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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl boyunca müze olarak kaldıktan sonra 
Ayasofya’yı camisini yeniden açma kararından iki hafta sonra Ayasofya Cami-i Kebiri Şerif’te 
ilk Cuma namazına katıldı. Resmi rakamlara göre Ayasofya camisinde 50 bin kişi namazı eda 
ettiğini ve bunun önemli bir sayıyı temsil ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Cami-i Kebiri Şerif’teki ilk Cuma 
hutbesini okudu. Caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle, açılış gününde 
müminleri bir araya getiren tarihi bir gün olduğunu ve kubbelerinin tekbirlerle, 
dualarla ve tezahüratlarla çınladığını göstermektedir.

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş, 
Fatih Sultan Mehmet’in kılıcıyla 
minbere çıktı ve şunları söyledi: 
Ayasofya'nın ibadete yeniden 
açılması, Mescidi Aksa ve mahzun, 
ezilen ve üzgün coğrafyaların 
camileri için bir umut ışığı olmuştur. 

Türkiye Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya Camii'nin resmiyle basılan madeni para 
çıkardıklarını ilan ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayasofya Camii için 
posta pulu bastırdıklarını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ayasofya Camii'nin 
müzeye dönüştürülmesinden 86 yıl 
sonra ibadete açılmasıyla Tarihte yeni 
bir sayfanın başladığını ve aynı zamanda 
Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde yeni bir 
evre olduğunu söyledi.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف أول صــاة مجعــة يف مســجد آاي صوفيــا الكبــر، وذلــك بعــد أســبوعني 
علــى قــرار إعــادة افتتاحــه مســجداً بعــد أن ظــّل كمتحــف ملــدة 86 عامــاً، وأوضــح أنــه حبســب األرقــام الرمسيــة، قــام بتأديــة 

الصــاة يف مســجد آاي صوفيــا 350 ألــف شــخص، وهــذا ميثــل رقمــاً هامــاً.

خصصت رائســة الشــؤون الدينية الرتكية، أول خطبة مجعة داخل مســجد آاي صوفيا الكبر الشــريف، 
ركزت فيها على مناســبة افتتاح املســجد للعبادة من جديد، مشــرة إىل أن يوم افتتاحه هو يوم اترخيي 

جيمــع املؤمنــني واملوحديــن، وهتتــز فيــه قبابــه ابلتكبــر والصلــوات والتهليل.

صعــد رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكيــة علــي 
الســلطان  بســيف  ممســكاً  املنــر،  أرابش 
وقــال:  اجلمعــة،  وخطــب  الفاتــح  حممــد 
بصيــص  للعبــادة  صوفيــا  آاي  فتــح  إعــادة 
احلزينــة  األرض  مســاجد  جلميــع  أمــل 
واملظلومــة ويف مقدمتهــا املســجد األقصــى.

أعلــن وزيــر املاليــة الرتكــي بــراءات ألبــرق، عــن إصــدار عملــة معدنيــة مطبــوع عليهــا صــورة ملســجد آاي صوفيــا، 
كمــا أعلــن وزيــر النقــل والبــى التحتيــة الرتكــي، عــادل كارا إمساعيــل أوغلــو، عــن إصــدار طوابــع بريديــة خاصــة 

مبســجد آاي صوفيــا الكبــر.

أعــرب وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو 
عــن ســعادته بفتــح مســجد آاي صوفيــا الكبــر، وقــال 
فتــح  مــع  اُســتهلت  التاريــخ  إن صفحــة جديــدة يف 
مســجد آاي صوفيــا للعبــادة بعــد 86 عامــاً مــن حتويلــه 
إىل متحــف وميثــل يف الوقــت ذاتــه صفحــة جديــدة يف 

اتريــخ اســتقال تركيــا.

أول خطبة جمعة بمسجد آيا صوفيا: يوم تاريخي اجتمع فيه المؤمنون الموحدونالرئيس التركي: آيا صوفيا... دع الرياح تهب في قبتك، منذ األزل حريتك، أنت لنا ونحن لك.

رئيس الشؤون الدينية التركي: اليوم انتهى الجرح العميق والحسرة في قلوب شعبنا

إصدار عملة معدنية  وطوابع بريدية خاصة بمسجد آيا صوفيا

وزير الخارجية التركي: بفتح "آيا صوفيا" نستهل صفحة جديدة في التاريخ

Türkiye Cumhurbaşkanı:  "Ey Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin 
Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" ifadelerini kullandı

Ayasofya Camiinde ilk Cuma Hutbesi: Muvahhit 
Müminlerin Buluştuğu Tarihi Bir Gün

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı:  Bugün Halkımızın Kalbindeki Derin Yara ve 
Hüzün Sona Ermiştir 

Ayasofya Camii Sikkeleri ve Posta Pulları Verilmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı: Ayasofya’yı Açmakla Tarihte Yeni Bir Sayfa Açtık

Somali Âlimler Konseyi de dâhil olmak üzere Arap ve İslam dünyasında binlerce 
Müslüman, Ayasofya Camii Kebiri Şerif’te   ilk Cuma namazını ede etmenin sevincini 
yaşadılar. Ayasofya Camiinin ibadete açılmasına verdiği desteği ifade eden ve Filistin 
Âlimler Birliği başkanı, Ayasofya Camiinde ilk Cuma namazının sahnesini "Allah’ın 
dinini seven ve her Müslüman için büyük bir sevinç günü" olarak nitelendirerek bu 
karara karşı çıkan bazı Arap ve Müslüman muhalif sesleri kınadı. 

عــّر اآلالف مــن املســلمني يف العاملــني العــريب واإلســامي، عــن فرحتهــم إبقامــة أول صــاة مجعــة يف مســجد آاي صوفيــا الكبــر، منهــم جملــس علمــاء 
الصومــال، الــذي عــر عــن دعمــه الفتتــاح مســجد "آاي صوفيــا" للعبــادة، كذلــك وصــف رئيــس "رابطــة علمــاء فلســطني، مشــهد أول صــاة مجعــة يف 

مســجد "آاي صوفيــا" بـ"يــوم الفــرح الكبــر لــكل مســلم حمــب لديــن هللا، واســتنكرمعارضة بعــض األصــوات العربيــة واملســلمة هلــذا القــرار.

الفرحة تعم العالم اإلسالمي إثر أداء أول صالة في مسجد آيا صوفيا الكبير
Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namaz Kılındıktan Sonra 

İslam Dünyası Sevince Boğuldu
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocuklar ve Silahlı 
Çatışma" konulu 2019 yıllık raporunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 
sundu ve Suriye'yi çocukların durumu, devam eden ihlaller, katliamlar ve 
saldırılar ve insani ihtiyaçlara erişimin engellenmesi açısından dünyanın en kötü 
ülkesi olarak nitelendirdi.

BM'nin Suriye elçisi Gere Biderson, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye dosyasıyla ilgili bir 
brifing verdi ve Anayasa Komitesi ile ilgili Suriye komisyonlarıyla 24 Ağustos'ta Cenevre'de 
bir toplantı yapmak için program yaptığını söyledi. 

Bombalı araçlar, motosiklet ve bibi tuzaklarıyla muhaliflerin kontrolü altında bulunan 
Halep kırsalında yaşayan Suriyelileri sürekli hedef alıyor. Saldırlar, şehirlere ve kasabalara 
isabet ederek kayıplara ve yaralanmalara neden olan bombalar, yaklaşık olarak haftada 
bir saldırı düzenleniyor. Bu trajedinin acil olarak durdurulması gerekiyor. 

Koronavirüs, Suriye'nin kuzeyinde, İdlib ve Halep'in kırsalına girdi ve dört milyon yerinden edilmiş 
vatandaşı barındıran bir bölge alarma geçti. Bu yerleşim alanlarında nüfus yoğunluğu olması ve 
imkânların yetersiz olması insani bir felaketi önlemek için acil önlemler almayı gerektirmektedir.

قــدم األمــني العــام لألمــم املتحــدة )أنطونيــو غوتريــش( تقريــره الســنوي عــن "األطفــال والنــزاع املســلح" لعــام 2019 
إىل جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، وصنــف ســوراي كأســوأ بلــد يف العــامل مــن حيــث وضــع األطفــال واالنتهــاكات 

املســتمرة والقتــل واهلجمــات علــى املــدارس، ومــن حيــث االعتقــاالت واحلرمــان مــن وصــول املســاعدات اإلنســانية.

قــدم املبعــوث األممــي إىل ســورية، )جــر بيدرســون(، إحاطــة يف جملــس األمــن الــدويل، حــول امللــف الســوري، وقــال 
فيهــا أنــه توصــل مــع األطــراف الســورية املعنيــة ابللجنــة الدســتورية إىل عقــد اجتمــاع يف جنيــف، يف 24 أغســطس/ 

آب القــادم.

ســيارة مفخخة، عبوة انســفة، انفجار دراجة، تســببت بوقوع حوادث اعتاد الســوريون القاطنون يف أرايف حلب 
الــي تســيطر عليهــا املعارضــة، مساعهــا والتعايــش معهــا، إذ ال يــكاد خيلــو أســبوع دون وقــوع تفجــرات تضــرب مــدن 

وبلــدات املنطقــة، موقعــة عشــرات الضحــااي واجلرحــى، وهــذا مــا يتطلــب معاجلــة عاجلــة هلــذه املأســاة.

فروس “كوروان” دخل إىل الشــمال الســوري وإدلب وأرايف حلب املتصلة هبا، وهو ما يدق انقوس اخلطٍر يف منطقٍة 
تــؤوي أربعــة مايــني مواطــن مهجــر، الختــاذ إجــراءات عاجلــة ملنــع حصــول كارثــة إنســانية يف مناطــق تشــهد اكتظاظــاً 

ســكانياً وإمكانيــات بســيطة. 

األمين العام لألمم المتحدة : سوريا هي من بين أسوأ الدول في العالم  إحاطة لبيدرسون في مجلس األمن.. فتح ملفي اللجنة الدستورية والمعتقلين 

اء خرق وقف إطالق النار من قوات نظام األسد
ّ
 تواجه المنظومة الطبية بزيادة اإلصابات الكورونا في الشمال السوريسقوط جرحى بين صفوف المدنيين جر

ٌ
تحديات

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri: Suriye Dünyanın En 
Kötü Yönetilen Ülkeleri Arasında

Güvenlik Konseyi'nde Biderson: Anayasa Komitesi ve 
Tutukluların Dosyaları Yeniden Açılması

Halep Kırsalı Her Hafta Bombalı Araç Saldırılarına Maruz Kalıyor

Esad Rejim Güçleri Ateşkesin İhlali Sonucu Siviller YaralandıSuriye'nin Kuzeyinde Koronaya Karşı Mücadelede Tıbbi 
Sistemin Karşılaştığı Zorluklar

Esad rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Cebel El-Zaviye’ye roketatar ve top mermileriyle 
tekrar saldırarak sivillerin can kaybına ve büyük maddi zararlara neden oldu.

Demografik değişim, 2011 devriminin başlamasında sonra İranlıların vatandaşlığa geçmesi ve 
mülkiyeti amacıyla Şam'ın Meyadin ve Yarmuk ilçelerinde mülkiyet almalarıyla başladı.  Cenevre 
Konvansiyonlarına göre savaş suçu ve insanlığa karşı bir hak ihlalidir. Rejimin tasarladığı Yarmuk 
kampı için yeni organizasyon planı, rejim sistematik imha suçları işledikten ve sakinlerinin zorla 
yerinden edilmesinden sonra kampın demografik kimliğini değiştirmeyi amaçlamaktadır.

واصلــت قــوات نظــام األســد اســتهداف جبــل الزاويــة يف ريــف إدلــب اجلنــويب برامجــات الصواريــخ وقصــف متكــرر ابلقذائــف الصاروخيّــة واملدفعيــة، 
ممــا أدى إىل إحــداث دمــار كبــر يف ممتلــكات املدنيــني وســقوط جرحــى بــني صفــوف املدنيــني.

بــدأ التغيــر الدميغــرايف يف منطقــي امليــدان والرمــوك يف دمشــق هبــدف متليكهمــا لإليرانيــني الذيــن مت جتنيســهم مــن منــذ بــدء الثــورة 
2011، وهــي جرميــة حــرب وجرميــة ضــد اإلنســانية مبوجــب اتفاقيــات جنيــف ألن املخطــط التنظيمــي اجلديــد ملخيــم الرمــوك يســعى 

إىل تغيــر اهلويــة الدميغرافيــة للمخيــم، بعــد ارتــكاب النظــام جلرائــم تدمــر ممنهــج، وهتجــر قســري حبــق ســكانه.

بدأ النظام السوري بالتغيير الديمغرافي في الميدان واليرموك في دمشق

Suriye Rejimi  Şam’a Bağlı Meyadin ve Yarmuk'ta Demografik Bir Değişim Başlattı
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Türkiye’den ayrılmamın birinci yılı olmasına rağmen özlem ve hasretiyle hâlâ yanıyorum.
2010 yılının Şubat ayında, Suriye-Türkiye yakınlık buluşması etkinliğiyle Arap Gözüyle Türk 
Edebiyatı Seminerine katılmak üzere Türkiye’nin Şanlıurfa iline edebiyatçı ve yazarlardan 
oluşan bir heyetle gelmiştik. Seminerin bitmesinin ardından 2010 yılı Nisan ayında ise Türk 
yazar ve edebiyatçıları Suriye’nin Rakka iline Türk Edebiyatçıların Gözünde Arap Edebiyat 
Konferansına davet ettik.
2013 yılının sonunda ise Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmiştim. Türkiye’de altı yıldan fazla 
ikamet ettim. Türkiye’de kaldığım zaman zarfında değişik şehirlerde kaldım. Birçok değerli 
Türk kardeşlerimle tanışma fırsatı buldum ve en sonunda bana sevgili olan Gaziantep şehrine 
yerleştim. 
2015 yılında Minber El-Şam dernek başkanı Sayın Camal Mustafa’yla tanıştıktan sonra 
beni Bülbülzade Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay 
Aldemir ile tanıştırdı. Turgay beyle birçok oturum düzenledik.  Oturumumuzun ana konuları 
hep Suriyelilerin ve Türkiyelilerin yakınlaşması için ne gibi faaliyet yapılması üzerine oldu.  
Aynı zamanda bu çalışmanın niteliği ve önemi de tartışma konusu oldu. Bu oturumların 
sonunda Suriyelilerin ve Türkiyelilerin arasında iletişim sağlayacak Türkçe, Arapça ve 
Kürtçe olarak yayınlanacak kültürel, edebi ve entelektüel bir gazete çıkarma düşüncesi 
ortaya çıkmıştı. Turgay bey, gazetenin yayınlanması için gerekli desteği bize sağlayayarak, 
İşrak Gazetesi’nin ilk sayısını 01-12-2015'de yayımladı.
Fransa'ya taşınmama rağmen İşrak gazetesinde çalışmalarıma devam ediyorum. İşrak,  
onlarca deneyimli Arap, Suriyeli ve Türk yazarı gazeteye kazandırmayı başarmıştır. İşrak 
gazetesinin geniş takipçi kitlesi bulunmaktadır. İşrak,  Suriyeliler ve Türkler arasındaki 
kardeşlik ilişkilerine odaklanmıştır. İki kardeş halk arasındaki nefreti ve kini azaltmak, 
kardeşliği, sevgiyi ve merhameti artırmak için çalışmalar gerçekleşmiştir. İki komşu halk 
arasındaki kardeşliğin, sevginin ve birleştirici faktörlerin ayrılık faktörlerinden daha çok 
olduğu çalışmalarımız neticesinde ortaya çıktı. 
İkinci vatanım olan Türkiye'yi ve sevgi dolu ailem Bülbülzade’yi bırakmak zorunda olduğum 
için ayrılığın acısını hala çekiyorum.  Suriye'den ayrıldığım anda duyduğum ayrılık acısını 
hissetmekteyim.  Anavatanım Suriye’den uzak kalmanın uzun süreceğini düşünmemiştim. 
Gurbetimizin uzun süreceğini bilmiyorduk. Anavatanımıza geri dönebilir miyiz, yoksa 
Beşar'ın çöküşünü ve Suriye'nin kurtuluşunu kutlamaksızın yabancı olarak mı öleceğiz?  
Bilmiyorum!..
Türkiye'den ve Bülbülzade ailesinden ayrıldığımdan dolayı hüznünü yaşadığım Fransa'dan 
İşrak gazetesine yazdığım yazıların kalıcı bir eser olacağına eminim.  Bu yüzden hüznüm 
azalıyor. Sevgi dolu, ruha serinlik veren İşrak gazetesini Avrupa ülkelerine dağıtımını 
sağlamak, Türk ve Suriyeli halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk ruhunu dünyaya tanıtmak 
bana mutluluk vermektedir.
İşrak Gazetesi’nin Türkiye'den yayımlanacak şekilde Fransa’dan tüm Avrupa ülkelerine 
yayın yapması için resmi ve yasal ön çalışmaları başlattım. Benim hayalim İşrak 
Gazetesi’nin uluslararası bir gazete haline gelmesidir.  Bu hayali gerçekleştirmenin arzusuyla 
yaşamaktayım. 
Türkiye'den ayrılalı bir yıl olmasına rağmen hala sevgiyle Türkiye’yi soluyorum. Şehirlerini, 
sokaklarını, iyi insanlarını özlüyorum. Hayatta olduğum sürece Türk halkına sadık kalacağız. 
Gelecek nesillerimize bu sevgiyi ve sadakati de miras olarak bırakacağız. 
İşrak, iki halk arasındaki kardeşliği güçlendirecek köprü bir olmaya  ve yaratıcı Arap, Kürt ve 
Türk yazarları bir araya getiren özgür bir platform olmaya devam edecektir. 
Benimle vedalaşırken düşünür Turgay Aldemir’in bana söylediklerini asla unutmayacağım: 
“Kalpler için sınır, duygular arasında mesafe olamaz.  Biz, aynı hedeflere hizmet etmekteyiz, 
yolumuz birdir. Vicdanınızın sizi her yerde iyi işler yapmaya yönlendireceğine inanıyorum. 
Sizinle bir araya geldiğimiz, birlikte çalıştığımız için mutluyum.  Coğrafya bizim birbirimizle 
kurduğumuz kardeşlik üzerine etki yapamaz. Nereye giderseniz gidin, biz kardeş olarak 
kalacağız. Gazetemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminim.

عام مضى على رحيلنا من تركيا، واحلنني مازال متقدًا، عام على الفراق ما أطوله.
يف شباط 2010 جئنا ضمن وفد أديب إىل مدينة أورفا الرتكية للمشاركة يف مؤمتر التقارب السوري الرتكي 
)األدب الرتكي بعيون عربية(، وقمنا بنهاية اللقاء بتوجيه الدعوة لألدابء والكتاب األتراك حلضور مؤمتر 

)األدب العريب بعيون تركية( يف نيسان يف مدينيت الرقة.
ويف هناية عام 2013 جلأت إىل تركيا، وقضيت فيها ست من السنوات تنقلت خالهلا يف عدد من املدن 
الرتكية وتعرفت على عدد كبري من املسؤولني واألخوة األتراك، واستقر يب األمر يف مدينيت احملببة )غازي 

عنتاب(. 
عام 2015 عرفين السيد )مجال مصطفى( رئيس منرب الشام على املفكر الرتكي )تورغاي ألدميري( رئيس 
يف  االستمرار  أمهية  مناقشة  مت  عديدة  لقاءات  وخالل  األانضول،  منرب  ومنظمة  زادة  بلبل  إدارة  جملس 
العمل على التقارب السوري الرتكي وتفعيله، وقدمت خالهلا فكرة أتسيس جملة ثقافية أدبية فكرية تعىن 
ابلشأن السوري الرتكيوتصدر بثالث لغات )الرتكية والعربيةوالكردية(، وقدم األستاذ تورغاي دعمه الالزم 

إلصدارها وكلفين برائسة حتريرها وصدر العدد األول من صحيفة إشراق يف 2015/12/1
انتقايل للسكن يف فرنسا، جنحت يف مجع  رغم  خالل عملي يف صحيفة إشراق والذي ال يزال مستمراً 
العشرات من األدابء والكتاب املبدعني العرب والسوريني واألتراك عرب صفحاهتا، وكان إلشراق حضورها 
السوريني واألتراك، وعملنا على ختفيف  بني  األخوية  العالقات  فيها على  املتابعني، ركزت  لدى  الواسع 
الكراهية واالحتقان بني الشعبني الشقيقني وزايدة التآخي واملودة والرمحة، وأكدان أن ما جيمع بني الشعبني 

اجلارين من أخوة وحمبة هو أكثر بكثري مما يفرق بينهما. 
)بلبل زادة(،  احملبة يف  الكبرية  تركيا ومفارقة أسريت  الثاين  ال زلت حزينًاعلى اضطراري إىل مغادرة وطين 
حزين شبيه حبزين عند مغادريت لسوراي ألنين كنت أعتقد أن غربيت عن وطين سيكون قصريًا، وطال إىل حد 
ما عدان نعلم هل نستطيع يوماً العودة إىل وطننا أم أننا سنموت يف غربتنا دون أن حنتفل بسقوط السفاح 

بشار وحترر سوراي؟
بلبل زادة  إليها، وسيكون ألسرة  ليقيين أبنين سأتردد دائماً  أما حزين على رحيلي عن تركيا فهو يصغر 

ولكتاب إشراق مكتباً دائماً هلم يف فرنسا.
أمحل روح إشراق املمتلئة ابحلب معي وأعمل على إيصاهلا ونشرها يف الدول األوربية، وتعريف العامل بروح 

األخوة والصداقة بني الشعبني الرتكي والسوري.
اإلجراءات الرمسية والقانونية أعمل على استكماهلا إلطالق صحيفة إشراق من تركيا يف فرنسا ومنها إىل كل 

الدول األوربية والعمل على حتقيق حلمي أبن تصبح صحيفة عاملية.
عام مضى على الفراق وال زلت أتنفس تركيا حباً، أشتاق ملدهنا وشوارعها وأزقتها وأهلها الطيبني، وسنبقى 

أوفياء ألهلنا األتراك ما بقينا أحياء، وسنورث هذا احلب والوفاء ألجيالنا القادمة.
ستبقى إشراق اجلسر الذي سيمنت العالقات األخوية، وستظل املنرب احلر الذي جيمع عرب صفحاته كل 

املبدعني األحرار عرابً وكرداً وسوريني وأتراك.
ولن أنسى مطلقاً ما قاله املفكر )تورغاي ألدمري( خالل وداعه يل:

)ال حدود للقلوب وال مسافات بني العواطف،حنن خندم نفس األهداف وطريقنا واحد، وأان أثق أن ضمريك 
سيقودك إىل القيام أبعمال جيدة يف كل مكان، حنن سعداء ألننا التقينا وعملنا معاً، واألماكن ال تتحكم 
بطبيعة العالقة اليت جتمعنا، أينما سافرت فستبقى أخاً وصديقاً لنا وحنن على ثقة من أنك ستمثل جريدتنا 

أبفضل الطرق يف أورواب( .
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تقارير وتحقيقا

هل تصمد هدنة إدلب ضمن حالة االستنقاع الراهنة؟!

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

حياول النظام السوري ومعه روسيا وإيران بني الفينة واألخرى انتهاك واخرتاق وتقويض اهلدنة املوقعة عرب الربوتوكول 
اخلاص إبدلب بني روسيا وتركيا يف 5 آذار/مارس الفائت. ويعملون دائًما على الرتويج الدعاءات مقولة انتشار 
اإلرهاب، وأن احلل لن يكون إال إبعادة فتح املعركة من جديد، ومن مث اهلجوم على إدلب، من أجل ضمها إىل 

حظرية بشار األسد.
وقد أشارت بعض التقارير إىل أن روسيا ختطط للسيطرة على معرب »ابب اهلوى« احلدودي مع تركيا، بعد أن ابتت 
قوات النظام السوري  وميليشياته الطائفية على بعد 20 كيلومرتًا فقط منه، عند الطريق الدويل دمشق - الالذقية 
)إم 5(، وواقع احلال يشري إىل أن  خماوف سكان حمافظة إدلب أضحت  يف تصاعد، جراء التعدي ابستمرار على 
حيوات الناس وأرزاقهم، والقصف املتواتر على ريف إدلب )احملرر( خاصة بعد ما شهدته املنطقة برمتها من خالفات 
أو مبا خيص مشال شرق سورية، من خالل بعض االحتكاكات  اللييب،  الشأن  الرتكية سواء يف  بني روسيا والدولة 

الواضحة ميدانًيا.
من هنا فقد انربت صحيفة إشراق لسؤال بعض السياسيني والكتاب هل يرون أن هناك اشتغال مبيت من النظام 
وروسيا وإيران على تقويض االتفاق واهنيار اهلدنة. أم أن املسألة ال تتعدى جمرد خروقات هنا وهناك. وأن اهلدنة 

ابقية ومتينة؟ 
العقيد فايز األمسر احمللل العسكري قال إلشراق: "ابلتأكيد عندما تدخلت روسيا يف هناية 
أيلول/ سبتمرب 2015، بعد إيران وميليشياهتا يف امللف السوري إىل جانب نظام األسد. 
سعت روسيا عسكراًي وسياسًيا من خالل اإلجرام العسكري و15 فيتو ومؤامرات أستانة 
وسوتشي ومناطق ختفيف التصعيد املهزلة، إىل هدف واحد وهو وأد الثورة والعمل على 
إعادة كافة األراضي اخلارجة عن سيطرة النظام إليه وهذا ما جنحت فيه إىل حد كبري، 
يف ظل تشتت املعارضة السياسية والعسكرية وفقداهنا القرار الوطين والثوري. انهيك 

عن تشتت األهداف والفصائلية املقيتة واالخرتاقات األمنية هلا."  مث أضاف " إن روسيا وإيران وميليشياهتا ومن 
خلفهم نظام اإلجرام األسدي ال عهد هلم وال ميثاق وقد أُثبت ذلك يف كل مناطق ختفيف التصعيد اليت مل حيرتموها 
وقضموها الواحدة تلو األخرى )وادي بردى املعضمية والغوطة ودرعا وريف محص الشمايل..(.. وصواًل إىل قضم 
نصف مساحة منطقة ختفيف التصعيد األخرية يف أرايف محاة الشمايل وإدلب اجلنويب والشرقي. وأتصور أن ابقي 
مناطق إدلب ليست استثناًء طوياًل أو دائًما، ولكن هناك متغريات سياسية وميدانية قد تؤخر ذلك، ولكن لن متنعه، 
وهي دخول الضامن الرتكي بقضه وقضيضه وإقامة عشرات نقاط املراقبة هلم يف حميط إدلب، وهنا يربز السؤال ما 
هو موقف الضامن الرتكي إن حاول النظام نقض االتفاق وبدأ عملية اجتياح للمنطقة، وهل ستندلع مواجهة تركية 
مع النظام وما هو موقف روسيا ودورها إن مت ذلك." مث قال " ال شك أيًضا أن   التداخل يف االسرتاتيجيات يف 
ملف ليبيا بني تركيا وروسيا، سيؤثر على ملف إدلب سلًبا. وهذا ما الحظناه من قصف الطريان الروسي ملناطق درع 
الفرات يف )الباب( للضغط على تركيا يف ملف ليبيا وسرت واجلفرة بعد االنتصارات األخرية حلكومة الوفاق ودحر 

االنقاليب حفرت املدعوم روسًيا، من طرابلس وبين الوليد وغريها.
والتهديدات  واخلروقات  االستنزافات  بقاء  أرجح    أنين  رغم  إدلب  ملف  إليه  سيؤول  مبا  اجلزم  ميكن  ال  واآلن 
واحلشودات، واحلشودات املعاكسة اليت تقوم هبا مجيع األطراف لفرتة من الزمن قبل اندالع شرارة املواجهة الكربى 

بني اجلميع يف إدلب وحميطها."

اهلدنة  خرق  ابحتماالت  أعتقد  ال   " إلشراق:  فقال  الباشا  منجد  املعارض  الكاتب  أما 
املوقعة بني األتراك والروس يف اخلامس من شهر آذار/ مارس املاضي. إمنا أتوقع أن هذه 
اخلروقات الثانوية اليوم تبدو يل ليست سوى أداة من أدوات العمل العسكري اليت حتمل 
رسائل ومدلوالت. ميكن أن تكون موجهة إىل اجلبهة الداخلية هلذه األطراف أي الروسي 

واإليراين والنظام.
وميكن أن تكون موجهة إىل الطرف الرتكي لتنفيذ ما هو مطلوب منه وخاصة ابلنسبة هليئة 

حترير الشام. اليت تفيد آخر املعلومات أبن االتراك قد ينجحون قريًبا بتشكيل إطار موحد جلميع الفصائل العسكرية 
مبا فيها هيئة حترير الشام، حتت أمرهتم ومبسمى عسكري جديد.

كما ميكن القول إن هذه اخلروقات حتمل رسائل لتحسني مواقع للطرف الروسي خاصة يف العملية التفاوضية املزمع 
إطالقها يف الشهر القادم، بدًء ابللجنة الدستورية املعلن عن عقد اجتماعها يف الشهر القادم." مث أضاف " إن كل 
ذلك إمنا جيري ولألسف والثورة السورية يف وضع ال حتسد عليه والشعب السوري أيًضا يف وضع مذر وحمزن. لكن 
ابملقابل مازال البحث عن إدارة للثورة السورية وللشعب السوري قائم. والبد أن حيقق هذا الشعب أهدافه التحررية 

والتوحيدية."
فيما أشار الكاتب السوري املعارض مازن عدي إىل أنه يرى " أن اتفاق اهلدنة املوقع يف 5 
آذار/مارس املاضي بني الطرفني الروسي والرتكي مازال حيظى لديهما ابالحرتام وااللتزام من 
حيث املبدأ ألن مصلحتهما املشرتكة تقضي بذلك، وبينهما مصاحل اقتصادية إسرتاتيجية 
عميقة )حجم التبادل التجاري 30 مليار دوالر لعام 201٩(. وجاء إجنازه بعد زمن طويل 
من التجربة املشرتكة منذ أزمة الطائرة )نوفمرب 2015( ويف أعقاب التصعيد الذي حصل 
يف بداية هذا العام وكان من ضحاايه جنود أتراك. مرورًا مبسارات االستانة وسوتشي؛ إن 

توافق أو تضارب املصاحل مل يعد يقتصر على الساحة السورية واليت يدفع فيها السوريون الثمن األكرب بل انعكس عليها 
الليبية، فاملوقع اجليوسياسي لرتكيا وعالقتها ابحللف األطلسي ودورها اإلقليمي  التنافس والصراع يف الساحة  أيًضا 
الذي يدفع به الرئيس أردوغان إىل التوسع، يصطدم ابلضرورة ابلطموحات اإلمرباطورية لبوتني لتثبيت مواقعه يف املياه 
الذي  احلل  مبفتاح  اإلمساك  يعين  السوري ال  الوضع  لروسيا خبصوص  األمريكي  والتفويض  املتوسط.  للبحر  الدافئة 
يبقى بيد أمريكا. واهلامش الذي يستغله الروس مع النظام وااليرانيني يف اخلروقات والتعدايت املتكررة يبقى حمكوًما 
العام  احملتلة صيف  الذي عقد يف فلسطني  الثالثي  اللقاء  منذ  بينهم وبني األمريكان واإلسرائيليني  العليا  ابلتوافقات 
املاضي. ويبقى الشعب السوري يف موقع الضحية وجزء منه يدفع مثن جرائم القصف والقتل والتهجري يف مشاريع اهلدن 
مامل يوضع حد حلالة االستنقاع الراهنة وينفذ املخرج السياسي عرب مقررات جنيف يطوى فيه نظام اإلجرام األسدي 

وحليفه اإليراين والتخلص من سائر االحتالالت.  
املعارض السوري عزو فليطاين أكد أنه " بدون حل سياسي وبدون عودة املهجرين وبدون 
اإلفراج عن املعتقلني، وبدون دستور جديد، فإن هذه كلها عبارة عن ضحك على الذقون، 
وخاصة إشغالنا ابنتخاابت ما يسمى جملًسا للشعب. " مث قال:" ابلنسبة إلدلب بتقديري إن 
هذه اخلروقات هنا وهناك يف الشمال السوري ليست تقويض لالتفاق واهنياره وإمنا املسألة 
ال تتعدى سوى جمرد خروقات، بينما اهلدنة حسب اتفاقات سوتشي وأستاان مازالت متينة".

فايز األسمر

منجد الباشا

عزو فليطاني

مازن عدي
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ســنة 1516م.
عاشــت الدولــة العثمانيــة أكثــر مــن ســتة قــرون، واجتاحــت جيوشــها اإلســامية أقاليــم 
أورواب  ملــوك  أعظــم  العثمانيــون  وحــارب  ووســطها،  أورواب  شــرق  جنــويب  يف  شاســعة 
وطردوهــم إىل بــاد اجملــر، وحاصــروا فيينــا عاصمــة النمســا، واكتســحوا البحــر األبيــض إىل 
شــواطئ آســيا، ووجهــوا مطامعهــم إىل اجلهــة األخــرى حنــو الشــرق ففتحــوا العــراق والشــام 
ومصــر علــى يــد "ســليم الفاتــح" وابنــه "ســليمان" ولكــن كيــف ســقطت تلــك االمراطوريــة.
كانــت هنــاك عوامــل داخليــة وخارجيــة أدت إىل ســقوط الدولــة العثمانيــة، متثلــت الداخليــة 
منهــا يف احنــدار "اإلنكشــارية" وإمهاهلــم لتدريباهتــم وقلــة ارتباطهــم بثكناهتــم؛ وهــو مــا أدى 
إىل ضعــف قدرهتــم القتاليــة واحلربيــة، كمــا تــوىل احلكــم ســاطني ضعــاف وانشــغلوا أبمورهــم 
اخلاصــة والصراعــات فيمــا بينهــم، وأصبحــت الســلطة يف يــد كبــر الــوزراء )الصــدر األعظــم( 

أو كبــار قــادة اإلنكشــارية وهــو مــا عجَّــل ابهنيــار الدولــة العثمانيــة.
أمــا العوامــل اخلارجيــة فتمثلــت يف تفــكك احلكومــة املركزيــة وانتصــار اجليــوش األوروبيــة 
علــى اجليــوش العثمانيــة بســبب تقــدم األســلحة األوروبيــة الــي كانــت تفــوق أســاليبهم 

القتاليــة ابإلضافــة إىل االمتيــازات األوروبيــة الــي بــدأت تتدخــل يف شــئون الدولــة.
وانتهــت اإلمراطوريــة العثمانيــة بشــكل رمســي عــام 1924مـــ حــني قــام "مصطفــى كمــال 
أاتتــورك" إبلغــاء اخلافــة العثمانيــة وإعــان قيــام اجلمهوريــة الرتكيــة حبدودهــا املعروفــة حاليًّــا.
أمــا موضــوع الكنيســة أاي صوفيــا والــذي يهمنــا أكثــر مــن هــذا املقــال ، فبــكل بســاطة 
ووفــق مــا يذكــره التاريــخ أن الكنيســة مت االتفــاق مــع القائمــني عليهــا بــذاك الزمــان لشــرائها 
أي القساوســة،  ولســبب بســيط فــإن الكنيســة مل يعــد هنــاك مــن يراتدهــا حيــث األغلبيــة 
العظمــى مــن أتباعهــا دخلــوا االســام، أو هاجــروا إىل دول أخــرى وأصبحــت عبًئــا ثقيــًا 
علــى القساوســة فقــرروا بيعهــا للخليفــة والــذي اشــرتاها مبالــه احلــر،  ومل يكــن أبمــر خمالــف 
تتصــرف أبمواهلــا  الكنيســة  الزمــان كانــت  منــذ ذاك  للكنيســة، حيــث  للعــرف ابلنســبة 
وأماكهــا كمــا تشــاء، وهــذا معــروف جيــًدا ليومنــا هــذا وكــم مــن كنائــس يتــم بيعهــا يومًيــا 
لتتحــول إىل نــوادي ليليــة أو مقاهــي ومطاعــم، لذلــك مــن الناحيــة القانونيــة ال يوجــد أي 
خــاف للتحقــق عليــه أمــام القضــاء الــدويل، ومل تعــرتض عليــه جهــة دينــة بــذاك العصــر 

لكــي تعــرتض قانونًيــا عليــه اليــوم .
موضــوع حتولــه فيمــا بعــد إىل متحــف علــى يــد كمــال أاتتــورك الــذي أســس اجلمهوريــة 
للغــرب،  للتقــرب  الكبــر  وســعيه  العثمانيــة،  االمراطوريــة  ســقوط  بعــد  احلديثــة  الرتكيــة 

املســجد إىل متحــف. دخلــت بعدهــا أاي صوفيــا كمتحــف علــى الئحــة الــرتاث العاملــي ملنظمــة 
األمــم املتحــدة وأصبحــت مــن أهــم املعــامل يف العــامل عامــًة وتركيــا خاصــًة فقــدرت أعــداد الســياح 

الــي يزورهــا يف العــام الواحــد مــا يقــارب 4 مايــني ســائًحا.
ومنــذ ســنوات مضــت رُفعــت مطالــب مــن قبــل إســاميني ودعــاة يف تركيــا بتحويــل وإرجــاع 

أاي صوفيــا إىل مســجد مســتندين إىل واثئــق اترخييــة تؤكــد شــراء الســلطان حممــد الفاتــح مبــى 
أاي صوفيــا مــن القساوســة قبــل حتويلــه إىل مســجد. رافــق قــرار احملكمــة العليــا والرئيــس الرتكــي 
عاصفــة مــن االنتقــادات الغربيــة والعربيــة وانقســم العــامل بــني مؤيــد للفكــرة ومعــارض هلــا فاعــرتض 

ت
ال

مقا

تصــدرت عمليــة حتويــل متحــف أاي صوفيــا إىل مســجد أو إعادتــه ملــا كان عليــه قبــل أن 
يصبــح متحًفــا والبلبلــة لــي ســببها هــذا التحويــل، حيــث راحــت األفــكار تتناطــح بــني 
مريديــن للمســجد، والتابعــني للكنيســة،  ولكــن حبقيقــة األمــر املوضــوع خمتلــف كلًيــا عمــا 
يكتــب عنــه كصــراع بــني الكنيســة واملســجد، ولكــي نتمكــن مــن التعمــق حبقائــق األمــور 
يتوجــب علينــا يف ابدئ ذي بــدء العــودة ابلتاريــخ لننظــر يف ظهــور اإلمراطوريــة العثمانيــة 
تســميتها  وليتــم  العثمانيــة  االمراطوريــة  لعاصمــة  القســطنطينية وحتوهلــا  مدينــة  وإســقاط 
األســتانه، أو كمــا يقــول البعــض الصــدر األعظــم، وخاصــة ابلفــرتة األخــرة الــي تــوىل قيــادة 
أمــور اخلافــة الوزيــر األول ، وبشــكل مبســط جــداً ســيتبني معنــا صعــود تلــك االمراطوريــة 
لتصبــح عاصمــة اخلافــة االســامية، ولســبب بســيط هــو ضعــف دمشــق وبغــداد اللتــان 

كانتــا ابلتتــايل العاصمــة للخافــة.
يُنسب العثمانيون إىل "عثمان خان بن أرطغرل" الذي بفضله تكوَّنت الدولة العثمانية، 
وينتمــي العثمانيــون إىل عشــرة "قــايب" إحــدى قبائــل الغــز )تدعــى األغــوز( الــي اضطــرت 
إىل اهلجــرة عندمــا أغــار "جنكيــز خــان" ســنة 1226م علــى بــاد آســيا الصغــرى، وبــدأ 
عثمــان يتوســع يف أمــاك الدولــة البيزنطيــة، مث قــام بتنظيــم الدولــة العثمانيــة ســنة 1300م.

شــكَّل العثمانيــون وحــدات خاصــة عرفــت ابســم "اإلنكشــارية"، ومتكنــوا بفضــل هــذه 
القــوات اجلديــدة مــن التوســع ســريًعا يف كلٍّ مــن البلقــان واألانضــول، إال أهنــم ُهزمــوا أمــام 
قــوات "تيمورلنــك" يف أنقــرة ســنة - 1402م. وتلــت هــذه اهلزميــة فــرتة اضطــراابت وقاقــل 
سياســية، مث مــا لبثــت الدولــة أن اســتعادت توازهنــا، وتواصلــت سياســة التوســع يف عهــد 
مــراد الثــاين )1421-1451 م(، مث حممــد الفاتــح )1451-1481م( الــذي اســتطاع 
أن يدخــل القســطنطينية ســنة/ 1453 م وينهــي بذلــك قــرواًن مــن التواجــد البيزنطــي يف 

املنطقــة.
اســتمرت دولــة املماليــك يف مصــر ألكثــر مــن قرنــني وفيهمــا انتصــروا علــى املغــول وهزموهــم 
يف "عــني جالــوت". وقــد جــاءت هنايــة هــذه الدولــة حــني قــام الســلطان العثمــاين "ســليم 
األول" )1512 م/ ـ-1520م( بفتــح بــاد الشــام بعــد مواجهــة املماليــك يف معركــة 
"مــرج دابــق" مشــايل "حلــب"، ويف تلــك املعركــة أظهــر الســلطان اململوكــي "الغــوري" بســالة 
وثبــااًت أمــام العثمانيــني بــل وأوشــك أن ينتصــر عليهــم، ولكــن مدافــع العثمانيــني حالــت 
دون ذلــك وأدت إىل تشــويش نظــام املماليــك ووقــوع الرعــب يف قلوهبــم، كمــا احنــاز قائــدا 
جناحيهمــا إىل العثمانيــني، وانتهــت املعركــة مبــوت "قنصــوه الغــوري" حتــت حوافــر اخليــل 

لبنــاء آاي صوفيــا رمزيــة اترخييــة وسياســية ودينيــة كــرى لــدى تركيــا وحتديــداً يف مدينــة اســطنبول 
كوهنــا حتفــة فنيــة معماريــة فريــدة وأهــم اآلاثر املوجــودة يف املدينــة. ومــا بــني كتدرائيــة ومتحــف 
ومســجد ومــع تصاعــد اجلــدل والتصرحيــات بتحويلهــا إىل مســجد حســمت احملكمــة العليــا يف 
تركيــا قرارهــا وأصــدرت حكمــاً اترخييــاً يقضــي بتحويــل متحــف أاي صوفيــا إىل مســجد مســتندًة 
إىل ســند ملكيــة أاي صوفيــا لــدى حممــد الفاتــح ووقــع بعدهــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان 

مرســوماً يقضــي بفتــح أاي صوفيــا أمــام العبــادة كمســجد يف 24 مــن يوليــو / متــوز
وجــاءت تصرحيــات اردوغــان بعــد توقيعــه القــرار رداً علــى االنتقــادات الواســعة الــي طالــت بــاده 
مــن هــذا القــرار وأكــد أبنــه شــأن داخلــي ال عاقــة ألحــد بــه وأبن هــذا القــرار هــو حــق لألتــراك 
فقــط وهــو اســتجاب ملطالــب شــعبه يف حتويــل أاي صوفيــا إىل مســجد موضحــاً أنــه مل يكــرتث 

ملــا يقولــه اآلخــرون.
وللعــودة للتاريــخ نســتذكر أهــم احملطــات بتحويــل أاي صوفيــا إىل مســجد. ففــي عــام 532 م 
أمــر االمراطــور البيزنطــي جســتيان األول ببنــاء كنيســة يف القســطنطينية اســتغرق بناءهــا مخــس 
ســنوات واختــار االمراطــور تســميتها أاي صوفيــا وتعــي احلكمــة اإلهليــة يف اللغــة اليواننيــة اســتخدم 

يف بنائهــا الرخــام واحلجــارة امللونــة والفسيفســاء مــن الذهــب والفضــة. 
اســتمرت بعدهــا أاي صوفيــا مركــزاً للكنيســة االرثوذكســية الشــرقية ألكثــر مــن 900 عــام وبعــد 
ســقوط القســطنطينية يف أيــدي العثمانيــني عــام 1453 حولــت مــن كنيســة إىل مســجد وخــال 
املنــر واحملــراب  الطابــع اإلســامي منهــا  لتأخــذ  التعديــات  بعــض  الســنوات أضيفــت عليهــا 

واملــآذن األربعــة.
اســتمرت بعدهــا أاي صوفيــا مســجداً حــى قيــام مصطفــى كمــال أاتتــورك إبصــدار قانــون بتحويــل 

وإعانــه االبتعــاد كليــاً عــن مفاهيــم االســام، حيــث منــع اآلذان وأوقــف التكيــات، وأغلــق 
املســاجد ليعلــن تركيــا  مجهوريــة َعلمانيــة ابمتيــاز، معتقــداً أن العلمانيــة هــي االبتعــاد عــن 
الديــن والــذي اعتــره، أي الديــن،  الســبب األساســي برتاجــع الدولــة، مســتعيًنا بفوهــات 
املدافــع والســلطة العســكرية والقــوة القمعيــة ملــن يعــارض تلــك القــرارات، وبــا شــك كانــت 

إحــدى قرارتــه حتــول اجلامــع إىل متحــف.
لننظــر اليــوم لواقــع األمــور، بشــكل يســاعدان علــى فهــم خطــوة أردوغــان إبعادهتــا إىل 
جامــع، بعــد كل هــذه الفــرتة نعلــم جيــًدا وهــذا ليــس ببعيــد أن تركيــا احلديثــة العلمانيــة 
كمــا أراد تســميتها أاتتــورك كانــت تعيــش حتــت ســلطة العســكر ولكــن شــعبها اآليت 
مــن أعمــاق األانضــول، مل ينــزع عــن نفســه ثــوب اإلســام، بــل اتبــع وهبــدوء إســامه 
املهنــدس اجلديــد لرتكيــا، مســتفيًدا  أربــكان  تــرىب عليهــا حــى ظهــر  الــي  واخللقيــات 
مــن املنابــر والنــوادي ليكونــوا منطلًقــا سياســًيا جديــًدا يعطــي لرتكيــا روحــاً جديــدة،  
ولتأخــذ شــكًا جديــداً،  وحماولــة إثبــات وجودهــا ضمــن اجملتمــع الــدويل متقربــة للغــرب 
لتكــون العاقــة  تكامليــة تشــاركية، ولكــن الغــرب ظــل يرفــض ذلــك، معتــراً  تركيــا 
مــن الــدول التابعــة،  وليــس مــن الــدول صاحبــة القــرار التشــاركي، ونتســاءل هــل هــذا 
انبــع مــن ذكــرايت املاضــي، الــذي ســيطرت بــه الدولــة العثمانيــة علــى أغلــب الــدول 
األوربيــة، أم النزعــة الفوقيــة، الــي يســتعملها الغــرب مــع كل دولــة خــارج احلــدود للقــارة 
األوربيــة، علًمــا أنــه ومنــذ اســتام أردوغــان كانــت هنــاك حمــاوالت عــدة لكــي تدخــل 
تركيــا االحتــاد األوريب،  كانــت تنتهــي دوًمــا ابلرفــض ومــن دول عــدة،  رغــم حماوالتــه 
بتطويــر أمــور عديــدة لتتــاءم وسياســة أوراب االقتصاديــة واالجتماعيــة ومفاهيــم احلريــة 
والعدالــة االجتماعيــة الــي ينــادون  هبــا،  وكلنــا يعلــم أن العاقــات الســلبية الــي تظهرهــا 
أوراب اجتــاه تركيــا مل ولــن تكــون قائمــة علــى مفاهيــم وأبعــاد مســيحي مســلم أو كنيســة 
موضــوع  إىل  مباشــر،  غــر  وبشــكل  تتطــرق  األحيــان  بعــض  لــو يف  حــى   ، وجامــع 
املتأســلمني وهــو موضــوع خمتلــف كليــاً، وبشــكل خــاص إن أغلبيــة الــدول َعلمانيــة وال 
تبــايل مبوضــوع الكنيســة واجلامــع مــن أساســه،  لذلــك يعتــر املوضــوع اليــوم موضــوع 
فوقيــة أوراب وعنجهيتهــا، الــذي قــاد أردوغــان الختــاذ هــذا القــرار إبعــادة املتحــف إىل 
جامــع،  ليوصــل الرســالة احلقيقيــة لــدول العــامل أبن تركيــا مبــا هــي عليــه اليــوم مازالــت 
هلــا مكانتهــا ابلعــامل وهلــا جمدهــا عــر التاريــخ ، ولــن تقبــل التبعيــة وال السياســة االوربيــة 
بتصنيفهــا دولــة مــن العــامل الثالــث، الــذي ال قــرار لــه يف اجملتمــع الــدويل ، ولــن تدخــل 
أبــوااًب عــدة،  أوراب مبناطحــات مــع تريــكا هبــذا الشــأن، ألهنــا  ســتفتح علــى نفســها 
منهــا حتويــل جوامــع األندلــس إىل كنائــس، وبعــض منهــا يف بعــض الــدول إىل حــاانت 
ومطاعــم، واألبشــع مــن ذلــك كمــا بــني االعــام  حتويلهــا بعضهــا إىل  اســطبات،  
حينهــا ســيتحول املوضــوع إىل صــراع ال حــدود لــه،  بــني مســلم ومســيحي وهــم بغــى 
عــن هــذا الصــراع ،حيــث اجلاليــة االســامية أبوراب هلــا مكانتهــا وســلطتها وحجمهــا، 
لذلــك كانــت ردات الفعــل احلكوميــة خجولــة، حــى الفاتيــكان، اللهــم بعــض املتطرفــني، 
وليــس مــن منطلــق ديــي بــل مــن منطلــق فوقــي ال أكثــر، وبــا شــك ال ميكــن أن هنمــل 
مــا نشــره  القســيس مؤخــرًا معــدًدا اجلوامــع  الــي حتولــت إىل كنائــس يف األرض احملتلــة 

أو إىل مطاعــم ومخــارات .

العــرب املســلمون ممــن حيملــون الكيــد السياســي لرتكيــا علــى قــرار حتويــل أاي صوفيــا إىل مســجد 
مســتخدمني فيهــا ورقــة الديــن واحلــرص علــى احــرتام مشــاعر املســيحيني مســتندين إىل شــعائر 
اإلســام الــي حتــرتم مجيــع دور العبــادات غــر املســلمة ضاربــني مثــااًل أبن اخلليفــة عمــر بــن 
اخلطاب مل يقبل الصاة يف كنيســة عندما فتح بيت املقدس لعدم حتويلها مســتقبًا إىل جامع.

واعتــر البعــض اآلخــر أبنــه اجنــاز اترخيــي مســتذكرين فيهــا االجنــازات العظيمــة حملمــد الفاتــح 
ذكــروا أبن االســبان أنفســهم عندمــا ســقطت األندلــس حولــت كل جوامعهــا إىل كنائــس فأيــن 
املعرتضــني مــن حتويــل اجلوامــع إىل كنائــس ولــو كان اضطهــاداً دينيــاً كمــا زعــم البعــض ملــا مسحــت 
تركيــا ببنــاء دور العبــادة للــدايانت املســيحية واليهوديــة ومسحــت هلــم إبقامــة شــعائرهم مــع كامــل 
احلريــة لكــن األكثــر غرابــة كان موقــف الــدول العربيــة الــي تســعى للنيــل مــن هيبــة تركيــا لكيدهــا 
السياســي منهــا مثــل مصــر واإلمــارات مــا جعــل منهــم متناســني الــدور العظيــم الــذي يقضــي 
بتحويــل أاي صوفيــا إىل مســجد وأبــدوا موقفــاً ســيئاً عــر وســائل اإلعــام اخلاصــة هبــم وتصريــح 
مفــي الــداير املصريــة شــوقي عــام أبن حتويــل تركيــا لكنيســة "آاي صوفيــا" إىل مســجد ال جيــوز 
شــرًعا ألهنــا ابطلــة وتعتــر بذلــك أرضــاً مغتصبــة واهتامــات طالــت القيــادة الرتكيــة واحلــزب احلاكــم 
بتحســني صورتــه مــن أجــل كســب مزيــد مــن األصــوات يف االنتخــاابت املقبلــة ومــع هــذا القــرار 
أبــدت دول غربيــة أيضــاً اعرتاضهــا الشــديد وأعــاد القانــون للغــرب ذاكرتــه للعــودة إىل اهلزميــة 
الــي ســيطرت بعدهــا علــى أجــزاء واســعة مــن أوراب ودعــت  العثمانيــة  الدولــة  أمــام  البيزنطيــة 
الــدول الغربيــة يف البدايــة تركيــا إىل إلغــاء القانــون ألنــه يؤجــج مشــاعر الغضــب والطائفيــة لــدى 

املســيحيني. 
جتاهــل اجلميــع أن هــذا القــرار ســيادي وشــأن داخلــي تركــي أواًل وأخــراً وأبن احلكومــة الرتكيــة 
أعــادت مســجد أاي صوفيــا كمــا كان ســابقاً طيلــة مخــس قــرون مضــت بــل تعاملــت معــه أبنــه 
متحــف وليــس كنيســة وأبن الشــعب الرتكــي هــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يقــرر يف هــذه األمــور 
وعلــى الذيــن اندوا بعــدم حتويــل أاي صوفيــا إىل مســجد أن ينــادوا بعــودة كنائــس األندلــس إىل 

مســاجد. 
أييت قــرار الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف الذكــرى الرابعــة لانقــاب العســكري الــذي 
شــنته قــوى معاديــة للدولــة الرتكيــة، وجــاء هــذا القــرار يف نفــس توقيــت ذكــرى االنقــاب برســالة 
موجهــة واضحــة لــدول العــامل أبن تركيــا اســتطاعت رغــم عــداوة بعــض الــدول هلــا ورغــم حياكــة 
املؤامــرات ضدهــا ابلنهــوض ابلدولــة الرتكيــة مســتمدين ذلــك مــن الشــعب الرتكــي الــذي أثبــت 
للعــامل مــدى فهمــه ووعيــه أثنــاء االنقــاب وأبن الســيادة الرتكيــة هــي شــأن داخلــي تركــي فقــط ال 

حيــق ألحــد التدخــل فيــه أواًل وأخــراً.
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للوهلــة األوىل هــي أرقــام وأعــداد جمــردة ولــن يتبــادر إىل ذهــن مــن يســمعها ســوى املــادايت. مــن 
املمكــن أن تكــون مســاحات ألراضــي أو جــداول بورصــة تتحــدث عــن أســعار قــد تكــون براميــل نفــط 
أو كيلــو غرامــات مــن الذهــب والفضــة أشــد البعيديــن عــن االقتصــاد رمبــا يظنهــا جــدول إلحصــاء عــدد 
ســكان مدينــة أو دولــة مــا ولــن خيطــر ببــال أحــد غــر ذلــك فاألرقــام مرتبطــة ابلتجريــد يف الرايضــات 
وهي لوحدها ال تعي شــيئاً وال قيمة هلا إن مل يضف شــرح جبانبها يتحدث عن ماهيتها. كذلك لن 
خيطــر ألحــد لغــة األرقــام ومعانيهــا الــي يتحــدث عنهــا الروحانيــون ألن مــن مســع هبــا أو يتقنهــا يعــدون 
علــى أصابــع اليــد. أمــا أن تكــون هــذه األعــداد هــي صــور جلــزء مــن ضحــااي جمــزرة ارتكبتهــا والزالــت 
ترتكبهــا األجهــزة األمنيــة الســورية فهــذا هــو غــر املعقــول واملتوقــع وهــو وصمــة عــار علــى جبــني العــامل 
الــذي اليــزال يعــرتف بوجــود هكــذا نظــام وكل اإلجــراءات الــي اختذهــا حبقــه التــزال خجولــة ومل تصــل 
إىل جــزء ممــا يطمــح إليــه الســوريون. كيــف حتــول البشــر إىل أعــداد؟ مــن الــذي فعــل هــذا؟ ومــا تعنيــه 

هــذه األعــداد للســوريني؟ مث كيــف حتولــت األعــداد مــن جمــردة إىل حمسوســة وذات معــى إنســاين؟
لعــل اإلجابــة علــى هــذه األســئلة تعيــدان إىل مــا قبــل الثــورة يف ســورية عــام 2011م وكيــف تعامــل 
النظــام الســوري مــع معارضيــه منــذ زمــن بعيــد بلغــة األرقــام فالســجناء جمــرد أرقــام وأعــداد بــدون أمســاء 
يعيشــون وميوتــون هكــذا هــم رقــم أو عــدد جمــرد ال قيمــة لــه يف دوائــر األمــن. وال ســجون النظــام يف 
دولــة بقيــت حتــت ســلطة قانــون األحــكام العرفيــة وحتــت ســلطة الطــوارئ منــذ عــام 1963م حــى عــام 

2011م ليســتبدل بقانــون اإلرهــاب األســوأ مسعــة.
ففــي التاريــخ الســوري احلديــث وخاصــة منــذ مثانينــات القــرن املاضــي عشــرات آالف األرقــام واألعــداد 
مــن البشــر الذيــن فقــدوا أو ماتــوا وبقــوا جمــرد أعــداد غــر دقيقــة وال أحــد يعــرف عنهــا شــيئاً ونقــول 
لعــل العــامل مل ينــس جمــازر ســجن تدمــر ســيء الصيــت أو مدينــة محــاة الــي أبيــد جــزء مــن ســكاهنا ومت 
جتريــف أحيــاء كاملــة منهــا عــام 1982م حتــت مســع ونظــر العــامل لتتكــرر يف ســجن صيــداناي الــذي 
مايــزال قســم منــه يســمى ابألمحــر نســبة إىل لــون الدمــاء الــي صبغــت أرضــه وجدرانــه هــذا غــر اجملــازر 
الصغــرة هنــا وهنــاك يف هــذه القريــة أو تلــك الــي مت إخفاؤهــا عــن العــامل وظلــت أرقــام وأعــداد يتباهــى 
النظــام أبنــه قضــى عليهــا ويتســابق مــن نفذوهــا علــى اســتام العطــااي واهلــدااي بتســلق املناصــب علــى 

ســلم دولــة اإلجــرام يف ســورية والــي تســمى جمــازاً دولــة .
لقــد اســتمر النظــام يف اســتخدام لغــة األرقــام مــع معارضيــه السياســيني حــى بعــد عــام 2011م ألنــه 
ال يتقــن غرهــا وقــد طورهــا لتصبــح لغــة فروعــه األمنيــة وليســت للســجون فقــط ولتتســابق الفــروع يف 
أرقامهــا وأعدادهــا ألن إثبــات الــوالء والتقــرب يكــون بــزايدة هــذه األعــداد علــى حســاب الشــعب 
املســلوب اإلرادة واملنتهكــة مجيــع حقوقــه إال أن النظــام مل يظــن أن مــا بعــد عــام 2011م ليــس كمــا 
قبلهــا وأن تقنيــات اليــوم ليســت تقنيــات األمــس ففــي عصــر الرقميــات ويف ظــل تنافــس أجهزتــه 
وإمعاهنــا ابلقتــل والتعذيــب والتنكيــل ابملعتقلــني الذيــن ميوتــون حتــت آلتــه القمعيــة فقــد حتولــت هــذه 

األجهــزة إىل توثيقهــا بصــور مل يكــن النظــام يقــوم هبــا يف الســابق رمبــا بســبب عــدم وجــود التقنيــات 
حينــذاك أو ألن مــن يقومــون هبــذه األعمــال اليــوم يريــدون توثيقهــا ليســتخدموها بــزايدة حظوظهــم يف 
التقــرب مــن رأس النظــام مثبتــني تفانيهــم وتفننهــم يف قتــل أبنــاء الشــعب حــى ينالــوا رضــا اجملــرم األول . 
إال أن هــذا األســلوب اجلديــد يف توثيــق التعذيــب والقتــل للضحــااي انقلــب واباًل علــى النظــام عندمــا 

هــرب أحــد مــن يقومــون ابلتوثيــق وهــو قيصــراً حامــًا معــه كــرت ذاكــرة صغــر حيمــل عشــرات آالف 
الصــور للتعذيــب واملــوت حتمــل أعــداداً أصبحــت انطقــة ليســرهبا إىل العــامل الــذي صــدم مــن هوهلــا 
ولكنــه بقــي كمــا عهــده الســوريون صامتــاً متفرجــاً مــداانً حيمــل عــار خيبتــه يف نصرهتــم رغــم إصــدار 

أمريــكا لقانــون قيصــر تيمنــاً ابســم ذلــك املصــور إال أنــه اليــزال أقــل مــن تطلعــات الشــعب الســوري 
وطموحاتــه يف كشــف بقيــة األعــداد الــي غيبــت منــذ مثانينــات القــرن املاضــي ومل تغلــق ملفاهتــا حــى 
اترخيــه مــع مــا يرتتــب علــى تلــك امللفــات مــن قضــااي تتعلــق أبهلهــم وعوائلهــم الــي ماتــزال تنتظــر 

إغاقهــا مــع أن مجيــع تلــك العوائــل متيقنــة مــن أن أبناءهــا مل يعــد هلــم وجــود يف الدنيــا .
حتولــت الصــور الــي محلهــا قيصــر إىل دليــل إلدانــة النظــام وإجرامــه وبنفــس الوقــت أغلقــت ملفــات 
كان كثــراً مــن أهلهــا حيدوهــم أمــل أبن أبناءهــم مازالــوا علــى قيــد احليــاة ليجــدوا صورهــم بــني صــور 
قيصــر حتــت رقــم أو عــدد ليصبــح هــذا العــدد ليــس جمــرداً كمــا هــي الرايضيــات بــل قيمــة معنويــة إنســانية 
ســيحفظها أهلهــا رغــم أهنــا مأســاوية وقــد محلــت املــوت معهــا لبعــض مــن شــاهدوا صــور أبنائهــم بينهــا 
كمــا حــدث لذلــك الرجــل الــذي وجــد صــورة ابنــه الوحيــد ســيحفظوهنا ألهنــا تعنيهــم وتثبــت هلــم مــا 
حــدث البنهــم أو بنتهــم، ألبوهــم أو ألمهــم، ألخوهــم أو أختهــم يف ســجون هــذا النظــام اجملــرم هــذه 
الوثيقــة الــي مل تكــن موجــودة مــن قبــل ألن النظــام كان يطمســها فقــد كانــت حــكااي إجرامــه تنقــل 
شــفاًها ولكــن مــن رأى ليــس كمــن مســع فــكل األحاديــث الشــفهية الســابقة ال تســاوي شــيئاً أمــام 
صــورة مــن الصــور الــي رأيناهــا والــي اســتقبل كثــر مــن أصحاهبــا املــوت، اببتســامة رغــم هــول مــا 
علــى جســده مــن آاثر التعذيــب فهــو رمبــا يقــول لنــا عــر هــذه االبتســامة  أبنــه يســخر مــن جاديــه 
ويقــول لنفســه ســأختلص منكــم ابملــوت ألذهــب هنــاك إىل حيــث العدالــة بعيــداً عــن األرض  عنــد 

قاضــي الســماء .
عشــرات آالف الصــور غيــض مــن فيــض نقلهــا قيصــر واحــد مــن قياصــرة آخــرون مازالــوا يســتمتعون 
كمــا اجلاديــن ابلتقاطهــا صــور تلخــص فــرتة زمنيــة قصــرة مــا بــني عامــي 2011م و2013م عندمــا 
انشــق قيصــر وهــرب حامــًا هلــا فكــم مــن الصــور الــي ماتــزال ابقيــة يف عهــدة القياصــرة اآلخريــن، وكــم 
حنتــاج إىل كشــفها لتكــون وصمــة عــار يف جبــني العــامل علــى هــذه األرض ألننــا نعــرف أهنــا موثقــة 

هنــاك يف الســماء.

صفا عبد الترك

شهداء قيصر وصمة عار على جبين اإلنسانية

كاتبة سورية

حيــاول الكثــر مــن الَعلمانيــني وبعــض " املثقفــني " وغرهــم مــن الكتــاب واإلعاميــني التابعــني جلهــات 
ختشــى مــن هنــوض املــارد اإلســامي مــن جديــد واســتعادته للــدور احلضــاري الــذي افتقــده لفــرتات 
اإلســام  وبــني   – وتكنولوجيًــا  علميًــا   – منطقتنــا  علــى  يهيمــن  الــذي  التخلــف  بــني  الربــط  طويلــة 
لتلــك  للعقــل اجلمعــي والعاطفــة االجتماعيــة  املنطقــة ومكــون أساســي  لشــعوب  كمرجعيــة أساســية 
الــدول اإلســامية املتخلفــة، مستشــهدين ابلتجربــة الكنســية يف  الشــعوب فيتكلمــون ابســتمرار عــن 
الغــرب والــي كان جتاوزهــا بوابــة الدخــول إىل مرحلــة جديــدة مــن احلــرايت والعدالــة وهتيئــة بيئــة مناســبة 
لإلبــداع التكنولوجــي والتقــدم العلمــي، متجاهلــني – عــن علــم أو دون علــم – الفــوارق البنيويــة العميقــة 
بــني عاقــة الديــن ابجملتمــع والثقافــة والسياســة يف الغــرب والشــرق والــي أوضحتهــا يف مقالــة ســابقة 
بعنــوان ) قــص ولصــق ( تغــي قراءهتــا عــن إعــادة التوضيــح . ســأحاول يف هــذه املقالــة توضيــح التدليــس 
واخلــداع املمــارس يف حماولــة إجيــاد رابــط – يف الاوعــي اجلمعــي – بــني التخلــف واإلســام، مــع التأكيــد 
ابتــداء أن الكثــر مــن املفكريــن واملثقفــني املنصفــني يف عاملنــا العــريب ويف الغــرب أوضحــوا أمهيــة اإلســام 
كمحــرك أساســي لطاقــات هــذه األمــة وابعــث مهــم لنهضتهــا احملتملــة وممــر إجبــاري للعبــور هبــا إىل 
صــدارة احلضــارة اإلنســانية مــن جديــد ملــا ميتلكــه مــن خصائــص ذاتيــة وبنيــة متماســكة ومرنــة جتعلــه 
قــادرًا علــى التماهــي مــع املســتجدات واالنســجام مــع املتغــرات دون أن يفقــد مامــح شــخصيته، وجتعــل 

مقارنتــه ابلتجربــة الغربيــة بعيــدة جــًدا عــن الواقــع واملوضوعيــة .
لقــد أوضــح الكثــر مــن املفكريــن املعاصريــن مــن أمثــال مالــك بــن نــي وحممــد عابــد اجلابــري وعلــي عــزت 
بيجوفيتــش وســواهم عــر مقــاالت وحماضــرات وكتــب أمهيــة اإلســام كمحــرك لطاقــات شــعوب هــذه 
املنطقــة وحمفــز لنهضتهــا عــر اســتقراءهم للتاريــخ وتشــرحيهم الدقيــق للبنيــة الثقافيــة واالجتماعيــة جملتمعاتنــا 
وهــذا وحــده كاف لإلجابــة عــن ســؤال املقالــة لــدى مــن يقــرأ وحيلــل وينظــر بعــني احملــب املنصــف ال 
بعــني املرتبــص احلاقــد. لكــن الواقــع البائــس – حقوقيًــا وسياســًيا وعلميًــا وتكنولوجيًــا – ملعظــم الــدول " 
اإلســامية " يلقــي بظالــه دومــا علــى الفكــر والثقافــة ويفــرض نفســه علــى املشــهد الــذي يعاينــه معظــم 
النــاس ليوجــد يف الاوعــي اجلمعــي رابطًــا بــني كوهنــا متخلفــة وكوهنــا إســامية. هــذا الواقــع املــرتدي هــو 
الدليــل الــذي يســتخدمه املغرضــون لتكريــس الرابــط بــني كوهنــا متخلفــة وكوهنــا إســامية. مــن أجــل ذلــك 

أردت أن أشــر إىل نقطــة مهمــة رمبــا تزيــل هــذا اللبــس وتوضــح املســألة.
منــذ بدايــة تشــكيل الدولــة اإلســامية يف املدينــة املنــورة بقيــادة النــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم وحــى 
يومنــا هــذا فــإن الفــرتة الوحيــدة الــي مثلــت منوذًجــا كامــًا لنظــام احلكــم السياســي املرتكــز علــى قيــم 
اإلســام السياســية هــي فــرتة حكــم الرســول ومعظــم فــرتة حكــم اخللفــاء الراشــدين مــن بعــده. مبعــى 
أن تلــك الفــرتة كانــت القيــادة الدينيــة هــي ذاهتــا القيــادة السياســية للدولــة، والقوانــني الــي يــدار هبــا 
احلكــم والقضــاء هــي القوانــني املســتمدة مــن عمــق القيــم السياســية واحلقوقيــة لإلســام. مبعــى أدق 
كان اإلســام هــو الــذي حيكــم وكانــت الدولــة إســامية ابملعــى العميــق للكلمــة. أمــا بعــد ذلــك فقــد 
تشــكلت أنظمــة للحكــم تفاوتــت يف درجــة القــرب – كفــرتة حكــم عمــر بــن عبــد العزيــز ونــور الديــن 
الزنكــي – والبعــد – واألمثلــة أكثــر مــن احلاجــة لتعدادهــا – مــن الصــورة النموذجيــة للنظــام السياســي 
اإلســامي، وصلــت أحيــااًن إىل درجــة العــداء والرتبــص لــكل مــا هــو إســامي كبعــض النمــاذج املعاصــرة. 

املهــم أن أاًي مــن تلــك األنظمــة التاليــة لفــرتة اخللفــاء الراشــدين ال ميكــن النظــر إليهــا كممثــل كامــل للنظــام 
اإلســامي وجمســد لقيمــه السياســية )الشــورى والعدالــة واملســاواة والتكافــل االجتماعــي وحماربــة الفســاد 
واألخــذ علــى يــد الظــامل ومنــع الغلــول والرشــوة واملرجعيــة اإلســامية يف القانــون ومنــع تــداول الســلطة 
عــر التوريــث ومنــع اإلكــراه يف الديــن ومنــع االحتجــاب عــن الرعيــة ومــزج األخــاق ابلسياســة.. اخل( 
وإن مــرت بعــض الفــرتات الــي اقرتبــت كثــرًا مــن النمــوذج اإلســامي لكنهــا كانــت قصــرة وأمكــن 

االلتفــاف عليهــا واجهاضهــا. 
وقــد وصلنــا إىل زمــان أصبحــت فيــه معظــم الــدول " اإلســامية " حتكــم بعيــًدا عــن قيــم اإلســام، 
وتتحكــم هبــا طبقــة سياســية ال تؤمــن ابملرجعيــة اإلســامية وتنظــر للديــن كأداة للســيطرة أو كخصــم 

جيــب احتــواءه أو القضــاء عليــه.
لذلك ابت من املهم جًدا عندما نسمع مصطلح الدول اإلسامية أن يتبادر إىل الذهن مباشرة املعى 
الصحيــح هلــذا املصطلــح، وهــو أن أكثريــة الشــعب مســلمة وأن الثقافــة العامــة والوعــي اجلمعــي والقيــم 
االجتماعيــة مســتمدة يف معظمهــا مــن املرجعيــة اإلســامية وليــس معنــاه أن القوانــني والقيــم السياســية 

إســامية. أي أن هــذه الــدول هــي إســامية ثقافًيــا واجتماعيًــا ووجدانيًــا ولكــن ليــس سياســًيا ودســتوراًي 
اإلســام  مــع  والتخلــف  والفســاد  املمنهــج  والظلــم  االســتبداد  جيتمــع  أن  االســتحالة  فمــن  وقانونيًــا. 

السياســي دون أن يقصــي أحدمهــا اآلخــر.
وألن السياســة هــي الــي تكتــب اتريــخ األمــم وترســم مســار هنضتهــا أو نكســتها وتقــرر مصــر شــعوهبا، 
وألن معظــم الطبقــة السياســية يف بــادان املســماة " إســامية " هــي طبقــة فاســدة وانتهازيــة ووظيفيــة 
تعمــل لصــاحل – أو ختــاف مــن – حكومــات غربيــة تعتــر اإلســام عــدًوا اســرتاتيجيا هلــا، وألن العاقــة 
بــني الطبقــة السياســية املســتبدة واإلســام احلركــي الفاعــل الواعــي غالًبــا متوتــرة ألن مــن طبيعــة اإلســام 
وبنيتــه الفكريــة أن يتناقــض مــع االســتبداد والفســاد والظلــم والطغيــان. مــن أجــل كل ذلــك فــإن واحــًدا 
من األهداف االســرتاتيجية للسياســات املســتبدة يف بادان إمخاد صوت اإلســام احلركي الواعي املنظم 
الطامح للنهوض أبمته واســتقاهلا وتقدمها وتفكيك مؤسســاته وشــيطنتها واســتبداهلا إبســام الدروشــة 

واملوالــد والرقــص واخلرافــات واخلنــوع لاســتبداد.
ومــن أجــل ذلــك أيًضــا فــإن الربــط بــني التخلــف يف الــدول اإلســامية وبــني اإلســام مــن قبــل بعــض 
املثقفــني هــو ربــط ظــامل وغــر منصــف ورمبــا مقصــود.. فدولنــا إســامية ثقافًيــا واجتماعًيــا، أمــا سياســًيا 
فهــي غــر إســامية وأحيــااًن عــدوة لإلســام. وهــذا ال يعــي إعفــاء اجملتمــع مــن دوره يف القضــاء علــى 
التخلــف وحماصرتــه، لكــن الــدور االجتماعــي ال بــد لــه مــن حاضنــة سياســية وقانونيــة تتيــح لــه التحــرك 
املنظــم لعمليــة النهضــة، األمــر الــذي يعتــر خطًــا أمحــرًا يف الــدول املســتبدة الــي حتــرص علــى أن يتــم أي 
حتــرك حتــت العبــاءة األمنيــة والسياســية وضمــن اخلــط املرســوم مــن قبــل ذات الطبقــة السياســية املغرقــة 
واســتقرارها  مــع وجودهــا  تتناقــض  السياســية  اإلســام  قيــم  أن  تــدرك  والــي  والطغيــان  االســتبداد  يف 

واســتمرارها.
  إن التقــدم الســريع واملبهــر الــذي حققتــه الــدول الــي وصــل فيهــا اإلســام الواعــي احلركــي اهلــادف إىل 
موقــع القــرار السياســي – كرتكيــا وماليــزاي – والــي أجنــزت قفــزات كبــرة وبســرعة مذهلــة علــى ســلم التقــدم 
والنهضــة والعدالــة، هــو دليــل واضــح علــى التناقــض الوجــودي بــني اإلســام الواعــي والتخلــف، ومنــوذج 
عملــي لقــدرة اإلســام علــى تطويــر اجملتمــع وتفجــر طاقــات أبنائــه للنهضــة ببلدهــم والرقــي أبمتهــم عاليًــا 

علــى ســلم احلضــارة اإلنســانية.

د- معتز محمد زين

اإلسالم والتخلف 
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عــر اجملتمعــات الدميوقراطيــة التداوليــة، ال جتــد أحــداً يدافــع عــن الســلطة 
ضــد منتقديهــا، ســوى الســلطة نفســها، أي أعضــاء احلكومــة واملتنفذيــن 
فيهــا، وحــى أن أعضــاء احلــزب احلاكــم نفســه ميكــن أن ينتقــدوا أداء 
املعارضــة  أحــزاب  إىل  إضافــة  وتصويبهــا،  تقوميهــا  بغــرض  حكومتهــم 
الوطنيــة الذيــن يضعــون مصلحــة الوطــن واملواطــن نصــب أعينهــم، وهــذا 
مــا يســمى ابلرقابــة اجملتمعيــة أو "رقابــة الــرأي العــام علــى احلكومــة" والــي 
ترســم حــدوداً حلريــة الســلطة ومجوحهــا واحتماليــة اســتغاهلا للمناصــب 
يف متريــر مشــاريع خاصــة ومصــاحل ضيقــة، إضافــة إىل الــدور الرقــايب اهلــام 
الــذي تلعبــه املؤسســة التشــريعية )الرملــان( والــي هــي عــادة مــا تكــون 
مزجيــاً مــن كافــة الفعاليــات السياســية والتجاريــة والصناعيــة واملهنيــة والفنيــة 
والفكريــة، الــي متثــل شــرائح اجملتمــع متثيــًا حقيقيــاً متــوازانً، والــي متلــك 
بــذات الوقــت صاحيــة حماســبة احلكومــة، أو إســقاطها وســحب الثقــة 

عنهــا إن اســتوجب األمــر ذلــك .
كمــا أن هــذا احلــال ال يبقــى علــى مــا هــو عليــه، فمــن هــو يف الســلطة 
انتخــاابت،  أول  بعــد  املعارضــة  صفــوف  إىل  ينتقــل  أن  ميكــن  اليــوم 

وارد. والعكــس 
هــذا يف اجملتمعــات الدميقراطيــة الطبيعيــة الصحيــة، أمــا مــا هــو واقــع يف 

مل يقبــل أن يكتــب التاريــخ أن الفرنســيني دخلــوا ســورية دون مقاومــة 
مــن الشــعب، ومــع أنــه يعــرف النتيجــة الختــال ميــزان القــوى بــني القــوة 
علــى  وبســالة  بــكل شــجاعة  أقــدم  أنــه  إال  األعــزل،  والشــعب  الغازيــة 
بشــروط  األوىل  اللحظــة  منــذ  أخــل  الــذي  الغــادر  للمحتــل  التصــدي 
االنتــداب الــي ال تتيــح لــه احتــال املــدن وحكــم البــاد الواقعــة حتــت 

مباشــر. بشــكل  االنتــداب 
    تبــدأ القصــة عندمــا أرســل اجلنــرال الفرنســي غــورو القابــع يف بــروت 
واملكلــف بتنفيــذ االنتــداب علــى جــزء مــن ســورية الطبيعيــة ومهــا لبنــان 
وســورية، مبوجــب اتفاقيــة ســايكس ــــــــ بيكــو بــني فرنســا وبريطانيــا، أرســل 
مــع مستشــار فيصــل املــازم أول نــوري الســعيد إنــذاره إىل فيصــل الــذي 

يتضمــن مخــس طلبــات وهــي علــى الشــكل التــايل:
التعامــل ابللــرة  قبــول  الفرنســي علــى ســورية.2.  االنتــداب  قبــول   -1
الســورية الورقيــة الــي أصدرهــا مصــرف ســورية ولبنــان يف فرنســا، ووقــف 
التعامــل ابلذهــب.3. تســليم اخلــط احلديــدي مــن رايق اىل محــص ومحــاة 
ــا  وحلــب اىل القــوات الفرنســية.4. حــل اجليــش الســوري املشــكل حديًث
ومعاقبــة  ماحقــة  والتســليح.5.  االجبــاري  التجنيــد  عمليــات  ووقــف 

املســلحني الذيــن تورطــوا أبعمــال عدائيــة ضــد فرنســا.
درســت احلكومــة الســورية برائســة امللــك فيصــل طلبــات غــورو وقبلتهــا 
وأرســلت رًدا بذلــك، رغــم اعــرتاض وزيــر احلربيــة شــهيدان البطــل الفريــق 
أول يوســف العظمــة بشــدة، والــذي كان قــد شــكل جيًشــا قوامــه عشــرة 

آالف مقاتــل، وألقــى كلمــة ختمهــا بقــول املتنــي:
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى       حى يُراق على جوانبه الدم

وكان قبــول فيصــل وحكومتــه بنــاء علــى نصيحــة اجلنــرال اللنــي اإلنكليــزي 

الــذي دخــل ســورية مــع فيصــل بعــد خــروج األتــراك منهــا، وذلــك لعــدم 
إعطــاء حجــة لغــورو ابحتــال دمشــق، وألن ميــزان القــوى خمتــل لصــاحل 

الفرنســيني.
ومــع ذلــك ورغــم إرســال الــرد ابلقبــول حتجــج اجلنــرال الفرنســي أبن الــرد مل 
يصل ابملوعد احملدد، وأرسل محلته ابجتاه دمشق عن طريق جمدل عنجر 
الــي انســحب منهــا اجليــش الســوري أبوامــر مــن فيصــل، ووصلــت احلملــة 

بقيــادة اجلنــرال غوابيــه ممثــًا عــن غــورو إىل ميســلون الــي تبعــد عــن دمشــق 
مســافة 28 كــم ابجتــاه بــروت، وقبــل ذلــك قامــت املظاهــرات الرافضــة 
لقبــول حكومــة فيصــل اإلنــذار وهاجــم املتظاهــرون بعــض األماكــن يف 
دمشــق واســتولوا علــى األســلحة والذخائــر، فتصــدت هلــم الشــرطة وقتــل 
منهــم حســب  املــؤرخ حممــد كــرد علــي أكثــر مــن مئــي متظاهــر، وعمــت 
قــوة  بينمــا كان وزيــر احلربيــة حيــاول مجــع  الفوضــى واالنفــات األمــي 
تواجــه احملتــل، واســتطاع مجــع حــواىل 3000 عســكري مــن بقــااي اجليــش 

ســورية ومعظــم البلــدان العربيــة فهــو خيتلــف كليــاً عــن هــذا التوصيــف 
شــكلية  وبرملــاانت  سياســية  وتنظيمــات  أحــزاب  مــن  نــراه  مــا  ومعظــم 
هزيلــة وممجوجــة  ســخيفة  عــن عمليــات جتميــٍل  عبــارة  يعــدو كونــه  ال 

والشــرعي  "املنفتــح  مبظهــر  وإظهــاره  املســتبد  الدكتاتــور  صــورة  لتلميــع 
والدميوقراطــي"!

ال ريــب أنــه يســتوجب علينــا احــرتام الــرأي اآلخــر واحــرتام مــن خيتلــف 

الفكريــة والسياســية وهــذه حالــة صحيــة ســليمة جيــب  معنــا يف رؤيتــه 
تعميمهــا وتنميتهــا والعمــل عليهــا كمــا هــو احلــال مــع املعارضــة يف الــدول 
الطبيعيــة، حيــث جيــب عليهــا احــرتام مــن تعارضــه مــن زعيــم أو حكومــة 
أو تنظيــم سياســي، لكــن كل ذلــك ال ينطبــق مطلقــاً مــع نظــاٍم كنظــام 
األسد، وال يستوي األمر اليوم وبعد كل ما جرى من جمازر وكوارث أن 
تنــرَي جهــة أايً كانــت وتدعــي أهنــا معاِرضــة هلــذا النظــام القائــم واملفــروض 
قســراً علــى رقــاب الســوريني، فالتوصيــف املنطقــي الوحيــد املقنــع للحالــة 
مــع تلــك العصابــة هــو العــداء، نعــم هــي عصابــة جمرمــة وعــدّوة بــكل 
مــا حتملــه الكلمــة مــن معــى، إذا هــو عــداء وليــس جمــرد معارضــة لفكــر 

سياســي أو أســلوب إداري أو خدمــي .
وإن كل مــن يقــول أبن الثــوار الذيــن حيملــون الســاح كــي يدافعــوا عــن 
أو  إرهابيــني  مســلحني  أهنــم  وممتلكاهتــم  وأعراضهــم  وأهلهــم  أنفســهم 
هــو خائــن وعميــل  قتلهــم  اجملــرم  للنظــام  ويــرر  القانــون  عــن  خارجــني 
للنظــام، وكل مــن يقــول عــن اجلنــود املنشــقني واجليــش احلــر أهنــم ميارســون 
العنــف والقتــل ويرهبــون النظــام اجملــرم هــو خائــن وعميــل هلــذا النظــام 
اجملــرم، وإن أحســنا الظــن ببعضهــم فهــم مراهقــون سياســيون ومحقــى.

وخاصــة أولئــك الذيــن مــا انفكــوا يطالبــون حــى اليــوم مبجــرد النضــال 
الســلمي بعــد كل تلــك الســنوات مــن القتــل املمنهــج والتغيــر الدميوغــرايف 
وتصفيــة املعتقلــني املخالفــني ابلــرأي لنهــج الســلطة وتســلطها وفســادها 
وإفســادها وتفريطهــا أبرض الوطــن ومقدراتــه، ومــا زالــوا يصــرون علــى 

إمكانيــة احلــوار السياســي مــع القتلــة واجملرمــني واحملتلــني!
معاِرضــة  وتكــون  للــدول  مســتقرة  بيئــة صحيــة  يف  تتشــكل  فاملعارضــة 
مــن  املطلــوب  لكــن  شــبه جيــد  يكــون  أن  احلكــم ميكــن  ألســلوٍب يف 
صاحــب احلكــم واألســلوب أن يكــون أفضــل وأرقــى وأجــود، تلــك هــي 
املعارضــة الطبيعيــة وهــي كمــا يبــدو غــر متوفــرة بشــكل كبــر يف احلالــة 

الســورية يف هــذه الفــرتة.

املنحــل وعــدد مــن املتطوعــني أبســلحة خفيفــة وذخائــر قليلــة، ليحفــظ 
لتاريــخ ســورية العســكري هيبتــه ووقــاره كمــا قــال، وال يســمح أن يكتــب 

التاريــخ أن ســورية يف عهــده ســلمت للمحتــل دون قتــال.
 كانت احلملة الفرنســية تتألف من 9000 عســكري معززين ابلدابابت 
واملدفعيــة وحمميــني مــن الطائــرات الــي كانــت ترمــي القنابــل علــى املقاتلــني 
واملنشــورات على املدن تقول فيها أهنا ليســت دولة اســتعمار بل انتداب 
لــن يتدخــل يف أمــور احلكــم الداخليــة. بــدأت املعركــة الســاعة التاســعة 
صباًحا بعد أن زرع املقاتلون الســوريون األلغام يف طريق القوة الفرنســية، 
ليتضــح بعــد ذلــك أن املرتزقــة الذيــن أتــوا مــع فيصــل مــن احلجــاز والباديــة 
الســورية أبطلــوا هــذه االلغــام بفعــل خيــاين وكانــوا يســتهدفون اجليــش مــن 
ورائــه فقتلــوا الكثــر مــن عناصــره وســامهوا بســرعة انتهــاء املعركــة لصــاحل 
الفرنســيني، وحســب روايــة حممــد كــرد علــى ميكــن أن يكــون الشــهيد 

يوســف العظمــة قــد قتــل أبيــدي هــؤالء اخلونــة.
الشــهيد يوســف العظمــة هــو أول وزيــر دفــاع عــريب يستشــهد يف املعركــة 
دفاًعــا عــن وطنــه ضــد الغــزاة، ولــد يف 1884 واستشــهد بتاريــخ 24 
متــوز 1920 قضــى منهــا عامــان كوزيــر دفــاع برتبــة فريــق أول يف حكومــة 
امللــك فيصــل الــذي توجــه االنكليــز ملــًكا علــى ســورية كجائــزة ترضيــة عــن 
وعدهــم لوالــده حبكــم بــاد العــرب والــذي خدعــوه ابتفــاق ســايكس بيكــو 

ابحتــال وتقاســم بــاد العــرب.
كان الشــهيد ضابطًــا يف اجليــش العثمــاين حــى عــام 1916متخرًجــا مــن 

األكادمييــة العســكرية العثمانيــة.
 خــال احلــرب العامليــة األوىل كان رئيًســا ألركان حــرب الفرقــة اخلامســة 
والعشــرين يف البلقــان ويف بلغــاراي ورومانيــا والنمســا. اســتقال مــن اجليــش 
العثماين وذهب إىل دمشــق ليلتحق ابلقوات العربية الي دخلت دمشــق 
برفقة األمر فيصل بعد عام 1916. فأصبح يف البداية مرافًقا عســكراًي 

لألمــر، وأصبــح وزيــرًا للدفــاع عندمــا تــوج ملــكاً. 
لــه ابنــة وحيــدة امسهــا ليلــى وأصبــح بيتــه يف دمشــق متحًفــا. رحــم هللا 
الشــهيد، وســيظل نراًســا يضــيء لألجيــال القادمــة طريــق العــز والفخــار، 
وليخســأ االهنزاميــون الذيــن فرطــوا حبقــوق األمــة وجلبــوا هلــا العــار وخانوهــا 
مــع أعدائهــا حفاظًــا علــى عروشــهم وكراســيهم ومل يتعظــوا ابحلكمــة القائلــة 

لــو دامــت لغــرك مــا وصلــت إليــك.

محمد علي صابوني

كاتب سوري

معارضة أم عداء ممنهج؟

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

يوسف العظمة
الشهيد البطل شهيد الوطنية السورية
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ومســتقبل وطنــه.
يف الواقــع، لقــد أدت العثــرات املســتمرة، ذاتيــًة وموضوعيــة، جمتمعــًة وفُــرادى، إىل إخفــاق 
املعارضــة الســورية السياســية مــن كســب اعــرتاف قانــوين مــن قبــل جمتمــع دويل غــر راغــب 
أصــًا بتصليــب بنيــة املعارضــة لتكــون وطنيــة حقيقــة ذات متثيــل دميقراطــي، ألن ذلــك 
يعرقــل ويعيــق مصاحلهــم، ابســتمرار القتــل وتوظيــف االنتهــاكات واجلرائــم لصــاحل الراعــي 
األول إلدارة األزمــة، وهــي نفــس اجلهــة الــي ال تتقــن غــر إدارة األزمــات دوليــاً. وخــر 

مثــاٍل علــى ذلــك’’ االئتــاف الوطــي‘ ‘ومللماتــه املتنوعــة غــر املطابقــة إال ملصــاحل رعــاة 
نفــس الطغمــة الطائفيــة الفئويــة املتحكمــة مبقاليــد األمــور واجلرائــم يف دمشــق املنكوبــة هبــا 

وابقــي االحتــاالت املرافقــة. 
فهــل كان نظــام اجلرميــة الفئــوي ممثــــًا لألكثريــة العربيــة وللهويــة الوطنيــة الســورية بشــكل 
دميقراطــي فضــًا عــن احــرتام الدســتور املزعــوم وضــرورات الدولــة الوطنيــة احلديثــة؟ ومــن 

ت
ال

مقا

الوطــن  هويــة  أمــام  اإلشــكالية  هــو  ســورية  يف  عربيــة  أغلبيــة  وجــود  أن  البعــض  يتوهــم 
املســتقبلية، أو الدولــة املســتقبلية، واملطلــوب مــن تلكــم األغلبيــة أن تثبــت أهنــا جمــرد عــرق، 
أو إيديولوجيــا، أو اتبــع لثقافــة دينيــة، وابلتــايل ال حاجــة ألن تـُّقــرن الدولــة هبويــة أكثريتهــا 
كــي تــراتح وتـَُقــر عيــون هــذا البعــض الواهــم؛ وكأن الدولــة احلديثــة تضــن بصفــة أكثريتهــا 
الذيــن هــم مادهتــا، أو أن الوطنيــة تســقط بصفــة وهويــة أغلبيتهــا، فهــل لســورية املســتقبل 

أي دور، مهــم أو غــره، بــدون دورهــا وحاضنتهــا العربيــة؟ 
كلهــم يؤكــدون أن ال دور اترخيــي مؤثــر وفاعــل لســورية إال ابلتعــاون والتــازم مــع حميطهــا 
العــريب، فكيــف يكــون ذلــك إبســقاط أكثريــة أبنائهــا مــن احلســاب وطنيــاً؟ وكيــف خيتبــئ 
أولئــك خلــف الَعلمويــة بزعمهــم ذلــك؟ أمل يكــن اإلنتــاج الفكــري والعلمــي والثقــايف العــام 
هــو نتــاج األكثريــة الفاعلــة فيهــا؟ وملــاذا القفــز فــوق أســباب االحنطــاط والتجهيــل الــذي 
أفضــى هلــذا التخلــف الثقــايف واحلضــاري؟ أمل يكــن االســتبداد وارتباطاتــه االمرايليــة مبواجهــة 
املــد النهضــوي الوحــدوي العــريب أحــد أهــم الركائــز هلــذه الــروح املســتكينة ملقــوالت أقلويــة 

مــا قبــل وطنيــة وقوميــة معــاً؟ 
إن العروبــة مل تكــن إال صفــة عموميــة وثقافيــة لشــعبنا وللوطنيــة الســورية، وإن كثــر مــن 
الدعــوات الــي خُتــرج بعــض أبنــاء اللهجــات العربيــات مــن اترخيهــا فضــًا عــن حاضرهــا، 
إال دعــواٌت مشــبوهة ال ســند اترخيــي هلــا، ومــن يعــود لـــ ’’ ابــن حوقــل‘‘ و ’’حممــد رضــا 
كحالــة‘‘ جيــد مــا يُثبــت دعــواان، وأن إرضــاء أصحــاب األجنــدات واهلوائيــات )األنتينــات( 

اخلارجيــة أمــٌر غــر ممكــن التحقــق إطاقــاً مــع الــروح الثوريــة الراهنــة .
فكــم تبــدو "املعارضــة" السياســية الســورية، بعــد هــذه العشــرية مــن الثــورة العظيمــة، ومــا 
انبثــاق أوىل مؤّسســاهتا الرمسيّــة، عاجــزًة عــن إجــراء إصــاح  يقارهبــا مــن ســنوات علــى 
للمصــاحل  االســتجابة  علــى  حريصــة  تبــدو  مســتقل، كمــا  ذايت  بقــراٍر  لبنيتهــا  حقيقــي 
واألنتينــات الدوليّــة أكثــر مــن حرصهــا علــى االســتماع واالســتجابة ملصــاحل األحــرار والغابــة 
مــن مجــوع الوطنيــني الســوريني، وابلتّــايل فــإن مؤسســات املعارضــة هــذه أصبحــت حبــِد ذاهِتــا 
أحــَد أهــم العوامــل الســلبّية الــي تؤثـّـر علــى اســتقالّية القــرار الوطــي الســوري؛ أمل يكــن ذلــك 
لعــدم دميقراطيتهــا ومتثيلهــا للشــعب احلــر والثائــر بطائعــه السياســية احلقيقيــة غــر املزيفــة 
كمــا جــرى؟ فكيــف ميكــن ملثــل هــؤالء رســم مســتقبل وطــن دميقراطــي حديــث ابلوقــت 
الــذي يفتقــدون فيــه ملثــل هــذه الصفــات؟ أليــس ألن جلهــم كان ومــازال ممــن يدغدغــه 
املــال املشــبوه املمــول خليجيــاً فضــًا عــن الــدول األوربيــة وابقــي الطُغــم املوجهــة أمركيــاً؟

وتراجــع حضورهــا  أصــًا،  املثلومــة  بُنيتهــا  يف  أزمــة  إىل  ليــس  الواقــع  يف  أدى  ذلــك  إن 
اخلــادع علــى مســتوى التمثيــل فحســب، بــل حــى إىل تعزيــِز االنقســام والشــرخ الداخلــي 
ومــن مث التنافــس غــر الوطــي وغــر املــرر علــى املهــام الوظيفيــة الكاذبــة أصــًا، ومقاومــة 
أي تغيــر أييت مــع أيــة مبــادرة هتــدف إىل إعــادة التــوازن ملوقــع املعارضــة اجلــادة سياســياً 
ووظيفيــاً، يف آن، ألهــم ثــورة واجهــت أعــى الطغــم اجملرمــة الطائفيــة احلاقــدة علــى شــعبها 

بكــت خشــبة املســرح السياســي الســوري، منــذ أول حالــة اغتصــاب طويلــة األمــد، مــن 
ِقبَــِل ِعصابــِة األســد، حــى اندت أبعلــى صوهتــا قائلــًة: أنقــذوين، وصــارت تضيــق َذرعــاً مــن 
املشــاهد الــي ُتكــَرُر يف املواســم، الــي يطلــق عليهــا جتــاوزاً "سياســية"، ومــا هــي إال مســرحية 

شــاِهَد فيهــا قــد تكــون قاســيًة ومبكيــة.
َ
هزليــة.. لكــن امل

كان مــن املفــرتض علينــا القــول: يف 19 / 7 / 2020م، وكانــت ســورية علــى موعــد مــع 
اســتحقاق انتخــايب شــديد املنافســة، قــدَّم املرشــحون حينهــا برامــج انتخابيــة عاليــة الدقــة، 
كمــا تزامــن معهــا محــات انتخابيــة هادفــة، وتاهــا نتائــج شــفافة ال تزييــف فيهــا وال تزويــر، 
وإنَّ هــذه االنتخــاابت كانــت وطنيــة ابمتيــاز، ال َتَدُخــَل للــدول فيهــا، وال ألجهــزة املخابــرات 

احملتلــة، ومــن مثَّ حنكــم علــى نتائــج األقــوال ابألفعــال.
لكــن.. ومنــذ اغتصــاب خشــبة املســرح السياســي الســوري، وكُل املشــاهد الــي تقــدم عليهــا، 
مشــاهد مبكيــة لــكل إنســان وطــي، يــرى يف بلــده ممثلــون ال جييــدون التمثيــل، يضحــك 
الغريــب والقريــب مــن غبائهــم ال مــن خفــة دمهــم، يظــن املتابــع أن أقنعــة مرعبــة ومقرفــة 
يرتدوهنــا ُصنعــت حبرفيــة متناهيــة، ومــا يلبــث كثــراً حــى يعلــم أهنــا وجوههــم احلقيقيــة ال قنــاع 
فوقها، لينطق لســان قلبه: شــاهت الوجوه ...! الغريب يف األمر أن مثل هذه املســرحيات 
الــي مازالــت مســتمرة، دفعــت بعــض املتابعــني لرفــض قرِفهــا وأراد تغيــر املتحكــم فيهــا ويف 
غرهــا، وبعضهــم غــادر املســرح كامــًا، بــل وكل مــا حييــط بــه، ووصــل آبخريــن أن خيتــاروا 
)املريــخ( كوطــن بديــل يهاجــرون إليــه، بــل "يُهجــرون ال يهاجــرون" فاملشــاهد الــي ُعرضــت 
خــال التمثيليــات وصلــت حلــد غــر مقبــول مــن أدىن وأســقط وأجــرم مشــاهد عرفهــا التاريــخ 
املســرحي السياســي، بــل احلقيقــة تشــهد أبهنــا أجــرم مشــاهد عرفتهــا اإلنســانية مجعــاء، ومــن 

احلقائــق أن الرقابــة الدوليــة مشــاركة يف هــذه اجلرائــم.
"جملــس الشــعب" آخــر تلــك املســرحيات ولــن يكــون آخرهــا، الــذي مل يعــد لــه مــن امســه 
نصيــب يف ظــل حكــم األســد، بــل التوصيــف الدقيــق ابت "جملــس األســد"، أو "جملــس 
التصفيق" حتت رعاية األســد االبن، حتضر فيه روح األســد األب، لتتنزل عليه لعائن دماء 
الشــهداء، الذيــن قضــى عليهــم )االبــن واألب( إلمتــاع ســاديتهم مــع مــن أيّدمهــا أو انصرمهــا.
الشــعب غائــب.. مل يتــم اســتبدال املمثلــني، بــل مت صناعــة مقلديــن علــى خشــبة املســرح، 
منبطحــني فــوق جثــث ارتقــت، وجــراح مــازال نزيفهــا مســتمراً، يــرددون كالببغــاء مــا يقولــه 
القائــد كــذابً وهبتــاانً: )عقــوابت وكــوروان جعلــت مــن نســبة املشــاركة ضئيلــة(، ال الرفــض مــن 

املؤيــد املصنــوع علــى مــدى ســنوات لسياســة القتــل أبنواعــه، وال الشــعب احلقيقــي الغائــب 
واملغيــب قســراً، كاملعتقــل خلــف القضبــان، منفيــاً خــارج حــدود ســاحة الســجن الكبــر، 

بعيــداً عــن اجلــّاد، أو غرهــم ممــن قضــوا يف املعتقــل الكبــر وشــبيهه احملــدود.

اجمللــس مغتصــب.. ليــس لــه وال ألبيــه بــل هــو "برملــان" مت اغتصابــه كمــا مجيــع مؤسســات 
الدولــة، منــذ أن قــدم البعــث الســوري إىل الســلطة، ومــن أول مســرحية مؤملــة بعــد انقابــه، 

جانــب آخــر؛ هــل كان’’ االئتــاف الوطي‘‘انعكاًســا حقيقيًــا ألهــداف الثــورة والثــوار 
األوائــل ومُجــاع الشــعب الســوري، أم أن العكــس هــو الصحيــح، والــذي كان حتايــًا علــى 
الشــعب الثائــر وادعــاء متثُــل ومحّــل أهدافــه، كل ذلــك برعايــة املايســرتو ’’روبــرت فــورد‘‘ 
الســفر األمركــي بدمشــق وابقــي إدارات املشــروع التصفــوي لقضيــة شــعبنا وطمــوح أمتنــا؟ 
شــوه؟ 

ُ
وال خيفــى علينــا كل التحضــرات واملؤمتــرات التآمريــة وصــواًل هلــذا الشــكل اهلجــني امل

إن خســارة اهلويــة العربيــة والدولــة معــاً يف ســورية، ســتكون ابســتمرار جمافــاة التاريــخ والقفــز 
فــوق حقائقــه، ممــا ســيؤدي لدفــع ضرائــب مضاعفــة ال ترضــي إال أصحــاب املصــاحل والنفــوذ 
لعقــد اجتماعــي  وتضــر بشــعبنا الســوري أكثــر وتؤخــر الوصــول املشــرتك وطنيــاً وشــعبياً 
الفــرتة  طيلــة  ســائداً  ملــا كان  مغايــرة  وتكــون  الســوري  الشــعب  متثــل  ومؤسســة سياســية 

الســابقة.
كمــا وإن االســتمرار يف التعاطــي دون مســؤولية مــع الواقــع ســيؤدي ابلضــرورة خلســارة 
الســقوف الــذي تطالــب بــه ضــرورات الثــورة والعمليــة السياســية ككل، خاصــة يف ظــل 
دور  تعريــف  إلعــادة  املســاعي  غيــاب  مــع  الســوري كلــه  القــرار  اتم الســتقالية  غيــاب 
األكثــري  الــدور  بغيــاب  للدميقراطيــة  معــى  فـــا  ودميقراطيــاً،  وطنيــاً  السياســية  املعارضــة 
للشــعب ومشــكلة األقليــات يف األصــل هــي يف غيــاب الــدور السياســي األكثــري الوطــي 

والفاعــل.
هكــذا ميكــن ضــخ الدمــاء مــن جديــد يف عــروق أبنــاء شــعبنا الســوري وإعطــاء مضمــون 
للشــكل الوطــي الدميقراطــي املزمــع بنــاءه علــى حقــوق اإلنســان واحــرتام حــق تقريــر مصــر 
األقليــات ضمــن احــرتام الدســتور الناظــم املنبثــق مــن هيئــة وطنيــة منتخبــة دميقراطيــاً تؤســس 
لعقــد اجتماعــي جديــد حتــت ســقف ســورية املعروفــة حبدودهــا دون أي انتقــاص منهــا 
وهكــذا     .2011 قبــل  حكمــه  يف  ومــن  الوطنيــة  اهلويــة  حيمــل  ممــن  أبنائهــا  وجلميــع 
اهلويــة الوطنيــة العربيــة الســورية حــني ينتفــي التغــول مــن األكثريــة علــى  ســتنتعش أيضــاً 
األقليــات ضمــن الضوابــط الوطنيــة واالحــرتام املتبــادل للجميــع فيمــا بينهــم علــى أرضيــة 

احليــاة اإلنســانية املشــرتكة.

بــدى قانــون الطــوارئ العــام الــذي مل ينتــه، تلتــه أحــكام جائــرة، ومعــه مســرحيات أدخلــت 
املتابــع يف ظلمــة قاهــرة، ظلــم ال حــدود لــه، عابــر للقــارات، مســتهدف جلميــع مــن أراد 
ومؤسســات  وأحــكام  بقوانــني  واألســد"  "البعــث  واجههــا  ســعيها،  هلــا  وســعى  احلريــة، 
بوليســية، مل تشــهدها ســورية مــن قبــل، حــى يف فــرتة االحتــاالت الــي تعرضــت هلــا مــن 

ِقبــل األجنــي.
عــن أي انتخــاابت نتحــدث اليــوم، روســية أم إيرانيــة أم ســورية!، التنافــس واهليمنــة واضحــة، 
عمــاء ال خيفــون عمالتهــم، وال جمرمــون خيفــون آاثر إجرامهــم، بــل جعلوهــا هلــم عضــداً، 
ليشــتد أزرهــم مبــا فعلــوا، بغيــة دراهــم معــدودة، أو تنفيــًذا لسياســة غــادرة حمتلــة.. ولكــن ال 

يــدرون مــى ينتهــي دورهــم فينتهــون، أو أيمرهــم قائدهــم ابملغــادرة فيغــادرون.
أربــع ســنوات ســتكون هــذه الدمــى املختــارة مســبقاً، "تطبــل وتزمــر" كمــا يقــول أحــد هــذه 
الدمــى يف مقطــع ســابق، فالتطبيــل والتزمــر كمــا يدعــي مهمــاً، وآخــر يــرى أن ســورية قليلــة 
علــى األســد، ومــا هــو قــادم يف املشــاهد ابت مكــرراً، ومــا هــو ســابق، نســتدل بــه، بشــعور 
جيعلنــا "أنمل" علــى جملــس مغتصــب ودولــة حتولــت إىل مزرعــة، حيكمهــا مــن قــال عنــه الرئيــس 

األمركــي يومــاً أنــه "حيــوان".
ســورية كانــت حافلــة ابملشــاهد السياســية قبــل 1963م، مــرت بتجــارب عديــدة )احتــال، 
شــريفة،  منافســات  حــركات حزبيــة،  اســتقرار،  دميقراطيــة،  انقــاابت، حريــة،  اســتقال، 
وحــدة مــع دولــة عربيــة( كل ذلــك يقــدر بقــدره، لــه مــا لــه وعليــه مــا عليــه، لكــن املؤســف 
واحملــزن اليــوم، تلــك املســرحية الــي ماتــزال مســتمرة، ألربــع لســنوات قادمــة لُتظهــر أملــاً مبشــهد 

جديــد، مــا مل تُنَقــُذ خشــبة املســرح املهرتئــة.

عبد الباسط حمودة

فاتح حبابه

هل ثمة دولة وطنية ديمقراطية بال أدوات 
وطنية ديمقراطية؟!

مشاهد اغتصاب والرقابة مشاركة

كاتب سوري

كاتب وإعالمي
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EU Delegation Turkey fonladığı Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal 
Destek Programı kapsamında, mevsimlik tarım işçilere COVİD_19 salgını ile ilgili bilgilendirme 
yaparken, ihtiyaç sahibi ailelere bebek hijyen kiti, çocuklara da minik hediyeler verdi.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle, Danışma Kurulu 
üyeleri ile birlikte Mersin Şehitliğini ziyaret ederek aziz şehitleri andı. Aynı zamanda kahraman gazilerimize 
de teşekkürlerimizi sunmak amacıyla plaket verildi. 

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı kapsamında, Spor Yoluyla Uyum faali-
yetleriyle yararlancılarımızla beraber doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte psikososyal grup 
çalışması ve diyafram nefes egzersizleri de uygulanırken COVID_19 önlemlerini de ihmal edilmedi.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Koronavirüs kapsamındaki bilgilendirme çalışmalarına ve hijyen kiti 
desteklerine tüm hızıyla devam ediyor.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları 
kapsamında, Ugandalı bir gönüllünün ve farklı milletlerden yararlanıcılarının katılımıyla, online olarak İn-
gilizce Konuşma Kulübü'ne devam ediyor.

يف إطار برانمج الصحة والدعم النفسي االجتماعي يقوم مركز اهلال األمحر الرتكي يف مرسني، املمول من بعثة االحتاد األورويب يف 
تركيا، بتقدمي املعلومات التوعوية واإلرشادية إىل العمال الزراعيني املومسيني عن وابء كوروان كوفيد_19 ، كما يقدم يف الوقت ذاته 

للعائات احملتاجة مستلزمات النظافة والتعقيم اخلاصة ابألطفال وهدااي صغرة لألطفال.

مبناسبة ذكرى 15 يوليو، وهو "يوم الدميقراطية والوحدة الوطنية" قام أعضاء اجمللس االستشاري يف مركز اهلال األمحر الرتكي بوالية مرسني، بزايرة إىل 
مقرة شهداء مرسني من أجل استذكار شهدائنا األبطال وإحياء ذكراهم. كما قاموا يف الوقت نفسه، بتقدمي لوحة تكرمي وشكر للجرحى األبطال املشاركني 

يف التصدي لانقاب.

يف إطار برانمج حتقيق التكيف وتعزيز التماسك االجتماعي،  قام مركز اهلال األمحر الرتكي يف أزمر جبولة مشي يف الطبيعة 
الساحرة بصحبة املشاركني املستفيدين، وتضمنت هذه اجلولة أنشطة رايضية هادفة لتعزيز التكيف والوائم. وخال الفعالية، مت 
العمل اجملتمعي-لنفسي )الفيسيو-سوسيولوجي(.  التنفس ابستخدام احلجاب احلاجز، كما مت تطبيق  العديد من متارين  تنفيذ 
. 19_COVID لكن يف نفس الوقت مل يتم إمهال إجراءات السامة وال جتاهل التدابر الضرورية للوقاية من فروس كوروان

تواصل مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية أبقصى سرعة أنشطتها التوعوية واإلعامية يف ظل وابء كوروان، وتواصل برامج الدعم 
وتوزيع املساعدات الي تشمل أدوات التعقيم والنظافة، وذلك يف إطار مكافحة فروس كوروان.

يواصل مركز اهلال األمحر الرتكي يف أزمر، املمول من بعثة االحتاد األورويب يف تركيا ، يواصل نشاطات اندي احملادثة ابللغة اإلجنليزية 
عر اإلنرتنت، مبشاركة متطوع من أوغندا ومشاركني مستفيدين من جنسيات خمتلفة، وأييت هذا النشاط يف إطار جهود حتقيق الوائم 

والتماسك االجتماعي.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Koronavirüs döneminde Geçim Kaynağını Geliştirme 
Programının çalışmalarıyla başlatılan Evde Tarımsal Üretim Projesi kapsamında, evlerinde 
üretim yapmak isteyen yararlancılara fidelerini verdi.

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي يف أنقرة شتات زراعية للمشاركني املستفيدين الذين يريدون القيام ابإلنتاج الزراعي يف 
منازهلم، وأييت هذا النشاط يف إطار مشروع اإلنتاج الزراعي املنزيل ، الذي مت إطاقه من خال "برانمج تنمية وتطوير 

سبل املعيشة ومصادر الدخل" خال فرتة تفشي فروس كوروان.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi ve Hayat Kreş ve Anaokulları Yeşildere Ortaokulu'ndaki 
öğrencilere sürprizi var! Çocuklar okula döndüklerinde düşünme becerilerini geliştirip, keyifli va-
kit geçirebilecekleri Zeka Oyunları Atölyesine ve kütüphanelerine merhaba diyecek.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa Satranç Şampi-
yonu FM Diyap Büyükaşık ile birlikte gerçekleştirilen, yerel ve göçmen yararlanıcılarının katılım 
gösterdiği satranç turnuvası ödüllerini, Toplum Merkezinde sahiplerine takdim etti. 

 Yeşil هناك مفاجأة للطاب يف مركز اجملتمع اهلال األمحر الرتكي غازي عنتاب ومدرسة حياة وروضة أطفال  يشيل دره
Dere  الثانوية! فعندما يعود األطفال إىل املدرسة، ستكون يف انتظارهم ورشة ألعاب الذكاء ومكتبات، ما سيمكنهم من 

تطوير مهاراهتم يف التفكر وقضاء وقت ممتع.

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف هااتي جوائز بطولة الشطرنج ألصحاهبا الفائزين يف البطولة، وهي البطولة الي أقيمت مع 
بطل الشطرنج األورويب FM دايب بيوك اشيك ، مبشاركة املستفيدين واملشاركني احملليني واملهاجرين. جوائز البطولة الي أتيت يف إطار 

تعزيز االنسجام اجملتمعي مت تسليمها يف املركز اجملتمعي للهال األمحر.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’deki eğitim kurumlarından Cerablus 
Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğren-
ci mezun olarak diploma aldı. Pandemi süreci nedeniyle online olarak 
düzenlenen törende, 15 öğrenci mezunlar adına kep attı.

Tire Kitap, yayımladığı birbirinden değerli eserlerle kitap severlerin ilgisini çek-
meye devam ediyor. Bu kapsamda Tahsin Görgün tarafından kaleme alınan 
“Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği” kitabı yayımlanarak okurların istifadesine 
sunuldu.
Gelenek, İlim, Düşünce kavramlarının dünü ve bugün ile irdelendiği kitabı, ki-
tapçılardan ve online kitap mağazalarından edinebilirsiniz.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün himayesinde, Suriye ve Türkiye’den Kanaat Önderleri, Siyasetçiler, Akade-
misyenler, İşadamları, STK Temsilcileri, Meslek Grubu Temsilcileri ve Gazetecilerin katılımıyla ilimizde ve 
Kuzey Suriye’de yaşayan Suriyelilerin sorunlarını görüşmek ve fikir teatisinde bulunmak üzere bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda Suriye’nin Kuzeyindeki Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yaşayan halk ile Ga-
ziantep’te yaşayan Suriyeli misafirlerin sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Bu kapsamda; Kuzey Su-
riye’deki halkın ekonomik durumu, bölge halkına günlük yaşam desteği verilmesi; ekmek, tarım, yerel yöne-
timler, ihracat, sivil toplum kuruluşları, Covid-19 ve normalleşme faaliyetleri gibi konular müzakere edildi.

ختــرج 100 طالــب ســوري مــن الذيــن أكملــوا تعليمهــم يف املعهــد املهــي يف جرابلــس، وهــو أحــد املؤسســات 
التعليميــة التابعــة جلامعــة غــازي عنتــاب يف ســوراي، وحصــل الطــاب اخلرجيــون علــى شــهادة التخــرج اخلاصــة هبــم.  
وخــال احلفــل الــذي أقيــم عــر  اإلنرتنــت بســبب مرحلــة وابء كــوروان، تــوج 15 طالبًــا ابســم اخلرجيــني ولبســوا 

قبعــات التخــرج. 

تنشرها. ويف هذا  الي  القيمة  انتباههم من خال كتبها  الكتب وجذب  تواصل دار "ترا كتاب" إهبار عشاق 
السياق، ُنشرت كتاب الكاتب "حتسني غورغون" الذي محل عنوان " التقاليد الفكرية اإلسامية يف تركيا" ووضعته 
والعلوم  "التقليد  مفاهيم  فيه  نوقشت  الذي  الكتاب،  منه. وميكنكم احلصول على  لاستفادة  القراء  أيدي  بني 

والفكر" بني املاضي واحلاضر، من املكتبات وكذلك من متاجر الكتب عر اإلنرتنت.

نظم اجتماع برعاية من حمافظ غازي عنتاب داوود غول من أجل نقاش أبرز القضااي واملشاكل الي يعيشها السوريون وتبادل األفكار 
واآلراء حول ذات املوضوع. وقد شارك يف االجتماع قادة الرأي من تركيا وسوراي، وعدد من السياسيني واألكادمييني ورجال األعمال 
وممثلي املنظمات غر احلكومية وممثلي اجملموعات املهنية والصحفيني ومت خال اللقاء مناقشة مشاكل األشخاص الذين يعيشون يف 
مناطق درع الفرات وغصن الزيتون يف مشال سوراي والضيوف السوريون املقيمون يف غازي عنتاب، ومت نقاش طرق احلل لتلك املشاكل.
يف هذا السياق؛ مت تداول ونقاش مواضيع عدة مثل الوضع االقتصادي لسكان مشال سوراي ، وسبل تقدمي املساعدة والدعم يف شؤون 
احلياة اليومية لشعوب املنطقة؛ كما نوقشت قضااي مثل اخلبز والزراعة واإلدارات احمللية والصادرات واملنظمات غر احلكومية، وقضية 

العودة إىل احلياة الطبيعية بعد فرتة وابء كوروان.

حفل تخرج أول دفعة في المعهد المهني في
 جرابلس التابع لجامعة غازي عنتاب 

التقاليد الفكرية اإلسالمية في تركيا

مناقشة مشاكل محافظة غازي عنتاب وأيضا مشاكل الشمال السوري

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği 

İlimizdeki ve Kuzey Suriye’deki Sorunlar Görüşüldü 
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Iyilikder Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı iş birliği ile 49 yetim 
aileye nakit ve gıda yardımı, 130 yetim aileye de gıda yardımında bulundu.
İyilikder Gaziantep Temsilciliği tarafından Mütercim Asım Sosyal Tesis-
lerinde aylık rutin olarak yapılan dağıtımda ihtiyaç sahibi ailelere temel 
gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri ve nakdi yardımlar gönüllüler 
tarafından teslim edildi.İyilikder Gaziantep Temsilciliğinden yapılan 
açıklamada yardımların devam edeceği vurgulandı.

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı önce-
si gerçekleştirdiği geleneksel bayram yardımları bu bayramda devam etti. 
Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl sınırlı sayıda çocuğa yapılan bayram 
yardımında yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Yetim çocuk-
lar İyilik Derneği Yardım Mağazasına gelerek bayramlık kıyafetlerini kendi 
beğenilerine göre seçerek aldılar. Çocuklara elbiseden çoraba kadar tüm 
kıyafetleri verildi. Kurban bayramı öncesi bayramlıklarına kavuşan çocukların 
mutluluğu görülmeye değerdi.

Bağışçılarının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İyilik Derneği, Ramazan ayı 
içerisinde düzenlediği yardım projeleriyle Afrika’dan Arakan’a, Gazze’den Yemen’e 
kadar farklı bölgelere gıda yardımlarını ulaştırdı. Gazze için düzenlediği iftar ye-
meği projesinde bağışçılarına özel bir uygulama yaparak her bağışçısı için Gaz-
ze’de bir zeytin fidanı dikti. Zeytin fidanlarında kendi isimlerini gören İyilik Derneği 
bağışçıları, mutluluklarını da paylaşarak teşekkürlerini iletti. 

قــدم مكتــب مجعيــة إييليــك يف غــازي عنتــاب مســاعدات غذائيــة لـــ 130 عائلــة يتامــى كمــا قــدم املســاعدات 
النقديــة والغذائيــة لـــ 49 عائلــة يتامــى ابلتعــاون مــع مؤسســة وقــف اإلغاثــة األوروبيــة.

وخــال عمليــة  التوزيــع الــي نفذهتــا مجعيــة إييليــك يف غــازي عنتــاب يف مؤسســة املرتجــم عاصــم االجتماعيــة، 
مت تســليم صناديــق وطــرود غذائيــة حتتــوي علــى مــواد غذائيــة أساســية  كمــا مت تســليم املســاعدات النقديــة 
لألســر احملتاجــة عــن طريــق املتطوعــني ابجلمعيــة. سيســتمر تقــدمي املســاعدات لألســر احملتاجــة يف إطــار محلــة 

املســاعدات املســتمرة.

تواصــل مجعيــة اخلــر إييليــك دار أنشــطة املســاعدة التقليديــة الــي تديرهــا يف عمــوم البــاد والــي تقدمهــا كل عــام 
قبــل عيــد الفطــر وعيــد األضحــى  يف هــذا العــام أيضــا . بســبب وابء فــروس كــوروان ، مت تزويــد عــدد حمــدود 
مــن األطفــال اليتامــى ابألحذيــة واملابــس هــذا العــام. جــاء األطفــال األيتــام إىل مجعيــة إييليــك اخلريــة واشــرتوا 
مابــس العيــد حســب ذوقهــم اخلــاص. مت إعطــاء األطفــال مجيــع املابــس مــن اجلــوارب حــى املابــس اخلارجيــة. 

كان مــن اجلديــر رؤيــة ســعادة األطفــال الذيــن كانــت هلــم عيــد قبــل عيــد األضحــى.

تقــوم مجعيــة اخلــر "إييليــك" إبيصــال ترعــات احملســنني واملترعــني للمحتاجــني. وقــد أوصلــت اجلمعيــة مســاعدات غذائيــة 
إىل مناطق خمتلفة يف العامل من أفريقيا إىل أراكان، ومن غزة إىل اليمن، وذلك من خال مشــاريع املســاعدة الي نظمتها 
طــوال شــهر رمضــان. ففــي إطــار مشــروع طعــام اإلفطــار الــذي نظمــه يف غــزة، نفــذت اجلمعيــة فكــرة مميــزة إىل املترعــني، 
وهــي أن يتــم زراعــة شــتلة زيتــون واحــدة يف غــزة لــكل متــرع. احملســنون املترعــون عــن طريــق مجعيــة إييليــك، أعربــوا عــن 

ســعادهتم الكبــرة حينمــا رأوا أمساءهــم علــى شــتات الزيتــون و قدمــوا شــكرهم.

المساعدات الغذائية والنقدية للمحتاجين  مستمرة فرحة األطفال بمالبس العيد

تبرعاتكم أصبحت بستان خير في غزة

Yetim Ailelere Gıda ve Nakit Yardımlarımız Sürüyor Yetim Çocukların Bayramlık Sevinci

Bağışlarınız Gazze’de İyilik Ormanı Oldu
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علي محّمد شريف

الرخوّي المتثعلب

رئيس القسم الثقافي

يرى بعض املتلّونني ممن أويت احلكمة األخطبوطية أّن االحنياز إىل الثورة السوريّة، أي إىل ما 
يفرضه االعتقاد الراسخ ابحلّق من انتصاٍر له والدفاع عنه والتضحية من أجله، هو تطّرف 
وغلّو، وأّن اإلنسان مبا جبل عليه من الضعف، ومن حمدوديّة يف قدرات حواسه، ومن قصور 
أو أن يصل إىل قرار، وخيلص إىل  يف مدركاته ال ميلك أن يقطع براٍي أو أن يتخذ موقفاً 
مقوالٍت رائجة ظاهرها أنه مع العدل وأنه يبغي خري الناس وصالح اجملتمع فريدد أدعية من 
مثل: هللا ينصر احلّق، هللا يطفئها بنوره، هللا على الظامل..، وحني تواجهه ابلسؤال عمن هو 

املظلوم ومن هو الظامل جييبك: هللا أعلم. وقد يدعو لك ابهلداية والرشاد.
واقع احلال أّن هذا الكائن البيولوجّي اللزج يعلم متام العلم حقيقة احلاكم الظامل. إنّه يعي 
بوضوح األسباب اليت قادت احملكوم ابحلديد والنار للثورة على الطاغية، وأن مطالبه املشروعة 
ابلكرامة والعدالة واحلرية انبعة من معاانة مديدة، ومن أيس من اإلصالح وانسداد األفق أمام 
التغيري، كما أنّه يدرك متاماً طبيعة الطاغية ومدى جربوته وفساده وإجرامه، وأساليبه القذرة 
يف العسف والبطش مبناوئيه، بل إنّه يعلم تفاصيل كثرية عن األهوال والفظائع املرتكبة حبكم 
عالقته املرّكبة مع أجهزة القمع والعنف، فقد يكون ضحية يف زمن مضى أو قريباً ملن طالته 
ارتكاابت الظامل، ورمبا وسيطاً بني اجملرم والضحّية، وقد يكون خمرباً أو "فاعل خري" متطّوعاً 

أو أبجر. 
نعم هذا الكائن املتفهمن يعلم احلقيقة ومييز بني ما هو خري وما هو شّر لكّنه مبقتضى مصاحله 
الذاتية الضيقة ال ميلك القدرة على إبداء رأي يف أيّهما، وال جيد مربّراً لتوصيف ما جيري، فهو 
يرى يف عقله ذكاء استثنائياً، بل ويضع ذاته املتورمة يف مقاٍم يعلو على الظامل واملظلوم معاً، 
وأنّه يف موقفه املائع ميارس خبثاً ثعلبياً يتوخى من خالله أن يكون مبنأى عن النزاع، ويف حلٍّ 
من املواجهة اليت تتطلب بذل الثمن، والتضحية مبا قد يتجاوز املتع والشهوات الدنيا إىل 
املال والنفس، بل وأكثر من ذلك حيث يسعى إىل االستثمار على املآسي واالرتزاق منها، 

وأن حيفظ لشخصه مكاانً مرموقاً ومتمّيزاً على رقعة املنتصر.
لن يضري هذا املخلوق العاري انكشافه أمام الضحّية وأمام اجملرم، فهو أعلم جببنه وخّسة 
تفكريه، ويدرك أّن اجلميع خبرٌي بوضاعته وانتهازيته، وقد تصل الوقاحة به إىل التنقل بني 
إن  والسمسار  الوسيط  دور  للعب  يسعى  ورمبا  استمراره،  أسباب  وتغذية  الصراع  جبهيت 

سنحت له الفرصة. 
ليست مشكلة لديه نتائج الصراع وهويّة املهزوم فهو يعي بنية الطاغية املتوحشة وخلّوها 
من املبادئ والقيم، ويدرك الطبيعة الفاضلة للثائر على الطغيان واجلوهر األخالقّي والقيمّي 
للثورة، فإذا مل تكن مآالت اجلولة للحق فإنّه سيتكّيف مع واقع تفرض فيه مصاحل املستبّد 
لديه  بيده ورمبا موظفاً  أداة طيعة  النظر، وإن مؤقتاً، عن موقفه االنتهازّي وسيكون  غّض 
الستعادة السلطة واهليبة، وإلعادة متكينه من استعادة قوته وبسط هيمنته من جديد، أما 
إذا انتصر احلق فإّن قيم العفو والتسامح والغفران لدى املظلوم ستكون كفيلة هلذا املتشاطر 

لتمكينه من دخول بيته آمناً. 
بني  والتأرجح  الذبذبة  أّن  املتلّون، كما  احلرابئّي  الكائن  هذا  ميارسه  ما  ثعلبّياً  ذكاًء  ليس 
النقائض احملرتبة ليس حياداً وال ميكن تسويغه أو حشره يف ابب الصالح والتقوى أو اجلنوح 
اإلمث  قوى  ودعم  تعزيز  ويف  والذّل،  للدانءة  االحنياز  يف  هو  الغباء  مطلق  إمنا  السلم،  إىل 
والعدوان. ستنتصر ثورة الطهر واجلمال السوريّة العظيمة ويتبّدد ليل الضعفاء واحملرومني، لن 
تكون مثّة رمحة مبن أوغل بعقله وحواسه يف مستنقع الدماء، وأطال يف عمر عصابة الطغيان 
كي يشبع غرائزه البهيمية، ويضمن النجاة لذاته املتقوقعة اللزجة، لقد نسي هذا الرخوّي 
وابئعي  األبرايء  دماء  على  للمستثمرين  آمناً  ليس  الوطن  بيت  إىل  الدخول  أّن  املتثعلب 

الضمري، وأّن مكان البّزاق الطبيعّي هو املزاريب ومصارف املياه العطنة.  

Ali Muhammed Şerif

Yumuşak ve Kurnaz!

Kültür Bölüm Başkanı

Ahtapot türü bir bilgeliğe ulaşmış olup renkten renge giren bir insan tipi vardır ki; Suriye 
devriminin yanında yer almanın, başka bir deyişle kesin bir şekilde zafere ulaşacağına inan-
manın ve onu savunmak ve onun için kendini feda etmenin aşırılık, kibir ve haddini aşmak 
olduğunu düşünmektedir. İnsanoğlunun zayıflığı, duyu organlarının ve idrakinin sınırlı ol-
ması nedeniyle bir konuda şu şöyledir diye kesip atamayacağı, bir tavır takınamayacağı, bir 
karara varamayacağı, insanın adil gibi görünen popüler söylemleri sonuçlandırma gücüne 
sahip olmadığı, insanların ve toplumun iyiliğini arzu etmesi gerektiğini vb. şeyleri dillen-
dir. Ardından şöyle der durur:  “Allah hakka yardım etsi! Allah bu ateşi söndürsün! Allah 
zalimin hakkından gelsin!” Bunun üzerine O’na; Kim zalimdir, kim mazlumdur? diye bir 
soru yönettiğinde, “Allah bilir.” der. Bir de üstüne üstlük sizi hidayete ve doğru yola uy-
maya çağırır!
Aslında, bu evrendeki her canlı organizma gibi O da adaletsiz zalim hükümdar hakkın-
daki gerçeği çok iyi bilmektedir. Demir ve ateşle yöneten zalim hükümdara karşı halkın 
isyan etmesinin nedenlerinin farkındadır. Nitekim halkın haysiyet, adalet ve özgürlük 
talepleri uzun süreden beridir çektiği acılardan, değişime dair umutsuzluğundan ve ufkun 
tıkanıklığından kaynaklandığını bilir. Ayrıca zorba tiranın doğasını ve zulmünü, yolsuzluğu 
ve suçluluğunun boyutunu tam olarak anlayabilmektir. Rakiplerine baskı yapma ve keyfi 
davranma gibi kirli yöntemlere sahip olduğunu bilmektedir. Aksine, baskı ve şiddet organ-
larıyla olan karmaşık ilişkisi nedeniyle işlenen korku ve zulümler hakkında birçok ayrıntıyı 
da sahiptir. Bu özelliklere sahip bir insan geçmişte ya da yakın zamanda zalim rejimin işle-
diği cürümlerden etkilenenler için bir kurban olabilir. Belki de suçlu ve kurban arasında bir 
arabulucu olacaktır. Gönüllü ya da paralı muhbir ya da "hayırsever" de olabilir.
Evet, bu ukala kişi gerçeği bilmekte ve neyin iyi neyin kötü olduğunu da ayırt etmektedir. 
Fakat dar kişisel çıkarlarını gözettiği için zalim ve mazlumun kim olduğu konusunda görüş 
ifade yeteneği yoktur. Neler olup bittiğini açıklamak için hiçbir gerekçe bulamaz. Kaldı ki 
sıra dışı üstün bir zekâya sahip olduğunu zanneder. Hatta kibirli benliği O’nu hem zalim ve 
hem de mazlumu aşan yere bir yere koyar. Her iki taraftan da daha akıllı olduğunu düşünür. 
O bu değişken pozisyonuyla çatışmadan kurtulmayı amaçladığı bir tilki kurnazlığına baş-
vurur. Zevkleri ve dünyayı feda etmeyi gerektiren bir ikilemde kaldığında para ve cana, 
hatta onlardan trajedilere ve paralı askerlere yatırım yaparak halletme yoluna gider. Artı 
zafer kazanmışçasına seçkin bir yer elde eder ve o yeri korumaya çalışır.
Bu arsız yaratık, mücrim zalimin ve kurbanlarının huzurunda deşifre edilse bile kendisine 
bir zarar gelmez.  Korkaklığını ve aklının düşüklüğünü en iyi kendisi bilmektedir. Herkes-
in O’nun menfaat ve fırsatçı olduğunu iyi bildiğini anlar. Lakin küstahlığı çatışmanın iki 
cephesi arasında gidip gelmesine ve bu konumunu sürdürmesine fırsat sağlayabilir. Fırsat 
verilirse iki taraf arasında arabulucu ve komisyoncu rolünü oynamayı sürdürebilir.
Devrim adına devam eden çatışmanın sonucu ve ölenlerin kimliği ile ilgili bir sorunu yok-
tur. Acımasız tiranın meşru bir yapısının, ilke ve değerlerin bulunmadığının farkındadır. 
Artı zorbalığa karşı devrimin erdemli doğasını ve devrimin ahlaki ve değerli özünü fark et-
mektedir. Arabuluculuk yapması hak adına olmadığından vakaya teslim olacaktır. Böylece 
fırsatçı konumuyla geçici bir menfaat karşılığında da olsa despot zalimin çıkarlarını göze-
tecektir. Böylece zalimin elinde doğal bir kukla haline gelmiştir. Belki de zalimin yeniden 
egemenliğini elde etmesi için çalışan bir memur olmuştur. Hak galip geldiğinde de mazlu-
mun bağışlama ve hoşgörü değerleri, bu ikili oynayan o kişinin evine güvenli bir şekilde 
girebilmesi için yeterli olacaktır.
Bu zavallı bukalemun yaratığın sergilediği davranış biçimi kurnaz zeka değildir. Nitekim 
iki zıt karşıt taraf arasında gidip gelmesi de zekice bir davranış değildir. Doğruluk ve tak-
va kategorisine sokulup değerlendirilecek bir hareket tarzı değildir. Aksine, alçaklığı ve 
aşağılanmayı hak eden mücrim ve zalim tarafı güçlendiren ve destekleyen mutlak bir ap-
tallıktır. Gerçek şu ki; büyük Suriye’nin temiz ve güzel devrimi hüküm sürecek ve zayıf 
ve yoksun olanların karanlık gecesi son bulup dağılacaktır. Akıllarını ve duygularını kan 
dökmek ve zalim Esad ve çetesinin içgüdülerini hayvanca tatmin etmelerini sağlamak için 
seferber edenlere ve sülük gibi yapışkan kişilikleri için hayatta kalmayı garantiye alanlara 
asla merhamet edilmeyecektir. Temiz insanların kanını ve vicdan sahibi insanların iyi niye-
tini istismar eden bu tilki gibi kurnaz yavşaklar, güvenli bir şekilde vatana giremeyecekler-
ini unutmuşlardır. Zira sümüklü böceklerin yaşayacakları yer, atık suyun tahliye borularının 
içidir. Başka birşey değil!
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ككلِّ طفٍل/ طفلٍة

كانت حتبُّ القمْر

يف ليلة النصِف مدوَّراً كحْلٍم صغرْي

وكان أييت انشراً أجنحة الدفِء

وميضي 

يف هباٍء مثرْي

)أّماه ما أمجله..

كم أمتىنَّ أن أصرْي

فراشة بيضاء يف بستانه

كم أمتىن 

أن أذوب مثلما الّسكَّر يف ألوانه

أماه..

أمااااااا....(

وأوت حلضن أمها

ككلِّ طفلة/ طفٍل حيبُّ القمْر

**

ومرَّ يوٌم

مثَّ يوٌم آخٌر وحطَّ فوق ليلها

قيَل رسوٌل من بالد القمْر

)صغرييت

مل خترجي منذ شهوْر

والبدر أييت، مثَّ أييت

مثَّ... لكْن 

موعــده  علــى  الشــوق  ترســم  عيــوانً  ال 

) يْر ملســتد ا

ومّر يوٌم آخٌر

ومرَّ شهٌر

كانت الريُح متزِّق اخلياْم

دامعــة  أّمهــا(  مــوت  )بعــد  الطفلــُة  وكانــت 

لعينــني ا

كانت ال تناْم

ككلِّ طفٍل/ طفلٍة

( نفسها يف زاوية القهِر كانت )تصرُّ

وتستمرُّ تلك العاصفْة

رعناء جتتاح األماين اخلائفْة

قالــت ملــن قيــَل هلــا )كان رســواًل مــن بــالد 

القمــْر(:

اي سيِّدي أعتذْر

فكيف، كيْف

أرنو إىل البدر اللطيْف

إن كان يف طلعِتِه

يُعيُد يل ذكرى الرغيْف

***

ككلِّ طفٍل/ طفلٍة يف بلدي

كانْت تئنُّ حتت أنقاض الصوْر

الربُد.. اجلوُع..

أسراٌب من األحذية السود..

حطاٌم وعويٌل 

ورحى املوِت تدوُر

تطحُن األحالَم والشوَق املسّجى 

حتت أنقاض املطْر

)عفوًا..

أان لسُت وراء الناِفَذْة

مات انتظاري اي صديقي

فعْد إىل خيبتك األوىل

تفسّخْت حكاايت شروقي..

مات انتظاري وأان 

متُّ

فال مؤاخَذْة(

ككلِّ طفٍل/ طفلٍة يف بلدي

انمْت، وجفَّت يف مداها كل أسرار السفْر

انمْت

ككّل طفلة/ طفٍل

وضاع 

ضاع يف دروب حزنه )القمْر(

عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري شاعر وكاتب سوري

مقتطفات من سيرتها والقمر اعة هذا رجل جائع
ّ
هذه ليست فز

صباح اخلري أيها العامل
صباح اخلري للذين ينعمون يف املعىن احلقيقي لكلمة وطن، وصباح اخلري للذين ال زالوا يبحثون عن املعىن، 
صباح اخلري للذين صاروا بال وطن يعربون الصباحات كضيوف ويشربون قهوهتم بتأمل مريب، صباح اخلري 

لألرض اليت اختلفنا عليها ودفّنا كنوزان فيها وحنن مدركني من أننا سنخسر كامل الرهان، كذبنا حني قلنا 
أبننا كاجلذور لن يقتلعنا أحد، وكذبنا حني قلنا لن ميّروا.

صباح اخلري أيتها اجلذور اليابسة اليت كشفت تيارات األهنار عنها، صباح اخلري اي أمي، واي كل األمهات، 
ملاذا ينتهي الشوق عند امسِك ويصري طغياان؟، ملاذا ال يفهم الغياب أن هناك أشياء ال تؤخذ. 

صباح اخلري حبيبيت أان لست خبري مل يبق عندي حبيبة، صباح اخلري أيها االنسان هل وصلت إىل القمة، 
ما أخبار صخرة سيزيف، ال تسرتح فهذه ليست قمة إهنا موجة فقط، موجة عابرة وقبلك بلحظات كانت 

تدفع بغريك إىل األعماق.
صباح اخلري أيتها احلرب، نريد طلب زايرة لقبور مواتان ولن نعكر صفوك، صباح اخلري للعالقني هنا يف كنف 

البريوقراطية وللعالقني هناك يف حضن العدم، صباح اخلري للمدن اليت ماتت وأحياها التاريخ، وللتاريخ 
الذي مات ومل حييه أحد، صباح اخلري للمدن اليت ال تشبه سكاهنا، وللسكان الذين ال يفهمون لغة تلك 

األرض.
صباح اخلري للجالسني يف مدارس اللغة، هل تعلمتم ماذا يعين امللل بلغتكم اجلديدة، امللل القهر الضجر 

االختناق والكلمة األكثر انتشاراً أحبِك اي بالدي.
صباح اخلري للجالسني يف حمطات القطارات وحمطات الباصات واملرتو، ومواقف الفليكس بوس، إىل أين 

متضون هكذا مسرعني، ستعودون هذا املساء هبموم جديدة، صباح اخلري للجالسني يف حماكم اللجوء 
يطلبون األمان، وللجالسني يف حماكم الوزارات يطلبون مل الشمل، وللجالسني يف احملاكم املدنية يطلبون 

الطالق.
صباح اخلري للذين جنحوا يف االمتحاانت، وخطوا اخلطوة األوىل يف احلياة على أبواب اخلمسني، صباح 

اخلري ملعامل البسكويت والسيليكون والشرائح املضغوطة.
- أريد شرحية حبجم ألف غيغاابيت.. سأخّزن عليها حزين وأسفي على احلياة.

صباح اخلري وابألغاين القدمية يبدأ النهار، ماذا تسمعون اآلن؟
- أان أستمع إىل مطرب البادية.

)اي ديب ليش تعوي حالك مثل حايل، اي ليل هات الفجر أشكيلك احوايل، البارحة ما منت جيتو على ابيل.. 
اتقالب واي الغطا شيلو على حايل، أرجتي خيط الصبح بلكي جيي الغايل.. واي خلق لو متت بس هو جتايل.(

أمسع مطرب البادية وأان أبن اجلبال، صباح اخلري أيتها البادية، صباح اخلري أيها اجلبل، صباح اخلري للعائلة 
السعيدة جدًا، رجل وامرأة وكلب، وصباح اخلري للعائلة السعيدة هناك شهيد وشهيدة ومخسة قبور صغرية.

صباح اخلري ابئعة احلليب، ملاذا كان لونه ابيض؟ ملاذا مل يكن أمحر.
صباح للنائمني، ابقوا يف أحالمكم فال جديد بعد، وصباح اخلري للذين مل ينموا منذ سنني، صباح اخلري 

للذين خلف القضبان، ال تفصلنا عنكم سوى املسافة بني الكرامة واخلذالن.
صباح اخلري للذين ال يعرفون ملاذا هم هنا وتوقفوا عن السؤال، صباح اخلري لعرب ال 48 وألكراد ال 
46، صباح اخلري للعواصم املتنازع على هويتها، صباح اخلري لألداين اليت ابتلت بنا، صباح اخلري أيتها 

األرض الصغرية كقرية على أطراف املدن، صباح اخلري للذين بنوا بيواتً وانلوا شرف املوت فيها.
صباح اخلري أيتها الشمس ملاذا لونك برتقايل؟، اقرتيب قليال كي أرى ظلي أكرب،

صباح اخلري أيتها الكيمياء مل منت دفعة واحدة، صباح اخلري أيتها الفيزايء قتلتنا اجلاذبية، صباح اخلري أيها 
الرتاب، ال تفرق بني الذين فّرقتهم احلياة، صباح اخلري أيتها الطيور هذه ليست فزاعة إنه رجل جائع.

صباح اخلري أيتها الريح ما حنن إال قصاصات جاهزة للهبوب، صباح اخلري أيها الوحيد يف كل شيء حىت يف الذكرايت.

محمد سليمان زادة
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موسيقي وشاعر سوري

قالت لي أمي

قالت يل أمي

وهي َتعجُن ُخبزها

ال ترحتل أرًضا هبا يُهينوَن اجلياد

وال جتاِلس انكًرا للخبز وامللح الذي َضمكما يوًما مًعا

أذكُر قالْت

بينما كانت حُتيُك جواريب وخُتيُط أزراَر قميصي

إايَك صاِحبك الذي أخربَتُه عن كل شيء

وال ُتصدق كل ما ُدهَشْت به عيناك

وال ِنصف ما مَسعت به ُأذانك

حىت وال رُبًعا من املنقول لْك

وال ُتكَِّذْب حدَس قلِبَك

حني ختَتِلُط األُموُر عليْك

كانت حتدَثين وَتسقي الورَد ُقرَب الباْب

وتقلِّم األعشاْب

ومَن الكرمِي فال خَتَْف وال ِمَن الُشجعاْن

أما اجلباُن َفدَع ممًرا له

يستأِسُد الفأُر املُحاَصُر

ويرِعُب الُغزالْن

واحذْر ِمَن احلاّلْف

ال تقرِب املتمظهريَن بشدِة اإلمياْن

واصفْح إذا ُكنَت الَقوّي

وال تـُغََّر بطوُل ِظلْك

وال َتُكن لّواَم ِخلْك

َوَضعْت يف الشاي ُسكَّر …

انولتين َكعَكتنْي

اتبـََعت ُنصحي وُكنُت ُمَشكِكًا

أو بنَي بنْي

مرَِّت األايُم اي ُأمي

وإْذ َذَهُب الَكالْم.. ما أنِت قُلِت

َغرَي أين مَل أِجد أرًضا هُتاُن هِبا اجلياد

ِمثَل هذي البالد.

محمد صالح عويدسميح شقير

شاعر وكاتب سوري

إلى شهداء الحلم

ملاذا يبدِّلون مىت أرادوا

ُسكناهم

ونبقى حبيسي وهَم اخللوِد

حبسرة

أَوحنُن خطأٌ مطبعٌي يف معمعِة الوجوِد

وزّلٌة

تتكّلُس أجسادان، كحلزوٍن بصدفٍة 

هّشة

نزحُف بعبء السننِي

حنرس ذكرايتنا الغبّية

واحللم يدوسها، فتنكسُر

غّضة!؟

*

ملاذا ال ندافع عن حَقنا ابحللِم

هنجُس بِه كّل ليلة

ونُعيد الكّرة

نطلب دائماً دوَر البطولِة

ال نؤدي دوراً اثنوايً مّرة

قلماً ودفرتاً راّثً لصيٍب وصبّية

أو انايً لراٍع جمهول اهلويّة

أو عصا ملآرِب الشروِد

لتأديِب هفوة

زوادَة حمارٍب يف خندق الردى

مل ال نكون شوكًة تنتخي ُمنتصبة

أماَم أقداِم الُغزاِة

أو حجراً عنيدًا، وعثرة

ملاذا ال نكوَن انفذًة ُمشرعًة لغٍد

وبذاَر َرغٍد وحنطة

وحمرااًث

ال ضرَي:

ثوراً حيرُث حقله

أن أكون شذى زهرة، يف يِد طفلة

عبقاً يتصاعد من كوِب قهوة؟

كي ال يصري احللم بنفوِسنا، حسرة

كي ال تذوي بعيوننا النظرة

كي ال تستبيح البالدُة رؤاان

كي ال يرابَط الوهن على ختوِم عزائمنا

جيزُّ شاردات املىن بنصله

كي ال ُيصبَح احللم حذاًء

وحنُن:

شوكًة ابلدروب

أو جُمّرَد بَعرة

*

نركُض يف فتنِة الوجود

الهثني ككالِب قافلة

اتئهني بال حاٍد

بال أزِمنة

حبياٍد غيٍب

كبوًة إثر كبوة

نسبق أبقدامنا الريح

وعقولنا ُمدثّرًة أِبغربِة املاضي العجوِز

لنا فيِه ُسبات، ومضّرة

كان جيب أن نفهَم من اجلثِّة األوىل

زرعوها على أعتابنا لغماً، وغّصة

هبا بدأت وليمَة الشيطاِن

هبا نبوءاِت الزّعِم األجوِف املُّرة

توّقف أيُها الكاهُن األرعُن

َفِظّلَك أعلى من شجرِة الغرقِد

حتجبها ِبعمامِة ُغّمة!

تدلُّ عليَك، تصرُخ بنا:

فوقي، خلفي عدٌو منكم

ظهرت لنا على حني غّرة

هزميتنا بكم ثوٌب، وسادة حمشّوة 

أبشواٍك

ومل تفهموا

مل تسكبوا على حمنِة الوطِن صربه

فبكلُّ حلظٍة من موتنا لكم رزٌق

ما كتبته السماَء خلؤوٍن هلا، لإلنساِن 

بكذبة

تتهافتوَن من جبل أشالءان، ِضباعًا

لقطِف مواسم الدم

مثرة

خناجر فتاواكم تنحُر فينا ألَف حلٍم

تذبُح أقماران

تندحُر أمامها

اجملّرة

*

يف املقربِة إذ نتهامُس

يتداول الرفاق:

كل حلظة طنٍي قضيناها أسيادًا

مث عدان للطنِي بنفوٍس

حّرة

وأنتم هبا عبيداً ملغنٍم

لعدٍو

هترولون ألحضاهنم

ومل تُقِبلوا صوبنا مّرة

أمسينا أيتاَم التاريِخ ويهوَد التيِه، 

أسراَب منٍل

بال إخوة

تتناهبنا املنايف بكل حبٍر غادٍر

وبكِل صقيٍع انٍء:

لنا مقربة ..
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كاتب وصحفي سوري

ذاكرة الغربة

مل نعد نشتم رائحة اخلبز السوري، رغم أننا هنا يف مدينة أورفا الرتكية واليت 

تتشابه بكثري من العادات والتقاليد السورية "الرقّية" خاصة من أهلها "عرب 

أورفا" حيث تقوم النسوة ابخلبز يدوايً على الصاج، التصلنا كمغرتبني سوى 

رائحة اخلشب احملرتق ودخان البالستيك الذي يغطي كلياً على رائحة اخلبز 

الذي نتمىن استنشاقه علنا نبقي تلك الرائحة فرتة أطول داخل رئتينا.

داخل بيوتنا نبدأ بطقوس للذاكرة يف حماولة إبقائها كما اعتدان بسوريتنا 

"ورقتنا" املدينة اليت ُهجران منها ومل هتجر الذاكرة، نعيد جلساتنا اليت حنب 

أن تبقى داخل بيوتنا،غربتنا، غري املستقرة والقابلة للتدمري تبعاً ملزاجيات 

صاحب البيت ومالكه الذي ال خيتلف عن غريه يف حماولته السنوية برفع 

أجرة البيت تلقائيًا، نعتاد مع األايم على تقسيمات البيت، ومن أين 

تشرق الشمس كل يوم، وحنفظ الظل والنور وعدد اخلطوات ما بني الغرف 

واجلدران، حىت اليمام الذي بىن عشاً على النافذة يصبح ضمن عائلتنا 

وبيتنا وذاكرتنا، اعتدت هنا أن أضع الطعام للطيور مع القليل من املاء يف 

حديقة البناء وعلى أطراف النوافذ، واعتادت الطيور واليمام على القدوم 

لنفس املكان كي جتد طعامها يومياً.

ال تفكر تلك الطيور أبجرة بيتك وال مبا تعانيه كالجئ مغرتب حتاول بناء 

أرضية "ومهية" كوطن بديل لك هش رغم قساوته، وقابليته للتبخر والفقدان 

تبعاً ملزاجية مالك البيت، الذي ال يعنيه من ذاكرتك شيئاً، وال وطنك الذي 

حاولت صنعه بيديك داخل جدران منزلك "املؤقت"، وطنك الذي صنعته 

بذاكرتك يف زواايه.

األوطان قبل جتسدها اترخيياً بشكل زماين، أو جغرافياً كحيز مكاين، هي 

جتسيد نفسي يعرب عّنا، تشكل نفسي يعطي قيمة للزمان واملكان ليصنع 

منهما وطن.

األرضية هي الوطن وعملياً الذاكرة ذاهتا وطن بتفاصيلها الدقيقة اليت حناول 

يف غربتنا "كربتنا" صنعها كبديل مؤقت ألرض فقدانها وبقيت تفاصيلها 

تؤرقنا دائماً وتسعدان يف حلظات متباعدة حني حنصل على البعض منها 

"كرائحة" وملمس.

اليوم وأان أعيش ذاكريت "وطين" عانقته بشخٍص قادم مازال مبسام جسده 

رائحة تعّمده فرااتً يّنز طيباً من مسامه، تعّمدت متقصداً ملء رئيّت بشهيق 

عميق وطويل حد االختناق وحبست الزفري، حينها طار جسدي كتلك 

اليمامة املهاجرة حنو وطن مل ولن نفقد البوصلة يوماً حنوه.

عروة المهاوش

يف تسعينات القرن املاضي، حاول النظام السوري حّل مشكلة املواصالت بزايدة عدد السرافيس، لكنه وقع يف 
مشكلة أعمق، وهي زمحة اخلطوط وعرقلة السري، مل تكن الشوارع وال أنظمة املرور مهيأة هلذه الزايدة. كما سبب 

هدرًا كبريًا للمال حني فتح االسترياد لسيارات سرفيس جديدة، وابملقابل خسر الكثريون قيمة سياراهتم القدمية 
اليت كان سعرها أضعاف قيمتها احلقيقية، وكل ذلك  بسبب التضييق وفشل اإلدارة والتخطيط.

صدر حديثًا للصديق الدكتور زكراي حسني مالحفجي ورقًيا كتاب ممّيز يف علم اإلدارة والتخطيط  يف طبعة 
خاصة، وهو متوفر بنسخة الكرتونية ملن يهتم، وأنصح كل طالب جامعي، وخاصة طالب العلوم اإلدارية 

والسياسية يف التزود بنسخة من هذا الكتاب، ألنه سهل ممتنع، مت اجياز املواضيع دون اخالل يف متنها. ويظهر 
لنا دور اإلدارة والتخطيط يف عملية النهوض وجتاوز الفشل.

 لقد اختار الدكتور زكراي تقسيم كتابه إىل مخسة أبواب، استهلها مبقدمة ووضع هلا خامتة موجزة. جاء يف املقدمة 
عرٌض حملتوايت كتابه، وللغاية منه، وبيان ألمهية اإلدارة كوهنا عنصراً حامساً وأساسياً يف النجاح، حيث ربط 

النجاح بتحقيق إدارة انجحة واليت يعّرفها على أهّنا: علم وفن ومهارة وصنعة. كما أشار إىل أمهية املعرفة وضرورة 
ربطها مع التخطيط، ومل يهمل الزمن حيث خصص له فصاًل، وبني يف املقدمة أبن العوامل الرئيسة لنجاح دول 

وفشل أخرى هي ثالثة تتمثل يف: قدرة على التخطيط احملكم، إدارة جيدة، وتطوير مستمر مبين على املعرفة 
واخلربة الرتاكمية. ومن دون إمهال العوامل األخرى اليت يراها اثنوية مثل عامل اجلغرافيا أو الثقافة، ويقدم أمثلة 

قصرية على مدن أو دول يف ذات املكان بعضها جنح وبعضها فشل للعوامل الثالث الذي ذكرها.
بني الكاتب يف الباب األول أمهية اإلدارة وكوهنا الوسيلة املهمة لتسيري اجلماعة مث عرف اإلدارة وبني عالقتها مع 

العلوم األخرى سياسية واقتصادية واجتماعية.
ووضح الكاتب يف الباب الثاين أنواع التخطيط وأشار إىل ثالثة أنواع منه: االسرتاتيجي والتكتيكي والتشغيلي، 

وبني الفرق بني هذه األنواع ودور كل نوع، كما وضح الفرق بني اخلطة والتخطيط، فاخلطة هي عملية كاملة 
تتضمن املوارد واإلمكانيات والعمل معا الختاذ القرار، وحتديد األهداف واملسارات اليت ينبغي اختاذها، 

واخلطوات العملية للخطة االسرتاتيجية، بينما يرى التخطيط هو حالة مستمرة، وحتديد اجتاه ما يف مرحلة مقبلة، 
ويوضح عوامل جناحها ومرتكزاهتا وحتدايهتا.

مث انتقل إىل توضيح فكرة اجلودة الشاملة وحتدث عن االمتياز اإلداري يف الباب الثالث من كتابه، وشرح أسباب 
السعي لتحقيقها لسد النقص والعجز، ورفع الكفاءة ومستوى الوعي، وقدم لذلك أبمثلة عملية مفيدة.

مث خصص مبحثًا كاماًل عن إدارة الوقت يف الباب الرابع من كتابه، وبني ماذا يعين مصطلح إدارة الوقت، وما 
هي خصائص الوقت وأنواعه؟ وشرح إبسهاب عن الوقت اإلبداعي الذي يتم خالله الدراسة والبحث وتوليد 

األفكار، مث تطرق للوقت التحضريي الذي يتم خالله مجع املصادر والتجهيز مث الوقت االنتاجي وهو الذي فيه 
يتم التطبيق واإلجناز.

وحبث يف الباب اخلامس عن فن إدارة االجتماعات وكيف تكون مديًرا جناًحا، وبنّي الفرق بني القائد واملدير، 
وشرح بشكل جّذاب وسهل كيف يتم االجتماع الناجح ومتطلبات جناحه قبل االجتماع وأثنائه وما بعد 

االجتماع.
ولعل من املواضيع املمَيزة جدًّا للكتاب موضوع التفويض، ومسألة التفويض مهمة جًدا، رمبا تعّد إحدى 

معضالتنا املتأصلة فينا، ومن أمراضنا املزمنة، بسبب سيطرة الغطرسة والقمع وهيمنتهما منذ أكثر من نصف 
قرن، حيث انعدام الثقة أو القضاء على املعنوايت، واخلوف من النشط واملبدع، وهي حالة مرضية تشيع يف 

كافة شرائح الوسط السوري. لذلك كان الكاتب موفًقا يف اإلشارة إىل كيف يتعلم املرء التفويض، واليت تعين نقل 
صالحيات سلطة من مستوى أعلى إىل مستوى أدىن، ليتفرغ األعلى ملسؤوليات أهم.   وبني الكاتب أن من مثار 
التفويض حتسني القدرة وتوفري الوقت، وإجناز أفضل وسعادة أكثر. وطبًعا وضح بتفصيل مبسط شروط التفويض 

ملن وكيف وملاذا ومن أجل ماذا؟  ويعترب لو طبق قفزة يف الوضع السوري على كافة مستوايته وشرائحه.
جاءت اخلامتة مقتضبة خمتصرة تشري إىل أمهية اإلدارة ودورها جناح أي مؤسسة أايً كان نوعها ومنطها، وأنه دون 

التخطيط والتنظيم واألوامر والتوظيف والرقابة ومعاجلة املشاكل ال ميكن احلصول على النجاح.
أختم بقصة طريفة معروفة عن الكاتب العاملي جورج برانرد شو علها توضح احلالة املرضية اليت نعانيها، فقد 

كان برانرد شو أصلًعا كثيف اللحية وحني سؤاله عن سبب ذلك قال: "غزارة يف اإلنتاج وسوء يف التوزيع". سوء 
التخطيط واإلدارة الفاشلة من أمراضنا املستعصية نشرها نظام الطغيان، أنمل من اجليل اجلديد جتاوزها وأن يكون 

هذا الكتاب مرجًعا مسامًها يف ذلك.
كتاب: أساسيات اإلدارة الناجحة، أتليف: د. زكراي مالحفجي.
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مل نعــد منتلــك قصــة، حياتنــا توقفــت وأفرغنــا مــن الكلمــات وكلمــا مــر 
وقــت تاشــت األشــياء، وأصبحنــا نتــأمل دون أمل، لنحلــم ومننــح أنفســنا 
ابألحــام. ولــو  أمانينــا  وحنقــق  نرغــب،  حياتنــا كمــا  ونرتــب  الفــرص 

إىل حتقيقــه، ال عاقــة  احللــم سنســعى  أعجبنــا  وإن  يــوم  لنحلــم كل   
ألعمــاران ابألحــام فاألحــام ال تشــيخ، مل يفــت األوان ميكننــا أن نفعــل 
أي شــيء نريــده، احلــب الــذي نــراه مــن حولنــا يتضاعــف كــم نرتعــب 
مــن إخبــار العــامل بــه، حياتنــا حمطــات وأمجلهــا حمطــة احلــب، رابط مجيــل 
جيمعنــا مــع األحبــة والــورود علــى شــاطئ رملــي حتــت أشــعة مشــس أو 
ضــوء القمــر، ورمبــا مــع ربيــع دائــم، أو بوحــدة مــع وجــه طفــل، ليــس 
أو  الصيــف،  طــوال  نرددهــا  يكــون أبغنيــة  رمبــا  للحــب،  قالــب  هنــاك 
قصــة نقرأهــا مئــات املــرات، وقــد يكــون حلمــاً يــراودان كل ليلــة، مــاذا 
لــو ركبنــا ابابً ســريعاً جبنــا بــه كل الطرقــات دون أن ختيفنــا املســافات، 
منشــي ونركــض دون أن نتعــب، ننــام علــى قارعــة الطــرق وليــس هنــاك 
وحنــن نشــاهد  الوقــت ســريعاً  ليــل هنــار وميــر  نواصــل ســران  ســيارات، 
اندمــاج الليــل ابلنهــار ونتأمــل كيــف يلوحــان لبعضهمــا ويهمســان، مــا 
رأيكــم بســياحة مــع الســمك، جنــوب البحــار وجنمــع اللؤلــؤ واملرجــان، 
ننــام وأعيننــا مفتوحــة دون أن تــرف لنــا األجفــان، نرافــق احليتــان ونرقــص 
تبقــى  أن مابســنا  أن خنتنــق واألمجــل  املــاء دون  الدالفــني حتــت  مــع 
جافــة ابلرغــم مــن عمــق امليــاه، ال.. هنــاك نفــق أبيــض مجيــل فيــه ســرير 
نفــق  الظــام،  خييــم  أو  تقــع  أن  دون  جفنيــك  مبــلء  فيــه  تنــام  ممغنــط 
الســحاب مســألة  فــوق  النــوم  أمــا  أيــة هنايــة،  لــه  تــرى  ميتــد وميتــد وال 

حــني حنــّب، حيــدث أمــر رهيــب خــارج جمــال إدراكنــا جيعلنــا نعيــد تشــكيل 
موضوع احلّب )نعي الشــخص( وتســويته خلقاً جديداً.

هيــأًة  خمتلفــة،  مــاّدة  فيغــدو  الّدفينــة،  عواِصفـــنا  مــن  طينتــه  يف  ننفــخ 
ممكنــًا ومضمــوانً، 

 وتطّلعاً، لوانً ورائحة وطعماً. 
كأمّنــا ننظــر يف مــرآة مســحورة، تقــّدم لنــا كذبــة علــى درجــة خبيثــة مــن 
.. واســتوطنت عــّش طــر مل يعــرف مــن  البهــاء، كأمّنــا اســتعْرت َعيــي أُمٍّ
األوطــان املعّلقــة ســوى تلــك الكومــة املقــّورة مــن القــّش الظمــآن، يُلّينهــا 
ريُشــه وهــو يتوّهــم أّن الــّرواء أييت مــن ملمســها، كأمّنــا جتّمعــت علــى الفــؤاد 
منــك وعلــى الّســمع والبصــر حواجــٌز عماقــة ٌمــن اإلنتظــارات تريــك مــا 

ال وجــود لــه، حــّى فيــك أنــت ذاتــك.
وحــني حنــّب، تنــام عيوننــا القدميــة، وتســتيقظ ُمقــل أخــرى كانــت هاجعــة 
يف موضــع ابهــت منّــا، كأهّنــا كانــت موجــودة علــى ســبيل االحتيــاط، وقــد 
تظــّل هامــدة كآلــة معطّلــة عنــد بعــض "مــن خّفــت موازينهــم" ومل جيــّروا 
علــى أنفســهم "عــداوة الّنعــاس"، فالنّــوم رديــف االســتقامة واالســتقامة 
اعتــدال يف األمزجــة، وذوو االعتــدال ال "يفقــؤون" بصائرهــم وال يظلمــون 

مــرااي احلقيقــة. 
حــني يعرتينــا هــذا احلــدث، ختتفــي زاويــة الّنظــر الواثقــة األمينــة وحنتــال 

علــى الكــون 
ومنعــن  األلــوان  اســتعمال  يف  نبالــغ  اخلدعــة،  بتقنيــة  "الوافــد"  ونصــّور 
لـــ  يف إخفــاء مامــح "األصــل"، وندخــل يف دوار مثــل غيبوبــة خمــّدرة 

العاقلــة. احليــاة  ولعنجهيّــة  الواقــع  "صلــف" 
تصبــح مهّمتنــا األثــرة هــي "الّتجميــل"، فــأن "حنــّب" هــو أن نبتكــر ضــرابً 
مــن "فــّن" الّتحويــل و"تغيــر الوجهــة" هــو أن "نُـــشرِك"، إذ ننتحــل مهّمــة 
اإللــه يف "إعــادة اخللــق" وهــو يغفــر لنــا، ألهّنــا "حيلــة" عابــرة ال يــرى 
ابتكاراهتــا ســواان، َمعــاِرٌض وقتيّــة زائلــة متّكننــا مــن االختــاء أبنفســنا دون 

فجيعــة، وتنقــذان مــن أنفســنا قبــل أن نــدرك.

بعُضنــا كتــب عليــه املــوت مــرّات عديــدة، وتلــك طرائــق الّصمــود الــي ميــّده 
هبــا اإللــه حــّى يؤّجــل مْوتتــه أو يتفنّــن يف اإلقامــة فيهــا.

الّلوحــة، حــني يعــّن لألعــني  الّرســوم ويــزول طــاء  وحــني تذبــل أوراق 
املســتعارة أن ختلــد إىل الامبــاالة، حــني تكــون الّنســخ األصليّــة أشــّد 
صابــة مــن حضــن اخليــال، وحــني تضيــق ســاحات املعــارض بتفّشــي 

اجلنــون ويكــون نصيبــك مــن الــّرايح كثيفــاً 
ويقــوى تيّــار الّرغبــة يف االنفصــال عــن الّنســخة األرضيّــة للّشــغف، حينهــا 

تعــود آليّــات املعقــول إىل االشــتغال، وكأّن فِـْلـــماً انتهــى فجــأة.
كان هــذا الّنــص يف دفــرتي عندمــا التقيــت بـ"لوكريــس" الّشــاعر اليــوانين 

الــذي ُجــّن إثــر جرعــة غــر موزونــة مــن حــّب، ويبــدو أنــه "ســرق" مــّي 
الفكــرة، يف القــرن األّول قبــل امليــاد، وهــو أمــر معقــول ألّن اجلنــون عبــور 
بــني جتاويــف الّزمــن، وألّن "إيــروس"، ليــس إالهــاً وال بشــراً بــل هــو جــّيّ 

يضطلــع مبهّمــة الوســاطة بــني اآلهلــة
 وأهــل الطّــني، ولقــد ّعــر "لوكريــس" عــن فكــريت بكــون معضلــة احلــّب 
هــي أّن احلبيــب غــر موجــود، فاحلــّب عــرض لســمات ختييليــة تســببها 
الــّذرّات الــي تنطلــق مــن املخلــوق اجلــّذاب، لرتتطــم ابلعــني املقابلــة لعيــيًّ 
العاشــق فتصيبــه ابلعمــى، فيحكــي احملبــوب لنفســه حكايــة ويصنــع إالهــه 

مليئــاً أبلــف إغــراء.
ولكنّــي افرتقــت عــن )لوكريــس( املهــووس هبــّم العشــق، الــذي يطلــق عليــه 

اهلــّم الثّلجــي، عندمــا بــدأ يقــرتح طرائــق العــاج بقولــه: 
- داِو اجلراَح القدمية بندوب جديدة.

انســجام  مــدى  أفّكــر يف  والنّــدوب، جعلــت  اجلــراح  أكــره  أنّــي   ومبــا 
ألّن  أيدينــا  تصنعهــا  اجلــراح  الفكــرة،  منطلــق  مــع  للحــّب  عاجاتــه 
األمــر كمــا قلنــا "بيننــا وبيننــا"، أن نبحــث عــن قصــص أخــرى نرويهــا 
ألنفســنا ونعــّدد آهلتنــا ونــوزّع "مهومنــا الثّلجيّــة" علــى منحــدرات جديــدة، 
ألّن  احليــاة"  حكاايتنا،"اســتتيقا  توافــق  أن  املهــّم  للّنقــاش  مــرتوك  أمــر 
"أفروديــت" هــي تــوأم إيــروس، وأن متّكننــا احلــكااي املتجــّددة مــن الّتحليــق 
بعيــداً عــن خنــادق املــوت ألّن احلــّب عنــد مبتــدأ انقســام األنفــس هــو 

اآلليّــة األهبــى للخلــود، وإن تكــن اســتعارة مدّويــة.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

آخر الحلم 

أماني بليبل

كاتبة سورية

حين نحّب

مغايــرة فراشــك وســادتك وغطــاءك مــن ســحاب، تتقلــب كيفمــا تشــاء 
وتبقــى الوســادة اثبتــة والفــراش والغطــاء خفيــف والنــوم ممتــع، ال مشــس وال 

ضــوء يوقظانــك ومهمــا تقلبــت مييــل معــك الســحاب، مل يفــت األوان 
ميكننــا أن نصعــد إىل القمــر جنلــس علــى ســطحه نراقــب األرض، وكأهنــا 

خشــبة مســرح وكل ســكاهنا ممثلــون يعتلوهنــا مث يهبطــون، كل يــؤدي 
دوره إبتقــان، حــى املمثــل الفاشــل يــؤدي دوره بــكل أمــان، أمــا اجلبنــاء 
حياولــون أن يكونــوا دومــاً يف اخللــف كــي ال نراهــم  وهــم يرجتفــون، 
ننتقــل بعدهــا إىل الشــمس ويذهلنــا لوهنــا الذهــي، وننعــم بــدفء غريــب 
ونــرى األشــياء بوضــوح، مــا ابهلــا األرض مائلــة وملــا كل هــؤالء النــاس. 
! ومل ينظــرون إلينــا بعيــون مغمضــة وهــم يتــوارون؟، هــي لطيفــة منــر مــن 
خاهلــا كاهلــواء تداعبنــا حبرارهتــا فنشــعر ابألمــان، مــن هنــاك نــرى املــروج 
والغــاابت يشــدان احلنــني ونعــود أدراجنــا لنتجــول هنــاك مــع كل أنــواع 
احليــواانت، وإن هامجتنــا الوحــوش ال خنــاف فقــط نســتيقظ مــن املنــام!!

 نتأكد أان يف منام ونعود بعدها إىل األحام، نكمل كل ما ينقصنا وهو 
كثــر، هنــاك مغامــرات مثــرة وأشــياء رائعــة والعــامل مجيــل وكل مــا نتمنــاه 
يتحقــق، األمــان والســام والرخــاء والعــدل، نريــد هــذه احليــاة مــا رأيكــم؟

سنذهب إىل آخر احللم لن ننتظر إىل هناية النوم.
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فنــان ســوري مهّجــر يعيــش علــى أمــل العــودة لوطــن حــّر خــال مــن القتــل واإلجــرام، مقيــم يف 
مدينــة أورفــا الرتكيــة، وهــو مــن القائــل الذيــن جنحــوا يف املوازنــة بــني الكتابــة والنحــت، فــإىل 
جانــب أعمــال حنتيــة مهّمــة شــكلت لــه بصمــة خاصــة يف عــامل الفــن التشــكيلي الســوري جنــد 

لــه إبداعــات قصصيــة وروائيــة مهمــة مثــل روايــي "اللحــاف" و"جلــني" وغرمهــا.
اآلداب يف  بكليــة  العربيــة  اللغــة  عــام 1958. درس  الرقــة  مدينــة  ولــد يف  "أميــن انصــر" 
جامعــة حلــب، حاصــل علــى دبلــوم الفنــون التشــكيلية مــن مركــز الفنــون مبدينــة الاذقيــة عــام 
1977،وكان قــد ختــرج مــن دار املعلمــني. نشــأ يف كنــف أســرة متوســطة احلــال ألب موظــف 
يهتم ابلسياسة والفن واألدب، فوالده الذي كان فناانً وكاتباً أثّر به وكان قدوة له يف حياته 

حيــث كان يشــجعه دائمــاً ويؤمــن لــه مــا حيتاجــه مــن مــواد وأدوات.
يف حديثــه معنــا عــن الفــن التشــكيلي قــال: "الفــن هــو الوجــه األخــر للكتابــة أحبــث فيــه عــن الدهشــة يف عيــون اآلخريــن. ورمبــا أحبــث عــن 
طفولــة مــا زالــت تقبــع يف داخلــي، ولعلّــي أفتــش عــن خاصــي الروحــي مــن أعبــاء احليــاة، فمــا كنــت أدركــه يف الفــن التشــكيلي هــو أنــي 
كنــت أجــرِّب فقــط. أجــرِّب أن أعيــش عمــراً آخــر فيمــا أنتجــه مــن أعمــال وأختــر مقــدريت علــى إســعاد اآلخريــن، وعلــى األصــح إســعاد 

نفســي مــن خــال الفــرح املرســوم يف عيــون العابريــن لــذايت وهــم يرونــي أوزعهــا قطعــاً حنتيــة علــى مســاند مــن حجــر."
أغلــب منحــواتت أميــن الناصــر يف ســوراي كانــت تبحــث يف الــرتاث واألســطورة، وقــد نفــذ مئــات األعمــال لرجــال التاريــخ العــريب 
واإلســامي. نذكــر منهــا نصبــاً تــذكارايً هلــارون الرشــيد يف منتصــف مدينــة الرقــة وآخــر للفروســية، وكذلــك للمتنــي وأيب العــاء املعــري يف 

مدخلــي اثنويتــني حتمــان امسهمــا، وجمموعــة أعمــال آشــورية لصــاحل متحــف ديــر الــزور وغرهــا الكثــر.
أمــا عــن الثــورة الســورية فيؤكــد الفنــان أميــن انصــر علــى أتثرهــا يف أغلــب الفنانــني األحــرار، حيــث قــام ابلرســم علــى جــدران الرقــة وبكتابــة 
األشــعار الثوريــة واألقــوال التحريضيــة، مث بعــد التهجــر أخــذت لوحاتــه  يف بــاد االغــرتاب حتمــل معــاين الرغبــة يف العــودة والتحريــض 

علــى االســتمرار يف الثــورة، وتعــر عــن رفــض القمــع واملطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــني.
ويف تناولنــا للمــكان وأتثــره يف حيــاة الفنــان وإبداعــه بعــد قدومــه إىل تركيــا أشــار إىل وجــود نقــاط تشــابه كثــرة بــني املــدن احلدوديــة. 
فمدينــة أورفــا الرتكيــة الــي يعيــش فيهــا اآلن تضــّم أكثــر مــن نصــف مليــون ســوري مهّجــر، اكثرهــم مــن الرقــة وديــر الــزور، مــا جعلــه ال 
يشــعر ابلغربــة مبعناهــا القهــري. يقــول: " مل أغــادر مدينــة أورفــا منــذ جلوئــي إليهــا مــع عائلــي عــام 2015. أخــذت أســتلهم مــن التاريــخ 
العثمــاين صــور أبطــال ورجــاالت تركــوا بصماهتــم املشــرفة يف التاريــخ والــرتاث اإلســاميني. لقــد قمــت بنحــت متاثيــل للســلطان حممــد 
الفاتــح والســلطان ســليمان القانــوين وللمعمــاري الكبــر ســنان، وبكتابــة أشــعار ملــوالان ابــن عــريب، وأجنــزت جــدارايت متثــل مقــام ســيدان 
إبراهيــم عليــه الســام ورقصــة املولويــة. مــا تعلمتــه مــن خمــزوين التشــكيلي أال أمضــي يف عملــي مفكــراً يف لــون واحــد متناســياً ابقــي األلــوان، 
فاأللــوان علــى رأي بيكاســو )كأســارير الوجــه تتغــر مــع تغــر خلجــات النفــس(، والفنــان ال يصــف األشــكال واأللــوان والظــال إمنــا 

يتخذهــا أداة للتعبــر عــن وجدانــه".
يف حديثــه لنــا عــن مدينــة الرقــة يؤكــد أميــن الناصــر علــى أهنــا تعيــش يف وجدانــه منــذ الطفولــة، وأنــه ال يتخيــل نفســه يعيــش يف أي مــكان 
آخــر بنفــس احلميميــة الــي كان حييــا هبــا مــع الفــرات واألصدقــاء واألمكنــة، وأن مدينــة أورفــا مجيلــة وخباصــة بعــد التحديــث وحركــة العمــران 
املتســارعة فيهــا، لكــن األماكــن علــى اتســاعها ومجاهلــا تضيــق ابلفنــان والكاتــب أحيــاانً، فيحّســب أهنــا تشــد واثقــه مبفاهيــم ضيقــة قــد 
جتاوزهــا اآلخــرون منــذ عشــرات الســنني، أضــف إىل ذلــك حمــاوالت أعــداء النجــاح إلحباطــه وتثبيــط مهتــه، فيحلــق بعيــداً ليدافــع أبعمالــه 
عــن وجــوده ومينــح حياتــه معــًى ووجــوده أمهيــة. إنـّـه بطبعــه مييــل إىل الســفر، حيــث قضــى نصــف عمــره يف الرتحــال بــني العواصــم العربية،فـــ 

)ليــس هنــاك أفضــل مــن عــدم االســتقرار لتحريــض الفكر(حبســب رأيــه. 
ويشــّدد علــى ضــرورة أن ينفتــح الفنــان علــى التجــارب املختلفــة يف احليــاة واإلبــداع، وأن يتابــع مــا يســتحدث يف العــامل مــن أســاليب 

وطرائــق تشــكيلية مــن ابب املعرفــة واالطــاع دون أن يتنــازل عــن مبادئــه بغــرض الوصــول لشــرحية أوســع مــن اجلمهــور. 
وبســؤاله عــن مشــاركاته مــع الفنانــني األتــراك قــال أبهنــا قليلــة جــداً وأغلبهــا جــاء مــن خــال عضويتــه يف )مجعيــة شــام للفنانــني التشــكيليني 

الســوريني يف تركيا( ومشــاركاته يف معارض اســطنبول وبعض الوالايت الرتكية.
أمــا عــن إبداعاتــه الفنيــة اجلديــدة فهــي روايــة )اجلــرف(، وجمموعــة قصصيــة بعنــوان )رهــان الغيم(،ومثـّـة لوحــة جداريــة محلــت اســم )ســورية 

تقطــر دمــاً( متثــل عازفــاً ينــزف مــن بــني أصابعــه، ومنحوتــة جتســد )ســيزيف الســوري( حامــًا صخــرة األمل والتهجــر علــى ظهــره. 
يف هنايــة اللقــاء عــر الفنــان والكاتــب أميــن الناصرعــن خالــص احملبــة لصحيفــة إشــراق وقرائهــا، وختــم ابلقــول: " كل عــام وســورية حــرة 

أبيــة مســتقلة".

Suriyeli muhacir bir sanatçı, cinayet ve suç olmayan özgür bir vatana 
dönme umuduyla yaşıyor. Şanlıurfa'da ikamet eden sanatçı, yazı yaz-
mayı ve heykeltraşlığı dengelemeyi başaran az sayıdaki sanatçılardan 
biri, Suriye düzeyinde plastik sanat dünyasında özel bir iz bırakan 
önemli heykel çalışmalarının yanı sıra,  ‘El-lihaf’ ve ‘Rojin’ adlı ro-
manları önemli eserleri arasında yer almaktadır. 
1958 yılında Rakka şehrinde doğan, Halep Üniversitesi Sanat Fakülte-
sinde Arapça dili ve Edebiyatı okuyan ve Öğretmenler Okulu'ndan 
mezun olan Nasır, 1977 yılında Lazkiye Sanat Merkezi'nden plastik 
sanatlar diplomasını aldı. Onu etkileyen ve hayatı boyunca ona örnek 
olan, sanatçı ve yazar olan babası her zaman ona destek oldu aynı za-
manda çocukluğunda ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve araçları sağladı.
Bizimle plastik sanat hakkında konuşan Nasır; "Sanat yazı yazmanın 
diğer tarafı, ben başkalarının gözündeki şaşkınlığı arıyorum. Belki de hala içimde yatan bir çocukluk 
arıyorum ve manevi kurtuluşumu yaşamın zorluklarında arıyorum. Plastik sanatta fark ettiğim şey, her 
şeyi  denememdi. İşimde sadece başka bir hayat yaşamaya çalışıyorum ve başkalarını mutlu etme ye-
teneğimi test ediyorum. Daha doğrusu, çalışmalarımı gören insanların gözlerindeki neşeyi görüp mutlu 
oluyorum ve kendimi tatmin ediyorum'' dedi. 
Nasır'ın Suriye'deki heykellerinin çoğu Suriye’nin mirası ve efsaneleri ile ilgili nitelikleri taşıyordu. 
Ayrıca Arap ve İslam tarihinin önemli adamları için yüzlerce eser  yaptı. Örneğin; Rakka şehrinin 
ortasında yer alan Harun El-Rashid'e ait heykel, El-Mutenebbi ve Ebu Alaa El-Maarri’nin isimlerini 
taşıyan liselerin girişinde yer alan anıtları ve Deyrizor Müzesi  için Asur eserlerinden oluşan bir kolek-
siyonu bulunmaktadır.
Suriye devrimi hakkındaki konuşmamızda Nasır, özgür sanatçıların çoğunun devrimde etkisi olduğunu 
vurguladı. Rakka'da devrimin duvarlara çizilen resimler, yazılan şiir ve sözler ile başladığını daha sonra 
yabancı ülkelerdeki yazı ve resimler; Suriye’ye özlemleri, yapılan baskıları anlatan, tutukluları serbest 
bırakma ve devrimin devam etme arzusunun anlamlarını taşıyan çalışmalar yaptılar. 
Mekanın, sanatçının hayatı ve yaratıcılığı üzerindeki etkisi hakkında konuştuğumuzda Nasır, Türki-
ye'ye geldikten sonra sınır şehirleri arasında birçok benzerlik fark ettiğini söyledi. Şu anda Şanlıurfa'da 
yaşayan sanatçı şehirde yarım milyondan fazla Suriyeli muhacir yaşadığını, birçoğunun Rakka ve Deyr-
izor'dan gelen Suriyeli muhacir olduğunu ve bu durum kendisini burada yabancı hissetmemesine  neden 
olduğunu ifade etti . Nasır; “2015 yılında ailemle birlikte geldiğimden beri Urfa şehrini terk etmed-
im. Osmanlı ve İslam tarihi mirasına damgasını vuran kahramanlarının fotoğraflarından ilham aldım. 
Mevlana İbn Arabi için şiirler yazdım, Sultan Muhammed El-Fatih’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın ve 
büyük mimar Sinan’ın heykellerini yaptım ve efendimiz İbrahim'in tapınağını temsil eden duvar resim-
leri ve duvara barış ve Mevlevi'nin dansını anlatan figürler yaptım. Plastik sanatından öğrendiğim şey, 
bir renk değil, birçok renkten faydalanmam gerek.  Picasso'nun görüşüne göre ‘’Renkler,  yüz ifadeleri 
gibidir. Yüz ifadeleri duygulara göre değişir.’’  Sanatçı şekilleri, renkleri ve gölgeleri tanımlamaz, aksine 
vicdanını ifade etmek için onları bir araç olarak kullanır” diye ifade etti.
Rakka şehrinin çocukluğundan beri vicdanında yaşadığını, arkadaşlarını, Fırat nehrini  ve şehrindeki 
bazı yerler ile yaşadığı samimiyeti başka bir yerde yaşayabileceğini  hayal etmediğini söyledi.  Şanlıur-
fa’nın modernleşme ve hızlanan kentleşme hareketinden sonra  çok güzel olduğunu ancak bazı yerleri-
nin genişliği ve güzelliği sanatçıyı ve yazarı ruhen daraltma olduğunu aktardı. Sanatçı onlarca yıl önce 
başkaları tarafından üstlenilen dar kavramlarla bağını sıkılaştırdığını hisseder. Buna ek olarak, başarı 
düşmanlarının onu engelleme ve cesaretini kırma girişimlerini, böylece eylemlerinin varlığını koru-
mak için başka yerlere gider ve hayatına anlam, varlığına önem vermeye çalışır.  Doğal olarak seyahat 
etmeye eğilimli olduğunu ve hayatının yarısını Arap başkentleri arasında seyahat ederken geçirdiğini 
vurgulanan Nasır, ‘’düşünceyi kışkırtmak için istikrarsızlıktan daha iyi bir şey yoktur’’ diyerek görüşünü 
bizimle paylaştı. 
Sanatçının, yaşam ve yaratıcılıktaki farklı deneyimlerle kendini açma ihtiyacını ve toplumun daha 
geniş bir kesimine ulaşmak için ilkelerinden vazgeçmeden bilgi ve bilim uğruna biçimlendirici yöntem 
dünyasındaki gelişmeleri takip etmesinin gerekliliğini vurguladı.  
Türk sanatçılarla birlikte olan çalışmaları sorulduğunda, çok az olduğunu ve bazılarıyla Türkiye'de Su-
riyeli Plastik Sanatçılar Şam Derneği'nin üyesi olduğu için çalışmalar yaptığını, İstanbul ve bazı Türk 
şehirlerinde sergilere katılımı ile gerçekleştiğini söyledi.
Yeni sanatsal eserleri hakkında konuştuğumuzda , ‘El-Jerf’ adlı yeni bir romanı, ‘Rihen El-gayem’ 
başlıklı bir kıssa koleksiyonu, Parmaklarının arası kanamış bir müzisyeni temsil eden ‘Suriye kan dam-
lıyor’ adını taşıyan bir duvar resmini ve ‘Suriyeli Sisifos’ isimli sırtında elem ve tehcir taşını taşıyan bir 
heykel çalışmasının üzerinde çalıştığını belirtti.  
Görüşmenin sonunda sanatçı ve yazar Eymen Nasır, İşrak gazetesine ve okuyucularına olan sevgis-
ini dile getirdi ve “Her yıl, Suriye’nin özgür, bağımsız ve gururlu” olma dileklerini dile getirerek 
konuşmasını sonlandırdı.
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Özgürlük ve haysiyet çağrısında bulunan Suriye devriminin başlangıcından bu yana dünya, Suri-
ye halkının doğal olan haklarını görmezden gelmiştir.  Avrupa, Suriyelilerin tehcir edilmelerinde ve 
öldürülmelerinde aktif rol alan devletlere karşı gözlerini kapatmıştır. Avrupa şehirlerinde Suriyeli 
devrimcilerin düzenlediği gösterilerin artmasının ardından Avrupa’nın bazı ülkeleri “kendilerine gelmiş” 
ve savaş suçlularının hesap vermesini istemiştir. Bunun üzerine “Savaş suçluları / Şebbihalar uluslararası 
mahkemelerde yargılansın!” “Suçluları ve katilleri Avrupa ülkelerinden kovun!” sesleri gün geçtikçe 
yükselmeye başlamıştır.  
Avrupa’nın birçok şehrinde Esad rejimine ve kurumlarına karşı devrimci aktivistler dayanışma içinde 
faaliyet, gösteri ve oturma eylemleri gerçekleştirerek, tutukluların Esad mezbahalarından kurtarılmasını 
talep etmişlerdir. Mücrim rejimin işlemiş olduğu suçlardan siyasi manevralarla kurtulmasına izin ver-
ilmemesi isteyerek şöyle haykırmışlardır:  “Ey Avrupa mücrimlerin cezadan kaçmasına izin verme! Bi-
zim kanımız su değildir”.
Özgür Suriyeli aktivistler ve hukukçular  Avrupa’nın genelinde başta Beşar Esad şebbihaları olmak üzere 
Avrupa'ya sığınan katillerin ve suçluları sınır dışı edilmesini istemişlerdir. Suriye trajedisinden yararla-
nan Esad’a bağlı suçluların varlığının tehlikesine dikkat çeken aktivistler, yetkililere mektuplar yazarak 
suçluların sınır dışı edilme talebinde bulunmuşlardır. 
Nitekim Suriye'den Avrupa'ya sığınmacı dalgası sırasında, Esad rejimin Şebbihaları da mültecilerle bir-
likte Avrupa’ya sığınmıştır.  Böylece Suriye’de savaş suçuna buluşan birçok kişi de Avrupa ülkelerine 
sığınma hakkı elde etmiş oldu. Şu var ki; Suriye özgür medya ve insan hakları örgütleri bu kişileri yakın-
dan takip ederek suç dosyalarını sığındıkları ülkelerdeki yargıya teslim edecektir.
 Tıpkı bunun gibi Avrupa'daki özgür Suriyeliler, Rejime resmi olarak casusluk yaparak  Esad zulmünden 
Avrupa’ya sığınan sığınmacıları takip eden, gözleyen ve ihbar eden Şebihların Avrupa’dan kovulma-
larını istemişlerdir.
Avrupa’nın görsel ve matbu basınında, Esad ve ailesinin Suriye devletinin ve Suriye halkının zenginlik 
kaynaklarını yağmalama ve aralarında paylaşma ile ilgili suçları eş zamanlı olarak bir bir haber olup 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Buda Avrupa’nın bir değişim ve yeni bir evrenin içinde olduğunu göstermektedir.  Avrupa kamuoyunun 
IŞİD ile mücadele bahanesi sona erdikten sonra Esad'dan kurtulması için Sezar kanunun uygulanmasıyla 
birlikte rejimi temsil edenlerin biran önce yargılanması için hazırlıkların yapılması gerektiğini deklare 
etmiştir. 
Avrupa Birliği Ülkeleri, Suriye halkına karşı savaş suçu işlemiş kişiler hakkında yapılan şikâyetlerin 
takipçisi olacaklarını söylemişlerdir. Özgür Suriyelilerin çağrılarına cevap veren ilk Avrupa ülkesi Al-
manya olmuştur.  Alman devleti, savaş suçuna bulaşmış ve Esad rejimine destek olduğu kanıtlanmış 
olanlarla ilgili sınır dışı edilmesi hususunda bir yasa çıkarmıştır. 
Dünyada ilk kez Alman adli makamları eski Suriye istihbarat subayını Enver Raslan’ı insanlığa karşı 
işlenen suçlar nedeniyle yargılamış ve söz konusu suçlarda kendisi ile beraber hareket eden eski subay 
İyad El Garip aleyhinde suç duyurusunda bulunmuştur.
Alman polisi ayrıca, Almanya'nın Hessen şehrinde yaşayan ve daha önce Humus Askeri Hastanesinde 
çalışan Dr. Ali Hasan’ın diğer bazı doktorlarla işbirliği içinde barışçıl gösterilerde yaralanan hastalara 
işkence edip öldürdüğü tespit edilmiş ve bu suça iştirak eden bazı doktorları tutuklamıştır.  
Artı Hafız el-Esad’ın kardeşi ve Beşar Esad’ın amcası Tugay komutanı Rıfat El Esad, Fransa’da kara para 
aklama, kamu fonlarını zimmetine geçirme ve sahtecilik suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.  
Fransa İçişleri Bakanlığı, insanlık suçu işlemiş Fransa’da yaşayan Suriyeli kişiler hakkında şikâyette 
bulunmak isteyen ve bu kişilerin insanlığa karşı savaş suçunu işlediğini gösteren belgeleri veya resimleri 
sunanların şikayetlerinin değerlendirileceğini ve gereğinin bildirmiştir. Mağdur olan kişi ister yakını 
öldürülmüş olsun ister tanık olsun, sahip olduğu delileri Fransa mahkemelerine sunabilecekleri ve suç 
duyurusunda bulunabilecekleri ifade edilmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerinden İsveç’e gelince; Ülkelerinde savaş suçu faillerinin peşinde koşan ve mülteci 
olarak İsveç'te yaşayan aktivistler,  “Savaş suçluları için güvenli bir sığınak olma İsveç” adlı bir kampa-
nya başlatmış ve kendi ülkesinde savaş suçu işleyen kişiler hakkında rapor talep etmişlerdir.
İngiltere’de birçok medya kuruluşu, İngiliz vatandaşlığına geçen ve Beşar Esad ismini alan kişilerden 
vatandaşlığın geri alınması için çağrıda bulunmuştur. İngiliz Orta Doğu Monitörü web haber sitesi, Esma 
El-Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptal edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini ve Esma El-Esad’ın 
savaş suçluları listesine eklenmemiş olması ve Sezar Yasası’nın öngördüğü cezalara dâhil edilmemiş 
olması İngiltere için bir utanç kaynağı olduğuna dikkat çekmiştir. Site ayrıca, özellikle Esma’nın kocası 
Beşar’ın birçok savaş suçu işledikten sonra Esma’nın hala İngiliz vatandaşı olarak kalmasını kınamıştır.
British Sunday Times gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın suça bulaşmış çifte vatandaşlarından kamu yararını 
vatandaşlığın geri çekme hakkına sahip olduğunu ve bunu yasal hale getirdiğini duyurmuştur.
Suriye'deki vahşetten sorumlu olanları mahkeme önüne çıkarmak için gösterilen çabaların sonunda 
Avrupa mahkemeleri insanlık suçu işlemiş kişiler hakkında açılan davalarda Avusturya mahkemeleri de 
sonuç vermeye başlamıştır.
Terör suçu olarak cinayetle suçlanan sığınmacılardan birinin yargılanması başlandığında eğer suçu kanıt-
lanırsa ömür boyu hapse mahkûm edilebilir. Şahıs tutuklandıktan sonra, sanığın kendisine yöneltilen 
suçlamaları itiraf ettiğini, ancak daha sonra ifadesinden geri döndüğünü ve itirafını geri çektiğini belir-
tilmiştir.
Hollanda Göçmen ve Vatandaşlık Kabul Servisi, Suriye'den gelen ve Hollanda'da ikamet eden binlerce 
dosyayı yeniden kontrol etmiştir. Hollanda devleti, denetim sonucunda birçok Suriyeliler ’den vatan-
daşlığı geri çekmiştir. Hollanda mahkemeleri, savaş suçu işlemiş birçok ceza dosyasına katıldıkları tespit 
edilen kişiler hakkında daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olup mahkemelerin suçlu olanları takip 
etme çizgisine girmiş olduğu anlamına geliyor. Bir grup Suriyelinin dosyalarında işlenen savaş suçları 
soruştururken, sorumluların bir kısmı sahtekârlık suçlarına karıştığını keşfederek istismarcıların ca-
susluk veya terörizm faaliyetlerini gösterebilecek ulusal güvenliği bozan kişiler olarak sınıflandırılmıştır.
Hollanda Göçmenlik Bürosu, bazı kişilerden sığınma hakkını geri çekmiştir. Savaş suçlarından şüphele-
nilen sığınmacıları koruma hakkına sahip olmadıklarını ve dolayısıyla Hollanda'nın kendilerine sığınak 
olmayacağını teyit eden Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesine atıfta bulunmuştur.
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منــذ انطــاق الثــورة الســورية والــي اندت ابحلريــة والكرامــة، وقــف العــامل متجاهــا حقــوق الشــعب الســوري وأغمضــت أوراب 
أعينهــا حكومــات وشــعوابً عــن نــداءات الســوريني ومناشــداهتم لوقــف هتجرهــم وقتلهــم، وبعــد ازدايد مظاهــرات الناشــطني 
الثوريــني يف كل املــدن األوربيــة اســتفاقت عــدد مــن الــدول األوربيــة وطالبــت مبحاســبة جمرمــي احلــرب وإحالتهــم إىل احملاكــم 

الدوليــة وطــرد اجملرمــني والقتلــة والشــبيحة مــن الــدول األوربيــة.
ونفــذت وقفــات تضامنيــة ومظاهــرات واعتصامــات يف غالبيــة املــدن األوربيــة ضــد نظــام ومؤسســات األســد اجملــرم مطالبــة 

بتحريــر املعتقلــني مــن املســاخل األســدية، وعــدم الســماح للنظــام اجملــرم مــن التهــرب مــن اســتحقاقاته ابالنتقــال السياســي:
)ال ترتكوهم يفلتون من العقاب فدماؤان ليست ماًء(.

وانتشــرت دعــوات أحــرار ســورية  مــن الناشــطني واحلقوقيــني يف كل املــدن األوربيــة، ومطالبتهــم برتحيــل كل مــن جلــأ إىل أوراب 
من القتلة واجملرمني وشــبيحة بشــار األســد وكتبوا رســائل للسياســيني واحلقوقني واملســؤولني تطالبهم ابالنتباه إىل خطر وجود 

اجملرمني األســديني الذين اســتغلوا املأســاة الســورية.
 وخــال موجــة اللجــوء مــن ســوراي إىل أورواب، وصلــت أعــداد مــن جمرمــي احلــرب الســوريني املوالــني لنظــام األســد مــع 
الاجئــني، وحصلــوا علــى حــّق اللجــوء يف دول أوروبيــة عديــدة، لكــن وســائل إعــام ومنّظمــات حقوقيــة ســورية، حتــاول يف 

الفــرتة األخــرة فتــح ملفــات هــؤالء لتتــم حماكمتهــم يف الــدول الــي جلــأوا إليهــا.
الســوريون األحــرار يف أوراب ينشــطون العتقــال وطــرد شــبيحة النظــام الســوري املوفديــن رمسيــاً للتجســس والتشــبيح علــى 

الســوريني املهجريــن مــن وطنهــم.
ويف وســائل اإلعــام االوربيــة املرئيــة واملســموعة واملقــروءة ظهــر شــبه تناغــم وتركيــز علــى تعريــة اجــرام االســد وعائلتــه وهنبهــم 
مقــدرات ســورية والشــعب الســوري وتوزيعهــا بينهــم، وهــذا حتــول وإيــذان مبرحلــة جديــدة وهتيئــة وشــرح للــرأي العــام األوريب 
عــن ضــرورة التخلــص مــن األســد بعــد أن انتهــت ذريعــة حماربــة داعــش يرتافــق ذلــك مــع عقــوابت اقتصاديــة وفــق قانــون قيصــر 

وحماكمــات لرمــوز النظــام انطلقــت وســتنطلق قريبــاً.
مجيــع دول احتــاد الــدول األوريب تاحــق أي شــخص يتــم اإلبــاغ عنــه بتهمــة اشــرتاكه جبرائــم حــرب ضــد الشــعب الســوري، 
وقــد أمثــرت النــداءات بتلبيــة أول دولــة أوربيــة وهــي )أملانيــا(، وأصــدرت قانــوانً يتيــح للحكومــة ترحيــل أي الجــيء ســوري 
علــى أراضيهــا يثبــت  أتييــده للنظــام األســدي، كمــا أكــدت زارة اخلارجيــة األملانيــة أن ســوراي ال تــزال مــكاانً غــر آمــن 

ابلنســبة لاجئــني. 
وألول مــرة يف العــامل أقدمــت الســلطات القضائيــة األملانيــة علــى حماكمــة  ضابــط املخابــرات الســوري الســابق )أنــور رســان( 
بتهمــة ارتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية، ووجهــت االهتامــات كذلــك  للضابــط الســابق )إايد الغريــب( املتهــم ابلتواطــؤ يف 

هــذه االنتهــاكات.    
وكذلــك اعتقــل البوليــس األملــاين الطبيــب )علــي حســن( املقيــم يف مدينــة هيســن يف أملانيــا والــذي كان يعمــل يف مشــفى 
محــص العســكري، ويقــوم بتعذيــب اجلرحــى واملرضــى مــن املتظاهريــن الســلميني ويقتــل بعضهــم ابلتعــاون مــع بعــض األطبــاء 

واملمرضــني.!
ويف )فرنســا( صدر احلكم على رفعت األســد قائد ســرااي الدفاع الســابق وانئب حافظ األســد وعم بشــار األســد، ابلســجن 

ملــدة 4 ســنوات واحلجــز علــى أموالــه وممتلكاتــه بتهــم تبييــض األمــوال واختــاس األمــوال العامــة والتزويــر.
كمــا أكــدت الداخليــة الفرنســية أن مــن يريــد تقــدمي شــكوى ضــّد شــخص معــني موجــود يف فرنســا، ويعــرف أو لديــه واثئــق 
أو صــور تــدل علــى اشــرتاك هــذا الشــخص يف جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية، ميكــن لــه الدخــول علــى رابــط  خمصــص وتقــدمي 

مــا لديــه ســواًء كان ضحيــة أو شــاهد.
وبــدأت )الســويد( أحــد دول اإلحتــاد االورويب، حبملــة حتــت عنوان)الســويد ليســت مــاذاً آمنــاً جملرمــي احلــرب(، وذلــك 
ملاحقــة مرتكــي جرائــم احلــرب يف بلداهنــم ويعيشــون يف الســويد بصفــة الجئــني، وطالبــت ابلتبليــغ علــى األشــخاص الذيــن 

ارتكبــوا جرائــم حــرب يف بادهــم األصليــة.
ويف )بريطانيــة( طالبــت عــدد مــن وســائل اإلعــام احلكومــة بســحب اجلنســية الريطانيــة مــن أمســاء األســد زوجــة الســفاح 
بشــار، وكتــب موقــع )ميــدل إيســت مونيتــور( الريطــاين أن ســحب اجلنســية الريطانيــة مــن أمســاء األســد أصبــح واجبــاً 
وضــرورايً، وأشــار املوقــع إىل أن مشــاركة أمســاء يف جـــرائم احلـــرب وإدراجهــا ضمــن عقـــوابت قيصــر يعــد أمــراً معيبــاً لريطانيــا، 
كمــا اســتنكر املوقــع إبقــاء اجلنســية الريطانيــة ألمســاء، خصوصــاً بعــد ارتكاهبــا العديــد مــن جرائــم احلــرب برفقــة زوجهــا بشــار.
وكتبــت صحيفــة )صانــداي اتميــز( الريطانيــة، أنــه حيــق ملكتــب الداخليــة ســحب اجلنســية مــن أمســاء حتــت غطــاء املصلحــة 

العامــة، وكــون أمســاء لديهــا جنســية أخــرى األمــر الــذي جيعــل جتريدهــا قانــوين.
اجلهــود املبذولــة ملثــول املســؤولني عــن الفظائــع يف ســوراي أمــام احملاكــم األوروبيــة بــدأت تــؤيت مثارهــا أيضــاً  يف حماكــم )النمســا( 
يف أول قضيــة مــن نوعهــا ، انطلقــت حماكمــة أحــد طالــي اللجــوء الــذي هتمــة القتــل كجرميــة إرهابيــة، وقــد حُيكــم عليــه 
ابلســجن املؤبــد يف حــال ثبــوت التهمــة عليــه، اجلديــر ذكــره أن املتهــم اعــرتف بعــد إلقــاء القبــض عليــه مبــا ُنســب إليــه مــن 

هتــم، بيــد أنــه عــاد وســحب اعرتافــه فيمــا بعــد.
دائــرة اهلجــرة والتجنيــس )اهلولنديــة  )أعــادت فحــص وتدقيــق آالف امللفــات ألشــخاص قدمــوا مــن ســوراي وحصلــوا علــى 
إقامــات يف هولنــدا، ونتــج عــن التدقيــق ســحب إقامــة عشــرات الســوريني، بنــاء علــى تورطهــم يف ملفــات جنائيــة متعــددة، 
يصــل بعضهــا حــد ارتــكاب جرائــم حــرب، مــا يعــي أن هولنــدا دخلــت فعليــاً علــى خــط ماحقــة األشــخاص امللطخــة أيديهــم 

وبشــكل أوســع مــن أي وقــت مضــى.
وأثنــاء التحقيــق يف شــبه ارتــكاب جرائــم حــرب ضمــن ملفــات جمموعــة مــن الســوريني، قــادت اخليــوط احملققــني حنــو مــكان 
آخــر، إذا اكتشــفوا تــورط عــدد غــر قليــل يف جرائــم احتيــال، كمــا مت تصنيــف بعــض التجــاوزات بوصفهــا خملــة ابألمــن القومــي 

هلولنــدا، مــا قــد يشــر إىل أنشــطة جتســس أو إرهــاب.
وتــرى دائــرة اهلجــرة اهلولنديــة ان ســحب حــق اللجــوء مــن بعــض األشــخاص، منصــوص عنــه يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اخلاصــة 
ابلاجئــني، الــي تؤكــد أن طالــي اللجــوء املشــتبه بعاقتهــم جبرائــم حــرب ال حيــق هلــم التمتــع ابحلمايــة، وابلتــايل فــإن هولنــدا 

لــن تكــون مــاذاً هلــم.
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الشــرعية والفاعليــة أســاس يف قيــادة الصــراع لتحقيــق النجــاح والوصــول لألهــداف الــي انطلقــت منــذ 
انفجــار الثــورة الســورية قبــل عشــرة ســنوات، وهــي أســاس يف حــركات التحــرر التارخييــة إىل يومنــا هــذا، 
وبقيــت الشــرعية هلــذا احلــراك الســوري إىل اليوم.بينمــا يــرتاوح احلــراك بــني االنفصــال التــام عــن الفاعليــة 
أو االقــرتاب منهــا، ومل يتحــول جلهــة واحــدة متحــدة وهــذا األمــر بقــي ســبب الضعــف الداخلــي لليــوم 
لقيــادة الثــورة واملعارضــة عمومــاً ولــن نتحــدث عــن األســباب اخلارجيــة فالبنيــة الداخليــة هــي األســاس 

يف التفاعــل مــع العوامــل اخلارجيــة ســلباً أو إجيــاابً.
حــى تتحقــق الفاعليــة فابــد أن املنظومــة نفســها أي القيــادة احلقيقيــة السياســية والعســكرية الــي هلــا 
إطــار شــرعي واعــرتاف دويل أن تكــون ذاهتــا ذات فاعليــة فتكــون هــذه املؤسســة وهــذا العنــوان الــذي 
اكتســب الشــرعية الدوليــة وقبلهــا الشــعبية أن يكــون هــو الفاعــل احلقيقــي املباشــر، وهــذا حيتــاج الوجــود 
يف دائــرة الصــراع ويف اجلغرافيــة نفســها الــي حيصــل عليهــا التنــازع، والبــّد مــن اإلدارة اجليــدة والفاعلــة 
هلــذه الصــراع مــن َرمِحــه ويف عمقــه ومركــزه، فتعيــش احلــدث يومــاً بيــوم وتديــر املفاعيــل والقــوى بــكل 
أشــكاهلا، وهــذا يــردم اهلــوة بــني الشــرعية والفاعليــة فتتحــد ليكــون األثــر أكــر والناتــج أعظــم، واالحــرتام 
الداخلــي واخلارجــي ســيكون أكــر وأعظــم علــى كل املســتوايت، ونكــون مضــرب مثــل حقيقــي بنضــال 
جــاد مــن قلــب احلــدث وإدارة متميــزة وعدالــة وحريــة حقيقيــة ماثلــة يف الواقــع وتفعيــل الدميقراطيــة يف 

إدارة اجلغرافيــا احملــررة.
النــاس حنــو اهلدف.فكيــف ســيكون  القــدرة علــى حتريــك  هــي  القيــادة أببســط تعريــف هلــا علميــاً 
حتريــك النــاس املســتمر والفاعــل مــن أجلهــم وملســتقبلهم مــامل نكــن بينهــم نتلمــس آالمهــم وآماهلــم 
ونوجــه أفكارهــم وطاقتهــم التوجيــه الصحيــح والفّعــال لنجنبهــم األخطــاء والكــوارث إال أن نكــون بــني 

ظهرانيهــم.
كل حــركات التحــرر يف التاريــخ تُــدار مــن رحــم اجلغرافيــا ويكــون اللجــوء حالــة طارئــة لتعــاود الكــرة 
وحتقــق التحريــر والتمركــز اجلديــد وإعــادة التموضــع اجلديــدة ملزيــد مــن املكتســبات وهــذا حيقــق أكــر 

فاعليــة.
الثــورة  لقــوى  الشــرعية  املكتســبات  بســيطة وهــو شــطب  بطريقــة  تفكــر  أصــوات  هنــاك  أن  أعتقــد 
واملعارضــة وهــذا عمــل ضــار، ولكــن املفيــد هــو الدفــع بتفعيــل املؤسســات الشــرعية لتمــارس الــدور 

بــني الشــعب والنــاس. احلقيقــي واملطلــوب 
ومصطلــح القيــادة يف العربيــة مــن قــاد يقــود وتقــول العــرب قــاد الناقــة أي ســار أمامهــا آخــذاً بناصيتهــا، 

فهــذه القيــادة احلقيقيــة والفاعلــة الــي تــؤيت مثارهــا وُأكلهــا.
وأعتقــد أن الســنني الــي مــّرت كافيــة لنخطــو خطــًى جــادة ومتقدمــة وفاعلــة ولنحقــق نتائــج خمتلفــة، 
والناظــر اليــوم إىل هــذا اإلصــرار العظيــم والكبــر وحجــم هــذه التضحيــات، جيــد أهنــا تســتحق خطــوة 
جــادة كــي نرتقــي هبــا ونضحــي مــن أجلهــا ونتفاعــل معهــا بشــكل مباشــر وحقيقــي الســتمرار املعــارك 
بــكل أشــكاهلا السياســية واحلقوقيــة واملدنيــة والعســكرية، ومعــارك للتوعيــة والتنميــة والتغلــب علــى 
العقبــات والتحــدايت لتوفــر احلــد األدىن مــن اإلدارة اجليــدة واألمــان الــذي ينعكــس علــى هــذا الشــعب 
املضحــي والــذي صــر ومايزاليصابــر ليتحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ولينــال حريتــه وكرامتــه والتاريــخ 
ســوف يســجل حبــروف ال تُنســى مــن الــذي ســيخطو تلــك اخلطــوات وحيقــق تلــك النتائــج هلــؤالء 

الصابريــن املهجريــن الذيــن أخرجــوا مــن دايرهــم بغــر حــق.

Meşruiyet ve etkinlik, on yıl önce Suriye devriminin patlak vermesinden bu yana 
çatışmayı yönetmek, başarı elde etmek ve başlatılan hedeflere ulaşmak için temel esas 
olmuştur. Bugüne kadar ortaya çıkan tarihsel kurtuluş hareketlerinin temelinde de bu 
vardır. Nitekim söz konusu Suriye devrim hareketi bazen tam etkili olmak ile bazen de 
etkisini kaybet arasında gidip gelmekle birlikte meşruiyeti günümüze kadar süre geldi. 
Tek bir yöne savrulmadığı gibi hem meşruiyetini devam ettirmiş ve hem de etkili ol-
mayı sürdürmüştür. Bu çıkışlar ve inişler günümüz devrim yönetimi açısından ve genel 
olarak muhalefet açısından dâhili bir zaaf olarak varlığını sürdürdü.  Dış nedenlerden 
bahsetmeye bile gerek yoktur. Zira hareketin iç iç yapısı, dış faktörlerle olumsuz yada 
olumlu etkileşim için temel oluşturmaktadır.  
Etkinliğin sağlanması için, sistemin kendisi, yani yasal bir çerçeveye ve uluslararası 
tanınırlığa sahip gerçek siyasi ve askeri liderliğin bizzat kendisinin etkili olması gerekir. 
Dolayısıyla, uluslararası meşruiyet kazanmış ve halk tarafından kabul görmüş kurum ve 
adres gerçek aktör olacaktır. Bu da çatışma dairesinde ve çatışmanın yaşadığı coğrafya-
da olmayı gerektirir. Bu çatışmanın iyi ve etkili yönetilebilmesi için toplumun ana rah-
mindeki derinlikte ve statüsünde olmalıdır. Böylece ola her gün yeniden yaşanır ve 
reaksiyonlar ve güçler her şekilde yönetilmesi mümkün olur. Bu, etkiyi ve sonucu daha 
büyük bir hale getirmek için birleşerek, meşruiyet ve etkinlik arasındaki boşluğu kapa-
tacaktır. Artı iç ve dış saygı tüm açılardan daha büyük bir seviyede olacaktır. Böylece 
olayın merkezinden gelen ciddi bir mücadele, seçkin bir yönetim, gerçek bir adalet ve 
özgürlük adına özgür coğrafyanın yönetiminde demokrasinin harekete geçirilmesi ile 
gerçek bir örnek halk olmayı elde edeceğiz. 
En basit bilimsel tanımıyla liderlik, insanları belli bir hedefe doğru hareket ettirebilme-
ktir. Onların acılarına ve umutlarına dokunmak ve fikir ve enerjilerini, hatalardan ve 
felaketlerden sakındırmak, doğru ve etkili bir yol gösterici olarak yönlendirmek için 
aralarında olmazsak, insanları kendileri ve gelecekleri için sürekli ve etkili bir şekilde 
hareket ettirmemiz nasıl mümkün olacaktır?
Tarihteki tüm kurtuluş hareketleri coğrafyanın rahminden yürütülmüştür. Olağanüstü 
durumlarda top çevirmek ve daha fazla kazanım elde etmek için yeni düzenleme, 
merkezileştirme ve yeni yeniden konumlandırma yapılması gerekir. Nitekim bu en yük-
sek etkinliği sağlayacaktır. 
Bence devrimin ve muhalefetin yasal kazanımlarını ortadan kaldıracak şekilde basit 
düşünen kişiler vardır. Bu zararlı bir eylemdir, ancak yasal kurumların insanlar ve 
insanlar arasındaki gerçek ve gerekli rolü yerine getirmesi için harekete geçirilmesi 
yararlı olacaktır. 
 Arapçada liderlik terimi; “sürüyü yöneten çobandır” anlamındadır. Yani yularından tut-
ar ve sürünün önünde yürür. İşte sonuç alan ve meyvelerini toplayan bu gerçek ve etkili 
liderliktir.
Bence geçen yıllar ciddi, ileri ve etkili adımlar atmak ve farklı sonuçlar elde etmek için 
yeterli bir deneyim olmuştur. Bugün bu büyük ve ulu kararlıkların ve bu fedakârlıkların 
büyüklüğüne bakan kişi, mücadelenin tüm siyasi, yasal, sivil ve askeri biçimlerinin de-
vamı için, onunla yükselmek ve onun uğrunda kendini feda etmek ve onunla doğrudan 
ve gerçekten etkileşim kurmak için ciddi bir adım atmayı hak ettiğini görecektir. Bu 
kurban olarak seçilmiş insanlara yansıyan engelleri ve zorlukları aşmak, en azından iyi 
yönetim ve güvenliği sağlamak ve farkındalık ve kalkınmayı artırmak için savaşmak 
gerektiğini anlayacaktır. Zira bu halk özgürlüğünü, saygınlığını ve tarihini elde etmek 
adına zulüm ve sömürgecilikten kurtulmak için yeteri kadar direnip ve sabretti ve hala 
direnip sabretmeye de devam etmektedir. Bu harekete liderlik edenler, haksız yere yurt-
larından sürülen bu fedakâr ve sabırlı insanlar adına eninde sonunda bir sonuç elde 
edecek ve silinmeyecek ve unutulmayacak harflerle bir zaferi kayda geçireceklerdir.    
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يواجــه البعــض صعــوابت كبــرية يف فهــم اإلاثرة والســعادة الكبــرية الــيت عاشــها الشــعب نتيجــة لفتــح آاي صوفيــا للعبــادة 
وللصــالة. ألهنــم بعيــدون كل البعــد عــن إدراك أمهيــة فتــح اســطنبول.أولئك ينتقــدون إعــادة آاي صوفيــا إىل مســجد 
لكــن بنقــد خفيــف، وســبب ذلــك النقــد اخلفيــف عــدم رغبتهــم يف مواجهــة التيــار اجلــارف الــذي يؤيــد هــذه اخلطــوة 

ويفــرح هبــا، أي حــىت ال جيــدون أنفســهم خــارج الصنــدوق أو يف عزلــة.
الذيــن يظنــون أهنــم مســكوا مماســك ضــد احلكومــة أو أوقعوهــا يف املصيــدة دعــوان ننظــر مــاذا ســيقولون عــن املســجد 
األقصــى مــن بعــد أن قالــوه عــن آاي صوفيــا مــن قبيــل "مــا هــي ضــرورة الســيف الــذي رفعــه اخلطيــب علــى املنــرب؟ وهــل 

ال يــزال الســيف موجــودا يف هــذا العصــر؟
ــاك تصرحيــات سياســية حتمــل طابــع التهديــد واإلنــذار تقــول: "آمــل أن يكــون أولئــك الذيــن اختــذوا قــرار إعــادة  هن
آاي صوفيــا قــد فكــروا أيًضــا يف العواقــب احملتملــة للقــرار" أو أولئــك الذيــن يقولــون "إذا مت إغــالق املســاجد يف أورواب 
فأنتــم املســؤولون اي حكومــة" )وكأن إغــالق املســاجد يهمهــم كثــريا(، هــؤالء حياولــون حتقيــق مكاســب سياســية أبقصــر 

الطــرق املمكنــة.
أولئــك الذيــن قالــوا "هــا أان أكتــب هنــا، ال يســتطيع أردوغــان فتــح آاي صوفيــا"..، هــؤالء لعقــوا مــا مــا بصقــوه 

املــرات. بــل آالف  مئــات  عشــرات، 
وهنــاك مــن ال حيتاجــون إلخفــاء عدائهــم لإلســالم بقوهلــم "لقــد بــدأ الظلــم واالضطهــاد منــذ فتــح إســطنبول عــام 

1453"، والذيــن أعتقــد أن أغلبهــم خيفــي ذلــك داخلــه.
وهناك قطاع منهم يتمىن لو أن تركيا بلد تقرع فيه أجراس الكنائس وليست بلدا يرفع فيه األذان.

املشــرتك بينهــم مجيعــا ابعتقــادي هــو الغــرب والتغريــب واالغــرتاب. بعــض أولئــك مــن اجلبنــاء الذيــن أيخــذون بعــني 
االعتبــار مــا ســيقوله الغــرب، والبعــض يتبــىن الغربيــة )أي املنهــج الغــريب( يف كل كلمــة ويف كل خطــوة ماديــة أو معنويــة.

هــذه هــي ابلضبــط نقطــة الفصــل والقطــع ابلنســبة للذيــن يقطعــون اهلــوايت األخــرى يف السياســة ويف اجملتمــع يف تركيــا. 
ميــا ميكننــا أن نقــول عــن ذلــك أنــه الفــرق أو احلــد الفاصــل بــني الذيــن ينظــرون إىل تركيــا مــن اخلــارج والذيــن ينظــرون 

إىل اخلــارج مــن داخــل تركيــا.
هــل ســنكون مــن نســل الســلطان حممــد الفاتــح فاتــح ، الــذي حــول آاي صوفيــا إىل مســجد بعــد أن فتــح اســطنبول 

وجعلهــا أمانــة واجبــة علــى كل مــن يتنفــس يف هــذه األراضــي بعــد أن وقفهــا هلــم؟ أم ســنكون مــن املفرطــني هبــا؟
حنن ابلضبط يف هذا مميزون وخمتلفون؛ وليس فقط يف موضوع آاي صوفيا ولكن أيًضا يف العديد من الرهاانت.

إن الذيــن ال يتشــبثون ابلتقاليــد املكــررة الــيت ســرتبط املاضــي ابملســتقبل لــن يكــون هلــم مــكان يف اإلرادة. فبينمــا كان 
الشــائعات ابألمــس حــول بنــاء مســجد يف منطقــة تقســيم ســببا يف االنقــالب فــإن آاي صوفيــا عــاد إىل أصلــه اليــوم، كمــا 

أن املســجد الــذي يف تقســيم بــين هبــدوء بصمــت تقريبــا.
إن صــوت الذيــن كانــوا خييفــون السياســيني ويهددوهنــم بعصــا اإلنقــالب العســكري مل يعــد صوهتــم عــايل كمــا كان 
ــا هــي القضيــة األوىل واملشــكلة األساســية ابلنســبة لرتكيــا؟،  ــه اآلن: "هــل آاي صوفي ســابقا. أكثــر مــا يســتطيعون قول
هــل ســاهم افتتاحهــا يف دعــم اقتصــادان؟". ميكــن القــول أن هــذا النهــج أكثــر إجيابيــة وســهولة مــن طروحــات مــن 
يســمون ابلسياســيني احملافظــني اجلــدد الذيــن يرفعــون شــعار "آمــل أن يكــون متخــذو قــرار إعــادة آاي صوفيــا قــد فكــروا 

يف العواقــب جيــدا".
حنــن نعــرف ابلفعــل أولئــك الذيــن يســخرون وميارســون اهلــراء بســبب عدائهــم وعداوهتــم لنــا، هــل أولئــك فاقــدون 
للوعــي ويعتقــدون أن آاي صوفيــا تقــع يف قطعــة أرض دوليــة؟ ال ، ابلطبــع هــو يعرفــون احلقيقــة، ويعرفــون آاي صوفيــا 
واقعــة ضمــن أن حــدود الدولــة الرتكيــة، أي أهنــا منطقــة ذات ســيادة تركيــة. ويعلمــون أن الســلطة املخولــة حبكــم تركيــا  

ابســم الشــعب هــي الســلطة الوحيــدة الــيت هلــا احلــق يف التصــرف مــن آاي صوفيــا.
إن التفكــري بطريقــة أخــرى أو حماولــة املقارنــة مــع املســجد األقصــى الواقــع حتــت احملتــل أو البحــث عــن مؤيديــن مــن 
خــالل جــذب مؤسســات مثــل االحتــاد األورويب كلهــا جهــود عقيمــة وحمــاوالت عبثيــة ال فائــدة منهــا. ومــن انحيــة أخــرى 
فــإن الكاثوليــك خصوصــا وهــم الذيــن عذبــوا األرثوذكــس يف الغــزو الالتيــين جيــب أن يكــون آاي صوفيــا آخــر موضــوع 

ميكــن أن يتحدثــوا بــه وعنــه.
لقد رأينا دهاء أردوغان السياسي و عبقريته مرة أخرى.

عندمــا وصــل حــزب العدالــة والتنميــة إىل الســلطة يف عــام 2002 ، مل يكــن للشــاابت الالئــي مت طردهــن مــن املــدارس 
أو مــن أعماهلــن بســبب احلجــاب، مل يكــن هلــن أي أمــل يف أن يصبحــن يف يــوم مــن األايم جنــودا يف اجليــش أو قاضيــات 
أو انئبــات برملــان أو شــرطيات أو قائــم مقــام. ومل يكــن الذيــن صوتــوا لصــاحل حــزب العدالــة والتنميــة لديهــم مثــل هــذه 

التوقعــات واآلمــال الكبــرية. كان اجلميــع يقولــون إنــه جيــب إصــالح االقتصــاد وجعــل البــالد أكثــر قابليــة للعيــش.
مع سياسة الصرب الدقيقة، ابتت أحالم كثرية تتحقق واحدة تلو األخرى، وصارت حقائق.

حتقيــق كل هــذا النجــاح مرتبــط ، بثقــة الشــعب ابلرئيــس أردوغــان يف حماولــة االنقــالب اخليانيــة يف 15 يوليــو، ودخــول 
أردوغــان هبــذه الطريــق وهــو يرتــدي كفنــه، واســتعداد الشــعب للتضحيــة وفــداء زعيمــه السياســي.

لقــد مت فتــح آاي صوفيــا للعبــادة. لقــد كان ذلــك حلًمــا ذات مــرة وذات زمــن مــن األزمــان؛ مثــل العديــد مــن األشــياء 
األخــرى. وقــد حتقــق ذلــك وابت حقيقــة.

إن افتتــاح آاي صوفيــا حــدث بفضــل املقاومــة الــيت حدثــت يف  حماولــة انقــالب 15 متــوز، متامــا كمــا أن لعــب تركيــا 
لــدور فعــال يف منطقتهــا وحميطهــا حــدث بفضــل املقاومــة يف تلــك الليلــة.

Bazıları Ayasofya’nın ibadete açılmasının millette uyandırdığı heyecan ve mutluluğu 
anlamakta zorluk çekiyor. İstanbul’un fethinin ehemmiyetini idrakten uzaklar çünkü. 
Yahut fazlaca iyimser ve naif bir bakışla ve “Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” 
modunda üzmesemiydik ‘Ehli Kitabı’ diyorlar. 
“Kılıç hakkı da neymiş, kılıç mı kalmış bu çağda” çıkışları, “Bakalım bundan sonra 
Mescid-i Aksa ile ilgili nasıl konuşacaksınız?” diyerek, açık yakaladığını sananlar…
“Bu kararı alanlar umarım olası sonuçlarını da düşünmüştür” şeklindeki tehditvari si-
yasi beyanlar, yahut -sanki umurlarında olur gibi- “Avrupa’daki Müslümanlara camiler 
kapatılırsa sorumlusu sizsiniz” diyerek kısa yoldan siyasi kar elde etmeye kalkanlar….
“Aha da şuraya yazıyorum Erdoğan Ayasofya’yı açamaz” diyerek on-yüz-bin milyon 
kere tükürdüğünü yalayanlar…
Ve tabii -bence içlerinde en tutarlı olanları- İslam’a olan garezini gizlemek ihtiyacı 
duymayan, “Zulüm 1453’te başladı” bileşenleri…
Türkiye’yi ezanların okunduğu değil kilise çanlarının çalındığı bir ülke olsa daha çok 
sevecek bir kesim var, doğruya doğru.
Hepsinin bana kalırsa ortak yönleri Batıcılıkları. Kimi Batı’nın ne diyeceğini kıstas 
sayan korkak tabiatlı tipler, kimi de maddi manevi her vechile Batılılığı benimsey-
enler…
Türkiye’de siyaset ve toplumda diğer kimlikleri kesen ayrışma noktası işte tam burası. 
Türkiye’ye dışarıdan bakanlar ve dışarıya Türkiye’den bakanlar ayrımı da diyebiliriz 
buna.
İstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya’yı camiye çeviren ve bunu da vakıf senediyle bu 
topraklarda nefes alıp veren herkes için bir ödeve dönüştüren Sultan Fatih’in nesli mi 
olacağız yoksa miras yedi mi?
Tam bu ayrımdayız; hem de sadece Ayasofya mevzuunda değil pek çok bahiste böyle.
Geçmişle geleceği birbirine bağlayacak rafine geleneklere tutunmayanların irapta ma-
halli olmaz. Dün Taksim’e cami yapılacak söylentisi bile darbe sebebiyken bugün artık 
Ayasofya aslına rücu etti. Taksim camii ise sessiz sedasız neredeyse yapıldı bitti.
Darpe sopasıyla siyasetçi sindirenlerin sesi eskisi gibi çıkmıyor. Ayasofya için en fazla 
“Türkiye’nin birinci sorunu bu muydu, ekonomimize bir katkısı mı oldu?” diyebiliyor-
lar. Sözde muhafazakar yeni yetme siyasetçilerin “Umarım sonuçları düşünülmüştür” 
çıkışından daha ehven olduğu bile söylenebilir bu yaklaşımın.
Düşmanlıklarından saçmalayanları biliyoruz zaten, Ayasofya’nın uluslararası bir to-
prak parçasında olduğunu zanneden şuursuzlar mı bunlar? Hayır pek tabii biliyorlar, 
Ayasofya Türkiye devletinin sınırları içindedir yani egemenlik alanındadır. Ve Türki-
ye’yi yönetme yetkisi almış irade millet adına Ayasofya üzerinde tasarruf hakkını haiz 
tek mercidir.
Aksini düşünmek yahut İşgal altındaki Mescidi Aksa ile paralellik kurmak veya Avru-
pa Birliği gibi kurumları çekiştirerek yandaş aramak, tüm bunlar nafile çabalardır. Hele 
de Latin İstilası’nda Ortodokslara işkence etmiş Katolik dünyanın söz alabileceği en 
son konulardan biridir Ayasofya.
Erdoğan’ın siyasi dehasını bir kez daha gördük.
2002’de AK Parti iktidara geldiğinde başörtüsü yüzünden okulundan işinden atılan 
genç kadınların bir gün asker, hakim, kaymakam, milletvekili, polis olabiliceklerine 
dair hiçbir ümitleri yoktu. Ak Parti’ye oy verenlerin böyle büyük beklentileri yoktu. 
Ekonomiyi düzeltsin, ülkeyi az yaşanır hale getirsin diyordu herkes.
İnce bir sabır siyaseti ile pek çok hayal tek tek gerçek oldu.
Ve tüm bunların olabilmesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yine milletin Cumhur-
başkanı Erdoğan’a güveni, Erdoğan’nı bu yola kefeni giyerek çıkmış olması ve mille-
tin artık bir siyasi lider daha feda etme niyetinde olmamasıyla alakalı.
Ayasofya ibadete açıldı. Bir zamanlar hayaldi; başka pek çok şey gibi.
Ve gerçek oldu.
Türkiye’nin bölgesinde düzen kuran bir rol üstlenebilmesi gibi Ayasofya’nın 
açılabilmesi de 15 Temmuz direnişi sayesinde olabilmiştir.

Halime KÖKCE

Gerçekten hayaldi, gerçekten gerçek oldu!
 ، وأصبح حقيقة!
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إن احلــكاايت واألســاطري واملالحــم لطاملــا حيــرص املــؤرخ علــى تناوهلــا حبــذر، وهــي علــى الرغــم مــن أتثريهــا علــى 
املســتمع والقــارئ مًعــا، إال أهنــا يف احلقيقــة ليســت اترخيًــا. لكــن يف الوقــت ذاتــه، مــن الضــروري ألي حــدث كــي 
حيمــل قيمــة اترخييــة أن يكــون قصــة، وأن يقــال عنــه ملحمــة، وابلتــايل يكــون اخلطــأ حمــل األســاطري علــى مــدى 
قــرون. إن األشــياء كلمــا ابتعــدت عــن احلقيقــة كلمــا ازدادت أســطورية، وظلــت عالقــة حمفــورة يف ذاكــرة اإلنســان. 

وعلــى مــدار العصــور يتــم تنحيــة الواثئــق، لتحتــل األســطورة عقــل اإلنســان وذاكــرة اجملتمــع وتلــد أبطاهلــا.
فكــرا يف آاي صوفيــا مثــاًل، إهنــا تبقــى يف هــذا الوضــع منــذ عــام 1483. ال شــك علــى اإلطــالق مــن حيــث حضورهــا 
ووجودهــا التارخيــي والواقعــي. لكــن علــى اجلانــب اآلخــر تذكــروا القصــص واملالحــم الــيت حيكــت علــى أطرافهــا. 
أليســت تلــك املالحــم هــي الــيت حفــرت آاي صوفيــا يف ذاكــرة اجملتمعــات علــى مــر العصــور، وأقامــت مســاحة خاصــة 

تغلبــت مــع مــرور الوقــت علــى الوجــود احلقيقــي آلاي صوفيــا؟
إن الواثئــق املتوفــر تتحــدث عــن اتريــخ آاي صوفيــا، ومــا عايشــته مــن كــوارث طبيعيــة نشــأت عنهــا أضــرار تبعتهــا 
عمليــات ترميــم وإصــالح. إنــه خيــربان عــن اهتمــام احلكومــات آنــذاك هبــذا املعبــد، إنــه خيــربان عــن جهودهــم والتكلفــة 
املاديــة الــيت وفروهــا مــن أجــل بقــاء هــذا املبــىن واقًفــا علــى أقدامــه. إال أن األســاطري الــيت حيكــت حوهلــا جتعــل مــن 

آاي صوفيــا منظومــة فكريــة ختتصــر هــالل اإلســالم، والتفاحــة احلمــراء الرتكيــة.
ال أعــرف يف احلقيقــة حجــم األســاطري الــيت حيكــت حــول آاي صوفيــا، الــيت كانــت حتفــة معماريــة هــي األروع ابلنســبة 
ــه مــن املفيــد البحــث يف األدب الالتيــين حــول  ــا. ومــع ذلــك أجــد ان لرومــا الشــرقية علــى مــدار ألــف عــام تقريًب

ذلــك. ولنــرتك األمــر للمتخصصــني يف زمننــا احلــايل.
إن هــذا األثــر العظيــم أي "اجلامــع الكبــري: وجمّمــع آاي صوفيــا، منــذ الفتــح حــىت يومنــا هــذا، مل أيت فقــط مبيزاتــه 
املعماريــة والدعائــم، بــل يف الوقــت ذاتــه حيمــل معــه األســاطري والقصــص الــيت ظلــت حمفــورة يف أذهــان اجملتمعــات 
طيلــة عصــور. إن هــذا األثــر العظيــم مــن خــالل وجــوده وحكاايتــه، يعتــرب رمــًزا للــروح اجلماعيــة لــكل األداين الــيت 

أانرت الطريــق أمــام اإلنســانية، لقــد كان مصــدر الوعــي ابلعيــش املشــرتك.
إن إعــادة هــذا الصــرح مــن جديــد إىل مســجد بعــد حرمانــه مــن ذلــك طيلــة قــرن مــن الزمــان تقريًبــا، ال تكمــن يف 

كونــه مبــىن رائًعــا فحســب، بــل ألنــه ظــل حمفــورًا يف األذهــان.
إن إحيــاء آاي صوفيــا مــن جديــد ينطلــق عــن وعــي وذاكــره حيمــالن أتثــريًا كبــريًا ال ينفــك بصلتــه عــن املســجد 
األقصــى الــذي يقبــع حتــت خطــر وهتديــد كبرييــن. كال املعبديــن كاان ميثــالن الســالم العثمــاين علــى مــدى قــرون، 
بينمــا كانــت مجيــع األداين حتيــا يف ســالم واحــرتام حتــت ظــل آاي صوفيــا إبســطنبول، كانــت كذلــك شــىت األداين 
واملذاهــب تعيــش ضمــن أعلــى درجــات الســالم واالحــرتام املتبــادل يف القــدس. لقــد جّســد املســلمون الذيــن ال 
يضعــون فروقًــا بــني األنبيــاء، مثــااًل للعيــش املشــرتك مــع معتنقــي الــدايانت األخــرى. هــذا الفهــم الــذي يفتقــر إليــه 
العــامل اليــوم، مل يكــن انبًعــا آنــذاك عــن الضــرورات السياســية أو اإلجــراءات والتدابــري اإلداريــة، علــى العكــس مــن 

ذلــك؛ كان ينبــع مــن الفهــم املختــزن يف الذاكــرة اجملتمعيــة هلذيــن املعبديــن.
إن املصــادر العثمانيــة تشــري إىل إنشــاء عالقــة مثــرية لالهتمــام بــني هــذه املعبديــن. وإن هــذه العالقــة الــيت ال ميكــن 
ــة. تشــري رواايت العهــد املبكــر إىل أن  ــا اجملتمعي ــة املعروفــة، تقــع يف أعمــاق ذاكرتن إثباهتــا عــرب األســاليب التارخيي
املصــادر العثمانيــة بينمــا كانــت متّجــد آاي صوفيــا، بــداًل مــن الرتكيــز علــى أّن آاي صوفيــا مســجد حتــّول مــن كنيســة؛ 
فإهنــا تربــط مــا بينــه وبــني معبــد النــيب ســليمان يف القــدس. كمــا جيــدر ابلذكــر أن مصــادر كانــت قريبــة مــن تلــك 

احلقبــة، مثــل "أوروتــش ابي"، و"هيشــت هبيشــت"، يشــريان إىل أن كال األثريــن مــن منبــع واحــد.
وكتبســيط لفهــم هــذه النقطــة، تشــري بعــض الــرواايت إىل أنــه خــالل الصــورة األخــرية الــيت بُــين عليهــا آاي صوفيــا مت 
إحضــار مــواد بنائيــة مــن املعبــد املهــدوم للنــيب ســليمان، كمــا أمت إحضــار بعــض رفــات األنبيــاء املدفونــني يف القــدس 
ــا أن نســتحضر روايــة  والشــام، كــي يتــم صهرهــا ودجمهــا يف القبــة الرائعــة الــيت تزيــن آاي صوفيــا. ومــن املفيــد متاًم
مؤرخنــا الشــهري هبــذا الصــدد، ابــن كمــال، حيــث أشــار إىل أن مــن بــىن آاي صوفيــا بصورهتــا األخــرية، وضــع بــني كل 

اثــين عشــر مــن طــوب البنــاء شــيًئا من رفــات األنبيــاء الــيت مت جلبهــا، وذلــك مــن أجــل أن تبقــى القبــة يف مكاهنــا.
الذيــن ينقلــون لنــا هــذه الــرواايت، يدركــون ابلتــايل العظمــة وامليــزات املعماريــة الــيت تتمتــع هبــا آاي صوفيــا ال ســيما 
قبتهــا، والــيت ال تــزال حتافــظ علــى ســرها وتبهــر العــامل كلــه. لكــن بــداًل مــن شــرح ذلــك جبوانبــه التقنيــة، فــإن تلــك 
الــرواايت رجحــت ربــط العالقــة بــني آاي صوفيــا والقــدس بطريقــة أســطورية. ويف الواقــع، فــإن هــذه املصــادر مل تغفــل 
عــن ســرد قضيــة إرســال حمــراب آاي صوفيــا إىل القــدس، خــالل حتويلــه إىل مســجد، اتركــني الوعــي القائــم يف العالقــة 

بــين هذيــن املعبديــن الــيت ســرتثها األجيــال القادمــة.
إن إقامــة صلــة وصــل بــني آاي صوفيــا واملســجد األقصــى، وبــني القــدس وإســطنبول، ليــس مــن قبيــل الصدفــة وال 
نتيجــة خيــار سياســي. علــى العكــس مــن ذلــك، إنــه انعــكاس متجــدد لذاكرتنــا ممــا ورثتــه منــذ قــدمي الزمــان. ولذلــك 
الســبب، فــإن إعــادة الوظيفــة األساســية ملســجد آاي صوفيــا ذلــك املســجد الكبــري والصــرح العظيــم، يعتــرب مبثابــة 
أمــل ســواء للعــامل اإلســالمي أو لإلنســانية أبكملهــا الــيت تتعطــش للســالم. ولــن ينســى التاريــخ أولئــك الذيــن يرعــون 
ويغــذون هــذا األمــل، وأولئــك الذيــن يصرفــون جهودهــم يف ســبيل ذلــك، والذيــن يواصلــون بقــاء األمــل دائًمــا حيًّــا.

Mitoloji, efsane, destan ve hikâyeler bir tarihçinin her zaman temkinle yaklaştığı an-
latılardır. Dinleyeni, okuyanı etkileseler de gerçekte tarih değildir. Ancak, bir şeyin tar-
ihi değer taşır hale gelmesi için hikâyesi olmalı, destanı söylenmeli hata asırlar içinde 
efsanelerin öznesi olmalıdır. Gerçeklikten uzaklaştıkça efsaneleşen şeyler aynı zaman-
da beşerin hafızasına kazınır ve orada çakılı kalır. Asırlar boyu üretilen belgeler bir 
tarafa, efsaneler insan zihnini ve toplumları meşgul ederken kahramanları da doğurur.
Ayasofya’yı düşünün. Son Ayasofya, 1483 yıldan beri orada öylece duruyor. Varlığı, 
tarihin en büyük kanıtı ve gerçekliği konusunda en ufak bir kuşku yok. Ama etrafında 
oluşan hikâyeleri, efsane ve mitleri hatırlayın. Ayasofya’yı asırlar boyunca toplumların 
hafızasına kazıyan, gerçek varlığından daha güçlü bir varlık haline dönüştüren o efsan-
eler değil mi?
Eldeki belgeler, Ayasofya’nın tarihini, doğal afetlerden gördüğü hasarları ve onarımları 
anlatıyor. Yönetenlerin mabede ilgisini, ayakta tutma çabalarını ve maliyet bilgilerini 
veriyor. Ama hakkında söylenen efsaneler, Ayasofya’yı bir mefkûre yapıyor. Onu İs-
lâm’ın Hilâline, Türkün Kızılelmasına dönüştürüyor.
Bin yıla yakın Doğu Roma’nın en görkemli mabedi olan Ayasofya için ne kadar efsane 
üretildi bilmiyorum. Ancak araştırmaya, Latince literatürünü yeniden gözden geçirm-
eye değer buluyorum. Bunu şimdilik uzmanlarına bırakalım.
Bu muhteşem eser, yani Cami-i Kebir ve Ayasofya Külliyesi, fetihten günümüze sadece 
mimari özelliği ve yapılan destekler ile gelmemiştir. Aynı zamanda asırlar içinde toplu-
mun hafızasına kazınan hikâyeleri, hatta efsaneleri ile bugüne gelmiştir. Bu eser, hem 
varlığı hem de hikâyesiyle, yeryüzünde insanlığa yol gösteren bütün dinlerin müşterek 
ruhunun bir sembolü; birlikte yaşama bilincinin kaynağı olmuştur. Neredeyse bir asra 
yakın bir nisyana rağmen camiye dönüştürülmesinde sağlanan büyük konsensüsün al-
tında yatan gerçek; görkemli binası değil, hafızalardaki yeridir.
Ayasofya yeniden dirilirken tehdit ve tehlike altında olan Mescid-i Aksa ile bağının 
kurulmasında da bu bilincin, bu hâfızanın etkisi büyüktür. İki mabet de asırlar boyu 
Osmanlı barışını temsil etmiştir. İstanbul’da, Ayasofya gölgesinde bütün dinler 
yaşatılırken, Kudüs’te de farklı inanç ve mezhepler en yüksek saygıyı görmüşlerdir. 
Peygamberler arasında bir fark gözetmeyen Müslümanlar ile diğer din mensupları bir 
arada yaşama örneği sergilemişlerdir. Bugün dünyanın muhtaç olduğu bu anlayış, o 
zamanın siyasi zorunluluklarından, ya da sadece idari tedbirlerden kaynaklanmıyordu. 
Bilakis iki mabet arasında toplumsal hafızada yer alan anlayıştan kaynaklanıyordu.
Osmanlı kaynaklarında, iki mabet arasında ilginç bir ilişki kurulmaktadır. Tarihin bilin-
en metotlarıyla ispatı mümkün olmayan bu ilişki, toplumsal hafızamızın derinliklerine 
yerleşmiştir. Erken dönem anlatılarında, Osmanlı kaynakları Ayasofya’yı yüceltirken 
onu kiliseden devşirilmiş bir cami olarak tasvir etmek yerine Kudüs’teki Hz. Süley-
man Mabedi ile ilişkilendirmektedirler. Fatih’in görüp hayran kaldığı ve vakıf kurarak 
camiye dönüştürdüğü bu eser hakkında döneme en yakın Oruç Bey ve Heşt-Bihişt gibi 
kaynaklar bilgi verirken, iki eserin de mayasının bir olduğuna dair rivayetleri zikretm-
eleri dikkat çekicidir.
Meseleyi kabul edilebilir hale getirmek maksadıyla Ayasofya’nın son inşası sırasın-
da Hz. Süleyman’ın yıkık mabedinden bazı materyallerin İstanbul’a getirildiği; hat-
ta muhteşem kubbesini tutturmak için Şam ve Kudüs’te metfun peygamberlerin ke-
miklerinden parçalar taşınıp kaynaştırıcı olarak kullanıldığı nakledilmektedir. Ünlü 
tarihçimiz İbni Kemal’in, bu rivayeti biraz daha ileri taşıyarak, kubbenin tutturula-
bilmesi için her on iki kerpicin üstüne bir peygamber kemiğinin konulduğunu aktarması 
oldukça manidardır.
Bu rivayetleri nakledenler, Ayasofya’nın hâlâ gizemini sürdüren ve dünyayı hayran 
bırakan kubbesinin ihtişamı ve aynı zamanda mimari özelliklerinin farkındadır. Fakat 
onu teknik yönleri ile anlatmak yerine, efsaneleştirip Kudüs ile birlikte hafızalarda yer 
etmesini sağlamayı tercih etmişlerdir. Nitekim Ayasofya’nın camiye dönüştürülürken 
mihrabının da Kudüs’e yönlendirildiği ifadesini atlamayan bu kaynaklar; iki mabet 
arasındaki ilişki bilincini gelecek nesillere miras olarak bırakmışlardır.
Ayasofya ile Mescid-i Aksa, İstanbul ile Kudüs arasında bir bağ kurmak ne tesadüfidir 
ne de siyasi bir tercihtir. Aksine, geçmişten miras olarak devralınan hafızamızın ta-
zelenmesidir. Bu yüzden Cami-i Kebir’in, Ulu Cami Ayasofya’nın aslî fonksiyonuna 
dönüştürülmesi, İslâm dünyası ve barışı özleyen insanlık için bir umuttur. Tarih bu 
umudu yeşertip besleyenleri, bu yolda emek sarf edenleri ve umudunu daima canlı tut-
anları unutmayacaktır.

Zekeriya Kurşun

Ayasofya’nın Kudüs ile ne ilgisi var?
ما العالقة بين القدس وآيا صوفيا؟

زكريا كورشون

أكاديمي وكاتب

Yazar - Akademisyen



ليســت آاي صوفيــا قضيــة حســاابت اترخييــة كانــت عالقــة وأُريــد اليــوم فتحهــا، بــل إهنــا قضيــة إحيــاء للقيــم الــي تعــود ابلفائــدة علــى احلاضــر وعلــى اإلنســانية 
مجعــاء، وتنــر الطريــق بشــكل إجيــايب.

“إحياء آاي صوفيا، يعي أن لدينا كشعب تركي ومسلمني وكإنسانية مجعاء ما ميكن قوله للعامل".
الشــيء ذاتــه رمبــا ميكــن أن نقولــه عــن فتــح مكــة أو القــدس أو ابألحــرى فتوحاهتمــا، ال ســيما وأن القــدس مت فتحــه مرتــني عــر التاريــخ، ويف كا الفتحــني مت اتبــاع 
الطريــق ذاتــه والقيــم واملبــادئ ذاهتــا. ويف الســياق ذاتــه عاشــت القــدس نفســها عــر مئــات الســنني جــوًّا مثاليًّــا مــن حقــوق اإلنســان وحريــة األداين واملعتنقــني هلــا 
فيمــا بينهــم، يف ظــل احلكــم اإلســامي. إال أهنــا يف زمــن احلــروب الصليبيــة واالحتــال اليهــودي هلــا، حتــول جّوهــا إىل أْســٍر لإلنســانية وكراهيــة للتعدديــة، وحالــة 

مــن الفوضــى والصــراع.
إن القــدس حينمــا تعرضــت لاحتــال الصليــي قرابــة مئــة عــام مــن الزمــن، مل تشــهد أي حريــة أو نَفــس تتنّفســه األداين األخــرى، حيــث أن الصليبيــني الفرجنــة 
مل يعطــوا ألحــد األمــان علــى حياتــه حــى املســيحيني غــر الفرجنــة مل يكونــوا يف أمــان، وابلتــايل وضعــوا الســيف فــوق رقــاب اجلميــع وأغلقــوا هلــم معابدهــم بشــكل 

وحشــي ودمــوي ال نظــر لــه.
لكــن حينمــا أعــاد القائــد صــاح الديــن األيــويب فتــح القــدس مــن جديــد، أقــام النظــام اإلســامي الــذي عــاش بفضلــه اجلميــع مــن مســلمني ويهــود ومســيحيني 
ومجيــع املذاهــب والطوائــف أبمــان وحريــة وســام علــى مــدار 700 عــام. ولقــد اســتمر احلــال كذلــك األمــر يف ظــل احلكــم العثمــاين، حيــث واصــل العثمانيــون 

ســلوك الــروح واملبــادئ ذاهتــا الــي كانــت يف القــدس.
انظــروا اآلن إىل حــال القــدس يف ظــل احتــال إســرائيل هلــا، لقــد ابتــت حكــًرا علــى اليهــود فحســب وكأهنــا ليســت مقّدســة إال هلــم، دون أي اعتبــار حــق وحقــوق 

لآلخريــن أو إظهــار احــرتام هلــم، أو حــى اعتبارهــم موجوديــن، علــى حنــو متعّصــب متكــر عنصــري وإجرامــي. وكل ذلــك يتــم علــى أعــني عاملنــا املتحضــر اليــوم.
إن النظــام العاملــي الــذي أعيــد أتسيســه مــع فتــح إســطنبول، هــو تكــرار للنمــوذج ذاتــه الــذي بــزغ مــع فتــح القــدس. ال فــرق بينهمــا. مل أيت الفاتــح بنمــوذج خــاص 

مــن بنــات أفــكاره، بــل قــام مبــا جّســده اإلســام أصــًا علــى مــر التاريــخ.
العهــد الــذي أعطــاه الفاتــح جلميــع أهــايل إســطنبول مــن غــر املســلمني، والــذي أعطــاه يف البوســنة واهلرســك كذلــك األمــر ومجيــع البقــاع الــي فتحهــا، يقــول فيــه 

بعــد أن يفتتحــه ابلقــول
"أان الســلطان املعظــم واألمــر األعظــم حممــد، ابــن الســلطان األمــر األعظــم مــراد، أقســم ابلــذي خلــق الســماء واألرض، ونبينــا العظيــم حممــد، واملســلمني الذيــن 

يؤمنــون ابلســبع املثــاين، وأنبيــاء هللا املئــة واألربعــة عشــر، وبــروح أيب وأيب الكبــر، وأوالدان، وابلســيف الــذي أتقلــده:
لــن يقــف أحــد هنــا عائًقــا أمــام الكنائــس. النــاس الذيــن نتحــدث عنهــم ميكنهــم القــدوم إىل هنــا والعيــش بــكل أمــان، وزايرة كنائســهم بــكل أمــان. ولــن يقــوم 
أحــد إبيذائهــم والتســبب مبشــكلة هلــم. حــى اهلاربــون منهــم ميكنهــم الرجــوع إىل هنــا )وطــي( واالســتقرار فيــه. ولــن يتعــرض أحــد هلــم أبذى. ولــن يتمكــن أحــد 
وزيــرًا كان أو أايًّ كان عرقــه؛ أن يقــوم إبيذائهــم وإيــذاء مــن كان يف ظــل محايــي، بلســانه أو أبفعالــه. حــى أان. وأقســم ابهلل والقــرآن واألنبيــاء، أنــي ســأكون وفيًّــا 

ملــا كتبتــه هنــا وســأكون عنــد عهــدي هلــم، طاملــا هــم كانــوا ملتزمــني أبحكامــي".
ا عر مئات السنني. إن ما مييز هذا العهد أنه مل يبَق حرًا على ورق، بل جتسد واقًعا معاشًَ

مــن اإلجحــاف الكبــر أن نســتذكر الفاتــح علــى أنــه قــام بتحويــل كنيســة إىل مســجد، دون أن نذكــر أبنــه قــد وجــد آاي صوفيــا خــرااًب فأصلحهــا وأقامهــا وفتحهــا 
للعبــادة هلل، وجعلهــا روًحــا تائــم اهلــدف الــذي أتسســت لــه. مــن املهــم أن نتذكــر كذلــك أن املســيحيني الذيــن مل يعيشــوا علــى أرضهــم هبــذا القــدر مــن األمــان 

والســام واالســتقرار، عاشــوا يف إســطنبول بفضــل هــذا العهــد لقــرون مــن نعيــم األمــان والســام.
إن اإلســام هــو الديــن الوحيــد والنظــرة العامليــة الوحيــدة، مــن حيــث قدرتــه علــى ضمــان التعايــش مــع األداين األخــرى، بــل إنــه يضمــن للمســتقبل أن يظــل مرتبطًــا 
ابحلقــوق والعهــود. إن القــرآن الكــرمي مل يصــّور علــى اإلطــاق أن اليهــود واملســيحيني أو أصحــاب الــدايانت األخــرى ســيختفون يوًمــا مــا، وســيكون املســلمون 

وحدهــم فقــط مــن يتصــدر املشــهد. علــى العكــس، لقــد أقــام جلميــع النــاس حقوقهــم ووجودهــم يف عــامل املســلمني.
لكــن حــني التمعــن يف التعليقــات أو القــراءات اإلجنيليــة والصهيونيــة، جنــد أن هنــاك تصــورًّا عــن مســتقبل ســيتم فيــه القضــاء علــى أي أحــد آخــر ســواهم. ابلنســبة 
لإلجنيلــني مثــًا لديهــم تصــور يلخــص املشــهد يف النهايــة علــى أن املســيحيني وحدهــم مــن ســيبقون علــى قيــد احليــاة. وإّن خدمتهــم اليــوم لليهــود ليســت انبعــة عــن 

حبهــم هلــم، بــل عــن اعتقــاد أبن اليهــود ســيزولون متاًمــا يف هنايــة "الفيلــم" أو املشــهد، وســيكون الفنــاء مصــر أي أحــد ســواهم أي ســوى اإلجنيليــني.
أمــا اليهــود الصهاينــة فإهنــم يتصــورون املســتقبل علــى أنــه ســيكون حتــت هيمنتهــم، وأن أي أحــد ســواهم ســيكون عبــًدا مســلوب احلقــوق أمامهــم. ومــا ميارســونه 
اليــوم مــن انتهــاك للحقــوق يف األراضــي الــي حيتلوهنــا يعتــر تطبيًقــا هلــذا االعتقــاد. إهنــم يريــدون االنتقــام ملــا عاشــوه يف مجيــع أحنــاء أورواب عــر التاريــخ مــن إابدات 

مجاعيــة، مــن الفلســطينيني الذيــن مل ميســوهم أبي أذى علــى مــدار التاريــخ.
إن مــا تقــوم بــه إســرائيل اليــوم مــن ممارســات ابتــت روتينيــة، ومتييــز عنصــري، وعــدم اعتبــار أي حــق وجــود للمســيحيني واملســلمني، مــا هــو إال تعصــب وتطــرف 

مشــؤوم. إهنــم يســتندون يف كل مــا يقومــون بــه مــن ممارســات، إىل نصــوص دينيــة.
أمــا املســلمون فإهنــم أعــادوا تذكــر العــامل اليــوم مــن خــال "مســجد آاي صوفيــا"، بنمــوذج احلريــة الدينيــة والتعدديــة الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة، والــذي أثبــت جناحــه 

علــى مــدى قــرون مــن التطبيــق.
إن خطــوة "آاي صوفيــا" ليســت وجهــة نظــر أو سياســة تعــي اســتبعاد املســيحيني أو ازدراءهــم، علــى العكــس مــن ذلــك، بــل إهنــا تعيــد تذكــر العــامل أن املســلمني 

واملســحيني مــن أصــل واحــد، وابلتــايل احتضــان هــذا األصــل ومحايتــه أبعمــق جــذور التســامح.
ولذلــك الســبب أولئــك الذيــن ال يتقبلــون النظــر آلاي صوفيــا مســجًدا مــن هــذه الزاويــة، إمنــا ينطلقــون عــن ابعــث كراهيــة ضــد املســلمني. لكــن علــى الرغــم مــن 
ذلــك ظــل املســلمون حيافظــون علــى آاي صوفيــا وعلــى املســيحيني، عــر املرمحــة واحلمايــة، ولقــد حافظــوا عليهــا رمــزًا يرهــن علــى أن هنــاك اســتمرارية مــا بــني 

املســيحية واإلســام.
لقد عاد آاي صوفيا إىل هويته األصلية، ليصدح ويُذكر فيه اسم هللا، وتُقام فيه العبادة.

Ayasofya tarihte kalmış, kalması gereken bir hesabın bugün görülmesi meselesi değildir. İçinde bugüne ve bütün insan-
lığa yararı olacak, olumlu anlamda ışık tutacak değerlerin ihya edilmesi meselesidir. “Ayasofya’nın dirilişi, Türk Milleti, 
Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir.”
Belki aynı sözleri Mekke’nin ve Kudüs’ün fethi, hatta fetihleri üzerinden de söylemek mümkündür. Zira Kudüs tarihte 
Müslümanlar tarafından iki defa fethedildi ve her iki fetihte aynı yol, aynı ilkeler, aynı değerler takip edildi. Buna mukabil 
aynı Kudüs insan hakları, farklı din mensuplarının özgürlüğü ve biraradalığının mükemmel örneğini Müslüman idaresi 
altında yüzlerce yıl tecrübe etti. Oysa maruz kaldığı Haçlı ve Yahudi işgali sonucunda insanlığın esaretine, farklılığın bir 
nefret konusu haline gelmesine, kaosa, çatışmaya sahne oldu.
Zaten haçlı işgali altında bulunduğu yaklaşık bir asır içinde Kudüs, bırakın başka dinlere, Hıristiyanların Frenk olanlarının 
başka hiçbir Hıristiyan unsura dahi hayat hakkı tanımadığı, herkesi kılıçtan geçirip mabetlerini kapattığı acımasız, kanlı bir 
bağnazlığa şahit oldu.
Selahaddin Eyyubi’nin tekrar fethettiği Kudüs’te yeniden tesis ettiği Müslüman düzeninde Müslümanların yanında Yahudi-
ler de, Hıristiyanların bütün mezhepleri de barış içinde bir 700 yıl daha güvenle, özgürce barış içinde bir arada yaşadılar. 
Bu düzen Kudüs’ün Osmanlı idaresine geçtiği dönemde de kesintisiz bir biçimde devam etti, çünkü Osmanlı da bu konuda 
aynı ruha, aynı ilkelere bağlıydı.
Bir de bugün İsrail’in işgali altındaki haline bakın Kudüs’ün. Sadece Yahudilerin tekeline alınmaya çalışılan bir kutsallık, 
başka insanlara ne hak-hukuk, ne saygı ne varlık şansı tanımayan, işgalci, kibirli, ırkçı, soykırımcı bir bağnazlık. Bu da 
bugünün çağdaş dünyasının gözetimi altında icra ediliyor.
İstanbul’un fethi ile birlikte tesis edilen yeni dünya düzeni Kudüs’ün fethiyle ortaya konulan modelin bir tekrarıdır sadece. 
Orada farklı bir şey yok. Fatih kendinden menkul bir model uygulamıyor. İslam’ın tarih boyunca her yerde uyguladığı 
modeli uyguluyor İstanbul’da.
“Ben ki Emir-i Âzam Sultan Murad‘ın oğlu, Padişah-ı muazzam ve Emir-i Âzam Sultan Mehmed Hanım, yeri ve göğü 
yaratanın namına, büyük Peygamberimiz Muhammed namına biz Müslümanların inanmış olduğumuz Sebu‘l-Mesani namı-
na, Allah‘ın yüz yirmi dört bin peygamberi namına, büyük babamın ve babamın ruhuna, oğullarımızın namına, kuşandığım 
kılıç aşkına yemin ederim ki” diye başlıyor ve bütün İstanbul halkının gayr-ı Müslim unsurlarına daha sonra Bosna-Hersek’te 
ve fethettiği yerlerde vereceği ahidnameleri veriyor:
“Burada kiliselere kimse engel olmayacaktır. Bahsettiğimiz insanlar buraya gelip rahatça oturup, kiliselerini rahatça kulla-
nacaktır. Kimse onlara sıkıntı vermek gibi bir yanlışa düşmeyecektir. Kaçanlar da dahil gelip ülkeme yerleşebilirler. Kimse 
onlara karışmayacak. Bu ülkede benim himayem altında olan ne vezirler ne uyruklar ne de halk bahsettiğim bu kişilere 
kötü söz ve davranışta bulunamayacaktır. Buna ben de dahil. Kuran ve Allah ve ye yüzüne gelen tüm peygamberler üzerine 
and içerim ki bu kişiler benim hükümlerime ayak uydurduğu sürece bu yazdıklarımın sonuna kadar arkasında duracağım. 
Sözlerim yerini bulacaktır.”
Bu ahitnamelerin bir önemi de sözde kalmamış olmaları ve asırlarca başarılı bir biçimde istikrarla uygulanabilmiş olmasıdır. 
Harap halde bulmuş olduğu Ayasofya’yı onarıp tam da kurulduğu amaca ve ruha uygun olarak Allah’a ibadethane vasfını 
diriltmiş olan Fatih’i bir kiliseyi bir camiye çevirmiş olarak anılması büyük haksızlık. Hıristiyanların asırlarca kendi toprak-
larında yaşamadıkları huzuru, güvenliği ve barışı bu ahitnamelerin gölgesinde yaşamış olduğunu hatırlamaları gerekiyor.
İslam, başka dinlerle olan biraradalığı, gelecek vizyonunda bile bir hukuka bağlayarak temin edebilmiş olan tek din ve dünya 
görüşüdür. Kur’an-ı Kerim’de Yahudi ve Hıristiyanlar veya başka din mensupları günün birinde tamamen yok olacak ve 
bütün sahneyi Müslümanlara terk edecek gruplar olarak resmedilmez. Bilakis Müslümanların dünyasında hep varolacak ve 
hukukları olan insanlar olarak resmedilmiştir.
Oysa bugün Evangelik ve Siyonist yorumlara bakıldığında gelecekte kendilerinden başka herkesin yok olacağı bir gelecek 
tasavvuru söz konusudur. Evangelikler için neticede sadece Hıristiyanların hayatta kalacağı bir binyılcı Tanrı Egemenliği 
tasavvuru sözkonusu. Bugün İsrail’e hizmet etmeleri bile neticede bir Yahudi sevgisinden değil, filmin sonunda Yahudilerin 
de tamamen yok olacağı bir senaryoya olan imanlarından. Geriye kendilerinden başka kimse kalmayacak.
Siyonist Yahudiler ise neticede kendilerinin egemen olacağı, diğer herkesin hiçbir hukuku olmadan, köle haline geleceği 
bir gelecek tasavvuruyla hareket ediyorlar. Bugün işgal ettikleri topraklarda ortaya koydukları insan hakları pratiği ortada. 
Avrupa’da ve tarih boyunca maruz kaldıkları soykırım uygulamalarının intikamını kendilerine tarih boyunca hiçbir zararı 
hiçbir kötülüğü dokunmamış olan Filistinlilerden alıyorlar.
Bugünkü İsrail’in rutin uygulamaları ırk ayırımcılığı, Müslüman ve Hıristiyanlara hiçbir varlık alanı tanımamaya dönük bir 
bağnazlık. Bütün bu uygulamalarını da dini metinlerinin yorumuna dayandırıyor.
Müslümanlar ise Ayasofya uygulamasıyla birlikte dünyaya yüzyıllarca başarılı uygulamasıyla kanıtlanmış bir dinsel ve etnik 
özgürlük, çoğulculuk, çokkültürlülük modelini hatırlatıyorlar.
Ayasofya Hıristiyanların dışlandığı ve yok hor görüldüğü bir bakış açısı ve siyaseti değil, bilakis Hıristiyanların da 
Müslümanlarla aynı kökenden olduklarının hatırlatıldığı ve en köklü hoşgörü ile himaye edildiği bir kucaklayıcılığı ifade 
ediyor.
Tam da bundan hareketle Ayasofya’yı cami olarak görmek istemeyen insanlar bununla Müslüman nefretini ifade etmiş 
oluyorlar. Oysa Müslümanlar Ayasofya’yı Hıristiyanları merhametle, şefkatle himaye altına almanın, dahası Hıristiyanlık 
ile İslamiyet arasında bir süreklilik olduğunu söylemenin bir nişanesi olarak korudular.
Ayasofya, içinde Allah’ın adının anıldığı, Allah’a ibadet edilen bir ibadethane olarak asli hüviyetine döndürülmüştür.
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الكلمات التي ستصل إلى العالم من مآذن آيا صوفيا

ياسين أقطاي
Yasin Aktay

Ayasofya minarelerinden dünyaya ulaşacak sözler

أكاديمي وكاتب
Yazar - Akademisyen


