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أردوغان يؤكد حشد كافة اإلمكانات للسيطرة على حرائق الغابات
أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أن الدولــة حشــدت كافــة 
وإخمادهــا  البــالد  فــي  الغابــات  حرائــق  علــى  للســيطرة  إمكاناتهــا 

بشــكل كامــل.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarının kontrol 
altına alınması için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının 
kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için 
devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin 
kucağına atmayız

Kıbrıs ziyaretinin ardından havaalanında gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların, 
katillerin kucağına atılmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede iktidarda olduğumuz 
sürece, bize sığınan Allah’ın kullarını katillerin kucağına atmayız.” 
ifadelerini kullandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer gönüllü 
değilse, hele hele mülteci bir de sığınma talebinde bulunmuşsa, 
belki onu sen kabul etmek zorunda kalacaksın” diye ekledi. 

تعهــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أبن تركيــا لــن تلقــي ابلالجئــني الســوريني يف 
أحضــان »القتلــة«، مــا دام ابلســلطة يف البــالد. وقــال أردوغــان: »مــا دمنــا يف الســلطة هبــذا 
البلــد فلــن نلقــي بعبــاد هللا الذيــن جلــؤوا إلينــا يف أحضــان القتلــة«. وأضــاف: »ال ميكــن فعــل 
ذلــك )ترحيــل الالجئــني الســوريني( إذا مل يكــن طوعــا، وخاصــة إذا كان الالجــئ قــد تقــدم 

بطلــب احلصــول علــى اللجــوء، فإنــه يتعــني قبولــه«.

عهد أردوغان: لن نلقي بالالجئين السوريين في أحضان القتلة

24

من الذي 
يضع »بقاء« 
تركيا محل 
تساؤل؟

برهان الدين دوران  

ما هي صلة 
الوصل بين 
كليجدار أوغلو 
واألسد؟

ياسين اكتاي

23

هؤالء 
»السوريون«!

طه كلينتش

22



2

H
aber İstasyonu

ي
صد اإلخبار

المر

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’deki ekonomik durumun “aşırı derecede zor” 
olduğunu belirterek, “Suriye’de 10 kişiden 9’u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, “Terörün kökü kazıp sınırlarımız 
güvence altına alınana kadar mücadelemizin devam edeceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın” dedi. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki Türk askerinin 
şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısından sonra bir tweet yayınladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Hak tarafından düzenlenen bir 
basın toplantısında, Suriye’nin kuzeybatısında siviller için “artan bir risk” oluşturan şiddetin 
artırmasıyla ilgili “ciddi endişelerini” dile getirdi. Hak, “Devam eden çatışmalar son haftalarda 
çok sayıda kadın ve çocuk da dahil olmak üzere düzinelerce sivili öldürdü ve yaraladı” dedi.

Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, rejim güçleri 
ve Rusya’nın 1,5 ayda yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 66 sivilin 29’unun 
çocuk, 10’unun kadın ve 5’inin de insani yardım görevlisi olduğunu bildirdi.

صــرح مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص لســوراي بيدرســن أن الوضــع االقتصــادي يف ســوراي »صعــب 
للغايــة« وقــال »9 مــن كل 10 أشــخاص يف ســوراي يعيشــون يف فقــر«. 

قــال رئيــس دائــرة االتصــال ابلرائســة الرتكيــة فخــر الديــن ألطــون، إنــه »ال ينبغــي ألحــد أن يســاوره الشــك يف 
أن نضالنــا سيســتمر حــى اجتثــاث جــذور اإلرهــاب وأتمــني حــدودان«. جــاء ذلــك يف تغريــدة لــه، تعليقــا علــى 

اهلجــوم اإلرهــايب الــذي أســفر عــن استشــهاد جنديــني تركيــني مبنطقــة عمليــة »درع الفــرات«، مشــايل ســوراي.

أعربــت األمــم املتحــدة، عــن »القلــق البالــغ« إزاء تصاعــد العنــف يف مشــال غــريب ســوراي والــذي يشــكل »خطــرا متزايــدا« علــى املدنيــني. جــاء 
ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده فرحــان حــق، انئــب املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة.  وقــال حــق: »أســفر القتــال املســتمر عــن 

مقتــل وإصابــة عشــرات املدنيــني يف األســابيع األخــرة، مبــن فيهــم العديــد مــن النســاء واألطفــال«.

قــال حممــد حــالج، منســق االســتجابة للطــوارئ يف ســوراي، إن 66 مدنيــاً قتلــوا يف اهلجمــات الــي نفذهتــا قــوات 
النظــام وروســيا خــالل شــهر ونصــف 29 منهــم أطفــال و 10 نســاء و 5 مــن عمــال اإلغاثــة اإلنســانية. 

مبعوث األمم المتحدة الخاص لسوريا بيدرسن: 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر

الرئاسة التركية: نضالنا مستمر حتى اجتثاث جذور اإلرهاب

قلق أممي إزاء تصاعد العنف شمال غربي سوريا

.
ً
خرق نظام األسد وأنصاره وقف إطالق النار في إدلب 800 مرة على األقل خالل 1.5 شهر ، ما أدى إلى مقتل 66 مدنيا

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de 10 kişiden 9’u 
yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor

CUMHURBAŞKANLIĞI: Mücadelemiz terörün kökleri yok edilene 
kadar devam edecek

BM, Suriye’nin kuzeybatısındaki şiddetin artırmasından endişeleniyor

Esed rejimi ve destekçileri İdlib’de 1,5 ayda ateşkesi en az 800 
kez ihlal ederek 66 sivili öldürdü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Suriye’deki operasyonlarda 320’den fazla silah türünü denediğini 
bildirdi. Şoygu, Rostov-na Donu şehrindeki Rostvertol helikopter fabrikasında  ürettiği helikopterlerden birinin 
Suriye’deki operasyonların sonucunda geliştirildiğine dikkati çeken Şoygu, askeri teknik araçları güvence altına almak 
için uzun menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ve Rusya’nın buna sahip olduğunu ifade etti.

قــال وزيــر الدفــاع الروســي ســرغي شــويغو، إن جيــش بــالده جــرب أكثــر مــن 320 نــوع ســالح خمتلــف خــالل عملياتــه 
يف ســوراي. وأضــاف يف كلمــة لــه، يف شــركة »روســت فرتــول« الروســية لصناعــة املروحيــات، أن األخــرة طــورت إحــدى 
مروحياهتــا نتيجــة العمليــات العســكرية يف ســوراي، وذكــر أن أنظمــة الدفــاع اجلــوي بعيــدة املــدى ضروريــة لتأمــني املركبــات 

الفنيــة العســكرية وأن روســيا متتلكهــا.

وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوع سالح في سوريا 

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye’de 320’den fazla silah test ettiklerini söyledi

Suriye’deki savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Tokyo’da farklı takımlar 
adına yarışacak sporcu kardeşler, oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere 
olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.

اإلخــوة الذيــن اضطــروا ملغــادرة بالدهــم بســبب احلــرب األهليــة يف ســوراي والذيــن سيتنافســون نيابــة عــن الفــرق املختلفــة 
يف طوكيــو، احتضنــوا بعضهــم البعــض يف حفــل افتتــاح األلعــاب مــرة أخــرى، ومنــح مجاهــر الرايضــة روح األوملبيــاد.

لقاء اإلخوة السوريون الذين فصلتهم الحرب في افتتاح األولمبياد
Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyatlarda buluştu
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İzmir’in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda 
Yunanistan unsurlarından Türk karasularına geri itilen ve tekne içerisinde 
mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla 
yakalandı.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı’nda Suriye’nin kuzeyinde, ihtiyaç sahiplerine 
ücretsiz giysi yardımı yapan “Sevgi Mağazalarında” iç savaş mağduru yaklaşık 
100 bin kişiye bayramlık kıyafet ulaştırdı.

Uluslararası boksör Adnan Kaddour, ülkesindeki savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
geldikten sonra yeteneklerini ve uzmanlığını profesyonel oyuncular yaratmak ve onları turnuvalara 
katılmaya hazırlamak için kullanmaya başladı.

Suriye’nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK’lı teröristlerin kontrol 
ettiği bölgede infaz edilen 35 kişinin cesedine ulaşıldı.

مت إنقــاذ 388 الجئًــا ، مت دفعهــم إىل امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة مــن قبــل العناصــر اليواننيــة يف أوقــات خمتلفــة 
وعلقــوا يف القــارب ، قبالــة ســواحل مناطــق ديكيلــي وســفري حســار وفوتشــا وتششــمة يف إزمــر ، ومت 

القبــض علــى شــخصني بتهمــة هتريــب البشــر.

ســلم اهلــالل األمحــر الرتكــي خــالل عيــد األضحــى ، مالبــس حلــوايل 100 ألــف شــخص مــن ضحــااي احلــرب 
يف »متاجــر احملبــة« الــي تقــدم مســاعدات مالبــس جمانيــة للمحتاجــني يف مشــال ســوراي.

بعــد أن فــّر مــن احلــرب يف بــالده، وحــّط رحالــه مــع أســرته يف تركيــا، بــدأ املالكــم الــدويل، الســوري عــدانن قــدور، بتســخر قدراتــه وخرباتــه 
إلنشــاء العبني حمرتفني وإعدادهم للمشــاركة يف البطوالت.

مت العثــور علــى جثــث 35 شــخًصا يف مدينــة عفريــن الســورية مت إعدامهــم يف املنطقــة الــي كانــت تســيطر عليهــا وحــدات 
محايــة الشــعب / حــزب العمــال الكردســتاين قبــل عمليــة غصــن الزيتــون.

إنقاذ 388 طالب لجوء في إزمير

»الهالل التركي« يهدي كسوة العيد لـ 100 ألف طفل سوري بمناسبة عيد األضحى

ر قدراته إلعداد رياضيين محترفين بتركيا
ّ
المالكم السوري »قدور« يسخ

العثور على مقبرة جماعية تتضمن 35 شخصا في عفرين

İzmir’de 388 sığınmacı kurtarıldı

Türk Kızılay Kurban Bayramı’nda Suriye’de çoğunluğu çocuk 100 bin kişiye 
bayramlık kıyafet dağıttı

Suriyeli boksör “Kaddour” Türkiye’de profesyonel sporcular hazırlıyor

Afrin’de 35 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesi, 
Türkiye’den satın almaya başladığı enerji sayesinde kesintisiz elektriğe kavuştu 
ve Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuştuklarından iki katı mutluluk yaşadı.

عاش أهايل مدينة تل أبيض مبنطقة عملية »نبع الســالم« احملررة من اإلرهاب مشايل ســوراي، ســعادة مضاعفة 
حبصوهلــم علــى الكهــرابء جبهــود تركيــا قبــل عيــد األضحى.

بكهرباء من تركيا.. »تل أبيض« السورية تعيش فرحتين باألضحى

“Tel Abyad” Türkiye’den elektrikle Kurban Bayramı’nda ikinci sevinci yaşadı

Türk kaynakları, 45 Suriyeli mülteciyi taşıyan bir teknenin İtalya’ya giderken 
battığını, 37’sinin kurtarıldığını, 8 kayıp kişi için arama çalışmalarının devam 
ettiğini bildirdi.

أعلنــت مصــادر تركيــة غــرق مركــب يقــل 45 الجئــا ســوراي أثنــاء توجهــه إىل إيطاليــا، وانقــاذ 37 منهــم، فيمــا ال تــزال أعمــال 
البحــث جاريــة عــن 8 مفقوديــن.

غرق مركب يقل 45 الجئا سوريا
45 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne battı
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إشراقات

2012’nin sonlarında Suriye istihbaratı bizi vatanımızı ve sevgili şehrimiz Rakka’yı terk 
etmeye zorladı, bu yüzden Mısır’a göç ettik ve 2013’ün sonunda uzun yıllar ikamet 
ettiğimiz ve ikinci evimiz Türkiye’ye yeniden göç etmek zorunda kaldık. 
22/7/2019’da Fransa’ya üçüncü göçümüzdü, ruhumuz tüm sevgili şehirlerine ve iyi 
insanlarına bağlı kalırken, bedenlerimizin onu terk ettiğini hissederek Türkiye’den 
ayrıldık.
Acı iki yıl geçti ve sadece Fransa’da ziyaret ettiğimiz veya yaşadığımız tüm şehir ve 
yerlerde Türklerle kurduğumuz ilişkiler arttı, Türk kafeleri, restoranları, dükkanları ve 
alışveriş merkezleri varış noktamız oldu. Yabancılaşmamızın hafifletmek ve telafi etmek 
için iyi Türk insanlarıyla ve Türk insani yardım kuruluşlarıyla ilişkiler kurduk.
İltica mülakatlarından birinde müfettiş bana Türkiye’ye bağlılığımın sırrını sordu, çünkü 
gittiğim yerlerin çoğunda Türkler var ve yazdıklarımın hepsi onlar hakkında, Fransa size 
tüm resmi belgeleri, sağlık sigortası ve sosyal yardım maaşı vs… sağlayacaklarını söyledi, 
Sonra kışkırtıcı bir şekilde bana sordu:
- ona bağlı mısın ?
Ona dedim ki: Ben Suriye’nin devrimcilerinden biriyim ve biz sadece özgürlük ve haysiyet 
isteyen devrimimizi devam ediyoruz ve geçen yüzyılın yetmişli yıllarından beri yazdığım, 
özgürlük çağrısı yapan hikayelerimi görebilirsiniz diye ekledim. 
Pek çok pozisyonu ve parayı reddettim ve pozisyonunuz sayesinde ifadelerimi ve 
pozisyonlarımı kanıtlayan belgelere sahipsiniz. Farkına varmadığınız ve Fransa’da 
bilinmeyen bir şey var. Özgür Suriyeliler, kendilerine iyilik yapanlara sadakat ve minnetle 
ayırt edilirler.
Bu nedenle Suriyelilerin yanında yer alan Mısır’ın iyi insanlarına her zaman borçluyuz 
ve Türk halkının duruşu ile yaşadığımız sürecin onların yaptıkları boynumuzda bir borç 
olarak tutuyoruz ve gelecek nesillere  bunu ileteceğiz. 
Özgür Suriye’ye döndükten sonra da aynı tavrı Fransız halkına da taşıyacağız. 
Unutmayalım sadakat her özgür Suriyelinin özelliğidir.
Cimri, kendisine iyilik yapanı inkar eden, kendisine destek vereni, destekleyeni unutandır 
ve o kesinlikle insanlığa ait değildir ve kesinlikle Özgür Suriyelilere ait değildir.
Samimi tavırlar, mekânlarda özgür insanların bulunmasıyla ilgili değildir, insani tavırların 
doğasında vardır ve gittiği her yerde onları yanında taşıyan insana yakın kalacaktır.
Doğduğumuz yer olan sevgili vatanımız Suriye’den ayrıldığımızda eziyet ve mahrumiyet 
hissettik ve ikinci vatanımız Türkiye’den ayrılırken bize musallat olan aynı azabı ve hüznü 
de hissettik. Türkiye, halkı, şehirleri, sokakları, restoranları ve iyi insanları bizim için 
gerçek bir kayıptır.
İşrak gazetesi bizim pusulamızdı ve okuyucu kitlesi genişletmek için çalıştık, Paris’teki 
ve birçok Fransa kentinde tüm Türk ve Suriye alışveriş merkezlerine, restoranlara ve 
kafelere dağıttık.
Ve çok sayıda Türk insanı, yazarlar, gazeteciler ve üniversite hocaları ile dostluk, 
kardeşlik ve sevgi bağları hala devam ediyor ve Türk düşünürü (Turgay Aldemir) ve onun 
tutumlarını, İşrak gazetesinin ve Suriyeli yazar ve edebiyetçi derneğinin desteklenmesi 
ve benimsenmesi unutmayacağız ve İşrak gazetesinin dünyaya ulaşması için onunla hep 
çalışıyoruz ve eğer korona virüsü olmasaydı İşrak gazetesi hem Fransızca hem de İngilizce 
olarak yayınlanırdı.
Yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlanıyoruz, bu ziyaretlerin devam edecek ve 
tekrarlanacak ve hatta tekrar Türkiye’de yerleşmeyi planlıyoruz.
Aradan iki yıl geçti, sabah selamlarımızda hala karıştırıyoruz, Fransızca’da bonjour 
yerine Türkçe’de günaydın diyoruz.

أواخر عام 2012، أجربتنا املخابرات السورية على ترك وطننا ومدينتنا احلبيبة الرقة، فهاجران إىل 
مصر، ويف أواخر عام 2013 اضطرران إىل معاودة اهلجرة إىل تركيا حيث أقمنا فيها لسنوات طويلة 

واعتربانها وطننا الثاين.
وبتاريخ 2019/7/22، كانت هجرتنا الثالثة إىل فرنسا، غادران تركيا وحنن نشعر أن أجسامنا هي 

اليت تغادرها، بينما أرواحنا ظلت لصيقة بكل مدهنا احلبيبة وانسها الطيبني.
عامان مرا بقسوهتما، ومل ختففها إال العالقات اليت أقمناها مع األتراك يف كل املدن واألماكن اليت 
نزورها أو نسكنها يف فرنسا، أصبحت املقاهي واملطاعم واحملالت واملوالت الرتكية وجهتنا، وكي خنفف 

من قسوة غربتنا ونعوضها أقمنا عالقات مع أشخاص أتراك طيبني ومع منظمات إنسانية تركية.
يف إحدى مقابالت اللجوء سألين احملقق عن سر تعلقي برتكيا، ألن غالبية األماكن اليت أراتدها تركية، 
وكل ما أكتبه هو عنها، وقال ستقدم لكم فرنسا كل ما حتتاجونه من واثئق رمسية وأتمني صحي وراتب 

مساعدة اجتماعية، مثَّ سألين ابستفزاز:
- هل أنت اتبع هلا.

قلت له: أان من ثوار سوراي، وحنن ال نتبع إال ثورتنا اليت تنادي ابحلرية والكرامة، وتستطيع االطالع 
على قصصي وغالبيتها اليت كتبتها منذ سبعينيات القرن املاضي تنادي ابحلرية وتعادي الديكتاتورية 

والطغيان.
وقد رفضت العديد من املناصب واألموال ألهنا ستجربين على التخلي عنها، وحبكم مكانتك فلديك 

الواثئق اليت تثبت أقوايل ومواقفي.
وهناك أمر قد ال تدركه، وقد يكون غري معروف بفرنسا، السوريون األحرار ميتازون ابلوفاء والعرفان 

ملن قدم هلم معروفاً.
لذلك دوماً حنن مدينون ألهل مصر الطيبني لوقوفهم مع السوريني، وحنمل مواقفهم مع موقف الشعب 

الرتكي ديناً يف رقابنا ما حيينا، وسنورثه لألجيال القادمة.
وذات املوقف سنحمله معنا للشعب الفرنسي بعد عودتنا إىل سوراي احلرة، حنن ال ننسى، والوفاء هو 

مسة لكل سوري حر، وكذلك العرفان ابجلميل.
الوضيع هو من يتنكر ملن يقدم له معروفًا، ومن ينسى من سانده ودعمه، وهو ابلتأكيد ال ينتمي إىل 

اإلنسانية وابلتأكيد ال ينتمي إىل أحرار سوراي.
املواقف الصادقة ال ترتبط بوجود األحرار ابألماكن، بل هي مالزمة للمواقف اإلنسانية وستبقى لصيقة 

ابإلنسان حيملها معه يف كل مكان يرحتل إليه.
أحسسنا ابلعذاب واحلرمان إلجباران على مغادرة وطننا احلبيب سوراي مسقط رأسنا، وذات العذاب 
واحلزن الزمنا خالل ابتعادان عن وطننا الثاين تركيا، هو فقد حقيقي لرتكيا وأهلها، ملدهنا وشوارعها 

ومطاعمها وأهلها الطيبني.
وكانت صحيفة إشراق بوصلتنا، وقد عملنا على توسيع دائرة قرائها، ووزعناها ورقياً على كل املوالت 

واملطاعم واملقاهي الرتكية والسورية يف العاصمة ابريس ويف عدد من املدن الفرنسية.
أدابء  ومع  الرتكي  الشعب  من  عدد كبري  مع  متواصلة  واحملبة  واألخوة  الصداقة  أواصر  زالت  وال 
ودعمه  ألدميري(  )تورغاي  الرتكي  املفكر  مواقف  حيينا  ما  ننسى  ولن  جامعات،  وأساتذة  وصحفيني 
وتبنيه لصحيفة إشراق ومللتقى األدابء والكتاب السوريني، ونعمل معه على وصول صحيفة إشراق 
إىل العاملية، ولوال فريوس الكوروان لكانت صحيفة إشراق قد صدرت ابللغتني الفرنسية واإلنكليزية.

وحنن نستعد لزايرة تركيا قريباً، وستستمر هذه الزايرات وتتكرر، وخنطط لالستقرار فيها جمددًا.
ابلرتكية  نقول  الفرنسية  )بوجنور(  من  فبدال  لآلخرين  الصباحية  بتحيتنا  خنطئ  زلنا  وال  مرا  عامان 

)كوانيدن(.
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تتعدد وتزداد اضطراًدا أدوار املنظمات املدعومة دولًيا، وتنيبء 
حتركاهتا، أو الكثري منها، عن أدوار كثرية ابتت يف بعض منها 
مشبوهة، حيث تقوم مبمارسات اليبدو أهنا ختدم السوريني وثورة 
على  يتمظهر  بل ختدم كما  والكرامة،  احلرية  ثورة   / السوريني 
السطح جهات خارجية ال عالقة هلا بنصر الثورة السورية على 

اإلطالق. 
ضمن هذه األجواء، ويف هذه السياقات امللفته واملقلقة لكل 
السوريني كان البد إلشراق من طرح السؤال التايل على بعض 
هذه  دور  ابت  هل  بنظركم  قلنا:  حيث  واملهتمني  املختصني 
املنظمات أو يف معظمها مشبوًها؟ وهل هلا الدور األساس فيما 
آلت إليه أحوال ثورة احلرية والكرامة؟ وكيف ترى هذا الدور 
الذي قد ال يتوافق مطلًقا مع مسارات وآمال وأحالم السوريني 
اشتغلت  عندما  مؤخًرا  جرى  أيًضا، كما  وقيمهم  وطموحاهتم 
غيض  وهو  شابه،  وما  )املثليني(  مبا خيص  )روزان(  ذلك  على 
من فيض من أدوار كبرية للكثري من املنظمات املدعومة دولًيا؟

السوري  واألكادميي  الباحث 
قال  اخلطيب  مروان  حممد  د- 
منظمات  نشأت  الشراق:« 
اجملتمع املدين غري الرحبية بطلب 
وعلى  الدولية  املنظمات  من 
لتكون   OCHAالـــ رأسها 
املشاريع  لبعض  التنفيذية  اجلهة 
إضافة  الداخل،  يف  اخلدمية 
مث  البحثية،  الدراسات  لتقدمي 
تطورت يف عملها ومنت كالفطر 
املصرح  املنظمات  ووصلت  لسورية  احلدودية  املناطق  يف 
أبن  اجلزم  حالياً  ميكننا  ال  منظمة،   280 إىل  عنتاب  يف  هبا 
يقوم  منها  العديد  أن  إذ  مشبوه،  بدور  تقوم  املنظمات  هذه 
مبشاريع خدمية وإغاثية للمناطق احملررة، ولكن بعضها وبطلب 
احلوكمة  شعارات  حتت  مشاريع  تنفذ  الداعمة  اجلهات  من 
يف  الداعمة  اجلهات  خطط  ضمن  تدخل  اجملتمعية  والتوعية 
تنمية اجملتمعات املتخلفة واليت تقع سورية ضمنها، وإمعاانً يف 
اجلهات  قبل  من  املطلوب  الدور  مع  املنظمات  هذه  إنسجام 
اجلهات  تطلبها  اليت  الرسائل  نقل  يف  متطرفة  تصبح  الداعمة 
الداعمة.«. وعن الدور األساس هلا فيما آلت إليه أحوال ثورة 
احلرية والكرامة، قال :«  إن تكاثر املنظمات اليت هي ابألساس 
هيئات جمتمعية غري رحبية، وحتوهلا إىل ابب إرتزاق للعديد من 
يف  الكبري  الرتاجع  بعد  جاء  إمنا  واملنافع،  املشاريع  أصحاب 
الشرعي  الدور  إكتساب  إستطاعتها  وعدم  الثورة،  مؤسسات 
تدير اخلدمات والتعليم واإلغاثة يف  اليت  الرمسية  لتكون اجلهة 
الداخل السوري، لتتحول هذه املنظمات بكوادرها وإمكانياهتا 
وإنتشارها إىل جتاوز طاقة وإمكانيات مؤسسات الثورة، وتفرض 
إيقاع وطبيعة العمل اجملتمعي يف املناطق اليت هي خارج سيطرة 
هذه  بداية  يف  احلاكم  أبن  التأكيد  وميكننا  األسد.  عصاابت 
العالقة غري الصحية، كان تراجع دور مؤسسات الثورة وعدم 
الثورية  الشعبية  احلاضنة  متثيل  مشروعية  إستطاعتها كسب 
إضافة إلكتساب ثقة اجملتمع الدويل واجلهات الداعمة.«. أما 
كيف يرى هذا الدور الذي قد ال يتوافق مطلقاً مع مسارات 
السوريني وطموحاهتم وقيمهم أيضاً كما جرى مؤخًرا مع  )روزان( 
حول املثليني وما شابه، وهو غيض من فيض من أدوار كبرية 
للكثري من املنظمات املدعومة دوليًا؟: فقد اكد:«  أن دور هذه 

املنظمات وطبيعة عملها واملشاريع اليت تنفذها جيب أن تستند 
إىل خطة عامة تقوم إبعدادها مؤسسات الثورة، وبغياب هذه 
املؤسسات، سيبقى هذا الدور أداة بيد اجلهات الداعمة لنشر 
ماتراه مناسباً لثقافة اجملتمعات اليت تنتمي إليها ولطبيعة ماتراه 
من خطط وإجتاهات تتناسب مع طوحاهتا لنشر قيمها يف اجملتمع 
السوري، ولن يكون لدينا أي دور سوى ما أنمل أن يتمتع به 
القائمني على هذه املنظمات من قيم ثورية أو على األقل قيم 
السوري، والذي  قيم جمتمعنا  جمتمعية وأخالقية التتعارض مع 

أثبتت التجارب أن املراهنة عليه تعترب خاسرة لألسف.« 

حممد  قال  فقد  جهته  من 
يف  وانشط  صحايف  سبسيب  
هناك  برأيي،  املدين:«   العمل 
يف  املنظمات  ألثر  تضخيم 
ومعظم  احلايل،  السوري  الواقع 
املؤامرة  ما يشاع انتج عن وهم 
أنفي  السوري، ال  الشعب  على 
أبدوار  منظمات  بضعة  تقوم  أن 
للثورة..  ابلنسبة  »مشبوهة« 
لكن حتما ال أمحلها مسؤولية ما 
آلت إليه أحوال الثورة. وابعتقادي فإن من يسعى إىل حتميل 
فهو  نعيشها  اليت  واخليبات  اإلخفاقات  مسؤولية  املنظمات 
والعسكر  الرئيسية، كالسياسيني  األسباب  عن  األنظار  حيرف 
والظروف واملتغريات الدولية وعبث الدول االقليمية، وقبل كل 
عدة  أتسيس  يف  شاركت   . النظام  إجرام  احلال  بطبيعة  ذلك 
منظمات وعملت معها عن قرب إىل جانب عملي الصحفي، 
وأعتقد أن نسبة املنظمات اليت تعمل على تشويه قيم السوريني 
وحرفهم عن مبادئ ثورهتم رمبا ال تتعدى أصابع اليد الواحدة، 
الداعمني  ألجندات  املنظمات  هذه  تنفيذ  عن  حتدثنا  إن  أما 
املال  يقدم  املانح  ومىت كان  حرج،  وال  فحدث  واملاحنني، 
األممي  املانح  أصاًل؟!  والغاايت  األهداف  عن  نظره  ويصرف 
قريبة  مبلفات  يهتم  الدويل  واملانح  والشفافية.  ابملساءلة  يهتم 
من ذلك ورمبا يركز على دعم قطاعات على حساب أخرى. 
لكن الداعم اإلقليمي، والعريب بشكل خاص، صاحب يفرض 

أجندات إما دينية أو غري ذلك بشكل فج«.

الكاريكتري  ورسام  الفنان  أما 
فقال:  قطاع  خالد  السوري 
النظام  عمد  الثورة  بداية  »منذ 
خالل  من  مسارها  حرف  إىل 
ونشطائها  الثورة  شباب  ضرب 
التصفية  منها  الوسائل،  بشىت 
واالعتقاالت لكن العمل األكثر 
عن  النشطاء  إشغال  فهو  أتثرياً 
العمل  إىل  الثوري  احلراك  تنظيم 
الثائرة  للمناطق  الوحشي  الضرب  بسبب  والطبابة  اإلغاثة  يف 
إنسانية كانت  سبب كارثة  والذي  املدنيني  تستهدف  واليت 
قلل  مما  مسعف،  أو  إغاثي  إىل  الثوري  احلركي  حتول  نتيجتها 
بشكل كبري من كوادر العمل الثوري، من جهة أخرى دخلت 
واستقطبت  الدولية  واإلعالمية  واإلغاثية  اإلنسانية  املنظمات 
أجورًا  هلم  وقدموا  كوادرها  ضمن  ليكونوا  النشطاء  هؤالء 
مرتفعة مل يكونوا ليحلموا هبا، من هؤالء »النشطاء« من تعلم 
اللعبة ابكراً واستطاع أن يستجر متويل من جهات ماحنة وهذه 
اجلهات لديها توجهات بعيدة عن أهداف الثورة، ابلتايل حتولت 
توجهات  تليب  سورية  مؤسسات  إىل  الناشئة  املنظمات  هذه 
على  حفاظاً  الثورة  خارج سرب  وغردت  املاحنة  اجلهات  هذه 
الثورة من نشطاء مل  العملية مت تفريغ  االستجرار املايل. وهبذه 
طبقة  خالهلم  من  ُخلقت  بل  يستهدفهم،  أن  النظام  يستطع 
وهي  جمتمعهم  مع  مقارنة  ابلثراء  تتصف  اقتصادية  اجتماعية 
فقر وعوز مدقع،  يعيش يف حالة  الذي  متمايزة عن جمتمعهم 
وهذه الفئة مكونة من موظفي ومدراء املنظمات متتاز ابلدخل 
العايل أدى إىل تكوين ثروة حقيقية لدى بعض املدراء دون معرفة 
كيف مت ذلك .« وأضاف :« هذا املوضوع أثر على اجملتمع 
السوري يف الداخل احملرر وبلدان اللجوء، وأصبحت املنظمات 
مضرب مثل يف الفساد املايل واإلداري بل والتعامل الفوقي مع 
ابقي أبناء جمتمعهم، لتزيد بذلك حالة الشرخ وعدم الثقة بني 
اجلهات اليت من املفرتض ان تكون فاعلة يف اجملتمع، فلديهم 
حياة بذخ ورفاهية مرتفة خاصة رمبا شاهبا من الفساد األخالقي 
واجلنسي حبكم تعاطيهم مع اجلهات املاحنة واليت تفرض عليهم 
تصورات ال تتوافق يف كثري من األحيان مع قيم وأعراف اجملتمع 
السوري. إىل درجة أصبحت متبناة لتطرحها على العموم، مثل 
فكرة » الشذوذ اجلنسي« يتم طرحه للتقبل االجتماعي حتت 
مسمى »املثلية« ، وما شهدانه مؤخراً من وسيلة إعالمية مثل 
اجملتمع  بقضااي  وهتتم  ثورية  أهنا  املفرتض  من  روزان«  راديو   «
السوري الرئيسية ومستقبله جند أهنا تنشر مواضيع تدعو اجملتمع 
العريب واحلكومات العربية إىل إجياد قوانني وتشريعات حتمي » 
حقوق املثليني« على حد قوهلم يف ممارسة رغباهتم دون الشعور 
ابإلدانة الذاتية وإدانة اجملتمع هلم؟!!و احلقيقة فإن حالة الرتدي 
املذهل الذي وصلنا إليه ضمن هذه البيئة مل تكن وليدة الصدفة 
والعشوائية بل هي ممنهجة لتخريب ما تبقى من ثورة.  من املهم 
وعي وإدراك الواقع املؤمل بعمقه للعمل على تغيريه تغيريًا حقيقياً 
  »: القول  إىل  وانتهى  لألمر«.  أو ركون  إحباط  أو  دون أيس 
الواقع أن الثورة السورية ثورة إنسان من أجل حتقيق إنسانيته 
وحريته وكرامته، وليس من أجل اإلنتقال من حالة عبودية إىل 

حالة عبودية أخرى ضمن مسميات دولية راننة«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

عن المنظمات والتمويل والدور المنوط

أحمد مظهر سعدو 

د- حممد مروان اخلطيب

حممد سبسيب

خالد قطاع
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ت
مقاال

ليــس جديــداً علــى املثقفــني العروبيــني وقوفهــم مــع األحوازيــني منــذ عقــود طويلــة، 
ومناصرهتــم لقضّيتهــم العادلــة الــي تدعــو إىل التخلــص مــن اإلحتــالل اإليــراين 
والــذي يــكاد أن يكمــل قــرانً مــن الزمــن مل هتــدأ خاللــه املقاومــة وإن أخــذت 
أشــكااًل متباينــة واعرتاهــا موجــات مــن اخلفــوت كان للصراعــات اإلقليميــة يف 
املنطقــة التأثــر األكــرب عليهــا، يضــاف إليهــا الشــحن الطائفــي الــذي رافــق تلــك 
الصراعــات ممــا تســبب يف تشــويش احلــراك السياســي يف األحــواز منــذ انــدالع 
ـ العراقيــة، واحتــالل الكويــت ومــن مث حــرب اخلليــج األوىل  احلــرب اإليرانيــة 

انتهــاًء بغــزو العــراق.
إمنــا الالفــت للنظــر اليــوم هــو عــدم اقتصــار املناصــرة والتعاطــف مــع انتفاضــة 
األحوازيــني علــى شــرحية املثقفــني وامنــا جتاوزهتــا إىل شــرائح عديــدة مــن اجلماهــر 

العربيــة علــى اختــالف ســوايهتم الثقافيــة أو العمريــة وحــى العقديــة.
رغــم تعاطــي النظــام اإليــراين مــع األحوازيــني علــى أهنــم جــزء مــن الشــعب اإليــراين 
ـ إعالميــاً ـ إاّل أن املمارســات علــى األرض كانــت تؤكــد يومــاً بعــد يــوم للشــعب 
األحــوازي أّن نظــام املــاليل يف طهــران ينظــر إليهــم بعكــس مــا يدعــي علــى الرغــم 
مــن أهّنــم يف أكثريتهــم شــيعة، فــكان يضيّــق عليهــم ســبل احليــاة ويســتنزف مــوارد 

األحــواز وينهــب ثرواهتــا كأي حمتــل أجنــي.
مــا اجلديــد اآلن يف القضيــة األحوازيــة بعــد عقــد كامــل مــن انطالقــة الربيــع 
العــريب بشــكل عــام والثــورة الســورية بشــكل خــاص؟  وبعــد أن انفضــح زيــف 
كّل املنظومــة الــي تقودهــا إيــران وزيــف خطاهبــا السياســي والعقائــدي عندمــا 
تورطــت ابلــدم الســوري، وحتولّــت »داعــش« مــن ذريعــة بنــت عليهــا مشــروعها 

مــن  اآلالف  عشــرات  انكشــاف  بعــد  هبــا  التصقــت  هتمــة  إىل  االســتعماري 
املراســالت بــني هيــالري كلينتــون وزيــرة اخلارجيــة األمركيــة يف عهــد الرئيــس 
أوابمــا وقاســم ســليماين الــي تثبــت الــدور الكبــر إليــران يف صناعــة داعــش 
ـ  العــراق وســورية ولبنــان  مــن  انطالقــاً  املنطقــة  الطائفــي يف  الصــراع  لتكريــس 
ذلــك الصــراع الــذي خيــدم ابلطبــع أمــركا وإســرائيل ـ وهتديــد دول اخلليــج وعلــى 
رأســها اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل احلوثيــني يف اليمــن. يف ضــوء هــذه 
االنتصــارات االيرانيــة » املرحليــة » وســيطرهتا علــى أربــع عواصــم عربيــة أتيت 
انتفاضــة األحــواز اليــوم وبغــض النظــر عــن مآالهتــا ونتائجهــا، فــإّن تعاطــف 
الســوريني والعراقيــني واليمنيــني وحــى اللبنانيــني وتضامنهــم مــع الشــعب العــريب 
يف األحــواز جــاء ليقضــي علــى كّل أوهــام الطائفيــة ويضيــف رصيــداً أخالقيــاً 
جديداً لثورات الربيع العريب  وللثورة الســورية بشــكل خاص الي عانت الكثر 

مــن حمــاوالت حــرف بوصلتهــا وإغراقهــا يف وحــل الطائفيــة.
مــا ميارســه نظــام املــاليل منــذ أربعــة عقــود هــو اســتمرار لسياســة التهميــش جتــاه 
األحوازيــني يف حماولــة لطمــس هويتهــم العربيــة، وهــذا مــا يدحــض ادعاءاهتــم 
ويكشــف العقليــة العنصريــة الفارســية الــي تلطّــت ابلغطــاء الطائفــي بدعــوى 
ومــن  فاقــع  بشــكل  الســورية  الثــورة  الــي فضحتهــا  املزيّفــة  التارخييــة  املظلوميــة 
قبلهــا ممارســاهتم يف العــراق وكذلــك يف اليمــن، مــا يدفــع لتكريــس قناعــة يف 
العــامل العــريب أبن النظــام اإليــراين ابت هــو اخلطــر الداهــم احلقيقــي واألول الــذي 
تتعــّرض لــه األمــة العربيــة وبدعــم غــر خــاف علــى اجلميــع مــن الغــرب وعلــى 

رأســهم الــوالايت املتحــدة األمركيــة.

مــرة أخــرى يصــاب حلــف الشــر ابلذعــر مــن أي حــراك خــارج دائــرة حســاابته 
فيلجــأ إىل آلتــه العســكرية يف ســاحة تفريــغ شــحنات احلقــد يف إدلــب وجبــل 
الزاويــة ليســتعيد بعضــاً مــن الطمأنينــة يف صفــوف مجهــوره الــذي ابت قلقــاً علــى 
مصــره أكثــر مــن أي وقــت مضــى وهــو يــرى نتائــج »النصــر اخللــي« مزيــداً مــن 

الفقــر واجلــوع . والعطــش.
إنــه العطــش الــذي دفــع األحوازيــني هــذه املــرة لإلنتفاضــة ولكنــه ليــس الســبب 
مناطــق  لتشــمل  االنتفاضــة مؤهلــة لالتســاع  الوحيــد ابلتأكيــد، ولذلــك جنــد 
املعارضــة  التقطتهــا  أصفهــان، وكمــا  األحــواز كمــا حصــل يف  خــارج  أخــرى 
زعيمــة  لســان  علــى  جــاء  األحــواز كمــا  انتفاضــة  ملناصــرة  ودعــت  اإليرانيــة 
املعارضــة ) مــرمي رجــوي( الــي تســعى لتحشــيد أكــرب أتييــد دويل إلســقاط نظــام 
املاليل واإلنتقال ابلشــعب اإليراين إىل الدميقراطية والرخاء بعيداً سياســة العداء 

واحلقــد الطائفــي املدمــر الــذي تنتهجــه طهــران اجتــاه دول اجلــوار.
منــاص  ال  تفاؤليــة  بنظــرة  القريــب  املســتقبل  مــن  شــذرات  أستشــرف  لعلّــي 
مــن االعــرتاف هبــاـ علــى الرغــم مــن ســوادية املشــهد الراهــن ـ وهــي أّن مرحلــة 
االســتكانة الــي اتســمت هبــا املنطقــة يف ظــّل أنظمــة اســتبدادية دأبــت علــى 
إبعــاد اجملتمــع عــن الشــأن العــام مــن خــالل القمــع والتجهيــل إاّل أّن الربيــع 
العــريب كان أشــبه ابلتســوانمي الــذي اكتســح كّل تفاصيــل منظومــة اإلســتبداد 
واقــرتب مــن الدولــة العميقــة وهــّز أركاهنــا إيــذاانً ابقتالعهــا إلعــادة ســفينة احليــاة 
إىل مســارها الطبيعــي بعــد هــذا اإلصــرار األســطوري واالســتعداد املذهــل علــى 

التضحيــة يف ســبيل نيــل احلريــة وحتقيــق دولــة املواطنــة واحلريــة والعدالــة.

ياسر الحسيني 

انتفاضة األحواز رصيد جديد للربيع العربي 

كاتب سوري

يف 12 متوز/يوليــو اجلــاري، مت انتخــاب الرَّئيــس العاشــر لالئتــالف، ليــرتك الرَّقــم 
تســعة يــرتك أخــرًا لغــره يف انتخــاابت ال تقــل »دميقراطيًّــة« عــن انتخــاابت جــرت 
منــذ فــرتة للنِّصــف الثّــاين مــن الشَّــعب نفســه. إذن، يف عمــر االئتــالف، الَـّـذي 

أتسَّــس يف 11 تشــرين اثين/نوفمــرب 2012، انتخــب عشــر رؤســاء لــه.
هــي تســع ســنوات ال أكثــر، فيهــا مــن األاّيم 3278.25 يوًمــا، ومــن الّســاعات 
قائــق 4720680 دقيقــة. لكــن، يف ربــع ســاعة قــد  78678 ســاعة، ومــن الدَّ
يتغــر كل شــيء، حــى الدســتور أو احلريــري أو العبــدة، فلمــاذا ال تصــربون؟ أم أنَّ 

مــا مــرَّ علــى رؤوســكم مــن مآســي أنســاكم مهــازل الوطــن واملعارضــة؟  
مئــات اآلالف، ومــن  الضَّحــااي  مــن  فيهــا  بعــد،  هــي تســع ســنوات مل تكتمــل 
اجلرحــى مثلهــم، ومــن املعطوبــني شــعب أبكملــه، ومــن األيتــام والثَـّـكاىل حــدِّث 
ــعب املفيــد  ــة واهلويّــة واهلتافــات. لكــن، بقــي الشَّ وال حــرج، وال تســل عــن البندقّي
يرقــص، واســتمرَّت ليــايل االحتفــال ابنتخــاب املنتخــب إىل األبــد كمــا عهدانهــا. 

فلــم النَّقــد مــن النِّصــف غــر املفيــد علــى انتخــاابت بــال رقــص أو آهلــة؟
هــي تســع ســنوات إاّل شــهور قليلــة، فيهــا مــن الّنازحــني ماليــني، ومــن املهاجريــن 
ماليــني، ومــن الاّلجئــني ماليــني، ومــن الّتائهــني مــا بقــي مــن الشَّــعب. لكــن، 
املشــروع ابلتَّغيــر، ومل  الَّذيــن ميارســون حقَّكــم  االئتــالف مبؤتلفيــه  بقــي  هاكــم، 
يســقط أحــد منهــم، إاّل مــن تفــزَّرت جيوبــه وحســاابته املصرفيّــة. فلمــاذا االنتقــاد؟ 
هــي تســع ســنوات، فيهــا مــن اخلرائــب مــا يبكــي حضــارة، ومــن احلرائــق مــا ميســح 
مدنيّــة، ومــن اجلراحــات مــا يغــرق قلــب أم. لكــن، هوِّنــوا عليكــم، فخيــام الشَّــمال 

وبقــااي إدلــب مــا تــزال بعينيهــا تقــاوم. فلــم ال تشــكرون؟ 
هي تســع ســنوات ال أكثر، مضى فيها أبو فرات بعد شــهر من والدة االئتالف، 
وقتــل فيهــا حاجــي مــارع بعــد ســنة، والســاروت بعــد ســبع وكثــر مــن أمثاهلــم. لكــن، 
بقــي احلريــري والعبــدة وثلَّــة مــن األوَّلــني حيافظــون علــى األمانــة، وخلــف مــن بعدهــم 

املســلط وقليــل مــن اآلخريــن. فلــم اجلحــود؟
هــي تســع ســنوات ال أكثــر، ضــاع فيهــا مــن األزهــار قــدر مــا ضــاع مــن األحــالم، 
وافتتــح مــن املطاعــم الثَّوريّــة قــدر مــا انتهــك مــن احملــارم األســريّة، لكــن، عــادت 
مســاعدات الــدُّول إىل بنوكهــا مــع اختــالف اســم صاحــب احلســاب وتفعيــل كلمــة 

ــر: هــذا مــن فضــل الثَّــورة. السِّ
فــإن أردان تقســيم األرقــام الَّــي ذكرانهــا أعــاله عليهــم ســنجد الّناتــج يبتلــع إجنازاهتــم 

ويــودي هبــا إىل الشَّــوارع اخللفيّــة الّتاريــخ.  
ــر  هــل أطلــت عليكــم؟ أعتــذر إن أان فعلــت، ففــي القلــب مــن الــكالم مــا إن تفجَّ

نيــا أســى.  ســيغرق الدُّ
لكنَّهــا تســع وحســب، ظهــر فيهــا بــدل األســد آســاد، وعلــى خطــا رفعــت ســار 
رفاعــات، وهبــدي النِّمــر وزهــر الّديــن تصــدَّر العمشــات. ومــن مل تقتلــه الرباميــل 
ــتات حبجــري التَّيــه يف الشَّــمال  واخلراطيــم والســارين والنــاابمل، ســحقته رحــى الشَّ

والضَّيــاع يف الغربــة. فلمــاذا تســتنكرون؟
ــا تكتمــل، انتقــل فيهــا احلــال مــن ثــورة إىل معارضــة، ومــن 

ّ
هــي كلُّهــا ســنوات تســع مل

رغبــة ابلتَّغيــر إىل تــوق إىل املشــاركة، ومــن مطالبــة ابحملاســبة إىل طلــب شــراكة، 

ومــن عــزَّة إىل ِذلَـّـة، ومــن بيــت إىل خيمــة، ومــن ســباحة فــوق مــوج األحــالم إىل 
رســائل مــوت تبعــث مــن حتــت املــاء، و ... 

أكــّرِر السُّــؤال: هــل أطلــت عليكــم؟ اعــذروين إن فعلــت، فاحلديــث منــذ زمــن 
ــهب، واآلهــات تنطلــق مــن القلــب كاخليــول ال  مكبــوت، واحلرقــة هلــا ذيــول كالشُّ

أكاد أجــد لكبــح مجاحهــا ســبياًل.
إذن، فقــد تنــازل احلريــري أخــرًا، دميقراطيًّــا، عــن الكرســي، أو ابألحــرى أجــرب، 
»دميقراطيًّــا« أيًضــا، علــى التَّنــازل عنــه حســبما أعلــن منــذ فــرتة ليســت ابلطَّويلــة، 
وجــاء املســلط ليحــلَّ حملَّــه إلعطــاء العمليَّــة إحيــاء بوجــود تغيــر مــا قــادم. وتزامــن 
هــذا الَتغيــر يف الوجــوه مــع تغيــر يف الــّرابط، مــع إجبــار الثُـّــّوار املرابطــني علــى مــا 
ــن يكونــون أو مــا  بقــي مــن ثغــور جبــال الرتُّكمــان علــى تركهــا، بغــضِّ النَّظــر عمَّ
أجنــزوا، يف مشــهد آخــر مــن مشــاهد املهزلــة الَـّـي نعيشــها وال منلــك أدىن مقــدرة 
حــّى علــى إطفــاء التِّلفــاز كــي ال نتابعهــا بعــد أن قرفنــا منهــا ومــن شــخوصها. 

هــي ســنوات تســع مــرَّت فقــدت فيهــا الثَّــورة مــا يقــارب 85 % مــن إميــان الكثريــن 
هبــا، و%99 مــن رعيلهــا األوَّل، و%100 مــن القــرار احلــر والكرامــة الشَّــخصّية 
والعاّمة، والنِّســب ابلطَّبع مل ختضع للقياس العلمي، وانتقلنا من ثورة ســوريّة ممنوع 
انتصارهــا إىل معارضــة صوريـّـة ممنــوع إســقاطها. لكــن، اطمئنّــوا، مــا زال هنــاك مــن 
مل ميــأل كامــل جيوبــه مــن أحالمكــم، ولذلــك فاملعارضــة بوضعهــا احلــايل مســتمرّة، 

مســتمرّة مــا دام االئتــالف قيــد االســتثمار حــّى إشــعار آخــر. 
ًدا على اإلطالة.  أطلت عليكم؟ أعتذر جمدَّ

امي
ّ

د أمين الش محمَّ

أعتذر على اإلطالة

كاتب سوري
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امللــك فيصــل يف  إنــذارًا إىل حكومــة  الفرنســي غــورو  وجــه اجلنــرال 
ــا، ومــع أن قائــد  دمشــق تطالبــه حبــل اجليــش الســوري املشــكل حديًث
العظمــة طلــب رفــض  القائــد يوســف  آنــذاك  الدفــاع  اجليــش ووزيــر 
اإلنــذار، إال أن حكومــة امللــك فيصــل قبلــت اإلنــذار وقامــت حبــل 
اجليــش وتســريح عناصــره، مل يكــن اإلنــذار ســوى حجــة لغــزو ســورية، 
فقــد ادعــى اجلنــرال أن الــرد مل يصلــه ابلوقــت احملــدد، فأرســل قواتــه 
مــن الفرقــة األجنبيــة  املشــكلة مــن جنــود مــن املســتعمرات الفرنســية 
يف املغــرب واجلزائــر والســنغال وغرهــا الحتــالل دمشــق. قــرر قائــد 
اجليــش يوســف العظمــة التصــدي للمحتــل وعــدم تركــه يدخــل دمشــق 
خمتــل  القــوى  فميــزان  معروفــة  النتيجــة كانــت  أن  مــع  مقاومــة  دون 
بشــكل كبــر لصــاحل العــدو ومل يســتطع هــذا القائــد الشــهيد أن جيمــع 
ســوى 3000 جنــدي وضابــط مــن عناصــر اجليــش املنحــل وبتســليح 
احلديــث  ابلســالح  مدججــني  اآلالف   عشــرات  مقابــل  خفيــف 
واملــدرع وكانــت آخــر كلماتــه لفيصــل بيــت شــعر للمتنــي يقــول فيــه 
: اليســلم الشــرف الرفيــع مــن األذى     حــى يــراق علــى جوانبــه 
الــدم، وأوصــاه اببنتــه الوحيــدة ليستشــهد هبــذه املعركــة املشــرفة والــي 
مل تســتمر أكثــر مــن ســاعات يف قريــة ميســلون علــى طريــق بــروت 
دمشــق. حيــث يرقــد إىل اآلن وتذهــب الوفــود كل عــام هبــذه املناســبة 

لــزايرة قــربه.
    قيــل الكثــر يف هــذه املعركــة فالبعــض اعتربهــا انتحــارًا  ليــس لــه 
معــى ومعروفــة النتائــج ومــن عــزى انتصــار الفرنســيني الســريع خليانــة يف 

اجليــش الســوري ومــن ومــن ومــن اخل.
    ولكــن دعــوان نتصــور أن هــذه املعركــة مل حتصــل وأن القائــد يوســف 
املدينــة  ليســلمه  الفرنســي  اجلنــرال  ينتظــر  العظمــة جلــس يف مكتبــه 
دون قتــال. أو ينســحب إىل محــص أو حلــب بعيــًدا عــن أعــني احملتــل 
فمــاذا ســيكتب التاريــخ عندهــا، هــل ســيمتدح موقفــه أبنــه منــع إراقــة 
الدمــاء يف معركــة خاســرة وأنــه عمــل جيــًدا بتســليمه املدينــة دون قتــال. 
هنــاك موقــف آخــر حصــل مــع وزيــر دفــاع ســوري آخــر عــام 67 
فقــد ســلم حمافظــة القنيطــرة احملصنــة واملســلحة والــي مل يكــن العــدو 
حيلــم ابحتالهلــا حســب مذكــرات قادتــه وكانــت أوامــره تقضــي بــرتك 
الســالح واإلنســحاب كيفيًــا بــدون ســالح }يبــدو أن احملافظــة بيعــت 
مــع الســالح{ فمــا هــو تقييمنــا اآلن ملوقــف الوزيريــن ومــا هــي كلمــة 
التاريــخ. إىل اآلن وبعــد أكثــر مــن مئــة عــام ال يذكــر الشــهيد يوســف 
العظمــة إال ابالحــرتام والتبجيــل، كمــا اليذكــر اآلخــر إال  وتصــب 

عليــه اللعنــات.
    يف زايراتنا السنوية لضريح يوسف العظمة مل نكن نقابل ابلرتحاب 
مــن عناصــر األمــن يف املنطقــة وكان البعــض يتعــرض لالســتدعاء إىل 
الفــروع األمنيــة، فقــد كانــت تصرفــات النظــام تتجــه دائًمــا إىل حمــو 
ذكــرى وتغييــب آاثر كل الوطنيــني الشــرفاء وبذلــك يعتقــد األســد أن 
الغــره يف امليــدان فهــو ابين جمــد ســورية مــن خــالل جمــده الشــخصي 
وجمــد إجنازاتــه الــي مل تكــن ســوى مذابــح وكــوارث سياســية واقتصاديــة 
واجتماعيــة ويف كل اجملــاالت  ممتــدة علــى أكثــر مــن نصــف قــرن.   

فهــل أضحــى واضًحــا ملــاذا حنتفــل ونبجــل ذلــك اجليــل مــن الــرواد 
الذيــن ضحــوا حبياهتــم مــن أجــل جمــد وطنهــم ومواطنيهــم، مقارنــة مبــن 
الــذي  الشــخصي  أنــه جمدهــم  مايظنــون  أجــل  مــن  ضحــوا ابلوطــن 
مل جيلــب ســوى االحتــالالت والتدخــالت يف وقــت مــا زال النظــام 
ينبــح ابلســيادة والشــرعية وهــو يعــرف متاًمــا وحمازبــوه يعرفــون أيًضــا أنــه 
ضحــى ابلســيادة وابلوطــن واملواطنــني مــن أجــل جمــد شــخصي زائــف.
    مل تكــن معركــة ميســلون ســوى معركــة حريــة وكرامــة الــي مازلنــا 

نبحــث عنهــا إىل اآلن 
    حولــت فرنســا االنتــداب الــذي أقرتــه عصبــة األمــم إىل احتــالل 
وشــتان بــني اإلثنــني، فبــدل التنميــة  والتنويــر والبنــاء الــذي تنــص عليهــا 
مهــام اإلنتــداب كان االســتعمار الــذي قتــل وشــرد وهنــب وســلخ أكثــر 
مــن ثلــث ســورية، وذلــك أيًضــا بعــد ســايكس بيكــو الــذي قســمت 
ســورية الطبيعيــة إىل أربــع دول ومل تكــن نصــوص االنتــداب تســمح 
للدولة املنتدبة التصرف أبي جزء من الدولة الواقعة حتت االنتداب.
والتنميــة،  البنــاء  ســامهت يف  فرنســا  أن  يقــول  مــن  هنــاك  اآلن  إىل 
وهــؤالء هــم عشــاق االســتعمار وتوابعــه. وبعــد خــروج فرنســا احملتلــة 
مــن ســورية جــاء مــن يقســم املقســم أصــاًل فســورية اليــوم موزعــة ألكثــر 
مــن مخســة أجــزاء بفضــل نظــام اتبــع ينفــذ مافشــلت بتنفيــذه قــوى 
االســتعمار. محــى هللا ســورية ونصرهــا علــى عدوهــا وأعــاد هلــا حريتهــا 
وكرامتهــا بــزوال نظــام القتــل والتدمــر، وجمــيء نظــام وطــي دميقراطــي 

لــكل أبنائهــا.

محمد عمر كرداس

معركة ميسلون في 24 تموز / يوليو 1920
بين التمجيد والتجاهل

كاتب سوري

مــن يتابــع النخبــة الســورية يف الضفــاف الثــالث املوزعــة علــى اجلغرافيــا 
واألصفــر  واألخضــر  اخلارطــة ابألمحــر  علــى  تلــّون  والــي  الســورية، 
ملناطــق التــوزع العســكري والسياســي والوجــود الــدويل، يعلــم حقيقــة 
ًكم إن هذا الشــعب مظلوم بنخبه، ومن يتابع أداء القســم الكاذب 
الديــن،  املصفقــني ورجــال  مــن جوقــة  بــه  احمليطــة  والطبقــة  لألســد 
مث ينظــر للنخبــة امللتفــة حــول قســد الــي تــربر دومــاً قبــل فهــم مــا 
جيــري، تربيــر »مــا جــرى وجيــري« الســيما النخبــة العربيــة، يعلــم كــم 
هــو حجــم مصيبتنــا بتلــك النخــب كبــرة، مث بضفــة املعارضــة والــي 
ينبغــي أن يعــّول عليهــا لتكــون منوذًجــا يْنشــده الســوريون، لــرى حالــًة 
تســر العــدو وال تســعد الصديــق، ليجــد حالــة تكلــس القيــادة الــي 
الوجــوه وســتتكرر معهــا األخطــاء، وســتعطي  بــذات  تتكــرر دومــاً 
نفــس املنتــج فهــذه قواعــد فيزايئيــة بديهيــة بــل حــى سياســية. ويتكــرر 
معهــا ابلطــرف املــوازي نفــس نــوع النقــد وبنفــس األســلوب ونفــس 
الوجــوه حيــث ندغــدغ مشــاعر العامــة وال أحــد جيــرؤ أن يغــر التفكــر 
أو يغــر العمــل، فقــد اكتفــى مــن نضالــه هبــذا احلــال، وال أعتقــد أنــه 
ال هــذا وال ذاك ســيقدم شــيئاً عمليــاً مفيــداً للســوريني هبــذه احلــال 

علــى األقــل. ولــو مسحنــا ألنفســنا ابحللــم حلظــة، بســقوط مفاجــئ 
واإلرادة  اهلمــة  يف  والعجائــز  الشــيوخ  لــدى  فمــاذا  اجملــرم،  للنظــام 
مــن اســرتاتيجيات عمــل وقــدرة حقيقيــة علــى انتقــال وبنــاء »حكــم 
رشــيد«، تلــك الكلمــة الــي يســمعها الســوريون يف خطــاابت القــادة 
بشــكل مســتمر ومل جيربوهــا أو يعرفــوا معناهــا العملــي يف التجربــة الــي 
أتيحــت هلــم، وكمــا املثــل العــريب الســائد تســمع ابملعيــدي خــر مــن أن 
تــراه، وحنــن مــا نــراه يســر العــدو وال يســر الصديــق، فهــذا احلــال الــذي 
نعيشــه لــن خيلــق فضــاءاً خمتلفــاً عــن الواقــع الــذي نعيــش، فهــو جيّســد 
حبــق ذاك العقــل املشــتت، ومهمــا كان اجلســم قــوايً فســيضعفه العقــل 
املشــتت، وهــذا واقعنــا ابختصــار فالقــوة الشــعبية اهلــادرة الصابــرة مل 
يســتطع ذاك العقــل اســتثمارها اســتثماراً أمثــاًل، ومــامل خنــرج بتفكــر 
جــريء وخطــوات عمليــة جــادة ممــا حنــن فيــه ســيبقى احلــال كمــا هــو 
منــرب  أو  أريكــة مســرتحية  علــى  واقعنــا  مــن  والنقــد  اللطــم  وســيبقى 

إعالمــي بســيط.
 فالتقاسم للمهام واألدوار بني جمموعة متكررة ال تتمتع على األقل 
ابلقبــول الشــعي يف وســط الســاحة املناهضــة للنظــام ومتييــع املبــادرات 

هــو تضييــع للهــدف العــام والعمــل العــام علــى حســاابت مصــاحل 
فئويــة عصبويــة ضيقــة ومقيتــة، ليتكــرر املكــرر الــذي ليتــه كان متميــزاً 
ابألداء واملنتــج واالســتثمار الصحيــح لتلــك القــوى اهلــادرة الصابــرة.

والــذي لليــوم مل تُوجــد القيــادة نفســها علــى اجلغرافيــا الســورية الــي 
اجلغرافيــا  عمــق  مــن  وتديرهــا  تنظمهــا وختلــق حوكمتهــا  أن  ينبغــي 

وليــس مــن مــكان آخــر.
حنــن أمــام واقــع وحمطــة زمنيــة حتتــاج لتفكــر خمتلــف وإرادة خمتلفــة 
والــي ســتؤدي لعمــل خمتلــف ومنتــج خمتلــف، وابلتأكيــد لــن تقــوم بــه 
نفــس تلــك األدوات، الســيما وأن الكثــر بــدأ يســمع عــن مشــتقات 
كلمــة الشــرعية واملشــروعية وســواها يف اخلطــاابت السياســية  لبعــض 

قيــادات الــدول يف املنطقــة.
وهــذا مايســتدعي أبن يــرن جــرس اإلنــذار للعقــول النبيهــة احلــذرة، 
ليــس لتشــكو ممــا جيــري بــل لتفعــل الــذي ينبغــي فعلــه، والــذي ينبغــي 
فعلــه الكثــر الكثــر. فالتباطــؤ والوقــوف بزمــن متســارع األحــداث 
هــو تراجــع للــوراء، وعلــى رأي مــن قــال: »كل واقــف فــإىل نقصــان 

أقــرب«.

الشعب السوري المظلوم بنخبه

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

أمــام ابب خيمتــه الباليــة جيلــس أبــو صــاحل، وقــد بــدت  التجاعيــد 
علــى قســمات وجهــه، لــرتوي حكايــة القهــر والبــؤس الــي يعيشــها 
أطــراف  علــى  خميــم عشــوائي  إىل  ســراقب  مدينــة  مــن  نزوحــه  بعــد 
مدينــة أطمــة علــى احلــدود الســورية الرتكيــة بريــف إدلــب الشــمايل، 
بينمــا تنشــغل زوجتــه إبعــداد طبــق »الربغــل« مبكوانتــه البســيطة، مــع 

كســرات مــن اخلبــز، بــال أي مقومــات أخــرى للبقــاء.
عــدانن أبــو صــاحل )60 عامــاً( هــو أحــد كبــار الســن الذيــن وجــدوا 
أنفســهم مضطريــن لتحمــل قيــظ الصيــف وقــر الشــتاء يف خميمــات 
النــزوح، بعــد أن تقطعــت هبــم ســبل احليــاة، ليعيشــوا حيــاة الفقــر جــراء 
عجزهــم عــن العمــل واإلنتــاج، وتــدين مســتوى اخلدمــات واملرافــق، 
إغاثيــة  مــن مســاعدات  مــا يصلهــم  علــى  واالعتمــاد يف معيشــتهم 
عــن  إلشــراق  صــاحل  أبــو  يتحــدث  واآلخــر.  احلــني  بــني  شــحيحة 
معاانتــه ابلقــول: »بعــد ســفر ولــدي الوحيــد مــع عائلتــه إىل تركيــا 
حبثــاً عــن العمــل واألمــان، أصبحــت أعيــش مــع زوجــي وابنــي املريضــة 
حيــاة الفقــر واحلاجــة، واملعــاانة مــن قســوة الظــروف املعيشــية بســبب 
املــواد األساســية .« ويضيــف حبــزن: »اقتالعنــا مــن بيوتنــا  انعــدام 

للعيــش يف املخيمــات أصعــب مــن املــوت ابلنســبة إلينــا.«
كمــا تتشــابه مأســاة أيب صــاحل مــع غــره مــن املســنني داخــل املخيــم 
نتيجــة اخلــوف والقلــق مــن انتشــار وابء كــوروان، وكوهنــم مــن الفئــات 
األدويــة  أتمــني  صعوبــة  مــن  يعــاين  ابلــوابء، كذلــك  أتثــراً  األكثــر 
ألمراضــه »الضغــط والســكري«، والبنتــه املريضــة ابلضمــور الدماغــي، 
بســبب نــدرة وجودهــا وغــالء أســعارها، وعــن ذلــك يقــول: » نفتقــر 

لوجــود صيدليــة ونقطــة طبيــة داخــل املخيــم، رغــم حاجتنــا الكبــرة 
لشــراء األدويــة ابســتمرار، ومراقبــة أحــوال ابنــي الصحيــة املتدهــورة .«
وعــن الظــروف واألوضــاع الــي يعيشــها أبــو صــاحل داخــل املخيــم مــع 
غــره مــن النازحــني يقــول: »معاانتنــا تــزداد يومــاً بعــد يــوم؛ فاخليمــة 
الــي نســكنها ال تــرد عنــا أحــوال الطقــس مــن بــرد وحــر، كمــا تــزداد 
معاانتنــا جــراء شــح ميــاه الشــرب، فضــاًل عــن عــدم توفــر البــى التحتيــة 

األساســية للخدمــات، وعــدم اســتقرار الوضــع األمــي .«
النــزوح  وحيــاة  بلدتــه،  عــن  البعــد  هــو  صــاحل  أبــو  يــؤمل  مــا  وأكثــر 
ســبياًل  أجــد  أن  »نتمــى  قائــاًل:  يتحــدث  أمنيتــه  وعــن  والتشــريد، 
للعــودة إىل داري وأرضــي بعــد أن تضــع احلــرب أوزارهــا، ألكحــل 

». احليــاة  أفــارق  أن  قبــل  برؤيتهــا،  عيــوين 
 55( القــدور  فاطمــة  تعيــش  أمحــد،  أيب  خيمــة  مــن  مقربــة  علــى 
عامــاً( الــي نزحــت مــن مدينــة معــرة النعمــان مــع ولدهــا البالــغ مــن 
العمــر 12 عامــاً، وتعتمــد يف معيشــتها علــى بيــع اخلبــز جلاراهتــا يف 
املخيــم لتحصيــل لقمــة العيــش، وعــن ذلــك تقــول: »بعــد النــزوح 
مــن بيتنــا أواخــر عــام 2019 فقــدت زوجــي إثــر أزمــة قلبيــة، وتفــرق 
بقيــة أبنائــي داخــل البــالد وخارجهــا، وبقينــا وحــدان، نعــاين الفقــر 
واحلاجــة، وقلــة املســاعدات، واحلنــني للمــة األســرة والشــوق لرؤيــة 

األبنــاء .«
رغــم  أبنائهــا  مــن  املاليــة  املســاعدة  تطلــب  ال  أهنــا  القــدور  تؤكــد 
ســكنها يف خميــم يفتقــد أدىن مقومــات العيــش الكــرمي، فــكل منهــم 
منشــغل بكســب قــوت يومــه، وأتمــني حاجــات أســرته املعيشــية الــي 

أصبحــت صعبــة املنــال يف ظــل الغــالء والفقــر وشــح فــرص العمــل.
وتبــني القــدور صعوبــة العيــش مبفردهــا يف ظــل الغربــة والنــزوح، وحتــن 
إىل بيتهــا الــذي ســيطر عليــه النظــام الســوري، لكنهــا تؤكــد أن البيــت 
دون أبنائهــا جمــرد جــدران صمــاء ال حيــاة فيهــا، وعــن ذلــك تقــول: 
هنايــة  يف  يل  وســنداً  عــوانً  ســيكونون  أوالدي  أن  أعتقــد  »كنــت 
عمــري، لكنــي وجــدت نفســي وحيــدة ال حــول وال قــوة، تالحقــي 

األمــراض ومهــوم احليــاة .«
عبــد هللا الســلوم )39 عامــاً( مديــر خميــم عشــوائي يف بلــدة كللــي 
بريــف إدلــب الشــمايل، يتحــدث عــن أوضــاع كبــار الســن يف املخيــم 
بقولــه: »يعــاين املســنون مــن األمــراض الــي تنهــك أجســادهم، وغــالء 

أســعار األدويــة، إىل جانــب بعــد املراكــز الصحيــة عــن املخيــم .«
ويبــني أن املخيــم يفتقــر لوجــود احلمامــات املالئمــة لكبــار الســن، 
النظافــة  مســتلزمات  نقــص  جانــب  إىل  خيامهــم،  عــن  وبعدهــا 

. أبنفســهم  الغذائيــة  احتياجاهتــم  أتمــني  وصعوبــة  والتعقيــم، 
ويطالــب الســلوم بدعــم ورعايــة كبــار الســن غــر القادريــن علــى رعايــة 
أنفســهم وتلبيــة احتياجاهتــم الصحيــة والرعايــة الطبيــة، نتيجــة إصابــة 
الكثريــن منهــم أبمــراض مزمنــة، وانتهــى هبــم املطــاف يف املخيمــات .
وحبســب فريــق “منســقو اســتجابة ســورية”، يقيــم حنــو 135 ألــف 
مسّن يف خميمات مشال غريب سورية، يعانون من صعوابت اقتصادية 
واجتماعيــة وصحيــة، إذ مل تكتــِف احلــرب الســورية إببعــاد أبنائهــم 
عنهــم، ممــن كانــوا يعتقــدون أهنــم ســيكونون ســنًدا هلــم عنــد كربهــم، بــل 

وضعتهــم وســط العــوز والفقــر والظــروف املعيشــية القاســية. 

سونيا العلي 

كبار السن في مخيمات إدلب:
تحت وطأة العجز والعوز

صحافية سورية

يبــدو أن »اجملتمــع الــدويل« يريــد أن يوصــل لنــا فكــرة حمــددة حــاول 
تروجيهــا والرتكيــز عليهــا يف اآلونــة األخــرة مفادهــا : )مل نســتطع 
النتيجــة  هــي  هــذه  نعــم  معــه.!(  لنتعــاون  إذاً  الطاغيــة..  إســقاط 
الــي وصــل إليهــا اجملتمــع الــدويل بعــد كل تلــك الســنوات الكارثيــة 
الــي عصفــت ابلســوريني، واملفارقــة العجيبــة تكمــن حــني رّوجــت 
الــوالايت املتحــدة يف هنايــة 2011 وبعــد أشــهر قليلــة علــى انطــالق 
ثــورة الشــعب الســوري أن أايم بشــار األســد ابتــت معــدودة، بينمــا 
يتزايــد  عــدد  التاريــخ احلافــل ابجملــازر   اليــوم وبعــد كل هــذا  جنــد 
الــدول الــي تقــرتح اعتبــاره جــزًء مــن احلــل، ال بــل الحظنــا يف األشــهر 
األخــرة ازدايد تكــرار »أســطوانة« أن ال حــل عســكري يف ســورية 
وال بديــل عــن التفامهــات السياســية، وكأن املشــكلة بــني الشــعب 
الســوري وبــني األســد هــي جمــرد اختــالف ابآلراء السياســية وميكــن 
حلهــا ابجللــوس حــول طاولــة احلــوار للتوصــل إىل حــلٍّ وســط يرضــي 

الطرفــني!
يبــدو أن معظــم األطــراف الدوليــة اليــوم ينظــرون إىل »األســد« علــى 

أنــه أهــون الشــرور احملتملــة.!

ومــن هنــا بــدأ التســاهل مــع نظــام دمشــق والتغاضــي عــن العقــوابت 
املفروضــة عليــه ومتييعهــا وحتويرهــا، لدرجــة أهنــا ابتــت نقمــة علــى 
الشــعب املنكــوب أصــاًل، ونعمــة علــى النظــام الــذي مل يتأثــر كثــراً 
البدايــة مازالــت  إمــداده املوجــودة منــذ  العقــوابت فخطــوط  بتلــك 
تعمل ابلوترة ذاهتا إن كان من طرف اإليرانيني أو الروس وانقالت 
النفــط اإليرانيــة مازالــت ترســو يف املوانــئ الســورية لتفــرغ محوالهتــا 
تعويضاً عن نفط اجلزيرة الســورية الذي فقد »نظام أســد« الســيطرة 
عليــه بشــكل كامــل، فــكان ال بــد مــن بديــل يعــني األســد علــى 
تلبيــة احتياجــات املقاتلــني مــن امليليشــيات الســورية احملليــة إضافــة إىل 
امليلشــيات اإليرانيــة والعراقيــة واللبنانيــة وحــى األفغانيــة، ووجــود هــذه 
القــوات غــر املتجانســة علــى األرض الســورية شــكل نــواة لصراعــات 
ودّوهلــا  القضيــة  عّقــد  ممــا  املتداخلــة  األطــراف  تلــك  علــى  طغــت 
وشــعَّبها لتتحول ســورية إىل ســاحة صراع لتصفية احلســاابت الدولية 
واإلقليميــة. واحلقيقــة أن بشــار األســد ال ميكنــه التخلــي عــن الورقــة 
الــي لعــب هبــا منــذ البدايــة وهــي »فزاعــة التنظيمــات املتطرفــة« حيــث 
طــرح نفســه كمحــارب لتلــك التنظيمــات وحــاٍم لألقليــات، بينمــا 

املتابع للشــأن الســوري يدرك أن لنظام األســد اليد اخلفية يف حتريك 
معظــم تلــك التنظيمــات مبــا يتناســب مــع مصلحتــه ويــدرك أيضــاً أن 
نظــام األســد قــد ســّهل عبــور »اجلهاديــني« إىل العــراق عــام 2003  
وأن معســكراهتم يف ســورية كانــت تــدار حتــت أنظــار خمابــرات النظــام 
بعــد  القيــادات »اجلهاديــة«  مــن  الكثــر  الســوري مث عــاد واعتقــل 
بُعيــد  عــام 2011  ليطلــق ســراحهم الحقــاً  العــراق،  مــن  عودهتــم 
الســورية، ألســباب ابتــت معلومــة وليثبــت نظريتــه  الثــورة  انطــالق 
الــي تبناهــا منــذ البدايــة يف أنــه يواجــه »اإلرهــاب« وأن علــى العــامل 
الوقــوف معــه وأتييــده يف حربــه ضــد  »اإلرهابيــني« تلــك الصفــة 
الــي أطلقهــا علــى كل مــن وقــف ضــده مــن الشــعب الســوري الثائــر.

أما السؤال الذي يفرض نفسه اليوم :
إرادة  بوجــه  يقــف  أن  الــدويل  للمجتمــع  ميكــن  مــدى  أي  إىل   -
عــن  يتغاضــى  وأن  العــامل،  أحــرار  وبوجــه  الثائــر  الســوري  الشــعب 
لتعوميــه  بــل ويتســرت عليــه يف حمــاوالت ابئســة  النظــام  جرائــم هــذا 
وإعــادة تدويــره وإفهــام اجلميــع أنــه أمــر واقــع البــد مــن التعــاون معــه 

السياســي((.؟! ))احلــوار  بفكــرة  قبولــه  مبجــرد 

محمد علي صابوني 

لم نستطع إسقاط الطاغية.!!

كاتب سوري
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بتحديــث  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  بــدأت  املاضــي  القــرن  مخســينيات  يف 
سياســاهتا اإلقتصاديــة بنــاء علــى توجيهــات عــامل االقتصــاد األمركــي املشــهور 
والشــركات  احلــرة  والســوق  احلــر  االقتصــاد  حنــو  والتوجــه   فريدمــان،  ميلتــون 
العابــرة للحــدود هبــدف تدعيــم وتقويــة اقتصادهــا مــن جهــة والســيطرة علــى دول 
العــامل الثالــث اقتصــاداًي وهنــب ثرواهتــا والتحكــم  بقرارهــا السياســي مــن جهــة 
أتثــر  مــن  للحــد  الناميــة  الــدول  مــن  الفــرتة حتركــت جمموعــة  تلــك  أخــرى. يف 
هــذه السياســة علــى بلداهنــا وملنــع ربــط اقتصادهــا ابلشــركات األمركيــة العابــرة 
للحــدود والــذي يعــي اســتالب ســيادهتا والســيطرة علــى  قرارهــا السياســي. أتثــرت 
اخلطــة االقتصاديــة األمركيــة بقــرارات تلــك الــدول وكانــت أكثــر الــدول أتثــرًا علــى 
تلــك اخلطــة بعــض دول أمــركا الالتينيــة احملاذيــة للــوالايت املتحــدة األمركيــة. 
قــررت أمــركا وضــع حــد لســلوك تلــك الــدول عــرب سلســلة مــن اخلطــوات بدأهتــا 
ابســتقدام مائــة طالــب مــن تشــيلي – منحــة دراســية جمانيــة - لتدريســهم العلــوم 
االقتصاديــة يف جامعــة شــيكاغو بتمويــل مــن مؤسســة فــورد األمركيــة فيمــا عــرف 
وقتهــا مبشــروع تشــيلي. توســع املشــروع فيمــا بعــد ليشــمل عــدًدا مــن دول أمــركا 

الالتينيــة وغرهــا مــن الــدول الناميــة.
كان اهلــدف هتيئــة جيــل مــن علمــاء االقتصــاد مبنظومــة فكريــة اقتصاديــة جديــدة 
تتناســب مــع املشــروع االقتصــادي األمركــي وتنظــر إىل الســوق احلــرة كمخــرج مــن 
األزمــات االقتصاديــة لبلداهنــا. مبعــى آخــر كان اهلــدف غســيل دمــاغ اقتصــادي 

للبلــد املســتهدف.
اختــارت جامعــة شــيكاغو لإلشــراف علــى املشــروع عــامل اقتصــاد أمركــي زوجتــه 
يثقــون  واملاديــة جعلتهــم  النفســية  الراحــة  مــن  جــًوا  للطــالب  وهيــأت  تشــيلية، 
ألزمــات  االقتصاديــة كمخــرج  أمــركا  سياســات  ويتبنــون  وأفكارهــا  ابجلامعــة 
بلدهــم  إىل  الطــالب  معظــم  عــاد  ســنوات  عــدة  بعــد  االقتصاديــة.  بالدهــم 
أســاتذة يف علــم االقتصــاد وهــم مؤمنــون ابلسياســة االقتصاديــة األمركيــة أكثــر 
مــن األمــركان أنفســهم، واســتلموا معظــم املناصــب اإلداريــة واألكادمييــة املتعلقــة 
ابالقتصــاد يف تشــيلي. وهكــذا تغــر خــالل عقــد مــن الزمــان الفكــر االقتصــادي 

التشــيلي مبــا يتناســب مــع اخلطــط االقتصاديــة األمركيــة.
فشــلت اخلطــة األمركيــة علــى املــدى القصــر بعــد أن وصــل حلكــم تشــيلي رئيــس 
وطــي حــاول تكريــس الدميقراطيــة بشــكل حقيقــي يف بلــده وعمــل جبــد لنهضــة 
تشــيلي علــى كافــة املســتوايت ورفــض االســتماع إىل اخلــرباء االقتصاديــني الذيــن 
تربــوا اقتصــاداًي يف جامعــة شــيكاغوا، األمــر الــذي دفــع أمــركا لالنتقــال إىل اخلطــوة 
الثانيــة وهــي دعــم بعــض جنــراالت اجليــش التشــيلي لتنفيــذ انقــالب علــى الرئيــس 
الشــرعي وليتســلم اجليــش احلكــم يف البــالد لعقــود وميــارس الديكتاتــور اجلديــد 
أشــد عمليــات  التعذيــب واالعتقــاالت التعســفية حبــق شــعبه ويقمــع أي صــوت 
معــارض لسياســاته وينفــذ اخلطــة االقتصاديــة األمركيــة حبذافرهــا فيمــا بعــد وصــواًل 

أمــركا سياســًيا وعســكراًي  علــى  الكلــي  واعتمادهــا  اقتصــاداًي  البلــد  اهنيــار  إىل 
واقتصــاداًي.

هــذا الســيناريو تكــرر بشــكل مطابــق أو قريــب جــًدا مــن التجربــة التشــيلية يف 
العديــد مــن دول العــامل مــن ضمنهــا أندونيســيا والربازيــل واألرجنتــني واألرغــواي 
. كل املعلومــات الســابقة مذكــورة بتفصيــل طويــل يف كتــاب عقيــدة الصدمــة 
للكاتبــة انعومــي كاليــن. أردت إيــراده ابختصــار شــديد الســتنباط بعــض النتائــج 
الــي تصلــح كمحــددات لفهــم السياســة الغربيــة  واألمركيــة، خاصــة وأن التجربــة 
املصريــة املؤملــة مــا تــزال حاضــرة وتــكاد تتطابــق مــع التجربــة املذكــورة يف تشــيلي مــع 

فــوارق بســيطة تتعلــق ابختــالف الزمــان واألدوات وثقافــة اجملتمــع .
1-أمــركا ليســت عــدوة للديكتاتــورايت بــل هــي الراعــي الرمســي هلــا طاملــا حتقــق 

هلــا مصاحلهــا .
2-الدميقراطيــة احلقيقيــة يف البلــدان الناميــة هــي عــدو اســرتاتيجي للــدول الغربيــة 
االســتعمارية، ويعتــرب وصــول مرشــح وطــي مســتقل للرائســة أو مواقــع القــرار إبرادة 
شــعبية عــرب صناديــق اإلقــرتاع مبثابــة خــط أمحــر تعمــل أمــركا وحلفاءهــا بــكل 
اســتطاعتها ملنــع حدوثــه أو إفشــاله بــكل الوســائل املتاحــة مهمــا كانــت الكلفــة 

البشــرية واملاديــة ابهظــة .
فقــط لالســتهالك اإلعالمــي وللتالعــب ابلــرأي  السياســيني هــي  3-شــعارات 
العــام، إهنــا القفــاز احلريــري الــذي خيفــي قبضــة حديديــة  تســعى لتحطيــم تدرجيــي 

لــكل مــا يعرتضهــا.
4-الــدول الغربيــة االســتعمارية ليســت مجعيــات خريــة وال وجــود لألخــالق يف 
الــي تقدمهــا ختفــي يف ثناايهــا أهدافًــا  سياســاهتا، وكل بعثــات التعليــم اجملانيــة 
أخــرى ختــدم مصاحلهــا. وغالبًــا مــا يكــون اهلــدف تغيــر املنظومــة الفكريــة جملــال 
مــا ) سياســة – اقتصــاد – ديــن – ثقافــة – فــن ( متهيــًدا للتحكــم عــن بعــد هبــذا 

اجملــال يف البلــدان املســتهدفة .
5-اجليــوش - يف الــدول الناميــة - الــي تتلقــى دعًمــا ســنواًي مــن الــدول الكــربى 
أو الــي يتــدرب كبــار ضباطهــا يف الــدول الكــربى هــي جيــوش ارهتنــت قراراهتــا 
املصريــة لتلــك الــدول، وال يتوقــع أحــد أن تتحــرك يوًمــا لتحريــر مقدســات األمــة 
أو الدفــاع عــن احلــدود. املهمــة األساســية هلــذه اجليــوش هــي التحــرك أبوامــر الــدول 
الراعيــة هلــا يف الوقــت املناســب هبــدف إســكات الشــعوب وقمــع طموحاهتــا يف 
التقــدم والتنميــة والتحــرر واالســتقالل احلقيقــي، ومنــع وصــول الوطنيــني والشــرفاء 
إىل احلكــم، ومحايــة الديكتاتــورايت الــي تعمــل لصــاحل الــدول الكــربى. ابلطبــع 
عندمــا نتحــدث عــن اجليــوش فنحــن نقصــد قادهتــا املتحكمــني بقرارهــا وليــس 

اجلنــود أو صغــار الضبــاط.
إبيصــال  وتنجــح  شــروطها  وتفــرض  بزخــم كبــر  الشــعوب  تتحــرك  6-عندمــا 
مرشــحيها احلقيقيــني إىل الســلطة عــرب صناديــق اإلقــرتاع فــإن الــدول الــي تنــادي 

ابلدميقراطيــة هــي ابلتحديــد الــي حتــرك كل أدواهتــا يف املنطقــة إلفشــال التجربــة 
الوســائل  بكافــة  احلكــم،  أقدامهــم يف  الشــرفاء  يثبــت  أن  قبــل  والقضــاء عليهــا 
اإلعالميــة واالقتصاديــة والسياســية وصــواًل إىل الوســائل العســكرية عــرب تنظيــم 
عمليــات  مــن  موجــة  مــع  ترتافــق  مــا  غالبًــا  والــي  االنقــالابت   ورعايــة  ودعــم 
التعذيــب واالنتقــام واالغتيــاالت واالختطــاف لنشــر الرعــب يف عمــوم اجملتمــع 
متهيــًدا لفــرض املنظومــة السياســية واالقتصاديــة اجلديــدة الــي ســتحول البلــد إىل 
مســتعمرة. وال تنســى الــدول الدميقراطيــة الــي دعمــت االنقــالابت وأشــرفت علــى 
تفاصيلهــا أن تنــدد يف الوقــت نفســه ابالنقــالب العســكري ورمبــا تقاطعــه وتشــتمه 

علــى الشاشــات.
والقــروض  للحــدود  العابــرة  للشــركات  املفتوحــة  احلــرة  والســوق  7-اخلصخصــة 
الدوليــة الضخمــة هــي اخلطــوة األوىل إلســقاط البلــد اقتصــاداًي ومــن مث الســيطرة 

علــى قــراره السياســي واالقتصــادي. إنــه اســتعمار حديــث علــى انر هادئــة.
قامــت الــدول االســتعمارية الــي انتصــرت يف احلــرب العامليــة الثانيــة بتقســيم العــامل 
فيمــا بينهــا إىل مناطــق نفــوذ اقتصــادي وسياســي، وعمــدت إىل أتســيس البنــك 
الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل كوســيلة مــن وســائل التحكــم ابقتصــاد الــدول 
الناميــة الواقعــة يف مناطــق نفوذهــا. تســعى هــذه الــدول إىل إبقــاء الــدول الناميــة 
يف حالــة عــدم اســتقرار اجتماعــي أو اقتصــادي أو سياســي مســتغلة االختالفــات 
األيديولوجيــة والعرقيــة والقوميــة وضعــف األداء السياســي واالقتصــادي يف تلــك 
النعــرات  إاثرة  علــى   - املنطقــة  يف  أدواهتــا  عــرب   – ابســتمرار  وتعمــل  الــدول، 
واالحتــكاكات بــني الــدول وبــني فئــات اجملتمــع املختلفــة لتحقيــق اهلــدف ذاتــه.
احلــروب املزمنــة يف الــدول الناميــة وفشــل األداء احلكومــي والفوضــى االجتماعيــة 
السياســي  مسكهــا  الصطيــاد  الكــربى  الــدول  تفضلهــا  الــي  املســتنقعات  هــي 
واالقتصــادي، وإن االســتقرار والدميقراطيــة والتطــور الصناعــي والتقــي والتــداول 
الســلس للســلطة هــي مبثابــة جتفيــف حقيقــي لتلــك املســتنقعات، وإن وصــول 
الشــرفاء إىل الســلطة وحتكمهم ابلقرار السياســي واالقتصادي ميثل هتديًدا عميًقا 
ملصــاحل الــدول االســتعمارية يف مناطــق النفــوذ وعائًقــا أمــام ســيطرهتا علــى مقــدرات 
وقــرارات تلــك البلــدان) ومــن هنــا كان وصــول اإلســالم السياســي للحكــم خطًــا 
أمحــرًا(  لذلــك تســعى بــكل إمكاانهتــا ملنــع االســتقرار السياســي واالقتصــادي 
يف تلــك الــدول حــى لــو كان الثمــن هنــرًا مــن الدمــاء واملعــاانة واملآســي والفقــر 
والتعذيــب لســكان تلــك الــدول. إن العقليــة االســتعمارية مــا تــزال تتحكــم ابلــدول 
الــي انتصــرت ابحلــرب العامليــة الثانيــة حــى اليــوم. إهنــا بعــض مــن اســرتاتيجيتهم يف 
الســيطرة علــى العــامل وهنــب ثرواتــه. واملشــكلة الكــربى أن تلــك الــدول جتــد دائًمــا 
– عــرب الرتغيــب أو الرتهيــب – يف النخــب السياســية والعســكرية واالقتصاديــة 
واإلعالميــة يف بلداننــا مــن ينفــذ خططهــا وحيقــق مصاحلهــا دون أي اعتبــار ملصــاحل 

وتطلعــات الشــعوب احلاملــة ابحلريــة والتقــدم والعدالــة والتنميــة.

د- معتز محمد زين

مشروع تشيلي 

كاتب وطبيب سوري
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بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Kurban Bayramı öncesi 200 çocuğa daha bayram-
lık kıyafet yardımında bulundu. Geçtiğimiz gün 200 çocuğa kıyafet yardımında bulu-
nan İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, düzenlenen organizasyonla 200 çocuğa daha 
kıyafet yardımında bulundu. Çocukların Kurban Bayramı’na yeni kıyafetleriyle mutlu 
bir şekilde girmeleri için yapılan yardım organizasyonunda çocuklar kendi elleriyle 
kendi istedikleri kıyafetleri seçerek almanın mutluluğunu yaşadı. 

قامت مجعية اخلر بغازي عنتاب بتزويد 200 طفل مبالبس العيد قبل عيد األضحى املبارك.
ممثليــة مجعيــة اخلــر يف غــازي عنتــاب، الــي قدمــت مســاعدات يف املالبــس إىل 200 طفــل يف يــوم وقفــة عرفــة، 
حيــث مت تقــدمي مســاعدات مالبــس إىل 200 طفــل يف فعاليــة اإلغاثــة املنظمــة لألطفــال اســتعدادا لدخــول عيــد 

األضحــى بســعادة مبالبســهم اجلديــدة، وكان األطفــال ســعداء ابختيــار املالبــس الــي يريدوهنــا أبيديهــم.

 Çocuğa Daha Bayramlık Kıyafet Yardımı 200ألبسة العيد لـ 200 طفل إضافي

اســتمرارًا يف دعــم الضحــااي واألســر املظلومــة واحملتاجــة واأليتــام منــذ 
يــوم أتسيســها، تواصــل مجعيــة اخلــر توفــر فــرص العمــل آلالف 
العائــالت وخلــق مصــدر رزق دائــم هلــم مــن خــالل مشــروع املاعــز 
احللــوب. اســتمرارًا يف توفــر ســهولة املعيشــة لألســر الــي لديهــا 
ماعــز موزعــة بدعــم مــن اجلهــات املاحنــة يف بوركينــا فاســو وتشــاد 
نطــاق  وضمــن  اخلــر  مجعيــة  اليــوم،  حــى  والكامــرون  والنيجــر 
املرحلــة اخلامســة عشــرة مــن مشــروع املاعــز احللــوب الــي نفذهتــا يف 
الكامــرون ، ويف الوقــت نفســه مت توزيــع املصحــف الكــرمي علــى 
1000 طفــل يدرســون يف املــدارس يف قريــي كوســري والنجــي 

ابملنطقــة.
نــود أن نشــكر مجيــع املتربعــني الذيــن شــاركوان ســعادتنا يف إمتــام 
مرحلــة أخــرى علــى طريــق اخلــر علــى دعمهــم ، وندعــو هللا أن 

تقبــل أعماهلــم الصاحلــة.

Kuran’ı Kerimin İlmini Kamerun’a Taşıdılarإيصال علم القرآن إلى الكاميرون

Kurulduğu günden bu yana mağdur, mazlum 
ve ihtiyaç sahibi ailelerle, yetim ve öksüzlerin 
destekçisi olmaya devam eden İyilik Derneği, 
Süt Keçisi Projesiyle binlerce aileye istihdam 
sağlamaya ve onlar için kalıcı geçim kaynağı 
oluşturmaya devam ediyor.
Bugüne kadar Burkina Faso, Çad, Nijer 
ve Kamerun’da bağışçılarının desteğiyle 
dağıtımını gerçekleştirdiği Süt Keçileri ile ailel-
ere geçim kolaylığı sağlamaya devam eden 
İyilik Derneği, Kamerun’da gerçekleştirdiği 
15. Etap Süt Keçisi kapsamında aynı zaman-
da bölgede yer alan Kousseri ve Annaji köy-
lerindeki medreselerde eğitim gören 1000 
çocuğa Kuran’ı Kerim dağıtımında bulundu. 
İyilik yolunda gerçekleştirilen bir etabın daha 
tamamlanmasındaki mutluluğumuza ortak 
olan tüm bağışçılarımıza desteklerinden dolayı 
teşekkür eder, hayırlarının kabul olmasını niyaz 
ederiz.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Bülbülzade Derneği tarafından 
yürütülen “Medeniyet Yolcuları” projesi kapsamında Balkan ülkelerine 10 günlük gezi 
düzenlendi. Gezi kapsamında Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve 
Karadağ’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve ülkemizin ilgili ülkelerde bulunan temsilci-
likleri ziyaret edilerek, Bülbülzade vakfının ve bağlı kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. Bunun yanı sıra iş birliği projeleri ve çeşitli gündemler hakkında da istişarelerde 
bulunuldu. Katılımcıların, Anadolu ve Balkan coğrafyalarında yaşayan ve ortak tarihe, 
kültüre ve değerlere sahip halkların söz konusu ortak yaşayış biçimlerine şahit olması 
amacıyla yürütülen proje kapsamında, elde edilen görüntüler ve bilgiler etrafında, Bal-
kan ülkelerindeki Osmanlı mirasını anlatan bir belgesel oluşturulacak. Ayrıca, Balkan 
ülkelerindeki Osmanlı mirasını ve Balkan coğrafyasının doğal güzelliklerini yerinde gö-
zlemleme imkânı bulan katılımcılar, çeşitli STK ve eğitim merkezlerinde tecrübelerini ve 
gözlemlerini aktaracakları birçok konferansa konuşmacı olarak katılacak.

Bülbülzade Vakfı ve Ezogelin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ilimizde yaşayan Suriyeli 
muhacirlere yönelik A1 seviyesinde Türkçe okuma-yazma kursu başladı.
Haftada 3 gün yapılan derslere yaklaşık 25 öğrenci devam ediyor. Temmuz ayında 
başlayan ve Ekim ayında sona erecek olan okuma-yazma kursu 3 ay sürecek. Bilim Eği-
tim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) binasında yapılan kursta kursiyerlere A1 sevi-
yesinde Türkçe konuşma ve okuma yazma dersleri veriliyor. 

مت تنظيــم رحلــة إىل دول البلقــان ملــدة 10 أايم يف إطــار مشــروع “ رحلــة احلضــارة” الــذي تدعمــه وزارة الشــباب 
والرايضــة وتنفــذه مجعيــة بلبــل زادة. يف نطــاق الرحلــة ، متــت زايرة العديــد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة يف ألبانيــا 
ومقدونيــا وصربيــا والبوســنة واهلرســك واجلبــل األســود وممثلــي تركيــا يف البلــدان ذات الصلــة ، ومت تقــدمي معلومــات 
حــول عمــل وقــف بلبــل زادة واجلمعيــات التابعــة لــه. ابإلضافــة إىل ذلــك ، مت عقــد مشــاورات حــول مشــاريع 

التعــاون وأجنــدات خمتلفــة. 
ســيتم إنشــاء فيلــم واثئقــي عــن الــرتاث العثمــاين يف دول البلقــان حــول الصــور واملعلومــات الــي مت احلصــول عليهــا 
ضمــن نطــاق املشــروع ، والــذي يتــم تنفيــذه ليشــهد املشــاركون أمنــاط احليــاة املشــرتكة للشــعوب الــي تعيــش يف 
األانضــول والبلقــان والــي لديهــا اتريــخ وثقافــة وقيــم مشــرتكة. ابإلضافــة إىل ذلــك ، سيشــارك املشــاركون ، الذيــن 
أتيحــت هلــم الفرصــة ملراقبــة الــرتاث العثمــاين يف دول البلقــان واجلمــال الطبيعــي جلغرافيــا البلقــان ، كمتحدثــني 
يف العديــد مــن املؤمتــرات حيــث سيشــاركون جتارهبــم ومالحظاهتــم يف خمتلــف املنظمــات غــر احلكوميــة ومراكــز 

التدريــب.

 A1 ابلتعاون مع وقف بلبل زادة ومركز أوزو غالني للتعليم العام ، بدأت دورة حمو األمية للغة الرتكية املستوى
للمهاجرين السوريني الذين يعيشون يف غازي عنتاب.

حيضر الدورة حوايل 25 طالًبا، والي تقام 3 أايم يف األسبوع. دورة حمو األمية، الي بدأت يف يوليو وتنتهي يف 
 ،)BEKAM( أكتوبر ، وتستمر ملدة 3 أشهر. يف الدورة الي تُعقد يف مبى مركز األحباث التعليم والعلوم والثقافة

 .A1 يتم إعطاء املتدربني دروًسا يف اللغة الرتكية املستوى

رحلة الحضارة في البلقان

بدأ دورات تعليم  اللغة التركية

Medeniyet Yolcuları Balkanlar’da 

Türkçe Okuma Yazma Kursu Başladı
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Kurban ibadetlerini amacına ve ku-
ralına uygun olarak yerine getirmek 
isteyen hayırseverlerin Kurban ter-
cihi bu yıl da Kızılay oldu. “Kurban 
Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hi-
lal Olsun Türkiye” sloganıyla yoğun 
ve titiz bir çalışma dönemi geçiren 
ekipler, Kurban Bayramının ilk günü 
bayram namazının ardından kesim 
işlemlerine başladı. “Kızılay Kurban 
Modeli” sayesinde veteriner hekim-
ler tarafından seçilen kurbanlıklar, 
modern kombinalarda, hijyenik şart-
larda, vekâlet sahiplerinin isimleri 
okunarak Kızılay ekipleri, din görevl-
ileri ve noterler eşliğinde Kurban 
Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. 
Kurban kesimleri yurt içinde Et ve Süt 
Kurumu kombinalarında gerçekleşti-
rilirken yurt dışında ise Balkanlar, Af-
rika, Asya ve Ortadoğu’daki 21 ülkede 
yapılıyor.

اهلــالل األمحــر هــو اختيــار فاعلــي اخلــر الذيــن يريــدون 
الــي  الفــرق  بــدأت  حيــث  أضاحيهــم.  ذبــح  أداء 
كانــت ضمــن فــرتة عمــل مكثفــة ودقيقــة حتــت شــعار 
“إذا حافظــت علــى بــركات األضحيــة طــوال العــام 
، فلتصبــح تركيــا هــالاًل” ، بــدأت عمليــة الذبــح يف 
أول أايم عيــد األضحــى بعــد صــالة العيــد. بفضــل 
ذبــح  اهلــالل األمحــر لألضاحــي” ، ســيتم  “منــوذج 
بقــراءة  البيطريــون  األطبــاء  خيتارهــا  الــي  األضاحــي 
أمســاء صاحــي األضاحــي ، يف األايم الثالثــة األوىل 
 ، صحيــة  ظــروف  ظــل  يف   ، األضحــى  عيــد  مــن 
الدينيــني  واملســؤولني  األمحــر  اهلــالل  فــرق  وحبضــور 

العــدل.  وكتــاب 
اللحــوم  مؤسســات  يف  األضاحــي  ذبــح  إجــراء  يتــم 
واحلليــب يف البــالد ، بينمــا يف اخلــارج ، يتــم إجراؤهــا 
والشــرق  وآســيا  وإفريقيــا  البلقــان  يف  دولــة   21 يف 

األوســط.

Türkiye ve 21 Ülkede Kurban Dağıtımları Başladıبدأت عمليات توزيع األضاحي في تركيا و 21 دولة حول العالم

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm Türkiye’de kan bağışı organizasyonu 
düzenleyecek olan Kızılay, meydanlardaki kan bağışı çalışmasıyla “milli birlik” ruhuna dikkat 
çekecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 15 Temmuz’da Genelkurmay önünde şehit 
düşen Kızılay Şube Başkanı Serhat Önder’i hatırlatarak, “Vatanı savunmak için can veren Küçükesat 
Şube Başkanımız Şehit Serhat Önder olmak üzere aziz şehitlerimizi de yâd ediyor, şehitlerimizin 
ruhları için milletimizi kan bağışına bekliyoruz.” dedi.

نظم اهلالل األمحر محلة للتربع ابلدم يف مجيع أحناء تركيا يف 15 يوليو ، يوم الدميقراطية والوحدة الوطنية ، حيث لفت االنتباه إىل 
روح “الوحدة الوطنية” أثناء محلة التربع ابلدم يف الساحات. رئيس اهلالل األمحر الرتكي د. كرم كينيك ويف إشارة إىل سرحات 
أوندر ، رئيس فرع اهلالل األمحر ، الذي استشهد أمام هيئة األركان يف 15 يوليو ، قال كينيك: “إننا حنيي ذكرى شهدائنا ، 
وال سيما رئيس فرع كوتشوك سات ، الشهيد سرحات أوندر ، الذي تويف دفاًعا عن الوطن ، وندعو أمتنا للتربع ابلدم ألرواح 

شهدائنا “. 

Kızılay’dan Şehitlerin Anısına 15 Temmuz’da Kan Bağışı Kampanyasıحملة التبرع بالدم من الهالل األحمر إحياء لذكرى الشهداء يوم 15 يوليو 
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رائحــٌة مــا، ملســة، آهــة مكتومــة أو ذبذبــة صــوت، كّل ذلــك أو بعضــه قــد يكفــي للوشــاية مبــا جيهــد 
الكائــن يف إخفائــه فتســقط منظومــة األقنعــة الشــكالنّية، وتنهــدم مصفوفــة مــن احلُُجــب اللغويــة الــيت 

يتســربل هبــا اإلنســان ليغــدو كاحلقيقــة العاريــة بنقائهــا وصدقهــا وشــفافيتها. 
احلــواّس أداة العقــل وبوابــة للقلــب كمــا أهنــا انفــذة للــروح والنفــس، يف العالقــة مــع العــامل احمليــط بنــا 
تبــدو أجهــزة االتصــال، ونعــين هبــا احلــواس، جمــّرد مالقــط متصلــة ابألعصــاب الــيت تعــّد مبثابــة نواقــل 
جتلــب مــا هــو خــارج الــذات ومنفصــاًل عنــه إىل مراكــز الرصــد والتلقــي والتحليــل وإصــدار القــرار. 

ليــس مبقــدور العــني أن حتــّدد طبيعــة مــا تقتنصــه مــن صــور كأن تعطــي انطباعــاً أو تتفاعــل مــع املشــاهد 
الــيت تنعكــس علــى ســطح عدســتها احملّدبــة، وال ميكــن لــألذن أن تســتخدم مطرقتهــا لتقــّرر ماهيّــة 
األصــوات الــيت تلتقطهــا ومــدى ألفتهــا وعذوبتهــا، أو رمبــا نشــازها وقبحهــا، مــا هــي رســالتها وإالم ترمــز 

وترمــي، كذلــك احلــال ابلنســبة لبقيــة احلــواس املتعلقــة ابلتــذوق واللمــس والشــّم. 
القــول أبّن مــن حيلــل اإلشــارات والرســائل والصــور املنقولــة إىل خمــربه هــو الدمــاغ  ســيكون بدهيّــاً 
مســتعينًا جبيــش ال مرئــي مــن األنســجة واألعصــاب واألمحــاض واملــواد العضويــة واملعلومــات املخزنــة، 
وســيخضع تلــك الصــور املســتقبلة إىل عــدٍد غــري معلــوم مــن التحاليــل واالختبــارات، وســيجري العديــد 
ــة  مــن املقــارانت قبــل أن يصــدر قــراره األّويّل. نعــم األّويّل، إذ ال يقــني إذا مل تســتنفد حيثيــات القضّي

وأســباب احلكــم، وطاملــا كان هنــاك إمكانيــة لظهــور وقائــع جديــدة.
ــات االســتقبال واإلرســال،  ــّم عــربه وفيــه عملّي ــا اجلســد فيغــدو وعــاء، ولنقــل حامــاًل، ليــس إاّل، تت أّم
هــذه احلمولــة  املكابــدة والتأثــر ابحملمــول وســتنعكس  عــن  بعيــدًا  يكــون  لــن  هنــا ابلتأكيــد  احلامــل 
الكيميائيــة علــى أعضائــه وخــالايه حيويــة ويناعــة وصحــة، أو إرهاقــاً واعتــالاًل قــد يصــل بــه إىل مــا هــو 

ــاء واملــرض.  أبعــد مــن اإلعي
قــد تســتطيع الصــورة قــول كثــرٍي ممــا تعجــز اللغــة عــن بيانــه، أو رمبــا، كــي نكــون أكثــر إنصافــاً ودّقــة، 
حتتــوي الصــورة علــى كثــري مــن التفاصيــل الــيت هتملهــا الكلمــات أو تغفــل عنهــا، ولعلهــا تفشــل يف 
إيضاحهــا والتعبــري عنهــا، كذلــك فــإّن الرســائل الــيت تبعثهــا الصــورة غالبــاً مــا تكــون مباشــرة وحامســة، 
واضحــة وبســيطة قــد ال حتتــاج يف تلقــي رموزهــا واالســتجابة إىل مضامينهــا تلــك الثقافــة الواســعة، ولــن 

تتطلــب إعمــااًل مضنيــاً للفكــر، يكفــي أن حتــال وتســند مهمــة قراءهتــا وتفســريها إىل القلــب.
حــني يلتقــي الرمشــان وينطبــق اجلفنــان تلقــي العــني القبــض علــى كّل مــا يقــع يف حميــط بللــورة عدســتها، 
جتّمــده وحتتفــظ بــه يف فريــزر الذاكــرة، كمــا هــو، دون مســاس بعناصــره أو العبــٍث بتفاصيلــه احملوريــة 
والثانويــة، النابضــة والســاكنة. ســيحتاج الرائــي يف قراءتــه أحيــاانً ألكثــر ممــا تشــتمل عليــه الصــورة مــن 
مفــردات، لــن يكتفــي مبــا رصدتــه مــن وقائــع ومالمــح وألــوان، ومــن عالمــات الضجيــج والصمــت، مثـّـة 
مشــاعر ومعــاٍن، أفــكار ونــوااي، تشــي هبــا إشــارات ودواّل ســتدفعه لكــي يصــّوب أدواتــه املعرفيــة حنــو 
الصــورة بغيــة حتليلهــا وفهــم منطوقهــا واســتجالء مراميهــا، ســيلجأ إذاً فضــاًل عــن احلــواس إىل خميلتــه 

ومداركــه، وإىل ثقافتــه وخربتــه، وإىل حــدس لعّلــه يقــرتب مــن اليقــني.
إغماضــة عــني ال أكثــر قــد تكفــي لتتشــكل صــورة ملشــهد يــدوم طويــاًل، والختــاذ قــراٍر حيظــى ابألغلبيــة. 
قــد تبهــت مالمــح صــورة فوتوغرافيــة التقطتهــا آلــة رقميّــة صّمــاء ذات نزهــة... وختتلــط ألواهنــا املمزوجة 
ابلفــرح واحلــّب، أّمــا الصــورة الــيت قبضــت عليهــا وظّهرهتــا احلــواّس فســينقضي عمــٌر دون أن تبلــى أو 
يتبــّدد مذاقهــا احلامضــّي املــّر، لــن ختتفــي نــدوٌب تلســع الــروح، ولــن تــزول جتاعيــد القلــب، وســيبقى 

صديــد اخليبــة والفجيعــة جيــري يف األخاديــد الــيت حفــرت عميقــاً يف الذاكــرة.
موقــٌف حاســم اجتــاه قضيّــة أو شــخص لــن يتكلّــف صاحبــه يف تثبيتــه وتعزيــز صوابّيتــه، ويف طــرد 
الضبــاب احمليــط بــه واســتبعاد مــا حيــوم حولــه مــن أســراب الشــّك، ســوى عــودة حلظيّــة إىل جملّــد الصــور، 
وأن يســتّل الزمــن املاضــي مــن غمــده كــي يســتعيد مشــهداً مــا يــزال مكتظــاً أبمل احلقيقــة، وتصهــل يف 

تفاصيلــه خيــول األســى.
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Sadece bir göz kırpması

Kültür Bölüm Başkanı

Bir koku, bir dokunuş, boğuk bir ah ya da sesin titreşimi, tümü ya da bir 
kısmı nesnenin neyi saklamaya çalıştığını ortaya çıkarmak için yeterli ola-
bilir. Böylece resmi maskeler sistemi  ve bir dizi dilsel perde çöker. Saflığı, 
dürüstlüğü ve şeffaflığı içinde çıplak gerçek gibi olmak için giydirilen bir insan.
Duyular, zihnin bir aracı ve kalbe açılan bir kapı olduğu kadar ruha açılan 
bir penceredir. Duyuları kastettiğimiz iletişim cihazları, etrafımızdaki dünyay-
la ilgili olarak, benliğin dışında olanı getiren ve ondan izleme merkezlerine 
ayrılan vektörler gibi sinirlere bağlı cımbızlar gibi görünmektedir.
Tüm bunları izleme, alma, analiz ve karar verme merkezlerine getiriyor.
Göz, çektiği görüntülerin doğasını belirleyemez. Dışbükey merceğinin yüzey-
ine yansıyan sahnelerle bir izlenim vermek veya etkileşime girmek gibi. Kulak, 
diğer duyularda olduğu gibi hangi sesleri seçeceğine, ne kadar  tatlı olduğuna, 
belki de uyumsuzluğuna ve çirkinliğine, mesajının ne olduğuna, neyi semboli-
ze ettiğine ve amaçladığına karar vermek için çekicini kullanamaz.
Aynısı tat, dokunma ve koku ile ilgili diğer duyular için de geçerlidir.
Laboratuvarına iletilen sinyalleri, mesajları ve görüntüleri, görünmez bir 
doku, sinir, asit, organik malzeme ve depolanmış bilgi ordusunun yardımıyla 
analiz edenin beyin olduğunu söylemek apaçık olacaktır. Alınan görüntüleri 
bilinmeyen sayıda analiz ve teste tabi tutacaktır. İlk kararını vermeden önce 
birçok karşılaştırma yapacaktır. Evet, ön dava, çünkü davanın esası ve kararın 
gerekçelerinin tüketilip tüketilmediği ve yeni gerçeklerin ortaya çıkma olasılığı 
olduğu sürece kesinlik yok.
Bedene gelince o bir kap haline gelir ve diyelim ki bir taşıyıcı olur. Ancak onun 
aracılığıyla ve onun içinde alma ve iletme süreçleri gerçekleşir. Burada taşıyan 
elbette ki acı çekmekten ve yükten etkilenmekten uzak olmayacak ve bu kimy-
asal yük onun organlarına ve hücrelerine, canlılığına, bağışıklığına ve sağlığı-
na ya da yorgunluk ve hastalıktan öte kendisine ulaşabilecek yorgunluk ve 
hastalık yansıyacaktır.
Bir resim, dilin ifade edemediği şeyleri ifade edebilir.
Daha adil ve doğru olmak gerekirse resim, kelimelerin ihmal ettiği veya gözden 
kaçırdığı ve belki de onları açıklığa kavuşturup ifade edemediği birçok ayrıntı 
içeriyor. Aynı şekilde, görüntünün gönderdiği mesajlar da genellikle doğru-
dan, belirleyici, açık ve basittir.
Sembollerini alırken ve içeriklerine yanıt verirken o geniş kültüre ihtiyacınız 
olmayabilir. Yorucu bir düşünce egzersizi gerektirmez. Onu okuma ve yorum-
lama görevini kalbe havale etmek ve görevlendirmek yeterlidir.
Kirpikler birleştiğinde ve göz kapakları kapandığında göz, merceğin kristali-
nin etrafına düşen her şeyi yakalar. Tüm bunları öğelerine dokunmadan veya 
önemli ve ikincil titreşen ve statik ayrıntılarıyla oynamadan yapar.
Bazen okuyucunun kelime hazinesi açısından resmin içerdiğinden daha fa-
zlasını okuması gerekecektir. Ve gözlemlediği gerçekler, özellikler ve renkler ile 
gürültü ve sessizlik belirtileri ile yetinmeyecektir. Onu analiz etmek, söylem-
ini anlamak ve hedeflerini netleştirmek için bilişsel araçlarını görüntüye 
yönlendirmeye itecek işaretler ve işlevlerle gösterilen duygular ve anlamlar, 
düşünceler ve niyetler vardır. Yani duyulara ek olarak hayal gücüne ve al-
gılarına, kültürüne ve deneyimine ve belki de kesinliğe yaklaşan sezgilerine 
başvuracaktır.
Uzun soluklu bir sahnenin resmini oluşturmak ve çoğunluğa sahip bir karar 
vermek için sadece göz kırpmak yeterli olabilir. Bir dijital makine tarafından 
çekilen bir fotoğrafın özellikleri solabilir. Renkleri neşe ve sevgiyle karışabil-
ir. Duyuların yakaladığı ve duyuların ortaya çıkardığı görüntüye gelince bir 
ömür o ekşi, acı tadı dağılmadan geçer. Ruhu yakan yaralar kaybolmaz, kalp 
kırışıkları kaybolmaz, hayal kırıklığı ve yas çizgisi hafızanın derinlerine ka-
zınan oyuklarda koşmaya devam eder.
Sahibi, onu teyit etmeye,  doğruluğunu artırmaya, etrafındaki sisi dağıtma-
ya ve görüntüler klasörüne bir anlığına geri dönme dışında etrafında dolaşan 
şüphe sürülerini dışlamaya tenezzül etmeyecek bir konuya veya kişiye karşı 
kararlı bir duruş ve gerçeğin acısıyla hâlâ dolup taşan bir sahneyi yeniden 
canlandırmak için geçmiş zamanı kınından çıkarmak ve detaylarında kederli 
atların sesleri vardır.
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مستقبل اإلنسانية والمجتمع المدني

كاتب وشاعر سوري

فاآلخـــر ال ينـــام شـــبعااًن، ويف العنكبـــوت عندمـــا أيكل أحدهـــم 
ــبعاانً يبقـــى اآلخـــر  ــا يكـــون أحدهـــم شـ فاآلخـــر ينظـــر إليـــه وعندمـ

ــاً..  ــاح جائعـ للصبـ
يف احلركـــة اإلســـالمية إذا ســـأل أحدهـــم مـــن خـــارج اجملتمـــع »أّي 
منكـــم حمّمـــد؟ اضطـــرارايً فـــإذا مل يســـأل هـــذا الســـؤال بعـــد اآلن 

فاعلـــم أن هنـــاك عنكبوتيـــة(..
ويف احلقيقـــة يقـــدم تورغـــاي منوذجـــاً رائعـــاً ملـــا ميكـــن أن يســـمى حركـــة 
إســـالمية قـــادرة علـــى تقـــدمي حلـــول ملشـــاكل البشـــرية، وذلـــك مـــن 
خـــالل العـــودة للقيـــم والثوابـــت الكـــربى مـــع الفهـــم املعاصـــر لواقـــع 
العـــامل احلديـــث فغالبيـــة احلـــركات الـــيت تســـّمي نفســـها إســـالمية 
أنشـــاء  بعقليـــة دولـــة ومازالـــت حتـــاول  للتفكـــري  اليـــوم مل تصـــل 

دويـــالت ضمـــن الـــدول.
وعلـــى كل حـــال ففـــي هـــذا املقـــال ال ميكننـــا اإلملـــام بـــكل افـــكار 
القـــراءة، ولكـــين أردت تســـليط  الكتـــاب فهـــو غـــين ويســـتحّق 
الضـــوء علـــى بعـــض األفـــكار الـــيت قـــد متـــّس واقعنـــا خباصـــة وأننـــا 
نعيـــش حالـــة اجتماعيـــة منقســـمة بـــني 
عشـــائرية ومناطقيـــة فنحـــن أحـــوج مـــا 
املـــدين  اجملتمـــع  لفهـــم طبيعـــة  نكـــون 
للوضـــع  جيـــداً  حـــاًل  ميثـــل  الـــذي 
االجتماعـــي وإعـــادة التفكـــري  بتفعيـــل 
الوقـــف اإلســـالمي الـــذي يقـــدم حلـــواًل 
علـــى  البشـــرية  مشـــاكل  مـــن  لكثـــري 
ــر  ــوم ينظـ ــع اليـ ــد، فاجلميـ ــع الصعـ مجيـ
بعـــني املراقـــب للحـــلِّ يف ســـوراي مـــن 
خـــالل شـــكل الدولـــة املرتقـــب وكل 
الشـــخصية  حـــول  يـــدور  احلديـــث 

احلاكمـــة هلـــذه الدولـــة.
حقيقـــًة مازلنـــا نفكـــر بعقليـــة جامـــدة 
واألحـــزاب  »الدولـــة«  عـــن  ورثناهـــا 
هـــذه  العربيـــة،  بلداننـــا  يف  احلاكمـــة 
العقليـــة ال تســـتطيع اخلـــروج مـــن فكـــرة 
ــو  ــم هـ ــن« وان احلاكـ ــة  »ديـ ان الدولـ

االرض... يف  »خليفـــة هللا« 
إذاً ال بـــدَّ لنـــا مـــن بنـــاء منظمـــات جمتمـــع مـــدين قـــادرة علـــى محـــل 
أعبـــاء التعليـــم والصحـــة واخلدمـــات وغريهـــا خـــارج نطـــاق ســـلطة 
الدولـــة حـــىت ال تكـــون الدولـــة هـــي املتحكمـــة جبميـــع مفاصـــل احليـــاة 
وإذا مـــا ســـقطت ســـقط اجملتمـــع معهـــا كمـــا حـــدث يف كثـــري مـــن 
بـــالد الثـــورات، فاملغـــول هزمـــوا املســـلم كحكومـــة ولكنهـــم ُهزمـــوا 
كمجتمـــع أمـــام اجملتمـــع املســـلم آنـــذاك ألن اجملتمـــع كان يتمتـــع 
بقـــوة ذاتيـــة وفَّرهـــا لـــه نظـــام الوقـــف فلـــم ينَهـــِر التعليـــم والصحـــة 
واملنشـــآت ابهنيـــار الدولـــة. والبـــدَّ لنـــا يف النهايـــة مـــن طـــرح تســـاؤل 
بســـيط، وهـــو هـــل حنـــن اليـــوم يف ســـوراي نعيـــش حالـــة اجملتمـــع املـــدين 
أم اجملتمـــع العشـــائري القبلـــي؟ وهـــل كل هـــذه املنظمـــات املتواجـــدة 

يف املناطـــق احملـــررة ال متثـــل منظمـــات جمتمـــع مـــدين؟.. 
يف الســـابق أنشـــأ نظـــام البعـــث شـــكل هيئـــات ونقـــاابت واحتـــادات 
ومجعيـــات جمتمـــع مـــدين، ولكنهـــا يف احلقيقـــة هـــي جمتمـــع عســـكري 
حبـــت، وليســـت منفصلـــة عـــن الدولـــة بـــل هـــي الدولـــة ذاهتـــا، واليـــوم 
وبـــدون الدخـــول بتفاصيـــل عمـــل املنظمـــات يف املناطـــق احملـــررة 
ــه  ــا مـــن خـــالل الواقـــع املـــزري الـــذي يعيشـ نســـتطيع تقييـــم عملهـ
املواطـــن العـــادي بـــكل النواحـــي التعليميـــة والصحيـــة واالقتصاديـــة، 
ــا  ــه كمـ ــوّي بذاتـ ــع مـــدين قـ ــاء جمتمـ ــتطاعت التأســـيس لبنـ فهـــل اسـ

فعـــل نظـــام الوقـــف ســـابقًا؟.

الـــدول القْطريـــة »احلديثـــة« الـــيت مل تُبـــِق نظـــام الوقـــف مســـتقاًل 
عـــن الدولـــة كمـــا كان منـــذ عهـــد اخلليفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب، 
بـــل جعلتـــه ضمـــن وزارات الدولـــة، حيـــث كان الوقـــف يف مجيـــع 
عصـــور الدولـــة اإلســـالمية نظامـــاً ماليـــاً مســـتقاًل عـــن خزينـــة الدولـــة 
وكان املســـؤول عـــن متويـــل حلقـــات العلـــم وتوفـــري مســـتلزمات 
العلمـــاء وطـــالب العلـــم، ومجيـــع البيمارســـتاانت كانـــت متـــوَّل مـــن 
نظـــام الوقـــف وكذلـــك اإلشـــراف علـــى األيتـــام ومســـاعدة الفقـــراء 
وأتمـــني العمـــل وغـــري ذلـــك الكثـــري مـــن مهـــام الوقـــف الـــذي كان 
نظامـــاً طوعيـــاً يعتمـــد علـــى أمـــوال املتربعـــني ويقـــوم بتوجيههـــا إىل 
ــاء  ــة األوىل يف بنـ ــرب اللبنـ ــي يعتـ ــل الطوعـ ــا الصحيـــح، والعمـ مكاهنـ
جمتمـــع مـــدين وقـــد ربـــط الكاتـــب التطـــوع ابإلميـــان والقلـــب الـــذي 
هـــو مركـــز عاملنـــا املـــادي والروحـــي، فالتطـــوع هـــو الســـلوك الـــذي 
يكـــون مصـــدره القلـــب والـــذي تكـــون غايتـــه اإلنســـانية مجعـــاء 
وليـــس احلالـــة الشـــخصية أو األســـرة أو العشـــرية وال حـــىت املنطقـــة، 
فالتطـــّوع هـــو أن تعمـــل فقـــط ألجـــل غايـــة واحـــدة وهـــي أن تعمـــل 

ألنـــه واجبـــك اإلنســـاين فقـــط ال غـــري ودون انتظـــار املقابـــل مـــن 
أحـــد.

احلـــركات  وضـــع  عـــن  انضجـــة  رؤيـــة  آلدمـــري  تورغـــاي  م  ويقـــدِّ
اإلســـالمية املوجـــودة اآلن ومـــا جيـــب أن تكـــون عليـــه كـــي تســـتحّق 
يـــرى أن هـــذه احلـــركات مل تســـتطع جمـــاراة  هـــذا اللقـــب، فهـــو 
التطـــّور احلاصـــل يف العـــامل وبقيـــت حبيســـة التاريـــخ مـــن خـــالل 
الراهنـــة  الطبيعـــة اجلديـــدة للحيـــاة االقتصاديـــة  قصـــور يف فهـــم 
ومتطلبـــات اجملتمـــع والوضـــع السياســـي والعلمـــي واالجتماعـــي، 
ومـــن أمجـــل مـــا قالـــه يف هـــذا الكتـــاب عـــن عامليـــة اإلســـالم كحـــلٍّ 
الـــذي ال  فيقـــول: )إن اجلهـــد  مـــا،  وليـــس كخصوصيـــة جملتمـــع 
يُراعـــي حقـــوق مجيـــع البشـــر وكّل الكائنـــات احليّـــة ال ميكـــن أن 

يكـــون حركـــة إســـالمية(. 
ويفـــّرق الكاتـــب أيضـــاً بـــني احلركـــة اإلســـالمية الكائنـــة وكمـــا جيـــب 
قـّــة واالنفتـــاح  أن تكـــون، وذلـــك مـــن خـــالل عـــّدة نقـــاط  تشـــمل الدِّ
ــلطة،  ــداول السـ ــروات وتـ ــم الثـ ــاواة وتقاسـ ــدم االنغـــالق واملسـ وعـ
ويســـّمي احلـــركات الـــيت تتَّخـــذ الديـــن وســـيلة للوصـــول للســـلطة 
ابحلركـــة »العنكبوتيـــة« اقتباســـاً قرآنيـــاً دليـــاًل علـــى الوهـــن حيـــث 
يقـــول: )إن احلركـــة اإلســـالمية هـــي وســـيط تقاســـم بينمـــا أيكل 
أحدهـــم  فاآلخـــر ال ينظـــر إليـــه واآلخـــر عندمـــا يكـــون جائعـــاً 

)ماهـــي  ألنفســـكم  حمـــورًا  حتـــدِّدوا  أن  عليكـــم  الشـــباب!  أيّهـــا 
مهمـــيت؟ مـــاذا أفعـــل؟ كيـــف أفعـــل ذلـــك؟ ماهـــي نظريـــيت يف احليـــاة؟ 
كيـــف أجعـــل احليـــاة ذات معـــى؟ وإعطـــاء اإلجـــاابت الصحيحـــة 

ــئلة(.  ــذه األسـ ــى هـ علـ
يف كتابـــه )مســـتقبل اإلنســـانية واجملتمـــع املـــدين( حـــاول الكاتـــب 
واملفكـــر الرتكـــي )تورغـــاي آلدمـــري( أن يقـــدم حلـــواًل وإجـــاابت عـــن 

هـــذه األســـئلة املهمـــة والكبـــرية..
ــا  ــة كمـ ــة تقليديّـ ــال لـــن أحتـــدَّث عـــن الكتـــاب بطريقـ ويف هـــذا املقـ
هـــو معتـــاد مـــن تســـليط الضـــوء علـــى فصـــول وأبـــواب الكتـــاب 
لبعـــض  قـــراءة  تقـــدمي  أردُت  لـــه، ولكـــن  شـــرح موجـــز  وإعطـــاء 
ـــه، وموضـــوع الكتـــاب مهـــّم وواســـع وال ميكـــن  ـــواردة في األفـــكار ال

اإلحاطـــة بـــه مبقـــال واحـــد..
والبـــدَّ يف البدايـــة مـــن أن نعـــرِّف بلمحـــة ســـريعة معـــى مفهـــوم 
ـــا هـــذه، ومـــىت ظهـــر  اجملتمـــع املـــدين املتـــداول بشـــكل كبـــري يف أايمن
هـــذا املفهـــوم، وِمـــن أيـــن جـــاء إىل ثقافتنـــا، وهـــل حنـــن حباجتـــه يف 

جمتمعاتنـــا؟
لقـــد ظهـــر مصطلـــح )اجملتمـــع املـــدين( 
عشـــر  الســـابع  القـــرن  بـــداايت  يف 
هوبـــز  أمثـــال  أورواب  فالســـفة  مـــع 
وروســـو ولـــوك وهيغـــل وماركـــس، فقـــد 
الفـــرتة  تلـــك  يف  الفالســـفة  افـــرتض 
كحالـــة  الطبيعيـــة«  »احلالـــة  وجـــود 
افرتاضيـــة كان اإلنســـان يعيـــش فيهـــا 
احلديثـــة  اجملتمعـــات  تشـــّكل  قبـــل 
املعقـــدة، فـــكان املقصـــود هبـــا حالـــة 
الفطـــرة والغريـــزة الـــيت ُوجـــد اإلنســـان 
عليهـــا منـــذ البدايـــة، ومـــن مثّ انتقـــل 
حتتـــاج  الـــيت  االجتماعيـــة  احليـــاة  إىل 
ملكيتـــه،  ومحايـــة  حلمايتـــه  لقوانـــني 
مـــن  البـــّد  االنتقـــال كان  هـــذا  ومـــع 
وجـــود »جمتمـــع مـــدين« يقابـــل »احلالـــة 
املـــدين  اجملتمـــع  وهـــذا  الطبيعيـــة«، 
ُقصـــد بـــه الدولـــة بكافـّــة نواحيهـــا علـــى 

عكـــس مـــا هـــو شـــائع اليـــوم عـــن مفهـــوم اجملتمـــع املـــدين الـــذي 
احلكوميـــة  غـــري  والنقـــاابت  واجلمعيـــات  املنظمـــات  اليـــوم  يعـــين 
والـــيت تعمـــل بشـــكل طوعـــي، ومـــع تطـــّور الفكـــر األورويب مـــن 
كافـــة النواحـــي وخباصـــة مـــع ظهـــور الرأمساليـــة كنظـــام اقتصـــادي 
سياســـي بـــدأ هـــذا املفهـــوم أيخـــذ معـــى خمتلفـــاً عمـــا كان عليـــه 
إىل أن وصـــل إىل شـــكله احلـــايل )مجعيـــات ومنظمـــات واحتـــادات 
ـــة  ـــة يف حماول ـــدًا عـــن ســـلطة الدول ـــة تعمـــل خلدمـــة اجملتمـــع بعي طوعي
للتخلّـــص مـــن تغـــّول الدولـــة احلديثـــة علـــى كافـــة مناحـــي احليـــاة 

وغريهـــا(… والتعليميـــة  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
فمـــن غـــري املقبـــول مـــن منظـــور اجملتمـــع املـــدين أن تتـــوىل الدولـــة مهمـــة 
التعليـــم وتفـــرض رؤيتهـــا علـــى أطفالنـــا، وكذلـــك األمـــر ابلنســـبة 
لالقتصـــاد حيـــث مـــن غـــري املعقـــول أن تتحّكـــم الدولـــة جبميـــع 
مـــوارد اجملتمـــع. مـــن هنـــا نـــدرك أن مفهـــوم اجملتمـــع املـــدين قـــد دخـــل 
علـــى ثقافتنـــا العربيـــة واإلســـالمية بشـــكله النهائـــي بعـــد أن شـــكلته 
التجربـــة الغربيـــة عـــرب ســـنني طويلـــة، وابلعـــودة ألفـــكار الكتـــاب 
وممـــا أاثر أعجـــايب حماولـــة الكاتـــب عـــرض النمـــوذج اإلســـالمي 
لنظـــام اجملتمـــع املـــدين والـــذي يعتـــرب أقـــدم بكثـــري مـــن الفكـــر الغـــريب 
هلـــذا املوضـــوع والـــذي هـــو نظـــام »الوقـــف اإلســـالمي« الغائـــب 
عـــن حيـــاة جمتمعاتنـــا منـــذ هنايـــة الدولـــة العثمانيـــة، ومـــع ظهـــور 
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يباب
أْغَلْقُت دوَن الّشوِق ابيب

حىّت آتكلين اهلياُم
ودعا ُغراَب املوِت َيسكُن يف ثيايب

ماذا سيوَلُد بعَد هذا املوِت
يف األرِض اليباِب

جرح الوجود
قالت تعاتبين وتسأل عن ِغيايب

ولكأُت كيَف لدمِعها... 
وأموُت من خجِل الّدموع

كيف أخرُب عْن عذايب
جرُح الوجوِد 

والَغدُر يف ُحجِب الّضباِب
لو قلُت مايل حيلٌة

أسرفُت... 
ما غفرْت وغّلت
مثّ انءْت للحراِب

ال عيد
هللا اي عيَد الوجوِد وقد تساَمْتك املشارُق 

واملغارُب والقلوُب
كنَت احلبيَب لعشِقها وطغى بك الزمُن الغريُب

وغدوَت يف مّر السنني معانداً بعَد العجاِف، 
وقد أداَل بَك الرهيُب  

اليوَم ال فرٌح جييء وال نرى سعداً جُييُب 
الزهَر ميألُ روَحنا ال صدحٌة ال عندليُب 
 ولنا الفجيعُة فرحٌة ولنا اجملازُر واحلروُب

ولنا على عشٍق جوًى
ولنا اجلنايُة والذنوُب
ولنا املنايف واخلراْب
ولكّل شاردٍة حبيُب

هل نّورْت للعيِد فينا أّمٌة وزهْت قلوُب
ما مّر عيٌد بيننا إاّل وأُثخنِت البطاُح

ورّوعْت فينا الشعوُب
شعٌب ميوُت أبسرِه قهراً وتذروُه الدروُب

ومْن إذا شعٌب يُلوُب
ال قرَب إاّل الّرمّل مثوى
 فلتعربْد اي نَعيُّ هوًى

 وصاِخْب اي نَعوُب
َعيِّْد إذاً اي عيُد فوَق دمائنا 

ولتهنِأ األرُض الّطروُب

ي
م الثقاف

س
الق

ت
ّ
حسان عز

شاعر وكاتب سوري

مزامير لألرض اليباب

محمد سليمان زادة

غصن ريحان

شاعر وكاتب سوري

يقول غدي يف الفنجان 
ستبقى وحيداً 

برجي يقول 
ال امرأة يف األفق

والعرَّافة قالت قبل عشرين عام 
ستتقاطع الدروب أمامك 

وَستهَلك  
ابئعة احلليب قالت ألمي وأان طفل 

هذا الولد ال يشبه أخوته 
إنه حنيف جداً 
كغصن خيزران 

أذكر أن أمي صحَّحت هلا 
)غصن رحيان( اي أمُّونة 

غصن رحيان 
ما من أحٍد قال يوماً أبني 

أصلح لشيء
أيَّ شيء 

حى يف أن أسند دفَّة الباب 
 ليغادر الضيوف دون عناء 

)قاهلا يل أيب(
والنسوة اللوايت مررن يف حيايت 

خبفة الطر وقفزة الغزال 
مل يرتكن شيئاً وراءهن 

سوى النصائح 
وبرانجماً مليئاً للطعام 

آخر امرأٍة تركتي 
مل تعد تسألي عن وزين كما يف السابق 

هلذا فقدت مخس كيلوغرامات 
من البهجة دون أن أنتبه 

حنيف
حنيف 

مسعتها كثراً 
حى يف نومي 

 ورأيتي يف حلٍم قدمي أنكسر 
اســتقامته  يفقــد  وهــو  رجــاًل  ســيصر  )كيــف 

ــي أليب وكان  مــن ثقــل تنكــة زيــت(، قاهلــا عمَّ
يقصــدين. 
حنيٌف أان 

وضعيف ومائٌل كربج حجري 
هلذا مل أقوَّ على محل حقيبتها 

مل أمحل يف حيايت شيئاً سوى عزلي 
لكني رحيانة أمي 

تراين طوياًل، انصحاً، كبراً  
وتنتظر أن يتحرَّك القمر من خلف إهبامي 

تراين بكامل مهومي غصن رحياٍن يزهر 
الغصن الذي قفزت من فوقه الغزالة 

وكسرته فراشة 
مل يبقَّ للغابة معى 

صارت مصيدًة للنار 
الذائب اكتشفت سران فهربت

وليلى ماتت سعيدة 
أمَّا جديت 

فلم تقل لنا شيئاً عن قطاع الطرق 
لكنها حذرتي... 

ال تلحق ابمرأة 
حى لو قالت لك 

عندي عسٌل يف البيت 
وعشبة اخللود 

مل يبق للحكاية مغزى 
صرُت ذئباً أهنش ذكراييت 

الصور فرائس
املواعيد والرسائل 

والكالم الذي قلته لِك 
وأنِت تبتعدين سنيناً 

بقفزة غزال 
كيف جنوِت والغابة وأان حنرتق 

كيف ابتعدِت وأنِت شجرة 
وأان غصن رحيان ال أكثر 

قفزت من فوقه الغزالة 
وكسرته فراشة.
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ــة  ــة حمافظــة يف مدين ــة تقليدي ــان ســهيل األحــدب يف بيئ نشــأ الفن
محــاة الــيت أبصــر النــور فيهــا يف العــام 1915، أدرك األحــدب 
الفــن وســعى ملمارســته ودراســته ابلرغــم  يف عمــر مبكــر أمهيــة 
مــن عــدم تقبــل حميطــه االجتماعــي لــه، ســافر إىل بــريوت ايفعــاً 
للعمــل علّــه يتمكــن مــن حتقيــق حلمــه بدراســة الفــن، يقــول الفنــان 
موريــس ســنكري: )عندمــا اختــار األحــدب طريــق الفــن مــن أجــل 
خالصــه الفــردي كان يــدرك متامــا أنــه خــالص إذا مــا اضحــى 
ــر ال حــدود آلفاقــه، هلــذا أصــر  ــه ســيكون عامــل تنوي ــا، فان مجعّي
رغــم اعــرتاض احمليــط علــى املضــي يف طريقــه ليكــون هــذا اخلــالص 
مجعيّــا(. ســافر ســهيل اىل إيطاليــا لدراســة الفــن يف األكادمييــة 
امللكية-فلورنســا بــني العامــني )1935_1938( وختــرج منهــا بدرجــة جيــد جــداً مبشــروع تنــاول 
نضــال الشــعب الســوري ضــد املســتعمر الفرنســي آنــذاك. عمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد 
من املدارس مث درس يف معهد إعداد املدرســني)حلب(، أســس مركز الفنون التشــكيلية عام 1961 

بدعــم مــن وزارة الثقافــة وعمــل مديــرًا لــه حــىت وفاتــه ليحمــل هــذا املركــز امســه حــىت يومنــا هــذا.
شــكل ســهيل األحــدب عالمــة ابرزة يف التشــكيل الســوري إبنتاجــه متعــدد التقــاانت، انتقــى لوحاتــه 
مــن البيئــة الســورية جبميــع أبعادهــا االنســانية واحلضاريــة والطبيعيــة، تظهــر بيئــة محــاة بشــكل خــاص يف 
لوحاتــه بطبيعتهــا وهنرهــا، أبلواهنــا املختلفــة واملميــزة، مل يقــدم األحــدب موضوعاتــه بواقعيــة تســجيلية 
حرفيــة كمــا كان احلــال لــدى معظــم فنــاين جيلــه بــل اشــتغل الختــزال األشــكال الواقعيــة وإضفــاء ملســة 
حداثيــة انطباعيــة فيهــا الكثــري مــن العفويــة وصــدق االنفعــال. مــن أشــهر أعمالــه لوحــة )ابب اجلابيــة(.

كان نتــاج الفنــان ســهيل األحــدب منوعــاً غــري غزيــر بســبب انشــغاله ابلتدريــس والبحــث مــن جهــة، 
وبســبب حريــٍق تعرضــت لــه أعمالــه ودراســاته الفنيــة أنشــبه والــده فيهــا عــام 1945. رحــل الفنــان 
األحــدب يف مدينــة محــاه عــام 1969 بعــد جتربــة فنيــة صعبــة ســاهم خالهلــا بدعــم احلركــة التشــكيلية 
يف مدينــة محــاه ودفــع جيــل الشــباب املوهــوب اىل العمــل الفــين. انل وســام االســتحقاق الســوري 

تكرميــا لــه علــى إجنازاتــه الفنيــة وجهــوده يف إغنــاء احلركــة التشــكيلية الســورية.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

محمود حماد )1923-1988(

سميح شقير

ْ
ة

َّ
أنِت ُمِحق

موسيقي وشاعر سوري

 أُفكُِّر ابألمِر!

 أنِت حمُِقَّْة

 فأَبَلُغ ما يف اجَلماِل... الِظالل

 وأذُكر ُِظَل كثيِب الصحاري

 وِظّل الُشجراِت يف بيِت َجّدي

 وِظاًل وضْعِتِه فوق الرموِش

 وِظلَّ انتظاري 

)ولوحات رامربانت(

 ِظُل الكالِم

 َفِمْن دونِِه ُيصِبُح احلرُف عاري

 ويف ُغرفي حنَي ُنشِعُل مشعًا

 وظٌل لنا ُجنَّ فوَق اجلداِر

 أُفكُر ابأَلمِر

 أنِت حمُِّقْة

 يصُر الوصوُل

 )بال متعٍة يف الطريِق.. ُهروْب(

 وأذكر ما فاتي من ُحبوٍر

 وِمن َلِعٍب حنَي ُخضُت احلُروْب

 فلم أنتبه حنَي ِسرُت ِلَقصدي

 ِلَورٍد على جنباِت الدروْب

 ومَل أُعِط للهمِس ما َيسَتِحُق

 وال اللوُن يف الغيِم ِعنَد الُغروْب

 َعدوُت ألُدرَِك حلناً َقصيًا

 وحويل اأَلغاين جَتوُب الُسهوْب

 أفكِّر ابألمِر

 أنــِت حمُِقَّــْه )مل ال تكــون املوازيــُن ابلوقــِت ال 

ابلَذَهــْب( وال  ابلنقــوِد 

 فالُعْمُر واجلُهُد واحلَرُث واحَلمُل

 وما اجتـََهَد الّنحُل

 حنَي الرحيِق

 وِمن ُسكٍر يٍف ثنااي الَقَصْب

 وتلَك األواِبُد

جُد
َ
 والغاُر وامل

َِعبـَْر احلُقْب  َدْفُق اأَلساطر 

 رسوُم الُكهوِف

 وِسحُر النوازِِل

 ومَخٌر أبقداِمِهنَّ العذارى َعصرَن 

وخبأنه يف اجلرار

 وعتَّقَن مث َصببَنه َصْب

 امل َيُكِن الوقُت ِسرَّ احلُدوِث

 وإكسر كينونٍَة حُمَتَسْب

 أليَس َجلياً َغنياً وَعذاًب

 كصوِت املزامِر ذاِت الُقَرْب

ِ مل ال تكون املوازيُن ابلوقت

 ال ابلنقوِد وال ابلذََّهْب؟

 أُفكُِّر أين حمٌُِق إذا ما

 َضَمْمُتِك يف الضوِء حى التـََعْب

 وقـَبَّلُت ِظلِك والوقت والدرب

 درب الفراشاِت حَنَو اللَهْب

  حمٌُِق إذا ما أان ِصرُت َصّب.
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هنــا  عالقــة  أان  بطويــل،  ليــس  فمشــواري  األرضيــة  الكــرة  تطفئــوا  ال 
القــدر. مشــيئة  إهنــا  الذهــاب،  مــن  البــد  وهنــاك، 

أســتطيع الســيطرة علــى قلــي، وكيــف يل الســيطرة علــى قلوهبــم، هــي 
ليســت جمــرد كلمــات، إهنــا حيــاة! للحصــول علــى فرصــة ابلبقــاء عليــك 
االمتثــال لــكل الطلبــات، مشــكلي عــدم النســيان، مل أمتكــن مــن العــودة 
بــدون هــذا العشــاء، لســت قلقــة لكــي ال أحــب طعامهــم فيــه طعــم 
غريــب يشــبه الــدواء! ســأترك مقتنيــايت وهــي صــور وبعــض الذكــرايت، 
للمــرة األوىل لــن أحثهــم علــى مرافقــي هــو خيــاري أن أكــون وحيــدة 

يف تلــك اللحظــات.
كيف لشخص واحد أن ميأل البيت ابلكامل دفئاً وحنان! 

قــرأت كثــراً عــن الفــراق ومل أمارســه ولــو للحظــات، لكنــه مــورس علــي 
وكان وقعــه علــى قلــي كاملــوت وأان علــى قيــد احليــاة. 

أصارحكــم للمــرة األوىل أشــعر خبــوف، لســت مضطــرة بعــد اليــوم أن 
أدعــي أين خبــر وأين مــن األقــوايء، ويعــود ذلــك ألن يل يف هــذه الدنيــا 
كنــز مثــني، هــو ســبب خــويف وقلقــي، هــم عائلــي وأحبــي املتفرقــون يف 
كل مكان، استطعت أن أمجعهم يف قلي كل هذه السنوات، أاتبعهم 
بشــغف وأعيــش معهــم كل الذكــرايت، أغمــض عيــي فأمســع أصواهتــم، 
وعندمــا أفتحهــا ميتثلــون أمامــي كالــورود بــكل األشــكال واأللــوان، أيتهــا 

مضت عدة أشهر على بداية مشواري املهي
 ودخــويل يف معــرتك احليــاة العمليــة، ومــن ذلــك الوقــت ابتــت أايمــي 

متشــاهبة ورتيبــة، ال شــيء يذكــر.
 ساعات العمل الثمانية متر بنفس البطئ وامللل

لذلــك وجــدت لنفســي هوايــة أخرجتــي مــن حالــة الراتبــة الــي تســود 
أايمــي.

هوايــة ال تتعــارض مــع العمــل ابلطبــع وهــي أتليــف الســيناريوهات، ال 
تذهبــوا أبفكاركــم إىل أفــالم الســينما واملسلســالت، الســيناريوهات الــي 

أقصدهــا خمتلفــة وتطبــق يف ذهــي فقــط.
كيف؟  إليكم اإلجابة:

كل يــوم اســتقل احلافلــة إىل مــكان عملــي ملــدة تزيــد علــى نصــف ســاعة، 
أي أين أقضــي أكثــر مــن ســاعة مــن يومــي يف احلافلــة الــي كانــت مســقط 

رأس هوايــي اجلديــدة.
وتفاصيــل  وجــوه  يف  والتمعــن  النظــر  يف  متعــة كبــرة  وجــدت  حيــث 
الــركاب حماولــةً  التكهــن بقصــص حياهتــم، آماهلــم، أفكارهــم، أحالمهــم 

إليهــم؟!. يتحــدث  ومــن  يذهبــون؟!،  أيــن  إىل،  ومشــاريعهم، 
كل هــذا كان جيــول يف ابيل، كنــت أختــار شــخصية معينــة كل مــرة، 

أســرح لتســتلم خميلــي اخلصبــة والواســعة زمــام أفــكاري.
هــذا الرجــل يبــدو ابألربعينيــات، مالحمــه جــادة رمبــا هــو معلــم يف اثنويــة، 

مالبســه تؤكــد ذلــك أيضــاً.
ال أنكــر أن هوايــي هــذه قــد تســببت بتأخــري عــن العمــل عــدة مــرات 

احليــاة:
-  ال تضغطي الزر األمحر!!

وتســاعدان  تدفئنــا  دامــت  مــا  بداخلنــا  انراً  وال ختمــدي   -
البقــاء.    علــى 

املــكان وصففــت احلجــارة  التحــوالت بعــد أن رتبــت  هنــاك بعــض 
بــكل ثبــات، طلــب إيلَّ أن أعيــد ترتيبهــا مــن جديــد يف غــر مــكان، 
أان مهتمــة بــكل التفاصيــل أريدهــا أن تبقــى حمافظــة علــى نفــس األانقــة 
والثبــات، أان لســت عشــوائية الرتتيــب، فلــكل منهــم مقــام ومــكان. 

مثــة شــيء يف قلــي أنــي مهمــا بذلــت مــن جهــد ال أفقــد االهتمــام، 
العينــني،  مغمضــة  وأان  وعائلــي  وبيــي  وبيوهتــم  أحبــي  أرســم كل 
وأصفهــم أبمجــل الكلمــات، لســت رســامة وال أديبــة، ولكــن يل قلــب 

صــاٍف يســتطيع أن حيتويهــم كلهــم دون متيــز أو حتيــز. 
أدركــت متأخــرة أن احليــاة قصــرة ومــن حقــي أيضــاً االســتمتاع، وكلَّ 
مــن حــويل حيثــي علــى عيشــها معهــم بــكل ســعادة وشــغف واشــتياق. 
إليكــم أبســرع مــا ميكــن حمملــة ابلشــوق وحــب  وعــد مــي ســأعود 
احليــاة، سأعيشــها معكــم كمــا أردمت، لــن أتــرك فرصــة إال وسأســتغلها 
ابملــرح والســفر ولقــاء األحبــة والطبيعــة والســهر مــع الكواكــب والنجــوم 
املضيئــات، ســأصنع مــن الطبيعــة طــوق ألبســة لــكل مــن حــويل فهــو 

ألين كنــت ســارحة بعمــق ومل أنتبــه إىل أين قــد فوتــت حمطــي.
اليــوم وكالعــادة مل أجــد مــكاانً ألجلــس يف هــذه العربــة املزدمحــة، وقفــت 
إىل جانــب البــاب وبــدأت يف البحــث بــني الوجــوه عــن بطــل أو بطلــة 

حلكايــي اليــوم.
صــوت قاطــع سلســلة أفــكاري، حماولــة عــزف شــارة مسلســل مشــهور 
علــى آلــة األكورديــون، ليســت ســيئة لكنهــا ليســت جيــدة ابلتأكيــد، 

البــد أنــه أحــد أولئــك األطفــال املتســولني.
معزوفــة  الطفــل  يعلمــون  احلديثــة،  التســول  طــرق  إحــدى  هــذه  نعــم 
واحــده يصــدع هبــا رؤوس الــركاب حــى يعطونــه املــال للتخلــص منــه.
رثــة  اخلامســة،  تتجــاوز  مل  فتــاة  لتظهــر  الصــوت  مصــدر  عــن  حبثــت 

بوضــوح. التعــب  عليهــا  وبــدا  مســرح،  غــر  وشــعرها  املالبــس 
شــعرت ابلشــفقة عليهــا، وفكــرت يف الظــروف الــي كانــت وراء حاهلــا 
هــذا، اقــرتب الصــوت أكثــر، ابتســمُت للصغــرة ومهمــت إىل حقيبــي 

أحبــث عــن نقــود ألعطيهــا هلــذه املســكينة.
 يف خضــم انشــغايل شــعرت بذراعــني حنيلتــني تلتفــا حــول خصــري، 

نظــرت مذعــورة ألجــد عازفــة األكورديــون الصغــرة حتضنــي.
أتكــدت مــن خلــو جيــويب كلهــا ممــا ميكــن ســرقته، لســت ســوداء القلــب 

لكــن االحتيــاط واجب.
دفنــت وجههــا يف أحضــاين بعدهــا، دون أن تنطــق بكلمــة واحــدة، 
نظــرت حــويل ألشــاهد معــامل وجــوه الــركاب، صدمــه واضحــة لكنهــا ال 

تعــادل صدمــي،

حممــل بعطــر مجيــل ال يــزول مهمــا امتــدت الســنوات. 
ابلقبــالت،  وأمطرهــم  ســأعانقهم  أحبــي  مــع  وســامة  أكثــر  ســأبدو 
سيتســابقون لرؤيــي ويطلبــون مــي أن أعــاجل هلــم معظــم املشــكالت، 

حيــرين: ســؤال  امللــكات،  ملكــة  معهــم  ويســتمعون كأنــي  ينصتــون 
-  هل حيتاج املعاجل إىل معاجل؟؟؟

الشــوارع  هبــا  ونزيــن  الــورود  مــن  الكثــر  الصيــف  هــذا  يف  ســنجمع 
دومــاً  ســأقف ابملنتصــف  مغايــرة،  بطــرق  نلتقــط صــوراً  والســاحات، 

واحليــاة. أحبــي  يــدي  بكلتــا  وأضــم 
جنــوب الشــوارع والســواحل دون انتقــاء فــكل األماكــن مجيلــة وممتعــة 
فقــط بوجــود احلــب والصــدق والنقــاء، لنغتنــم كل الفــرص وال نضيــع أيــة 

اثنيــة فاحليــاة رائعــة مــع الصحــة والوفــاء. 
أان اآلن جاهــزة للعــودة بعــد أن خططنــا لقضــاء وقتنــا أبحضــان صيــف 

منــأله ضجيجــاً مجيــاًل ممتعــاً خيتلــف عــن ابقــي الســنوات.

بعد حلظات مددت يدي مداعبة خصالت شعرها املبعثر.
واستمر هذا احلال حى وصلنا إىل احملطة التالية،

أبعــدت ذراعيهــا الصغرتــني عــي ونظــرت يف وجهــي مطــواًل مث نزلــت، مل 
تقــل شــيئاً عــن نفســها ومل أتخــذ نقــوداً حــى ســألي البعــض مــن حــويل 

إذا كنــت أعرفهــا أو التقينــا مســبقاً.
هززت رأسي انفية، وقلت:

-  رمبا يف حياة أخرى.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

الدنيا ضجيج جميل

رسيل فؤاد

طبيبة وكاتبة سورية

عازفة االكورديون

م المرأة
س

ق
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مقاال

الوالايت املتحدة األمركية، وعرب إداراهتا املتتالية، سامهت يف أتجيج 
مجيــع حــروب اآلخريــن، ال ســّيما احلــروب الســّنية والشــيعّية مبختلــف 
أنواعهــا فضــاًل عــن حــروب الصهاينــة علــى الفلســطينيني والعــرب، 
هــذه احلــروب كانــت لغــاايت ومصــاحل اســرتاتيجية أمركيــة حمضــة. 
حــروب  بعــض  مــن  ســطحياً،  املتحــدة،  الــوالايت  ســئمت  فلمــاذا 
اآلخرين ذات الصفة األصولية والدينية؟ وملاذا مل تســأم بعد من دعم 
الكيــان الصهيــوين العنصــري واإلرهــايب طيلــة ثالثــة أرابع القــرن؟ وأيــن 
مصلحتهــا يف هــذا اإلرابك الــدويل واإلقليمــي املتكــرر ضمــن سياســاهتا 
الكونيــة؟ أمل تتعّمــد قلــب املوازيــن اترة يف مصلحــة الُســنَّة واترة يف 
مصلحــة الشــيعة، وأحيــاانً بتزامــن بــني االثنتــني؟ وهــل إن اســرتاتيجية 
الســأم واخلــروج األمركيــة بريئــة وتنطلــق مــن ســذاجة وطنيــة؟ أم أن 
اإلدارة األمركية احلالية كمثل اإلدارات الســابقة ال براءة وال ســذاجة 
الســنّية- الشــيعّية بصيغــٍة جديــدة؟  الورقــة  فيهــا، وإمنــا تعتــزم لعــب 
الســنيَّة يف  األصوليــة  املتحــدة يف صنــع ودعــم  الــوالايت  اســتثمرت 
أفغانســتان واألصوليــة الشــيعية يف إيــران، فأتــى حكــم املــاليل هنايــة 
الســبعينات بتســهيالت أمركيــة وغربيــة مدهشــة، وأتــى مبــوازاة ذلــك 
األساســي  الشــريك  الســنّية أبهنــا  إحياءهــا لألصوليــة  الفــرتة  وبنفــس 
للــوالايت املتحــدة يف إســقاط الشــيوعية عــرب بوابــة أفغانســتان، هكــذا 
وعــرب وأدهــا ملشــروع النهــوض العــريب منــذ بدايــة الســبعينات وكرمــى 
لعيــون »إســرائيل« ُولــد واّســتّنِبت تنظيــم »القاعــدة« وبــدأ منــو وتســّلط 
االضطهــاد  بتبّنيهــا  اإليرانيــة،  الثيوقراطيــة  وُولِــدت  »طالبــان«، كمــا 
داخليــاً، ومبشــروعها اإلقليمــي العدائــي يف اجلغرافيــا العربيــة، والتوّســعي 
يف جوارها املباشر واألبعد؛ أتيت من جديد، لتقّدم الوالايت املتحدة 
إليران هذه األايم أدوات تنفيذ مشــاريعها ابلذات عرب أفغانســتان يف 
اجتــاه آســيا الوســطى، كمــا عــرب العــراق يف اجتــاه إمتــام مشــروع »اهلــالل 

الفارســي« املمتــد عــرب العــراق إىل ســورية ولبنــان.
الرئيس األمركي ابيدن ليس جباهٍل لتداعيات االسرتاتيجية األمركية 
يف اخلــروج مــن العــراق وأفغانســتان الــي تبّناهــا، وإن فريقــه يــدرك أنــه 
هبــذه االســرتاتيجية خيــدم النظــام يف طهــران ويقــّوي مــا يســمى »احلــرس 

ــاً، ويُــدرك هــذا الفريــق أيضــاً أن ســرعة وتــرة  الثــوري« اإليــراين إقليمي
اســرتاتيجية اخلــروج مــن أفغانســتان تلــّي املطلــب اإليــراين األساســي 
واضــح  عــزٍم  وســط  اإليــراين  اجلــوار  مــن  األمركيــة  القــوات  إبخــراج 
علــى رفــع العقــوابت مبوجــب املفاوضــات علــى االتفاقيــة النوويــة، مبــا 
يغــدق األمــوال علــى حــّكام إيــران لتمكينهــم أكثــر، كمــا أنــه ال يغيــب 
عــن إدراك نفــس الفريــق أن هــذه االســرتاتيجية أيضــاً حتاكــي عطــش 
»القاعــدة« و«داعــش« وأمثاهلمــا وتنفــخ يف هــذه التنظيمــات زخــم 

إحيــاء وإعــادة اخــرتاع نفســها مبــا يهــدد األمــن العاملــي.  
لعــّل تفكــر إدارة ابيــدن يصــّب يف معادلــة بســيطة قوامهــا، غســل 
األيــدي األمركيــة مــن التــوّرط عســكرايً يف حــروٍب بعيــدة، واتليــاً، 
إعطــاء األولويــة إلبــراز ابيــدن رئيســاً ينّفــذ وعــوده االنتخابيــة، ُربَّ 
قائــل: مــا اخلطــأ يف ذلــك؟ اجلــواب يكمــن يف كلفــة األمريــن، أمركيــاً 
»اســرتاتيجية  ترافــق  بقــاء«  لـ«اســرتاتيجية  حباجــة  فأمــركا  وعامليــاً، 

اخلــروج«، وإال فــإن مصاحلهــا ومصــاحل حلفائهــا مهــدَّدة.
العــراق يبقــى فائــق األمهيّــة وجيــب أالّ يســقط يف أيــدي إيــران ابعتبــاره 
الفارســي«، وســورية وقعــت  احللقــة األساســية يف مشــروع »اهلــالل 
حمطــة  وابتــت  وموســكو،  طهــران  أيــدي  يف  نظامهــا  عمالــة  بفعــل 
أبن  منهــا  إميــاانً  إيــران  عنــه  تتخــلَّ  مل  الــذي  املشــروع  يف  حمســومة 

لــن توقفــه يف هنايــة املطــاف. الــوالايت املتحــدة 
صــّدام حســني ظــّن نفســه الشــريك غــر القابــل لالســتغناء عنــه لــدى 
األمركيــني بعدمــا خــاض حربــه مــع إيــران بدعــم أمركــي وخليجــي 
القامــوس  يف  االســتغناء  ســرة  أن  متأخــراً  اكتشــف  لكنــه  ســاحق، 

األمركــي جّديّــة وهــي فعــاًل ســاحقة.
ويف  التارخيــي  املفصــل  هــذا  ويف  إليــران  ابيــدن  فريــق  يقــّدم  اليــوم، 
أعقــاب سياســة الضغــوط القصــوى الــي تبنتهــا اإلدارة الســابقة، مــا 
هــو ذخــرة اندرة وحيويّــة ملشــاريعها اإلقليميــة اهلادفــة لســلب العــراق 
الثنائــي  وموقــف  اإليرانيــة؛  ابحلظــرة  وتدجينهمــا  ســيادهتما  ولبنــان 
موقــف  هــو  قياداتــه  بكامــل  الثــوري  وحرســهم  رئيســي،  خامنئــي- 
القاطــع  الرفــض  فيــه، خالصتــه  نقــاش  واضــح وجلــّي ومتشــّدد وال 

العــودة لالتفاقيــة النوويــة وبــني مســألّي الصواريــخ  بــني  ألي عالقــة 
اإلقليميــة. اإليرانيــة  والسياســات 

إدارة ابيــدن واحلكومــات األوروبيــة املعنيــة رضخــت كليّــاً إلصــرار إيــران 
علــى فصــل املفاوضــات النوويــة عــن أي نقــاش أو طــرح للصواريــخ 
إهنــم  طهــران،  حلــّكام  ليــس كافيــاً  هــذا  لكــن  اإلقليمــي،  وللســلوك 
يريــدون قطــع الطريــق مســبقاً علــى أي حمــاوالت الســتخدام أي نــوع 
مــن العقــوابت للتأثــر يف السياســات اإليرانيــة اإلقليميــة وبذلــك تكــون 
إدارة ابيــدن واحلكومــات األوروبيــة قــد ركعــت أمــام اخلطــط واملشــاريع 
اســتثمرت  قــد  الغربيــة  الــدول  تكــون  وبذلــك  اإلقليميــة  اإليرانيــة 
العــراق وســورية  الــذي يقضــم  مباشــرة ابملشــروع اإليــراين اإلقليمــي، 
ولبنــان لتتصــل إيــران مــع إســرائيل وتتعــاوان معــاً يف خدمــة املشــروع 

األمركيــة. واالســرتاتيجية 
أيــن تقــف إدارة ابيــدن مــن كل هــذا؟ إهنــا تقــف يف موقــع املتلّقــي، 
وقــد تكــون لديهــا سياســة بعيــدة املــدى، ولكــن هــذه السياســة تبــدو 
بــال اســرتاتيجية، ألهنــا تعتمــد اســرتاتيجية اخلــروج مــن حــال اجلفــاء مــع 
إيــران، وأال تعبــث بتداعيــات ذلــك اقليميــاً أو علــى صعيــد انتهــاكات 
مــن  األمركيــة  اخلــروج  اســرتاتيجية  إيــران.  داخــل  اإلنســان  حقــوق 
إيــران يف  إيــران وإمنــا وكالء  فقــط  ليــس  العــراق وأفغانســتان ختــدم، 
ابيــدن  إدارة  تســتدرك  فهــل  أيضــاً،  واليمــن  ولبنــان  العــراق وســورية 
مشــاريعها  حــول  وصراحــة  بوضــوح  طهــران  هلــا  تقولــه  ملــا  وتصغــي 
اإلقليميــة؟ أم ســتدفع الــدول العربيــة وحدهــا الثمــن؟ وحينهــا ســيكون 

األمــن القومــي األمركــي مهــدَّداً أيضــاً، وحينهــا ال يفيــد النــدم.
واإلرهــاق  األســوأ،  إىل  ترتــد  رمبــا  األمركــي  االنســحاب  قــرارات 
وبــال  هنايــة  بــال  اآلخريــن  عــن  نيابــًة  مــن حــروٍب  املزعــوم  األمركــي 
مــردود وبــال تقديــر هــو مــا بــى عليــه الرئيــس ابيــدن، واخلــوف هــو يف 
اســتعادة اجملموعــات اإلســالمية املتطّرفــة- يف أفغانســتان كمــا كان 
قبلــه يف العــراق- زمــام املبــادرة وإعــادة اخــرتاع نفســها مبــا يضاعــف 
اســتعباد املــرأة وانتهــاك حقــوق اإلنســان ومبــا جيعــل إدارة ابيــدن تقــول 

يومــاً: ليتنــا كنــا نعلــم، إمنــا بعــد فــوات األوان.

عبد الباسط حمودة

اآلن وعاجالً: ال بد من دور جدي للعرب 
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Fransız halkı, özgürlük ve yaşam sevgisi, basit bir şekilde sorunsuz yaşaması, özgürlüklerini kısıt-
layan sosyal protokollere uymayı reddetmesi ve hayattan zevk almalarını engelleyen hiçbir anı 
boşa harcamaması ile ayırt edilir.
Sabah işe gitmeden önce arkadaşları ve sevdikleriyle kafede kahve içerek güne başlar ve akşam-
ları bir restoran ya da kafede sevdiğinle buluşmaya döner ve günlük programını sabahın erken 
saatlerine kadar uzanarak gününü bitirir.
Korona dalgaları geldi, bu yüzden uygulanan ev karantinasına tabi olarak devletin sağlık önlem-
lerinin uygulanmasında insanların evlerinde kalmak zorunda kaldı.
Normal hayata döndüğünü ve önceki günlük hayatın ayrıntılarına dönüldüğünü duyurduktan son-
ra, başkanların onları çoğunluk tarafından reddedilen, onları diktatörlük ve Fransa’da özgürlükler-
in ve demokrasinin ortadan kaldırılması olarak nitelendiren bir dizi kararla harekete geçildi. 
Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), salgının dördüncü dalgasının başlangıcında Korona 
virüsünün bulaşma risklerini azaltmak ve (delta mutatörü) ile mücadele etmek için Fransa’da yeni 
tedbirlerin getirildiğini duyurdu, 2021’in sekizinci ayından itibaren restoran, kafe, ticaret merkezi, 
uçak, tren, seyahat otobüsü ve sağlık merkezlerine girerken 12 yaş ve üzeri herkes için korona 
aşısı olduğunu kanıtlayan bir sağlık pasaportu ibraz etmesi gerekmektedir.
Sağlık çalışanları ve bakıcılar (doktorlar, hemşireler, yaşlı merkezleri) için aşının zorunlu hale 
geldiğini ve korona muayenelerinin ücretli hale getirileceğini söyledi.
Fransa dışından gelenler için muayene prosedürlerinin sıkılaştırılması ve korona virüsü bulaştığı 
tespit edilen vakalara sağlık izolasyonu uygulanmasıyla birlikte bazı mekanlar konser, müze, fes-
tival, tema park, sinema, tiyatro gibi 50 kişiye kadar olan tüm eğlence ve kültür mekanlarında 
kısıtlamaları sıkılaştıracak, katılımcıların girişte sağlık pasaportu ibraz etmesi gerekmektedir.
Ayrıca restoran, kafe ve alışveriş merkezi müşterilerinin bir restoran veya kafede arkadaşları veya 
ailesiyle otururken sağlık pasaportu taşıması zorunluluğu getiriliyor ve aynı kısıtlamalar alışveriş 
merkezlerine ve spor salonlarına gitmek isteyenler için de geçerlidir.
Aynı zamanda tren, uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında uzun mesafeli yolculuklar için 
etkilenecek ve vatandaş sağlık pasaportu ibrazına tabi olacak.
Hastanelerde, huzurevlerinde veya tıbbi-sosyal kurumlarda bir yakınınızı ziyaret edebilmek için 
ibraz etmeniz gerekecek ve sağlık kuruluşlarına müşteri, kullanıcı veya çalışan fark etmeksizin 
sadece aşılı kişilerin girmesine izin verilecektir.
Fransa, yaklaşık 16 ay sonra birkaç gün önce ilk  gece kulüplerini açtı, ancak yeni değişken 
olan Delta’nın ortaya çıkması ve Fransız halkının enfeksiyona maruz kalacağı korkusuyla bu katı 
kısıtlamalar getirildi. 
Fransa, nüfusunun yüzde 40’ını aşılamayı başardı ve aşılar 12 yaş ve üzeri herkes için yaygın 
olarak mevcut, ancak son haftalarda tereddüt, virüsün artık bir tehdit olmadığı hissi ve bazı insan-
lar sebebiyle talep azaldı ve aşı dozlarını almayı yaz tatilinden sonraya ertelemeye karar verildi.
Sağlık pasaportunun ve zorunlu aşının uygulandığını duyurduğu konuşmasının ardından pek çok 
kişi daha önce istemese de aşı olmak için randevu almak için koşturdu ve bir buçuk saat içinde 
kayıtlı kişi sayısı bir milyon insan aştı. 
Sağlık pasaportu, spor salonlarına, ticaret fuarlarına, restoran ve barlara ve tren ve uçak gibi toplu 
taşıma araçlarına erişim için gerekli olan QR kodu (kağıt veya dijital) şeklini alır.
Bu yeni önlemler, Sağlık Bakanı (Olivier Veran) yüksek korona vakası insidansına bir geri dönüş 
beklediğinden ve Fransa’da delta mutatının yayılmasının ve yeni vakaların yüzdesi 40’a ulaştığın-
dan, Fransa’nın Covid mutantının dördüncü dalgasından korktuğu bir zamanda geliyor. 
Geçmişte buna karşı çıkanlar ve özgürlüklere ve demokrasiye aykırı olduğu için reddedenler, 
bazıları yeni idari prosedürlere yenik düştü.
Aşıları zorunlu hale getiren yasa Fransızlarda büyük endişe yarattı. Sağlık yetkilileri bu kararların 
Fransızlara salgının henüz bitmediğini hatırlatmayı amaçladığını söylüyor. Avrupa İşleri Bakanı 
Clement Bon şunları söyledi: 
Virüsle yaşamak zorundayız... Virüsle yaşamak, her şeyi yeniden kapatmadığımız anlamına gelir.
Macron, virüs hakkındaki uyarılarını dünyanın en büyük ekonomilerinden biri için bir umut me-
sajıyla birleştirmeye çalışırken, yeni enfeksiyonların Fransa’nın kritik turizm sektörünü ve ekono-
mik toparlanma planını etkileyeceğini hatırlatan otomobil endüstrisinden rakamlarla bir araya 
geldi.
Fransa’da binlerce kişi sağlık pasaportuna karşı gösteri yaptı:
Fransa’nın başkenti Paris’te karara karşı binlerce protestocu, diktatörlüğe karşı olduklarını ilan 
ederek ve alınan baskıcı önlemleri kınayarak, sağlık sertifikası, zorunlu aşılama ve sağlık pasapor-
tunun zorunlu hale getirilmesine karşı olduklarını ifade ederek meydanları doldurdu.
Fransız polisi onları dağıttı ve göz yaşartıcı gaz kullandı ve polis onları durdurmadan önce Cum-
huriyet Meydanı’ndaki yürüyüşe birkaç yüz gösterici katıldı ve özellikle şunları söyledi:
(Özgürlük - Özgürlük).
Bazı göstericiler diktatörlüğe ve sağlık pasaportuna karşı bağırırken, kazalar olmadan, Fransa’da-
ki birçok şehrin meydanlarında:
(Montpellier - Marseille - Annecy - Rouen - Toulouse - Lyon) protesto ettiler.

ميتــاز الشــعب الفرنســي حببــه للحريــة وللحيــاة وللعيــش ببســاطة دون تعقيــدات ورفضــه االلتــزام ابلربوتوكــوالت االجتماعيــة الــي 
تقيــد حريتــه، وعــدم إهــدار أيــة حلظــة متنعــه مــن االســتمتاع ابحليــاة.

يبــدأ يومــه بفنجــان قهوتــه الصباحــي مــع أصدقائــه وأحبابــه يف املقهــى قبــل توجهــه إىل عملــه، ومســاء يعــود إىل لقــاء مــن حيــب 
يف مطعــم أو مقهــى، وينهــي برانجمــه اليومــي بســهرة قــد متتــد إىل ســاعات الصبــاح األوىل.

جــاءت موجــات الكــوروان فاضطــر إىل املكــوث يف منزلــه تنفيــذاً إلجــراءات الدولــة الصحيــة خاضعــاً للحجــر املنــزيل املفــروض 
عليــه.

وبعــد أن أعلــن عــن عــودة احليــاة الطبيعيــة، والعــودة إىل تفاصيــل احليــاة اليوميــة الســابقة عاجلهــم رئيســهم مبجموعــة مــن القــرارات 
الــي رفضهــا الغالبيــة ووصفوهــا ابلديكتاتوريــة، والقضــاء علــى احلــرايت والدميقراطيــة يف فرنســا.

فقــد أعلــن الرئيــس الفرنســي )إميانويــل ماكــرون( عــن فــرض تدابــر جديــدة يف فرنســا، للحــد مــن خماطــر انتقــال فــروس الكــوروان، 
وحماربــة )متحــور دلتــا( يف بدايــة املوجــة الرابعــة مــن الــوابء، وتقــدمي اجلــواز الصحــي الــذي يثبــت أن حاملــه قــد أخــذ اللقــاح ضــد 
الكــوروان، لــكل مــن يبلــغ مــن العمــر 12 ســنة فمــا فــوق، عنــد دخــول املطاعــم واملقاهــي واملراكــز التجاريــة والطــران، والقطــارات 

وابصــات الســفر واملراكــز الطبيــة بــدءاً مــن الشــهر الثامــن لعــام 2021.
وأكــد أن اللقــاح أصبــح إجبــاراّيً للعاملــني يف اجملــال الصحــي ومقدمــي الرعايــة )أطبــاء، ممرضــني، مراكــز املســنني(، وســتصبح 

فحوصــات الكــوروان مدفوعــة الثمــن.
مــع تشــديد إجــراءات الفحــص علــى القادمــني مــن خــارج فرنســا، وفــرض عــزل صحــي علــى احلــاالت املكتشــفة لإلصابــة 

بفــروس كــوروان.
وســيتعني علــى بعــض األماكــن إحــكام القيــود علــى مجيــع األماكــن الرتفيهيــة والثقافيــة الــي تصــل إىل أكثــر مــن 50 شــخًصا 
مثــل الذهــاب إىل حفلــة موســيقية أو إىل املتحــف، أو مهرجــان أو مدينــة مالهــي أو الســينما أو املســرح، جيــب علــى املشــاركني 

تقــدمي اجلــواز الصحــي عنــد املدخــل.
كمــا يفــرض علــى رواد املطاعــم واملقاهــي ومراكــز التســوق محــل اجلــواز الصحــي خــالل اجللــوس مــع األصدقــاء أو العائلــة يف 

مطعــم أو يف مقهــى، وتســري ذات القيــود علــى مــن يريــد الذهــاب إىل مراكــز التســوق والصــاالت الرايضيــة. 
ويف الوقــت نفســه، ســتتأثر الرحــالت الطويلــة يف وســائل النقــل العــام، كالقطــارات والطائــرات واحلافــالت فيمــا خيــص املســافات 

الطويلــة وســيخضع املواطــن إىل تقــدمي اجلــواز الصحــي.
ولتتمكــن مــن زايرة أحــد أفــراد أســرتك يف املستشــفيات أو دور املســنني أو املؤسســات الطبيــة االجتماعيــة، ســيتعني عليــك 
تقدميــه، ولــن يســمح إال لألشــخاص الذيــن مت تطعيمهــم ابلوصــول إىل املؤسســات الصحيــة، ســواء كانــوا عمــالء أو مســتخدمني 

أو موظفــني.
ومنذ أايم فقط افتتحت فرنســا النوادي الليلية ألول مرة منذ حوايل 16 شــهراً، ولكن مع ظهور دلتا، املتغر اجلديد، واخلوف 

من تعرض الشــعب الفرنســي للعدوى، فرضت هذه القيود الصارمة.
وقــد جنحــت فرنســا بتطعيــم 40 يف املئــة مــن ســكاهنا وتتوافــر اللقاحــات علــى نطــاق واســع ألي شــخص يبلــغ مــن العمــر 12 
عامــاً أو أكثــر، لكــن الطلــب تراجــع يف األســابيع األخــرة بســبب الــرتدد، واإلحســاس أبن الفــروس مل يعــد ميثــل هتديــداً، وألن 

بعــض األشــخاص قــرروا أتجيــل تلقــي جرعــات اللقــاح إىل مــا بعــد العطلــة الصيفيــة.
وبعــد اخلطــاب الــذي أعلــن فيــه عــن فــرض اجلــواز الصحــي والتطعيــم اإلجبــاري، تســارع العديــد حلجــز موعــد مــن أجــل أخــذ 
اللقــاح رغــم عزوفهــم ســابقاً عنــه ورفضهــم إجرائــه، وقــد جتــاوز أعــداد املســجلني خــالل ســاعات أكثــر مــن مليــون ونصــف 

شــخص.
اجلــواز الصحــي أيخــذ شــكل رمــز االســتجابة الســريعة )QR ورقــي أو رقمــي(، وهــو ضــروري لولــوج األماكــن الرايضيــة أو 

املعــارض التجاريــة واملطاعــم واحلــاانت، ويف وســائل النقــل العموميــة كالقطــارات والطائــرات. 
وأتيت هــذه اإلجــراءات اجلديــدة يف الوقــت الــذي تتخــوف فيــه فرنســا مــن موجــة رابعــة ملتحــورة كوفيــد، حيــث توقــع وزيــر الصحــة 
)أوليفيــه فــران( عــودة ارتفــاع حــاالت االصابــة ابلكــوروان، وأن نســبة انتشــار متحــورة دالتــا يف فرنســا بلــغ 40 ابملئــة مــن حــاالت 

اإلصابــة اجلديدة.
املعارضون له يف السابق والرافضني له ألنه يتعارض مع احلرايت والدميقراطية، رضخ قسم منهم لإلجراءات اإلدارية اجلديدة.

القانــون الــذي جعــل اللقاحــات إلزاميــة أاثر قلقــاً واســع النطــاق ابلنســبة للفرنســيني، املســؤولون عــن اخلدمــات الصحيــة يقولــون 
أن هــذه القــرارات هتــدف إىل تذكــر الفرنســيني أبن الــوابء مل ينتــه بعــد، وأكــد وزيــر الشــؤون األوروبيــة )كليمــون بــون(:

علينا أن نتعايش مع الفروس... التعايش مع الفروس يعي أننا ال نعيد إغالق كل شيء.
وقــد التقــى ماكــرون بشــخصيات تعمــل يف جمــال صناعــة الســيارات حيــث يســعى إىل اجلمــع بــني حتذيراتــه مــن الفــروس ونشــر 
رســالة أمــل ألحــد أكــرب االقتصــادات يف العــامل، للتذكــر أبن اإلصــاابت اجلديــدة ســتؤثر علــى القطــاع الســياحي البالــغ األمهيــة 

يف فرنســا وخطــة التعــايف االقتصــادي.
آالف األشخاص يتظاهرون ضد اجلواز الصحي يف فرنسا:

آالف احملتجــني علــى القــرار مــألوا الســاحات يف العاصمــة الفرنســية ابريــس، وأعلنــوا أهنــم ضــد الديكتاتوريــة ونــددوا ابإلجــراءات 
القمعيــة املتخــذة، معربيــن عــن وقوفهــم ضــد الشــهادة الصحيــة، والتطعيــم اإلجبــاري وجعــل اجلــواز الســفر الصحــي إجبــارايً. 

الشــرطة الفرنســية أقدمــت علــى تفريقهــم واســتخدمت الغــاز املســيل للدمــوع، كمــا شــارك بضــع مئــات مــن املتظاهريــن يف مســرة 
يف ســاحة اجلمهوريــة، قبــل أن توقفهــم الشــرطة، وهــم يهتفــون بشــكل خــاص:

)احلرية – احلرية(.
كما صرخ عدد من املتظاهرين ضد الديكتاتورية، وضد اجلواز الصحي، 

يف ساحات عدة مدن بفرنسا: 
)مونبلييه – مرسيليا- آنسي- روان- تولوز- ليون( دون وقوع حوادث.
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Suriye meselesine siyasi bir çözüm bulunması sürecinde son zamanlarda beklentiler azaldı. Yıllar önce, 
uluslararası taraflar arasında Cenevre ve Astana’nın uluslararası kararların uygulanmasının önünü aç-
mak için gerekliliği tartışılırken; Suriye muhalefeti, sınırlı seçenekler sloganı altında Rusya, Türkiye 
ve İran’ın ortak amacı için üçlü bir ortaklığı temsil eden Astana Girişimi’ni reddetmeden Cenevre’ye 
yaklaşıyordu. buradan ; Suriye dosyasına yönelik bölgesel ve uluslararası konumlandırmanın kayması 
bir Amerikan-Rus arzusuyla başlıyorsa, devrimin siyasi liderliği eylem stratejisini gözden geçirmeli; 
Çünkü her iki yol da seçeneklerimizi kısıtlıyor ve bu da bu durumdan hızlı bir şekilde ayrılmayı ger-
ektiriyor; Bu, devrimin asgari taleplerini karşılayan bir çözüm arayışında doğru yola geri dönmek için 
kalan son fırsattır.
Astana görüşmelerinin son turunda, garantör ülkelerden sadece, sahada ışığı görmeyen, Güney İdlib 
ve Cebel el-Zaviye bölgesinde (kalıcı ateşkesin sağlanması) Halkımızın bölgeden daha fazla “uzak-
laştırılmasına”. ve bir sonraki askeri harekata hazırlık olarak boşaltılmasına neden olan askeri bir tır-
manışa yansıyan “yerdeki sükunetin” uzatılmasıydı. Bu, turun ülke için yeni bir anayasa hazırlamakla 
görevlendirilen Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının bir sonraki oturumu için bir zaman çizelgesi 
belirlemede başarısız olmasına yansıyor. Bu, siyasi bir çözüme ulaşmak için Astana sürecine güve-
nilmeyeceğini teyit ediyor.
Daha önceki yapılan denemeler başarısız oldu, ihlaller durmadı ve gerilimi azaltma bölgeleri Rus ve 
İran destekli rejim çeteleri tarafından ele geçirildi.
Bu koşullar altında, Ulusal Koalisyon yeni liderliği için seçimler yaptı; bu, kurumdan sorumlu olan-
ların, üzerinde anlaşılan bir kota dahilinde konum dağılımını korumak ve gelmeyen cumhurbaşkan-
lığına bir kişiyi ihraç etmek konusundaki heveslerini yansıtan seçimler yaptı. Bu kurumu yöneten aynı 
yapının çerçevesi dışında, onu, devrimin özlemlerini gerçekleştiremez hale getirerek, gerçek demokra-
siyi somutlaştırarak, iktidar alışverişinde ve devrim kurumlarının dosyalarını yönetmek için yeni, genç 
kana yer açmayı sağlar.
Bu aşırı kırılganlık ve zayıflık ışığında, birçok Suriye tarafı dış taraflarca istihdam edilmek için rekabet 
ediyor ve karşılığında her bir dış taraf, Rusya    ve   İran’ın güvendiği Beşar Esad’dan başlayarak, 
kendisini takip edenlerin yeteneklerini artırmaya çalışıyor. Aynı şey İdlib’deki, Suriye adasındaki veya 
başka yerlerdeki durum için de geçerlidir. Ve son olarak, istisnasız Suriye muhalefetini temsil ettiğini 
iddia eden siyasi yapılar, Suriye sahnesinde var olabilmek için onlara tabi olanları memnun etmeye 
çalışıyor.
Tüm bu umutsuzluğa ve Suriye’nin mevcut durumunu kaplayan bu karanlığa rağmen, Suriye’yi  teh-
likeli  durumdan uzak tutmak hala mümkündür. Gerçekte hiçbir desteği olmayan bir dilek gibi görün-
memesi için, teslim olmuş bir bekleyiş durumundan açıklanmış bir görüş durumuna bir adım bile 
geçmek, duygudan eyleme geçiş kapısını açacaktır. Böylece, ilk iddia edenler, Bu görüş, rejiminin  
kontrolü altındaki Suriyelilere yönelik bir suçlama değil, daha çok tarafların farklı durumlarının ka-
bulü ve hareket kabiliyetindeki eşitsizliğin kabulü ve tarihsel sorumluluğu gerektiren bir sonuçtur. 
Esad çetelerinin kontrolü dışında kalan ve olumlu hareket etme kabiliyetine ve özgürlüğüne sahip olan 
devrimci güçler üzerine kuruludur.
Bu olumlu eylem, Suriye’yi bu trajik durumun pençesinden kurtarmak için destek gerektiriyorsa, o 
zaman bu tarihi anda, adaletsizlik ve diktatörlük karşısında Suriye davasının ve halkının  özgürlüğü, 
hainlere  değil  gerçek davacılara ihtiyacı vardır. Bu nedenle, Suriyelilere, devrim projesini tiranlıktan 
kurtararak gerçekleştirme görevini yerine getirebilecek bir ulusal siyasi  kitle bulmaları için yardım 
etmelidirler.
Bugün Suriye: hasta, halkı bitkin, kafası karışık  ve güçsüz görünüyor.Pişmanlığın faydasız olduğu da  
bilinir. Ancak, pişmanlığın işe yaramayacağı bir gün gelmeden, dünyanın özgür insanları Suriye’nin  
yanında durmalıdır.

 يف مســار احلــل السياســي للقضيــة الســورية ترتاجــع التوقعــات يف األشــهر األخــرة، فقبــل أعــوام مضــت 
كانــت املباحثــات بــني األطــراف الدوليــة تتحــدث عــن ضــرورات جنيــف وأســتاان لفتــح الطريــق أمــام 
تطبيــق القــرارات الدوليــة، فبينمــا كانــت املعارضــة الســورية تتمســك جبنيــف دون رفــض مبــادرة أســتاان، 
الــي متثــل شــراكة ثالثيــة للتقريــب بــني مصــاحل روســيا وتركيــا وإيــران حتــت شــعار اخليــارات احملــدودة. 
فــإن بــدأ التحــول يف التموضــع اإلقليمــي والــدويل حيــال امللــف الســوري برغبــة أمركيــة روســية، يوجــب 
علــى القيــادة السياســية للثــورة مراجعــة اســرتاتيجية التحــرك ألن كال املســارين كبــال خياراتنــا ممــا يوجــب 
املغــادرة الســريعة هلــذه الوضعيــة فهــذه هــي الفرصــة املتبقيــة للعــودة إىل املســار الصحيــح يف البحــث عــن 

حــل حيافــظ علــى احلــد األدىن مــن مطالــب الثــورة.
فاجلولــة األخــرة مــن حمــاداثت أســتانة مل تفــرز ســوى بيــان مــن الــدول الضامنــة كــرر ماحتــاول أتكيــده 
علــى إتفاقــات مل تــر النــور علــى أرض الواقــع، ومل تســتطع الوصــول إىل احلــد األدىن مــن مطالــب أهلنــا 
يف جنــوب إدلــب ومنطقــة جبــل الزاويــة يف تثبيــت الوقــف الدائــم إلطــالق النــار وإمنــا جــل مــا مت التوصــل 
إليــه هــو متديــد »التهدئــة علــى األرض« والــذي انعكــس بتصعيــد عســكري دفــع حنــو املزيــد مــن النــزوح 
ألهلنــا مــن املنطقــة وتفريغهــا متهيــداً جلولــة قادمــة مــن األعمــال العســكرية، وهــذا ماجتســد يف عــدم خــروج 
اجلولــة بتحديــد زمــي للجلســة املقبلــة ألعمــال اللجنــة الدســتورية املنــوط هبــا وضــع دســتور جديــد للبــالد. 
مما يؤكد على أن مســار أســتاان ال ميكن التعويل عليه من أجل التوصل حلل سياســي انهيك عن كون 
كل الضمــاانت الســابقة فشــلت، واخلروقــات مل تتوقــف ومناطــق خفــض التصعيــد قضمتهــا عصــاابت 

النظــام بدعــم روســي وإيــراين.
يف ظــل هــذه الظــروف عقــد اإلئتــالف الوطــي إنتخــاابت لقيادتــه اجلديــدة والــي عكســت حــرص 
القائمــني علــى هــذه املؤسســة احملافظــة علــى توزيعهــم للمناصــب ضمــن حماصصــة متفــق عليهــا، وتصديــر 
شــخصية ملنصــب الرائســة مل ختــرج مــن إطــار ذات الرتكيبــة الــي كانــت تديــر هــذه املؤسســة، ممــا جيعلهــا 
غــر قــادرة علــى حتقيــق طموحــات الثــورة يف جتســيد الدميقراطيــة احلقيقــة وتبــادل الســلطة وإفســاح اجملــال 

لدمــاء جديــدة شــابة لتقــوم إبدارة ملفــات مؤسســات الثــورة.
ويف ظــل هــذه اهلشاشــة والضعــف البالغــني تتنافــس أطــراف ســورية عــدة لتوظيفهــا مــن قبــل األطــراف 
اخلارجيــة، وابملقابــل حيــاول كل طــرف خارجــي تعزيــز إمــكاانت مــن يتبــع لــه، فبــدءاً مــن بشــار األســد 
الــذي تعتمــده روســيا وإيــران أداهتمــا األساســية يف محايــة مصاحلهمــا، مــروراً بقــوى األمــر الواقــع املوجــودة 
الــي تدعــي متثيلهــا للمعارضــة  يف إدلــب أو اجلزيــرة الســورية أو غرهــا، وانتهــاًء ابهليــاكل السياســية 
الســورية، كلهــا بــال اســتثناء، تعمــل علــى إرضــاء مــن تتبــع لــه، كــي تبقــى حاضــرة يف املشــهد الســوري.

يــزال  مــا  فإنــه  الســورية،  للحالــة  الراهــن  املشــهد  يغطــي  الــذي  الســواد  اليــأس، وهــذا  هــذا  رغــم كل 
ابإلمــكان إبعــاد ســورية عــن املنزلــق اخلطــر الــذي يــودي بــكل طموحــات احلاضنــة الشــعبية للثــورة، ولكــي 
ال يبــدو األمــر جمــرد أمنيــة ليــس هلــا مــا يعززهــا يف الواقــع، فــإن االنتقــال ولــو خلطــوة واحــدة مــن حالــة 
االنتظــار املستســلم إىل حالــة الــرأي املعلــن مــن شــأنه أن يفتــح بوابــة االنتقــال مــن االنفعــال إىل الفعــل. 
وإن كان وحدهــم الســوريون الذيــن اثروا علــى النظــام، ويوجــدون خــارج ســيطرته، هــم األقــدر علــى 
إحــداث هــذه اخلطــوة، وابلتــايل فهــم املطالبــون هبــا أواًل، وهــذا الــرأي ليــس اهتامــاً للســوريني اخلاضعــني 
لســيطرة النظــام، إمنــا هــو اعــرتاف ابختــالف ظــروف كل طــرف، واعــرتاف بتفــاوت القــدرة علــى الفعــل 
أيضــاً، وخالصــة توجــب املســؤولية التارخييــة امللقــاة علــى عاتــق ماتبقــى مــن طاقــات ثوريــة موجــودة خــارج 

ســيطرة عصــاابت األســد ومتتلــك املقــدرة واحلريــة علــى الفعــل اإلجيــايب.
وإن كان هــذا الفعــل اإلجيــايب يتطلــب مســاندة النتشــال ســورية مــن بــني براثــن هــذا الوضــع املأســاوي، 
فإنــه يف هــذه اللحظــة التارخييــة يتوجــب علــى مــن يســاند القضيــة الســورية وحريــة الشــعوب يف وجــه 
الظلــم والدكتاتوريــة أن يدركــوا أهّنــم حباجــة لشــركاء ال لعمــالء. وألجــل ذلــك، عليهــم أن يســاعدو 
الســوريني على فرز شــرحية سياســية وطنية، تســتطيع أن تتصدى ملهمة إجناز مشــروع الثورة ابلتحّرر من 
االســتبداد واخلــالص مــن حكــم الطاغيــة، فســورية اليــوم مريضــة، وشــعبها منهــٌك، حائــٌر، خائــر القــوى، 

يتوجــب علــى أحــرار العــامل أن يقفــوا معهــا، قبــل أن أييت يــوٌم ال ينفــع فيــه النــدم.

Dr- Muhammed Mervan El-hatib

Suriye sahnesinde bir vizyon
رؤية في المشهد السوري

د- محمد مروان الخطيب

أكاديمي وكاتب سوري
Suriyeli akademisyen ve yazar
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ذهبت إىل سوراي ألول مرة يف صيف عام 2001، أي منذ 20 عاًما ابلضبط.
كانــت هــذه الرحلــة، الــي قمــت هبــا لتحســني لغــي العربيــة والتعــرف علــى جــزء مهــم جــًدا مــن اجلغرافيــا 

اإلســالمية، جتربــي األوىل خــارج تركيــا.
وبســبب ســفري عــرب الطــرق الربيــة، أتيحــت يل الفرصــة لرؤيــة مجيــع املــدن اهلامــة يف ســوراي، وفوجئــت بوفــرة 

التشــابه التارخيــي والثقــايف مــع جــاران اجلنــويب.
كانت دمشق يف ذلك الوقت، تعيش جًوا من السالم واهلدوء ال أستطيع وصفه ابلكلمات اآلن.

وبينمــا كنــا نتابــع دروس اللغــة العربيــة يف مدرســة العثمانيــة املوجــودة جبــوار اجلامــع األمــوي صباًحــا. كنــا 
نقضــي أمســياتنا يف حلقــات العلــم، مــن خــالل االســتماع حملــاداثت العلمــاء ذوي الــرؤى ووجهــات النظــر 

املختلفــة.
تتمتــع دمشــق ابألماكــن التارخييــة، والشــوارع الــي بنيــت فيهــا البيــوت بشــكل ملتصــق يف ظــل انتشــار 
العمــارة التقليديــة هنــاك، ومقابــر رجــال العلــم العظمــاء ومقابــر الرجــال الذيــن كنــا نقــرأ أمساءهــم يف الكتــب 

الكبــرة، ابإلضافــة إىل األمســيات البــاردة واملمتعــة.
علــى الرغــم مــن كل هــذا، فإنــه ويف ذلــك الوقــت، مل أكــن أدرك أن تلــك الفــرتة هــي مــن بــني أســعد فــرتات 

حيــايت وأكثرهــا هــدوًءا، لكــي أصبــح أدرك ذلــك اآلن.
كانــت رحلــي الثانيــة إىل دمشــق يف تشــرين الثــاين )نوفمــرب( 2004. وعلــى الرغــم مــن أنــي كنــت أحلــم 
دائًمــا برحلــة جديــدة بعــد الرحلــة األوىل، إال أنــي انتظــرت ثــالث ســنوات حــى تطــأ قدمــاي ســوراي مــرة 

أخــرى.
دمشق ، الي زرهتا بعد ثالث سنوات فقط، مل تكن مثل تلك الي كانت يف عام 2001.

ومــع احتــالل الــوالايت املتحــدة وحلفائهــا للعــراق، غــادر عشــرات اآلالف مــن العراقيــني بالدهــم، وانتهــى 
األمــر مبعظمهــم يف دمشــق كالجئــني.

ومع تدفق الالجئني العراقيني بسرعة إىل املدينة، قفزت اإلجيارات إىل مستوايت فلكية واهنار االقتصاد.
واشــتكى الســكان احملليــون الســوريون مــن »الالجئــني العراقيــني« وألقــوا ابللــوم عليهــم يف تعطيــل النظــام 

القائــم يف دمشــق.
مل يكن لدى الفقراء العراقيني الكثر ليفعلوه، لقد كانت حال بالدهم مزرية.

وعندمــا ذهبــت إىل ســوراي للمــرة الثالثــة يف عــام 2006، أصبحــت »قضيــة الالجئــني« أمــرًا جدليًــا مفروًغــا 
منه.

يزالــون حيتفظــون ابلقضيــة علــى جــداول األعمــال كمســألة شــكوى  البــالد كانــوا ال  كمــا أن مواطــي 
الالجئــني. أكتــاف  علــى  املشــاكل  ويضعــون كل 

بطبيعــة احلــال، مل يســتطع آنــذاك، أحــد مــن أولئــك الســكان حــى التخمــني أبن العاصفــة الــي ســتندلع 
بعــد 5 ســنوات فقــط، ســتجعل الســوريني هــذه املــرة يقعــون يف وضــع الالجئــني داخــل وخــارج البــالد، 
وســيتم اهتامهــم بـــ »اإلخــالل ابلنظــام« أينمــا ذهبــوا، وأبن آالف األشــخاص ســيموتون قبــل أن يصلــوا إىل 
وجهتهــم يف رحالهتــم اخلارجيــة »مــن أجــل البقــاء علــى قيــد احلياة«..ولكــن احليــاة تعلــم اإلنســان الكثــر 

وتريــه العجائــب.
وأثناء االســتماع إىل األطراف يف جدال »الالجئني« املســتمر يف تركيا، تذكرت بشــكل ال إرادي ما رأيته 

ومسعته عندما كانت ســوراي ســاكنة.
بــداًل مــن التعبــر عــن بعــض مشــكالت االندمــاج أو االضطــراابت غــر املتوقعــة حبســن نيــة، ال ميكننــا إقنــاع 

أولئــك الذيــن يقــودون عالنيــة إىل العنصريــة والعــداء لشــعوب الشــرق األوســط، لكــن دعــوان نكــرر:
رغــم كل التنــوع البشــري والسياســي والثقــايف بــني الالجئــني، إال أن أولئــك العنصريــني مازالــوا مصرّيــن 
علــى طــرد الالجئــني الســوريني واعتبارهــم ســبًبا لــكل مشــكلة، لكنهــم جيــب أن يعرفــوا أبن »الســوريني« مل 
يغــادروا بالدهــم ابختيارهــم، بــل غادروهــا جمربيــن حبثــاً عــن حيــاة أفضــل وهــرابً مــن املــوت حتــت القذائــف 

والصواريــخ.
كانــت دمشــق، حلــب، محــص، محــاة... مــن أهــم املــدن يف بــالد الشــام وأمجلهــا. ومــن الصعــب فهــم وتقبــل 
املســألة دون اإلجابــة علــى ســؤال »مــاذا حــدث، ملــاذا هربــوا؟« بشــكل منطقــي ومتماســك. ابلطبــع، إذا 

كانــت املشــكلة هــي جمــرد الفهــم فحســب.
ولتطبيــق وعــود ومقولــة »ســأعيد الالجئــني ابلكامــل!«، جيــب عليهــم قبــل كل شــيء هتيئــة املنــاخ لالجئــني، 

لكــي يتمكنــوا مــن العيــش حبريــة مــع كرامتهــم وشــرفهم.
فاإلدارة احلالية لســوراي، الي ســفكت دماء أكثر من 500 ألف شــخص، تتوعد ابلقتل واالعتقال جزًءا 

كبــرًا مــن النــاس الذيــن ســيعودون.
عالوة على ذلك، فهي ال تفعل ذلك سًرا، بل تفعله عالنية وجهرًا.

لألســف فــإن األســلوب والكلمــات املســتخدمة يف تركيــا أثنــاء املناقشــات حــول الالجئــني، تظهــر كميــة 
كبــرة مــن اجلهــل والعنصريــة لــدى بعــض النــاس.

ويؤســفي أن أقــول إن بعــض اجلمــل الــي يبــدو أهنــا تُقــال بطريقــة »إنســانية جــًدا«، ال حتتــوي يف الواقــع إال 
علــى القســوة وانعــدام الضمــر.

ولألســف فــإن بعــض املشــاعر واألحــكام املســبقة املتأصلــة فينــا تظهــر أننــا مصابــون ببعــض األمــراض الــي 
ال ميكــن عالجهــا. بغــض النظــر عــن قضيــة »الســوريني« ...

Suriye’ye ilk kez, bundan tam 20 yıl önce, 2001’in yazında gitmiştim. Arapça’mı 
ilerletmek ve Müslüman coğrafyanın çok önemli bir parçasını içinde yaşayarak 
öğrenmek için çıktığım bu seyahat, aynı zamanda ilk yurtdışı tecrübemdi. Karay-
oluyla gittiğim için, Suriye’nin bütün önemli şehirlerini de görme imkânı bul-
muş, güney komşumuzla aramızdaki tarihî ve kültürel benzerliklerin çokluğuna 
şaşırıp kalmıştım.
O zamanki Şam, şimdi kelimelerle tarif edemeyeceğim bir huzur ve sekînet 
atmosferi içindeydi. Gündüz Emevî Camii’nin hemen yanı başındaki bir Os-
manlı medresesinde Arapça derslerine devam ederken, akşamlarımızı da ilim 
halkalarında, birbirinden farklı üsluplara ve bakış açılarına sahip âlimlerin soh-
betlerinde değerlendirmeye çalışıyorduk.
Şam’daki tarihî mekânlar, geleneksel mimariyle sırt sırta inşa edilmiş evlerin 
fısıldaştığı ara sokaklar, ismini kitaplarda okuduğumuz büyük adamların kabir ve 
türbeleri, sıcak geçen gündüzleri takip eden serin ve keyifli akşamlar… Tüm bu 
tatlı hatıralar eşliğinde, 2001’in o aylarını, -yaşarken öyle olduğunu fark etmesem 
de- şimdi hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemleri arasında sayıyorum.
Şam’a ikinci gidişim, 2004’ün kasımına denk geldi. İlkinden sonra sürekli yeni 
bir seyahatin hayalini kursam da, “nasip olmadan dayak bile yenmez” fehvasınca, 
Suriye’ye yeniden ayak basabilmem için aradan üç senenin geçmesi gerekmişti.
Bu üç senenin ardından kavuştuğum Şam, 2001’dekine hiç benzemiyordu. Irak’ın 
ABD ve müttefikleri tarafından işgaliyle birlikte, on binlerce Iraklı mülteci olarak 
yollara dökülmüş ve bunların ekseriyeti soluğu Şam’da almıştı. Mülteci akını şe-
hirdeki havayı hızlı biçimde değiştirirken, kiralar astronomik seviyelere fırlamış, 
ekonomi alt üst olmuştu. Suriyeli yerliler, “Iraklı mülteciler”den şikâyet ediy-
or, Şam’daki mevcut düzenin bozulmasından dolayı onları suçluyordu. Gariban 
Iraklıların ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Ülkelerinin hali ortadaydı.
2006’da Suriye’ye üçüncü kez gittiğimde, “mülteci meselesi” artık kanıksanan 
bir durum haline gelmişti. Ancak ülkenin yerlileri, hâlâ konuyu şikâyet mal-
zemesi halinde gündemlerinde tutuyor, bütün problemleri mültecilerin sırtına 
yüklüyordu.
Elbette o zaman, sadece 5 yıl sonra patlayacak bir fırtınayla birlikte, bu defa 
Suriyelilerin kendilerinin ülke içinde ve dışında mülteci konumuna düşeceğini, 
gittikleri yerlerde “düzen bozucu” olmakla suçlanacaklarını, binlercesinin “ha-
yatta kalabilmek uğruna” çıktıkları deniz aşırı yolculuklarda menzile varamadan 
can vereceğini hiç kimse tahmin bile edemezdi. Ama işte, hayat insana neler neler 
gösteriyor.
Ömrü olan, ne ibretlere şahitlik ediyor…
Türkiye’de şu anda yine gündemi işgal eden “mülteciler” tartışmasında tara-
flara kulak verirken, ister istemez Suriye’nin mamur olduğu zamanlarda orada 
gördüklerim ve duyduklarım aklıma geldi. Yaşanan bazı entegrasyon problem-
lerini veya öngörülemez aksaklıkları iyi niyetle dile getirmekten ziyade, işi 
açıkça ırkçılığa ve Ortadoğu halklarına düşmanlığa vardıranları ikna edemeyiz, 
ama tekrarlayalım: İçlerindeki onca insanî, siyasî ve kültürel çeşitliliğe rağmen 
“Suriyeliler” parantezine alınarak toptan dışlanmaya çalışılan bu insanlar, ülkel-
erini keyiflerinden terk etmediler. Şam, Halep, Humus, Hama… Buralar öyles-
ine güzel şehirlerdi ki, “Ne oldu da kaçtılar?” sorusunu mantıklı ve tutarlı şekil-
de cevaplamadan, meseleyi anlamak zor. Dert eğer anlamak ise tabii ki. Keza, 
“Mültecileri tıpış tıpış geri göndereceğim!” sözünü tutabilmek için de, o insan-
ların onurlarıyla ve şerefleriyle, özgürce yaşayabilecekleri bir atmosferin tesis 
edilmesi şart. 500 binden fazla insanın kanına elini bulayan Suriye’nin mevcut 
yönetimi, geri dönecek insanların ciddi bir bölümü için yargılama, hapis ve ölüm 
vaat ediyor. Üstelik bunu gizlice de yapmıyor, açıktan söylüyor.
Mültecilerin konu edildiği tartışmalarda kullanılan üslup ve seçilen kelimeler, 
konuşan kişinin insana ve kendisinin dışındakilere bakışını çırılçıplak ortaya 
koyuyor. Üzülerek söylemeliyim ki, “çok insanî” bir şekilde söyleniyormuş gibi 
duran bazı cümleler, aslında gaddarlık ve vicdansızlıktan başka bir şey ihtiva 
etmiyor. Ve maalesef, içimize işlemiş bulunan bazı duygular ve ön yargılar, teda-
vi kabul etmez birtakım hastalıklara tutulduğumuzu gösteriyor. “Suriyeliler”den 
bağımsız olarak…

Taha Kılınç 

Şu “Suriyeliler”
هؤالء “السوريون”!

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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اجلهالــة شــيء ميكــن تعّلمــه، حيــث يتــم نقــل اجلهــل عــرب التعليــم والتلقــني. وعلــى الرغــم مــن أنــه يبــدو متناقًضــا للغايــة إال أن التعليــم 
ال يســر ابلضــرورة مــع القيــم اإلجيابيــة علــى الــدوام، بــل ميكــن أن يعمــل بطريقــة نقــل مســّلمات اجلهــل املوجــودة يف اجملتمــع إىل النــاس 

واألجيــال. ولذلــك يتكــون شــعور أبن التعليــم ال يقضــي علــى اجلهــل، بــل علــى العكــس يســاهم أحيــااًن يف تنميتــه وتعزيــزه.
ويف بعــض احلــاالت تصــدر املواقــف والقيــم العنصريــة والتمييزيــة واألاننيــة والعرقيــة وحــى املعاديــة للدميقراطيــة عنــد ذوي املســتوى التعليمــي 
املرتفــع، وهــو وإن كان أمــرًا متناقًضــا يف الظاهــر إال أنــه حقيقــة. ولذلــك جنــد أن أولئــك الذيــن يعتقــدون أن التعليــم مينحهــم امتيــازًا دون 
ســائر النــاس، ســرعان مــا يتبنّــون مواقــف عاطفيــة تتمثــل يف رؤيــة أنفســهم متفوقــني علــى اآلخريــن مــن خــالل التعليــم فقــط، بينمــا أيخــذ 

هبــم التعليــم ذاتــه إىل أشــواط بعيــدة عــن احلكمــة واملعرفــة.
أمــا علــى صعيــد نشــر القيــم الســلبية يف هــذا املطــاف، فــإن السياســيني يتحملــون مســؤولية أكــرب يف ذلــك. وإن العنصريــة هــي املوقــف 
األكثــر جهــاًل لــدى البشــرية. رمبــا يكــون مــن الســهل إن بقــي هــذا املوقــف علــى الصعيــد الفــردي فحســب، لكــن أن حيــّول السياســي 

ذلــك إىل خطــاب سياســي فهنــا تكمــن اخلطــورة القصــوى.
إن كليجــدار أوغلــو زعيــم حــزب الشــعب اجلمهــوري أكــرب أحــزاب املعارضــة الرتكيــة، الــذي يتزّعــم حــزاًب يزعــم أنــه »اجتماعــي دميقراطــي«، 
مــن املفــرتض أن يكــون مــزّوًدا بدعائــم فلســفية وفكريــة مهمــة ضــد العنصريــة. نقــول »مــن املفــرتض« ألنــه مــن الواجــب أن تكــون أكــرب 
مبــادئ األحــزاب الدميقراطيــة االجتماعيــة يف العــامل هــي مكافحــة العنصريــة. بــل إن املهمــة األصليــة ملثــل هــذه األحــزاب حــول العــامل هــي 

إنتــاج سياســات تدافــع عــن الالجئــني ضــد اخلطــاب العنصــري املعــادي لالجئــني يف كل مــكان.
إال أن الوضــع يف تركيــا مغايــر لذلــك مــع األســف، حيــث حــّول كليجــدار أوغلــو حزبــه إىل مركــز إلنتــاج اخلطــاابت واملواقــف العنصريــة 
جتــاه الالجئــني. إنــه يتوعــد حبــل مشــكلة الالجئــني مــن خــالل إعــادة الســوريني إىل بلداهنــم، دون أن يــدرك علــى األقــل أنــه خيــدم بذلــك 

أتجيــج العنصريــة ومعــاداة الســوريني.
ليــس علينــا أن ننتظــر ملعرفــة مــن أي نقطــة ســقط أولئــك الــذي ســقطوا يف قــاع جهالــة مثــل جهالــة العنصريــة. يكفــي معرفــة أن َمــن يتبــّي 
خطــااًب عنصــرايًّ ســواء زيّــن ذلــك يف الظاهــر مــن خــالل زعمــه أنــه ســيحل مشــكلة الالجئــني أو مــن خــالل طــرق أخــرى؛ أنــه ال خيــدم 

ســوى العنصريــة ومعــاداة الســوريني بينمــا يغــرق يف أعمــاق قــاع العنصريــة.
إذا انقشــته حــول خطابــه املعــادي للســوريني، ســيجيب أبنــه ال عالقــة لــه ابلعنصريــة، بــل كل مــا يف األمــر أنــه يعــد بتحســني الوضــع 
يف ســوراي حــى يتمكــن الســوريون مــن العــودة إىل دايرهــم بشــكل مريــح، وبذلــك ال تبقــى مشــكلة أمــام الســوريني يف تركيــا كــي يعــودوا 

إىل بلدهــم.
حســٌن، لكــن كيــف ميكــن لكليجــدار أوغلــو اي تــرى أن يقنــع األســد القاتــل الــذي قــام بتهجــر مــا بــني 12 إىل 14 مليــون ســوري مــن 
بالدهــم بتغيــر جيعــل هــؤالء املهّجريــن يثقــون فجــأة هبــذا النظــام؟ أي نــوع مــن الثقــة ابلنفــس هــذه! هــل يوجــد هنــاك عالقــة هرميــة خاصــة 

للغايــة بــني كليجــدار أوغلــو واألســد ال يعــرف عنهــا أحــد؟
إذا كان كذلــك؛ فعلــى كليجــدار أوغلــو أن ال ينتظــر حــى يصــل للســلطة، بــل خــر الــرّب عاجلــه ليقــم اآلن جبعــل األســد يطلــق ســراح 

مئــات اآلالف مــن األبــرايء الذيــن يتعرضــون حاليًّــا للتعذيــب املمنهــج يف معتقالتــه.
هــل يرتبــط اســتمرار األســد يف قمعــه احلــايل ضــد شــعبه بتغيــر الســلطة السياســية يف تركيــا؟ بــل دعــوان نســأل ملــاذا اضطــر مــا ال يقــل عــن 
12 مليــون ســوري للجــوء حنــو ليــس تركيــا فحســب، بــل إىل لبنــان واألردن والعــراق وأملانيــا ودول أوروبيــة أخــرى، أو حــى مناطــق داخــل 

ســوراي لكــن خارجــة عــن ســيطرة نظــام األســد، مثــل املناطــق الــي ختضــع لســيطرة تركيــا أو الــوالايت املتحــدة؟
إمــا أن يكــون كليجــدار أوغلــو منفصًمــا متاًمــا عــن عــامل الواقــع أو أنــه يشــّوه احلقائــق عــن عمــد، وحيــّرض اجملتمــع مــن أجــل كســب أصــوات 
انتخابيــة. وهبــذا الشــكل يكــون كليجــدار أوغلــو قــد وقــع يف أقــذر مســتنقع مــن أجــل حســاابته االنتخابيــة، ويف ســبيل ذلــك ال ميتنــع عــن 

أتجيــج العنصريــة عــرب إاثرة املشــاعر املعاديــة لالجئــني.
لقــد كانــت تركيــا منــذ البدايــة تقــرتح احلــل الناجــع مــن أجــل إيقــاف تدفــق الالجئــني مــن ســوراي، لكــن حينمــا مل يســتمع أحــد لذلــك 
وجــدت نفســها مضطــرة للدخــول بشــكل مباشــر وطّبقــت احلــل. وال يقــوم هــذا احلــل إال عــرب رحيــل األســد الــذي فقــد ثقــة الشــعب 
الســوري ابلكامــل، ومل يعــد حيظــى منهــم علــى أي تعاطــف ســوى مشــاعر اخلــوف والرعــب، أو إذا كان هــذا غــر ممكــن فيجــب إذن 
أتســيس مناطــق آمنــة داخــل ســوراي ميكــن للســوريني الفارّيــن مــن آلــة القتــل اللجــوء إليهــا. ولــو مت تطبيــق ذلــك منــذ البدايــة ملــا شــهدان 

تدفــق مزيــد مــن املهّجريــن ســواء إىل تركيــا أو إىل أورواب.
لقــد جنحــت تركيــا منــذ أول عمليــة هلــا داخــل ســوراي وهــي »درع الفــرات« عــام 2016 ومــا تالهــا مــن »غصــن الزيتــون« و«نبــع 

الســالم«، يف االحتفــاظ مبــا ال يقــل عــن 6 ماليــني ســوري داخــل ســوراي كانــوا هــم أيًضــا ســيقرعون ابب اهلجــرة.
ولقــد ســاهم ابلفعــل هــذا احلــل الــذي قامــت بــه تركيــا بنفســها يف إيقــاف موجــات تدفــق الالجئــني. ويف املقابــل ال ميكــن أن يكــون هنــاك 
أي دور للضمــر عنــد أولئــك الــذي يتوعــدون إبرســال الالجئــني إىل بلداهنــم الــي ال ينتظرهــم فيهــا ســوى املــوت. ولــذا فــإن أصحــاب 

هــذا اخلطــاب العنصــري ضــد الالجئــني مــن الواضــح أهنــم أصحــاب ضمائــر جافــة.
حســب معطيــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تقريــر هلــا نشــرته يــوم 8 مــارس/آذار العــام اجلــاري يف اليــوم العاملــي للمــرأة، فــإن 
حنــو 10 آالف امــرأة يقبعــن يف زنــزاانت األســد كرهينــات، لقرهبــّن مــن معارضــني مطلوبــني للنظــام هنــاك. بصــرف النظــر عــن حجــم 

التعذيــب الــذي تتعــرض لــه هــذه النســاء فــإن االنتهــاكات الــي يتعرضــن هلــا تدعــو اإلنســانية للخجــل.
ومن انحية أخرى، هناك مئات اآلالف من الســوريني دخلوا معتقالت النظام دون أن يســمع عنهم أي خرب حى اللحظة، وال يعرف 
مصرهــم هــل هــم أحيــاء أم أمــوات. ومــن يدفعــه الفضــول ملعرفــة مصــر هــؤالء املعتقلــني، عليــه أن يعــود ألرشــيف مكــون مــن 55 ألــف 

صــورة مرعبــة لـــ11 ألــف معتقــل تعرضــوا للتعذيــب حــى املــوت، ســرّبه جنــدي منشــق عــن النظــام قبــل 6 ســنوات، وامللقــب بـ«قيصــر«.
هــل ميكــن لكــم أن تتخيلــوا أي نــوع مــن أنــواع التعذيــب تعــرض لــه هــؤالء املعتقلــون الذيــن دفــع هبــم هــذا التعذيــب إىل املــوت ومل يتبــق 
مــن جثثهــم ســوى جلــد وعظــم؟ إضافــة لذلــك علينــا أن ال ننســى أن هــذا األرشــيف هــو عبــارة عــن صــور ملعتقلــني حــى العــام 2016 

فقــط. بينمــا هنــاك مئــات اآلالف مــن األشــخاص الذيــن مل يســمع عنهــم أحــد أي شــيء منــذ حلظــة اعتقاهلــم حــى اآلن.
أما عن قصصهم فهي كوابيس عالقة يف خميلة كل واحد من ماليني السوريني الذين فّروا من نظام األسد.

واآلن أيمل كليجدار أوغلو خبطاابته العنصرية يف حتقيق مكاسب سياسية من خالل إعادة إحياء هذه الكوابيس مرة أخرى.

Cehalet öğretilebilen bir şeydir. Eğitim yoluyla, telkin yoluyla, cahili değer ve inançlar başka insanlara 
aktarılır. Çok paradoksal gibi görünse de eğitim her zaman olumlu değerleri aşılamıyor, bazen toplumda 
var olan cahilce kabullerin insanlara, nesillere aktarılması şeklinde işliyor. O yüzden eğitim cehaleti 
gidermez aksine bazen daha da pekiştirir duygusunun zaman zaman oluşması bu yüzdendir. Bazı du-
rumlarda eğitim seviyesinin artışıyla bazı ırkçı, ayırımcı, bencil, etnosentrik hatta anti-demokratik tutum 
ve değerlerin de tespit edilmesi paradoks gibi görünür ama değil. Eğitimin insana bir imtiyaz kazan-
dırdığını düşünenler, eğitim yoluyla kendilerini başka insanlardan daha üstün görmenin de duygusal tu-
tumlarını da benimsemeye başlar ve aldıkları eğitim onları fersah fersah bilgelikten daha da uzaklaştırır.
Olumsuz değerleri yayma konusunda yine de politikacıların daha büyük sorumlulukları oluyor. Irkçılık 
insanlığın en cahili tutumudur. Kendini başkalarıyla kıyaslayarak üstünlük vehmetmek veya iddia et-
mek, bir bireysel cahiliye türü olarak kalsa tedbiri nispeten kolaydır. Ancak bunu bir politikacı bir siyasi 
söyleme dönüştürdüğünde bu son derece tehlikeli bir hal alır.
Kılıçdaroğlu’nun sözümona “sosyal demokrat” partisi kendisine aslında ırkçılığa karşı önemli bir felse-
fi-entelektüel donanım sağlıyor olmalı. Olmalı diyoruz, çünkü dünyada sosyal demokrat partilerin en 
büyük iddiaları ırkçılığa karşı olmalarıdır. Hatta her yerde mülteci karşıtı söylemlere karşı mültecileri 
savunan siyasetleri üretmek de sosyal demokrat partilerin asli misyonlarıdır.
Ama Türkiye’de maalesef Kılıçdaroğlu partisini mülteciler üzerinden ırkçı söylem ve tutumlar üreten 
bir merkez haline getirmiş durumda. Suriyelileri ülkelerine göndermek üzerinden Suriyeli göçmen so-
rununu çözeceğini vaat ediyor. Bu vaadin eninde sonunda bir Suriyeli düşmanlığına bir ırkçılığa hizmet 
ettiğinin farkında bile değil.
Irkçılık gibi bir cehalete düşmüş olanın buraya nereden düştüğünü bilmesini bekleyemeyiz elbet. Evet 
Mülteci karşıtı söylem de ister mülteci sorununu başka türlü çözeceği iddiasıyla ortaya çıksın, bir Suri-
yeli düşmanlığı söylemine hizmet eder ve kendinizi ırkçılık çukurunun dibinde bulmanızı sağlar.
Suriyeli mültecilerle ilgili söylediklerini sorsan ırkçılıkla alakası yok. O sadece Suriyelilerin evlerine 
rahatça dönebilmeleri için Suriye’deki durumu düzelteceğini, düzeltince de buradaki Suriyelilerin ev-
lerine dönmeleri için bir sorun kalmayacağını söylüyor. İyi de şu Suriye rejiminin ülke dışına kaçırttığı 
12-14 milyon insanın tamamının bu rejime güvenmesini sağlayacak bir değişimi katil Esad’a nasıl telkin 
edebilecek Kılıçdaroğlu? Bu nasıl bir özgüven. Esad ile aralarında kimsenin bilmediği çok özel bir 
hiyerarşik ilişki mi var?
Varsa hiç beklemesin iktidara gelmeyi, Esad’ın şu anda hapishanelerinde sürekli sistematik işkence 
altında tuttuğu yüzbinlerce kayıtsız, hesapsız masum insanı serbest bırakmasını sağlasın.
Esad’ın mevcut zulmünü devam ettirmesi Türkiye’deki bir siyasi iktidarın değişimine mi bağlıdır? 
Neden 12 milyon göç etmiş Suriyelinin hepsi Türkiye’de değil bir kısmı Lübnan’da, Ürdün’de, Irak, 
Almanya ve Avrupa’nın başka yerlerinde veya Suriye’nin içinde oluşmuş rejimin kontrolünün dışında 
ABD veya Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgelere sığınıyor?
Kılıçdaroğlu gerçeklik aleminden ya çok kopuk ya da bilerek gerçekleri çarpıtarak toplumu kışkırtarak 
oradan oy devşirmeyi hesaplıyor. Oy devşirilecek en batak yere saplanıyor böylece: mülteci karşıtlığını 
kışkırtarak ırkçılığı besliyor.
Esasen Türkiye mülteci akışını durdurmak için çözümü baştan beri söylüyordu ve kimse kulak vermey-
ince bilfiil devreye girerek çözümünü uyguladı. Çözüm ya Suriye halkının güvenini tamamen kaybetmiş, 
insanlarda korku ve dehşetten başka bir duygu üretmeyen Esad’ın gitmesi veya bu yapılamıyorsa onun 
ölüm makinasından kaçanlar için Suriye içinde güvenli bir alan oluşturulması. Bu daha önce yapılmış 
olsaydı Suriye’den ne Türkiye’ye ne de Avrupa’ya o kadar göçmen akını olmayacaktı. Türkiye 2016 
yılından sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları yaparak bir ölçüde uygulamaya 
koyduğu andan itibaren göç kapısını zorlayacak en az 6 milyon daha Suriyeliyi Suriye’de tutmuş oldu.
Türkiye’nin mülteci sorununa karşı çözümü mülteci dalgalarını durdurmak şeklinde hayata geçti bile. 
Ama gelmiş olanların, ülkelerine döndüklerinde kendilerini ölümden başka bir şeyin beklemediği 
bir yere mülteci göndermeyi kabul edecek bir vicdan yok. Bunu söyleyenlerin, siyasetini güdenlerin, 
söylemini üretenlerin belli ki vicdanları kurumuş.
Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Suriye için İnsan Hakları Örgütünün yayınladığı raporda o gün 
itibariyle tespit edilmiş olarak Suriye zindanlarında 10 bine yakın kadının sadece bir yakınlarının mu-
halif ve aranan durumunda olduğu gerekçesiyle rehin olarak tutuklu olduğu kaydediliyor. Bu kadınların 
özellikle maruz kaldıkları işkenceler bir yana istismarlar üzerine insanı insanlığından utandıran sayısız 
haberler var.
Halihazırda Suriye zindanlarına girip kendilerinden haber alınamamış, alınamayan yüzbinlerce insan 
var. Girenlerin başına neler gelmiş olabileceğini tahmin etmek isteyenler bundan 6 yıl önce “Sezar” 
kod adlı bir rejim askeri tarafından ortaya çıkarılan işkenceyle öldürülmüş 11 bin tutukluya ait 55 bin 
fotoğraf arşivini hatırlayabilir. Cesetleri bir deri bir kemik kalmış 11 bin insanın nasıl bir işkenceden 
geçerek bu ölüm yolculuğuna gönderildiğini tahayyül edebiliyor musunuz? Üstelik bunlar sadece 2016 
yılına kadar hasbelkader fotoğrafları dışarıya sızmış olan tutuklu katliamları. Gözaltına alındıktan sonra 
kendisinden haber alınamamış yüzbinlerce insan var ve bunların hikayeleri doğrudan yaşam tecrübesi 
olarak Suriye’den kaçmış milyonlarca insanın her birinin tek tek hayatlarının kâbusu. Şimdi Kılıçdaroğ-
lu, söylemleriyle bu kâbusu tekrar canlandırmaktan politik kâr umuyor.

Yasin Aktay

Kılıçdaroğlu ile Esed arasında nasıl bir bağ var?
ما هي صلة الوصل بين كليجدار أوغلو واألسد؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران  

مــن أكــرب املــآزق الــي تواجــه املعارضــة الرتكيــة غيــاب خطــط اإلدارة لــدى كافــة األحــزاب املتنافســة ابلرغــم مــن مســاعيها 
املســتمرة لإلطاحــة أبردوغــان. لذلــك لــن تتمكــن املعارضــة يف انتخــاابت 2023 مــن وضــع مرشــح قــوي ضــد أردوغــان.

ومــن املؤكــد أن احلملــة االنتخابيــة يف تركيــا عــام 2023 ستســجل يف التاريــخ ابعتبارهــا أطــول محلــة مــن نوعهــا. ومــع أن 
انتقــال البــالد إىل النظــام الرائســي اســتبعد إمكانيــة إجــراء انتخــاابت مبكــرة مــن الناحيــة العمليــة، إال أن املعارضــة بدعواهتــا 

املســتمرة لتحديــد اتريــخ مبكــر لالنتخــاابت، متكنــت مــن حتديــد طقــس النقــاش السياســي إىل حــد مــا.
إن كل مــا يشــر إىل االنتخــاابت أو يتحــدث عــن املرشــحني يغــذي النقــاش حــول “البقــاء” مــن جديــد. وإذا كان الشــعب 
الرتكــي ســيقضي الــدورة االنتخابيــة القادمــة يف احلديــث عــن البقــاء، فذلــك ســيكون يف الغالــب بســبب التــزام املعارضــة حبملــة 

سلبية.
وتقوم احملاولة اجلارية لتوحيد صفوف املعارضة على 3 عناصر،

أوهلا ثنائية االستبداد والدميقراطية، املتجذرة يف مناهضة أردوغان،   1-
واثنيها توظيف أدىن مشكلة أو أدىن ادعاء كاذب للدعوة إىل انتخاابت مبكرة،   2-

وآخرها فكرة إعادة احلكم إىل النظام الربملاين.  3-
والنقطتــان األوليتــان واضحتــان جــداً وغنيتــان عــن الشــرح بينمــا هتــدف النقطــة الثالثــة إىل تصويــر النظــام الرائســي بشــكل 
خاطــئ علــى أنــه “أم األزمــات”. ومــع ذلــك، ال يســتطيع قــادة املعارضــة شــرح مــا يقصدونــه ابلضبــط مــن خــالل “اســتعادة 

الربملانيــة” أو كيــف يفــرتض أن يعــاجل هــذا االنتقــال املشــكالت القائمــة.
يف الواقع تفتقر املعارضة إىل رؤية متماســكة للبالد ما بعد عام 2023، األمر الذي ميثل أكرب نقاط ضعفها. وابلرغم من 
قيــام رئيــس حــزب الشــعب اجلمهــوري كمــال قليجــدار أوغلــو ورئيســة حــزب “جيــد” مــرال أكشــنار، بذكــر الســباق الرائســي 
أكثــر فأكثــر يف كل املناســبات، إال أن حســم أمــر مرشــح حمــدد ملنافســة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يف عــام 2023 لــن 

يكــون ســهاًل ابلنســبة للتحالــف املعــارض.
ومــع ذلــك يعتــرب أتخــر املعارضــة يف الكشــف عــن اســم البطــل املفــرتض حــى آخــر حلظــة ممكنــة، مــن األمــور الــي ختــدم 
مصاحلــه. إذ أن سياســة التخويــف واألكاذيــب الــي يؤيدهــا قــادة املعارضــة يف الوقــت احلــايل، لــن تكــون كافيــة لتعويــض عيــب 

اختيــار املنافــس الــذي ســيعتمد بعــد فــوات األوان علــى أجنــدة ووعــود إلقنــاع الناخبــني.
يبــدو أن املعارضــة كثــراً مــا تنســى أن االنتخــاابت القادمــة ســتجرى يف ظــل النظــام الرائســي. وســيصاب قــادة املعارضــة الذيــن 
طمأنــوا مؤيديهــم أبن أي مرشــح معــارض ميكــن أن يهــزم أردوغــان بســهولة، ابلصدمــة والذعــر عندمــا ينتهــي الــوابء ويعيــد 

الرئيــس الرتكــي تنشــيط قاعدتــه إبطــالق محلتــه االنتخابيــة.
وحيــاول بعــض مؤيــدي املشــاريع الــي يُفــرتض أهنــا دميقراطيــة يف الداخــل واخلــارج توحيــد املعارضــة الرتكيــة مــن أجــل “إســقاط” 
أردوغــان. وبذلــك، جيــرون مقــارانت بــني تركيــا ودول مثــل ماليــزاي واجملــر يف رســالة إىل أحــزاب املعارضــة املختلفــة أهنــم حباجــة 

إىل العمــل معــاً بــداًل مــن انتقــاد بعضهــم البعــض.
لكنهــم يتجاهلــون متامــاً الكيفيــة الــي جيــب احلكــم هبــا بعــد االنتخــاابت، حبجــة أن املعارضــة جيــب أن تتحــد وتطيــح ابلرئيــس 
احلــايل أوالً مث ميكنهــا مناقشــة وحتديــد كل شــيء يف الوقــت املناســب. وهــذا ابلطبــع ألهنــم يدركــون أن األســئلة املتعلقــة 

ابلسياســة تقــف يف طريــق املعارضــة املوحــدة.
فكيــف ميكــن ملرشــح معــارض ليــس لديــه خطــة أو أجنــدة أن يثــر إعجــاب الشــركات األجنبيــة للقيــام ابســتثمارات يف تركيــا، 
انهيــك عــن الشــعب الرتكــي نفســه. لقــد ســلط الرئيــس أردوغــان الضــوء يف خطــاب ألقــاه مؤخــراً أمــام رؤســاء فــروع حــزب 
العدالــة والتنميــة يف الــوالايت الرتكيــة علــى افتقــار املعارضــة إىل خارطــة طريــق، وقــال: “ال ميكننــا تســليم هــذا البلــد إىل بعــض 

األطــراف الذيــن يتجولــون مثــل العجلــة املتســكعة، بــال اجتــاه”.
فيمــا أدىل “دولــت هبجلــي” رئيــس حــزب احلركــة القوميــة بــردٍّ أقــوى عندمــا قــال: “إن الشــروط املســبقة لتأســيس دولــة كرديــة 

مســتقلة، وهــي مؤامــرة قمعيــة وإمربايليــة عمرهــا 150 عامــاً، ســوف تتحقــق إذا أصبــح قليجــدار أوغلــو رئيســًا”.
قــد ينظــر بعــض املعلقــني إىل هــذه التصرحيــات علــى أهنــا جــزء مــن حماولــة لتأجيــج النقــاش حــول “البقــاء” قبــل انتخــاابت 
2023. ومــع ذلــك، فــإن قــادة املعارضــة الذيــن يتحدثــون عــن “اإلطاحــة” ابحلكومــة بــداًل مــن “اســتبداهلا”، ينخرطــون 

ابلفعــل يف نقــاش أكثــر جذريــة حــول “البقــاء” ابإلشــارة إىل “النظــام الديكتاتــوري”.
يبــدو مــن غــر احملتمــل أن حتقــق املعارضــة أي مكســب مــن خــالل التوغــل يف هــذا النقــاش مبفردهــا دون تقــدمي رؤيــة سياســية 

مشــرتكة أو الكشــف عــن خطــة ملموســة.

2023 seçim kampanyası siyasi hayatımıza “en erken başlayan kampanya” olarak gire-
cek. Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir imkân olarak erken seçimleri geride 
bıraktığımızı ve seçimlerin zamanında yapılacağını düşünsem de muhalefetin ısrarla 
“seçim” istemesi siyasetin tartışmalarını bir şekilde belirliyor. Seçimler ve adaylar 
konuşuldukça beka tartışması yeniden gündem oluyor. Eğer 2023 seçimlerini de beka 
meselesini tartışarak geçireceksek bunda muhalefetin mevcut negatif siyasetinin çok 
büyük bir payı olacak. Muhalefet partilerini birleştirme çabası üç unsura dayanıyor:
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına dayalı otoriter rejim-demokrasi dualitesi.
2- Her türlü sorunu veya yalan iddiaları “ülke elden gidiyor” havasına sokarak erken 
seçim isteme ısrarı.
3-”Parlamenter sisteme dönüş” fikri etrafında toparlanma gayreti.
Aslında bu üç unsur da negatif....
İlk ikisi çok açık; üçüncüsü de cumhurbaşkanlığı sistemini “krizlerin anası” şek-
linde resmediyor. Ve “parlamenter sisteme dönüşün” ne olduğunu ve sorunları nasıl 
çözeceğini anlatmıyor. Muhalefetin 2023 sonrası için nasıl bir Türkiye vizyonu 
önerdiğinin belli olmaması en büyük zaafları. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in isimleri 
cumhurbaşkanı adayı olarak daha sık konuşulsa da 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın 
karşısına kimin çıkacağı kolaylıkla belli olmayacak. Aday belirlemeyi seçime yakın 
zamana bırakmayı tercih etmeleri Erdoğan’ın lehine. Programı ve vaadi ile yarışacak 
bir adayın bu kadar geç sahaya çıkmasının dezavantajı mevcut genel başkanların te-
hdit ve yalan siyaseti ile giderilemez. Muhalefet cenahı cumhurbaşkanlığı sistemine 
göre seçime gideceğimizi sıklıkla unutuyor gibi. Bugünlerde “her adayla Erdoğan’ı 
yeneriz” özgüveni pompalayan muhalefet partileri salgından çıkış ve Erdoğan’ın sa-
haya inmesiyle yaşanan hareketliliği gördüklerinde panikleyecekler.
Dışarda ve içerde bazı demokrasi projecileri “Erdoğan’ı devirmek için” muhalefeti 
birleştirmeye çalışıyor. Malezya ya da Macaristan örnekleri sunuyorlar. Birbirim-
izi eleştirmeden, her şartta bir araya gelelim söylemindeler. Özellikle “E sonra ne 
olacak, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?” sorusundan ise hiç hoşlanmıyorlar. “Önce 
birleşelim ve devirelim sonra bakarız” havasındalar. “Ne yapacağız?” tartışmasının 
seçimlerde bir araya gelmelerini engelleyeceğinin farkındalar. Muhalefetin seçimleri 
kazanması durumunda hangi siyasi programı uygulayacağının belirsiz olması bırakın 
Türk seçmenini, Türkiye’de yatırımları olan ülkelerin firmalarını bile ikna edemez. 
Muhalefetin “programsızlığına” Erdoğan AK Parti il başkanlarına yaptığı konuşma-
da “Biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim 
edemeyiz” cümlesiyle işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli aynı konuda daha sert: 
“Zillet ittifakının Türkiye’de sorumluluk aldığı bir süreçte, es kaza Kılıçdaroğlu’nun 
cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1,5 asırlık 
projesi olan Kürdistan’ın kurulması için her şey tamamlanmış, ihanet kıvama gelmiş 
olacaktır.” Erdoğan ve Bahçeli’nin cümlelerini 2023 seçimlerine giderken beka 
tartışmasının canlandırılması olarak görenler olabilir. Ancak iktidarı “değiştirmek-
ten” değil “devirmekten” bahseden muhalefet liderleri halen “dikta rejimi” söylemi 
etrafında zaten çok radikal bir beka tartışması yapmakta. Ortak siyasi vizyon ve 
program önermeden sadece beka tartışması ile muhalefetin kazanabilmesi mümkün 
görünmüyor.

من الذي يضع »بقاء« تركيا محل تساؤل؟
“Beka” tartışmasını kim çağırıyor?
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