şeria’nın Râmallah
kentindeki Filistin yönetiminin merkez karargâhına düşüyordu. Süreçte en büyük
yaralardan biri, Mahmud Abbas ve ekibi aldı.
Başlığa çıkardığım “mukâveme” kelimesi, Arapçada “direniş” anlamına geliyor.
Ateşkesin ilânından bu yana, Filistinlilerin dilinde aynı slogan var: “Direniş kazandı.” Ancak “Direniş kazandı” cümlesi, rahatlıkla “Hamas kazandı” olarak da anlaşılıyor. Çünkü 1987’deki Birinci İntifada sırasında kurulan örgütün ismi, “İslâmî
Direniş Hareketi” tamlamasının kısaltmasından oluşuyor.
Arap dünyasındaki devletlerin önemli bir kesimi, “Hamas’ın mümkünse yok
edilmesini” umuyordu. Bu olmadı. Filistin meselesini mezhepçi politikalarına kılıf
olarak kullanan İran ise, Hamas’a verdiği cüz’î destek üzerinden “Gazze zaferi”ni
kendi hanesine yazmak için hazırlıklara çoktan başladı. Hamas gibi Müslüman
Kardeşler Teşkilâtı kökenli bir hareketi yüzüstü bırakarak İran’ın insafına ve tesirine terk eden Arap ve İslâm dünyasının bazı muktedir ülkeleri, yaşananlardan belki
bazı dersler çıkarır.
Ve son olarak, İsrail iç siyasetinde de Başbakan Benyamin Netanyahu’ya yönelik
eleştirilerin daha da artacağı bir süreç başlıyor. The Jerusalem Post gazetesinin “İsrail, ateşkesi kabul etti” manşetinin hemen üstündeki haberlerden birinin başlığı
şöyleydi: “Hamas yenilemez mi?” Görünen o ki, Gazze saldırısının İsrail iç siyasetine çok yönlü etkilerini uzun süre konuşacağız.

لماذا وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لقبول وقف إطالق النار؟

?İsrail neden ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı
Yasin Aktay
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

مــع إعــان وقــف إطــاق النــار أمــس اجلمعــة توقفــت االعتــداءات الــي بدأهتــا دولــة االحتــال اإلرهابيــة إسـرائيل علــى غـزة منــذ شــهر
ـهيدا ،بينهــم أكثــر مــن  65طفـ ًـا ،و 39امـرأة ،و 17عجـ ًـوزا ،فضـ ًـا
رمضــان وتصاعــدت بشــكل سـريع ،متســببة أبكثــر مــن  230شـ ً
عــن  1760جرحيًــا.
منــذ بــدء اهلجمــات علــى غـزة ،كان رئيــس وزراء دولــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو قــد رفــض دعـوات مصــر لوقــف إطــاق النــار .ألنــه
كان يعتقــد مثــل كل مـرة أنــه أمــام فرصــة مثينــة لتوجيــه ضربــة قاتلــة لغـزة الــي يعتقــد أن مركــز املقاومــة حمصــور فيهــا فحســب .كان يظــن يف
البدايــة أنــه قــادر علــى التوصــل لنتيجــة مرضيــة لذلــك مــن خــال القصــف الوحشــي والرببــري .لكنــه يف هنايــة املطــاف وجــد نفســه أمــام
مقاومــة مل حيســب هلــا حسـ ًـاب .وهــي أن غـزة مل تعــد مركــز املقاومــة الوحيــد فحســب.
لقــد وجــدت إسـرائيل نفســها هــذه املـرة أمــام روح مقاومــة جديــدة «تنبعــث» مــن داخــل مــا يســمى «عــرب  ،»1948الذيــن كان يُعتقــد
أهنــم ابتـوا بعيديــن عــن القضيــة الفلســطينية األم حبكــم أهنــم مواطنــون إسـرائيليون .نقــول «روح تنبعــث» ألنــه كان يُعتقــد أن روح املقاومــة
لــدى هـؤالء الفلســطينيني قــد ماتــت ،ال ســيما يف اجليــل اجلديــد.
عــاوة علــى ذلــك ،ابت مــن املالحــظ أن الغضــب الناجــم عــن إعــان القــدس عاصمــة إلس ـرائيل ،تزامنًــا مــع عمليــات التطبيــع الــي
أبرمتهــا بعــض الــدول العربيــة ،أحــدث وعيًــا قـ ًّـوي ابهلويــة الفلســطينية ال ســيما علــى صعيــد اجليــل اجلديــد مــن الشــباب.
إن بــروز هــذه الشـرحية الــي تشــكل  %20مــن جممــوع نفــوس دولــة االحتــال إسـرائيل ،كمركــز جديــد للمقاومــة يف هــذه املرحلــة ،يشــر
إىل هتديــد حقيقــي إبمكانــه أن يشــل النظــام األمــي أبكملــه الــذي ترتبــع فوقــه إسـرائيل إىل اآلن .ولقــد جتلــى خــوف إسـرائيل مــن هــذه
ادعــا
احلالــة الــي ابتــت تواجههــا ألول مـرة ،مــن خــال قصفهــا اهلمجــي والعنيــف الــذي نفذتــه علــى غــوة ،علــى أمــل أن يشـ ّكل هلــا ر ً
هلــذا الوضــع الغريــب الــذي وجــدت نفســها أمامــه.
وابلطبــع يبقــى اخلطــر األكــر واألهــم ابلنســبة إلسـرائيل هــو البعــد املتزايــد للمقاومــة الــي واجهتهــا مــن «غـزة» والــي ال شــك أهنــا كانــت
مفاجــأة غــر متوقعــة .حيــث أن صواريــخ محــاس الــي كانــت يف املاضــي جمــرد هتديــد بســيط للمناطــق احلدوديــة مــع غـزة ،وبشــكل غــر
حمـ ّدد لألهــداف ،ابتــت اآلن تصــل إىل كل جــزء مــن األراضــي احملتلــة بطريقــة أكثــر تركيـ ًـزا وتصويبًــا إىل حــد مــا .ولقــد نتــج عــن ذلــك
أن نظــام «القبــة احلديديــة» الــي كانــت تصــوره إسـرائيل علــى أنــه أســطورة خارقــة ،حتــول بفعــل هــذه الصواريــخ إىل مصفــاة فحســب.
حىت وقت قريب ،كانت غزة عرضة للهجمات اإلسرائيلية أحادية األجانب فقط.
اضحــا يف الســابق أن الصواريــخ الــي كانــت تطلقهــا محــاس وتتخــذ منهــا إس ـرائيل ذريعــة الرتــكاب اجملــازر كمــا اليــوم ،مل تكــن
كان و ً
ـاحا
تشــكل قــوة ردع أو دفــاع .أمــا اليــوم فــإن غـزة علــى الرغــم مــن أهنــا ال متلــك نظــام دفــاع ضــد الضـرابت اجلويــة ،فإهنــا ابتــت متتلــك سـ ً
ميكــن أن تـ ّـرد بــه علــى هجمــات إسـرائيل.
ـذرع بســبب حقيقــي يهددهــا تتخــذ منــه تربيـ ًـرا أمــام العــامل هلجماهتــا الرببريــة.
وبنــاء علــى ذلــك رمبــا ابت إبمــكان إسـرائيل هــذه املـرة التـ ّ
ـذرا يف هجماهتــا بفعــل قــوة الــردع اجلديــدة املتطــورة .مبعــى
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لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ابت مــن املالحــظ أن إسـرائيل
ً
إقدامــا علــى ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية ،لكــن
آخــر ،حينمــا كانــت غـزة ال متتلــك قــوة ردع قويــة ،كانــت إسـرائيل أكثــر ً
حــن وجــود مقاومــة رادعــة وقــوة انتقــام ،فــإن إسـرائيل تتحــول فجــأة لدولــة حمبــة للســام والتهدئــة.
أيضــا إلس ـرائيل ،فهــو التصــورات الســلبية الــي بــدأت يف ال ـرأي العــام الــدويل بشــكل
أمــا العامــل الثالــث الــذي ابت يشــكل قــوة ردع ً
قــوي ضــد إس ـرائيل ولصــاحل فلســطني.
لقــد رمسنــا يف الســابق صــورة متشــائمة حــول عــامل قابــع حتــت احتــال الصهيونيــة عليــه أن يتســامح مــع جرائــم إسـرائيل ضــد اإلنســانية.
إال أننــا ذكـران حينئــذ أنــه تزامنًــا مــع هــذه الصــورة القامتــة فــإن هنــاك «قــوة خــاص» ســتبدأ ابلظهــور حلظــة مــا.
ويف احلقيقــة علينــا أن نقــول ،أبنــه علــى الرغــم مــن أن الـوالايت املتحــدة وبعــض الزعمــاء األوروبيــن يــررون جرائــم إسـرائيل ضــد اإلنســانية
أبهنــا تنــدرج حتــت نطــاق «حــق إسـرائيل يف الدفــاع عــن النفــس» ،ففــي املقابــل هنــاك أصـوات ضمــر حــي بــدأت ترتفــع بشــدة حنــو العــامل
مــن داخــل الـوالايت املتحــدة ذاهتــا ،علــى مســتوى أعضــاء الكونغــرس والسياســيني واألكادمييــن واملنظمــات غــر احلكوميــة ،ضــد ظلــم
إسـرائيل غــر املســبوق وأكاذيبهــا .وإن هــذا املســتوى يعتــر واعـ ًـدا ومليئًــا ابألمــل يف احلقيقــة.
عرضــا جديـ ًـدا للتهدئــة مــن قبــل مصــر الــي عرضــت ذلــك ًأول ورفضتــه
ونتيجــة هلــذا الوضــع اجلديــد ،كانــت إسـرائيل تنتظــر بفــارغ الصــر ً
إسـرائيل .ويف النهايــة ،انصاعــت إسـرائيل لوقــف إطــاق النــار وقبلــت بــه حيــث رأتــه فرصــة اثنيــة ،إثــر مبــادرة لوقــف إطــاق النــار مــن
مصــر وقطــر والـوالايت املتحــدة.
اضحــا للجانــب الفلســطيين علــى الرغــم مــن مجيــع اخلســائر الــي وقعــت .وإن هــذا النصــر أرغــم إسـرائيل
لقــد جتلــى ذلــك ابعتبــاره نصـًـرا و ً
علــى الرتاجــع عــن اعتداءاهتــا حبــق املســجد األقصــى ،وممارســاهتا حنــو بنــاء مزيــد مــن املســتوطنات اجلديــدة ،كمــا حطّــم هــذا النصــر يف
الوقــت ذاتــه كل األســاطري الــي ّروجتهــا عــن قوهتــا الدفاعيــة إىل اآلن.
نظــام الدفــاع اجلــوي األســطوري الــذي ّروجــت لــه أبنــه ال ميكــن اخرتاقــه وجتــاوزه ،كاد أن يتحــول إىل زوبعــة بفعــل صواريــخ عــز الديــن
القســام ،ولقــد رأت إسـرائيل نفســها والعــامل كلــه أن هــذا النظــام مل يوفــر إلسـرائيل احلمايــة الــي تـ ّـروج هلــا.
لقــد أعطــى هــذا الواقــع اجلديــد مؤشـًـرا إن إسـرائيل مــن اآلن فصاعـ ًـدا ،لــن متضــي بســهولة كمــا الســابق يف سياســاهتا التوســعية الــي كانــت
تتجاهــل هبــا العــامل دون اكـراث .فضـ ًـا عــن أن اعتداءاهتــا ذاهتــا ســامهت بتشــكيل حمــاور مقاومــة جديــدة وصلبــة للغايــة داخــل إسـرائيل
وعلــى مســتوى العــامل أبسـره ،فضـ ًـا عــن املقاومــة املوجــودة يف غـزة حــى اآلن.
إضافــة لذلــك ،فــإن االتصــاالت والتحــركات الدبلوماســية املكثفــة الــي يقــوم هبــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ،منــذ األايم األخــرة
تبشــر ببنــاء عــامل جديــد .لكــن دعـوان نتحــدث عــن ذلــك الح ًقــا.
مــن شــهر رمضــانّ ،
أمــا وصــف اخلارجيــة األمريكيــة النتقــادات الرئيــس أردوغــان للعــدوان اإلسـرائيلي ،أبنــه ينــدرج حتــت «معــاداة الســامية» ،فهــو يف الواقــع
أيضــا.
يؤكــد حقيقــة ذكرانهــا ســاب ًقا؛ وهــي أن الـوالايت املتحــدة ابلفعــل تقبــع حتــت االحتــال الصهيــوين ً
إن أردوغــان مل يهاجــم اليهوديــة وال اليهــود حبــد ذاهتــم ،بــل هاجــم اجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي ارتكبــت حبــق األطفــال واملدنيــن .لكــن
نســأل؛ أليــس اخلطــأ مــن األســاس هــو قيــام ه ـؤالء فـ ًـورا برفــع بطاقــة «معــاداة الســامية أو اليهوديــة» بوجــه مــن ينتقــد قتــل األطفــال؟
أليــس اخلطــأ مــن األســاس هــو مســاواة اليهوديــة جبرائــم قتــل األطفــال ،والدفــاع عــن اجملرمــن ابســم اليهوديــة؟ أال يعتــر ذلــك حبــد ذاتــه
معــاداة لليهوديــة؟

İşgalci terör devleti İsrail’in Ramazan ayında başlattığı ve hızla tırmandırdığı saldırıları dün itibariyle Gazze’de 65’i çocuk, 39’u kadın, 17’si yaşlı toplam 230 şehit ve 1760 yaralı bıraktıktan sonra varılan ateşkesle
şimdilik sona erdi. Ateşkes konusunda Gazze saldırılarının daha başından itibaren Mısır’dan gelen çağrıları
İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu reddetmişti. Çünkü her zaman yaptığı gibi bu olayları da direnişin
merkezi olduğunu düşündüğü Gazze’ye bu sefer ölümcül bir darbe vurmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. İşin başında büyük bir öfkeyle ve barbarca bir tamahkarlıkla sonuca gidebileceğini düşünüyordu.
Ancak karşısına hiç hesaplayamadığı bir direniş çıktı. Önce direnişin tek merkezinin artık Gazze olmadığı
gerçeğiyle karşılaştı.
İsrail’in “1948 Arapları” diye bilinen ve İsrail vatandaşı olduğu için Filistin davasına nispeten soğuk veya
uzak davranan Filistinlilerin içinde adeta “hortlayan” yeni bir direniş ruhuyla karşılaştı. “Hortlayan” diyoruz
çünkü bu Filistinliler arasında direniş ruhunun ölmüş olduğu ve özellikle yeni kuşaklarının artık kendileri
açısından tamamen kazanılmış olduğu zannediliyordu.
Oysa Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi süreci ve Arap dünyasından yana yaşanan İsrail ile
normalleşme sürecinin yol açtığı öfke bu yeni nesil gençler arasında bile çok daha güçlü bir kimlik bilincini uyandırmıştı. İsrail’in toplam nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan bu kesimin bu süreçte yeni bir direniş
merkezi olarak ortaya çıkması İsrail’in şimdiye kadar kendi adına biriktirdiği bütün güvenlik sistemini felç
edebilecek ciddi bir tehlikenin sinyalini çaldı. Bu durumla ilk defa karşılaşan İsrail için Gazze saldırılarında
sergilediği orantısız şiddeti belirlediği hedeflere kadar sürdürmekten caydıran tehlike oluşturdu. Tabi bu
tehlikeden daha da önemlisi ve fiili olanı Gazze cihetinden karşılaştığı ve kendisi için sürpriz sayılabilecek
direnişin artan boyutu. Şimdiye kadar sadece İsrail sınırının yakınlarını ve hedefsiz bir biçimde tehdit eden
Hamas’ın ilkel roketlerinin menzilini şimdi İsrail’in her noktasını ve nispeten çok daha odaklı vuracak şekilde uzattığı görüldü. Bunu yaparken İsrail’in dillere destan “demir kubbe” savunma sistemini adeta kevgire
dönüştürdüğü görülüyor.
Gazze şimdiye kadar İsrail’in tek taraflı saldırılarına karşı tamamen savunmasızdı.
Attığı ve İsrail saldırılarının dünyaya anlattığı bahanesini oluşturan meşhur roketlerinin hiçbir savunma
sağlamadığı ortadaydı. Oysa şimdi belki yine İsrail’in hava saldırılarına karşı bir savunmadan yoksun, ama
karşılık verebileceği bir silahı var. Belki bu sefer İsrail’in dünyaya kendi barbarca saldırılarını anlatmak
için gerçek bir sebebi var. Ancak görüldüğü gibi bu sebep ortaya çıktığında İsrail de saldırılarında artık
biraz daha dikkatli davranmak zorunda kalıyor. Karşı tarafta bir caydırıcı güç olmadığı durumda İsrail’in
tam bir insanlık suçu ve katliam makinasına döndüğü çok açık. Oysa karşısında bir direniş ve kendisine de
misilleme yapabilecek bir güç olduğunda İsrail bir anda barışsever hale geliyor. Doğrusu İsrail’i bu sefer
caydıran üçüncü bir faktör de uluslararası kamuoyunda daha önce İsrail aleyhine ve Filistin lehine oluşmaya
başlayan olumsuz algılar. Daha önce biz İsrail’in bütün insanlık suçlarını hoşgören, Siyonizm işgali altında
bir dünyaya dair karamsar bir tablo çizmiştik. Ancak o karanlık tablonun aynı zamanda kurtarıcı gücün
tezahür etmeye başlayacağı bir an olduğunu da eklemiştik. Gerçekten de İsrail’in bütün insanlık suçlarını
bile “İsrail’in savunma hakkı” kapsamında değerlendiren ABD ve bazı Avrupa liderlerine mukabil, yine
bizzat ABD’nin içinden, Kongre üyelerinden, siyasetçilerden, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinden
İsrail’in görülmemiş haksızlığını, yalanlarını dünyaya haykıran vicdan sesleri yükselmeye başladı. Bu
düzey gerçekten umut verici oldu. Tam da bu yeni durum karşısında aslında İsrail Mısır’ın ilk teklifinin yine
Mısır’dan veya başka bir ülkeden tekrar edilmesini bekledi. Nihayetinde Mısır, Katar ve ABD girişimiyle
yeni bir ateşkes çağrısını İsrail adeta bir fırsat olarak değerlendirerek ateşkesi kabul etti.
Doğal olarak bu, bütün kayıplarına rağmen Filistin tarafında açık bir zafer olarak değerlendirildi. Bu zafer,
İsrail’e hem Mescid-i Aksa saldırılarından hem de yeni yerleşim yeri açmakla ilgili uygulamalarından geri
adım attırdı hem de şimdiye kadar kendi gücüne dair yaydığı bütün efsaneleri çökertmiş oldu. Aşılmaz-delinmez diye dillere destan hava savunma sistemi İzzettin Kassam füzeleri tarafından adeta kevgire döndü, İsrail’e iddia ettiği korumayı sağlamadığını hem kendisi hem de bütün dünya görmüş oldu. Bu olay İsrail için
bundan sonra dünyayı hiç dikkate almayan yayılmacı politikaların eskisi kadar kolay olmayacağının işareti
oldu. Bu saldırıları dolayısıyla karşısında şimdiye kadar Gazze’de konuşlanmış olan direnişin yanında hem
kendi içinde hem de bütün dünyada yeni ve çok ciddi direniş eksenleri oluşmuş oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan’ın son günlerinden itibaren yürüttüğü yoğun diplomatik trafik
yeni bir dünyanın inşasını müjdeliyor. Buna sonra ayrıca değinelim. Ancak Erdoğan’ın İsrail saldırganlığına
yönelttiği eleştirilerin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından antisemitizm olarak nitelenmesi her zaman söylediğimiz, ABD’nin zaten siyonizmin işgali altında olduğu gerçeğini sadece teyit eden bir hezeyan. Eleştirilen
Yahudiler veya Yahudilik değil ki, eleştirilen çocukların hayatına mal olan insanlık suçları. Asıl buna karşı
hemen Yahudi düşmanlığı kartını ileri sürenler, çocuk katilliğini Yahudilikle özdeşleştirmek, bu katliamlara
Yahudilik adına sahiplenmek gibi büyük bir hata işlemiş olmuyorlar mı? Asıl Yahudi düşmanlığı bu değil
?midir
Meral Akşener’in Netanyahu’yu eleştirmek için Erdoğan’la karşılaştırması ise bu mantığın başka türlü bir
tezahürü. İsrail’in katliamlarını meşrulaştırmanın ve ona hizmet etmenin bundan daha iyi bir yolu olamazdı
doğrusu.
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نتنياهو الذي أزعج إدارة بايدن

Biden yönetimini asıl zora düşüren Netanyahu
برهان الدين دوران

BURHANETTİN DURAN
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

كانــت إدارة ابيــدن قــد بــدأت بدايــة ســيئة للعالقــات الرتكيــة األمريكيــة مــن خــال وصفهــا أحــداث عــام 1915
أبهنــا “إابدة مجاعيــة”.
كمــا مثــل االهتــام الفاضــح – حتــت عنـوان “اللغــة املعاديــة للســامية”  -مــن قبــل وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ضــد
الرئيــس أردوغــان اإلشــكالية الثانيــة الــي اختــذت قبــل اجتمــاع الزعيمــن يف يونيــو .و كانــت مــن بــن العواصــم الغربيــة
الــي وصلــت إىل مســتوى “اهلـراء” يف انتقادهــا تركيــا جتــاه حقــوق غــر املســلمني والالجئــن .وهكــذا مــرة أخــرى
أعلنــت أبن أردوغــان معــاد للســامية.
امسحـوا يل أن أذكركــم أبن أردوغــان هــو الــذي اختــذ قـرارات ثوريــة مثــل إعــادة املــال الوقفــي إىل غــر املســلمني ،
بينمــا فعلــت الــدول املعنيــة مثــل اليــوانن خــاف ذلــك .ولقــد ميــز بعنايــة ودقــة بــن اضطهــاد الصهيونيــة ونظــام الفصــل
العنصــري و بــن اليهــود وذلــك مــن أجــل جتنــب أدىن ازدراء لليهــود يف تركيــا.
لقــد صــرح م ـر ًارا وتك ـر ًارا بصــوت عـ ٍـال أنــه ال مــكان ملعــاداة الســامية يف العــامل اإلســامي وأن ذلــك ال يعــدو أن
يكــون مرضــا غربيــا.
يف واقــع األمــر  ،كشــف رد فعــل اجلاليــة اليهوديــة الرتكيــة عــن مــدى ضعــف االهتــام الــذي وجهتــه واشــنطن“ :إنــه أمــر
غــر عــادل ومــن املخجــل للغايــة االدعــاء أبن الرئيــس أردوغــان معــاد لليهــود .بــل علــى العكــس مــن ذلــك  ،فقــد كان
وداعمــا لليهــود .مشــجعا لنــا “ .لكــن هــذه احلساســية لــن متنــع أردوغــان مــن دعــم القضيــة الفلســطينية.
دائمــا بنّــاء ً
ً
بــل علــى العكــس مــن ذلــك  ،مل يــردد أردوغــان يف املطالبــة ابلوقــوف اىل جانــب قضيــة القــدس واملســجد األقصــى
 ،حــى يف عهــد ترامــب عندمــا كانــت العالقــات بينهمــا جيـ ًـدة.
لقــد عــارض سياســة نتنياهــو التوســعية يف أعلــى مســتوايهتا .و هــذه احلقائــق جــد واضحــة  ،غــر أن البيــان عبــارة
“غــر عــادل للغايــة” مرتبطــة ابنتقــاد إدارة ابيــدن ألردوغــان إثــر إدانتــه ل(إس ـرائيل) ،وتذكــر ال ـوالايت املتحــدة
مبســؤولياهتا.
ومــع ذلــك  ،كان رئيــس الــوزراء اإلس ـرائيلي نتنياهــو هــو الــذي أبقــى البيــت األبيــض بعيــدا عــن قضيــة فلســطني
والقــدس  ،و مل يكــن يريــد ألمريــكا أن تتدخــل مشــاكل الشــرق األوســط.
عندمــا واجــه نتنياهــو خط ـرا يف تشــكيل احلكومــة  ،حـ ّـول ملــف القــدس واملســجد األقصــى إىل ص ـراع ســاخن
عــر طــرد وإجــاء العائــات الفلســطينية مــن منازهلــم يف حــي الشــيخ جـراح .مــع أن الواقــع يقــول  :أن واشــنطن
كانــت علــى علــم ابألزمــة القادمــة.
مل تكن اســتفزازات نتنياهو جمرد بداية حرب جديدة على غزة .بل كشــف أن خطاب “حقوق اإلنســان” إلدارة
ابيــدن أفلــس وفقــد مصداقيتــه علــى عتبــات قضيــة القــدس.
يتعــن علــى إدارة ابيــدن الــي ختلفــت – اآلن -أن تفعــل شــيئًا حيــال القضيــة الفلســطينية.ذلك أن ن التعبــر
عــن وجهــة نظرهــا يف حــل “الدولتــن” ال يــرر وقــوف واشــنطن إىل جانــب االضطهــاد اإلسـرائيلي.وال يكفــي اجبــار
نتنياهــو علــى وقــف اطــاق النــار .بــل جيــب اختــاذ خطـوات إجيابيــة جديــدة حلمايــة الفلســطينيني.
أفيون السياسة
كان الشــذوذ اآلخــر أيضــا  -يف األايم األخــرة -هــو مقارنــة اكشــينار رئيســة حــزب االحســان( )ipأردوغــان
بنتنياهــو .مــن الواضــح أن هــذا التشــبيه  ،الــذي ال ميكــن تفســره أبي شــكل مــن األشــكال  ،هــو النقطــة األساســية
بؤســا علــى مناهضــة أردوغــان.
واملثــال األكثــر ً
كنا نعرف موقف املعارضة “ ،دعوان ننسب مسؤولية أي سلبية إىل أردوغان”.
لكــن احلديــث عــن نتنياهــو وعــن أردوغــان  -الــذي يبــذل أكثــر اجلهــود الدبلوماســية فاعليــة ضــد املذابــح اإلسـرائيلية
يف القــدس وغــزة  -بنفــس الدرجــة  ،هــو “مرحلــة جديــدة مــن اهلــذاين السياســي “.
أكشــنر  ،اليــي مل تتحــدث عــن اقرتاحهــا إبعطــاء الــوزارة حلــزب الشــعوب الدميقراطــي  ،تشــعر ابلــدوار مــن األفيــون
ـان لــدى املعارضــة .إنــه نــوع مــن جرعــة زائــدة .أعــي ب ـ “األفيــون السياســي” أننــا
السياســي الــذي أصبــح إدمـ ً
“ســنفعل أي شــيء لإلطاحــة أبردوغــان”.
فبــدالً مــن انتقادهــا نظــام الفصــل العنصــري يف قضيــة القــدس واإلشــارة إىل أن نتنياهــو يرتكــب جرميــة حــرب  ،هتاجــم
أردوغــان مــرة أخــرى.
إن معارضة أردوغان ال ختفي العيوب واحلساابت املشبوهة املعقدة يف نظر األمة.

Biden yönetimi 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyerek Türk-Amerikan ilişkileri için kötü bir
başlangıç yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal “antisemitik dil” suçlaması, iki
liderin haziran görüşmesi öncesi atılan ikinci sorunlu adım.
Batı başkentlerinden Türkiye’ye yöneltilen eleştirilerde “zırva” düzeyine ulaşanlar arasında gayrimüslimlerin hakları ve mülteciler konuları bulunuyor. Yine Erdoğan’ı Yahudi düşmanı ilan etmek de öyle.
Hatırlatayım, Yunanistan gibi ilgili ülkeler aksini yaparken gayrimüslimlere vakıf mallarının iadesi gibi
devrimsel kararları alan Erdoğan oldu. Türkiye’deki Yahudilere en küçük bir saygısızlık yapılmaması için
siyonizmin, apartheid rejiminin zulmü ile Yahudileri birbirinden dikkatlice ayırdı.
İslam dünyasında antisemitizmin yerinin olmadığını, Batı’ya ait bir hastalık olduğunu defalarca en yüksek
sesle ifade etti.
Nitekim Türk Yahudi Toplumu’ndan verilen tepki, Washington’ın suçlamasının ne kadar sakil olduğunu
ortaya koydu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır.
Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur.” İşte bu hassasiyet
Erdoğan’ın Filistin meselesine destek vermesine engel değil.
Aksine Erdoğan, arasının iyi olduğu Trump döneminde bile Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına sahip çıkmaktan geri durmadı.
Netanyahu’nun aşırı yayılmacı politikasına en üst perdeden karşı çıktı.
Bu gerçekler ortadayken “çok haksız” söz konusu açıklamanın, Biden yönetiminin Erdoğan’ın İsrail zulmünü eleştirmesi ve ABD’nin sorumluluğunu hatırlatmasıyla alakalı olduğu aşikâr.
Ancak Ortadoğu’nun sorunlarıyla uğraşmak istemeyen Beyaz Saray’ı Filistin ve Kudüs gündemi ile
meşgul eden İsrail Başbakanı Netanyahu oldu.
Hükümet kurması tehlikeye girince Netanyahu, Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinli aileleri evlerinden çıkartarak Kudüs ve Mescid-i Aksa dosyasını sıcak çatışmaya çevirdi. Aslında Washington da gelen
krizden haberdardı. Netanyahu’nun provokasyonu yeni bir Gazze savaşı çıkarmakla kalmadı.
Biden yönetiminin “insan hakları” söyleminin Kudüs meselesinde iflas ettiğini ortaya koydu.
Obama yönetiminin de gerisinde kalan Biden, artık Filistin meselesinde bir şeyler yapmak durumunda.
“İki devletli” çözüm görüşünü ifade etmek Washington’ın İsrail zulmüne seyirci kalmasını meşrulaştıramaz.
Netanyahu’yu ateşkese zorlamak yeterli değil.
Filistinlileri korumak için yeni olumlu adımlar atılmalı.
SİYASİ AFYON
Son günlerin başka bir anomalisi de İP Genel Başkanı Akşener’in Erdoğan’a Netanyahu benzetmesi yapmasıydı.
Hiçbir şekilde açıklanamayacak bu benzetmenin Erdoğan karşıtlığının dip noktası ve en sefil örneği olduğu açık.
Muhalefetin “her ne olumsuzluk varsa Erdoğan’ın sorumluluğuna bağlayalım” tavrını biliyorduk.
Ancak İsrail’in Kudüs ve Gazze’deki katliamlarına karşı en etkili diplomatik çabayı gösteren Erdoğan’ı
”Netanyahu ile birlikte konuşmak “zırva siyasetinde yeni bir aşama.
HDP’ye bakanlık verme önerisine ses çıkarmayan Akşener’in, muhalefette bağımlılık haline gelen siyasi
afyondan başı dönmüş durumda.
Bir tür aşırı doz kullanım hali.
“Siyasi afyondan” kastım “Erdoğan’ı devirmek için her şeyi yaparız” anlayışıdır.
Kudüs örneğinde apartheid rejimini eleştirmek ve Netanyahu’nun savaş suçu işlediğine dikkat çekmek
yerine yine Erdoğan’a saldırmaktır.
Erdoğan karşıtlığı milletin gözünde ayıpları, çetrefilli hesapları örtmez.

