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Din ve Siyaset lişkisi
العالقة بين الدين والسياسة

الرئيس أردوغان: االتحاد األوروبي يواكب 
أولويتنا االستراتيجية

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Avrupa Birliği stratejik 

önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maruz kaldığımız onca 
adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik 
önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde 
gayret göstermeye devam ediyoruz.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »علــى الرغــم مــن كل املظــامل الــي نتعــرض 
هلا ، اال أن  االحتاد األورويب يواكب  أولويتنا االســراتيجية. وحنن 

يف واقــع األمــر ، نواصــل الســعي يف هــذا االجتــاه.«  
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’yi terörden arındırdıklarını belirterek, “Beni terörle 
mücadelede en çok motive eden şey gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle 
buluşmasını istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir askeri 
harekatının sonuçlarının büyük ve geriye döndürülemez olacağını belirterek, Türkiye’nin 
sorunun çözümü için her türlü rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Namaz 
Dağı’na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım 
Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Türkiye hem kendi güvenliği ve istikrarı, hem 
de bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi. Türkiye, 
gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu.” dedi.

صــرح وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو أبهنــم خلصــوا تركيــا مــن اإلرهــاب وقــال: »أكثــر مــا حيفــزين يف مكافحــة 
اإلرهــاب هــو شــبابنا وأطفالنــا. نريدهــم أن حيققــوا أهدافهــم«.

صــرح املتحــدث ابســم الرائســة الســفري إبراهيــم كالــن أن عواقــب العمليــة العســكرية الروســية ضــد 
أوكرانيــا ســتكون كبــرية وال رجعــة فيهــا وأن تركيــا مســتعدة للعــب أي دور مــن شــأنه ان يســاهم يف 

حــل املشــكلة

صعــد خلوصــي أكار ، وزيــر الدفــاع  الرتكــي ، وبرفقتــه مســتوى مــن القيــادة  إىل جبــل منــاز , حيــث اجــرى 
هنالــك عمليــات تفتيــش  يف قيــادة فريــق حــدود التونــي األول عنــد نقطــة الصفــر حيــث تتقاطــع احلــدود الســورية 

العراقيــة

قــال مديــر االتصــاالت يف الرائســة ألتــون ، »لقــد كافحــت تركيــا مــن أجــل أمنهــا واســتقرارها ، ومــن أجــل أمــن واســتقرار دول 
املنطقــة ، ميدانيــاً وعلــى طاولــة املفاوضــات. ولقــد قدمــت  تركيــا يف ذلــك مثــااًل للعــامل يف سياســة اهلجــرة واقعيــا وإنســانيا »

وزير الداخلية صويلو:طهرنا  تركيا من اإلرهاب

كالين: تركيا مستعدة للعب أي دور من شأنه  حل التوتر الروسي األوكراني

وزير الدفاع  التركي أكار برفقة مستوى قيادي للقوات المسلحة التركية  على 
الحدود عند »نقطة الصفر«

مدير االتصاالت الرئاسية ألتون:
تركيا قدوة للعالم بسياستها الواقعية واإلنسانية في مجال الهجرة

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’yi terörden arındırdık

Kalın: Türkiye Rusya-Ukrayna gerginliğinin çözümünde her 
türlü rolü oynamaya hazır

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta 
kademesi ile sınırın ‘sıfır noktasında’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye gerçekçi 
ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu

Suriye’deki rejimin lideri Beşşar Esed iç savaşın devam ettiği ülkede rejim ordusu safların-
dan firar edenleri kapsayan yeni bir “af” kararı ilan ederken, uzmanlar göstermelik olarak 
değerlendirdikleri bu karara kuşkuyla yaklaştı.

يف الوقــت الــذي  أعلــن فيــه بشــار األســد ، زعيــم النظــام يف ســوراي ، عــن قــرار »عفــو« جديــد يشــمل الفاريــن مــن صفــوف جيــش 
النظــام يف الدولــة الــي تتواصــل فيهــا احلــرب األهليــة ،إال اان خــرباء قابلــوا هــذا االعــان ابلتشــكيك معتربينــه قــرار اســتعراضي  

حســب تقديراهتــم .  

خبراء يشككون في قرار نظام األسد بـ »العفو عن الفاّرين«

Uzmanlar Esed rejiminin “asker kaçaklarını af” kararını 
şüpheyle karşıladı

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi için çalışan Suriyeli doktor Alaa M, insanlığa karşı suç işle-
mek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi’nde yargılanma-
ya başlandı.

قام  الطبيب الســوري عاء )م(  ، الذي عمل لصاحل نظام بشــار األســد يف ســوراي ، ابملثول أمام 
حمكمــة فرانكفــورت اإلقليميــة العليــا بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية مشلــت التعذيــب والقتل..

ألمانيا تبدأ محاكمة طبيب نظام األسد بتهمة التعذيب

Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye’nin İdlib ilindeki çadır 
kentte terlikle üşüdüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 
çocuğa ulaştı.

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeybatısında 1000’e yakın çadırın yoğun kar yağışı yüzün-
den çöktüğünü ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dondurucu soğuklarda oldukça zor koşul-
larla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Azez’deki bir kampta yaşayan İbrahim Halil, “Çadırımız kullanılamaz hale geldi. Başka ailel-
erin yanına geçmek zorunda kaldık. Çevremizde 10’a yakın çadır da bizimki gibi çöktü.” 
dedi.

Uluslararası yardım kuruluşlarının Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki 18 
hastaneye sağladığı yardımları kesmesinin ardından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin 
zorla yerinden ettiği siviller, hastane hizmetlerinden mahrum kaldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesi 
tarafından bağışlanan 750 gıda kolisi, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib ili 
kırsalındaki çadır kamplarda dağıtıldı.

وصلــت رائســة إدارة الكــوارث والطــوارئ )آفــاد( إىل الطفــل الــذي نشــرت صورتــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وهــو 
يرتــدي نعــااًل يف املخيــم مبحافظــة إدلــب الســورية

أفــادت األمــم املتحــدة أبن مــا يقــرب مــن 1000 خيمــة يف مشــال غــرب ســوراي  قــد اهنــارت بســبب 
تســاقط الثلــوج بكثافــة ، وأكــدت أن النازحــن الســورين  يواجهــون ظروفًــا صعبــة للغايــة يف درجــات 

حــرارة متجمــدة

قــال إبراهيــم خليــل ، الــذي يعيــش يف خميــم أعــزاز ، »خيمتنــا أصبحــت غــري صاحلــة لاســتعمال. كان علينــا 
النــزوح إىل خيــام  عائــات أخــرى.  لقــد اهنــارت حــوايل 10 خيــام مثــل خيامنــا » .

ُحــرم املدنيــون الذيــن نزحــوا قســرًا مــن قبــل نظــام بشــار األســد وأنصــاره مــن خدمــات املستشــفيات بعــد أن 
قامــت  منظمــات اإلغاثــة الدوليــة  بقطــع مســاعداهتا عــن 18 مستشــفى يف حمافظــة إدلــب وحميطهــا يف 

مشــال غــرب ســوراي .

وزعــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت  )İHH(  750ســلة غذائيــة تربعــت هبــا عائلــة أمحــد جاليــك ، العــب 
كــرة القــدم الوطــي يف قونيــة ســبور ، الــذي وافتــه املنيــة اثــر حــادث ســري وقــد مت توزيعهــا  يف خميمــات بريــف حمافظــة إدلــب الســورية. 

 إدارة الكوارث والطوارئ  تمنح حذاء للطفل الذي التقطت صورته وهو يشعر بالبرد في إدلب

تساقط الثلوج في شمال سوريا يجعل المدنيين في وضع صعب في المخيماتاألمم المتحدة: انهيار قرابة 1000 خيمة في شمال غرب سوريا بسبب تساقط الثلوج

 انقطاع الدعم الدولي للمستشفيات في إدلب يتسبب في مقتل آالف المدنيين

مساعدات غذائية من عائلة أحمد جاليك لضحايا الحرب السوريين 

AFAD, İdlib’de üşüdüğü sırada fotoğrafı çekilen çocuğa ayakkabı hediye etti

BM: Suriye’nin kuzeybatısında yaklaşık 1000 çadır kar 
yağışı nedeniyle çöktü

Suriye’nin kuzeyindeki kar yağışı kamplardaki sivilleri zor durumda bıraktı 

İdlib’deki hastanelere uluslararası desteğin kesilmesi 
binlerce sivili mağdur etti

Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ve Azez ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle sığınmacı kampların-
da çok sayıda çadır yıkıldı, bazı yollar da ulaşıma kapandı.

دمــرت العديــد مــن اخليــام يف خميمــات الاجئــن يف منطقــي عفريــن واعــزاز مشــايل ســوراي ، وذلــك بســبب تســاقط الثلــوج،  
أغلقــت بعــض الطــرق أمــام حركــة املــرور .

انهيار  العديد من الخيام نتيجة تساقط الثلوج في مخيمات الالجئين شمال سوريا

Suriye’nin kuzeyinde sığınmacı kamplarında kar yağışı 
sonucu çok sayıda çadır yıkıldı
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كلمة العدد
العودة إلى تركيا

إشراقات

22/7/2019   tarihinde mülteci olarak uçakla Fransa’ya gittik ve 1/8/2019 seksen 
beşinci sayımızda sayının başlığını şöyle yazdım:
- Türkiye ... Ruha veda ve görüşmek üzere
Daha da zoru ise ruhunuzu boşa harcadığınızı, onu bedeninizden söküp ikinci 
vatanınız Türkiye’de bıraktığınızı anladığınız bir karar vermektir.
Yaşadığımız altı yıl, ilk vatanımız olan ve ondan  kovulduğumuz Suriye’ye gösterdiği 
Şefkatle telafi etti ve biz de oraya dönme ümidini tutturmaya devam ettik.
Onlar tarafından ayırt edildikleri tüm nezaket ve insanlıkla karşılandık . Ama sonun-
da ayrılmak zorunda kaldıK.Elimizi kaldırıp veda etmek zorunda kaldık, içinde se-
vdiğimiz herkese geçici bir veda.
2015  yılında Türk düşünürü (Turgay Aldemir) tanıdım ve onda asalet, dürüstlük ve 
onur buldum. Düşünceye, kültüre ve Suriyelilere olan sevgisine hayran kaldım.
Birçok toplantıda, entelektüel projem ile birlikte durdu. Suriye-Türkiye yakınlaşması 
ve Işrak gazetesi doğdu ve manevi babası sayılan Suriye Edebiyatçı ve Yazarlar 
Birliğini destekledi.
Ona ve Bülbülzade’nin ailesine sevgi, saygı ve sadakat borçlu olmaya devam ede-
ceğiz. Onun himayesinde, nerede olursak olalım, Türk ve Suriye kardeş halkları 
arasında Suriye kültürel ilişkilerini sağlamaya devam edeceğiz.
Türkiye’den ayrılacağız ve onlardan zorunlu ayrılığımızda kopmayacağımız 
ruhlarımızı, dostlarımızı ve ailemizi bırakacağız.
Hoşçakal demeyeceğim, ama yakın zamanda ve büyük bir özlemle bir buluşmaya... 
Geri kalan günlerimi onun saf ruhunun sıcaklığına dalmış olarak tamamlayacağım.... 
Bize sadık kalacağına eminim. .. Bir veda değil, bir buluşma... Bekle beni; Yüzüm hep 
sana bakacak... Benim için iki vatan olduğunu hiç bilmiyordum ve işte gücüm ve geri 
dönüş sebebi... Vatan dışında bırakmamaya çalıştım; Çünkü aynı toprağı, havayı, in-
sanlığı ve kardeşlik ruhunu paylaştığımız saf topraklarının bir uzantısıdır.
Fransız müfettişlerden biri beni ofisine davet etti ve şöyle dedi:
Makalenizi ve yazılarınızı takip ettikten sonra Türk İstihbaratına bağlı olduğunuz or-
taya çıktı.
Ona gülümseyerek cevap verdim:
Hayatım boyunca Fransız istihbaratının dünyadaki en güçlü istihbarat olduğunu 
duydum ve şimdi senin bilginle eminim ki ben senin gücünle Türk istihbaratındanım.
Soruyorum size, Türkiye’nin Türkçe ve Fransızca bilmeyen bir muhbire ihtiyacı var 
mı?
Ve biliyorsunuz ki özgür Suriyeliler, Fransa’da bilmediğiniz bir özellik olan sadakatle 
ayırt ediliyor.
Altı yıl Türkiye’de yaşadık ve yaşadığımız sürece iyilikleri ve insanlıkları için onlara 
teşekkür etmeliyiz.
Amerika’ya ya da İngiltere’ye sığındığımı düşünün; Fransa’ya hakaret mi edeyim yok-
sa başka bir ülkeye taşındığımızda bize kazandırdıkları için mi teşekkür edeyim?
İlticam sırasında çok acı çektim ve defalarca Fransız hükümetinden sığınma hak-
kımı sonlandırmasını ve Türkiye’ye dönüşümü güvence altına alacak bir seyahat 
belgesi vermesini istedim.
Fransa’da aylık maaş, kapsamlı sağlık sigortası ve ücretsiz ulaşıma kadar tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılıyorlar. Ancak bunun karşılığında sizi duygusuz bir robota 
dönüştürmek için çalışıyorlar.
Fransa’da yasalara ve öğretilere bağlı bir hapishanede olduğumu hissettim. Bu ka-
nunlar ve öğretiler İslami öğretilerden, Arap ve Türk adetlerinden uzaktır.
Pasaportu alır almaz ahlakî değerleri ve insanlığı öldüren, ihaneti körükleyen Fran-
sa’da kalmak yerine Türkiye’ye dönmeye karar verdim.
Fransa’nın tüm malî ayrıcalıklarını da düşündüm. Ama ben Türkiye’ye ve güzel insan-
larına tüm ruhumla, hasretle geri dönmek istiyorum.

يف 2019/7/22 سافران كالجئني ابلطائرة إىل فرنسا، ويف العدد اخلامس والثمانون 8/1/ 2019 
كتبت كلمة العدد بعنوان:

-  تركيا ... وداع الروح وإىل لقاء قريب. 
وما أصعب أن تتخذ قراراً تدرك أنك فيه هتدر روحك، وتنتزعها من جسدك لتركها يف وطنك الثاين 

تركيا.
وظللنا  مرغمني،  غادرانه  الذي  سوراي  األول  وطننا  عن  حبناهنا  عوضتنا  فيها،  عشناها  أعوام  ستة 

متمسكني أبمل العودة إليه.
قوبلنا منهم بكل الطيبة واإلنسانية الي ميتازون هبا، ومل منلك حرية اخليار، مرغمون على رفع أيدينا 

للوداع، وداع مؤقت لكل من أحببناه فيها. 
يف عام 2015 تعرفت على املفكر الركي )تورغاي ألدميري( فوجدت فيه النبل والصدق والشهامة، 
الفكري  لقاءات عديدة وقف مع مشروعي  والسوريني، ومن خالل  والثقافة  للفكر  أدهشين حبه 
ابلتقارب السوري الركي وولدت صحيفة إشراق، وله الفضل يف أتسيسها ودعمها ورعايتها وقدَّم كلَّ 

جهده من أجل استمرارها، ودعم ملتقى األدابء والكتَّاب السوريني الذي يعترب األب الروحي له.
سنظل ندين له ولعائلة بلبل زاده ابحملبة واالحرام والوفاء، سنستمر حتت رعايته بتمكني العالقات 

الثقافية السورية بني الشعبني األخوين الركي والسوري يف أي مكان نكون فيه.
سنرك تركيا ونرك فيها أرواحنا وأصدقاء وأهل لن تنقطع صلتنا هبم خالل ابتعادان القسري عنهم.

على  هللا  أعانين  وأدمنتها،  بدمائي  حبها  اختلط  فقد  وقت،  أبقرب  اليها  للعودة  جاهداً  سأعمل 
مفارقتها ولكنه القدر، لن أقول وداعاً بل إىل لقاء قريب وبشوق كبري، سأكمل ما تبقى يل من أايم 
متغلغاًل يف دفء روحها النقية، فأان متأكد من متسكها بنا، ال وداع بل لقاء، انتظريين فوجهي سيبقى 
ينظر ابجتاهك دوماً، مل أعلم يوماً أن هناك وطنان يل وهنا مكمن قويت وسبب عوديت، حاولت جاهداً 
عدم مفارقتها إال ألرض الوطن ألنه امتداداً ألرضها النقية والذي نتشارك فيه نفس الراب واهلواء 

واإلنسانية وروح األخوة.
أحد احملققني الفرنسيني دعاين إىل مكتبه وقال:

- بعد متابعاتنا لكتاابتك ومقاالتك تبني لنا أنك تتبع إىل املخابرات الركية.
فأجبته مبتسماً:

الفرنسية هي أقوى خمابرات ابلعامل واآلن أان متأكد من  - طوال عمري وأان أمسع أبن املخابرات 
خالل معرفتكم أنين من املخابرات الركية بقوتكم، وأسألك هل حتتاج تركيا إىل خمرب ال جييد اللغتني 
الركية والفرنسية، ولعلمك أن السوريني األحرار ميتازون مبيزة ال تعرفوهنا يف فرنسا أال وهي الوفاء، 
أن  لطيبتهم وإنسانيتهم، وتصور  أحياء  بقينا  ما  بد من شكرهم  تركيا، وال  عشنا ست سنوات يف 
أطلب اللجوء إىل أمريكا أو بريطانيا، فهل أشتم فرنسا أم أشكرها على ما قدمته لنا إذا انتقلنا إىل 

دولة أخرى.
عانيت الكثري خالل جلوئي وطلبت مرارًا من احلكومة الفرنسية إهناء جلوئي ومنحي وثيقة سفر تؤمن 

عوديت إىل تركيا.
يف فرنسا يقدمون لك كل احتياجاتك، من راتب شهري إىل أتمني صحي شامل إىل مواصالت جمانية، 

وابملقابل يعملون على حتويلك إىل شخص آيل بال مشاعر.
البعيدة عن  والتعاليم  القوانني  بقوانينهم وتعاليمهم، هذه  مقيد  أنين يف سجن  فرنسا أحسست  يف 

التعاليم اإلسالمية والعادات واألخالق العربية والركية.
ومبجرد حصويل على وثيقة السفر )جواز السفر الفرنسي( قررت العودة إىل تركيا، بدل البقاء يف 

فرنسا الي تقتل األخالق والقيم واإلنسانية واألخالق، وحتض على اخليانة والغدر.
متخلياً عن كل امتيازات فرنسا املالية، عائد إليك بكل ما ختزنه روحي من اشتياق إىل تركيا وأهلها 

الطيبني.

صبحي دسوقي
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نتيجة  واألخرى،  الفينة  بن  تتمظهر  الي  اجلديدة،  القدمية  املسائل  من 
السياسة  هيمنة  قضية  األمة.  تيارات  بن  األيديولوجية  البينية  الصراعات 
مصلحية.  نفعية  سلطوية  مبتغيات  إىل  للوصول  أداة  واحتاذه  الدين  على 
ماهية  للبحث يف  إشراق  العدد من صحيفة  ارأتينا االخنراط يف هذا  وقد 
املسألة  وحييل  أحيااًن،  السورية  احلالة  يقلق  الذي  املستمر،  االجندال  هذه 
بقضها وقضيضها إىل مماحكات وجمادالت قد ال تؤدي إىل أي توافقات 
حتل القضية وخافاهتا، وتنتج وضًعا فكراًي سياسًيا حياول أن يامس عملية 

تصاحل وتفاهم بن الطرفن .
حيث سألنا بعض الباحثن واملنخرطن ابلشأن العام حول: حدود ارتباط 
التدخل  عن  السياسة  تتوقف  ومىت  السوري.  الواقع  يف  ابلسياسة  الدين 
وملاذا؟.  السياسة  يف  األداين  تدخل  عملية  وحندد  نؤطر  وكيف  ابلدين؟ 
السورية  والكاتبة  الناشطة  أجابتنا  وقد 
قائلة:  السيدة  ندى اخلش عن ذلك 
»العاقة بن الدين والسياسة يف الوطن 
العريب عموًما ومنه سورية معقدة وقدمية 
فيها  يصعب  الي  للدرجة  ومتداخلة 
القول كيف هي هذه العاقة؟ بداايت 
العربية كانت مع بداايت  تكون األمه 
ظهور الرسالة احملمدية وانتشار اإلسام 
اإلسام  بن  ما  تشابك  إىل  أدى  مما 
كدين وعقيدة والسياسة كدولة ونظام 
الرسول )ص(  حكم . ورغم أن جتربة 
فقد  الديي  مدين  بعقل  للحكم  إدارة  على  دليل  املنورة كانت  املدينة  يف 
كانت القواعد الي تضبط اجلميع كل كما يؤمن وهذا يعي اعرتافًا ابلتنوع 
إال أن جتارب احلكم فيما بعد من اخللفاء الراشدين، إىل األموين والعباسين 
وصواًل للعثمانين فقد كان احلكم هو تداخل بن السياسة والدين تصل إىل 
حد التطابق واحلاكم هو اخلليفة تيمًنا بتجربة اخللفاء الراشدين وإن كانت 
الزمن. حكم اإلمرباطورية يف بداايت  التجربه أقرب حلكم امللوك يف ذلك 
القرن العشرين بدأت الصيحات تتعاىل لفصل الدين عن الدولة ولانفصال 
عن العثمانين وحصلت سورية على استقاهلا لكن ابنتداب فرنسي عليها 
وبعد نضال وطي حصلت على استقاهلا والذي بشر ابنقاابت عسكرية 
متتالية أهنكت سورية ومنعت تواجد حكم سياسي مستقر يؤسس لتداول 
يف السلطة واستقرار لنمو أحزاب حقيقية قوية يكون هلا دورها الفعال بعيًدا 
ازدهار  إىل  الدائمة  اإلشارة  ورغم  هبم  واالستقواء  العسكر  جتاذابت  عن 
للدميقراطية يف تلك الفرتة دون اإلشاره إىل أن بعًضا من القيادات السياسية 
حينذاك كانت قد ذهبت إىل مصر للضغط على مجال عبد الناصر وقبول 
الوحده رغم عدم توفر الشروط الكافية حلمايتها آنذاك وأتساءل كيف ميكن 
لدميقراطية مزدهرة آنذاك التفكري ابلوحدة مع نظام واضح أنه مركزي ومشويل 
وقبلوا شروطه دون مناقشة فعلية حول االختافات ما بن مصر وسورية، 
على كل إنه حديث طويل وليس جمال حديثنا اليوم والذي يبحث يف العاقة 
ما بن الدين والسياسة أستطيع القول إن فرتة اخلمسينات والستينات أي 
يف ظل هنضة املشروع العريب التحرري بقيادة عبد الناصر تراجع دور الدين 
يف السياسة إىل أن يعود نشيطًا ما بعد حرب تشرين وتدخل دول اخلليج 
مبساعداهتا املادية وابلتايل تصدير مفاهيمها الدينية املرتبطة سياسًيا ونشط 
االسامي،  األخرى كالتحرير  احلركات  من  وكثريًا  امللسمن  اإلخوان  دور 
والصدام الكبري الذي حصل يف مثانينات القرم العشرين مابن حافظ األسد 
وحركة الطليعة املقاتلة الفصيل املسلح يف األخوان املسلمن واجملزرة الكبرية 
إىل  ابلدين  االهتمام  نقلت  الشغور  الي حصلت يف محاه وحلب وجسر 
شكل خمتلف فالدولة توجهت بنفسها إىل احتكار االهتمام مبعاهد حتفيظ 
القرآن على مستوى سورية إضافة إىل رعاية نشاط القبيسيات والي كانت 
املدن  يف  وابلذات  سورية  عموم  يف  الدينية  النسائية  احلراكات  أقوى  من 
الرئيسية يف الوقت الذي كان هناك تضييق على أي جتمعات سياسية مدنية 
أخرى وكانت تلك أخطر حراك يتحركه نظام حافظ األسد يف سورية أعاد 
تواجد  إىل رعاية  إضافة  والتجمع  احلركة  مبادرة  أمنًيا  املضبوطن  للمشايخ 
ومتدد املذهب االثي عشري )والية الفقيه اإليراين( يف سورية عرب إحداث 
حوزات دينية ومساجد هلم رغم عدم وجود هذا املذهب يف سورية فنظام 
السنة  املشايخ  َعلمانية ظاهراًي وعمل على متدد لدور  احلكم أخذ واجهة 
وشيعة والية الفقيه وكانت هذه بداية إنعاش لتطرف ديي سينمو يف عمق 
اجملتمع السوري وتنشيط لفتاوي متطرفة تواجه تطرف ما يفعله نظام احلكم 
يف العمق السوري يف مرحلة األسد األب واإلبن فيما بعد. تدخل السياسة 

يف الدين. وتدخل الدين يف السياسة مرهون بوجود دولة مواطنة وقانون، 
اجملتمع وال  للسيطرة على  الدين  حينها ال يصبح هناك حاجة الستخدام 
حيتاج الدين لوسائل حتمي وجوده بن الناس، دولة املواطنة والقانون تؤسس 
مبؤسساهتا  دورها  الدولة  وتلعب  املواطنن  وكافة  الدولة  بن  سليمة  لعاقة 
الطرف  تغول أي طرف جتاه  إهنا متنع  مًعا،  للمؤمنن وامللحدين  كحامي 
الثقافة والتقاليد والعادات وأي  اآلخر حنن يف بلد الدين موجود يف عمق 
إنكار له هو اغرتاب عن هذا اجملتمع لكن ايًضا الدولة هي كيان حمايد يعيش 
فيه املسلم واملسيحي واليهودي و.. وامللحد وعليها مبؤسساهتا الرمسية محاية 

اجلميع ومنع تغول طرف جتاه أي طرف آخر.«.

من  جهته فقد حتدث الباحث السوري 
بعيًدا  قائًا :«  الشمر  السيد سليمان 
ومدى  الدين  فقه  يف  اخلوض  عن 
دين ودولة يف  اإلسام  معقولية شعار 
القرن احلادي والعشرين، وحجم التطور 
الذي  اهلائل،  واحلضاري  البشري 
واالتصاالت  املعلومات  ثورة  أحدثته 
الثورة  نتيجة  إجنازات  من  سبقها  وما 
عاقات  يف  غريت  والي  الصناعية، 
دول وشعوب العامل ببعضها بعًضا على 
كافة املستوايت السياسية واالقتصادية والثقافية، إال أن دخول الدين على 
خط السياسة، والذي أنتج تباًعا ما يعرف ابإلسام السياسي، جاء كرد 
فعل على إلغاء اخلافة اإلسامية العثمانية على يد كمال أاتتورك يف تركيا، 
بعد اهنيار اإلمرباطورية العثمانية كنتيجة للحرب العاملية األوىل، بغاية إعادة 
بناء اخلافة اإلسامية رمبا ابيهاب عريب، ومن هنا نشأت أحزاب وقوى 
حاولت التصدي هلذه املهمة، ورمبا ملهمة أخرى هي مواجهة الدين التقليدي 
من  الرغم  وعلى  إصاحه،  األقل  على  أو  تثويره  ورمبا  سائًدا،  الذي كان 
الثانية مع  العاملية  القوى بعد احلرب  الي خاضتها تلك  اهلائلة  الصراعات 
النظم القائمة يف أكثر من دولة عربية والتكلفة البشرية واالجتماعية اهلائلة، 
الي ترتبت على هذا الصراع العنيف واملفتوح حىت اآلن، وعطلت من حيث 
النتيجة أي تطور جمتمعي على املستوى السياسي، واملقصود هنا احلرايت 
هذه  اعتربت  القائمة  األنظمة  أن  حبكم  والتنظيم،  التعبري  وحق  السياسية 
القوى عدوها األبرز واألكثر تنظيًما، كما أنه أيتلف على قاعدة اجتماعية 

واسعة، حبكم حالة التدين الطبيعية الي تعم اجملتمعات العربية.
الصراع،  هذ  يف  االستمرار  على  مصرة  زالت  ما  السياسي  اإلسام  قوى 
وبغض النظر عما ترتكه من تداعيات وأمثان، كلما أنست ضعًفا يف خصمها 
أن  تريد  ال  أهنا  أو  تدرك  أن  دون  عسكرية(،  وأغلبها  احلاكمة  )األنظمة 
تدرك، أن مثة مواجهتن ختوضهما وكامها فوق طاقتها، أوالمها أن الغرب 
بشكل خاص والكثري من دول العامل الفاعلة، لن تسمح بقيام نظام ديي 
يف هذه املنطقة احلساسة من العامل والغنية ابلثروات، حبكم تقييمها ورؤيتها 
املتوارثة حول خطر قيام نظام ديي قوي، كما واخلطر على مصاحلها، والثاين 
يف شقه األول هو االنقسام العمودي يف اجملتمعات العربية الي تتخوف من 
سيطرة اإلسام السياسي) ما حصل يف انقاب السيسي يف مصر مثااًل(، 
سياسية  برامج  تقدمي  عن  السياسي  اإلسام  قوى  عجز  الثاين  شقه  ويف 
واجتماعية تتائم مع قوانن العصر، ودرجة التطور الذي وصله العامل على 
كافة املستوايت، فهي أصبحت رهينة خطاهبا الشعي البسيط الذي يركز 
مل  أخرى  ومثة مشكلة  الدول،  إدارة  وطريقة  للدين،  األخاقي  البعد  على 
تستطع قوى اإلسام السياسي التعامل معها، خباصة يف الدول الثاث ) 
لبنان- سورية- العراق ( الي أتتلف على تنوع  قومي وديي وطائفي، سوف 

يبقى متخوفًا وعائًقا أمام قيام نظام ديي.
قد يقول قائل كيف مسح الغرب بقيام نظام املايل يف طهران، وهذا عدا عن 
أن النظام اإليراين قدم منوذًجا ابئًسا وعدوانًيا حلكم ديي، إال أن هذا سهل 

البشري  نظام  أما  أفغانستان،  يف  السوفيي  الوجود  ملواجهة  الغرب حصوله 
نتيجته  ابنت  ديي  حلكم  وإفقاراًي  وإقصائًيا  استبداداًي  منوذًجا  قدم  الذي 
بعد ثاثة عقود، ويف املقلب اآلخر رأينا املوقف الغريب الذي ساند عسكر 
اجلزائر يف العشرية السوداء، أو املوقف اخلذالين منه جتاه ما شهدته سورية.

التعبري  يف  السياسي  حقه  ميارس  أن  أحزااًب  أو  أفراًدا  اجلميع  حق  من 
والتنظيم واملشاركة، لكن عليه أن يتقدم من الناس بربامج مائمة للعصر، 
ظروفها  مرحلة  فلكل  التارخيية،  اإلسامية  التجربة  ثقل  من  يتخفف  وأن 
وحيثياهتا، وأن يقتنعوا ابملشاركة السياسية مع كافة القوى األخرى من ضمن 
حياة دميوقراطية، وتبي روح املبادرة واخلروج من عقلية املظلومية، ورمبا كانت 
واستقرارًا  إجنازات  جيًدا حقق  منوذًجا  الرتكية  والتنمية  العدالة  جتربة حزب 
ليس موضوعها  بفعل عوامل  املسدود  احلائط  أن تصل إىل  قبل  ملموًسا، 

هنا.«.

السيد  اللبناين  والباحث  الكاتب 
يف  قال  سكرية  الناصر  عبد  الدكتور 
ذلك » يف الواقع السوري كما يف أي 
واقع عريب وحيث أن األداين السماوية 
نشأت ونبتت يف بادان العربية وحتديًدا 
النهرين  بن  وما  الرافدين  باد  يف 
املسيحية  فكانت  الشامية.  وسورية 
التارخيية  شخصيتها  مكوانت  أحد 
اإلسام  أصبح  كذلك  احلضارية. 
املكون األبرز لشخصية األمة ومؤسس 
متيزها الروحي والثقايف واألخاقي. إن اإلميان الديي يف سورية اليوم يشكل 
فعالية  ميتلك  أيًضا، كما  وضمانتها  اإلجتماعية  البنية  حمركات  أبرز  أحد 
واضحة يف مظاهر احلياة وما فيها من تضامن ومن صرب وقوة احتمال وما 
فيها من قدرة هائلة على العطاء والتضحية ومن القيم أيًضا. هلذا كان الدين 
حاضًرا دائما يف احلياة السياسية لسورية يف كل املراحل. حاضرًا مبعناه ودوره 
الدين  يصبح  مل  والتكافل.  والتقدم  النهوض  على  احملرض  الفاعل  اإلجيايب 
عامًا سلبًيا إال عندما سيطرت على احلياة السياسية السورية عقلية متسلطة 
وظيفية غري وطنية احتاجت استخدام الدين كواجهة لتغطية عصبية مذهبية 
حتريضية انقسامية؛ مما جعلها تربز املؤسسة الدينية بعد أن أحكمت سيطرهتا 

عليها لتلعب دور الغطاء واملسوق للمشروع الطائفي املذهي.
طبيعة  على  متوقف  فاألمر  ابلدين  التدخل  عن  السياسة  تتوقف  مىت  أما 
اللعب  عن  السياسة  تتوقف  لن  السياسي.  ومشروعها  احلاكمة  السلطة 
ابلدين اال عندما تتأسس سلطة وطنية انبعة من حيثيات الواقع السوري، 
تلي احتياجاته وتعرب عن آماله وتطلعاته كشعب واحد يف بناء دولة املواطنة 
ليمارس دوره  الدين فترتكه  والقانون. عندها لن تكون حباجة إىل توظيف 
اإلجتماعي التفاعلي اإلجيايب يف محاية القيم احلضارية واألخاقية الي تعرب 

عن وجدان الشعب وضمريه احلر.
السلطة الوطنية حتتاج الدين ال كغطاء بل كمحرك فاعل داعم لعملية اجلدل 
اإلجتماعي واحلوار احلر بن أبناء اجملتمع خبلفية أخاقية حترتم اآلخر وتشد 
تتعاطى  سلبية  أداة  تصبح  مل  الدينية  املؤسسة  فإن  ابملقابل  به.  عضدها 
غري  ومصاحل  أهداف  ذات  سياسية  أحزاب  نشأت  حينما  إال  السياسة 
متائمة مع تراث األمة ومقوماهتا وقيمها الوطنية التوحيدية اجلامعة، فلجأت 
يف  وأقحمته  متعصب  حتزيب  فئوي  مبضمون  الدين كشعار  استخدام  إىل 

السياسة هبذه الصفة فكان أن أساءت للدين ومل تنفع السياسة.
أما أتطري دور الدين يف السياسة فا ميكن أن يتم خارج إطار املشروع الوطي 
التوحيدي اجلامع حن تستغي مجاهري الشعب عن إخفاء حقيقة تطلعاهتا 
وأهدافها النعدام أجواء احلوار احلر والتفاعل اجلديل الذي توفره سلطة وطنية 
تضمن مشاركة شعبية يف حتديد  دميقراطية حقيقية  إطار  دورها يف  متارس 

ورسم مسارات املصري الوطي«..

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

متى تتوقف السياسة عن التدخل بالدين؟

أحمد مظهر سعدو 

ندى اخلش

سليمان الشمر

د عبد الناصر سكرية
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ت
مقاال

)1(
الديــن نفحــة روحيــة متنــح اإلنســان الفــرد جرعــات قيميــة مــن أخــاق تفــرتض حتســن التعامــل 
ذََكــٍر  ِمــْن  َخَلْقَناُكــْم  ِإانَّ  النَّــاُس  أَيُـَّهــا  القــومي: “اَي  يقــول هللا يف كتابــه  مــع اإلنســان اآلخــر. 
َوأُنـْثَــٰى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعواًب َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا، ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد اللَِّ أَتـَْقاُكــْم، ِإنَّ اللََّ َعِليــٌم َخِبــرٌي” 
)احلجــرات آيــة 13( أعتقــد أن اآليــة واضحــة، ال لبــس فيهــا، وقــد تضمنــت دالالت عميقــة. 
فهــي ختاطــب النــاس أي: بــي البشــر كافــة، واملســلمون مــن ضمنهــم، وليســوا اســتثناء. وأنَّ هللا 
جعــل خلقــه علــى تعــدد وتنــوع، وابلتــايل، علــى تبايــن يف اآلراء واملعتقــدات لغايــة ســامية هــي 
التعــارف، والتآلــف، وتبــادل اخلــربات واملعــارف. وذلــك وســيلة لتحقيــق غايــة كليــة هــي إعمــار 
األرض الــي نُــِذَر اإلنســاُن إلمتامهــا. وأمــا التقــى يف اآليــة فــا يعــي أتديــة الطقــوس الدينيــة 
املعروفــة فحســب بــل إنــه امتــاء روح اإلنســان ابإلميــان الــذي ينطــوي علــى حمبــة النــاس! وهكــذا 

يســتوي عمــران األرض ويســتقيم.
)2(

منــذ اجتمــاع ســقيفة بــي ســاعدة، نشــبت بــوادر خــاف - وجثمــان النــي مل يــوار تربتــه – أمــا 
حمتــوى اخلــاف فسياســي ال ديــي، وتركــز علــى اســتحقاق اخلافــة، بــن املهاجريــن واألنصــار، 
ت الدولــة ملَّــا تتبلــور، زمــن النبــوة هــو زمــن تكــوُّن  وبــن القــرب والبعــد مــن النــي. رغــم أنَّ نــوايَّ
الديــن. أمــا يف عصــر اخللفــاء الراشــدين وخاصــة لــدى أيب بكــر وعمــر فقــد امتــزج الديــن ابلدولــة 
يف شــخص اخلليفــة. أمــا بعدمهــا فقــد احتــدم الصــراع بــن بيــي قريــش: األمــوي واهلامشــي، 
فكانــت اخلافــة للبيــت األمــوي، وكان املســجد والقضــاء والشــره أو الفتــوى لرجــال الديــن. 

وميكــن القــول: إن فصــًا أوليــاً قــد بــدأ بــن الديــن والسياســة.
 اإلســام السياســي املعاصــر هــو زعــم إبعــادة الديــن إىل السياســة وهــو حماولــة ايئســة الســتغال 
مجهــور املســلمن لغــاايت السياســة، لكنهــا، وبعــد مــرور حنــو مئــة عــام علــى الــوالدة مل تعــط 
نتائــج إجيابيــة. ومــا نــراه يف تركيــا غــري مــا يطرحــه اإلســام السياســي يف البــاد العربيــة. فرتكيــا 
دولــة َعلمانيــة، والديــن فيهــا مفصــول عــن الدولــة، وحــزب العدالــة والتنميــة ال يســتمد سياســته 
مــن الديــن بــل مــن القوانــن. لكــن الدولــة مسحــت للمتدينــن مبمارســة طقوســهم حبريــة إمتامــاً 

ملبــدأ الَعلمانيــة احلقــة. 
 )3(

إن جوهــر إاثرة اجلــدل حــول إشــكالية الديــن والسياســة، أييت مــن اختــاط اجلانــب الديــي/
الروحي، وقدســيته ابآلخر السياســي الذي يريد اســتغال وســطه الشــعي مومهاً إايه أبنه يعمل 
علــى إقامــة شــرع هللا املقــدَّس بــن النــاس! والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو: هــل العصــر 
الــذي نعيشــه هــو حقــاً عصــر صــراع أداين وبنــاء إمرباطــورايت؟! أقصــد هــل مــازال العــامل الــذي 
يعيــش عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والروبــواتت وتقنيــة النانــو واألمــن الســيرباين 
علــى صراعاتــه القدميــة؟! أم إنــه صــراع علــى الزابئــن والعقــول واخلــربات ومواطــن النفــوذ، وعلــى 
الطاقــة واألســواق واملــواد اخلــام! وهــو عنــد البــاد الفقــرية يرتكــز حــول التنميــة والســعي ألجــل 
إجيــاد عاقــات بــن الــدول والشــعوب أكثــر عدالــة وإنســانية، وســعياً لــردم اهلــوة فيمــا بينهــا. إذ 
مــا تــزال تتســع أكثــر فأكثــر، بــن الــدول الغنيــة والفقــرية، املتقدمــة واملخلَّفــة! وإذا كان صــراع 
أداين فعــًا، فلمــاذا إذاً الصــراع بــن املســلمن أنفســهم، وملــاذا التخلــف يف بادهــم فحســب؟!

)4(
يعــربِّ املنــور احللــي الســوري عبــد الرمحــن الكواكــي صاحــب طبائــع االســتبداد عــن عاقــة 

الديــن ابلسياســي فيقــول: 
“الديــن مــا يديــن بــه الفــرد ال مــا يديــن بــه اجلمــع”. ويف ذلــك إشــارة واضحــة إىل أن 
جوهــر الديــن إمنــا يكمــن يف تلــك العاقــة الروحيــة بــن اإلنســان الفــرد وخالقــه. ويف قــول 
الكواكــي هــذا، فصــل واضــح بــن الديــن والدولــة، وشــبيه بــه مــا قالــه مهاتــري حممــد )رمحــه 
هللا(: “عندمــا أردان الصــاة توجهنــا صــوب مكــة، وعندمــا أردان بنــاء الدولــة توجهنــا 
صــوب اليــاابن..” إذاً لنــدع الديــن لطهــر املؤمنــن ونقائهــم، ولنــرتك السياســة لتدافــع عــن 
مصــاحل اجملتمــع الــي تتلخــص مبفــردات عيشــه، وحبريتــه وكرامتــه، لندعهــا لقادهتــا الذيــن 
يتقنــون فــن املراوغــة واملخادعــة وتبديــل الســبل والغــاايت بــن عشــية وضحاهــا، وكذلــك 
اســتبدال العــداوات ابلصداقــات أو العكــس وحملاســبتهم عنــد الفشــل ال حماســبة الديــن.

)5(
إن مثــة فكــرة يف غايــة األمهيــة، هــي ســؤال جوابــه معلَّــق. وهــو: مــن املخــوَّل اليــوم بتفســري 
الديــن، وبتحديــد أطــره وفرضــه علــى اجلميــع، أهــو “السياســي املســلم” أم “عــامل الديــن 
الفقيــه”؟ إذا كان األزهــر ذاتــه مل حيســم أمــره جتــاه داعــش مثــًا، وهــي الــي تكّفــر غالبيــة 
املســلمن، ومثلهــا الكثــري مــن حــركات اإلســام السياســي الــي تزعــم أهنــا خــري مــن ميثــل 
اإلســام. والــكل يعيــش املاضــي ومهــاً، بينمــا هــم يف الواقــع عبيــد للســلعة الــي يصنعهــا 

الغــرب “الكافــر” وال حيــاة ألحــد بدوهنــا.

محمود الوهب

حول الدين والسياسة 

كاتب وصحافي سوري 

يتحــدث الكثــري مــن املثقفــن عــن ضــرورة فصــل الديــن عــن السياســة وإبعــاده عــن زواريبهــا ابعتبــار 
أن السياســة ال ديــن هلــا، وأن تدخــل الديــن ابلسياســة يقيدهــا وتدخــل السياســة ابلديــن يفســده. 
واحلــال أن مثــل هــذا الطــرح يزيــد حالــة الغليــان وحــدة االنقســامات يف اجملتمعــات ذات األغلبيــة 
اإلســامية  ويطيــل أمــد الصــراع والنــزاع بــن السياســة واجملتمــع كونــه ال يقــرأ الواقــع بشــكل صحيــح 
ومنطقــي، وحيــاول أن يفــرض واقًعــا جديــًدا يقــوم علــى اعتبــار السياســة ال ديــن هلــا نظــراًي وغالبًــا 

مناهضــة للديــن مــن الناحيــة العمليــة يف بلــد وجدانــه الشــعي إســامي. 
اإلســام والسياســة مرتبطــن بشــكل عضــوي، فالسياســة جــزء بنيــوي مــن الديــن اإلســامي وخيطــئ 
مــن يعتقــد أنــه قــادر علــى إبعــاد اإلســام عــن السياســة، ذلــك أن الديــن اإلســامي هــو منهــج 
حيــاة كامــل يهتــم بــكل القضــااي الازمــة لبنــاء الدولــة واســتقرار اجملتمــع وحتقيــق العدالــة، والسياســة ) 
كمــا االقتصــاد واألخــاق والقانــون والقضــاء( مكــون أساســي مــن مكــوانت بنــاء الدولــة واســتقرار 
اجملتمــع. النصــوص الــي تؤصــل القيــم السياســية وتشــكل منهــج سياســي إســامي كثــرية، وميكــن 
للمهتــم أن يقــرأ كتــاب األزمــة الدســتورية يف احلضــارة اإلســامية للدكتــور حممــد املختــار الشــنقيطي 
حيــث يقــدم فيــه الرؤيــة السياســية اإلســامية بشــكل مرتــب ومؤصــل وموضوعــي. لكنــي أريــد أن 
أشــري إىل النمــوذج األول كمؤشــر مهــم لارتبــاط العضــوي بــن اإلســام والسياســة، فبعــد 13 
ســنة فقــط مــن بدايــة الدعــوة وضعــت اللبنــة األوىل للدولــة اإلســامية يف املدينــة املنــورة. نــواة دولــة 
الفــراغ السياســي والقانــوين يف اجلزيــرة  متكاملــة األركان) سياســة وجيــش وقضــاء وقوانــن( متــأ 
العربيــة. إن جمــرد قيــام الدولــة هبــذه الســرعة القياســية وعلــى رأســها نــي اإلســام حممــد صلــى هللا 

عليــه وســلم هــو دليــل كاف ومؤشــر واضــح  علــى االرتبــاط العضــوي بــن اإلســام والسياســة.
السياســة يف جانــب منهــا تنظــم العاقــات الداخليــة واخلارجيــة للدولــة مبــا حيقــق اســتقرار مواطنيهــا 
وأتمــن حقوقهــم لكنهــا يف جانــب آخــر تشــكل ضمانــة ورعايــة ومحايــة هلويــة اجملتمــع والــي تشــكل 
بدورهــا عامــل مهــم مــن عوامــل اســتقراره وارتباطــه إبرثــه  احلضــاري. لذلــك فــإن جتاهــل هويــة اجملتمــع 
يف السياســة والدســتور والقانــون فضــاً عــن هتميشــها وتشــويهها هــو مبثابــة صناعــة بــركان بــن 

الطبقــة احلاكمــة والشــعب حيتــاج فقــط إىل شــرارة لتفجــريه يف أي حلظــة يف وجــه كليهمــا. واإلســام 
شــئنا أم أبينــا هــو املكــون األهــم للهويــة االجتماعيــة والثقافيــة واحلاضــر األقــوى يف وجــدان شــعوب 
املنطقــة عموًمــا والشــعب الســوري خصوًصــا. واحلــال أن الكثــري مــن دول العــامل األكثــر تقدًمــا 
يتصــدر دســتورها فقــرة حتــدد ديــن الدولــة ويتــوىل حكمهــا أحــزاب ذات طابــع ديــي وحتمــل أعامهــا 
رمــوز دينيــة) الدامنــارك – الســويد – أملانيــا( دون أن يؤثــر ذلــك علــى اســتقرار الدولــة أو اجملتمــع.

يقــول جنــم الديــن أربــكان:) تريــدون مــي أن أقعــد يف املســجد وتعلمــون ولــدي كراهيــة اإلســام يف 
املدرســة ليعــود ولــدي ويهــدم املســجد فــوق رأســي(.  لأســف الشــديد أثبتــت التجــارب العمليــة 
صحــة هــذه املقولــة يف الكثــري مــن الــدول. عندمــا تصــل النخــب الَعلمانيــة للحكــم تســفر عــن حالــة 
مــن  الديكتاتوريــة واالســتبداد تفــوق بكثــري الديكتاتــورايت القوميــة وااليديولوجيــة. السياســة ال 
ترتكنــا وإن تركناهــا. هــي تاحقنــا وتضيــق علينــا وتطالبنــا بتغيــري هويتنــا مبــا يتناســب مــع خمططاهتــا، 
رمبا ألن القرار السياســي  مســتلب وغري مســتقل، ورمبا ألن اإلســام السياســي يهدد أركان الدول 

االســتبدادية ومصــاحل الــدول االســتعمارية. 
ليــس مــن املعقــول أن يطالــب أحــد ابكســتان مثــًا ابلتخلــي عــن اهلويــة اإلســامية) يف السياســة 
واجملتمــع( بوجــود دولــة جمــاورة حيكمهــا هنــدوس متطرفــون حيقــدون علــى اإلســام وأهلــه ويهــددون 
وجودهــم علنًــا. وليــس مــن املعقــول أن يطالــب أحــد الســورين بــذات الطلــب مــع وجــود دولــة 
جمــاورة تعلــن أهنــا يهوديــة وتتخــذ الديــن أداة للســيطرة والتوســع والقتــال. إن هــذا الطلــب يشــبه إلقــاء 
الســاح األكثــر فعاليــة يف ســاحة املعركــة عنــد مواجهــة عــدوك. إنــه يشــبه االستســام. هــذا مــع 
وجــود فــارق كبــري بــن مساحــة ومرونــة وعدالــة اإلســام يف تعاملــه مــع اآلخــر ) والتاريــخ املقــارن يثبــت 

ذلــك( وبــن تطــرف وتعصــب ووحشــية املذكوريــن يف تعاملهــم مــع املخالــف.
العاقــات  يف  الدينيــة  والضوابــط  ابلقيــم  وااللتــزام  التديــن  حنــو  الســوري  اجملتمــع  غالبيــة  مييــل 
بــد مــن مراعــاة ذلــك يف اهليــكل السياســي  االجتماعيــة والبيــع والشــراء والثقافــة والســلوك، وال 
والقانــوين واإلعامــي للدولــة. إن ديــن الدولــة والصبغــة اإلســامية يف اإلعــام والقانــون واخلطــاب 

السياســي يهــدف إىل توفــري غطــاء قانــوين حلمايــة ثقافــة األكثريــة يف الدولــة واحلفــاظ علــى صلتهــا 
ابلتاريــخ واحلضــارة الازمــن الســتقرار وهنــوض أي دولــة.

حنــن مــع دولــة دميقراطيــة تتســاوى فيهــا فــرص الوصــول إىل ســدة احلكــم بــن مجيــع الفئــات واألفــراد، 
ويتســاوى فيهــا مجيــع املواطنــن علــى اختــاف أدايهنــم وتوجهاهتــم ومذاهبهــم ومناطقهــم يف احلقــوق 
والواجبــات والفــرص،  وال جيــوز منــع أي جهــة أو شــخصية مــن ممارســة السياســة، لكــن املطلــوب 
ممارســة  مــن  احلكــم  لســدة  تصــل  جهــة  أي  متنــع  رقابيــة  وجهــة  متابعــة  وأدوات  وضــع ضوابــط 
االســتبداد أو االســتفراد أو الديكتاتوريــة أو االســتئثار ابلســلطة. املطلــوب وجــود صيغــة قانونيــة 
ملزمــة حتفــظ للجميــع خصوصياهتــم الثقافيــة واالجتماعيــة وإمكانيــة وصوهلــم للحكــم عــرب صناديــق 
االقــرتاع. املطلــوب صيغــة جتعــل مــن الســلطة احلاكمــة خادمــة فعليــة للشــعب وموظفــة مبــدة حمــددة 

لتأمــن احتياجاتــه وحتقيــق رفاهيتــه.
لقــد أثبــت اإلســاميون – يف النمــاذج القليلــة الــي وصلــوا فيهــا للحكــم - أهنــم األكثــر قبــواًل بنتائــج 
صناديــق االقــرتاع، واألكثــر خدمــة لشــعوهبم، واألكثــر أمانــة يف التعاطــي مــع املــال العــام، واألقــل 
عنًفــا عنــد اســتامهم للســلطة، واألكثــر تعرًضــا للعنــف عنــد اســتام خصومهــم هلــا. لذلــك يبــدو 
يل أن الدميقراطيــة والوطنيــة والواقعيــة تقتضــي عــدم الســعي إلقصائهــم أو إقصــاء غريهــم حتــت أي 
مــربر وإمنــا وضــع آليــات متنعهــم ومتنــع ســواهم مــن االســتئثار ابحلكــم بعيــًدا عــن صناديــق االقــرتاع 
النزيهــة. وإن أي حماولــة إلقصائهــم عــن حقهــم الطبيعــي يف ممارســة السياســة هــو نــوع مــن االســتبداد 
والتهميــش لفئــة مؤثــرة يف جمتمعاتنــا ســينتج عنــه ال ريــب حالــة مــن الغليــان االجتماعــي والصــراع 

الداخلــي بــن السياســة واجملتمــع والثقافــة. األمــر الــذي ال خيــدم حبــال اســتقرار وتقــدم الدولــة.
ورحــم هللا مــي ســكاف. كانــت غايــة يف العفويــة والعمــق والفهــم واملوضوعيــة عندمــا قالــت ابللهجــة 
العاميــة رًدا علــى ســؤال ضابــط األمــن: أي بــدي اإلســامين حيكمــوان. ســبع ســنن خيــدم بلــده 
وحيمــل حالــه وميشــي. أي بــدي اإلســامين حيكمــوان ألنــه دورهــم حيكمــوان. هنــن يلــي عــم يتقتلــوا. 

هنــن يلــي عــم يندكــوا. حقهــم حيكمــوا ســبع ســنن وحيملــوا حاهلــم وهللا معهــم.

د- معتز محمد زين
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مقاال

مل َتغِــب النقاشــات حــول العاقــة بــن الديــن والدولــة عــن احليــاة السياســية يف ســورية، وابلتــايل 
كان انعكاســها حتميــاً يف مجيــع الدســاتري الــي متــت صياغتهــا مــن قبــل مجعيــات منتخبــة 
وخاصــة دســاتري األعــوام 1920 و1930 و1950 حيــث حظــي معــدو هــذه الدســاتري 
بشــرعية سياســية واجتماعيــة لــدى الســورين، وفيمــا عــدا الدســتور الــذي أقــره املؤمتــر الســوري 
ابلتــوازي مــع إعــان اســتقال اململكــة الســورية يف 1920، تضمنــت الدســاتري يف البــاد 
الفقــه اإلســامي مصــدراً  بــن الديــن والدولــة، واعتبــار الديــن أو  إشــارات واســعة للعاقــة 

أساســياً للتشــريع يف البــاد.
إال أن هــذا األمــر وبعــد الثــورة الســورية وانطــاق حــوارات حــول العقــد اإلجتماعــي املــراد 
صياغتــه، وخاصــة بعــد تــوزع الســورين بــن بلــدان املهجــر، الــي تعتــرب دســاتريها أن الدولــة 
كيــان الميكــن ربطــه بداينــة حمــددة، فــإن هــذا احلديــث عــاد ليشــغل حيــزاً مــن اإلهتمــام بــن مــن 
يعتــرب الدولــة الســورية القادمــة هــي دولــة األكثريــة الســنية، وبــن مــن يراهــا دولــة املواطنــة املدنيــة.

إن ســورية املســتقبل حتتــاج إىل دولــة مدنيــة دميقراطيــة، تقــوم علــى أســاس املواطنــة املتســاوية، 
دولــة ال عســكرية وال دينيــة، ينعــم فيهــا املواطنــون ابحلريــة واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات، 
تســودها قيــم الثقافــة املدنيــة، تفصــل الديــن عــن اجملــال العــام مبــا فيــه مــن شــؤون القانــون والتعليــم 
واحلــرايت العامــة إضافــة إىل االقتصــاد والسياســة. دولــة تعتمــد مبــدأ املواطنــة الــذي يعــي أن 
الفــرد ال يُعــّرف مبهنتــه أو بدينــه أو إبقليمــه أو مبالــه أو بســلطته، أو جبنســه، وإمنــا يُعــّرف تعريفــاً 
قانونيــاً اجتماعيــاً أبنــه مواطــن وعضــو يف اجملتمــع لــه حقــوق وعليــه واجبــات، تعتمــد مبــدأ 
الدميقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة. فالدولــة املدنيــة التتأســس خبلــط الديــن ابلسياســة. 
كمــا أهنــا ال تعــادي الديــن أو ترفضــه، حيــث أن مــا ترفضــه الدولــة املدنيــة هــو اســتخدام الديــن 

لتحقيــق أهــداف سياســية، فذلــك يتنــاىف مــع مبــدأ التعــدد الــذي تقــوم عليــه الدولــة املدنيــة.
وإن كان اإلســام السياســي قــد ركــز، يف الفــرتة األخــرية، علــى اخللــط بــن الدولــة املدنيــة 
والدولــة الدينيــة، إلبقــاء الربــط بــن الديــن والسياســة وعــدم الفصــل بــن الدنيــوي والديــي، 

وهــو مــا يتعــارض برأيهــم مــع اإلســام، الــذي هــو برأيهــم ديــن ودنيــا، متجاهلــن أن الدولــة 
مــن حقهــا إجبــار النــاس علــى مبادئهــا ىف حــن أن القــرآن الكــرمي كام خالــق الكــون، يرفــض 
يِن  اإلجبار واإلكراه بصورة مطلقة. واآلايت الداعمة لذلك واضحة وجلية، )ال ِإْكرَاَه يف الدِّ
ــٌر َلْســَت َعَلْيِهــْم  ـَـا أَنْــَت ُمذَكِّ ــْر ِإمنَّ ( و)َوَمــا أَنــَت َعَلْيِهــم جِبَبَّــاٍر( و)َفذَكِّ َ الرُّْشــُد ِمــَن اْلغَــيِّ قَــْد تـَبــَـنَّ
مبَُســْيِطٍر(. وأقــر القــرآن أيضــاً مبــدأ حريــة العقيــدة )َفَمــن َشــاء فـَْليـُْؤِمــن َوَمــن َشــاء فـَْلَيْكُفــْر(. 
ولعلنــا هنــا نعيــد مــا أورده الشــيخ علــي عبــد الــرازق، مــن خــال كتابــه الشــهري “اإلســام 
وأصــول احلكــم”، فكرتــه الرئيســة علــى تفســري اإلســام مبــا يتفــق مــع التطــور املعاصــر لشــكل 
الدولــة، وقــال فيــه: “رســالة النــّي مــا هــي إال رســالة روحيــة، ليــس فيهــا إال البــاغ، فرســالته 
ليــس إلنشــاء ســلطة حكــم. إمنــا دعــوة دينيــة خالصــة، والقــرآن دليــل علــى ذلــك، وأمــا احلكومــة 

الــي أقامهــا الصحابــة مــن بعــده فهــي حكومــة دنيويــة ليســت مــن أحــكام اإلســام.
مــن هنــا نــرى حاجتنــا إىل حركــة تنويريــة تشــجع علــى اســتخدام العقــل، وتثبــط عمليــة النقــل 
الــي ســادت يف بلــدان لقــرون عديــدة، فالثــورة إن أمثــرت، قــد تطيــح ابالســتبداد األســدي 
بســلطته وتغــري يف طبيعــة املصــاحل املاديــة ضمــن ســورية املســتقبل، لكنهــا ال ميكــن أن تــؤدي 
إىل إصــاح ضمــي وحقيقــي يف الثقافــة واحلركــة اجملتمعيــة وطبــاع التفكــري، مــا مل يرافقهــا حركــة 
تنويريــة، تعتمــد علــى أتســيس هيــاكل ومؤسســات وطرائــق تفكــري حمفــزة للحريــة الذاتيــة، ال 
جمــرد ردود فعــل علــى إمــاءات الســلطة املركزيــة تبــدو يف ظاهرهــا هامــة لكنهــا يف ســياقها 
ضئيلــة الفعاليــة، حيــث إبمــكان الســلطة تغيــري الدفــة ســاعة تشــاء وكيفمــا تشــاء، وعلــى عــدم 
االســتكانة لقهريــة الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي تعتــي منهــا احلاضنــة الشــعبية للثــورة.

فاحلركــة التنويريــة، مل تكــن يومــاً مســعى إلجتثــاث الديــن مــن حيــاة البشــر، فالديــن ميثــل لنــا، 
خاصــة حنــن الســورين ثقافــة واترخيــاً، كمــا أن حركــة التنويــر الــي شــهدهتا أوراب يف العصــور 
الوســطى مل تصــل ملرحلــة اجتثــاث الديــن مــن حياهتــم، بــل اســتطاعت فصــل الديــن مــن احليــاة 
السياســية وفتــح اآلفــاق أمــام املؤسســات العلميــة والثقافيــة ألن أتخــذ دورهــا يف احليــاة واجملتمــع 

والدولــة، وهــو ماعجــزان عنــه حــىت اللحظــة منــذ حركــة مجــال الديــن األفغــاين وحممــد عبــده، 
وابعتبــار أن اإلســام كديــن مؤســس يف معظمــه علــى العلــم والعقــل، فــإن غايــة احلركــة التنويريــة 
للعلــم  قــد أعطــى  العلــم والعقــل، فاإلســام  الدنيويــة علــى  أمــوران  املنشــودة إعــادة أتســيس 
والعلمــاء مكانــة ابرزة يف قرآننــا الكــرمي، كمــا أنـّـه أكثــر األداين الــي دعــت إىل اســتعمال العقــل 
يف آايتــه القرآنيــة، وبذلــك فإننــا نــرى احلاجــة املاســة إىل إعــادة توجيــه الفكــر اإلســامي إىل 

االهتمــام ابإلنســان، خليفــة هللا يف األرض. 
النظــام االســتبدادي الــذي حكــم ســورية منــذ الســبعينيات والــذي متيــز بكونــه فــردايً وأســرايً، 
يــد  الديــن أداة يف  ووظّــف األداين والطوائــف مــن أجــل دميومــة ســلطته وأتبيدهــا. وبقــي 
الســلطة األمنيــة والعســكرية توظفــه ملصلحــة تكريــس ســلطتها وضــد التنويــر والدميقراطيــة، كمــا 
عملــت علــى توظيــف الشــعارات القوميــة واالشــرتاكية ضــد الديــن بصفتــه اإلميانيــة كمــوروث 
شــعي تعايــش معــه الســورين بتنوعهــم دون تفرقــة أو هيمنــة. واســَتغلت، مــن جهــة أخــرى، 
املؤسســات الدينيــة حاجــة النظــام هلــا، ولعبــت أدواراً كــربى يف إعــادة تشــكيل الوعــي الديــي 
وطّيفتــه، وعــادت اهلويــة الدينيــة لــدى فئــات كثــرية، بعــد الســنوات األوىل للثــورة، لتصبــح 
املســيطرة علــى شــكل الوعــي لكــون الســوريون متدينــون يف أغلبيتهــم. وهنــا ميكــن أن نفهــم مــا 
عمــد إليــه البعــض عندمــا قامــت عصــاابت األســد إىل إهنــاء منصــب املفــي، لينــربي البعــض 
لرفــض هــذا املرســوم بغــض النظــر عــن الــدور الــذي لعبــه طــوال اخلمســن عامــاً املنصرمــة يف تربيــر 
ماكانــت متارســه عصــاابت األســد الطائفيــة.   فاجملتمــع الــذي كان قوميــاً ويســارايً يف أغلبيتــه 
قبــل الســبعينيات، أصبــح بعدهــا دينيــاً وطائفيــاً ومذهبيــاً كذلــك. ممــا يوجــب علــى الســورين 
البحــث يف خمتلــف اآلليــات الــي اســُتخِدمت فيهــا الطائفيــة، مــن عصــاابت األســد واملعارضــة 
واملثقفــن، لتكويــن حركــة تنويريــة تنفــض الغبــار عــن الوعــي اجملتمعــي، وتســتند إىل املواطنــة 
وشــرعة حقــوق اإلنســان، وهــذا غــري ممكــن مــن دون فصــل الديــن عــن الدولــة، ومتنــع تســخري 

الديــن أو االعتمــاد عليــه مــن أجــل الســيطرة علــى اجملتمــع والســلطة السياســية. 
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كاتب وأكاديمي سوري

النظــرة الااترخييــة للواقــع والوقائــع واألداين وللتاريــخ ذاتــه هــو ســقوط مريــع يف حبــر الضيــاع 
يلتقــي يف مضمونــه وجوهــره مــع الذيــن يســقطون يف حبائــل جعــل الديــن فــوق التاريــخ، وإن 
وقفــة اترخييــة مــع اإلســام تــؤدي إىل أنــه مل يفاجــئ أبــداً شــعوب الشــرق، بــل إنــه أانر إبشــعاعه 
مــن حوهلــا مــا هــو متغايــر ومتميــز، ومل يكــن هنــاك حاجــة لســيٍف وال الضطهــاد مــن أجــل أن 
تعتنــق هــذه الشــعوب الديــن اجلديــد؛ فلقــد دفعهــم إىل اإلســام ميلهــم لإلميــان املتــوارث عــن 
األجــداد، وإن املســلمن مل يكونــوا يف حاجــة الحتــال الشــرق واملتوســط عســكرايً، فقــد كانــوا 

يف وطنهــم منــذ آمــاد قدميــة.  
املؤكــد أن اإلســام الــذي مجــع مــن قبــل يف نفســه منابــع التوحيــد األوىل، ممثــًا أيضــاً جُبمــاع مــا 
فيــه مــن ثقافــات النيــل وفلســطن وبــاد مــا بــن النهريــن فضــًا عــن بــاد فــارس، وقــد جعــل 
مــن اللغــة العربيــة، لغــة التعبــري الراقيــة والعاليــة الــي ال مثيــل هلــا، لغــًة إنســانية قويــة يف دوامهــا 
واســتمرارها، كرســها القــرآن الكــرمي »جوهــر العقيــدة«، وهــو الكتــاب األزيل »اخلالــد«، غــري 
القابــل للتغيــري شــكًا ومضمــوانً، وحــداً بــن »النســي واملطلــق«؛ إن مثــل هــذه النظــرة التارخييــة 
لإلســام جتعــل مــن حضــوره التارخيــي ضــرورة للتاريــخ الكــوين واإلنســاين، ابإلضافــة لكونــه 
حيمــل يف ماهيتــه بعــداً أساســياً يف مســار تشــكل اهلويــة العربيــة ومحايــة ثقافتهــا ابلرغــم مــن كل 

األعاصــري الــي هبــت وهتــب عليهــا.
لعــل هــذه الرؤيــة هــي الــي تصــون اإلســام مــن االحنــراف يف النظــِر إليــه مــن قبــل كل الذيــن 
التارخيــي  للتأويــل  قابلــة  غــري  نصــوص  يف  جتميــده  منطلــق  مــن  أكان  ســواٌء  عليــه  تواطــؤوا 
واالجتهــاد- مــن املتعصبــن فيــه- أو مهامجــة دوره التارخيــي مــن قبــل أعدائــه املرتبصــن مــن 

مواقــع عصبويــة- غــري اترخييــة- ضــده، يف ســبيل الســعي للهيمنــة علــى املنطقــة.
الشــارع  طريــق  عــن  »اليوتوبيــا«  لتــزرع  الديــن  تســتغل  الطائفيــة  الثقافيــة  امليليشــيات  لكــن   
واملدرســة ووســائل اإلعــام وهكــذا تؤبــد- يف غفلــة مــن العقــل النقــدي- هيمنــة اإلســام 
السياســي، زاعمــًة الوصــول للحداثــة يف قــارٍب ديــي؛  فلــم تعــرف احلداثــة نســخة أشــُد حــزانً 
وال أكثــَر مســخاً ممــا عرفتــه يف بــادان العربيــة واإلســامية؛ فهــل ميكــن أن يتمــدن اجلســد ويبقــى 
العقــل يف معــزل عــن التمــدن واحلضــارة؟ وكيــف ميكــن أن يعيــش اإلنســان يف عصريــن متباعديــن 
يف آن معــاً؟ ومــا هــي النتائــج املرتتبــة عــن هــذا التمــزق احلاصــل يف الــذات العربيــة الــي تعيــش 

مــادايً يف القــرن 21 وذهنيــاً يف القــرون اخلــوايل؟
يكفــي وصــول أحــدان إىل بلــد مــن البلــدان العربيــة أو اإلســامية ليقــف علــى الفوضــى املفهوميــة 
الــي تعــرتي البشــر وتغرقهــم يف »اغــرتاٍب« شــديد، إهنــا فوضــى ذهنيــة تنعكــس علــى الواقــع فــرتى 
النــاس هائمــن علــى وجوههــم كأهنــم مل جيــدوا رأس اخليــط، وســبب ذلــك ابلدرجــة األوىل أزمــة 

املثقفــن، إذ تعــاين شــعوب العــامل العــريب واإلســامي مــن مــرض عضــال هــو »خُنبهــا« السياســية 
عمومــاً والثقافيــة علــى وجــه اخلصــوص، ومتثــل غالــب النخــب املتأســلمة- ســنية وشــيعية- هــذا 
النمــط، إهنــا تنتخــب بعــض آايت مــن القــرآن ومــن األحاديــث النبويــة »لِتؤمثِــل« عهــد اخللفــاء 
الراشــدين ولُِتمّهــد بوعــٍي وأحيــاانً دون وعــي الطريــَق لدولــٍة إســامية مزعومــة أو لذلــك الشــيء 

الــذي يســّمى كذلــك. 
إن هيمنــة اإلســام السياســي أو مــا يســمى ابألصوليــة لتلكــم امليليشــيا الثقافيــة قطعــت الطريــق 
أمــام كل األصــوات الداعيــة للتخلــص مــن قبضــة الديــن األرضــي وفهمــه االنتهــازي املتحالــف 
مــع أنظمــة الطغيــان العربيــة، مــا أدى لتفخيــخ الديــن وثقافــة التعليــب، فراحــت هــذه امليليشــيا 
وانطاقــاً مــن محّــى البحــث عــن مقابِــات ملنتجــات احلداثــة، ُيســقطون املفاهيــم القدميــة علــى 
الواقــع اجلديــد املتجــدد واملفاهيــم احلديثــة علــى الوقائــع العتيقــة، بــل ســامهوا يف حتويــل كثــري مــن 
األفــكار املســبقة لبديهيــات، إهنــم حّرفــوا وقامــوا أبْســلمة كل شــيء بغيــة إشــباع بعــُض رغبــات 

مكبوتــة يف حماولــة للتمويــه عــن اإلفــاس البــّن لذواهتــم.
لقــد جعلــوا األمــوات حيكمــون األحيــاء- كمــا هــو حــال النظــم السياســية- إذ يف كل بقــاع 
األرض متــّر األجوبــة مــّر الكــرام وتبقــى األســئلة قائمــة، أّمــا هنــا فيحــدث العكــس، حُيتفــظ 
ابجلــواب وُتطــرد مجيــع األســئلة!، فلــم يعــد كافيــاً اليــوم حنــُت أســئلة جديــدة، لقــد ابت ضــرورايً 

هتــدمي جــل األجوبــة القدميــة.
الوصــول إىل  لتوّهــم  يدفعهــا  نظــري مزمــن  مــن عســر  تعــاين  امليليشــيا اإلســاموية  إن خنــب 
احلداثــة علــى قــوارب حمطمــة، فــكأن الديــن يتكلــم حينمــا تتكلــم هــذه امليليشــيا!، فهــي ال متلــك 
الشــجاعة األدبية وال تشــعر بواجب إعادة النظر يف املوروث الديي ذاته وهو »شــرط ضروري 
للمســامهة يف تغيــري الذهنيــات« ودفعهــا حنــو األفضــل، حنــو »الفصــل بــن القداســة والسياســة 

فضــًا عــن الفصــل بــن احليــاة ومــا بعــد احليــاة«. 
وهكــذا نــرى كيــف حتــول مثقفــو امليليشــيا إىل »ســحرة وعرافــن وكهنــة جمنديــن لتربيــر اخلطــااي«، 
فهــم جيهــدون أنفســهم يف حماولــة »عقلنــة الامعقــول« مرتكبــن ممارســة مــدح أعمــى لــرتاث 
الديــن اإلســامي األرضــي، وبذلــك االنبطــاح الفكــري يتحّولــون- بوعــي أو دون وعــي- إىل 
ســند ثقــايف وإعامــي للظاميــة، حبيــث يُغمضــون أعينهــم حــىت ال يــروا االحنطــاط احلاصــل، 
فيتخــذ بعضهــم مــن الثرثــرة األدبيــة ملجــًأ لــه، ويغــرق آخــرون يف شــبه حبــوث جامعيــة تدخــل 
نقــدي أساســًا- لكنهــم  الزائــدة، وينتقــد كثــري منهــم احلداثــة- وهــي فعــل  املعرفــة  يف إطــار 
يغّضــون الطــرف عــن اخلرافــات واألســاطري الــي تعشــش يف جمتمعاهتــم وتراثهــم الديــي علــى 

وجــه اخلصــوص.
فــا مهمــة مســتعجلة للنهــوض ابلفكــر العــريب اإلســامي غــري طرقــات الفلســفة، فالقلــم مل يكــن 
ســوى امتــداد للمســبحة إثــر عهــود االحنطــاط، إذ مل تعــد ضــرابت املطرقــة جديــة يف العقــل 
ُكــوَّن وهــو األمــر الــذي عطّــل حركــة الفكــر يف الوطــن العــريب وجعلــه ال جيــرؤ علــى تعقــل 

امل
الواقــع، وهــو مــا مــدد نزهــة العــرب يف التاريــخ، فمــا نفــع امــرٍئ أمضــى حياتــه كلهــا يتفلســف 

دون أن يزعــج أحــداً!؟
واملثقــف العــريب املســلم مــا زال يتخبــط يف أزمــة أخاقيــة خانقــة، وينبغــي علــى هــذا املخلــوق إن 
رغــب أن يتحــول مــن حالــة اهليــوىل الفكريــة إىل مثقــف ابلفعــل مــن مواجهــة: اســتبداد الســلطة 
وجهــل اجلماهــري؛ وهــذا يتــم ابلكــف عــن بلــورة جشــع األوىل وانتهازيتهــا وحتويــل أحــكام الثانيــة 
املســبقة إىل رأي عــام أو ثقافــة، فكثــرياً مــا تراجعــت قــوى احلريــة والتقــدم أمــام قــوى التخلــف، 
وهــو بعــٌض ممــا جعــل جمتمعاتنــا العربيــة تــدور حــول نفســها وتبقــى عاجــزة عــن تكويــن خنــب 
حقيقيــة قــادرة علــى إحــداث قطيعــة معرفيــة كفيلــة بدفــع اإلنســان العــريب للتصــاحل مــع عصــره.                                                                 

عبد الباسط حمودة

أولوية »فصل القداسة عن السياسة«
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مقاال

الديــن والسياســة يف  بــن  الواقــع الســوري  مثــة عاقــة مضطربــة يف 
هــذا االتســاع، فمنــذ اســتام حافــظ األســد األب احلكــم ابنقــاب 
ابتلعــت السياســة فيــه الديــن، وأصبحــت املؤسســة الدينيــة والعلمــاء 
ومفــي اجلمهوريــة يتــم توجيههــم مــن خــال السياســة وتعمــل تلــك 
املؤسســات على تربير وشــرعنة كل األفعال السياســية القمعية وحىت 
اإلجراميــة فحــىت الَعلمانيــة الــي يّدعيهــا النظــام الســوري والــي تفصــل 
السياســة  بــل  ســورية،  يف  موجــودة  ليســت  السياســية  عــن  الديــن 
تســّخر الديــن خلدمــة مآرهبــا، ومــن يعصــي األوامــر يكــون جــزاؤه 

التنكيــل.
وبعــد انتفاضــة الشــعب الســوري يف ثــورة احلريــة والكرامــة أواســط 
يعجــب  2011م حبــراك دميقراطــي حضــاري، مل  مــارس    / آذار 
الدينيــة  اجلماعــات  وســعت  لشــيطنته  وســعى  أزعجــه  بــل  النظــام 
البتــاع السياســة، فبقيــت العاقــة كفصلــي الصيــف والشــتاء يف 
الشــدة والتناقــض يف العاقــة، وغــاب االعتــدال الربيعــي يف العاقــة، 
وبنفــس الوقــت بقيــت السياســة لــدى النظــام تبتلــع الديــن، وخــارج 
ســيطرة النظــام بقيــت آراء حــادة بــن الفصــل بــن الديــن والسياســة 

وابتــاع السياســة وبقــي االعتــدال الربيعــي هــو الصــوت البســيط بــن 
األصــوات.

وهنــا البــد أن نؤكــد أنــه ليــس هنــاك يف التعاليــم اإلســامية دولــة 
دينيــة وإمنــا كان هــذا مســة الفــرس وبعــض اهلنــود والفراعنــة وإيــران 
اليــوم، وليــس هنــاك منــوذج حكــم حمــدد، بــل هنــاك قيــم حتــض عليهــا 

اإلســامية. التعاليــم 
كمــا جيــب أن نعــرف أن الديــن هــو العامــل املهــم جــًدا يف اجملتمعــات 
-ســواء يف الســابق أو يف املســتقبل- وله التأثري على الناس، وال بّد 
أن تُناقــش قضيــة الديــن والدولــة بــن الفينــة واألخــرى، ألهنــا العامــل 
األســاس يف اجملتمعــات فمــا ال ُتشــبعه نقاشــاً وإقناعــاً يكــون الســبيل 
اآلخر عنفاً واستفزازاً، وهنا ال أريد أن أقول إن األمر يرتبط ابلدين 
اإلســامي فقــط، بــل جبميــع األداين: الســماوية وغــري الســماوية، 
وهبــذه احلالــة يتحقــق االعتــدال الربيعــي واملنطقــي بــن النــاس، وال 
حيصــل ابتــزاز للديــن مــن قبــل السياســة وال العكــس، والســيما أن 
فحالــة  الســوري،  الواقــع  وأيديولوجيــات خمتلفــة يف  هنــاك دايانت 
وهويتــه  للمجتمــع  العامــة  والقيــم  النــاس  قيــم  واحــرتام  الدميقراطيــة 

ومقدســاته أمــر مهــم لاعتــدال دون أن حيصــل ابتــزاز للديــن، بــل 
ختليــص الديــن مــن اســتغال وابتــزاز السياســة أمــر مهــم.

الوجــه  علــى  الديــن  قنــاع  فيــه  يُوضــع  مــا  واقــع كثــرياً  أمــام  فنحــن 
علــى  احلفــاظ  إىل  حنتــاج  وهلــذا  األفعــال،  لتربيــر  للسياســة  القبيــح 
قدســية الديــن وأال يكــون أي مــربر للتغطيــة علــى السياســة وحتســينها 
وشــرعنتها، وكذلك تعزيز السياســة الي حترتم الدين وقدســيته وهوية 
اجملتمــع وقيمــه، وهــذا الــذي حيقــق االعتــدال الربيعــي املعتــدل ومــن مث 

ختــف مــربرات العنــف واســتغال السياســة يف الديــن.

د- زكريا مالحفجي

عالقة الدين بالسياسة في الواقع السوري

كاتب سوري

     مع نشوء البشرية واستقرار اجملتمعات وتطورها ظهرت األداين 
القــوى اخلارقــة كالشــمس والريــح  الــي توجهــت لتقديــس  البدائيــة 
وغريهــا مــن قــوى الطبيعــة ومــع اســتمرار التطــور واالســتقرار ظهــرت 
أداين جتســدت آبهلــة بشــرية هــذه املــرة كإلــه اخلصــب وآهلــة احلــب  
انتشــرت  تعاليمهــا الــي وضعهــا بشــر متيــزوا يف جمتمعاهتــم ابلثقافــة 
والعلــوم يف تلــك األاين ومــع نشــوء الــدول واحلــدود واجليــوش وامللــوك 
نصــب البعــض أنفســهم كملــوك وآهلــة كمثــال فراعنــة مصــر ومنــرود 
مابــن النهريــن حســب الــرواايت التارخييــة، وبذلــك مت دمــج الديــن 
مــع السياســة ابلســلطة وأصبــح هنــاك الكهنــوت والتعاليــم والســماح 
القوانــن  واخلضــوع، مث وضعــت  والــوالء  الطاعــة  وواجبــات  واملنــع 

والتشــريعات واجلــزاءات والعقــوابت.
إالّ أن بــدء ظهــور األداين الســماوية بعــد متهيــد مــن بعــض الرمــوز 
اجملتمعية، تراجعت الدايانت البدائية لتحل حملها األداين السماوية 
الــي دعــت إىل مــكارم األخــاق حســب مــا قــال النــي حممــد صلــى 
هللا عليــه وســلم خــامت األنبياء)جئــت ألمتــم مــكارم األخــاق ( كمــا 
وضعــت الشــرائع والنصــوص كالديــن اليهــودي والــذي أتــى بعــده 
يف  التشــدد  وليخفــف  املفاهيــم  بعــض  ليصحــح  املســيحي  الديــن 
الديــن اليهــودي ومل أيت املســيح بكتــاب مســاوي بــل نشــر أتباعــه 
األتبــاع  هــؤالء  يــد  علــى  املســيحية  فانتشــرت  غيابــه  بعــد  تعاليمــه 
السياســية  الســلطات  ماتلقفــت  وســرعان  الغــرب  إىل  الشــرق  مــن 
ابلشــراكة مــع الســلطات الدينيــة هــذه الدعــوة ليتحكمــوا مبصائــر 

البشــر وحياهتــم وتقييــد حريتهــم وفــرض قوانينهــم علــى احليــاة حــىت 
وصلــت هبــم األمــور إىل احتــكار اجلنــة وأصبحــوا يبيعــون القصــور 
واألراضــي فيهــا بصفتهــم مفوضــن مــن الــرب ابلثــواب والعقــاب. 
ووقفــوا مبجاهبــة العلــم وحاكمــوا العلمــاء ابســم اهلرطقــة وكانــت الغايــة 
األساســية إحــكام ســيطرهتم علــى اجملتمــع إببقائــه يغــوص يف اجلهــل 
الشــعوب  فخلَّــص  التنويــر  جــاء عصــر  أن  إىل  العلــم  عــن  ويبتعــد 
مــن ســطوة الكنيســة وحتالفهــا مــع الســلطة وأصحــاب املــال لتفصــل 
الدســاتري احلديثــة بــن الدولــة والديــن وترتكــه شــأاًن شــخصًيا حــىت أهنــا 

مسحــت ابإلحلــاد كحريــة شــخصية.
    جــاء اإلســام كخــامت لــأداين الســماوية شــامًا البشــرية وتعتــرب 
اليــوم أكثــر مــن ســتن دولــة يديــن أكثريــة مواطنيهــا ابإلســام. وإذا 
كان حديثنــا اليــوم هبــذا  احليــز احملــدود ســيكون عــن ســورية ومــدى 
ارتبــاط الديــن ابلسياســة يف الواقــع الســوري فإننــا نقــول: لــن خنــوض 
يف التاريــخ عميًقــا فالســلطات يف ســورية اترخييًــا كانــت ســلطات 
تدمــج الديــن ابلسياســة وتســيطر الســلطة علــى االثنــن ومل خيتلــف 

الوضــع إال بعــد انتهــاء الســلطة العثمانيــة .
مــن  الدســتور  خــا  الســورية  اململكــة  وقيــام  االســتقال  مــع      
اإلشــارات الدينيــة مــع أن امللــك كان مــن احلجــاز ومــن األشــراف 
ومــع جمــيء االحتــال الفرنســي وقيــام الثــورات ضــد احملتــل كانــت 
هبــا كل   شــاركت  عربيــة  قوميــة  شــعارات  األساســية  الشــعارات 
مكــوانت اجملتمــع الســوري مبختلــف أداينــه وأثنياتــه. إىل أن جــاء 

حــزب البعــث واألخــص حكــم حافــظ أســد وعائلتــه فقمــع اجملتمــع 
املــدين واألهلــي بشــكل وحشــي مل يعــرف لــه التاريــخ مثيــًا حــىت أايم 
التتــار وحــىت اجملموعــات الدينيــة كان هلــا النصيــب الكبــري مــن هــذا 
القمــع، وحــىت حيكــم ســيطرته علــى البــاد والشــعب ســيطر علــى 
املؤسســة الدينيــة وجعلهــا انطقــة ابمســه واتبعــه لــه، وكل التشــكيات 
الــي ابتدعهــا مــن قبيســيات ومعاهــد دينيــة كانــت هبــدف الســيطرة 
والتجهيــل /فقــد كانــت املتاجــرة ابلديــن هــي التجــارة الرائجــة والــي 
تســهل إحــكام الســيطرة علــى اجملتمعــات وقدميًــا قــال الفيلســوف 
العــريب ابــن رشــد إذا أردت الرتويــج لفكــرة فغلفهــا بغــاف ديــي. 
فهــذا احلــزب الــذي يعتــرب نفســه أبــو الَعلمانيــة ســيَّس الديــن ليســيطر 
عليــه ومــن خالــه علــى عقــول البشــر فاملقــدس دائًمــا أقــوى مــن 
األحــكام العرفيــة واألحــكام العســكرية، فجــزء كبــري مــن جمتمعنــا 
مــازال يســهل الســيطرة عليــه ابملقــدس حــىت الــذي تزيفــه الســلطة 
ولــن يكــون مــن الســهل فــك االرتبــاط بــن الســلطة والديــن ولــن 
تتوقــف الســلطة عــن التدخــل ابلديــن إالّ بقيــام دولــة احلــق والعــدل 
دولــة فصــل الســلطات واحلريــة الدينيــة والسياســية الدولــة الوطنيــة 
الدميقراطيــة لنحفــظ للديــن جوهــره الــذي جــاء لســعادة البشــر وليــس 
لقمعهــم وإذالهلــم ولتكــون الســلطة والسياســة يف خدمــة الشــعب 

وليــس الضطهــاده وقمعــه وهنبــه.    

محمد عمر كرداس

الجدل األزلي: الدين والسياسة والسلطة

كاتب سوري



9

ت
تقارير ومقاال

قــد يبــدو العنــوان عدائيــاً أو متجّنيــاً علــى كل مــن اخنــرط يف عــامل السياســة 
مــن بوابــة الديــن ـ وهنــا ال أقصــد دينــاً بعينــه كــي ال يســاء فهــم املقالــة 
وكأهّنــا تريــد النيــل مــن طــرف حمــّددـ فاجلميــع ابت يــدرك مــدى األذى 
الــذي حلــق ابلشــعب الســوري عامــة جــرّاء األصــوات الــي علــت خــال 
األصــوات  الديــن، وأســكتت كّل  العظيمــة ابســم  الســورية  الثــورة  فــرتة 
التوفيقيــة الوطنيــة املناديــة ابحلريــة لــكّل الشــعب الســوري والكرامــة لــكّل 
الشــعب الســوري والدميقراطية أيضاً لكل الشــعب الســوري با اســتثناء. 

يف دولــة القانــون والعدالــة واملســاواة.
لــن أخــوض يف مفاهيــم السياســة والديــن والــي مــازال اجلــدال قائمــاً حــول 
تلــك املفاهيــم كــي ال أجــد نفســي عالقــاً يف جــدل آخــر حــول الَعلمانيــة 
الــي هــي األخــرى مل يتــم االتفــاق علــى تفســري واحــد اثبــت هلــا، فــكٌل 
ينظــر إليهــا مــن الزاويــة الــي تتناســب وأيديولوجيتــه، وابلطبــع لــن يكــون 
منصفــاً مــن وجهــة نظــر “اآلخــر” الــذي ال حيمــل نفــس األفــكار أو 

الــذي ينتمــي ملدرســة فكريــة خمالفــة.
ولكــن أريــد هنــا بعيــداً عــن املتــداول ـ أن أقيــم األمــر مــن خــال التاريــخ 
السياســي يف ســورية خال القرن العشــرين وحتديداً بعد خروج املســتعمر 
الفرنســي وظهــور األحــزاب السياســية، حيــث ميكنــي القــول أن معظــم 
األحــزان الــي نشــأت يف تلــك الفــرتة مل تكــن خــارج املــدارس الفكريــة 
الثــاث التاليــة: القوميــة ـ املاركســية  ـ الدينيــة، ومــن ياحــظ األحــزاب 
الــي تّبنــت مدرســة مــن تلــك املــدارس الفكريــة سيكتشــف أهّنــا مجيعهــا 

عابــرة للحــدود ومتناقضــة متامــاً مــع مفهــوم “ الوطنيــة”، ولذلــك جنــد 
أنفســنا اليــوم وبعــد مــا يقــرب مــن الســبعن ســنة وأزيــد مــا زلنــا حنــاول أن 
نتلّمــس طريقنــا حنــو الوطنيــة الــي مل تتبلــور يف أذهــان جمتمعنــا الــذي عــاش 

ردحــاً طويــًا يــردد شــعارات الوحــدة واحلريــة واالشــرتاكية.
حتّولت ســورية وســائر الدول العربية إىل ما يشــبه املزارع ميلكها “اآلغا” 
تلــك  وســامهت  بــل  واألحــزاب،  الفكريــة  املــدارس  تلــك  وجــود  رغــم 
األحــزاب بتكريــس مفهــوم املزرعــة علــى حســاب” الدولــة ـ الوطــن”، 
وذلــك إّمــا ابالخنــراط يف لعبــة “ اآلغــا” مــن أجــل بعــض املكتســبات 
كمــا حصــل مــع أحــزاب )اجلبهــة الوطنيــة والتقدميــة(، أو مناصبتــه العــداء 
إىل درجــة اســتعمال العنــف لتربيــر العنــف املضــاد الــذي قــاد البــاد إىل 
االســتبداد املتوحــش ملــا ابت يطلــق علــى ســورية “ مملكــة الصمــت “، 
وهــذا مــا قــام بــه حــزب األخــوان املســلمن خــال الســبعينات وبدايــة 
الثمانينــات مــن القــرن املاضــي، األمــر الــذي مّكــن حافــظ األســد مــن 
اهليمنــة املطلقــة علــى البــاد وإصــداره مرســوماً يقضــي ابإلعــدام علــى 
كل مــن “ يشــتبه” ابنتمائــه حلركــة األخــوان املســلمن، يف حــن كان 

املســتهدف مــن ذلــك القانــون مجيــع العــرب املســلمن دون اســتثناء.
هــذا النمــوذج مــن “ اإلســام السياســي” وأقصــد هنــا حركــة األخــوان 
املســلمن كأبــرز مثــال علــى األحــزاب الدينيــة، اســتطاع أن يدّمــر احليــاة 
السياســية برمتهــا يف الــدول العربيــة ويعــّزز ســلطة العســكر، وحــىت يف 
أوج الربيــع العــريب مل يكــن دوره أكثــر مــن حماولــة ركــوب موجــة الثــورات 

بغيــة اســتغاهلا للوصــول إىل الســلطةـ هــذا كأقصــى احتمــال لرســم صــورة 
ورديــة ـ إمّنــا الوقائــع الــي جــرت طــوال ســنوات الثــورة مل تكــن متــت لتلــك 
الصــورة “ الورديــة” بتــااتً بــل علــى العكــس كانــت قامتــة جــداً حــىت ابتــت 
أقــرب لإلنقــاب علــى أحــام الثــوار وســلبهم كّل اإلجنــازات الــي ضّحــوا 
مــن أجلهــا، فبــدا دورهــم أقــرب للطابــور اخلامــس الــذي فتــح أبــواب “ 
مدريــد” لتدخــل كّل امليليشــيات الطائفيــة مــن كّل األداين الســماوية 
وغــري الســماوية، ليصبــح املشــهد أمــام العــامل ـ كمــا أراد الغــرب الصهيــوين 
ـ وكأمنــا حــرب دينيــة أو كمــا حيلــو للرئيــس األمريكــي األســبق “ أوابمــا” 

أن يصفهــا ابحلــرب األهليــة، وليــس ثــورة شــعب أراد احلريــة والكرامــة.
قــد تكــون النــوااي حســنة، ولكــن النتائــج علــى الواقــع تقــول عكــس ذلــك 
منــذ والدة تلــك احلــركات الدينيــة حــىت اليــوم، فهــل حنكــم علــى النــوااي أم 
النتائــج؟. ومبــا أن السياســة كمــا يعّرفهــا الساســة أنفســهم “ فــّن املمكــن، 
وفــن املراوغــة” وأّن السياســة ال تعــرف األخــاق. فكيــف للديــن أن 

نقحمــه يف ذلــك املســتنقع اآلســن ؟!.
يبقــى الســؤال الكبــري: ملــاذا حتتضــن بريطانيــا وأغلــب دول الغــرب كّل 
وملــاذا  الديــي” ؟.  السياســي “  اخلطــاب  املتطرفــن أصحــاب  الغــاة 
عــاش اخلميــي يف منــزل اتبــع للمخابــرات األمريكيــة يف إحــدى ضواحــي 
قاســم  والعــراق  ســورية  أطفــال  قاتــل  تصــف  محــاس  وهاهــي  ابريــس؟ 
آخــر  وجــه  إاّل  السياســي  اإلســام  فهــل  القــدس،  بشــهيد  ســليماين 

لاســتبداد؟.

ياسر الحسيني 

 المتطفلون على السياسة
باسم الدين والثورة السورية

كاتب سوري

تشــهد حمافظــة إدلــب أزمــة ســكن خانقــة، وخاصــة مــع وجــود آالف النازحــن يف 
املنطقــة، إىل جانــب أجــور املنــازل املرتفعــة، واكتظــاظ املخيمــات العشــوائية الــي 
تفتقر ألدىن مقومات احلياة، ما دفع الكثري من األســر النازحة للســكن يف بيوت 
غــري جمهــزة بســبب الفقــر والرغبــة ابحلصــول علــى مــأوى، والتخلــص مــن االزدحــام 
الســكاين واســتغال أصحــاب املنــازل املؤجــرة، رغــم املخاطــر وإمكانيــة ســقوط 

األطفــال مــن النوافــذ والشــرفات الغــري مكتملــة البنــاء.
ســعيد ديــب)49 عامــاً( نــزح مــن مدينــة ســراقب بدايــة عــام 2020، وجلــأ للعيــش 
يف أحــد املخيمــات الواقعــة يف مدينــة ســرمدا، ولكــن بعــد املعــاانة مــن حيــاة اخليــام، 
وغــرق خيمتــه مبيــاه األمطــار، انتقــل للســكن إىل منــزل غــري جمهــز وعــن ســبب ذلــك 
يقــول: “الّســكن يف خيمــٍة ال متنــع عــن ســاكنها بــرد الشــتاء الصعــب جــداً، ويف 
ظــلِّ عــدم االهتمــام ابملخيمــات وســوء اإلدارة، فضَّلــت الســكن يف هــذا املنــزل 
غــري املكســي الــذي يفتقــر لوجــود األبــواب والنوافــذ، وحيــوي شــرفة غــري مســورة مل 
يكتمــل أتهيلهــا، ولكــن ليــس لــدي القــدرة علــى ترميــم البيــت أو اســتئجار منــزل 

آخــر .”
ال يبــدو النــازح مجــال القشــاش)36 عامــاً( أفضــل حــااًل، حيــث يعيــش مــع أســرته 
املكونــة مــن زوجتــه ومخســة أطفــال، إضافــة إىل والــده ووالدتــه وشــقيقه، يف “شــبه 
منــزل” يف مدينــة أرحيــا، بعــد أن دمرتــه آلــة احلــرب، فاجلــدران متصدعــة، والســقف 
أعيتــه التشــققات، متســك هبــا قضبــان حديديــة منعتهــا مــن الســقوط لفــرتة مــن 
الزمــن، يصــف حالــه ابلقــول: “بــن ليلــة وضحاهــا وجــدان أنفســنا أمــام حقيقــة 
مريــرة وهــي النــزوح والتشــريد، ليصبــح احلصــول علــى منــزل هــو صــراع احليــاة ابلنســبة 

إلينــا يف بلــد فقــد األمــن واألمــان .”
يتابــع القشــاش: “املنــزل يشــكل خطــراً علــى حيــاة أوالدي، لكــن الفقــر وعــدم 
قــدريت علــى الســكن يف بيــوت عاديــة، دفعــي إىل ذلــك، وأمتــى أن يكــون نزوحنــا 

مؤقتــاً، وأن نعــود إىل منازلنــا قريبــاً .”
كذلــك عائلــة يوســف التنــاري)60 عامــاً(  خرجــوا مــن مدينــة معــرة النعمــان قبــل 
عــدة أايم مــن دخــول قــوات األســد إليهــا، وقصــدوا مدينــة حــارم، وهنــاك مكثــوا 
يف منــزل أحــد األقــارب بشــكل مؤقــت، ولكــن عجــز األب عــن إجيــاد مــأوى آمــن 
للعائلــة دفعــه لإلقامــة يف مبــى غــري جمهــز أبي خدمــات تذكــر؛ فــا خــزان للمــاء 
وال محــام وال كهــرابء، حــىت األرض حباجــة لتســوية حــىت يتمكــن مــع أســرته مــن 
اجللــوس أو النــوم، وعــن ذلــك يتحــدث إلشــراق بقولــه: “محلنــا يف رحلــة النــزوح 
بعضــاً مــن أاثث املنــزل إىل مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل، حيــث بقينــا ملــدة عشــرة 
مــن أجــل اســتئجاره بســبب االكتظــاظ  مــن إجيــاد منــزل  أايم دون أن نتمكــن 
الســكاين يف املنطقــة، لذلــك وجــدت يف إحــدى الشــقق غــري اجملهــزة يف مدينــة 
حــارم مــكاانً مؤقتــاً نــؤوي إليــه بعــد قيامــي بوضــع بعــض التجهيــزات البســيطة مــن 

أجــل املعيشــة.”
يبــن التنــاري أنــه وضــع أبــواب خشــبية رخيصــة الثمــن ومت تغليفهــا ابلنايلــون ملنــع 
تســرب اهلــواء، يف حــن مت إغــاق النوافــذ ابألغطيــة ملنــع تســرب اهلــواء، إىل جانــب 
جتهيــز احلمــام ومتديــد شــبكة صــرف صحــي لــدورة امليــاه مــن النــوع الــرديء وكذلــك 

بعــض أســاك الكهــرابء.
زوجــة التنــاري تشــري إىل أن العيــش يف الشــقق غــري اجملهــزة صعــب للغايــة، ألهنــا 

تفتقــر ألدىن مقومــات املعيشــة، وال متنــع دخــول األمطــار أو تســرب اهلــواء البــارد، 
ولكنهــا يف هــذه األايم تعتــربه أفضــل مــن حيــاة اخليــام، أو دفــع مئــات الــدوالرات 

كبــدل إلجيــار منــزل جمهــز “حبســب تعبريهــا” 
الطفلة ران احلســن تبلغ من العمر ســنتن، ســقطت من شــرفة الطابق األول جراء 
ســكن أســرهتا يف منــزل غــري جمهــز وعــن ذلــك تتحــدث والدهتــا ابلقــول: “نزحنــا 
مــن بلــدة كفرنبــودة بريــف محــاة إىل مدينــة إدلــب، واضطــرران للســكن يف شــقة غــري 
جمهــزة، وكانــت النتيجــة أن ران وهــي أصغــر أوالدي، ســقطت مــن الشــرفة ألهنــا 
غري مســورة، وكادت تفقد حياهتا نتيجة جرح يف رأســها وكســر يف يدها اليســرى، 
حيــث بقيــت يف املشــفى ملــدة عشــرة أايم ملراقبــة حالتهــا الصحيــة، ومــا تــزال تعــاين 

مــن األوجــاع حــىت اليــوم  .”
جلــأت بعــض العائــات النازحــة إىل أنقــاض املــدارس املدمــرة، واختــذت مــن بقــااي 
جدراهنــا مــأوى هلــم. أم عبــد القــادر)44 عامــاً( مــن بلــدة جرجنــاز، تعيــش مــع 
أوالدهــا وثاثــة مــن أحفادهــا األيتــام يف مدرســة مدمــرة مبدينــة بنــش وعــن معاانهتــا 
تتحــدث إلشــراق بقوهلــا: “ نزحنــا منــذ أكثــر مــن ســنتن مــن بيوتنــا إىل املخيمــات 
ونتيجــة العواصــف جلــأان إىل هــذه املدرســة، رغــم أهنــا مدمــرة جزئيــاً وغــري صاحلــة 

للســكن، ونعيــش علــى مــا يصلنــا مــن مســاعدات إنســانية .”
معــاانة كبــرية تاحــق النازحــن يف ظــل بعدهــم عــن بيوهتــم وأرزاقهــم، تضــاف إىل مــا 
مــر هبــم مــن مشــاهد القتــل وجحيــم القصــف، حيــث مل يعــد هاجــس املــوت حتــت 
القصــف والرباميــل املتفّجــرة هــي املشــكلة الوحيــدة، بــل يتعرضــون لاســتغال يف 
حبثهــم عــن مــكان آمــن يــؤوي أوالدهــم وبقــااي أحامهــم حبيــاة األمــان واالســتقرار.

سونيا العلي 

منازل غير مجهزة:
مالذ النازحين من البرد والقتل

صحافية سورية



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’



11

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir ve beraberindeki heyet, Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürü Erkan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette yapılan görüşmede Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gelecek vizyonu, siv-
il toplum kuruluşlarının eğitim ve gençlik çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 
Görüşmede ayrıca sivil toplum kuruluşlarının yürütmüş olduğu projelerin sürdürülebilirliği, 
etki alanı ve faydalılığı üzerine müzakereler gerçekleştirildi. Ziyaret iyi niyet temennileri ile 
sona erdi.

قــام رئيــس احتــاد األانضــول تورغــاي الدمــري مــع وفــد مرافــق لــه بــزايرة مديــر عــام عاقــات اجملتمــع املــدين )إركان 
كيليــش( يف مكتبــه.

وقــد مت أثنــاء االجتمــاع الــذي عقــد خــال الــزايرة ، تبــادل اآلراء حــول الرؤيــة املســتقبلية للمنظمــات غــري احلكوميــة 
يف تركيــا ، والتعليــم والعمــل الشــبايب للمنظمــات غــري احلكوميــة. كمــا دارت خــال االجتمــاع مناقشــات حــول 
اســتدامة وجمــال أتثــري وفائــدة املشــاريع الــي تنفذهــا املنظمــات غــري احلكومية.هــذا وقــد متــت الــزايرة يف أجــواء دافئــة 

مــن التمنيــات و األمنيــات . 

 Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ziyaret Edildiزيارة المديرية العامة لعالقات المجتمع المدني

Kuzey Suriye’de faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür Merkezleri’nde haftalık olarak 
düzenlenen seminer kuşağında bu hafta “Göç Sonrası Oluşan Toplumsal Sorunlar ve Ente-
grasyon” konusu ele alındı.
Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde 18 Ocak Salı günü öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak 
düzenlenen seminere Zeynep Süleyman konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde Fırat Kalkanı operasyonu sonrasından Azez ve çevre yerleşim yerlerinin yoğun 
bir şekilde göç aldığı vurgulanarak bu göçün oluşturduğu sorunlar ve entegrasyon üzerinde 
duruldu.
Seminerde ayrıca, toplumların yerinden edilmişlerle sakinleri arasındaki bütünleşmesi ve 
tarafların birbirlerini kabul etmeleri, ekonomik, kültürel ve eğitimsel entegrasyon, göç son-
rası oluşan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar, sosyal ve kalkınma entegrasyonunun 
en önemli hedefi olan sağlıklı bir topluma ulaşmak için kişilerin alması gereken görevler ve 
yapılabilecekler konuşuldu. 

نوقــش هــذا األســبوع موضــوع “املشــاكل االجتماعيــة الــي حدثــت بعــد اهلجــرة واالندمــاج” وذلــك يف النــدوة الــي 
تعقــد أســبوعياً يف مراكــز األانضــول الثقافيــة الــي تواصــل أنشــطتها يف مشــال ســوراي.

وقــد  شــارك يف هــذه النــدوة الــي نظمــت للطــاب واملعلمــن يف مركــز األانضــول الثقــايف يف اعــزاز  يــوم الثــااثء 18 
ينايــر الســيدة زينــب ســليمان ، كمتحدثــة.

وقــد مت التأكيــد يف النــدوة علــى أن اعــزاز و مــا جياورهــا مــن مســاكن حميطــة هبــا قــد اســتقبلت هجــرة مكثفــة بعــد عمليــة 
درع الفــرات ، كمــا مت تنــاول املشــاكل النامجــة عــن هــذه اهلجــرة و آليــات االندمــاج الازمــة .

كمــا مت يف النــدوة  التطــرق اىل اندمــاج اجملتمعــات مــع املهجريــن وســكاهنم وقبــول الطرفــن لبعضهــم البعــض عــرب  
التكامــل االقتصــادي والثقــايف والتعليمــي ، كمــا مت التطــرق اىل اخلطــوات الــي ميكــن اختاذهــا حلــل املشــاكل الــي حتــدث 
بعــد اهلجــرة ، و املهــام الــي جيــب علــى النــاس أن يتخذواهــا مــن أجــل الوصــول إىل جمتمــع صحــي ، و احلديــث عــن 

أهــم هــدف ميكــن ان حيقــق التكامــل االجتماعــي والتنمــوي ، ومــا جيــب فعلــه مــن اجــل حتقيــق ذلــك .

 Göç Sonrası Oluşan Toplumsal Sorunlar ve Entegrasyonالمشكالت االجتماعية المتشكلة بعد الهجرة واالندماج
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Filistin’de bulunan delegasyonu aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ve kimsesiz kişilere 
yardımlarını ulaştıran Kızılay, Gazze Aşevi ile günlük 400 aileye sıcak yemek çıkarılıyor. Ayrıca 
Gazze’nin Han Yunus ve Refah bölgelerinde belirlenen yaklaşık bin kişiye de zekat dağıtımı 
gerçekleştiriliyor.
Gazze’nin Han Yunus ve Refah bölgelerinde özellikle aralarında engelli, yaşlı, kimsesiz ve 
maddi geliri olmayan kişilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarını da ulaştıran 
Kızılay Filistin Delegasyonu, “Kudüs ve Sen Zekat Dağıtımı” kapsamında yaklaşık bin kişiye 
toplam 87 bin Dolar tutarında zekat dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay, savaş ve çatışma döne-
minde yapılan nakdi yardımlarla birlikte bölge halkına yaklaşık 100 bin Dolar maddi kaynak 
sağladı.

Çadır kentlerde ve İdlib’te dağıtımlarımıza devam ediyoruz.  bölgede çıkan fırtınalardan et-
kilenenlerin sayısı 23.176 kişiyi geçti. 2.753’ten fazla çadır ise artık kullanılamaz durumda.
Çadır kentte yaşayan mazlum kardeşlerimiz için tüm gönüllülerimize iyilik çağrısında bulunuy-
oruz.  Siz de çadır kentte yaşam mücadelesi veren yetim, dul ve öksüzlere destek olmak için 
ACIL yazıp 4025’e SMS göndererek 10TL bağışta bulunabilir ya da web sitemizden online bağış 
yapabilirsiniz.

يقــدم بيــت الشــوربة التابــع للهــال األمحــر يف غــزة مســاعداته للمحتاجــن واأليتــام  الذيــن مت حتديدهــم مــن 
خــال بعثتــه  يف فلســطن ، وذلــك علــى شــكل وجبــات ســاخنة إىل 400 أســرة يوميًــا. ابإلضافــة إىل ذلــك ، 

يتــم توزيــع الــزكاة علــى مــا يقــرب مــن ألــف شــخص يف منطقــي خــان يونــس ورفــح يف غــزة.
هــذا وقــد وزعــت بعثــة اهلــال األمحــر الفلســطيي ، الــي تقــدم أيضــا مســاعدات نقديــة للمحتاجــن- وخاصــة 
املعاقــن وكبــار الســن واأليتــام وأصحــاب الدخــل املــادي احملــدود، يف منطقــي خــان يونــس ورفــح بغــزة - الــزكاة 
مببلغ 87 ألف دوالرتشــمل حوايل ألف شــخص يف نطاق توزيع زكاة  “ أنت و القدس “. كما قدم اهلال 
األمحــر مــا يقــرب مــن 100 ألــف دوالر مــن املــوارد املاليــة ألهــايل املنطقــة ، جــاءت علــى شــكل مســاعدات 

نقديــة خــال فــرتات احلــرب والصــراع.

نواصل التوزيع  يف مدن اخليام وإدلب، حيث جتاوز عدد املتضررين من العواصف يف املنطقة 23176 شخصا . كما أن  أكثر من 
2753 خيمة مل تعد صاحلة لاستعمال

قمنا بدعوة مجيع املتطوعن من اجل اغاثة إخوتنا وأخواتنا املضطهدين الذين يعيشون يف املخيمات.وانتم ايضا  ميكنكم  التربع بـ 10 
لرية تركية عن طريق كتابة عاجل )ACIL(  وإرسال رسالة نصية قصرية إىل)4025( وذلك لدعم األيتام واألرامل الذين يكافحون 

من أجل البقاء يف املخيمات ، أو ميكنكم التربع عرب اإلنرتنت من خال موقعنا على اإلنرتنت

مطبخ الهالل األحمر يقدم وجبات شوربة لـ  400  اسرة يوميا

مساعدات إنسانية طارئة في إدلب

Kızılay Aşevi Günde 400 Aileye Yemek Veriyor

İdlib’te Acil İnsani Yardımı
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Türkiye’deki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerle irtibatı de-
vam ettiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın 184 ülkesindeki 
150 binden fazla Türkiye Mezununa yönelik; eğitim, iletişim, iş dünyası, kapasite geliştirme, 
Türkçe, buluşma toplantıları ve kurumsal görünürlük çalışmaları başta olmak üzere uzun 
soluklu projeler hayata geçiriyor. 

Covid-19 salgınını çeşitli boyutlarıyla anlamak, insanlık tarihinde ne tür değişimlere yol açabi-
leceğini öngörebilmek için Tire Kitap tarafından “Birey, Toplum ve Dünya Üzerine Etkileri 
Küresel Salgın: Covid-19” Kitabı okuyucunun istifadesine sunuldu.
2019 sonunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık yirmi günde 
Asya, Avrupa, Amerika ve diğer ülkelere yayılan Covid-19 salgını, yakın tarihin gördüğü en 
büyük küresel felaketlerden birine dönüşmüş durumda.
Salgın hastalıklar, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde insanlar, hastalıklardan 
bireysel ve toplumsal olarak etkilenmiştir. Hastalıkların kimi gelip geçmiş kimi de ağır hasar-
lar bırakarak büyük değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Tarihteki büyük kırılmalar, genel-
likle derin tesirler bırakan bu tür gelişmelerden sonra yaşanmıştır.
Salgının ortaya çıkardığı tehdit ve fırsatları değerlendirebilmek için konunun uzamlarından 
oluşan bir komisyon tarafından ele alınan makalelerden oluşan kitapta; birey, aile, sivil toplum, 
ekonomi, eğitim, uluslararası ilişkiler, yeni dünya düzeni gibi birçok alandaki etkileşimleriyle 
incelendi ve buradan hareketle bir gelecek perspektifi sunuldu.

رائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB( - الــي حتافــظ علــى التواصــل مــع الطــاب الدوليــن 
الذيــن أكملــوا تعليمهــم يف تركيــا وعــادوا إىل بلداهنــم - تنفــذ مشــاريع طويلــة األجــل ألكثــر مــن 150 ألــف خريــج 
تركــي يف 184 دولــة حــول العــامل ؛ ، خاصــة يف جمــال التعليــم ، واالتصــاالت ، وعــامل األعمــال ، وبنــاء القــدرات ، 

و اللغــة الرتكيــة  والتواصــل االجتماعــي ، وإبــراز رؤيــة الشــركات واملؤسســات .

مــن أجــل فهــم وابء Covid-19 أببعــاده املختلفــة والتنبــؤ بنــوع التغيــريات الــي قــد يســببها يف اتريــخ البشــرية ،قامــت 
مؤسســات تــريا كتــاب بتقــدمي كتــاب  “الــوابء العاملــي آاثره علــى الفــرد واجملتمــع والعــامل: Covid-19” لكــي يســتفيد 

منــه القــراء.
هــذه وقــد حتــول وابء كوفيــد 19- ، الــذي ظهــر يف مدينــة ووهــان جبمهوريــة الصــن الشــعبية هنايــة عــام 2019 وانتشــر 
يف آســيا وأورواب وأمريــكا ودول أخــرى خــال  عشــرين يوًمــا ، إىل واحــدة مــن أكــرب الكــوارث العامليــة يف التاريــخ احلديــث.

األوبئــة قدميــة قــدم اتريــخ البشــرية. ففــي كل فــرتة مــن التاريــخ ، أتثــر النــاس ابألمــراض علــى املســتوى الفــردي واالجتماعــي. 
وقد جاءت بعض األمراض وذهبت ، وأحدث بعضها تغريات وحتوالت كبرية ، وخلفت أضرارًا جســيمة. وقد حدثت 

االنقســامات الكــربى يف التاريــخ بشــكل عــام بعــد حــدوث مثــل هــذه التطــورات الــي خلفــت آاثرًا و أضــرارًا عميقــة.
يف هــذة الكتــاب - الــذي يتكــون مــن مقــاالت تناولتهــا جلنــة متخصصــة يف جمــاالت املختلفــة هلــذه  املوضــوع ، وذلــك مــن 
أجــل تقييــم التهديــدات والفــرص الــي يشــكلها الــوابء -  متــت دراســة الفــرد واألســرة واجملتمــع املــدين واالقتصــاد والتعليــم 
والعاقــات الدوليــة والنظــام العاملــي اجلديــد مــن خــال تفاعاهتــم يف العديــد مــن اجملــاالت كمــا مت تقــدمي منظــور مســتقبلي 

مــن وجهــة النظــر هــذه.

 )YTB( تجمع الخريجين تحت سقف واحد

19-Covid  الوباء العالمي: صدور كتاب

YTB Türkiye Mezunlarını Tek Çatı Altında Buluşturuyor

Küresel Salgın: Covid-19 Kitabı Çıktı 
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ــاً كذلــك لــن تكــون مزرعــًة حلاكــم أو عقــاراَ لــه أو  الدولــة ليســت خملوقــاً مســاواّيً وال معبــداً كهنوتّي
لعائلتــه يتصــرف فيــه تصــرف املالــك رهنــاً وبيعــاً وتبديــداً وتدمــريًا. فالدولــة كائــن مؤنســن بطبيعــة 
نشــأته وتكوينــه إذ إّن أحــد أهــم مقوماهتــا هــو البشــر الذيــن جتمعهــم أواصــر وروابــط مشــركة جتعلهم 

قادريــن وراغبــني يف احليــاة معــاً.
أمــا السياســة حبســب »ماكــس فيــرب« فهــي املشــاركة يف الســلطة والتأثــري يف توزيعهــا، والسياســة، 
كمــا يــرى أيضــًا، هــي عمــل الدولــة ومؤسســاهتا. لعــّل هــذا الــرأي ميثــل اجلانــب األهــم واألبــرز مــن 
آراء الفقهــاء واملفكريــن الذيــن نظــروا إىل السياســة بوصفهــا ممارســة إنســانية طبيعيــة ذات غــاايت 

وأهــداف حمــددة ختــدم فكــرة الدولــة وبنيتهــا املؤسســية ومهــام الســلطة الشــرعّية فيهــا.
ال جيــوز اختــزال الدولــة ابلســلطة أو املماهــاة بينهــا وبــني النظــام احلاكــم، فالســلطة ركــن مــن أركان 
الدولــة وهــي تســتمّد مشــروعيتها يف احلكــم مــن إرادة الشــعب، ولــوال وجــود الســكان واألرض ملــا 
ــا النظــام السياســي فمنظومــة  ــة واقــع جغــرايف وبشــرّي اثبــت أّم كانــت هنــاك ســلطة، مثّ إّن الدول

مؤقتــة ومتغــرية.  
لقــد طــرأ تطــّور اترخيــّي كبــري علــى مفهــوم الدولــة وعلــى عالقــة احلاكــم ابحملكــوم، فغــدت الدولــة 
احلديثــة مفهومــاً فلســفياً جمــّرداً عــن الشــخصنة، وكيــاانً اعتبــاراّيً منفصــاًل عــن ذات مــن يتــوىل مقاليــد 
الســلطة فيــه، جتّســده مؤسســات تشــريعية وقضائيــة وتنفيذيــة تتــداول قيادهتــا حكومــات مفوضــة 
ومنتخبــة مــن الشــعب، تنهــض مبهــام سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، فتضــع اخلطــط واآلليــات 

والتدابــري مبــا يضمــن محايــة األمــة وســيادهتا وتطورهــا ومنــّو مواردهــا وازدهارهــا. 
ــة برتبــة املواطنــة املتســاوية يف احلقــوق  كذلــك طــال التغيــري أفــراد الشــعب فاســتبدلوا صفــة الرعّي
والواجبــات املمنوحــة هلــم مبوجــب الدســتور والقوانــني الــي شــاركوا يف صياغــة بنودهــا وإقرارهــا 

وااللتــزام بنصوصهــا.
ابتــت الدولــة واقعــاً سياســّياً وقانونيّــاً قــد خيتلــف النظــر إليــه ابختــالف الرؤيــة الــي ينطلــق منهــا 
الفكــر السياســي والفلســفي والقانــوين واإليديولوجــي، وابلرغــم مــن تعــدد التعريفــات وتشــعبها فإننــا 
نلحــظ مــا يشــبه اإلمجــاع علــى تعريــف الدولــة مــن خــالل أركاهنــا وعناصرهــا أي الشــعب والســلطة 
واألرض، فالدولــة تنظيــم سياســي ملــزم علــى جغرافيــا معّينــة حتكمــه ســلطة حتتكــر اســتخدام اإلكــراه 

املشــروع لتنفيــذ خططهــا وبراجمهــا.
الدولــة كعالقــة  تصــّور  علــى  املنغلقــة  الســلطويّة واأليديولوجيــة  املشــاريع  لقــد دأب أصحــاب 
اجتماعيــة قهريّــة تقســم أفــراد اجملتمــع إىل طبقتــني غالبــة ومغلوبــة يســود فيهــم املســتِغلُّ »القــوّي« 
ويســتعبد املســتَغلَّ »الضعيــف«، إّن وصــول هــؤالء إىل الســلطة يعــين اهنيــار األبنيــة املؤسســية 
والنظــم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة املتحضــرة الــي متيّــز الدولــة احلديثــة، والعــودة هبــا إىل 
عصــر مــا قبــل وجــود الدولــة، أي إىل صــورة اجملتمعــات البشــرية يف أشــكاهلا السياســية البدائيــة 

األوىل القائمــة علــى العائليــة والقبليــة. 
هــل ينبغــي للسياســّي أن يكــون مفّكــراً ومنظّــراً سياســيا أو عاملــاً يف السياســة؟ ابلتأكيــد ليــس 
شــرطًا، ورمبــا علــى العكــس مــن ذلــك فقــد حتــّد القواعــد األكادمييــة والتقليديــة الصارمــة مــن قــدرة 
السياســّي علــى اإلبــداع وعلــى ابتــكار احللــول للمشــكالت اآلنيــة الــي تواجــه ميــدان ممارســته 
السياســية، غــري أن مــا ســبق لــن يعفيــه مــن ضــرورة االســتفادة واالســتعانة مبــن ميلــك الفكــر والعلــم 
واخلــربة يف العلــوم السياســية وكيفيــة إدارة شــؤون الدولــة وقضاايهــا املختلفــة، لكــن ال بــّد ملــن 
يتصــّدى للعمــل السياســي ويطمــح للوصــول إىل الســلطة يف بلــده مــن أن ميتلــك مشــروعاً ورؤاي 

ــه املختلفــة. وبرانجمــاً واضحــًا حيقــق طمــوح املواطــن، ويضمــن ممارســته حلقوقــه، ويلــي حاجات
منــذ بــدء تشــكل الوعــي السياســي واملعــريف لإلنســان حــاول الطغــاة واملتســلطون إضفــاء القدســّية 
علــى ممالكهــم، وأســبغوا علــى امللــك صفــات وخصائــص مــا فــوق بشــرية، بــل وصــل األمــر إىل 
التأبيــد والتأليــه مثّ أهنــم نقشــوا علــى عقــول العبــاد وأفئدهتــم صــورة اململكــة واملَِلــك وكأهنمــا وجهــني 

لعملــة القداســة.
إّن النظــر إىل الدولــة ابعتبارهــا كيــاانً سياســياً وقانونيــاً ممأسســًا، أنتجــه العقــل البشــرّي كصيغــة 
أمثــل لتنظيــم اجملتمعــات اإلنســانية وإدارة شــؤوهنا ومصاحلهــا، ينــزع القداســة عــن احلاكــم، ويســقط 

ــة التســلطية للدولــة الــي حــاول الطغــاة املتأهلــون تكريســها عــرب التاريــخ. الصــورة الغيبّي
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Devlet İnsanın Fikridir

Kültür Bölüm Başkanı

Devlet ne göksel bir yaratık ne de bir rahip tapınağıdır.Hükümdarın onu kendi çiftliği 
veya özel mülkü sayması caiz değildir. Sahibi ipotek, satış, dağıtma ve imha olarak 
elden çıkarır. Devlet, yetiştirilişi ve bileşiminin doğası gereği insanlaşmış bir varlıktır.
En önemli bileşenlerinden biri, onları birlikte yaşamaya muktedir ve istekli kılan ortak 
bağlar ve bağlarla birleşmiş insanlardır.
Siyasete gelince - Max Weber’e göre - iktidara katılım ve dağılımında etkidir. Siyaset, 
onun da gördüğü gibi, devletin ve kurumlarının işidir.   Belki de bu görüş, siyaseti, devlet 
fikrine, onun kurumsal yapısına ve meşru otoritenin görevlerine hizmet eden belirli 
amaç ve hedeflere sahip doğal bir insan pratiği olarak gören hukukçu ve düşünürlerin 
görüşlerinin en önemli ve öne çıkan yönünü temsil etmektedir.
Devleti otoriteye indirgemek veya onu iktidar rejimine benzetmek caiz değildir.
Otorite, devletin temel direklerinden biridir ve yönetimdeki meşruiyetini halkın 
iradesinden alır. Nüfusun ve toprağın varlığı olmadan, hiçbir otorite olmazdı. Ayrıca 
devlet sabit bir coğrafi ve beşeri gerçeklikken, siyasal sistem ise geçici ve değişen bir 
sistemdir.
Devlet kavramında ve yönetenin yönetilenle olan ilişkisinde büyük bir tarihsel gelişme 
yaşanmış; Modern devlet, kişisellikten arındırılmış felsefi bir kavram ve iktidarın dizgin-
lerini elinde tutandan ayrı bir tüzel kişilik haline geldi.
Siyasi, ekonomik ve sosyal görevleri yerine getiren, halkın delege edilmiş ve seçilm-
iş hükümetlerini dönüşümlü olarak yöneten yasama, yargı ve yürütme kurumları 
tarafından somutlaştırılır; Ülkenin kaynaklarının korunmasını, egemenliğini, gelişme-
sini, büyümesini ve refahını sağlamak için planlar, mekanizmalar ve önlemler belirler.
Değişiklik halkı da etkilemiş, bu nedenle tebaa statüsünü, anayasa ve hükümlerini 
formüle etmeye, onaylamaya ve hükümlerine bağlı kalarak katıldıkları yasalara göre 
kendilerine tanınan hak ve ödevlerde eşit vatandaşlık derecesi ile değiştirmişlerdir.
Devlet, siyasi, felsefi, hukuki ve ideolojik düşüncenin dayandığı vizyona göre farklı 
bakılabilen siyasi ve hukuki bir gerçeklik haline gelmiştir.
Tanımların çokluğuna ve karmaşıklığına rağmen, devletin sütunları ve unsurları 
aracılığıyla tanımlanması konusunda bir tür fikir birliği olduğunu görüyoruz. Devlet, 
halk, güç ve toprak demektir.
Devlet, planlarını ve programlarını uygulamak için meşru zorlama kullanımını te-
kelleştiren bir otorite tarafından yönetilen, belirli bir coğrafyaya bağlı siyasi bir orga-
nizasyondur.
Otoriter ve kapalı fikirli proje sahipleri, devleti her zaman toplumun üyelerini ege-
menler ve ezilenler olmak üzere iki sınıfa ayıran zorlayıcı bir toplumsal ilişki olarak 
tasavvur etmişlerdir.
Aralarında “güçlü” sömürücü galip gelir ve “zayıf” sömürücü köleleştirilir.
Bu kişilerin iktidara gelmesi, modern devleti karakterize eden kurumsal yapıların ve 
medeni siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerin çökmesi ve devletin varlığından önceki 
çağa dönmeleri anlamına gelmektedir.
Yani, onları aile ve kabileciliğe dayalı ilk ilkel siyasi biçimlerindeki insan toplumlarının 
imajına dönüştürmek.
Bir politikacı siyaset düşünürü ve teorisyeni mi yoksa siyaset bilimci mi olmalı?
Kesinlikle şart değil. Belki de tam tersine, katı akademik ve geleneksel kurallar, poli-
tikacının yaratıcı olma ve siyasi alanının karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözümler 
üretme yeteneğini sınırlar.
Ancak yukarıdakiler, siyaset biliminde düşünce, bilgi ve deneyime sahip olanlardan, 
devlet işlerini ve çeşitli meseleleri nasıl yöneteceklerini öğrenmekten ve onlardan 
yardım istemekten onu kurtarmaz.
Ancak siyasi eyleme karşı çıkan ve ülkesinde iktidara gelmek isteyenlerin, vatan-
daşın isteklerini yerine getiren, haklarını kullanmasını sağlayan ve çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayan açık bir proje, vizyon ve programa sahip olmaları gerekir.
İnsanda siyasi ve bilişsel farkındalığın oluşmaya başladığı andan itibaren tiranlar ve 
tiranlar krallıklarına kutsallık bahşetmeye çalışmışlardır.
Ve krala insanüstü nitelikler ve özellikler bahşederler. Bilakis, ebediyete ve ilahlaşma-
ya geldi... Sonra, sanki kutsallık madalyonun iki yüzü gibi, krallık ve kral imajını insan-
ların zihinlerine ve kalplerine kazıdılar.
İnsan topluluklarını organize etmek ve onların işlerini ve çıkarlarını yönetmek için opti-
mal bir formül olarak insan zihni tarafından üretilen kurumsallaşmış bir siyasi ve yasal 
varlık olarak devlet görüşü.
Kutsallığın hükümdarını soyar ve tanrılaştırılmış tiranların tarih boyunca sürdürmeye 
çalıştıkları metafizik, otoriter devlet imajını düşürür.
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حـــني ســـرقُت مخـــس لـــريات من جيـــب أيب وبعـــد أن صرفتها أحسســـُت أبّنين ارتكبـــُت خطأًّ 

عظيمـــًا، كانـــت مشـــاعر اخلـــوف قاســـية ألنـــين مل أفعلها مـــن قبل ومل أَر نفســـي مكشـــوفاً من 

الداخـــل إاّل حينهـــا، وكّلمـــا نظـــر والـــدي يف عيـــينَّ كنـــُت أقول يف نفســـي سيســـألين اآلن عن 

اخلمـــس لريات. 

كان والـــدي يضـــع نقـــوده يف جيـــب بنطالـــه ألنـــه مل يكـــن ميلـــك حمفظـــة وال أعـــرف الســـبب 

ففـــي جيـــب القميـــص بطاقته الشـــخصية ورخصة القيادة، ويف جيب البنطـــال نقوده الورقية، 

مل تكـــن لديـــه بطاقـــة بنكيـــة وال بطاقـــة ضمـــان صّحـــي أو ماســـر، ويف كلِّ حياتـــه ذهـــب مرة 

واحـــدة للطبيـــب ومـــات هنـــاك. حـــني ســـرقُت اخلمـــس لـــريات مـــن جيبـــه كانـــت ثقافي عن 

الســـرقة بدائيـــة وحمصورة فقـــط ابلنقود، وكنت أمسع أحياانً أن اجملوهرات أيضاً ُتســـرق، كنُت 

صغـــريًا علـــى فهـــم العـــامل يف الثامنـــة مـــن عمري وبعـــد أايم مـــن حادثة اخلمس لـــريات أعطاين 

ـــي عشـــرة لـــريات فركضـــُت إىل البيـــت وقلـــُت ألمـــي أبنـــين عثـــرت على مخس لـــريات يف  عمِّ

املمر، أّمي ســـألت أيب لكن أيب مل يبِد أّي اهتمام وكأنه مل بفقد شـــيء فذهبُت إليه وســـألته:

- هل هذه اخلمس لريات لك 

- فأجابين بال   

وهكـــذا عّذبـــين أيب مّرتـــني ويف يـــوم وفاتـــه وبعـــد أن غـــادر اجلميـــع املقربة وقفـــُت وحدي، مث 

أخرجـــُت مخـــس لـــريات مـــن جيـــي وأحرقتها فـــوق قـــربه وأان أخاطبه:

-  هذه لك لقد سرقتها من جيبك ملاذا مل أتخذها ميّن يوم سألتك عنها.

ومضيت.

كنـــُت طفـــاًل يومهـــا مل أكـــن أعـــرف أّن األوطـــان أيضـــاً ُتســـرق، والثـــورات ُتســـرق، والنفـــط 

ُيســـرق، واملناصب ُتســـرق، وكرسي الرائســـة والبنون أيضاً ُيسرقون، والنساء والتاريخ واهلوية 

واألشـــجار واجلـــرَّارات الزراعيـــة وأاثث البيـــوت واألبـــواب واملصابيح والبـــالط وكلُّ ما حولنا 

ُيســـرق، لكـــن هنـــاك شـــيْء واحـــد يســـتحيل ســـرقته وهـــو اإلميـــان الداخلـــي أبننـــا أصحـــاب 

األرض والثـــورة وأبننـــا عائـــدون يف هيئـــة أطفالنا. 

سألتين ذات يوم سّيدة:

- هل هذه ثورتكم؟ 

أجبتهـــا بنعـــم ولكّنهـــم ســـرقوها، وهـــا هم حيرقون هبا متامـــاً كما احرقت اخلمـــس لريات فوق 

قرب أيب.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

السرقة من األب

عبد الكريم عمرين

من دفاتر الحرب

فنان وكاتب سوري

طارق.. اي طارق. فادي.. اي فادي.

جيلــس فــادي علــى الشــرفة بعــد أن تنــاول إفطــاره ودواءه، شــرفة البيــت الــي أتوي نزوحنــا، 

شــرفة تظللهــا شــجرة زنزخلــت ضخمــة.

جيلــس فــادي يف الشــرفة املدججــة ابحلديــد، هــي املــكان الوحيــد الــذي يتواصــل فيــه فــادي 

مــع العــامل، يراقــب الســيارات الذاهبــة واآليبــة مــن غبــش عينيــه، ويصغــي ابهتمــام إىل ضجيــج 

الشــارع، متــر ســيارات اإلســعاف بصــوت بوقهــا املميــز فيصيــح: ميّــت، مريــض، حــادث، 

امــرأة ســتلد.

تقف سيارة مجع القمامة لتجمع فضالت الناس فيصرخ بوجهها:

- أتخرمت كثرياً اليوم. 

ترتطم احلاوية ابلرصيف

- إيييه مهلكم. كسَّرمت الرصيف اي أغبياء.

أمــام الشــرفة بقاليــة متواضعــة، جدراهنــا وســقفها مــن صفيــح افتتحهــا طــارق النــازح مــن حــي 

اخلالديــة. يتأخــر طــارق أحيــاانً بفتــح دكانــه ألن ضغــط الــدم ينهكــه رغــم أنــه مل يتجــاوز الثالثــني 

مــن العمــر، ضغــط الــدم جــاء مــن ضغــط القبــور علــى بعــض أحبتــه وضغــط الزنــزاانت علــى 

بعضهــم اآلخــر. 

يهتــف فــادي ملوحــًا بيــده: طــارق.. اي طــارق. لكــن طــارق ال يســمعه فهــو مشــغول بدكانــه 

اترة، واترة يضــرب أمخاســه أبسداســه ممعنــاً التفكــري ابهلجــرة واللجــوء.

- طارق.. اي طارق، يهتف فادي متلعثماً.

أحيــاانً طــارق يــرّد فريقــص فــادي فرحــًا، طــارق ال يفهــم مــا يقولــه فــادي بعــد ذلــك لكنــه كآلــة 

التســجيل يعيــد كل يــوم بصــوت مكــدود ذات العبــارات:

- كيف حالك فادي؟ تناولت فطورك اليوم؟ شافاك هللا وعافاك.

ينســل طــارق إىل دكانــه وهــو حيوقــل ويبســمل مــرددًا آيــة الكرســي خبشــوع وهــو يتأمــل ســبحته 

الســوداء يف يــده، وحيتســب الوقــت بقرقعــة حبــات الســبحة.

-طارق.. اي طارق. وطارق ال يرد.

هتــدر طائــرة حربيــة، صوهتــا خيــرق الفضــاء، يصمــت فــادي وامجــًا، بعــد قليــل ُتســمع أصــوات 

ــد فــادي مطــرق الــرأس فــوق كرســيه، جيمــع قبضتيــه إىل  القذائــف وطلقــات الشــيلكا، يتجمَّ

ــر أايم الوعــر امللتهبــة. صــدره ويتذكَّ

ينظر طارق من دكانه إىل فادي الواجم ويهتف متوددًا:

- فادي.. اي فادي. لكن فادي ال يرد.

فــادي غــارق يف تذّكــر الشــظية الــي هشــمت لــه شــريط الغنــاء الــذي حيــب ونــوابت االختــالج 

الــي دامهتــه وســط العتمــة ورائحــة البــارود، يف الوعــر املوعــور.

امنــا. فــادي ينــادي طــارق وطــارق ال يــرد، وطــارق ينــادي  هكــذا ميضــي الوقــت وتعــرب أايمنــا قدَّ

فــادي وفــادي ال يــرد...

غريقان يف جنون احلرب، خمتلجان هلول ما حيدث، معاقان بسبب اجلنون واحلقد.
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ي
م الثقاف

س
الق

يقول صوت النيل حافظ إبراهيم:
األم مدرسة إذا أعددهتا***أعددت شعًبا طيب األعراق

واألم وطن وأّمة وصانعة رجال أفذاذ خلد امسهم التاريخ...
 فهــذه والــدة اإلمــام الشــافعي الــي تولــت تربيتــه بعــد أن تُــويف والــده ورحلــت بــه مــن غــزة وهــو ابــن 
عامــني متجهــة إىل مكــة الــي كانــت حينئــٍذ موئــاًل للعلمــاء والفقهــاء، ورغــم أهنــا ال متلــك املــال الــذي 
يعينهــا علــى تعليــم ابنهــا إال اهنــا اســتطاعت بفطنتهــا إرشــاده إىل طريقــة يســتطيع احلصــول هبــا علــى 
العلــم الــذي حيصــل عليــه أوالد األغنيــاء فقالــت: اي بــين اذهــب وادخــل جملــس املعلــم أبدب وهــدوء 
فــال يشــعر بــك، واجلــس مســتمًعا. ويف ســن اخلامســة أصبــح ُيســأل ويشــرح لزمالئــه، وبعــد أن جتــاوز 
مرحلــة احلفــظ ووصــل إىل الكتابــة والتدويــن كان الفقــر عائًقــا مــرة أخــرى، وكالعــادة وجــدت األم 
بدهائهــا وحكمتهــا احلــل حيــث كانــت ختــرج إىل ديــوان الــوايل لتجمــع األوراق الــي كتــب علــى أحــد 
وجهيهــا ليكتــب هــو علــى الوجــه اآلخــر، وتذهــب إىل مذابــح اإلبــل لتأخــذ عظــام الكتــف وجتففهــا 
ليكتــب عليهــا ابنهــا، وكانــت نتيجــة كل هــذا الســعي واجلــد شــاعراً وإمامــاً، وحجــة يف النحــو والبالغــة 
واحلديــث والفقــه، وكان مــن طالبــه أئمــة أشــهرهم أمحــد بــن حنبــل الــذي نشــأ يتيًمــا وتولــت تربيتــه 
أمــه الــي كانــت لــه نعــم القــدوة واملرشــد، حيــث كانــت تقــوم الليــل وتوضئــه وتذهــب بــه إىل املســجد 
وتنتظــره حــى ينتهــي، وعملــت علــى حتفيظــه القــرآن، وعندمــا بلــغ السادســة عشــرة مــن عمــره شــجعته 
علــى الســفر لطلــب العلــم، فانطلــق اإلمــام أمحــد مــن بغــداد إىل الكوفــة والبصــرة والشــام ومكــة 
ــا، وكانــت حلقــات دروســه مكتظــة بطــالب العلــم، وقــد ختــّرج علــى يــده  واملدينــة ينهــل علًمــا وفقًه
كثــري مــن األئمــة منهــم اإلمــام البخــاري ذلــك الطفــل اليتيــم الضريــر الــذي رحلــت بــه أمــه مــن خبــارى 
إىل مكــة، وتركتــه هنــاك ليتلّقــى علــوم احلديــث والفقــه، ليصبــح حممــًدا عاّلمــة وعالمــة يف علــوم الفقــه 

واحلديــث. 
وهــذه والــدة ســفيان الثــوري الــذي أحــب أن يفــرّغ نفســه للعلــم فكانــت أمــه الناصــح والراشــد واملــورد 
للــرزق والعيــش الكــرمي. قالــت لــه: »اي بــين اطلــب العلــم وأان أكفيــك مبغــزيل، وإذا كتبــت عشــرة 
أحــرف فانظــر هــل تــرى يف نفســك زايدة يف خشــيتك وحلمــك ووقــارك، فــإن مل تــر ذلــك فاعلــم أهنــا 

تضــرك وال تنفعــك«.
وتلــك والــدة حممــد الفاتــح الــي كانــت تصطحبــه كل يــوم إىل أســوار القســطنطينية وتقــول:« أنــت مــن 
ســيفتح هــذه االســوار! وعندمــا كان يســأهلا: كيــف لطفــل مثلــي أن يفتــح مدينــة كبــرية كهــذه؟ كانــت 

تقــول: ابلقــرآن والســلطان وحــب النــاس.
وألن األمومــة ثقافــة ولغــة واحــدة يف كل اجملتمعــات فالطفــل الــذي نعتــه معلمــه ابلغــي وجــاء ألمــه 
برســالة قامــت إبخفائهــا وقالــت لــه: يقولــون إنــك عبقــري وليــس لديهــم معلمــون أكفــاء لتعليمــك 
لــذا اي ولــدي أان مــن ســيتوىل تعليمــك إىل أن كــرب وأصبــح املخــرع العظيــم »أديســون« الــذي ننعــم 
بفضــل اخراعاتــه إىل يومنــا هــذا... وبعــد وفــاة أمــه وجــد يف خزانتهــا رســالة املدرســة وقــد جــاء فيهــا: 
»ابنــك ضعيــف الفهــم ولــن نســمح لــه أبن يكمــل تعليمــه يف هــذه املدرســة« تلــك األم الــي حّولــت 
مصــري ابنهــا مــن فاشــل إىل خمــرع يشــهد العــامل علــى عبقريتــه، وكانــت لــه كمــا وصفهــا حافــظ إبراهيــم:

 األم أستاذ األساتذة األوىل**** شغلت مآثرهم مدى اآلفاق
أمــا بنيامــني كارســون الــذي تدهــورت حالتــه النفســية واألكادمييــة بعــد انفصــال والديــه حيــث رفضــت 
والدتــه التخلــي عــن طفليهــا، وبســبب فقرهــا املــادي واألكادميــي اضطــرت للعمــل كخادمــة مــن أجــل 
تعليــم ابنيهــا، إال أن الفاقــة وعــدم االســتقرار األســري أثــر ســلًبا عليــه فأصبــح عدوانيًــا وكســواًل، 
وأخــذ زمــالؤه ومعلمــوه ينعتونــه ابلفاشــل والغــي، فســخطت والدتــه وانتفضــت لفورهــا إلمياهنــا بذكائــه 
وقدراتــه، وألزمتــه بقــراءة كتابــني أســبوعيا وحرمتــه مــن اللعــب، وراقبــت كل الربامــج الــي يشــاهدها 
حــى أصبــح أشــهر جراحــي األعصــاب يف العــامل، وجنحــت بقواعدهــا املاســية يف تغيــري حيــاة ابنهــا 
إىل النقيــض، حيــث كان لــه الســبق يف إجــراء عمليــات ألجّنــة داخــل الرحــم واختــري مــن ضمــن 89 
شــخصية أســطورية يف العــامل، ومنحــه الرئيــس األمريكــي وســام احلريــة، مث دخــل احلقــل السياســي 

وأصبــح وزيــًرا لإلســكان والتنميــة. 
ومارتــن لوثــر كنــك الــذي كانــت أمــه داعمــة لــه حــى أصبــح زعيًمــا قــاد ثــورة ضــد التمييــز العنصــري 

وأصبحــت مســريته منهاًجــا يســري عليــه كل مــن يطلــب احلريــة.
ولكن...مــى ســتنصرف بناتنــا يف ســن مــا قبــل الــزواج عــن االهتمــام ابلقشــور إىل االهتمــام إبنشــاء 

جيــل نعتــز بــه وعقــوٍل نفخــر هبــا، وهنــٍج يكــون منهًجــا لألجيــال القادمــة؟
مى ستتقن فن صناعة اإلنسان؟

مى ستتجاوز األمومة حدود تلبية احلاجات البيولوجية؟
مــى ســنؤمن أبن األمومــة ليســت والدة فقــط؟ وأبهنــا الرعايــة واالهتمــام واإلميــان بقــدرات األبنــاء 

وتوجيههــم إىل الطريــق الصحيــح.

رنا الجابي

كاتبة سورية

األم أّمة

شذى برو

لو كنت هي

شاعرة سورية

ماذا كان جيري لو كنت أان هي 

وكنت يل

بصوتك، بفرح الدنيا

تغمرين بعطر الغيمة الراقصة 

تداعب جنومي املبعثرة بغيابك

ماذا كان جيري 

لوكنت أان .. هي

ألتيتك بعبق الصباحات كلها

ولثمتها على وجنتيك

وحضرت لك قهوة املساء 

وغرست لك شغفي

وردة على العشاء

ولن أنسى أن أوقد روحي 

مشعة تزين طاولتك 

ماذا كان جيري لو كنت ..حبيبتك

آه لو كنت أان حبيبتك .. هي

لرأيت العجائب العشرين عندي

لعطرت قمصانك 

من رحيق عشقي

وحكت معطفك الشتوي

من كربيت اشتهائي لعبقك املغناطيسي

وزرعت دربك أبهداب انتظاري 

شغفًا

آه لو كنت هي

حلولت منزلنا لكوخ محام 

ترشف الغيمة منه دفئاً 

وتفرش النجمة له خمدعاً 

أه لو كانت هي أان 

ملزجت تفاصيل الثواين 

بطهر أانملك

وأرجعت عصر الطفولة فيك

وخلقت موسم الرجولة منك 

واعتصمت بك ومن أجلك 

فأنت تكفيين

وتشبع اتريخ فصويل

آه لو كنت يل 

حلولت نفسي حلورية 

حى لو احرقت 

ومل أتكرر

ألعود إليك يكفيين شعوري

ولو للحظات 

أنك ملكي أان.



17

إحــدى  إىل  الســباعي  غســان  الفنــان  ينتمــي 
أعــرق عائــالت مدينــة محــص )آل الســباعي( 
وهــي مــن العائــالت الــي قدمــت العديــد مــن 
مــن  وغريهــا  واألدب  والفــن  الفكــر  رجــاالت 
العريــق.  اجملــاالت خــالل اتريــخ مدينــة محــص 
نشــأ الفنــان غســان الســباعي يف مدينــة محــص 
وتعلــم يف مدارســها، مث غادرهــا لدراســة الفنــون 
اجلميلــة يف جامعــة اإلســكندرية -مصــر )قســم 
 1964 عــام  منهــا  وختــرج  الزيــي(  التصويــر 
إال أن حبــه وشــغفه ابلفــن دفعــه للســفر اثنيــة 
لدراســة احلفــر يف املدرســة الوطنيــة العليــا للفنــون 
يف ابريــس عــام 1974. عمــل حــني عودتــه إىل 
الوطــن مدّرســا يف كليــة الفنــون اجلميلة-جامعــة 
ــا. دمشق-قســم احلفــر حــى أواخــر أايمــه تقريب

أســلوبية  لنفســه  خيــط  أن  الســباعي  اســتطاع 
التعبرييــة  الواقعيــة  بــني  فيهــا  مــزج  خاصــة 
والتجريــد مقدمــا لوحــة تــدل علــى حرفتــه العاليــة 
وقدرتــه علــى تطويــع املتضــادات وخلــق انســجام 
لــوين صعــب التحقيــق يف العمــل. متتــزج تكويناتــه وشــخوصه الغريبــة حبالــة إنســانية مفعمــة ابحلــب واهلــدوء 
والتجلــي وتنقــل لوحاتــه مشــاهدها إىل عــوامل غنيــة ابحليــاة والوجــد والصفــاء والتأمــل. تــكاد أعمالــه ختلــو 
مــن األلــوان الضاربــة القويــة رغــم غناهــا بتنــوع لــوين كبــري بــني احلــار والبــارد إال أنــه يهذهبــا فــال شــطحات 

وال انفعــاالت غــري متجانســة أو مدروســة.
كان لغســان الســباعي حضور قوّي يف الوســط الثقايف والتشــكيلي حماضراً وانقداً وابحثاً ومدرســاً يف كلية 
الفنــون اجلميلــة، حيــث شــارك يف عــدد كبــري مــن املعــارض الفرديــة واجلماعيــة داخــل الوطــن وخارجــه فضــاًل 
عــن مســامهاته القيمــة يف عــدد مــن الدراســات النقديــة واحملاضــرات التعليميــة يف جمــال الفــن التشــكيلي. 
انتمــى الســباعي إىل جيــل التشــكيليني األوائــل الذيــن عملــوا جبهودهــم الكبــرية علــى وضــع أســس ومبــادئ 
للحركــة التشــكيلية الســورية وإغنائهــا أبعماهلــم وجتارهبــم العميقــة املتنوعــة. كان الفــن دائمــاً رســالة إنســانية 

لــدى الســباعي وفكــره حيــث ردد دائمــا “الفــن هــو طريقــي للهــدوء والســالم واجلمــال”.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

غسان السباعي )1939-2015(

الي نجيب كيَّ

 الزهور
ُ

اف نحن وسيَّ

شاعر وكاتب سوري

كســحاْب! كلُّهــم  األحبــُة  رحــَل 

أاتهــُم الزهــوِر  ســيَّاُف  املــوُت 

إثــره يف  واحــداً  يــوم  كل  يف 

رحلــوا...! وكيــف؟! وكــم ســؤاٍل جــارٍح

أراهــُم الزُّجــاِج  مثــُل  بيننــا  مــا 

رمبــا شــفيٌف،  شــيٌء  بيننــا  مــا 

ُســكٍَّر مــن  قامــًة  اي  أيب  هــذا 

وأماَمــُه خلَفــُه  املَهابــُة  متشــي 

صابــٍر بوجــٍه  والــديت  هاتيــَك 

تـَبُــْح مل  املَدامــِع  مناديــِل  لســوى 

حوهَلــا جنــٍم  ألــُف  زوجــي  هاتيــَك 

بلهفــٍة الــرَّابُب  ســار  خلَفهــا  كــم 

أمريُهــْم األصدقــاِء  خــرُي  وهنــاك 

شــخِصِه يف  عــْت  مجُِّ اللطافــِة  كلُّ 

ليتهــْم اي  هلــْم،  أرنــو  كــم  ُه  رابَّ

لوَّحــوا قــد  أبكفهــم  ليتهــم  اي 

ظامــٌئ فــإين  أعينهــم،  برمــوش 

َحَكْمتـَنَــا الفظيــِع  ابملــوِت  ُه  رابَّ

أرواُحنــا لنــا،  ليســت  أجســاُمنا 

ثيابنــا مجيــِل  علــى  العطــوُر  حــى 

وفوقَــُه للقلــوب،  كجســٍر  كانــت 

حتتنــا مــن  ســتختفي  الــدروُب  حــى 

لعــامٍل؟ اجملــيِء  معــى  مــا  ُه..  رابَّ

كلِّهــا العمائــر  خلــف  مــن  لــكأنَّ 

صائــٌح: اخلالئــِق  خلــف  مــن  لــكأنَّ 

وكلُّنــا ابلنهــار،  يعبــُث  الليــُل 

هنــا هــا  جحيــٌم  لنــا  اجلحيــم  قبــَل 

دموُعنــا الشــفاه  ابتســاماِت  قبــَل 

عمــُران يســاوي  ال  لقــرٍش  نصــٌف 

غرفــي حتاصــر  آهــايت  ُه..  رابَّ

األبــواْب علــى  علَّقــين  واحلــزُن 

أعنــاْب! وال  أزهــارًا،  يُبــِق  مل 

ابلنــاْب! ضاحــكاً  آخــَر  يصطــاد 

جــواْب! بغــري  حاصــرين  كاحلبــل 

ُعبــاْب فــوَق  كالرَّســم  أو  كالظــل 

ِحجــاْب وخــفَّ  قـَُربــوا،  حلظــٍة  يف 

كاملِــزراْب ابخلــري  دافقــاً  اي 

األطيــاْب تتعطَـّـر  وبِطْيبِــِه 

عــذاْب هنــَر  الصَّــدر  وراَء  خُتفــي 

ْب الغــالَّ وبقهرِهــا  بشــجوهنا، 

تــراْب! وابَس  خطوهَتــا،  شــمَّ  كــم 

رابْب! حلــُن  اإليقــاَع  يضبِــَط  كــي 

غــاْب مــا  ضــوؤُه  احملبــِة  بــدُر 

إهــاْب رقيــِق  يف  العطــااي  كلُّ 

ْب الــواثَّ بشــوقَي  يشــعرون..  يب 

مرًة-برقــاْب أومأوا-لــو  أو 

ذاْب! صــدرَي..  ذاَب  انرْي كآٍب، 

بضبــاْب! كفراشــٍة  أعمــاُران 

الســرداْب! يف  ســتضيُع  الــرؤى  حــى 

اجلــذَّاْب! نســيِمها  بعــَد   ، ســتجفُّ

لألحبــاْب احللــُو  احلنــنُي  َعبـَــَر 

كــذابْب! مآلُــُه  الــكالُم  حــى 

صــواْب! واتَه  بــه،  الظُّنــوُن  تلهــو 

خــراْب! فيلســوُف  يضحــُك  قــام  قــد 

إعــراْب! بــال  معــى..  بــال  أنتــْم 

كالــدوالْب! العيــش  يف  متدحــرٌج 

غــراْب! صــوُت  طــال  املُغــينِّ  قبــل 

يبــاْب! أبلــف  ُملئــْت  أرواُحنــا 

ثــواْب؟! يفيــد  وهــل  العقــاُب؟  َفِلــَم 

غيــاْب. بنــاِي  رتَّلــين  واحلــزُن 
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اليــوم تدعــوين غريــزة البقــاء حلفــل تنكــري فتجدهــا تتنكــر بقنــاع الســندريا 
بينمــا أتنكــر أان بقنــاع الامبــاالة لنجــد بعضنــا البعــض يف دوامــة بعيــدة 
أتقــن دوري والهــي تســتطيع أن  فــا أان  يــدور حولنــا  البعــد عمــا  كل 

تكــون أمــرية.
ــح للطــرف  مل تكــن كفــة امليــزان عادلــة هــذه املــرة أيضــاً اســتطاعت ان ترجِّ

اآلخــر حقــه املزيــف.
للعــدد عشــرة كان جــدي  وبــذا أســتقبل خــذالين بكامــل أانقــي وأعــد 
يقــول إن مل تتمالكــوا أنفســكم يومــاً مــن الغضــب فقــط عــدوا للرقــم عشــرة 

وستتاشــى كل األدخنــة اخلارجــة مــن آذانكــم.
هــا أان اي جــدي أعــد وأعــد حــىت وصلــت للرقــم ألــف ومازالــت نــريان قلــي 

حتــرتق وكأهنــا غــاابت مشــتعلة تــزداد ابزدايد كل شــهيق وزفــري.
جمــاراة  يف  اهلــوس  نكــران  أســتطع  ومل  بشــيء  النصيحــة  تلــك  جتــدي  مل 

نفســي،
الليلــة الســابقة مل أعتــد عليهــا والــي قبلهــا كــذا واليــوم بطولــه وعرضــه مل أعتــد 

عليــه وكل احليــوات الــي مــرَّت يب كذلــك مل نعتــد علــى بعضنــا البعــض.
مــي وتنقــره فيشــتد  الوجــع  لتوقــظ  العصافــري انفــذيت  الصبــاح تطــرق  يف 
عــوده بعــد حمــاواليت الكثــرية ببــرته طــوال الليــل ويف الظهــرية ميــر شــبحك مــن 

أمامــي أركــن حواســي جانبــاً لئــا تاحقــك حنــو آالم أخــرى.

أان اليوم القرب اجلميل
الذي قرر أن يعفو عن سيئايت 

ويغفر ذنب بياض روحي 
ويضم برضًى 

بقااي رفات قلي
املتشظِّية بعد االحرتاق...!!

وعندما حلَّ الصباح 
كانت املقربة فارغة 

!!... إال ميِّ
اِلتحف األموات أكفاهنم 

ومحلتهم قبورهم جزعا
حتت جنح الظام 

أخذهتم بعيداً 
عن صرير أرجوحة للموت

تصفعها الريح بشدٍَّة 
َفعكَّرت صفو رقادهم 
وأقضت مضاجعهم 
بضجيجها املستفز 
 الذي يصمُّ اآلذان

يف املســاء أتعشــى صوتــك تنهيــدة فيــزداد اللهــب املنســي بركــن عميــق 
ين كعبــد يف  مــن قلــي، قلــي آه منــه هــذا القلــب عضلــة حبجــم اليــد يســريُّ
اجتاهــات البوصلــة كلهــا وينســى اجتاهــك وحــدك، هــذا االجتــاه احلاضــر 

الغائــب يف مــآل يوميــايت.
عنــد الليــل أجلــس متخمــة منــك وبــك فأحــاول إخراجــك دون جــدوى، 
هــذا حــايل مــع األايم ومــع األوهــام الــي ختصــك، هــذا حــايل أيهــا الظــل 
املرافــق لثبــاٍت هــو نفســه اتئــه كطفــل منســي بــن أقــدام املــارة وســط 

االزدحــام.
كيــف يل أن أذكــر هــذا وذاك وتلــك وأولئــك يف ذات احلــن أنســى 
نفســي بــن كل اجلمــوع، هــل تفســر يل هــذا التناســي املقصــود للهــروب 

مــن حبــر غرقتــه يف عينيــك؟
ال حتــاول صــب زيــت كلماتــك علــى انر قلــي يكفيــي الســؤال املــدوي 
علــى شــفي ويكفيــي كــذا صــدى وعــود كثــرية حلمــت هبــا يف ذواكــر 

عقلــي الباطــن ليذكــرين بــه يف دقــة كل عقــرب ســاعة تصادفــي.
ال تنســى أبــداً أنــي هنــا وأن حبــاً كهــذا لــن يســامح نفســه لوجــوده الفــاين 

إن تفننــَت أكثــر يف تعذيبــه.
 إرقــْص علــى جراحــي كمــا شــئْت لكــن ال حتمــل وزر حلــم قلــي الــذي 

متســك بــك واكتشــف أخــرياً أنــك ســراب.

وهي تنوح أبنٍن ملوٍَّع
يف مدينة فارغة وموحشة 

بن جوارحي ...!!
فاشلٌة كلَّ حماواليت بعد اليوم لتجميع أجزاء لوحي كاملة!

.......
نبذتي األفراح

ورمت يب حتت خنلة بعيدة جداً 
أمل املخاض يُزهق روحي 

وال رطب.... وال مائكة..
تطمئن اجلنن اهللوع بن ضلوعي..

املرجتف تعباًّ
يف رحٍم يستهلكه املوت

قبل أن يرى النور
ليخربه أنَّ هذا احلزن 

هو بعن هللا آية
وبشارة نور 

ستجعل طفله الذي سيكرب يف املهد ينطق
يوم اجلمع العظيم 

ليقول أنه كان رسول هللا 

وحامل املسك .... والرسالة...!!
.....

أخربين قلي ضاحكاً:
صدقت الرؤية 

وعمَّا قريب .... سنعصر مخرًا
وسيكون لنا التاج والصوجلان 

فأجابت روحي بوداعٍة:
إنَّي أمحل اآلن فوق رأسي خبزاً 

ستأكل منه كلُّ طيور األرض 
» قضي األمر الذي فيه تستفتيان »

رودي سليمان

كاتبة وشاعرة سورية

غريزة البقاء

افتخار هديب

كاتبة وشاعرة سورية

الغفران

م المرأة
س

ق
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ت
تقارير وتحقيقا

شــهدت منطقــة مشــال غــرب ســورية وخميمــات النازحــن فيهــا خــال 
الفــرتة املمتــدة مــن منتصــف الشــهر األول مــن هــذا العــام وحــىت هنايــة 
الشــهر تقريًبــا موجــة صقيــع ســامهت يف تشــكل بــرك مــن اجلليــد بــن 
اخليــم، وزادت هــذه الظــروف املناخيــة القاســية  مــن مهــوم النازحــن 

وجعلتهــم عرضــة ملزيــد مــن املعــاانة.
الكتلــة اهلوائيــة القطبيــة شــديدة الــربودة تعمقــت  يف أجــواء إدلــب 
وتوســعت حنــو عفريــن ومشلــت منطقــة البــاب أيًضــا، ورافقهــا هطــول 
مطــري وزخــات ثلجيــة جتمعــت علــى األشــجار يف مظهــر مل يـُـر مثلــه 

منــذ ســنوات طويلــة .
يف إحصائيــات نشــرها الدفــاع املــدين يف العشــرين مــن الشــهر األول 
وقبــل أن تنتهــي موجــة الصقيــع قــال فيهــا أنــه رصــد تضــرر أكثــر 
مــن 291 خيمــة يف 69 خميــم نتيحــة العاصفــة الثلجيــة يف خميمــات 
الشــمال الســوري، متــّزَق الكثــري منهــا جــرّاء الثلــوج واهنــار بعضهــا 
اآلخــر علــى رؤوس ســاكنيها واألطفــال عرضــة للمــوت مــن شــدة 

الــربد.
املناشــدات إلنقــاذ املخيمــات صــدرت عــن كثــري مــن الناشــطن عــرب 
صفحاهتــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حتــت مســمى )أنقــذوا 
خميمات الشــمال الســوري ( حيث كتب حممود العلي على صفحته 
خماطًبــا إحــدى األمهــات الــي خرجــت جتمــع مــا تســتطيع مجعــه مــن 
الكرتــون والباســتيك واأللبســة الباليــة لتســتخدمه يف تدفئــة أطفاهلــا 

وهــي حتمــد هللا وتشــتكي أمرهــا إليــه:
هللا أرحــم مــن الــكل نعــم صدقــت اي أمــاه، أعانكــم هللا رمحكــم هللا 
ولطــف بكــم يف هــذا الشــتاء القــارس، إن ختلــى عنكــم البعيــد وأدار 

لكــم ظهــره القريــب هنــاك رب رحيــم لــن ينســاكم.
خال جولتنا يف أحد خميمات منطقة ســرمدا حيث كانت األمطار 
هتطــل بغــزارة تلقــى أحــد املرافقــن اتصــاالً مــن أهلــه يشــكون إليــه 
حاهلــم وبعــد أن عــاد  الشــيخ علــي أبــو أمحــد ســألناه عــن الوضــع 

فقــال: خــربوين أبن اخليمــة قــد طافــت مبــاء املطــر، عــدت للخيمــة 
وإذا هــي حبالــة يرثــى هلــا تســرب مــن هنــا وآخــر مــن هنــاك طنجــرة هلــذا 

التســرب وصحــن لــذاك، حــىت فــرغ املطبــخ مــن األواين.
ســقف   حتــت  يعيــش يف خيمــة  لنــازح  أمحــد: كيــف  أبــو  وتســاءل 
مساكتــه أقــل مــن 1 ملــم اليســمن وال يغــي مــن جــوع واليــرد بــرد 

الصيــف؟!  حــّر  وال  الشــتاء 
املطــر وتاطــم  نســمع خريــر  ليلنــا وهنــاران  وأضــاف: هكــذ منضــي 
جوانــب اخليمــة، مــن مل جيــرب النــزوح والســكن يف اخليمــة اليعــرف 
مــاذا يعانيــه النــازح هــذه األايم فمصاريــف التدفئــة ال حتتمــل وأصبــح 
وقــود املدفئــة يعــادل مصــروف األســرة، عنــدان مدفئــة تعمــل علــى 
هــذه  ظــل  يف  تركــي  لــرية   50 البرييــن  ومثــن كيــس  البرييــن  مــادة 
العاصفــة حنتــاج إىل كيســن  ممايضطــران جلمــع أكيــاس النايلــون وقطــع 
هــذا  لكــن مقابــل  قليــًا  نوفــر شــيًئا  البالــة كــي  الباســتك وثيــاب 
التوفــري يــزداد األمــر خطــورة والبــد أن تكــون متيقظًــا مــن أجــل عــدم 

اخليمــة.! احــرتاق 
تعــددت  البديــل  الوقــود  اســتخدام  عــن  الناجتــة  اإلحــرتاق  حــوادث 
وتكــررت يف أكثــر مــن منطقــة، يف عفريــن توفيــت ابنتــان وأســعفت 
أمهمــا إىل تركيــا نتيجــة حريــق املدفئــة ويف شــّلخ اجملــاورة ملدينــة إدلــب 
أســعفت عائلــة كاملــة إىل املشــفى بعــد نشــوب حريــق يف منزهلــم.!

التقينــا احلــاج حســان البالــغ مــن العمــر 75 عاًمــا يف أحــد املخيمــات 
بــرد  موجــات  مــن  يذكــره  عمــا  وســألناه  الــداان  منطقــة  مــن  القريبــة 
مشاهبة فقال: منذ ٤5 عاًما مل أر مثل ذلك املنظر يف وطي، كنت 
صغــريًا وكان عمــري يــرتاوح مابــن التاســعة واحلاديــة عشــر ) مل أعــد 
أذكــر( عندمــا اســتفقنا ذات صبــاح وكانت)الزميتــة( اجلليــد قــد غطــى 
كل شــيء وتــدىل مــن املزاريــب واألشــجار حــىت وصــل إىل األرض، 
ورغــم أنــه أحلــق أضــرارًا ابألشــجار إال أن والــدي) رمحــه هللا( قــال 
هــذه الســنة ســنة خــري،  وغــًدا يتعــوض ضــرر املوســم وفعــًا ألول مــرة 

كان ذلــك املوســم مومسًــا وفــريًا مــن الزيــت مبــا يعــدل ضعــف الســنوات 
الســابقة والاحقــة.! 

مأســاة حقيقيــة وكارثــة إنســانية بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، علــى خميمــات 
الشــمال الســوري، غرقــت وســقطت عشــرات اخليــام بفعــل األمطــار 
والثلــوج وأكثــر املخيمــات ضــررًا حــىت اآلن يف أطمــة وإعــزاز وعفريــن 
ولأســف فــإّن املنخفــض اجلــوي طويــل األمــد ممــا يزيــد مــن املعــاانة 

حيــث أن كثــريًا مــن النازحــن دون تدفئــة.!
علــى الرغــم مــن الظــروف اجلويــة مــن ثلــج وبــرد عمــدت بعــض فــرق 
التدفئــة  ومــواد  العينيــة  املســاعدات  بعــض  إىل  املتطوعــة  الشــباب 
ومســاعدة أهــل اخليــم الــي متــّزَق الكثــري منهــا جــرّاء الثلــوج وأهنــار 
بعضهــا اآلخــر علــى رؤوس ســاكنيها واألطفــال عرضــة للمــوت مــن 
شــدة الــربد، يف الصــورة إمــرأة حتــاول إزالــة الثلــوج املرتاكمــة  فــوق 

اخليمــة كــي التســقط فــوق رؤوس األطفــال:
املخيمــات  مــن  وعــدد  اجلبــل  خميــم  املدنيــن يف  والثلــوج حاصــرت 
األخــرى يف منطقــة بلبــل بريــف عفريــن مشــايل حلــب  بعــد انقطــاع 
الطريــق الواصــل إليهــا،  كمــا أدت كثافــة الثلــوج الهنيــار عــدد مــن 
اخليــام، وعملــت فــرق الدفــاع املــدين علــى جــرف الثلــوج وفتــح الطريــق 

للوصــول إىل املدنيــن وإجائهــم. 
الــي أتثــرت  الســوري  الشــمال  مــّرت علــى خميمــات  ليــايل عصيبــة 
بتســاقط الثلــوج، خيــام هتّدمــت ونــزح أهلهــا منهــا، وخيــام تضــررت 
الليــل وهــم ينفضــون عنهــا  تتهــدم لكــن ســكاهنا أمضــوا  وخيــام مل 
الثلــوج خوفًــا مــن  جتّمعــه علــى ســقف اخليمــة القماشــي، كمــا أن 
غــزارة األمطــار يف الســهول أغرقــت العديــد مــن املخيمــات األخــرى.!

الــي  األخبــار  مــن  الشــمال  خميمــات  يف  والقلــق  اخلــوف  يســتمر 
تتحــدث عــن تكــرار موجــات الصقيــع يف مــا تبقــى مــن فصــل الشــتاء 
الراهــن وســط عجــز املنظمــات االنســانية عــن أتمــن مــواد التدفئــة 

وعجــز النــاس عــن شــرائها.!!

فيصل عكلة

موجة صقيع وثلوج تجتاح مخيمات الشمال 

صحافي سوري
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عرب

Amerika, Suriye halkının gazını ve elektriğini çalıp, onları Direniş  Partisi’ne ihraç ettiği için Esad 
rejimini destekliyor ve kutsuyor.
Mısır İsrail’den doğalgaz alıyorsa, kendi adına Lübnan’a nasıl ihraç ediyor?
Medya, Mısır hükümetinin Filistin’deki Siyonist oluşumdan yirmi milyar dolara bir gaz boru hattı 
satın aldığını ve gaz boru hattını Amman’dan geçirmeyi kabul ettiğini ve ardından Şam’ı, Hu-
mus’a kadar işgal ettiğini ve ardından iki kolla batıya doğru ilerlediğini bildirdi: Biri Lübnan’a,  
diğeri ise  Baniyas’a giriyor.
Emevilerin başkenti Şam’ı, Levant’ı yöneten ve Rus mafyasının liderinin, mafyanın yılanbaşı ile 
işbirliği yapmaya çalıştığı suç ve hain çetesinin bünyesinde, zaafın doruğa ulaştığı bu aşamada, 
Tahran mollaları ve Filistin’deki Siyonist oluşumla koordineli olarak.
Bütün bunlar, iktidar çetesi ile mücadelelerinde geçirdikleri devrimin zorlu yıllarına rağmen 
hala sebat eden kahraman Suriye halkının iradesine karşı Şam’daki ihanet ve suç rejimini Etkin-
leştirmeye çalışıyorlar. Medya, kralı tarafından temsil edilen Ürdün’ün ve tabii ki Mısır’ın Sisi’nin 
(projenin sahibi) yanı sıra ihanet ve suçluluğun başı Beşar Esad ve  hocası tarafından onay-
landığını bildirdi. Hepsi, yukarıda belirtilen gaz boru hattını Lübnan’a geçirmeyi kabul etti.
Bu projenin arkasındaki siyasi tehlike, söz konusu ülkelerin onayı ile geçecek boru hattının sa-
hiplerinin - ilgili ülkeler arasında bu boru hattının geçmesi için anlaşmaya varılırsa - geçişinin 
uluslararası bir anlaşma şeklini alacaktır.
Sahiplerine saldırıya uğraması halinde askeri olarak savunma hakkı verecek ve böylece  İsrail,  
- gelecekte -  bu hain anlaşmaya uygun olarak kendisini saldırıdan korumak için meşru hakkını 
kullanabilecektir. 
Mısır’ın Ariş kentinden Lübnan’a   gelen, İsrail’in Eilat kentinden, oradan da Ürdün ve Suriye’ye 
geçen doğalgaz boru hattı mutlaka İsrail karasularından geçecektir.
Neden Akdeniz’deki İsrail karasuları üzerinden doğrudan Ariş’ten Lübnan’a kadar uzatılmadı???
İbrani Kanalı 12, Mısır, Ürdün ve Suriye’den Lübnan’a uzanan Arap hattını besleyen gazın İsrail 
gazı olduğunu doğruladı.
Kanal, yayınladığı bir raporda, ABD yönetiminin Lübnan’ı karanlıktan kurtarma planının, İsrail’in 
Sina’dan Ürdün ve Suriye üzerinden geçen doğalgaz boru hattına bağlı olduğuna açıklık getirdi.
Bu plana göre ABD yönetimi, Suriye rejimini daha önce kendisine uygulanan yaptırımlardan 
muaf tutacak ve Arap ülkeleri, ABD’nin buna engel olacak bir itirazı olmaksızın, Suriye rejimiyle 
ilişkilerini yenileyecek. Kaynak, Beşar Esad’ın ve “Hizbullah”ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın 
gazın kaynağı hakkındaki gerçeği bildiklerini ve bu konuda kamuoyu önünde konuşmadıklarını 
vurgulayarak, rejimin bundan fayda göreceğine işaret etti.  Ayrıca bu  projenin  onunla nor-
malleşme ve Arap arenasına dönüşüdüğünü söylediler. Plan iyi giderse Mısır gazının bir yıl veya 
daha fazla süre içinde Lübnan’a akacağını, ancak planın Akabe’den Kızıldeniz’in dibindeki bir 
boru hattıyla ve oradan da Ürdün üzerinden akan gazın kullanımına bağlı olduğunu da sözler-
ine ekledi.  Oradan Suriye’ye ve ardından Lübnan’a kadar  ulaşacaktı. Kanal, gazın taşınması 
gereken Kuzey Sina’daki Mısır boru hattının İsrail tarafından sağlandığını doğrulayarak, Mısır 
ve Ürdün’ün tedarik edildiği İsrail gazına güvenmeden boruyu aktarma olasılığının başka bir 
seçeneği olmadığını belirtti. çözümün bir parçası olabilmek için  Lübnan’a nakletmek. Kanal 
elektrik ,Lübnan’ı aydınlattığı sürece “Hizbullah”ın olup bitenlere göz yumacağı ve Beşar Esad 
rejiminin Arap ülkeleriyle ilişkileri yeniden kurmak için bundan yararlanacağı sonucuna vardı. 
Hem Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hem de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasral-
lah’ın gazın kaynağı hakkındaki gerçeği bildiğini ve bu konuda kamuoyu önünde konuşmadığını 
vurguladı. Mısır’ın Ürdün’e gaz pompalamayı planladığı Kuzey Sina’daki boru hattının İsrail’den 
gelen ve ters istikamette Mısır’a doğru akan gaz tarafından işgal edildiğini belirtti. Güneydeki 
Al-Arish’ten Kızıldeniz’e doğru gaz akışını sağlamaktan ve Mısır’ın satın aldığı İsrail gazının 
parasını ödemekten başka seçenek yok.  Ürdün’den geçen gaz boru hattının Ürdün tarafından 
İsrail gazının Zarqa ve Smara’daki iki elektrik santraline akışının yararına kullanıldığını açıkladı; 
Sonuç olarak, gaz ancak Mısır’ın İsrail gazı tedariki yoluyla Suriye ve Lübnan’a uzatılabilir. Wash-
ington, Arap doğalgaz boru hattının çalışmasına başlamak için nihai onayı verdi, çünkü bu, 
(Biden) sebat ve çatışma rejimlerini tatmin etmek için desteklediği kurtarma hattıdır.
İsrail, sebat, yüzleşme ve direniş rejimine savaşmak için gaz veriyor!!
“ Sezar” adlı yasa, katile Suriye halkının tüm talihsizliklerini - yoksulluk, açlık, yüksek fiyat-
lar, hastalık ve canlı materyal kaybından - Kongrenin depolarında zaten saklanan bir yasaya 
bağlama fırsatı verdi çekiliyor. Dünya, katili gündüzleri açıkça destekliyor ve onun Ürdün ve 
Houran üzerinden Suriye ve Lübnan’a uzanan petrol ve gaz boru hatlarını uzatma anlaşması, 
katili alenen rehabilite etmek. Esad çetesindeki Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Mühendis 
Bassam Tohme, Arap Gaz Boru Hattının Mısır gazını Lübnan’a taşımak için Suriye içinde hazır 
olduğunu doğruladı. Suriye’nin imzalanan anlaşmalar uyarınca topraklarından geçişi karşılığın-
da bir miktar doğal gaz elde edeceğini; Bu da ülkedeki elektrik üretim operasyonlarının fay-
dasına yansıyor.

أمريــكا تدعــم وتبــارك للنظــام األســد ســرقة وحرمــان الشــعب الســوري مــن الغــاز والكهــرابء وتصديــره إىل حــزب املقاومــة 
واملمانعة.

 إذا كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل فكيف تصدره ابمسها إىل لبنان؟؟؟
تداولــت وســائل اإلعــام خــرباً أن احلكومــة املصريــة اشــرتت أنبــوابً للغــاز مــن الكيــان الصهيــوين يف فلســطن بعشــرين 
مليــاراً مــن الــدوالرات، واتفقــت علــى متريــر خــط الغــاز عــرب عمــان مث دمشــق احملتلــة، صعــوداً إىل محــص، مث يتجــه غــرابً 

بفرعــن أحدمهــا يدخــل إىل لبنــان واآلخــر إىل ابنيــاس.
يف هــذه املرحلــة الــي بلــغ فيهــا الضعــف مبلغــه، يف جســم عصابــة اإلجــرام واخليانــة، الــي حتكــم عاصمــة األمويــن دمشــق 
الشــام، والــي يســعى فيهــا زعيــم املافيــا الروســية ابلتعــاون مــع رأس األفعــى مــايل طهــران وابلتنســيق مــع الكيــان الصهيــوين 
يف فلســطن، كل هــؤالء يســعون لتعــومي )نظــام اخليانــة واجلرميــة( يف دمشــق ضــد إرادة الشــعب الســوري البطــل، الــذي 

ال زال صامــداً برغــم قســوة ســنوات الثــورة الــي قضاهــا يف صراعــه مــع عصابــة احلكــم.
وســائل اإلعــام نقلــت موافقــة األردن ممثلــة مبلكهــا، وطبعــاً مصــر السيســي )صاحــب املشــروع(، وكذلــك رأس اخليانــة 

واإلجــرام بشــار األســد ومعلمــه 
اجملرم عميل الويل السفيه يف لبنان.

موافقة كل هؤالء على مترير أنبوب الغاز املشار إليه ليصل إىل لبنان تكمن
اخلطــورة السياســية وراء هــذا املشــروع أن مالكــي األنبــوب الــذي ســيمر مبوافقــة الــدول املشــار إليهــا، إذا متَّ االتفــاق بــن 
الــدول املعنيــة علــى إمــرار هــذا األنبــوب ســيتخذ مــروره صيغــة اتفــاق دويل، وســيمنح مالكيــه حــق الدفــاع عنــه عســكرايً 
إذا تعــرض العتــداء مــا، وابلتــايل ســتتمكن )إســرائيل( مســتقبًا لتمــارس حقهــا املشــروع يف محايتــه مــن العــدوان وفــق 

هذا االتفاق اخلائن. 
خــط الغــاز القــادم مــن عريــش مصــر إىل لبنــان مــروراً إبيــات إســرائيل مث ابألردن وســوراي هــو ابلتأكيــد ســيمر مــن خــال 

املياه اإلقليمية اإلســرائيلية،
ملاذا مل يتم مده من خال املياه اإلقليمية اإلسرائيلية يف البحر املتوسط مباشرة من العريش إىل لبنان؟؟؟ 

وقــد أكــدت القنــاة 12 العربيــة، أن الغــاز املغــذي للخــط العــريب الــذي ميتــد مــن مصــر واألردن وســوراي إىل لبنــان هــو 
غــاز إســرائيلي.

وأوضحــت القنــاة يف تقريــر نشــرته، خطــة اإلدارة األمريكيــة إلنقــاذ لبنــان مــن الظــام تعتمــد علــى خــط الغــاز اإلســرائيلي 
القادم من ســيناء عرب األردن وســورية.

ومبوجــب تلــك اخلطــة، ســتعفي اإلدارة األمريكيــة النظــام الســوري، مــن العقــوابت الــي فرضتهــا ســابقاً عليــه، وســتجدد 
الــدول العربيــة عاقاهتــا معــه دون اعــرتاض أمريكــي مينعهــا مــن ذلــك.

وشــدد املصــدر علــى أن بشــار األســد واألمــن العــام لـ«حــزب هللا«، حســن نصــر هللا، يعلمــان حقيقــة مصــدر الغــاز، 
وال يتحــداثن بــه علنــاً، مشــرياً إىل أن املنفعــة الــي ســيجنيها النظــام مــن هــذا املشــروع هــي التطبيــع معــه وعودتــه إىل 

الســاحة العربيــة.
وأضافــت أن الغــاز املصــري ســيتدفق إىل لبنــان يف غضــون عــام أو أكثــر إذا ســارت اخلطــة علــى مــا يــرام، إال إن اخلطــة 
تعتمــد علــى اســتخدام الغــاز املتدفــق مــن العقبــة عــرب خــط أانبيــب يف قــاع البحــر األمحــر، ومــن هنــاك عــرب األردن مث 

ســوراي وبعدهــا لبنــان.
وأكــدت القنــاة أن خــط األانبيــب املصــري مشــال ســيناء الــذي مــن املفــرتض عــربه أن يتــم نقــل الغــاز، يتــم تزويــده مــن 
قبــل إســرائيل، مبينــة أنــه ال توجــد خيــارات أخــرى إلمكانيــة نقلــه دون االعتمــاد علــى الغــاز اإلســرائيلي الــذي يتــم تزويــد 

مصــر واألردن منــه، والــي ميكــن أن تكــون جــزءاً مــن احلــل لنقلــه إىل لبنــان.
وختمــت القنــاة أبن »حــزب هللا« ســيغض النظــر عمــا جيــري مــا دام أن الكهــرابء ســتنري لبنــان، يف حــن سيســتغل نظــام 

بشــار األســد ذلــك لعــودة العاقــات مــع الــدول العربيــة.
مؤكــدة أن كا مــن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، واألمــن العــام حلــزب هللا، حســن نصــر هللا، يعلمــون حقيقــة 

مصــدر الغــاز، وال يتحدثــون هبــا علنــا.
وبينــت أن خــط األانبيــب املوجــود يف مشــال ســيناء، والــذي ختطــط مصــر لضــخ الغــاز مــن خالــه إىل األردن، مشــغول 
ابلغــاز القــادم مــن إســرائيل واملتدفــق ابالجتــاه املعاكــس غــرابً ابجتــاه مصــر، وال يوجــد خيــار ســوى أتمــن تدفــق الغــاز مــن 
العريــش جنــوابً ابجتــاه البحــر األمحــر والدفــع ابلغــاز اإلســرائيلي الــذي تشــرتيه مصــر، وأوضحــت أن خــط الغــاز الــذي ميــر 
يف األردن، يســتخدم األردن لصــاحل تدفــق الغــاز اإلســرائيلي إىل حمطــي الكهــرابء يف الزرقــاء ومســارة، لتكــون النتيجــة أنــه 

ال ميكــن متديــد الغــاز إىل ســوراي ولبنــان إال مــن خــال اإلمــدادات املصريــة مــن الغــاز اإلســرائيلي.
لقــد منحــت واشــنطن املوافقــة النهائيــة لبــدء عمــل خــط الغــاز العــريب، ألنــه خــط االنقــاذ الــذي يدعمــه )ابيــدن( ارضــاًء 

ألنظمــة الصمــود والتصــدي. 
فإسرائيل تزود أنظمة الصمود والتصدي واملقاومة ابلغاز من أجل حماربتها.

القانــون املســمى قيصــر منــح فرصــة للقاتــل أبن يلصــق كل مصائــب الشــعب الســوري مــن فقــر وجتويــع وغــاء ومــرض 
وفقــدان مــواد معيشــية إىل قانونكــم اخللــي املركــون أصــًا يف مســتودعات الكوجنــرس والغبــار ينهــش بــه.

العــام يدعــم القاتــل جهــاراً هنــاراً، وموافقتــه علــى مــد أانبيــب بــرتول وغــاز عــرب األردن وحــوران إىل ســوراي ولبنــان هــو 
إعــادة أتهيــل القاتــل عانيــة.

وقــد أكــد وزيــر النفــط والثــروة املعدنيــة يف عصابــة األســد املهنــدس )بســام طعمــة( أن خــط الغــاز العــريب جاهــز داخــل 
ســورية لنقــل الغــاز املصــري إىل لبنــان، وأن ســورية ســتحصل علــى كميــات مــن الغــاز مقابــل مــروره عــرب أراضيهــا مبوجــب 

االتفاقيــات املوقعــة مــا ينعكــس ابلفائــدة علــى عمليــات توليــد الطاقــة الكهرابئيــة يف البــاد.

İsrail Gazı Suriye’ye Satılıyor
الغاز اإلسرائيلي إلى سوريا

İŞRAK
إشراق
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Suriye’nin Hansa’sı “Hansaa Hariri”, Arapların ulaştığı dip gerçeğinin ve gerçekleşme-
sinin şahidi olabilir. Eğer başlatıldı ise ve üzerinde anlaşmaya varıldı ise ve Arap çöküş 
çağını temsil eden bir Arap dönemini etiketlemek için kullanıldıysa; Bugün gördükler-
imiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımız, resmi Arap rejimlerinin yaşadığı Arap çağının 
ahlaki ve siyasi çöküşünün ardından yüzleşiyor. Bu rejimlerin, insanlığın modern çağda 
bildiği en soylu devrimle nasıl başa çıktığını ve devrimcileri özgür erkek ve kadınlarıy-
la nasıl başa çıktığını ortaya koyuyor. Barbar bir ölüm makinesi karşısında zeytin dal-
larının yetiştirildiği bir devrim... Halkın vermediğini Suriyelilerin sunduğu ve kurtuluşunu 
aradığı bir devrim; Suriyelilerin devrimleri sırasında haykırışları ve tezahüratları, resmi 
Arap rejimlerinin geldiği çöküntünün boyutunu anladıklarını ve bildiklerini göstererek, 
“ Senden başka kimsemiz yok, ey Allah” sloganlarını attılar.
Suriye’nin güzelliği “Hansa’sı”, tiranların tahtını sallayan bir devrimle, Arap sonrası 
çöküş dönemi olan on yıl boyunca başına gelenleri somutlaştırılır. Ve göğüslerdeki ke-
limeyi patlatmak için gırtlaklar dışarı çıktı ve Musa’nın pınarlarının gazları gibi kayadan 
çıktı ve fışkırdı; Suriyelilerin özgürlük susuzluğuna benzeyen halkının susuzluğunu 
gidermek için...  Zalimlerin bu zamanda  bu  özgürlüğü  karanlığa, acıya ve sefalete 
çevirdiği özgürlüktur. Bu  halkın hürriyete susamışlığıydı.Rejim onu  başka bir şekilde 
giderdi; vahşileşti ve  zorbalık etti. Belki de o ana kadar özgür Suriye halkı,buna hayır 
diyebileceğine inanamadı. Rejim, Firavun gibi, tutuklulardan “Rabbimiz Beşar ve biz 
Beşar’a tapıyoruz” demelerini istiyordu. Bu konuda  birçok  videolar vardır.  Rejim plan-
ları,özgürlük gösterilerine karşıydı. Bunun misali, bir saray inşa eden ve inşaatı tama-
mlanmış veya tamamlanmak üzere olan bir kimsenin, daha plan yaparken rüyasın-
da burada uyuduğunu, orada yemek yiyeceğini ve gölgesinde gölgeleneceğini gören 
kimsenin misali gibidir.  Suriye devrimi aniden bu saraya geldi ve onu savurup param-
parça eden,beceriksiz Kureyş gibi harap eden bir seraba çevirdi. öldürüldü, hapsedildi, 
işkence gördü ve Suriye’den sürüldü.
Hiçbir komşu akraba değildir, yan komşu bile değildir.
Hasna, Suriye’de gözaltında yaşadı ve Ürdün’deki başka bir tutukluya ve bir kara-
koldan diğerine Ürdün İstihbarat Departmanına taşındı, ta ki evini yaptığı Irbid’deki 
evinden sınır dışı edilene kadar, Ürdün istihbaratı geçen Ramazan’da sınır dışı edene 
kadar Guantanamo’yu aratmayan “Azrak Kampı” na gönderdi.
Bu yüzden yetkililer onu, mahkumun çok uzakta ve etrafındaki dünyanın dışında 
kaldığı gerçek bir hapishane olarak kabul edilen beşinci köy olan bu “tutuklu” kampının 
en sert bölümüne yerleştirdi. Ürdün istihbaratı, Hansa’ya kaba davranarak yaptığının 
kendi iyiliği ve korunması için olduğunu iddia etti!
Hansa,  sınır dışı edilme korkusuyla günlerce yaşadı. Suriye’nin özgür halkı bu prosedüre 
karşı durmasaydı;Ürdün, O’nu Şam’daki kriminal rejime teslim ederdi. Böyle bir işlem  
ne anlama gelir?
İslâm, insana cömertliği emretmiş ve onu yüksek bir makama yerleştirmiştir.
İslamiyetten önceki Araplar yiğitlik, cesaret, derdi olanı teselli etme, zayıfların yanında 
yer alma gibi pek çok ahlaka sahiptiler. Peygamber, “Ben güzel ahlak için gönderildim” 
buyuruyor. Ve Yüce Allah, Resûlullah’a hitaben: “ Sen büyük bir ahlâk sahibisin” dedi.
Bazıları  Peygamber’in  ve Kuran-ı Kerim’in öğütlediği güzel ahlakı terk etti.
Ve insânî her şeyden vazgeçti... Bazı rejimler, kendilerini yücelten tüm bu değer ve 
anlamlardan vazgeçmelerine rağmen kendilerini lider zannediyorlar. Tıpkı insan-
ların başına gelenlere kayıtsız oldukları gibi,kadınlara da kaýıtsız kaldılar.Kadınlara 
yumuşak davranın... Ben de gidenlerle gittim, çünkü onlar, kendilerinden önceki hür 
erkekleri aşağıladıkları gibi hür kadınları da rezil ettiler, kadınlara ve erkeklere iyi bak-
madılar. Suriye’nin güzel kadını, başına gelen haksızlıktan, zulümden ve acıdan kendis-
ine sığınmak için kapılarını açacak 22 Arap ülkesi arasında yer bulamadı.
Her Suriyelinin başına gelenler,orayı yansıtan dürüst ve canlı bir aynadır.
Aynı şey Avrupa’ya, Türkiye’ye ve Suriyelilerin geldiği dünyanın her yerine göç eden Su-
riyeliler için de geçerlidir.
Hansa, Arap rejimlerinin sınırlarını açmadan önce özgür kadınlara kalplerini açmaları 
gerektiği bir zamanda, kendisi ve hayatta kalan oğulları için güvenli bir sığınak olan 
Frankların ülkesi “Kanada”yı buldu. Ama düşüş sonrası bir dönem.
Suriyeli kadının güzelliği İvanka gibi değil,bizim güzelliklerimiz, bu güzelliklerin sahip 
olduğundan daha yüksek, daha değerli ve dereceler bakımından daha yüksek bir şeye 
sahipti. Yarışmacıların altın ve pırlanta evlerini sergilemek için yarıştıkları yer.
Güzelliğimiz,  güzellik açısından üstün kılan her şeye sahipti ve öyle olduğu söylendi.
O, sahte aziz olarak adlandırılan tüm azizlerden üstündür. Fransa’nın “Canı”, benim  
vatanım  “Canı”  önünde ne kadar küçüktür.

خنســاء ســورية حســناء احلريري رمبا تكون الشــاهدة على واقع  ودرك أســفل وصل إليه العرب، فإن أُطِلق 
واتُّفــق واصطُلــَح علــى تســمية حقبــة عربيــة أبهنــا متثــل عصــر االحنطــاط العــريب، فإننــا اليــوم ومــا نــراه ونســمعه 
ونعيشــه أمــام مابعــد بعــد عصــر االحنطــاط العــريب أخاقيًّــا، وسياســّيا تعيشــه األنظمــة الرمسيــة العربيــة، وكيفيــة 
تعامــل هــذه األنظمــة مــع أنبــل ثــورة عرفتهــا البشــرية يف العصــر احلديــث وطريقــة تعاملــه مــع ثوارهــا واثئراهتــا 
وأحرارهــا وحرائرهــا. فثــورة رُفعــت فيهــا أغصــان الزيتــون يف وجــه آلــة قتــل مهجيــة قــدم فيهــا الســوريون مــا مل 
يقدمــه شــعب، وهــو ينشــد خاصــه، فكانــت صرخــات الســورين وهتافاهتــم يف ثورهتــم تؤشــر أهنــم فهمــوا 

وعرفــوا مــدى االحنطــاط الــذي وصلــت إليــه األنظمــة العربيــة الرمسيــة فأطلقــوه” مالنــا غــريك اي هللا” .
حســناء ســورية خنســاؤها جُتّســد مبــا وقــع عليهــا وعلــى مــدار عشــر ســنوات عصــر مابعــد االحنطــاط العــريب 
بثــورة هــزت عــرش الطغــاة وانطلقــت فيهــا احلناجــر لتفّجــر الكلمــة الــي اعتملــت يف الصــدور وخرجــت 
وتفجــرت كانبجــاس ينابيــع موســى مــن الصخــر لــريوي ظمــأ قومــه الــذي مياثــل ظمــأ الســورين حلريتهــم، 

احلريــة الــي اســتبدهلا طغــاة العصــر بقهــر وظلــم وأوجــاع وآالم.
الظمــأ هــذا ظمــأ الشــعب حلريتــه قابلــه النظــام مــن نــوع آخــر إىل الــدم تغــّوَل وتوّحــش وتنّمــَر فيــه النظــام 
الــذي مل يصــدق، ورمبــا إىل هــذه اللحظــة مل يصــّدق أن شــعب ســورية وأحرارهــا هلــم القــدرة أن يقولــوا ال..

ال بعــد أن وصــل األمــر أن يقــول النظــام كمــا قــال فرعــون لبــي إســرائيل أان ربكــم األعلــى فاعبــدون بدليــل” 
“الفيديوهات”الــي نشــرت جلــاوزة النظــام وهــم يســألون املعتقلــن عــن رهبــم ويطلبــون منهــم أن يقولــوا أبن 
رهبــم بشــار، فــرّدة فعــل النظــام علــى مظاهــرات احلريــة تناســبت مــع حجــم األمــل واملشــاريع الــي كان خيطــط 
هلــا النظــام، ومثَلــُه يف هــذا كمثــل مــن بــى قصــرًا واكتمــل بنــاؤه أو كاد يكتمــل وهــو خيطــط؟ وحيلــم أن ينــام 
هنــا وأن ســوف أيكل هنــاك وســوف يســتظل بظــل حديقتــه تلــك إىل آخــر أحامــه وفجــأة. الثــورة الســورية 
جــاءت علــى هــذا القصــر وجعلتــه ســرااًب وهبــاًء منثــورًا كخرقــاء قريــش الــي نقضــت غزهلــا وجعلتــه أنــكااًث مــن 
بعــد قــوة. حســناء احلريــري.. قُتــل أبناءهــا، وزوجهــا، وأنســباؤها، وســجنت وعذبــت وُشــردت مــن ســورية 
واســتجارت مبــن كانــت تظــن أنــه جــار هلــا فاتضــح أنــه مل يكــن هلــا جبــاٍر الجــار ذي قــرىب،وال حــىت جــار 
جنــب، فقــد عاشــت حســناء يف ســورية يف املعتقــل وانتقلــت ملعتقــل آخــر يف األردن ومــن قســم شــرطة 
آلخــر إىل دائــرة املخابــرات األردنيــة، إىل أن مت ترحيلهــا مــن بيتهــا يف إربــد الــذي اختذتــه موطنًــا إىل قيــام 
املخابــرات األردنيــة برتحيلهــا يف رمضــان املاضــي إىل مــا يطلــق عليــه جتــاوزًا اســم “خميــم األزرق” الــذي هــو 
إىل غوانتاانمــو أقــرب، فقامــت الســلطات بوضعهــا يف أقســى قســم يف هــذا املخيــم” املعتقــل” وهــو القريــة 

اخلامســة الــذي يعتــرب ســجًنا حقيقيًــا يصبــح النزيــل فيــه بعيــًدا وخــارج تغطيــة العــامل ِمــن حولــه.
املخابــرات األردنيــة بتعاملهــا الفــظ مــع حســناء ادعــت أن مــا قامــت بــه هــو ملصلحتهــا وحلمايتهــا! فعاشــت 
أايًمــا حتــت رعــب شــديد مــن مغبــة ترحيلهــا إىل النظــام ولــوال أن أحــرار ســورية وقفــوا يف وجــه هــذا اإلجــراء 
وهبــوا هبــة رجــل واحــد لقــام األردن بتســليمها إىل النظــام اجملــرم يف دمشــق ومــا يعــي مثــل هــذا اإلجــراء لــو 

أنــه مت.
اإلســام وصــى ابإلنســان وكرمــه وجعلــه يف منزلــة عاليــة، والعــرب قبــل اإلســام كانــوا علــى قــدر كبــري مــن 
مكارم األخاق من مروءة وشــجاعة وإغاثة امللهوف والوقوف إىل جانب املســتضعفن إذا حلوا بدايرهم 
مــا يدلــل علــى وجــود ذلــك وأكثــر قــول الرســول الكــرمب” إمنــا بُعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق” وقولــه تعــاىل 

وهــو خياطــب رســوله الكــرمي” إنــك لعلــى خلــق عظيــم”.
البعــض ختلــى عــن مــكارم األخــاق الــي حــض عليهــا الرســول العــريب وحــض عليهــا القــرآن الكــرمي، وختّلــى 
عــن كل مــا يســمو ابإلنســان، بعــض النظــم يظنــون أنفســهم زعمــاء بعــد أن ختلــوا عــن كل هــذه القيــم 
واملعــاين الــي تســموا هبــم مل يكتفــوا بذلــك بــل غالــوا يف احنطاطهــم ووصــل األمــر هبــم عــدم اكرتاثهــم حــىت 
ابلنســاء احلرائر كعدم اكرتاثهم مبا حل ابألحرار ف” رفقا ابلقوارير” واالســتيصاء ابلنســاء خري” ذهبت 
مــع الذيــن ذهبــوا فقــد أذلــوا احلرائــر كمــا أذلــوا األحــرار مــن قبلهــم ومل يســتوصوا خــريًا البنســاء وال برجــال.

حســناء ســورية مل جتــد مــن بــن 22 دولــة عربيــة مــن يفتــح هلــا البــاب لتســتجري بــه مــن ظلــم وقهــر ووجــع 
وقــع عليهــا، وهــي مــرآة صادقــة وحيــة متثــل مــا وقــع علــى كل ســوري فمثلهــا كمثــل مــن هاجــر مــن الســورين 
إىل أورواب، وإىل تركيــا، ويف كل بقعــة مــن بقــاع العــامل الــذي وصــل الســوري إليــه مل جتــد حســناء ســوى بــاد 
اإلفرجنة”كنــدا” مــاًذا آمًنــا هلــا وملــن بقــي حًيــا مــن أبنائهــا يف وقــت كان حــرايًّ ابلنظــم العربيــة أن يفتحــوا 

للحــرة حســناء قلوهبــم قبــل أن يفتحــوا هلــا حدودهــم ولكــن هــو عصــر مــا بعــد بعــد االحنطــاط.
حســناء ســورية ليســت إبيفانكا والمتلك مجااًل كجماهلا حىت يتهافت إليها املتهافتون فحســناؤان امتلكت 
ماهــو أمســى وأغلــى وأمثــن وأعلــى بدرجــات ممــا امتلكــن أمثــال هــؤالء اجلميــات حيــث يتســابق املتســابقون 

لعــرض إقاماهتــم عليهــن مــن ذهبيــة وأملاســية.
حســناؤان. خنســاؤان. امتلكــت مــن احلســن أكملــه، مــا جعلهــا تفــوق حســًنا ومجــااًل علــى كل مــن قالــت 
عــن نفســها أهنــا حســناء، وقيــل عنهــا أبهنــا كذلــك، فهــي تفــوق ابحلســن كل القديســات الآلئــي أطلــق 

عليهــن زورًا أبهنــن قديســات، فمــا أصغــر جــان دارك فرنســا أمــام جــان دارك بــادي.

Cihad Al Asmar

Suriye’nin Hansası: Vatanlar özgürleriyle daraldığında
خنساء سورية: عندما تضيق األوطان بأحرارها

جهاد األسمر

كاتب ومحاٍم سوري
Suriyeli yazar ve avukat
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Türkçe ي
ترك

قلت وسائل إعام يواننية خربًا كان وقعه سيًئا ابلنسبة لليوانن، بعناوين متلؤها مشاعر القلق.
اخلــرب الــذي نتحــدث عنــه هــو إعــان الــوالايت املتحــدة ســحب دعمهــا ملشــروع خــط أانبيــب شــرق البحــر املتوســط 

»إيســت ميــد«، والــذي كانــت تعــول عليــه اليــوانن آمــااًل كبــرية.
صحيفــة كاثيمرييــي اليواننيــة أعلنــت أن واشــنطن قــد أبلغــت كًا مــن قــربص الروميــة وإســرائيل ابنطباعهــا الســلي إزاء 

هــذا املشــروع.
وعلــى الرغــم مــن عــدم أتكيــد ذلــك بشــكل رمســي إىل اآلن، لكــن ال يبــدو أن اليــوانن تشــكك يف صحــة هــذه األخبــار 

الــي تتداوهلــا وســائل إعامهــا منــذ 5 أايم تقريبًــا.
إضافــة لذلــك، فــإن وســائل اإلعــام اليواننيــة ذاهتــا، أشــارت إىل أن الــوالايت املتحــدة تعــارض مشــروع »إيســت ميــد« 
لدوافــع مــن قبيــل؛ أن املشــروع ميكــن أن يســبب توتــرًا يف املنطقــة، فضــًا عــن انعــدام احليويــة االقتصاديــة والتجاريــة فيــه، 
إىل جانب ارتفاع التكاليف، وخماوف تتعلق حبماية البيئة وعدم ماءمة املشــروع ملنظور العودة إىل املوارد املتجددة.

دعــوان اآلن نطلــع علــى بعــض املعلومــات حــول مشــروع »إيســت ميــد« والــذي كان موضوًعــا مهًمــا علــى أجنــدة 
الطاقــة منــذ ســنوات عديــدة، وقــد عارضتــه تركيــا منــذ البدايــة.

قبــل عامــن مــن اآلن يف مطلــع العــام 2020 املاضــي، وقــع قــادة اليــوانن وقــربص الروميــة وإســرائيل علــى اتفاقيــة 
مشــرتكة يف العاصمــة اليواننيــة أثينــا، تتعلــق إبنشــاء مشــروع لنقــل الغــاز اإلســرائيلي عــرب خطــوط األانبيــب تصــل إىل 

إيطاليــا، ومتــر مــن خــال اليــوانن وقــربص الروميــة متجــاوزة تركيــا.
هــذا اخلــط الــذي يعــرف خبــط أانبيــب »إيســت ميــد« كان مــن املقــرر أن ميــر بثاثــة آالف مــرت حتــت البحــر املتوســط، 
هبــدف نقــل 10 مليــارات مــرت مكعــب مــن الغــاز ســنواًي إىل أورواب يف املرحلــة، وكان مــن املخطــط أن يكتمــل يف 

عــام 2025.
بينما ُقّدرت تكلفة هذا املشروع أبكثر من 6 مليارات يورو. 

أنقرة: ال ميكنكم دفع التيار حنو األعلى
حينمــا وقعــت تلــك البلــدان الثاثــة علــى مشــروع خــط األانبيــب املذكــور مطلــع العــام 2020، أرادت هــذه الــدول 
مــن خــال الصــور املبتهجــة أمــام عدســات الكامــريا، أن تعطــي انطباًعــا أبن هــذا املشــروع قــد وصــل إىل نقطــة ال 

ميكــن الرجــوع عنهــا ابلنســبة هلــذه الــدول.
وعلــى الرغــم مــن أن إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق ترامــب منحــت دعًمــا مفتوًحــا للمشــروع، إال أن األخبــار املتداولــة 

حــول املوقــف األمريكــي اجلديــد تشــري إىل أن هــذا املشــروع ليــس أمــرًا غــري قابــل للعــدول عنــه.
ال شك أن هذا املوقف يعترب إجيابًيا للغاية ابلنسبة لرتكيا.

فمنــذ أن دخــل هــذا املشــروع حيــز النقــاش، كانــت أنقــرة تقــرتح أن تدفــق الغــاز حينمــا يتــم مــن خــال تركيــا بــداًل 
مــن شــرق املتوســط، فــإن أورواب كــدول ســوق وإســرائيل كدولــة منتجــة ستكســبان أكثــر بكثــري ممــا لــو مــّر عــرب اليــوانن 

وقــربص الروميــة.
أذكــر جيــًدا يف صيــف العــام املاضــي، كلمــات مسعتهــا مــن مســؤول تركــي كبــري كان واثًقــا للغايــة مــن اســتحالة تنفيــذ 

هــذا املشــروع عــرب اليــوانن وقــربص الروميــة، حيــث قــال؛ »ال ميكنهــم دفــع التيــار حنــو األعلــى«.
إن االقتصاد هو العامل احملدد األول دائًما يف مثل هذه املشاريع.

ملــاذا ســتضطر دول أوروبيــة كأملانيــا علــى ســبيل املثــال، لدفــع املزيــد مــن األمــوال مــن أجــل بنــاء خــط أاننبيــب مــن 
الصفــر وبطــول 1900 كيلــو مــرت حــىت يصــل إليهــا، يف حــن أن إبمكاهنــا دفــع مبلــغ أقــل مقابــل الغــاز مــن خــال بلــد 

لديــه خــط أاننبيــب غــاز طبيعــي جاهــز مثــل تركيــا؟
بعبارة أخرى، من يضطر لدفع 5 لريات بينما ميكنه دفع 3 لريات فقط؟

ال سيما يف عامل زادت فيه تكاليف الغاز الطبيعي بشكل كبري ابلنسبة للمستهلكن.
وهذا املقصود بكلمة؛ »ال ميكنهم دفع التيار حنو األعلى«.

تعززت قوة تركيا يف جمال الطاقة، بعد االتفاقية مع ليبيا واكتشاف الغاز يف البحر األسود
لــو نعــود ابلذاكــرة إىل مــا قبــل عــام ونصــف مــن اآلن، يف صيــف 2020، ســنتذكر كيــف نشــب توتــر خطــري يف شــرق 

املتوســط، وكيــف كانــت تركيــا يف قلــب هــذا اخلطــر.
بعــد أن أرســلت تركيــا ســفينة البحــث الزلــزايل »أوروتــش رئيــس« إىل قبالــة ســواحل البحــر املتوســط، يف ضــواء اتفاقيــة 
ترســيم احلــدود املوقعــة مــع ليبيــا يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019، اندلعــت أزمــة كبــرية بــن تركيــا واليــوانن ووصلــت إىل 

شــفا صــراع ســاخن بــن البلديــن، تســبب إبحــداث أزمــة بــن تركيــا واالحتــاد األورويب.
واســتمرت األزمــة بشــكل حــاد بــن اجلانبــن، وهــدد االحتــاد األورويب تركيــا بفــرض عقــوابت، لكــن بعــد دخــول 
الدبلوماســية علــى اخلــط عــادت ســفينة أوروتــش رئيــس إىل مينــاء أنطاليــا. ومبســامهة بّنــاءة مــن أملانيــا طويــت صفحــة 

التهديــد بفــرض عقــوابت علــى أنقــرة، وفشــلت مســاعي التحريــض الفرنســي واليــوانين يف هــذا اخلصــوص.
هــل ميكــن النظــر إىل هــذا القــرار األمريكــي اجلديــد علــى أنــه نتيجــة ملموســة للفرصــة املمنوحــة للدبلوماســية؟ نعــم 

ممكــن.
علــى صعيــد آخــر، وبصــرف النظــر عــن معركــة الطاقــة يف البحــر املتوســط، جنــد ان تركيــا اكتســبت نفــوًذا جديــًدا مــن 

نوعــه يف لعبــة الطاقــة العامليــة، وذلــك مــن خــال اكتشــافاهتا للغــاز الطبيعــي يف البحــر األســود.
أخــريًا، فيمــا لــو ألغــي مشــروع خــط أانبيــب »إيســت ميــد« ابلفعــل، فقــد تبــدو اليــوانن يف وضــع كمــا حيكــي املثــل؛ 

»راح جللــب املــاء فرجــع ويــداه فارغتــان«.

Yunanistan medyası kötü haberi, huzursuzluk kokan başlıklarla duyurdu.
O haber şuydu: ABD, Yunanistan’ın büyük umutlar bağladığı Doğu Akdeniz Boru Hattı 
(East-Med) projesinden desteğini geri çekti.
Yunan Kathimerini gazetesi, Washington’un bu projeyle ilgili olumsuz görüşünü Kıbrıs 
Rum Kesimi ve İsrail’e de bildirdiğini duyurdu.
Henüz resmen teyit edilmiş olmasa da, Yunan medyasında 4,5 gündür çalkantı halinde 
dolaşan bu haberlerin doğruluğu konusunda kimsenin bir kuşkusu kalmamış görünüyor.
Yine Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre ABD;
- Bölgede gerilime yol açması,
- Ekonomik ve ticari canlılık olmaması,
- Yüksek maliyet üretmesi,
- Çevre koruma, yenilenebilir kaynaklara dönüş perspektifine uygun olmaması gibi ger-
ekçelerle bu projeye karşı çıktığını bildirmiş.
Uzun yıllardır enerji gündeminin önemli bir başlığı olan, Türkiye’nin başından beri karşı 
olduğu Doğu Akdeniz Boru Hattı (East-Med) projesiyle ilgili bazı bilgiler verelim.
2020 yılının ilk günlerinde, yani tam da iki yıl önce bu vakitler, Atina’da Yunanistan, Kıbrıs 
Rum Kesimi ve İsrailli liderlerin katılımıyla bir sözleşme imzalandı.
İsrail gazını Türkiye’yi bypass ederek Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan üzerinden İtalya’ya 
boru hatlarıyla taşıma projesi içindi bu imzalar.
Akdeniz’in üç bin metre altından geçmesi ve 2025 yılında tamamlanması planlanan East-
Med boru hattının ilk etapta yılda 10 milyar metreküplük gazı Avrupa’ya ulaştırması hede-
fleniyordu. Boru hattı projesinin maliyeti ise, 6 milyar euronun üzerindeydi.
ANKARA: SUYUN AKIŞINI YUKARI DOĞRU VEREMEZSİNİZ
2020 başında Atina’da objektiflere verilen neşeli görüntüler eşliğinde atılan o imzalar, 
imzacı ülkeler açısından bu işin artık geri dönülemez bir noktaya vardığının sinyali olarak 
yorumlanmıştı. Oysa, ABD’nin bu yeni tutumu, (Trump döneminde Beyaz Saray yönetimi 
projeye açık destek vermişti) projenin ‘geri dönülemez’ bir noktada olmadığının işaretini 
vermiş oldu. Hiç kuşkusuz bu, Türkiye için lehte ve olumlu bir haber.
Ankara, bu projenin tartışma gündemine girmesinden bu yana, East-Med seçeneği yer-
ine, Türkiye üzerinden bu gaz akışının sağlanması halinde hem pazar ülkeler olarak 
Avrupa’nın, hem de üretici ülke olarak İsrail’in çok daha kazançlı çıkacağı önermesinde 
bulunuyor. Yaz aylarında bu konuları konuşurken East-Med projesinin ‘imkânsızlığı’ 
konusunda kendinden emin bir görüntü veren üst düzey bir Türk yetkili, “Derenin akışını 
yukarı doğru veremezsiniz” demişti.
Böyle projelerde her daim birinci belirleyici faktör ekonomidir.
Bir Avrupa ülkesi, örneğin Almanya, hazır kurulu doğalgaz boru hattı olan bir ülkeden 
(Türkiye’den) geçerek gelecek olan gaz için daha az para ödemek varken, sıfırdan inşa 
edilecek 1900 kilometre uzunluğundaki boru hattından gelecek gaza daha fazla para 
ödemeyi niçin tercih etsin?
3 lira ödemek varken, neden 5 lira ödensin.
Hele hele tüketiciler açısından doğalgaz maliyetlerinin bu kadar arttığı bir dünyada.
“Derenin akışını yukarı doğru veremezsiniz” derken kastedilen bu.
LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA VE KARADENİZ’DEKİ KEŞİFLERLE TÜRKİYE’NİN ENER-
JİDEKİ KOZLARI DAHA DA GÜÇLENDİ
Hatırlanacak olursa, bundan bir buçuk yıl önce, 2020’nin yaz aylarında Türkiye’nin tam 
göbeğinde yer aldığı ciddi bir Doğu Akdeniz gerilimi yaşanmıştı.
Kasım 2019’da Libya ile yapılan Deniz Sınırlarını Yetkilendirme Anlaşması’nın devamın-
da Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’in açıklarına gönderilmesi Türkiye ile 
Yunanistan’ı sıcak bir çatışmanın eşiğine getirmiş, Avrupa Birliği’nin birlik içi dayanış-
ma kuralı gereği Yunanistan’ın yanında yer almasıyla o gerilim bir Türkiye-AB krizine 
dönüşmüştü.
Türkiye’ye dönük yaptırım tehditlerinin havada uçuştuğu o dönemin devamında, diplo-
masi devreye girdi, Oruç Reis gemisi Antalya limanına döndü, Fransa’nın kışkırtıcı tu-
tumuna karşılık, Almanya’nın yapıcı rolünün katkısıyla yaptırım tehditleri gündemden 
düştü, Türkiye-AB ilişkileri özelinde o hava yumuşadı.
ABD’nin bu yeni kararını, diplomasiye verilen şansın somut bir sonucu olarak görmek 
mümkün olabilir mi?
Evet, olabilir.
Üstelik Akdeniz’deki enerji kavgasının dışında Türkiye, Karadeniz’deki keşifleriyle küresel 
enerji oyununda yeni kozlar elde etmiş oldu.
Bunun üstüne East-Med projesi de iptal olursa Yunanistan, atasözündeki tam karşılığıyla 
“ Suya götürülüp susuz getirilme” durumunu yaşayabilir. 

Mehmet Acet 

ABD’den Yunanistan için kötü, Türkiye için güzel haber
خبر سيء لليونان من الواليات المتحدة

محمد آجات 
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Türkçe ي
ترك

إن مــا حنتاجــه بشــدة كبــرية كشــعب يف هــذا العــام اجلديــد هــو وحــدة وســامة جســدان اجملتمعــي. ولأســف يبــدو 
أن العــادات الــي انتقلــت إلينــا مــن املاضــي أو العــادات الــي ســامهنا يف بنائهــا وتعزيزهــا حينمــا نقلــت إلينــا بــداًل مــن 

تغيريهــا أو تصحيحهــا؛ ال تبــدو واعــدة.
لقد قلنا إن الســماح ألتفه القضااي أن تكون وســيلة أو ســبًبا من أجل شــتم بعضنا البعض وبث األحقاد والكراهية 

فيما بيننا، ال يزال جزًءا من ثقافتنا وخطابنا السياســي.
رمبــا تكــون أو تبــدو املواجهــة واحلشــد أســهل مــن االســتعداد لفهــم بعضنــا البعــض، ورمبــا هــذه هــي طبيعــة السياســة 
وحــىت اجملتمــع. فأينمــا وجــد اإلنســان يوجــد معــه اخلــاف والنــزاع والصــراع والتنافــس واحلســد والضغينــة، بيــد أن هــذه 

األمــراض تقضــي علــى خاصيــة األنــس الــي عــرف هبــا اإلنســان.
مــن املمكــن أن تكــون ماهيــة كــون اإلنســان »خليفــة« يف هــذه األرض، انبعــة مــن كونــه خمتلًفــا أكثــر ممــا تعــي خلًفــا 

لــه علــى األرض. وهللا أعلــم.
تصــور النزعــة اإلنســانية الغربيــة اإلنســاَن علــى أنــه كائــن خــارق، لكــن ال وجــود ألثــر هــذا اإلنســان الــذي رفعــه الغــرب 
إىل الســماء؛ على األرض يف حياة الغرب السياســية بشــكل خاص. بل على العكس من ذلك، فقد عامل الغرب 

هذا اإلنســان جبميع أنواع املعاملة الاإنســانية، وحتت أتثري فلســفته اإلنســانية بشــكل خاص.
ومــا ذلــك إال ألن أفــكار النزعــة اإلنســانية كانــت تــدور وتســبح لتغــذي يف النهايــة إعجــاب اإلنســان بنفســه وإعدابــه 
واكتفائــه هبــا. ولقــد أدت ممارســة هــذا االكتفــاء واالســتغناء إىل إضفــاء نــوع مــن الشــرعية علــى عنــف أولئــك الذيــن 

أدركــوا النزعــة اإلنســانية حبــق مــن مل يدركهــا.
مصــدرًا  مكتمــل-  غــري  أو  -مكتمــًا كان  اإلنســاين  التنويــر  مشــروع  ابعتبارهــا  احلداثــة  الســبب كانــت  وهبــذا 
للماراســات السياســية األكثــر قمًعــا وهتميًشــا وعنصريــة واســتبدادية وفاشــية وإابدة مجاعيــة عــرب التاريــخ. ويف هــذا 
الســياق جنــد أن عــدد ضحــااب حــرب عامليــة واحــدة فقــط، يفــوق عــدد ضحــااي ســائر احلــرب الــي حصلــت يف اتريــخ 
البشــرية أبكملــه. دون أن نتحــدث بعــد عــن فظائــع احلــرب العامليــة الثانيــة، حيــث تتجســد احلداثــة كمشــروع بــكل 

مــا حيــوي مــن فظائــع.
علــى الرغــم مــن ازدايد عــدد املســلمن بشــكل كبــري للغايــة مقارنــة مــع القــرن املاضــي، إال أهنــم ال حيملــون مســؤولية مــا 
حيــدث علــى املســرح العاملــي. فقبــل قــرن واحــد مــن الزمــن فقــد املســلمون مركزهــم كعامــل قــوة فاعــل يف العــامل، حينمــا 

تعرضــت اإلمرباطوريــة العثمانيــة لاهنــزام ومــن مث االهنيــار.
على الرغم من ازدايد عدد نفوس املسلمن يوًما بعد يوم، إال أهنم ممنوعون من املشاركة يف السياسة العاملية.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مل تعــرف األراضــي الــي عاشــوا فيهــا الســام أبــًدا، بــل اســتمرت علــى الــدوام كســاحة 
للحــروب بــن الــدول املهيمنــة. ومــن خــال النظــر إىل الوضــع املتطــور اليــوم، جنــد أن معظــم مناطــق الصــراع يف العــامل 
هي باد املســلمن، واملســؤولية يف ذلك تُلقى على عاتقهم يف الوقت ذاته. إال أن املســلمن يف مجيع هذه املناطق 

مل حيظــوا حبكــم مناطقهــم وفــق مؤهاهتــم وخصائصهــم اإلســامية.
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، حيــث تظهــر يف غالبيــة هــذه البلــدان حــدة اإلســاموفوبيا الــي ننقــد هبــا الغــرب بصــورة 
أشــد وأســوأ. ويف املقابــل يبــدو احلــكام الذيــن خيافــون مــن اإلســام ويكرهــون املســلمن، كأخطــر وأكــرب املشــاكل الــي 
هتــدد العــامل اإلســامي اليــوم. وال يتوقــف شــعور هــؤالء احلاكــم عنــد اخلــوف مــن اإلســام فحســب، بــل يتحــول إىل 

ســبب للعنــف والقهــر بــل ويكــون مــربرًا لأنظمــة الديكتاتوريــة ملمارســة قمعهــا.
إن حــكام غالبيــة الــدول اإلســامية اليــوم يســتمدون شــرعيتهم عنــد أســيادهم الغربيــن، مــن خــال اخلطــاابت املعاديــة 

لإلســام داخل بلداهنم »املســلمة«.
إن أبســط عبــارة ميكــن أن تقــال يف احلقيقــة عــن هــذا التحــول، هــو أن النخــب العلمانيــة أو املتعلمنــة الــي حتكــم يف 
البــاد ليســت ســوى فــروع مصغّــرة تعمــل لصــاحل قــوى االحتــال األكــرب. وال يوجــد تعبــري آخــر لتســمية مــن حيــاول 
بيــع ديــن ومعتقــد وثقافــة شــعبه للغــرب ألهنــا »هتديــد«. ولأســف فــإن النخــب احلاكمــة يف العديــد مــن بلــدان العــامل 

اإلســامي اليــوم تعيــش هــذا الوضــع ذاتــه.
مــا حصــل يف تركيــا إثــر انقــاب مــا بعــد احلداثــة يــوم 28 فرباير/شــباط ســنة 1997، ضــد احلجــاب والتعليــم الديــي، 
ال ميتلــك أي مــربّر أو مشــروعية يف بلــد مســتقّل بشــعبه وأمتــه. ومجيــع املــربرات الــي كانــوا يقدموهنــا مل تكــن إال 

للحصــول علــى رضــا القــوى االســتعمارية الــي وهبــوا هلــا أنفســهم طواعيــة.
وال يزالــون اليــوم يعقــدون أملهــم يف هــذه القــوى نفســها. وإال فلمــن يشــتكون مــن تعليــم األطفــال القــرآن الكــرمي، 

ــا عــن املبــادئ؟ مــن خياطبــون وألي جهــة أو مرجــع يشــتكون مــن ذلــك؟ ويعتــربون ذلــك مبثابــة »خطــر« واحنراًف
إن قضيــة أهنــم ال يزالــون قادريــن علــى طــرح هــذا النــوع مــن اخلطــاب بطريقــة أكثــر قوميــة أو اســتقالية كمــا يبــدو يف 

الظاهــر، إال أهنــم يف احلقيقــة ال يضــرون ســوى اخلطــاب القومــي ذاتــه فحســب.
أليــس الســبب وراء وصولنــا إىل هــذه النقطــة بعــد كل حتليــل نتحــدث فيــه حــول أمهيــة ســامة اجلســد كشــعب وأمــة، 
هــو احلصــار الــذي ال نــزال غــري قادريــن علــى التخلــص منــه؟ أليــس حًقــا أن هــذا احلصــار أول مــا يفعلــه هــو تشــتيت 
الذهــن إلنشــاء ديــن جديــد ومرجــع جديــد وطــراز جديــد مــن التســامح املتطــرف حتــت مســمى »إســام األانضــول«؟ 
وبينمــا يفعــل ذلــك ميــارس أكــرب قــدر مــن التعصــب والقســوة ضــد التعليــم الديــي الــذي يعتــرب مــن أبســط حقــوق 

أتبــاع أي ديــن يف العــامل.
لكــن الســؤال األهــم، هــل مــا جيــري هــو جمــرد تشــتيت لأذهــان فحســب، أم هــو خطــاب يعــي مــا يريــد ويعــرف 

ابلضبــط مــا الــذي يفعلــه؟

Yeni yılda milletçe ve şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şey toplumsal beden bütün-
lüğümüzün ve sağlığımızın temini. Bu konuda geçmişten bugüne devraldığımız veya 
devralırken değiştirmek ve düzeltmek yerine inşasına ve pekişmesine daha da kat-
kıda bulunduğumuz alışkanlıklarımız, ne yazık ki umut verici görünmüyor. En ufak bir 
konuyu bile birbirimize sövmenin, kin ve nefret kusmanın vesilesi kılmak siyasal söylem 
ve kültürümüzün bir parçası olmaya devam ediyor demiştik.
Birbirimizden bir şeyler duymak, anlamak yerine birbirimize karşı konuşlanmak daha 
kolay bir konfor sağlıyor. Belki siyasetin hatta toplumsallığın tabiatı bu. İnsan olan 
yerde hilaf var, ihtilaf var, çatışma, rekabet, haset ve çekemezlik var ve bu ünsiyet ded-
iğimiz insanın daha asli özelliğini bastırıyor.
İnsanın yeryüzünde “halife” olmasının keyfiyeti, yaratıcının sureti olmaktan ziyade bir-
biriyle “hilaf” içinde olmayı daha fazla tazammun ediyor. Belki ayet-i kerimenin zımnın-
daki asıl anlam da budur, Allahu Alem.
Batılı hümanizm insanı bir süper varlık olarak tasarladı ama bizzat kendi siyasal 
pratiğinde göğe çıkardığı bu insanla yeryüzünde hiç karşılaşmadı. Bilakis yeryüzünde 
karşılaştığı insana her türlü insanlık dışı muameleyi reva gördü, bizzat bu hümanist 
felsefelerin de etkisiyle. Çünkü hümanist düşünceler dönüp dolaşıp insanın kendine 
hayranlığı, yeterliği ve istiğnasını besliyordu. Bu yeterlik ve istiğnanın pratiği ise hüman-
izminin farkında olanın farkında olmayanlara karşı uyguladığı şiddetin meşrulaştırıl-
masına yarıyordu. Hümanist Aydınlanmanın -tamamlanmış veya tamamlanmamış- bir 
projesi olarak modernite o yüzden tarihin kaydettiği en baskıcı, dışlayıcı, ırkçı, totaliter, 
faşizan, soykırımcı siyasi pratiklerin de kaynağı haline geldi. Sadece bir dünya savaşın-
da meydana gelen ölümler bütün bir insanlık tarihinde yaşanan savaşlarda ölen insan-
ların sayısıyla yarıştı. Modernliğin bir proje olarak gerçekleşiminin biraz daha ilerlediği 
II. Dünya Savaşı’na girildiğinde neler yaşandığına geçmiyoruz bile.
Son yüzyılda Müslümanlar çok kalabalık bir nüfus olarak var olsalar bile dünya sahne-
sinde olup bitenlerde hiçbir sorumluluğa sahip değiller. Yüzyıl önce Müslümanlar Os-
manlı Devleti’nin yenilmesi ve tarihe gömülmesiyle birlikte dünyada etkin bir fail olma 
konumlarını kaybettiler. Kalabalık ve her geçen gün daha da artan nüfuslarına rağmen 
dünya siyasetinde rol almaktan men edilmiş durumdalar.
Buna rağmen yaşadıkları topraklar hiçbir zaman huzura kavuşmadığı gibi sürek-
li hâkim devletlerin birbirleriyle savaşlarının alanı olmaya devam etti. Bugün güncel 
görüntüye bakıldığında dünyadaki çatışma bölgelerinin büyük çoğunluğu Müslüman 
topraklar ve bunun sorumluluğu da Müslümanlara yükleniyor. Oysa bu bölgelerin 
hiçbirinde Müslümanlar Müslüman vasıflarıyla yönetim sorumluluğuna sahip değiller.
Bilakis bu ülkelerin büyük çoğunluğunda, Batılı ülkelerde mustarip olduğumuz İslam-
ofobinin çok daha ağırı sergileniyor. İslam’dan korkan, Müslümanlardan nefret eden 
yöneticiler, bugün İslam dünyasının en önemli sorunu. Bu korku dönüp bir şiddete, 
baskıya yol açıyor diktatörce yönetimlere haklılık gerekçeleri üretiyor çünkü. Bugün 
İslam ülkelerinin büyük çoğunluğu Batılı efendileri nezdindeki meşruiyetlerini kendi 
ülkelerinde harekete geçirdikleri İslamofobik söylemlerinde buluyorlar.
Aslında bu çarkın çok daha basit ifadesi şudur: ülkenin laik veya laikçi yönetici elitleri 
bal gibi işgal güçlerinin şubeleri gibi çalışıyorlar. Kendi halklarının dinini, inancını, 
kültürünü bir tehlike olarak Batı’ya satmaya çalışmanın başka bir ismi olamaz. Bugün 
İslam dünyasının birçok ülkesinde yönetici elitin halkıyla batılı hegemonya arasındaki 
konuşlanışı bu noktada.
28 Şubat ve öncesinde başörtüsüne, din eğitimine karşı öne sürülen hiçbir gerekçe 
halkıyla, milletiyle bağımsız bir ülke içinde en ufak bir meşruiyete sahip olamazdı. Bu 
gerekçelerin hepsi muhtaç oldukları kudreti sadece ve sadece gönüllü temsilciliğini 
yaptıkları müstemleke güçlerden alıyorlardı. Aynı güçlerle ittifaklarından güç ummaya 
devam ediyorlar. Küçük çocuklara din eğitimini bir yoldan sapma, bir “tehlike” ihbarı 
olarak kime, hangi makama, hani mercie yapıyorlar sanıyorsunuz?
Hala bütün bu söylemleri bir de daha ulusalcı, hatta bağımsızlıkçı bir lakırdıyla ileri süre-
bilmeleri ise sadece cari ulusalcı söylemin de kökenini ele verir, başka bir şeyi değil.
Milletçe beden bütünlüğünün ehemmiyetinden bahsettiğimiz her tahlilde bu noktaya 
geliyor olmamız ise halen tam anlamıyla kaldıramamış olduğumuz kuşatmayla ilgili 
değil midir? Değil mi ki bu kuşatma önce zihni bulandırır, Anadolu Müslümanlığı diye 
yeni bir din, yeni bir referans ve aşırı tolerans aralığı uydururken, bir din için en temel 
kendini yeniden üretme aracı olan din eğitimine karşı en toleranssız, en acımasız sal-
volarını yapar?
Kafa karışıklığı mı bu gerçekten yoksa tam da ne yaptığını bilen kafa bulucu bir söylem 
mi bu, bakmak lazım.

Yasin Aktay

Yeni yılda memleketimden İslamofobi manzaraları
مشاهد اإلسالموفوبيا من وطني في العام الجديد

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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Taha Kılınç
طه كلينتش

امســي أميــن. أان طفــل أعيــش داخــل خيمــة يف الشــمال الســوري قــرب احلــدود الرتكيــة. كان والــدي قبــل احلــرب صاحــب بقالــة كبــرية 
يف مدينــة حلــب. وبســبب احلــرب خســران كل شــيء وُأجــربان علــى العيــش يف اخليــام. حتــاول والــديت بــذل كل مــا بوســعها لاعتنــاء يب 

وأبشــقائي الصغــار، لكــن لأســف اإلمكانيــات ضعيفــة جــًدا..
بــدأُت حيــايت يف خميــم مزدحــم جــًدا، لذلــك فــإن أول مــا خيطــر علــى ابيل خــال اســرتجاعي لذكــرايت طفولــي هــو املخيــم. علــى ســبيل 
املثال؛ امللعب الذي أنشأته مؤسسة خريية قرب اخليمة الي نعيش فيها، هو أول ملعب يل. كما أن أول مدرسة أتذكرها هي مدرسي 
يف املخيــم، حيــث تعلمــت القــراءة والكتابــة هنــاك، واســتخدم معلمنــا حينهــا أســاليب ممتعــة ورائعــة لتعليمنــا، علــى الرغــم مــن اإلمكانيــات 
الضعيفــة جــًدا. وعندمــا كان يــزوران أهــل اخلــري كنــا حنــس أان وأصدقائــي بفرحــة كبــرية، ألننــا كنــا حنصــل علــى هــدااي.. ابلــوانت ملونــة، 
ألعــاب، مابــس جديــدة... ويف أحــد املــرات جــاءت مصــورة إىل خميمنــا والتقطــت لنــا العديــد مــن الصــور، وكنــا أان وأصدقائــي ســعداء 

للغايــة هبــا، حــىت أهنــا أرتنــا بعــض تلــك الصــور وكنــا مســتمتعن للغايــة معهــا.
عندمــا بــدأت يف النضــوج قليــًا، بــدأت يف إدراك صعــوابت احليــاة ومل أعــد أشــعر بفرحــة الطفــل الربيئــة. وبــدأت أالحــظ أن عامــات 
احلــزن واخلــوف تبــدأ يف الظهــور علــى وجــه والــدي ووالــديت عنــد اقــرتاب الشــتاء، مل أكــن أدرك ملــاذا ذلــك. وذات مــرة قالــت والــديت وهــي 
تتنهــد، “الشــتاء قــادم...” مل أفهــم ملــاذا كانــت تقــول ذلــك هبــذه الطريقــة، لكــن وعندمــا تســاقط الثلــج ألول مــرة يف املخيــم، وأصبحــت 

خيمتنــا ابردة جــًدا حبيــث ال ميكــن الوقــوف فيهــا، حينهــا فهمــت ملــاذا قالــت أمــي ذلــك بتلــك الطريقــة.
يعتــرب فصــل الشــتاء الكابــوس األكــرب ألهــل املخيــم فعنــد دخــول الشــتاء حنتــاج لشــراء اخلشــب واملــازوت ومــواد الوقــود األخــرى لكــي 
خنفــف قليــًا مــن الــربد القــارص. ولكــي تشــرتي كل ذلــك فأنــت ابلطبــع حباجــة إىل املــال، والــذي مــن الصعــب احلصــول عليــه أساًســا. 
وحــىت لــو حصلــت علــى املــال فــإن ارتفــاع األســعار اجلنــوين جــراء احلــرب، جيــرب ســكان املخيمــات علــى انتظــار املســاعدات اخلارجيــة فــإن 
أتــت كان هبــا وإال فإهنــم جيــربون علــى القيــام أبمــور خطــرية للحصــول علــى القليــل مــن الــدفء. حيــث يقــوم بعــض النــاس ضمــن املخيــم 
يف أايم الــربد القــارص بتشــغيل النايلــون وغــريه مــن املــواد القابلــة لاشــتعال، الــي تبعــث غــازات ضــارة وســامة. ومــع األســف، تــويف طفــل 

صغــري بســبب هــذا مؤخــرًا.
صعوبــة الشــتاء ال تكمــن فقــط يف اخنفــاض درجــات احلــرارة مــن وقــت آلخــر، حتــدث هنــا عواصــف شــديدة ختــرب اخليــام ومتزقهــا، ولكــي 
تصلــح اخليمــة أو تشــرتي واحــدة جديــدة جيــب عليــك دفــع مبلــغ كبــري، وإذا عجــزان عــن ذلــك حنــاول الرتقيــع ابلقمــاش والكرتــون املوجــود 

يف املخيــم.
ــًدا قضــاء الوقــت يف اخليمــة. ختيــل أنــك يف نفــس املــكان مــن الصبــاح  عندمــا يكــون فصــل الشــتاء شــديًدا ومثلًجــا ليــس مــن الســهل أب
إىل الليــل، تشــعر وكأنــك يف الســجن. كمــا أنــك ال تســتطيع التجــول يف اخلــارج ألن املنطقــة كلهــا مغطــاة ابلثلــوج.. هكــذا متــر األايم 

واألســابيع داخــل اخليمــة...
أمــا مومســي املفضــل فهــو فصــل الربيــع. فعندمــا يدخــل شــهر الربيــع وترتفــع درجــات احلــرارة تدرجيًيــا، ميتلــئ قلــي ابلفــرح. ومــع ذلــك فــإن 
املتاعــب التنتهــي، فمــع ارتفــاع درجــات احلــرارة قليــًا يبــدأ اجلليــد يف الــذوابن، ويغمــر املــاء خيامنــا بشــكل كامــل. وتبقــى البســط واألســرة 

واألحلفــة، كلهــا رطبــة ألســابيع.
أمــا ابلنســبة لفصــل الصيــف داخــل اخليــام فــإن املعــاانة فيــه الختتلــف كثــريًا عــن الشــتاء وخصوًصــا عندمــا ترتفــع درجــات احلــرارة بشــكل 
كبــري. وعندمــا ينتصــف فصــل الصيــف وتصــل درجــات احلــرارة إىل 45 درجــة مئويــة نصبــح جمربيــن علــى اخلــروج مــن اخليــام، لكــن حلســن 
حظنــا فإننــا نعيــش يف منطقــة معتدلــة نوًعــا مــا وال يوجــد فيهــا رطوبــة، لذلــك مــن املمكــن نســبًيا حتمــل القليــل مــن احلــرارة. وميكننــا قضــاء 
بعــض الوقــت حتــت األشــجار حــول املخيــم. لكــن جيــب علينــا احلــذر ألن العقــارب والثعابــن موجــودة بكثــرة هنــاك. حنــن دائًمــا يف حالــة 

أتهــب هلــذه احليــواانت، ألهنــا مؤذيــة وضــارة ومميتــة أيًضــا.
بعــد انتهــاء فصــل الصيــف أيتينــا فصــل قصــري نســرتيح فيــه قليــًا أال وهــو فصــل اخلريــف، لكنــه مــع األســف ميــر بســرعة ليــأيت فصــل الشــتاء 

مــرة أخــرى وتعــود املتاعــب مــن جديــد... هكــذا متــر حياتنــا يف املخيــم. انتهــى.
الثلــج الــذي يعتــرب شــيًئا مميــزًا ورائًعــا ومفرًحــا للكثــري منــا هــو كابــوس خميــف للعديــد مــن النــاس يف منطقتنــا. الســيما أولئــك الــذي يعيشــون 
يف املخيمــات مشــايل ســوراي ولبنــان، لأســف إهنــم يف وضــع صعــب للغايــة. لقــد نقلــت لكــم أعــاه بعــض الصعــوابت الــي يواجههــا أولئــك 

األشــخاص بلســان أخينــا االفرتاضــي “أميــن”.
حنــن أمــام مســؤولية كبــرية، فهــؤالء إخوتنــا وأهلنــا وجيــب علينــا مســاعدهتم ومــد يــد العــون هلــم.. احبثــوا عــن عــن أي مؤسســة خرييــة موثوقــة 
ابلقــرب منكــم وقدمــوا املســاعدة إلخوانكــم يف املخيمــات فإهنــم يعيشــيون حتــت ظــروف صعبــة جــًدا. دعــوان منــد أيدينــا إىل املظلومــن الذيــن 

يرجتفــون حتــت الثلــج وال معــن هلــم، دعــوان نقــدم هلــم كل مــا نســتطيع..
دعوان نتحمل املسؤولية الواقعة على عاتقنا وال ننسى أن هناك لنا إخوة يعانون األمرين جراء الثلوج والربد القارص.

Benim adım Eymen. Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın bir çadır kentte yaşıyorum. Savaştan 
önce, babam Halep’te büyükçe bir bakkal dükkânı işletiyormuş. Sonrasında ise her şeyimizi kaybetmişiz 
ve çadırda yaşamaya başlamışız. Annem bana ve iki küçük kardeşime en iyi şekilde bakmaya çalışıyor, 
ama eldeki imkânlar malum…
Hayata kalabalık bir kampta başlayınca, çocukluğuma dair ilk hatıralarda da hep kamptan tablolar var: 
Yaşadığımız çadırın biraz ilerisine bir yardım kuruluşu tarafından kurulan çocuk parkı, ilk oyun yerimdi 
mesela. Okuma-yazmayı yine bir çadır sınıfta öğrendim. Öğretmenimiz, büyükçe bir plastik levhanın 
üzerini kâğıtla kaplamış, harfleri yazıp bize göstermek için onu kullanmıştı. Arkadaşlarımla en büyük 
sevinçlerimizi, hayırsever insanlar kampımızı ziyaret ettiğinde yaşardık. Çünkü bize hediyeler dağıtılırdı. 
Rengârenk balonlar, oyuncaklar, kıyafetler… Bir defasında, fotoğrafçı bir abla gelmişti. Arkadaşlarımla, 
ona hep beraber poz verirken çok mutluyduk. Çektiği fotoğrafı bize de göstermişti hatta daha sonra.
Yaşım ilerledikçe, çocukluğun saf sevinçlerinden uzaklaşıp, yaşadığımız hayatın zorluklarını fark etmeye 
başladım. Sonbahardan kışa doğru havalar soğurken, annemle babamın düşünceli halleri gözümden hiç 
kaçmazdı. Annem bir defasında içini çekerek “Kış geliyor…” dediğinde, önce niçin böyle söylediğini an-
lamamıştım. Ancak ilk karlar yağmaya başladığında çadırımız içinde durulamayacak kadar soğumuştu 
ve ben annemin sözünün manasını kavramıştım.
Kar, bizim kamptaki herkes için aynı zorlukları beraberinde getiriyor:
Dondurucu soğuğa karşı odun, mazot ve diğer yakacak malzemeleri daha kış başlamadan temin et-
memiz gerekiyor. Odun ve mazot alabilmek, paranızın olmasına bağlı. Fiyatlar sürekli yükseldiğinden, 
kamptakiler yakacak bulabilmek için yardıma ve desteğe muhtaçlar. Bazen naylon ve diğer yanıcı mad-
delerle ısınmaya çalışanlar da oluyor, ama bu defa çadırın içinde zehirli gaz soluyorsunuz. Ne yazık ki bir 
bebek bu yüzden vefat etti geçenlerde.
Kış, sadece ısınma yönüyle zor bir mevsim değil. Zaman zaman çok şiddetli fırtınalar çıkıyor bizim bu-
ralarda. Çadırlarımız yıkılıyor, yırtılıyor, ipleri kopuyor. Bir çadırı tamir etmek de ciddi masraf. Yeni çadır 
bulamadığımızda, elimizdeki kumaş ve kartonlarla yama yapmaya çalışıyoruz.
Kış mevsiminin çok şiddetli ve bol karlı geçtiği zamanlarda, çadırda vakit geçirmek de kolay olmuyor. 
Düşünün, sabahtan akşama kadar aynı yerde, adeta hapis hayatında gibisiniz. Etraf karla kaplı olduğun-
dan, dışarıda gezip dolaşma imkânı da bulunmuyor. Çadırın içinde böyle günler, haftalar geçiyor… 
Benim en sevdiğim mevsim bahar. Hava yavaş yavaş ısınırken, içim sevinçle doluyor. Fakat önce bir prob-
lemi aşmamız gerekiyor kamp olarak: Karlar erimeye başladığında, çadırlarımızı tamamen su basıyor. 
Halılar, kilimler, yataklar, yorganlar, hepsi haftalarca ıslak kalıyor.
Yazın gelişi, bizim için yine zor günlerin başlangıcına işaret. Mevsimin ortalarında 45 derecelere kadar 
yükselen sıcakta, çadırların içinde durmak mümkün değil. Kendimizi mecburen dışarı atıyoruz. Çok şükür 
yaşadığımız bölgede nem yok, bu nedenle sıcağa tahammül nispeten mümkün. Etraftaki ağaçların altın-
da, kampın çevresinde vakit geçirebiliyoruz. Sıcaklar, bir tehlikeyi beraberinde getiriyor ama: Akrepler ve 
yılanlar, çadırlarımızdan eksik olmuyor. Bazı durumlarda ölüm ihtimali bile bulunduğundan, bu hayvanlara 
karşı devamlı tetikte bekliyoruz. Kampımız kırsal bölgede yer aldığından, akrep ve yılan buraların gerçeği.
Sonra yaz biterken küçük bir sonbahar molası. Ardından tekrar kış… Kamptaki hayatımız işte böylece 
geçip gidiyor…
Bizim için hoş manzaralar ve sosyal medyada paylaşılacak romantik tablolar anlamına gelen kar, 
coğrafyamızın birçok noktasında insanların imtihanı. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde ve Lübnan’da, çadır-
larda yaşayan insanlar çok zor durumda. Oralardaki sıradan bir insanın karşılaştığı zorlukların küçük bir 
tasvirini, yukarıda muhayyel kardeşimiz Eymen’in dilinden aktardım.
Onlar kendi imtihanlarını yaşarken, biz de onlarla imtihandayız.
Kış mevsiminin çetin şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde, hangi yardım kurumunu kendimize yakın 
buluyorsak veya hangisine güveniyorsak, onları vesile edinip kar altında titreyen mazlumlara ellerimizi 
uzatalım.
Hadiseleri yorumlamanın ve beylik analizler yapmanın konforu, bize acılı coğrafyaların buz gibi gerçek-
liklerini ve sorumluluklarımızı unutturmasın. 
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