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الرئيس التركي أردوغان:يتوقع اكتشاف تركيا 
للغاز في المتوسط بعد البحر األسود 

اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر األسود بتركيا

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, 
Karadeniz’den sonra Akdeniz’de doğalgaz 

aramasını sürdürecektir

KARADENIZ’DE DOĞALGAZ KEŞFI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Karadeniz’de doğalgaz bulduktan sonra Akdeniz’de 
de doğalgaz bulacağına dair beklentilerini dile 
getirerek; “Karadeniz’de gazın bulunmasının ardından 
halkımıza sanayi ve konut alanında ek kaynak ve 
tüketici gazı fiyatlarında indirim sağlayacağız” dedi. 

أعــرب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، عــن توقعاتــه إبمكانيــة اكتشــاف 
بــاده الغــاز الطبيعــي يف البحــر املتوســط، بعــد اكتشــافه يف البحــر األســود، 
وقــال: عقــب الكشــف عــن الغــاز يف البحــر األســود ســنوفر لشــعبنا مــوارد 

إضافيــة يف الصناعــة واإلســكان وختفيضــاً يف أســعار الغــاز املســتهلك.
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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk karasuları ile ilgili olarak vatanımızın güvenliğini tehdit eden ve 
hak ve çıkarlarını gasp eden hiçbir girişime izin vermeyeceğini açıkladı. 

Türkiye Enerji Bakanı: Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın değeri 65 
milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin ekonomik değerinin 65 
milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyleyen Türkiye Enerji Bakanı Fatih 
Sönmez, keşfedilen gazın yüksek kalitede olduğunu, bu da çıkarma 
maliyetini düşürdüğünü belirtti.

Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Demokrat Parti 
Cumhurbaşkanı adayı Joe Biden’in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla 
ABD’nin dünyadaki imajını kötüleştirdiğini, bunun sebebinin ABD’nin 
dünyanın dört bir yanındaki darbecilere verdiği destek konusunda genel 
bir fikir birliği olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi 
vadeden açıklamalarının ardından ABD’nin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ı hizmet ve bakıma muhtaç 
bir kişi olarak nitelendirdi. Şentop şöyle devam etti: Türkiye’nin düşmanları hep kaybeder.

أكــد وزيــر الدفــاع الرتكــي، خلوصــي أكار، أن بــاده لــن تســمح ألي مبــادرة هتــدد أمنهــا، وتغتصــب حقوقهــا 
ومصاحلهــا يف الوطــن األزرق، يف إشــارة إىل امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة.

قــال وزيــر الطاقــة الرتكــي فاتــح دومنــاز، إن القيمــة االقتصاديــة الحتيــاط الغــاز املكتشــف 
يف البحر األســود تقدر بنحو 65 مليار دوالر، وأشــار إىل أن الغاز املكتشــف يعترب ذو 

جــودة عاليــة ممــا يقلــل مــن تكلفــة اســتخراجه.

الرتكيــة  الرائســة  ابســم  املتحــدث  قــال 
املرشــح  تصرحيــات  إن  قالــن،  إبراهيــم 
جــو  األمريكيــة  للرائســة  الدميقراطــي 
ابيــدن حــول تركيــا، تزيــد مــن ســوء صــورة 
الوالايت املتحدة يف العامل، والسبب يف 
ذلــك، هــو وجــود إمجــاع عــام حــول دعــم 
الــوالايت املتحــدة ملخططــي االنقــاابت 

يف مجيــع أحنــاء العــامل.

وصــف رئيــس الربملــان الرتكــي مصطفــى شــنطوب، مرشــح الرائســة األمريكيــة عــن احلــزب الدميقراطــي جــو ابيــدن ابجلــد الــذي حيتــاج 
إىل اخلدمــة  والرعايــة، وذلــك عقــب تصرحياتــه الــي تعهــد فيهــا ابإلطاحــة ابلرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، واتبــع شــنطوب:  

أعــداء تركيــا دائمــا خيســرون.

وزير الدفاع التركي:
لن نسمح ألي مبادرة تستهدف حقوقنا في الوطن األزرق

وزير الطاقة التركي: قيمة الغاز المكتشف 
في البحر األسود تقدر بنحو 65 مليار دوالر

رئيس البرلمان التركي يسخر من جو بايدن وتصريحاته حول أردوغانالمتحدث باسم الرئاسة التركية: تصريحات بايدن تفاقم الصورة السيئة للواليات المتحدة

Türk Savunma Bakanı: Masmavi Vatanımızı ve Haklarımızı Hedef 
Alan Hiçbir Girişime İzin Vermeyeceğiz

Türkiye Enerji Bakanı: Karadeniz’de Keşfedilen Gazın 
Değeri 65 Milyar Dolar Olduğu Tahmin Ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Biden’in Yorumları ABD’nin Kötü Olan İmajını 
Daha da Kötüleştirmektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı: Biden’ın Erdoğan Hakkında Yaptığı Açıklama Ciddiye Alınmamaktadır

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin dünyada medikal maske ihracatı yapan ülkeler 
listesinin başında Almanya’dan sonra geldiğini açıklayarak, maske ihracatının dünya 
genelinde 108 puana ulaştığını, bu yılın ilk yarısında Türk maske ihracatının değerinin 
105,1 milyon dolar olduğunu kaydetti.

أعلنــت هيئــة اإلحصــاء الرتكيــة، أن أملانيــا تصــدرت قائمــة البلــدان املســتوردة للكمامــات الطبيــة الرتكيــة يف العــامل، مشــرة إىل أن 
صــادرات الكمامــات وصلــت إىل 108 نقطــة حــول العــامل، وأن قيمــة صــادرات الكمامــات الرتكيــة خــال النصــف األول مــن 

العــام اجلــاري، بلغــت 105.1 مايــن دوالر.

صادرات الكمامات تصل إلى 108 نقطة حول العالم
Maske İhracatı Dünya Çapında 108 Noktaya Ulaştı

Şanlıurfa Valisi Abdullah 
Erin, çöp toplayarak geçimini 
sağlamaya çalışan Suriyeli 
anne ve çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşılama kararı 
aldı. Bu konuda şunları söyledi:
Suriyeli kız kardeşlerimizin, 
bu işlerde çalışmalarını 
istemiyoruz. Onlar bu tür 
işlerde çalışmaktan daha 
onurludurlar.  

هللا  )عبــد  أورفــا  شــانلي  وايل  اصــدر 
األم  احتياجــات  بتلبيــة  قــراراً  إيريــن( 
الســورية وأطفاهلــا الذيــن كانــوا يعملــون 
يف مجــع النفــاايت مــن أجــل أتمــن لقمــة 

وقــال: عيشــهم، 
أن  الســورايت  لشــقيقاتنا  نريــد  ال   -
ينخرطــن يف هــذه األعمــال فهــن أكــرب 

منهــا.

والي أورفا يصدر تعليمات خاصة لمساعدة عائلة سورية
Şanlıurfa Valisi Suriyeli Bir Aileye Yardım Etmek İçin Özel Talimatlar Verdi
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İsrail ile B.A.E. arasındaki ilişkileri normalleştirme antlaşmasının açıklanması şaşırtıcı olmadı. Çünkü iki 
ülke arasında uzun süredir işbirliği var. Çok sayıda Arap toplum, örgüt, yazar ve gazeteci tarafından 
utanç anlaşmasına karşı yaygın kınamalar başlığı altında yayınlar yapılmıştır. Bu bağlamda şu ifade 
kullanılmıştır: “Normalleşmeyi ve yapılan antlaşmaları reddediyoruz, Filistin ümmetin onurudur”.

Hollanda’nın Lahey kentinde Hariri suikastına ilişkin Lübnan Özel Mahkemesi’nin 
kurulmasının üzerinden yaklaşık 13 yıl geçti. Uluslararası tartışmalar ve Arap 
finansmanı, medya, yargıçlar, jüri üyeleri ve avukatlar, tüm bu gürültüden sonra 
katiller (Suriye rejimi ve Hizbullah) beraat etmiştir.

BM Suriye elçisi Geir Pedersen, 8/24/2020 Pazartesi günü Cenevre’de başlatılan Suriye Anayasa 
Komitesi’nin üçüncü tur müzakerelerinde bir mucize veya dönüm noktası beklemeyin çağrısı yaptı.  
Anayasa komitesinin tartışmalarının uzun ve zorlu bir süreç olduğunu teyit ederek; “Müzakereleri 
sürdüren Komitenin Suriye savaşını sona erdirmek için bir çözüm oluşturmayacaktır” dedi. 

Yedi yıl önce, Esad rejiminin işlediği acı verici kimyasal katliam, 1.300’den fazla 
sivilin zehirli klor gazı ile boğulmuştu.  Rejimin ve destekçilerinin yanı sıra katliamın 
gerçekleşmesine izin veren uluslararası sisteme ve dolayısıyla sorumluların cezasız 
kalmasına göz yumulan acı hadise Doğu Guta’da meydana gelmişti. 

Türk kuvvetleri ve Suriye Ulusal Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyindeki terör 
örgütü DAEŞ’e karşı Fırat Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Harekâtın dördüncü 
yıl dönümünde Ankara, yardım, sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında yaptığı 
kapsamlı katkılarla bölgeye normal yaşamı geri getirme ve sivillerin evlerine 
dönmesine destek olma çabalarını sürdürmektedir.

اإلعــان عــن اتفــاق تطبيــع العاقــات بــن إســرائيل واإلمــارات مل يكــن مفاجئــاً فقــد كان هنــاك تعــاون 
بــن البلديــن منــذ وقــت طويــل، وصــدرت إداانت واســعة ضــد اتفاقيــة العــار مــن قبــل عــدد كبــر مــن 
اجلمعيــات واملنظمــات واألدابء والكتــاب والصحفيــن العــرب حتــت عنــوان )حنــن نرفــض الّتطبيــع وكل 

معاهــدات اإلستســام، فلســطن عنــوان كرامــة األُمَّــة(.

بعــد حــوايل 1٣ ســنة مــن تشــكيل احملكمــة الدوليــة اخلاصــة بلبنــان يف مدينــة الهــاي اهلولنديــة حــول إغتيــال 
احلريــري، مباحثــات ومناقشــات دوليــة ومتويــل عــريب وإعــام وقضــاة وحملفــون وحمامــون، بعــد كل هــذا الضجيــج، 

بــرأت القتلــة )النظــام الســوري  وحــزب هللا(. 

دعــا املبعــوث األممــي إىل ســوراي )غــر بيدرســون(، إىل عــدم توقــع معجــزة أو نقطــة حتــول يف اجلولــة الثالثــة مــن 
مفاوضــات اللجنــة الدســتورية الســورية الــي انطلقــت اإلثنــن 2020/8/24 يف جنيــف، وأكــد أن مباحثــات 
اللجنــة الدســتورية »عمليــة طويلــة وشــاقة«، مشــدداً أن مفاوضــات اللجنــة لــن تشــكل حــا إلهنــاء احلــرب 

الســورية.

قبــل ســبعة أعــوام حدثــت جمــزرة الكيمــاوي املؤملــة الــي ارتكبهــا نظــام األســد يف الغوطــة الشــرقية وراح 
بغــاز الكلــور الســام، والــي تشــهد علــى حقيقــة النظــام  ضحيتهــا أكثــر مــن 1٣00 مــدين اختناقــاً 
وداعميــه، كمــا تشــهد علــى املنظومــة الدوليــة الــي مسحــت بوقــوع اجملــزرة ومــن مث إفــات املســؤولن عنهــا 

مــن العقــاب.

مــع حلــول الذكــرى الرابعــة لعمليــة »درع الفــرات« الــي أطلقتهــا القــوات الرتكيــة واجليــش الوطــي الســوري ضــد 
تنظيــم »داعــش« اإلرهــايب مشــال ســوراي، تواصــل أنقــرة جهودهــا لعــودة احليــاة الطبيعيــة إىل املنطقــة ودعــم عــودة 

املدنيــن إىل دايرهــم، مــن خــال مســامهاهتا املكثفــة يف جمــاالت االغاثــة  والصحــة والتعليــم واخلدمــات.

إدانات واسعة ضد اتفاقية العار بين االمارات وإسرائيل

المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الحريري تبريء حزب الله والنظام السوري

بيدرسون: ال تنتظروا معجزة من مباحثات »الدستورية السورية«

ذكرى مجزرة الكيماوي المؤلمة التي ارتكبها نظام األسد في الغوطة الشرقية

درع الفرات بذكراها الرابعة.. في الشمال السوري تتواصل التنمية بمساعدة تركية

       B.A.E. İle İsrail Arasındaki Utanç Anlaşmasına Karşı Geniş Kınamalar

Hizbullah Ve Suriye Rejimini Hariri Suikastında 
Uluslararası Mahkemede Beraat Etti

Pederson: Suriye Anayasası” Tartışmalarından Mucize Beklemeyin

Esad Rejiminin Doğu Guta’da İşlediği Acı Verici Kimyasal Katliamın Yıldönümü 

Fırat Kalkanının Dördüncü Yıldönümünde, Suriye’nin Kuzeyinde 
Kalkınma Hamleleri Türkiye’nin Yardımıyla Devam Etmektedir
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العالقات اإلسرائيلية العربية

إشراقات

ABD Başkanı Donald Trump, BAE ile İsrail arasında tarihi anlaşmayı açıkladı. 
Ortadoğu’da barışa katkı sağlayacağını söyledi. Aslında anlaşmada yeni 
olan aralarındaki onlarca yıl gizli anlaşmaların ve ilişkilerin kamuoyu ile 
paylaşılmasıdır.  
İşgalci güç İsrail ve ABD arasındaki yakın ilişki, İsrail’in bölgesel ve 
uluslararası gücünün olmasıdır. İsrail, Arap krallarıyla, prensleriyle ve devlet 
başkanlarıyla gizli ilişkileri sürdürmeye ve geliştirmeye çalışmaktadır. Arap 
yöneticiler, kendilerini iktidarda tutan şeyin Amerika ile açık ilişkileri ve İsrail 
ile gizli ilişkileri olduğunun farkındalar. Mossad, İsrailli diplomatlar ve Arap 
yöneticiler arasında yüzlerce temasın olduğunu belgeleyen dosyaların olduğunu 
açıklamıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri, Arap ülkeleri ile İsrail arasında açık ve kapsamlı 
bir normalleşme hedeflemektedir.1967 yıllında savaşta işgal ettiği Arap 
topraklarından çekilmek şartıyla yapmaktadır.
Madrid Barış Görüşmelerinin 1991 yılında Wadi Araba ve Oslo ile İsrail için 
yaptığı barış girişimi,2002 yılında Beyrut’ta  yapılan Arap ülkeleriyle normal 
diplomatik ilişkilerin kurulmasını öneren ve Arap Zirvesi tarafından onaylanan 
Arap Barış Girişimi çağrıda bulundukları anlaşmalardır.
Arap-İsrail ilişkileri, İsrail’in 1949’da Birleşmiş Milletlere katılmasıyla birlikte 
gizli olarak başladı. İsrail bölgede birçok Arap ve İslam ülkesiyle tam diplomatik 
ve ticari ilişkiler kurmuştur. Bunlardan bazıları Mısır ve Ürdün’le Barış 
Antlaşmaları imzalandıktan sonra açıklanmıştır.Bazıları ise gizli tutulmuştur.
Örneğin Mücrim Hafız Esad ile iyi komşuluk ilişkileri ve İsrail’e gelen saldırıları 
engelleyen anlaşmalar, Esad rejiminin Güney Lübnan’da oynadığı rolü,  İran ve 
Hizbullah ile yaptığı anlaşmalar gibi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin Umman Sultanlığı ve Sudan 
da dâhil olmak üzere Arap ve İslam ülkeleriyle gizli ilişkileri sürdürdüğünü 
açıkladı ve şunları söyledi:”İsrail ile işbirliği yapmak, halkınızın geleceğini ve 
güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olur.”dedi.
İsrail’le normalleşme hızı artıyor ve İsrail’in Arap ülkeleri tarafından düzenlenen 
spor, kültür ve sanat etkinliklerine katılımının sağlanması en bariz örneklerinden 
birisidir. İsrail Spor ve Kültür Bakanı, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti 
Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası judo şampiyonasına katıldı. İsrailli yetkili 
Dubai Emirliğindeki bir konferansta barış ve güvenlik hakkında konuştu.
Umman’ın başkenti Maskat’taki İsrail Ulaştırma Bakanı, İsrail ile Arap ülkeleri 
arasında bir demiryolu kurulmasını önerdi.
Resmi olarak İsrail ve Suudi Arabistan’ın arasında herhangi bir bağ yoktur.  
Ancak 2002’de eski Suudi Kralı Abdullah, İsrail ile Filistinliler arasındaki 
anlaşmazlığı çözmek için bir girişim başlattı.2015’te iki ülkenin temsilcileri 
görüşmeler yaparak bir araya geldi.
Bahreyn, Suudi Arabistan’ın tutumunu büyük ölçüde takip ediyor. 2019 yılının
haziran ayında, Suudi Arabistan’ın çağrısını yaptığı “Arap Barış Girişimi” 
toplantısının oturum aralarında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El 
Halife, ülkesinin İsrail ile ilişkileri hakkında konuştu ve Bahreyn’in İsrail’in 
var olma hakkını tanıdığını açıkça belirtti.İsrail bölgede bir ülke ve bölgede 
kalacak, Bahreyn olarak İsrail barışı dört gözle bekliyoruz,diye ifade etti.
İsrail,Fas, Moritanya ve Tunus dahil birçok Afrika ülkeleriyle iyi ilişkiler 
sürdürmektedir ve Fas’ın başkenti Rabat’ta bir irtibat bürosu açmıştır. İsrail’in 
21 Temmuz 2003 tarihinde Irak ile bir anlaşma imzalaması, Irak ile her türlü 
ticari ilişkinin kurulmasına izin vermesi dikkat çekicidir.
Lübnan’a gelince, İsrail ile arasındaki ticaret alışverişi 1976’daki Lübnan iç 
savaşı sırasında başladı.Tahtlarında kalmaya devam etmek için Arap halklarına 
zulüm ederek vatanlarını İsrail’e teslim eden Arap hain yöneticiler, halklarına 
düşmanlık yaptıklarını ve İsrail’e sadık olduklarını gösterdiler.Bu da onların 
gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya başlamıştır.

إنه  وقال  وإسرائيل،  اإلمارات  بني  اتفاق اترخيي  عن  ترامب،  دوانلد  األمريكي  الرئيس  أعلن 
سيصب يف مصلحة السالم يف الشرق األوسط، اجلديد يف االتفاق هو ظهور التطبيع علنياً بعد 

أن سبقه بعشرات السنني تفامهات وعالقات واتفاقات سرية بينهما.
قوة  مصدر  هي  املتحدة،  الوالايت  مع  )إسرائيل(  االحتالل  دولة  جتمع  اليت  الوثيقة  العالقة 
إسرائيل اإلقليمية والدولية، وهي من ترغم امللوك واألمراء ورؤساء الدول العربية على استمرار 
العالقات السرية ومنوها، واحلكام العرب يدركون أن ما يبقيهم على سدة احلكم هو عالقتهم 
العلنية مع أمريكا وعالقاهتم السرية مع إسرائيل، واملوساد اإلسرائيلي يتحدث عن ملفات توثق 

مئات االتصاالت بني دبلوماسيني إسرائيليني وحكام عرب.
وهتدف الوالايت املتحدة اىل التطبيع العلين والشامل بني الدول العربية وإسرائيل، منذ مباحثات 
مدريد للسالم يف عام 1991، إىل )وادي عربة وأوسلو(، وهذا ما دعت إليه يف إطار )مبادرة 
السالم العربية( اليت أقرها مؤمتر القمة العربية ببريوت عام 2002 واليت تقرتح مبادرة السالم 
على إسرائيل وإقامة عالقات دبلوماسية طبيعية مع الدول العربية، بشرط انسحاهبا من األراضي 

العربية اليت احتلتها يف حرب عام 1967.
العالقات العربية االسرائيلية بدأت بشكل سري منذ انضمام إسرائيل إىل األمم املتحدة عام 
1949، وقد اقامت إسرائيل عالقات دبلوماسية وجتارية كاملة مع عدة دول عربية وإسالمية، 
ما هو سري  ومنها  معهما،  معاهدات سالم  توقيع  بعد  واألردن  مع مصر  معلن  هو  ما  منها 
كاالتفاقات اليت أبرمتها مع اجملرم حافظ األسد اليت ركزت على حسن اجلوار ومنع االعتداء 
على إسرائيل من حدودها، وكذلك اتفاقها مع إيران وحزب هللا كي يؤدي ذات الدور الذي 

يؤديه نظام األسد يف اجلنوب اللبناين.
وقد أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامني نتنياهو(، إن بالده تقيم عالقات )سرية( مع دول 

عربية وإسالمية، منها سلطنة عمان والسودان، وقال: 
)التعاون مع إسرائيل يساعد يف ضمان مستقبل شعوبكم وأمنكم(.

وترية التطبيع تتزايد وتظهر من خالل مشاركات إسرائيلية يف أنشطة رايضية وثقافية وفنية تقيمها 
دول عربية، فقد حضرت وزيرة الرايضة والثقافة اإلسرائيلية، بطولة دولية للجودو يف أبو ظيب، 
عاصمة دولة اإلمارات العربية، وحتدث مسؤول إسرائيلي آخر عن )السالم واألمن(، خالل 
مؤمتر يف إمارة ديب، واقرتح وزير النقل اإلسرائيلي يف العاصمة العمانية مسقط، إبنشاء خط سكة 

حديد بني إسرائيل والدول العربية.
ورمسيا ال تربط اسرائيل والعربية السعودية أية عالقات، لكنها بدأت منذ 2002 فقد أطلق 
امللك السعودي السابق عبد هللا مبادرة حلل النزاع بني اسرائيل والفلسطينيني، ويف عام 2015 

التقى ممثلو البلدين جمدداً إلجراء حماداثت.
البحرين تتبع مواقف العربية السعودية إىل حد كبري، ففي حزيران/ يونيو 2019 على هامش 
اخلارجية  وزير  حتدث  السعودية  العربية  إليها  دعت  اليت  العربية«  السالم  »مبادرة  اجتماع 
البحرينية، خالد بن أمحد اخلليفة عن عالقة بالده إبسرائيل، وأوضح أن البحرين تعرتف حبق 
وجود اسرائيل: اسرائيل بلد يف املنطقة...وهي موجودة لتبقى، والبحرين تتطلع إىل السالم مع 

اسرائيل.
وتقيم إسرائيل عالقات جيدة مع العديد من دول املغرب العريب، منها املغرب وموريتانيا وتونس، 
وقد افتتحت مكتب اتصال يف العاصمة املغربية الرابط، ويذكر أن اسرائيل وقعت مع العراق 
اتفاقاً يوم 21 يوليو 2003 يسمح إبقامة أنواع العالقات التجارية كافة مع العراق، وابلنسبة 

إىل لبنان فقد بدأ التبادل التجاري بينها وإسرائيل أثناء احلرب األهلية اللبنانية عام 1976
اخلونة العرب )احلكام(الذين ابعوا أوطاهنم ورضخوا إلسرائيل من أجل استمرار بقائهم على 
العربية، بدأوا بكشف وجوههم احلقيقية أبهنم يكنون العداء  عروشهم واضطهادهم للشعوب 

لشعوهبم والوالء إلسرائيل.
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شــهدت وتشــهد احلالــة الثوريــة الســورية الكثــر مــن التخلــي العــريب عنهــا 
وعــن مناصرهتــا، واألهــم مــن ذلــك مــا نــراه مــن ختــٍل شــعيب يف بعــض 
األحيــان مــن قبــل العديــد مــن الشــعوب العربيــة. يف وقــت مل يــرتدد 
العربيــة،  الشــعوب  ثــورات  يوًمــا، عــن مناصــرة كل  الســوري  الشــعب 
العــرب مــن قضيــة فلســطن كقضيــة مركزيــة لألمــة،  بــل وكل قضــااي 
مــرورًا بقضيــة الشــعب العراقــي واملصــري، وكل الســاحات العربيــة الــي 

شــهدت حــراًكا مجاهــراًي مــن أجــل إهنــاء الطغــاة.
 إًذا ملــاذا اي تــرى كل هــذا النســيان؟ وكيــف ميكــن تفســر كل هــذه 
والكرامــة  احلريــة  ثــورة  مناصــرة  عــن  والعــزوف  التخلــي  مــن  احلــاالت 
الســورية علــى املســتوى العــريب.؟ ليــس علــى مســتوى األنظمــة فحســب 
بــل أيًضــا الشــعوب.؟ وملــاذا نشــهد مواقــف ابئســة يف غــر حالــة عربيــة 
مبــا خيــص نصــرة الثــورة الســورية.؟ وهــل مــن تفســر الحنيــاز بعــض القــوى 
السياســية العربيــة إىل جانــب إيــران والطاغيــة األســد؟ صحيفــة إشــراق 
محلــت هــذا الســؤال إىل العديــد مــن أهــل السياســة والثقافــة فكانــت 

اإلجــاابت كمــا يلــي: 
الســورية  واملعارضــة  الناشــطة 
الســيدة نــدى اخلــش قالــت:« 
لنفســه  البوعزيــزي  حــرق  مــع 
تونــس  يف  الثــورة  وانطــاق 
بذروهتــا  األحــام  كانــت 
انطلقــت  حيــث  ســورية،  يف 
وملصــر  هلــا  أتييــد  مظاهــرات 
وليبيا فيما بعد وما يزال شعار 
)خايــن يللــي بيقتــل شــعبه( يف 
ذاكرتنــا أمــام الســفارة الليبيــة. 
مــن  الشــباب  هــؤالء  ذات 
انطلــق يف الثــورة الســورية يهتــف يف املظاهــرات ثــورة ثــورة ســورية ثــورة 
الــذي تضامنــوا  الشــعار  عــز وحريــة، إضافــة لشــعارات كثــرة وتــرداد 
الثــورة كانــت  بيقتــل شــعبه( يف بدايــة  يللــي  الليبيــن )خايــن  مــع  بــه 
املظاهــرات عامــة وتشــمل أعــداًدا كبــرة مــن الســورين وبتنوعهــم القومــي 
والديــي والطائفــي واملناطقــي، كان الفــرح كبــرًا ويغمــر اجلميــع للدرجــة 
الــي مل ينتبهــوا بــه خلطــورة الــدور الوظيفــي آلل األســد وارتباطاتــه العربيــة 
انتصــار أي قضيــة  أن  الســوري  نسينا))الشــعب  والدوليــة  واالقليميــة 
ال تكــون فقــط ألهنــا متلــك احلــق يف املطالــب(( مل نتوجــه ابخلطــاب 
سياســًيا للشــعوب العربيــة وقبــل بــداايت العســكرة، والــي كانــت يف 
بدايتهــا لتأمــن محايــة املتظاهريــن وأماكــن التظاهــرات، وحتولــت فيمــا 
بعــد لتشــكيل فصائــل مســلحة ممولــة مــن دول عربيــة وأجنبيــة وال فــرق 
بينهــا، كل منهــا كان خيــدم أجنــدات املمولــن وهلــذا احلديــث شــجون 
خاصــة لــن نتحــدث عنهــا حالًيــا، أمــام هــذه التحــوالت بــدأ االنقســام 
عمــوداًي وأفقيًــا يف الداخــل الســوري، وعنــد كل الشــعوب العربيــة، وهلــذا 
أســباب كثــرة أوهلــا وأمههــا غيــاب قنــاة إعاميــة ثوريــة ســورية تكــون 
هــي مصــدر األخبــار للشــعب الســوري، ولــكل الشــعوب العربيــة وحــى 
انطقــة بلغــات تصــل إىل الــرأي العــام العاملــي«. وأضافــت:” تشــكلت 
تنســيقيات وجلــان وهيئــات معارضــة وكل منهــا خياطــب بطريقتــه، والــي 
وكأن مهجيــة  للمبالغــة  اللجــوء  عــرب  حينًــا  ابملعلومــات  تتضــارب  قــد 
الدولــة املتوحشــة حتتــاج ملبالغــة!! يف الوقــت ذاتــه كان النظــام موحــًدا 
يف اخلطــاب واإلدارة ولــه أدواتــه اإلعاميــة والسياســية واألمنيــة والــي 
االســامين  التكفريــن  تواجــه  األســد  ســورية  واحــدة،  تعمــل خبطــة 
املتطرفــن!!! وكانــت اآللــة اإلعاميــة قويــة إضافــة إىل تغلغــل إيــراين 
يف األحــزاب العربيــة، ومنــذ عقــود مــن الســنوات جتهيــزًا للحظــة قــد 
املؤمتــر  إيــران يف  توغــل  علينــا  مــا حصــل وال خيفــى  حتتاجهــا، وهــذا 
القومــي العــريب مثــًا والبيــاانت الــي كانــت تتحــدث عــن مؤامــرات علــى 
ســورية مــع إغفــال حجــم القتــل والتهجــر الــذي يتعــرض لــه الشــعب 
الســوري، وهــذا مثــال وليــس اســتثناء غيــاب املشــروع العــريب، وغيــاب 
التنســيق بــن الثــوار علــى مســتوي الوطــن الســوري، ويف كل الســاحات 
فيمــا  أمــي كبــر  بتنســيق  لألنظمــة  الثــورات مســح  هبــا  انطلقــت  الــي 
وحيــدة  الشــعوب  وتركــت  سياســي  خــاف  علــى  وإن كانــت  بينهــا 
ضعيفــة متصارعــة فيمــا بينهــا، مث وجــود املشــروع االيــراين )املــايل(( 
علــى  توحدهــا  األحــزاب وحــال دون  أضعــف كل  وتغلغلــه  الواضــح 
رؤيــة، حــن هبــت اجلماهــر ونزلــت إىل الشــوارع ، تتحمــل املعارضــة 
الرمسيــة والنخــب الســورية مســؤولية يف عــدم تفاعــل الشــعوب العربيــة 
مــع قضيتنــا، والــي طالــت وتشــعبت وبــدأت أتخــذ مــآالت موجعــة 
وخطــرة، شــخصًيا كنــت أمتــى  ومــا أزال تضامنًــا مــن كل العــرب، 
ولكــن مــا يــزال بعــض الســورين يقــف ضــد الثــورة ))أان أحتــدث عــن 
الشــعب(( فكيــف ســنحصل علــى تضامــن الشــعوب العربيــة أو حــى 
شــعوب العــامل وحنــن نفتقــد أداة خماطبتهــم والتوضيــح هلــم، ال تكفــي 

عدالــة القضــااي النتصارهــا مانــزال حنتــاج إىل مشــروع وطــي حــر مســتقل 
سياســًيا ومالًيــا وحينهــا ســتتغر مواقــف الشــعوب، مــا تــزال ثقــي كبــرة 

هبــا، وإن كانــت يف أضعــف حاالهتــا هــذه الفــرتة«.
أمــا احملامــي حممــد علــي الصايغ 
الدســتورية  اللجنــة  عضــو 
فقــال« ثــورة تونــس ومــا حلقهــا 
العــريب  الربيــع  ثــورات  مــن 
كان مــن املفــرتض أن تشــكل 
هنضــة لشــعوهبا يف إهنــاء نظــم 
بنظــم  واســتبداهلا  االســتبداد، 
يف  متقدمــة  خطــوة  دميقراطيــة 
جديــًدا  مفصــًا  تكــون  أن 
ائتــاف  يف  ومهًمــا  وجــداًي 
عــام  شــعيب  لنهــوض  واســع 
يدعــم التغيــر الثــوري يف الــدول العربيــة. ولكــن مــا جــرى أن القــوى 
الدوليــة وخلفهــم إســرائيل رأت أن مــا جيــري يهــدد مســتقبل وجودهــا. 
دول  مســاراهتا يف كل  وحــرف  الثــورات  تلــك  علــى  التفافًــا  فعملــت 
ثــورات الربيــع العــريب. وميكــن تلخيــص أســباب التخلــي العــريب والــدويل 

يلــي:  مبــا  الســورية  الثــورة  عــن 
1- املوقــع اجليوسياســي لســورية، وشــبكة املصــاحل اإلقليميــة والدوليــة 
الــي تنازعــت يف احلصــول علــى حصــة مــن الكعكــة الســورية يف النفــوذ، 
وعــدم وجــود مصلحــة دوليــة يف إجنــاز تغيــر حقيقــي يهــدد مصاحلهــا 
ومصــاحل العــدو اإلســرائيلي كان عامــًا دوليًــا يف التخلــي عــن الدعــم 
الفعلــي غــر اللفظــي، وإدارة الصــراع علــى قاعــدة ال غالــب وال مغلــوب 

ومنــع حصــول انتصــار ألي طــرف مــن طــريف الصــراع.
2- األنظمــة العربيــة متشــاهبة يف التكويــن ويف بناهــا األمنيــة، وحتويــل 
دوهلا اىل مزارع لتلك األنظمة، واختزال الدولة بفرد أو أســرة حاكمة. 
ومــن الطبيعــي يف هــذا النــوع مــن األنظمــة - بعــد فشــل ثــورات الربيــع 
هلــا،  املشــاهبة  األنظمــة  بقــاء  تدعــم  أن   - التغيــر  إجنــاز  يف  العــريب 
األنظمــة  لتلــك  التغيــر  رايح  امتــداد  يعــي  الســورية  الثــورة  فانتصــار 
االســتبدادية اململوكيــة يف اجلــوار العــريب ومــا بعــد هــذا اجلــوار، فعملــت 
الثــورة  إجهــاض  علــى   - إعاميًــا  املعلــن  بعكــس   - األنظمــة  هــذه 
الســورية بدفعهــا للعنــف وعســكرهتا مث تطييفهــا وحتويلهــا إىل حــرب 
واحــرتاب داخلــي عــن طريــق توليــد منظمــات وفصائــل ال حصــر هلــا 
مقابــل فصائــل ومنظمــات داعمــة للنظــام، حتــت راايت وأعــام خمتلفــة 

األلــوان واألجنــدات واالرتباطــات اخلارجيــة . 
٣- النظــام اســتطاع إيقــاع قــوى الثــورة يف فــخ العســكرة، ولكــن قــوى 
الثــورة عندمــا حققــت يف بدايــة انطاقهــا خطــوات علــى طريــق االنتصار 
فإهنــا بفعلهــا وســلوكها، خســرت احلاضنــة الشــعبية الــي أدارت ظهرهــا 
الثــورة  قــوى   « عليــه  يطلــق  مــا  وســلكت  بــل  آخــر،  بعــد  يوًمــا  هلــا 
واملعارضــة » ســلوًكا يتطابــق مــع ســلوك النظــام جتــاه احلاضنــة الشــعبية 
واالعتقــاالت.  األفــواه  وكــم  األاتوات  وفــرض  والتشــليح  التشــبيح  يف 
فخســرت الداعــم األساســي الداخلــي الــذي ميكــن أن تتمســك بــه يف 
فــرض موقفهــا جتــاه الــدول االقليميــة والدوليــة. وفــرض احرتامهــا مــن قبل 
شــعوب العــامل لتعطــي يف احملصلــة انطباًعــا مدعوًمــا مــن وكاالت إعــام 
دوليــة وإقليميــة أبن الصــراع يف ســورية صــراع علــى الســلطة، بــن نظــام 

اســتبدادي، وقــوى متطرفــة إرهابيــة وظاميــة. 
منظومــة  ضمــن  حمكــوم  العــريب  الشــعب  أو  العربيــة  اجلماهــر   -4
االســتبداد وثقافــة اخلــوف الــي حتولــت إىل ثقافــة الرعــب، هــذه األنظمــة 
جرفــت جمتمعاهتــا وأفقدهتــا القــدرة علــى االنتفــاض بعــد أن كســرت 
روح الثــورة داخلهــا، وحولتهــا إىل جمتمعــات كســيحة ال متلــك القــدرة 
علــى الدفــاع عــن نفســها داخــل أوطاهنــا، فكيــف ميكــن هلــا أن تدعــم 
أو تدافــع عــن غرهــا خــارج أوطاهنــا.« مث أردف قائــًا » أمــا مــا خيــص 
احنيــازات القــوى السياســية العربيــة إىل إيــران أو غرهــا، فعلــى األغلــب 
علــى  االيديولوجيــا  تغلــب  أهنــا  إمــا  نوعــن:  السياســية  القــوى  هــذه 
السياســة، ولكــن مبعطــى أيديولوجــي اثبــت وحمــدود الرؤيــة السياســية، 

األمــة  مقــوالت  أو حتــت  إليــران  واملمانعــة  املقاومــة  مقــوالت  وحتــت 
بسياســة  العربيــة حمكومــة  السياســية  القــوى  تلــك  أن  أو  اإلســامية، 
دوهلــا واحنيــازات أنظمتهــا، وابلتــايل ال تســتطيع االنفــكاك يف مواقفهــا 
وأتييدهــا عــن سياســات أنظمتهــا. ومــن هنــا فــإن الثــورة الســورية - 
القــوى  مــن  املتوقــع  والتأييــد  الدعــم  مــن  حرمــت   - الســببن  هلذيــن 
السياســية العربيــة. ومــن أتييــد ودعــم منظمــات اجملتمــع املــدين والقــوى 
الشــعبية يف اجملتمعــات الدوليــة. فباتــت الثــورة الســورية وفــق مــا أطلــق 

عليهــا حبــق )الثــورة اليتيمــة( “.
مــن جهتــه فقــد أكــد الدكتــور 
قائــا » األنظمــة  ليلــى  أمحــد 
عاقــات  تقيــم  الــي  العربيــة 
هــي  الصهيــوين  الكيــان  مــع 
ســند  دون  حتكــم  الــي  فقــط 
التجربــة  ومــع  شــرعية،  وال 
الدميقراطيــة األفضــل حــى اآلن 
يف الوطــن العــريب؛ وأقصــد هنــا 
التجربــة التونســية طبًعــا. أســأل 
التســاؤل،  وأشــارككم  نفســي 
يقــوم  يوًمــا أن  تتصــورون  هــل 
الرئيــس التونســي )الــذي وصــل إىل كرســي احلكــم بصناديــق االقــرتاع 
الصحيحــة( بعقــد معاهــدة التطبيــع مــع الصهاينــة. ومبراجعــة وتدقيــق 
بســيطن ســنعرف أن اجلــواب هــو حتًمــا ال. والســبب طبًعــا أنــه يســتند 
إىل شــعبه العــريب يف تونــس والــذي أتىب فطرتــه العربيــة الســليمة أيــة 
عاقــات مهمــا كان نوعهــا مــع الكيــان املغتصــب، بينمــا يســارع احلــكام 
العــرب الذيــن يبحثــون عــن غطــاء هلــم يضمــن بقاءهــم علــى كراســي 
الســلطة إىل اســتجداء أيــة عقــود ومعاهــدات مــع مــن يعتقــدون أن هلــم 
الســطوة والكلمــة العليــا يف اجملتمــع الــدويل مهمــا كان لتلــك اجلهــات) 
الــي يتحالفــون ويتعاقــدون معهــا( أطمــاع وآتمــر علــى الشــعب العــريب، 
وال خيتلــف النظــام احلاكــم يف دمشــق عــن تلــك الشــرذمة األفّاقــة الــي 
ذكرانهــا وتــكاد أخبــار التنســيق والتواصــل بينــه و بــن الكيــان الصهيــوين 
تبلــغ حــد التواتــر) هــذا إن حّنينــا جانبًــا قصــة وصــول حافــظ األســد 
وعبــوره للســلطة عــرب اتفاقيــة بيــع اجلــوالن( ابلتــايل أان ال أوافــق علــى 
أن الشــعوب العربيــة ) املغلــوب علــى أمرهــا ( قّصــرت يف دعــم القضيــة 

الســورية احلّقــة. ففاقــد الشــيء ال يعطيــه«.
البيطــري  والطبيــب  الناشــط 
خليــل  ســيد  خليــل  الدكتــور 
حتــدث إلشــراق بقولــه:« إن 
القضيــة  عــن  العــريب  التخلــي 
األنظمــة  قبــل  مــن  الســورية 
العربية والشــعوب العربية ليس 
وليــد اللحظــة، بــل هــو غيــاب 
ويف  ســنوات  منــذ  مســتمر 
كل املراحــل وهــو مــا نتصــوره 
وثورهتــم  للســورين  خــذالن 
،وخاصــة مــع تكــرار عمليــات 
األخــرى  تلــو  الواحــدة  دايرهــم  مــن  للســورين  القســري  التهجــر 
واجملــازر الــي ارتكبــت حبــق الشــعب الســوري ومنهــا جمــزرة الكيمــاوي 
الــي مــرت ذكراهــا منــذ أايم والــي جــرت يف 201٣/8/21 ومنــذ 
بدايــة الثــورة كان شــعار الثــورة مالنــا غــرك اي هللا وفعــًا ختلــى العــرب 
وأصبــح  الســوري  والشــعب  الســورية  القضيــة  عــن  الــدويل  واجملتمــع 
الصــراع قــوى دوليــة علــى األرض الســورية يدفــع مثنــه الســورين دون 
أن يكــون هلــم أي موقــف ورأي حقيقــي فيمــا جيــري يف بلدهــم ودون 
دعــم وإســناد عــريب هلــم ومــن خــال التنافــس العــريب ووقــوف األنظمــة 
العربيــة مــع النظــام وإيــران ومنهــم مــع تنظيمــات ضــد طمــوح الثــورة 
الســورية أدت مجيعهــا إىل تقليــص الــدور العــريب حــى أصبــح شــبه 

منعــدم«. 

لماذا تخلى العرب عن دعم الثورة السورية؟!

أحمد مظهر سعدو 
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مقاال

أعلــن »جملــس ســورية الدميقراطيــة« )مســد(، نّيتــه عقــد ملتقــى حــواري جيمــع بــن أبنــاء 
منطقــي اجلزيــرة والفــرات مشــال شــرقي ســورية، هبــدف »تعزيــز اإلدارة الذاتيــة لشــمايل 
وشــرقي ســورية«. وحبــد زعــم رئيــس اجمللــس الســرايين الســوري فإنــه »بعــد انتهــاء قســد 
مــن حرهبــا علــى اإلرهــاب يف شــرق الفــرات أصبــح الطريــق ممهــداً لالتفــات إىل قضــااي 

أهــل املنطقــة الداخليــة، وتطويــر جتربــة اإلدارة الذاتيــة وتوســيعها«. 
ويصــب االجتمــاع يف صــاحل ترســيخ الوضــع القائــم يف املنطقــة الــي ابلرغــم مــن أن 
العرقــي«، حيــث تضــم  بـ«التنــوع  تتميــز  أهنــا  العــرب يشــكلون غالبيــة ســكاهنا، إال 
العــدد األكــرب مــن أكــراد ســورية، والســراين واآلشــورين، وجــزءاً مــن تركمــان ســورية، 
بــدأ  إضافــة إىل عــدد حمــدود مــن األرمــن والشــركس. وتشــهد املنطقــة متلمــًا عربيــاً 
يطفــو علــى الســطح مــن حتّكــم األكــراد مبفاصــل القــرار العســكري والسياســي واألمــي 
الدعــوة إىل عقــد االجتمــاع يف خضــم حــوار كــردي  واالقتصــادي والتعليمــي. أتيت 
كــردي بــن أحــزاب »اإلدارة الذاتيــة«، ويف مقدمتهــا »حــزب االحتــاد الدميقراطــي« 
املهيمــن علــى »قســد«، وبــن أحــزاب »اجمللــس الوطــي الكــردي« الــذي يبحــث عــن 
دور رئيســي يف إدارة منطقــة شــرقي هنــر الفــرات، ابإلضافــة إىل لعــب دور سياســي يف 
املشــهد الكــردي الســوري. علــى هامــش إســتعداد اجمللــس الوطــي الكــردي لعقــد لقائــه 
الثــاين مــع حــزب اإلحتــاد الدميقراطــي، كان هنالــك لقــاء منــذ أايم علــى منصــة اللقــاء 
الســوري ضــم الســيد فــؤاد عليكــو ممثــل اجمللــس الوطــي الكــردي يف اإلئتــاف الســوري 
إضافــة للســيد وليــد حــاج عبــد القــادر، ومتحــور اللقــاء حــول جمموعــة مــن األســئلة 
قدمــت لتوضيــح رؤيــة اجمللــس الوطــي الكــردي ومؤيديــه حــول اهلويــة ومســتقبل ســورية، 
وتضمــن اللقــاء لألســف بعــض املغالطــات التارخييــة الــي تعكــس رغبــة اجمللــس الوطــي 
لفــرض تصــوره للمنطقــة والــي بــدأت بتثبيــت مــا يســمى بـــــ »كردســتان ســورية« والــي 
تدحضهــا الواثئــق التارخييــة حيــث تتضمــن أن ظهــور مصطلــح كردســتان جغرافيــاً يعــود 
إىل القــرن الثــاين عشــر امليــادي يف عهــد الســاجقة، ليشــمل اإلمــارات الكرديــة يف 
تركيــا وإيــران، وجــرى حتديــد علمــي خلريطــة كردســتان اجلغرافيــة أيدتــه جلنــة عصبــة األمــم 
يف عــام 1920 حيصرهــا بــن أربعــة دول )العــراق، وإيــران، وتركيــا، واإلحتــاد الســوفيي( 
ويشــكل 65% منهــم يف الــوالايت الكرديــة يف الدولــة العثمانيــة الســابقة بــدءاً مــن واليــة 
أرضروك إىل أورفة واألزيغ. ويعيد البعض نشــأت املشــكلة الكردية من حتطيم مشــروع 
الكيــان السياســي الكــردي يف تركيــا وحتــول األكــراد إىل أقليــات يف الــدول احلديثــة وفقــاً 
ملعاهــدة لــوزان 192٣/07/24، بينمــا معاهــدة ســيفر 1920/08/10 نصــت علــى 
قيــام الكيــان يف والايت داير بكــر ومعمــورة األزيــغ ووان وبتليــس وهــو مــا يعــرف حاليــاً 
بـــــ )كردســتان الرتكيــة(. أمــا اجملتمــع الكــردي الســوري احلديــث، فيجــب متييــز أكــراد 

الدواخــل مــن أكــراد األطــراف. ويعــود أكــراد األطــراف معظمهــم إىل موجــات اهلجــرة 
والســراين(  واآلشــورين  )األرمــن  حيــث هتجــر  األوىل  العامليــة  احلــرب  أعقبــت  الــي 
وغرهــم مــع موجــات بشــرية كبــرة مــن األكــراد إىل اجلزيــرة الســورية احلديثــة يف جنــوب 

خــط ســكة احلديــد.
الثانيــة األساســية فكانــت بــن عامــي 1924 ~ 194٣ علــى  أمــا موجــة اهلجــرة 
القمــع اإلثنيــة الكماليــة  الفرنســية وسياســات  السياســة اإلثنيــة  بــن  التاقــي  خلفيــة 
للمســيحين واألكــراد وأتلفــت هــذه اهلجــرة مــن العشــائر الكرديــة يف واليــي داير بكــر 

ومــدايت وإســتقر معظمهــا يف اجلزيــرة الســورية.
وخبصــوص اجملتمــع الكــردي يف اجلزيــرة الســورية فإنــه نشــأ مــن تدفــق اهلجــرات مــن مشــال 
خط ســكة احلديد إىل جنوهبا بعد رســم احلدود السياســية الفاصلة بن ســورية وتركية، 
التنظيميــة  وفــق طبيعتــه  الدميغرافيــة حجمــاً كبــراً  الناحيــة  مــن  اجملتمــع  هــذا  وشــكل 
بنيــة اجملتمــع  عــن  بنيــة هــذا اجملتمــع إختلفــت جــذرايً  اإلجتماعيــة العشــائرية، لكــن 
البلــدات  حيــاة  دورة  واملندجمــة يف  لــه  الســابقة  الشــامية  التارخييــة  الســوري  الكــردي 
واملــدن الداخليــة. ولقــد تنبهــت إىل ذلــك احلكومــة الســورية عــام 19٣1 الــي شــكلت 
جلنــة برائســة وزيــر املعــارف حممــد كــرد علــي )الــذي وصفــه وليــد حــاج عبــد القــادر 
ابخلائــن لكرديتــه(، يقــرتح إســكان املهاجريــن مــن العناصــر الكرديــة والســراينية واألرمنيــة 
واليهوديــة يف الداخــل الســوري وأن ميزجــوا املهاجريــن الكــرد واألرمــن ابلعــرب يف القــرى 
الواقعــة يف أواســط البــاد ال علــى حدودهــا، إتقــاًء لــكل عاديــة تطــرأ. وإن كان البعــض 
حيلــو لــه اللعــب علــى وتــر اهتــام العديــد مــن الباحثــن أهنــم رجــال خمابــرات أســدية، أو 
أبن أفكارهــم بعثيــة، فإنــه يف البحــث عــن مشــكلة اإلحصــاء اإلســتثنائي الــي يتهــم هبــا 
البعــث زوراً، ففــي احلقائــق التارخييــة أنــه بقــرار احلكومــة الســورية بتســجيل املهاجريــن 
حتــت أســم املكتومــن خــال األعــوام 194٣~1950 أدى إىل بــروز اهلــوايت املــزورة 
وصــدر يف هــذا الســياق يف عــام 1950 قانــون إجــراء اإلحصــاء مــن قبــل حكومــة 
انظــم القدســي إىل جملــس النــواب، ومل ينفــذ يف حينهــا بســبب نقــص اإلعتمــادات. 
ويف حزيــران 1962 قــدرت مصــادر حمافظــة احلســكة أبن عــدد املتســللن أصبــح كبــراً 
جــداً، وأن 60% مــن أكــراد ســورية هــم ســورين أقحــاح فقــط، أمــا اآلخريــن فقــد 
دخلــوا ســورية خلســة مــن تركيــا أو العــراق، واختــذت وزارة الداخليــة يف حكومــة بشــر 
العظمــة بنــاءاً علــى ذلــك قــرار اإلحصــاء، ونفذتــه حكومــة خالــد العظــم يف تشــرين 
1962، واعتبــار الســوري هــو كل مــن كان مســجًا يف قيــود األحــوال املدنيــة قبــل 
عــام 1945، وكان اهلــدف هــو حتديــد موجــة اهلجــرة غــر الشــرعية واســتثنائها مــن 
الســكان وحرماهنــا مــن اإلســتفادة مــن أراضــي اإلصــاح الزراعــي، وقــد عــن العظــم 

ســعيد الســيد حمافظــاً علــى احلســكة لتنفيــذ هــذا اإلحصــاء. وعمليــاً فــإن ســعيد الســيد 
هــو مــن صــاغ اإلحصــاء اإلســتثنائي مســتنداً علــى فكرتــه أبن )هجــرة األكــراد األتــراك 
إىل ســورية تشــكل خطــراً كبــراً علــى ســامة ســورية( وهنــا بــدأ الربانمــج احلكومــي الــذي 

قــام علــى التعريــب اللغــوي لألكــراد وتغيــر الرتكيبــة اإلثنيــة للجزيــرة.
هــذه الســردية أعــاه الــي هــي قبــل حكــم البعــث، عمليــاً توضــح حمــاوالت تشــويه 
التاريــخ مــن قبــل البعــض، الــذي مازلنــا نذكــره، والــذي مل تضيــع واثئقــه بعــد، فكيــف 
ميكــن القفــز منهــا إىل ضــرورة اإلنتقــال إىل احلالــة الفدراليــة الــي يطمــح إليهــا اجمللــس 
الوطــي الكــردي، حســب تعبــر الســيد فــؤاد عليكــو، والــذي يعتــرب أن حمافظــة احلســكة 
الســورية هــي أراٍض كرديــة، وهــي جــزء أســاس مــن كردســتان ومتثــل لــه »روج آفــا«. 
إن كانــت الثــورة الســورية هدفــت إىل إعــادة صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد يتــم بــه 
بنــاء الدولــة الوطنيــة بنخــب جديــدة، ويســتند هــذا العقــد إىل مقومــات ثاثــة: احلريــة/
الوطنيــة  اإلرادة  للمــوارد، وحتريــر  العــادل  االجتماعية/التوزيــع  والعدالــة  الدميوقراطيــة، 
مــن اهليمنــة اإلقليميــة والدوليــة. هــذا احللــم تؤيــده شــرائح اجتماعيــة متســعة، إال أنــه 
يف الوقــت ذاتــه يثــر هواجــس وخمــاوف فئــات أخــرى مــن تداعياتــه الــي ابتــت حقيقــة 
مؤكــدة يف ســورية؛ حيــث أننــا نعــاين مــن تقويــض االســتقرار السياســي واالقتصــادي 
اهلــش الــذي كان يســود يف ســورية قبــل الثــورة، إضافــة إىل وجــود ال يقــل عــن عشــرة 
مايــن الجــئ معظمهــم يف أوراب ولبنــان واألردن وتركيــا، ولكــن هــذا اليعــي أبي 
حــال أبن هــذه النتائــج هــي وليــدة الثــورة، بــل هــي ضريبــة يفــرتض بنــا دفعهــا لتحقيــق 
أهــداف الثــورة، والميكــن ألي جــزء مــن شــعب ســورية احلصــول علــى مكاســب علــى 
حســاب ابقــي أبنــاء الوطــن، ويدعــي اإلصطفــاف مــع الثــورة وأبنــاء شــعب ســورية. وإن 
كانــت الفــرتة االنتقاليــة احلاليــة هتيمــن اهلواجــس فيهــا علــى اجلميــع، فإنــه ال ميكــن أن 
يكــون احلكــم خاهلــا إال ابلرتاضــي، وهلــذا جيــب أن تكــون هنــاك دائمــاً سياســات 
الــدول  مصــاحل  املصــاحل؛  علــى  األمــان  بعــدم  الشــعور  ملواجهــة  طمأنــة  وخطــاابت 
واألقليــات  األضعــف،  واحلزبيــة  السياســية  والقــوى  واهلويــة،  االجتماعيــة،  والفئــات 

العرقيــة والثقافيــة واملذهبيــة والدينيــة.
ويف هــذا املســعى فإننــا نعتقــد أبن احملــاوالت الــي يقــوم هبــا الطرفــان الكــرداين يف شــرق 
الفــرات ال توحــي ابلثقــة، وإمنــا تعكــس أحــام تثــر يف الغالبيــة الســورية املزيــد مــن 
اإلحتقــان والريبــة، وتعــود بنــا إىل األجــواء الــي ســادت يف عــام 2004 عقــب الغــزو 
ــا أنــه ال ميكــن اإلرهتــان إىل  األمركــي للقطــر العراقــي الشــقيق. فــدروس التاريــخ تعلمن
األجنيب يف النيل من حقوق األخوة يف الوطن الواحد، وال ميكن أبي حال استغال 

حلظــة ضعــف لتثبيــت شــروط عقــد جمحــف.

د. م. محمد مروان الخطيب

كاتب وباحث سوري

بين تكريس سلطة األمر الواقع والفدرالية

رغم تزايد خماطر فروس »كوروان« يف االنتشار بن دول العامل وارتفاع عدد 
الوفيات وقد قاربت املليون يف العامل، وعدد املصابن جتاوز الثاثة وعشرين 

مليواًن إذ ال مير أي يوم إال ونودع أحباابً وأصحاابً يطويهم الثرى.
رغم تزاحم األخبار يف الوسط العريب احلزين الذي يعيش التيه الكبر واملديد، 
يف األرض من سورية ونكبتها وخذالن قضية شعبها، إىل التفجر األليم يف 
مرفأ بروت الذي دّمر ثلث بروت، إىل هتديد إيران للعواصم العربية، وعبثها 
تليها،  املآسي  من  وسلسلة  العريب  اخلليج  أبواب  على  واليمن  العراق  يف 
املتكئة على عصا سليمان وأتكلها دواب األرض  الفلسطينية  القضية  إىل 
لتسقطها ويسقط معها العمق العريب الواسع، والسامري الذي خُيرج العجل 
لُنفنت فيه وننسى هدي موسى، وُيضل السامري الكثر من النخب لتضيع 
منا البوصلة. ويبدو أهنا ماتزال هذه النخب املثقفة تسأل عن لون البقرة، وال 

هتتدي سبيًا وال تتمظهر هداية هلا يف األفق القادم.
مث األخ الذي أيخذ برأس أخيه ليلومه وقد تفرق القوم فوق تفرقهم، كل هذه 

اللقطات والصور تتزاحم دفعة واحدة، هل حنن حباجة إىل سام، السيما يف 
ظل الواقع املتفجر يف املنطقة؟

نعم حنن حباجة سام ولكنه السام الداخلي لبعضنا اجملروح واملطرود واملعتقل 
واملظلوم. حنن حباجة إىل سام خيلص كل هؤالء من القتل والتهجر والتدمر 
واملبيت ابلعراء، با تعليم وال مأوى، با سبل للحياة األساسية البسيطة، 

حيث احلرمان منها منذ سنوات ليحلم الناس حبياة كاحلياة ليس إال.
حنن حنتاج السام الذي خيلصنا من اجملرمن والقتلة، الذين حيلمون بنهب 

املنطقة وبسط نفوذهم عليها.
فهل سُيرتك يوسف يف بئر سورية ويرجع إخوته، كأن يوسف أخوهم قرير 

العن هانيها.
قد ال نكون حباجة إىل نقد قرار التطبيع أو احلديث عنه، واملوقف منه، بقدر 
الواقعية، فهل حنن  املنطقية  النظر يف أولوايتنا  ما حنن أحوج ما نكون إىل 
حبالة حرب لنحتاج السام، ومن مث أي أمن وسام، بينما خمالب إيران يف 

كل مكان، وهي ال خُتفي أطماعها التوسعية، والنظام السوري اإلرهايب جمرم 
الكيماوي ما يزال يعربد يف املنطقة يُهلك احلرث والنسل، وهو يدخل السنة 

العاشرة هبذه احلرب احلاقدة املدمرة.
حترر هذه الشعوب املضطهدة هو األهم، من حتت آلة احلرب وخاصها 
اخلطوة  هي  اخلبيثة،  طهران  أذرع  من  والتخلص  والبناء،  للتنمية  وحتوهلا 
االسرتاتيجية لدول املنطقة الي حتتاج لتخطوها، وبناء السام والتصاحل بن 
األخوة يف املنطقة وهي الفضيلة الي ينبغي إجيادها والسعي الدؤوب الحنسار 
اإلرهاب احلقيقي الذي أهلك املنطقة وأقلق العامل هو أولوية أساسية ألمن 
الغاصب  الصهيوين  الكيان  مع  السام  وليس  اإلقليمية كاملة،  املنطقة 

لألرض. 
األمن احلقيقي والسام احلقيقي بزوال كل ما يهدد أمن املنطقة بكل صور 
التهديد، والسام هو أن يعيد أخوة يوسف أخاهم الذي تركوه يف البئر، وأن 

يتصاحلوا فيما بينهم مث أييت التفكر فيما وراء ذلك.

د- زكريا مالحفجي

هل ستسقط عصا سليمان.؟!

كاتب سوري
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مقاال

اختــذت بعــض الســلطات مــن أزمــة كــوروان وســيلة كــي تتخلــص مــن بعــض امللفــات 
املقلقــة، حيــث جــاءت اجلائحــة هديــة هلــا لتجــاوز أزماهتــا الــي نتجــت عــن ســوئها، 
وهــذا ال يقتصــر علــى الــدول الناميــة، إمنــا يطــال أعــرق الدميقراطيــات، خاصــة أمــركا 
الــي تتعــرض الختبــار حقيقــي مــع اقــرتاب موعــد االنتخــاابت الرائســية، وهكــذا 
نقــرتب مــن معــى الرتبيــة وثقافــة احلريــة لــدى الشــعوب، واملمارســات املقيــدة مــن 
منطلــق اإلميــان أبن احلريــة حــق ال ميكــن ألي ســلطة أن تصــادره، وهنــا نــرى أن 
معظــم الشــعوب العربيــة ال تبــدو مثقفــة تثقيفــاً حقيقيــاً علــى مســتوى وعــي احلريــة 
وقيمهــا، أو بوصفهــا منهــج حيــاة، مــع التشــديد علــى تضمــن قيــم احلريــة، وهنجهــا 
البلــدان  التعليــم يف مجيــع  ففلســفة  احلــر،  التفكــر  مبــدأ  علــى  القائــم  التعليــم  يف 
العربيــة حتــرص علــى أن تتجــاوز بنــاء هنــج احلريــة، مــع متكــن الّتصــورات الــي تبقــي 
اإلنســان مبعــزل عــن أي حماولــة إلدراك الــذات، وفرديــة الوجــود وحريتــه. يف ســورية 
حلّــت الذكــرى الســابعة جملــزرة الكيمــاوي األســدية يف غوطــي دمشــق ’’الشــرقية 
والغربيــة‘‘، فيمــا أصبــح تفّشــي وابء كــوروان مرّوعــاً، حتديــداً يف ’’مناطــق يســطو 
صيبــة املوالــن واملعارضــن يف عــدم فهــم موقــف النظــام 

ُ
عليهــا النظــام‘‘، فوّحــدت امل

الــذي يواصــل اإلنــكار وُيصــدر بيــاانت عــن اإلصــاابت والوفيــات ال عاقــة هلــا 
لعبــارات:  ابلواقــع إطاقــاً، ففــي خــارج الوطــن نســمع مــن علــى اهلاتــف تكــراراً 
إهنــم- ويقصــدون النظــام وجاوزتــه- يريدوننــا أن منــوت، إهنــم يســرقون املســاعدات 
إلينــا، ال وقايــة وال فحــوص وال  ويرتحّبــون مــن بيعهــا  الــي تصلهــم جمــاانً  الطبيــة 
اختبــارات وال عاجــات جــادة، وأهــل املصــاب مضطــرون لرشــوة عناصــر الســلطة 
يف كل املراحــل: مــن التشــخيص اىل أتمــن ســرير يف مستشــفى، إىل احلصــول علــى 
أســطوانة أوكســجن. وإىل اإلذن بنقــل اجلثمــان عنــد الوفــاة، إىل الرتخيــص ابلدفــن 
)مــع إقــرار إجبــاري يف الواثئــق أبن ســبب الوفــاة ليــس فايــروس كــوروان(، أحــد الذيــن 
قصــدوا املكتــب املختــص للحصــول علــى ترخيــص لدفــن قريبــه انتظــر ســاعات 
طويلــة ألن رقــم دوره يفــوق الـــ ٣50 والوفيــات الطبيعيــة ال تتجــاوز 15 يف املئــة، 
ومــا ينشــر يف اإلعــام يبقــى أقــّل مــن احلقيقــة، وإن أكثــر مــن 6٣ طبيبــاً وطبيبــة 
قضــوا حــى اآلن بســبب قلــة وســائل الوقايــة وعــدم أتهيــل املستشــفيات ملواجهــة 
اجلائحــة، وحــن االتصــال مــن اخلــارج ابألطبــاء يف دمشــق وحلــب مثــًا، خيشــى 
هــؤالء الــكام، ومــع ذلــك يُنقــل عنهــم وصــف ُمفجــع ملــا أصبحــت عليــه احلــال. 
قبــل شــهرين كانــت اإلصــاابت حمــدودة، واآلن أصبحــت ابملئــات يوميــاً، وأحيــاانً 
ابآلالف، مع ازدايد متســارع، االقتناع الســائد أن تزايد أعداد اإليرانين الطائفين 
القتلــة ســبب رئيســي هلــذا التفّشــي غــر املألــوف، ووصــول بعــض الســورين مــن 
اخلــارج لــزايرة عائاهتــم؛ العــدد الواقعــي للحــاالت جتــاوز- بتحّفــظ- املئــة ألــف.. 
وكل تقريــر يعــده برانمــج األمــم املتحــدة للتنميــة عــن تفّشــي الــوابء يف ســورية ترفــض 
حكومــة النظــام نشــره؛ ومنظمــة الصحــة العامليــة ال تشــر إىل خطــورة الوضــع حبجــة 

تراجــع شــعبيته  بعــد  الرائســية  التجديــد  انتخــاابت  قبــل  أزمتــه  مــن  اخلــروج  حمــاواًل 
ووصــول البطالــة إىل أعلــى معدالهتــا عــرب ٣٣ مليــون عاطــل يطلبــون إعــاانت، ودعًمــا 
لرفيقيــه نتنياهــو الــذي تاحقــه هتــم الفســاد والرشــاوي ممــا يهــدد وجــوده يف رائســة 
الــوزراء وينهــي حياتــه السياســية، وحممــد ولــد زايــد الــذي يعــاين مــن مشــاكل داخليــة 
وخارجيــة مجــة، ليــس أوهلــا حــرب اليمــن وليبيــا وســورية، وليــس آخرهــا الوضــع املــايل 
املتدهــور لإلمــارة نتيجــة مغامراتــه املرفوضــة مــن شــركائه يف الدولــة، ومــن اجملتمــع 
الــدويل. يعلــن الرئيــس األمركــي ترامــب مــن شــرفة البيــت األبيــض، التوصــل بــن 
الثاثــة املأزومــن إىل اتفــاق كامــل للتطبيــع الكامــل بــن إســرائيل ودولــة اإلمــارات 
يف كافــة اجملــاالت وصــواًل إىل تبــادل الســفراء، وأن التوقيــع علــى ذلــك ســيتم قريبًــا 

يف واشــنطن.
كمــا أعلــن كل مــن نتنياهــو وابــن زايــد عــن هــذا االتفــاق، بــرره ابــن زايــد أبنــه لوقــف 
ضــم إســرائيل ألراضــي فلســطينية، ليســارع نتنياهــو ويقــول إنــه أتجيــل وليــس وقًفــا، 

وبطلــب أمركــي وليــس إمــارايت.
هــذا اإلعــان مل يكــن مفاجئًــا ألن اإلمــارات ومنــذ عــام 2005، تقيــم عاقــات 
بشــكل أو آبخــر مــع العــدو الصهيــوين، لتــأيت اخلطــوة إعــااًن ألمــر كانــوا حياولــون 
متريره من حتت الطاولة ابستحياء إال أن الوقت مل يعد يسعفهم ابلتأجيل فهم اآلن 
أصبحــوا حباجــة إلعانــه الســتثماره يف االنتخــاابت األمركيــة ويف الوضــع الداخلــي 

للكيــان الصهيــوين.
ضــرب ابــن زايــد عــرض احلائــط ابإلمجــاع العــريب اهلزيــل  الــذي أمجــع علــى مبــادرة 

املنظومــة  عجــز  عــن  الكثــر  تعلــم  لكنهــا  رمسيــة كافيــة،  معطيــات  متلــك  ال  أهنــا 
الصّحيــة يف ســورية واهنيارهــا، وعــن تــرّدي أماكــن احلجــر الصّحــي إذا توفّــرت، 
بــل إن دواًل أوروبيــة أبــدت اســتعدادها إلرســال مســاعدات لكــن ســلطات نظــام 
األمــر الواقــع ليســت متعاونــة؛ وأوســاط عــّدة خلصــت إىل أن الفايــروس أراح النظــام 
مــن الضغــوط الداخليــة يف مناطقــه، فاهلــّم الصّحــي غطّــى حاليــاً علــى الصعــوابت 
ارتــداء  إلزاميــة  وراء  يتخفــى  النظــام  ومــازال  حــّدًة،  ازدادت  أهنــا  رغــم  املعيشــية 
املؤهلــة  غــر  املفتوحــة واملغلقــة  العامــة  الواقيــة ابلفضــاءات واألماكــن  الكمامــات 
أصــًا ألي وقايــة، ولعــل اســتمرار إعــراض النظــام عــن اإلصغــاء للعلمــاء واملفكريــن، 
أو األخــذ آبراء املختصــن الفاعلــن واحلقيقيــن، يُعــّد مــن مظاهــر فشــله املديــدة 
والدائمــة علــى مواجهــة األزمــات، مــا يعــي تشــّوًها ثقافيــاً وحضــارايً وعقليــاً لتلــك 

الســلطة القاتلــة.
إن املخاطــر الــي هتــدد البشــرية، نتيجــة إغــاق املــدارس أو املؤسســات التعليميــة، 
يشــر إىل أننــا نتجــه حنــو عــامل بــا معرفــة حقيقيــة ذات طابــع حــر، ومتفــّرد، فالتعليــم 
معــريف  وليــس  اجتماعــي،  ســياق  التعليــم  أن  عــن  فضــًا  الرتاكــم،  علــى  ينهــض 
وحســب، ويف ظــل توقــف املؤسســات التعليميــة، وعــودة التعليــم، أم االســتمرار 
ابإلغــاق، فــإن هــذا يبــدو حمتمــًا للعديــد مــن اآلاثر الســلبية، فالتعليــم ال يقــل 
أمهيــة عــن العوامــل االقتصاديــة، وأي وســيلة للحــّد مــن ممارســات التعليــم، فإنــه 
ســوف يعــي تراجعــاً قيميــاً، كمــا أنــه يقــّوض قيمــة احلريــة حتديــداً، وهــذا مــا يعــي 
أن البشــرية قــد بــدأت تفقــد مكتســباهتا لصــاحل القــوى الظاميــة الــي تســعى لتعزيــز 
الســيطرة علــى القيــم املعرفيــة لتتحــول إىل ســلعة اســتهاكية مصدرهــا التقنيــات الــي 
بــدأت متســخ اإلنســان الــذي تــوارى خلــف وجــوٍد ال يعــرب عــن روحــه احلقيقيــة. إن 
موضــوع احلــرايت، بظــل األزمــات الــي بــدأت ُتســتغل لتصبــح أداة مــن أدوات تقييــد 
وتنميــط حيــاة اإلنســان، حيــث ناحــظ يف ســياق هــذه الظاهــرة أن الشــعوب الــي 
متتلــك الوعــي ابحلريــة، تبــدو األكثــر مقاومــة إلجــراءات الســلطات املبالــغ فيهــا، 
لتقييــد أمنــاط االرحتــال والســفر، وكافــة املمارســات اليوميــة مــن منطلــق أّن حريــة 

ســعودية} مبادرة األمر ـــــــــ امللك {يف قمة بروت عام 2002 الي قالت ابألرض 
مقابــل الســام والتطبيــع مــع العــدو، والــي رفضتهــا إســرائيل لرتفــع بــداًل عنهــا شــعار 
الســام مقابــل الســام، أي الســام مقابــل ال شــيء إال أن القمــة مازالــت متمســكة 
مببادرهتــا ومــع املبــادرة الســعودية الــي تبنتهــا القمــة جــاء قرارهــا بتبــي شــبكة األمــان 
لدعــم الســلطة الفلســطينية حــى ال تنهــار  وذلــك برصــد مبلــغ 800 مليــون دوالر 
ســنواًي لدعــم الســلطة إىل جانــب اإلعــاانت الســنوية املقــرة يف قمــة بغــداد ملنظمــة 
التحريــر عــام 1978، وممــا يلفــت النظــر أن تلــك القمــة مل حيضرهــا الرئيــس عرفــات 
والــذي كان حماصــرًا يف مقاطعتــه مــن قبــل شــارون  ومل تتحــرك القمــة مــن أجــل ضــرورة 
حضــوره ملناقشــة أمــر خيــص شــعبه الفلســطيي، أوردان ذلــك لنقــول أنــه حتــت ضغــط 
أمــركا الداعمــة إلســرائيل  املعاديــة للعــرب. مل يســتمر التــزام القمــة بشــبكة األمــان 
تلــك ومل يبــق مــن الــدول العربيــة مــن يدفــع التزامــه هبــا إال اجلزائــر. يعــي هــذا أن هــذه 
املبــادرة الــي أطلقهــا العــرب يف قمتهــم ســرعان مــا أســرعوا خبرقهــا. حــى إن الســلطة 
طلبــت قروًضــا مــن الــدول العربيــة يف حــال عــدم تنفيــذ شــبكة األمــان، وتعهــدت 
الســلطة بتســديد الديــون عنــد إفــراج إســرائيل عــن أمواهلــا احملبوســة إال أن طلبهــا 
رفــض. ومــن املعيــب أن أصدقــاء الشــعب الفلســطيي مــن دول غربيــة وإســامية 
تقــوم بدعــم فلســطن أبشــكال متعــددة بعــد ختلــي األشــقاء العــرب، تعويًضــا عــن 
تلــك الشــبكة الكاذبــة. تراجــع الصــراع العــريب ــــــــــــــــ الصهيــوين مــن الءات  اخلرطــوم 
الثــاث: ال صلــح ال تفــاوض ال اعــرتاف إىل اتفــاق كامــب ديفيــد الــذى أرســى 
صلًحــا بــن النظــام املصــري }نظــام الــردة الســادايت {وبــن العــدو والــذي نــراه مســتمرًا 

الفــرد مقدســة، وهنــا نعــود إىل أن العاقــة مــع الســلطة غالبــاً مــا تبقــى متوتــرة، نتيجــة 
فقــدان الثقــة التارخيــي مــن قبــل الشــعوب ابلنمــوذج املتحكــم يف جمــرى األمــور، مــا 

يعلــل التشــكيك الدائــم ابلقــرارات املتخــذة.
ال ميكــن أن نقلــل يف أي حــال مــن األحــوال مــن خماطــر أي أزمــة، غــر أن مقارنــة 
مبــا ميكــن أن حيدثــه هــذا الوجــود الطّــارئ علــى هتــدمي أو نقــض نضــال جمتمعــات 
للحريــة، حيــث خيســر  البشــري، وســعيها  التطــور  معــاين  مــن  متعــددة  وحلقــات 
اإلنســان نضالــه، ومــا أجنــزه يف غفلــة مــن الزمــن، وقــد حــّذر العلمــاء مــن كارثــة بيئيــة 
قــد يواجههــا العــامل، أشــد خطــورة مــن كــوروان يف الســنوات العشــر املقبلــة، تتمثــل 
بظاهــرة االحتبــاس احلــراري، فمنظومــة املعرفــة ينبغــي أن تتقــدم علــى مــا عداهــا، كمــا 
أهنــا ال ميكــن أن تتطــور إال يف ســياق احلريــة. إذا كان اســتمرار األزمــة قــد ابت أمــراً 
واقعــاً، فــإن هــذا ال يعــي يف أي حــال مــن األحــوال أن تصــادر مكتســبات اإلنســان 
يف التعلــم، والتنقــل، واحليــاة، فوصايــة الســلطة مل أتت إال مــن تغذيــة اهلواجــس 
واألســاطر الــي تتيــح حكــم البشــر عنــد دفعهــم لإلميــان مبعتقــدات أو أيديولوجيــات 
مــا، حبيــث تتحــول هــذه إىل أدوات إللغــاء العقــل، وقــد عــرب عــن ذلــك مؤلــف 
كتــاب »العاقــل؛ اتريــخ موجــز للجنــس البشــري« حــن حلــل آليــة تطــور الســلطة 
عــرب التاريــخ، الســيما مــع بــدء الثــورة الزراعيــة، وحتــول اإلنســان مــن جمتمعــات الصيــد 
الــي أاتحــت للســلطات تطويــر آلياهتــا  إىل جمتمعــات مســتقرة، فظهــرت املدنيــة 

للمحافظــة علــى بعــض مكتســبات النخــب. 
ولعــل هــذا مــا يقلــق الشــعوب الــي تعــي قيمــة احلريــة كوهنــا أدركــت أهنــا ال ميكــن 
أن تعــود خطــوة للــوراء، وهلــذا جندهــا األكثــر شراســة للتعبــر عــن حتفظهــا جتــاه 
بعــض اإلجــراءات؛ يف حــن أن معظــم قطاعــات العــامل العــريب مــا زالــت يف طــور 
نضاهلــا للتخلــص مــن الفســاد، والرتهــل اإلداري، وسلســلة مشــاكل تبــدو بدائيــة 
أو جتاوزهــا الزمــن، وإن بعضهــا- ومنهــا نظــام اإلجــرام األســدي- غــر قــادرة علــى 
توفــر اخلبــز لشــعوهبا، نظــراً جملمــوع الفســاد الــذي ابت ظاهــرة تفــوق أي مشــكلة 

بيئيــة أو صحيــة.

إىل اآلن أبشــكال متعــددة، مل يعــد عــدوان مســتوطًنا ألرضنــا فقــط، بــل إنــه اســتوطن 
بــوش معلنًــا  قــال جــورج  مــارس/آذار 1991  ففــي 6  أنظمتنــا احلاكمــة،  داخــل 
انتصــار »احللفــاء »علــى العــراق« يف هــذه احلــرب وقفــت عــدد مــن الــدول العربيــة 
مع إســرائيل يف معســكر واحد ضد عدو مشــرتك« وما كان هذا العدو املشــرتك إال 
البلــد العــريب }العــراق { مدلــًا بذلــك علــى أن هــذه احلــرب اخرتقــت مقوًمــا أساســًيا 
مــن مقومــات وحــدة األمــة والتزامهــا القومــي بقضيتهــا املشــرتكة يف مواجهــة إســرائيل 

وحليفهــا  األمركــي الكبــر.
لعــل أم النكبــات يف مســرتنا هــي كياانتنــا وأنظمتنــا القطريــة الــذي يـُـراد هلــا أن تظــل 
واقعنــا األبــدي. مل أتت اخلطــوة اإلماراتيــة مــن فــراغ  فهــي دويلــة مأزومــة وتــرى يف 
إســرائيل ســندها القــوي، رغــم أهنــا حليفــة لــدول قويــة، ولكــن إســرائيل يف أول خطــوة 
بعــد اتفــاق التطبيــع منعــت أمــركا مــن تنفيــذ صفقــة أســلحة لإلمــارات حتتــوي علــى 
طائــرات إف ٣5  وقــد حســبت اإلمــارات أهنــا أصبحــت مــن عظــم الرقبــة،  وبعــد 
االتفــاق أيًضــا تصــرح أمــركا علــى لســان وزيــر خارجيتهــا الــذي زار املنطقــة ابداًئ 
مــن تــل أبيــب، أبهنــا تضمــن تفــوق إســرائيل العســكري علــى كل دول املنطقــة، لــن 
تكــون خطــوة اإلمــارات هــي الوحيــدة فقطــار التطبيــع جيــول يف املنطقــة وال شــك 
أبن حمطاتــه متعــددة، ويف كل حمطــة خيســر شــعبنا العــريب عامــة والفلســطيي خاصــة 

موقًعــا مــن مواقعــه ضــد العــدو.
ُيضــاء بــرج خليفــة يف ديب أبلــوان العلــم اإلســرائيلي وكأنــه بــي لذلــك. وُيضــاء أحــد 

ــا مــن الدولــة الداعمــة ألعــداء الشــعوب. أبــراج فنزويــا ابلعلــم الفلســطيي، قريًب

عبد الباسط حمودة

مجزرة الكيماوي وجائحة كورونا

كاتب سوري

محمد عمر كرداس

عندما تصبح الخيانة وجهة نظر
تتراجع المبادئ أمام المصالح الضيقة
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ما جرى يف بروت تفجر أم انفجار؟ وماهي املواد الي حيتويها املستودع وما 
كميتها؟! وأين الدولة مما جرى؟! وهل متلك السيطرة على امليناء وهي صاحبة 
القرار فيه ومتلك السلطة الكاملة عليه؟ أم أن هذا امليناء كما كل لبنان مرهتًنا 
من  مستنقع  إىل  واملنطقة  لبنان  جتر  معينة  ولطائفة  إليران  وابلتايل  حلزب هللا 
الدماء وهو ما أثبتته التدخات هنا وهناك من سورية إىل العراق واليمن. إن 
إيران  تفعله  وما  العربية  منطقتنا  الساحة يف  وملا جيري على  املتتبع لألحداث 
وصنيعتها الطائفية حزب هللا وامليليشيات األخرى ال ميكن أن يصدق أن تفجر 
بروت بعيد عن هذا احلزب أو أنه سبب مباشر فيه ألنه جر على لبنان الكثر 
من الويات واحلروب الي أدت إىل دمار هذا البلد يف كل مرة ولبنان يدفع مثن 

سيطرة هذا احلزب والدولة الي أقامها داخل الدولة.
ابلعودة إىل التفجر وإىل قصة تواجد نرتات األمونيوم يف امليناء منذ عام 201٣ 
سنوات  ملدة ست  خزنت  وملاذا  بروت  إىل  الشحنة  هذه  وصلت  وكيف  م 

بطريقة غر آمنة فيه كما 
قال ميشيل عون: )إن 2750 طناً من نرتات األمونيوم كانت خمزنة بطريقة غر 

آمنة يف مستودع لنحو ست سنوات(.
كما أشار مدير األمن العام اللبناين اللواء عباس إبراهيم إىل أن )حاوية تضم 

هذه املادة الكيميائية سبق مصادرهتا وخزهنا يف خمزن يف املرفأ منذ سنوات(.
تقول السلطات اللبنانية إن االنفجار الذي هز بروت وقُتل فيه حوايل 180 
شخصاً والعدد قابل للزايدة نظرًا ألن عدد اجلرحى هو أكثر من 4000، وقع 

يف خمزن مبرفأ بروت كان به املخزون الكبر من مادة نرتات األمونيوم.
أوضح مدير اجلمارك يف لبنان، بدري ضاهر، أن احلاوية كانت حمتجزة أبمر 

قضائي بناء على دعوى خاصة إثر خاف بن املستورد والشركة الناقلة.
وكانت السفينة - وامسها روسوس - قد أحبرت من ميناء ابطومي يف جورجيا يف 
أواخر أيلول/ سبتمرب من عام 201٣. وقد كانت وجهتها على ما يبدو ميناء 
برا يف موزامبيق، وقد مت احتجازها يف بروت ألسباب فنية ولعدم دفع رسوم 

فنية جيدة كما أهنا وبعد مصادرهتا  السلطات معها بطريقة  تتعامل  مالية ومل 
مل تقم ببيع محولتها ابملزاد العلي لتسديد ما عليها من رسوم ومل توزع األمسدة 
على املزارعن اللبنانين الستخدامها كما أهنا مل تعد شحنها إىل موزامبيق حيث 

وجهتها األساسية كما يقال وذلك وفق بوليصة الشحن.
علًما أبن السفينة قد غرقت يف امليناء نتيجة هتالكها وتسرب املياه إليها وختلي 
عام  منذ  غادرها  قد  طاقمها كان  أن  2018م كما  عام  منذ  عنها  مالكها 

2014م.
فمن املسؤول عما حدث وملاذا كل هذا التهاون يف التعامل معها مث إن نرتات 
االمونيوم كسماد ال ينفجر لوحده إال بعد معاجلته وحتويله إىل مادة متفجرة أو 
تعرضه ملؤثرات جانبية تؤدي إىل االنفجار، وهذا ما أكده الباحث السويدي 
أوستمارك يف تصريح له حول ما جرى يف ميناء بروت عندما قال )ال ميكن 
ومحض  األمونيا  من  مصنوع  ملح  فهي  لوحدها  تنفجر  أن  األمونيوم  لنرتات 
النرتيك وتستخدم كأمسدة وميكن استعماهلا كمواد متفجرة بعد معاجلتها مع 
مع  يتناسب  ال  الذي حصل  االنفجار  أن  ذكره  اجلدير  ومن  أخرى(.  مواد 
حجم الكميات املخزنة يف امليناء كما صرح بذلك اخلبر الروسي موراخوفسكي 
بقوله لل RT العربية: )ميكن القول بشكل ال لبس فيه إن نرتات األمونيوم 
هذا  اللبنانين.  املسؤولن  وتصرحيات  االنفجار  طبيعة  من  انطاقاً  انفجرت، 

مدهش.
أواًل، فيما يتعلق ابحلرائق واالنفجارات، من حيث االمتثال ملعاير السامة. 
لقد جتلى االستهتار اللبناين بدرجة تفوق احلدود؛ واثنياً، هذا مدهش كذلك، 

من حيث حجم نرتات األمونيوم املتفجرة.
جيب وعي أنه لو انفجر مثل هذا احلجم من هذه املادة، لكان الدمار أكرب 
بعشر مرات. عندما صادروا الشحنة قبل بضع سنوات وقاموا بتخزينها، رمبا 
الرغم من ذلك، أفرتض  امليناء. لكن، على  الكمية موجودة يف  كانت تلك 
أن نصيب األسد من نرتات األمونيوم على مدى السنوات املاضية قد ُسرق 

بكل بساطة. واخلاصة: نرتات األمونيوم، ال ينفجر »من تلقاء نفسه«، جيب 
»تفجره« بشيء ما جيب أن يكون هناك عامل حمرض(.

كل ما سبق أال يدعوان إىل التساؤل هل كان تفجراً أم انفجارًا؟! وما عاقة 
البوابة رقم 8 الي يسيطر عليها حزب هللا به؟ مث ملاذا هذا التخبط يف تصرحيات 
السورين  على  رميت  الي  املتفجرة  الرباميل  عاقة  وما  اللبنانين؟  القادة 
ابلكميات املسروقة من األمونيوم املخزن يف امليناء؟ خصوصاً أن هناك أحاديث 
تؤكد سرقة الكثر من هذه املادة عرب البوابة الي يسيطر عليها حزب هللا كما 
أن عدم التعامل مع األمونيوم وتناقض تصرحيات السلطات املباشرة يف ميناء 
بروت حيث صرح مدير امليناء حسن قريطم :)أبن التفجر انتج عن مفرقعات 
مث بعد ذلك وعندما كشف األمر حتدث عن وجود األمونيوم يف املستودع رقم 

12 وأنه طالب إبزالته بكتب رمسية(.
هللا  حزب  للبنان  احلقيقي  احلاكم  والتزام  التخبط  وهذا  التناقضات  هذه  إن 
الصمت حيال الذي جرى جيعلنا نتساءل عن وجود الدولة يف لبنان وهل هي 

من حتكم البلد فعلًيا وهل هي على دراية مبا جيري على أراضيها؟ 
ال نعتقد ذلك ونستطيع أن نستخلص مما جرى أنه مت بفعل فاعل وأن كمية 
األمونيوم الي تفجرت هي أقل بكثر جداً من الكمية املصادرة وأهنا استخدمت 
يف تفجرات املنطقة هنا وهناك حتت رعاية حزب هللا وإيران بغياب اتم للدولة 
اللبنانية وقد مت التفجر للتعتيم والتغطية على اختفاء كميات األمونيوم وذهب 
ضحية ذلك العمال البسطاء من لبنانين وسورين ال قيمة هلم عند احلزب فهم 
جزء بسيط مما قتلته ماكينته اإلجرامية مع النظام السوري برعاية إيران يف سوراي 

والعراق واليمن ولبنان.
لعل املستقبل يكشف هذه احلقائق للناس خاصة إذا استطاعت جلنة حتقيق 
حمايدة القيام بتحقيق غر مسيس وليس على طريقة حمكمة احلريري. خاصة 
القول إن ما جرى هو تفجر فكل الدالئل العلمية واحلسية واملادية ومابسات 

ما جرى تدل على ذلك فهل سنحصل على اإلجابة؟؟ 

صفا عبد التركي

ما حدث في بيروت تفجير أم انفجار؟!

كاتبة سورية

ت
مقاال

انتشــر علــى صفحــات التواصــل اإلجتماعــي هاشــتاك )احلســكة تعطــش(، بعــد 
أن اســتمر انقطــاع امليــاه عــن مدينــة احلســكة الــي يعيــش فيهــا زهــاء )700( 
ألــف نســمة منــذ بدايــة شــهر آب/أغســطس اجلــاري وليــس هنــاك مــن مكــرتث 
رغــم مــا تعانيــه املدينــة مــن تفّشــي األمــراض النامجــة عــن ســوء التغذيــة واحلــرارة 
بــوابء  اإلصــاابت  عــدد  تزايــد  إليهــا  يضــاف  الشــهر،  هــذا  العاليــة وخاصــة يف 
كــوروان األمــر الــذي دعــا مــا يســمى » اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســورية« 
إىل إغــاق املشــفى الوطــي ابحلســكة اخلاضــع لســيطرهتا بســبب إصابــة الــكادر 

الطــيب فيهــا ابلكــوروان.
لكــن الافــت أبصــوات االســتغاثة الــي ختــرج علــى صفحــات الفيــس والتويــرت أهّنــا 
تلقــي ابللــوم علــى تركيــا حبجــة أن حمطــة الضــخ الرئيســية الــي تــزود مدينــة احلســكة 
ابمليــاه موجــودة يف )رأس العــن( الــي يســيطر عليهــا اجليــش الوطــي املدعــوم مــن 

تركيــا!!، ولكــن هــل هــذه هــي حقيقــة مــا حيصــل؟
لكــي تتضــح الصــورة أكثــر البــد مــن معرفــة آليــة العمليــة برمتهــا، عندهــا ميكــن 
حتديــد املتســبب الفعلــي هلــذه الكارثــة، صحيــح أن اآلابر الــي تغــذي هنــر اخلابــور 
قــد مت حفرهــا يف حــوض نبــع الكربيــت الواقــع يف رأس العــن والــي كانــت غزارهتــا 
منســوهبا  اخنفــاض  ومــع  مضــى،  فيمــا  ابلثانيــة  مكعبــاً  مــرتاً  أربعــن  إىل  تصــل 
ميــاه  الكبــر يف  النقــص  لتعويــض  بعــض اآلابر  امليــاه حلفــر  اضطــرت مؤسســة 
النبــع ابإلضافــة إىل تركيــب مضخــات ضخمــة عنــد النبــع نفســها الســتجرار امليــاه 
منهــا، ولكــن املضخــات مــن الضخامــة جعلهــا حتتــاج إىل طاقــة كهرابئيــة عاليــة 

لتشــغيلها، وهــذا تطلّــب مــد خــط توتــر متوســط مــن ســد الفــرات وآخــر مــن حمطــة 
توليــد الكهــرابء يف الســويدية التابــع حلقــول رميــان للنفــط، وكا اخلطّــن اآلن 
يقعــان حتــت ســيطرة قــوات ســورية الدميقراطيــة »قســد«، وكان هنــاك اتفــاق بــن 
اجمللــس احمللــي ملدينــة رأس العــن واإلدارة الذاتيــة أبن يتــم تزويــد منطقــة رأس العــن 
ابلكهــرابء مقابــل أتمــن ضــخ امليــاه إىل حمطــة التصفيــة يف » أم رقبــة« القريبــة 
مــن بلــدة تــل متــر الــي تقــوم بدورهــا بضــخ امليــاه إىل مدينــة احلســكة، حيــث تقــوم 
مؤسســة امليــاه بتوزيعهــا علــى األحيــاء ابلتنــاوب مبعــدل مــرة واحــدة كل أربعــة أايم 
للحــي الواحــد، حيــث يلجــأ األهــايل إىل الســهر علــى األســطحة ملراقبــة خزاانهتــم 

أثنــاء جمــيء امليــاه لضمــان امتائهــا.
لكــن الــذي حصــل يف الفــرتات املاضيــة أن اإلدارة الذاتيــة كانــت تتاعــب يف 
كميــة الطاقــة املتفــق عليهــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كانــت تعمــد إىل إيصــال 
الكهــرابء بتوتــر ضعيــف ال يكفــي لتشــغيل املضخــات وهــي مــزودة حبّساســات 
اجلهــد  لقيمــة  النظاميــة واآلمنــة  احلــدود  إاّل ضمــن  اإلقــاع  مــن  متنعهــا  محايــة 
الكهرابئــي الواصــل، وابلتــايل فــإن اإلدارة الذاتيــة املســيطرة علــى خطــوط الشــبكة 
الكهرابئيــة هــي مــن يقــّرر وصــول امليــاه إىل أهــايل احلســكة وليــس مــن يســيطر 
علــى منابــع امليــاه، ويبــدو أن »قســد« قــد ســارت علــى هنــج النظــام يف اســتخدام 
امليــاه كســاح ضــّد الشــعب الســوري لغــاايت ال ختــرج عــن نطــاق عمليــة التهجــر 
املمنهجــة ابتــداءاً مــن ارتــكاب اجملــازر ومــن مث حــرق احملاصيــل الزراعيــة يف عمــوم 
احملافظــة وصــواًل إىل تعطيــش األهــايل لدفعهــم إىل التفكــر ببيــع ممتلكاهتــم والنــزوح 

إىل مناطــق أخــرى يف الداخــل الســوري أو اهلجــرة خــارج البــاد، وهــذا مــا يهــدف 
وإيــران  النظــام  عليهــا  عمــل  الــي  الدميوغــرايف  التغيــر  لعمليــة  املتحمســون  إليــه 
التســع املاضيــة كانــت  وقســد، حيــث أن الشــرحية املســتهدفة طــوال الســنوات 
مــن العــرب والســنة بشــكل عــام، وهــذا مــاكان قــد صــرّح بــه بشــار األســد عانيــة 
عندمــا تطــرق إىل اجملتمــع الســوري أبنــه أصبــح متجانســاً أكثــر مــن قبــل يف إشــارة 

إىل التهجــر القســري مــن الغالبيــة.
إّن إلقــاء اللــوم علــى تركيــا بقضيــة العطــش الــذي تعانيــه احلســكة اليــوم ميكــن الــرد 
عليــه وتفنيــده أبّن عمليــة نبــع الســام الــي أطلقهــا اجلانــب الرتكــي مل ميــض عليهــا 
ســنة واحــدة بعــد والــي جنــم عنهــا طــرد امليليشــيات الكرديــة مــن تــل أبيــض ورأس 
العــن ولكــن مــاذا عــن الســنوات املاضيــة الــي كانــت املنطقــة برمتهــا خاضعــة 
للنظــام أواًل ومــن مث للميليشــيات الكرديــة املدعومــة أمركيــاً؟ وهــل كانــت تصــل 
امليــاه إىل األهــايل بشــكل اعتيــادي ومنتظــم؟ إن جلــوء األهــايل إىل حفــر اآلابر 
الســطحية داخــل األحيــاء والبيــوت يؤّكــد أن مشــكلة امليــاه ليســت وليــدة هــذه 
الفــرتة وإمّنــا قدميــة، وحماولــة إبرازهــا علــى أهنــا نشــأت مــع دخــول القــوات الرتكيــة 
واجليــش الوطــي هــو حمــض افــرتاء، والغايــة مــن ذلــك حماولــة الضغــط علــى اجلانــب 
الرتكــي مــن خــال معــاانة الشــعب الســوري مــن أجــل حتقيــق أهــداف سياســية 
تصــب يف مصلحــة النظــام و«قســد«، ولكنهــا تبــدو يل لعبــة قــذرة لــن جتــدي نفعــاً 
بــل علــى العكــس ســتنعكس عليهــم يف األايم القادمــة وتقودهــم إىل خســارة أفــدح 

يف مناطــق ســيطرهتم احلاليــة.

ياسر الحسيني 

ش من »قسد« ونظام األسد
َّ
عط

ُ
الحسكة ت
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ت
مقاال

يبــدو أنــه صــدق مــن قــال: )الطبــع يغلــب التطبــع( ولــو أردان تعريــف الطبــع 
لقلنــا هــو تكــرار العــادات واألفــكار والوجهــة الســلوكية للفــرد. واإلنســان يف 
مهامــه وعملــه ومســرته يرســخ القيــم واملبــادئ الــي تتلقفهــا يف آذان ووجــدان 
مــن حولــه. ولكــن إن ســألنا أنفســنا مــا الســبب يف ذلــك؟ نقــول: إن أردان أن 
نــرد األمــر إىل جــذوره البكــر جنــد أن أول مــا يبــدأ بــه اإلنســان هــو التعلــم فهــو 
مرهــون بوجــود ذلــك الطفــل داخــل بيئتــه مــا يشــكل عاداتــه وتطورهــا يف قالــب 

مستــه الشــخصية العامــة. 
إن مســألة هــؤالء األطفــال ليــس حمــض تربيــة وحســب إمنــا ثلــة منهــم ســيكربون 
ويتولــون أمــر بادهــم وسياســتها، األطفــال ال يبقــوا أطفــااًل إمنــا تتغــر أدوراهــم 
وترتكــب يف ســياق ظروفهــم واجتهادهــم وبنيتهــم النفســية واســتعدادهم ملواجهــة 
احليــاة فهــل نعــد أطفــال اليــوم ليكونــوا سياســيي الغــد؟ هــل نطمــح لنهــذب طبــاع 
أوالدان وبناتنــا طابنــا وطالباتنــا لتغــر بنيــة الذهنيــة السياســية يف املســتقبل؟ هــل 
قمنــا ابلرتكيــز والتمحيــص يف عــامل الرتبيــة والتعليــم والتدريــب عمــا يدفعنــا لنوقــظ 

نــورًا يف ذهنيــة سياســية انجحــة.
حنــن أمــام أمــر واقــع ال مفــر منــه لنســأل أنفســنا مــرارًا وتكــرارًا هــل نســتطيع خلــق 
منافــذ سياســية نظيفــة بــدل تلــك الــي فتحــت علينــا النــار والبــارود ومايــن 
املشــاكل االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة العالقــة يف 

فضــاء الــا حــل.
مــاذا لــو توقفنــا أمــام هــرم كلمــة احلــوار وقمنــا بفــك األســرار وحتليــل ومعرفــة 
صفــات وأمهيــة احلــوار ملــا فيــه مــن خلــق اهلــدوء واألمــان النفســي للطفــل ســواء 
كان مع األهل أو مع املدرسن والزماء عندما تتمكن كمريب من خلق مناخ 

التحفيــز الذهــي وتكــرار احلــوار اهلــادف مــع الطفــل ومشــاركته أفــكاره وبــث روح 
اجلمــال يف احلديــث معــه مــن خــال بعــض الطــرف واحلكــم واحلــكاايت بــدون 

أن يشــوب حديثــك معــه بعــض االمتعــاض أو انتقــاده أبذى.
اعلــم أنــك يف طريقــك خللــق الطبــاع اجليــدة يف شــخصيته ومــع مــرور الزمــن 
االختــاف  واحــرتام  اآلخــر  تقديــر  قيــم  تفهــم  معــك يف  يســتجيب  ســتجده 
واالســتماع املــؤدب إن رافقتــه بــذات احلمــاس الــذي بــدأت معــه ويف حتديــدك 
لبوصلــة تغيــر الذهنيــة العامــة الــي يبــى عليهــا التهيئــة يف معــرتك امتــاك األدوات 
السياسية املفيدة. فأنت حباجة لتبحث عن أدق تفاصيله معى وعي اإلنسان 
مــع نفســه مــع مــن حولــه، كيــف يشــارك اإلنســان أخيــه اإلنســان ويعــي مشــاعره 

وأخطــاءه كيــف يــدرك حقــه متاًمــا؟ وأيــن هــو حــق اآلخريــن وحرصــه عليــه؟
هــذه اجلزئيــات الــي تصــل مســارات العقــل والعلــم والعمــل مًعــا فيكمــل سلســلة 
الوعــي واإلدراك. فأنــت لســت وحــدك كمــريب مــن يقــوم بتزكيــة عقلــه ونفســه إمنــا 

تســاعده ليجــد أشــباهه يف املعرفــة والســام وتعاونــه مــن يشــاركه الوفــرة العقليــة 
الــي تبــي تراكــم خاصــات إجيابيــة فعالــة يف املواقــف والتجــارب املتكــررة يف 

احلــوارات والســلوكيات الــي حتيــط ابلبيئــة املنظومــة حولــه.
طباع االتزان ســتحول مراهقته إىل مســؤولية ومد جســور لفهم خيوط ما جيري 
حولــه يف اجملتمــع والسياســة وحماولــة اإلمســاك جبوهــر األمــور وتــرك القشــور الــي 
تذهــب بثمــار مداركــه ســدى. وأعتقــد فعــًا أبن تلــك النتيجــة طبيعيــة ألنــك 
قدمــت االهتمــام الكامــل لكيــان وقدســية ملكــة عقلــه عندمــا بنيــت أســس 
احلــوار يف مصفوفــة هرميــة متينــة تقــوم علــى منطــق حمــاكاة املســؤولية والثبــات 

ومعايــرة مفاصــل العمــل والسياســة والشــأن العــام.
لعــل الطبــاع الواعيــة حتصــد السياســة الواعيــة والطبــاع الطائشــة حتصــد السياســة 
الطائشــة، فاألمــر بــن يديــك يف ســنواته معــك أيهــا املــريب ســتصنع جــزًء مــن 
منظومتــك السياســية وأنــت مــن ســتأخذ بناصيتهــا للعافيــة والصحــة النفســية.

ملك توما

أين بوصلة السياسة في خريطة التربية؟

كاتبة سورية

أاير/مايــو  أوائــل  نيســان/أبريل  أواخــر  ويف   2011 العــام  بدايــة  مــع 
ابلتحديــد، وبعــد توقيعنــا، حنــن جمموعــة شــباب ميثلــون الطيــف العــام ملدينــة 
حلــب سياســياً وقوميــاً ودينيــاً، »نــداء مــن أجــل حلــب« تداعــى بعــض 
الغايــة  الناشــطن رمبــا كانــت  أحــد  بيــت  البيــان إىل اجتمــاع يف  موقعــي 
اســتصدار بيان أو نداء اثن أمشل وأوســع. ولدى بدء احلوار ابدر أحدهم 
قــد أعــدَّ مســبقاً، وتبــن مــن قراءتــه وجــود  بيــان كان  قــراءة مســّودة  إىل 
دعــوة صرحيــة لتدخــل خارجــي يف شــأننا الســوري. كنــت، حينئــذ، مــن بــن 
املعرتضــن، ولــديَّ حساســية خاصــة فــأان مــن جيــل تــرىب علــى مناهضــة 
االســتعمار أبشــكاله وألوانــه كافــة، وحــن بــدأ النقــاش وجــدت نوعــاً مــن 
اإلصــرار علــى الفكــرة وأخــذ بعضهــم يســوق مربراهتــا مل أجــد بــداً مــن مغــادرة 
االجتمــاع، وأذكــر أنَّ أســتاذاً جامعيــاً مــن بــن احلاضريــن قــد خــرج أيضــاً، 
بعدئــذ مل أعــد أاتبــع تلــك االجتماعــات. إذ شــعرت، حينــذاك، بنــوع مــن 
تباعــد يف الرؤيــة، مث أخــذت األحــداث فيمــا بعــد أشــكاهلا املســلحة، بدأهــا 
النظــام إبنــزال اجليــش، ووضــع قناصــة يف أماكــن تشــرف علــى ســاحات 
املتظاهريــن، واختلــط احلابــل ابلنابــل، وفيمــا بعــد، وحــن بــدا النظــام أنــه 
مــا يســمى بشــرعيته  الســقوط، اســتعان ابألجنــيب حتــت غطــاء  آيــل إىل 
الدوليــة وبدواعــي حماربــة اإلرهــاب. املهــم أن األجنــيب قــد دخــل ولكــن ال 
ليتصــدى لإلرهــاب فقــط بــل ليخضــع ســورية والســورين، فــازداد القتــل، 
وعــم اخلــراب، مــا دفــع الســورين إىل اهلجــرة حــى بلــغ عــدد املهاجريــن 
نصــف عــدد الســكان، أو ثلثهــم يف أقــل تقديــر، وابلطبــع قابــل ذلــك وجــود 
تســليح آخــر حتــت مــربر محايــة املتظاهريــن، ورداً علــى اجملــازر والتوحــش. 
وعلــى ذلــك نبــت املســلحون كالفطــر الســام: فصائــل وميليشــيات وحلــى 
وأمســاء بعثــت مــن قبورهــا لتحيــا بيننــا بتفكرهــا وثياهبــا وطعامهــا بعــد ألــف 
عــام مــن الغيــاب، يســتثى مــن ذلــك ســاحها وأكثــر األدوات حداثــة ممــا 
يســتخدمون. وانتشــرت قيــم وأحــكام هامشــية ليســت مــن فكــر اإلســام 
وال من جوهره. إذ مل تكن لتصب يف احملتوى اإلنساين للدين بل حبوادث 
اســتثنائية ال يقــاس عليهــا وال يقتــدى هبــا. وهكــذا انتشــر األجنــيب ســواء 

ابســم الصداقة، أو ابســم اأُلخّوة الدينية، وصارت رقاب الشــعب الســوري 
بــن ســكينن وكل جيــزُّ دومنــا حســيب أو رقيــب فالشــرعي والقاضــي واملفــي 

هــو حامــل الســاح نفســه...!
جئــت هبــذه املقدمــة ألقــول أواًل: إن تدّخــل األجنــيب يف الذهنيــة الوطنيــة 
والشــعبية علــى حنــو خــاص مرفــوض رفضــاً اباتً، وإن وجــد بعضهــم يصفــق 
ــد إىل تقســيم الوطــن الواحــد حتــت  هلــذه الدعــوات فمــن خــال أصــوات متهِّ
مســميات: الفيدراليــة أو احلكــم الــذايت يف هــذه املنطقــة أو تلــك مــن أرض 
الوطــن. فمــا جوهــر تلــك الدعــوات؟! ومــا غايتهــا؟! وهــل هــي حديثــة أم 

هلــا جــذور يف اتريــخ بلداننــا السياســي؟!
التاريــخ احلديــث لبلداننــا، وقــد  احلقيقــة إنَّ هــذه الدعــوات موجــودة يف 
استندت إىل منطق ديي اترة واترة أخرى إىل منطق طائفي واثلثة إىل واقع 
جغــرايف عشــائري، وجوهــر ذلــك كلــه االســتغال وبنــاء كيــاانت ينتفــع منهــا 
أحــد النافذيــن حيــث تنشــأ. وأكثــر مــا ظهــر ذلــك يف ســورية ولبنــان وخــال 
الفرنســي قســمت  ففــي عهــد االنتــداب  أوضــاع سياســية غــر مســتقرة. 
ســورية إىل عــدة دويــات تســهيًا حلكمهــا بــزرع الفتنــة والشــقاق بــن أهــل 
الوطــن الواحــد! وقبــل ذلــك رفــض »حاكــم ابــن مهيــد« )1927-1887( 
فأقــام دولــة يف الرقــة وقــد فعلهــا ملــدة ســنة وثاثــة أشــهر منــذ أيلــول 1920 
وحــى كانــون األول مــن العــام الــذي تــاه. )وال تدخــل حالــة ابــن مهيــد، 

فيمــا نذهــب إليــه، بــل هــي إىل حركــة التحــرر الوطــي أقــرب(.
 قبيــل اســتقال ســورية طالــب ســتة مــن وجهــاء الطائفــة العلويــة فرنســا 
البقــاء يف ســورية زاعمــن اخلــوف مــن طائفــة السُّــنة. )دامــت دويلــة العلويــن 

عشــر ســنوات زايدة عــن عمــر بقيــة الدويــات(.
 يف العــام 2018 حتــدث بشــار األســد عــن جتانــس مواطــي الدولــة لينفــي، 
ظاهــرايً، املواطنــة عــن املهجريــن قســرايً، وليــربر التقســيم الــذي يقــود إليــه. 
قــد وقعــت يف ســورية متســرتة مبظلوميــة  مثــل هــذه األفعــال  وإذا كانــت 
معينــة، أو ملقيــة التهــم علــى مــن طالــب ابحلريــة واملواطنــة، فإهنــا يف لبنــان 
اللبنــاين صقــر  للباحــث  مــن مقالــة  الشــاهد  جــاءت علنيــة، ولنقــرأ هــذا 

الفيدراليــة والتقســيم« يذكــر فيهــا مــا جــرى يف  أبــو فخــر عنواهنــا »عــن 
اجتمــاع لـــ: »الرابطــة املارونيــة« يف 1976/12/22 الــذي شــهد مبــاراة 
زجليــة اندرة كان قيدومهــا )أكــرب اجلماعــة ســناً( »فــؤاد أفــرام البســتاين« 
الــذي حتــدث فيهــا، وانصــره يف هذاينــه »جــواد بولــس«، الــذي يــرى فيــه: 
أن »تصغــر مســاحة لبنــان هــو تصغــر ملشــاكله«. ويف خلــوة ديــر ســيدة 
البــر )21-1977/12/2٣( تكلــم إدوارد حنــن )انئــب، ووزيــر ســابق( 
قائــًا: »كلمــا كثــر تــراب لبنــان، أي مســاحته، كثــرت مشــاكله«، أمــا 
أنطوان جنم )اقتصادي لبناين/كتائيب( فقد »دعا علًنا يف عام 1979 إىل 
القطيعــة بــن املســلمن واملســيحين؛ قطيعــة تبــدأ ابلكونفدراليــة، مث تتــدرج 

إىل التقســيم« )العــريب اجلديــد 8 حزيــران 2020(. 
إذا دققنا يف جوهر األمثلة الي أتيت عليها ويف ضوء ما نسمعه اليوم من 
ــا هــي يف جوهرهــا  دعــوات انفصاليــة حتــت مــربرات احلريــة أو الدميقراطيــة إمنَّ
نــوع مــن البحــث عــن التســيُّد والتســلُّط تقودمهــا عقليــة إقطاعيــة متخلفــة، 
ومســتبدة، ال تقيــم وزانً للوطــن، وال للمواطنــة، وال ميكنهــا القيــام إال بدعــم 

خارجــي وبتشــجيع ورعايــة منــه...!
وأخــراً، لقــد قــال النظــام منــذ البدايــة ابملؤامــرة الكونيــة علــى ســورية وعلــى 
نظامهــا »الوطــي«، فســاهم بصناعــة معارضــة متطرفــة لتكــون واجهــة أمــام 
العــامل، ومســتنداً لــه يف االنقضــاض علــى الشــعب، وقــد اســتعان علــى ذلــك 
ابإليرانيــن، املوجوديــن أصــًا، وابلــروس الراغبــن، كذلــك، ابلتمــدد علــى 

شــواطئ املتوســط، وتعــاون اجلميــع علــى تدمــر ســورية.. بشــراً وحجــراً. 
ــل علــى قياســه  وإذا كان النظــام قــد فعــل ذلــك فــإن املعارضــة الــي مل تفصَّ
كان نصيبها القتل أو الســجن أو التهجر، عندئذ مل جتد بّداً من التوســل 
إىل اجملتمــع الــدويل كــي يعمــل جهــده اإلنســاين لكــفِّ النظــام عــن ممارســة 
توحشــه ضــد املدنيــن لكنــه مل يســتطع فعــل شــيء جتــاه الاعبــن الكبــار. 
وهكــذا ســّلمت ابنقيادهــا إىل اخلارجــي، ملقيــة ابللــوم علــى النظــام، ومعللــة 
النفــس بعبــارة ابــن خلــدون: »الطغــاة جيلبــون الغــزاة..« ووحــده الشــعب 

الســوري يعــاين اليــوم مــرارة انتظــار أقــدار ظاملــة...!

محمود الوهب

كاتب سوري 

في التدخل الخارجي





11

ت
طا

شا
ن

EU Delegation Turkey desteklediği Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı kapsamında, bir arada yaşama kültürünün 
geliştirilmesi için yararlanıcılarla birlikte ebru sanatı atölyesine başladı. Atölyede, Koronavirüs tedbirleri de ihmal edilmiyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilimizde eş zamanlı 
yapılan denetimlerde, Hatay Valisi Dogan Rahmi’ye eşlik ederken halka, merkezlerinde üretilen 
maskeleri teslim edip, Covid19 bilgilendirmeleri de gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi , Sağlık ve Psikososyal Destek ekibi ve Ankara Pursaklar Genç-
lik Merkezi iş birliğiyle 10-14 yaş grubu, yerel ve farklı milletlerden çocuklara, duygu ve stres yöne-
timi, iletişim, çatışma çözme gibi konular üzerine Güçlendirme Eğitimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı kapsamında, mevsimlik çadır işçil-
erini ziyaret ederek Koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda, ihti-
yaç sahibi ailelere hijyen kolileri teslim edildi.

EU Delegation Turkey fonladığı Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Koruma Programının çalışma-
larıyla, ihtiyacı olan bir yararlanıcının günlük yaşam becerilerini destekleyip, sosyal süreçlere 
katılımının artması için ona, akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

بدأ املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي- يف قيصري- بدعم من وفد االحتاد األورويب - يف تركيا-  ورشة عمل يف فن الرسم على املاء- تقدم للمستفيدين - من 
أجل تطوير ثقافة التعايش ضمن نطاق برانمج التآلف االجتماعي. هذا، وقد روعيت– يف الورشة - التدابر الازمة خبصوص فايروس كوروان.

قام املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي- يف هااتي - بتسليم املواطنن الكمامات الاَّزمة الي مت إنتاجها يف مراكزهم ،  وذلك 
من خال مرافقته حملافظ هااتي)دوغان رمحي(، وذلك يف إطار جوالت تفقدية،أجريت يف وقت واحد بشكل  متزامن،ومشلت 

81 مقاطعة ،يف إطار مكافحة فايروس كوروان .وكذلك مت –أيضا - تقدمي إرشادات ونصائح للجمهور.

نظم املركز اجملتمعي التابع  للهال األمحر الرتكي - يف أنقرة - ابلتعاون مع فريق الدعم الصحي والنفسي -االجتماعي، ومركز  )بورسكار( 
الشبايب -يف أنقرة- دورة تدريبية  من  أجل متكن األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بن )10-14( سنة - ممن ينتمون إىل اجلنسية الرتكية 

أو  جنسيات أخرى-وذلك يف إطار تعزيز القدرات-لدى  األطفال-  يف قضااي مثل:إدارة العواطف، والتوتر ،والتواصل ،وحل النزاعات.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي - يف مرسن- بزايرة لعمال املخيمات املومسية -وذلك يف إطار برانمج الدعم الصحي والنفسي-االجتماعي. وقد 
قام املركز –خال ذلك-  بتقدمي إرشادات حول وابء فروس كوروان. ويف هناية الزايرة مت تسليم طرود النظافة لألسر احملتاجة.

قدَّم املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي- الذي متوله بعثة االحتاد األورويب يف تركيا- كرسيا متحركا ألحد احملتاجن- وذلك  يف 
إطار برانمج احلماية- من أجل االستفادة - منه - يف دعم املهارات احلياتية اليومية، وزايدة مشاركته يف الفعاليات االجتماعية.

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı kapsamında halka, 
Koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi ailelere de bebek 
ve yetişkin hijyen kolilerini teslim etmeye devam ediyor.

يواصل املركز اجملتمعي التابع للهال األمحرالرتكي - يف ماردين- تقدمي طرود النظافة لألطفال والكبار من األسر احملتاجة، وتقدمي االرشادات الازمة 
للجمهور - فيما يتعلق بفايروس كوروان- وذلك يف إطار برانمج الدعم الصحي والنفسي- االجتماعي.

Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Mersin Barosu, İl Müftülüğü, yerli ve farklı uyruklardan STK 
yetkililerinin katılım gösterdiği “İnsani Yardım Hassasiyetleri ve Uluslararası İnsani Yardım Çalışma-
ları” konulu seminer, Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında başlatılan “Hane İçi 
Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık” projeden faydalanmak isteyen yararlanıcıları için hane ziyaret-
leri gerçekleştirip ihtiyaç tespit çalışması yaptı.

عقد املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي -يف مدينة مرسن- ندوة حول احلساسيات املتعلقة ابملساعدات اإلنسانية ،ودراسات 
املساعدات اإلنسانية الدولية - يف إطار اليوم العاملي للمساعدات اإلنسانية- وذلك مبشاركة كل  من  نقابة احملامن -يف مارسنب-

ومفي احملافظة ،وممثلن عن منظمات اجملتمع املدين ،وجنسيات حملية وغر حملية.

نظم املركز اجملتمعي للهال األمحر الرتكي يف بورصة زايرات منزلية ، وإجراء دراسات؛ لتقييم حاجات الراغبن يف االستفادة من مشاريع االنتاج البيي الداخلي، 
واملشاريع الزراعية ومشاريع الثروة احليوانية، وذلك يف إطار مشروع تنمية مصادر الدخل.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu tarafından bu sene 9-14 Ağustos tarihleri arasında “İnsanı 
Yeniden Düşünmek” üst başlığı ile 14.’sü düzenlenen Anadolu Buluşmalarında birçok 
etkinlik gerçekleştirildi.
Güne sabah namazından sonra “Hadis Dersleri” ile başlanırken ardından teşkilat 
ve bölge toplantıları ile devam edildi. Saat 10.00’da başlayan oturumdan önce ve 
oturumların tamamlanmasının ardından saat 13.00’dan sonra yapılan oturumlar-
da Anadolu Platformuna bağlı birimler ve bölgelerden gelen iller bir araya gelerek 
çeşitli istişarelerde bulundular.
Ebeveynleri toplantılara katılan çocuklar ise kendileri için düzenlenen etkinliklere 
katılarak eğlenceli vakit geçirdiler.
Tire Kitap tarafından kurulan kitap standından kitap severler yeni kitapları edin-
menin heyecanını yaşarken, yazarlarına kitaplarını imzalatma imkânı buldular.
Yaşadığımız pandemi sürecine azami ölçüde riayet edilerek yapılan etkinlikler adeta 
bir bilgi şöleni havasında sona erdi.

 ُقدمــت يف ملتقــى األانضــول الرابــع عشــر– الــي  ينظــم هــذا العــام مــن قبــل  منصــة االانضــول- العديــد مــن الفعاليــات 
- الــذي أقيــم حتــت عنوان:«إعــادة التفكــر ابإلنســان »،  وذلــك يف الفــرتة مــا بــن )9- 14 ( مــن شــهر أغســطس 
احلــايل.  وقــد تواصلــت  اجتماعــات التشــكيات التنظيميــة، واالقليميــة فــور االنتهــاء مــن صــاة الفجــر، ودروس 
احلديــث النبــوي  الشــريف. هــذا وقــد اجتمعــت الوحــدات التابعــة ملنصــة األانضــول، والوحــدات التمثيليــة التابعــة 
حملافظــات األقاليــم جمريــة مشــاورات خمتلفــة؛ وذلــك قبــل اجللســة الــي تبــدأ يف الســاعة العاشــرة، وبعــد انتهــاء اجللســات 

الــي تبــدأ يف الســاعة الواحــدة.
أمــا األطفــال الذيــن أتيحــت هلــم فرصــة املشــاركة يف اجتمــاع آابئهــم؛ فقــد اســتمتعوا ابألنشــطة الــي مت إعدادهــا هلــم 
بشــكل حصــري. ويف أثنــاء ذلــك، اســتمتع االطفــال - حبمــاس - عــرب إمكانيــة حصوهلــم علــى كتــب جديــدة مــن 
منصــة الكتــب الــي أنشــأهتا مؤسســة )تــرا كتــاب(، والــي تتيــح هلــم -أيضــا - فرصــة توقيــع مؤلفــي الكتــب علــى الكتــب 
الــي حصلــوا عليهــا. هــذا ، وقــد انتهــت هــذه األنشــطة - الــي مت تنفيذهــا وفــق أعلــى درجــات احليطــة ومراعــاة التدابــر 

املناســبة ملــا نعيشــه يف ظــل فــروس كــوروان - يف جــو احتفــايل مبهــج.

Anadolu Buluşmalarında Sosyal ve Kültürel Etkinliklerأنشطة اجتماعية وثقافية في ملتقى األناضول
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بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği Temsilcilikleri olarak, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini 
dağıttı. 
İyilik Derneği Gönüllüleri de kamplarda yaşayan çocukları unutmadı. Suriye’de Kurban 
dağıtımı sırasında çocuklara dondurma dağıtımı yapıldı, miniklerin dondurma mutlu-
luğunu hep birlikte yaşandı.

  قام  متطوعون  - بصفتهم  ممثلون جلمعية اإلحسان  -  بتوزيع األضاحي على احملتاجن خال ) فرتة( عيد األضحى 
املبارك.  ومل ينس متطوعو) مجعية إييليك ( األطفال الذين يعيشون ابملخيمات؛ فقد متَّ  توزيع املرطبات) اآليس كرمي( 

على األطفال، وذلك  تزامناً مع  توزيع األضاحي يف سوراي .
 وهبذا  عاش  األطفال – مجيعا -  حلظات سعيدة  مع االيس  كرمي  .

İyilikder Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile 49 yetim aileye nakit ve gıda 
yardımı, 130 yetim aileye de gıda yardımında bulundu.
İyilikder Gaziantep Temsilciliği tarafından Mütercim Asım Sosyal Tesislerinde aylık rutin 
olarak yapılan dağıtımda ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda maddelerinden oluşan gıda pa-
ketleri ve nakdi yardımlar gönüllüler tarafından teslim edildi. Korona Virüs salgını dolayısıyla 
dağıtım esnasında önlemlere azami dikkat gösterildi.
Öte yandan İyilikder Gaziantep Temsilciliği ekipleri tarafından et dağıtımı da devam ediyor. 
Hayırseverler adına kurban bayramında kesilen kurban payları ihtiyaç sahibi ailelere evler-
ine kadar gidilerek teslim ediliyor.

Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa El Hüseyin ve beraberindeki heyet 5 
Ağustos Çarşamba günü Bülbülzade vakfını ziyaret etti.
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen Mustafa El Hüseyin ziyarette 
yaptığı konuşmada vakfın vicdanlı insanların buluşma yeri olduğunu belirterek; “Bu in-
sanlar Suriyeli muhacirlere sokak sokak, ev ev dolaşarak yardım yaptılar. Biz Gaziantep 
Suriye Topluluğu olarak ilk olarak sizi ziyaret etmek istedik. Çünkü her alanda Suriyeliler 
için yaptığınız çalışmalarınıza bizzat şahidiz.” dedi.

قدمت ممثلية ) اييليك  دار  (اخلرية يف  )غازي  عنتاب( ، ابلتعاون مع مؤسسة اإلغاثة األوروبية ، مساعدات نقدية وغذائية لـ 
49 أسرة من أسر االيتام ،  إضافة ملساعدات غذائية لـ 130 أسرة يتيمة.

كما ومت خال عملية التوزيع الشهرية - الي جتريها ممثلية مجعية ) اييليك  دار  (-بشكل روتيي -  يف ) غازي  عنتاب(ب مشاركة  
املؤسسات االجتماعية )مرتجم عاصم(- تسليم طرود غذائية تتكون من مواد غذائية أساسية، ومساعدات نقدية لألسر احملتاجة من 
قبل املتطوعن. فروس كوروان  وقد مت اختاذ أقصى قدر من  التدابر واإلجراءات أثناء التوزيع وذلك  بسبب فروس  كوروان .من 
انحية أخرى ، استمر توزيع اللحوم من قبل فرق مكتب الوقف اخلري يف  غازي عنتاب. و مت تسليم حصص األضاحي ابسم  

احملسنن -خال عيد األضحى املبارك - لألسر احملتاجة لتصل إىل  منازهلم.

زار رئيس اجلالية  السورية يف غازي عنتاب السيد  مصطفى احلسن مع  وفٍد  مرافق له يوم األربعاء  املوافق: 5 
أغسطس / آب مؤسسة )بلبل زادة (. وقد ذكر  مصطفى حسن خال لقائه رئيس مؤسسة )بلبل زادة(  السيد  
تورغاي الدمر - عرب كلمة القاها خال الزايرة – : “ أنَّ املؤسسة مكان لقاء لألشخاص ذوي الضمر احلي” .

جئن السورين وهم جيوبون الشوارع شارعا  شارعاً ،  والبيوت بيتا   وصرَّح: أن “هؤالء الناس قدموا مساعدات لاَّ
بيتا”.  وأضاف: بصفتنا جالية سورية يف غازي عنتاب؛  فإننا- ابدئ  ذي بدء - أردان زايرتكم؛ ألنَّنا نشهُد أنكم 

كنتم حاضرين-  أبعمالكم -  يف كل اجملاالت من أجل السورين.

 للجالية السورية في غازي عنتاب لمؤسسِة )بلبل زادة (:استمرار المساعدات من لحوم  وغذاء ومال    
ٌ

زيارة

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. 
Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek 
artıyor. İyilik Derneği olarak, bağışlarınızla dünya üzerinde milyonlarca insanın temiz suya 
ulaşabilmesi için su kuyuları açıyor, bir damla su ile binlerce insanın yüzünü güldürüyor.

يهــدد اجلفــاف، والفقــر، والنمــو الســكاين الســريع ،والتلــوث البيئــي مــوارد امليــاه العذبــة الصاحلــة للشــرب. وتتزايــد 
األوبئــة يف عاملنــا حبيــث ال يســتطيع مايــن النــاس احلصــول علــى ميــاه صحيــة. 

بصفتنــا مجعيــة خريــة، نقــوم-  مــن خــال   تربعاتكــم - بفتــح آابر ميــاه ملايــن األشــخاص حــول العــامل؛ بغيــة 
الوصــول إىل امليــاه العذبــة النظيفــة، ورســم البســمة - بقطــرة مــاء-  علــى وجــوه أالف النــاس.

تبرعات أضاحي  جمعية إييليك ) الخير(  في هذا الخير ....  توجد  حياة ! 
Bu hayırda hayat var! İyilik Derneği kurban bağışı

Et, Gıda ve Nakit Yardımlarımız Sürüyor Gaziantep Suriye Topluluğu’ndan Bülbülzade Vakfına Ziyaret
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Modern dünyamızda insani değerler ve doğal ilkeler inşa etmek ne kadar da kırılgan ve zayıftır!  
Tıpkı vahşi çıkarların ve arzuların şiddetli taşkınlıklarının önünde bir çamur duvarıymış gibi 
dayanıksız durmaktadırlar.Hala özgürlüğü ve adaleti hayal edenler belki de bu dayanıksı-
zlığı geç keşfetmişlerdir.Bunlar Hakikat Tapınağının şövalyelerinin kötü ve manasız insanlar 
karşısında, içinde dünyanın güven ve huzurunun yazılı olduğu gökten inen levhaları ve zulüm 
ordularının ilerlemesine engel olan beyaz bayraklarını hâlâ yükselttiğine inanmaktadırlar. 
Değişkenler doğal değerlerin ve sabitlerin yerini aldı ve gerçek yerini algıya dayanan yanılsa-
malara bıraktı.Bilgi ve bilim, değerli ve eğitici taşıyıcılarından ayrıldığından, genel öncelikler-
in yerini materyalizm ve içgüdülerinde boğulmuş detaylar almıştır. Dünya tepe taklak tersine 
döndü ve başı üstüne gezinmektedir. Modayı temsil eden dev sivri uçlu ayakkabı heykelleri, 
kölelerin kutsamak ve takdis etmek için akın ettiği meydanlara dikilen anıtlar oluverdiler.  
Yaşam boyunca ve yaratılışın tamamlanmasıyla birlikte akıl, kararlı, yol gösterici ve yönlendi-
rici bir öğretici, komuta eden ve en son kararı veren özellik olarak yerini almıştır. Beyin, kaf-
atasına yerleştirildi ve korunurken, işitme, görme ve geri kalan duyular ona yakın merkezlere 
yerleştirilmiştir. Böylece ondan sadece birkaç santimetre uzakta olurlar ve sinyalleri ve bilgile-
ri alması an meselesidir. Kısalığı ve süresi neredeyse yok denecek kadar azdır.
Organlar, efendilerinin ve işlerinden sorumlunun kararı olmadan eşyaların doğasını algılaya-
maz ve eylemi uygulayamazlar. Çalışma, araştırma ve karar verme merkezi, aynı zamanda 
birikmiş bilgi ve deneyimin de deposu olan beyindir.
Pek çok konu yaşamakla ve denemekle anlaşılmaz ve ancak soyut mantıkla hakkında yargıya 
varılabilir. İnsan sezgilere ulaşmak için varlığını riske atmak zorunda değildir. Zehrin öldürücü 
ve ateşin yakıcı olduğunu öğrenmek için denemeye gerek yoktur.
Aklın pozisyonundan ve otoritesinden vazgeçmesi ne kadar da kötü! İnsan hayatı ve dünyanın 
kaderi aklıyla değil de gözleri, burnu ve midesi ile düşünen insanların elinde olsun! İnsan zihni 
mi yaşlandı!? Yoksa gücü ve zenginliği, dolayısıyla yeryüzünün ve insanın hayatını kontrol 
eden kimseler mi kronik ve tedavi edilemez zararlılardan ve hastalıklardan etkilendi!? Böylece 
beyin ayakkabıya mı yerleşti!? İnsan ayakkabısıyla mı düşünmeye başladı!?
Zalimler tarihlerini unuturlar, bu yüzden parlak ayakkabılarıyla insanlığın kalıntılarını ezmek 
isterler. Gerçek çıkarların insan toplumunun kolektif zihninin belirlediği ve asla duyuları ve 
anlık doğal içgüdüleri tatmin etmekle sınırlı olmadığı gerçeğini görmezden gelirler. 
Kendisinden başka hiçbir birey, mezhep veya insan onu ilgilendirmez. Sahip olması gerek-
en çıkarların tüm insanların üstünde, insanlığın ortak çıkarları olması gerektiğini reddeder.Bu 
anlamda liberallerin,  dünya gezegeninin ötesine, göklere, güneşlere ve galaksileriyle kozmik 
uzaya uzanan çıkarları vardır.
İnsanlığın seyrini, kontrol edenler, serveti ele geçiren, hükümetlere ve milletlere hükmeden, 
insanları köleleştiren ve evrenin kaderini ve düzenini manipüle edenler aslında azınlık ahmak-
lardır. İyi insanlara gelince, onlar meçhule doğru yol alan zalimlerin arabalarının yakıtıdırlar. 
Evet, bu dünyada ölümüne, yıkılmaya ve yok olmaya doğru hızla ilerlemektedir.
Bizler bu karanlık dönemin basit yetimleriyiz. Eşyalarımızı, düşüncelerimizi, şiirlerimizi ve 
hikâyelerimizi çalan ruhtan ve hızla kaybolan ya da kırılan aldatıcı oyunlardan uzak yaşıyoruz. 
Belki de ruh, kan bataklığındaki kirlilikten uzaklaşmak ya da adaletsizlik tiyatrosuna ortak 
olmak için vücut bulmuştur.Bu yüzden sürgüne, bir adaya ya da soğuk bir zirveye, onu delilik 
ateşinden koruyarak ve her şeyi, geçmişle ve bugünle ve yeni bir günün güneşinin rüyasını 
neyin yok edebileceğinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.  Zaman umutsuzluğun ve çaresizliğin 
ritminde akar ve kara suyunu insan acısı kayasının üzerine fırlatır. 
Göğüste ve korku ormanlarında büyür ve gökyüzü yıldızlardan sıyrılan bir çölde onun ölüm 
alanı genişler. Bir rüyanın büyüsünden ve yakın zamana kadar normal, hafif ve mümkün olan 
arkadaşlardan ve zevklerden yoksun vahalarda tek başına kala kalır.
Bir giyotin uzanmış ışığa doğru boyunları bekliyor. Harap bir ahşap kulübe şiddetli fırtınalara 
dayanamaz. Asil insan olarak savunmasızlığımızın ve zayıflığımızın arkasına saklanmaktan ve 
atalarımızın efsanelerini söylemekten daha fazlasına ihtiyacımız var.  Kırılgan yapımızın ve 
dağınık oluşumlarımızın ötesine geçmemiz gerekiyor artık!..
Yenilenmiş bir zihnin mantığı ile birliğimizi elde edip haklarımızı ve insanlığımızdan kaybet-
tiklerimizi yeniden kazanabiliriz. İnsan gerçekliğimizi, ilkelerimizi ve değerlerimizin koruyu-
cusu olmak ve yardımsever irademizi ve tiranlık dalgalarını püskürtmek için yeniden yeterli 
güce sahip olmak için, kumdan yoğurduğumuz çamurla duvar inşa etmeliyiz. O zaman yıkıcı 
kasırgalara karşı zafer ve umuttan söz edebilir.

كــم هــو هــشٌّ وضعيــف بنــاُء القيــم اإلنســانية واملبــادئ الطبيعيــة يف عاملنــا احلداثــّي، كمــا لــو أنــه حائــط 
طيــّي أمــام الســيول اجلارفــة للمصــاحل والرغبــات املتوحشــة، لعّلــه االكتشــاف املتأخــر ملــن ال يــزال حيلــم 
ابحلريــة والعدالــة، ويعتقــد أبّن مثـّـة حــرّاس ملعبــد احلقيقــة مــا يزالــون يرفعــون لوائحهــم الســماويّة يف وجــه 

األشــقياء والعابثــن أبمــن العــامل وســامه، وبراايهتــم البيضــاء مينعــون تقــّدم جحافــل الظلــم.
لقــد حلّــت املتغــّرات حمــّل القيــم والثوابــت الطبيعيــة، وتنحــت احلقيقــة مفســحة اجملــال لألوهــام املضللــة، 
فمنــذ أن مّت الفصــل بــن املعــارف والعلــوم وبــن حواملهــا القيميــة والرتبويــة، واســتبدلت األولــوايت 
الكليــة ابلتفاصيــل املغرقــة يف ماديتهــا وغرائزيتهــا ابت العــامل مقلــوابً ميشــي علــى رأســه، وغــدت لألحذيــة 

الســميكة مدبّبــة احلــواف أنصــاٌب تتوســط الســاحات ويتهافــت العبيــد علــى تقديســها والتــربّك هبــا.
علــى مــدى احليــاة ومنــذ أن اكتمــل اخللــق تبــّوأ العقــل مكانــه الطبيعــي يف أعلــى هامــة اإلنســان املنتصــب 
ليكــون ســّيداً مقــّرراً ومرشــداً وموجهــاً، آمــراً وانهيــاً. لقــد اســتقّر الدمــاغ حممّيــاً يف مججمــة الــرأس فيمــا 
توضعــت أدواتــه، أي الســمع والبصــر وبقيــة احلــواس، يف مراكزهــا القريبــة منــه حبيــث ال تفصــل بينهــا 
وبينــه ســوى ســنتيمرتات قليلــة، ال يســتغرق اســتقباله إلشــاراهتا ومعلوماهتــا أكثــر مــن حلظــات يــكاد 

لقصرهــا ينعــدم الزمــن. 
ال ميكــن لــألدوات أن تــدرك طبيعــة األشــياء وأن متــارس الفعــل دون قــراٍر ســّيدها واملتصــرف أبمرهــا، إّن 
مركــز الدراســات واألحبــاث وإصــدار القــرار هــو الدمــاغ الــذي هــو أيضــاً مســتودع للمعــارف واخلــربات 
املرتاكمــة. فكثــر مــن املســائل ال حتتمــل املغامــرة والتجريــب، وميكــن احلكــم عليهــا ابملنطــق اجملــّرد، مل يعــد 

اإلنســان مضطــراً للمخاطــرة بوجــوده للوصــول إىل البدهيــات فالســّم مميــت كذلــك فــإّن النــار حمرقــة.
مــا أســوأ أن يتخّلــى العقــل عــن موقعــه وســلطته لتغــدو حيــاة اإلنســان ومصــر األرض رهنــاً مبــن يفّكــر 
بعينيــه وأنفــه ومعدتــه..،  هــل شــاخ العقــل البشــري أم إّن مــن يتحكــم ابلســلطة والثــروة وابلتــايل يف 
حيــاة األرض واإلنســان هــو الــذي هــرم وأصابتــه اآلفــات واألمــراض املزمنــة املســتعصية علــى الشــفاء 

فأصبــح ينتعــل دماغــه حبذائــه؟!   
ينســى الطغــاة اترخيهــم فيســحقون أبحذيتهــم الامعــة بقــااي آدميتهــم املتســخة، يتجاهلــون اليقــن أبّن 
املصــاحل احلقيقيــة تلــك الــي يقررهــا العقــل اجلمعــّي للمجتمــع البشــرّي وهــي ابلتأكيــد ال تقتصــر علــى 
إشــباع احلــواس والغرائــز الطبيعيــة اآلنيــة، وال ختــّص فــرداً أو طائفــة أو شــعباً دون غــره، وينكــرون أن 
املصــاحل الــي ينبغــي االنطــاق منهــا هــي مصــاحل إنســانية شــاملة ختــّص البشــر مجيعــاً، وهبــذا املعــى هــي 

ــة تتجــاوز كوكــب األرض إىل الفضــاء الكــويّن بســماواته ومشوســه وجمرّاتــه. مصــاحل كونّي
أقليــة مــن احلمقــى تســتأثر ابلثــروات وهتيمــن علــى احلكومــات  إّن مــن يتحّكــم ابملصائــر اآلن هــم 
واألوطــان، وتســتعبد النــاس وتتاعــب مبصــر الكــون ونظامــه، أّمــا الطيبــون فهــم وقــود حملــركات عرابهتــم 

الذاهبــة ابلعــامل حنــو اجملهــول. إنّــه ميضــي وخبطــى مســرعة حنــو حتفــه هــذا العــامل. 
بتنــا حنــن البســطاء أرامــل هــذه املرحلــة احلالكــة. نعيــش بعيــداً عــن الــروح الــذي فــارق أشــياءان، أفــكاران 
وقصائــدان وحكاايتنــا، ولعبنــا املخادعــة الــي ســرعان مــا ختبــو أو تنكســر. لعلــه، الــروح، آل علــى كينونتــه 
االبتعــاد عــن التلــوث يف مســتنقع الــدّم أو أن يكــون شــريكاً يف مســرح اإلمث، فآثــر النــأي إىل منفــى، 
جزيــرة مــا أو قّمــة ابردة، تعصمــه مــن محــى اجلنــون والعبــث بــكّل شــيء، ابملاضــي واحلاضــر ومبــا ميكــن 

أن يبــّدد احللــم بشــمس يــوم جديــد. 
الوقــت يســيل علــى إيقــاع اليــأس والعجــز، ويرمــي مــاءه األســود فــوق صخــرة الوجــع اإلنســايّن، تنمــو 
يف الصــدر وتكــرب أدغــال اخلــوف، تتســع رقعــة املــوت يف صحــراء جتــّردت مساواهتــا مــن النجــوم ومــن 
ســحر احللــم، وخلــت واحاهتــا مــن األصدقــاء ومــن ُمتــٍع كانــت إىل وقــت قريــب عاديــة خفيفــة وممكنــة.
مثـّـة مقصلــة تنتظــر األعنــاق املمــدودة حنــو الضــوء. ال ميكــن لكــوخ خشــيّب متــداع أن يصمــد يف مواجهــة 
العواصــف العاتيــة، حنتــاج أكثــر مــن جمــّرد التمــرتس خلــف هشاشــتنا وضعفنــا اإلنســايّن النبيــل، والتغــّي 

مبجــد األســاف، حنتــاج أن نتجــاوز بنيتنــا الرمليّــة وتشــكياتنا املتــذررة املبعثــرة.
ميكــن لنــا مبنطــق العقــل املتجــّدد أن حنقــق وحدتنــا وأن نســتعيد حقوقنــا ومــا فقــدان مــن آدميتنــا، أن 
نكــون حرّاســاً حلقيقتنــا اإلنســانية وملبادئنــا وقيمنــا، وميكــن إلرادتنــا اخلــّرة أن تشــكل ماطــاً نســتطيع بــه 
أن نعجــن الرمــل لنبــي جــدارا ميلــك مــن الصابــة والقــوة مــا يكفــي لصــّد أمــواج الطغيــان، واالنتصــار 

علــى األعاصــر املدّمــرة. حينــذاك فقــط ميكننــا احلديــث عــن األمــل. 

Gerçeğin ve Değerlerin Muhafızları Var mı?
هل ثّمة حراس للحقيقة والقيْم
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Ali Muhammed Şerif   

Kültür Bölüm Başkanı 

علي محّمد شريف
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شاعرة وكاتبة سورية

ابتسام الصمادي 

أمومة الرواية

محمد سليمان زادة

ً
كان رجال مختلفا

كاتب وصحفي سوري

ستمضني أيتها الغالية
وستلتقني الكثري من القلوب

يف طريقِك
البيضاء منها

والشفافة منها
والوفية والرقيقة

والقاسية منها يف بعض األحيان
لكن شيئاً ما سيهمس فيِك دومًا

أن قلبه كان خمتلفًا
--- 

ستصافحني الكثري من األيدي
الدافئة منها

والناعمة منها
والواثقة والقوية

والباردة منها يف بعض األحيان
لكن شيئاً ما سريبت على كتفِك

أن يده كانت خمتلفة
---

وستستمعني للكثري من الكالم
اجلميل منه

واملديح منه واملبالغ
والعذب والفريد واجلذاب

واملكرر منه أحيااًن
لكن أحداً ما سيهمس يف أذنيِك

أن كالمه كان خمتلفًا
---

وستلتقطني الكثري من الصور
يف املناسبات واألعياد

ويف عشرات الوضعيات
سيظهر خلفك أانس فرحون

منهم من يرقص
ومنهم من يعانق إحداهن

ومنهم من يقطع احللوى وعيناه عليِك
ومنهم من يشري إىل مقعدِك
ومنهم من يتجاهلِك مقهورًا

لكنِك دائماً ستشعرين
أبن الصورة انقصة

وأبنه كان خمتلفًا
---

ستمضني
كما مضت األايم من قبلِك

وستستمعني لألغاين ذاهتا
احلزينة منها

واملفرحة منها
واألغاين اليت تدعو للرقص

لكنِك ستظلني جالسة
ألن األغاين ذاهتا كانت

يوماً ما خمتلفة
---

ستمضني
كما مضت كل اللحظات

السعيدة منها
والقاسية منها

واليت محلت كثافة كل العمر
وخالصته يف نظرة
وستقولني لنفسِك

كان خمتلفاً يف كل نظراته
----

ستمضني كما مضى كل شيء مجيل
وستمارسني حياتِك من دونه

الرايضة الصباحية
والقهوة يف السرير

ومراودة دور السينما كل يوم مجعة
وأحياانً ستلقني نظرة سريعة
على املقعد الفارغ جبانبِك

ستدهشك النهاايت يف األفالم
الرومانسية منها

واحلزينة منها
واألسطورية واخلرافية

لكنِك دائماً ستغادرين
بدمعة

وروحِك تؤكد لِك أكثر
أنه كان خمتلفًا

حىت وهو يضع النهاايت.

أعرتف وأان بكامل أموميت  
من طبعها وبدئها انتبهت الرواية إىل أدّق التفاصيل، متاماً كأمومة األنثى اليت 
بيتها. هكذا اجتهت الرواية حنو األمومة املفقودة  هتتم ابلشاردة والواردة يف 
ليس يف الساحة الثقافية وحسب، إمنا يف الكون كله. فال جند كاتباً ابجململ إال 
وابتدأ ابلشعر، أو ابألحرى متّن أن يكون شاعرًا، ولكن عندما مل يفز بذلك 

غرّي اجتاهه. 
لكّن  اإلهلام،  طبع  إىل  ماّسه  حباجة  ليست  أيٍد  تطّرزه  دؤوب  نسيج  الرواية 
الشاعر يكتب بروحه ودمه، فال يعطيك من العطر إالّ خالصته املقطرة اليت 
أتخذ وقتها ابلفوح والبوح، لتحفظ كل ما حوهلا من الزمان واألمان واملكان. 
لذلك بقيت املالحم واألعمال العظيمة، وبقيت معها امليثولوجيا اليت عملت 
كجزء ال يتجزأ من مادة الشعر اخلام الذي يسبق زمنه، ويتطور أبسرع مما 
تتحّمله الذائقة املتواضعة، ليبقى الشعر يف عٍل ال يصله من املتلقي إاّل من 
يشاهبه، ما جعل البعض ينفّضون عنه ويذهبون إىل الرواية اليت أتخذ بيدهم 
إليها، وهذا ما تُغبط عليه الرواية ألهنا مل تتعال على متلقيها ومل هتبط دونه. 

قلعتها عندما  الشعرية وكسرت راتج  الساحة  انفلتت  الرصيف اآلخر  على 
تطّرف  وبعضهم  دخلها  من  فدخلها  العامة،  السياحة  على  نفسها  فتحت 
إىل احلّد الذي قاد اىل نقيضه... بدل أن يطلقوا شعبيتهم وينجزوا عملهم 
اإلبداعي مبا يتساوق مع اخلاصة والعامة وروح الشعر الطيبة. فحجر الروح 
هذا، وأعين الشعر، ال يقدح يف نفس املتلقي إاّل عندما يالمس وجعه وفرحه. 
وعظيمة  متسيدة  روح  به  أتيت  أن  شرط  اإلبداع  سيد  الشعر  يبقى  هنا  من 
األانة والفطرة. لكن الزمن خبيل بطبعه يف هذا اجملال ورمبا كرمي يف اجملاالت 
األخرى خاصة الرواية اليت قُيض هلا بوابتان فاغراتن على مصراعيهما، األوىل 
بوابة احلياة والتفاصيل الصغرية والثانية بوابة التحول السريع اىل املرئي وأعين 

الدراما. 
الروائية.  املرأة  جناح  وهي  أال  املقام  هذا  نقطة يف  تسجيل  من  بد  ال  أخرياً 
فالرواية تغلب عليها اجلينات املؤنثة اليت تقف جباللة عطائها ككل األمهات، 
بينما تتساوى وتتكامل يف الشعر األنوثة والذكورة متاماً كالنبت األخضر الذي 
أو  املفاضالت  متاهة  يف  أقع  أال  أرجو  ويتكاثر.  ينمو  لغريه كي  حيتاج  ال 
الطيور  حزب  إىل  أنتمي  أبنين  براءيت  بكامل  وأان  أعرتف  أنين  مع  التحّزب 

ومعجبة جداً جباللة األرض اليت منها جبلنا، وإىل موادها اخلام نعود.
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ارتفعت مياه النهر حّى المســت جســم اجلســر، كان هذا حديث الناس، وكان البّد - واحلالة 
هــذه - مــن النزهــة التفقديـّـة املعتــادة، لاطــاع علــى جــربوت الفــرات وصلفــه وغضبــه الربيعــّي، 

البــّد مــن املشــوار عصــراً علــى اجلســر الــذي تطاولــت عليــه امليــاه حــى غمــرت ظهــره كامــا!!!!
---------

أن نبصــر النهــر منتفخــاّ حــى التخمــة فهــذا أمــر ممتــع، ولعــل األشــهى واألمتــع أن نــديّل أقدامنــا أو 
أكّفنــا مــن خــال فتحــات ســور رصيــف اجلســر، لنعبــث ابملــاء، فنأخــذ بصمــة الفــرات الســنويّة 
ونرشــها علــى أجســادان الغضــة، وحنتفــظ هبــا ذكــرى عزيــزة حــى العــام القــادم، أو الفيضــان القــادم.

----------
كانــت امليــاه عكــرة، موحلــة، ومثــة هديــر داخلــّي خفــّي يذكــران أبفــام الرعــب يف ســينما فــؤاد، 
وكان النهر أشــبه بكائن خرايّف ضاق جبغرافّية جســده، فراح ميّزق جلده وخيرتق حدود حجمه، 

ويهــّدد ابلويــل مــا حولــه، ومــن حولــه.
-----------

حــل الظــام ومــا زلنــا منشــي علــى املــاء املتســلل إىل ظهــر اجلســر وال يــود أحــد أن يفكــر جمــرد 
تفكــر ابملغــادرة.

البعــض منــا كان حافيــاً بعــد أن ســرق النهــر صندلــه، والبعــض اآلخــر يرفــع ثوبــه حــى يبــدو طــرف 
ســرواله الداخلــي فــوق الركبــة، وكان ســباق اجلــري فــوق املــاء مــن أمتــع األلعــاب لدينــا وعندمــا 
حــان موعــده، اصطففنــا حنــن األطفــال عنــد بدايــة اجلســر الشــمالية ننتظــر اإلشــارة لانطــاق 

والركــض إىل اجلهــة اجلنوبيــة منــه.
بــدأ الســباق ســريعاً علــى ظهــر اجلســر املغمــور ابمليــاه، ولكــن ســرعان مــا بــدأ بعــض األطفــال 
ابالنســحاب مــا بــن متعثــر ومتعــب ومــدّع البحــث عــن حــذاء مفقــود حينــا ولطرطشــة املــاء حــى 

العينــن حينــا آخــر.
وهكــذا وبــن توقــف واســتمرار وصــل اثنــان فقــط إىل هنايــة الســباق فائزيــن ابلتصفيــق وصيحــات 

اإلعجــاب وهلهولــة صاخبــة مــن النســوة احلاضــرات املتابعــات لنــا.
مل أكــن أحــد الفائزيــن مــع األســف ألين توقفــت مبنتصــف اجلســر أللتقــط أنفاســي وحبجــة البحــث 

عــن فــردة حذائــي الضائعــة أصــا.
---------

كان فرحنــا مســتمراً هبــذا املهرجــان النهــري البديــع عندمــا أعلــن الكبــار انتهــاء الــزايرة فقمنــا 
بلملمــة حاجاتنــا ضاحــكاً بعضنــا مــن بعــض، وعــدان أدراجنــا صــوب املدينــة، وكنــت بفــردة احلــذاء 
الوحيــدة أســر قــرب أهلــي متثاقــا وقــد بلــغ يب اجلــوع والتعــب مبلغــاً كبــراً، وأان أصغــي لذلــك 
احلديــث الــذي يــدور حــويل عــن تلــك الصــور اجلميلــة الــي انطبعــت يف نفوســنا وذاكرتنــا هلــذا 

الســّيد احملــرتم، هلــذا الفــرات اهلائــج يف موســم الفيضــان.!
-----------

كان اجلســر العتيــق جســراً وحيــداً ملدينــة فريــدة يف هدوئهــا وبســاطتها، وحضنهــا الرحيــب الــذي 
يضــم اجلميــع بــا عقــد املدنيّــة املعتــادة.

وكانــت الرقــة مدينــة كالعصافــر، تنــام مســاء وتصحــو فجــراً، وتــرّدد كالفراشــة أمجــل أغنيــات 
احلــب، وتستنشــق عبــر زهــر العنقــود والزيزفــون.

مدينة صغرة كالبابل ال تعرف إال ماء الفرات عطراً ونشيداً وحياة.
كانت بستااَنً للبساطة، وحقًا للرباءة، وحديقًة للهمس اجلميل.

------------
فلماذا تكالبت عليها كّل أحقاد األرض؟!

ملاذا قصفوا وجهها الربيء، الذي ختدشه نسمة، بصواريخ متعددة اجلنسّية واألحقاد؟!
فســحقاً هلــذه الكــرة األرضيــة، وســحقاً خلطــوط الطــول املعوّجــة فيهــا، وخطــوط العــرّض...!، 

ســحقاً وســحقاً لكــرٍة ال خــّط مســتقيماً فيهــا وال وجــدان ...!

عصام حقي

ة العتيق والفيضان
ّ

جسر الرق

شاعر وكاتب سوري

حنــُن مغــروزون يف مســتنقع، مشــينا إليــه مســحورين خبطــى وادعــة وبعيــون مفتوحــة، أغلبنــا مــا زال خيــوض فيــه وال 
يشــعر، وكثــرون ال يريــدون اكتشــافه، أو فقــأ فقاعــات تفاعاتــه النتنــة.

ولكــن هــذا ال يعــي أبــداً أنــه غــر موجــود، أمهلنــاُه وتغاضينــا عّمــا ال ميّســنا حــى اّتســع وعّفــَن حيواتنــا، امتّصنــا 
بنعومــة أفعــى، فمنحنــا رائحتــه وماحمــه القميئــة، حفــرانه بغبــاٍء ملشــاريع معاديــة، مث وّجهنــا لــه كل مكتنفاتنــا العفنــة 
يف بعــض أطرافــه عميقــاً، وحنــُن مرميــون كجثــٍث مدفونــة بــه علــى وجــه الســرعة، بعضنــا مــا زالــت أطرافــه انتئــة مل 

يتســنَّ ملقــاويل الدفــِن إمتــام املــواراة.
املســتنقع عــارم ابلقصــب والثعابــُن تزحــُف وتتمــرّا مــع القصــب بشــموس ال تدفــئ، خملوقــات بغيضــة مــن أمســاك 
الــزاّبل والثعابــن وشــراغيف انتئــة بذيلهــا تعيــش يف الوحــل وتتغــذى علــى القــذارة، كعهدهــا املنصــرم يف أزمنــة 

الديكتاتــورايت الــي ترتعــش يف خريفهــا املكتمــل.
يفاِجئــوك بعناقهــم املزيّــف وضحكاهتــم الصفــراء املتدليّــة مــن زوااي شــفاههم الرخــوة، كتّــاٌب مغــرورون، مدونــون 
يتجولــون يف كل  ملتحــون  ســرّاق  ومتســولون  يســاريون،  شــذوذ  ومرّوجــو  ثقافيــون  وحمــررون  ابلــذات  مهوســون 

بــا مناســبة. املناســبات، وأحيــاان 
متورطــون يف السياســة والفنــون واألدب والنقــاابت والعمــل املــدين والتعليــم والرايضــة واملواخــر والدعــارة وترتيــب 
زواجــات املتعــة واملســيار الشــرعي، يتصيــدون ظهــور ابرقــة مصيبــة أو تنّســموا عفونــة ذي مــال وســطوة، هــؤالء مــن 
فصيلــة شــجرات الشــيطان الــي تنمــو يف أغلــب األحيــان بــا كثــر رعايــة لتنمــو وتتشــعب حتــت أقدامنــا بشــكل 

خميــف.
خّصــر بعقــٍد الفتــة لكنــُه أجــوف. بعضكــم ليــس لديــه فكــرة واضحــة 

ُ
القصــب يظهــر قــوايً مغــروراً جبســده الصقيــل امل

عّمــا أكتــب عنــه واختربتــه لكــوين فّاحــاً أواًل، وألين أخضعــت روحــي وعقلــي ملمارســة التأّمــل والتفكــر ابلتفاصيــل 
الــي قــد تواجهــي أو تفعــل مبجــّرد الشــروع بعمــل مــا، وعلــى صعيــد القصــب تعرضــت مؤخــراً لتجربــة مؤثـّـرة وعميقــة 
حــن وقعــت مــع البلديّــة عقــد حيــازة حديقــة شــخصية، وقدمــوا يل قبــل ذلــك شــروط احليــازة والنظــام الداخلــي 
للحدائــق، كــي ألتــزم هبــا ممــا جُيّنبــي املخالفــات، ومــن ضمــن الشــروط الــي اعتربهتــا مضحكــة يف حينهــا، أنــه مينــع 
أن يطــول القصــب - البامبــو - أكثــر مــن مرتيــن وكان املانــع مــن وجهــة نظرهــم كــي ال حيجــب اإلطالــة عّمــن هــم 

حميطــن بــك، ومــن ســوء حظّــي وجــدت بقعــة مــن القصــب كان قــد زرعهــا مالــك احلديقــة الســابق.
يف الفــرتات الاحقــة قصصــت مــا كان متعاليــاً منهــا مث أتعبــي ممــا اضطــرين الجتثاثــه ورّش امللــح فــوق بقــاايه، 
وتغطيتــه حبصــر باســتيكي كتيــم أســود حيجــب الضــوء وأي فرصــة منــو لــه وثّقلــت الغطــاء بقطــع مــن األحجــار 
والبــاط وحاولــت الســيطرة علــى منــوه، ولكــن عبثــاً ألين اكتشــفت متــدد جــذوره ونبوغــه مــن أماكــن بعيــدة متجــاوزاً 

حمــاوالت خنــق منــوه، وُمفِســداً أي زراعــة حُميطــة بــه.
يف احملاولــة اجلذريــة للقضــاء عليــه اضطــررت ابلقزمــة واملــّر، حلفــر بقعــة األرض الــي ينبــت هبــا عميقــاً واقتاعــه مــن 

اجلــذور ألكتشــف كتــل جــذوره املخيفــة واملتعّفنــة واملتفّرعــة بشــكل مذهــل واملتحّفــزة للتمــدد.
ما وجدت حّاً ســوى نبش األرض دون أن أترك أي أثر لعقدة جذور واحدة ألهنا ســتكون بؤرة انتشــار جديدة 

مبجرد حصوهلا على مهلة بســيطة وبعض الرطوبة.
غربلــت الرتبــة واخرجــت عقــد اجلــذور وتركتهــا تتعــرض للشــمس يف بقعــة عاريــة حــى جتــف وتفقــد أيــة فرصــة للنمــو 

جمــدداً مث مجعتهــا بوعــاء وأحرقــت اجلــذور، وعزقــت االرض جمــدداً الســتثمرها بزراعــة مفيــدة.
مث وجــدُت خــال أتملــي يف التجربــة مــا هــو أســوأ مــن القصــب والديــدان واألفاعــي والعظــاءات الــي تتجــّول دون 
خــوف مــن عوائــق انزالقهــا بنعومــة، وجــدت البــؤر الدوليــة الصلبــة أخطــر بكثــر مــن إبليــس حــن تتــوىل بوقاحــة 

وســادية زراعــة القصــب ومتــّددِه، وتنافــُح عــن حقــوق األفاعــي.

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

المستنقع
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ولــد الفنــان توفيــق طــارق يف دمشــق عــام 1875 ألب تركــي 
وأم ســورية، ودرس العلــوم العســكرية يف اســطنبول. متيــز توفيــق 
يف الفنــون فأرســلته والدتــه لدراســتها يف كليــة الفنــون اجلميلــة يف 
ابريــس، مث درس يف مدرســة للطبوغرافيــا ليمكــث ســت ســنوات 

يف فرنســا. 
بدايــة  وأســس يف  ســوراي  املهندســني يف  نقيــب  منصــب  شــغل 
الثالثينــات انداي للفنــون علــم فيــه الرســم والعمــارة. تتلمــذ علــى 
يديــه عــدد مــن الفنانــني مثــل زهــري الصبــان وخالــد العســلي وأنــور 

أرانؤوط. 
وقــد قــام بتخطيــط شــارع النصــر )أمجــل شــوارع دمشــق( اضافــة 
اىل عمــارة مبــن وزارة الســياحة كمــا صمــم شــعار جامعــة دمشــق الــيت متثــل )املشــكاة(. مــن أشــهر 
لوحاتــه )معركــة حطــني(، وهــي األمجــل حبســب معظــم آراء انقــدي ومتذوقــي أعمــال الفنــان توفيــق 
طــارق التشــكيلية، حيــث هنــج فيهــا مناهــج وأســاليب الفنانــني الفرنســيني الذيــن صــوروا انتصــارات 
انبليــون، كمــا عمــد إىل نســخ العديــد مــن اللوحــات العامليــة كمثــل لوحــة )اخلليفــة أبــو عبــد هللا 

الصغــري( ولوحــة )جملــس اخلليفــة املأمــون( املليئتــني ابلزخــارف االســالمية. 
ميكــن تصنيــف أعمالــه علــى أهنــا اتباعيــة هنضويــة واقعيــة جتســد مــا حييــط ابلفنــان مــن أشــكال وألــوان 
وضــوء بذاتيــة فريــدة. أقبــل طــارق توفيــق علــى األســلوب االنطباعــي بعدمــا كان رافضــا لــه حيــث 
أعجــب هبــذه املدرســة وتعبريهــا الســريع، ورســم عــددًا قليــال مــن اللوحــات االنطباعيــة يف أايمــه 

األخــرية. 
تــويف طــارق يف بــريوت عــام 1940 مث نقــل اىل دمشــق ليدفــن يف قــر رخامــي صممــه لنفســه كــي 
يضــم رفاتــه بعــد مماتــه. قامــت احلكومــة الســورية عــام 1961 إبنشــاء متحــف يضــم مــا أمكــن مجعــه 
مــن لوحــات الفنــان التشــكيلي وآاثره. مــا يــزال عديــد مــن لوحاتــه مقتنــاة لــدى كثــري مــن العائــالت 

يف ســوراي ولبنــان وفلســطني واألردن وفرنســا.
====================

املراجع: 
موقع دمشق-2011-عبد العزيز علوان 

صحيفة فنون اخلليج 
موسوعة أعالم الرسم -الدكتورة ليلى فياض

املوسوعة العربية -عفيف هبنسي

ي
م الثقاف

س
الق تــويف خمتــاُر الضيعــة بعــد تعرضــه حلــادث أليــم، فقــد انزلــق مــن فــوق قبــة احلمــام العــام أثنــاء ممارســته هلوايتــه 

األثــرة: التلصــُص علــى النســاء العــرااي يلُفهــن الضبــاب هبالــة تثــرُه. 
الصيب الصغر الذي رآه ممدداً منقوعاً بدمه، أسرع ينشُر اخلرب. 

قالت زوجة املختار يف حماولة منها لتربير تواجِده يف تلك الناحية من احلمام:
»كان يطمئــن علــى راحــة رعــاايه«. وابرتبــاك حزيــن شــرحت: األمــر يتعلــق بقلــة امليــاه، وعليــه   -

لتأكــد.« ا
لكن.. عبثاً فاألسرار كما يعرُف اجلميع هي األسرع انتقااًل. 

يف النعــوة الرمسيــة أمســوه فقيــداً وشــهيداً، ويف ســرداق الَعــزاء تنافــس املفوهــون علــى ذكــر مناقبــه: خلــوق.. 
مهــذب ..عفيــف.. يراعــي حرمــَة النــاس.. ويتفــاىن يف تلبيــة مطالبهــم، وألقــى الشــعراء أبيــااتً تتقطــع هلــا نيــاُط 

القلــب تذكــُر مآثــَره.
انتهت أايُم احِلداد. أربعون يوماً وليلة. 

خلعــت النســاُء الســواد الــذي جللهــن، واجتمــع وجهــاء الضيعــة الختيــار خلــٍف للمختــار، فالفقيــد -أصلحــه 
هللا وأراحــه يف قــربه-مل يكــن يتوقــْع موتَــه املفاجــئ، ومل يســمي بعــده وريثــاً ملقامــه، أمــا ابنــه فمــازال رضيعــاً، 

ولــن هتابــه الضيعــة فيمــا لــو ابشــر مهــام املخــرتة. 
امتــدت النقاشــات أايمــاً بطوهلــا. كانــت مهمــة صعبــة. الفاحــون البســطاء مشــغولون بزراعــة األرض، أمــا 

كبــار الســن منهــم فمرضــى إىل درجــٍة تعوُقهــم عــن إبــداء رأي ســديد. 
يف النهايــة مل جيــدوا حــًا وال متطوعــاً مــا جعلهــم ميــددون ليــايل العــزاء، متحســرين يف جمالســهم علــى أايمهــم 
املاضيــة حــن كان هلــم خمتــاراً يؤهــل ويســهل، ومضافــة يقصدهــا الضيــوف مــن كل حــدب وصــوب، أمــا 
اآلن فمــا عــاد ُيســمع يف الليــايل الطويلــة صــوُت املهبــاج، ومل تعــد تفــوُح رائحــُة القهــوة، ومل يعــد ينقــل اهلــواُء 

ضحــكاِت املتســامرين.  
صــارت ضيعــة يتيمــة دون مفاخــر، وبــا خمتــار، وهــذا مــا جعــل النســاء -قاتلهــن هللا-يقرتحــن أن تتــوىل 

واحــدٌة منهــن –مؤقتًا-املنصــَب الشــاغر. حــى يكــرُب الرضيــُع، أو يقضــي هللاُ أمــراً كان مفعــواًل. 
لكــن أّم محــزة -وهــي صاحبــة االقرتاح-انلــت نصيبهــا مــن الصفعــات، فأبــو محــزة مل يســتطع الســكوَت عــن 

ترهاهتــا، وهددهــا إن فكــرت جمــرد تفكــر هبكــذا قصــة، فســتنام ليَلتهــا يف دار أهلهــا.
يقــاُل إن ميــَن الطــاق أخــاف حــواء األوىل حــى وهــي تعــرف أبن ال بديــل هلــا علــى وجــه األرض، ولــن 

تكــوَن أم محــزة اســتثناًء. 
خافت. 

أقفلــت فَمهــا، وضمــدت ُجــرح شــفتها املصابــة، وربطــت رأَســها غــر املشــجوج بشــدة خوفــاً مــن أن تتســرَب 
الفكــرُة منــه ليــًا، ويقــع ميــُن الطــاق وإن عــن غــر قصــد.
»أي شيطان رجيم هيأ يل هذا احلل.. امرأة خمتارة.!« 

راحت تتمتم بينها وبن نفِسها، فيما كانت تنشُر حبوَب القمِح على السطِح لتجف.
قاربْت كروُم التن والعنب على النضوج، وأعياُد احَلصاد لن تكون مبهجًة با خمتار. 

اقــرتح هبلــول الضيعــة -ورمبــا كان ميــزح-أبن يصنعــوا متثــااًل للمختــار ينــوب عنــه يف األايم القادمــة. استحســن 
رجــال الضيعــة اقرتاحــه مبــن فيهــم أبــو محــزة. 

استقدموا من املدينة حنااتً اشتهر صيُته وذاع. 
يشاع عن متاثيله أبهنا تكاد أن تكون نسخة طبق األصل، وال ينقُصها يف بعض األحيان إال أن تنطق. 

با تلكؤ بدأ الفنان الشهر عمَله. قبَع داخل غرفة كبرة با نوافْذ، ومل َيسمح ألحد ابلدخول إليه.
نســاء الضيعــة دأبــن علــى إرســال البيــض واجلــنب، ومــا خيبزنــه يف تنانرهــن كل صبــاح، أمــا الرجــال، فيمــرون 
مســاء يقضــون وقتهــم يف التحــدث إليــه ومســامرته. ينقلــون لــه أوصــاف املختــار؛ شــارابه .. شــعرُه األبيــض.. 

وهيبتُــه.. شــرواله.. وحزاُمــه العريــض. 
ابلطبع مل خيربه أحٌد عانية حبادثة الســقوط من فوق ســطح احلمام، وال بســوطه الاســع كلما اثر غاضباً، 

وال ابســتيائه الســنوي علــى نصــف مــا تنتجــه أراضيهــم، لكنــه عــَرف التفاصيــَل مهســاً مــن أفــواه اجلميــع. 
انقضى صيٌف، وصار التمثاُل جاهزاً. 

مــن أجــل املناســبة اُشــعلت النــار يف الســاحة، وُذحبــت اخلرفــان، وتكلــف أبــو محــزة الــذي ميلــك تركتــوراً بنقــل 
التمثــال إىل حيــث اجتمــع أهــُل الضيعــة كبــاراً وصغــاراً ينتظــرون بفضــول أن يســحَب الفنــاُن القمــاش عــن 

متثالــه.
فرتٌة من الصمت أعقبت ظهور املختار. 

كأنه مل يسقط. 
كأنه مل ميت. 

ومــا أن هتــف هبلــول الضيعــة: »طولــت الغيبــة اي خمتــار« حــى لــّوح التمثــال بســوطه، وتســاءل بصــوت هــادر: 
مــن الــذي ســولت لــه نفســه ليأخــذ مــكاين؟

حينها قفزت أم محزة من فوق كرسيها، وولت هاربة، فيما بدأ اجلميع يصفقون.. ويصفقون.. ويصفقون.
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أاثرت أزمــة كــوروان رؤى مبهجــة، قــد يراهــا البعــض منــا ومهــا، لكــن  ميكــن 
القــول بصــوت عــال أهنــا مثلــت املشــهد األكثــر عدالــة بــن البشــر يف عــامل 
يفتقد إىل املســاواة، عامل ســرقه الزمن يف أتســيس دميقراطية على مقاســات 
الليرباليــة الغربيــة، عــامل ماتــت فيــه الضمائــر قبــل أن تؤمــن ابلقيــم األخاقيــة، 
إهنــا حقيقــة جيــب أن تتــم مواجهتهــا بطريقــة أكثــر متايــزًا، ومــن هنــا أتخــذان 
املناقشــة املعياريــة والتجريبيــة إىل افــرتاض أن لعبــة الدميقراطيــة كنهــج واحــد 
يناســب اجلميــع أصبحــت لعبــة مت اســتهاكها بشــكل مفــرط - بغــض 
النظــر عــن حجــم هــوس الشــعوب هبــا- وابلتــايل فإننــا اليــوم أمــام حتميــة 
إعــادة النظــر يف مســألة مــا إذا كانــت مرحلــة مــا بعــد كــوروان متثــل الوجــه 
اآلخــر للدميقراطيــة، الــي ميكــن هلــا أن تفــي بــكل الوعــود الطوابويــة للحريــة 
واملســاواة املفقودة على أرض الواقع، خاصة يف أواســط اجملتمعات اهلشــة.

الفعلــي  التفكــر  علــى  اليــوم  البشــرية  التاجــي  الفــروس  أجــرب  لقــد  إذن 
يف خــوض جتربــة الدميقراطيــة االفرتاضيــة ليــس مــن أجــل أتمــن مبــادئ 
الدميقراطيــة حبــد ذاهتــا، وإمنــا مــن أجــل ضمــان اســتمرارية اجلنــس البشــري 
خــال هــذه األزمــة، واالندمــاج حــى ال يفقــد أعمالــه، وحماولــة تكييــف 
اسرتاتيجياته يف كل جمال مع بيئة ما بعد األزمة، من جهة احلصول على 
أكــرب قــدر مــن احلريــة واملســاواة، وابلتــايل هنــاك فرضيتــان ميكــن االعتمــاد 
عليهمــا يف هــذا التحليــل ومهــا: فرضيــة التخفيــف مــن عــدم املســاواة الناجتــة 
عــن إدارة األزمــة البيولوجيــة، واملســؤولية االجتماعيــة املرتتبــة ســواء علــى 
الــدول يف ضمــان اســتجابة مثلــى لكبــح  الشــركات، أو املنظمــات، أو 
تفشــي فــروس كــوروان، مث فرضيــة زايدة التأهــب العاملــي إلدارة األزمــات 

املســتقبلية بشــكل أكثــر دميقراطيــة.

مســرحية  إال  هــو  مــا  العــامل  هــذا  حيــدث يف  مــا  املســرحية،  انتهــت 
فاشــلة، املخــرج كاذب، املنتــج جشــع، املصــور أعمــى، واملمثلــون ال 
جييــدون ســوى االحننــاء، واجلمهــور يصفــق علــى ليــاه، أمــا املؤلــف 
فهــو مؤلــف يــرى مــن زاويتــه اخلاصــة مــن يدفــع أكثــر للروايــة يضــع 
النهايــة والبدايــة، واألحــداث تكتــب كمــا تــروق للحــكام، واحلــكام 
حيكمهــم حــكام، والــكل يبحــث عــن الرئيــس وكل رئيــس مــرؤوس، 
أمــا النقــاد فهــم كل اجلماهــر الغفــرة، ملــاذا ينتقــدون ال يعلمــون؟؟!!، 
هــل جيلســون امــام العــرض صامتــون، ويقــال عنهــم ال يفهمــون؟؟، 
أمــا العــروض التافهــة فليــس هنــاك نقــاد، الــكل يهــز برأســه ابلرضــا، 
وخلــف الكواليــس كل العيــون ترتصــد، مــن أشــاح بوجهــه أو غمــز 
بعينــه أو قلــب شــفته، عنــد املغــادرة يغربلــون، واألهــل يف حــرة ملــاذا 
نعلــم أوالدان النزاهــة واملــروءة واحلقائــق واملــروءة وحــب الوطــن والتفــاين 
وتقديــس الشــهامة، وعنــد العــرض كل مــا تعلمــوه مقلــوب، الكــذب 
ملــح احليــاة واخليانــة مــن املراجــل، والقــوة يف النذالــة والــرايء، واألبلــه 
الفقــراء،  قــوت  أكلــت  والعدالــة  للرعــاع،  والفــوز  األمــم،  يقــود  مــن 
فوضــى يف كل األرجــاء، يف عقولنــا وعيوننــا وقلوبنــا، كل مــا تعلمنــاه 
هبــاء، ليــس هنــاك قانــون، القانــون الســائد الكــذب والــرايء، واحلضــارة 
علــى كاهبــم، حضارهتــم يف  ليحافظــوا  شــعوابً  يقتلــون  وهــم كبــر، 
تصنيــع األســلحة وجتنيــد الضعفــاء لســفك دمــاء األبــرايء، تشــتيت 

وطاملــا أننــا نبــدأ عقــًدا جديــًدا مــدرًكا متاًمــا هلشاشــتنا أمــام تفشــي الفــروس 
التاجــي، فإننــا  نســلم  إبمكانيــة  دمقرطــة الوســائط الرقميــة كنهــج  معياريــي 
أو إجبــاري  لــرأب الصــدع احلاصــل يف فهــم احلــرايت واملســاواة، إذ يعضــد 
هــذا الطــرح نقــاد املنحــى االســتبدادي يف السياســة العامليــة اآلخــذ يف االرتفــاع 
الدميقراطيــة  منحــى  يف  تراجعــاً  نشــهد  أننــا  طاملــا   19-covid لـــ  نتيجــة 
للدميقراطيــة  جديــدة  فكريــة  ديناميكيــة  تفعيــل  إىل  يــؤدي  ممــا  التمثيليــة، 
احلاليــة، أو إصاحهــا، ومــن زاويــة أخــرى فــإن رقمنــة االتصــاالت يف ظــل 
أزمــة كــوروان- ميكــن اجلــزم أهنــا بلغــت النضــج-  قــد عــززت جمموعــة مــن 
التوقعــات العاليــة عــن الدميقراطيــة، وفــرض منــاذج جديــدة للقواعــد الدميقراطيــة 
- املســاءلة الدميقراطيــة ملعاقبــة القــادة السياســين علــى أخطائهــم- قــد تصبــح 
مبثابــة أدوات غــر مســبوقة للتمكــن، والتواصــل الــذايت عــرب شــبكة اإلنرتنــت، 
علــى أســاس إعــادة توزيــع الســلطة وإعــادة الصاحيــات بشــكل عــادل، قــد 
يكــون هــذا عــزاء الشــعوب عندمــا تكــون الدميوقراطيــة التمثيليــة علــى احملــك.

فمســألة توقــع العــاج لــكل العلــل الــي أابن عنهــا منــوذج الدميقراطيــة التمثيليــة، 
خاصــة يف العقديــن األخريــن عــرب االنتقــال الرقمــي يثــر نقاشــات حمتدمــة، 
وهبــذا الصــدد يشــر كل مــن كوملــان ونوريــس يف دراســاهتما عــن الدميقراطيــة 
اإللكرتونية )2005( أن »القاســم املشــرتك للدميقراطية اإللكرتونية هو فكرة 
التحســن احملتمــل للجــودة الدميقراطيــة، إىل جانــب اجلــدل املعيــاري حــول 
إمــكاانت تكنولوجيــا املعلومــات، واالتصــاالت للعمليــات الدميقراطيــة، وغالبًــا 
مــا تتبــع دراســة إمــكاانت دمقرطــة الوســائط الرقميــة هنًجــا معيــاراًي أو إجبــاراًي.
إعــادة  يف  تســاهم  أن  ميكــن  رقميــة  دميقراطيــة  بيئــة  توفــر  فــإن  هنــا،  ومــن 
اخــرتاع منــوذج جديــد للدميقراطيــة مــن خــال تطبيــق التقنيــات الرقميــة املتقدمــة 

األطفــال، وختريــب العقــول، وختلفنــا يف تقديــس وأتليــه الرؤســاء، 
املختبئــون بعبــاءة األداين، مــاذا حيصــل يف هــذه الدنيــا الــكل نيــام!!، 
مــن احلاكــم املطلــق؟، الــكل ينظــر حولــه يريــد جــواب، هــم يكذبــون 
وحنــن جمــربون أن نصــدق ونعــرف أهنــم يكذبــون، مــا الفائــدة مــن 
أننــا نعلــم فهــذا يعــود علينــا ابلفنــاء، أنــت تفكــر إذا أنــت معتــوه، 
أقيمــوا عليــه احلــد أو اذحبــوه، ســاقوا البشــرية إىل أســفل الســافلن، 
ســلبوا إنســانيتنا وفرغــوا عقولنــا، يريــدون قطيعــاً منقــاداً هلــم، كلمــا 
حاولنــا إزالــة طبقــة مــن هــؤالء كان حتتهــا طبقــة أشــد دهــاء، أوجاعنــا 
تتســرب مــن مســامات صمتنــا، ال الصمــت ينقــذان وال حنــن علــى 
البــوح قــادرون، الــكل يعلــم احلقيقــة والــكل خائــف فالقتــل أصبــح 
حــًا لــكل العلمــاء واألطبــاء واملفكــرون والفاســفة والعظمــاء، ال 
مــكان للحقيقــة يف هــذا الزمــان، كلمــا كنــت ســخيفاً منافقــاً فأنــت 
أبمــان، ال تتعلــم كثــراً وال تقــرأ وال تسرتســل أمــام الغــرابء، فالكــون 
مــزروع ابحلاقديــن واجملرمــن والســفهاء، إن كنــت نبيــا أو شــهماً أو 
كرميــاً، فرتحــم علــى نفســك ألهنــم مل يفعلــوا ذلــك ولــن يدعونــك 

ترتحــم عليهــا.
هــل نبحــث عــن احلقيقــة أم أهنــا واضحــة جليــة، نســتمر حبياتنــا بــن 
اجلــدران أم خنــرج ونتنفــس اهلــواء ورؤيــة األشــياء؟ حيــق لنــا أن نعيــش 
ونفكــر؟ أم نتخلــى عــن عقولنــا ونعيــش هكــذا جمــرد أحيــاء تتحــرك 

خــال  مــن  النمــوذج  هــذا  مســتقبل  تشــكيل  ســيتم  حيــث  واملســتقبلية، 
تقنيــات مثــرة مــن شــأهنا طمــس الفجــوة بــن الواقــع واالفــرتاض وهــو التوجــه 
الــذي فرضتــه أزمــة كــوروان، لكنــه يطــرح عديــد األســئلة اجلوهريــة: كيــف 
ســيتم تطبيــق مثــل هــذا النمــوذج الدميقراطــي طاملــا أنــه يعكــس صناعــة رقميــة 
غربيــة؟ وهــل ميكــن أن يلــيب طمــوح الشــعوب الــي اثرت ضــد األنظمــة 
بــن  الســلس  االنتقــال  النمــوذج  هــذا  مثــل  يضمــن  وهــل  االســتبدادية؟ 
األطــر القانونيــة والسياســية واملؤسســية والعمليــة واالجتماعيــة والتعليميــة 
والتواصليــة واالقتصاديــة واملعرفيــة؟ كيــف ترتجــم القواعــد الدميقراطيــة الرقميــة 

إىل تشــريعات ملزمــة تضمــن مراقبــة تنفيــذ القــرارات؟
يــربز أن اآلليــات  العــودة إىل جتــارب املاضــي القريــب  بطبيعــة احلــال إن 
الرقميــة يف ظــل األزمــات اســتطاعت لعــب دور يف إعطــاء صــوت ملــن ال 
صــوت هلــم، فخــال ثــورات الربيــع العــريب تزايــد مســتوى التعبــر، ومكنــت 
احلريــة  واملســلوبة  املهمشــة،  اجملموعــات  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
حتــدي القيــم الدميقراطيــة األساســية، وابلتــايل أعطــت الوســائل الرقميــة مزيــداً 
مــن وضــوح تلــك اآلراء واملواقــف الــي متثــل وجهــات نظــر األقليــة، وعــززت 

خياراهتــم يف االســتماع والتأثــر علــى األجنــدة العامــة.
املواقــف  يف  الرقمــي  التحــول  أتثــر  عمــق  أزمــة كــوروان  أثبتــت  واليــوم 
واجملموعــات الدميقراطيــة واملعاديــة للدميقراطيــة، أو املعاديــة للنظــام والليرباليــة 
والعوملــة، وأبــرز مثــال الحظنــاه انتقــاد الشــعب الصيــي للنظــام، وحتميــل 
احلكومــة مســؤولية مــوت الطبيــب الــذي اكتشــف فــروس كــوروان بســبب 
طريقــة النظــام يف تعاملــه أثنــاء تفشــي الــوابء، وهــذا عكــس الصــورة النمطيــة 
الــي  الشــعوب  مــن  الكثــر  الشــمولية، أضــف إىل ذلــك تذمــر  لألنظمــة 
حاولــت مــرارا تقــدمي صــورة إجيابيــة عــن الدميقراطيــة الليرباليــة يف أورواب، 
أمــا العــامل الثالــث أابنــت احلكومــات عــن فشــل آخــر يضــاف إىل ســجلها 

األســود يف إدارة خمتلــف األزمــات، وتطلعــات شــعوهبا.
 يف هنايــة املطــاف علــى الرغــم مــن أن الــوابء ظاهــرة عامليــة، فــإن أتثــره 
احلكومــات  تتخذهــا  الــي  القــرارات  خــال  مــن  بشــكل كبــر  يتشــكل 
فــإن  مــن حتــد وابلتــايل  الرقميــة  الوســائط  الفرديــة، ومــا ميكــن أن حتملــه 
الوجــه املشــرق للدميقراطيــة الرقميــة فرصــة لفــرض التغيــر، والتقييــم، وتقــدمي 
تصــور جديــد لنمــوذج حمتمــل للدميقراطيــة املســتقبلية الــي تواكــب مرحلــة 

مــا بعــد كــوروان.

أتكل وتنــام وتنتظــر األوامــر لتصفــق ونعــود للطعــام، هــل ســيأيت يــوم 
علينــا وخنــرج كلنــا مــن هــذه املهزلــة، هــل ســنكون يومــاً أفــراداً نفكــر 

ونقــول ونعلــن أننــا بشــر حيــق لنــا احليــاة. 
لننتقــل اآلن إىل عــروض مغايــرة حتقــق أرابحــاً أكثــر، لنقلــب مجيــع 
النظــرايت واملعــادالت البشــرية، ومــا حاجــة الســتائر يف بيوتنــا، لنزحيهــا 
ونفتــح النوافــذ ليظــل كل شــيء مفتوحــاً للجــوار، ولتصبــح بيوتنــا كمــا 
هــي أرواحنــا وقلوبنــا تبيــت ابلعــراء دون أي شــعور ابألمــان، إمــا أن 
جتــدوا مســرحيات جديــدة وإال ال داعــي للمزيــد مــن الكــذب والــرايء، 
مل نعــد نصــدق مــا يقــال، هنــاك شــيء واحــد يعيــدان إىل احليــاة، أعيــدوا 
اإلنســانية لإلنســان، وتعاملــوا معنــا كبشــر، حنــن نراكــم كمــا أنتــم تروننــا 
ولكننــا ال منلــك اخليــار، كونــوا علــى ثقــة أيهــا احلــكام مل يعــد ينطلــي 
علينــا أي كام نريــد فعــا واضحــاً دون شــعارات، حينهــا ســنفتح 

الســتار، ونعــود جمــدداً للحيــاة ألننــا اآلن كلنــا أمــوات .
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ارتفعــت نســبة البطالــة ابلعــامل  وتغــرت معطيــات ســوق العمــل، إن كان بتطــور 
املتطلبــات  تلــك  مــع  التجــاوب  علــى  الفــرد  مقــدرات  أو  ومعطياهتــا  التكنولوجيــا 
والتــاؤم، وغرذلــك الكثــر مــن مفاهيــم معــى مــا نســميه املــوارد البشــرية أو ســابًقا 
إبدارة شــؤون العاملــن، وحــى شــروط التوظيــف فأخــذت بعــًدا  ومقاييًســا أخــرى، 
حيــث بــدأ الســؤال يطــرح نفســه يف ســوق العمــل ) أيهمــا األهــم اخلــربة أم الشــهادة( 
وهــذا مــا ســنراه عــرب التــايل، كــي تتكــون لدينــا فكــرة عــن هــذا التطــور امللحــوظ وكيــف 
للخرجيــن اجلــدد أو أصحــاب اخلــربة التعامــل مــع الواقــع وبشــكل خــاص حيــث ســوق 
العمالــة تصيبهــا التخمــة بســبب تباطــؤ العربــة االقتصاديــة وانتشــار وابء الكــوروان 
الــذي أدى إىل إغــاق الكثــر مــن النشــاطات االقتصاديــة وارتفــاع نســبة البطالــة 

بشــكل خطــر علــى الدولــة قبــل العامــل حبــد ذاتــه.
 تعتــرب الشــركات أن  اخلــربة مقدمــة علــى الشــهادة، وكلنــا يعلــم أن اهلــدف مــن 
الشــهادة والدراســة هــو الوصــول خلــربة كافيــة متكنــه مــن العمــل يف كل مــكان بنفــس 
ختصصــه، لكــن الواقــع خمتلــف متامــاً فاجملــرب يعــرف جيــداً أن الشــهادة هــي مفتــاح 
البــاب للوظيفــة ولكنهــا ليســت وســيلة النجــاح، فللخــربة الــدور الكبــر كــي يصبــح 
املوظــف اجلديــد يعطــي أو حيقــق لــرب العمــل الربــح املنشــود مــن تلــك الوظيفــة أو 
املركــز، وصاحــب اخلــربة خــال أايم يبــدأ ابلعطــاء واالنتــاج الوظيفــي بينمــا صاحــب 
الشــهادة قــد يلزمــه فــرتة طويلــة جــداً ليســتوعب الفــرق بــن الدراســة النظريــة والعمــل 
امليــداين، وهــذه النظــرة ليســت حمصــورة يف البــاد العربيــة، بــل النظــرة ذاهتــا تســود 
ســوق العمــل يف أوراب حــى تغــرت ومالــت أكثــر للخــربة وتغــرت علــى أساســها 
معايــر ومفاهيــم إدارة األفــراد أو املــوارد البشــرية إىل مفهــوم مــا ميكــن أن نســميه إدارة 
مصــادر اخلــربات حــى نشــأت شــركات خمتصــه مسيــت ) صائــدي الــرؤوس( ينحصــر 
دورهــا يف البحــث عــن شــخصيات صاحبــة خــربة إلغرائهــم لانتقــال ألماكــن عمــل 
أخــرى.  تبحــث الشــركات دائمــاً عــن أصحــاب الكفــاءات وحتــرص علــى اســتقطاهبم 
لكنهــا ال متلــك معيــار لتلــك الفئــة املتميزة،لذلــك تكتفــي ابلثقــة الــي منحتهــا بعــض 
اجلهــات املوثوقــة هلــذا الشــخص مثــل اجلامعــات أو املعاهــد املعــرتف هبــا حــى يتــم 
توظيفــه، ويف نفــس الوقــت ال يوجــد معيــار للخــربة فالشــخص الــذي يدعــي أنــه ميلــك 
خــربة ال يســتطيع إظهــار مقــدار هــذه اخلــربة ملديــر التوظيــف، هــل هــو متمكــن بدرجــة 
كبــرة أم متوســطة أم ضعيفــة، لذلــك خيســر صاحــب اخلــربة املعركــة أمــام صاحــب 

الشــهادة يف املوثوقيــة.
عــامل ديــن متمكــن يف العلــوم الشــرعية ال يســمح لــه ابلتدريــس يف اجلامعــة ألنــه ال 
حيمــل شــهادة الدكتــوراه يف جمالــه إال يف حــدود ضيقــة بتقــدمي اســتثناء مــن جملــس 
الكليــة هلــذا العــامل، ومهندســاً ميكانيــكاً متمكنــاً ال يســمح لــه ابلتدريــس يف الكليــات 
أو املعاهــد الــي تــدرس امليكانيــك رغــم متكنــه التــام يف هــذا اجملــال وخربتــه العريضــة 

بســبب عــدم محلــه ملؤهــل أكادميــي لتدريــس هــذه املــواد، واملوضــوع خيتلــف كليًــا 
عمــا نتحــدث عنــه ألننــا هنــا حتولنــا إىل معايــر التدريــس وليــس معايــر التوظيــف، 
ممــا يظهــر لنــا أن للموثوقيــة دور ابمليــدان، وأذكــر متامــاً حينمــا تركــت عملــي املصــريف 
يســأل  مل  اخلــاص  الصناعــي  ابلقطــاع  لوظيفــة  وتقدمــت  لســورية  وعــدت  بفرنســا 
أحــد عــن شــهادايت اجلامعيــة ومل أعرضهــا عليهــم، كل مــا هنالــك أنــي ذكــرت أنــي 
كنــت مديــر بنــك، واســتلمت فــوراً عملــي، وابليــوم التــايل انقشــت املصــرف األجنــيب  
ابعتمــاد جديــد كانــت الشــركة بصــدده وفرضــت أســلويب إبصــدار االعتمــاد الــذي 
حقــق وفــرًا ابألجــور واألكاف ومحايــة مصلحــة الشــركة، وخــال فــرتة وجيــزة مــن 
الزمــن اســتلمت مجيــع العقــود اخلارجيــة والعاقــات املصرفيــة واملاليــة للشــركة حــى 
ختــوف البعــض مــن أن أكــون الشــريك اجلديــد لصاحــب اجملموعــة الصناعيــة، وهــذا 
التامــة  الثقــة  إثبــات مقــدرايت وإعطائــي  يــدل علــى أن اخلــربة أاتحــت يل مباشــرة 

بعملــي ألشــكل الفريــق الــازم إلدارة هــذا العمــل.
حيصلصاحــب اخلــربة علــى وظيفــة بســبب شــجاعة املديــر التنفيــذي أو صاحــب 
قــرار أيمــر بتوظيفــه، ونضيــف إىل ذلــك الســرعة املطلوبــة ابســتمرارية االنتــاج والعمــل 
وحتاشــي شــلل القســم بغيــاب هــذا املختــص، هنــا جنــد حالــة ضــرورة االنتــاج وعــدم 
توقفــه واالعتمــاد بذلــك علــى صاحــب اخلــربة عوًضــا عــن حامــل الشــهادة الــذي 
حيتــاج لفــرتات طويلــة كــي يبــدأ ابلعطــاء، بينمــا إذا كان املوضــوع تطويــري ميكــن 
توظيــف حامــل الشــهادة واالشــراف عليــه مــن قبــل كادر خمتــص حــى يصــل ملرحلــة 
العطــاء الفعلــي فهــذا موضــوع خمتلــف كليــاً حســب سياســة التوظيــف، ولكــن يبقــى 
أقــل عطــاًء مــن صاحــب اخلــربة لفــرتة مــن الزمــن، واإلدارة هــي مــن يقــرر أيــن تكمــن 
مصلحتهــا آخــذة بعــن االعتبــار ) الراتــب الزمــن وتطــور كا املوظفــن ومــدى التــاؤم 

مــع اهلــدف املنشــود مــن قبــل تلــك اإلدارة( .
وإذا دخلنــا إىل احليــاة العمليــة وتعمقنــا جنــد أنفســنا دومــاً حباجــة إىل مــن يكــربان 
ســناً وخــربة لينقــل لنــا خــربات ســنوات عديــدة لــن جندهــا ال يف كتــب اجلامعــات وال 

ابملراجــع املوجــودة أو املتاحــة، حيــث لــكل موقــف وظيفــي ومهــي  أســلوب خــاص 
يتــاءم معــه إلجيــاد احللــول املناســبة وهــذا ال جنــده إال عنــد أصحــاب اخلــربات، 
ممــا دعــا الشــركات إىل اختــاذ احتياطــات كبــرة  بوضــع متــدرب حتــت أيــدي هــذا 
االنســان كــي يكتســب منــه أكــرب قــدر ممكــن مــن حســن التصــرف يف مواقــف ال 
ميكــن اجيادهــا ابملراجــع النظريــة، حــى يكــون جاهــزاً ليحــل حملــه مــع اقرتابــه مــن 
ســن التقاعــد، أو ســيرتك العمــل لســبب مــا، واإلدارات اليــوم حتــرص كل احلــرص 
علــى نقــل مــا ميلكــه أصحــاب اخلــربات للجيــل اجلديــد ابلعمــل وتقــوم علــى إجــراء 
دورات تطويريــة وتدريبيــة بشــكل مســتمر تنقــل هبــا هــذه اخلــربات للجيــل اجلديــد، 
وســتبقى هــذه السياســة متبعــة بــكل املياديــن، نقــل خــربات مــن اجليــل األكــرب ســناً 
إىل األجيال الصاعدة، وغالباً نتناســى الشــهادات هبذه احلالة ونبحث عن اخلربات 
األكثــر عطــاًء، ولكــن هــذا الــكام ال يقلــل مــن شــأن الشــهادة مطلقــاً بــل العكــس 
حينمــا يكــون هــذا املتــدرب الصاعــد حيمــل شــهادة أكادمييــة ابالختصــاص وميتلــك 
اخلــربة حينهــا نكــون وصلنــا إىل مرحلــة الكمــال ابلعطــاء وابتعــدان أكــرب قــدر ممكــن 
عــن اخلطــأ الوظيفــي، بــل ميكــن أن يتحــول إىل مرحلــة االبــداع وبشــكل خــاص إذا 
كان هــذا الشــخص حيــب مهنتــه. أصبــح األكادميــي وبشــكل مبســط يعــرف كيــف 
جيــب أن يتعامــل مــع ســوق العمــل ومــا حيتاجــه جبانــب شــهادته، ويف الوقــت ذاتــه 
صاحــب اخلــربات، وكيــف جيــب أن ينقــل اخلــربات للجيــل الاحــق. وكلنــا مقتنــع أبن 
مــا منلكــه مــن فكــر وخــربة هــي يف احلقيقــة ملــك االنســانية أمجــع ويتوجــب مشــاركتها 
كــي نشــارك بتطــور االنســان  لذلــك ومــن جهــة أخــرى ميكننــا أن نســقط تلــك 
املفاهيــم علــى ابقــي نشــاطات احليــاة إن كانــت ثقافيــة اجتماعيــة أوحــى أســروية حــى 
يتــم االســتفادة مــن محلــة الشــهادات ومالكــي اخلــربات لكــي نشــارك بتطويــر اجليــل 
اجلديــد وتســليحه مبعايــر صحيحــة مكتســبة أكادمييــاً وخــربًة مــن أصحــاب اخلــربات 
الــي أخــذت مــع أصحاهبــا ســنوات وســنوات حــى تبلــورت ووصلــت إىل مــا وصلــت 

إليــه وحــازت علــى التقديــر وشــاركت ابلتقــدم الــذي وصلنــاه.

سمير خراط

الخبرة أم الشهادة 

كاتب سوري

ت
مقاال

ُصــدم العــامل العــريب خبــرب أعلنــه الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب أذهــل اجلميــع، وهــو 
أن اإلمــارات العربيــة وإســرائيل توصلتــا إىل اتفــاق إبقامــة عاقــات رمسيــة بــن البلديــن، 
وقــال ترامــب خــال مؤمتــِر صحفــي أبن االتفــاق ســيتم تســميته بــ)االتفاقاإلبراهيمــي( 
إشــارًة إىل ســيدان إبراهيــم عليــه الســام ووصــف االتفــاق أيضــاً ابلتارخيــي وقــال ترامــب 
يف بيــان مشــرتك مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو وويل عهــد أبــو ظــيب 
حممــد بــن زايــد إهنــم أيملــون يف أن يــؤدي هــذا االخــرتاق التارخيــي إىل دفــع عمليــة 
الســام يف الشــرق األوســط. وابألصلفهــذا ملــف كوشــنر اليهــودي وهــو صهــر الرئيــس 
األمركــي الــذي يســعى لتطبيــق صفقــة القــرن كمــا يســموهنا والــي ابتــدأت ابعــرتاف 

الــوالايت املتحــدة القــدس عاصمــة إلســرائيل.
ويعتــرب هــذا اليــوم ابلنســبة إىل رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي خصوصــاً وإســرائيل عمومــاً 
ســجل  إىل  تضــاف  أخــرى  هزميــة  املقابــل كان  يف  لكــن  هلــم  ابلنســبة  اترخييًــا  يوًمــا 
اهلزائــم ووصمــة عــار ابلنســبة إىل احلكومــات العربيــة املطبِّعــة مــع إســرائيل وكأننــا غفــران 

إلســرائيل كل مــا فعلتــه ابلفلســطينين العــرب املســلمن.
يعتــرب هــذا االتفــاق اثلــث اتفــاق إلقامــة عاقــات مــع دولــة إســرائيل بــن الــدول العربيــة 
منــذ أتسيســها عــام 1948 إذ كانــت البدايــة مــع مصــر عندمــا وقعــت أول اتفاقيــة 
ســام عــام 1979 وتلتهــا األردن عــام 1994 و شــهد العــامل يف 1٣ أغســطس/آب 
مــن العــام احلــايل توقيــع معاهــدة جديــدة مــع دولــة اإلمــارات وبذلــك تعتــرب االمــارات 
العربيــة الدولــة اخلليجيــة األوىل والثالثــة عربيــاً والتاســعة إســامياً والدولــة رقــم 158 
مــن أصــل 192 أقامــت عاقــات رمسيــة مــع الكيــان الصهيــوين. أييت هــذا االتفــاق 
ثــورات  االمــارات  وأد  أبرزهــا  األصعــدة  علــى كافــة  ســياق هزميــة عربيــة جديــدة  يف 
الربيــع العــريب وحتطيــم آمــال الشــعوب الــي اثرت علــى حكامهــا فاإلمــارات مهــدت 
الطريــق بعــد وأد الثــورات إىل تطبيــع العاقــات مــع اســرائيل وهــي تعلــم أبن كل دولــة 
بــن االمــارات واســرائيل إىل  منشــغلة حبروهبــا ومشــاكلها. وهتــدف االتفاقيــة املعلنــة 
توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة بــن البلديــن تتعلــق بشــى اجملــاالت منهــا االســتثمار والســياحة 
واألمــن واالتصــاالت والرعايــة الصحيــة والثقافــة والرتبيــة والتعليــم والتكنولوجيــا والطاقــة 
وامليــاه واحلمايــة البيئيــة وكيفيــة إنشــاء ســفارات متبادلــة، واتفــق كل مــن البلديــن علــى 
تطويــر لقــاح ضــد فايــروس كــوروان وســيلتقي يف األســابيع املقبلــة وفــدان مــن الدولتــن 
لتوقيــع هــذه االتفاقيــات. أعلــن اجلانبــان تدشــن االتصــاالت اهلاتفيــة املباشــرة بينهمــا 
وقالــت وزارة االتصــاالت اإلســرائيلية إن مــزودي خدمــات االتصــاالت يف اإلمــارات 
رفعــوا حظــر االتصــاالت الــواردة مــن أرقــام حتمــل رمــز اهلاتــف الــدويل إلســرائيل ونقلــت 

وكالــة رويــرتز أن موظفيهــا أجــروا اتصــاالت هاتفيــة مــن اإلمــارات إىل إســرائيل وأنــه 
أصبــح مــن املمكــن زايرة املواقــع اإلخباريــة اإلســرائيليةالي كانــت حمظــورة أيًضــا يف 
اإلمــارات وقــال وزيــر االتصــاالت اإلســرائيلي أهنــئ دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
علــى رفــع احلظــر وأضــاف ســتتاح العديــد مــن الفــرص االقتصاديــة اآلن وخطــوات بنــاء 
الثقــة هــذه مهمــة للنهــوض مبصــاحل الدولتن.فيمــا أعلــن االتفــاق االمــارايت –االســرائيلي 
أيضــاً تعليــق إســرائيل خطتهــا لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة احملتلــة وهــذا مــا اعتــربه 

اجلانــب االمــارايت ابإلجنــاز.!
بعــد توقيــع اتفاقيــة التطبيــع ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي والصحــف العربيــة 
والغربيــة هبــذا اخلــرب فمنهــم مــن رفــض واســتنكر االتفاقيــة ومنهــم مــن رحــب هبــا واعتربهــا 
بدايــة طريــق إلجيــاد حــل للقضيــة الفلســطينية وإحــال الســام يف املنطقــة، وأي ســام 
قائــم مــع دولــة قامــت علــى القتــل والتهجــر والتدمــر واالســتياء.وجاء تصريــح الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان بعــد التطبيــع أبن بــاده تــدرس فكــرة تعليــق العاقــات 
الدبلوماســية مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســحب الســفر الرتكــي احتجاجــاً علــى 
التطبيــع وشــدد أبن تركيــا تقــف إىل جانــب الشــعب الفلســطيي وحقوقــه واحتجــت 

اجلزائــر أيضــاً وأكــدت الكويــت علــى موقفهــا الرافــض للتطبيــع.
بينمــا كانــت ســلطنة ُعمــان مــن أوائــل املرحبــن ابالتفاقيــة واعتربهتــا خطــوة اترخييــة 
البحريــن ورحبــت  وتلتهــا  الســام  أجــل حتقيــق  مــن  الوقــت  هــذا  مهمــة خاصــة يف 
ابالتفــاق بينمــا الســعودية اختــارت الصمــت ومل تعلــق علــى االتفــاق واعتــرب انشــطون 
أبن اإلمــارات مهــدت الطريــق لبعــض الــدول مــن أجــل توقيــع اتفاقيــات مــع إســرائيل 
وتوقــع نشــطاء وكتــاب مــن العــامل العــريب أبن تكــون البحريــن واملغــرب والســودان الــدول 

الــي ســتلحق ابإلمــارات يف تطبيــع العاقــات.

وبقيــت جامعــة الــدول العربيــة صامتــة مــن االتفــاق فلــم جتــرؤ ال علــى عقــد اجتمــاع وال 
حــى علــى التنديــد ابلقــرار وكأن فلســطن ليســت دولــة عربيــة حمتلــة واســتذكر البعــض 
دور اجلامعــة العربيــة وموقفهــا عندمــا أعلنــت تركيــا دخوهلــا األراضــي الســورية حلمايــة 
أمنهــا وحدوهــا مــن التنظيمــات اإلرهابية،وقيــل إهنــا اجلامعــة العربيــة الــي تتحــرك ضــد 
تركيــا فقط.وأخــراً هــل يــؤدي تطبيــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع إســرائيل إىل بدايــة 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية؟؟وهل يعتــرب التطبيــع خيانــة أم رســالة ســام فعًا؟؟وهــل 
مهــدت اإلمــارات ابلفعــل لبقيــة الــدول مــن أجــل تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل؟؟هل 
ســيأيت اليــوم الــذي تعتــرب اســرائيل مجيــع دول الوطــن العــريب دواًل صديقــة، وليســت 

حمتلــة كمــا هــي اآلن عنــد البعــض؟؟
هــذه االتفاقــات هــل ســتهدف إىل اتفــاق ســام فعلــي أم جمــرد واجهــة ممكــن أن تنقــذ 
الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب يف انتخاابتــه املقبلــة وختليــص رئيــس الــوزراء االســرائيلي 
بنيامــن نتانياهــو مــن مأزقــه أمــام شــعبه خاصــًة بعــد فضائــح الفســاد الــي طالتــه يف 
القــوى ملصلحــة  موازيــن  الكبــر يف  االختــال  مــن  الرغــم  وعلــى  األخــرة؟؟  اآلونــة 
إســرائيل واهلزميــة الــي طالــت معظــم شــعوب املنطقــة خاصــًة بعــد ضــرب أحامهــم 
ابلعيــش يف حريــة ودميقراطيــة وابلرغــم مــن معــاانة معظــم شــعوب املنطقــة لكــن تبقــى 
وســتبقى فلســطن قضيــة العــرب األوىل وال ميكــن جتاهلهــا أو اهناءهــا ألهنــا قضيــة 
حــق وقضيــة شــعب موجــود متمســك يف حقوقــه، شــعب دفــع مثنــاً ابهظــاً ومــازال 
متمســًكابقضيته. إنــه اتفــاق جديــد لكــن هــذا االتفــاق عاجــز عــن تغيــر جوهــر القضيــة 
يف إهنــاء أحــام الشــعب العــريب والفلســطيي يف العــودة والعيــش بوطنه،فاحلــق حــق، 
والباطــل ابطــل، وال جمــال للمســاومة يف حــق الشــعب الفلســطيي ودولتــه املســتقلة 

ولســوف تبقــى فلســطن عربيــة شــاء مــن شــاء وأىب مــن أىب.

آالء العابد
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Özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye devriminin başlangıcından bu yana dünya, sınırlarını korumak 
için mücrim Suriye rejimine ödül olarak İsrail’in arzusu doğrultusunda, ona karşı durmuş ve zafer elde 
etmesini engellemiştir. Şehirler yıkıldı, Suriyeliler şehirlerinden sürüldü ve İranlılar demografik değişim 
planını gerçekleştirmek için insanları yerlerinden ettiler. Suriye rejimi dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış 
on milyondan fazla Suriyeliyi yerinden etmeyi başardı. Suriyeliler, dünyanın tüm ülkelerinde yaygın olarak 
kendi adlarına dilencilik yapanların bulunmasına rağmen, haysiyetleriyle öne çıkarak, dilenmeyi reddetme-
kle bilinmektedirler. Dilencilik olgusu hızla yayılmaktadır. Nitekim trafik ışıklarında ve tren istasyonların-
da insanların sempatisini kazanmak üzere pankartlar taşıyarak dikilip muhtaç Suriyeli bir aileye yardım 
edilmesini istemektedirler. Bu olgu son yıllarda birçok Arap ve Avrupa ülkesinde yaygın olarak görülme-
ktedir. Suriyeli olduğunu iddia eden ve farklı dillerde tabelalar taşıyan kişilerin para almak için yoldan 
geçenlere yalvararak seslenmesi, onlar adına pankartlar tutarak Suriyeliler hakkında başkalarına olumsuz 
fikirler vermeleri Suriye halkının imajını bozmaktadır.
Suriye adına dilenenlerin büyük bir kısmı Suriye’nin nerede olduğunu bile bilmiyorlar. Arapça konuşmayı 
da bilmiyorlar, ancak bu milleti taklit etmede kendilerine, dilencilik yaparak para kazanmada hizmet edecek 
bir argüman bulmuşlardır.
Arap ülkelerindeki Suriyeliler Adına Dilenme:
Yıllardır Arap ülkelerine sığınan Suriyeliler, çalışarak kendilerini kanıtlamak ve Suriye’nin iyi bir ima-
jını göstermek için çaba harcadılar. Kendilerini ülkelerinin bire elçisi olarak gördüklerinden ve Suriyeliler, 
mültecinin bir eylemi diğerlerini doğrudan etkileyebileceğinden, ev sahibi halkların algısının çok önemli 
olduğunu düşünmektedirler. Ancak her ne kadar dilencilerin çoğu el-Nour türü şebeke dilencisi olsa da ve 
dilenmeyi meslek haline getirmiş olsa da dilencilik olgusu ve yaygınlaşması Arap vatandaşların Suriye-
lilere bakışını olumsuz etkilemiştir. Nitekim Arap başkentlerinin sokaklarını dolduran dilencilik olgusu, 
Suriyeliler ile ülke halkı arasındaki muamele şeklini menfi yönde etkilemiştir. Büyük ölçüde yayılan bu 
olgu, eskiden Suriye’de yaşayan ve dilenciliği resmi bir meslek olarak yapan gruplar aracılığıyla olmuştur.  
Medya, Afrikalı bir çocuğun Suriyeli kılığına girip Fas’taki Suriyeliler adıyla dilendiğini gösteren bir video 
yayınladı. Bu çocuk videoda Fas aksanıyla cümleleri tekrarlamaktadır. Şöyle ki: Yardım edin kardeşlerim, 
ben Suriyeliyim, Allah size hayırlı kapılar açsın ve sizi korusun!
Suriyeliler cehenneme dönen bu savaşlarından kaçmak için Mısır’a akın ettiler. Ancak onların varlığı sorun-
lara ve Mısırlılarla çekişmelere neden olmuştur. Bu durum, Mısır toplumu üzerinde etkili olan Suriyeliler 
arasında pek çok sosyal sorunu tetiklemiş ve pek çoğu Suriyeliler adına dilenmeye koyulmuştur.
Türkiye’deki Dilenciler Suriyeli Değil:
Dilencilik olgusu, dilenciler tarafından para elde etmek için kışkırtıcı yöntemler uygulaması sonucunda Tür-
kiye’de yaşayan Suriyelilerin çoğunluğunun kınanmasının yanı sıra, Türklerin rahatsız olmasına ve hoşnut-
suzluğuna katkıda bulunmuştur. Kaldı ki; bunların çoğunluğunun Suriyeli olmadığı ve Arapça konuşmadığı 
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Türkiye’de çok sayıda kişi dilencilikten tutuklandı. Türkiye İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu şunları söyledi: Bu dilenci görüntüsü ile mücadele ediyoruz ve tüm dilencileri kontrol 
etmeye çalışıyoruz ama yakalanan her 100 dilenciden sadece 8-9’u Suriyeli olduğuna şahit oluyoruz. Türki-
ye’de dilenmeye zorlanan Suriyeli çocukların çoğunun, ailelerinin Suriye’de öldüğü ve yakınları tarafından 
Türkiye’ye getirildiği ortaya çıkmıştır. Zira bunlar sokaklara çıkmak zorunda kalmışlardır. Su veya mendil 
satarak yoldan geçenlerin acıma duygularını uyandırarak yardım etmelerine mazhar olmuşlardır.
Avrupa ve Fransa’da:
Avrupa şehirlerinde Suriyeliler adına dilenenlerin olmadığı bir cadde, “metro” istasyonu veya tren ista-
syonu neredeyse yoktur.  Çoğu Avrupalı halkların Suriye trajedisine sempatisinden yararlanarak “Suriyeli 
bir ailenin yardıma ihtiyacı var” yazılı pankartlar taşımaktadırlar. Öyle ki; Trafik ışıklarında çok sayıda 
kadın çocuklarla birlikte duruyor ve ellerinde ülke dilinde yazılmış  kartonlar tutmaktadırlar. Kartonlarda 
genellikle şu ifadeler ter almaktadır:  Biz parçalanmış bir Suriyeli aileyiz ve yardımınıza ihtiyacımız vardır!
Ancak dilencilerin kimliği ve uyruğu sorulduğunda, bunların çoğunluğunun Roman olduğu görülmekte-
dir. Fransa’da bazı Suriyeli mülteciler Romanların maskelerini ortaya çıkarmak için önlemler almaktadır. 
Nitekim Suriyeli bir genç kendisini ifşa etmek amacıyla Roman bir kadınla Arapça konuştuğu bir video 
yayıldı. Onun roman olduğunu ortaya çıkardı. Sonra alıp yırtsın diye, onu “Suriyeli Aile” yazılı kartonu  
kendisine vermeye zorladı. Başka bir Suriyeli gazeteci de dilencileri takip ederek eşya aşırmalarını bel-
geleyen ve Suriyeli olduklarına dair yükselttikleri pankartla yalan söyleyen videoları filme almakla ilgilen-
mektedir. Dahası bunlar Arapça konuşma konusunda da iyi değillerdir. Suriyeli bir aktivist şunları söyledi: 
Dünyaya haysiyetli ve gururlu insanlar olduğumuzu ve “dilenci” diye çağrılmayı kabul etmediğimizi söyle-
mek için camilerin, çarşıların ve metro istasyonlarının önünde, elimde (Suriyeliler dilenci değildir) yazan 
bir tabela taşıyarak durdum. Bunun üzerine Fransız toplumundan büyük bir olumlu tepki aldım, birçoğu 
yanımda durup, kampanyadaki amacımı yoldan geçenlere açıklamaya başladılar. 
Fransız medyasındaki yansıma:
Fransız medyası haberlerinin bir kısmını bu dilenci görüntülerine ayırdı. “3. Kanal “Sahte Suriyeliler” 
başlığı altında şöyle bir rapor sundu: Başkentin kapılarında kadınlar Suriyeli mülteci kılığına girerek maddi 
yardım dileniyorlar. Raporda, gazeteci ile dilencilerden biri arasında şöyle bir konuşma belirdi: Nerelisiniz? 
... Halepli! Gazeteci onunla Arapça konuşmaya devam etti, ama kadın onun konuşmasından hiçbir şey an-
lamadı. Gazeteci kendisinden Fransızca konuşmasını isteyince Romen olduğunu itiraf etti!
“Liberation” gazetesi de olaya ışık tuttu ve “Sahte Suriyeli sığınmacılara başkentin kapısında tuzak” başlıklı 
bir haber yayınlayarak şunları söyledi: Arabaların arasında koşan küçük çocuklarla çevrili kadınlar ve 
erkekler dolaşmaktadır. Bunlar aslında Suriyeli olmadıklar halde, para kazanmak için “Suriyeli aile” yazan 
tabelalar taşımaktadırlar. 
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منــذ انطــاق الثــورة الســورية الــي اندت ابحلريــة والكرامــة، وقــف العــامل ضدهــا ومنــع انتصارهــا، نــزوال عنــد رغبــة إســرائيل 
كمكافــأة للنظــام الســوري اجملــرم علــى محايــة حدودهــا.

ومت تدمــر املــدن وهتجــر الســورين مــن مدهنــم وإحــال اإليرانيــن بــدال منهــم حتقيقــاً ملخطــط التغيــر الدميوغــرايف، وقــد 
جنــح النظــام الســوري بتهجــر أكثــر مــن عشــرة مايــن ســوري تفرقــوا يف خمتلــف دول العــامل، واملعــروف عــن الســورين 

رغــم انتشــار ظاهــرة التســول ابمسهــم يف كل دول العــامل، أهنــم ميتــازون ابلكرامــة ويرفضــون التســول. 
ظاهــرة التســول كانــت ســريعة االنتشــار، أانس يقفــون علــى إشــارات املــرور ويف حمطــات القطــارات حيملــون كراتــن 
تســتدر عطــف النــاس مــن خــال املطالبــة مبســاعدة عائلــة ســورية حمتاجــة، ونشــطت هــذه الظاهــرة خــال الســنوات 
املاضية يف عدة بلدان عربية وأوروبية، التســول من قبل أشــخاص يدعون أهنم من الســورين، وحيملون الفتات بلغات 
خمتلفــة الســتمالة عواطــف املــارة مــن أجــل احلصــول علــى النقــود، وبتصرفهــم هــذا يشــوهون صــورة الشــعب الســوري 

برفعهــم الفتــات ابمســه، وإعطــاء فكــرة ســلبية لآلخريــن عــن الســورين.
قســم كبــر مــن الذيــن يتســولون ابســم ســوراي ال يعــرف أيــن تقــع ســوراي، وال يعرفــون التكلــم ابللغــة العربيــة، ولكنهــم رأوا 

يف انتحــال هــذه اجلنســية أمــراً خيدمهــم يف تســوهلم وكســب األمــوال. 
التسول ابسم السوريني ابلدول العربية:

منــذ ســنوات والســوريون يف الــدول العربيــة الذيــن جلــأوا إليهــا مرغمــن حياولــون إثبــات أنفســهم ابلعمــل، وإظهــار صــورة 
حســنة عن ســوراي، ألهنم يعتربون أنفســهم ســفراء لوطنهم، ويعترب الســوريون أن نظرة الشــعوب املضيفة هلم مهمة جداً 
حيــث ميكــن أن يكــون فعــل واحــد لاجــئ مؤثــر علــى غــره بشــكل مباشــر، إال أن ظاهــرة التســول وانتشــارها أثــرت 
علــى نظــرة املواطنــن العــرب للســورين، رغــم أن غالبيــة املتســولن مــن )النــور( الذيــن يعيشــون علــى التســول وميتهنونــه، 
وظاهــرة التســول الــي متــأل شــوارع العواصــم العربيــة أثــرت علــى أســلوب التعامــل بــن الســوري وأهــل البلــد، وهــذه الظاهــرة 

الــي انتشــرت بشــكل كبــر، عــن طريــق مجاعــات كانــت تعيــش يف ســوراي ســابقاً وأخــذت التســول مهنــة رمسيــة هلــا.
وقــد تداولــت وســائل اإلعــام مقطــع فيديــو يظهــر طفــل أفريقــي ينتحــل صفــة )ســوري( ويتســول ابســم الســورين يف 

املغــرب، ويــردد هــذا الطفــل عبــارات بلهجــة مغربيــة ضمــن الفيديــو وهــي:
)ساعدوين اي إخوان أان سوري، هللا يفتح عليكن، هللا خيليكن(.

وقــد تدفــق الســورين علــى مصــر هــرابً مــن جحيــم املعــارك، لكــن وجودهــم أاثر مشــاكل ونعــرات مــع املصريــن، وفجــر 
بــن الســورين انعكســت آاثرهــا علــى اجملتمــع املصــري، وتســول فيهــا الكثــرون ابســم  مشــاكل اجتماعيــة عديــدة 

الســورين.
املتسولون يف تركيا ليسوا سوريني

انتشــرت ظاهــرة التســّول يف تركيــا، وأصبحــت مقلقــة وســامهت يف امتعــاض األتــراك وتذّمرهــم، كمــا أاثرت اســتهجان 
غالبيــة الســورين املقيمــن داخــل تركيــا، نتيجــة ممارســة األســاليب املســتّفزة مــن قبــل املتســولن بغيــة حصوهلــم علــى 

النقــود، وتبــن أن غالبيتهــم ليســوا ســورين وال يتقنــون التحــدث ابلعربيــة.
ويف تركيــا مت القبــض علــى عــدد مــن األشــخاص الذيــن يقومــون ابلتـــسول، وقــال وزيــر الداخليــة الرتكــي، )ســليمان 
صويلــو(: حنــن حنــارب هــذه الظاهــرة ونعمــل علــى ضبــط مجيــع املتســولن، لكــن مــن بــن كل 100 متســول يتــم ضبطــه 

ال يوجــد ســوى مثانيــة أو تســعة ســورين.
وتبــن أن معظــم األطفــال الســورين الذيــن أجــربوا علــى التســّول يف تركيــا، توفيّــت عوائلهــم يف ســوراي، وأحضــروا إىل 
تركيــا مــن قبــل أقرابئهــم، حيــث أجــربوا علــى النــزول إىل الشــوارع، ليثــروا عاطفــة املــارّة مــن خــال بيــع املــاء أو املناديــل.

يف أوراب وفرنسا:
ال يــكاد خيلــو شــارع أو حمطــة »مــرتو« أو حمطــة قطــار يف املــدن األوربيــة مــن وجــود مــن يتســول ابســم الســورين، 
وحيملــون الفتــات كتــب عليهــا »عائلــة ســورية حباجــة للمســاعدة«، مســتغلن تعاطــف الشــعوب األوربيــة مــع املأســاة 
الســورية، وعلــى إشــارات املــرور عــدد كبــر مــن النســوة يقفــن ومعهــن أطفــال وحيملــن )كرتــوانت( مكتــوب عليهــا بلغــة 

البلــد: حنــن عائلــة ســورية مقطوعــة حنتــاج إىل مســاعدتكم.
ولدى السؤال عن هوية وجنسية املتسولن يظهر أن غالبيتهم من الغجر من الرومان.

 ويف فرنســا يقــوم بعــض الاجئــن الســورين ابختــاذ إجــراء ات لكشــف القنــاع عنهــم، وقــد انتشــر فيديــو، فيــه شــاب 
ســوري يتحــدث مــع امــرأة مــن الغجــر ابلعربيــة هبــدف فضــح أمرهــا، مث أجربهــا علــى إعطائــه الفتــة “العائلــة الســورية” 
ليمزقهــا. وصحفــي ســوري آخــر مهتــم مباحقــة املتســولن وتصويــر فيديوهــات توثــق انتحاهلــم وكذهبــم ابلورقــة الــي 

يرفعوهنــا أبهنــم ســوريون وهــم ال جييــدون التحــدث ابللغــة العربيــة.
انشــط ســوري قــال: »محلــت الفتــة كتــب عليهــا )الســوريون ليســوا شــحاذين( ووقفــت أمــام املســاجد ويف األســواق 
وحمطــات املــرتو لكــي أخــرب العــامل أننــا أهــل الكرامــة والعــزة وال نقبــل أن يطلــق علينــا لقــب )شــحاذين(، ووجــدت جتــاوابً 

كبــراً مــن اجملتمــع الفرنســي والكثــر منهــم وقــف إىل جانــيب، وأصبــح يشــرح للمــارة هــديف مــن احلملــة. 
الظاهرة يف اإلعالم الفرنسي

أفــردت وســائل اإلعــام الفرنســية مســاحات مــن تغطيتهــا لتنــاول هــذه الظاهــرة، حيــث عرضــت »القنــاة الثالثــة« تقريــراً 
حتــت عنــوان )الســوريون املزيفــون( قالــت فيــه: علــى بــواابت العاصمــة، تســعى النســاء للحصــول علــى مســاعدة ماليــة 
متنكــرات بصفــة الجئــات ســورايت، وظهــر يف التقريــر حــوار دار بــن الصحفــي وإحــدى النســاء املتســوالت )مــن أيــن 
أنــت؟... مــن حلــب( وواصــل الصحفــي احلديــث معهــا ابللغــة العربيــة، لكــن املــرأة مل تفهــم عليــه شــيئاً، وطلبــت منــه 

التكلــم ابلفرنســية معرتفــة أخــراً أبهنــا رومانيــة!
كما ســلطت صحيفة »ليرباســيون« الضوء على الظاهرة ونشــرت تقريراً محل عنوان »مصيدة ضد الاجئن الســورين 
املزيفــن علــى أبــواب العاصمــة« وقالــت: نســاء ورجــال، حماطــون أبطفــال صغــار يركضــون بــن الســيارات، حيملــون 

الفتــات مكتــوب عليهــا )أســرة ســورية( هبــدف احلصــول املــال، وهــم ليســوا ســوريون.

Suriyeliler Kılığında Dilenmek!
التسول باسم السوريين

İŞRAK
إشراق
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Bülbülzade Vakfı 20 Ağustos’ta Türkiye’nin Gaziantep kentinde, Korona salgınının meydana getirdiği yeni koşullar 
çerçevesinde, Türk araştırmacı ve düşünür, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Bölümü İlahiyat Profesörü ve aynı zamanda 
(SETA)’nın Arapça olarak çıkardığı Ru’ya Dergisinin Editörü Ramazan Yıldırım’ı ağırladı. Katılım birkaç Suriyeli 
yazar, gazeteci ve aydınla sınırlıydı. Toplantıya Türk tarafında, yazar, düşünür ve Anadolu Platformu Başkanı Prof. 
Turgay Aldemir ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarından Bülbülzade Vakfı katıldı. İki buçuk saat süren toplantının 
seyrine hâkim olan iki ana tez oldu. İlki, geçen yüzyılın ortalarından bu yana siyasal İslam akımlarının entelektüel ve 
davranışsal dönüşümlerine ve Arap Baharı devrimlerinin başlangıcında, bu dönüşümlerin somutlaştırdığı gözlemlere 
odaklanmıştır. Bu bağlamda, Suriye devriminin, davranış ve ideolojisi devrimin gidişatı üzerinde çok ciddi etkileri olan 
radikal İslamcı güçlerin en belirgin sahnesi olduğu bir sır değildir. Bu, bazı Suriyeli yazarların müdahalelerini keskinlik 
ve duyarlılıkla karakterize etti ve aynı zamanda İslami grupların devrimden önceki siyasi söylemlerinin ve siyasi liter-
atürünün vurgulanmasına neden oldu. Artı siyasi değişim sürecinde iktidarın barışçıl rotasyonu ve demokratik ilkelere 
başvurma ilkesini kabul etmeleriyle temsil edilen İslami akımlara yeni bir yaklaşım öneren bazı göstergeler taşımıştır. 
Bununla birlikte, sorun her zaman siyasi söylemin ve ilkelerin içeriğine pratik bağlılıkta varlığını sürdürmüştür. Kuşku-
suz bu açıklama, Suriye’deki Müslüman Kardeşlerin 2005 yılında Şam Deklarasyonu’na katıldığını açıkça gösterme-
ktedir. Ardından, o zamanki adıyla (Ulusal Kurtuluş Cephesi) Abdül Halim Hıddam’la ittifak kurdular ve ardından, o 
sırada İhvan’ın açıklamasında belirtildiği gibi, Siyonist oluşumla Gazze çatışmaları nedeniyle 2008’de Esad rejimine 
karşı muhalefetlerini askıya alma girişimleri olmuştur. Bütün bunlara İhvan’ın Suriye devriminin başlangıcındaki faa-
liyetini ve bazı silahlı tugayları destekleme çabalarını da ekleyin!
Dr. Ramazan Yıldırım, İslami siyasi deneyimin bazı özellikleri hakkında uzun uzun konuştu. Ancak, ayrıntılarla uğraş-
maktan sık sık kaçındığı için konuşması bir genelleme niteliği kazandı. 
Başlangıçta İslami akımlar arasında iki tür düşünceye atıfta bulundu. 
Birincisi: Sivil faaliyeti ve vatandaşların ihtiyaçlarını özümsemesi 
anlayışı yoluyla güç kazanmak için siyasi katılım arar ve ideolojiye 
veya ideolojik yöne çok fazla odaklanmadan bu ihtiyaçları karşılamaya 
çalışır. Bu model, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’deki deney-
imiyle somutlaşmıştır. Bu deneyim, onun İslami inancı ile laik anayasa 
arasındaki çatışmadan kaçınmayı başardı ve bu, bir hayal kırıklığı veya 
engel olmaktan ziyade, bu deneyin başarısını destekleyen bir faktör 
oldu. İkinci eğilim ise genellikle ideolojik yöne odaklanarak belir-
lenmiştir. İnancın inşasına ve tutarlılığına bağlıdır ve inandığı şeyin 
mutlak doğruluğuna olan inancına dayanarak vizyonlarını ve algılarını 
başkalarına empoze etmeyi amaçlamıştır. Bu akım herhangi bir siyasi 
başarıya ulaşamadı. Genellikle parçalanma ve bölünmelerle sonuçlan-
mış ve belki de bu akımın bazı grupları aşırılıklara yönelmekle sonuçlanmıştır. Sayın Yıldırım, Mısır’daki Müslüman 
Kardeşler deneyimini de Mısır Müslüman Kardeşler ‘in başlangıçta attığı olumlu adımlara atıfta bulunarak kısaca 
değerlendirdi. Bu adımlar, davet faaliyetlerini siyasi çalışmalarından tamamen pratik olarak ayırma niyetlerinin bir 
ifadesiydi ve bir bakıma (Özgürlük ve Adalet) Partisi’ni kurduklarını gösteriyordu. Ama Mısır’daki İhvan bu deneyim-
de fazla ileri gitmediler. İktidara gelmeleri, grup üyelerinin büyük bir kısmı arasında hüküm süren ideolojik zihniyeti 
mahcup etmiştir. İslamcıların Arap Baharı devrimlerine karşı tutumları, katılımcılar arasında tartışma ve tepki konusu 
olmuştur. Bu kısa makalede bunları incelemek oldukça zordur. Bununla birlikte, Sayın Yıldırım’ın konuşmasını doğru-
layan önemli bir nota dikkat çekilebilir. Nitekim Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin deneyimini yeniden üretm-
eye çalışan bazı İslami güçlere atıfta bulunarak, bir ülkeden siyasi bir deneyimi yeniden üretip başka bir ülkede uygula-
maya çalışmanın imkânsız olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda başkalarının deneyimlerinin ancak kullanılabileceğini 
ve bundan yararlanabileceğini de vurgulamıştır. Artı her ülkenin kendine has özellikleri, sosyal özellikleri, kültürel 
mirası, demografik ve ekonomik yapısı göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Katılımcıların dikkatini çeken, doğrudan 
siyasi bir karaktere sahip olabilecek ikinci konu, sarsıcı tutumların tartışılmasıyla veya Türk muhalefet partilerinin 
olumsuz eğilimiyle temsil edilmiş olmasıdır. Sadece Türkiye’deki Suriyeliler için değil, tüm Suriye meselesi hakkında 
bu böyledir. Dinleyiciler arasında yer alan Suriyeli yazarların bir kısmı, bazı Türk partilerinin algılarını yanlış bilgilere 
dayandıran, hatta zaman zaman saflık noktasına bile ulaşabilen tutumlarına da değinilmiştir. Diğerler bazıları Türk 
muhalefet partilerinin Suriyelilere karşı kışkırtıcı bir duruşa dayalı siyasi programlarını benimsediğine işaret ettiler. Bu 
partilerin aynı zamanda, Suriye meselesinin özünü insani, insan hakları ve siyasi boyutlarıyla tamamen göz ardı edip 
görmezden geldikleri dile getirilmiştir. Suriye davasında güvenlik ve ekonomik iç içe geçmiş Türk devletinin menfaa-
tine de vurgu yapılmıştır. Katılımcıların çoğunun görüşlerini daha mantıklı ve tepkilerden uzak bir şekilde inceledikten 
sonra katılımcılar, belki de en önemlileri olan bir dizi noktayı vurguladılar. Şöyle ki: Birincisi: Türk devletinde anayasa-
nın güvence altına aldığı demokratik sistem çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile diğer muhalefet partileri arasın-
daki siyasi rekabet göz ardı edilemez ve Adalet Partisi’nin Suriyelilere yönelik (insanca) önyargısı, diğer tarafta insani 
tarafın ötesine geçen çekinceler doğurabilmektedir. İkincisi: Türk muhalefet partileri Suriye sorununun tüm boyutları 
hakkında kapsamlı bir bilgi sahip değillerdir. Suriye devriminin güçlerine, haklı davalarının parlak yüzünü genel olarak 
Türk kamuoyuna göstermeye çalışmamalarından kaynaklanan ihmal burada yatmaktadır. Türk siyasi partilerinin yanı 
sıra AKP ile iletişim ve ilişkileri sadece iktidar partisi olması bakımından sınırlı kalmıştır.  Üçüncüsü: Katılımcılar, ister 
muhalefette ister hükümette olsun, tüm Türk partileri ile şeffaf iletişim köprüleri ve kanalları kurma gereği üzerinde 
anlaştılar. Ve genel olarak Türkiye kamuoyu nezdinde Suriye meselesinin haklılığını güçlendirmeyi amaçlayan derin-
lemesine diyalog kanalları açma çabası içinde olunması üzerinde de ittifak edilmiştir. Aynı zamanda, kör duyarlılık ve 
nefret söylemi yerine birlikte yaşama kavramlarını ve samimiyet özelliklerini güçlendirmek için anlayış çerçevesini ve 
açık ve şeffaf diyalogların geliştirmesi amaçlanmıştır. 

اســتضافت مجعيــة بلبــل زادة يف مدينــة غــازي عينتــاب الرتكيــة يف العشــرين مــن شــهر آب/أغســطس اجلــاري الباحــث واملفكــر 
الرتكــي رمضــان يلــدرمي، أســتاذ علــم الــكام يف قســم اإلهليــات جبامعــة إســتانبول، ورئيــس حتريــر جملــة ) رؤاي( الصــادرة عــن 
مركــز ) ســيتا( للدراســات والبحــوث، ونظــراً للظــروف الــي يفرضهــا انتشــار جائحــة كــوروان، فقــد اقتصــر احلضــور علــى عــدد 
مــن الكتــاب والصحفيــن واملثقفــن الســورين، كمــا حضــر اللقــاء مــن اجلانــب الرتكــي األســتاذ تورغاأيلدمــر، الكاتــب واملفكــر 
ورئيــس جتمــع االانضــول، وبلبــل زادة ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف تركيــا. مثــة أطروحتــان مركزيتــان هيمنتــا علــى امتــداد اللقــاء الــذي 
دام ســاعتن ونصــف، متحــورت األوىل حــول التحــّوالت الفكريــة والســلوكية لتيــارات اإلســام السياســي منــذ منتصــف القــرن 
املاضي، واإلرهاصات الي جّســدهتا تلك التحّوالت إابن انطاقة ثورات الربيع العريب، إذ ال خيفى يف هذا الســياق، أن الثورة 
الســورية كانــت املســرح األكثــر حضــوراً للقــوى اإلســامية املتطرفــة الــي تــرك ســلوكها وفكرهــا آاثراً ابلغــة اخلطــورة علــى ســرورة 
الثــورة، ممــا جعــل مداخــات بعــض الكتــاب الســورين تّتســم ابحلــّدة واحلساســية، مؤّكديــن يف الوقــت ذاتــه علــى أن اخلطــاب 
السياســي للجماعــات اإلســامية قبــل الثــورة، وكذلــك أدبياهتــا السياســية، محلــت بعــض التباشــر الــي توحــي إبرهاصــات هنــج 
جديــد للتيــارات اإلســامية يتمثّــل بقبوهلــا مبــدأ تــداول الســلطة ســلمياً واالحتــكام إىل املبــادئ الدميقراطيــة يف عمليــة التغيــر 
السياســي، إاّل أن املشــكلة كانــت قائمــة دومــاً يف االلتــزام العملــي مبضامــن اخلطــاب السياســي واملواثيــق، وال شــك أن يف هــذا 
الــكام إشــارة واضحــة إىل انضمــام اإلخــوان املســلمن يف ســورية إىل إعــان دمشــق عــام 2005 ، مث حتالفهــم بعــد ذلــك مــع 
عبــد احلليــم خــدام، مــن خــال مــا أُطلــق عليــه آنــذاك ب ) جبهــة اخلــاص الوطــي( مث مبادرهتــم إىل تعليــق مناهضتهــم لنظــام 
األســد عــام 2008، بســبب مواجهــات غــزة مــع الكيــان الصهيــوين وفقــاً ملــا جــاء يف بيــان اإلخــوان يف حينــه. أضــف إىل ذلــك 
كلــه جممــل النشــاط اإلخــواين يف بدايــة انطاقــة الثــورة الســورية، ومســعاهم الرامــي إىل دعــم بعــض الكتائــب املســلحة. مــن 

جهتــه حتــّدث الدكتــور رمضــان يلــدرمي إبســهاب عــن بعــض معــامل التجربــة 
التعميــم، إذ غالبــاً  السياســية، ولكــن حديثــه اكتســى طابــع  اإلســامية 
مــا كان يتحاشــى الوقــوف عنــد التفاصيــل، حيــث أشــار يف البدايــة إىل 
منطــن مــن التفكــر لــدى التيــارات اإلســامية، األول: يســعى إىل املشــاركة 
السياســية بغيــة الوصــول إىل الســلطة مــن خــال نشــاطه املــدين واســتيعابه 
أو تفّهمــه حلاجــات املواطنــن والســعي لتلبيــة تلــك احلاجــات، دون تركيــز 
كبــر علــى اجلانــب العقــدي أو اإليديولوجــي، وهــذا النمــوذج جّســدته 
الــي جنحــت يف  جتربــة حــزب العدالــة والتنميــة يف تركيــا، تلــك التجربــة 
تغييــب التصــادم بــن عقيدهتــا اإلســامية والدســتور العلمــاين الــذي كان 
عامــًا داعمــاً لنجــاح تلــك التجربــة بــداًل مــن أن يكــون حُمبطــاً أو عائقــاً 
مــا يكــون مأخــوذاً ابلرتكيــز علــى اجلانــب  هلــا. أّمــا التيــار الثــاين فغالبــاً 
اإليديولوجــي، فيعتمــد علــى بنــاء العقيــدة ومتاســكها ويهــدف إىل فــرض 

رؤاه وتصوراته على اآلخرين انطاقاً من إميانه بصوابية مطلقة ملا يعتقده، وقد أخفق هذا التيار يف حتقيق أي منجز سياســي، 
وغالباً ما ينتهي إىل التشــظي واالنشــقاقات، ولعل قســًما من مجاعات هذا التيار تنتهي إىل التطرف. كما وقف الســيد يلدرمي 
إبجيــاز عنــد جتربــة اإلخــوان املســلمن يف مصــر، مشــراً إىل خطــوات إجيابيــة خطاهــا اإلخــوان املصريــون يف البدايــة، وكانــت تلــك 
اخلطــوات توحــي بنيتهــم الفصــل العملــي التــام بــن نشــاطهم الدعــوي وعملهــم السياســي، مشــراً إىل إنشــائهم حــزب )احلريــة 
والعدالــة(، إاّل أن االخــوان يف مصــر مل يذهبــوا يف تلــك التجربــة بعيــداً، فــكان وصوهلــم إىل الســلطة فاضحــاً للذهنيــة اإليديولوجيــة 

الــي كانــت هــي الطاغيــة لــدى قســم كبــر مــن أعضــاء اجلماعــة. 
مواقــف اإلســامين حيــال ثــورات الربيــع العــريب كانــت حمــّط نقــاش وأخــٍذ ورّد بــن احلضــور، حبيــث يصعــب اســتعراضها يف هــذه 
املقالــة الوجيــزة، ولكــن ميكــن اإلشــارة إىل ماحظــة هامــة ختــم هبــا الســيد يلــدرمي حديثــه مؤّكــداً مــن خاهلــا أنــه مــن االســتحالة 
مبكان استنســاخ جتربة سياســية من بلد ما، وحماولة تطبيقها يف بلد آخر، مشــراً بذلك إىل بعض القوى اإلســامية الي حتاول 
استنســاخ جتربــة حــزب العدالــة والتنميــة يف تركيــاً، مؤّكــداً يف الوقــت ذاتــه أنــه ميكــن االســتئناس بتجــارب اآلخريــن واالســتفادة 

منهــا فحســب، إذ ال ميكــن جتاهــل خصوصيــات كل بلــد، ومساتــه االجتماعيــة وإرثــه الثقــايف وبنيتــه الســكانية واالقتصاديــة.
املســألة الثانيــة الــي حظيــت ابهتمــام احلضــور، رمبــا اكتســت طابعــاً سياســياً مباشــراً، ومتثّلــت مبناقشــة املواقــف املتشــنجة، أو ذات 
املنحــى الســليب ألحــزاب املعارضــة الرتكيــة، ليــس حيــال الســورين املتواجديــن يف  تركيــا فحســب، بــل حيــال القضيــة الســورية 
برمتهــا، إذ أشــار بعــض الكتــاب الســورين مــن احلضــور إىل مواقــف بعــض األحــزاب الرتكيــة الــي تبــي تصوراهتــا علــى معلومــات 
خاطئــة، بــل رمبــا تصــل إىل حــّد الســذاجة بعــض األحيــان، كمــا أشــار البعــض اآلخــر إىل أحــزاب معارضــة تركيــة تبــي براجمهــا 
السياســية انطاقــاً مــن موقــف حتريضــي ضــد الســورين، وذلــك يف جتاهــل كامــل جلوهــر القضيــة الســورية يف أبعادهــا اإلنســانية 
واحلقوقيــة والسياســية، ويف جتاهــل – كذلــك – ملصلحــة الدولــة الرتكيــة ذات التشــابك األمــي واالقتصــادي ابحلالــة الســورية، 
وبعــد اســتعراض معظــم آراء احلضــور مبزيــد مــن العقانيــة وبعيــداً عــن رّدات الفعــل، أّكــد احلضــور علــى مجلــة مــن النقــاط، لعــّل 
أبرزها: أواًل: ال ميكن جتاهل التنافس السياســي بن حزب العدالة والتنمية وبقية أحزاب املعارضة، يف إطار النظام الدميقراطي 
الــذي يكفلــه الدســتور يف الدولــة الرتكيــة، واحنيــاز حــزب العدالــة إىل جانــب الســورين )إنســانياً( رمبــا يثــر حتفظــات تتخطــى 

اجلانــب اإلنســاين لــدى اجلانــب اآلخــر.
اثنيــاً: عــدم إحاطــة أحــزاب املعارضــة الرتكيــة إحاطــة شــاملة بكافــة أبعــاد القضيــة الســورية، وهنــا يكمــن التقصــر الــذي يبــدو لــدى 
قــوى الثــورة الســورية مــن خــال عــدم ســعيها إلظهــار الوجــه الناصــع لقضيتهــا العادلــة أمــام اجلمهــور الرتكــي عامــة، فضــًا عــن 

األحــزاب السياســية الرتكيــة، واقتصــار تواصلهــا وعاقاهتــا مــع حــزب العدالــة والتنميــة فقــط، ابعتبــاره احلــزب احلاكــم.
اثلثــاً: أمجــع احلضــور علــى ضــرورة إقامــة اجلســور وقنــوات تواصــل شــفافة مــع كافــة األحــزاب الرتكيــة، ســواء مــن كان منهــا يف 
املعارضــة أو يف احلكومــة، والســعي لفتــح قنــوات حــوار معّمــق يهــدف إىل تعزيــز عدالــة القضيــة الســورية لــدى الــرأي العــام الرتكــي 
عمومــاً، كمــا يهــدف إىل تعزيــز أطــر التفاهــم واحلــوارات الصرحيــة والشــفافة بغيــَة حتصــن مفاهيــم التعايــش ومعــامل الــوّد بــداًل مــن 

احلساســية العميــاء وخطــاب الكراهيــة.

Hasan El Nifi 

Türkiye-Suriye Görüşmesi Ve Ortak Entelektüel Siyasi Endişeler!
لقاء تركي سوري وشجون فكرية وسياسية مشتركة

حسن النيفي

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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فشــلت صفقــة القــرن الــي ظــل يــرّوج هلــا الثاثــيُّ »ترامــب ونتنياهــو وكوشــنر« لفــرتة طويلــة، وهــي تســتحق التشــبيه جببــل 
أجنــب فــأرة. حيــث أن هــذه الصفقــة مل تنــل رضــا حــى حلفــاء هــذا الثاثــي الذيــن أنتجــوا لنــا مــا يســمونه »صفقــة 
الســام«. إال أنــه يف ســياق املرحلــة ذاهتــا ونتيجــة ابتــزاز أمريكي-إســرائيلي مشــرتك علــى دول اخلليــج، تصــّدرت قضيــة 
»التطبيــع« الكامــل مــع إســرائيل علــى األجنــدة بشــكل أقــوى. إن كلمــة »تطبيــع« يف الواقــع تعــي كشــف النقــاب عــن 
العاقــات املوجــودة خلــف الكواليــس إىل مســرح العلــن. علــى مــدى ربــع قــرن مــن الزمــان مل تكــن العاقــات بــن إســرائيل 
وبعــض دول اخلليــج ال ســيما اإلمــارات؛ ســرًّا، وابلتــايل مل يكــن الوضــع الناشــئ اليــوم والــذي أفــرز حالــة تطبيــع صرحيــة 

بــن اإلمــارات وإســرائيل ابلشــيء املفاجــئ.
ال يوجــد شــيء أكثــر طبيعــة مــن عاقــات موجــودة بــن دولتــن تعــرتف هبمــا األمــم املتحــدة، تعلنــان عــن هــذه العاقــات 
أمــام العــامل، ومــن هــذه الناحيــة مــا فعلتــه وتفعلــه أي دولتــن هبــذا الصــدد ال يتعــارض مــع القانــون، إال أن احلديــث حينمــا 
يكــون عــن دولتــن )اإلمارات-إســرائيل(، ال يوجــد بينهمــا حــدود مشــرتكة، أو عاقــات جــوار، ومل تشــهدا كذلــك أي 
صــراع مــن قبــل يســتوجب اتفاقيــة كهــذه، ويعلنــان عــن تطبيــع حتــت ظــّل الــوالايت املتحــدة؛ فــإن ذلــك يشــر إىل شــيء 

يتجــاوز قضيــة العاقــات الثنائيــة، وإن مــا خفــي أعظــم.
يتطلــب النظــام الــدويل مــن الــدول أن تقيــم عاقــات ثنائيــة فيمــا بينهمــا بــل حــى عاقــات بــن أطــراف عديــدة، مــا دام 
أهنــا ال تضــر بطــرف اثلــث. بــل إن العــامل اليــوم يتجــه حنــو نظــام يقــوم علــى أتســيس عاقــات إقليميــة وثيقــة مــن هــذا 
النــوع. بعبــارة آخــر، إن قضيــة تنميــة العاقــات اإلقليميــة والثنائيــة املتعــددة األطــراف يعتــرب إجيابيًّــا يف هــذا الصــدد. وإذا 
كان التطبيــع بــن اإلمــارات وإســرائيل ســيتم تناولــه ضمــن هــذا الســياق، فيجــب أن يــؤدي علــى الفــور إىل النتائــج التاليــة:
- جيــب علــى إســرائيل أن تتوقــف عــن عدائهــا للعــرب والــذي بــدأ منــذ عــام 1948، وأن تتخلــى عــن مطالبتهــا ابلســيادة 

وتنسحب إىل حدود 1967، وان خُتلي مجيع املستوطنات غر القانونية.
- جيــب إجيــاد حــل ألزمــة الاجئــن الفلســطينين الــي تشــكل أزمــة حقيقيــة يف املنطقــة، كمــا جيــب الســماح جلميــع 

الاجئــن ابلعــودة إىل مواطنهــم األصليــة.
- جيــب إهنــاء االقتتــال املصطنــع بــن حركــي فتــح ومحــاس، الناجــم عــن أتثــرات خارجيــة، وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

عاصمتهــا القدس.
- علــى إســرائيل االنســحاب مــن األراضــي الســورية احملتلــة، وإحــال الســام مــع لبنــان، وتقاســم مــوارد املنطقــة علــى 

أســاس عاقــات اجلــوار.
هــل مسعتــم شــيًئا عــن أّي مــن هــذه النقــاط، ضمــن »اتفاقيــة الســام« أي التطبيــع الــذي أعلنــت عنــه اإلمــارات؟ علــى 
العكــس مــن ذلــك، جنــد أن نتنياهــو الــذي ال يتوقــف عــن اســتخدام الفزاعــات إلاثرة خــوف الفلســطينين وحلفائــه 
علــى حــد ســواء، قــد أعلــن أواًل عــن عــدم وجــود تغيــر يف خطــة الضــم املخالفــة للقوانــن الدوليــة، ليعلــن مؤخــرًا عــن 

»أتجيلهــا« مؤقتًــا ال إلغائهــا.
لنلــق نظــرة اآلن علــى األطــراف الــي ســتتأثر مــن هــذه العاقــة اجلديــدة؛ حينمــا جنــد تصاعــد حــدة االعــرتاض مــن شــى 
األطــراف علــى رأســهم محــاس وفتــح، وعــدم وجــود »تطبيــل« كبــر للتطبيــع ابســتثناء البحريــن، فهــذا يعــي وجــود مشــكلة. 
العديــد مــن األطــراف الــي متثــل الســلطة الفلســطينية، ابتــت تنظــر إىل اإلمــارات ومــا فعلتــه مــن التطبيــع مــع إســرائيل أبهنــا 
خيانــة، ال ســيما وان العاقــات بــن فلطســن واإلمــارات قــد تباطــأت أصــًا منــذ العــام 2005، وشــهدت انقطاًعــا يف 

العــام 2014، وأمــا اجلامعــة العربيــة فهــي تبــدو صّمــاء عميــاء بكمــاء تتابــع مــا جيــري داخــل صمــت مطبــق.
وأمــا الســعودية فإهنــا تبــدو مشوشــة، حيــث أهنــا تفكــر كيــف ميكنهــا حتّمــل هــذا العــبء، حيــث أن اإلمــارات شــريكتها 
يف حــرب اليمــن منــذ وقــت، بيــد أن هــذه الشــراكة قــد اصطدمــت حبواجــز عديــدة يف عــدن. وعلــى الرغــم مــن وجــود رغبــة 
لدى حممد بن ســلمان يف تطبيع العاقات مع إســرائيل، إال انه أراد ترك ذلك للوقت، وجعله ضمن سياســة الســعودية 
املتبلــورة حديثًــا حنــو فلســطن وقضيتهــا. لكــن ال شــك أن هــذه اخلطــوة اإلماراتيــة املفاجئــة قــد تركتــه يف موقــف صعــب، 
حيــث علــى الرغــم مــن صمــت قــادة العــامل العــريب بســبب االبتــزاز اخلارجــي، فــإن شــعوهبم لــن تصــرب علــى الصمــت لفــرتة 
أطــول. وبينمــا املغــارب العــريب مثــل تونــس واجلزائــر وحــى املغــرب قــد انتقــدوا ذلــك بشــدة، فــإن املشــرق العــريب الــذي 
يعتــرب بعضــه طرفًــا يف ذلــك التطبيــع، حيمــل هواجــس مــن تداعيــات حمتملــة، وذلــك ألهنــم يعلمــون أهنــم خرجــوا مــن كل 

االتفاقيــات مــع إســرائيل حــى اليــوم خبســارة.
إن هــذا االتفــاق أيًضــا هــو ضــد معايــر األمــم املتحــدة. حــى لــو مل يتــم تطبيــق هــذا االتفــاق ونتائجــه، فإنــه يعــارض كل 
قــرارات األمــم املتحــدة الــي تقــف إىل جانــب فلســطن. ومبعــى آخــر؛ هــذا االتفــاق يهــدد نظــام األمــم املتحــدة، كمــا 
أنــه يتعــارض مــع مبــادئ عــدم إحلــاق األذى ابلطــرف اآلخــر والــي هــي مبوجــب قوانــن األمــم املتحــدة الــي حتــث علــى 

الســام بــن الــدول.
ابختصار شديد، اتفاق التطبيع بن اإلمارات وإسرائيل، غر شرعي وهو حبكم العدم.

الــذي يريــدون إضفــاء الشــرعية علــى االتفاقيــة اإلماراتية-اإلســرائيلية يلجــؤون إىل حجتــن، األوىل  مــن الافــت أن 
يقّدمــون تركيــا مثــااًل علــى إقامــة دولــة مســلمة عاقــات مــع إســرائيل منــذ وقــت طويل.بيــد أن تركيــا منــذ البدايــة طــّورت 
بشــكل متزايــد سياســتها كدولــة، والــي تقــوم علــى جماهبــة الصهيونيــة والدولــة اليهوديــة، كمــا أهنــا علــى طــول العاقــات مل 
تكــن ســبًبا يف اإلضــرار بطــرف اثلــث، علــى العكــس لطاملــا جلبــت املنفعــة واملصلحــة هلــذا الطــرف أي فلســطن وشــعبها.
أمــا احلجــة الثانيــة، فقــد اعتمــدت علــى خــداع الشــوارع الــي كانــت منزعجــة مــن ذلــك االتفــاق، حيــث استشــهدوا 
بوثيقــة أو معاهــدة املدينــة، والــي عقدهــا الرســول مــع بــي النضــر، معتربيــن أن اتفــاق إســرائيل واإلمــارات مســتمد مــن 
هــذه املعاهــدة. لكــن هيهــات أن يتــم املقارنــة بــن اتفاقيــات تعطــي األولويــة للســام أواًل، وتضمــن أمــن اجملتمــع وإقامــة 
دولــة إســامية، وبــن هــذه االتفــاق الغريــب الــذي يتجاهــل حقــوق األطــراف األخــرى، ويعطــل األمــن اإلقليمــي، ويقــف 

حاجــزًا أمــام إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة.

Trump, Kushner ve Netanyahu üçlüsünün uzun süre pazarladıkları yüzyılın barış planı suya 
düştü. Adeta dağ fare doğurdu. Filistin’i ve Filistinlileri yok sayan sözde barış planı bu üçlünün 
müttefiklerini bile memnun etmedi, nisyan çukuruna atıldı. Ancak aynı süreçte Körfez ülkel-
erine yapılan ABD-İsrail şantajı netice vererek İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi gündeme 
getirildi. Arapçada “tatbi’”, yani tabii haline dönüştürme kelimesi ile anlatılan bu süreç esasında, 
perde arkasında var olan ilişkilerin sahneye çıkarılması anlamını taşıyordu. Çeyrek asırdır İsrail 
ile BAE başta olmak üzere kimi Körfez ülkeleri arasında var olan gizli ilişkiler bir sır değildi. 
Dolayısıyla bugün ortaya çıkan durum, yani BAE-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi de sürpriz 
olmadı.
BM’nin tanıdığı iki devletin kendi aralarında ilişki kurması ve bunu dünya ile paylaşması kadar 
tabii bir şey yoktur. Bu bağlamda bu iki devletin yaptıkları devletler hukukuna aykırı değildir. 
Ama aralarında fiziki temas, komşuluk ilişkileri bulunmayan, daha önce bir çatışma yaşamayan 
iki devletin ABD’nin gölgesine sığınarak bunu ilan etmeleri, ikili ilişkilerin ötesinde bir şeye 
işaret etmektedir.
Uluslararası sistemde devletlerden beklenen, barışın korunması ve üçüncü taraflara zarar ver-
memek üzere ikili, hatta çok taraflı ilişkilerin tesis edilmesidir. Hatta dünya bugün sıkı bölgesel 
ilişkilerin tesis edileceği bir düzene doğru kaymaktadır. Yani bölgesel, ikili ve çok taraflı ilişkil-
erin gelişmesini olumlu bulmaktadır. BAE-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi bu bağlamda ele 
alınacaksa hemen şu sonuçları doğurması gerekmektedir:
*İsrail, 1948’den beri Araplara karşı sürdürdüğü düşmanlıktan vazgeçmeli, egemenlik iddiasını 
1967 sınırlarına çekip hukuksuz bütün yerleşim alanlarını boşaltmalıdır.
* Bugün bölge istikrarını altüst eden Filistin mültecileri sorununa bir çare bulunmalı, bütün 
mültecilerin çıkarıldıkları yerlere dönmelerine izin verilmelidir.
* Hamas ve el Fetih arasında dış etkiler ile oluşan yapay kavga sonlandırılıp başkenti Kudüs olan 
bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşu sağlanmalıdır.
*İsrail, işgal ettiği Suriye topraklarından çekilip Lübnan ile barış yapmalı ve bölgedeki kaynak-
ları komşuluk ilişkileri içinde paylaşıma açmalıdır.
İki tarafın ilişkilerini normalleştirme niyetinde, bunlara dair bir şeylerin konuşulduğunu duy-
dunuz mü? Aksine Netanyahu, daha söz muhatabını bulmadan, devletlerarası hukuka aykırı 
olarak ilan ettiği, Batı Şeria’nın ilhakını erteleyeceğini söyleyip hem Filistinlileri ve hem de yeni 
ortağını ölümle korkutup, sıtmaya razı etmeye kalkmıştır.
Bu yeni ilişki biçiminin etkileyeceği taraflara bakalım: Filistin Yönetimi ve Hamas başta olmak 
üzere taraflardan itirazlar yükseliyorsa; Bahreyn hariç, hiç kimse mutluluk narası atmıyorsa, or-
tada sorun var demektir. Filistin yönetiminden çeşitli temsilciler, zaten 2005’ten beri ilişkilerinin 
yavaşladığı ve 2014’te kesildiği BAE’nin kendi geleceklerini etkileyecek bir anlaşma yapma-
larına ihanet olarak bakarken, son yıllarda iktidarını ayakta tutmak için İsrail’in şantajlarına ve 
BAE’nin desteğine mahkûm Sisi bile sessizliğini korumaktadır. Arap Birliği’nin eli ayağı dolan-
mış, “summun, bükmün” (sağır ve dilsiz) bir şekilde gelişmeleri izlemektedir.
Suudi Arabistan şaşkındır. Uzun zamandır BAE ile Yemen’de sürdürdüğü ortaklığı Aden’de 
kayaya çarpmış iken şimdi bu yükü nasıl kaldıracağını düşünmektedir. Zira Muhammed bin 
Selman’ın da ilişkileri normalleştirme konusunda arzusu olmasına rağmen bunu zamana yayıp 
bugüne kadar ilân ettikleri Filistin politikaları ile uyumlu hale getirmeyi isterken, BAE’nin bu 
ani hamlesi onu da zor durumda bırakmıştır. Arap dünyasının dış şantajlara mahkûm liderlikleri 
sesiz kalsa da sokakların bu sessizliği daha uzun süre sürdüremeyeceği apaçıktır. Cezayir, Tunus, 
hatta Fas ve diğerleri bu duruma şiddetle karşı iken, meseleye doğrudan taraf olan Doğu Arap 
dünyası da muhtemel sonuçlarından korkmaktadır. Zira bugüne kadar İsrail ile yapılan bütün 
anlaşmalardan zararla çıkmışlardır.
Bu anlaşma, BM’nin kriterlerine de karşıdır. Bu anlaşma ve sonuçları, uygulatamasa bile, BM’nin 
bugüne kadar Filistin lehinde çıkardığı bütün kararların aleyhindedir. Yani BM düzenini tehdit 
etmektedir. Ayrıca devletlerarası barışı öngören BM yasalarının üçüncü taraflara zarar vermeme 
prensiplerine de aykırıdır.
Kısaca bu anlaşma gayr-i meşrudur ve yok hükmündedir.
BAE-İsrail anlaşmasını meşrulaştırmak isteyenler ilginç bir şekilde, iki argümana başvurmak-
tadırlar. Birincisi, bir Müslüman devlet olarak kuruluşundan beri İsrail ile ilişkisi olan Türkiye’yi 
örnek göstermektedirler. Oysa Türkiye’nin baştan beri Siyonizm meselesine ve Yahudi devletine 
karşı geliştirdiği devlet politikası ile üçüncü taraflara zarar vermeyen hatta menfaat sağlayan ikili 
ilişkileri bu durumu izah etmek için uygun bir örnek değildir. Bu yüzden bu argüman batıldır.
İkincisi de, anlaşmadan rahatsızlık duyan sokakları kandırmak üzerine bina edilmiştir. Buna göre; 
Hz. Peygamber’in Benî Nadir Yahudileri, Hudeybiye’de Mekke müşrikleri ve özellikle Yahudi-
lere vatandaşlık sağlayan Medine Sözleşmesi’ni ileri sürerek, BAE-İsrail anlaşmasını meşru ilân 
etmektedirler. Her biri farklı şartlarda gerçekleşmiş olmasına rağmen, tamamında barışı önceley-
en, çevrenin güvenliğini ve bir İslâm devletinin kuruluşunu sağlayan söz konusu anlaşmalar ile, 
üçüncü tarafların haklarını yok sayan, bölge güvenliğini bozan ve bağımsız Filistin devletinin 
kuruluşunu engelleyen bu ucube anlaşmanın mukayesesi mümkün müdür?

Zekeriya KURŞUN 

BAE-İsrail anlaşmasından Medine Sözleşmesi çıkar mı?
هل ينبثق التطبيع بين اإلمارات وإسرائيل عن »معاهدة المدينة«؟

زكريا كورشون

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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بينمــا حققــت تركيــا أكــرب اكتشــاف للغــاز الطبيعــي يف اترخيهــا مبيــاه البحــر األســود، خّيمــت فرحــة عارمــة مبناســبة ذلــك، 
إال أنــه مــن اجلانــب اآلخــر يعتــرب هــذا اإلجنــاز فرصــة حتتــم علينــا أيًضــا أن نوجــه انتباهنــا حنــو خصائــص تطويــر وتنميــة تركيــا، 
وأن نعقــد خططنــا املســتقبلية بنــاء علــى هــذا التطويــر. لقــد قلنــا ســابًقا أن تركيــا مــا قبــل اكتشــاف الغــاز األخــر مل يكــن 
تطّورهــا معتمــًدا علــى مــوارد طبيعيــة ُرزقــت هبــا، لكنهــا مــع ذلــك كانــت أحســن حــااًل مــن بلــدان متتلــك ثــروات ومــوارد 
طبيعيــة. لقــد كانــت تنميتهــا آخــذة يف الصعــود لدرجــة تدفــع املــرء يفكــر أبن املــوارد الطبيعيــة يف بلــد مــا رمبــا تكــون عائًقــا 

أمــام تطويــره وتنميتــه.
هنــاك العديــد مــن الــدول اليــوم لــو أرادت االســتغناء عــن غازهــا ونفطهــا فلــن جتــد أايًّ مــن املقومــات االقتصاديــة ميكنهــا 
االعتمــاد عليــه كاإلنتــاج والتصديــر ومــا شــابه. ولذلــك الســبب جنــد أن اقتصــاد تلــك الــدول مرهــون بتقلبــات أســعار النفــط.
أمــا الوضــع ابلنســبة لرتكيــا، فــإن كوهنــا ال متلــك دخــًا اثبًتــا مــن مــوارد جاهــزة، جعلهــا تعلــم متاًمــا أن عليهــا خلــق مواردهــا 
اخلاصــة مــن خــال االســتثمار يف قوهتــا البشــرية. كانــت هــذه الرؤيــة تتجســد يف سياســة العدالــة والتنميــة الــذي حيكــم البــاد 
منــذ 18 عاًمــا، ومــن الناحيــة األخــرى جنــد أن البنيــة االجتماعيــة قــد عّدلــت نفســها تاؤًمــا مــع هــذه الرؤيــة. إن التجــار 
الصغــار واحلرفيــن يف منطقــة األانضــول، الذيــن كانــوا حــى قبــل ثاثــن عاًمــا يف دائــرة مــا مــن حيــث املوقــع االقتصــادي، 
ا تقــوم بتصديــر مــا تنتجــه، وتســتورد املــواد  جندهــم اليــوم قــد اندجمــوا مــع االقتصــاد العاملــي، وحنــن اليــوم أمــام طبقــة كبــرة جــدًّ
اخلــام أو البــى التحتيــة التكنولوجيــة مــن كل أحنــاء العــامل هبــدف اإلنتــاج. ومــن خــال ذلــك جنــد أن التصديــر يف تركيــا قــد 
قفــز خــال 18 عاًمــا األخــرة 5 إىل 6 مــرات عّمــا كان عليــه. وهبــذا املعــى كانــت قُــدرة شــعب األانضــول علــى االندمــاج 
مــع االقتصــاد العاملــي، عامــًا يف توفــر املــوارد الــي حيتاجهــا، ومــن خــال رايدة األعمــال بقــوة وإدارة العاقــات النشــطة 

كذلــك األمــر.
حينمــا يتعلــق ابألمــر بتنميــة رأس املــال البشــري ورايدة األعمــال وقطــاع الصناعــة واخلدمــات، فــإن البعــد التعليمــي يفــرض 
نفســه كواقــع اجتماعــي مهــم للغايــة مــن أجــل هــذه األشــياء. لقــد أصبحنــا اليــوم نــدرك كــم كانــت البنيــة التحتيــة جملــال التعليــم 
العــايل ســابًقا يف تركيــا، تعــاين مــن قصــور ال يتــاءم مــع مــا يتطلبــه احلــال يف تركيــا. ومــن خــال النظــر إىل اجلــودة الــي تتمتــع 

هبــا اجلامعــات الرتكيــة اليــوم ســيكون مــن املفيــد للغايــة عقــد مقارنــة مــا بــن املاضــي واحلاضــر.
الســبب الرئيســي لقصــور التعليــم العــايل يف املاضــي، هــو كونــه أيديولوجيًّــا بشــكل أكثــر مــن الــازم، ممــا أفقــده حتديــد 
اخلطــوط العامــة يف العــامل وتدريــب مــورد بشــري يتناســب مــع تلــك اخلطــوط. وعلــى ســبيل املثــال بينمــا كان هنــاك مليــون 
و700 ألــف متخــرج مــن الثانويــة يريــد االلتحــاق يف التعليــم العــايل أي اجلامعــة ومــا بعدهــا، فلــم يكــن مبقــدور هــذا القطــاع 
ســوى اســتقبال 10% مــن هــذا الرقــم علــى أعلــى تقديــر، بينمــا مل يكــن ابســتطاعته تقــدمي شــيء للباقــن، كمــا أنــه مل يكــن 
ميلــك خطًطــا أو تطلعــات حنــو فتــح جامعــات جديــدة مــن أجــل زايدة القــدرة علــى اســتيعاب املزيــد مــن الطــاب. حــى 
علــى صعيــد قبــول الطــاب، فلــم يكــن العامــل الرئيســي هــو الكفــاءة او القــدرة، بــل األيديولوجيــا فحســب. ولذلــك الســبب 
كانــت قضيــة منــع احلجــاب يف قطــاع التعليــم أمــرًا أيديولوجيًّــا مــن انحيــة، وطريقــة لتقليــل ثقــل الطلــب الــذي ال ميكــن هلــذا 
القطــاع حتملــه يف آن واحــد. عندمــا يكــون التعليــم أيديولوجيًّــا هلــذا احلــد، فمــن املؤكــد أنــه لــن ميلــك الكفــاءة الازمــة كمــا 
أنــه لــن ميلــك قــوة أو حيــّـزًا علــى التــاؤم مــع العــامل وخماطبتــه. ولذلــك الســبب كّنــا نــرى علــى الــدوام هجــرة أكثــر مــن 50 
ألــف طالــب تركــي حنــو اخلــارج مــن أجــل الدراســة بشــكل مســتمر، ويف املقابــل مل يكــن هنــاك ُعشــر ذاك الرقــم مــن الطــاب 
الذيــن أيتــون مــن اخلــارج للدراســة يف تركيــا، مــا يعــي أهنــا كانــت يف عجــز جتــاري حــى يف قطــاع التعليــم. أمــا اليــوم فــإن 
عــدد اجلامعــات أواًل ارتفــع ٣ أضعــاف مــا كان عليــه يف الســابق، فإهنــا ابتــت متنــح مجيــع الطــاب فرصــة االلتحــاق يف جمــال 
التعليــم العــايل، فضــًا عــن أهنــا ابتــت تســتقبل مــن الطــاب الدوليــن أضعــاف عــدد الطــاب األتــراك الذيــن يدرســون يف 

اخلــارج، مــا يعــي أهنــا قــد شــهدت انفتاًحــا علــى العــامل يف قطــاع التعليــم بشــكل غــر مســبوق.
إن هــذا لوحــده يكفــي كمؤشــر مهــم للغايــة يوضــح كيــف تطــورت اجلامعــات الرتكيــة مــن أيــن إىل أيــن. وإىل جانــب ذلــك 
تســتطيع اليــوم أن تــرى مئــات بــل آالف الطــاب األجانــب يف تركيــا، ال يدرســون يف اجلامعــات املركزيــة فحســب، بــل 

كذلــك يف اجلامعــات الــي تقــع يف البلــدات واملقاطعــات.
علــى ســبيل املثــال، يف جامعــة ســرت وحدهــا، كان هنــاك 2500 طالــب أجنــيب يف العــام الدراســي املنصــرم، يدرســون يف 
اجلامعــة ضمــن ٣5 ختصصًّــا خمتلًفــا. وحبســب املعلومــات الــي حصلــُت عليهــا مــن مســؤويل اجلامعــة، فــإن هــذا الرقــم ارتفــع 
ــا يف العــامل الدراســي اجلديــد. هــذا القــدر مــن عــدد الطــاب ال شــك أنــه يزيــد مــن قــوة مراكــز »تومــر«  إىل ٣500 طالًب
الــي تتمتــع ببنيــة حتتيــة يف املــدن الرتكيــة، وتوفــر تعليًمــا جــادًّا للغــة الرتكيــة، وتربــط اجلامعــات ابلعــامل كلــه علــى الوجــه الــذي 
ينبغــي. وبذلــك بتنــا جنــد أن الطالــب الرتكــي الــذي يــدرس يف جامعــات تقــع مبقاطعــات غــر مركزيــة مثــل ســرت وبيتليــس 
وكواتهيــة ومــوش وبينغــول؛ يشــعر بنــوع حقيقــي مــن العوملــة وهــو جيلــس علــى مقعــده الدراســي فحســب. وهبــذه الطريقــة ال 
شــك أنــه يكتســب رؤيــة أكثــر واقعيــة وإنســانية حــول أبعــاد التعدديــة الثقافيــة. وعلــى صعيــد آخــر، ال بــد مــن التفكــر أيًضــا 
ابن هــذا الطالــب األجنــيب الــذي يــدرس يف تركيــا، ســينقل هــذه التجربــة إىل بلــده األم حينمــا يعــود إليــه، ويشــارك العاطفــة 

والتفكــر واملفــردات األخــرى الــي عاشــها يف تركيــا، ممــا يصنــع جســرًا بــن تركيــا والبلــد األجنــيب الــذي ينتمــي لــه الطالــب.
ابلطبــع ال يتطــور هــذا التدويــل يوًمــا بعــد يــوم مــن خــال الطــاب فقــط، بــل مــن خــال هيئــة أعضــاء التدريــس كذلــك، 
والعاقــات مــا بــن اجلامعــات. ال ريــب أن تركيــا قــد جنحــت يف أن تكــون دولــة منتجــة للقيمــة علــى صعيــد التعليــم، وتســّوق 

هلــذه القيمــة يف العــامل كلــه.
إن تركيــا مــن خــال احتوائهــا لـــ210 جامعــات وبعــدد طــاب يصــل لـــ8 مايــن طالــب جامعــي، مل تصنــع فارقًــا كبــرًا علــى 
مســتوى حقبــة مــا قبــل الـــ18 عاًمــا الــي مضــت، بــل جّســدت هــذا الفــارق علــى مســتوى العــامل كلــه. ممــا ال شــك فيــه أن 
معــّدل االلتحــاق ابجلامعــة هــو أهــم وســيلة لتأمــن رأس املــال البشــري الــذي سيشــكل عــامل املســتقبل. كمــا يشــكل رأس 

املــال البشــري ابلنســبة لرتكيــا القــوة األكــرب علــى صعيــد تنميــة اجلامعــات وتدويلهــا.
لقــد بــدأان نــرى النتائــج املرحبــة الــي أفرزهــا هــذا املــورد الثــري، كيــف ســامهت يف جنــاح تركيــا مؤخــرًا علــى مجيــع األصعــدة ويف 

كل اجملــاالت. وســنرى املزيــد أيًضــا يف مســتقبل األايم، ألن هنــاك تراكًمــا حقيقيًّــا بــدأ يــؤيت أكلــه.

Türkiye’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yapmış olması vesilesiyle haklı olarak 
büyük bir sevinç yaşanırken, bir yandan da bu buluş Türkiye’nin gelişme konusundaki özgünlükler-
ine dikkat çekmemize ve gelecek planlarımızı bunun üzerinden yapmamıza vesile olmalı. Daha önce 
de söyledik Türkiye şimdiye kadarki gelişimini hazır Allah vergisi doğal kaynaklara dayanarak yap-
madı. Buna rağmen hazır kaynakları olan ülkelere büyük fark attı. O kadar ki, hazır doğal kaynakların 
bir ülkenin gelişimine ket vuran, olumsuz bir katkısı olduğu bile düşünülebiliyor.
Bugün birçok ülkenin petrolü, gazı olmadığında dayanabilecekleri başka hiçbir ekonomik güçleri, 
kaynakları ve üretimleri yok. Neticede bu ülkelerin ekonomileri petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar-
dan anında etkileniyorlar.
Türkiye ise bir yerlerden hazır bir geliri olmadığı için kendi kaynaklarını kendi insanına yatırım yap-
arak oluşturmak gerektiğini bildi-biliyor. Bu bir yandan 18 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti’nin poli-
tikası iken aslında toplumsal yapı da kendini buna uygun olarak ayarlamış durumdadır. Anadolu’da 
otuz yıl öncesine kadar küçük esnaf veya zanaatkar olarak ekonomik hayatta yer alan insanlardan 
bugün dünya ekonomisiyle entegre olmuş, ürettiğini ihraç eden, üretmek için dünyanın her tarafın-
dan ham madde veya teknolojik altyapı ithal eden çok geniş bir tabaka oluşmuş durumda. Bu sayede 
Türkiye’de ihracat 18 yıl içinde neredeyse 5-6 kat artmış durumda. Anadolu insanının bu anlamda 
dünya ekonomisiyle bütünleşme kabiliyetinin ihtiyaç duyduğu kaynakları girişimciliğiyle ve aktif 
ilişki yönetimiyle temin ettiği görülüyor.
Konu beşeri sermaye, girişimcilik, sanayi ve hizmet sektörünün gelişimi olunca bunun eğitim boyu-
tu çok önemli bir sosyolojik gerçekliktir. Türkiye’nin eski yüksek eğitim altyapısının Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu açılımı sağlamaktan ne kadar uzak olduğu bugün çok daha iyi görülüyor. Bugün 
üniversitelerin kalitesine yönelik çok kolaycı eleştirilerin geçmişle bugün arasında bir karşılaştırma-
ya dikkat kesilmesinde büyük fayda var.
Bir defa eskiden fazlasıyla ideolojik olan yüksek eğitimin dünyadaki genel eğilimleri tespit edip ona 
uygun bir insan kaynağı yetiştirmesi mümkün görünmüyordu. Her gün yüksek öğretim talep eden 
1,7 milyon lise mezunu gencin en fazla yüzde onuna bu imkan sağlanabiliyordu ve geriye kalanlara 
hiçbir şey sunulmuyor, daha fazla öğrenci kabul edebilmek için kapasiteyi artırma yönünde, yeni 
üniversiteler açma yönünde hiçbir planlama veya istek bulunmuyordu. Öğrenci kabulünde bile temel 
belirleyici faktör yeterlilik veya yetenek değil ideolojiydi. O yüzden başörtüsü yasağı ve katsayı 
uygulamasıyla üniversiteye kabul tamamen ideolojik bir yaklaşıma hapsolmuşken bu bir yerde de 
karşılanamayan talebin yarattığı ağırlığı kestirmeden azaltmanın bir yolu oluyordu.
Eğitim bu kadar ideolojik olunca kalitesi de olmuyordu ve dünyaya hitap edecek bir yanı ve gücü 
de olmuyordu. O yüzden Türkiye’den yurtdışında her zaman ortalama 50 binin üstünde öğrenci 
okumaya gidiyorken, dünyadan Türkiye’ye okumaya gelen öğrenci sayısı bunun onda birini bile 
oluşturmuyordu. Türkiye eğitim alanında bile ciddi bir ticaret açığı içindeydi. Oysa bugün Türki-
ye’de üniversitelerin sayısının üç katına çıkmasıyla birlikte hem mümkün mertebe talep eden bütün 
öğrencilere yüksek öğretim imkanı verilirken, yabancı öğrencilerin okuyabileceği şekilde dünyaya 
açılan, uluslararasılaşan performanslarıyla Türkiye üniversiteleri şu anda yurtdışında okuyan Türk 
öğrencinin birkaç katı öğrenciye öğrenim imkanı sunmaktadır.
Aslında sadece bu bile Türkiye’de üniversitelerin nereden nereye gelmiş olduğunu gösteren çok 
önemli bir gösterge. Üstelik sadece merkez üniversiteler değil, taşra denilen şehirlerdeki üniversitel-
erde bile yüzlerce, binlerce yabancı öğrenci görebiliyorsunuz bugün.
Mesela sadece Siirt Üniversitesi’nde geçtiğimiz öğrenim yılı içinde 35 ayrı ülkeden 2500 yabancı 
öğrenci, üniversitenin bütün bölümlerinde olmak üzere okuyordu. Üniversite yetkililerinden ed-
indiğim bilgiye göre bu sayı bu yıl içinde 3500’ü geçmiş olacak. Bu öğrencilerin hepsi şehirde al-
tyapısı bulunan TÖMER’lerin kapasitesini daha da artırarak ciddi bir Türkçe eğitimini de sağlamış 
oluyor ve üniversiteyi tam da olması gerektiği gibi bütün dünyaya bağlamış oluyorlar. Böylece Siirt, 
Bitlis, Kütahya, Muş, Bingöl üniversitelerinde okuyan bir Türk öğrenci sadece sınıf arkadaşları üze-
rinden bile bu üniverselleşmeyi, evrenselleşmeyi veya küreselleşmeyi hissedip bilfiil yaşıyor. Bu 
sayede çokkültürlülüğün boyutları hakkında da fiilen daha gerçekçi ve insani bir vizyon kazanıyor. 
Tabii bir de Türkiye’nin bir şehrinde okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerine nasıl bir tecrübe, 
düşünce ve duyguyla dönüp Türkiye ve ülkeleri arasında nasıl bir köprü oluşturacakları açısından 
ayrıca düşünmek gerekiyor.
Kuşkusuz sadece öğrenci düzeyinde değil, öğretim üyesi ve başka üniversitelerle ilişkiler düzeyinde 
de bu uluslararasılaşma her geçen gün ciddi bir seviyeye ulaşıyor. Türkiye eğitim alanında da ciddi 
bir değer üreten ve bunu dünyaya pazarlayabilen bir ülke haline gelmiş durumda.
210’u bulan üniversitesinde toplamda sekiz milyona yaklaşan üniversite öğrenci sayısıyla Türkiye 
sadece 18 yıl önceki haline değil, bütün dünyaya da bir fark atmış durumdadır. Üniversiteleşme 
oranının geleceğin dünyasını şekillendirecek beşeri sermayeyi temin etmenin en önemli yolu old-
uğunda kuşku yok. Hem üniversiteleşme hem üniversitelerin uluslararasılaşması hususu Türkiye’nin 
en önemli güç kaynaklarından birini oluşturuyor.
Doğrusu bu güç kaynağından gelen sonuçları da Türkiye’nin son zamanlarda her alanda ortaya koy-
duğu başarılarda, açılımlarda, açılışlarda görmeye başlıyoruz. Daha da göreceğiz çünkü bu alanda 
artık taşmaya başlayan ciddi bir birikim oluşmuş durumda.

Yasin AKTAY

Beşeri sermayemiz ve üniversitelerimizin durumu ve katkısı
رأس مالنا البشري ووضع جامعاتنا ومساهماتها

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



مى يُعرف الصديُق احلقيقي؟ رمبا تقولون: يف اليوم احلالك املظلم.”ذاك الذي يسارع للمساعدة يف اليوم الصعب.”
قطعا ،إنك ستجُد الصديق احلقيقي يف يوم الضيق؛ فإن مل جتده - إىل جانبك-يف ذلك اليوم؛ فا تنظر لوجهه اثنية !!

بيــدأن هــذا الضيــق- الــذي أنــت فيــه- لنيمنحــك فرصــة للتمييــز بــن صديقــك وعــدوك؛ ال ألن الوضــع الــذي أنــت فيــه مناســب 
لفهــم ذلــك؛ وال ألن كلَّ الراكضــن إليــك قــد هبــوا مــن أجــل الصداقــة.

الصديــق احلقيقــي هــو الــذي ميكــن أن يكــون ســعيدا –معــك- يف يومــك الســعيد. هــو الــذي مــراده مــن مرادك؛يســعد لــك كمــا 
يســعد لنفســه. و يســتطيع أن يشــاركك فرحتك- من أعماقه-أكثر من بكائه معك يف أملك أو مصيبتك.

لقــد كشــفت البشــارة الــي ســيقدمها-اليوم - الرئيــس )رجــب طيــب أردوغان(أولئــك الذيــن ال يســتطيعون أن يفرحــوا مــن أجــل 
أوطاهنم-حــى لــو مل يكونــوا علــى علــم مبــا ســيقوله. مــع أن القضيــة ال تتعلــق مبوضــوع القلــة أو الكثــرة. ولكــْن، إن مل نســتطع أن 

نســعد - مجيعا-بــكل مــا فيــه خــر لوطننــا؛ فــإن ذلــك يعــي: أنــه ال ميكــن ختيــل مســتقبل جيمعنــا- معــا - علــى هــذا الــرتاب.
حنــن نقــول: “إذا كان يل مــن شــيء؛ فليكــن لــه منــه أكثــر، والعقبىلــه”؛ هــذه هــي اخلمــرة األانضوليــة، هــذا هــو املنبــت 

األانضــويل؛ فــإذا هلَّــت علينــا الــربكات ســعدان- هلــذا - مجيعــا.
وحينمــا يتــم اكتشــاف أي ثــروة- حتــت أي بقعةمنبقــاع تركيــا- فــإنَّ ذلــك يكــون نعمــة لــكل مواطــن تركــي، وتكــون تلــك بشــارة 

ســعيدة لــكل مــن كابــدوا مــرارة العيــش يف هــذه البــاد.
وإذا كانــت االختافــات اإليديولوجيــة ،واملنافســات السياســية جتعلــك غــر ســعيد حــى مــع األخبــار الســعيدة الســارة لبلــدك؛ 

فــإن امسهــا- حينئــٍذ- لــن يكــون االختــاف السياســي –األيديولوجــي، بــل اخلصومــة والعــداء.
ابدئ ذي بــدء؛إن أولئــك الذيــن ال يفرحــون مبــا ســيجلب الغــى للبــاد، بــل ورمبــا ســرفع مســتوى رفاهيــة الشــعب ،و جيعلنــا 
أكثــر قــوة وصابــة يف وجــه التحــدايت الــي تواجهنــا. أولئــك الذيــن ال يفرحــون ابلتنميــة الــي حتولنــا مــن دولــة معتمــدة علــى 
الطاقــة إىل دولــة مســتقلة يف سياســتها اخلارجيــة، وتصرفاهتا،وتزيــد مــن قدراتنــا علــى التحــرك واملواجهة-مســتفيدين مــن هــذا 

التطــور -هــم أانس يتصفــون ابلصفاقــة وعــدم اإلنصــاف.
الصفاقــة -بشــكل عــام -أن تكــون مائدتكقــد أُعدَّتعلــى أكملوجهبانقائص،ومــع ذلــك ال تســتطيعأْن تبتلــع بضــع لقيمــات؛ 
أو أْن تكــون تســبحفيالغى؛و لكنَّــكا تســتطيعأن تدفعــزكاة مالــك،أو أن يكــون لكعشــرمن األوالد،والجتدواحــدًا- منهــم -. 

يطــرق اببــك
الصفاقة أن تفقد القدرة على الشكر...

نســال هللا- تعاىل-أن تكون هذه البشــارة ســببا يف رســم البســمة على وجه هذا الوطن، وأن تكون هذه البشــارة كفارة، متســح 
املصاعــب الــي عاشــتها بــادان طــوال هــذه الســنوات، وأن تكــون بوابــة خــر لغــٍد مزدهــر،وأن يناألولئكالعاملون،واملتصبِّبــون عرقــا 

، واملنطلقون- بتلك الرؤيةوهذه النية - أجرمهكاما.
من الصفاقة- بينما األمركذلك -أن جتد البعضيقول:”امل يبق أمام تركيا العظيمة من أمل إالَّ العثور على النفط؟!”

اإلنسان أيسف على هذه الصفاقة )عدم اإلنصاف(
أال تستطيع عيونكمأن ترى أيَّ شيٍء مجيل؟

أهلذا احلد أنت عاجز عن األمل والدعوة اىل اخلر ايأخي؟
 وبينمــا العــامل كلــه- مبــايف ذلــك الصحافــة العامليــة -تنتظــر إىل هــذا اخلــرب- ابعتبــاره خــرباً مهمــا- وترتكــب قائلة:”بشــارة 
اجلمعة”؛تراهــم يــرددون بصــورة ســوداوية “ ليــس املهــم إجيــاد الغــاز”؛ ويضيفــون:” دعــوان نــرى كــم هــي عميقة...متذرعــن 

أبن تكلفتهــا ابهظــة الثمن؛فــا معــى هلــا يف املســتقبل “... !!
الذين ال يستطيعون أن يشاركوا األمة فرحتها هم- أصا – ال يشعرون أهنمجزٌء من هذه األمة.

 هذاهو نصيب أيضا...!!
 يف حن أأنهمَّ رأس مال تركيا ليسفي الثروةاملعدنيةالي حتت األرض واليف مصادر الطاقة فوقها.

العزميــة ان تنشــأ شــيئا مــن الصفــر،وأن تبقــى علــى قيــد احليــاة وتبــي املســتقبل رغــم العــدم !!.مل يكــن لدينــا نفــط، وال غــاز طبيعــي 
حــى اليــوم، لكننــا حققنــا الكثــر مــن خــال حشــد طاقاتنــا وامكانياتنــا املتاحــة - مــن أجــل بــادان - عــرب جناحــات كثــرة.

نعم ، احلزن يتضاءل مع مشاركته، أما السعادة والفرح فيكثران ويزيدان ابملشاركة....
وإذا كنا ال نسعد ابإلجنازات، والتطورات الي حتققهاتركيا؛ فا شك أن يف ذلك مشكلة خطرة جدا.

إذا مل نســتطع أن نكــون ســعداء بصــدق، مــن خــال تنحيــة وجهــات نظــران السياســية،وحزبياتنا، وهوايتنــا ،وأي انتمــاء آخــر 
لنا،فــإنَّ األمــة ستحاســبنا، وحنــن لــن نفهمذلــك..

الصفاقة هي هذا بعينه،حى إهنم قد حياسبوننا وحنن ال ندرك ذلك...

Gerçek dost ne zaman belli olur? Kara günde diyeceksiniz belki. “Zor günde yardıma 
koşandır.”
Elbet dost dediğin dar günde yanında olacak. O günde de yanında değilse, bakma zaten bir 
daha yüzüne.
Ama dar gününde dostunu düşmanını ayıramazsın. Ne içinde olduğun durum bunu anlaman 
için elverişlidir ne de yanına koşanların hepsi dostluk içindir.
Gerçek dost mutlu gününde seninle mutlu olabilendir. Bir muradın varsa, kendi muradı 
gibi sevinendir gerçek dostun. Seninle gözyaşı dökenden çok senin sevincine içtenlikle 
katılabilendir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün vereceği müjde, daha ne olduğunu öğrenememişken bile, 
ülkesinin sevinciyle sevinemeyenleri aşikar etti. Oysa az ya da çok farketmez, memleket 
hayrına olan bir şeye hepbirlikte sevinemiyorsak, bu topraklarda birlikte bir gelecek tahayyül 
edemiyoruz demektir.
Benim neyim varsa onun daha fazlası olsun, darısı başına, deriz. Bu Anadolu mayasıdır. Mün-
bit Anadolu, nimetlerini bize açacaksa buna hep birlikte sevinelim. Türkiye bir yer altı zengin-
liği keşfettiyse bu her bir vatandaşının nasibidir. Kötü güne katlananların iyi gün müjdesidir.
İdeolojik farklılıkları, siyasi rekabet müjdeli bir habere dahi sevinemez hale getirmişse sizi, 
onun adı artık siyasi-ideolojik farklılık değil hasımlıktır.
Memlekete zenginlik getirecek, belki halkın refahını yükseltecek, muhatap olduğumuz mey-
dan okumalar karşısında bizi daha güçlü daha direngen kılacak, enerji bağımlı bir ülke olmak-
tan çıkartacak ve dış politikada daha bağımsız hareket edebilme kabiliyetimizi artıracak bir 
gelişmeye dahi iktidara yarayacak düşüncesiyle sevinemeyenler her şeyden önce nasipsizdir.
Sofranda kuş sütü eksiktir de boğazına dizilir lokmalar yutamazsın, zenginlik içinde yüzersin 
de zekatını vermeye elin varmaz, 10 tane çocuğun vardır da biri gelip kapını çalmaz… Nasip-
sizlik böyle bir şeydir. Tam olarak,
teşekkür edememektir nasipsizlik.
“İnşallah bu müjde memleketin yüzünü güldürür, şunca senedir çektiğimiz sıkıntılar kefaret 
olur da müreffeh yarınların kapısı açılır. Emek verenler, ter dökenler, bu vizyon ve niyetle 
yola çıkanlar da ecrini alır”, demek varken “Koskoca Türkiye’nin petrol bulmaktan başka 
ümidi kalmadı mı yani?” diyenler, misal….
İnsan üzülüyor bu nasipsizliğe.
Hiç mi güzel şey göremiyor gözünüz?
Hayra yormaktan, hayır dua etmekten bu kadar mı acizsiniz kardeşim?
Dünya basını dahi önemli bir haber olarak geçerken, herkes “Cuma muştusu” deyip beklerken, 
kararmış suratlarla “Önemli olan gaz bulmak değil. Bakalım ne kadar derinde, astarı yüzün-
den pahalıya gelecekse bin anlamı yok” diyenler…
Milletin sevincine ortak olamayan zaten kendini bu milletin bir parçası da hissetmiyordur.
Bu da nasip işte…
Oysa Türkiye’nin en önemli sermayesi ne yer altındaki madenleri ne yer üstündeki maddi 
kaynakları.
Bir şeyi sıfırdan inşa etme, yoklukta hayatta kalma ve gelecek kurma azmi. Bugüne kadar 
ne petrolümüz ne doğalgazımız vardı. Ama mevcut imkanları ülke için seferber ederek çok 
şeyler başardık.
Keder paylaştıkça azalır, mutluluk ve sevinç ise çoğalır.
Türkiye’nin hayrına bir gelişme bizi sevindiremiyorsa işte orada çok ciddi bir problem vardır.
Bir müjdeye siyasi görüşümüzü, partimizi, kimliğimizi, başka her türlü aidiyetimizi bir ke-
nara koyup içten sevinemiyorsak millet bizi sigaya çeker de anlamayız.
Nasipsizlik budur işte.
Sigaya çekildiğinin bile farkına varamamak…
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الذين لم يستطيعوا أن يفرحوا ألجل الوطن

حليمة كوكجه
Halime KÖKCE

Memleket için sevinemeyenler

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar


