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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejimin son zamanlarda provokasyonlarını 
artırmasına rağmen, Ankara'nın İdlib'in tekrar çatışma ortamına dönüşmesine izin vermeyeceğini, 
Türkiye'nin 5 Mart'ta Ankara ile Moskova arasında imzaladığı Mutabakat sonrasında bölgede 
istikrarı sağlamak için İdlib'de sükûnetin ve istikrarın bozulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Korona salgını sonrasında 
alternatif bir küresel üretim gücü olacağını söyledi. Hükümetin salgından en 
başından beri mücadele ettiğini ve toplumun tüm kesimlerinin talep ve ihtiyaçları 
ışığında normale ve Korona sonrası planlara dönme adımlarını attığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Türkiye, 125 ülkenin Koronavirüs ile 
mücadele çerçevesinde tıbbi yardım taleplerine 
yanıt verildiğini belirterek, kriz karşısında en 
savunmasız grup olarak kabul edilen mültecileri 
ve yerinden edilmiş kişileri korumanın önemini 
vurguladı. Ayrıca uluslararası toplumun Suriyeli 
mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine 
dönmesine verdiği desteğin önemini belirtmiştir. 

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük enfeksiyonlarda azalma olduğunu, Türkiye’de Koronavirüs 
ölümlerinin azalmaya devam ettiğini ve Korona hastalığında iyileşenlerin sayısında artış olduğunu 
belirti.  Artı eğer alınan tedbirlerde hafife alınırsa virüs riskinin tekrar artıracağını vurguladı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle 
dedi: İdlib, büyük bir insanlık dramı yaşarken 
sırtımızı onlara çeviremeyiz. Biz, medeniyetten, 
insanlıktan ve sevgiden konuşurken nasıl 
İdlibe sırtımızı çevireceğiz. Herkes bunu bilmeli 
Medeniyet, dürüstlük ve insan değerlerinin 
testi İdlib'den geçtiğini belirtti.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن أنقــرة لــن تســمح بتحويــل إدلــب إىل بيئــة صــراع جمــدداً، رغــم زايدة النظــام 
مــن اســتفزازاته يف اآلونــة األخــرة. وشــدًّد علــى أن تركيــا لــن تســمح بزعزعــة اهلــدوء يف إدلــب عقــب مذكــرة التفاهــم املربمــة 

بــن أنقــرة وموســكو يف 5 مــارس املاضــي، إلرســاء االســتقرار يف املنطقــة.

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن تركيــا ســتصبح قــوة إنتــاج عامليــة بديلــة بعــد جائحــة كــوروان، 
وأكــد أن احلكومــة كافحــت الــوابء منــذ البدايــة واختــذت خطــوات عــودة احليــاة لطبيعتهــا، وخطــط مــا 

بعــد كــوروان علــى ضــوء طلبــات واحتياجــات كافــة فئــات اجملتمــع.

إن  أوغلــو:  تشــاووش  مولــود  الرتكــي  اخلارجيــة  وزيــر  قــال 
تركيــا لبّــت طلبــات 125 بلــًدا للحصــول علــى مســاعدات 
طبيــة يف إطــار مكافحــة فــروس كــوروان، وشــدد علــى أمهيــة 
محايــة الالجئــن واملهجريــن الذيــن يعتــربون أكثــر فئــة هشــة 
أمــام األزمــات، وأكــد علــى أمهيــة دعــم اجملتمــع الــدويل لعــودة 

منازهلــم. إىل  واآلمنــة  الطوعيــة  الســورين  املهجريــن 

أعلــن وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن قوجــة، عــن اخنفــاض اإلصــاابت اليوميــة، وأن وفيــات فــروس كــوروان واصلــت 
تراجعهــا يف تركيــا، فيمــا شــهدت زايدة يف عــدد املتعافــن مــن املــرض، وطالــب بعــدم االســتهتار بتدابــر الوقايــة ألنــه 

ســيؤدي إىل زايدة خطــر الفــروس مــن جديــد.

قــال وزيــر الداخليــة الرتكــي ســليمان صويلــو: إن حمافظــة 
إدلــب الســورية تعيــش مأســاة إنســانية ال ميكــن أن نديــر 
ظهــران هلــا، وأشــار إىل أنــه مــن االزدواجيــة أن نتحــدث عــن 
احملبــة اإلنســانية واحلضــارة مث نديــر ظهــران إلدلــب، فامتحــان 

قيــم احلضــارة اإلنســانية الصادقــة ميــر مــن إدلــب.

ً
نائب أردوغان: تركيا ستصبح القوة البديلة لطاقة اإلنتاجالرئيس التركي أردوغان: لن نسمح بتحويل إدلب إلى بيئة صراع مجددا

ا
ً
تشاووش أوغلو: تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 125 بلد

تركيا.. تراجع وفيات كورونا وزيادة المتعافين

وزير الداخلية التركي من إدلب: ال يمكن أن ندير ظهرنا إلدلب فامتحان اإلنسانية يمر منها

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'in Tekrar Çatışma Ortamına 
Dönüşmesine İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Üretim 
Kapasitesi İle Alternatif Güç Olacaktır

Bakan Çavuşoğlu, 125 Ülkeye Tıbbi Yardım Yapıldığını Açıkladı

Türkiye :Korona Ölümleri Azaldı ve Hastalarda Daha Çok 
İyileşme İzlendi 

Türkiye İçişleri Bakanı: İdlib'den İnsanlık Testi Geçerken İdlib'e Sırtımızı Çeviremiyoruz

Türk ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki dördüncü sorun giderme bölgesine 
takviye ve ağır askeri çerçevelerin yanı sıra zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar 
göndermeye devam etmektedir. 

واصــل اجليــش الرتكــي، إرســال التعزيــزات واألراتل العســكرية الثقيلــة ابإلضافــة إىل مدرعــات وانقــالت اجلنــد إىل 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف إدلــب مشــايل ســوراي.

إدلب.. الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى جبل الزاوية
İdlib: Türk Ordusu Jebel Al-Zewiya’ya Askeri 

Takviye Göndermeye Devam Ediyor
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Avrupa Birliği, Sezar yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte, BM Güvenlik Konseyi 
kararları ışığında Suriye dosyasına siyasi bir çözüm çağrısıyla birlikte, Avrupa Birliği 
tarafından takip edilen bir uzatma mekanizmasına göre, önümüzdeki Haziran ayında 
Esad rejimine uygulanan yaptırımların uzatılmasını talep ettiği bir brifing düzenledi.

Amerikalı parlamenterler (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar), Trump yönetimine, Haziran ayı 
ortasında yürürlüğe girecek olan Sezar Yasası uyarınca Suriye'ye uygulanan yaptırımları katı 
bir şekilde uygulama çağrısında bulundular. Buna imar yardımının durdurulması ve Suriye 
rejimi ve işbirliği yapan şirketlere yeni yaptırımlar uygulanması da dâhildir. 

ABD'nin Suriye özel elçisi Büyükelçi James Jeffrey, şunları söyledi: Esad'a 
uygulamaları nedeniyle ülkeye gelen bu ekonomik krizden kurtulmak için bir çıkış 
yol sunduk. Bu da Suriye lirasında büyük ve hızlı bir şekilde düşüşe yol açtı.  Esad, 
halkını düşünüyorsa bu teklifi kabul edecektir. 

Türkiye hayır kurumları, hayırseverlerle birlikte, İdlib ve kırsal kesimindeki ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere su, un ve kuru gıdadan oluşan insani yardım taşıyan 3 kamyon gönderdi.

عقــد االحتــاد األورويب إحاطــة طالــب خالهلــا بتمديــد العقــوابت املفروضــة علــى نظــام األســد، يف يونيــو/ حزيــران 
القــادم، مبوجــب آليــة متديــد يتبعهــا االحتــاد ، ابلتزامــن مــع دخــول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ، داعيــاً إىل حــل 

سياســي للملــف الســوري بضــوء قــرارات جملــس األمــن الــدويل.

دعــا برملانيــون أمريكيــون )مجهوريــون ودميقراطيــون( إدارة الرئيــس ترامــب، إىل تطبيــق صــارم  للعقــوابت املفروضــة علــى 
ســوراي مبوجــب قانــون قيصــر الــذي ســيدخل حّيــز التنفيــذ يف منتصــف حزيران/يونيــو، مبــا فيهــا  جتميــد مســاعدات 

إعــادة اإلعمــار، وفــرض عقــوابت جديــدة علــى النظــام الســوري والشــركات املتعاونــة معــه. 

قــال املبعــوث األمريكــي اخلــاص إىل ســوراي الســفر جيمــس جيفــري: حنــن قدمنــا لألســد طريقــة للخــروج مــن 
هــذه األزمــة االقتصاديــة الــي حلــت ابلبــالد بســبب ممارســاته، والــي أدت إىل اهنيــار اللــرة الســورية بشــكل 

كبــر ومتســارع، وإذا كان األســد مهتمــاً بشــعبه ســيقبل العــرض.

أرســلت عــدة مجعيــات خريــة تركيــة إىل جانــب أشــخاص حمســنن، 3 شــاحنات حتمــل مســاعدات 
إنســانية مكونــة مــن ميــاه وطحــن وأغذيــة جمففــة، ســتوزع علــى احملتاجــن يف إدلــب وريفهــا.

االتحاد األوروبي يتجه لتمديد العقوبات ضد نظام األسد بالتزامن مع سريان “قانون قيصر” نواب أميركيون يطالبون بتطبيق قانون قيصر بحزم 

 في قيمتها أمام العمالت األجنبية
ً
 قياسيا

ً
جمعيات تركية ترسل مساعدات إنسانية إلى إدلب السوريةالليرة السورية تسجل تدهورا

Avrupa Birliği, "Sezar Yasası"nın Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte 
Esad Rejimine Karşı Yaptırımları Genişletme Yolunda İlerliyor

Amerikalı Milletvekilleri Sezar Yasasının Sağlam Bir Şekilde 
Uygulanmasını Talep Etmektedir.

Washington: Beşar Esad'a Krizden Çıkma Teklifinde Bulunduk

Suriye Lirası Yabancı Para Birimleri Karşısında Değerinde 
Rekor Bir Düşüş KaydettiTürkiye İnsani Yardım Dernekleri İdlib'e İnsani Yardım Gönderdi

Suriye lirası, yabancı para birimleri karşısında değerinde rekor bir düşüş kaydetti. Bir 
ABD doları 3500 liraya ulaştı. Mahalli meclislerin Türk lirasına geçme kararından sonra 
özgürleştirilmiş bölgelerdeki PTT’den yoğun bir şekilde Türk lirasına talep oluşunca PTT, 
yoğun talebi karşılamak için harekete geçti. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi şunları söyledi: Mülteciler arasındaki 
yoksulluk oranının Korona'nın yayılması ve karantina etkisi ile artması nedeniyle mültecilerin 
kırılgan ekonomik ve sağlık koşullarında yaşaması beklenmektedir.

ســجلت اللــرة الســورية تدهــوراً قياســياً يف قيمتهــا أمــام العمــالت األجنبيــة، لتالمــس حاجــز الـــ 3500 للــدوالر األمريكــي الواحــد، وبــدأت مراكــز 
الربيــد الرتكــي ptt(( يف مشــال ســورية احملــرر بضــخ كميــات كبــرة مــن العملــة املعدنيــة )فئــة لــرة تركيــة( يف مســعى لتأمــن الطلــب املتزايــد عليهــا بعــد 

قــرارات اجملالــس احملليــة الســتبدال اللــرة الســورية ابلرتكيــة.

قــال املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن فيليبــو غرانــدي: مــن املتوقــع أن تزيــد نســبة الفقــر بــن الالجئــن يف ظــل انتشــار 
كــوروان وأتثــر احلجــر الصحــي، وأن الالجئــن يعيشــون يف ظــل ظــروف اقتصاديــة وصحيــة هشــة.

األمم المتحدة: 90 بالمئة من الالجئين يعيشون "ظروفا هشة"

Birleşmiş Milletler: Mültecilerin Yüzde 90'ı "Kırılgan Koşullarda" Yaşıyor
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Truva atı terimi, dış kaynaklı Vandalizm’e atıfta bulunmak için kullanılan bir deyimdir. Nitekim 
Truva şehrini işgal etmek için bir grup savaşçı, tahtadan yapılmış içi boş büyük bir atın içinde 
gizlenerek gelip kenti işgal etmişlerdir. 
Suriye devrimi; özgürlük ve haysiyetleri adına acımasız bir diktatörlükten kurtulmak ve devletin 
bütün zenginlik kaynaklarına bir ailenin el koymasına karşı çıkmak üzere başlamıştır.  Mevcut 
Rejim, Suriye'nin zenginlik kaynaklarının hepsini devletin başında olan bir ailenin eline vermiştir. 
Bu aile de halkın gasp edilmiş haklarına karşı sessiz kalmasını sağlamak için onları aç bırakarak 
aşağılama politikasını izlemiştir. Zira Rejim halkı sürekli günlük maişet sıkıntısıyla meşgul ederek 
halka göz açtırmamıştır.
Nitekim dünya halkları arasında en fazla zorbalık ve şiddete maruz kalan, sebepsiz yere zorla 
alıkonulup tutuklanan halk Suriye halkıdır. 
Kaldı ki; Suriye dünyanın zengin ülkelerin arasında yer almaktadır.  Petrol, gaz ve tarımsal ürünler 
gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, Suriye halkı yine de dünyanın en fakir halkları 
arasında yer almaktadır. 
Buna rağmen iktidar uzun yıllardan beridir dar materyalist bakış açısıyla “halkı aç bırak ki, otoriteye 
bağlı kalsın” ilkesiyle hareket etmektedir. Bu politika halkı doğal yaşam haklarının bir kısmını talep 
etmeye yöneltmiştir. Halkın bu masum ve doğal taleplerine karşı Esad çetesi şu sloganla cevap 
vermiştir:  “Ya Esad’a razı olacaksınız yâda her yeri yakıp yıkarız.”
Bu yüzden Rejim güçleri Suriye'de Esad ailesinin planlarını uygulamak için Suriye'yi yakıp 
şehirleri yok ettiler. Bir milyondan fazla Suriyelinin şehit olmasına, on milyondan fazla kişinin 
yerinden edilmesine ve Suriye'nin kuzeyine beş milyondan fazla insanın göç etmesine sebep 
oldular. Yani kısacası Esad ailesine köle olmayı kabul etmeyenlerin yaşamasına izin vermediler, 
vermemektedirler. 
Truva atını şehrin içine taşıyan kent sahipleri bunun kendilerine Allah’tan bir hediye olduğuna 
inanmaktadırlar. Böylece onu şehir merkezine getirdiler ve onunla sevinip mutlu oldular. Kaldı ki;  
bu sayede Truva atının içinde gizlenmiş askerler şehrin dışarda kalan düşman askerlere geceleyin 
kapıları açtılar. Böylece onlar Truva atını içeri alarak kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlamış 
oldular. 
Aynı şekilde, mücrim Beşşar Esad, Suriye'nin kapılarını Şii milislere, paralı askerlere, Rusya 
ve İran'a açtığında aynı şeyi düşünmüştü. Allah’ın  bu güçleri kendisine, düşmanlarından, 
devrimcilerden kurtulmanın bir armağanı olduğuna inanarak şehrin kapılarını onlara açmıştı.  
Esad’ın sadık aveneleri Şebihalar bu sayede, Suriye halkının yarısından fazlasından kurtulmuş 
olacaklarını ve güvende olup lüks hayat içinde yaşayacaklarını düşünmüşlerdi.  Güya bu şekilde 
diktatör Beşşar Esad’a ibadet edebilecekleri boş zamanı bulacak ve Hafız Esad’dan gelen kutsama 
geleneği sonsuza dek devam etmiş olacaktı. 
Ne acıdır ki; Arap ülkeleri Esad rejiminin planlarını destekleyip Suriye halkına karşı savaşta 
rejimin yanında yer aldılar. Dahası Arap ülkeleri ölüm cehenneminden kaçan Suriyelileri ülkelerine 
girmesini önlemek için adeta duvarlarını demir parmaklıklarla ördüler. Suriye devriminin başarılı 
olmamasını, bu masum hak arama düşüncesinin Arap ülkelerine ulaşmasını engellemeye çalıştılar. 
Ülkelerinin bu düşünce ile yüzleşmemesi ve  bu düşüncenin  meydana getireceği bir iklimin 
oluşmaması için Suriye rejimine destek oldular. Arap ülkeleri için bunun en kolay yolu katil Esad 
rejimin ihtiyaç duyduğu para, silah desteğinin sağlanması idi. Onlar da öyle yaptılar. 
Lakin Suriye halk devrimin yüce bir hedef olduğunu unuttular!  Bu yüzden kolay bir şekilde devrimi 
yok edeceklerini sandılar.  Suriye halkı devrimin başlamasından bu yana on yıl geçmesine ve çektiği 
bütün sıkıntılara rağmen devrimin meşalesini yükseltip hedeflerine bağlı kalmayı başardılar.
Evet, burası büyük Suriye!  Esad çiftliği değil!
Dünya ülkeleri, tüm yeteneklerini mücrim rejimine hizmet etmeye adamaktan,  İsrail ve Amerikan 
devletlerin isteklerine boyun eğmekten asla geri durmadılar. 
Dünya, Suriyeli halkın devrimini ortadan kaldırmak ve şehirlerini yok etmek için bir bahane olarak 
terörle mücadele sloganı altında hareket ettiler. Artı, Suriye halkının devrimini ortadan kaldırmak 
için Truva atı misali Rejime kimyasal da dâhil olmak üzere son gelişmiş silahlar ve  gereken her 
desteği sağladılar. 
Son olarak: Türkiye hükümeti ve halkı mazlumların yanında yer alarak özgürlük ve haysiyet 
devrimini savunan Suriye halkının trajedisinin tek istisnası olmaya devam etmektedir. 
Türkiye devletine sığınan Suriye halkına gönlünü açtı. Türkiye devleti ve halkı, komşusu olan 
Suriyelilere  “gerçek kardeşlik” sloganıyla kardeşleri Suriyelilere yardım etmekten hiç geri durmadı. 

استخدم مصطلح )حصان طروادة( للداللة على أعمال التخريب اليت أتيت من مصدٍر خارجي، وُيشري إىل 
ذلك احلصان اخلشيب الضخم واجملوف من الداخل، والذي مّت صنعه إلخفاء جمموعٍة من احملاربني داخله، 

وذلك لغرض استخدامه يف دخول واحتالل مدينة طروادة.
الثورة السورية قامت من أجل احلرية والكرامة واخلالص من نظام ديكتاتوري وحشي، تسلط على مقدرات 
سوراي وهنبها ألجل الدائرة العائلية الضيقة اليت حتيط به، كل ثروات سوراي بيد العائلة احلاكمة مع تطبيق 
إرادهتا يف جتويع الشعب وإذالله كي يضمنوا صمته ورضوخه، وتركه يف دوران وانشغال يومي يف حبثه عن مورد 

الستمرار عيشه مع عائلته.
من أكثر شعوب العامل اليت عانت من التسلط والعنف واالعتقال والتغييب القسري كان الشعب السوري، 
وسوراي من أشد الدول فقرًا رغم وجود ثروات طبيعية من نفط وغاز وحماصيل زراعية جتعلها يف مصاف الدول 
الغنية، إال أن السلطة احلاكمة ومن خالل نظرهتا املادية الضيقة واعتمادها على مبدأ )جوٍّع شعبك يتبعك( 
دفعت الشعب الذي صرب عليها طويال إىل املطالبة جبزء من حقه الطبيعي يف احلياة، فجوبه مبقولة العصابة 
أكثر من مليون  املدن وتسببوا ابستشهاد  البلد(، فأحرقوا سوراي ودمروا  أو حنرق  احلاكمة بسوراي )األسد 
سوري وهتجري أكثر من عشرة ماليني ونزوح أكثر من مخسة ماليني إىل الشمال السوري، من أجل تطبيق 

خطتهم بسوراي املفيدة اليت ال تسمح ألحد ابلعيش فيها إن مل يكن عبداً لعائلة األسد.
وقد اعتقد أهل طروادة أبّن هذا احلصان هو هدية من اإلله، فأدخلوه إىل وسط املدينة فرحني به، ليخرج 

احملاربون منه لياًل ويفتحوا أبواب املدينة لبقية احملاربني، لتكون هناية طروادة على أيديهم.
وكذلك فعل اجملرم بشار األسد حني فتح أبواب سوراي أمام امليليشيات الشيعية واملرتزقة وروسيا وإيران ظناً 
منه أبهنا هدية من اإلله لتخليصه من شعب اثر عليه، وكذلك ظن املوالون لألسد )الشبيحة( أبهنم سيكونون 
أبمان وسيعيشون برفاهية حني يتم اخلالص من أكثر من نصف الشعب السوري، ويتفرغون لعبادة الديكتاتور، 

و يضمنون تكريس نظام التوريث الذي ابتدعه السفاح األب )حافظ األسد( إىل األبد.
املؤمل أن الدول العربية وقفت مع املشروع األسدي ودعمته يف حربه على الشعب السوري، وسورت دوهلا 
أبسوار حديدية كي متنع الشعب السوري الذي فرًّ من جحيم املوت من الوصول إىل داخلها، ولكي تضمن 
عدم جناح الثورة السورية ووصول فكرها النقي إىل بلداهنا وجتد نفسها يف مأزق ال تستطيع مواجهته، لذلك 
اختارت أهون احللول وهي تزويد نظام القتل األسدي مبا يلزمه من مال وسالح كي ينجح يف القضاء على 

الثورة السورية.
وتناسوا أن الثورة هي فكر وقيم سامية يستحيل اجتثاثها، وهاهم السوريون ورغم مرور عشر سنوات على 

قيام ثورهتم ورغم كل ما عانوه فهم متمسكون جبذوة الثورة وأهدافها:
- هذه سوراي العظيمة وليست مزرعة لألسد.

النظام اجملرم  امكانياهتا خلدمة  لإلرادة اإلسرائيلية واألمريكية من تكريس كل  العامل رضوخاً  تبخل دول  ومل 
وتزويده بكل ما يلزمه للقضاء على ثورة الشعب السوري، مبا فيها األسلحة املتطورة والكيماوية، حتت شعار 

مكافحة اإلرهاب )حصان طروادة( اجلديد كذريعة للقضاء على الشعب السوري وتدمري مدنه.
أخريًا:

تظل احلكومة الرتكية والشعب الرتكي، االستثناء الوحيد أمام مأساة الشعب السوري، ابحنيازهم إىل ثورة احلرية 
والكرامة والدفاع عن املضطهدين واملظلومني، واليت فتحت صدرها للشعب السوري الذي جلأ إليها، وطبقت 

تركيا والشعب الرتكي من خالل معاملتهم الكرمية ألشقائهم السوريني شعار األخوة احلقيقية بني اجلريان. 
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)قيصر( بات على األبواب وأول الرقص حنجلة

Tarih çok yakın! Sezar ya da Kayser Yasası olarak adlandırılan şeyin uygulamaya başlanması için sadece iki 
gün kaldı. Nitekim uluslararası topluluk etrafındaki çemberi daraltırken Suriye’nin mücrim rejimin boynundaki 
ilmiği giderek daha fazla sıkmak gerekmektedir. Sezar Yasası'nın uygulanmasıyla Suriye rejiminin ve kendisinin 
yanında yer alanların Suriyelilerin kanında ve irtikâp edeceği utanç ve zillet bataklığında boğulan çıkarları tüm 
Suriye coğrafyasında kendi elleriyle işlediği öldürme ve yıkım eylemleri sonucunda ebediyen sarsılmıştır.
Mevcut rejim ve onun yanında yer alan Ruslar ve İranlılar ile birlikte Suriye altyapısını yok edip, bir milyondan 
fazla Suriyeliyi öldürüp, 400.000'den fazla kişiyi tutuklayıp, Suriyeli halkın yarısından fazlasını zorunlu iç veya 
dış göçle karşı karşıya bırakmışlardır. Ardından Suriye 450 milyar dolardan fazla yeniden yapılanma maliyeti 
gerektiren bir harabeye dönüşmüştür.
Suriye meselesi yeni bir inisiyatife sahip olmuş olarak 17 Haziran 2020 tarihi hem öncesi hem de sonrası için 
bir milat olacaktır.19 Aralık 2019'da ABD Başkanı tarafından "Sezar" Yasası'nın imzalanmasından bu yana, 
ABD Kongresi 11 Aralık'ta onayladıktan sonra Suriye ve bölgesel ve küresel ülkelerden herkes birkaç gün sonra 
yürürlüğe girmeyi beklemektedir. Yolsuzluk ve yağma ile ilgili diğer faktörlere, sistemin bileşimindeki yapısal 
farklılıklara ve Rejimin halkına karşı yürüttüğü savaşın koşullarına ve sonuçlarına ek olarak, idam ilmiğinin 
sistemin boynuna yaklaştığı görülmektedir. Tüm bunlar, bilahare biraz inmiş olsa da doların Suriye lirasına karşı 
döviz kuru 3500'den fazla yükselmesi ekonomik çöküşün hızlanmasına katkıda bulunmuştur.Bu, döviz kurunun 
2011'e göre ilk kez 45 kat daha fazla yükseğe çıktığı anlamına gelmektedir. 
Bazı kaynaklar "dolardaki yükselişten sonra piyasaların hareketinin felç olduğunu ve dolara endeksli malların 
yüksek fiyatları nedeniyle birçok dükkânın kapatıldığını bildirmektedir. Böylece Washington'un sisteme ciddi 
yaptırımlar uyguladığı eşi görülmemiş bir geçiş sürecinin Amerikan "Sezar Yasası’nın yaklaşmasıyla bir 
gerçeklik haline gelmektedir.Suriye lirasının ABD doları karşısında ki bu hızlı çöküşü ve dolayısıyla fiyatlardaki 
çılgın yükseliş, yaşam krizini ve ilaç ve su krizinin patlamasını şiddetlendirmiştir. Bu iki faktör Suriye’de sokağı 
başka bir boyuta taşımışlardır. Bu hareketlenmenin en önemlisini Suveyda’da olup bitenler teşkil etmektedir.  
Suriyeli ekonomi araştırmacıları, 2000 ve 2010 sonu dolar karşısında 45 Lira ile 50 Lira arasında bir fiyat 
tutturmasının ardından Suriye lirasının çöküş yolculuğunun Mart 2011'deki halk devriminin patlak vermesiyle 
başladığına dikkat çekmektedirler. Daha sonra 2016 da yaklaşık 640 Lira ’ya ve ardından Eylül 2019'da 683 Lira 
‘ya ulaşmıştır.Bozulma geçtiğimiz Ekim ayında Lübnan'daki ekonomik krizin devam etmesi ile artmıştır. Geçen 
Mart ayında Korona virüs durumu daha da kötüleştirirken, geçen Mayıs ayında Suriye rejimi ile Beşar Esad'ın 
amcası oğlu işadamı Rami Makhlouf arasındaki anlaşmazlık Doları 1800 Suriye Lirası’na yükseltmiştir."
Birkaç gün önce ilaç koşulları üzerindeki bu büyük etkiye ek olarak, başkentte ve çevredeki mahallelerde 
birçok eczanenin kapatıldığı, diğerinin ise kesinti korkusu nedeniyle ilacı satın almak için vatandaşlarla 
kalabalıklaştığına dikkat çekilmektedir.Artı ilaç satıcıları ve dağıtım şirketi sahipleri, ilaç krizinin başlamasının 
mevcut nedenlerine ek olarak, Lübnanlı "Hizbullah" ın bu konuda büyük sorumluluk taşıdığını açıklamaktadırlar. 
İlgililerden biri, Lübnanlı tüccarların, Baas Partisinden askeri liderler eşliğinde, sınır bölgelerindeki ve hatta Şam 
içindeki ilaç merkezlerinden Suriye ilaçlarını satın alıp götürdüklerini doğrulamaktadırlar.
Suriyelilerin yaşam standartları yıllardır giderek kötüleşirken, ekonomik çalışmalar Suriyelilerin %87'sinden 
fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve devlet sektörlerindeki çalışanlar için aylık azami maaş limiti 
50 bin Suriye lirası (25 dolardan az) olarak değişmediği halde fiyatların 2011'den bu yana 40 ila 60 kat arttığını 
ortaya koymaktadır. İnsan yaşamı için gerekli gıdada meydana gelen krizinin yanı sıra, 2011 yılından önce 
Suriye'de buğday üretimi yılda 4 milyon tona ulaşmakta idi. Artı hükümetin sadece yaklaşık 500.000 ton buğday 
elde ettiği bilgisini paylaşmasına rağmen, BM raporunun Suriye’nin geçen yıl yaklaşık 1.5 milyon tonluk tahmini 
buğday üretim yaptığını ortaya koyarken hükümet 1.2 milyon tonunu ihraç etmiş olabileceği beyan edilmektedir. 
Gerçek şu ki;uygulanacak Sezar Yasası, sadece sistemde değil, Suriye'nin tüm coğrafyasındaki Suriyeli halkın 
yaşamlarını da etkileyecek ve etkileyecektir. C. Jeffrey, uluslararası oyunun hala Suriye rejiminin ABD'nin bazı 
taleplerine boyun eğeceğine dair bahse giriyor gibi göründüğünü söylemektedir. Amerikanın Suriye elçisi James 
Jeffrey, Suriye para biriminin değerinin çöküşünü ABD'nin aldığı önlemlere bağlamaktadır.Ülkesinin bu krizden 
kurtulmak için Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir teklifte bulunduğunu açıklamaktadır."Suriye lirasının çöküşü, 
Rusya ve İran'ın artık rejimi sürdüremeyeceğinin kanıtıdır." diyen Jeffrey, rejimin artık kriz içinde olan Lübnan 
bankalarında para aklayamayacağını da sözlerine eklemektedir.
Suriyeliler, Sezar Yasasının mücrim sisteminin çöküşüne mi, yoksa bu sefer ciddi gibi görünen uluslararası baskı 
yoluyla siyasi geçişi kabulüne mi yol açacağını, ya da Esad'ın zulmünden etkilenen Suriyelilerin durumunu 
hesaba katmadan konu hala uluslararası pazarlarda dolaşıyor mu diye sorup durmaktadır. Peki, Sezar Yasasından 
bugün payımıza düşen nedir? Suriye Lirası’nın çöküşü misali ilk eylemimiz Dansın başlangıcı mı olacaktır?

يقرتب املوعد كثريًا، ويومني اثنني فقط هو كل ما تبقى للبدء يف تنفيذ وتطبيق ما مسي بقانون قيصر أو سيزر، حيث من املفرتض أن 
يضيق اخلناق أكثر وأكثر، على عنق النظام السوري اجملرم، بعد أن ضاق اجملتمع الدويل به ذرًعا، ومع اقرتاب تطبيق قانون قيصر، 
راحت ترتعد فرائص النظام السوري، الغارق يف دماء السوريني، ويف وحل الذل والعار الذي سريكبه ومن معه إىل أبد اآلبدين، 
جراء ما اقرتفت يداه من قتل وتدمري يف كل اجلغرافيا السورية. حىت أضحت سورية خرااًب حيتاج إىل ما يزيد عن 450 مليار دوالر 
تكاليف إعادة اإلعمار، بعد أن قام هذا النظام ومن وقف معه من روس وإيرانيني وسواهم، يف تدمري البنية التحتية السورية، وقتل 
ما ينوف عن مليون إنسان سوري، واعتقال أكثر من 400 ألف، وهتجري ما يزيد عن نصف الشعب السوري، بني هتجري قسري 

داخلي أو خارجي. 
ستكون املسألة السورية على موعد مع استحقاق جديد، حبيث يكون 17 حزيران/يونيو 2020 اترخيًا له ما قبله وله ما بعده. فمنذ 
توقيع قانون "قيصر" من قبل الرئيس األمريكي يف 19 كانون األول/ ديسمرب2019 الفائت". بعد أن صّدق الكونغرس األمريكي 
عليه يف 11 كانون أول ديسمرب/ املاضي، واجلميع من سوريني ودول إقليمية وعاملية تنتظر أن يدخل حّيز التطبيق بعد أايم. ويبدو 
أن اقرتاب حبل املشنقة من عنق النظام عربه، إضافة إىل عوامل أخرى مرتبطة ابلفساد والنهب، واخلالفات البنيوية داخل تركيبة 
النظام، عالوة على أوضاع ونتائج احلرب اليت مارسها النظام ضد شعبه، كل ذلك ساهم يف اإلسراع مبزيد من االهنيارات االقتصادية، 
حيث وصل سعر صرف الدوالر مقابل اللرية السورية إىل ما يزيد عن 3500 مث تراجع قلياًل، وهذه املرة األوىل اليت يبلغ سعر 

الصرف هذا املبلغ ما يعادل 45 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011.
ولعل ما تؤكده بعض املصادر من »أن حركة األسواق أصيبت ابلشلل بعد االرتفاع الذي شهده الدوالر، وأن الكثري من احملال 
التجارية أغلقت بسبب ارتفاع أسعار البضائع مقارنة بسعرها ابلدوالر«. وهذا التجاوز الكبري لعتبة غري مسبوقة، مع اقرتاب تطبيق 

واشنطن لـ»قانون قيصر« األمريكي الذي يفرض عقوابت صارمة على النظام ابت حقيقة.
وهذا االهنيار السريع بقيمة اللرية السورية أمام الدوالر األمريكي، ومن مث االرتفاع اجلنوين يف األسعار، فاقم األزمة املعيشية، إضافة 

إىل تفجُّر أزمة الدواء واملاء. وهوما حرك الشارع يف غري مكان من سورية أمهها ما جيري يف السويداء.
الباحثون يف الشأن االقتصادي السوري أشاروا إىل أن رحلة اهنيار اللرية السورية بدأت مع اندالع الثورة الشعبية يف آذار/ مارس 
2011، بعدما كانت قد "حافظت اللرية على سعر بني 45 و50 مقابل الدوالر بني 2000 وهناية 2010. مث وصل إىل حنو 
640 عام 2016، ومن مث إىل 683 يف سبتمرب )أيلول( 2019. وزاد التدهور مع تواصل األزمة االقتصادية يف لبنان، يف أكتوبر 
العام إىل حنو 1200. وفاقم الوضع فريوس »كوروان«، يف مارس )آذار( املاضي،  )تشرين األول( املاضي؛ حيث وصل بداية 
واخلالف يف مايو )أاير( الفائت بني النظام السوري ورجل األعمال رامي خملوف ابن خال بشار األسد، ليصل يف حينها الرتاجع 

إىل 1800."
يضاف إىل ذلك التأثري الكبري قبل أايم معدودة على أوضاع األدوية فقد لوحظ إغالق كثري من الصيدليات يف العاصمة واألحياء 
احمليطة، بينما تشهد األخرى ازدحاماً ابملواطنني لشراء الدواء خوفاً من االنقطاع. ويكشف جتار أدوية وأصحاب شركات توزيع 
أنه إضافًة لألسباب السابقة لتفجُّر أزمة الدواء، يتحمل »حزب هللا« اللبناين مسؤولية كبرية فيها. ويؤكد أحد املعنيني أن »جتاراً 
لبنانيني، برفقة )قادة عسكريني( من احلزب، أجروا كثرياً من صفقات شراء األدوية السورية من مراكز أدوية يف املناطق احلدودية، 

وحىت داخل مدينة دمشق«.
الواقع املعيشي للسوريني منذ سنوات يف تدهور مستمر، حيث أكدت دراسات اقتصادية أن أكثر من 87 يف املائة من السوريني 
الشهرية  للمرتبات  األعلى  احلد  وبقاء  منذ 2011،  بني 40 و60 ضعفاً  ما  األسعار  تضاعف  مع  الفقر،  يعيشون حتت خط 

للموظفني يف القطاعات احلكومية على حاهلا عند 50 ألف لرية سورية )أقل من 25 دوالرًا(.
عالوة على أزمة املواد الغذائية الضرورية حلياة البشر، فإنتاج القمح يف سورية قبل 2011 قد وصل إىل 4 ماليني طن يف العام، 
وكان إبمكاهنا تصدير 1.5 مليون طن، يف وقت قدَّر فيه تقرير أممي إنتاج العام املاضي بنحو 1.2 مليون طن، وسط معلومات عن 

أن احلكومة تسلمت منه حنو 500 ألف طن فقط.
قانون قيصر املزمع تطبيقه أثر ولسوف يؤثر أكثر على حيوات الناس السوريني يف كل اجلغرافيا السورية، وليس على النظام فقط، 
املبعوث  فقد عزا  املطالب األمريكية، حسب جيفري،  لبعض  السوري  النظام  يراهن على رضوخ  مازال  الدويل  اللعب  أن  ويبدو 
األمريكي لسورية جيمس جيفري اهنيار قيمة العملة السورية إىل اإلجراءات اليت اختذهتا الوالايت املتحدة، وكشف أن بالده قدمت 
لرئيس النظام بشار األسد عرًضا للخروج من هذه األزمة. وقال جيفري يف تصرحياته "إن اهنيار اللرية السورية دليل على أن روسيا 
وإيران مل تعودا قادرتني على تعومي النظام، مضيًفا أن النظام مل يعد بدوره قادرًا على تبييض األموال يف املصارف اللبنانية اليت تعاين 

هي أيًضا من أزمة."
ويبقى لسان احلال السوريني يقول هل سيؤدي قانون قيصر إىل اهنيار النظام اإلجرامي، أو قبوله ابالنتقال السياسي عرب ضغط دويل 
يبدو أنه جداًي هذه املرة؟ أم أن املسألة مازالت يف البازارات الدولية، دون األخذ بنظر االعتبار حال السوريني املتضررين من سلطة 

األسد، واليوم من تطبيق سيزر؟! وهل سيكون اهنيار اللرية السورية مبثابة )أول الرقص حنجلة(؟
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األزمــة احلاليــة هلــا أســباهبا العديــدة، الــي يعرفهــا عمــوم الســورين، وهــي أبعــد ممــا يقولــه النظــام وإعالمــه 
عــن "املؤامــرة الكونيــة" ضــده بســبب قانــون ســيزر، فهــي تتعلــق أبزمــة لبنــان، وإغــالق البنــوك واملصــارف 

هنــاك، وشــبه إفالســها، الــي كانــت مبثابــة رئــة يتنفــس مــن خالهلــا، كمــا تتعلــق بــرتدي الوضــع االقتصــادي 
لداعميــه )إيــران_ روســيا(واألهم مــن كل ذلــك سياســات النهــب والســلب والفســاد الــي بــدأت مــع نظــام 

يف الــرأس. ولكــي أعتقــد أن اخلطــة الــي أمجعــت عليهــا األجهــزة األمنيــة هــي توجيــه ضربــة قاســية جــًدا -أكثــر مــن 
املعقــول- حبيــث تقطــع الطريــق علــى أيــة حماولــة للتغــر خــارج إطــار احلــدود الــي رمسهــا النظــام. ومل يــدر يف ذهنهــم أي 
خاطــر أبن تذهــب األمــور إىل مــا ذهبــت إليــه مــن بعــد. ورمبــا أقصــى مــا كانــوا يتخيلونــه أنــه ممكــن اســتجرار منطقــة 
أو جمموعــة ملواجهــة مبكــرة قبــل اكتمــال أو نضــوج حــركات أو أطــر تنظيميــة تســتطيع قيــادة أو تنســيق حركــة احتجــاج 
واســعة ومــن الواضــح مــن أداء النظــام يف األايم األوىل الثقــة املفرطــة لديــه علــى حصــر املوضــوع وإهنــاءه. ولكــن كان 
مــا كان وحتــول أطفــال درعــا إىل رمــز ذي طاقــة هائلــة أشــعرت قطاعــات واســعة مــن الشــعب الســوري ابخلــوف علــى 
املســتقبل يف ظــل هــذا النظــام وهــو الــذي مكــن مــن نقــل االحتجــاج خــارج حــوران وســتبقى الثــورة الســورية مدينــة 

لكلمــات نقشــها أطفــال احلريــة علــى جــدار التاريــخ.
بعــد مجعــة الكرامــة وعــدة مجــع أخــرى مــن االحتجاجــات الغاضبــة جــاءت حادثــة تســليم جثــة الطفــل محــزة اخلطيــب 
لذويه وعليها آاثر تعذيب وحشــي ومتثيل جبثته ومؤكد أن رســالة النظام وأجهزته األمنية كانت واضحة: أبن التعذيب 

والتنكيــل ســيكون بــال قيــود وبــال حــدود إذا مــا اســتمرت احلركــة االحتجاجيــة، وأهنــا لــن تســتثي كبــرًا وال صغــرًا.
لكــن سياســة العــالج ابلصدمــة الــذي اتبعتــه األجهــزة األمنيــة جــاء بنتائــج عكســية متاًمــا فالرســالة املعاكســة مــن الشــعب 
كانــت اإلصــرار وبعــد حادثــة هاجــر اخلطيــب وســامر الشــرعي وغرهــم جــاءت مجعــة أطفــال احلريــة الــي كانــت نقلــة 
نوعيــة يف مســرة الثــورة مــن حيــث التوســع العــددي واجلغــرايف. وأصبــح محــزة اخلطيــب أحــد أيقــوانت الثــورة وصــوره 

األكثــر انتشــارًا وأتثــرًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ودخلــت محــاة علــى خــط الثــورة متأخــرة عــن املتوقــع. وامسهــا وحــده حيمــل مــن الطاقــة الرمزيــة والتأثــر يف الوجــدان 
الســوري مــا ال ميكــن وصفــه. ومــع دخوهلــا املشــرف الــذي تصاعــد بســرعة خارقــة لتصــل ملظاهــرات تعــد مبئــات اآلالف. 
وأثناءهــا ظهــر شــاب يــرتمن أبهازيــج متميــزة تناولــت مثلــث الشــر )بشــار، ماهــر، آصــف( بشــكل مباشــر وبســخرية 
الذعــة. ومل يكــن معروفًــا آنــذاك. وبعــد أايم وجــد مقتــواًل علــى ضفــة العاصــي وقــد جــزت حنجرتــه. عندهــا عــرف 
العــامل إبراهيــم قاشــوش الــذي أصبحــت أغانيــه مالزمــة لــكل فعاليــات الثــورة وصــار ملهًمــا للعديــد مــن الشــباب يف كل 
احملافظــات. ويف غضــون ثالثــة أايم مــن استشــهاده أصبــح اســم إبراهيــم قاشــوش الكلمــة األكثــر حبثًــا علــى حمــرك غوغــل 
علــى مســتوى العــامل. ممــا يؤكــد أن مســتوى أتثــره ورمزيتــه قــد جتــاوزت املســتوى احمللــي والعــريب. لقــد دفــع حياتــه مثنًــا 

ليكــون الرمــز األهــم  واألمجــل للثــورة الســورية.
كانــت مدينــة داراي يف ريــف دمشــق منــذ بدايــة حركــة االحتجاجــات متميــزة مــن حيــث التنظيــم والالفتــات. واألهــم هــو 
اإلصــرار علــى الســلمية واحلضاريــة يف الطــرح والتعبــر رغــم القمــع العنيــف. وكانــت مشــاهد توزيــع امليــاه والزهــور للجيــش 
كافيــة أن جتعلهــا رمــًزا لســلمية هــذه الثــورة. ولكــن مل تنــل هــذه املدينــة املناضلــة نصيبهــا مــن الطاقــة الرمزيــة حــى استشــهاد 
البطــل غيــاث مطــر. حتــت التعذيــب يف فــرع املخابــرات اجلويــة. ومبــا انلــه مــن اهتمــام شــعيب وعاملــي وصــل لدرجــة حضــور 
أربــع ســفراء لعــزاء أهلــه. وحجــز مســاحات مهمــة يف اإلعــالم العاملــي وتقاريــر املنظمــات الدوليــة فأعــاد تســليط األضــواء 
علــى نضــال داراي وريــف دمشــق وكل مــدن ســورية الثائــرة. وأصبــح اســم غيــاث مطــر رمــزًا حقيقيًــا لســلمية الثــورة الســورية 

وحضاريتهــا. وأعــاد فتــح ملــف التعذيــب يف أقبيــة العصــاابت املســماة ابألجهــزة األمنيــة علــى مصراعيــه.
زينــب احلصــي: قصــة ســرويها التاريــخ. ففــي البدايــة كانــت محــص!! تلــك املدينــة الوادعــة الــي أبــدت خلــف رقــة 
مالحمهــا إصــرارًا غــر حمــدود علــى نيــل احلريــة لنفســها ولوطنهــا كلــه مهمــا كانــت التضحيــات. وقدمــت مــا ال ميكــن ألحــد 

أن ينكــره. واســتطاعت أن تتجــاوز كل األفخــاخ الــي نصبــت هلــا، ويف رأســها الفتنــة الطائفيــة.
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مــع اهلبــوط احلــاد، غــر املســبوق لســعر صــرف اللــرة الســورية، وجتاوزهــا 2500 مقابــل الــدوالر األمركــي 
حــى كتابــة هــذه الســطور )واحلبــل علــى اجلــرار!( أصبــح ماليــن الســورين يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة 
النظــام، واملناطــق احملــررة، مهدديــن ابجملاعــة بعــد أن هبــط مســتوى املعيشــة اىل مــا دون خــط الفقــر بكثــر، 
وابت معظمهــم مهدديــن ابألمــراض، واالعتــالل البــدين والنفســي، ومواجهــة شــبح إضــايف مــن أشــباح 

املــوت الــي يعيشــون حتــت رمحتهــا. 
خــالل ســنوات الثــورة املاضيــة اســتخدم النظــام سياســات التجويــع واالفقــار واحلصــار واحلرمــان مــن مــاء 
الشــرب أســلحة فتاكــة لرتكيــع الســكان يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته، ممــا اضطــر احملاصريــن ألكل 
خشــاش األرض وحلــوم احليــواانت النافقــة، أمــا اليــوم، فــإن اجلــوع بــدأ يفتــك بعمــوم الســورين مبــن فيهــم 
حاضنتــه، وهــو مــا يهــدد النظــام ابنتفاضــات جــوع ال ميكــن التنبــؤ مبداهــا وآاثرهــا، وانعكاســاهتا عليــه، 
يف ظــل أزمتــه الداخليــة املستشــرية، وعطبــه البنيــوي، مــع قــرب وضــع مــا مســي بقانــون ســيزر )قانــون محايــة 
املدنيــن( موضــع التنفيــذ يف 17_ 06/ حزيــران احلــايل، الــذي مــن املرجــح أن يكــون قاســًيا وقاهــرًا، ومؤثــرًا 
كمــا يف جتــارب مشــاهبة، ونظــًرا ملضامــن القانــون وتفصيالتــه،  األمــر الــذي يتوقــع أن يعجــل بســقوط 
النظــام، والتخلــص منــه، بعــد أن أصبــح عبًئــا علــى داعميــه، وبعــد أن دمــر ســورية، وشــرد شــعبها، وفتــح 
شــهية كل الطامعــن للتدخــل فيهــا واملشــاركة يف احتالهلــا، وهــو األمــر الــذي عزتــه واشــنطن صراحــة هلــذا 
القانــون، حبســب مــا جــاء علــى لســان مبعوثهــا إىل ســورية، جيمــس جيفــري، الــذي طالــب األســد بعمليــة 
سياســية "ليــس ابلضــرورة أن  تفضــي إىل تغيــر النظــام" جتــاوزًا لألزمــة االقتصاديــة اخلانقــة يف مــا كشــف 

عنــه أبنــه عــرض أمركــي لألســد الصغــر.         

أي ثــورة أو حركــة سياســية تكــون يف أمــس احلاجــة إىل رمــوز وطاقــة رمزيــة دافعــة تســتطيع أن ختلــق اإلهلــام. وتســتطيع أن 
حترك مشــاعر اجلماهر وأقدامهم ســرًا إىل األمام وصعوًدا إىل األعلى يف مســرة احلركة أو الثورة.

وكلمــا زادت الرمــوز أو ازدادت الطاقــة الدافعــة هلــا تكــون أكثــر فعــاًل وأتثــرًا. ويف هــذه األايم الــي متــر فيهــا ثــورة الشــعب 
الســوري حبالــة ركــود ومبناســبة حلــول ذكــرى استشــهاد اثنــن مــن رموزهــا، فإهنــا مناســبة الســتعادة الذاكــرة والتذكــر 
ببعــض الرمــوز الــي كانــت وســتبقى حمطــات دفــع وإهلــام ولنلقــي قليــاًل مــن الضــوء علــى كيفيــة تكــون الطاقــة الرمزيــة 

حــول كل منهــم ومــا متثلــه وتعــرب عنــه.
فلــو بــدأان مــن ابســل الفــى الدمشــقي املســيحي الــذي كان يعيــش خــارج ســورية عنــد بدايــة الثــورة، والــذي اختــذ قــرارًا 
شــجاًعا بــرتك العيــش اآلمــن وأتجيــل مــا يتعلــق مبســتقبله الدراســي واملهــي وعــاد ليشــارك يف الثــورة الشــعبية يف بلــده، 

وليستشــهد يف محــص يف قصــف مدفعــي علــى أحــد أحيائهــا قابًضــا علــى كامرتــه الــي قاتــل هبــا حــى النهايــة.
هــذه الصــورة احملزنــة جبماهلــا كانــت تــؤرق النظــام ألهنــا تقــوض الصــورة الــي أراد رمسهــا وتصديرهــا للعــامل اخلارجــي 
أبهنــا ثــورة متعصبــن إســالمين متطرفــن مســلحن إقصائــن.. وكانــت صــورة ابســل ومشــهد استشــهاده مبــا انلتــه مــن 
مســاحات إعالميــة خارجيــة وداخليــة، تقــوض روايــة النظــام مــن جذورهــا وهــذا مــا يفســر كــم العنــف الــذي اســتخدمه 
النظــام يف تفريــق وإلغــاء القــداس الــذي كان مفــروض أن يقــام لــه يف دمشــق، وقــد جــاء حلضــوره مســيحيون ومســلمون 
ومــن معظــم الطوائــف األخــرى جنبًــا إىل جنــب، وهــذه الصــورة الــي أراد النظــام عــدم ظهورهــا للخــارج يف حــن أن 
الصــورة كانــت معــربة عــن رغبــة الثــوار والشــعب الســوري عامــة ابســتمرار الســلمية والتالحــم بــن الطوائــف واألداين يف 
الداخــل، والتفاعــل بــن الشــعب الســوري يف الداخــل واخلــارج. إهنــا صــورة رمزيــة متعــددة املســتوايت وشــكلت طاقــة 

إجيابيــة هائلــة يف حينهــا، وســتبقى يف املســتقبل.
عبــد الباســط الســاروت كان قبــل الثــورة شــااًب عــاداًي غــر معــروف علــى نطــاق واســع رغــم أنــه العــب كــرة ولكــن 
جنمــه ســطع بعــد بدايــة املظاهــرات الشــعبية الكبــرة يف أحيــاء محــص، ليصبــح يف أايم مــن أهــم رمــوز الثــورة الســورية 
وأكثرهــا إشــعااًل للحمــاس رغــم أنــه ال ميتلــك صــواًت شــجًيا فقــد أصبــح مطــراًب ورغــم أنــه مل يكــن خطيبًــا مفوًهــا فقــد 

أصبــح أمــر املنابــر.
وشــعبيته الكاســحة جــاءت ألنــه كان خــر ممثــل لفئــة الشــباب الســوري غــر املنتمــي إىل أي اجتــاه سياســي أو تيــار 
فكــري، وهــو فقــر ابلتعبئــة األيديولوجيــة، لكنــه غــي ابلتعبئــة الوطنيــة الصادقــة البعيــدة عــن املــآرب األخــرى، لذلــك 
أصبــح رمــزًا ومثــاًل وطاقــة رمزيــة فجــرت احلمــاس والوطنيــة والتالحــم والصمــود.. فبكلمــات قليلــة غــر معقــدة أوصــل 

الفكــرة واســتنزف التصفيــق وأبحلــان بســيطة ومجــل عاديــة أطربنــا وأهلــب مشــاعران.
ورغــم أنــه يف النهايــة انزلــق يف اجتــاه املمــر اإلجبــاري الوحيــد الــذي تركــه النظــام حنــو الصــراع املســلح، ومــن مث استشــهاده 
يف ســاحة املعركــة، فإنــه برأيــي يبقــى أصــدق ممثــل لثــورة الشــعب الســوري بعفويتهــا وصدقهــا وعظمتهــا وصمودهــا 

ووطنيتهــا، وكذلــك جبموحهــا واخطائهــا وتقلباهتــا.
فهو يشــبهنا، وحنن نشــبه ثورتنا، وثورتنا تشــبه كل الثورات يف التاريخ البشــري. وكما أن كل الثورات يف التاريخ كانت 
قصًصــا وشــخصيات وحــوادث رمزيــة، وحــدث مفتاحــي أيًضــا تكــون الســبب املباشــر. فــإن حادثــة أطفــال احلريــة يف 
درعــا كانــت الصاعــق الــذي فجــر براكــن الغضــب املرتاكــم لعقــود. وإذا كان البعــض حــاول أن يصــوره علــى أنــه خطــأ 
شــخصي مــن عاطــف جنيــب فإنــي أجــزم أن ذلــك كان سياســة األجهــزة األمنيــة ابتفاقهــا مــع النخبــة احلاكمــة يف دائرهتــا 
الضيقــة. ولــو كان غــر ذلــك لوجــدمت عاطــف جنيــب إىل جانــب الزعــيب وغــازي كنعــان وقائمــة املنتحريــن برصاصــات 

األســد األب واستشــرت يف عهــد االبــن، وصــواًل إىل ســنوات الثــورة )الســنوات التســع املاضيــة ( الــي 
ســامهت فيهــا سياســات التدمــر املمنهــج، واملنظــم، إىل توقــف عجلــة االقتصــاد بشــكل شــبه كامــل، وزاد 
علــى ذلــك اضطــرار النظــام لشــراء النفــط والغــاز الســورين مــن اجلهــات الــي وضعــت يدهــا عليهمــا، يف 
إطــار خــروج تلــك املناطــق عــن ســيطرته، وصــرف كل مــا لديــه علــى شــبيحته وميليشــياته، وجيشــه، لتأمــن 

مســتلزماته يف حربــه علــى شــعبه.
مؤشــرات الفقــر واجلــوع كانــت ابديــة مــن قبــل الثــورة، فقــد كانــت نســبة مــن يعيشــون حتــت خــط الفقــر، 
حينهــا، تصــل إىل 20%، ويف صيــف 2013 نبــه وحــذر املبعــوث الــدويل األخضــر اإلبراهيمــي أبن هنــاك 

حــوايل مليــون ونصــف املليــون مــن الســورين مهــددون ابهلــالك جوًعــا.
خطر اجلوع القادم الذي يتهدد الســورين ســتكون له عقابيله وآاثره القريبة والبعيدة عليهم، فكما يقال: 
"اجلــوع يبتكــر أخالقــه" و" الفقــر يقضــي علــى مجيــع الفضائــل"، خصوًصــا إذا طالــت مدتــه، ومل يشــعر 
اجملتمــع الــدويل بضــرورة التحــرك الســريع لوضــع هنايــة نظــام جلــب كل هــذه الكــوارث علــى شــعبه، وتســبب 
بــكل هــذه املآســي، وأوهلــا وآخرهــا جرائــم ضــد اإلنســانية موصوفــة وموثقــة، ويف حيــازة العــامل ومؤسســاته 
الدوليــة كل تفاصيلهــا الدقيقــة، وليــس تغيــر ســلوك النظــام كمــا جــاء يف حديــث جيفــري املشــار إليــه آنًفــا، 

يف لقائــه مــع اجلاليــة الســورية يف أمــركا.
يف آب/ أغســطس 2013 كتبت حتت عنوان: حذار أن جيوع الشــعب الســوري، نشــر يف األايم، أشــرت 
فيــه إىل املخاطــر احملدقــة ابلشــعب الســوري جــراء أزمــة اجلــوع، والتجويــع، حينهــا، وتوقفــت عنــد نتائــج ذلــك 
علــى مســتوايت التعليــم والصحــة واألمــن وغرمهــا، وهــو مــا يبــدو اآلن واضًحــا، وقــد أصبــح أكثــر خطــورًة، 
ال تنفــع معــه مســاعدات شــحيحة مــن هنــا أو هنــاك، ســواء علــى مســتوى األفــراد أو املنظمــات، ألهنــا أزمــة 

نظــام مــع ذاتــه وشــعبه والعــامل أبســره.
ال شــك أن ذلــك مــؤمل لعمــوم الســورين يف الداخــل واخلــارج، وخــارج تصنيــف مــن مــع النظــام أو ضــده، 
ومــن يف صــف الثــورة أو ضدهــا، ألهنــا قضيــة أخالقيــة وإنســانية، اجلميــع متضــررون منهــا، وضحاايهــا، 
ولكنهــا حلظــة ليعيــد التفكــر فيهــا كل الســورين، ولتكــون مدخــاًل هلــم مجيًعــا، ملواجهــة مــا يهددهــم ومــا 
حيــدق هبــم، بعــد أن أصبــح أكــرب أمنياهتــم ربطــة خبــز ســعرها جتــاوز ال 600 لــرة ســورية، يف ظــل تــدين 

املداخيــل الــي ال تتجــاوز 20 دوالر للخريــج اجلامعــي.!!
مــرة أخــرى حــذار مــن اجلــوع الــذي يشــكل خطــرًا مضافًــا علــى ســورية وشــعبها، يضــاف إىل خماطــر التقســيم 

والتفتيــت واالحــرتاب األهلــي، وقبــل ذلــك وبعــده خطــر االحتــالالت ومجاعــات التطــرف واإلرهاب.

وذات يــوم مــن األايم تصحــو علــى فاجعــة بتســليم جثــة فتــاة مقطعــة ومشــوهة آلل احلصــي علــى أهنــا ابنتهــم زينــب 
ودفنــت يف جنــازة حاشــدة حتــت وابــل مــن الرصــاص. 

وقــد فعــل هــذا املشــهد فعلــه الرمــزي الكبــر حيــث أصبحــت زينــب رمــًزا هلمجيــة ووحشــية نظــام جمــرم ورمــزًا ملســامهة 
ــا واســًعا يف اإلعــالم واهتماًمــا كبــرًا مــن املنظمــات اإلنســانية.  وتضحيــات املــرأة الســورية يف هــذه الثــورة. وانلــت نصيًب
وكانــت قــوة دافعــة مهمــة يف مرحلــة حساســة مــن الثــورة كان النظــام حيــاول بــكل قــوة أن يــروج لفكــرة أن الثــورة قــد 

دخلــت مرحلــة األفــول.
وبعــد أســابيع. عــرض التلفزيــون الســوري مقابلــة مــع فتــاة يدعــي أهنــا زينــب احلصــي وأهنــا حيــة تــرزق. وقــد حــاول 
تســويقها علــى أهنــا ضربــة قاصمــة ملصداقيــة كل األخبــار الــي أذيعــت وبثــت عــن ســورية ســابًقا )عــرب قنــوات ومواقــع 

التحريــض حســب وصفــه(.
لكــن زينــب وقصتهــا أخــذت منحــًى رمــزاًي جديــًدا أكــرب أتثــرًا وعمًقــا يف دالالتــه. ففــي املرحلــة األوىل كان الرمــز والطاقــة 

الرمزيــة عاطفيــة يف الدرجــة األوىل. أمــا املرحلــة الثانيــة فقــد فتحــت أبــواب األســئلة الكــربى.
كيــف ميكــن احتمــال أو التعايــش مــع هــذا النظــام الــذي يســتهرت أبرواح ومشــاعر املواطنــن هبــذا الشــكل املريــع!!؟ 
وكيــف ميكــن أن يــزور كل شــيء هبــذه البســاطة!!؟ شــهادة وفــاة.. شــهادة حيــاة.. شــهادة جنــون.. ومصــر جمهــول!! 
مهجيــة.. قســوة.. فســاد.. اســتهتار.. محاقــة.. ســوء إدارة.. مواصفــات حكــم هبــا هــذا النظــام ســورية مخســة عقــود مل 

تعــد قابلــة للــزايدة حــى ألســابيع.
لقــد أصبحــت زينــب احلصــي ميتــة أو حيــة رمــزًا حليــاة شــعب قاســى مــرارة االســتبداد عقــوًدا وقــد أراد احليــاة واحلريــة 

وال بديــل عنهــا.
مشــعل متــو أحــد قــادة األكــراد الــذي اغتيــل علــى أيــدي جمهولــن أثنــاء املرحلــة األوىل مــن الثــورة، وبدفعــه حياتــه انل 
الشــهادة واجملــد. وأصبــح مــن رمــوز الثــورة امللهمــن، لقــد وحــد استشــهاده قلــوب الســورين عــراًب وأكــراد. وأعــاد طــرح 

القضيــة الكرديــة يف إطــار الثــورة الســورية وهــي إحــدى أركاهنــا وإحــدى مهماهتــا يف آن مًعــا.
فــدوى ســليمان الفنانــة الســورية املنتميــة إىل الطائفــة العلويــة والــي أرادهــا النظــام أن تكــون خــارج إطــار الثــورة بكليتهــا 
واســتخدم يف ســبيل ذلــك أقصــى درجــات العنــف والتنكيــل ابألفــراد أو اجملموعــات املنتميــة للطائفــة الــي حاولــت 
االخنــراط يف ثــورة الشــعب الســوري ألنــه بــى روايتــه املوجهــة للداخــل أبن الطائفــة العلويــة مســتهدفة بشــكل مباشــر 
مــن الثــورة ومــن مث كل الطوائــف واألقليــات األخــرى. لذلــك كانــت صــورة فــدوى املتنقلــة يف أحيــاء محــص إىل جانــب 
الســاروت صادحــة هبتافــات وأغــاين الثــورة مؤرقــة للنظــام وحــاول إيقافهــا بــكل الوســائل ملــا حــازت عليــه مــن رمزيــة وطنيــة 
تقــوض روايتــه، ولعــل االضطــرار إلخراجهــا مــن ســورية حرًصــا علــى ســالمتها كان أيًضــا انعكاًســا رمــزاًي إلخــراج الثــورة 

عــن مســارها الســلمي والوطــي اجلامــع.
مــي إســكاف كانــت غائبــة عــن الســاحة الفنيــة لفــرتة طويلــة ألســباب كانــت غــر معلومــة قبــل انكشــاف الســتار. 
وكانــت أول معتقــل طوعــي يف الثــورة حيــث أصــرت علــى ركــوب احلافلــة الــي اعتقــل فيهــا ثلــة مــن الفنانــن واملثقفــن 
يف بدايــة مظاهــرة كانــوا يعتزمــون إقامتهــا يف حــي امليــدان. وقــد حــاول الشــبيحة االعتــداء عليهــا أثنــاء إطــالق ســراحها 
مــن قصــر العــدل. ورغــم غياهبــا عــن املشــهد فــإن ذاكــرة الثــورة لــن تنســى هــذا االخــرتاق يف ظــل حماولــة حثيثــة مــن 
النظــام الســتغالل الفنانــن يف حربــه املفتوحــة علــى الشــعب. وهــو مــا ســاهم يف ســحب هــذا الســالح مــن يــده عندمــا 
أدرك أنــه ســالح فاشــل وأن كل مــا قالــه كل الفنانــن الشــبيحة ليــل هنــار مل يعــادل أتثــر كلمــات مــن مــي اســكاف أو 
أغنيــة لســميح شــقر عنواهنــا حفــر يف قلــوب الســورين )اي حيــف.. اي حيــف( لتبقــى مــا دام فينــا عــرق ينبــض. تصــرخ 

وتنــادي للحريــة الواقفــة علــى البــاب.
لقــد أدرك النظــام مــن البدايــة حجــم التأثــر الكبــر للفنانــن ابلــذات يف الشــارع وأتجيــج مشــاعره، لذلــك فقــد وضــع 
مــن البدايــة خطًــا أمحــر ليــس فقــط علــى مشــاركتهم يف االحتجاجــات، وال علــى أتييدهــا، بــل مل يــرتك هلــم حــى خيــار 
احليــاد، فقــد بلغهــم بشــى الوســائل املباشــرة وغــر املباشــرة -ابألخــص بعــد صــدور مــا عــرف ببيــان احلليــب أوائــل أايم 
الثــورة- أبن كل مــن ال يتبــى روايــة النظــام وأتييدهــا بشــكل علــي ومباشــر ســتتخذ ضــده إجــراءات هتــدد مســتقبله 
املهــي، مــع ذلــك فقــد جتــرأ الكثــرون منهــم علــى معارضــة النظــام واالحنيــاز إىل شــعبهم مثــل فــارس احللــو وخالــد اتجــا 
وعبــد احلكيــم قطيفــان و آخــرون، ومعظمهــم دفعــوا مثنًــا ابهظًــا يؤهلهــم لدخــول الذاكــرة اجلمعيــة للشــعب الســوري 
الــذي ال جيحــد وال ينســى. كذلــك فقــد كان يف مســرة هــذه الثــورة العظيمــة الكثــر مــن الرمــوز والطاقــات الرمزيــة الــي 

يضيــق اجملــال عــن ذكرهــا هنــا.

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري 

خطر الجوع المحدق بالسوريين

بسام شلبي

كاتب سوري

في ذكرى استشهاد باسل شحادة والساروت 
الرموز والطاقة الرمزية في مسيرة الثورة السورية



7

ت
ال

مقا

ــاً  مــا جــرى مؤخــراً مــن اخنفــاض كبــر لســعر اللــرة الســورية حــى تضاعفــت قيمــة صــرف الــدوالر تقريب
حيــث أهنــى عــام 2019م بســعر 995 ل.س ليصــل مؤخــراً إىل 2600 ل.س وكل املؤشــرات تشــر 
إىل اســتمرار هــذا االرتفــاع رغــم االخنفــاض الــذي يشــهده اآلن وهــذا ال يشــر إىل تعــايف اللــرة أو حتســن 
االقتصــاد بــل هــو أترجــح نشــهده عــادة عندمــا تنخفــض قيمــة اللــرة حيــث تقفــز قفــزات جنونيــة تعــود 
للهبــوط بعدهــا ببــطء لتســتقر علــى ارتفــاع ال يقــل عــن نصــف قيمــة أعلــى صــرف هلــا مث تعــود مرتفعــة 

إىل الرقــم الــذي وصلــت إليــه لتعــود إىل قفــزة جنونيــة أخــرى بــدون ضابــط.
لســت بصــدد دراســة هــذا ألنــه حيتــاج إىل متخصصــن اقتصاديــن رغــم  أن مــا حيــدث ال خيضــع ألي 
الثــورة مل يكــن  قبــل  الســوري  لعــدة أســباب منهــا أن االقتصــاد  منطــق أو ضوابــط اقتصاديــة وذلــك 
شــفافاً وقائمــاً علــى الوضــوح ليســتطيع احملللــون مراقبتــه وحتليــل مــا حيــدث فيــه فهــو اقتصــاد مبــي علــى 
اللصوصيــة وحتكــم املافيــات التابعــة للنظــام وللعائلــة احلاكمــة وقــرار احلاكــم أو أحــد الرجــال املتنفذيــن 
أو توقيعــه أقــوى مــن كل النظــم والقوانــن ولعلنــا كلنــا نتذكــر أن النفــط ومــا يــدره مــن أمــوال علــى ســورية 
بقــي لســنن طويلــة خــارج امليزانيــة وكمــا كان يعــرب عــن ذلــك املســؤولن مبقولــة رئيــس جملــس الشــعب 
آنــذاك عبــد القــادر قــدورة أن النفــط أبيــدي أمينــة، وذلــك جــواابً لعضــو جملــس شــعب ســأل عنــه وعــن 
أموالــه وبذلــك كــرر قــدورة مــا قالــه حافــظ األســد لتصبــح هــذه املقولــة جــواابً جاهــزاً  لــكل مــن يســأل 
عــن أمــوال النفــط وهــذا يكفــي إلســكاته فــوراً ألن عــدم ســكوته ســيؤدي إىل مــاال حتمــد عقبــاه ابلنســبة 
لــه كذلــك أصبحــت مقولــة هتكــم يســتخدمها الســوريون بطريقــة غــر مباشــرة عندمــا يــدور أي حديــث 

عــن النفــط ليتوقــف الــكالم.
عليــه نســتطيع أن نفهــم الطريقــة الــي كان يــدار هبــا االقتصــاد الســوري الــذي يعتــرب مــن أغــرب أنظمــة 
العــامل حــى ضريبيــاً إذ أن شــرحية املوظفــن ذوي الدخــل احملــدود يدفعــون ضرائــب أكثــر مــن جتــار وأطبــاء 
وأصحــاب أعمــال حــرة مداخيلهــم اليوميــة تعــادل راتــب املوظــف الشــهري علــى األقــل إن مل تكــن 

أضعــاف ذلــك الراتــب.
ونريــد هنــا أن نتحــدث عــن جنــون الــدوالر وهــل يعجــل ابالهنيــار قبــل أن يبــدأ تطبيــق احلصــار وأســباب 

هــذا االرتفــاع؟ وتداعياتــه علــى كل الســورين. حيــث مــن أهــم أســباب مــا حيصــل هبــذا الصــدد:
1-التوقــف شــبه التــام للتجــارة العامليــة بســبب كــوروان وخلــو املصــرف املركــزي مــن أي عمــالت صعبــة 
وعــدم قــدرة النظــام علــى املنــاورة هنــا وهنــاك جللــب األمــوال عــن طريــق التجــارة ابملخــدرات وغســيل 

األمــوال وقــد شــاهدان مصــادرة شــحنات منهــا مؤخــراً يف كل مــن اإلمــارات ومصــر والســعودية.
2- عــدم قــدرة إيــران علــى الوفــاء ابلتزاماهتــا املاليــة يف مســاعدة النظــام نتيجــة لتوقــف عجلــة االقتصــاد 

فيهــا بســبب الــوابء والعقــوابت املفروضــة عليهــا الــي أهنكتهــا.
3- مطالبــة الــروس مبدفوعــات مســتحقة وعــدم قــدرة النظــام علــى دفعهــا وبيعــه كل مــا يف ســوراي لروســيا 
وإيــران وتنــدرج هــذه املطالبــة ضمــن التنافــس الروســي اإليــراين يف الســيطرة علــى مقــدرات االقتصــاد 
الســوري وخاصــة بعــد دخــول إيــران إىل املنافســة يف جمــال النفــط املرهــون يف أغلــب حقولــه الــي تقــع حتــت 

ســيطرة النظــام للــروس وخصوصــاً غــاز املنطقــة الوســطى وحــق التنقيــب عنــه يف البحــر األبيــض املتوســط.
4- العقــوابت علــى أغلــب املافيــات التجاريــة ممــا جعــل بعضهــا تقــوم ابســتبدال أمواهلــا ابلــدوالر مــن 
أجــل هتريبــه إىل اخلــارج خاصــة مــع أتكدهــا أن العقــوابت قادمــة وتطبيــق قيصــر ســيبدأ لذلــك أغرقــت 

الســوق ابملعــروض مــن اللــرات الســورية.
5- التجــاذب والصــراع بــن املافيــات يف ظــل غيــاب للنظــام وهــو مــا شــهدانه يف صــراع خملــوف مــع آخــر 
غــر واضــح إال ابلرتميــز وهــو زوجــة رئيــس النظــام ومــن معهــا الــي حتــاول أن جتــي أكــرب قــدر مــن األمــوال 

ألهنــا كذلــك اقتنعــت ابقــرتاب النهايــة.
لــكل هــذه األســباب وألســباب أخــرى حصــل جنــون األســعار الــذي طالــت مفاعيلــه كل الشــعب 
الســوري دون اســتثناء املوالــن واملعارضــن فــإذا جتــاوزان املعارضــن ألهنــم أصــاًل يعملــون إلســقاط النظــام 
وهلــذا ال نضيــف جديــداً إذا حتدثنــا عمــا يقولونــه ومــا يهمنــا يف هــذا الصــدد هــو مــا قالــه املوالــون ومــا 

ســيفعلونه جتــاه مــا حــدث هلــم ألهنــم يف غالبيتهــم العظمــى مــن املوظفــن ذوي الدخــل احملــدود يف ظــل 
ســيطرة جــزء بســيط مــن املافيــات مــن العائلــة احلاكمــة والتجــار التابعــن والضبــاط اللصــوص الذيــن أثــروا 

عــرب األاتوات والرشــى والتعفيــش. 
بــدأ املوالــون جــداً ابحلديــث عــن الوضــع املــذري الــذي وصلــت إليــه أوضاعهــم، لتــأيت املفاجــأة علــى 
لســان عبــد املســيح الشــامي البــوق اإلعالمــي الــذي كان مدافًعــا شرســاً عــن النظــام عندمــا قــال علــى 
قنــاة اجلزيــرة مؤخــراً يف برانمــج اجتــاه املعاكــس: )يف ظــل الصــراع القائــم علــى اقتســام وســرقة أمــوال ســورية: 
أعتقــد أننــا ذاهبــون إىل اهلاويــة( وأضــاف الشــامي :)أن ســورية اليــوم حباجــة إىل عهــد جديــد مبنظومــة 
ســلطة جديــدة. ال أعتقــد أن النظــام احلــايل خمــول أو جديــر إبدارة ســورية أو حــى أن يكــون جــزءاً مــن 
مســتقبلها(. لــرد عليــه مقــدم الربانمــج فيصــل القاســم بقولــه: )عبــد املســيح الشــامي بعــد تســع ســنوات 
يقــول فليســقط النظــام ابختصــار شــديد(. مث يؤكــد مــا قالــه يف الربانمــج عــرب منشــور علــى صفحتــه يف 

الفيســبوك.
التصرحيــات كثــرة للمشــاهر وكبــار املوالــن الذيــن كانــوا رمــوزاً للتشــبيح نتيجــة الوضــع املــرتدي يف ســورية 
وإىل أيــن أوصلهــا النظــام بغــض النظــر عــن أهنــا خجولــة أحيــاان أو عــن كوهنــا حقيقيــة أو للنــأي ابلنفــس 
واالبتعــاد عــن النظــام فــإن ذلــك يعــي أن هــؤالء املوالــون بــدأوا ابلقفــز مــن الســفينة الــي توشــك علــى 
الغــرق وإذا كان هــذا لســان حــال هــؤالء فمــا الــذي يقولــه الفقــراء مــن املوظفــن وصغــار الكســبة والعمــال 
املوالــن الذيــن ال ميلكــون مثــن اخلبــز يف ظــل تصنيــف ســورية مــن أكثــر دول العــامل فقــرًا فقــد حصلــت علــى 

املركــز األول عامليــاً حيــث يعيــش حــوايل 85% مــن ســكاهنا حتــت خــط الفقــر .
كل املؤشــرات توحــي أبن االهنيــار االقتصــادي مســتمر خصوصــاً أن قانــون قيصــر ســيبدأ تنفيــذه يف 
منتصــف الشــهر القــادم ممــا يعــي أن الســوريون مقبلــون علــى مزيــد مــن الفقــر واحلاجــة هــذا مــا ينــيبء أبن 
الثــورة القادمــة ســتكون ثــورة جيــاع للموالــن بعــد ثــورة الكرامــة الــي قــام هبــا املعارضــون فهــل سيســقط 
اجليــاع النظــام خدمــة للمعارضــة وللتخلــص مــن الوضــع القائــم هــذا مــا ننتظــره يف ظــل عــدم قيــام دول 

العــامل ابلضغــط لتغيــر النظــام وتطبيــق القــرارات الدوليــة اخلاصــة.

صفا عبد التركي 

جنون الدوالر قبل الحصار هل يعجل االنهيار

كاتبة سورية

التغــر حالــة اترخييــة مســتمرة وتكــون أبوقــات أســرع مــن أوقــات العتبــارات كثــرة، فتتشــكل خارطــة 
سياســية واقتصاديــة جديــدة، تــدوم مث مــا تلبــث أن تتغــر، وهكــذا حركــة احليــاة، وحنــن نعيــش فــرتة 
متســارعة ابلتغيــر بــدأت منــذ مطلــع هــذا العــام وتتســارع لتكــون أكثــر ســخونة يف مطلــع الصيــف، مــرت 
يف األايم األخــرة أحــداث كثــرة قــد تغــر مــن طبيعــة املشــهد الــدويل العــام حيــث تتســارع األحــداث 
يف كافــة بلــدان العــامل مــا يعــي أبن األايم القادمــة ســتحمل الكثــر مــن املفاجــآت مــن كــوروان والتهديــد 

الصحــي إىل التهديــد االقتصــادي إىل احلــروب، وكذلــك التمــرد ضــد أشــكال الظلــم 
فبدايــة هــذا الصيــف الســاخن وعندمــا قامــت عناصــر مــن الشــرطة األمركيــة بقتــل شــخص مــن أصــول 
افريقيــة، مت قتلــه بــدم ابرد وقــد وثقتــه الكامــرا، فشــهدت بعدهــا الــوالايت املتحــدة األمركيــة كافــًة موجــًة 

مــن االحتجاجــات الواســعة ختللهــا أعمــال شــغب وهنــب وســرقة. 
بعــد االحتجاجــات جــاء تصريــح للرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب واصفــاً احملتجــن ابلرعــاع وافتعــال 
الشــغب وأبهنــم مداريــن مــن قبــل أشــخاص حمرتفــن وطالــب القــوات األمركيــة إبطــالق الرصــاص احلــي 

علــى املتظاهريــن.!!
انتشــرت بعــد التصرحيــات واالحتجاجــات الــي اســتمرت ألكثــر مــن أســبوع قــوات احلــرس الوطــي يف 
15 واليــة أمركيــة أعلــن بعدهــا وزيــر الدفــاع األمركــي رفضــه لقــرار ترامــب. تراجــع بعدهــا الرئيــس 
األمركــي عــن القــرار موضحــاً أبنــه ليــس مــن الضــروري انتشــار اجليــش طاملــا الوضــع مل يشــهد أعمــال 

عنــف إىل اآلن.
أاثرت هــذه التصرحيــات واألعمــال انتقــاداً واســعاً مــن انشــطن وأعضــاء يف الكونغــرس األمركــي وصــرح 
جــو ابيــدن املرشــح الدميقراطــي للرائســة األمركيــة متســائاًل أبن ترامــب يســتخدم اجليــش األمركــي ضــد 

األمركيــن وأبنــه يســتخدم الغــاز املســيل للدمــوع ضــد املتظاهريــن الســلمين. 
وعــرب انشــطون عــن أن البــالد مل تشــهد بضخامــة هــذه االحتجاجــات وأبهنــا ســتؤثر ســلباً علــى الرئيــس 
األمركــي دوانلــد ترامــب وعلــى نتائــج االنتخــاابت مــا يعــزز نســبة خســارته فيهــا خاصــًة بعــد تصرحياتــه 
األخــرة. فــإذا كانــت أمــركا بلــد احلريــة واحــرتام احلــرايت والــرأي تواجــه االحتجاجــات ابلعنــف بصــورة 

مــا فمــا ابل دول االســتبداد مــن العــامل الثالــث؟؟ 
لكــن هــل سنشــهد تغيــر يف اإلدارة األمركيــة لرتامــب بعــد االحتجاجــات الشــعبية يف أمــركا ضــد 
العنصريــة والتمييــز العنصــري؟؟ التقاريــر تفيــد برتاجــع نصيــب ترامــب والنــاس تتخــوف مــن االنــزالق 

حلــرب أهليــة.
يف املشــهد الليــيب فقــد شــهد تطــوراً كبــراً خاصــًة بعــد تقــدم قــوات حكومــة الوفــاق الليبيــة وســيطرهتا علــى 
كامــل مدينــة طرابلــس واجتاههــا حنــو مدينــة ســرت بلــدة العســكري حفــرت املناهــض حلكومــة الوفــاق. 
وبعــد سلســلة مــن اخلســائر لقــوات حفــرت أعلنــت مصــر بقيــادة السيســي مبــادرة أمستهــا مبــادرة الســالم 
املصريــة اجلديــدة يف ليبيــا لتقريــر مســتقبل البــالد بــن الطرفــن املتناحريــن حكومــة الســراج املدعومــة مــن 
تركيــا وقطــر وقــوات حفــرت املدعومــة مــن روســيا واإلمــارات ومصــر وتشــمل املبــادرة وقــف إلطــالق النــار 

يف مجيــع أحنــاء األراضــي الليبيــة واالرتــكاز علــى نتائــج مؤمتــر برلــن. 

صــرح بعدهــا رئيــس احلكومــة الليــيب فايــز الســراج أبن املعركــة مســتمرة وأبهنــم مســتمرون حــى الســيطرة 
علــى كافــة األراضــي الليبيــة. جــاء بعدهــا تصريــح للرئيــس الرتكــي رجــب طيــب اردوغــان أبننــا سنســمع 
أخبــاراً مفرحــة يف األايم القادمــة مــن ليبيــا وحــول العمليــة السياســية أبنــه قــد يتــم إخــراج حفــرت مــن العمليــة 

أبي حلظــة بســبب األحــداث األخــرة. 
وهــذا يشــر أننــا سنشــهد تطــوراً يف املشــهد الليــيب وإحــالل الســالم يف هــذا البلــد الــذي عــاىن الكثــر وآن 
األوان ألن جيي الشــعب احلياة الدميقراطية وإحالل الســالم واالنتهاء من حكم العســكرين، لكن هل 

ســتكون مبــادرة مصــر حقيقيــة إلحــالل الســالم واالســتقرار يف ليبيــا أم جمــرد خطــة إلنقــاذ حفــرت فقــط؟؟
يف القضيــة الســورية فســورية الــي مــا زال يعــاين شــعبها األمريــن، فقــد شــهدت األايم األخــرة تســارع يف 
األحــداث وخطــورة كبــرة حيــث تدهــورت قيمــة اللــرة الســورية أمــام الــدوالر وقــد وصــل ســعر صــرف 
الــدوالر أكثــر مــن 3500 لــرة ســورية ووصــل ســعر الغــرام الواحــد مــن الذهــب ألكثــر مــن مائــة ألــف لــرة 

ســورية ويعتــرب هــذا االهنيــار االقتصــادي األكــرب يف اتريــخ ســورية مل تشــهده البــالد مــن قبــل.

عندمــا اســتلم األســد األب كان الــدوالر الواحــد يســاوي 3.75 لــرة ســورية واليــوم يســاوي 3700 
لــرة.!! كل هــذه الضغوطــات وتــدين مســتوى املعيشــة جعــل حمافظــة الســويداء ختــرج مبظاهــرات تنــدد 
ابلتدخــل اإليــراين وســوء األحــوال يف ســورية وإســقاط النظــام ورفــع املتظاهــرون شــعارات اندت ابحلريــة 
والتحيــة لــكل مــن إدلــب والســاروت رمــز الثــورة الســورية. كل هــذه التغيــرات ومل يبــدأ قانــون قيصــر 
بعــد، فهــل بعــد تطبيــق القانــون والتضييــق علــى النظــام سنشــهد عــودة املظاهــرات الســلمية إىل الســاحة 
الســورية مــن جديــد؟ وهــل ســيكون صيًفــا ســاخًنا علــى النظــام الســوري خاصــًة بعــد عــرض واشــنطن 
األخــر لألســد وتصرحيــات االعالمــي االســرائيلي إيــدي كوهــن أبن روســيا انقلبــت علــى بشــار األســد 

لرفضــه التنــازل عــن احلكــم. 
كل هــذه الضغــوط الداخليــة واخلارجيــة هــل ســتدفع األســد يف هنايــة األمــر إىل التنحــي والتخلــي عــن 

الســلطة أم ســتنهار حاضنتــه واجلــوع كافــر. 
كل هذه األحداث والتطورات يف خمتلف دول العامل بدًء من أمركا وصواًل إىل سورية 

يف  فشــهدان  تغــر،  املــرض  حــول  اإلعالمــي  التضخيــم  أن   علًمــا  فايــروس كــوروان،  بعــد  نشــهدها 
االحتجاجــات األمركيــة وخــروج اآلالف بــدون محايــة أو وقايــة خاصــًة بعــد انتشــار صــورة الرئيــس 
األمركــي الســابق ابراك أوابمــا مــع آالف احملتجــن بــدون كمامــات مــا أاثر اســتغراب اجلميــع وتســائل 
رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي هــل االحتجاجــات األمركيــة مصطنعــة للتغطيــة علــى فايــروس كــوروان 
وإشــغال العــامل هبــا لنســيان الفايــروس أم سنشــهد أعــداًدا كبــرة للمصابــن واألمــوات بســبب انتشــار 
الفايــروس بــن صفــوف احملتجــن وخاصــًة أن أمركيــا البلــد األول مــن حيــث عــدد اإلصــاابت واألمــوات 
خاصــًة بعــد عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا يف خمتلــف دول العــامل ومنهــا فرنســا وإيطاليــا وتركيــا وابلرغــم مــن 
تصاريــح منظمــة الصحــة األمركيــة أبن الفايــروس اآلن أكثــر خطــورًة مــن قبــل لكــن اليــوم ال أحــد يبــايل 

ويتســارع الفايــروس يف روســيا بشــكل كبــر يصــل إىل يوميــاً إىل 8 آالف إصابــة وســطياً.
هــذه وغــره الكثــر مــن األحــداث تنبــئ بصيــف ســاخن ومســتقبل خمتلــف سيشــهد تغــراً لــن يكــن طفيفــاً 
وأنمــل للشــعوب املضطهــدة و املكلومــة واملظلومــة أن جتــد ضالتهــا يف ظــل هــذه التغــرات شــريطة أن 

حتســن العمــل واقتنــاص الفــرص لتحقيــق ذلــك، يف املســألة الســورية.

آالء العابد     

صيف ساخن بانتظار العالم

كاتبة سورية
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يتعــن علينــا تعريــف اللــرة كــي نســتطيع معرفــة مــا هــي االمــكاانت الــي نســتطيع مــن جرائهــا اســتبداهلا 
وكيفيــة القيــام بذلــك إن حقــت املطالــب هبــذا التغيــر.

- اللــرة هــي الرمــز االقتصــادي الوطــي وليــس ملــك ال مجاعــة النظــام وال رئيــس دولــة هــي ملــك 
الشــعب ومــن هــذا املنطلــق يتوجــب علــى املواطــن الدفــاع عنهــا وفــق املعطيــات االقتصاديــة ألهنــا 
وســيلته الوحيــدة الــي مبوجبهــا يســدد مشــرتايته ومســتلزماته اليوميــة احلياتيــة وفًقــا لألنظمــة والقوانــن 
الســارية يف ســورية والصــادرة عــن املصــرف املركــزي الســوري الــذي يديــر عمليــات النقــد والرقيــب 

الوحيــد علــى اللــرة والعمــالت األجنبيــة. 
- القطــع األجنــيب هــو العمــالت األجنبيــة الــي حتصــل عليهــا خزينــة الدولــة مــن الصــادرات واملعابــر 
اجلمركيــة ومــوارد أخــرى متعــددة منهــا الثــروة الوطنيــة وبيعهــا كبــرتول وغــره مــن املنتجــات واحملاصيــل 

والصناعــات.
- يتــم حتديــد قيمــة اللــرة الســورية وفــق خطــوات يتــم التوافــق عليهــا عــرب مــا يعادهلــا مــن قطــع أو 
ذهــب والقطــع وفــق أنظمــة ومعايــر موضوعــة وفــق اتفاقيــات دوليــة هبــذا اخلصــوص بــن صنــدوق 
النقــد والبنــك الــدويل. وكان الــدوالر ابلســابق والذهــب هــو الرصيــد للعمــالت واليــوم ابتــت ســلة 

متنوعــة املكــوانت مــن العملــة.
لكــن هــل حــرص القائمــون علــى االقتصــاد الســوري يف احلفــاظ علــى قيمــة اللــرة واســتقرارها بقيمــة 
اإلصــدار أو التحســن وذلــك وفــق معايــر امليــزان التجــاري بــن الدخــل واملصروفــات، هنــا تكمــن 
املشــكلة الــي يتوجــب احلديــث عنهــا، كيــف ســيواجه النظــام هــذا اهلبــوط احلــر لســعر اللــرة مقابــل 
العمــالت االجنبيــة األخــرى، وســنأخذ الــدوالر بشــكل مســتمر املثــال علــى تلــك العمــالت كونــه 
األكثــر تــداواًل ابلســوق الســورية يف أغلــب املناطــق، أتيت بعــده اللــرة الرتكيــة ابملناطــق الشــمالية لســورية 

لكوهنــا مناطــق حدوديــة، وهكــذا ألغلــب املناطــق احلدوديــة األخــرى. 
بعــد تراجــع مجيــع مرافــق الدولــة مــن مصانــع وبــواابت مجركيــة وغيــاب البعــض منهــا هنائًيــا إضافــة إىل 
وقــوع الثــروة الوطنيــة كالبــرتول والقمــح والقطــن بــن أايدي بعيــدة كل البعــد عــن النظــام، أضعــف 
الناتــج احمللــي وابتــت اخلزينــة فارغــة ممــا اضطرهــا إىل اللجــوء لالحتياطــي األمــي مــن القطــع حــى ابت 
اليــوم شــبه معــدوم ، ونعــرف جيــًدا أن للدولــة مصاريــف ورواتــب ومــوازانت وخطــط ملتزمــة فيهــا، منهــا 
صيــاانت وقطــع غيــار وآليــات  انهيــك عــن الســالح وقطــع غيــار الطائــرات، هــذه األمــور تتطلــب قطــع 
اندر ملواجهتهــا يوميًــا، ومــن أجــل أتمــن الســلع االســتهالكية اليوميــة لكــن أيــن الــدوالر ؟؟ ومــن أي 
مصــادر ســتحصل عليــه، حينهــا يواجــه املصــرف املركــزي عقبــة تغطيــة املتطلبــات علــى القطــع لكــي 

يشــرتي هبــا مــا حيتاجــه، خاصــة أن 80% مــن مــواد املواطــن اليوميــة ابتــت مســتوردة.
هــذا الوضــع مــن االهنيــارات مبوجــب العــرض والطلــب وعــدم تغطيــة مــا يتــم طبعــه دون تغطيــة رمسيــة 
جعــل مــن الــدوالر عملــة اندرة حبــق، ورفــع ســعرها بشــكل جنــوين ألســباب عديــدة منهــا الضعــف 
االقتصــادي ومنهــا التالعبــات ابلســوق مــن انتهازيــن واحتكاريــن وأغلبهــم مقربــن مــن النظــام وفروعــه 
مــن األمــن الــي تغطــي أعماهلــم،   ممــا خلــق ســوق ســوداء علــى الــدوالر لكــي  يســتطيع  التجــار 
مبوجــب ذلــك تغطيــة مثــن بضائعهــم عــرب قنــاة  الصرافــة ومكاتــب احلــواالت واملصــارف اخلارجيــة، 

ال يــكاد خيلــو أســبوع علــى أهلنــا يف الشــمال الســوري مــن انتهــاك حبقهــم، فــال جبهــات تذكــر مــع 
النظــام بــل تركــزت كل جبهــات اجليــش احلــر بــن قوســن كبريــن إمــا مــع الســكان األصليــن أو 
النازحــن هــراًب مــن نــران األســد وعصاابتــه ويف أحيــان أيًضــا بــن بعضهــم البعــض، بــال حســيب 

وال رقيــب. وكيــف يكــون حســيًبا ورقيبًــا عليهــم مــن يعــن يف القضــاء جبــرة قلــم.
عــن االنتهــاكات الكثــرة والــي بلغــت حــًدا ال يطــاق توجهنــا إىل بعــض األهــايل يف الشــمال 
الســوري نســأهلم: يقــول أبــو عــادل وهــو مــن مهجــري الغوطــة الشــرقية ويســكن حاليًــا مدينــة 
عفريــن، أنــه وخــالل توزيــع ســلل غذائيــة علــى املهجريــن اجلــدد مــن ريفــي حلــب وإدلــب  يف 
رمضــان  ابلتحديــد يف يــوم 21 أاير مــع فريــق "يــال شــباب" التطوعــي، وإذ أبحــد حواجــز فصيــل 
الســلطان مــراد يطلــب مــي إعطــاءه وجبــة غذائيــة وبصيغــة التهديــد، وملــا رفضــت إعطــاءه اهنــال 
علــي ابلشــتائم وأمــر بقيــة عناصــر احلاجــز ابعتقالنــا، وســحب ســكينة وضربــي يف عضلــة يــدي 
اليســرى ممــا أدى لنــزف شــديد فهــرب عناصــر احلاجــز واســعفي بعــض املتواجديــن يف مــكان 

احلادثــة إىل املشــفى.
ويذكــر مهجــر آخــر مــن الغوطــة الشــرقية يف العقــد الســادس مــن عمــره صاحــب ســوبر ماركــت 
الدمشــقي أنــه يعــاين مــن تســلطهم منــذ ســنتن فهــم بشــكل دائــم يســتدينون منــه حــى وصــل 
عــذاب  طــول  بعــد  إال  الديــن  رد  علــى  لــرة ســورية وال حنصــل  للمليــون  الديــن  مبلــغ  أحيــااًن 

ومفاوضــات ودخــول وســاطات مــن قبــل فصائــل الغوطــة ليتــم رد الديــن. بعــد ذلــك قــررت أن 
ال أعطيهــم أي شــيء إال نقــًدا لكنهــم بعــد هــذا القــرار ســلطوا علــى الســوبر ماركــت شــبيحتهم 

وأصبحــوا أيخــذون مــا حيتاجــون ويدفعــون نصــف الثمــن وأحيــااًن ال يدفعــون أبــدأ ويهــددون أهنــم 
سيدوســون علــى شــيبي إذا حتدثــت أبي حــرف، وأان بصراحــة أخــاف مــن الشــكوى عليهــم 

ولكــن هــذا التاجــر وحــن وصــول البضائــع يواجــه مشــكلة جديــدة أن ســعر الــدوالر تضاعــف ، فمــا 
احلــل، إمــا البيــع ابلــدوالر أو تطبيــق ســعر يغطــي بــه تراجــع قيمــة الــدوالر، واملواطــن ابلشــكل املســتمر 
هــو مــن يتحمــل هــذه التفــاواتت ابألســعار حــى ابت راتبــه الشــهري ال يكفــي مخســة أايم . ونضيــف 

مؤخــرًا طــرح عملــة ورقيــة ســورية مــزورة يهدفــون مــن ورائهــا امتصــاص الــدوالر مهمــا كان ســعره. 
كمــا بينــت أن هنــاك تذبــذابت بســعر للــدوالر، ممــا دفــع ببعــض التجــار يف املناطــق احملــررة لوقــف 
التعامــل ابللــرة واســتبداهلا بعملــة أخــرى أكثــر ثبــااتً وبذلــك يتفــادى تلــك التذبــذابت، ولكــن املواطــن 
سيشــرتي بلرتــه الســورية الــي يتقاضاهــا كراتــب، منهــم املتقاعديــن والعســاكر وأصحــاب الدخــل 

اليومــي. 

لكــن مــن يســتفيد ابلواقــع مــن هــذا الوضــع، النظــام ابلشــكل العــام كونــه مل يعــد مســؤول عــن تغطيــة 
مثــن البضائــع ســتصل إىل املوانــئ مدفوعــة القيمــة بــل ابلعكــس ســيتقاضى الرســوم اجلمركيــة ابلــدوالر 
وفــق الفاتــورة ، أمــا مــا يدخــل إىل ســورية عــن طريــق التهريــب والبــواابت الــي مل يعــد للنظــام أي ســيطرة 
عليهــا، ويف ذات املوضــوع ســتتقاضى الرســوم ابلــدوالر، وهبــذا الشــكل وصلــت إىل املناطــق بقيمــة 
دوالر حمملة بكل املصاريف فأمام  املواطن  الشــراء ابلدوالر أو بعملة أخرى أكثر ثبااًت،  أو ابللرة 

الســورية ولكــن مــن خــالل فــوارق بســعر الصــرف ترهــق التاجــر ابملفــرق واملواطــن. 
التاجــر املســتورد ال تفــرق معــه بــل ابلعكــس فرصــة ينتهزهــا لغيــاب الرقابــة علــى األســعار وقيمــة القطــع 

والضرائــب بــكل أشــكاهلا ونســتنتج مــن ذلــك إرهــاق املواطــن آبخــر املطــاف.
يــرى بعــض أصحــاب االختصــاص ابالقتصــاد والنقــد، أنــه ال يوجــد هنــاك شــيء امســه اهنيــار عملــة 
لدولــة مــا، وهــذا مــا أوافــق الــرأي عليــه، هنــاك ســقوط حــر بســعر الصــرف والقــوة الشــرائية لتلــك 
العملــة،  والثــروة الوطنيــة قــادرة علــى إعــادة اللــرة لوضعهــا الطبيعــي بعــد قمــع الفســاد واســتثمار تلــك 
الثــروة لصــاحل الوطــن واملواطــن، ولكــن تدهــور اللــرة  ســيخلق يف اآلخــر حركــة شــعبية جتــرب النظــام علــى 
االستســالم، كــون املوضــوع ابت يقضــي علــى لقمــة عيــش الفقــر واملواطــن العــادي وســيجرب املــوايل 

قبــل املعــارض للنــزول للشــارع، حــى لــو حدثــت تدخــالت كل فــرتة مــن قبــل النظــام لرفــع قيمــة اللــرة، 
ولكــن هــذا األمــر لبضعــة أايم أو أســابيع ميكــن اســتمراره وليــس كخطــوة تصحيحيــة لالقتصــاد وكيــف 

لــه أن يصحــح االقتصــاد إذا كانــت كل املرافــق املنتجــة معطلــة هنائيــاً. 
ومــن جرائهــا ختفيــف حــدة  بذلــك  تســمح  الــي  ابملناطــق  مؤقتــاً  البديلــة  العملــة  اســتعمال  ميكننــا 
التذبــذب بســعر الصــرف وحتاشــي األســعار الــي يطبقهــا التجــار علــى البضائــع حبجــة ضعــف اللــرة، 
ولكــن هــذا ال يعــي مطلًقــا االســتغناء عــن اللــرة مهمــا حــدث فهــي الرمــز الوطــي لســورية وســنرى 

انعكاســات ذلــك أيًضــا علــى املواطــن ابملناطــق الــي ختضــع للنظــام ومازالــت تتعامــل ابللــرة. 
أمــا مــى نســتبدل العملــة بعملــة أخــرى وفــق العــرف العــام، حينمــا تتحــد دول مــع بعضهــا وتشــكل 
عملــة موحــدة بشــكل جديــد وقيمــة جديــدة حمافظــة علــى القيمــة الشــرائية لوحــدة العملــة اجلديــدة، 
وهــذا مــا حــدث ابالحتــاد األوريب، ودول اإلمــارات، وابحلالــة الثانيــة حالــة حــرب أدت لتهريــب العملــة 
احملليــة والتالعــب هبــا كرصيــد أو كقطعــة ورقيــة، وهــذا مــا حــدث ابلعــراق، وهنــاك حــاالت نســميها 
احلــاالت السياســية، فاليــوم اللــرة الســورية حتمــل صــورة األســد فحــن ســقوطه أكيــد ســيتم تغيــر 
العملــة، وابلعــادة مــن يضــع صــورة رئيــس علــى العملــة أغلبهــم طغــاة ويعتــربون أنفســهم الرمــز األبــدي 
للوطــن، ابســتثناء امللــوك كملكــة انكلــرتا الــي رفضــت دخــول مفهــوم العملــة املوحــدة للســوق األوربيــة 
حفاظــاً علــى شــعارها الوطــي وهــو امللكــة )بــال شــك احــدى األســباب(، ويبقــى الســؤال هــل األزمــة 

املاليــة تــؤدي إىل  اهنيــار اللــرة إىل هــذا احلــد وكيفيــة عالجهــا. 
عــودة ابلزمــن إىل أزمــة 2008ملــا ذاع يف األفــق خــرب األزمــة املاليــة الــي هتــاوت فيهــا بنــوك كــربى 
ومؤسســات ماليــة عظمــى، واحنــدرت فيهــا البورصــات العامليــة، وتبخــرت تريليــوانت، وطــارت مليــارات 

مــن أســواق املــال، فمــا هــي أســباب هــذه التقنيــة؟  
االخنفــاض املفاجــئ يف أســعار نــوع أو أكثــر مــن األصــول، واألصــول إمــا رأس مــال مــادي يســتخدم 
يف العمليــة اإلنتاجيــة مثــل اآلالت واملعــدات واألبنيــة، وإمــا أصــول ماليــة، هــي حقــوق ملكيــة لــرأس 
املــال املــادي أو للمخــزون الســلعي، مثــل األســهم وحســاابت االدخــار مثــاًل، أو أهنــا حقــوق ملكيــة 
للعمــالت  أو  )للنفــط  املســتقبلية  العقــود  ماليــة، ومنهــا  تســمى مشــتقات  املاليــة، وهــذه  لألصــول 
األجنبيــة مثــاًل(. فــإذا اهنــارت قيمــة أصــول مــا فجــأة، فــإن ذلــك قــد يعــي إفــالس أو اهنيــار قيمــة 
املؤسســات الــي متلكهــا. وقــد أتخــذ األزمــة املاليــة شــكل اهنيــار مفاجــئ يف ســوق األســهم، أو يف 
عملــة دولــة مــا، أو يف ســوق العقــارات، أو جمموعــة مــن املؤسســات املاليــة، لتمتــد بعــد ذلــك إىل ابقــي 
االقتصــادايت، إذا نظــران للواقــع الســوري ســنرى أن أغلــب املؤسســات ذات الســمات االقتصاديــة 
هــي خــارج اخلدمــة أو فقــدت مــن إمكاانهتــا االنتاجيــة الكثــر، كــوادر بشــرية ، أدوات انتــاج متوقفــة 
بســبب لــزوم قطــع غيــار، قوانــن تصــدر يوميًــا تتضــارب فيمــا بينهــا عــرب شــخصنة أكثــر مــن أن تكــن 
ملصلحــة الوطــن واملواطــن، هــروب رؤوس أمــوال انهيــك عــن الصــراع القائــم بــن رؤوس النظــام الذيــن 
يتحكمــون أبكثــر مــن 70% مــن اقتصــاد البلــد وثرواتــه، نضيــف إىل ذلــك التنــازالت لــدول وشــركات 
أجنبيــة عــن القطاعــات الراحبــة وحــى الثــروة الوطنيــة كالبــرتول والغــاز والفوســفات مقابــل احلفــاظ 
علــى الســلطة، وهــذا يثبــت لنــا أن اهنيــار اللــرة قــد حقــق مجيــع الشــروط املطلوبــة لنراهــا اليــوم تالمــس 

2000 ل س مقابــل الــدوالر. 
أمــا العــالج، فبكلمتــن بســيطتن، قمــع الفســاد مث قمــع الفســاد مــن مث بتغيــر مفاهيــم املخاطــر 
ومعايرهــا، إضافــة إىل وضــع قوانــن رقابيــة أشــد صرامــة علــى املؤسســات املاليــة الــي تســر الســوق وفــق 

مفهــوم رحبــي وليــس وفــق مفهــوم تطــور اجتماعــي أي االقتصــاد االجتماعــي.
وحــول موضــوع اللــرة والبديــل، فهــذا املوضــوع ال ميكــن أن يتــم أخــذه هبــذه البســاطة وال ميكــن التعامــل 
بــه فقــط مــن منظــور خســارة وربــح للتاجــر، إنــه موضــوع ســيادي ابمتيــاز ويتوجــب اإلمجــاع عليــه وفــق 
تعديــالت ابلدســتور وقوانــن النقــد وكل مــا يــدور يف فلكهــا والعــودة إىل مجيــع االتفاقيــات واملعاهــدات 
املربمــة بــن الدولــة والــدول األخــرى، مبعــى آخــر عمليــة تغيــر شــاملة للنظــم والقوانــن الــي تديــر الدولــة 

وعربتهــا االقتصاديــة انطالقــاً مــن البنــوك وانتهــاًء ابلــوزارات وموازانهتــا.

خلــويف مــن أن يــؤذوا أبنائــي.
أمــا خبصــوص احلادثــة األخــرة حيــث قــدم أحدهــم إىل الســوبر ماركــت يريــد شــراء عبــوة زيــت 
ابلديــن وكان ابــي موجــود يف احملــل فرفــض أن يعطيهــم ابلديــن حبجــة عــدم وجــودي، فأصبــح 
هــذا العنصــر يكيــل خمتلــف ألــوان الشــتائم إىل ولــدي وحصــل شــجار بــن العنصــر وولــدي وإذ 
مبــؤازرة مؤلفــة مــن مخســة عناصــر مــن مقــر أمحــد زكــور التابــع لفصيــل احلمــزات أبســلحتهم  وهــم 
) زكــور جنيــد وحيمــل بيــده قنبلــة إضافــة إىل ســالحه، وعبــد هللا رســتم ومصطفــى رســتم  إضافــة 
إىل رامي وأبو بكر(  تقتحم الســوبر ماركت وكان املتواجدين يف الســوبر ماركت يف ذلك احلن 
11 شــخًصا ابــي إضافــة إىل 3 عمــال و 7 زابئــن  وهــدد زكــور أنــه يريــد تفجــر الســوبرماركت، 
ابــي يف الســوبر ماركــت، لكــن وهلل احلمــد أهنــا  مث أخــرج أحدهــم قنبلتــه وألقاهــا علــى وجــه 
اصطدمــت بوجــه ابــي وتوجهــت إىل مــا بــن الفريــزر واحلائــط وانفجــرت هنــاك مؤديــة إىل أضــرار 
ماديــة وأضــرار بشــرية خفيفــة حيــث جــرح بعــض الزابئــن، مث بــدأوا إبطــالق انر عشــوائي يف 
الشــارع أمــام الســوبر ماركــت، ممــا أدى إىل إصابــة أحــد األطفــال املاريــن، وحاولــوا اعتقــال ابــي 

مــع العمــال لكنهــم هربــوا.
وإجابة على سؤايل هل تتعامل كل الفصائل يف منطقة عفرين بنفس الطريقة؟ فقال:

نعــم كل الفصائــل تتعامــل بنفــس الطريقــة مــع العلــم أنــه مــن فــرتة ســنتن أي اتريــخ خروجنــا مــن 
الغوطــة إىل اآلن مت حــدوث أكثــر مــن 45 حالــة اعتــداء علــى املدنيــن مــن قبــل الفصائــل يف 

املنطقــة الــي أقطــن فيهــا فقــط.
ولدى سؤاهلم حول تقدمي شكوى حول هذه االنتهاكات أجابوا أبن الشكوى تضر وال تنفع،

أمــا عــن االنتهــاكات حبــق اإلخــوة األكــراد فهــي ابلتأكيــد مضاعفــة ألنــه مبجــرد أن أعــرتض علــى 
على تصرفات بعد احلواجز أو الفصائل فتهمة )ب ك ك( جاهزة لتجعله خيتفي وراء الشمس.
لكــن صدمــي كانــت خمتلفــة عندمــا قابلــت أحــد قــادة فصيــل الســلطان مــراد متســائاًل عــن هــذه 
التصرفــات الــي تشــبه تصرفــات قطــاع الطــرق.  وأجــاب أن راتــب العســكري ضعيــف جــًدا 
وال يســد رمقــه. وأخــرًا لــن يكــون هنــاك أي حــل هلــذه األزمــة القدميــة واملتجــددة ابســتمرار إال 
إبخــراج مظاهــر التســلح مــن املــدن أواًل واســتقالل القضــاء عــن هيمنــة الفصائــل العســكرية اثنيًــا. 
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وميكــن تقييــم ماجــرى أنــه يتجاهــل التضحيــات الــي قدمــت مــن أجــل الوصــول إىل دولــة دميقراطيــة، 
تبــى علــى املواطنــة املتســاوية، وميثــل إســتغالل اللحظــة الراهنــة لعقــد تفامهــات منفــردة علــى مســتقبل 
البــالد. كمــا أن هــذه التفامهــات تتعــرض لقضــااي مصريــة، هتــدد وجــود ابقــي مكــوانت املنطقــة، وأمنهــم، 

وعيشــهم املشــرتك. فقــوى األمــر الواقــع يف شــرق الفــرات والــذي ال خيفــى إرتباطهــا العضــوي مــع حــزب 
العمــال الكردســتاين املصنــف علــى لوائــح اإلرهــاب، ومــن ســلوكها املمنهــج يف ارتــكاب جرائــم حــرب 
وجرائــم ضــد اإلنســانية حبــق املدنيــن، ممــا يوجــب محايــة املنطقــة الشــرقية مــن املشــاريع الضيقــة؛ فاجلزيــرة 
كانــت وســتبقى أرضــاً ســورية جلميــع الســورين، أثْــرت العــامل حبضاراهتــا القدميــة وخصبهــا املتجــدد، 
ونســيج أهلها املتنوع. مما حيتم على األحزاب الكردية الســورية، النظر يف مواقفها السياســية وحتالفاهتا 

ت
ال

مقا

يف بيــان ممــا مســي )ابالحتــاد العــام للكّتــاب والصحفيــن الُكــرد يف ســورية( حــول مــا تداعــى لــه بعــض 
الشــخصيات يف شــرق الفــرات الذيــن أعلنــوا موقفــاً مــن ماتســرب مــن توافقــات عــن احلــوار الكــردي 
- الكــردي، وصــف الصحفيــون موقعــي بيــان )الكراهيــة( أبهنــم يكشــفون عــن حقدهــم علــى حضــور 

شــخصية الُكــردي فــوق تــراب وطنــه وهبــذا يشــرتكون مــع سياســات النظــام.
 ويؤكــد الصحفيــون أن املوقــف الكــردي واحلــوار الكردي-الكــردي ال يتهيّــب منــه إال َمــْن لــه أجنــدات 
غريبــة  إلتفاتــت  ولكنــه يف  مــن وطنهــم،  الُكــرد  ويســعون الجتثــاث  ســعوا  َمــْن  تصــّب يف طاحونــة 
يوصفــون  احلــوار الُكــردي- الُكــردي أبنــه شــأن ُكــردي صــرف وعلــى مجيــع القــوى الوطنيــة والنخــب 
منهــا  الشــريفة مســاندته. ويتابــع التأكيــد أبن هنــاك خريطــة لُكردســتان الكــربى، وأّن هنــاك جــزءاً 

ضمــن اخلريطــة الســورية.
كان القائــد العــام لـ"قــوات ســورية الدميقراطيــة" )قســد(، مظلــوم عبــدي، قــد أعلــن عــن بــدء املرحلــة 
الثانيــة مــن احلــوار الكــردي- الكــردي بعــد "جنــاح" املرحلــة األوىل مــن احلــوار الــذي يبــدو أن هنــاك دفعــاً 
أمركياً من أجل إجناحه ما بن أحزاب "اإلدارة الذاتية" الكردية يف مشال شــرق ســورية، ويف مقدمتها 
"االحتــاد الدميقراطــي"، وبــن أحــزاب اجمللــس الوطــي الكــردي، املدعــوم مــن قيــادة إقليــم كردســتان 
العراق. ويتلخص املســعى األمركي يف حماولة إلجياد جســم سياســي، متثيلي، موحد للقوى واألحزاب 

الكرديــة، ميكنــه متثيــل أكــراد ســورية يف أي مفاوضــات أو تســوايت سياســية مقبلــة يف ســورية.
مقــدرة  علــى  تكمــن  واملراهنــة  وتوســيعه،  احلــوار  إجنــاح  علــى  أمركيــاً  حرصــاً  هنالــك  أن  ويالحــظ 
األمركيــن لتفكيــك العالقــات العضويــة الشــمولية بــن حــزيب االحتــاد الدميقراطــي والعمــال الكردســتاين، 
ولــو جزئيــاً، ليحظــى األول بشــيٍء مــن االســتقاللية النســبية، ويســتعد للتحــول فعليــاً، ولــو تدرجييــاً، 
إىل حــزب كــردي ســوري، أيخــذ مصلحــة كــرد ســورية ضمــن اإلطــار الوطــي الســوري ابالعتبــار. وحنــن 
هنــا ال ننكــر وجــود نــزوع لــدى كــوادر عديــدة ضمــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي حنــو حتقيــق أمــٍر مــن 
هــذا القبيــل، ولكــن التجــارب املاضيــة تؤكــد أن احلــزب األم مســتعدٌّ لإلقــدام علــى أي خطــوة مــن 

أجــل منــع حصولــه. 
تضمــن اإلتفــاق التوصــل لرؤيــة سياســية مــن مخســة نقــاط، بينهــا أن »ســورية دولــة ذات ســيادة، 
يكــون نظــام حكمهــا احتــادي فيديــرايل يضمــن حقــوق مجيــع املكــوانت«، واعتبــار »الُكــرد قوميــة 
ذات وحــدة جغرافيــة سياســية متكاملــة يف حــل قضيتهــم القوميــة«. و»اإلقــرار الدســتوري ابحلقــوق 
القوميــة املشــروعة، وفــق العهــود واملواثيــق الدوليــة«، و»تشــكيل مرجعيــة كرديــة متثــل مجيــع األحــزاب 
والتيــارات السياســية وممثلــي اجملتمــع الكــردي بســورية«. وكانــت النقــاط اخلالفيــة تتمحــور حــول تبعيــة 
»حــزب االحتــاد« الســوري لـ»حــزب العمــال الكردســتاين« الرتكــي، وضــرورة فــك ارتباطــه مــن أجنداتــه 
اخلارجيــة. وضــرورة إنضمــام قــوات »بيشــمركة روج أفــا« التابعــة للمجلــس املوجــودة يف إقليــم كردســتان 
إىل »وحــدات محايــة الشــعب« الكرديــة اجلنــاح العســكرية حلــزب االحتــاد املســيطرة علــى املنطقــة. 
علنــة منــذ ســنة 

ُ
ورحلــت نقطــة خالفيــة اثلثــة للجولــة الثانيــة، والــي تركــزت حــول مصــر اإلدارة الذاتيــة امل

2014 مــن طــرف واحــد. 

عالقــاٌت مريبــة بــن "فاّغنــر" الروســية املمولــة خليجيــاً ودورهــا بتجنيــد شــباب ســوري مــن بعــض 
العشــائر حتــت ســلطة ميليشــيا " قســد" اإلرهابيــة، املمتــدة مــن املالكيــة حــى الرقــة، الــي تســتغل 
حاجتهــم للمــال حتــت ضغــط ضائقــة اقتصاديــة قاتلــة ســّببها حليفهــم بشــار الكيمــاوي وامليليشــيا 
الطائفيــة املرافقــة، إلرســال املؤهــل منهــم لقاعــدة محيميــم احملتلــة ومــن مث إىل عميلهــم "حّفــرت" يف 
ليبيــا، وأتهيــل عــدمي اخلــربة بــدورات علــى أيــدي ميليشــيا إيــران ليكــون جاهــزًا ملواجهــة أحــرار 
وثــوار ســورية.. كيــف ذلــك ودول اخلليــج يف الوقــت نفســه تزعــم رفضهــا لتمــدد وجرائــم إيــران 

وميليشــياهتا يف املنطقــة العربيــة؟
لقــد خرجــت شــعوب أمــركا، بوجــود جائحــة "كــوروان"، مبظاهــرات مــألت الشــوارع ضــد مقتــل 
أحــد األمركيــن امللونــن مبواجهتــه للشــرطة، فكانــت رأفــة قلــوب، بــل نفــاق، حكومــات وشــعوب 
أوربيــة مل حتتمــل حادثــة قتــل واحــدة يف أمــركا ضــد ملــون، زعمــت أن تلــك احلادثــة عنصريــة، 
يف الوقــت الــذي مل حُيــرك لديهــا، علــى مــدى تســع ســنوات، كل هــذا الكــم مــن القتلــى واجلرائــم 
الــي قــام هبــا ضــد شــعبنا الســوري نظــام اجلرميــة والفســاد يف ســورية وداعميــه "الــروس واإليرانيــن 
وميليشــياهتم"، كمــا حتركــت هــذه األايم دعمــاً ملواجهــة تلكــم العنصريــة املزعومــة. فأيــن دميقراطيتهــم 
وحداثتهــم ومواجهتهــم للعنصريــة واجلرميــة واإلرهــاب األســدي الطائفــي؟ إهنــا العنصريــة والنفــاق 

بعينــه!
ال هــَم للكثريــن ممــن تصــدر املشــهد وادعــى املعارضــة إال توجيــه التهــم الزائفــة لــكل مــن تصــدى 
ملهمــات التغيــر الوطــي الدميقراطــي منــذ الســتينات والســبعينات بظــل القمــع واالســتبداد املديــد، 
فقــط كــي يُــربؤوا أنفســهم ويُعفوهــا مــن النقــد اجلــدي البنــاء مــن خــالل مراجعــة تتحمــل فيهــا 
تســهيل كل مــربرات الســحل والقهــر الــذي مارســه نظــام القتــل واجلرميــة يف ســورية منــذ الســتينات 
وحــى انطــالق الثــورة يف 2011، الثــورة الكاشــفة أواًل ملقوالهتــم اإلســالمية التحريفيــة وأجنداهتــم 
املاورائيــة اخلارجيــة واثنيــاً لدورهــم بتجهيــل اجملتمــع والذهــاب بــه خلدمــة خطــاب غــر وطــي أرادوا 
مــن خاللــه اهلــروب ملالقــاة أوهامهــم يف أفغانســتان خدمــة ملشــاريع كونيــة أمركيــة وأمــوال خليجيــة 

اســتعبدهتم ووظفتهــم، ومقوالهتــم معــاً، ضــد تقــدم وحتــرر شــعبنا وأمتنــا العربيــة.
إخفاقاهتــا  هــي  ومــا  إليهــا؟  الوصــول  وإرهاصــات  ثورتــه؟  واقــع  الســوري  مواطننــا  يعــرف  فهــل 
وانتصاراهتــا؟  أيــن تقدمــت؟ وأيــن تراجعــت؟ ومــا هــي احللــول العمليــة للخــروج مــن هــذه احلــروب 
الرهيبــة الــي يشــنها علينــا ســادٌي جمــرم مل يعــرف التاريــخ مثلــه إال قليــاًل متحالــٌف مــع كل طغــم 
الفســاد واإلرهــاب العــريب والــدويل؟ هــذا مــا يتحتــم علينــا وضعــه يف تصــوران عــن ثورتنــا الــي تقــاوم 
لتنتصــر، هــذا النصــر لــن يتــم إال بتحقيــق أســبابه ومقوماتــه، وتقــدمي ســبل الصمــود واالنتصــار، 
وطــرد أوهــام أريــد هلــا أن تعشــش يف ذاكرتنــا عــن غــرٍب يدعــم حــركات التحــرر والدميقراطيــة 
والثــورات الســلمية ويقــف يف وجــه اإلرهــاب والقتــل املنظــم، هــذا النصــر الــذي جيــب أن نعمــل 
عليــه ال يتأتــى إال بوحــدة مجيــع القــوى حــول برانمــج وطــي واســع وعريــض بــن قــوى الثــورة ومتكــن 
شــعبنا يف الداخــل واخلــارج مــن الصمــود وتقــدمي العــون املــادي واملعنــوي ألهلنــا يف الداخــل، خاصــة 
يف مناطــق احلــرب والتمــاس وانزحــي الداخــل واالهتمــام مبســألة التعليــم بكافــة أشــكاله ومراحلــه 
عاقــن وأســر الشــهداء اهتمامــاً خاصــاً يليــق مبــا قدمــوه لشــعبنا وثورتنــا. فهــل 

ُ
وإعطــاء اجلرحــى وامل

نســتطيع ذلــك مــع انطــالق قانــون قيصــر األمركــي ومقصلتــه ضــد نظــام اجلرميــة الفئــوي األســدي 
وداعميــه؟ وهــل أدركنــا مجيعــاً حجــم الكارثــة الــي سيعكســها علــى شــعبنا يف الداخــل ومدهتــا قبــل 
التخلــص مــن آل أســد وداعميهــم؟ أمل يكــن علــى رأس داعمــي آل أســد علــى مــدى عقــود كل 
اإلدارات األمركيــة املتعاقبــة املتواطئــة معهــم ابنفصــال1961؟ وكارثــة حزيــران 1967؟  وضــرب 
اللبنانيــة والفلســطينية بعــد حــرٍب حتريكيــة يف 1973 مواكبــًة للدفــع مبرتزقــة  الوطنيــة  املقاومــة 

مدعومــة خليجيــاً ذهبــت إىل بيشــاور؟ وهــل نســينا اتفــاق حافــظ – مــوريف املشــؤوم ودخــول يــد 
الغــدر األســدية إىل لبنــان، تتوجيــاً حلروهبــم املشــرتكة لصــاحل الكيــان الصهيــوين علــى مــدى 30 
عامــاً، ختللهــا إطفــاء شــرارة التغيــر الوطــي الدميقراطــي يف آذار/مــارس 1980، واختاذهــا ذريعــة 
حلــرق وإابدة محــاة، بشــراً وحجــراً، هــذه الذريعــة املّبيتــة منــذ 1964 حــن أيقظــوا غــول اإلرهــاب 

الــذي صنعــوه وتلطــوا خلفــه حــى اآلن؟ 
أيــن كان شــخوص االئتــالف طيلــة مخــس ســنوات مضــت، ومعــه كل شــلل املعارضــة، عندمــا 
ابدرت جمموعة من الوطنين السورين إىل إيصال قيصر للوالايت املتحدة األمركية؟ حن بدأوا 
مبتابعــة تفاصيــل املعركــة مــن مجيــع جوانبهــا، حــى أبصــر قانــون قيصــر النــور، فلــم يبخلــوا بشــيء 
حــى يف اجلانــب املــادي والــذي كلــف الكثــر، ومــن لديــه اطــالع ومعرفــة علــى جمــرايت التشــريع 
األمركــي، يــدرك ذلــك، خاصــة فيمــا يتعلــق آبليــة لقــاء الشــخصيات املهمــة وكــم يتطلــب ذلــك 
مــن مبالــغ ماليــة، إذ أن كل مــا فعلــه قيصــر ومعــه ســامي عندمــا أتيحــت هلمــا الفرصــة، أهنمــا عــراي 
وفضحــا نظامــاً جمرمــاً وعاملــاً داعــراً وكل مــن حــاول ابتزازمهــا مــن أعضــاء مــا يســمى ابالئتــالف 
الــذي بــدل أن يذهــب إىل مكاشــفة الشــعب الســوري احلــر، عــرب حماســبة مــن أشــار إليهمــا 
ّحكمــة، 

ُ
قيصــر وســامي واملســامهة أبال يكــون القانــون ضبابيــاً فيمــا يتعلــق بنصوصــه التفصيليــة امل

الوطــي  ولالقتصــاد  بــل  فقــط،  ورجاالهتــم  وجرميــة  اســتبداد  لســلطة  ال  متنفســاً،  تــرتك  مل  الــي 
الســوري ككل، وكذلــك للحاجــات االســتهالكية وحــى الدوائيــة! وأنــه اســتثى احلاجــات الضروريــة 
احلياتيــة للمواطنــن مــن اخلضــوع للعقــوابت والقيــود، بينمــا ركــز بشــكل ابلــغ الدقــة علــى حماصــرة 
املؤسســات واألشــخاص املوســومن ابرتــكاب اجلرائــم ضــد االنســانية، مــع كل مــن يدعمهــم، أبي 

شــكل، يف كل حركاهتــم، مــن ســورين وغــر ســورين. 
لكــن املشــكلة ليســت يف النصــوص، بــل آباثرهــا التطبيقيــة، وحــى بعــد ســقوط أو تغيــر النظــام.. 
فأيــن دور االئتــالف يف املســائل االســرتاتيجية منــه؟ وأيــة مســائل اســرتاتيجية يف قانــون قيصــر 

القابــض علــى كل شــيء؟
فهــل سُيّســقط قانــون قيصــر وعقوابتــه النظــام اجملــرم؟ أم سيتســبب فقــط مبزيــد مــن اإلفقــار لعامــة 
الشــعب والتضييــق علــى املواطنــن يف كل شــؤوهنم احلياتيــة إبعطــاء احلجــج للمجرمــن مــن ســدنة 
االســتبداد وأدواتــه ابلتشــدد عليهــم؟ وهــل فــرص اإلفــالت مــن العقوبــة وشــباك العدالــة معدومــة 

أم مرتوكــة للصدفــة؟
مجيــع أعضــاء جملــس األمــن، بعــد احتالهلــم املشــرتك لســورية، جندهــم صامتــن عــن ســرقة النفــط 
والغــاز الســوري، إرضــاًء، وابملقايضــة، لعضــو واحــد مــن بينهــم يقــوم هبــذه الســرقة وهــو الــوالايت 
املتحــدة األمركيــة، بعــد أن تــرتك لزابنيتهــا احملليــن، الذيــن يشــتغلون حراســاً هلــا، فتــااتً مــن هــذه 

اخلارجيــة وأن تعمــل علــى بلــورة الشــخصية الكرديــة الســورية، ورســم املشــروع الوطــي.
فرتتيــب البيــت الداخلــي الكــردي الســوري هــو خطــوة مهمــة للنهــوض حبــوار وطــي بــن كافــة التعبــرات 
السياســية يف املنطقــة يف حــال هــدف لتشــكيل نــواة صلبــة ملشــروع وطــي حيقــق تطلعــات الشــعب 
الســوري يف اخلــالص مــن االســتبداد والدكتاتوريــة وبنــاء النظــام الدميقراطــي ودولــة املواطنــة القائمــة علــى 
قيــم احلداثــة وحقــوق االنســان. وليــس إبقــاء اإلدارة الذاتيــة )لشــمايل وشــرقي ســورية( كحالــة أمــر واقــع، 
مــن أجــل تطويرهــا إىل فيدراليــة أو حكــم ذايت يهــدد وحــدة ســورية. ممــا يضــرب بعــرض احلائــط مصــاحل 

الشــعب الســوري، وهتــدد بشــكل خــاص وجــود بقيــة مكــوانت املنطقــة وأمنهــم وعيشــهم املشــرتك.
علمــاً أبن مــا يقــّرب الطرفــن الكرديــن رمبــا هــو املشــروع الفــدرايل يف ســورية، لكــن املرجــع احلقيقــي 
هنــا ســيكون تفاهــم القــوى اإلقليميــة املعنيــة مباشــرة ابمللــف الســوري بشــأن شــكل اخلريطــة السياســية 
والدســتورية لســورية املســتقبل. وإن كان املــراد مــن اجللســات الكردية-الكرديــة هــو التمهيــد لالنتقــال 
ابمللــف الســوري مــن احلــروب ابلوكالــة إىل التفويــض بصناعــة الســالم، فــإن االختبــار األول ســيكون 
معرفــة مــدى اســتعداد "قســد" للقطيعــة مــع حــزب العمــال الكردســتاين، وااللتــزام ابلثــورة يف ســورية، 

وتســهيل عــودة بقيــة القــوى السياســية ملمارســة نشــاطاهتا يف شــرق الفــرات. 
 يف اخلالصــة فــإن املخــرج الوطــي احلقيقــي هــو يف إفســاح اجملــال أمــام احلــراك السياســي جلميــع أبنــاء 
املنطقــة، وإشــراكهم سياســياً وإدارايً يف شــؤوهنا، وال يتــم ذلــك عــرب وســاطات ومفاوضــات ال حيتــاج 
إليهــا مــن ميلــك القــدرة والرغبــة الفعليــة يف العمــل. ال بــد أن يكــون ذلــك حتصيــل حاصــِل عمليــة 
سياســية ومعرفيــة أصيلــة ومســتمرة، تســعى أواًل إىل عقلنــة الفضــاء العــام، وهتيئتــه سياســياً، ليكــون قــادراً 
علــى اســتيعاب كل األصــوات. وعلــى الكــرد أن يدركــوا أن تقــدمي كرديّتهــم علــى ســوريّتهم لــن ينقذهــم 
من سرابية رؤيتهم، أي أن احلّل القومي )املزعوم( ال ميكن أن يكون مرحلة للحل الوطي، بل يؤدي 
إىل طريــٍق، آخــُر حمطاتــه حماصصــة إثنيــة، تقصــم ظهــر ســورية الــي نعرفهــا، وال تُنتــج إال مســتقباًل مؤقـّتًــا 

أعــرج، تغيــب عــن إطــاره الوطنيــة الســورية، وختتفــي مــن مضمونــه الدميقراطيــة واملواطنــة.

الغذائيــة  املــواد  مــن  األساســية  الســوري حلاجاتــه  الشــعب  بتأمــن  أحــٌد  يهتــم  أن  الثــروة، دون 
واحلاجــات املنزليــة والوقــود والــدواء الــي تقيــه مــن املــوت جوعــاً، فلمــاذا مل خيطــر ببــال واضعــي 
نــص قانــون ســيزر األمركــي إجــراًء حيمــي املواطنــن الســورين ويعكــس عائــدات النفــط واالقتصــاد 
عليهــم وحدهــم، وحيــول دون بقــاء القانــون ســيفاً مســلطاً وعصــا مرفوعــة لالبتــزاز عنــد احلاجــة، 

حــى لــو ســقط النظــام الفاشــي؟ 
واألهــم مــن النصــوص، التطبيــق واآلاثر الفعليــة علــى األرض وعلــى مســتقبل الدولــة واجملتمــع 
ومســتقبل األبنــاء، بــل والنــوااي املختبئــة خلــف النصــوص الرباقــة للقانــون. فلمــاذا مل يصــدر هــذا 
القانــون منــذ أربــع ســنوات أو خالهلــا، مثــاًل، وهــم شــاهدوا ابلصــورة واأللــوان كل جرائــم نظــام 
القتــل واجلرميــة يف ســورية بــل يعرفوهــا منــذ انقالبــه األول؟ أم أن اهلــدف هــو تســويغ االحتــالل 
األمركــي للجزيــرة الســورية، أرض النفــط والغــاز والثــروات الزراعيــة الالزمــة للشــعب الســوري؟ فلــن 
تتضــرر منــه الســلطة الــي يتفاخــر القانــون أبنــه ســيخنقها بــه! فــكل اخلشــية أن ال تُقطــع أايدي 
انهــيب وســارقي قــوت الشــعب وثرواتــه مــن أركان نظــام االســتبداد اجملــرم وأال تعــود املســروقات الــي 
هُنبــت وعائداهتــا ألصحاهبــا، واخلشــية أيضــاً قــدوم بدائــل للنظــام يف حــال ســقوطه مــن شــركائه 
جهزيــن، ألن الضــرر واقــع، واقــع، علــى الشــعب اجلائــع وعلــى مســتقبل ســورية ووحــدة أراضيهــا.

ُ
امل

فمــع ارتفــاع وتــرة اجملاعــة واخنفــاض ســعر صــرف اللــرة لدرجــة خميفــة وخطــرة وصلــت إىل حائــط 
لــرة للــدوالر الواحــد والتباشــر بتحليقــه أكثــر بكثــر، خــرج املئــات يف عــدة مناطــق   3500
ســورية حتــت ســلطة النظــام اجملــرم ويف الشــمال الســوري أيضــاً، مبظاهــرات تؤكــد علــى حماربــة هنبهــم 
وفســادهم مجيعاً ’’ النظام وميليشــياته وأرابب الفصائل االئتالفية‘‘، هذه املظاهرات الي عمت 

ومازالــت أربــع أرجــاء ســورية.
فقــد شــهد اجلنــوب الســوري خاصــة، يف األســبوع األول مــن هــذا الشــهر، حــراكاً شــعبياً الفتــاً 
ضــد النظــام، يف خطــوة مشــجعة تســتعيد نبــض األايم األوىل للثــورة الســورية؛ فخرجــت مظاهــرات 
يف مدينــة الســويداء ومناطــق مــن ريــف درعــا وريــف دمشــق، محّلــت مــن خالهلــا ســلطات األمــر 
الواقــع املســؤولية عــن تــردي األوضــاع املعيشــية، وطالبــت برحيــل النظــام الطائفــي اجملــرم ورأســه 
وخــروج القــوات األجنبيــة مــن البــالد خاصــة الروســية واإليرانيــة االجراميتــن وميليشــياهتم، فللمــرة 
األوىل منــذ ســنوات، ُتصّعــد مدينــة الســويداء مــن هلجتهــا االحتجاجيــة، وتعــود جمــدداً األصــوات 
املطالبــة برحيــل النظــام، احتجاجــاً علــى الوضــع االقتصــادي املتدهــور. هــذا وقانــون قيصــر مل يُفعــل 
بعــد! فــال بــد مــن دفــع الثمــن كبــراً وغاليــاً لتحريــر ســورية مــن احتالالهتــا وأوهلــم احتــالل آل أســد 
والــي كانــت سياســاهتم االســتبدادية اإلجراميــة العنيفــة منــذ حــوايل 60 عــام هــي الســبب الرئيســي 

للثــورة ويف كل مــا وصلنــا إليــه.

د.م. محمد مروان الخطيب

عبد الباسط حمودة

حوار وطني أم حوار لتقسيم الوطن

هل من سبيل للتخلص من األوهام؟

كاتب وباحث سوري

كاتب سوري
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EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi  Sosyal 
Uyum Programı kapsamında, toplum katılımı ve hesap verebilirlik çalışmaları ile 3. danışma 
kurulunu gerçekleştirdi. Toplantıda faaliyetlerinden ve normalleşme döneminde yapılabi-
lecek çalışmalardan bahsedildi.

Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında, Koronavirüs süre-
cinde tarımsal üretime destek vermek için başlatılan "Evde Tarımsal Üretim Projesi" ile yararlanıcılara üretim 
malzemelerini teslim etti. Bir Dokunuş Bin Hayat

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi koruma çalışma-
ları kapsamında, ihtiyacı olan yararlanıcılara yönelik ücretsiz, hukuki desteği avukatların moder-
atörlüğünde video konferans üzerinden sağlamaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri, pandemi sebebiyle evde kalan çocuklarımıza ve ailelerine psi-
kologları, çocuk gelişim ve sağlık uzmanları ile birlikte ziyaret gerçekleştirerek koronavirüs önlem-
leri hakkındaki bilgilendirme çalışmalarına ve hijyen kiti yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Koronavirüs ile mücadele kapsamında bölge esnaflarını ziyaret ederek 
merkezlerinde üretilen maskeleri verirken, pandemi hakkında da bilgilendirmeler gerçekleştiriyor.

يف إطار برانمج التماسك االجتماعي الذي يرعاه مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة، واملمول من قبل بعثة االحتاد األورويب يف 
تركيا، عقد املركز اجتماعه االستشاري الثالث مبشاركة منمنظمات  اجملتمع احمللي وجهود املساءلة واحملاسبة. ونوقش يف االجتماع 

األنشطة املنفذة واألعمال الي ميكن القيام هبا خالل فرتة العودة إىل احلياة الطبيعي بعد كوروان.

قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف مرسن بتسليم املزارعن مواد خاصة ابإلنتاج الزراعي، وحتديدا أولئك املشاركن املستفيدين من "مشروع اإلنتاج 
الزراعي املنزيل" الذي انطلق من أجل دعم اإلنتاج الزراعي خالل فرتة فروس كوروان، هذا النشاط جاء كجزء من برانمج حتسن وتطوير سبل املعيشة 

ومصادر الدخل. هذا النشاط كان حتت شعار"ملسة واحدة تعي ألف حياة"

يواصل مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية هاطاي، تقدمي الدعم القانوين اجملاين للمحتاجن له وذلك من خالل مؤمترات 
الفيديو الي ينظمها احملامون، وهذا النشاط املمول من بعثة االحتاد األورويب يف تركيا أييت يف إطار برامج احلماية والدعم.

تواصل مراكز اهلالل األمحر الرتكي تقدمي معلومات حول التدابر املتخذة ضد فروس كوروان كما تواصل تقدمي املساعدات الي 
تشمل أدوات التعقيم والنظافة، وذلك من خالل زايرات تنظمها ألطفالنا وعائالهتم بصحبة أطباء نفسين وآخرين خمتصن 

بصحة ومنو ومحاية األطفال.

تقوم مراكز جمتمع اهلالل األمحر الرتكي بزايرة احلرفين احمللين والعمال وذلك يف إطار جهود مكافحة فروس كوروان، كما تقدم 
معلومات ملن تزورهم حول الوابء ويف الوقت ذاته تقدم هلم الكمامات واألقنعة املنتجة يف مراكز اهلالل األمحر.

Türk Kızılayı Toplum Merkezlerinin ihtiyaç sahiplerine yönelik hijyen kiti yardımları ve Covid_19 hak-
kındaki bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Normalleşme dönemi başlamış olsa bile salgınının 
hala devam ettiğini unutmayıp, uymamız gereken kuralları da hatırlatmayı ihmal etmiyoruz.

تستمر املساعدات الي تقدمها مراكز اهلالل األمحر الرتكي للمحتاجن والي تشمل طرود املعقمات وأدوات النظافة كما تتواصل 
الطبيعية جيب علينا أن ال  العودة إىل احلياة  التوعوية حول وابء Covid_19. فحى لو بدأت فرتة  املعلومات  جهود تقدمي 
ننسى أن الوابء ال يزال مستمراً وعلينا التذكر بضرورة االلتزام ابلقواعد الواجب اتباعها مثل التباعد االجتماعي والنظافة وغرها.

Normalleşme dönemine girdiğimiz bugünlerde Cuma Namazının camilerde kılınmasına izin ver-
ilmesi üzerine yoğunluğun yaşandığı yerlerde, Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi, maske dağıtımı 
gerçekleştirirken, bilgilendirme broşürleri ile hijyen ve sosyal mesafe kurallarını da hatırlattı.

Online eğitimlerimiz devam ediyor!  EU Delegation Turkey  tarafından fonlanan Türk Kızılayı Bursa Toplum 
Merkezi, sağlık ve psikososyal destek çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü buluşmalarının 6.sını 
gerçekleştirdi. Buluşmada gönüllülere, psikoloğ tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

خالل األايم الي دخلنا فيها فرتة العودة للحياة الطبيعية بعد كوروان، شهدت املساجد كثافة وازدحام يف الناس القادمن ألداء صالة 
اجلمعة يف املساجد بعد السماح بذلك، وهبذه املناسبة قام مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف هاطاي بتوزيع الكمامات واألقنعة 

ومواد التعقيم على املصلن وبتذكرهم بقواعد النظافة واحملافظة على املسافة االجتماعية من خالل املنشورات الي وزعوها عليهم. 

برامج التعليم على اإلنرتنت اخلاصة بنا مستمرة!  إذ عقد مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصة، واملمول من بعثة االحتاد األورويب يف تركيا، 
الدورة السادسة من االجتماعات التطوعية الي أتيت يف إطار أنشطة الدعم الصحي والنفسي. وخالل هذا االجتماع مت تدريب املتطوعن على 

اإلسعافات األولية من قبل الطبيب النفسي.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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-Yetim Birimi Akadder ve İyilikder Gönüllüleriyle Raبلبل زادة... منبر ال
mazan Ayı Boyunca Yardımlarını Sürdürdü
Gaziantep Bülbülzade Vakfı Yetim Birimi, Ramazan ayı boyu-
nca 680 anne ve çocuğa kıyafet yardımı, 133 aileye gıda 
yardımı, 132 aileye nakit yardımı, 250 aileye et yardımında 
bulundu. Akadder’le birlikte 50 kardeş aileye “Gönül Sof-
ralarında Buluşalım” projesi kapsamında ev ziyareti yaparak 
kitap okuma saati gerçekleştirdi ve iftarlık sağladı.

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Yeryüzü 
Gençlik ve Spor Kulübü Öğrencileriyle görüştü. Kardeşlik 
Hukuku’nun konuşulduğu söyleşiye Anadolu Öğrenci Birliği’nden 
Genel Başkan Fatih Eren, Teşkilat Birimi Sorumlusu Yusuf Öcal ve 
Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Mehdi Coşkun katıldı.

Yemen için yapmış olduğunuz bağışlarınızı Kızılay ile iş birliği yaparak, savaş 
sebebiyle engelli kalmış kişilere ve savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor. Ye-
men'in Marib ve Seiyun kentlerinde 1.000’er koli, Shebwah’ta 1.500 koli ve La-
hej’de 70 koli gıda yardımı gerçekleştirildi. Gıda yardımı, un, pirinç, şeker, yağ 
ve hurma gibi temel ihtiyaçlardan oluşuyor. Siz de bu iyilik kervanına katkı 
sunmak isterseniz, gıda yardımınızı hemen yapabilirsiniz.

واصلــت مجعيــيت  إيليكــدار ووحــدة األيتــام أكاددار تقــدمي مســاعداهتما الرمضانيــة طــوال شــهر 
رمضــان، مــن خــالل متطوعــي اجلمعيتــني. 

حيــث قدمــت وحــدة األيتــام التابعــة لوقــف بلبــل زادة يف غــازي عنتــاب مســاعدات مــن املالبــس إىل 
680 أم وطفــل ، ومســاعدات غذائيــة لـــ 133 عائلــة ، ومســاعدات نقديــة لـــ 132 عائلــة ، وحلــوم لـــ 
250 عائلــة وذلــك خــالل شــهر رمضــان. إذ قامــت ابلتعــاون مــع مجعيــة أكاددار ، بــزايرات منزليــة إىل 
50 عائلــة شــقيقة يف إطــار مشــروع "دعنــا نلتقــي علــى موائــد اإلفطارالوديــة" وقامــت خــالل الــزايرات 

ابإلفطــار مــع العائــالت وبنشــاط قــراءة الكتــاب ملــدة ســاعة.

التقى الرئيس التنفيذي ملنصة األانضول تورغاي الدمر مع طالب اندي الشباب والرايضة وطالب شباب األرض 
، وقد شارك يف اللقاء الذي نوقش فيه القانون اخلاص ابألخوة كل من رئيس احتاد الطالب األانضول فاتح 
أرن ، ومسؤول وحدة التنظيم يف االحتاد يوسف أوجال  ومسؤول  وحدة العالقات اخلارجية مهدي جوشكون.

يتم تسليم التربعات الي تقدموهنا لليمن لألشخاص املتضررين بسبب احلرب ولعائالت ضحااي احلرب واملظلومن 
واحملتاجن، وذلك ابلتعاون مع اهلالل األمحر الرتكي. إذ مت توزيع املساعدات الغذائية يف مديني مأرب وسييون 
اليمنيتن، فقد مت توزيع 1000 طرد غذائي يف كل منهما، ووزع أيضا 1500 طردا يف شبوة و 70 طرد يف حلج. 
وضمت طرود املساعدات مواد غذائية أساسية مثل الدقيق )الطحن( واألرز والسكر والزيت والتمور. إذا كنتم 

أنتم أيضا ترغبون يف املسامهة يف قافلة اخلر هذه، ميكنك تقدمي املساعدة الغذائية على الفور.

تورغاي ألدمير يلتقي بالطالبمساعدة "وحدة األيتام"

 3 آالف 570 من المعونات الغذائية التي قدمتموها أوصلناها إلى لألسرة اليمنية

Yetim Birimi YardımlarıTurgay Aldemir Öğrencilerle Görüştü

Yemenli 3 bin 570 Aileye Gıda Yardımlarınızı Ulaştırdık
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بلبل زادة... منبر ال

Dünya, tarihinin en büyük salgınlarından birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla mü-
cadele ederken, evde kal çağrılarına uyarak toplumsal mücadeleye destek veren 
ve geliri kesilen vatandaşlarımız için gıda ve hijyen paketleri oluşturuyoruz. Siz de 
gıda ve hijyen paketleri için bağışta bulunarak, bu mücadele sürecinde bir çok vatan-
daşımıza destek olabilir, daha fazla vatandaşımıza ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz.
 Gıda Paketi Bedeli: 150 TL   Hijyen Paketi Bedeli: 100 TL
AYRINTILI BİLGİ : İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar 
hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

Koronavirüs salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği maskeleri ve kişisel koruyucu 
ekipmanları pandemi hastanelerindeki sağlık personeli başta olmak üzere pandemi 
ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara dağıtan Kızılay, 1935’te kurduğu ve 8 yıl 
sonra Milli Savunma Bakanlığı’na devrettiği maske fabrikasında olduğu gibi yeniden 
maske üretmeye de başladı. Kızılay Bayramda vatandaşlara 2 milyon maske dağıttı.

يشــهد العــامل واحــد مــن أكــرب الــوابائت يف اترخيــه. ويف الوقــت الــذي نكافــح فيــه تفشــي فــروس كــوروان، فإننــا ننشــئ 
أيضــا حزمــا تشــمل مــواد غــذاء ونظافــة وتعقيــم لتقدميهــا للمواطنــن الذيــن اضطــروا للبقــاء يف البيــوت بســبب الــوابء 
وانقطعــت مصــادر دخلهــم، إذ قمنــا هبــذه مــن أجــل دعــم مكافحــة اجملتمــع واملســاعدة يف دعــم الدعــوة للبقــاء يف املنــازل.
وميكنكــم أنتــم أيضــا املســامهة والتــربع مبســاعدات الغــذاء والنظافــة، وميكنكــم دعــم العديــد مــن املواطنــن يف عمليــة 

مكافحــة الــوابء هــذه، وميكنكــم مســاعدتنا يف الوصــول إىل املزيــد مــن املواطنــن.
TL 100 :سعر حزمة مواد النظافة سعر حزمة الغذاء: 150 لرية تركية     

للمعلومــات املفصلــة: ميكنــك احلصــول علــى معلومــات تفصيليــة حــول التربعــات عــن طريــق االتصــال جبمعيــة اخلــر  
إيلكــدار عــرب هــذا الرقــم )0 850 777 33 44(

يقــوم اهلــالل األمحــر بتوزيــع الكمامــات ومعــدات احلمايــة الشــخصية الــي وفرهــا مــن الســوق خــالل فــرتة 
تفشــي فــروس كــوروان علــى وحــدات مكافحــة الــوابء واملواطنــن، وخاصــة العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة 
يف املستشــفيات. وقــد بــدأ اهلــالل األمحــر الرتكــي يف إنتــاج الكمامــات مــرة أخــرى متامــا  كمــا كان يفعــل يف 
مصنــع الكمامــات الــذي أسســه عــام 1935 مث نقلــه إىل وزارة الدفــاع الوطــي بعــد 8 ســنوات، وهــا هــو 

اهلــالل األمحــر مــن جديــد يــوزع 2 مليــون كمامــة علــى املواطنــن خــالل هــذه األزمــة.

طرود الغذاء والنظافة في ظل فيروس كورونا

الهالل األحمر بدأ إنتاج الكمامات واألقنعة مرة أخرى بعد سنوات طويلة

Koronavirüs Gıda ve Hijyen Paketi

Kızılay Maske Üretimine Yıllar Sonra Yeniden Başladı
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علي محّمد شريف

األدب بين التغييب والتغريب

رئيس القسم الثقافي

ضعيفاً وغريباً وجد نفسه اإلنسان يف عامل مدهٍش وموحش، كان عليه أن يكتشف ذاته وما حوله كي حيمي وجوده 
وبقاءه واستمراره، وكي حيّل ألغازاً مستعصية، ويفّسر ويفهم وجييب عن أسئلة تبدو له أسراراً غامضة ومبهمة.

بذات احلجر الذي قاده إهلامه إىل تطويعه واستخدامه ماّدًة للدفاع عن ذاته املهّددة ابلفناء، ووسيلة لتهيئة مكانه 
به من  ما حييط  الغامضة مصّوراً  البدائية  الكهوف، وشخبط حروفه  وطعامه، حفر رسومه األوىل على جدران 
كائنات وظواهر وأخطار، ومعرباً عما فهمه من عامله املتمّرد على الفهم، ومرتمجاً لكثرٍي مما يكتّظ به من أحاسيس 

ومشاعر ورغبات ومشاهدات..
لقد شكلت خطوط اإلنسان األول ورسوماته، وما تزال، ماّدة عظيمة مبهرة كان هلا أثرها العميق واألهم يف قراءة 
اتريخ الطبيعة واحلياة واإلنسان، لكّن ما هو أكثر إهباراً أّن هذه التصاوير والكتاابت قّدمت درساً أّول يف أمهية 
الذات والواقع وحتليلهما والتعبري عنهما، واكتشاف اجلمال والقبح واخلري والشّر  الفين واألديب لفهم  اإلبداع 
فيهما، كما أهنا أوجدت وثبتت قاعدة أوىل للبشرية مفادها: إّن الصورة األوىل للوجود كما هو، وكما ينبغي عليه 

أن يكون يتّم تشكيلها، بدايًة، يف العقل واملخيلة، كما أّن التغيري يبدأ يف املخّيلة والعقل.
مع تلك األمهية اجلليلة لألدب يف رسم الواقع وحتليل عالقاته وأبنيته، ويف إمكانّية خلق واقٍع جديد، فإّن مثّة ما 
يتهّدد العمارة اإلبداعية األدبية والفنية ابلسقوط واالنداثر يف وحل التجاهل والنسيان، أمام هذا التنميط لثقافة 
اإلنسان، واهلجوم على الثقافات املتأصلة يف وجدان الشعوب، يساعد هؤالء، الذين حياولون قولبة العامل وتسفيهه 
وتتفيهه، تقاانت وإعالم ومؤسسات ضخمة، وبشٌر كثريون جاهلون أو جمّهلون يتبّنون عناوين مواربةوشعارات 

مضللة.
كائنات استهالكية خاوية ومتبلدة، جشعة، رعناء، متورمة، متقوقعة يغلفها البؤس، تلهث خلف غول أسطورّي 
تسميه احلضارة كيما تتلقف أبطراف مرتعشة زادها البائس، وحتظى مبا خيّلفه من فضالت التقنية، هذا ما آلت 
إليه حالنا.ابسم احلداثة نقتلع الغاابت وندّمر حقول اجلورّي والبنفسج لنزرع اخلشخاش والفطور، ندير ظهوران 

للذرى املسكونة ابلضوء كيما خنوض يف وحل الزيف وحنرث يف القيعان واملستنقعات.
احلداثة يف األدب ابتداع رؤى جديدة أكثر مالئمة لعالقة اإلنسان ابلواقع وتعقيداته، وابتكار عالقات لغوية 
قادرة على الغوص يف النفس البشرية مبا ميكنها من استنشاق مزيد من أوكسجني احلياة املشبع ابجلمال واحلّب، 
واملثل  الغاايت  مبا خيّص  أكثر جدوى  تساؤالت  إىل  للوصول  عنها  اإلجابة  وحماولة  تعقيداً  أكثر  أسئلة  وطرح 
واألهداف، احلداثة خلق لواقع ممكن أرقى وأمسى وأقرب حلقيقة اإلنسان املغّيبة، بل خلق حياة ميكن عيشها 

واالستمتاع مبفاتنها دون منغصات تفرضها احتياجات احلواس غري القابلة للتحقق.
احلداثة ليست يف التغريب واالبتعاد عن ينابيع التكوين األول، كما إهنا ليست قطيعة مع القدمي والعيش يف بيئة 
منبتة مؤقتة، سيحتاج النهر إىل جتديد ضفافه ومتتينها، وإىل تنظيف قاعه من الطمي واألوشاب، ومما خيلفه العابرون 
من صخور وبقااي مراكب متكسرة وجتارب فاشلة، سيحتاج النهر إىل روافد جديدة جتعل التدفق أغزر وأقوى، 

وإىل سّباحني وغّواصني يشهقون من الدهشة.
ابستهتار  ورمبا  اكرتاث،  دومنا  متكررة،  يومّية  وتفاصيل  عادّي  متومّهة حلدث  حلظّية  شعريّة  تصنعها  ال  احلداثة 
من  اخلوف  دافعها  عصبوايً،  واصطفافاً  مترتساً  ليست  أهنا  والرؤيوية، كما  والبالغية  الفنية  ابلنواحي  مقصود، 
املستقبل ومما ميكن أن حيمله كل مستحدث، ألمناط تقليدية يتشبث أصحاهبا بعمود ما زال منصوابً يف العراء 
دون رداء تصويرّي أو بالغّي أو رؤيؤي، يعيدون إنتاج ذات السياقات اللغوية يف مجل أشبه ما تكون ابلشعارات 

الشعبوية املكرورة واملستنزفة. 
احلداثة فكر ورؤية ومنهج يف التفكري والعمل، حيّض على االنطالق يف فضاٍء ال متناه من ممكنات اإلبداع، واملضّي 
يف متوالية مفتوحة من االحتماالت اليت تتيحها كيمياء اللغة وفرضيات التجريب. وسوى اإلرادة ال يوجد ما يعيق 
جهد املبدع للعثور على منتج جديد وصيغ مبتكرة، ومعادالت ميكن أن أتخذ دورها يف املسامهة يف فعل التغيري.

احلداثة حرية واإلبداع حرية وكذلك الرأي والفكر واملعتقد، واختياُر الطريق إىل ما ينسجم ورؤيتنا يف اجلمال 
ومالمسة كينونة اإلنسان واألشياء ممارسٌة للحرية يف أبسط تعبرياهتا. لن يصادف املبدع على أرضه الصلبة وأمام 
آفاقه الالهنائية املفتوحة ما مينعه من رؤية طريٍق بكر تصعد به إىل قطف أحالمه من شجرة احلياة الباسقة، ونثرها 

حروفاً وألواانً يف رحاب عوامله البيضاء.
إّن املتتبع للحركة األدبية سيلحظ أّن القبح اآلن سّيد املوقف على مجيع األصعدة ويف مجيع امليادين، مل تعد 
قادرة على وقف التقهقر واالحندار أايٍد قليلة تسند ما تبقى من أطالل اإلبداع يف عامٍل يبتلع ذاته، فالقيامة بدأت 
واخلراب أصبح أكثر من جمّرد كرات طينية تتدحرج على صدر املنجز اإلنساينّ اهلّش، لقد ابت سيواًل جارفة تقتلع 
جذور الروح وأشجاره املشبعة ابخلضرة والندى، وتنزع القشرة الرقيقة اليت تسرت عري احلياة البشرية وقسوهتا 

املرعبة. فهل حقاً أن ال شيء يوقف طوفان الكراهية والرغبة يف قتل كّل ما هو غائّي وحقيقي أصيل؟!

Ali Muhammed Şerif

Kültür Bölüm Başkanı

من تعاريج البحر

كّنا نبدأ رْسَم اخلريطة

متاماً كعروس خترج من موجه للتّو

كأمّنا كّنا نعرف ابحلدس 

أّن اخلّط يف الصحراء 

لن يبقى لننهي املشهد اجلانيب للّنهد 

أو الّسرة الّنافرة

وما من واحٍد مّنا 

إاّل وانكسرت بروُة قلمه الّرصاص 

وهو يلتّف عند عّكا

كي ال خيدش خطوهتا األوىل على اليابسة

مل ننّقْط كالوّشامني ابألزرق 

هناايتِ ظّلها القدمي 

على أجساد عّشاقها املّيتني 

اكتفينا مبا جتّمع من جلد املمحاة 

منزاحاً بباطن أكّفنا الصغرية

 بعيداً عن مطارح املطر

وما من واحد مّنا 

كان مقتنعاً أن الّشمال فوق

أو أن نسيجاً واهياً من خطوط الّطول والعرض 

سوف مينحها حّصتها من احلرير

وم
ّ
سالم حل

شاعر سوري

ر
َّ

و
َ

الُمص
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الشمس أضاءت ما كانت

تتناقُله ُمَقُل العتمْة

وبدا إخالُصك -عبَدهللِا -كما النسمْة

قد مرَّ شفيفاً وسريعًا

كحدوِد السيِف على الغيمْة

ومضى كالضيِف حيّدثنا

عن حرِّ الصيِف وعن طقٍس

يتوّشح مسكوانً برؤاه

آٍه من عبد هللا

قد كان يلملم عن دمنا

آهاٍت من وجٍع مضٍن

ويوزّع أحالماً قصوى

ويشكِّل جنم القطِب عيوانً للفقراْء

يتفّقد كّل ذويه وال ينَسى الغرابْء

وخيّبئ حتت عباءتِه الفرَح املنسيَّ

ويهدينا، ابلوهم، عزاْء

ونداّيً كاَن يسائل عّنا كلَّ مساْء

عبدهللِا نقّياً كاَن وعايل اهلّمْة

كالّنسر حيّلق للقّمْة

ال تُرهُبُه األنواُء وال خيشى

أن تغزوه احملنْه

وهوت جنمْة

فتغيَّب عبد هللا

*      *      *

الشمس أضاءت يف الظلمْة

ما أخفيناْه

مل يرحل عبد هللا إىل بلٍد أخرى

مل يطلبه َمَلك املوْت

كي ننفض منه أايدينا

وحبرقة أشواٍق نبكيه

لكْن -ولريمحه هللا -تغرّي شيٌء يف سيماه

أمست ضحكته ال تشبُهُه

ما عاد يلملُم آهاٍت

أو يزرُع أحالماً أخرى

وتوارى يبحُث عن سبٍب

كي يغَنم مّنا

ويبادلنا: حّباً حبراب

*      *      *

عبد هللا اآلن ترجَّل

مل خيجل

واستيقظ فيه صوُت الوغْد

الشمس أضاءت ما جنهْل

مل يرحْل عبدهللِا ومل يُقَتْل

أخفاُه الذئُب الكامُن فيِه

لقتِل أخيه

والظلم امتدّْ

فبدا أسراابً من محٍأ

تتخّفى يف ثوب الكلمْة

تتسّرب فينا كالطاعون وال ترتدّْ

وتكّشف عبد هللا لنا

أمريكّيًا

*      *      *

الشمس أضاءت ما ميتدّْ

فهوت جنمْة

وتغيَّب عبد هللا هبا

من غري وداع

فلريمحه ولريمحنا هللا

كي نبقى نبحث عّنا

قد نلقاان وفينا

بعٌض من بعٍض مّنا

مل يتدنَّس بعد.

د. محمد جمال طحان

كاتب سوري شاعر وكاتب سوري

انحسار الغيـم العدالة

التقيت بشاب سوري من الشام، ظريف الشكل، خجول وبسيط، مل يكن طبيباً وال مهندساً وال حمامياً، وال 

حىت خرجياً جامعياً، قال يل حني سألته:

- "درست للصف السادس ابتدائي، وبعدين تركت املدرسة".

مل يكن اتجراً وال صاحب ورشة خياطة، ومل يكن عنده منزل وسيارة، ومل ختطف اجلماعات املسلحة أحد 

أفراد عائلته، ومل يدفع كذا مليون فدية، قال يل ببساطة حني سألته:

- "بيتنا كان آجار وأيب مشلول، وأان وأخويت كنا نشتغل".

مل يدفع كذا ألف يورو للمهربني، ومل يغرق البلم هبم ومل ينقذ طفاًل من الغرق، ومل يسبح عشرة كيلومرتات، 

قال يل حني سألته:

- "إجيت مشي وابلباصات، هللا سهل أموري".

مل يقل عبارة )بس ختلص بدي إرجع(، ومل يقل عبارة )ماين جايي إشحد( وال عبارة )بالد الكفرة(، بل قال 

يل حني سألته:

- "إذا تعلمت لغة واشتغلت وهللا وفقين، رح جيب أمي على حسايب، خليها جتي تشوف الدنيا شوي".

مل يقل )هي مو ثورة(، ومل يقل مؤامرة وقطر وسعودية وأردوغان وأمريكا، بل قال حني سألته:

- "ما بعرف بس كنت حس أبنو كل ما بطلع مبظاهرة عم انتقم أليب املشلول يف البيت، عم آخدله حقه، 

عم خليه يطيب، كان عندي أمل إنو إرجع للبيت وشوفه عم ميشي، وهللا كانت أحلى أايم، هللق ما عم 

صّدق إنو طلعنا ثورة".

مل يقل صواريخ فوق رؤوسهم، وال دابابت خلف منزهلم، وال قناص على السطح، وال عبوات انسفة، بل 

قال حني سألته:

- "طبيعي هيك نظام ما يرشنا ابلورد".

أهله اآلن يف إدلب، وصلوا ابحلافالت اخلضر، مل يقل شيئًا، دمعة فقط، قال يل حني سألته:

- "والد احلالل كتار إبدلب، بعدين أان عم ساعدهم".

قال يل يف هناية احلديث:

- "اخنرب بيتنا بس ان شاء هللا منعمره أحسن من األول".

لكنه مل يكن ميلك بيتاً يف سوراي فماذا يعين بعبارة: "اخنرب بيتنا"؟ قال يل حني سألته:

- "بيتنا.. قصدي البلد".

هو يعين البلد وحيزن عليها كالذي حيزن على شقاء العمر، أعطيته لفافة تبغ، قال يل:

- "تركت الدخان ألنو غايل هون.. إمي أوىل هبا املصاري".

هذا الشاب هزين صباحاً، حني تركته كنت أفكر أبمر واحد، أن اجلنة حتت أقدام األمهات، والذين 

يعيشون ألجل األمهات أيضًا، قال يل حني سألته إن كان ميلك صفحة فيس:

- "ال وهللا عندي واتس بس حبكي فيه مع إمي".

اليوم التقيت بسوري مد يده اىل أعماقي وأعادين اىل سوراي اجلميلة قبل احلرب.

محمد سليمان زادة
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يقول حكيم الصني )كونفوشيوس(: السياسة هي االستقامة، فإذا كان احلاكم مستقيما هل سيجرؤ احملكوم على أال يستقيم؟.. 
إن قراءتنــا هلــذا القــول تدعــوان أواًل لقــراءة وأتمــل قــول هللا تعــاىل: )َوِإَذا َأَرْداَن َأن نُـّْهِلــَك قـَْريَــًة َأَمــْراَن ُمتـَْرِفيَهــا فـََفَســُقوا ِفيَهــا َفَحــقَّ َعَليـَْهــا اْلَقــْوُل 
َفَدمَّْراَنَهــا َتْدِمــريًا(، ولقــد قــال بعــض املفســرين إن معــى أَمــْران مرتفيهــا أي جعلناهــم أمــراء علــى تلــك القريــة، ونقــرأ قولــه تعــاىل يف ســورة 

األنعام:)وََكَذلِــَك نــُـَويلِّ بـَْعــَض الظَّاِلِمــنَي بـَْعًضــا مبَــا َكانُــوا َيْكِســُبوَن(.. 
ــة احلاكــم واحملكــوم  ــه؟، وللعلــم فــإن جدلي ــة احلاكمــة هــي مــن تصنــع اجملتمــع؟ أم أن اجملتمــع هــو مــن يصنــع حاكمي والســؤال اآلن هــل الفئ
نوقشــت كثــريًا يف اتريــخ الفكــر السياســي، ومــا نــود تســليط الضــوء عليــه هنــا هــو أمهيــة عمــل احلاكــم يف تشــكيل الوعــي اجملتمعــي وهتيئــة 
جمتمــع معاصــر قــادر علــى مواكبــة العلــوم واحلضــارة، وابملقابــل دور الوعــي الشــعيب يف القــدرة علــى اختيــار احلاكــم القــادر علــى قيــادة الدولــة 
واجملتمــع، وحماولــة إثبــات صحــة النظريــة مــن خــالل ربطهــا ابلواقــع املعيــش يف عاملنــا اليــوم، فمــن يتبــى نظريــة أن الشــعب هــو املســؤول عــن 
نوعيــة احلاكــم املوجــود هــي نظريــة صحيحــة رغــم ان مــا ينســب مــن قــول لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )كمــا تكونــوا يــوىّل عليكــم( 
ــة حيــث نــرى يف واقــع حياتنــا أن الشــعوب كان هلــا دور كبــري يف صناعــة الطغــاة، وأيضــا  هــو قــول ضعيــف إال أن فيــه الكثــري مــن الصحَّ
يف صناعــة الدميقراطيــات، وأنــه ال ميكــن حلاكــم أن يكــون طاغيــة لــوال وجــود شــعب ميتلــك قابليــة االنصيــاع والرضــوخ وميتلــك أيضــاً ثقافــة 
ــذ لــه مــا يريــد، وهــذا مــا عــربَّ عنــه رجــٌل مســنٌّ  العبوديــة للحاكــم، فالطاغيــة يف النهايــة رجــل مفــرد ال حــول لــه وال قــوة بــدون وجــود مــن ينفِّ
خــالل جمــرايت ثــورة الكرامــة عندمــا قــال خماطبــاً رأس النظــام الســوري: )حنــن مــن جعلــك أســدًا وحنــن مــن ســيعيدك محــارًا( لقــد قاهلــا الرجــل 
بعفويــة ولكنــه أصــاب الكثــري مــن احلقيقــة، فأربعــون عامــاً مــن متجيــد الطاغيــة ليــاًل وهنــاراً والنظــر اليــه كقائــد ملهــم خملِّــص، هــذا الفعــل ال بــدَّ 
ــخ وجــود الطاغيــة بشــكل فعلــي ويزيــد يف طغيانــه أضعافــاً مضاعفــة، وهنــا يــراودين الســؤال، مــاذا لــو كان أي شــخص آخــر مــكان  أن يرسِّ
هــذا الطاغيــة، هــل ســيبقى رجــاًل عــادايً دون أن يتحــول ملســتبدٍّ مــع وجــود كل هــؤالء املمجديــن واملهللــني!؟ وابملقابــل يــراودين ســؤال آخــر، 

أليســت الشــعوب هــي مــن اثرت علــى حالــة التخلــف واجلهــل وغــريت أنظمــة احلكــم يف أورواب حــىت وصلــت ملــا تصبــوا إليــه؟.. 
أمــا ابلنســبة اىل مــن يتبــى نظريــة العكــس الــيت تعطــي للحاكــم أولويــة صناعــة اجملتمــع كمــا يــرى )كونفوشــيوس( وغــريه فهــم أيضــاً حمقُّــون يف 
رؤيتهــم، فاحلاكــم هــو العقــل والــرأس الــذي يديــر احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، والوعــي االجتماعــي ال ينفصــل عــن التعليــم 
املدرســي ووســائل األعــالم ودور العبــادة واملؤسســات الفكريــة والثقافيــة الــيت تــدار بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر مــن ســلطة الدولــة، وجيــب 
أن ال ننســى أيضــًا اجلانــب االقتصــادي الــذي يؤثــر بشــكل كبــري يف تنميــة الوعــي اجملتمعــي والــذي هــو مهمــة مــن مهمــات احلاكــم، وهنــا حيــق 
لنــا التســاؤل عــن كيفيــة انتقــال العــرب قبــل حــوايل 1400 عــام مــن حالــة البــداوة- كمــا يقــول ابــن خلــدون- اىل حالــة احلضــارة يف غضــون 
ــًا؟ أليــس احلاكــم هــو الــذي مجــع هــذه القبائــل وجعــل هلــا كيــاانً ودولــة عظمــى آنــذاك )حــىت لــو أســتثنينا عهــد  مخســة وعشــرين عامــاً تقريب
النبــوة فالنــيب شــخص اســتثنائي مؤيــد بوحــي إهلــي وتكلمنــا عمــن جــاؤوا بعــده( ؟، وهنــا أيضــاً البــدَّ لنــا مــن اإلقــرار بصحــة قــول كونفوشــيوس 
يف أمهيــة حتكــم الدولــة يف تطويــر احلالــة الفكريــة والثقافيــة للمجتمــع، ومــن أهــّم األمثلــة علــى ذلــك فــرتة حكــم عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي 
هللا عنــه الــذي تــوىل اخلالفــة ملــدة عامــني فقــط حبســب أكثــر املصــادر، فبعــد حالــة مــن الركــود واالحنطــاط أعــاد للدولــة أجمادهــا مــن جديــد.. 
وابلعــودة حلكــم آل األســد لســوراي وكيــف اســتطاعوا تشــكيل ثقافــة اجتماعيــة قائمــة علــى متجيــد وتعظيــم احلاكــم واخلــوف منــه بنفــس الوقــت، 
فمناهــج التعليــم وشاشــات التلفــاز لــن جتــد فيهــا إال صــور وقصــص البطولــة للقائــد الــذي أضــاف ســوراي كوطــن المســه كشــخص )ســوراي 
ــه، نعــم لقــد ســيطر احلاكــم علــى كل منافــذ الفكــر الــيت  ــا أن الوطــن هــو القائــد ذات األســد( وليــس )أســد ســوراي( حيــث أصبــح يف ال وعين
تشــكل الوعــي اإلنســاين، فكيــف هلــذا اجملتمــع أن يتطــور خــارج حديقــة احلاكــم؟ ومــن األدلــة أيضــا ظهــور القــدرات اإلبداعيــة والفكريــة واملهنية 
للســوريني يف املهجــر وكيــف أهنــم أثبتــوا أهنــم شــعب قابــل ألن يكــون )حضــاراًي( إذا توفــرت حكومــات تقــدِّر معــى اإلنســان، فالســوري هــو 
ذاتــه الــذي كان يف وطنــه يرمــي أكيــاس القمامــة يف الشــارع ويتزاحــم يف وســائل النقــل ويشــنُّ حــروابً علــى أفــران اخلبــز هــو ذاتــه الــذي نــراه 

اليــوم يف دول االغــرتاب إنســاانً منضبطــاً ومنتظمــاً ابلقوانــني ألن الدولــة رســخت فيــه هــذه الثقافــة..
وخالصــة القــول إنــين أتبــى رأايً جيمــع كال النظريتــني معتمــدًا بذلــك علــى منهــج ابــن خلــدون يف دراســة صــريورة التاريــخ والــذي أطلــق عليــه 
)اجلــدل( أو كمــا يســمى يف الفلســفة )الدايلكتيــك( والــذي هــو ابختصــار عمليــة تراكــم اترخييــة تنشــأ منهــا ظواهــر جديــدة يف اجملتمــع ابالعتمــاد 
علــى الفكــرة ونقيضهــا، أي أننــا ال ميكننــا إغفــال دور الوعــي اجملتمعــي يف صناعــة احلاكــم وال إغفــال دور احلاكــم يف تطويــر وأتهيــل هــذا 
الوعــي، وبعبــارة أبســط إن الدولــة مســؤولة عــن وضــع أســس لبــى حتتيــة تكــون مبثابــة حجــر األســاس يف بنــاء الوعــي وبنــاء البنيــة الفوقيــة الــيت 
ــة الــيت  ــة اإلمكاني ــد مــن وجــود وعــي اجتماعــي قــادر علــى اســتغالل حال ــن والفــن واألدب..( وابملقابــل الب تضــم )السياســة والفكــر والدي
توفرهــا الدولــة لالنتقــال للحالــة احلضاريــة وبذلــك يــربز دور املثقفــني واملفكريــن ومــدى أتثريهــم يف تكويــن العقــل اجلمعــي، فجميــع الثــورات 
هلــا بــذور يف عقــول املثقفــني، وعندمــا تنتقــل للحالــة الشــعبية تكــون قــد ظهــرت كحالــة واقعيــة اجتماعيــة، ومــا جيســد هــذه الفكــرة متامــاً هــي 
بدايــة انتفاضــة مدينــة حلــب حيــث كانــت االنطالقــة مــن جامعــة حلــب ومــن حمامــي القصــر العــديل ومــن مث االنتقــال لألحيــاء الشــعبية، هــذا، 
ويف غيــاب البــى التحتيــة يف عاملنــا العــريب املؤهلــة إلقامــة فكــر حداثــوي ثــوري يواجــه اجلهــل والتخلــف، نــرى الربيــع العــريب مثــااًل صارخــاً 
ــة الثــورات  علــى أن صــريورة التاريــخ ال تلتــزم ابحلتميــة املاركســية الــيت تصــور مســرية التاريــخ علــى أهنــا أمــر واقــع ال مفــر منــه، بــل إن حال
يف العــامل أبســره وعلــى مــرِّ العصــور كانــت ختــرج بعكــس جمــرى التاريــخ، وحتــاول قلــب احلالــة الســائدة مــن جهــل وفقــر وختلــف، إىل املطالبــة 

ابحلــرايت واالنفتــاح..
ــة البوســنية مثــال حيــث اســتطاع  ــر مفكــر كاحلال ــه دور الشــعب خللــق طفــرة يف مســرية التاريــخ، فكيــف إذا توفــر هلــذا الشــعب حاكــم اثئ إن
الرئيــس املفكــر واحملامــي اجملاهــد علــي عــزت بيجوفيتــش ومــن ورائــه أربعــة ماليــني مــن شــعب البوســنة الصامــد انتــزاع اعــرتاف األمــم املتحــدة 
بدولــة مســلمة يف قلــب أورواب وكســر شــوكة الصــرب الذيــن ميلكــون الســالح، ومــن هــذا وذاك خنلــص وابختصــار شــديد إىل أن احلاكــم 

واحملكــوم خليــة قــادرة علــى التكاثــر واإلجنــاب والنمــو إذا كان هــذا التفاعــل داخلهــا تكامليــاً وليــس انشــطارايً أحــادي اجلانــب...

محمد حذيفة العثمانمحمد ياسين

شاعر سوري

ُ
باألمِس احترقت

ابألمِس احرتقُت

ومل يبَق مين سوى ثالث أصابع

َأشرُت إىل اجلاين 

فضحَك املاُء

ابألمِس اختفيُت

مساًء أثناء حبثي عن بييت بني املقابر

فأفزعُت املوتى 

وحارَس املقربة

والليل

كنُت على وشِك التحليق

لوال الفراشُة اليت مّدْت جناحيها 

َوغطْت مسائَي رُخاماً 

ابألمِس سقطُت

كطفٍل تعلم املشي متأخرًا

كحبة تني ايبس

كوطن

حاولُت النهوَض فتبخرْت قدماي

صارات ُسُحبًا

ابألمِس غرقُت

حاولُت السباحَة 

فتحوَل املاُء يف حلقي رماًل

واألمساُك حجرًا

. َفمتُّ
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أديب وإعالمي سوري

الباقي من الزمن ساعة
لسقوط من لم يسقط بعد

الباقــي مــن الزمــن ســاعة، روايــة مدهشــة مــن كاتــب مدهــش. يقــرأ روح العصــر، ويفهــم تغــري الزمــن 
وســرعة األحــداث واختــالف وســائط املعرفــة. رمبــا لــو عــاش اليــوم لــكان اتبــع الــرواايت القصــرية، 
ولكــن مثــة مــا يؤكــد أبن مصــر ســتبقى كمــا هــي. كمــا يوحــي إليــه العنــوان ومــن األســئلة الكــربى 
الــيت تطرحهــا الروايــة فــإن مثــة ثوابــت ال تتغــري، وهنــا يدفــع القــارئ الــذي يــدرك أبن مصــري الــدول 

العربيــة واملنطقــة مرتبطــة مــع بعضهــا البعــض ال تتغــري أيضــا.   
روايــة مكثفــة. أربعــة أجيــال أبقــل مــن مئــيت صفحــة، مــن عــام 1936 حــىت هنايــة عهــد الســادات، 
مــن بدايتهــا حــىت هنايتهــا  تبويــب  بنيــت كذلــك. ال فصــول وال  بنفــس واحــد، وهــي  تقرؤهــا 
املفتوحــة. تــكاد ال ختلــو مجلــة مــن حــرف العطــف الــواو، سلســلة متصلــة مــن شــخص آلخــر تشــعر 
فيهــا أبن جنيــب حمفــوظ وفــدي مل يتغــري. حتكــي التحــوالت الــيت طــرأت علــى األفــراد منــذ عهــد 
االنتــداب حــىت هنايــة عهــد الســادات، جتــد اإلخــواين والوفــدي والناصــري والشــيوعي، جتــد الرمزيــة 
والواقعيــة والفنتازيــة والنفســية والتارخييــة، فاالنتهــازي والرباغمــايت واملتزمــت واملغلــوب علــى أمــره 

مل يتغــري، ذات النظــام وذات الــدورة وإن بشــكل أخــر. 
هــي روايــة سياســية ابمتيــاز، وإن مل تصــرح بذلــك، فالتغــريات االجتماعيــة ســببها التحــوالت 

السياســية ألنــه يتنــاول احليــاة وقــد تغــريت وفــق تغــري احلالــة السياســية يف البــالد.  
إهنــا روايــة خمتصــرة جامعــة ملعظــم رواايت جنيــب حمفــوظ، يقــول لــك أبن مصــر مل تتغــري، والنهايــة 
املفتوحــة تشــري إىل أهنــا لــن تتغــري، الشــخصيات املعروفــة واملشــهورة تعــود بصــورة جديــدة ولكنهــا 
تبقــى كمــا هــي يف اجلوهــر، جتــد مريامــار والكرنــك والســراب، وحتضــر الثرثــرة والثالثيــة والقاهــرة 
ــا  ــد اجلــواد وهن ــن كمــال يعاشــر خليلــة والــده أمحــد عب ــدة وخــان اخلليلــي. يف الثالثيــة االب اجلدي
جتــد احلفيــد )علــي( يعاشــر الزوجــة الثانيــة جلــده حامــد برهــان.  حامــد برهــان هــو أمحــد عاكــف 
خــان اخلليلــي يف شــبابه وهــو أمحــد عبــد اجلــواد يف كهولتــه، الثرثــرة يف العوامــة تنتقــل هنــا اىل 
بيــت مريفــت االجنليزيــة الــيت عشــقها اجلــد وتزوجهــا، واســتقبلت فيمــا بعــد حفيــده. األم الطيبــة 
احلنــون )ســنية املهــدي( الــيت يهمهــا البيــت ومحايتــه واحملافظــة عليــه هــي ذاهتــا كمــا يف كل رواايت 
جنيــب هــي )أمينــة( زوجــة أمحــد عبــد اجلــواد يف الثالثيــة، هــي مصــر النقيــة احلنــون املســاحمة دائمــا 
مــا هــي إال  الذكوريــة  الشــخصيات  الــزوج وشــقاوة االوالد.   لــكل زالت  واحلاضنــة والغافــرة 
الســلطات والتيــارات احلزبيــة وااليديولوجيــة املتصارعــة، واألمهــات ميثلــن الوطــن والغانيــات ميثلــن 

املســتعمر واألفــكار اهلجينــة والكنــز الــذي يتصــارع عليــه الرجــال.
اجلديــد يف هــذه الروايــة موقــف الــراوي مــن عبــد الناصــر، يظهــر لــك صدمــة الوفــاة املفاجئــة ومــوت 
مــن ظنــوا أنــه ال ميــوت، ومــن احلــزب الشــيوعي. حــىت تكــون تقدميــا عليــك أن ختلــع التقاليــد 
وترفــض العــرف، لذلــك تســلم ســهام إحــدى احلفيــدات -هــي ابنــة االبــن حممــد الــذي حتــول مــن 
وفــدي إىل إخــواين وتــزوج مــن إلفــت ربيبــة زوجــة والــده الثانيــة اإلجنليزية-جســدها للتقدمــي الــذي 

اشــرتط عليهــا ذلــك كربهــان علــى تقدميتهــا.
ــة ملــاذا هــذا العنــوان؟ مــا هــي دالالتــه؟ وهنــا خياطــب الالوعــي: ال اعــرف  ــة الرواي نســأل يف هناي
مــاذا ميكــن أن تــدل عنــد مــن يقرأهــا، أمــا ابلنســبة يل فهــي تشــري إىل أن مصــر ســتبقى كمــا هــي 

ــام الســاعة. إىل قي
وهــذا مــا يدفعنــا إىل الســؤال األهــم ومــاذا عــن دول املنطقــة؟ ســوراي علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 
فمــا حــدث وحيــدث اآلن يف مشــال وشــرق وجنــوب ووســط ســوراي يبــدو أنــه مســتمر يف احلــدوث 

حــىت ســقوط مــن مل يســقط حــىت اآلن.  

عروة المهاوشعالء الدين حسو

كاتب وصحفي سوري

لن أزور قبر أمي

حــني أعــود ســأحدق طويــاًل يف الوجــوه الــيت أتعبهــا القهــر، وقــد ال أتذكــر الكثــري منهــا، 
فتلــك العيــون اجلاحظــة ليســت عيــين أخــي الــيت كانــت تشــع نــورًا، وهــذا اجلســد املتهالــك 
ليــس جســد أخــيت الــيت تركتهــا حــني هربــت، جــاري أيضــاً يعرفــين جيــداً لكــين ال أتعــرف 
عليــه فأطــرق برأســي خجــاًل مــن هلفتــه حــني لقائــي فاحتــاً يل ذراعيــه ليضمــين يف أحضانــه 

وأان أتراجــع خوفــاً مــن أن ينفجــر قلــيب مــن صــدري اشــتياقا لــه.
حــني أعــود ســأزور القبــور ولــن أبكــي ســأكون أكثــر قــوة، وأكثــر قســوة علــى ذايت، 
وأبصــق يف وجهــي، وأغــرز أظافــر يــدي يف خــدي وأصــرخ "ســودة علــي اي ميــا"، وأهيــل 

الــرتاب فــوق رأســي مــن كل القبــور الــيت أعرفهــا والــيت ال أعــرف مــن فيهــا.
حــني أعــود ســتنكرين األرض واألرصفــة، وحــىت مقعــد احلديقــة اخلشــيب املكســور لــن 
يعرفــين، الــزوااي ليســت كمــا هــي، وال حــىت احلــواري، وال الوجــوه، شــجرة التــني أيضــاً 
يبســت أوراقهــا صفــراء ابهتــة مــع الثمــر املتســاقط علــى األرض، واحلليــب األبيــض الــذي 
كان يســيل منهــا حــني خنــدش جذعهــا قــد جــّف أيضــاً فلــم أعــد أســتطيع اســتخدامه 
لعــالج بعــض األمــراض، حــىت العصافــري الــيت كانــت تتســابق لنقــر التــني املتســاقط أرضــاً 

ــه. تركــت كل شــيء علــى حال
قبــل هــرويب اعتــدت مســاع صــوت العصافــري صبحــاً ومســاًء حــني أتيت لتشــرب امليــاه آمنــة 
مــن فتحــات املكيــف الصحــراوي بشــكل يومــي، وكنــت أضــع القليــل مــن اخلبــز اليابــس 
يف إانء قريــب، بعــد هــرويب حافظــت تلــك العصافــري علــى موعدهــا ظنــاً منهــا أين الزلــت 
يف البيــت، وأان كنــت أمســع صوهتــا عــن طريــق رســائل صوتيــة تصلــين كل فــرتة متقطعــة، 
أخــربين جــرياين أن العصافــري هجــرت أيضــاً بلكــون بيــيت حــني ســرقه اللصــوص، وســكن 

فيــه غــراب أســود مــن بــالد بعيــدة.
محــل كل ذكــراييت اجلميلــة ورماهــا يف احلاويــة القريبــة، وحدهــا جــاريت الــيت متلــك قلبــاً حبجــم 
الكــون، ســارعت اللتقــاط شــيٍء مــن احلاويــة فيــه بعــٌض مــن رائحــة جــوار أحبتهــم وحيبوهنا.

حــني أعــود لــن أجــد الفــّوال وال البّقــال ولــن أجــد مســجداً أمامــه بــراد مــاء ابرد أرتــوي 
منــه حــني عطشــي، وســأحبث طويــاًل عــن "ايســر املعــراوي" يف تقاطــع اخلضــر مــع شــارع تــل 
أبيــض ألشــرب منــه كأســاً مــن عــرق الســوس البــارد، وال أيخــذ مثنــه مــين ، وأكمــل طريقــي 
حنــو شــارع املنصــور كعــاديت حــني زايريت شــبه اليوميــة لبيــت أهلــي ألشــرتي ألخــيت بعــض 
احللــوايت مــن شــعيبيات "أرحيــا" كمــا حتــب، حــىت بعــد وفاهتــا حافظــت علــى عــاديت تلــك 
لكــن الفــرق كان بعــض الدمــوع املصاحبــة يل حــني كان الفــرح ميــأل قلــيب وأان أشــرتي هلــا، 
وأتنقــل كعصفــور كــي أصــل هلــا حممــاًل مبــا حتــب لتســتقبلين بتلــك القبلــة علــى جبيــين، هــو 
ذات اجلبــني الــذي خــذل مدينــيت وأهلــي لكــين ســأبصق عليــه حــني أعــود فلــم تعــد هنــاك 

شــفاه تتــوق لتقبيلــه كمــا الســابق، ومل يعــد هــو ذات اجلبــني الــذي حترتمــه النــاس.
أوصيــت بدفــين هنــا يف مقابــر الســوريني بشــاهدة قــرٍب بالســتيكية حبجــم كــف اليــد لكنهــا 
ذات لــون أخضــر غامــق تذكــرين بتلــك األشــرطة القماشــية الــيت كنــا نتبــارك هبــا مبعصمنــا 
حــني كنــا نــزور قبــور األوليــاء مبقــربة أويــس القــرين، يف ســوق القوتلــي أيضــاً لــن أرى "أبــو 
عمشــة" مســرعاً خبطــاه حنــو الشــرق البعيــد فقــد تغــريت معــامل املدينــة، ومل تعــد تلــك املدينــة 

تســتقطب القلــوب الطاهــرة.
ســأرتوي مــن هنــٍر أتّعمــد بــه ســبع أايم وليــاٍل عســاين أتطهــر، وحــني يلفظــين جثــة هامــدة 

علــى ضفافــه ابلرقــة الســمراء أكــون قــد عــدت اببتســامة فقدهتــا منــذ هــرويب األول.
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كانــت تتحــدث دون أن أتخــذ نفســاً، وتكــرر انطفــأت روحــي، كنــت 
مســتمعة فقــط، دقــات قلبهــا أعلــى مــن صوهتــا ممــا جعلــي ال أفهــم معظــم 
مــا تقولــه، اسرتســلت، اآلن أعيــد ترتيــب األشــياء يف داخلــي، ملــا أان 
هنــا اآلن ويف هــذا املــكان، ومــن هــذا؟ ســنوات وأان أحبــث عــن حضــن 
دافــئ قريــب حلضــن أمــي، وعشــرة دائمــة وأمــان واســتقرار، أختيــل جبــاًل 
اســتند إليــه وال هتــزه نوائــب الزمــن، إخــالص وتضحيــة وبلســم  شــاخماً 
يــداوي جراحــات الزمــن، عــن مــرآة لروحــي العذبــة البســيطة املســاملة، ملــا 
يكــره العــامل نقــاء الــروح وكأهنــا يف عــامل اخليــال، أحبــث عــن جليــد لقلــيب 
كــي ال ميــر عليــه الشــرر، أريــده نقيــاً كمــا هــو، كلمــات جارحــة توقــف 
األنفــاس وترنــح هــذا القلــب اجلميــل، وكان ابإلمــكان أن يبقــى ســيد 
هــذا القلــب ونبضــه، ســكتت!!! ومــا زلــت أمســع دقــات قلبهــا، تكمــل 
بصــوت متهــدج، كنــت أخــاف احلشــرات واحليــواانت أختبــئ خلفــه إن 
مــرت قطــة اجلــران، وإن حملــت صرصــاراً لــذت أبحضانــه ألتمــس األمــان، 
أمــا صــوت الرعــد كان جيــربين أن أمســك بــه بكلتــا يــدي وأدفــن رأســي 
حتــت زنديــه، كنــت أرى يف عيونــه الســعادة لتلــك التصرفــات وكيــف كان 
يغمــز أحيــاانً البنــة اجلــران أبن حتضــر قطتهــا وتضعهــا أمــام ابب الــدار.

مجيلــة تلــك األحــداث، وهــل ستســتمر؟ تركــي ليســافر برحلــة ســياحة 
رجوتــه البقــاء فــأان مريضــة وحباجتــه، أىب فمســاعدته يف العمــل ســتكون 
قــد  معــه، عانيــت أكثــر لســببن مرضــي وعــدم تواجــده، عــاد وكنــت 
متاثلــت للشــفاء، حتــدث مطــواًل وأراين صــوره مــع احلســناوات، قلــت لــه 
أنــه وســيم جــداً يف كل الصــور، غضــب مــن عــدم غضــيب وأضــاف هنــاك 
شــيء حــدث يف غيــايب، وأضــاف مــن هــذا الــذي جعلــك ال تكرتثــن 
، مل أرد بكلمــة واحــدة بــل أجنــزت أعمــال البيــت بصمــت وكل إتقــان، 

على سطح بيت جاران خالد عش للطيور 
مسّور جبرعة طمع وجرعة جشع 

موؤودة فيه األمنيات.. 
حمسوبة فيه األنفاس.. 
لديه فيه عشر محامات 

أيخذهن كل يوم للسرك 
يقدمن عروضاً يف الرقص على جراحهن  

ويطعمهن كل يوم قطعة خبز وجنب 
وحساء ببهارات الذل..

حى جاء يوم فاض هبن الكيل.. 
تشاورت احلمامات فيما بينهن 

إىل مى يقبعن حتت ظل هذا القهر...؟
صاحبهن ظامل وعليهن أن يفعلن شيئاً.. 

قالت البيضاء منهن: مسعت أن دجاج احلظرة اجملاورة 
قد أخذ حصصاً إضافية من احلبوب وأصبحت عطلته تقاس ابلشهور.. 

وأكملت الشقراء: وقطط البيت اجملاور 
قد بى هلن صاحبهن بيتًاجديداً..  

فماذا حنن فاعلون...؟
قالت الرمادية فيهن وكانت حادة النظر: علينا أن نثور ليطلق سراحنا أو 

فليتوقف عن أخذان إىل السرك.. 
ويف وسط احلديث دخل الصاحب خالد.. 

يف يده سوط وعلى لسانه كالم عاطر.. 
فزعت احلمامات 

صرخن: الباب مفتوح فلنغادر 
كشر الصاحب عن ضحكته 

إىل أين إىل أين...؟
ستغادرن ولكن حيث أشاء أان.. 

هوى عليهن ابلسوط.. 
تطاير الريش.. 

وعال وتناثر صراخ الدم.. 

فلم يرتاجعن ومل يدخل قلبهن خوف.. 
توعدهن ابلويل والثبور وعظائم األمور.. 
وبعد حن عاد الصاحب اخلالد وبرفقته:

صقر صديقه.. 
وثعلب جاره البعيد.. 

وكلب أخيه.. 
نصبهم مجيعاً حراساً لذلك العش البائس.. 

وبعد أن أفرغوه من األحالم واألماين وبعض فضة
كانت خمبأة لسود الليايل.. 

ابتوا..  
مينعون الصاحب من دخول العش.. 

يفرضون األاتوات على الطيور.. 
يقبضون أمثان رقص محامات 
ابعت أطواقها واخلالخيل.. 

وأضحت مكسورة الروح واجلناح..  
وأما العش فصار 

عراء من دون صاحب ومن دون سور..

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

تصدع الروح

جنان الحسن

كاتبة وشاعرة سورية

هكذا تهدم األعشاش

وتوالــت األايم وبينمــا نرتشــف القهــوة يف احلديقــة مــر صرصــار فأمســكته 
مبنديــل وعــدت لشــرب قهــويت، فتــح عينيــه ومل يصــدق، حــاول بعدهــا أن 
يومــئ البنــة اجلــران أبن حتضــر قطتهــا، لكنهــا مــرت جبانــيب وأان جالســة 

بســالم، ال حتــاول لــو أحضــرت منــراً فلــن أرمتــي جمــدداً أبحضانــك، وكل 
تطفئــوا  ال  الــروح(،  انطفــأت  )لقــد  قلتــه،  ممــا  أرحــم  الدنيــا  حشــرات 

أرواحنــا جملــرد كلمــات، عندمــا يتصــدع القلــب لــن يعــود كمــا كان، 
أان متابعــة واســتمع وأحــاول جاهــدة آال أصــدر أي ضجيــج أو كالم، 
يلقــي بكلمــات  أن  املــرء  يســتطيع  املأســاة، كيــف  لتلــك  أريــد هنايــة 
دون أن يعــرف مــا وقعهــا علــى هــذا القلــب الصغــر، ال تريــد شــيئاً 
مــن هــذه احليــاة إال األمــان والثقــة واالحــرتام، وإن كان هنــاك حــب 
فهــذا يعــي قمــة الســعادة الــي ســتخفيها خوفــاً مــن عيــون احلســاد، ال 
تقلبــوا حياتكــم فقــط إلرضــاء أنفســكم دون وضــع اعتبــارات لتلــك 
نشــيجاً  مسعــت  احليــاة،  هــذه  يف  شــيء  أقــل  تطلــب  الــي  اإلنســانة 
مكبــواتً، وانصــت جيــداً دون أن أصــدر أي حــراك أريدهــا أن تكمــل 
:كيــف ســارت األايم؟ بعــد أه طويلــة أكملــت، كــربان إىل درجــة مل نعــد 
نتذكــر معظــم األحــداث، ومل أعــد قــادرة علــى اجملادلــة بعــد أن كنــت 
أقيــم الدنيــا وأقعدهــا جملــرد أنــه أتخــر قليــاًل يف قتــل الصرصــار، أو أنــه 
مل يضمــي بقــوة عندمــا أرعــدت الدنيــا يف نيســان، اي ليتــه مل يوجــه يل 
تلــك الكلمــات رمبــا كنــا إىل اآلن نســتند علــى بعضنــا ونتجــاوز كل 
األزمــات، مــرت األايم وأان صامتــة، مــا أقســى الصمــت بعــد احليــاة.
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وفرنســا  وأملانيــا  بريطانيــا  ســفراء  قبــل  مــن  املشــرتك  البيــان  إصــدار  مت 
وبلجيــكا وإســتونيا وبولنــدا يف جملــس األمــن الــدويل منــذ أايم، طالبــوا 
خاللــه مبحاســبة أركان النظــام الســوري املتورطــن يف اســتخدام األســلحة 
الــذي أصدرتــه منظمــة  الكيميائيــة، وقــد رحــب البيــان بنتائــج التقريــر 
حظــر األســلحة الكيميائيــة حيــث أكــد التقريــر مســؤولية النظــام عــن 
اســتخدام هــذا النــوع مــن الســالح ضــد املدنيــن يف عــام 2017، معــرابً 

عــن اإلدانــة الشــديدة هلــذه اجلرميــة.
يُذكــر أن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أصــدرت يف الثامــن مــن 
شــهر نيســان/ إبريــل املاضــي تقريــراً محّلــت خاللــه وللمــرة األوىل النظــام 
الســوري مســؤولية تنفيــذ 3 هجمــات كيميائيــة ضــد مدينــة “اللطامنــة” 

مشــال محــاة يف آذار/ مــارس 2017.
ال شــك أن اإلدارة األمركيــة وطيلــة فرتهتــا الرائســية احلاليــة كانــت ومــا 
زالــت تتخبــط وتتناقــض يف مواقفهــا وتصرحياهتــا، ونذكــر أنــه يف شــباط/

فربايــر املاضــي وبعــد االعتــداءات الوحشــية اجلنونيــة لروســيا والنظــام علــى 
ريفــي حلــب وإدلــب، ويف تصريــح لــه أكــد "جيفــري" علــى دعــم أنقــرة، 
وعلــى أن "اجلنــود األتــراك هلــم احلــق يف الدفــاع عــن أنفســهم يف إدلــب"، 

وعــرب عــن دعــم بــالده للوجــود الرتكــي يف مشــال ســورية.
علــى النقيــض مــن تصرحيــه فقــد عــرّب مستشــار األمــن القومــي األمركــي 
نــدوة  يف  ظهــوره  أثنــاء  مغايــر  موقــف  عــن  حينهــا  أوبرايــن"  "روبــرت 

واشــنطن. العاصمــة  يف  األطلســي  اجمللــس  اســتضافها 
ورداً علــى ســؤال عــن إمكانيــة تدخــل إدارة ترامــب لوقــف العــدوان علــى 
إدلــب ووقــف اهلجمــات علــى قــوات دولــة حليــف ابلناتــو هــي تركيــا، رد 
"أوبرايــن" ابلقــول وابحلــرف "حنــن لنــا تنــاول آخــر خيتلــف عــن اإلدارات 
الســابقة، مــاذا علينــا أن نفعــل وســط هــذه اهلجمــات علــى إدلــب؟ هــل 

هنبــط عليهــم مــن الســماء ونطالبهــم بوقــف القتــال؟".!!
اليــوم فــإن املوقــف األمركــي الرافــض لسياســة نظــام دمشــق عــاد  أمــا 
مــن جديــد ليتصــدر وســائل اإلعــالم، لكــن أبســلوب ديناميكــي مــراوغ، 

وإن أخطــر مــا يف املســألة الســورية هــو ربــط كل مــا جــرى مــن كــوارث 
بشــخص "بشــار أســد" فقــط، نعــم ال تســتغربوا، فالــوالايت املتحــدة 
األمركيــة حتــاول تســويق هــذا األمــر حتديــداً مــن خــالل رســالتها األخــرة 

إصرارهــا  عــن  للتخلــي  واضحــاً  عرضــاً   تضمنــت  والــي  موســكو  إىل 
ابلتشــبث بشــخص "بشــار أســد" مقابــل حافزيــن: 

األول: أتمــن خمــرج سياســي للــروس وعــدم حماســبتهم عمــا ارتكبــوا مــن 
فظائــع حبــق الســورين 

والثــاين: إشــراك روســيا يف مشــروع إعــادة إعمــار ســورية وعــدم حرماهنــا 
مــن حصتهــا يف هــذه الكعكــة الدمســة.

فاهلــدف الــذي يســعون إليــه هــو عــدم تغيــر النظــام القائــم كمنظومــة 
متكاملــة، بــل اســتبدال بعــض الــرؤوس الــي حتولــت إىل رؤوس ألمســاك 

فاســدة وابت مــن الضــروري التخلــص مــن رائحتهــا املزعجــة. 
فهــل ســيتم اختــزال احملرقــة الســورية بــرأس النظــام واإلبقــاء علــى ذات 
املنظومــة بعــد تطعيمهــا وترقيعهــا بشــخصيات جديــدة مل حُتــرق بعــد.؟ 
أم أن اهنيــار الــرأس ســيؤدي إىل تفكيــك املنظومــة واهنيارهــا، وســيفتح 
البــاب أمــام الشــعب الســوري للبــدء بصفحــة جديــدة خاليــة مــن "حكــم 
غياهــب  إىل  الوطــن  قــادت  الــي  األمنيــة  القبضــة  ســطوة  ومــن  الفــرد" 

التخلــف واحملســوبيات والتبعيــة العميــاء.؟
وهــل ســتنتقل ســورية إىل مرحلــة الدولــة الصحيحــة الســليمة الــي حتــرتم 
مواطنيها وتقف على مســافة واحدة من اجلميع، ومتنح الفرص احلقيقية 
ألصحــاب الكفــاءات لينطلقــوا بوطنهــم إىل مصــاف الــدول الــي ختشــى 
علــى أبنائهــا بــدل أن ختشــى منهــم.؟ قــادم األايم ســيجيب علــى مجيــع 

هــذه األســئلة املشــروعة، كمــا أتصــور.

محمد علي صابوني

أميركا والكعكة الدسمة

كاتب سوري

اإلعالميــة  اآللــة  تنشــط  التنفيــذ  حيــز  قيصــر  قانــون  دخــول  قــرب  مــع 
بنــوده  علــى  وااللتفــاف  آاثره  مــن  التخفيــف  حماولــة  يف  للنظــام 
مبهامجــة  اللحظــة  وانتهازيــو  النظــام  حمازبــو  وينشــط  عادتــه،  حســب 
التقســيم  فيــه  يتزامــن  وضــع  القانــون، يف  عــن  إبجيابيــة  يتكلــم  مــن  كل 
واالحتــالالت مــع ضغــط معيشــي غــر مســبوق ينــذر بكارثــة ال قــرار هلــا.

يتناســى انشــطو إعــالم النظــام الســبب الرئيســي الــذي دفــع الكونغــرس 
األمركــي بغرفتيــه إلقــرار القانــون بعــد أربــع ســنوات مــن طرحــه ودوافعــه 
منــه،  فــكاك  ال  الزاميًــا  يكــون  حــى  الفيدراليــة  احلكومــة  مبيزانيــة  لربطــه 
شــعبه،  جتــاه  النظــام  وحشــية  هــو  الرئيســي  املســبب  أن  يتناســون 
مــا جيــري.  النظــام مل حيتمــل  مــن ضبــاط  يــد ضابــط  وابلواثئــق، وعلــى 
قتــل  توثــق  صــورة  ألــف  مــن مخســن  أكثــر  علــى  قيصــر  قانــون  اســتند 
ومعتقالتــه. النظــام  ســجون  يف  ضحيــة  ألــف  عشــر  أحــد  مــن  أكثــر 

مــا  تنفيــذ  إال  يلــزم  ال  املدمــرة  وآاثره  القانــون  هــذا  تداعيــات  لوقــف 
الــذي  الــدويل  األمــن  جملــس  عــن  الصــادر   2254 القــرار  يطلبــه 
الــدويل  املبعــوث  أانن  مــن كــويف  توصيــة  علــى  بنــاء  ابإلمجــاع  صــدر 
تقــول: املتحــدة والــي كانــت  العــام األســبق لألمــم  إىل ســورية واألمــن 

1 ـــــــــ وقف قصف املدنين ابلطائرات واألسلحة الفتاكة.
2ــــــــــــ رفع احلصار عن املناطق احملاصرة من قبل النظام والقوات الروسية 

وااليرانية وميليشياهتا.
3ــــــــــ السماح مبرور املساعدات اإلنسانية وحترك املدنين حبرية.

4 ــــــــــ إطالق سراح املعتقلن السياسين والكشف عن مصر املختفن 
قسراًي.

5ـــــــــــــ السماح بدخول منظمات حقوق اإلنسان إىل السجون 
واملعتقالت السورية.

6 ــــــــــــــ عودة املهجرين السورين بطريقة آمنة وحماسبة مرتكيب جرائم 
احلرب وإحقاق العدالة للضحااي.

تفضــي  انتقاليــة  حكــم  هيئــة  تشــكيل  خــالل  مــن  إال  ذلــك  يتــم  ولــن 
احلكــم  طريقــة  اختيــار  الســوري  للشــعب  تتيــح  سياســية  عمليــة  إىل 
احلــرة. ابإلرادة  وتشــريعية  وقضائيــة  دســتورية  هيئــات  مــع  يريدهــا  الــي 

هبــذه املطالــب يــرتك القانــون فســحة للنظــام للتخلــص مــن تبعاتــه. هــذه 
املطالــب هــي مطالــب الشــعب الســوري قبــل قــرار جملــس األمــن وقبــل 
قانــون قيصــر وهــي مطالــب أكــدت عليهــا القــوى الوطنيــة والنقاابت املهنية 
ومؤسسات اجملتمع املدين منذ انتفاضة عام 1980. ولكن النظام اختار 

احلــل األمــي وهــو إىل اآلن ال ميلــك غــره ويعــرف أن قبولــه هبــذه املطالــب 
يعي هنايته مع أن اإلدارة األمركية دأبت منذ عام 2005 على القول إهنا 
ال تريــد تغيــر النظــام بــل تغيــر سياســاته. ولكــن تغيــر سياســاته مــن فســاد 
وتسلط واستقدام شذاذ اآلفاق للدفاع عنه يعي إهناء مرتكزاته وسقوطه.

مــا  وهــو  قــرن  نصــف  مــن  ألكثــر  ســورية  النظــام  هــذا  حكــم  لقــد 
تنحــدر  الفــرتة  هــذه  وطــوال  احلديثــة،  ســورية  عمــر  نصــف  يشــكل 
واجملتمــع  الثقافــة  وتنحــدر  االقتصــاد  وينحــدر  ابســتمرار  ســورية 
االحنــدار  عــن  عــدا  اجملتمعــات،  يف كل  الرئيســية  الوســطى  والطبقــة 
اشــكاهلا. بــكل  احلــرايت  وانعــدام  اإلنســان  حقــوق  يف  الرهيــب 
لكــن لغــة العقــوابت يف "قانــون قيصــر" مل تقتصــر علــى النظــام وحمازبيــه، 
الســوري  للنظــام  فباإلضافــة  وأشــخاص،  وكيــاانت  دواًل  اســتهدفت  إذ 
الروســي  النظــام  هنــاك  وأشــخاصه،  واالقتصاديــة  املاليــة  ومؤسســاته 
واملســؤولن فيــه مبــا فيهــم قيصــر النظــام بوتــن، الــذي يســابق قيصــر الســوري 
ليســتحوذ علــى مــا يســتطيع، والنظــام االيــراين ووكالئــه. لذلــك نســمع 
الدبلوماســي  النظــام واحلــراك  أروقــة  مــن  يتعــاىل  الــذي  والعويــل  الصــراخ 
مطالــب  قيصــر  نــرى  لذلــك  عليهــا،  والتحايــل  العقــوابت  حملاولــة كســر 
الروســي تــزداد وحتــدد أكثــر مــن ثالثــن موقًعــا هاًمــا لالســتحواذ عليهــم 
حبجــة ســيزر وســداًدا لديوهنــا املرتتبــة علــى النظــام مبســاعدته يف قصــف 
يف  مصلحــة  هلــا  يكــون  لــن  عندهــا  التحتيــة.  بنيتهــم  وهتــدمي  الســورين 
متعــددة. أتثــرات  حتــت  لوحــده  فليتحلــل  النظــام،  وضــع  مناقضــة 
وأييت ترنــح النمــوذج اللبنــاين مــا مثلــه مــن متنفــس والتدهــور احلــاد للعملــة 
الســورية بشــكل غــر مســبق حــى قبــل تطبيــق القانــون، ليعطــي مؤشــرًا 
حيًــا عمــا ســيحصل عنــد تطبيــق القانــون، فــال منجــاة هلــذا النظــام إال 
ابلرضــوخ للمطالــب الشــعبية، ابلرضــى أو كرًهــا، لرحــل وتعيــش ســورية 
ينهمــر.  مث  قطــر  الغيــث  وأول  وأرضهــا،  بشــعبها  موحــدة  أبيــة  حــرة 

محمد عمر كرداس

الوضع السوري بين قيصر وقيصر
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Dünya ülkeleri, yeni Korona salgınının (Covid 19) modern zamanlarda insanlık için ciddi bir tehdit 
olduğu sonucuna varmışlardır.  Dünya Korona salgınına karşı ilaç bulmakta aciz kalındığı noktasında 
birleşmiştir. Korana salgınına karşı mücadele etmenin en iyi yöntemi, kurallar ve caydırıcı maddi cezalar-
la birlikte halka karantina uygulayarak evlerinde kalmalarını sağlamaktır. 
Dünya, Korona’nın yayılmasını durduran, onu ortadan kaldıran, insanlığı ondan koruyan bir ilaç üret-
mediğini beyan ettiğinden, insanlığa virüsün hala mevcut olduğunu ve ona alışılması gerektiğini ve gün-
lük hayatlarında onunla birlikte yaşamaya alışmaları gerektiğinin bildirilmesi lazımdır. Bununla birlikte 
dünya ülkeleri karantinayı ortadan kaldırmayı ve hayatı normale döndürmeyi kabul etmiştir.  
Avrupa ülkelerinde yaşam çok yavaş ve dikkatli bir şekilde normale dönmüştür. Korona hayatın tüm 
yaşam sürecini felç edip, insanları evlerinde kalmaya mahkûm etmekle beraber yaşam hareketleri-
ni kısıtlamıştır.  Bu kısıtlamalardan dolayı Avrupa ülkeleri ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır.  
Avrupa, virüsün herkesi etkileyeceğini deklare etmesine rağmen, ekonomik bir tehdit ve felaket yaşan-
maması için tedrici olarak hayatın normale dönmesine karar vermiştir.  Bu durumda Avrupa’da bu salgına 
karşı sadece bağışıklık sistemi güçlü olanlar hayatta kalabilecektir.
Korona ile ilgili birçok açıklama yapılmaya başlanmıştır. Bazıları buna salgın veya pandemi derken,  
bazıları da onun laboratuvarlardan gelen yapay bir virüs veya kontrol dışı laboratuvardan sızdırılmış 
olabileceğini söylemektedirler. 
Örneğin; nükleer reaktörlerden sızan zararlı radyasyon çevre ve insani felaketlere neden olmuştur. Koruna 
virüsten ölenlerin sayısı dünya çapında son beş ay içinde 400.000’i geçmesiyle birlikte, virüs hakkında 
yazan herkes, dünyanın büyük bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu ve insanlığı öldürecek bir kolera 
ve veba gibi olduğu kanısına varmıştır.
İnsanları Korona salgını paniğinden rahatlatan şey, alınan önlemenin ücretsiz olmasıdır. Korona salgınına 
karşı mücadele kapsamında evde kalmak kalabalık ortamlara girmemek ve sosyal mesafeyi korumaktır. 
Bu alınan tedbirler hayatın normal setretmesini sağlamaktadır. Yine de uzmanların görüşü şu şekildedir: ” 
Evlerindeki insanlar tehlikeden tamamen uzaktır”.
İnsanların sokaklarda öksürdüklerini, kan tükürdüklerini ve öldüklerini gösteren yüksek teknolojili 
kamera ile çekilmiş videolar neden paylaşıldığını ve neden yapıldığını merak ediyor musunuz? 
Dünyanın birçok ülkesinde ki sağlık departmanları, bir korona hastasında ölmeden önce görünen belir-
tiler, en az dört gün boyunca yüksek ateş, hareketsizlik ve nefes darlığı gibi semptomların yaşandığını 
belirtmektedirler. Bu durumda doktorlar hastayı solunum cihazına koymak zorundadır. Öyle ise hareket 
edemeyen, nefes darlığı ve yüksek ateşi olan kişinin sokakta öldüğüne dair görüntüsü kameraya alınabili-
yor ve yayınlanabiliyor? 
İtalya, Fransa ve yabancı ülkelerdeki Arap doktorlardan gelen videolar, bu salgının ne kadar ciddi bir risk 
olduğunu ve ölümcül olduğun doğrulamaktadır.  Özellikle akciğer ve kalp hastalıklarından mustarip olan 
yaşlılar için Korona sıradan bulaşıcı bir hastalık değil, ölümcül bir salgın olduğunu doğrulamaktadırlar.
Başka bir teoride kasıtlı bir ortak eylemden bahsedilmektedir. Şöyle ki;  Wuhan'daki Çin laboratuvarın-
da çalışan bilim adamları, Korona virüsünün  ülkelerin devlet hazinesine milyarlarca dolara mal olan 
yaşlılarından kurtulmak için üretilen bir virüs olduğunu söylemektedir.
Salgınla ilgili sorulan ilginç sorulardan biri şudur:  Salgın Çin’in başkenti Pekin'e gelmeden önce Avrupa 
ve Amerika'ya nasıl ulaşmıştır?  Bunun cevabı; Çin'in konuyu uzun bir süre sakladığı ve salgının varlığını 
açıklamadan önce, virüsün yüklü olduğu insan bombalarını dünyanın her tarafına göndermiş olduğu şek-
lindedir.
Fransız biyolog ve Nobel Ödülü sahibi Luc Montagnier, yeni Korona virüsünün Wuhan laboratuvarında 
Çinli bilim adamları tarafından üretildiğini söylemiştir. O’nun görünüşüne göre büyük devletler Korona 
hastalığını salgın bir hastalık olmaktan çok siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürmüştür. 
Amerika Birleşik Devletleri Korona’dan gerçekleşen maddi kayıplarını geri almak istemektedir.  ABD, 
Çin’in Korona virüsünü laboratuvarda ürettiğini ve bu salgını uzun süre gizlediğini, bundan dolayı 
Çin’nin ABD ve Avrupa’da gerçekleşen zararları karşılaması gerektiğini söylemektedir.   
Salgından dolayı Avrupa'da birçok kişi, özgürlüklerin ve insan haklarının kısıtlanmasından korkmaktadır. 
Buda Alman filozofu Caroline Aimke şunları söylemeye yöneltti: Toplumlarımız Korona virüsü nedeni-
yle ağır bir bedel ödeyecektir. Bunlar arasında özgürlüğümüzü sınırlamakla birlikte, hükümetlerin şeffaf 
bir şekilde sağlıklı kararlar almasını talep etmeliyiz. Kısıtlamaların geçici olduğundan emin olmalıyız. 
Böylece salgın için alınan tedbirler gözetleme ve baskı için bir mazerete dönüşmeyecek, aynı şekilde 
salgının elektronik aletler kullanılarak daha fazla toplumu baskı altında tutmayacaktır.
Daha kötü bir dünyayı müjdeleyen özgürlüklerin kısıtlanmasına dair salgınla oluşan panik, ünlü Al-
man filozofu Jürgen Habermas tarafından da değerlendirilmiştir.  Çok sınırlı bir süre için çok sayıda 
özgürlük hakkının kısıtlanmasının devam etmesi, ancak bunun politik amaçlar için kullanılmaması ger-
ektiğini söylemektedir.  Fransız filozof  Michel Unfrey,  Avrupa ve gelişmiş dünyanın salgın karşısında 
aciz kaldığı ve Avrupa birliği'nin çökeceğini öngörmektedir. Böylece Avrupa, üçüncü dünya ülkelerine 
katılmış olacaktır. 
Yazarlar, entelektüeller ve filozoflar daha iyi bir dünya olmasını beklerken, Politikacılar ve siyasiler 
dünyanın daha kötüye gideceğini ve daha kötü bir dünyanın geleceği konusunda uyarmaktadırlar. Sonuç 
olarak, aleyhine tedbirlerin uygulandığı halk, özgürlük kaybına karşı gösteriler düzenlemesi gerekmek-
tedir.
Önümüzdeki günlerde cevaplamayı beklediğimiz bir dizi önemli soru mevcuttur. Şöyle ki:
- Virüs doğal mı yoksa laboratuvarlar da mı üretildi?
-Dünyadaki ülkelerin çoğu birlikte karantina ilan etmeyi nasıl kabul etti ve aynı şekilde karantinayı yakın 
zamanda nasıl birlikte iptal etmeyi mi kabul ettiler?
Sonuç: Bu soruların cevapları, Başkan Trump’ın ve yetkililerin hazır olduğu Beyaz Saray'ın önünde 
ırkçılığa hayır göstericilerine hitap ederken, tıbbi maske ve sosyal mesafe dikkate alınmadığı noktada 
gelebilir. 
Göstericiler, Özgürlük Anıtı altında meydana gelen ırkçı saldırının arka planını protesto ederken, Ameri-
kan polisinin ayakları altında inleyen George Floyd şöyle bağırmaktadır: 
Boynum ağrıyor, nefes alamıyorum,!
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اتفقــت دول العــامل علــى أن وابء كــوروان املســتجد )كوفيــد 19( هــو أخطــر هتديــد للبشــرية يف العصــر احلديــث، 
مــن أجــل مواجهتــه وهــي احلجــر  وأعلنــت عجزهــا عــن معاجلتــه والقضــاء عليــه، واتفقــت علــى خطــة واحــدة 
الصحــي، وأرغمــت شــعوهبا علــى التقيــد وااللتــزام بــه حتــت طائلــة احملاســبة القانونيــة والغرامــات املاديــة الكبــرة 

منالتجــاوز. لردعهــم 
ورغــم إعالهنــا عجزهــا عــن انتــاج دواء يوقــف انتشــاره ويقضــي عليــه، وخيلــص البشــرية منــه، فقــد اتفقــت علــى إلغــاء 
احلجــر الصحــي وعــودة احليــاة إىل طبيعتهــا مــع حتذيــر البشــرية أبن الفــروس ال يــزال موجــوداً وأن عليهــم التكيــف 

معــه والقبــول مبالزمتــه هلــم.
عــادت احليــاة يف الــدول األوروبيــة ببــطء وحــذر شــديدين إىل طبيعتهــا بســبب التداعيــات االقتصاديــة الكارثيــة، بعــد 
أن شــاًلحلجر كل مناحــي احليــاة وخنــق الســكان يف منازهلــم وقيــد حتركاهتــم، مــع وجــود هتديــد معلــن أبن الفــروس 

ســيصيب اجلميــع، ولــن ينجــو إال مــن ميتلــك مناعــة ذاتيــة قــادرة علــى تصنيــع مضــادات للفــروس. 
الــوابء  لــه توصيــف  الــوابء واجلائحــة وبعضهــم اســتخدم  فتــارة يطلقــون عليــه  الكــوروان،  وقــد كثــرت توصيفــات 
املصطنــع، أو الفــروس اهلــارب مــن املختــربات، مثــل اإلشــعاعات الــي تســرّبت مــن مفاعــالت نوويــة وتســببت 
بكــوارث بيئيــة وإنســانية، وكل مــن كتــب عــن الفــروس ببدايتــه أكــد أن العــامل علــى حافــة انفجــار اجتماعــي كبــر 
وأنــه أشــبه ابلكولــرا أو الطاعــون الــذي ســيقضي علــى البشــرية، رغــم أن عــدد الوفيــات مل يتجــاوز، أربعمئــة ألــف 

شــخص يف كل أحنــاء العــامل خــالل اخلمســة أشــهر املاضيــة.
 مــا خُيفــف الذعــر مــن وابء الكــوروان هــو أن الوقايــة منــه متوفّــرة وجمانيــة، وهــي البقــاء يف البيــت وعــدم االحتــكاك 
مــع اآلخريــن وتــرك مســافة تباعــد ال تقــّل عــن املــرت ونصف،هــذه الوقايــة الســهلة تــدّل علــى عاديّتــه، وبوجــود النــاس 

يف بيوهتــا فــإن اخلطــر يظــل بعيــداً.
واملثــر للتســاؤل ملــاذا انتشــرت فيديوهــات معــدة بفنيــة عاليــة تظهــر أانســاً تنتفــض أجســادهم يف الشــوارع وهــم 
يســعلون ويبصقــون الــدم وميوتون؟،رغــم إعــالن الدوائــر الصحيــة يف عــدد مــن دول العــامل أن مريــض الكــوروان قبــل أن 
يلقــى حتفــه، جتتاحــه محــى ألربعــة أايم علــى األقــل، وال يســتطيع احلركــة مث ال يســتطيع التنفــس، فيضطــرون لوضعــه 
علــى جهــاز التنفــس، فكيــف نــزل أولئــك املصابــون رغــم احلمــى واهلــذاين وعــدم القــدرة علــى احلركــة والتنفــس، 

ليموتــوا هكــذا يف الشــارع؟
مث ظهــرت فيديوهــات مــن إيطاليــا وفرنســا، وكذلــك ألطبــاء عــرب يف بلــدان أجنبيــة، يؤكــدون جّديــة هــذا الــوابء 
وقســوته وفتكــه ابلنــاس، خاصــة الكبــار منهــم يف الســن والذيــن يُعانــون مــن أمــراض يف الرئتــن أو القلــب، مــع 

أتكيدهــم أبن الكــوروان هــو وابء قاتــل، وليــس مرًضــا عــاداًي معــداًي.
نظريــة أخــرى حتدثــت عــن عمــل مشــرتك، لعلمــاء يعملــون يف املختــرب الصيــي املوجــود يف )ووهــان(، لكــي تتخلــص 

الــدول مــن عجائزهــا الذيــن ُيكلفــون خزينــة الــدول مليــارات الــدوالرات.
وأســئلة حمقــة تستفســر عــن كيفيــة وصــول الــوابء إىل أورواب وأمــركا قبــل وصولــه للعاصمــة الصينيــة بكــن؟، وهــذا 
يعــي أن الصــن تكّتمــت علــى املوضــوع ملــدة جيــدة، وقبــل اإلفصــاح عــن الــوابء كانــت قــد أرســلت قنابلهــا البشــرية 

احملّملــة ابلفــروس إىل أحنــاء املعمــورة!!
وقــال عــامل األحيــاء والفروســات الفرنســي، احلائــز علــى جائــزة نوبــل يف الطــب )لــوك مونتانييــه(، أن فــروس كــوروان 
اجلديــد مت تصميمــه يف خمتــرب )ووهــان( مــن قبــل العلمــاء الصينيــن، ويبــدو أن الــدول العظمــى بشــكل خــاص، قــد 

حّولــت الــوابء مــن جمــرد جائحــة معلنــة إىل تصفيــة حســاابت سياســية.
الــوالايت املتحــدة األمركيــة تريــد اســرتداد خســائرها، وحتقيــق الربــح علــى حســاب تكتّــم الصــن علــى "تصنيــع" 

الــوابء، ووفــق نظريــة املؤامــرة هــذه أخرجــت أمــركا ودول أوربيــة، فواتــر خســائرهامطالبة الصــن بدفعهــا. 
أصــوات كثــرة يف أوراب صــارت ختــاف مــن التضييــق علــى احلــرايت وحقــوق اإلنســان، وهــذا مــا دفــع الفيلســوفة 
األملانيــة )كارولــن إميكــه( للقــول: إن جمتمعاتنــا ســتدفع أمثــاانً ابهظــة بســبب فــروس كــوروان، ومنهــا احلــّد مــن حريتنــا، 
ولكــن ينبغــي علينــا أن نطالــب حكوماتنــا أبن يتــم اختــاذ القــرارات الصحيــة بطريقــة شــفافة، وأن نتأكــد مــن أن 
القيــود مؤقتــة حــى ال يتحــول األمــر إىل ذريعــة للمراقبــة والقمــع، وأبن الــوابء يُغــري مبزيــد مــن االســتبداد ابســتخدام 

األدوات اإللكرتونيــة.
هــذا الذعــر مــن تقييــد احلــرايت، والــذي قــد يُبّشــر بعــامل أســوأ، نبّــه إليــه كذلــك الفيلســوف األملــاين الشــهر )يورغــن 
هابرمــاس(؛ إذ وجــد أن تقييــد عــدد كبــر مــن حقــوق احلريــة جيــب أن يظــل مرتبًــا ملــدة حمــدودة جــًدا، وعــدم اســتغالله 

لغــاايت سياســية.
بينمــا رأى الفيلســوف الفرنســي )ميشــيل أونفري(حالــة العجــز الــذي تعانيــه أورواب والعــامل املتقــدم، فــرأى أن الوحــدة 

األوروبيــة ذاهبــة لالهنيــار، وأبن أورواب أصبحــت العــامل الثالــث اجلديــد!
ــا إنســانًيا أفضــل، وحيــذرون مــن قــدوم عــامل أســوأ، بينمــا السياســيون يكتبــون 

ً
أدابء ومثقفــون وفالســفة يتمنــون عامل

فواترهــم الــي ســتذهب ابلعــامل إىل األســوأ ال حمالــة، وابحملصلــة اجلمهــور الــذي تطبــق عليــه اإلجــراءات اجلربيـّـة ال بــّد 
أن يتظاهــر ضــد فقــد احلــراّيت.

وتبقى هناك جمموعة من األسئلة اهلامة الي ننتظر اإلجابة عليها يف األايم املقبلة.
- هل الفروس طبيعي أم مصنع لغاايت متفق عليها؟

- كيف اتفقت غالبية دول العامل على إعالن احلجر الصحي، مث اتفقت على إلغائه يف فرتات زمنية متقاربة؟.
أخراً:

قــد أتيت اإلجــاابت علــى هــذه األســئلة مــن حادثــة خــروج الرئيــس األمريكــي ترامــب مــع عــدد مــن املســؤولن وإلقائــه 
خطــاابً أمــام البيــت األبيــض يتوعــد فيــه املتظاهريــن ضــد العنصريــة، دون أن يضــع هــو أو مــن احلاضريــن كمامــة 
طبيــة...؟؟!!، وااللتــزام ابلتباعــد، وكذلــك فعــل كل املتظاهريــن علــى خلفيــة اجلرميــة العنصريــة الــي وقعــت حتــت متثــال 

احلريــة، وأدت إىل قتــل الزجنــي )جــورج فلويــد( حتــت أقــدام شــرطي أمريكــي، والــذي صــرخ قبــل موتــه:
- ال أستطيع التنفس رقبي تؤملي.

نهاية الحجر الصحي

إشراق
İşrak

Karantinanın Sonu!
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انقضــى أكثــر مــن نصــف قــرن علــى هزميــة حزيــران، ومــا زلنــا نعيــش النكســات والنكبــات الــي ســببها وزيــر الدفــاع الســوري آنــذاك حافــظ أســد، 
الــذي كان ســبب هزميــة حزيــران وخيبتهــا وضيــاع البلــد واهلزائــم، حيــث تعــّزَز موقعــه يف احلكــم بعــد واقعــة حزيران/يونيــو الــي كانــت حــراًب صغــرة 
لكــن اهلزميــة كبــرة.! وبــدل معاقبــة وزيــر الدفــاع الفاشــل أو املتآمــر، تقــدم أو قُــّدم ليســتلم ســورية وينهبهــا هــو وأســرته لغايــة اليــوم حزيــران 2020م.
وقــد ُخطفــت فيهــا مؤسســات الدولــة، الــي مــن املفــروض أن تكــون مؤسســات للشــعب، ابتــداًء مــن املؤسســات العســكرية واألمنيــة إىل ابقــي 
املؤسســات، وهــذه املؤسســات كانــت ممهــدة لألوضــاع السياســية البائســة الــي نعيشــها منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، فيسلســلة مــن الوقائــع الــي 
أفضــت إىل احتــالل ســورية مث احتــالالت ومــا تــزال حمتلــة، وإىل تشــرد معظــم ســكاهنا، وتتلخــص هــذه األحــداث يف مجلــة واحــدة: وزيــر دفــاع 

اهلزميــة صــار احلاكــم املرهــوب واملالــك للبلــد لــه ولذريتــه مــن بعــده وأصبحــت اجلمهوريــة امللكيــة الســورية.
احلــال يف مصــر، شــريكتنا الكــربى يف اهلزمية،فوزيــر دفــاع مصــر يومهــا يف نكســة حزيــران املشــر عبــد احلكيــم عامــر، الــذي انتَحــر، ومل يســتوِل علــى 
الســلطة يف انقــالب أو يســتلمها بوفــاة رفيــق دربــه مجــال عبــد الناصــر الــذي تــويف قبــل شــهرين مــن انقــالب وزيــر دفــاع حزيــران الســوري حافــظ 
أســد الــذي أخــذ ســورية كلهــا غنيمــة، وأصبحــت ســورية البلــد احلضــاري مــن اقطاعيــات األســرة امللكيــة األســدية الــي متلــك البلــد ومــن فيهــا ومــا 

فيها،كحــال إقطاعــي العصــور الوســطى.
ال يبــدو أن وزيــر الدفــاع )مهنــدس اهلزميــة( قــد شــرح حــى ألقرانــه يف احلكــم يف حينــه مــاذا جــرى وكيــف جــرى مــا جــرى، ســوى وزيــر الصحــة 
وقتهــا، عبــد الرمحــن األكتــع، الــذي تســاءل عــن ســبب إعــالن ســقوط القنيطــرة قبــل احتــالل اإلســرائيلين هلــا، فــرد عليــه وزيــر الدفــاع بغضــب أن 

هــذه أســراٌر عســكرية!!
)ابراهيــم ماخــوس( وزيــر اخلارجيــة الســوري الــذي قــال وقتهــا، إنــه »ال يهــم لــو ســقطت دمشــق أو حــى حلــب، فهــذه ليســت ســوى أراض ميكــن 

اســرتجاعها وأبنيــة ميكــن بناؤهــا، لكــن حــزب البعــث، أمــل األمــة العربيــة، إذا ســقط، فــال ميكــن اســرتجاعه«.!!
لكــن كان التوضيــح بشــكل غــر رمســي وممنــوع ومضطهــد، فقــد قــدم ضابــط املخابــرات الســوري خليــل مصطفــى فكــرة أوضــح عــن احلقيقــة 
فمصطفــى ألّــَف كتــاابً بعنــوان ســقوط اجلــوالن، يتهــم فيــه وزيــر الدفــاع ابملســؤولية عــن اهلزميــة، والتعجــل يف إقــرار اهلزميــة عــرب إعــالن مبكــر عــن 
ســقوط القنيطــرة )وحيتمــل أن اإلعــالن شــّجَع اإلســرائيلين علــى االحتــالل(. ويبــدو أن الضابــط قــد اعُتِقــل بســبب كتابــه، وليــس معلومــاً أنــه 

أُفــرَِج عنــه يف أي وقــت.
بعــد اهلزميــة شــّدد حافــظ قبضتــه علــى اجليــش، وأخــذ يعزلــه عــن أتثــر رفاقــه البعثيــن الذيــن كانــوا أقــوى منــه يف احلــزب، وبعــد فــرتة وثــب إىل الســلطة 

يف انقــالب أبيــض، وختلــص مــن رفاقــه.
وأصبحــت اهلزميــة والنكســات واالحتــالالت مســتمرة، االســتمرارية بــن عهــد حافــظ األســد وســاللته إىل اليــوم وبــن حــرب حزيــران الــي مل تقــع، 

وهزميــة حزيــران الــي وقعــت كثــراً حــى حزيــران .2020
اجليش املهزوم مل يـَُعاد تشــكيله ألنه حتول إىل ســند للســلطة،واالنتصار على الشــعب األعزل، وأي حركة مترد تتمرد على هذا االختطاف للدولة 
ومؤسســاهتا، هكــذا أصبحــت املعــارك ابســتخدام اجليــش املهــزوم يف حــرب وطنيــة عامــة مــن أجــل خــوض حــرب أســرية فئويــة خاصــة واالنتصــار 

فيهــا: احلــرب مــن أجــل الســلطة.
وحتــول اجليــش إىل إقطــاع لوزيــر الدفــاع بــن حزيــران 1967 وتشــرين الثــاين 1970، اقتضــت هــي نفســها خفــض مرتبــة اجليــش والتوظيــف 
يف أجهــزة أفضــل أتهيــاًل ملهمــة كســب احلــرب اخلاصــة، وهــي األجهــزة األمنيــة الــي تراقــب الســكان وُتطوِّعهم،وحتولــت األجهــزة األمنيــة منــذ 
وقــت مبكــر لتكــون الركيــزة السياســية للنظــام اجلديــد، ومعهــا التشــكيالت العســكرية ذات الوظيفــة األمنيــة الــي تشــكلت يف عهــد حافــظ ومت 
تضخمهاكثــراً لتصبــح ســورية دوليــة أمنيــة قمعيــة، فمــن ُشــَعب املخابــرات إىل ســرااي الدفــاع والوحــدات اخلاصــة واحلــرس اجلمهوري،فاجليــش العــام 
لــة قائمــة علــى اإلذالل وعلــى الرشــوة والفســاد والتمييــز الطائفــي، وطبعــاً علــى عبــادة الفــرد الــذي أُعطــي صفــة اخللــود  تــردى إىل مؤسســة ُمرتهِّ

واألبديــة.
أكثــر مــا يعطــي فكــرة عــن موقــع اجليــش العــام يف ســنوات حكــم األب وبعــض ســنوات االبــن هــو شــخص وزيــر الدفــاع مصطفــى طــالس. خــالل 
أكثــر مــن ثالثــن عامــاً، ليــس ألنــه ال ُيســتغى عنــه، بــل ابلضبــط ألنــه ميكــن االســتغناء عنــه يف أي وقــت، وبقــي اجليــش خيــوض حــرواًب داخليــة 
يف ســورية ولبنــان لقمــع أي متــرد أو احتجــاج علــى القائــد اخلالــد، وهــو نفســه وزيــر الدفــاع الــذي يؤلــف كتبــاً عــن الزهــور و»الثــوم والعمــر املديــد« 
وعــن فــن الطبــخ، وعــن »فطــر صهيــون«، وقصائــد غــزل يف )جينــا لولــو برجييــدا( اإليطاليــة الــي كان يالحقهــا، إىل خمتــارات مــن أقــوال حافــظ 

األســد، والكثــر غرهــا مــن الصنــف نفســه.!
أُبِقــَي مصطفــى طــالس وزيــر الدفــاع يف ســورية وهــو صديــق وزيــر الدفــاع القــدمي األســد وأحــد رجاالتــه املخلصــن وبقــي احلــال يف الدولــة الــي تعيــش 

شــعور يتــم تصويــره للنــاس ابالســتعداد حلــرب دائمــة متومهــة.
لكــن هــل يبــدو أننــا نســينا حــرب 1973؟ كانــت هنــاك تلــك احلــرب هــذه املــرة، لكــن هزمنــا عســكرايً، كان هــروابً مســتمراً مــن السياســة ومــن 

املســاءلة السياســية، وجــرى تصويــر حــرب 1973 كنصــر ميحــو اهلزميــة ويــربئ املهزومــن، بــل جيعــل مــن حافــظ األســد حتديــداً بطــاًل منتصــراً.
وهكــذا يتهربــون دائمــاً مــن االســتحقاقات السياســية والتنمويــة الداخليــة لُتصــب أعظــم كتلــة ماليــة مــن خزينــة الدولــة إىل املؤسســة العســكرية 
واألمنيــة الــي ترابــط منــذ نصــف قــرن يف اســتعداد حــرب مزعومــة ومهيــة، لكنهــا حقيقــة علــى الشــعب األعــزل املســكن الــذي ُمنــع مــن الدخــول 

أو حــى احلديــث يف السياســة.
فوزير دفاع اهلزمية الذي مل حُياَسب عام 1967 صار فوق احلساب بعد 1973، ومالَك الدولة بعد 1982 وهو الذي قتل عشرات األلوف، 

وبعده الســاللة حتمل األمانة وتقتل مئات األلوف إىل حزيران اليوم.!!
يف ظــل هــذا العــامل املتحضــر الــذي مل ينقــذ الســورين مــن إجــرام هــذه املؤسســة، رغــم أن الشــعب متــرد أبغلبيتــه، بــل وحــى بعــض الــدول تــراوح بــن 
التنديــد وبــن فتــح العالقــة، طبعــاً ولــن نذكــر الــدول احملتلــة الــي ســّلمها األســد االبــن البلــد، وهــو ســر أبيــه الــذي ســّلم اجلــوالن يومــاً. ولعــل اســرتجاع 

الســورين لبلدهــم وأرضهــم ومؤسســاهتم هــو العمــل الشــرعي العظيــم والكبــر لتعــود ســورية مــن هــذا االختطــاف.

Haziran yenilgisinden bu yana yarım asırdan fazla zaman geçti. Ülkenin yaşadığı Haziran yenilgisinin, hayal 
kırıklığının ve bütün yenilgilerin sebebi olan zamanın Suriye Savunma Bakanı Hafız Esad'ın yol açtığı aksaklıkları 
ve felaketleri hala yaşamaktayız. Kaldı ki; küçük bir savaş ama büyük bir yenilgi olan Haziran olayından sonra, 
O’nun iktidardaki konumu güçlendi. Başarısız ve entrikacı Savunma Bakanını cezalandırılmak yerine, Suriye'yi ele 
geçirmek için öne çıkmıştır. Yâda Suriye O’na teslim edilmiştir.  Böylece kendisi ve ailesi Haziran 2020'ye kadar 
görevde kalmayı sürdürmüştür. 
Askeri ve güvenlikten diğer kurumlara kadar halkın müesseseleri olması gereken bütün devlet kurumları gasp 
edilmiştir. Suriye'nin işgaline, işgalin hala devam etmesine ve nüfusun çoğunluğunun göç etmesine yol açan bir 
dizi olayda bu kurumlar, yarım yüzyıldan fazladır içinde yaşadığımız sefil politik koşulların önünü acımıştır. Bu 
olaylar bir cümleyle özetlenebilir: Yenilgiden sonra hezimete uğrayan Savunma Bakanı, sırf kendisi ve torunları 
için ülkenin korkulan hükümdarı ve sahibi olurken, Suriye Kraliyet Cumhuriyeti oldu.
Mısır'daki duruma gelince; Haziran yenilgisindeki en büyük ortağımız, o günün intihar eden Mısır Savunma 
Bakanı Mareşal Abdulhâkim Amir idi. O Hafız Esad gibi yapmadı. Bir darbe ile ya da Suriye’yi bir ganimet olarak 
gören Suriye Savunma Bakanı Hafız Esad'ın darbesinden iki ay önce ölen yoldaşı Cemal Abdülnasır’ın ölümüyle 
iktidarı ele geçirmedi. Nitekim Suriye, Orta Çağ'ın feodal zamanlarında olduğu gibi, ülkeye ve içinde bulunan her 
şeye sahip olan Esad kraliyet ailesinin inançlarının şekillendirdiği sözüm ona medeni bir ülke haline gelmiştir.
Kaldı ki; Savunma Bakanı (yenilginin mimarı), söz konusu yenilginin neden ve nasıl olduğunu zamanın Sağlık 
Bakanı Abdurrahman El-Ekta’  hariç, iktidardaki yakınlarına bile açıklamamıştır. Nitekim İsrail işgalinden 
önce Kuneytra'nın düşüşünün nedenini sorgulayanlara Savunma Bakanı öfkeyle bunların askeri sırlar olduğunu 
söylemiştir. 
Nitekim Suriye Dışişleri Bakanı İbrahim Mahus o zaman şöyle demişti: “Şam'ın ya da Halep'in düşmesi önemli 
değil. Bunlar sadece geri kazanılabilir arazi ve yapı taşlarıdır. Ama Baas Partisi, Arap ulusunun umudu, düşerse, 
geri getirilemez."
Ancak açıklama gayri resmidir. Bunları resmen açıklanması yasak ve açıklayan cezalandırılmıştır. Zira Suriye 
istihbarat subayı Halil Mustafa, gerçeği daha iyi aktarmaktadır. Halil Mustafa, içinde Savunma Bakanını ye-
nilgiden sorumlu olmakla ve Kuneytra'nın düşüşünü erken ilan ederek yenilgiyi kabul etmekte acele etmekle 
suçladığı(Nitekim erken ilan edilen yenilgi İsraillileri Golan’ı işgal etme konusunda azimlerini artırmış olabilir.) 
“Golan'ın Düşüşü” adlı bir kitap yazdı. İstihbarat subayının kitabı yüzünden tutuklandığı bilinmekte ve bir daha 
serbest bırakıldığına dair bir bilgi mevcut değildir. 
Yenilgiden sonra Hafız Esad ordu üzerindeki gücünü artırarak onu Partide ondan daha güçlü olan Baasçı 
yoldaşlarının etkisinden soyutlamaya başladı. Bir süre sonra beyaz bir darbe ile iktidara gelerek rakip yoldaşlarını 
tasfiye etti.
Yenilgiler, aksilikler ve felaketler devam etti. Aslında gerçekleşmeyen haziran savaşı zamanından günümüze kadar 
Hafız Esad ve sülalesi iktidarda kalmayı sürdürdü. 1967 Haziran hezimetinden 2020 Haziran’a kadar çok yenilgiler 
yaşanıp durdu. 
Yenilgiye uğrayan ordu yeniden yapılandırılması. Çünkü yönetim için bir dayanak noktası olacaktı. Artı devlet 
kurumlarının gasp edilmesini kabul etmeyen halk hareketlerine karşı zafer elde etmesini sağladı. İşte Esad, ulusal 
bir savaşta yenilmiş orduyu kullanarak halkıyla giriştiği ailesini yönetimde tutma savaşını böyle kazanmıştır. Bu 
savaşın adı gerçekte güç savaşıdır. 
Nitekim Ordu, Haziran 1967 ile Kasım 1970 arasında adı geçen Savunma Bakanı'nın beyliği oldu. Ordunun 
küçültülmesi ve halkla giriştiği hususi savaşı kazanmak için daha nitelikli ajansların işe alınması, güvenlik teşkilat-
larının ve bununla birlikte Hafız döneminde güvenlik işlevi olan askeri oluşumların tez zamanda halkı izleyen ve 
fişleyen yeni rejimin siyasi direği haline dönüşmesi gerekiyordu.
Böylece İstihbarat birimlerinden savunma şirketlerine, özel birimlere ve Cumhuriyet Muhafızlarına kadar bütün 
bir ordu dâhil olmak üzere Suriye Devleti, aşağılanma, rüşvet, yolsuzluk, mezhep ayrımcılığına dayalı, kendisine 
ölümsüzlük ve sonsuzluk statüsü verilen ve ibadet edilen bir diktatöre dayalı pervasız bir yapıya dönüştürülmüş 
oluyordu. 
Baba Hafız Esad’ın egemenlik yılları ve oğlunun başa geldiği birkaç yılın ardından, otuz yılı aşkındır ordunun 
genel durumu hakkında en sağlıklı fikir veren kişi Savunma Bakanı Mustafa Tlass'tır.  Zira Suriye Ordusu bu 
Savunma Bakanından bir türlü vaz geçmemiştir. Bu yüzden ölümsüz lidere karşı isyanı veya protestoları bastırmak 
için Suriye ve Lübnan'daki iç çekişmelerle savaşmaya devam edip durmuştur.  Kaldı ki; “Çiçekler”, "Sarımsak ve 
Uzun Ömür",  Pişirme Sanatı ve "Siyon Pastası" adında kitaplar yazan ve ardından İtalyancadan  (Gina Lollobrigi-
da) ayrılık şiirleri çeviren, Hafız Esad ve o statüde olan başka kişilerin özdeyişlerini kaleme alan kişi de yine aynı 
Savunma Bakanıdır. 
Suriye Savunma Bakanı Mustafa Tlass, eski Savunma Bakanı Hafız Esad’ın sadık adamlarından biri olarak konu-
munu korudu. Entrika ile sürdürülecek bir savaşa hazırlanmak için algı operasyonlarıyla insanların duygularının 
yönetildiği bir ülkede söz konusu şahıs atandığı Savunma Bakanlığı görevini sürdürdü. 
Fakat 1973 savaşını unutmuş gibi görüyor muyuz? Bu kez gerçekten bir savaş vardı ama askeri olarak yenildik. 
Lakin bu yenilgi örtbas edildi.Böylece siyasi ve politik sorumluluktan sürekli bir kaçış sergilenmiştir. 1973 savaş 
yenilgisini görmezden gelen, yenilgiyi örtbas edip ortadan kaldıran ve onu bir zafer olarak resmeden bir anlayış 
ortaya konmuştur. Dahası özellikle Hafız Esad muzaffer bir kahraman yapmıştır.
 Böylece yarım asırdır sözde ve entrika dolu bir savaşla bağlantılı olan askeri ve güvenlik kurumlarına devlet 
hazinesinden en büyük mali pay verilmiştir. Diğer taraftan kalkınmayı sağlayacak yatırımlara ve halkın geçimini 
kolaylaştıracak finansmanlara asgari bir mali pay transfer edilmiştir. Kaldı ki zaten yetersiz olan bu mali yardımlar-
dan siyasete girmesi, hatta siyaset ile ilgili konuşması engellenen fakir ve savunmasız halk mahrum bırakılmıştır.
1967'den sorumlu tutulmayan adı geçen yenilgi mimarı Savunma Bakanı, 1973'ten sonra hesap tutmaya başlamıştır. 
On binlerce kişiyi öldürmüş / öldürtmüş olduğu halde 1982’den sonra da Devletin sahibi olmuştur. Ardından 1967 
Haziran'dan bu güne yüz binlerce kişinin katili olarak bu aile nasıl olduysa güvenin kaynağı oluvermiştir!!.
Halkın çoğunluğu isyan etmesine rağmen, bugünün uygar dünyası Suriyelileri bu ailenin cürmünden kurtarama-
mıştır. Hatta bazı ülkeler kınamadan tutun da ilişkileri yeniden düzeltmeye kadar tutum değiştirmektedir.  Tabii ki, 
oğlu Esad'ın ülkeyi teslim ettiği işgalci ülkelerden bahsetmeye bile gerek duymuyoruz. Zira O bir zamanlar Golan'ı 
teslim eden babasının çözülmez sırrıdır. Belki oğul Esad’ın bu ihanetleri Suriyelilerin gasp edilen ülkelerine, to-
praklarına ve kurumlarına yeniden sahip olması için bir yasal zemin hazırlamıştır.  Suriyeliler şimdi o yasal zemin 
üzerinde hareket ederek büyük bir iş başarmaktadırlar.  
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Haziran 1967'den Haziran 2020'ye Suriye!
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نشــرت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية قبــل أايم خــربًا جعــل مــن كتابــة هــذا املقــال أمــًرا حتميًّــا، اخلــرب الــذي جــاء فيــه 
أن مباحثــات جديــدة انطلقــت حــول مســتقبل القــدس بــني إســرائيل واإلمــارات والســعودية واألردن. ولعــل اخلــرب 
ال حيمــل قيمــة تذكــر إذا مــا وضعنــا يف اعتبــاران األوضــاع الــيت نعيشــها منــذ بضــع ســنوات ال ســيما سياســة تطبيــع 
العالقــات بــني إســرائيل ودول اخلليــج الــيت ينتهجهــا ويل العهــد الســعودي حممــد بــن ســلمان. غــري أن مــا جيعــل 
هــذا اخلــرب مهًمــا هــو حمــاوالت احلكومــة اإلســرائيلية، صاحبــة الشــرعية املشــكوك فيهــا، لضــم الضفــة الغربيــة بدعــم 
حصلــت عليــه مــن ترامــب. ذلــك أن حمــو فلســطني مــن األذهــان هــو مــن أهــم أولــوايت الطريــق املوصــل إلقامــة 
إســرائيل الكــربى. وألّن إســرائيل لــن تســتطيع تنفيــذ هــذا املخطــط مبفردهــا، فهــي حباجــة لشــركاء. وهلــذا فــإن إســرائيل 

تســتنجد ابلشــركاء مــن أجــل حتقيــق هدفهــا األساســي الــذي جتعــل مــن القــدس ســتارًا لــه.
لقــد أزعــج موقــف تركيــا إزاء إعــالن إســرائيل للقــدس عاصمتهــا املزعومــة مــن خيدمــون ذلــك اهلــدف. فهــذه الــدول 
دائًمــا مــا تنتقــد سياســة تركيــا املتعلقــة بفلســطني والقــدس يف حماولــة منهــا لتخــدع الــرأي العــام لديهــا. كمــا نــرى 
ــة بتقدميهــا والرســائل الــيت يبعثوهنــا مــن خــالل عناصرهــم علــى مواقــع التواصــل  الربامــج الــيت يكلفــون بعــض احلثال
االجتماعــي تزعــم أن تركيــا تســتغل القضيــة الفلســطينية وال تتعامــل إبخــالص معهــا. وهكــذا فإهنــم يبعــدون أنقــرة عــن 

قضيــة القــدس وخيدمــون املصــاحل اإلســرائيلية.
تعــرّب قضيــة القــدس، الــيت تشــغل أجنــدة األحــداث منــذ قــرن مــن الزمــان، عــن األمل ابلنســبة جلميــع املســلمني، بينمــا 
هــي أســاس الصــراع التارخيــي بــني اليهــود واملســيحيني. بــل إّن هــذا البعــد الثــاين أّخــر وضــع املســلمني سياســتهم وإفــراز 
اســرتاتيجياهتم بشــأن قضيــة القــدس. ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك هــو إجنــاز معظــم الدراســات الــيت تناولــت هــذه 
القضيــة علــى يــد شــخصيات يهوديــة ومســيحية. وهلــذا فــإن الوفــرة العدديــة يف الدراســات الــيت أشــرت هلــا يف بعــض 
مقــااليت الســابقة متنعــين حــىت مــن مقارنــة تلــك الدراســات بنظريهــا يف العــامل اإلســالمي. فقضيــة القــدس مل يتــم تناوهلــا 
تقريًبــا يف أي مــن دراســات املســلمني يف آســيا الوســطى والشــرق األقصــى، كمــا أهنــا مــن بــني املواضيــع احملظــورة يف 

جامعــات بعــض البلــدان العربيــة.
ولقــد شــهدان زايدة، غــري كافيــة يف احلقيقــة، يف عــدد الدراســات الــيت أجريــت يف تركيــا حــول هــذه القضيــة يف 
الســنوات األخــرية. فبالرغــم مــن أن أمهــات مصــادر اتريــخ القــدس، ال ســيما مجيــع مصــادر احلقبــة العثمانيــة الــيت 
امتــدت ألربعــة قــرون، موجــودة يف تركيــا، إال أن عــدد الدراســات الــيت تتنــاول هــذه القضيــة حمــدود للغايــة، وهــو مــا 
يدفعنــا للتســاؤل حــول هــذا األمر.ولعــل عــزاءان يف هــذا األمــر هــو ظهــور بعــض األعمــال األكثــر جــودة مقارنــة مبــا 
كان موجــوًدا يف املاضــي. هــذا فضــاًل عــن حــدوث زايدة ملحوظــة مــن انحيــة الكــم والكيــف يف الدراســات الــيت 

أجريــت يف اجلامعــات الرتكيــة يف آخــر 3 أعــوام.
ومــن بــني هــذه الدراســات أذكــر رســالة الدكتــوراه الــيت أعدهــا األســتاذ عــالء الديــن دولــو عضــو هيئــة التدريــس جبامعــة 
قاســطمونو الرتكيــة والــيت طبعــت قبــل 4 أشــهر علــى هيئــة كتــاب محــل عنــوان "القــدس العثمانيــة: هويــة املدينــة 
والنفــوذ والشــرعية" عــن دار كــوره للنشــر. وقــد اســتند املؤلــف يف عملــه هــذا إىل األراشــيف واملصــادر األصليــة، فركــز 
علــى احلقبــة املمتــدة بــني عامــي 1703 – 1789 مــن اتريــخ القــدس حتــت احلكــم العثمــاين ليقــدم عــدًدا ال أبس بــه 
مــن األدلــة اجلديــدة. وبفضــل هــذه الدراســة الواقعــة يف 4 فصــول أنقــذان الســيد دولــو مــن قــراءة تفاصيــل هــذه احلقبــة 
فقــط ممــا كتبــه الباحثــون اليهــود واملســيحيني. ذلــك أنــه ال يوجــد يف العــامل اإلســالمي أي دراســة مهمــة تتنــاول هــذه 
احلقبــة ابســتثناء دراســة أخــرى أجريــت يف تركيــا وبعــض الدراســات احملليــة الــيت قــام هبــا ابحثــون فلســطينيون. وهلــذا 

فــإن هــذا الكتــاب مرشــح ليمــأل فراغًــا كبــريًا ويســتحق أن يرتجــم إىل العربيــة وســائر اللغــات األخــرى.
يكشــف هــذا الكتــاب، بطريقــة غــري مباشــرة، وجهــة النظــر الــيت روت مــن خالهلــا تركيــا قضيــة القــدس. فاملؤلــف 
يتنــاول حبرفيــة عاليــة مقطًعــا واحــًدا حيمــل الكثــري مــن املشــاكل مــن مقاطــع التاريــخ املمتــد لقــرون، وهــو يقــدم 
العديــد مــن النمــاذج التارخييــة ملــن يبحثــون عــن صياغــة معادلــة يف القــدس. ومل يســع الكاتــب النتقــاء األحــداث 
اإلجيابيــة فقــط، بــل إنــه انتهــج طريقــة علميــة واقعيــة لتصويــر كل مــا كان حيــدث يف إحــدى املــدن العثمانيــة مبوضوعيــة 
اتمــة. فهــذه املــرآة الــيت ســلطها الكاتــب علــى القــدس العثمانيــة مــن حيــث املــكان والبنيــة االجتماعيــة والسياســية 
واالقتصاديــة والقانونيــة تســلط الضــوء – يف الواقــع – علــى العديــد مــن املشــاكل العصريــة وحلوهلــا. وهبــذه املناســبة 

أود نقــل اقتباســني مــن الكتــاب لتذكــري املســلمني مبدينــة القــدس الــيت حظــرت عليهــم اليــوم.
"كان ســكان املدينــة مــن غــري املســلمني يتمتعــون حبريــة أداء طقوســهم الدينيــة، كمــا كانــوا أحــرارًا يف إجنــاز معامالهتــم 
وفــق املذهــب الــذي يريــدون. وأمــا حمــاوالت اإليقــاع بينهــم والتســبب يف مشــاكل كبــرية متــت بشــكل كبــري مــن خــالل 

ســكان الريــف مــن الرومــان". )ص: 255(
وإىل جانــب هــذا االقتبــاس الــذي يتنــاول القالقــل الــيت وقعــت بــني األرثوذكــس والكاثوليــك، فــإن الســيد دولــو يقــول 

مــا يلــي بشــأن انزعــاج بعــض املســلمني واملســيحيني مــن إشــعال اليهــود القناديــل ليــاًل وتــالوة التــوراة بصــوت مرتفــع:
ــاء اليهــود أهــل العــرف الذيــن اثرت اثئرهتــم، فجــن  "لقــد أزعجــت طقــوس الدعــاء هــذه الــيت كانــت تشــهدها أحي
جنــون اليهــود ليمنعوهــم مــن اعرتاضهــم. وعندمــا عرضــت علــى الســلطان هــذه األفعــال الفرديــة الــيت تعيــق احلريــة 
الدينيــة لغــري املســلمني مــن أهــل الذمــة، أنكرهــا الســلطان بشــدة، فصــدرت تعليمــات لقاضــي القــدس مــن أجــل حــل 

هــذه القضيــة ملنــع وقــوع الظلــم علــى أهــل العــرف". )ص: 255 – 256(
أعتقــد أنــه ال داعــي ملزيــد مــن الــكالم، فمــن أراد فهــم األمــر ســيقرأ هــذا الكتــاب. وهلــذا فــإن الذيــن يريــدون إبعــاد 

تركيــا عــن القــدس هــم الذيــن خيافــون مــن هــذا اإلرث.

Birkaç gün önce İsrail medyasında yer alan bir haber, bu yazının yazılmasını gerektirmiştir. Habere 
göre; İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün arasında Kudüs’ün geleceği konusunda yeni görüşmeler 
başlatılmıştır. Son yıllarda ortaya çıkan durum ve özellikle Muhammed b. Selman’ın başını çektiği 
İsrail ile Körfez ülkelerinin ilişkilerinin normalleştirilmesi siyaseti dikkate alındığında, bu haberin bir 
değeri yoktur. Ama aynı süreçte, meşruiyeti tartışmalı İsrail hükümetinin Trump’tan aldığı destek ile 
Batı Şeria’yı ilhak teşebbüsleri bu haberi anlamlı kılmaktadır. Zira Büyük İsrail’e giden yolda önce-
likle Filistin’in zihinlerden silinmesi gerekmektedir. Bunu İsrail tek başına yapamayacağından ortak-
lara ihtiyacı vardır. Bu yüzden İsrail, asıl hedefi için yanına ortaklar alıp Kudüs’ü perde yapmaktadır.
Kudüs’ün İsrail’in sözde başkenti ilan edilmesinden sonra Türkiye’nin aldığı inisiyatif, yukarıdaki 
amaca hizmet edenleri rahatsız etmiştir. Bu ülkeler kendi kamuoylarını kandırmak için her fırsatta, 
Türkiye’nin Filistin ve Kudüs politikalarını eleştirmektedirler. Bazı müptezellere medyada yaptırılan 
programlar ve sosyal medya sinekleriyle verilen mesajlarda; Türkiye’nin samimi olmadığı ve Filistin 
meselesini istismar ettiği ileri sürülmektedir. Böylece Türkiye’yi Kudüs meselesinden uzaklaştırıp, 
İsrail’in amaçlarına hizmet etmektedirler.
Yüz yıldır gündemde olan Kudüs meselesi bir taraftan bütün Müslümanların acısı ve ıstırabı iken 
diğer taraftan, tarihi Yahudi-Hristiyan çatışmasının en temel meselesidir. Hatta bu ikinci boyut 
Müslümanların Kudüs meselesinde siyaset geliştirmelerini, strateji üretmelerini geciktirmiştir. Bunun 
en önemli delili de Kudüs üzerindeki çalışmaların büyük çoğunluğunun Hristiyan ve Yahudiler tarafın-
dan yapılmış olmasıdır. Daha önceki bazı yazılarımda değindiğim araştırmalardaki sayısal fazlalık, 
Müslüman dünyasında üretilenler ile mukayese edilmeye bile imkan vermemektedir. Orta-Asya 
ve Uzak-Doğu Müslümanlarının neredeyse hiç gündemine girmeyen Kudüs, bazı Arap ülkelerinin 
üniversitelerinde de yasaklı konulardan birisidir.
Bu bağlamda son yıllarda, Türkiye’de yapılan araştırmalarda -asla tatmin etmeyen- bir artış olmuştur. 
Kudüs tarihinin ana kaynakları ama özellikle 400 yıllık Osmanlı döneminin bütün kaynakları Türki-
ye’de olmasına rağmen, araştırmalarımızın sınırlı olması elbette sorgulanması gereken bir husustur. 
Ancak eskiye göre daha nitelikli eserlerin ortaya çıkması da bir teselli kaynağıdır. Nitekim 2017’den 
itibaren üniversitelerde yapılan araştırmalarda hem sayı ve hem de nitelik bakımından kayda değer bir 
artış olmuştur.
Bu çalışmalardan biri de Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinden Alaattin Dolu tarafından 
doktora tezi olarak hazırlanan ve Şubat 2020’de basılan Osmanlı Kudüs’ü: Kent Kimliği, Nüfuz ve 
Meşruiyet (Küre Yayınları) başlıklı kitabıdır. Dolu, tamamen arşivlere ve özgün kaynaklara dayalı 
çalışmasında; Osmanlı Kudüs’ünün 1703-1789 yıllarına odaklanarak birçok yeni tespitlerde bulun-
muştur. Dört bölümden oluşan araştırmasıyla Dolu, bizi bu dönemi sadece Yahudi ve Hristiyan araştır-
macılardan okumaktan kurtarmıştır. Zira, Türkiye’de yapılan bir başka çalışma ile bazı Filistinlilerin 
yerel çalışmaları dışında, İslam dünyasında bu dönemi ele alan ciddi bir araştırma bulunmamaktadır. 
Bu açıdan daha şimdiden önemli bir boşluğu doldurmaya aday olan bu kitap, öncelikle Arapça ve diğer 
dillerde de yayımlanmayı hak etmektedir.
Bu kitap, dolaylı olarak, Türkiye’nin Kudüs meselesini hangi anlayıştan miras aldığını da ortaya koy-
maktadır. Asırların birikiminin sadece bir kesitini, üstelik sorunlu bir kesitini ustalıkla anlatan yazar; 
Kudüs’te formül arayanlara da birçok tarihi örnekler sunmaktadır. Kitapta sadece olumlu hadiseleri 
gösteren seçmeler yapılmamış, tam aksine bir Osmanlı kenti olarak yaşanan her şeye ayna tutularak ne 
derece bilimsel ve gerçekçi olduğu da ortaya konulmuştur. Mekân, toplumsal yapı, siyaset, ekonomi 
ve hukukuyla Osmanlı Kudüs’üne tutulan ayna; esasında bugünkü birçok probleme ve çözümüne de 
ışık tutmaktadır.
Bugün Müslümanlara yasaklı hale getirilen Kudüs şehrini kitaptan iki alıntı ile hatırlatalım.
“Gayrimüslimler kendi inançları doğrultusunda ibadetlerini yapma hürriyetine sahipti; aynı zamanda 
istedikleri mezhebe göre davranabiliyorlardı. Gayrimüslimlerin arasında büyük sorunlara neden olan, 
birbirlerinin mensuplarını ayartma girişimleri, özellikle Rum köylüleri üzerinde etkili olmuştur (s. 
255).”
Ortodokslar ile Katolik çekişmesini anlatan bu alıntıdan başka; Yahudilerin gece kandil yakarak yük-
sek sesle Tevrat okumalarının bazı Hristiyan ve Müslümanları rahatsız etmeleri konusunda da Alaattin 
Dolu şu tespitlerde bulunmuştur:
“Yahudi mahallelerinde gerçekleştirdikleri bu dua seremonileri ehl-i örfü rahatsız etmiş, Yahudiler de 
onların tacizlerini engellemek için divana gitmişti. Zimmî, statüsü kapsamındaki gayrimüslimlerin 
din hürriyetini engelleyen bu bireysel girişimler, padişah nezdinde de kabul görmemiş ve ehl-i örfün 
zulmünün engellenmesi için Kudüs kadısının meseleye çözüm getirmesi istenmişti (s. 255-256).”
Fazla söze hacet yoktur. Gerisi kitap okununca anlaşılacaktır. Türkiye’yi Kudüs’ten uzak tutmak ist-
eyenler işte bu mirastan korkanlardır.
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لقــد تغــريت املوازيــن متاًمــا يف ليبيــا مــع دخــول دخــول تركيــا بنــاء علــى طلــب مــن احلكومــة الشــرعية هنــاك وترجيــح 
الكفــة لصاحلهــا، وبنــاء علــى تغــري املوازيــن فــإن اجلميــع بــدأ بتغيــري حســاابته أيًضــا ممــا جعلنــا أمــام حتــركات 

دبلوماســية مكثفــة غــري مســبوقة.
لقــد زاد االهتمــام بشــكل كبــري للغايــة بفائــز الســّراج رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنيــة الــذي يعتــرب املمثــل الرمســي 
للحكومــة الشــرعية يف ليبيــا، زاد االهتمــام بــه بعــد أن تعــرض لشــبه عزلــة بســبب اخلســارة الســابقة. أمــا اآلن فقــد 

أصبــح املمثــل األهــم يف ليبيــا واجلميــع يريــد بنــاء قنــوات اتصــال معــه بــدًءا مــن روســيا.
أمــا أطــراف االنقــالب يف ليبيــا بينمــا راحــوا حنــو القاهــرة أمــاًل بعــد نفــاد ذخريهتــم، ليلتقطــوا صــورة مــع السيســي، 
فــإن اإلمــارات وروســيا والســعودية وفرنســا ســرعان مــا وجــدوا ألنفســهم مــكااًن يف هــذا اإلطــار. إال أن املوقــف 
الفرنســي يعتــرب مرفوًضــا ســواء ابلنســبة ألورواب وكذلــك للناتــو، حيــث كالمهــا قــد بــدأ بتقييــم ذلــك املوقــف علــى 

أنــه خــارج الســياق وال يلتــزم أبي أخالقيــات للتحالــف.
إن الــدول الكــربى األعضــاء حبلــف الناتــو مثــل الــوالايت املتحــدة وتركيــا وبريطانيــا وأملانيــا وإيطاليــا يقفــون يف صــف 
خمتلــف متاًمــا يف هــذه القضيــة، وإن الدعــم الرتكــي املســتمر للحكومــة الشــرعية يف ليبيــا، يتقــّدم حنــو أن يكــون 
ــا بعــد يــوم. وهــذا يشــري بــدوره إىل أن النجاحــات الــيت  ــا رمسيًّــا ســواء حللــف الناتــو أو االحتــاد األورويب يوًم موقًف
حققتهــا حكومــة الوفــاق بفضــل الدعــم الرتكــي يف ســاحة املعركــة، انتقلــت كذلــك إىل الســاحة السياســية الدوليــة.
لقــد جــرى اتصــال هاتفــي قبــل أمــس بــني الرئيــس أردوغــان والرئيــس األمريكــي ترامــب وركــز االتصــال مبجملــه 
حــول ليبيــا، ولقــد أكــد الطرفــان علــى الــرأي املشــرتك بينهمــا حيــال هــذه املســألة. لكــن ومــع ذلــك علينــا أن نتذكــر 
أن ترامــب ذاتــه قبــل ســتة أشــهر فقــط أجــرى اتصــااًل هاتفيًّــا مــع االنقــاليب حفــرت، حينمــا كان يتابــع مســار ســباق 
التــوازن علــى األرض. إال أن التقــارب القــوي الــذي حصــل بعــد ذلــك بــني حفــرت وروســيا رمبــا أعطــى انطباًعــا 
اكثــر ترجيًحــا لعــدم الوثــوق حبفــرت، إال أن الرؤيــة الرتكيــة الــيت اكتســبت قوهتــا ممــا أظهرتــه علــى األرض مدعومــة 

ابلنجاحــات الــيت حققتهــا، ابتــت اآلن ابلنســبة للــوالايت املتحــدة رؤيــة أكثــر قبــواًل.
لنعرتف أبن العالقات الدولية تتطور نوًعا ما بناء على القوة املوجودة على األرض.

هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى الفائزيــن يف امليــدان اخلاســرين علــى الطاولــة. ولذلــك فــإن وجــود إرادة سياســية 
تنقــل النجاحــات الــيت يف امليــدان إىل الطاولــة هــو أمــر مهــم للغايــة. ويف املقابــل يبــدو مألوفًــا ملــن خيســر يف امليــدان 
أن يبحــث عــن نوافــذ زائفــة مــن اخلطــاابت والدعــاايت ليحقــق مــن خالهلــا انتصــارات ومهيــة مــن خــالل إظهــار 
عكــس الوضــع هنــاك. وعلــى فــرض أهنــم حققــوا هــذا املكســب الواهــم فإنــه يبــدو يف أســوأ االحتمــاالت عبــارة عــن 

حماولــة تعزيــة للنفــس بعــد اهلزميــة، أو حماولــة اســتعراض أمــام الطــرف الغالــب وقهــر لــه وانتقــام منــه.
لقــد ازدادت اهلجمــات عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن قبــل حتالــف االنقالبيــني يف الشــرق الوســط، ضــد 
تركيــا وضــد أردوغــان بشــكل خــاص، بشــكل يتــالءم متاًمــا مــع اهلزميــة الــيت تعرضــوا هلــا يف ليبيــا. إن هتجماهتــم ضــد 
أردوغــان مــن خــالل الرســومات الكاريكاترييــة والفوتوشــوب، يتناســب بشــكل عكســي يف احلقيقــة مــع وضعهــم. 
ليــس مــن الصعــب إطالًقــا فهــم احلالــة النفســية الــيت ميــرون هبــا، ابلطبــع ال يوجــد هنــاك طــرف ميكــن أخــذه علــى 
حممــل اجلــد. ويف الواقــع كلمــا زاد هــذا النــوع مــن اهلجمــات عــرب مواقــع التواصــل، كلمــا فهمنــا طبيعــة أبعــاد اهلزميــة 

الــيت تعــرض هلــا حمــور الشــر هــذا.
إن تصريــح دار اإلفتــاء املصريــة الــذي وصــف فتــح إســطنبول أبنــه احتــالل عثمــاين، مــاذا حيمــل مــن فائــدة اي تُــرى 
يف هــذا التوقيــت؟ إن حالــة احلقــد الــيت اعرتهتــم بعــد تصــدر قضيــة إعــادة آاي صوفيــا مســجًدا علــى األجنــدة، 
وحتويــل ذلــك هلجــوم ضــد شــخص أردوغــان مباشــرة، جعلهــم يقعــون يف قضيــة فتــح إســطنبول الــيت ال جــدل حوهلــا 
بــني أحــد مــن املســلمني، وهــم بذلــك ابلتأكيــد مل يضــّروا تركيــا قيــد أمنلــة، إال أهنــم حولــوا دار اإلفتــاء املصريــة 

ملؤسســة ال اعتبــار هلــا يف نظــر املســلمني.
أعتقــد أنــه ابســتثناء قســم قليــل يف تركيــا مل يســمع أحــد هبــذا التصريــح ومل يعــر لــه ابلتــايل اهتماًمــا وال ردًّا، إال 
أننــا شــهدان ردات فعــل قويــة مــن مجيــع شــرائح العــامل اإلســالمي. علــى ســبيل املثــال، لقــد وصــف األمــني العــام 
ــه "وصمــة عــار" يف جبــني  لالحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني، علــي حمــي الديــن القــرة داغــي، ذلــك التصريــح أبن

دار اإلفتــاء املصريــة.
يف احلقيقــة مل يفلــت هــذا التــالؤم الالفــت مــن انتباهنــا؛ يف عــام 2013 الــذي شــهد انقــالب السيســي الدمــوي 
إثــر حركــة متــرد، شــهدت تركيــا أيًضــا حماولــة انقــالب "غيــزي ابرك"، وال شــك أنــه ســرعان مــا أصبــح واضًحــا أن 
كال احلدثــني مت إعدادمهــا يف املطبــخ ذاتــه. هنــاك أوجــه تشــابه عديــدة بــني احلدثــني ال ميكــن فهمهــا، إال أن إحــدى 

أكثــر الشــعارات اســتفزازية يف أحــداث "غيــزي ابرك" كانــت "لقــد بــدأ الظلــم عــام 1453”.
ولذلــك ال يبــدو مســتغراًب علــى اإلطــالق أن رجــال الديــن يف مصــر الذيــن وقفــوا بصــف االنقــالب ذلــك العــام 
أي 2013، يعرتضــون اليــوم علــى إعــادة آاي صوفيــا مســجًدا أبي طريقــة كانــت. إن حالــة االنفصــال القائمــة يف 
الشــرق األوســط منــذ وقــت طويــل، ليســت ســرًّا أهنــا تــدور مــا بــني االنقالبيــني وأولئــك الذيــن ميثلــون قيــم الشــعب، 

وجيــب التحــدث والكشــف عــن هــذا الســر الــذي يعلمــه اجلميــع.
مالحظــة: بعــد ردة الفعــل القويــة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي إثــر تصريــح دار اإلفتــاء املصريــة، تراجعــت 
الــدار خطــوة حنــو الــوراء ونشــرت بيــااًن قالــت فيــه؛ "مــا يتعلــق بفتــح القســطنطينية فهــو فتــح إســالمي عظيــم بشــر 
بــه النــيب صلــى هللا عليــه وســلم ومت علــى يــد الســلطان العثمــاين الصــويف العظيــم حممــد الفاتــح أمــا أردوغــان فــال 

صلــة لــه مبحمــد الفاتــح.".

Türkiye’nin Libya’da meşru hükümetin talebi üzerine ve onun lehine ağırlığını koymasıy-
la birlikte dengeler tamamen değişmiş durumda ancak bu denge değişimi aynı zamanda 
herkesin hesabını yeniden gözden geçirirken başvurduğu görülmemiş bir diplomatik trafik 
yoğunluğu oluşturuyor.
Şimdiye kadar meşru yönetimin temsilcisi olduğu halde kaybetmekte olduğu için giderek 
bir tecride maruz kalmakta olan UMH Başbakanı Serrac’a ilgi iyice arttı. Başta Rusya ol-
mak üzere herkesin tekrar temas kurmak istediği Libya’nın en önemli aktörü haline geldi.
Bu arada Kahire’de pirince giderken evdeki bulgurdan olan Libya’nın darbeci tarafları Sisi 
ile birlikte görüntü verirken, başta olmasalar da sonradan BAE, Rusya, Suudi Arabistan 
ve Fransa da o kadrajın içine kendilerini konumlandırdılar. Ancak hem Avrupa içinde hem 
NATO içinde Fransa’nın bu konumu yadırganıyor çünkü her ikisinde Fransa’nın bu konumu 
hiç bir ittifak etiğine uymayan bir başına buyrukluk olarak değerlendirilmeye başlanıyor.
NATO’nun en büyük üyeleri ABD, Türkiye, İngiltere, Almanya ve İtalya bu konuda tam 
tersi bir tutum içinde ve Türkiye’nin meşru hükümete vermekte öncülük ettiği destek gider-
ek hem NATO’nun hem de AB’nin resmi tutumu haline gelmeye doğru ilerliyor. Bu durum 
aslında Türkiye’nin desteğiyle UMH’nin sahada elde ettiği askeri başarıların uluslararası 
siyasal alana da başarılı bir biçimde taşınmasının da resmidir.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD başkanı Trump arasında ağırlıklı konusu Libya olan 
bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşmede de aradaki görüş birliği teyit edildi. Oysa hatır-
layayım, bundan sadece altı ay önce Trump sahadaki denge yarışının gidişatına göre darbeci 
General Hafter ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Muhtemelen o saatten sonra Hafter’in 
Rusya ile de olan yakınlığı onun güvenilmezliğine dair daha güçlü bir fikir de vermiş ol-
malı, ama her halükarda Türkiye’nin göstermiş olduğu ve sahada da desteğiyle, başarılarıyla 
kanıtlamış olduğu vizyon şu anda ABD için de daha fazla kabul gören bir vizyon.
Kabul edelim ki, uluslararası ilişkiler biraz da sahadaki gücünüze bağlı olarak gelişiyor.
Sahada kazananların masada kaybetmelerinin tarihte örneği çoktur. O yüzden sahadaki 
başarıları masaya taşıyacak güçlü bir siyasi irade çok önemlidir. Hele sahada kaybedenlerin 
söylem ve propaganda alanında mevhum alanlar açıp orada durumun aksini göstererek bir 
kazanım elde etmeye çalışmaları da aşina durumlardandır. Böylece bir kazanım elde edile-
mese bile en kötü ihtimalle bir teselli bulmaya çalışmaları veya kendilerini yenen taraftan 
söverek, kahrederek intikam almaya çalışmaları söz konusu olur.
Libya’da uğradıkları hezimetle orantılı olarak Ortadoğu’da yöntem ve yolları darbecilik 
olan ittifakın sosyal medyada Türkiye’ye, bilhassa Erdoğan’a yönelik saldırıları katlanarak 
artıyor. Karikatürlerle, fotoşoplarla Erdoğan’a yönelttikleri hakaretler, gerçekten durum-
larıyla çok ters orantılı. Nasıl bir psikoloji olduğunu aslında anlamak hiç de zor değil, cid-
diye alınacak bir tarafı da yok elbet. Hatta bu tarz yayınlar arttıkça artık bu şer ekseninin 
hezimetinin boyutları hakkında daha iyi fikir edinilebiliyor.
Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini “Osmanlı işgali” olarak nitelendiren açıkla-
ması, mesela, durduk yerde neyin ifadesiydi? Sadece son zamanlarda Türkiye’de açılan 
Ayasofya gündemini Erdoğan’a bağlayarak, ona olan hınç adına bütün İslam dünyasının 
tartışılmaz bir kabulü olan Fetih’e karşı kendini konumlandırmak, nihayetinde Türkiye’ye 
hiç bir zarar vermez ama Mısır Fetva Kurumu’nu İslam dünyası nezdinde tamamen itibarsız 
hale getirir.
Nitekim sanırım Türkiye’den çok az bir kesim dışında hiç kimse duymadı ve tepki de ver-
medi ama İslam dünyasının her kesiminden buna sert tepkiler geldi. Mesela
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, açıklamanın 
kurum için “utanç lekesi” olduğunu belirtti.
Ancak bu arada şu ilginç paralellik de dikkatlerimizden kaçmadı. Sisi’nin kanlı darbesini 
yaptığı 2013 tarihindeki Temerrud hareketiyle aynı tarihlerde Türkiye’de de bir Gezi darbe 
teşebbüsü yaşanıyordu. İkisinin aynı mutfakta pişirilmiş girişimler olduğu kısa sürede an-
laşıldı elbet. Hala başında Gezi yelleri esenlerin anlayamayacağı bir paralellik tabii. Ama 
Gezi’nin en kışkırtıcı sloganlarından birisi duvarlara yazılan “Zulüm 1453’te başladı” şek-
lindeydi.
Aynı tarihlerde Mısır’da kotarılan darbenin dini kadrolarının dahi bugün hangi vesileyle 
olursa olsun Ayasofya’nın camiye çevrilmesine böylece itiraz ediyor olmaları çok şaşırt-
mıyor. Aslında uzunca bir süredir Ortadoğu’daki ayrışma tam da darbecilerle halkın değer-
lerini temsil edenler arasında olduğu sır değil de, herkesin bildiği bu sırrın böylece ifşa 
olması gerekiyormuş.
NOT: Mısır Fetva Kurumu’nun açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine 
kurum geri adım atarak “Büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle 
gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Sultan Mehmet’le hiçbir 
bağının olmadığı” şeklinde bir açıklama yapmış.

Yasin Aktay

 “Zulüm 1453’te başladı” sloganını Kahire’den duymak... 
سماع شعار "بدأ الظلم عام 1453” من القاهرة

ياسين اكتاي

أكاديمي وكاتب

Yazar - Akademisyen



عنف الشرطة العنصرية ليس أمرا جديًدا يف الوالايت املتحدة، على العكس فهو أمر معتاد وعادي
ميكننــا القــول أبن القشــة الــي قصمــت ظهــر البعــر وفجــرت االحتجاجــات يف الــوالايت املتحــدة هــي حادثــة القبــض علــى األســود جــورج 
فلويــد يف 25 مايــو/ أاير بســبب عملــة مزيفــة بقيمــة 20 دوالرًا مث قتلــه مــن قبــل الشــرطة بقطــع نفســه علــى الرغــم مــن أنــه كان مثبتــا 
ومقيــدا علــى األرض. لكــن مــن الواضــح أن هنــاك أســباب أخــرى كثــرة تتجــاوز مثــل هــذا الســبب ومثــل هــذه احلادثــة البســيطة، فاألمــر 

أعقــد مــن ذلــك.
مــن املؤكــد أن هنــاك تعليــم وتلقــن أيديولوجــي داخــل مؤســة قــوة الشــرطة األمريكيــة، وهــذا التعليــم يغــذي امليــول العنصريــة - خاصــة يف قســم 
الشــرطة. ووفًقــا ألحــد اآلراء فــإن الســبب يف ذلــك هــو إنشــاء مؤسســة الشــرطة– حينمــا تشــكلت- بغــرض احلفــاظ علــى النظــام الــذي 

كان فيــه الســود مــن الدرجــة الثانيــة. يعــي هكــذا هــي عقيــدة التأســيس للمؤسســة.
الســبب اآلخــر هــو أن الســود حيتلــون موقعــا متقدمــا يف إحصــاءات اجلرميــة يف البــالد. وابلنظــر إىل أن العنصريــة مت تعريفهــا علــى أهنــا جرميــة 
احتادية على املستوى الفيدرايل وابلنظر إىل أن السود يتمتعون بنفس احلقوق "على الورق" )حيث أن السود مل يكن إبمكاهنم التصويت 
يف العديــد مــن والايت الــوالايت املتحــدة حــى عــام 1960 ، عندمــا كان كينيــدي رئيًســا(، فإنــه وابلنظــر إىل الســابق فــإن الســؤال حــول 
مــا إذا كان الســود يتقدمــون يف معــدالت اجلرميــة ســيجد اإلجابــة، ســواء كان ارتفــاع اجلرميــة يغــذي التحيــز العنصــري؟ أو كان هــذا االرتفــاع 
نتيجــة للعنصريــة والتحيــز العنصــري، أي أننــا ســنعرف الســؤال عــن ارتفــاع نســبة اجلرميــة يف أوســاط الســود بعــد اإلجابــة عــن ســؤال: هــل 

ارتفــاع معــدل اجلرميــة ســببه العنصريــة أم أن العنصريــة ســبب يف ارتفــاع  نســبة اجلرائــم.
ميكنكــم مشــاهدة عــدد ال حيصــى مــن مقاطــع الفيديــو حــول الطريقــة الــي يتعامــل هبــا "الفيدراليــون امللعونــون" مــع املواطنــن يف أي حالــة 
معينــة. ال ميكنكــم مشــاهدة شــخص أبيــض مت قتلــه أو حتييــده بواســطة املســدس بعــد أن مت تقييــد يديــه مــن اخللــف علــى األرض، ولكــن 

يف حالــة الســود فــإن األمــر قــد ال يُطلــب مــن الشــرطة حــى جمــرد الســؤال أو حماســبة اجلــاين.
يف واقــع األمــر، لقــد تــويف قبــل 6-5 أشــهر إريــك غارنــر، الــذي كان أيًضــا رجــاًل أســوًدا، أثنــاء القبــض عليــه مــن قبــل الشــرطة. وقــد كانــت 

كلماتــه األخــرة "ال أســتطيع التنفــس".
لقــد أصبــح الركــض يف الشــارع لرجــل أســود يف الــوالايت املتحــدة تصرفــا خطــرا يســتوجب احلــذر. إذا كنــت أســوًدا وتركــض فأنــت يف العــادة 
مشــتبه بــه. إذا كنــت تضــع ســدادات أذن )مساعــات( يف أذنــك وابلتــايل مل تســمع حتذيــر الشــرطة ابلتوقــف، فإنــه مــن املمكــن أن تقتــل علــى 
الفــور. وهلــذه األســباب فقــد قتــل أمحــد أربــري، الــذي كان يركــض يف الشــارع ، بســبب االعتقــاد أبنــه قــام ابلســرقة. إذ متــت مطاردتــه وقتلــه 

مــن قبــل أب وابنــه. ابلطبــع كان أســود أيضــا.
املسألة ليست فقط قتل السود أثناء االحتجاز، فحى األطفال السود لديهم معدل وفيات أعلى حى يف إحصاءات املواليد.

غالبيــة األمريكيــن الذيــن ال يســتطيعون احلصــول علــى رعايــة صحيــة ألهنــم ال ميتلكــون أتمينــا صحيــا هــم مــن الســود. وهلــذا الســبب فقــد 
كان عــدد املتوفــن بســبب وابء كــوروان مــن الســود أكثــر مــن البيــض.

حــى حينمــا كان يف الــوالايت املتحــدة رؤســاء ســود، مل تســتطع الــوالايت املتحــدة تفكيــك هــذه الفاشــية العنصريــة املتغلغلــة يف النظــام 
والتخلــص منهــا.

 مــع شــديد األســف فــإن هــذا الغضــب الــذي حيــول أكثــر مــن 40 واليــة إىل حمرقــة، ودمــر وأحــرق، لــن جيعــل الســود يشــعرون لألســف 
أبمــان أكثــر يف أمريــكا.

ليــس هنــاك مــا يضمــن عــدم ظهــور حركــة كــو كلوكــس كالن جديــدة Ku Klux Klan  يف أوســاط األمريكيــن الذيــن حيمــون أحيائهــم 
أبســلحتهم الشــخصية اليــوم، مــع األخــذ يف عــن االعتبــار أن أكثــر شــيء مت بيعــه بعــد ورق التواليــت يف أمريــكا يف األايم األوىل لــوابء 

كــوروان كان الســالح .
وال ميكننا معرفة األلعاب الي ستلعبها أمريكا العميقة، وال سيما بعد تصنيف منظمة أنفيتا  Anfita كمنظمة إرهابية.

الغضــب األســود الــذي يُقــال أنــه اســتفحل مــن أجــل إزاحــة ترمــب ال يوجــد هنــاك ضمانــة يف أنــه لــن يفيــد ترامــب وال ضمانــة يف أن هــذا 
الغضــب لــن جيعــل أمريــكا بلــدا غــر صــاحل للعيــش متاًمــا، وذلــك ابلنســبة للســود واملهاجريــن واملســلمن. ال نــدري فليــس هنــاك ضمانــة 

لعــدم حــدوث ذلــك.
يشبه ختريبا واحدا

هنــاك أيًضــا مــن يقومــون ابملقارنــة واحلديــث عــن تشــابه بــن احتجاجــات حديقــة غــزي يف تركيــا وبــن األحــداث احلاليــة يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة. نعــم ، لقــد متــادى بعــض اللصــوص يف أحــداث غــزي إىل حــد يســتحقون التدخــل الشــديد مــن قبــل األمــن.

وقــد كان هنــاك أيًضــا أولئــك الذيــن حيلمــون إبســقاط أردوغــان عــرب أحــداث واحتجاجــات غــزي، متاًمــا كمــا أيمــل البعــض اآلن أن تضــر 
هــذه األفعــال ترامــب.

ال تنســوا أنــه كان هنــاك العديــد مــن املنظمــات اإلرهابيــة يف أحــداث غــزي ، وليــس منظمــة واحــدة فقــط.  فقــد كان يقــف خلفهــم مدللــون 
ذوو امتيــازات.

لقــد تعــرض "ســود تركيــا" وهــن احملجبــات تعرضــن للكثــر مــن تلــك اإلهــاانت يف تلــك املرحلــة. أغــى وأرقــى أحيــاء إســطنبول دعمــت 
احتجاجــات وأحــداث غــزي، أي أنــه مل يكــن حــراكا قائًمــا علــى الغضــب احملــق لفئــات جمتمعيــة حمرومــة ومضطهــدة.

وحلســن احلــظ فقــد كانــت تركيــا قــادرة علــى تفــادي اهلجمــات القادمــة يف مثــل كل تلــك األايم والتقــدم، وذلــك بفضــل عقالنيــة تركيــا 
وحســها العــام علــى الرغــم مــن النــزول مــن مــكان واحــد حملاولــة إقصــاء وســحقا ألغلبيــة الصامتــة الــي مت ســحقها لعقــود.

Irkçı polis şiddeti ABD’de yeni değil. Hatta sıradan.
Siyahi George Floyd’un 25 Mayıs'ta 20 dolarlık sahte bir fatura yüzünden gözaltına alınması ve son-
rasında hareketsiz şekilde yere sabitlendiği halde polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi, 
bardağı taşıran son damla oldu da diyebiliriz. Ancak bu kadar basitçe kurulabilecek bir nedenselliği aşan 
durumlar da var belli ki.
Şu kesin gibi; ABD polis teşkilatında, -özellikle polis teşkilatında- ırkçı eğilimleri besleyen bir eğitim ve 
ideolojik endoktrinasyon var. Bir görüşe göre bunun sebebi teşkilatın siyahilerin ikinci sınıf olduğu bir 
düzeni koruyabilmek üzere teşkil edilmiş olması. Yani kuruluş doktrininde bu var.
Cari sebep ise suç istatistiklerinde siyahların önde olması. Irkçılığın federal düzeyde suç olarak tanım-
lanmasının ve siyahların beyazlarla ‘kağıt üstünde’ aynı haklara sahip olmasının (Kennedy'nin başkan 
olduğu 1960'ta ABD’nin pek çok eyaletinde siyahlar oy kullanamıyordu) üzerinden daha yarım yüzyıl 
geçtiği düşünülürse suç oranlarındaki yüksekliğin mi ırkçı önyargıyı beslediği yoksa ırkçılığın sonucu 
olarak mı suç oranlarında siyahların önde olduğu sorusu da cevabını bulacaktır.
“Lanet olası Federaller”in herhangi bir durumda vatandaşını derdest etme biçimiyle ilgili sayısız video 
izleyebilirsiniz. Ters kelepçelendikten sonra silahla “etkisiz hale getirilen” bir beyaz göremezsiniz ama 
siyahlar söz konusu olduğunda polise bunun hesabı dahi sorulmayabilir.
Nitekim 5-6 ay önce yine bir siyahi olan Eric Garner, aynı şekilde polis tarafından tutuklandığı sırada 
hayatını kaybetti. Onun son sözleri de “Nefes alamıyorum”du.
ABD’de bir siyahi için sokakta koşmak riskli bir eylem haline gelmiş durumda. Siyahsanız ve koşuy-
orsanız olağan şüphelisiniz. Kulağınızda kulaklık varsa şayet polisin dur ihtarını duymayıp oracıkta 
öldürülebilirsiniz. Nitekim sokakta koşan Ahmaud Arbery, hırsızlık yaptığı düşünülerek bir baba ve oğlu 
tarafından kovalanarak öldürüldü; tabii ki o da siyahtı.
Sadece gözaltında öldürülen siyahlar değil mesele, doğum istatistiklerinde bile siyah bebeklerin ölüm 
oranı daha yüksek.
Sigortasız olduğu için sağlık hizmeti alamayan Amerikalıların çoğunluğu siyah. Bu yüzden Kovid 19 
salgınında beyazlardan çok siyahlar öldü.
ABD, siyah bir başkanları varken bile, sistemin iliklerine işlemiş olan bu ırkçı faşizmi söküp atamadı.
Bugün 40’tan fazla eyaleti yangın yerine çeviren, yakıp yıkan, yağmalayan bu öfke, ne yazık ki si-
yahların kendilerini Amerika’da daha güvende hissetmelerini sağlamayacak.
Salgının ilk günlerinde tuvalet kağıdından sonra en çok satılan şeyin silah olduğu düşünülürse bugün 
mahallelerini şahsi silahlarıyla koruma altına alan Amerikalılar arasından yeni Ku Klux Klan çıkmaya-
cağının garantisi yok.
Anfita denilen örgüt de hazır terör örgütü ilan edilmişken derin Amerika’nın ne oyunlar oynayacağını 
bilemeyiz.
Trump gitsin diye provoke edildiği söylenen siyah öfkenin Trump’a yaramayacağının ve Amerika’yı, 
siyahlar, göçmenler ve Müslümanlar için iyice yaşanmaz hale getirmeyeceğinin de...
BİR TEK VANDALİZM BENZİYOR
Bizdeki Gezi eylemleri ile ABD’deki olaylar arasında benzerlik kuranlar da var; evet yakıp yıkmak 
konusunda Gezi’deki çapulcular da sert müdahaleyi hak edecek kadar ileri gitti.
Eylemlerin Trump’a zarar vermesini umanlar gibi, Gezi kalkışması ile Erdoğan’ı devireceğini hayal 
edenler de vardı.
Ama unutmayın Gezi’de bir değil bir kaç terör örgütü birden vardı. Arkalarında ise imtiyazlı şımarıklar...
Türkiye’nin zencileri olan başörtülüler hakaret çokça gördü o süreçte. İstanbul’un en zengin ve elit 
muhitleri Gezi’ye destek verdi. Dezavantajlı sosyolojinin haklı öfkesi üzerine oturan bir eylem değildi 
yanı.
Ve neyse ki Türkiye’nin on yıllarca ezilmiş olmasına rağmen yerden tek kaldırım taşı sökmeye yelt-
enmeyen sessiz çoğunluğunun makuliyeti ve sağ duyusu sayesinde Türkiye o günleri ve peş sıra gelen 
bütün saldırıları atlatabildi.

2020/06/15YIL 5 - SAYI    106 السنة الخامسة ــ العدد

هل المظلومين يحرقون الواليات المتحدة ، أم ماذا؟

حليمة كوكتشه
Halime KÖKCE

ABD'yi mazlumlar mı yakıyor, yoksa…

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar


