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د. محمد عادل شوك

23

في سوريا، إما 
أن تكون جزًءا من 
اللعبة أو تكون 
ا

ً
متفرج

برهان الدين دوران

02

احتفاالت 
باإلعالم 
السوري

صبحي دسوقي

22

نتائج
قمة
طهران

ياسين آقطاي

عدنان عبد الرزاق

أحمد مظهر سعدو

أحمد قاسم

فيصل القاسم

أردوغان: أهم 
بنود قمة طهران 

التفاهم على 
استمرار وقف 

إطالق النار

Erdoğan: 
Tahran 

Zirvesinin En 
Önemli Konuları 

Ateşkesin 
Devamı İle 

İlgiliydi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki 
üçlü Tahran zirvesinin en önemli sonuçları arasında, Suriye’nin kuzeyinde bulunan 
İdlib şehrindeki ateşkes anlaşmasının devam etmesinin yer aldığını söyledi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن مــن أهــم النتائــج الــي أســفرت عنهــا قمــة طهــران الثالثيــة بــن زعمــاء 
تركيا وروســيا وإيران، هي التفاهم على اســتمرار اتفاقية وقف إطالق النار يف حمافظة إدلب مشايل ســوراي.

] الثورة ... الوالدة من جديد[
Devrim ... Tekrar Doğum
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احتفاالت باإلعالم السوري

Suriye halkının acılarının kamuoyuna duyurul-
ması ile Türkiye ve Suriye arasındaki kültürel 
yakınlaşma konusunda Suriye medyasında önemli 
çalışmalara imza atan İşrak Gazetesi ve TRT Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki Fecr Radyosu’nun yayın 
hayatına başlamasının 3. yıl dönümü münaseb-
etiyle geniş katılımlı kutlamalar düzenlendi. 
Kutlamalara, 60’tan fazla Suriyeli yazar ve gaze-
tecinin yanı sıra Türk edebiyatçı ve gazeteciler ile 
davetliler katıldı.  İstanbul ve başkent Ankara’da 
yapılan kutlama programlarına iştirak eden Türk 
bürokratlar, edebiyatçılar ve gazeteciler, Arap, 
Türk ve yabancı basın kuruluşlarıyla oturumlar ile 
röportajlar gerçekleştirdi. 

TRT BINASINA ZIYARET
Ziyaretçileri karşılayan TRT Genel Müdür 
Yardımcısı Erkan Durdu, burada yaptığı konuşma-
da, Türk yayın kuruluşları ve Türkiye’nin kalkın-
masında basının rolüne ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Basının hedefinin, bilginin ulaştırılmasını 
sağlama, kaliteli habercilik odaklı çalışma, tekdü-
zelikten uzakta bir çeşitlilik anlayışı, bağımsız ve 
sorumlu yayın ilkesi olduğunu belirten Durdu, 
kurumda tekniker, mühendis, yazar, grafiker ve 
spiker olmak üzere çalışan sayısının 7 binden 
fazla olduğunu kaydetti.TRT’nin, ülke ve dünya 
gündemindeki seçimler gibi ana ve güncel konu-
lara odaklandığını anlatan Durdu, kurumun, bil-
ginin anında aktarımı, yüksek derecede güvenilir 
olması noktasındaki rolünden bahsetti. Durdu, 
bağımsız ve tarafsız basın anlayışına bağlı old-
uklarına dikkati çekerek, “Basın, genel anlamda 
özgür olmalıdır. Çünkü özgür düşünce, baskı 
altına alan talimatlara maruz kaldıkça kendisi-
ni geliştirmeye imkan bulamaz.” dedi.   Türkiye 
halkının Suriye halkına olan sevgisinden bahseden 
Durdu, Suriyelilerin yaşadığı dramdan etkilenen 
Türk halkının daima onların yanında yer aldığını 
söyledi. Durdu, “Suriye halkı zorluk ve imkânsı-
zlıklara rağmen, yaşama tutunma arzusuyla dire-
nişini hala sürdürüyor. Bu tutumları da insanlık 
için bir umut ışığı olarak karşımızda duruyor” 
ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından İşrak 
Gazetesi Editörü Hediyye Abbara, İşrak Gazete-
si’nin sayılarından oluşan bir dergiyi TRT Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Eren’e takdim etti. 

TBMM’YE ZIYARET 
Programın ardından heyet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasını ziyaret ederek, burada Meclis’i 
gezdi, bir araya geldikleri milletvekillerinden 
bilgi aldı. Heyet ayrıca 15 Temmuz 2016’da 
gerçekleşen darbe girişiminde hedef alınan Mec-
lis’te zarar gören bölümleri de görme fırsatı buldu. 

SIYASET EKONOMI VE TOPLUM 
ARAŞTIRMALARI MERKEZI ZIYARETI

Heyet Meclis gezisinin ardından Siyaset Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Merkezi’ni (SETA) zi-
yaret etti. Burada Türkiye ve Suriye’den yazar, 
araştırmacı ve edebiyatçıların katılımıyla düşünce 
oturumu düzenlendi. Toplantıda kurumun, sosyal 
medya ve toplum, siyaset ve ekonomiyle ilişkis-
ine dair görüşlerini açıklayan SETA temsilcisi, 
Türk halkının çıkarlarına karşı düşmanca tutum 
içerisinde olan Avrupa ve ABD’li basın kuruluşları 
karşısında Türk medyasının aldığı pozisyona il-
işkin düşüncelerini paylaştı. 
Daha sonra konuşma yapan İşrak Gazetesi 
Editörü, gazetenin güvenilirliği ve bağımsız yayın 
politikası hakkında bilgilendirmede bulundu. He-
diyye Abbara, çalışmalarının Suriyeliler, Kürtler 
ve Trükler arasında kültürel yakınlaşmaya katkı-
da bulunduğuna dikkat çekerek, Suriye halkının, 
topraklarında güvenlik sağlandığında vatanına 
dönme hayalini kurduğunu dile getirdi.  

تقديراً ملا تقدمه وسائل االعالم السورية ولدورها املتميز 
الســوري، ودورهــا يف حتقيــق  الشــعب  معــاانة  إبــراز  يف 
احتفــاالت  أقيمــت  الســوري،  الرتكــي  الثقــايف  التقــارب 
كــرى مبناســبة دخــول صحيفــة إشــراق عامهــا الثالــث 
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون  اهليئــة  وبراديــو فجــر برعايــة 

.)Ş(الرتكيــة
شــارك ابالحتفالية أكثر من ســتن كاتباً وصحفياً ســورايً 

مع عدد من الصحفين واألدابء األتراك والضيوف.
املســؤولن  مــن  العديــد  مــع  اللقــاء  الرانمــج  تضمــن 
عربيــة  إعــالم  ووســائل  األتــراك  والصحفيــن  واألدابء 
وتركيــة وأجنبيــة وإقامــة احتفاليــات يف أنقــرا وإســطنبول. 

:)trt (زايرة مبىن ال
العــام  وقــد رحــب الســيد )أركان دوردو( انئــب املديــر 
وقــدم  ابحلضــور،   )trt  ( الرتكيــة  والتلفزيــون  لإلذاعــة 
هلــم شــرحاً حــول املؤسســات اإلعالميــة الرتكيــة وحــول 
أن  إىل  وأشــار  تركيــا،  هنضــة  يف  ودورهــا  الصحافــة 
االعــالم يهــدف إىل توصيــل املعلومــة ، والرتكيــز علــى 
عــدد  وأن  واملســاءلة،  واالســتقاللية  والتنــوع  اجلــودة 
عاملــن  بــن   7000 يتجــاوز  املديريــة  يف   العاملــن 
وتقنيــن ومهندســن وكتــاب ومذيعــن ، وأن دورهــا يركــز 
علــى احلديــث يف القضــااي األساســية والقضــااي الراهنــة 
كاالنتخــاابت ، ودورهــا يف نقــل املعلومــة بشــكل دقيــق 
وجــودة عاليــة وأهنــا تلتــزم مبيثــاق العمــل اإلعالمــي بشــكل 
مستقل ودون االحنياز إىل جهة ما ، وأن االعالم جيب 
لــه  الفكــر حــر وال ميكــن  يكــون حــراً ألن  أن  عمومــاً 
أن يتطــور ضمــن التعليمــات الــي تضيــق عليــه ، وأكــد 
أن الشــعب الرتكــي حيــب الشــعب الســوري ، وأنــه قــد 
للوقــوف إىل  أتثــر مبــا حــدث للســورين ويســعى دومــاً 
الصعــاب واحملــن  الســوري رغــم  الشــعب  جانبهــم، وأن 
يعطــي  للحيــاة وهــذا  حببــه  ومتمســكاً  يــزال صامــداً  ال 
قــدم رئيــس حتريــر إشــراق  بصيــص أمــل لإلنســانية. مثًّ 
هديــة عبــارة عــن جملــد يضــم أعــداداً لصحيفــة إشــراق 
لــل )TRT( ممثلــة مبديرهــا التنفيــذي )إبراهيــم أرن(.

زايرة مبىن الربملان الرتكي:
بعــد ذلــك انتقــل الوفــد إىل مبــى الرملــان الرتكــي حيــث 
تعــرف علــى أقســامه والتقــى بعــدد مــن النــواب الذيــن 
قدمــوا للوفــد املعلومــات الــي طلبوهــا، وشــاهدوا األضــرار 
لــه  الــي وجهــت  االعتــداءات  أثــر  ابملبــى  الــي حلقــت 

خــالل االنقــالب يف 15 متــوز 2016.
مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

)SETA( سيتا
السياســية  الدراســات  مركــز  بــزايرة  الوفــد  قــام  مث 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ســيتا )SETA(، وأقيمــت 
نــدوة فكريــة شــارك فيهــا كتًّــاب وأدابء ســورين وأتــراك.
اإلعــالم  دور  حــول  املركــز  رؤيــة  املركــز  ممثــل  قــدم 
اإلجتماعيــة وعالقتــه مــع اجلمهــور والسياســة واالقتصــاد، 
وقــدم وجهــة نظــر املركــز حــول موقــف اإلعــالم الرتكــي 
لطموحــات  املعاديــة  واألمريكيــة  األوربيــة  املواقــف  مــن 

الرتكــي. الشــعب 
الصحيفــة  حــول  إشــراق  صحيفــة  رئيــس  حتــدث  مث 
تســهم يف  وأهنــا  هبــا،  تتمتــع  الــي  واحلريــة  ومصداقيتهــا 
التقــارب الثقــايف الفكــري بــن الســورين والكــرد واألتــراك، 
وأن الشــعب الســوري حيلــم ابلعــودة إىل وطنــه عنــد توفــر 

األمــان.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

İşrak Gazetesi ve Fecr Radyosu 3 Yaşında 

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

رئيس البرلمان التركي: نعمل من أجل إحالل السالم في سوريا والعراق

جاويش أوغلو: تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتعامل
بحسن نية مع أزمة إدلب

وزير الداخلية التركي: أكثر من 255 ألف سوري عادوا إلى وطنهم 
خالل العامين الماضيين

TBMM Başkanı: Suriye ve Irak’ta Barışın Hakim 
Olması İçin Çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Türkiye İdlib Krizine İyi Niyetle Yak-
laşan Tek Devlettir

Türkiye İçişleri Bakanı: Son İki Yılda 255 Binden 
Fazla Suriyeli Ülkesine Döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin Suriye ile Irak’ta barış ve is-
tikrarın hakim olması ve şiddetin sona ermesi için çaba harcadığını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan krize 
iyi niyetle yaklaşan tek ülke olduğunu ve şehirde kan akmasının önüne geçmeye çalıştığını 
dile getirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz iki yıl içerisinde 255 bin 300 Suriyelinin 
ülkesine döndüğünü açıklarken, Ankara’nın büyük devletlerin aksine mülteci meselesine karşı 
takındığı insani tavrın önemini vurguladı.

قــال رئيــس الرملــان الرتكــي بــن علــي يلــدرمي ، إن بــالده تعمــل جاهــدة مــن أجــل إحــالل الســالم واالســتقرار يف ســوراي 
والعــراق، وإهنــاء حــاالت العنــف فيهمــا.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو، إن بــالده هــي الدولــة الوحيــدة الــي تتعامــل حبســن نيــة وصــدق مــع 
أزمــة حمافظــة إدلــب الســورية، وتســعى ملنــع إراقــة الدمــاء فيهــا.

أعلــن وزيــر الداخليــة الرتكــي، ســليمان صويلــو، عــودة 255 ألًفــا و300 ســورايً إىل  وطنهــم خــالل العامــن املاضيــن، 
مشــيداً ابلسياســات اإلنســانية الــي تتبعهــا أنقــرة يف مســألة الالجئــن، بعكــس الــدول الكــرى.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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مظاهرات ضد تهديدات النظام والروس وإيران باجتياح إدلب.

Rejim, Rusya ve İran’ın İdlib’i İşgal Etme Tehditlerine Karşı 
Gösteriler Düzenlendi

Suriye halkının bombardıman ve cinayetlere maruz kaldığı sekiz yılın ardın-
dan, 07.09.2018 Cuma günü Suriye’nin kuzeyindeki 135 noktada “Tercihimiz 
Direniştir” sloganıyla gösteriler düzenlendi. Türkiye ve Suriye’de özgürlük, 
onur, adalet devleti ve hukuk için yapılan barışçıl gösterilere katılan tüm kah-
ramanlara selam olsun. Bu gösteriler hala rejimi, Nusra’yı, PYD’yi ve tüm 
mezhepçi milisleri endişelendirmekte ve hala özgür insanların sesinin yük-
sek çıktığını, zaferin yakın olduğunu, devrimin devam ettiğini, devrimcileri 
susturmaya çalışmanın beyhude olduğunu göstermektedir.

بعد 8 ســنوات تعرض فيها الشــعب الســوري للقصف واملوت ... أكثر من 135 نقطة تظاهر يف الشــمال 
الســوري يف يوم اجلمعة 2018/9/7 حتت عنوان خياران املقاومة

حتيــة حــب لــكل األبطــال النشــامى الذيــن تظاهــروا يف ســوراي وتركيــا، املظاهــرات الســلمية الــي تدعــو للحريــة 
والكرامــة ودولــة العدالــة والقانــون، مــا زالــت تقلــق النظــام والنصــرة والبيــدا وكل امليليشــيات الطائفيــة، ومــا زالــت 

تؤكــد أن صــوت األحــرار هــو األعلــى، وأن النصــر قريــب، الثــورة مســتمرة وعبثــاً حتــاول الفنــاء لثائــر.
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لقــاء ثقــايف مثمــر يف بيــت االعالميــن العــرب ضــم وفــد مــن صحيفــة 
)تــوران  مــع األســتاذ  الســورين  إشــراق وملتقــى األدابء والكتًّــاب 
)بيــت  مجعيــة  رئيــس   Turan Kışlakçı كشــالكجي( 
ومــن  اإلدارة،  جملــس  أعضــاء  مــن  وعــدد  العــرب(  اإلعالميــن 
صحيفة إشــراق وملتقى األدابء والكتًّاب الســورين )علي الصاوي 
اجلمعــة  يــوم  إســطنبول  يف  دســوقي(  صبحــي   - حقــي  إهلــام   -
2018/7/13، مت تقــدمي شــرح مفصــل عــن  صحيفــة )إشــراق( 
خــالل جهــود  مــن  تســتمر  وأن  مشــرقة  تبقــى  أن  هلــا  أردان  الــي 
األدابء والصحفيــن الســورين واألتــراك واالنتقــال إىل حالــة فعــل 
جمديــة، حالــة تشــاركية يف املؤمتــرات واألمســيات األدبيــة واللقــاءات 
بــن  والثقافيــة  الفكريــة  العالقــات  تعزيــز  أجــل  مــن  واحملاضــرات، 

الســوري والرتكــي.  الشــقيقن  الشــعبن 
ومت عــرض ألهــداف امللتقــى وأنشــطته، واالتفــاق علــى التشــاركية 
إلصــدار  والســعي  التعــاون،  علــى  واالتفــاق  والتفاهــم  ابألنشــطة 
جملــة فكريــة أدبيــة خاصــة ابمللتقــى ، مــع التحضــر إلطــالق دار 
نشــر مشــرتكة ، ومت تكليــف امللتقــى ابلتحضــر ملهرجــان كبــر ثقــايف 
فــي ســوري تركــي مشــرتك ميتــد ألســبوع كامــل يف إســطنبول ودعــوة 
100 أديبــاً وفنــاانً وصحفيــاً ســورايً مــن كل دول العــامل مــن خــارج 
تركيــا ، مــع دعــوة مجيــع األدابء والكتــاب والصحفيــن واإلعالميــن 

الســورين املتواجديــن يف تركيــا للمشــاركة واحلضــور.
هــذه اللقــاءات ينبغــي علينــا تكثيفهــا والعمــل علــى توســعتها لتشــمل 
العدد األكر من األدابء األتراك واألدابء الســورين ألهنا ستؤســس 
ملراحــل قادمــة حيتاجهــا كل منــا ألن الفكــر هــو مــن يؤســس ويوثــق 

ويعــزز العالقــات االجتماعيــة ويســعى إىل اســتدامتها.
العالقــات اآلنيــة علــى أمهيتهــا تنســى ومــا يبقــى ابلذاكــرة ومرشــحاً 
لتداولــه عــر األجيــال هــو الفكــر الــذي يوســع فضــاءات اللقــاءات 

ويغنيهــا ويهبهــا القــدرة علــى الدميومــة والبقــاء.
İşrak Gazetesi ve Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Foru-
mu’ndan bir heyet, Arap Gazeteciler Evi Derneği’nde 
Dernek Başkanı Sayın Turan Kışlakçı ve bazı yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 13.07.2018 tarihinde İs-
tanbul’da tertiplenen buluşmaya İşrak Gazetesi ve Suriye-
li Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu’ndan Ali es-Savi, İlham 
Hakkı ve Suphi Dsoki katıldı. Buluşmada sürekli güneş gibi 
doğmasını ve Suriyeli ve Türk gazeteci ve edebiyatçıların 
çabaları ile varlığını sürdürmesini dilediğimiz İşrak Gazete-
si hakkında detaylı bir açıklamada bulunuldu. İşrak’ın daha 
faydalı ve etkin bir hale getirilmesi, kardeş Suriye ve Türk 
halkları arasındaki düşünsel ve kültürel ilişkilerin kuvvetle-
ndirilmesi amacıyla ortaklaşa konferans, edebiyat geceleri, 
buluşmalar ve toplantılar düzenlenmesi temennilerinde bu-
lunuldu.
Ardından Forum’un hedef ve faaliyetlerinden bahsedil-
irken, Forum’a ait bir edebiyat ve düşünce dergisi çıkarıl-
masına çalışılması için işbirliği yapma, ortak bir yayınevi 
kurma ve çeşitli ortak faaliyetlerde bulunma hususunda 
hemfikir olundu. Bir hafta süreyle İstanbul’da yapılacak 
ve Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan 100 Suriyeli edebi-
yatçı, sanatçı ve gazetecinin davet edileceği, Suriyeliler ve 
Türkler arasında ortaklaşa bir kültür festivalinin hazırlan-
ması sorumluluğunu Forum’un üstlenmesi kararlaştırıldı. 
Ayrıca festivale Türkiye’de bulunan tüm Suriyeli edebi-
yatçı, yazar, gazeteci ve medya mensubunun davet edilmesi 
gerektiği vurgulandı.
Bu türden buluşmaları yoğunlaştırmalı ve çok daha fazla 
sayıda Türk ve Suriyeli edebiyatçı kapsayacak şekilde yay-
gınlaştırılması için çalışmalıyız. Zira hepimizin gelecek 
aşamalarda ihtiyaç duyacağı atmosferi oluşturacak olan 
bu faaliyetler olup, toplumsal ilişkileri kuvvetlendiren ve 
sürdürülebilirliğini sağlayan şey, düşüncedir. Anlık ilişkil-
er unutulur; zihinlerde kalıp gelecek nesillere aktarılacak 
olan düşüncedir. Buluşma ortamlarını yaygın hale getirecek 
kalıcılığı sağlayacak olan da yine düşüncedir.

İŞRAK

İşrak Gazetesi ve Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu Arap Gazeteciler Evi Derneği’nde Buluştu
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لقــد ابتَــْت إدلــب كمنطقــة خفــض تصعيــد رابعــة، تُــؤوي اخلالصــة املرّكــزة للفصائــل الرافضــة 
قبــول املصالــة ابلشــروط الروســية، َحــَدًث حمــورايًّ يف االتصــاالت الدوليــة، واإلقليميــة، انهيــك 

ــة. عــن احمللّي
ففــي لقائــه مــع وزيــر اخلارجيــة اللبنــاين، قــال وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف: إّن 
روســيا وتركيــا ســتعُقدان حمــادثت حــول األزمــة الســورية يف غضــون أايم، جــاء ذلــك يف املؤمتــر 
الصحفي املشرتك مع جران ابسيل يف موسكو يوم االثنن: 20/ 8، حيث أعرب الفروف 

عــن أملــه يف توصــل موســكو وأنقــرة إىل اتفــاق قريــب بشــأن إدلــب مشــايل ســورية.
وأوضــح أن االتصــاالت الــي جتــري بــن روســيا وتركيــا وإيــران يف إطــار عمليــة أســتاان، والســّيما 
بــن العســكرين، تركــز علــى تنفيــذ األهــداف الــي مت االتفــاق عليهــا أثنــاء إنشــاء منطقــة إدلــب 

خلفــض التوتــر.
ــُة احملوريــة يف املرحلــة الراهنــة تتمثــل يف ضــرورة ابتعــاد فصائــل املعارضــة، الــي  ِهمَّ

ُ
وأضــاف أن امل

تبــدي اســتعدادها لالخنــراط يف العمليــة السياســية، عــن مســلحي هيئــة حتريــر الشــام، املوجوديــن 
يف إدلــب، وحياولــون فــرض ســيطرهتم علــى هــذه املنطقــة، وتــويل مهــام تســير شــؤون األهــايل.

مــن جهــة أخــرى، طالبــت جمالــس حمليــة عاملــة يف عــدة بلــدات يف ريفــي إدلــب اجلنــويب الشــرقي 
ومحــاة )مشــال البــالد( تركيــا بتطبيــق الوصايــة علــى مناطقهــم، وذلــك هبــدف منــع قــوات النظــام 

واملليشــيات املواليــة لــه مــن التقــدم وإعــادة الســيطرة علــى مناطقهــا.
وطالبــت اجملالــس احملليــة يف بلــدات(  تلمنــس، معصــران، معرشــورين، كفرســجنة، الســرج، 
التمانعــة، معرمشاريــن، اببولــن، اخلويــن، القراصــي، اهللبيــة، الديــر الشــرقي)، تركيــا ابلتدخــل 
الفوري والســريع لتطبيق الوصاية، متعهدة مبســاعدة اجليش الرتكي يف إدارة املنطقة، وشــددت 
يف بيــان هلــا علــى رفضهــا أيَّ تدخــل عســكري لقــوات األســد أو اجليــش الروســي يف حمافظــة 

إدلــب، ودعــوا إىل تفعيــل وتنشــيط عمــل املؤسســات التعليميــة واخلدميــة والصحيــة.
ويف هذا الصدد، أكد املتحدث الرمسي ابســم اجمللس األعلى للعشــائر والقبائل الســورية مضر 
محــادة األســعد، أن ســكان ريــف إدلــب واجملالــس احملليــة يطالبــون تركيــا بتطبيــق قــرارات أســتاان 
ونشــر قواهتــا يف مناطقهــم، ألهنــا اجلهــة الوحيــدة القــادرة علــى منــع روســيا والنظــام مــن التقــدم 
ابجتــاه مناطقهــم أو قصفهــا، وقــال: إن مطالــب الســكان واجملالــس احملليــة ليســت الوصايــة 
بقــدر مــا هــي مطالــب حلمايــة الســكان مــن خــالل نشــر تركيــا نقــاط مراقبــة، ســتكون كفيلــة 
حبمايــة املدنيــن مــن هجمــات النظــام، خاصــة أن هــذه املناطــق تعرضــت خــالل الفــرتة املاضيــة 

للقصــف العنيــف.
ومتــى األســعد علــى أن أتخــذ القيــادة العســكرية الرتكيــة مطالــب األهــايل بعــن االعتبــار وأن 

تزيــد عــدد نقــاط املراقبــة الرتكيــة لتجنيــب املنطقــة وحشــية قصــف نظــام األســد وروســيا.
الشــعبية  املطالــب  الســورين األحــرار أســامة بشــر إىل أن  مــن جهتــه ذهــب رئيــس جملــس 
لســكان إدلــب تتفــق مــع مــا تريــده تركيــا، معتــرًا أن هــذه املطالبــة ســتعزز املوقــف الرتكــي ابختــاذ 
التدابــر الالزمــة حلمايــة إدلــب وريفهــا، وقــال: إن العمــل الدبلوماســي الــروس الرتكــي قائــم بشــأن 
إدلــب، ألن النظــام إذا مــا فكــر مبهامجــة إدلــب فســتكون كارثــة حقيقيــة، خاصــة إذا مــا شــارك 

الــروس ابهلجــوم اجلــوي علــى إدلــب.
لكنــه يف املقابــل اســتبعد مهامجــة النظــام إدلــب، معتــرًا أن إدلــب ليســت الغوطــة، وال مــكان 
ألهلهــا ســوى اللجــوء إىل لرتكيــا، الــي أمامهــا خيــاران: إمــا أن تغلــق حدودهــا بوجــه الالجئــن، 
أو التدخــل عســكراًي، وأوضــح أن العمــل العســكري صعــب تنفيــذه يف إدلــب، خاصــة أن 
العمــل الدبلوماســي مــا زال قائمــا وبــدأ يقــرتب مــن شــبه وصايــة تركيــة ســتكون علــى إدلــب، 
يف حــن ســيتم حــل جبهــة النصــرة حــى ال تكــون ذريعــة للــروس والنظــام ابلتدخــل العســكري 

وفــق قولــه.
اجلديــر ابلذكــر أن عــدة مظاهــرات خرجــت خــالل الفــرتة املاضيــة أمــام نقــاط املراقبــة الرتكيــة يف 
حمافظــي محــاة وإدلــب ملطالبــة تركيــا بتســريع إدخــال قواهتــا إىل بقيــة النقــاط يف احملافظــة حلمايتهــا 

مــن قــوات النظــام واملليشــيات املواليــة هلــا.
ويف وقت ســابق حذر (ألكســندر أكســينينوف)، الدبلوماســي الروســي الســابق، وانئب رئيس 
جملــس الشــؤون الدوليــة الروســي، مــن أن توســيع النظــام الســوري نطــاق ســيطرته يف الشــمال 
والشــرق بدعــم مــن حلفائــه اإليرانيــن، ســيجر روســيا إىل مواجهــة حمتملــة مــع الــوالايت املتحــدة 
وتركيــا اللتــن تنتشــر قواهتمــا يف عفريــن وحمافظــة إدلــب، وكذلــك يف عــدد مــن املناطــق شــرق 

الفــرات، وابلقــرب مــن احلــدود مــع العــراق.
وقــال التلفزيــون الرتكــي أيًضــا: إن النظــام يتخــذ مــع داعميــه الــروس وجــود عناصــر هيئــة حتريــر 
الشــام يف إدلــب، ذريعــة للهجــوم علــى املدينــة، لتلقــى مصــرًا أشــبه ابلــذي حــدث مــع حلــب، 
وهــو األمــر الــذي رفضتــه تركيــا وتواصلــت بشــأنه مــع روســيا كثــرًا ملنــع حدوثــه، وهــي تعمــل 
حالًيــا علــى التواصــل مــع روســيا إليقــاف أي هجمــات حمتملــة علــى مناطــق خفــض التصعيــد 

خاصــة يف منطقــة إدلــب، وذلــك ملنــع اهنيــار اتفــاق أســتاان بــن الضامنــن الدوليــن.

ارتكــب النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية، ســواء ابلقصــف علــى املــدن وتدمرهــا، أو برتحيــل 
الســكان، أو ابســتخدام األســلحة الكيماويــة، أو حصــار املناطــق وجتويــع ســكاهنا، وشــاركت روســيا 
يف اجلرائــم ضــد اإلنســانية هــذه، كمــا إيــران أيضــاً، وهــي جرائــم مل يلتفــت إليهــا »اجملتمــع الــدويل«، 
حيــث ليســت روســيا وحدهــا الــي محــت النظــام ابســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( يف جملــس األمــن 
الــدويل، بــل أيضــا عملــت أمــركا وأورواب علــى إعاقــة كل حماولــة ملعاقبــة النظــام، وهــذا مــا أعلــن عنــه 

أكثــر مــن عضــو يف اللجــان الــي تتابعــت، للبحــث يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن »قيصــر« ســرَّب آالف الصــور ألحــد عشــر ألــف معتقــل قتلــوا يف الســجون، 
إال أن ردود الفعــل كانــت ابهتــة، واآلن يبلــغ النظــام عــن آالف املعتقلــن الذيــن »ماتــوا نتيجــة أزمــة 
قلبيــة«، جبــرأٍة ال مثيــل هلــا وكــذب مفضــوح، وبذلــك يؤّكــد اجلرميــة الــي اقرتفهــا بــال تــرّدد، وهــي 
جرميــة إابدة مجاعيــة لعشــرات آالف املعتقلــن، ورمبــا مئــات اآلالف، وقــد ذّكرتــي صــور قيصــر مبــا 
شــاهدت، حــن نُقلــت مــن فــرع املخابــرات اجلويــة إىل مشــفى 601، حيــث لفــت انتباهــي، وأان 
أنظــر مــن شــّق يف الغطــاء الــذي حُيكــم إغــالق عيــوين، شــاابن ذّكــراين أبشــكال جوعــى أفريقيــا، 
حيــث »جلــد وعظــم«، حــى القلــب كان يبــدو ظاهــراً، ظننــت حينهــا أن هــذا هــو وضعهــم قبــل 
االعتقــال، مــات واحــد منهمــا وأان هنــاك، وكان يتــم نقــل اآلخــر إىل االنعــاش بــن الفينــة واألخــرى، 
وأظنــه تــويف فيمــا بعــد، حــن شــاهدت صــور »قيصــر« فهمــت احلالــة، حيــث إنــه عــدا الضــرب 
املســتمر )كنــا نتعــرَّض للضــرب ابلكابــالت، وبعصــي كهرابئيــة، والضــرب أقســى يف الفــروع األمنيــة(، 
كان األكل حمدوداً، حيث الكمية قليلة جداً، وهي يف الغالب برغل أو أرز ومرق، ابلتايل مل تكن 
تفــي لعيــش، بعــد زمــن مــن االعتقــال، كان التجويــع مــن آليــات القتــل يف الســجون، وكانــت هــذه 
ذات فاعليــة، علــى الرغــم مــن وجــود حــاالت كثــرة مــن القتــل حتــت التعذيــب، أو أبحــكام قاســية، 

وواضــح أن النظــام كان يتقّصــد ذلــك، ألنــه يريــد التخلــص مــن شــباٍب كثريــن شــاركوا يف الثــورة.
مــا يعلنــه النظــام مــن أمســاء هــو لشــباٍب جــرى اعتقاهلــم يف الفــرتة األوىل مــن الثــورة، أي قبــل التســّلح، 
ومــن شــباب شــاركوا يف النشــاط الســلمي )مثــال داراي واضــح هنــا، حيــث كانــت األكثــر ســلمية، 
والشــباب الذيــن أُعلــن عــن وفاهتــم كانــوا مــن الداعــن إىل الســلمية(، ويبــدو واضحــاً أن هــؤالء 
الشــباب كانــوا أكثــر خطــراً علــى النظــام ممــن محلــوا الســالح فيمــا بعــد، ألن النظــام اعتــر نفســه قــادراً 
علــى هزميــة املســلحن، والتحريــض عليهــم، وتلويــث نشــاطهم، لكنــه عاجــز عــن مواجهــة شــباٍب 
يتظاهــرون ســلمياً ومصممــن علــى التظاهــر الســلمي خيــاراً للثــورة الســورية، مــا يُنشــر اليــوم مــن أمســاء 
هــو هلــؤالء الشــباب الذيــن كانــت حيويتهــم وجرأهتــم وتصميمهــم تثــر اخلــوف لــدى النظــام، وهلــذا 
قــرَّر أن ينتهــي منهــم، معتقلــن مث موتــى، كان أشــّد قســوة ووحشــية جتــاه هــؤالء، وهــا هــو يُعلــن 

قوائــم موهتــم.
ومــن يدقــق يف القوائــم لــن جيــد بــن هــؤالء »إرهابيــًا«، ال مــن »داعــش«، وال مــن جبهــة النصــرة، 
وال حــى مــن جيــش اإلســالم وأحــرار الشــام، وكل هــذه اجملموعــات الــي لبســت طربــوش الديــن، 
وأرادت إقامــة »دولــة إســالمية«، مل يكــن النظــام يريــد هــؤالء، ومل يكــن معنيــاً ال ابعتقاهلــم أو قتلهــم، 
بــل كان ينقلهــم ابلباصــات اخلضــراء مــن منطقــٍة يريــد تدمرهــا اىل أخــرى، يريــد أيضــاً تدمرهــا، فقــد 
أراد قتــل الشــعب الــذي تظاهــر يريــد احلريــة، وهــو َمــْن ومســه ابإلرهــاب، لكنــه دعــم وجــود اإلرهابيــن 

احلقيقيــن، وكل األصوليــن الذيــن كانــوا خيدمــون مــا يريــد، مــرّرا للقتــل، وقــوة ختريــب ضــد الثــورة.
ســيّتضح قريبــاً أن جمــزرًة جــرى ارتكاهبــا يف الســجن، طاولــت عشــرات آالف الشــباب، الشــباب 
الــذي انضــل ســلمياً مــن أجــل احلريــة، وإســقاط النظــام، كان هــؤالء اخلطــر علــى النظــام، وليــس 

»داعــش« وال جبهــة النصــرة، أو غرمهــا.

ٍث محورّي
َ
د

َ
ها كح

ُ
مجزرة في السجنإدلب وتفاعالت

كاتب ومفكر فلسطينيأكاديمي وباحث سوري

سالمة كيلةد. محمد عادل شوك



سنة الثالثة ــ العدد 64 ــ 2018/9/15
ال

6

تلجــأ الــدول إىل قــرار ختفيــض قيمــة عمالهتــا الوطنيــة بشــكل أساســي مــن أجــل إعــادة 
التــوازن إىل موازينهــا التجاريــة الــي تعــرف عجــزاً هامــاً وبنيــوايً، أو علــى األقــل للتخفيــف 

مــن حجــم هــذا العجــز.
فــإن ختفيــض قيمــة العملــة الوطنيــة يــؤدي إىل جعــل أســعار الســلع املســتوردة أغلــى ابلنســبة 
للمقيمــن، ممــا يُفــرتض أنــه ســيحد مــن شــراء الســلع القادمــة مــن اخلــارج ويشــجع اإلقبــال 

علــى املنتجــات الوطنيــة.
وإذا حصــل ذلــك، فنتيجتــه الطبيعيــة هــي تراجــع حجــم الــواردات ونقــص فاتورهتــا ابلعمــالت 
األجنبية )وليس ابلضرورة نقصاً لفاتورة الواردات مقومة ابلعملة الوطنية، ألن أثر اخنفاض 

قيمــة العملــة ميكــن أن يكــون أكــر مــن أثــر تراجــع حجــم الــواردات(.
وابملقابــل، تصبــح أســعار الســلع املصنعــة حمليــاً أرخــص ابلنســبة لألجانــب، ممــا يُفــرتض 
أنــه ســيعزز القــدرة التنافســية للمنتجــات الوطنيــة ويرفــع ابلتــايل مــن حجــم الصــادرات إىل 
اخلــارج. وإذا تراجعــت الــواردات وتضاعفــت الصــادرات مبــا يكفــي، فــإن ذلــك يعيــد امليــزان 

التجــاري إىل حالــة التــوازن.
وقــد تلجــأ بعــض البلــدان لقــرار ختفيــض قيمــة عملتهــا هبــدف حتفيــز اإلنتــاج الوطــي مــن أجل 
الرفــع مــن نســبة النمــو االقتصــادي واحلــد مــن البطالــة مــن خــالل التوظيــف وتوفــر مناصــب 

الشــغل اجلديــدة املواكبــة لــزايدة اإلنتــاج.
عالقة مشروطة

أثبتــت التجربــة البشــرية )يف البلــدان الناميــة علــى وجــه التحديــد( والنظريــة االقتصاديــة علــى 
حــد ســواء، أن العالقــة بــن ختفيــض قيمــة العملــة واحلــد مــن عجــز امليــزان التجــاري وحتفيــز 

االقتصــاد الوطــي ليســت عالقــة آليــة، وإمنــا عالقــة مشــروطة بعوامــل وحمــددات عديــدة.
ويوجــد عامــالن يعــدان مــن أهــم العوامــل الــي حتــدد فعاليــة أي سياســة صــرف قائمــة علــى 

ختفيــض قيمــة العملــة مهــا:
- مــدى قــدرة اآللــة اإلنتاجيــة الوطنيــة والنســيج املقــاواليت احمللــي )تكنولوجيــاً وماليــاً وبشــرايً( 
على تصنيع الســلع املســتوردة من اخلارج جبودة مماثلة أو معقولة وأســعار منافســة، وإحالل 

منتجــات وطنيــة مكاهنا.
ويتعلــق األمــر خصوصــاً ابلســلع التجهيزيــة )اآلالت مثــال( والســلع االســتهالكية املعقــدة 
)بعــض األجهــزة اإللكرتونيــة كاهلواتــف الذكيــة مثــال(، الــي يســتعصي إنتاجهــا علــى الكثــر 
الــي  اهلائلــة  التمويــل  أو مصــادر  الضروريــة  التكنولوجيــا  توفــر  البلــدان بســبب عــدم  مــن 

يتطلبهــا إجنــاز مثــل هــذه املشــاريع نظــراً لكثافتهــا الرأمساليــة.
- مدى املرونة السعرية للصادرات والواردات، مبعى مدى جتاوب الطلب على الصادرات 

والواردات مع تغر األســعار الناتج عن ختفيض قيمة العملة.
فعندمــا تكــون املرونــة الســعرية لبعــض الســلع املســتوردة واملســتهلكة علــى نطــاق واســع 
ضعيفــة، بســبب أهنــا ال تصنــع حمليــاً أو ألن اإلقبــال عليهــا نتيجــة العتبــارات غــر حساســة 
للســعر )اجلــودة واالبتــكار واملضمــون التكنولوجــي(، فــإن ارتفــاع أســعار هــذه الســلع ال 
يؤثــر كثــراً علــى حجــم اســتهالكها حمليــاً وال يــؤدي ابلتــايل إىل اخنفــاض مهــم يف الــواردات.
وابملقابل، حينما تكون املرونة الســعرية لبعض أهم الســلع املصدرة ضعيفة بســبب افتقارها 
إىل مقومــات التنافســية املتجــاوزة للســعر أو احتــدام املنافســة الدوليــة عليهــا، فــإن اخنفــاض 
أســعار هــذه الســلع ال يؤثــر كثــراً علــى حجــم اســتهالكها يف اخلــارج وال يــؤدي ابلتــايل إىل 

ارتفــاع مهــم يف الصــادرات.
سالح ذو حدين

بــدال مــن أن يــؤدي ختفيــض قيمــة العملــة إىل حتفيــز اإلنتــاج الداخلــي ومنــو االقتصــاد الوطــي، 
ميكــن هلــذا اإلجــراء أن تكــون لــه أتثــرات عكســية وســلبية هتــوي ابالقتصــاد إىل االنكمــاش 
بســبب التضخــم اجلامــح الــذي قــد ينتــج عــن ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة )مصــادر الطاقــة 

كالنفــط والغــاز مثــال( والتجهيــزات املســتوردة.
وعلة ذلك أن ارتفاع أسعار املدخالت يف عملية اإلنتاج ينعكس بشكل آيل على أسعار 
املنتجــات النهائيــة الــي ترتفــع بدورهــا، ممــا ينعكــس ســلباً علــى الطلــب مــن خــالل انكماشــه، 
وهــذا يفضــي إىل تراجــع املبيعــات، مث اإلنتــاج، فتقلــع املقــاوالت عــن االســتثمار ويدخــل 

االقتصــاد يف دورة انكمــاش.
وتشــهد جتربــة بعــض البلــدان الناميــة مثــل املكســيك واألرجنتــن علــى ذلــك، فقــد كان 
التضخــم  بتصاعــد  األحيــان  أغلــب  يف  مصاحبــاً  البلديــن  هباذيــن  العملــة  قيمــة  ختفيــض 

اإلنتــاج. وتراجــع 
لكــن آثر ختفيــض قيمــة العملــة تبقــى عمليــاً وعلــى العمــوم رهينــة بطبيعــة كل اقتصــاد علــى 
حــدة، وختصصاتــه اإلنتاجيــة، ومســتوى انفتاحــه واندماجــه يف التجــارة الدوليــة، وتركيبــة 

جتارتــه اخلارجيــة.

ابلتــوازي بــدأت تظهــر اجملموعــات والتنظيمــات واملنظمــات غــر احلكوميــة معلنــة دعمهــا للثــورة, منهــا مــا هــو يف الداخــل 
ومنهــا مــا هــو يف اخلــارج, ويف األثنــاء شــعرت الســلطة بضــرورة تفويــت الفرصــة ومت إنعــاش القــرارات الصــادرة يف األعــوام 
- 2005 و 2009 و2011 - القاضيــة بتشــكيل مجعيــات يف إطــار اجملتمــع )األهلــي( تســتطيع اشــهارها احملليــات، 
والتغاضــي عــن موافقــة األجهــزة األمنيــة، وكان ذلــك شــكاًل فقــط وبقــي الــدور األمــي ســائداً، ومت تدعيــم صناديــق العائلــة، 
ودور املضافــة والزعيــم، وظهــرت حاجــة الســلطة للمجموعــات املســلحة والشــبيحة، وبعدهــا جــرت حمــاوالت جتديــد 

عضويــة احلــزب وتنشــيط دور املنظمــات الرمسيــة التابعــة للنظــام.
ابملقابــل وقبيــل احلــراك ويف ظــل الثــورة تشــكل العديــد مــن املنظمــات واملراكــز واجلمعيــات احلقوقيــة، ويعــود الفضــل يف ذلــك 
للمجتمــع املــدين واملعارضــة السياســية غــر العلنيــة يف البــداايت، فظهــرت » الرابطــة الســورية للمواطنــة، مؤسســة وطــن، 
البيــت الدمشــقي، املنتــدى الســوري لألعمــال، ومؤسســة معــاً إلعمــار ســوراي، وصنــدوق ســورية األمــل، وغرهــا الكثــر«، 
ومل تتأخــر احلركــة يف جمــال اإلعــالم والبــث اإلذاعــي والصحافــة املطبوعــة واإللكرتونيــة، وجمــال الصحــة واملستشــفيات 

امليدانيــة، واإلغاثــة واملســاعدات.
قابلــت الســلطة مــا جيــري علــى الصعيــد املــدين مــن تشــكالت ابلطريقــة ذاهتــا الــي قابلــت هبــا التظاهــرات واالحتجاجــات 
الســلمية، فالقتل املمنهج بقرارات الســلطة وخلية األزمة يســتمر ابالزدايد، واملدامهات واالعتقاالت اجلماعية، والتعذيب 
والتصفيــات هــو املؤشــر األبــرز يف ســلوكيات األجهــزة األمنيــة، ويبــدي الشــارع الســوري وبــكل شــجاعة مواجهــات مل 
تتجــاوز طابعهــا الســلمي ملــدة أشــهر، وابلعــودة إىل أرشــيف اإلعــالم نرصــد ســر اجلماهــر وأيــدي مرفوعــة إىل الســماء 
تصفق وهتتف وكأهنا تقول حنن دعاة تغير ســلمي وال حنمل حى العصي، »ســلمية  ســلمية«، الشــعب الســوري واحد. 
إن العمــل والطمــوح الــذي أبــداه الشــارع الســوري للتغيــر الدميوقراطــي ســلمياً، واحلشــود الداعمــة لذلــك التغيــر تشــر إىل 
رغبــة الشــعب ابللحــاق ابلتاريــخ بعــد أتخــر دام عقــود، فنــزع ســوار اخلــوف ورفــع شــعارات التغيــر السياســي الــذي كان 
حكــراً علــى ســلطة القمــع، وشــجع ذلــك إىل علنيــة احلــوار الــي كانــت ابلســابق يف الكواليــس وهــذا شــيء رئيــس يف عمليــة 
البنــاء الدميوقراطــي، والغريــب أن البعــض الــذي مكنتــه الثــورة مــن االنتقــال إىل العلنيــة احلــذرة ينكــر علــى الثــورة هــذا، ويتنكــر 

لوجودهــا وايللمفارقــات العجيبــة. 
ــاً املوضوعيــة اســتخدمت يف كتــاابيت  لقــد ســاد خــالل الفــرتة املنصرمــة تعبــر »الربيــع العــريب أو الثــورات العربيــة«، وتوخي
دائمــاً ومنــذ البدايــة مصطلــح »املخــاض العــريب«، وذلــك للداللــة بواقعيــة وترقــب وحــذر وعــن معرفــة شراســة اخلصــوم 
وأعــداء الربيــع والثــورات، إذ الربيــع فيــه عموميــة تشــر للزهــور والثمــار وهــذه صــورة ورديــة، أمــا املخــاض فينبــئ بــوالدة قــد 
تكــون محيــدة وقــد تكــون غــر ذلــك؟؟، وقــد يطــول الزمــن الفاصــل بــن بــدء احلــراك الشــعيب وإزاحــة االســتبداد، وحصــول 

التغيــر الدميوقراطــي الــذي مــن املتوقــع أن تنتجــه الثــورة.
إن احلــراك الشــعيب الواســع الــذي حصــل يف الشــارع الســوري قــد كشــف مــا كان خمفيــاً يف اجملتمــع خــالل العقــود املاضيــة، 
كشــف مــاذا فعــل بــه االســتبداد؟ وكــم هــو عمــق القطيعــة الــي حــاول االســتبداد تكريســها بعيــداً عــن حقائــق التاريــخ، 
كشــف أن السياســة مــن احملرمــات، واحلريــة وراء القضبــان، والكرامــة ال متنــح بــل تنتــزع، واكتشــف أيضــاً أنــه عندمــا 
دخلــت احلالــة الســورية مرحلــة الصــراع اإلقليمــي والــدويل، أصبــح التشــدد املمــول خارجيــاً ال خيتلــف كثــراً يف العــداء للثــورة 
عــن فعــل النظــام، بــل عــرت النزعــة للعســكرة لــدى بعــض الفصائــل عــن فعــل مشــرتك إلجهــاض الثــورة. وعلــى الرغــم 
مــن خــواء اجملتمــع مــن البــى األساســية ملنظمــات اجملتمــع املــدين، إال أنــه أثبــت حــراك الشــارع الســوري تــوق احلشــود يف 
عمــوم الســاحات إلنتــاج ثقافــة جديــدة، عــر حتقيــق حالــة سياســية متقدمــة وإعــادة السياســة للتــداول بشــكل طبيعــي، 
بعــد قطيعــة دامــت طيلــة عقــود االســتبداد، واألهــم مــن كل هــذا أييت التأكيــد علــى إهنــاء حالــة االســتبداد واالنتقــال إىل 
الدميوقراطيــة، وتطبيــق العدالــة االجتماعيــة واملســاواة، ووحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً. إن متســك الســلطة ابحلــل العســكري، 
وعســكرة الثــورة، وقســوة االســتبداد، وتناقضــات املعارضــة، والتدخــالت اخلارجيــة بدافــع املصــاحل والعمــل علــى تدمــر كل 
شــيء بنــاه الشــعب والقتــل املنظــم، خلــق حالــة جعلــت الطريــق للوصــول إىل مــا ينشــده الشــعب طويلــة ومعقــدة، وكل 
هــذا يؤكــد ضــرورة املــرور مبرحلــة انتقاليــة حقيقيــة، لغــرض جتــاوز ثقــل الكارثــة العميــق وجتنــب الفوضــى والتصفيــات للقــوى 
الســلمية يف اجملتمــع، الــي عــرت عــن نفســها أثنــاء الصــراع الدامــي. املرحلــة االنتقاليــة ضروريــة لبنــاء منظمــات اجملتمــع 
املــدين، مجعيــات ومؤسســات وأنديــة، وهيئــات مدنيــة غــر سياســية )مــن حيــث التبعيــة لألحــزاب السياســية(، املرحلــة 
االنتقاليــة ضروريــة للتأســيس حلــوار بنــاء بــن مجيــع شــرائح اجملتمــع الســوري وقــواه الوطنيــة، يف أجــواء الدميوقراطيــة وليــس 
حتــت ســلطة االســتبداد، إذ مــن غــر املعقــول ومــن غــر املفيــد أن تتــم احلــوارات حتــت إشــراف الطــرف األخطــر علــى 
ــاً وقاتــل الشــعب. احلــوار وظيفتــه أتســيس القواعــد الناظمــة للسياســية والفكــر والقانــون والدســتور يف  الدميوقراطيــة اترخيي
اجملتمــع اجلديــد، وال ميكــن إجنــاز هــذه املهــام حتــت إشــراف رمــوز االســتبداد، يتــم احلــوار مبشــاركة مــن ال تنتظــره العدالــة 
االنتقاليــة ومتهــم بقتــل الشــعب، البعــض » املعــارض« يفكــر أن أطيــاف املعارضــة األخــرى تقــف ضــد حــوار الســورين، 
وهــذه مشــكلته!، احلــوار لــه مقدمــات ومــن حيــاور مــن وعلــى مــاذا؟؟، وليــس شــعاراً لتحقيــق أغــراض أخــرى مبــا فيهــا الســبق 
الصحفــي. احلــوار جيــب أن يقــوم علــى إرســاء مبــادئ التعدديــة السياســية، بعيــداً عــن الطائفيــة البشــعة، علــى احلــوار العمــل 
علــى جتــاوز الفوضــى والتخبــط احلاصــل، واضعــاً يف أولوايتــه ضــرورة بنــاء منظمــات اجملتمــع املــدين الــي متثــل العمــود الفقــري 
يف أي عمــل جمتمعــي، لتســاهم اجلماهــر املنظمــةً  يف حتديــد مســتقبل ســورية، وحــل مشــكلة حقــوق اإلنســان واملواطنــة، 

وتقــدمي جيــل الشــباب الــذي قــدم للثــورة والنتصارهــا الكثــر.
إن بنــاء منظمــات اجملتمــع املــدين هــي أولــوايت هامــة لبنــاء ســورية احلديثــة، وهــي أدوات الزمــة يف مواجهــة املشــكالت 
القادمــة، والقيــام مبهمــات وأدوار ال حيققهــا اجملتمــع األهلــي املتخلــف، يف منظمــات اجملتمــع املــدين جيــري توحيــد مجيــع 
قــوى اجملتمــع يف ختصصاتــه املتنوعــة، مبــا فيهــا الشــباب والنســاء والشــرائح االجتماعيــة األخــرى، للمشــاركة يف بنــاء ثقافــة 

وطنيــة جديــدة وسياســات جديــدة تبــي دولــة حديثــة، دولــة القانــون وحــق املواطنــة واملواطــن.

تخفيض قيمة العمالت
دوافع الحماس لبناء منظمات المجتمع المدني 
في سورية؟؟  الجزء الثاني: 

كاتب وباحث سوريكاتب وباحث يمني

 د. اسماعيل أبو عساف  د. غسان محمد الجيالني
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مــن النــادر والصعوبــة مبــكان أن جتــد إنســاان ســواّي وطبيعيّــا يؤيــد الظلــم 
والربريــة هكــذا عــارايً، كأن يقــول للنــاس:

.. أان مع الظلْم واالابدة اجلماعية. أان أحّب الشرّْ
فما ابلْك ابملثقف ممَن ميتهن الفكر والكتابة!.

يف احلقيقــة يصدُمنــا هــذا الكــم الكبــر مــن املثقفــن الســورين والعــرب 
األســد،  الطاغيــة  وجــه  لــون  جيمِّ أو  يــررون  أو  يؤيــدون  الذيــن  مــن 
وخيفــون الوجــه القبيــح للنظــام األســدي، رغــم أن الســلوك االجرامــي 
والربــري هلــذا النظــام وبلغــة الوقائــع واألرقــام شــّكل ســابقة يف التاريــخ 
احلديــث، نظــام سياســي يســتخدم كامــل امكانيــات الدولــة العســكرية 
ومدعومــاً بتحالــف إقليمــي ودويل يشــن حــرب إابدة ومبنتهــى الوحشــية 
ضــد شــعبه، شــعب صــر نصــف قــرن علــى اســتبداد غاشــم، وعندمــا 
قــام بثــورة شــعبية ســلمية ذات طابــع وطــي - وابألخــص يف األشــهر 
األوىل - واجَهــُه النظــام ابلرصــاص واالعتقــال، ومــن مث ليتــدرج النظــام 
املتفجــرة إىل  الطــران والراميــل  الثقيلــة إىل  مــن اســتخدام األســلحة 
صواريخ )أرض أرض( إىل األســلحة الكيماوية إىل ســالح التجويع..
اخل. قبــل اخلــوض يف احليــل اجلماليــة واملنطقيــة الــي يســتخدمها هــؤالء 
املثقفــن الرابــرة جيــب تعريــف املثقــف وإبــراز الســمة األهــم يف نشــاط 

املثقفــن بشــكل عــام.
الشــخص  بكونــه   - تعقيــدات  بــدون   - املثقــف  تعريــف  وميكــن 
املشــتغل ابلشــأن العــام، والــذي ميــارس نشــاطه عــر قنــوات الكتابــة 

وغرهــا. واالعــالم  والصحافــة 
ــمة األبــرز بــن هــذه الفئــة مــن النــاس كوهنــا متتلــك مهــارات التعبــر  والسِّ

حاججة ..اخل . 
ُ
والتفكر وامل

الشــيء  قــول  علــى  قــدرة  النــاس  أكثــر  مــن  عــام  بشــكل  واملثقفــون 
ونقيضــه، ميلكــون خمــزون كبــر مــن املعلومــات يســتخدمونه بشــكل 
انتقائــي لتريــر جهــة القــول، ولديهــم خــرة يف ِحيَــل القــول )والــكالم 
علــى  منهــم  عــدد كبــر  يتــورّع  ال  املشــاعر،  واســتثارة  املعســول( 
اســتخدامها وتوظيفهــا، وهــذا التوصيــف الســليب ينطبــق علــى قطاعــات 

قليلــة منهــم. ليســْت 
البوق والبوط والطائفة!

ختــص  ال  واجلماعــات،  لألنظمــة  عابــرة  مصطلــح  الرابــرة،  املثقفــون 
فئويــة سياســية أو عرقيــة أو عقائديــة واحــدة دون غرهــا، وســنتناول 
هنــا ظاهــرة املثقفــن الســورين الرابــرة مــن اجلنــس األســدي، مــن الذيــن 
فقــدوا البوصلــة األخالقيــة، بصفتهــم إنســان قبــل أن يكونــوا مثقفــن، 
وفقــدوا فطــرة االنتمــاء إىل الوطــن، والتعاطــف مــع عــذاابت ومآســي 
أشــقائهم وأبنــاء شــعبهم. وهــؤالء ميكــن تصنيفهــم يف ثالثــة أقســام بنــاء 

علــى املوقــف السياســي الــذي يســوقونه.
وابألســد كزعيــم  احلكيمــة،  ابلقيــادة  املؤمنــن  البــوق:  مثّقفــو  أواًل- 
سياســي فــوق النقــد ويصّرحــون بذلــك، وهــذه الفئــة ميكــن وصفهــا 
البلــد  ابلشــعبويّة، وجتّســدها شــعارات مــن قبيــل: )األســد أو حنــرق 
- هللا وســوراي وبشــار وبــس( وجنــد هلــؤالء حضورهــم يف الصحــف 
الرمسيــة الثــالث واجلرائــد اخلاصــة املواليــة هلــم كجريــدة الوطــن ويف قنــوات 
الفضائيــة الســورية - االخباريــة الســورية - الدنيــا ...إخل وال حاجــة 

لذكــر أمثلــة فهــم أكثــر مــن اهلــّم علــى القلــب.
ثنيــًا- مثّقفــو البــوط : وجنــد ضمــن هــذه الشــرحية قطاعــات واســعة 
مــن املثقفــن الســورين املهمــن - واحلــّق يقــاْل - علــى صعيــد االنتــاج 
املعــريف ) أحدهــم مرتجــم ألكثــر مــن 40 كتــاب فكــري إىل العربيــة 
علــى ســبيل املثــال (، وقســم كبــر منهــم مــن كانــوا يصنِّفــون أنفســهم 
مــن كان معتقــال يف ســجون  بــل وهنــاك  الثــورة، ال  قبــل  مبعارضــن 
النظــام األســدي كفاتــح جامــوس وبســام القاضــي، ومــع ذلــك جنــدُه 
يؤيد النظام االســدي، بشــكل غر مباشــر، وهذه الفئة تتحاشــى ذكر 
بشــار األســد و آل األســد يف حديثهــا، وتــرر دفاَعهــا عــن النظــام أبنــه 
دفــاع عــن وحــدة الدولــة الســورية - دفــاع عــن الوطــن الســوري يف وجــه 
املؤامــرة الكونيــة - دفــاع عــن احلضــارة يف وجــه االرهــاب اإلســالمي 
والوهابيــة، والقاســم املشــرتك هلــؤالء املثقفــن هــو التغــّي ابنتصــارات 

ــل البــوط العســكري.  وبطــوالت اجليــش العــريب الســوري وُهَب
اللبنانيــة و)الســفر(  وهلــؤالء حضورهــم يف صحــف مثــل )األخبــار( 
يف  وهــؤالء  و)املياديــن(،  اليــوم(  )روســيا  مثــل  فضائيــات  وكذلــك 
معظمهــم يســتخدمون ُحجــج عقالنيــة لتريــر مواقــف غــر عقالنيــة 
أو  الطائفــي  العامــل  أو  اخلــوف  ســببها  يكــون  قــد  متوازنــة،  وغــر 
متالزمــة  تفّســرها  نفســية  اضطــراابت  بســبب  أو  فوبيــا  االســالم 
)ســتوكهومل( وهــو مصطلــح يطلــق علــى احلالــة النفســية الــي تصيــب 
الفــرد عندمــا يتعاطــف أو يتعــاون مــع عــدوه أو مــن أســاء إليــه بشــكل 
مــن األشــكال، أو يظهــر بعــض عالمــات الــوالء لــه مثــل أن يتعاطــف 

خَتِطــف.(
ُ
امل مــع  املخطــوف 

ثلثــًا- مثقفــو الطائفــة: وهــم قلــة ابلعلــن، يــررون موقفهــم أبن )مــا 
يســمى ابلثــورة الســورية( تســتهدف وجودهــم الشــخصي أو كعلويــن 
أو مســيحين، وابلتــايل فإهّنــم بوقوفهــم سياســياً مــع النظــام األســدي 
يدافعــون عــن وجودهــم الشــخصي والعائلــي والطائفــي، وهــذه أولويــة 
مــع  ابلنســبة هلــم يف هــذه املرحلــة، وهــؤالء املثقفــن أكثــر انســجاماً 
النظــر عــن خالفنــا معهــم وميكــن أن نطلــق عليهــم  أنفســهم بغــض 
)مثقــف طائفــي( مــن حيــث أهنــم يعطــون األولويــة النتمائهــم الطائفــي.

ملاذا هْم برابرة؟!
ــر اعتــداٌء  يــورد قامــوس املعــاين: “مَهجــّي، وحشــّي، بدائــّي، غــر متحضِّ

/ هجــوٌم / غــزٌو/ شــعٌب / مجهــوٌر/ بلــٌد بربــرّي.
تعبر بربرّي: خمالف لألصول والذوق السليم. 

حاكــم بربــرّي: غــر إنســايّن، يعمــل بوحشــّية وقســاوة، بدائــي ال نظــام 
لــه وال حضــارة”.

وقــد جــاء وصفهــم ابلرابــرة، لكوهنــم يســكتون أو يــرِّرون أو حيرضــون 
علــى أعمــال مهجيــة ووحشــية ضــد شــعبهم وأبنــاء جلدهتــم الســورين، 
يقفــون إىل جانــب اجلــالد والظــامل، وال يتعاطفــون مــع مآســي الســورين 

وعذاابهتــم.
مل ينبسوا بكلمة واحد عندما حدثْت جمزرة احلولة وجمزرة الرتميسة 

وجمــزرة اللطامنــة وجمــزرة كــرم الزيتــون، وغرهــا كثــر مــن سلســلة اجملــازر 
الــي راح ضحيتهــا مدنيــون أبــرايء. 

يتباكــون كثــراً علــى القصــف االســرائيلي علــى غــزة، ويســكتون عــن 
قصــف الطــران االســدي ابلراميــل املتفجــرة علــى األحيــاء الســكنية 

والنــاس اآلمنــن كنــوع مــن العقــاب اجلماعــي.
لألســلحة  األســدية  الســلطة  اســتخدام  ينكــرون  أو  يســكتون  نراهــم 
وينتفخــون  يتباكــون  راحــوا  ذلــك  ومــع  دمشــق  ريــف  الكيماويــة يف 
وطنيــة يف وقوفهــم مــع النظــام األســدي أمــام التهديــدات األمريكيــة لــه 
حبجــة الســيادة الوطنيــة، وكأن مفهــوم الســيادة الوطنيــة وثــٌن يــرر هلــم 
اابدة شــركائهم مــن الشــعب الســوري؟!، يتجاهلــون مــوت عشــرات 
آالف الســورين حتــت التعذيــب وقــد جــرى توثيقهــا ونشــرها للعلــن؟!. 
يدعــون للوحــدة الوطنيــة ؟!، أي وطنيــة هــذه الــي تــرر هلــم الشــماتة يف 
مصائــب أبنــاء جلدهتــم وإنــكار حاهلــم، تراهــم يســكتون أو يشــمتون 
وطنيــة  أي  عــن  الســورين  الالجئــن  ماليــن  مــن  أبنــاء جلدهتــم  يف 

يتكلمــون وعــن أي ضمــر؟!. 
يصفــون احلــراك الشــعيب والسياســي املعــارض للنظــام ابلطائفيــة، حســناً 
ليكــْن ذلــْك، ولكــن مــاذا عــن الطبيعــة الطائفيــة للنظــام واســتجالب 

املليشــيات الطائفيــة وأســواق الســّنة؟!.
مــا قصدتــه ليــس رفــض االنتقــادات للثــورة، أو إدانــة مــا جيــري مــن 
انتهــاكات مــن غــر طــرف النظــام االســدي، أو حــّى التشــكيك يف 
كوهنــا ثــورة وطنيــة فهــذا رأي وجمــال حــوار، فمــا يؤخــذ علــى هــؤالء 
األخالقــي  املوقــف  وغيــاب  املعايــر،  ازدواجيــة  الرابــرة  املثقفــن 
واإلنســاين، جتــاه جرائــم وجمــازر إابدة مجاعيــة حبــق أبنــاء شــعبهم، جرائــْم 

قــلَّ نظرهــا يف التاريــخ املعاصــر للبشــرية. 
ــَك َفِهــَي كاحلجــارة أو َأَشــدُّ َقْســَوًة،  ِل ــِد ذَٰ ــْن بـَْع “مُثَّ َقَســْت قـُُلوُبُكــْم ِم
ــقَُّق  ــُر ِمْنــُه اأْلَنـَْهــاُر ۚ، َوِإنَّ ِمنـَْهــا َلَمــا َيشَّ َوِإنَّ ِمــَن احلَِْجــاَرِة َلَمــا يـَتـََفجَّ

فـََيْخــرُُج ِمْنــُه اْلَمــاُء “ ســورة البقــرة 74

من أان ..؟

من أان .. تسألين عن وطين وعنواين

أان من سورية، مهد احلضارات وكل األدايِن

من منبج البحرتي وأبو فراس احلمداين

العرب أهلها والكرد والشركس والرتكماِن

عشائران وعوائلنا رمز عراقتنا من أايم غسان وعدانِن 

يل جذور يف تركييت وأهل يف فلسطني والعراق ولبناِن

وطين ُولدت األجبدية فيه ومنه جاءت ُرُسُل األماِن

هو موطن املسيحي والعلوي والسين والشيعي والسرايِن

والدرزي واألرمين واألشوري واإلمساعيلي كلهم إخواِن

الزيتون ميأل إدلبه وعفرينه خضراء حىت الودايِن

من نفط احلسكة صنع عطره وأهداه للمحبني واخلالِن 

غاابت الفرنلق تزينه والغوطة والبادية وسهل حوران 

زراق حبر الذقيته يذكران ابلصفاء والتسامح اإلنساين 

دمشق قلبه النابض ومنهل العراقة والتاريخ يف كل زماِن

الرقة دار الرشيد ورصافتها، خلالفة اجملد كانت ميداِن

والدير نعم الداير، من فرات عذب تسقى هبا اجلناِن

ونواعري محاة تنشد لنا حلن اخللود وحبنا لألوطاِن  

محص الوليد عظيمة يف اترخيها ويعرفها البااب الفاتيكاِن

وزنوبيا حتدثنا من ابدية فيها الرسالة والرسول يلتقياِن

طرطوس وابنياس على شاطئه مثل عقد أملاس يضيئاِن 

جوالننا كل يوم يذكران مبرارة اهلزمية والغدر والعدواِن

سويداؤان صارت رمزا ألصالتنا وللمحبة واألخوة مكاِن

حلبنا تعجز األوصاف عنها وفيها الشهامة واجملد يعلواِن

درعا يف عزهتا شاخمة وفيها الرجولة والكرم يلتقياِن

أان قصة العاشق السوري اليت تروى دون حذف أو نقصاِن

سورييت يف روحي معلقة وحبها ميأل قليب ووجداين.

أهزوجةالبربرية والمثقفون البرابرة

شاعر وطبيب أمراض عصبية سوري

جمال قارصليد. حمزة رستناوي

كاتب سوري - عضو سابق في البرلمان األلماني
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بشــار  تســتمر حكومــة  وجهــاد«  عقيــدة  »احليــاة  ألن 
األســد مبســاعيها لتحتــل صــدارة الــدول واحلكومــات يف 
تقــدمي وصفــات وحلــول واخرتاعــات، ألي أزمــة ميكــن 
الشــعوب  وطمــوح  عمــل  تعــرتي  أو  شــعباً  تصيــب  أن 

واملنظمــات.
فاملؤامــرة  ســاحنان،  اآلن  والفرصــة  الوقــت  أن  ويبــدو 
علــى  شــارفت  »القائــد«  اســتهدفت  الــي  الكونيــة 
االنتهــاء، بــل وبتصريــح إســرائيل أن بشــار األســد هــو 
األنســب ليحمــي حدودهــا، يبــدو أن مثــة طــوراً جديــداً 
خاللــه  العمــل  مــن  بــد  ال  الســوري،  النظــام  ســيدخله 
شــركاء  تعويــض  األول  طرفــه  مســتوين؛  وعلــى  وبتــواٍز 
بقمــع  جهودمهــا  عــن  وطهــران،  موســكو  يف  احلــرب، 
مــن  تبقــى  مــا  تعهيدمهــا  عــر  الســورين،  وقتــل  الثــورة 
الثــروات الباطنيــة واملقــدرات، وانتظــار مــا ســيفيض عــن 
عنــه  ليعلــن  واســتثمارات،  مشــروعات  مــن  حاجتهمــا 
ضمــن تتمــة مســرحية إعــادة إنتــاج بشــار األســد وفــق مــا 

اإلعمــار.  إعــادة  يســّمى 
الثــاين، وضــع حــد ملراكــز األحبــاث بطوكيــو  واملســتوى 
فرصــة،  الســورية«  »األزمــة  يف  وجــدت  الــي  وبرلــن، 
فغافلــت حكومــة بشــار األســد وســجلت بــراءات إبــداع 
البحــث  ملراكــز  ميكــن  ال  القــول:  قصــارى  واخــرتاع، 
املــوازانت،  مــن  بلغــت حصــة دعمهــا ومتويلهــا  ومهمــا 
أن أتيت حبــل جديــد كالــذي قدمــه وزيــر املــال الســوري 
مأمــون محــدان، بــل والفــارق ابلتفكــر والتطلــع واألفــق 
والثقافــة شاســع، بــن علمــاء اجملتمــع والطــب النفســي 
إليــه  مــا خلــص  وبــن  املتطــورة،  الــدول  واملخرتعــن يف 

محــدان. الوزيــر 
»ســيتم  ابختصــار:  قــال  الوصــف،  جــاز  إن  فالرجــل، 
اســتبعاد العاملــن ذوي املــزاج غــر الالئــق، خاصــة ممــن 
يتســمون ابلعبــوس، إىل الصفــوف اخللفيــة مــن العمــل«، 

واإلبــداع  العمــل  نظــرايت  التصريــح كل  هبــذا  لينســف 
الوظيفــي، ورمبــا حيمــل »أالن غرينســبان«، أشــهر حاكــم 
مصــرف مركــزي أمركــي، مســؤولية هتــاوي ســعر صــرف 
الــدوالر، إذ إن غرينســبان، كمــا عــرف عنــه، عــر تبوئــه 
للــوالايت  رؤســاء  مخســة  رائســة  مــدى  علــى  املنصــب 
املتحــدة، أنــه ال يبتســم، بــل وال يعطــي أي إحيــاء مبالحمــه 
خالل وقوفه إىل جانب الرئيس، لئال يستشف املشاهد 
هــذا إن مل  الــدوالر،  بــه  ميــر  انفراجــاً،  أو  أزمــة  مثــة  أن 
أنت علــى عقابيــل »الوصفــة احلمدانيــة« علــى الصحــة 
النفســية للموظفــن ونقــاء بشــرهتم مــن جــراء الضحــك، 
فضــاًل عــن زايدة اإلنتــاج واســتقطاب املســتثمرين ورؤوس 
ابلضيــف  أييت  البشــوش  الوجــه  فلعلمكــم،  األمــوال، 

األســدي.
العصــي  ووضــع  والغــرة  احلســد  مــن  القــول:  خالصــة 
قــارئ كيــف  يســأل  أن  األســدين  املبدعــن  بعجــالت 
ملوظــف ال يزيــد راتبــه الشــهري عــن 30 ألــف لــرة »80 
دوالراً« ونفقــات أســرته وفــق آخــر دراســة قــام هبــا مركــز 
»قاســيون« بدمشــق تبلــغ 310 آالف لــرة، أن يبتســم 
أو حيــاول قــارئ آخــر أن يتفاصــح ويقــول: ملــاذا يبتســم 
موظــف حبكومــة األســد وبلــده هتــدم وأهلــه قتلــوا وابتــت 
مخســة أعــالم حملتلــن مرفوعــة يف مســاء بلــده، أو حــى 
يظــن قــارئ آخــر نفســه »أرمخيــدس« ويصــرخ »وجدهتــا« 
ويقــول: كيــف ملوظــف ســوري أن يبتســم بعــد أن بلــغ 
بلــده الدرجــة األوىل عامليــاً بعــدد القتلــى وعــدد املهجريــن 
ونســبة الفقــر والبطالــة، بــل وال أمــل يرجــى رمبــا لعقــود.
محــدان،  الوزيــر  عنهــا  يفصــح  مل  الــي  اإلجابــة  طبعــاً 
الكامــرات  حتضــره  صحــايف  ملؤمتــر  خّبأهــا  ورمبــا  بــل 
والــوكاالت، رمبــا لئــال تســرق »بــراءة اخرتاعــه« هــي.. 
وملــاذا ال يبتســم الســوري مــا دام رئيســه وقائــده وســيده 

أبيــه. علــى كرســي  زال  مــا  األســد  بشــار 

تتســم املرحلــة احلاليــة ابإلنتهــاء مــن العمــل العســكري الــذي ســيطر علــى 
ســورية خــالل طيلــة الفــرتة بــن هنايــة 2012 وهنايــة 2017 والــذي اتســم 
بســيطرة اإلســالمين على املفاصل األساســية للعمل العســكري مث هزميتهم.
لذلك فإننا نرى أن املرحلة احلالية ليست مرحلة استسالم ورضوخ لشروط 
النظــام والــروس واإليرانيــن، هــي مرحلــة النضــال السياســي مــن أجــل حتقيــق 
أهــداف الثــورة يف االنتقــال مــن نظــام االســتبداد والنهــب إىل نظــام وطــي 
دميقراطــي يتســاوى فيــه مجيــع الســورين وحيقــق احلريــة واملســاوة يف احلقــوق 

والواجبــات للجميــع ويؤســس لنظــام العدالــة االجتماعيــة.
وظــروف العمــل السياســي احلاليــة ليســت ســهلة، فمــن جهــة هنــاك حالــة 
مــن اإلنكفــاء واليــأس ســببتها اهلزائــم املتتاليــة للقــوى اإلســالمية، ومــن جهــة 
الثــورة  عــن  نفســها كممثلــة  فرضــت  الــي  للمعارضــة  إرابك  هنــاك  أخــرى 

الســورية.
 وهناك ضغط على السورين املهاجرين إىل بالد الشتات إن كان يف لبنان 
أو األردن أو ابقــي الــدول، يف حماولــة إلعادهتــم هليمنــة النظــام وبشــروطه 
اجملحفــة والقاســية، ويف ظــروف الصمــت الــدويل املــدان والــذي يتغاضــى 

يوميــاً عــن جرائــم القتــل الــي ينفذهــا النظــام واحملتلــن لبــالدان.
وأيضــاً يف ظــروف بعثــرة القــوى السياســية الدميقراطيــة وعــدم قدرهتــا علــى 
التجمــع واحلــوار والعمــل املشــرتك، هــذه الظــروف الغــر مؤاتيــة الــي تعيشــها 
احلركــة السياســية اآلن والــي جيــب اخلــروج منهــا بشــكل عاجــل، وإعــادة 
الثقــة جلماهــر الثــورة ابلعمــل السياســي وابجلهــد الوطــي الــذي جيــب أن يبــدأ 

مرتافقــاً مــع بدايــة عــودة احليــاة للحركــة الشــعبية.
وقــد بــدأ اجلميــع يتلمســوا أمهيــة العمــل املشــرتك، وظهــر أكثــر مــن جتمــع 
يدعــو إىل مؤمتــر وطــي يزيــد مــن فعاليــة العمــل وجيمــع كل الطاقــات الوطنيــة 

يف بوتقــة واحــدة ويرتبــط مــع احلــراك الشــعيب.
يشــكل ظاهــرة ســيئة  الوطــي ال  للمؤمتــر  الدعــوات  تعــدد  أن  نــرى  وحنــن 
إمنــا يؤكــد علــى أمهيــة هــذا املؤمتــر، ونتوجــه جلميــع الداعــن لإلســراع بعقــد 

اجتماعــات تداوليــة هبــدف الوصــول ملؤمتــر وطــي يوحــد اجلميــع.
وابلتزامــن مــع هــذه الدعــوات بــدأت تظهــر نشــاطات حتــاول نشــر التفرقــة 
بــن القــوى السياســية كمــا جــرى وحصــل مــع الفصائــل العســكرية، وبــدأان 
نســمع ابلضفــادع وحبمــالت تدفــع الصــراع الداخلــي بــن قــوى الثــورة لألمــام، 
وتبعثــر اجلهــد ابإلضافــة إىل بعــض التصرحيــات اإلســتفزازية لعناصــر وقــوى 
متثــل أحــزاب هــي ابلضــرورة متقاربــة ابلتوجهــات، و نــرى أن هــذه اجلهــود 
وإن كان الكثرين من مطلقيها متأثرين بقوى معادية  تعمل على تروجيها، 
فهــي نشــاطات خطــرة ال بــد مــن التحذيــر منهــا وعــدم الوقــوع يف شــباكها 
وعــدم التجــاوب مــع اإلســتفزازت املوجــودة حاليــاً )والــي ســتظهر الحقــاً(.

علينــا أن نســتفيد مــن الــدروس الســابقة والــي أوصلــت الثــورة إىل مــا وصلــت 
إليــه ونتجــاوز أخطــاء املاضــي بــكل قــوة وصرامــة، وبــدل أن نبــدأ ابهلجــوم 
علــى هــذه اهليئــة أو تلــك والــي مل تكــن متثــل يف حلظــة مــن اللحظــات الثــورة 
بــل متثــل توافقــات إقليميــة ودوليــة تشــلها وال تســمح هلــا أبي فعــل وتفصلهــا 
عــن احلركــة الشــعبية مانعــة” إايهــا مــن اســتخدام أي قــوة تفاوضيــة قــد تؤثــر 
علــى مصــاحل الــدول الــي شــكلتها، لذلــك علينــا أن نوحــد اجلهــود مــن أجــل:
•رفــض أي حمــاوالت لتخطــي قــرارات جنيــف والقــرارات العربيــة واألمميــة 

قــرار جملــس األمــن 2254. املختلفــة وخصوصــاً 
•رفــض تنفيــذ ســلة واحــدة مــن الســلل األربعــة الــي اتفــق عليهــا وهــي ســلة 
ســلة  وهــي  ابلتــوازي  األربعــة  الســلل  تنفيــذ  علــى  والتأكيــد  االنتخــاابت 
تشــكيل هيئــة كاملــة الصالحيــة لنقــل الســلطة - حــل القضــااي اإلنســانية 
وإطــالق ســراح املعتقلــن وإعــادة املهجريــن والســماح ابلعمــل السياســي - 
وتشــكيل جلنــة دســتورية - والســلة الرابعــة حتديــد موعــد لالنتخــاابت بعــد 

االســتفتاء الشــعيب علــى الدســتور.
إن أي جهــد يصــب خــارج إطــار هــذه احلزمــة ســيكون جهــد ضائــع ويبعثــر 

قــوة وفاعليــة احلركــة الوطنيــة.
يقعــوا  اليقظــة حــى ال  مــن  قــدر  يتحلــوا أبكــر  للجميــع أبن  نتوجــه  إننــا 

احملتلــن. وأســياده  النظــام  حييكهــا  ملؤامــرات  ضحيــة  نيــة  وحبســن 

براءة اختراع لوزير سوري

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

عدنان عبد الرزاق
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مل تشــفع ملدينــة حلــب مــا حصــل هلــا مــن دمــاٍر وقتــٍل وهتجــر، فبــات 
اإليرانيــون يصولــون وجيولــون يف غيــاب معظــم ســكان أحيائهــا املدمــرة.

يقــوُل »أبــو عمــر« أحــد قاطــي حــي الزبديــة يف غــريب حلــب، أن اإليرانيــون 
الشــيعة ازدادوا بكثــرة خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة يف احلــي املذكــور، 

ويقومــون بشــراء منــازل يف املنطقــة.
ويضيــف »أبــو عمــر« أتيت أمهيــة حــي الزبديــة وجــب الشــليب املالصقــان 
لبعــض لقرهبمــا مــن احلســينية الشــيعية املوجــودة يف أســفل جبــل اإلذاعــة 

طــل علــى كامــل مدينــة حلــب.
ُ
امل

مــن انحيــة أخــرى يعتــر متــدد اإليرانيــون يف بعــض املناطــق احلساســة يف 
املدينــة لــه أبعــاًد مذهبيــة وسياســية بظــل ســكوت نظــام األســد عــن مــا 

حيصــل وإعطــاء الضــوء األخضــر ملــا يشــبه التغيــر الدميوغــرايف.
عــدة  شــهد  أنــه  احلــي،  يف  بقاليــة  ميتلــك  والــذي  عــالء«  »أبــو  وقــال 
مفاوضــات لشــراء منــازل مــن صاحبيهــا، وعنــد رفــض البائــع القيمــة املاديــة 
املدفوعــة، يقــوم اإليرانيــون بــزايدة املبلــغ ليصــل إىل الضعفــن وتثبيــت العقــد 

أبمســاء مواطنــون ســوريون يعملــون لصاحلهــم.
يف حن ذكر البعض أن املنزل البسيط القريب من تلك املناطق املذكورة، 
قــد يتخطــى ســعره 20 مليــون لــرة ســورية، إذ يعتــر ضعــف متوســط املبلــغ 

يف تلــك املنطقــة مــن انحيــة نوعيــة البنــاء وجــودة املنطقــة.
حيــث أن بعــض املواطنــن الذيــن تعرضــت منازهلــم للقصــف براميــل نظــام 
األســد قــد وافقــوا علــى بيــع منازهلــم املالصقــة للحســينية الشــيعية مببالــغ قــد 

وصلــت إىل 50 مليــون لــرة ســورية !!
واجلديــر ابلذكــر أن مشــروع اإليرانيــون يف ســوراي هــو مذهــيٌب حبــت، ومــن 
اخلصبــة  األرض  حلــب  ويف  ممكنــة،  مســاحة  أبكــر  التمــدد  أولوايهتــم 
اإليرانيــة  امليليشــيات  هبــا  تتملــك  الــي  املناطــق  أن  حيــث  ملشــروعهم، 

أهــم مناطــق مدينــة حلــب. بــن  ونقطــة وصــل  اســرتاتيجية جــداً 
وهنا تقع خماوف الطائفة الســنية الي تشــكل النســبة األكر من الســكان، 
حيــث أن املناطــق الــي ينــوي اإليرانيــن التمــدد هبــا، يعيــش هبــا املكــون 

الســي منــذ مئــات الســنوات.
ملشــروعهم  واحــدة  انطــالق  نقطــة  حلــب  يف  الشــيعة  اإليرانيــون  ولــدى 
املذهــيب وهــو مشــهد النقطــة، أو كمــا يســمى عنــد ســكان مدينــة حلــب 

احلســن. مبشــهد 
ويعتــر نظــام األســد الراعــي األكــر للتمــدد اإليــراين يف ســوراي، ممــا خييــف 
الســكان بعــدم وجــود حكومــة تــردع ذلــك، بظــل محــالت التشــييع العلــي 
وحبمايــة  اإليرانيــن  للشــيعية  الدينيــة  الطقــوس  وإقامــة  املدينــة  شــوارع  يف 
كاملــة مــن حــزب هللا اللبنــاين، ويضيــف الســكان قوهلــم أن هــذا التمــدد قــد 

يشــمل أطفاهلــم وأوالدهــم الذيــن يعيشــون ضمــن هــذه البيئــة.
اترخييــاً، مشــهد »النقطــة« هــو مقــام أنشــئ يف عهــد الدولــة احلمدانيــة 
الشــيعية يف حلــب يف القــرن الرابــع اهلجــري علــى أنقــاض ديــر نصــراين، 
كمــا هــو مثبــت يف لوحــة التعريــف علــى جــداره ابللغتــن العربيــة والفارســية، 
إذ يقــال إنــه ملــا مــر محلــة رأس احلســن يف طريقهــم إىل دمشــق مــن هــذا 
الديــر عــام 61 هجــري أخــذ راهــب الديــر الــرأس، فقطــرت مــن دم احلســن 
قطرات، فصار الراهب يترك أبثرها، ويف سنة 333 هجري أشاد سيف 
الدولــة عليــه بنــاء ضخًمــا وأصبــح مــزارًا منــذ القــرن الرابــع معروفًــا بـــ »مشــهد 

النقطــة« أو “مشــهد اإلمــام احلســن.
اســتعمل مشــهد احلســن يف أواخــر الدولــة العثمانيــة مســتودًعا لألســلحة 
عــام 1323، وقــد انفجــر املســتودع يف احلــرب العامليــة األوىل، مث أعيــد 
بنــاء هــذا املقــام ثنيــة عــام 1337هـــ، مــن اجلمعيــة اخلريــة اجلعفريــة يف 

حلــب، وجــرى التوســع فيــه بدعــم مــن اجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران.
فــإىل أيــن تذهــب هــذه املناطــق، وإىل مــى ســوف يســتمر التغيــر الدميغــرايف 

يف أعــرق وأقــدم املــدن املأهولــة يف العــامل. 

يف الوقــت الــذي نســتذكر اختيــار ســيدان عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه لبدايــة التقــومي اهلجــري، يف هــذا الوقــت مــن 
الشــهر احملــرم تطــل علينــا بدايــة الســنة اهلجريــة، ومــا زالــت دمــاء األبــرايء واألطفــال والنســاء تســفك يف بــالدان، ومــا زلنــا 

نســتذكر قيــم العــدل واحلريــة واملســاواة الــي أقامهــا اخلليفــة العــادل خــالل فــرتة خالفتــه.
    فــارق احلبيــب املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم ومعــه مــن بعــده الصحابــة الكــرام بالدهــم وأوطاهنــم وقبائلهــم الــي 
كانــوا يعيشــون فيهــا، مقدمــن مصلحــة اإلســالم والدعــوة اإلســالمية علــى مصلحــة النفــس واهلــوى واحلنــن إىل الوطــن 
األم، بــدؤوا حياهتــم اجلديــدة بــروح إميانيــة جديــدة يف طريــق حمفــوف ابملخاطــر واحملــن واالبتــالءات، وكان صلــى هللا عليــه 
وســلم يصــرح حببــه ملكــة كمــا يف قصــة احلمــى الــي أصابتهــم، وهــي عنــد البخــاري “عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا، قالــت: 

ملــا قــدم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم املدينــة، وعــك أبــو بكــر، وبــالل، فــكان أبــو بكــر إذا أخذتــه احلمــى يقــول:
كل امرئ مصبح يف أهله               واملوت أدىن من شراك نعله

وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقرته يقول:
أال ليت شعري هل أبينت ليلة               بواد وحويل إذخر وجليل
وهل أردن يوماً مياه جمنة                 وهل يبدون يل شامة وطفيل

قــال: اللهــم العــن شــيبة بــن ربيعــة، وعتبــة بــن ربيعــة، وأميــة بــن خلــف كمــا أخرجــوان مــن أرضنــا إىل أرض الــوابء، مث قــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 

اللهــم حبــب إلينــا املدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد، اللهــم ابرك لنــا يف صاعنــا ويف مــدان، وصححهــا لنــا، وانقــل محاهــا 
إىل اجلحفة.....”

آه اي وطي
أيها الوطن البعيد..
اي عشقنا األبدي..

اشتقنا إىل حجارك إىل قالعك إىل أسواقك ولكن احلجر ويح احلجر أصبح ملطًخا ابلدماء. 
كلما شعرت ابلنسيم أو اهلواء العليل تذكرت نسيمك وهواءك...
ولكن النسيم واهلواء العليل أصبحا ملوثن ابلكيماوي والبارود...

وطي جرحك كبر عميق غزته شياطن وأابلسة الدنيا تنهش به هنا وهناك يريدون متزيقه وتقسيمه...
ساديت:

إن حــب الوطــن غريــزة يف كل إنســان، واهلجــرة منــه مهمــا طالــت األايم ومــرت الشــهور والســنن تــرتك يف النفــس حنينًــا 
وشــوقًا علــى أمــل العــودة واللقــاء مــن جديــد.

فاهلجــرة انتقــال مــن أرض إىل أرض، ومــن مــكان إىل مــكان، واحلبيــب املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم هاجــر مــن 
موطنــه وأرضــه وقــد علــم منــذ البدايــة أبن طريقــه يف الدعــوة سيســبب لــه اخلــروج مــن أرضــه ووطنــه، كمــا عنــد البخــاري 
وغــره “قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: لورقــة بــن نوفــل »أوخمرجــي هــم؟« قــال ورقــة: نعــم، مل أيت رجــل مبــا 
جئــت بــه إال أوذي” ومــع ذلــك صــر واحتســب، وعندمــا هاجــر خاطــب وطنــه قائــاًل كمــا عنــد الرتمــذي “عــن ابــن 
عبــاس، قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ملكــة: مــا أطيبــك مــن بلــد، وأحبــك إيل، ولــوال أن قومــي أخرجــوين 

منــك مــا ســكنت غــرك”.
يف كل خطــوة خطاهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يف هجرتــه تؤكــد ثقتــه ابهلل عــز وجــل )إالّ تنصــروه فقــد نصــره 
هللا إذ أخرجــه الذيــن كفــروا اثيَن اثنــني إذ مهــا يف الغــار إذ يقــول لصاحبــه: ال حتــزْن إنَّ هللا معنــا، فأنــزل هللا ســكينته 
ــفلى وكلمــُة هللا هــي العليــا وهللا عزيــز حكيــم( وأتيت  عليــه وأيّــده جبنــوٍد مل تـََرْوهــا وجعــل كلمــة الذيــن كفــروا السُّ

مناســبة اهلجــرة لنؤكــد ثقتنــا بربنــا ســبحانه وتعــاىل أنــه انصــران ال حمالــة. 
ورحم هللا إقبال إذ قال:

أضحى اإلسالم لنا دينا               ومجيع الكون لنا وطنا
توحيد هللا لنا نور                     أعددان الروح له سكنا

إيران تستولي على عقارات 
في ظالل الهجرة والحنين للوطنأهالي مدينة حلب 

كاتب وصحفي سوري

د. عبد الله لبابيديجود الخطيب
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أكاديمي وباحث سوري
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خــرباء اإلعــالم كثــريون، لكــن القليــل منهــم مــن جتــده   
أكثــر حضــورًا وفاعليــة يف أوســاط جمتمعــه ودائــم الفكــر والتجديــد، 
موجهــة  إعــالم  ووســائل  إعالميــة مضطربــة  بيئــة  وجــود  ظــل  ويف 
وسياســات تقليديــة ،عجــزت عــن خلــق املواطــن الثــري إعالميــاً 
وامللــم بطبيعــة قضــااي عصــره، كان لزامــاً علــى املهتــم بتطويــر الواقــع 
اإلعالمــي أن يبحــث عــن عقــول إبداعيــة جديــدة وشــخصيات تؤمن 
ــة كهــدف اســرتاتيجي يبــىن العقــول وخيلــق وعــي  ابلرســالة اإلعالمي
جمتمعــي يواكــب العصــر وتقلباتــه ، وكمــا أن الغربــة طرقهــا وعــرة 
وحيوطهــا األشــواك مــن كل جانــب، لكنــك ال تيــأس مــن أن تصــادف 
فيهــا وروًدا مجيلــة ذات عبــري انفــذ وأّخــاذ حتــى فيــك األمــل وتبعــث 
يف نفســك روح التحــدي ، وهــذا مــا ســوف نقــرأه يف هــذا احلــوار 
الثــري ابملعلومــات ونستنشــق مــن عبــري فكــره مــا يشــبع الفضــول 
ويغــذي العقــول فاحتًــا أفــاق جديــدة لــرؤى إعالميــة واعــدة ومعاجلــة 
شــاملة حــول مــا حيتاجــه إعــالم هــذا العصــر مــن إصالحــات وتطــور، 

مــع املستشــار واخلبــري اإلعالمــي الدكتــور” نــزار احلــرابوي”   
بدايًة نريد أن يعرف القارئ من هو نزار احلرابوي؟

أشــكرك جزيــل الشــكر زميلــي علــي، علــى هــذه املقابلــة الطيبــة ومــن 
خاللــك أبــرق ابلتحيــة ملؤسســتك اإلعالميــة وللقــراء الكــرام. 

نــزار احلــرابوي، فلســطيي ولــدت يف فلســطن وكــرت فيهــا، ودرســت 
يف مدارســها وجامعاهتــا، بعدهــا بــدأت رحلــة ســفر ممتــدة حصلــت فيهــا 
على شــهادة الدكتوراه األوىل يف اإلعالم، والثانية يف العلوم السياســية، 
املؤسســات  مــن  العديــد  ابلعمــل يف  تشــرفت  الرحلــة  هــذه  ثنــااي  ويف 
اإلعالميــة واألكادمييــة والبحثيــة يف أكثــر مــن بلــد، حاولــت خالهلــا 
التعبــر عــن تعلقــي ابإلعــالم كفلســفة وســلوك ورؤيــة مــن خــالل املزاوجــة 

بــن املعرفــة األكادمييــة والتطبيقيــة. 
حبمــد هللا عملــت يف عــدد مــن اجلامعــات كمحاضــر أكادميــي، وألفــت 
مؤسســة  مــن  أكثــر  بــن  وتنقلــت  واملؤلفــات،  الكتــب  مــن  العديــد 
تركيــا،  يف  الرحــال  يب  وحطــت  وأورواب،  وآســيا  إفريقيــا  بــن  إعالميــة 
ألقــدم فيهــا جتربــي اجلديــدة يف جمــال اإلعــالم مــن خــالل عملــي يف 
القنــاة الرتكيــة ألكثــر مــن مخــس ســنوات مــن خــالل برانمــج األلــوان 
الســبعة، إضافــة إىل عــدد مــن الرامــج والفعاليــات اإلعالميــة يف قنــوات 

تركيــة وعربيــة أخــرى. 
احليــاة  جمــاالت  يف  والرتكيــة  العربيــة  املؤسســات  مــن  العديــد  أمثــل 
األكادمييــة واإلعالميــة، وأســعد بتمثيــل اجمللــس العــريب للعالقــات العامة، 
وأخــراً، حاولــت مجــع العديــد مــن جمــاالت التقاطــع املعــريف األكادميــي 
واإلعالمــي يف مؤسســة واحــدة متخصصــة يف العالقــات العامــة حتــت 
اســم “مســارت فيوتشــر”، لتكــون بوابــة لتحقيــق رؤيــة إعالميــة واعيــة 
وواعــدة يف الواقــع العــام علــى املســتوى الشــخصي، أان جتــاوزت األربعــن 
حديثــاً، متــزوج ولــدي مخســة أطفــال، وحنمــل اجلنســية الرتكيــة، ونعيــش 

يف عاصمــة اجلمــال الكــوين - اســطنبول مــن عشــر ســنوات تقريبــاً.
يف ضوء اقامتك يف تركيا ما يقارب العشر سنوات، ما هي انطباعاتك 

الي كونتها يف تلك املدة عن احلياة يف تركيا؟
التاريــخ  بشــواهد  يعــج  بلــد  واجلغرافيــا،  الثقافــات  متعــدد  بلــد  تركيــا 
والطبائــع البشــرية، وكمــا أنــه جيمــع بــن أســيا وأورواب جغرافيــا، فهــو 
جيمــع الفلســفة االجتماعيــة لطبائــع املشــرق واملغــرب يف آن واحــد، 
ومــع قــدوم الالجئــن واملســتثمرين والســاعن للحيــاة إىل تركيــا طوعــاً أو 

كرهــاً، ازداد تنــوع هــذه الثقافــات وتعــددت مالحمهــا. 
تركيــا ليســت بلــداً ســهاًل للحيــاة كمــا قــد يظــن البعــض، لكــن مــن يفهــم 
الثقافــة واللغــة الرتكيــة إبمكانــه أن يتأقلــم مــع متطلبــات العيــش فيهــا، 

ســواء يف جمــال الدراســة أو العمــل أو االســتقرار.
مــا هــي مشــروعاتك اجلديــدة يف احلقــل اإلعالمــي، وإســهاماتك يف 
هــذه  فيــه  الــي حتاضــر  السياســي  التســويق  جمــال  احلاليــة يف  رؤيتــك 

األايم؟
بصــدد  أان  علــي،  أســتاذ  ســؤالكم  مــن  األول  الشــق  علــى  إجابــة 

العديــد مــن املشــروعات اإلعالميــة واإلعالنيــة والتســويقية مــن خــالل 
مؤسســة العالقــات العامــة الــي أنشــأانها مؤخــراً مــع كوكبــة مــن أهــل 
االختصــاص، ونعمــل جاهديــن علــى إنتــاج بعــض الرامــج والفعاليــات 
يف جمــال التلفــاز واإلذاعــة والتشــبيك املؤسســي اإلعالمــي فضــاًل عــن 
مســارات التدريــب والتكويــن والتأهيــل اإلعالمــي الــي ننشــط هبــا منــذ 

أكثــر مــن مخســة عشــر ســنة. 
مــن  عــدد  ضمــن  برانمــج  فهــو  السياســي  التســويق  خبصــوص  أمــا 
الرامــج التخصصيــة الــي نقــوم بتدريســها ابلتنســيق مــا بــن جامعــات 
تركيــة ومؤسســات حبثيــة وجمتمعيــة متنوعــة التوجهــات، وهــذه الدبلــوم 
التخصصــي يف العلــوم السياســية واإلعــالم، ويف جمــال البنــاء املؤسســي 
وصناعــة النجوميــة، كلهــا متثــل صــورة عــن منطيــة العطــاء اجلديــد الــذي 

يتناســب مــع العصــر ومتطلباتــه وبفلســفة وأســلوب غــر منطــي. 
منــاخ  ظــل  والعقبــات، ويف  ابلتحــدايت  مليئــة  الغربــة  أن  تعلــم  كمــا 
سياســي يشــوبه التوتــر وعــدم االســتقرار كيــف اســتطاع احلــرابوي أن 

املعــادي للكلمــة وحريــة اإلعــالم؟ التيــار  يســبح ضــد 
العــامل  شــهدها  الــي  واالقتصاديــة  والعســكرية  السياســية  التقلبــات 
العــريب مؤخــراً أثــرت بشــكل مباشــر وقــوي علــى كل مســارات احليــاة، 
فهنــاك دول تنهــار ودول تظهــر، وحــروب اقتصاديــة ومصلحيــة تفتــك 
يتطلــب  ذلــك  املاضــي، كل  العقــد  يف  ســائداً  الــذي كان  ابلروتــن 
مــن العاملــن اليــوم أن يكونــوا فطنــن يف التعاطــي مــع هــذا الواقــع، 
وليبيــا  والعــراق  واليمــن  ســوراي  يف  والتهجــر  والنزاعــات  فاحلــروب 
وفلســطن، واخلالفــات اخلليجيــة البينيــة، واألزمــات االقتصاديــة بــن 
أمريــكا والصــن وأورواب وتركيــا، تفــرض نفســها علــى طبيعــة الفــرص 

املتاحــة كّمــاً ونوعــاً.
وفريــق  أتثــرت شــخصياً  العوامــل، وابلتأكيــد،  هبــذه  العــامل  أتثــر  لقــد 
العمــل  مســار  تعــرتض  العقبــات  مــن  العديــد  ووجــدت  العمــل، 
اإلعالمــي، فاملســتثمر اليــوم خيــاف علــى رأس مالــه، ونعيــش أزمــة ثقــة 
ــا إعــادة هيكلــة الِفــرق العاملــة  بــن كثــر مــن الــدول، وهــذا تطّلــب مّن
وطبيعــة املشــروعات املقرتحــة واجلهــات املســتهدفة، وحنــاول جاهديــن 
مــع شــركاء النجــاح أن نعــر مــن عــن العاصفــة حنــو شــاطئ األمــان.
مــا رأيــك يف أوضــاع اجلاليــات العربيــة برتكيــا، وهــل جنحــت يف حتقيــق 
تفاعــل جمتمعــي بنّــاء الســّيما يف وجــود تيــار علمــاين يرفــض وجودهــم 

هنــا، خاصــة علــى الصعيــد اإلعالمــي؟

طبعــاً لــكل جاليــة مــن هــذه اجلاليــات خصوصيتهــا، فاجلاليــة الفلســطينية 
مثــاًل أقــدم مــن ســابقاهتا وأكثــر اســتقراراً مــن اجلاليــة اليمنيــة، والســورين 
خيتلف واقعهم عن العراقين، وكل جالية حتاول مللمة أوضاعها وترتيب 
ملفاهتــا الداخليــة لصناعــة توجهــات خاصــة هبــا، وبــدء التشــبيك الــالزم 

بعــد ذاك مــع العــرب واألتــراك علــى حــد ســواء. 
إبجيــاز، ال زالــت هــذه اجلاليــات - بــكل أســف - تعمــل ابالرجتــال 
والعشــوائية، وهنــاك حــاالت مــن النجــاح كمــا أن هنــاك حــاالت مــن 
التنافــس الســليب، واحلالــة اإلعالميــة شــاهد مــن هــذه الشــواهد، فــال 
يوجــد حــى اآلن كيــان جامــع رمســي وفاعــل وذو رؤيــة ميكــن لنــا تســميته 
مبؤسســة جامعــة، والواقــع االقتصــادي شــبيه بذلــك، وميكنــك قيــاس 
الواقــع األكادميــي واملؤسســي علــى ذلــك بــكل وضــوح، وهــذا االرجتــال 

هــو مــا يعيــق العمــل البنــاء يف هــذه املســارات مجيعــاً. 
 الثــورات العربيــة مــرت مبخــاض عســر بعــد أن حــاول إجهاضهــا أعــداء 
احلريــة يف املنطقــة، برأيــك هــل هلــذا املولــود الثــوري فرصــة أخــرى لكــي 

ينمــو ويتعــاىف مــن جديــد؟
قــراءيت اخلاصــة لألحــداث - ورمبــا ال يتفــق معــي بعــض احملللــن - أن 
الشــعوب قــد عاشــت حالــة كــرى مــن التغيــر، هــذه احلالــة الــي كانــت 
الشــعوب تنتظــر بعدهــا منطــاً مــن اإلجنــاز مل يتــم حتقيقــه، فنحــن هنــا 
أمــام موجــة قــد كســرت ابلفعــل يف أكثــر مــن دولــة ، ولكــن نواميــس 
الكــون، وطبائــع الشــعوب، وحقائــق التاريــخ تنبئنــا أن األمــواج يف البحــر 
ال تتوقــف، وأن الشــعوب بطبيعتهــا تتحــرك يف ظــروف وبيئــة ختتارهــا 
مــى تريــد فتقلــب املوازيــن كلهــا،  أال تــرى معــي مــا جــرى يف فلســطن 
يف معركــة البــواابت اإللكرتونيــة علــى أبــواب املســجد األقصــى األســر، 
شــعب حماصــر حمــارب مــن القريــب قبــل البعيــد مل تنهكــه ســبعون عامــاً 
برغــم كل  املعادلــة  وتصميمــه كســر  بوحدتــه  ولكنــه   ، النضــال  مــن 

الضعــف العــريب والــدويل احلاصــل.  
مــا هــي رؤيتــك  يف ظــل وجــود وســائل إعــالم موجهــة وفقــرة مهنيــاً 
التطويريــة جتــاه اإلعــالم احلــايل، وكيــف نقــدم منوذجــاً إعالميــاً ينافــس 
اإلعــالم الغــريب ويرفــع مــن مســتوى الوعــي وخيلــق منــاذج شــعبية ثريّــة 

إعالميــًا؟
ســؤال ذكــي، أشــكرك عليــه ابلفعــل، فواقــع اإلعــالم العــريب اليــوم ســيء 
بــكل أســف، فــال اإلعــالم الرمســي العــريب حقــق التميــز، وال اإلعــالم 

املعــارض قــادر علــى املنافســة بســبب ضعــف املــوارد. 
أمــام هــذه احلالــة اإلعالميــة املرتهلــة، ال بــد مــن الرتكيــز علــى اإلنســان 
ال علــى اآللــة والسياســيات، حنــن حباجــة ماســة إلجيــاد اإلنســان املبــدع 
الــذي يســتطيع فهــم الواقــع اإلعالمــي، وأن يصنــع مؤسســته اإلعالميــة 

املميــزة. 
ما شــهدانه يف مؤسســات اإلعالم العربية يف تركيا - على ســبيل املثال 
- يعطينــا صــورة ســيئة بــكل أســف، فالتعاطــي مــع اإلعالميــن فيهــا بنــاء 
علــى املعرفــة والوطنيــة والتصنيفــات األخــرى الــي تطلقهــا وتتــذرع هبــا 
هــذه املؤسســات أفقدهتــا الكثــر مــن الفــرص اإلعالميــة وفــرص النمــو 
والتقــدم، كمــا تركــت العشــرات - إن مل يكــن املئــات - مــن الطاقــات 

اإلعالميــة الشــبابية املتخصصــة عاطلــة عــن العمــل.
اليــوم مطالبــة أكثــر مــن أي  العربيــة  برأيــي أن املؤسســات اإلعالميــة 
وترســيم  هيكلــة كادرهــا،  وإعــادة  مســاراهتا  بتصويــب  مضــى  وقــت 
سياســة اســرتاتيجية خاصــة هبــا بدايــة، وسياســة مجعيــة توافقيــة ميكــن أن 
يعــول عليهــا يف التغيــر اإلجيــايب العــام، وهــذا ميســور وســهل إذا وجــدت 

اإلرادة واإلدارة، وســيرتتب عليهــا الكثــر مــن التغيــر يف الواقــع.
وبكلمــة ختاميــة، أتوجــه جلميــع الــدول واملؤسســات اإلعالميــة العاملــة 
اســتيعاب  يضمــن  مبــا  التفكــر  مســتوايت  وتطويــر  اإلنســان،  بتبــي 
الكفــاءات العقليــة البشــرية الــي تعتــر ثــروة حقيقيــة يف هــذه املؤسســات 
لتتمكــن مــن جتــاوز الواقــع بنجــاح، أو أن مصرهــا ســيكون كمصــر 
ســابقاهتا مــن املؤسســات الــي ولــدت وماتــت واندثــرت دون أن تثمــر 

يف واقــع احليــاة مثــرة حقيقيــة اســتفاد منهــا اجملتمــع.

* غياب الرؤية والدعم الالزم زاد من 
حدة الصراع والتنافس السلبي *

* التسويق السياسي خطوة مهمة 
نحو البناء المؤسسي وصناعة 

النجومية *

* الثورات العربية كأمواج البحر لن 
تهدأ حتى تنال الشعوب استقاللها *

 المستشار اإلعالمي الدكتور نزار الحرباوي:
ز

ّ
اإلعالم العربي يعيش حالة من االرتجال والعشوائية، وعجز عن تحقيق التمي

كاتب وصحفي مصري

حاوره: علي الصاوي
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حياكة للشعر والقلوب

بيان صحفي التحاد طالب االناضول بعدة لغات عالمية 

Hem saçlara hem kalplere örgü

AÖB’den Dünya Dillerinde Basın Açıklaması

Sosyal medyada harekete geçen bir grup kadın, İHH’nın desteği ile birlikte Suriye’deki yetim çocuklar 
için ’Hem saçlara hem kalplere örgü’ projesini hayata geçirdi. Savaşta annelerini kaybeden kız çocuk-
ları, ilk kez saçlarına örgü yaptırdı.

Anadolu Öğrenci Birliği, Suriye’nin İdlib şehrinde yaşanan son gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması 
yaptı. Birçok farklı dilde yapılan açıklamada İdlib’de yapılan zulme ve katliama sessiz kalınmamasına 
dikkat çekildi.
http://www.bulbulzade.org/index.php?islem=haberoku&id=2433

حتركــت جمموعــة مــن النســاء يف وســائل االعــالم وبدعــم مــن IHH علمــت  مشــروع )حياكــة للشــعر والقلــوب( مــن اجــل 
األطفــال االيتــام الســورين. األطفــال الذيــن توفــت امهاهتــن يف احلــرب عملــوا للمــرة األوىل حياكــة لشــعرهم.

أدىل احتــاد طــالب األانضــول ببيــان صحفــي حــول التطــورات األخــرة يف مدينــة إدلــب الســورية  يف بعــدة لغــات نوهــت فيــه عــدم 
الســكوت علــى اجملــازر املرتكبــة يف حــق قاطنــو إدلــب. 

رابط البيان

   تنظيم رحالت لالماكن االثرية من خالل مشروع ) أنتم الحل ( 
Çare Sizsiniz Projesinde Müze Gezileri Yapıldı

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu tarafından yürütülen Çare Sizsiniz Projesinde öğrencilerle müze 
gezileri düzenlendi.

نظمت رحالت مع الطالب،لألماكن األثرية من خالل مشروع )انتم احلل( الذي يتم من قبل وقف بلبل زاده جلنة االيتام.

حسبالحال مع الطالب الذين تم قبولهم  في الجامعات لهذا العام
Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerle Hasbihal

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi bu sene üniversiteyi yeni kazanan öğren-
cilerle hasbihal toplantısı gerçekleştirdi.

نفــذ احتــاد طلبــة االانضــول وحــدة التعليــم املتوســط لشــعبة غــازي عنتــاب اجتماعــا حســب احلــال مــع الطــالب الذيــن مت قبوهلــم  
يف اجلامعــات هــذا العــام.
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مالطيا تقدم مساعدات دوائية بقيمة 147 ألف ليرة تركية
Malatya’dan 147 Bin TL Değerinde İlaç Yardımı

Malatya Büyük şehir Belediyesi Temsilcil iğimi zaracılığıyl aülkeleri ndede va metmekte olan savaş 
nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadeles iveren Suriyel iihtiyaç sahiplerine yardımlarını 
sürdürüyor.

تســتمر بلدية مالطيا الكرى بتقدمي املســاعدات االنســانية والصحية  لالجئين الســورين الذي فروا من بالدهم بســبب احلرب 
ويعيشــيون يف ظروف صعبة وقاســية .  

TIKA تدعم تعليم الالجئين الفلسطينيين في األردن
TİKA’dan Ürdün’de Filistinli Mültecilere Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli 
Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında, başkent Amman’da bulunan Filistinli 
mülteci kampındaki kız okulunun yenilenmesi için anlaşma imzalandı.

مت التوقيــع علــى اتفاقيــة بــن مجعيــة األعمــال الرتكيــة ووكالــة التنســيق )TIKA( والوكالــة الفلســطينية لالجئــن التابعــة لألمــم 
املتحــدة لإلغاثــة واألشــغال العامــة )األونــروا( يف الشــرق األدىن مــن أجــل جتديــد مدرســة ألطفــال خميــم الالجئــن الفلســطينين 

يف عمــان.

مركز االبحاث والعلوم والتعليم بيكام ينظم ورشات عمل في التفكير األكاديمي
BEKAM Düşünce Atölyeleri Ekim Ayında Başlıyor

Sivil toplum ve düşünce kuruluşu kavramları ne anlama gelmektedir? Söz konusu kavramların tari-
hi arka planı nedir? Türkiye’de ve dünyada düşünce kuruluşlarının faaliyet alanları nelerdir? Bunlar 
ve bunun dışında birçok sorunun cevabının aranacağı “Bir Sivil Toplum Örgütlenmesi Modeli Olarak 
Düşünce Kuruluşları” üst başlıklı atölye çalışmalarına Bilim Eğitim ve Kültür Araştırmaları Merkezi 
olarak teşriflerinizi bekleriz.
Son Başvuru Tarihi            : 2 Ekim 2018
Katılımcıların İlan Tarihi      : 4 Ekim 2018
Program Tarihi                  : 6 Ekim – 27 Ekim 2018 (4 Hafta)
İrtibat Telefonu                 : + 90 538 419 10 54

ماذا تعي مفاهيم اجملتمع املدين؟
 ما هي مراكز الفكر؟ 

ما اخللفية التارخيية هلذه املفاهيم؟
 ما هي جماالت العمل ملؤسسات الفكر يف تركيا والعامل ؟ 

حنــن يف انتظــار عروضكــم  يف مركــز االحبــاث والعلــوم والتعليــم »بيــكام« حــول موضــوع »منظمــات التفكــر كنمــوذج ملنظمــات 
اجملتمــع املــدين« .

املوعد النهائي للتقدمي: 2 أكتوبر 2018
اتريخ إعالن املشاركن: 4 أكتوبر 2018

اتريخ الرانمج: 6 أكتوبر - 27 أكتوبر ، 2018 )4 أسابيع(
رقم اهلاتف: + 90 538 419 10 54
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عن الدولة البوليسية في سورية

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

مع اســتمرار اهليمنة والتســلط، واســتفحال مآالت العســف واهلدر 
للكرامــة االنســانية، وتعــومي الفكــر االســتبدادي البوليســي، يتبــدى 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى، حال الدولة / العصابة البوليسية 
األمنيــة املنفلتــة مــن عقاهلــا ، بــل مــن كل عقــال، والباســطة أذرعهــا 
الضاربــة، فــوق رؤوس العبــاد والبــالد ، وهــذا اهليجــان الطغيــاين 
امللحــوظ، وامللمــوس يف واقعنــا الســوري ومشــرقنا العــريب علــى وجــه 
اخلصــوص، ضاربــة عــرض احلائــط بــكل القيــم االنســانية، بــل ومــا 
قبــل االنســانية ، هائمــة علــى وجههــا شــرقاً وغــرابً، مشــاال وجنــوابً 
، هــادرة الــدم واألرض والعــرض، ابســطة عنفهــا وإجرامهــا، بــل 
بصطارهــا العســكري البوليســي، علــى كل مــا هــو موجــود وممــدود، 
غــر آهبــة مبــا ميكــن أن ينتــج عــن ذلــك مســتقباًل، مــن ردود فعــل 
ال حتمــد عقباهــا ، ونواتــج صداميــة غايــة يف التطــرف  والعســف، 
وهــي كذلــك أيضــاً، ففــي مفهــوم الدولــة البوليســية يتحــدد املعطــى 
منتهكــة كل حمرماتــه  االنســان،  حنــو ذات  الولــوج  املمــارس، يف 
واتبواتــه، داحــرة أمامهــا كل )مــا خلــق هللا ومــا مل خيلــق(، عــر 
فعــل هــدري بوليســي يعــر عــن مكنــوانت يف الدواخــل، ال بــد مــن 
الغــوص وراءهــا، ومعرفــة كنههــا، لنســتطيع أن نالمــس منعرجاهتــا، 

ومنســك حبوافهــا، قبــل أن تصبــح هالميــة، ال 
حافــة هلــا وال ملمــس، يصعــب االمســاك هبــا 

حتــت أي ظــرف، وضمــن أيــة متحققــات.
ان هذا النهج الشــمويل البوليســي النازل كحق 
مطلــق مــن فــوق اجملتمــع والشــعب، قــد أقــام 
والدميقراطــي  السياســي  العمــل  يف وجــه  ســداً 
أي  وجــه  ويف  ســابقا،  اجملتمــع  صعيــد  علــى 
نشاط سياسي أو اجتماعي أو ثقايف مستقل، 
وخــارج أطــر اهليمنــة املطلقــة ، فــال رأي آخــر 
غــر رأيــه ، وال يقبــل بقيــام أيــة معارضــة يف أي 
موقــع مــن املواقــع لنهجــه ، فإمــا أن تكــون مــع 
راضيــاً  البوليســية-  الدولــة  مــع  الســلطة -أي 
ومؤيداً ومســلماً بكل ما تقول وتفعل،  أو أن 
تدخــل يف األطــر واألقنيــة الــي ترمسهــا أجهــزة 
النظــام للعمــل والــوالء، وإال فأنــت خــارج علــى 
القانــون والنظــام، وأي تعبــر عــن معارضتــك 
هلــذا الواقــع ، ومــا جيــري، أو جهــر بــرأي آخــر، 

هتديــداً  يعتــر   ، احلكــم  هنــج  مقــوالت  مــع  يتفــق  ال  موقــف  أو 
ألمــن الدولــة البوليســية هــذه، واذا مــا جهــرت مــن عنــدك وأعلنــت 
يف موقــف معارضتــك لواقــع الظلــم والفســاد والتمييــز، ومارســت 
حقــك كمواطــن وانســان يف التعبــر عــن مطالبــك ، أو مارســت 
مــن حقــوق املواطنيــة يف حريــة الكلمــة والتعبــر ، وحريــة  بعضــاً 
التجمــع والتنظيــم الدميقراطــي املســتقل عــن التنظيمــات الــي فرضهــا 
النظــام الســوري اجملــرم  وأجهزتــه ، تكــون شــققت عصــا الطاعــة، 
التحقيــق واألجهــزة واحملاكمــات  العصــاة ، ويطالــك  مــن  وأنــت 

االســتثنائية . 
يف الدولــة البوليســية هنــاك صنفــان مــن املواطنــن وطبقتــان: صنــف 
احلاكمــن وطبقــة املنتفعــن مــن احلكــم ، وكل مــن يلــوذ هبــم وينتهــز 
الفرصــة ويتبــع ، وهــو حيظــى ابملكاســب والثــراء والنعــم ويبــاح لــه 
مــا ال يبــاح، ويغفــر لــه مــاال يغفــر، أمــا الصنــف اآلخــر ، والــذي 
مل يدخــل يف مراتبيــة الطبقــة احلاكمــة وجمتمــع أهــل احلكــم، وذلــك 
الــذي ال يقبــل أن خيضــع ويتبــع ، فليــس لــه مــن حقــوق املواطــن 
شــيئاً يذكــر، واذا مــا ضاقــت أمامــه ســبل العيــش الكــرمي وفــرص 
العمــل ، واذا مــا ضــاق ذرعــاً بكبــت حريتــه والغــاء حقــه يف التعبــر 
عــن مطالبــه وممارســة مواطنيتــه، فليــس لــه اال أن يواجــه التهميــش 
والقمــع ، او ليــس لــه اال أن يهاجــر أو يهجــر قســراًي ويرحــل ، 

والكثــرون ُهجــروا وهاجــروا خــارج البــالد . 
يؤكــد الدكتــور خلــدون النقيــب يف كتابــه » الدولــة التســلطية يف 
املشــرق العــريب » أبن اإلطــار التارخيــي الــذي ولــدت فيــه الدولــة 
البوليســية يف العــامل الثالــث عامــة ومنــه العــامل العــريب هــو االجتــاه 
العاملي حنو توســع وتعاظم دور الدولة يف االقتصاد واجملتمع الذي 
أصبــح حقيقــة واقعــة وتيــاراً كونيــاً علــى مســتوى العــوامل التاليــة.. 
األول: الرأمســايل الــذي أنتــج دولــة الرعايــة والليراليــة التجاريــة )أي 
الدولــة الكينزيــة( والثــاين: الشــرقي الــذي أنتــج نوعــاً مشــوهاً مــن 
أنتــج  الــذي  )عنهمــا(  املتخلــف  والثالــث:  املبقرطــة،  االشــرتاكية 

رأمساليــة مشــوهة نســميها جتــاوزاً رأمساليــة اتبعــة«. 
البوليســية (  الدولــة  الســياق وضمــن كتــاب ) ســقوط  ويف هــذا 
الدولــة  أن  الكاتــب  يبــن  املديــي،  توفيــق  التونســي  للكاتــب 
االســتبدادية  الدولــة  عــن  املعاصــر  التعبــر  هــي  عامــة  البوليســية 
القدميــة وهــي ارتبطــت بتطــور الرأمساليــة يف مراحلهــا املختلفــة ، امــا 
الدولــة البوليســية الــي ظهــرت يف العــامل العــريب علــى وجــه اخلصــوص 
فقــد ارتبطــت بتدخــل الدولــة اهلائــل يف االقتصــاد واجملتمــع ، ومــن 
مث تعاظــم دورهــا، وتنامــي تســيدها علــى اجملتمــع .وهــو يشــر اىل 

أن الدولــة البوليســية ترتكــز علــى األســس التاليــة: 
-  احتــكار مصــادر القــوة والســلطة يف اجملتمــع بواســطة اخــرتاق 

اجملتمــع املــدين وافرتاســه. 
- بقرطــة االقتصــاد إمــا مــن خــالل توســعة القطــاع العــام، وإمــا 
إبحــكام الســيطرة عليــه ابلتشــريع واللوائــح، أي رأمساليــة الدولــة 

التابعــة.
-  كــون شــرعية نظــام احلكــم تقــوم علــى القهــر مــن خــالل ممارســة 
الدولــة لإلرهــاب املنظــم ضــد املواطنــن، وكل ذلــك غــر مســتمد 
نظــام  إدامــة  عــر، ويصــب يف  التنميــة وإمنــا أييت  مــن ضــرورات 
احملــددات  هــذه  أن كل  علــى  التأكيــد  مــن  البــد  وهنــا  احلكــم، 
العلميــة الــي ذهــب اليهــا الكتــاب وأصحــاب الفكــر، قــد جتــاوز 
معظمهــا الزمــن، بعــد أن شــاهدان، ونشــاهد يوميــاً، آليــات جديــدة 
تتجســد، وجتســد نواتــج الدولــة البوليســية الغارقــة يف دهاليــز القهــر 
والســلب والنهــب، فقــد أضحــى للدولــة البوليســية نواتــج وآليــات 
آليــات وحمــددات  جديــدة ومتجــددة، ســبقت زماهنــا وجتــاوزت 
وســحب  القهــر  يف  اجتاهــات  يوميــاً،  املــرء  ليلمــس  املنظريــن، 
الشــرعية ، وانتهــاك احلرمــات، وممارســة االرهــاب املنظــم، وغــر 
املنظــم ، كنمــاذج يصعــب أتطرهــا اآلن ، أو حتديــد ســياقاهتا ، 
قبــل مــرور بضــع زمــن عليهــا، حــى يكــون التحليــل غــر انفعــايل ، 

هــادئ ومتــزن وأقــرب إىل الغــوص العلمــي، منــه إىل ردود الفعــل 
االنفعاليــة ، فتعاظــم دور أذرع الدولــة البوليســية، الــي ال يضبطهــا 
ضابــط ، وال ميســك مبســارها أي وازع ، وال يقــف يف طريقهــا ، 
أي حمــرم ، أو مقــدس ، يدفعنــا إىل القــول : أن الدولــة البوليســية 
اليــوم تنخــرط يف بنيــة جديــدة، هــي ليســت الدولــة، وال بنيتهــا علــى 
االطــالق ، بــل تــرد إىل مــا قبــل الدولــة ، وإىل مــا قبــل العشــرة، 
وإىل مــا قبــل أي مــا قبــل، لــه أدوات احلكــم البوليســي التســلطي 
العصريــة اليــوم، هــي ليســت كأي مــا ســبقها، وهــي شــيء آخــر 
وخمتلــف، متعــدد النواتــج ومنفلــت االنضبــاط، ينتــج عنــه حــاالت 
مــن الرعــب البوليســي، ســتظل أنســاق اجملتمــع الســوري عالقــة بــن 

ظهرانيهــا إىل أزمنــة أخــرى قادمــة. 
الرعــب البوليســي اليــوم الغــارق يف هنــارات وليــايل خــارج املنطــق، 
وخــارج حــدود العقــل، سيؤســس لثقافــات جديــدة، ليــس أمههــا، 

وال آخرهــا ثقافــة اخلــوف الثــاوي يف خميــال كل منــا. 
ولكــن  هنــاك مــن يعتقــد أن الرعــب البوليســي العصــري الناتــج عــن 
الدولــة البوليســية احلديثــة بــكل أدواهتــا ونواجتهــا، ســينتج كينونــة 
جمتمعيــة خمتلفــة، وجــد متمايــزة ، وســتعيد بنــاء االنســان العــريب 
علــى أســس جديــدة ، مدركــة ماهيــة احلريــة 
للكلمــة،  واالجتماعــي  الفلســفي،  ابملعــى 
اآلنيــة،  العصريــة  البوليســية  الدولــة  نواتــج  إن 
ســتكون علــى عكــس مــا متــى وخطــط ونفــذ 
أهلهــا، ســتكون انقــالابً معرفيــاً آنيــاً ومســتقبلياً 
الثقافــات، ويبــي نفســه  جديــداً، يالقــح كل 
بنفســه علــى حافــة طريــق أخــرى، شــاء مــن 

شــاء، وأىب مــن أىب .
ســياق   ، الســياق  هــذا  يف  االشــارة  وجتــدر 
العصريــة  البوليســية  الدولــة  عــن  احلديــث 
االلــه  )عبــد  الدكتــور  قــول  إىل  ونواجتهــا، 
بلقزيــز(: » إن دولــة مســتوردة أو مســتعارة ال 
تعــر عــن اجملتمــع وال تنتمــي إىل اترخيــه الثقــايف 
نفســها  أتصيــل  يف  تنجــح  لــن  والسياســي، 
وال يف ضمــان اســتقرارها، أو حتصيــل الرضــا 
اجلماعــي هبــا ، ولــن يكــون مــن شــأهنا ســوى 
االجتماعــي  االعــرتاض  واســتنهاض  اســتثارة، 

عليهــا«. الشــعيب 
ويتابــع قائــاًل » إن دولــة مزروعــة مــن فــوق لــن تنجــح - مهمــا 
كانــت حديثــة - يف أداء دور اترخيــي مادامــت عرضــة لالعــرتاض 

االجتماعــي علــى شــرعيتها » . 
فكيــف إذا كانــت هــي نفســها، ليســت عرضــة لالعــرتاض فقــط، 
بل للنســف من داخل بنيتها، ملا تؤول اليه نواجتها من قهر يطال 
كل شيء يف اجملتمع، من الرتاث والتاريخ واألصالة، إىل اإلنسان 
وجوهــر االنســان، ومــن مث جســد االنســان، وقداســة االنســان، 
الشــعب،  ومشــهراً يف وجــه  القهــر مســلطاً  مــا ظــل ســيف  وإذا 
وظلــت حــاالت اهلــدر واالعتقــال، واملــوت تعــج ابلنــاس املقهوريــن، 
إلخضــاع اجملتمــع الشــعيب، وفــرض هيمنــة مســتمرة عليــه، وســد أي 
ابب للتغير ، ولقيام جمتمع مدين مســتقل إبراداته الشــعبية ، فإن 
مصائــر األوطــان رهــن أبصحــاب العقــل والعقالنيــة، ومهمــا كانــت 
الدولــة البوليســية صاحبــة الســطوة واحلــق املطلــق ، فــان الشــعوب 
ال تقهــر، وســتنتصر الشــعوب ألهنــا صاحبــة احلــق، وصاحبــة لــواء 
الكرامــة ، وال بــد مــن مســاع صوهتــا، صــوت الشــعب، واالصغــاء 
لــإلرادات الشــعبية، فاملصائــر مصائــر األوطــان، وأمنهــا ومواطنيهــا، 
واملصــاحل ليســت مصــاحل فئــة، وهيمنــة فئــة، بــل هــي املصــاحل العليــا 

للنــاس ولــكل فئــات اجملتمــع .
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شاعر وكاتب سوري

إسماعيل الحمد

يــدور هــذا املقــال حــول مفهــوم الثقافــة الــي كثــرًا مــا حبثنــا عنهــا وســط املعرفــة الكليــة الــي صنعهــا اإلنســان 
ابحثــن عــن خمــرج لنــا وســط هــذا اخلضــم الفكــري وعــن أهــم مــا نصنعــه مــن أجــل بقائنــا حــول مفهــوم هــذا 
املــدرك الــذي قــد يكــون صغــرًا ابلنســبة حملتــواه العلمــي، وكثــرة البحــث عــن ملتقــى فكــري أديب يُعيــد لنــا التزامنــا 
حنــو إجيــاد أفضــل املعرفــة الكليــة والكونيــة عــن مفهــوم معــى وداللــة كلمــة الثقافــة مــا هلــا ومــا عليهــا والــي كانــت 
هــي حمــور ُملتقــاان األديب فكــرايًّ وأخالقيًّــا  »يطمــح ألن يكــون مــرآة حــرة للثقافــة الســورية وهدفــه أن يكــون 
جمــااًل حــراً جيمــع األدب والفكــر والثقافــة واإلبــداع » * عــن طريــق إجيــاد وســيلة بســيطة حــول إبــداع فكــر قــد 
يكــون صائًبــا حنــو إجيــاد الوســيلة العلميــة والكليــة حــول اكتشــاف مرمــى حقيقــي ملكتمــل أفــكاران مــع أفــكار 
غــران، الذيــن ســبق هلــم البحــث والتنقيــب عــن فكــرة جديــدة ملفهــوم الثقافــة الــي تتمثــل يف قــدرة اإلبــداع 

وبدوهنــا تكــون هبــاًء ال وجــود لــه.
هــل الثقافــة مبفهومهــا املــادي فقــرية أم غنيــة؟، وهــل املثقفــون أكثرهــم مــن الطبقــة الكادحــة الفقــرية ؟، 
هــل هنــاك دعــم كاٍف لالرتقــاء بثقافــات متجــددة ؟، هــل هنــاك توجــه عــام عاملــي لألخــذ بعــني االعتبــار 

واجلديــة بــكل مــا حييــط ابمللــف الثقــايف يف وقتنــا املعاصــر؟.                   
عــارف 

َ
عاِصــر هــي مصــدر الفعــل ثـَُقــَف، وهــي الُعلــوم وامل

ُ
الثَّقافــة يف اللغــة كمــا جــاء يف معجــم اللغــة العربيَّــة امل

الّــي يُدرِكهــا الفــرد.   
ــي يتــم  ــلوكيَّات اّل ــا هَتذيــب وَصقــل النَّفــس البشــريَّة وهــي جَمموعــٌة مــن السُّ تُعــّرف الثَّقافــة عنــد الفالســفة أبهنَّ

ختلفــة.       
ُ
جتمعــات وذلــك عــن طريــق العقائِــد والثَّقافــات امل

ُ
إتباعهــا لِتقــومي ســلوك األفــراد وامل

َظَهــر مفهــوم الثَّقافــة ِبدايــًة يف هِنايــة الَقــْرن الثَّامــن عشــر وِبدايــة الَقــْرن التَّاســع عشــر يف أورواب هِبــَدف حَتســن 
ُمســتوى األفــراد وإصالحهــم مثّ تطَــوَّر املفهــوُم إىل حتســن وتعديــل مهــارات اإلنســان اإلجيابيَّــة وذلــك مــن 
بية والتَّعليم ويف ُمنتصف القرن التَّاســع عشــر أصبح مفهوم الثَّقافة ُيشــر إىل قدرِة اإلنســان البشــريَّة  ِخالل الرتَّ

علــى مســتوى العــامل أمجــع.
ــبعينات مــن الَقــْرن التَّاســع عشــر قــدَّم ُعَلمــاء األنثروبولوجيــا أكثــر مــن تعريــف ِلمفهــوم الثَّقافــة وأمجعــوا  يف السَّ
عتقــدات واألخــالق والقانــون والعــادات واإلمكانيَّــات االجتماعيَّــة 

ُ
عرفــة وامل

َ
حصِّلــة علــى أهّنــا تتضّمــن امل

ُ
يف امل

جتمــع. 
ُ
وأيَــة طبائِــع اكتســبها الَفــْرد مــن امل

يف القــرن العشــرين أصبــح مفهومــاً أساســيَّاً يف علــم األنثروبولوجيــا حيــث حِظــَي مفهــوم الثَّقافــة مبكانــٍة كبــرٍة 
يف األدب األورويب يف ذلــك الوقــت ومــا يــزال هــذا املفهــوم يف تطــوُِّر ُمســتمر وأيخــذ أبعــاداً جديــدة مْل َتُكــن 

موجــودًة مــن قبــل.
مكتسبات الثقافة:

ــي لديهــم الُشــعور ابالنتمــاء والــَوالء وتُتيــح هلــم العَمــل  جتمــع الواحــد شــعور الوحــدة وتُنمِّ
ُ
ُتكِســب أفــراد امل

ــة مــن مــأكل ومشــرب  ــلوكية اّلــي ُتشــبع حاجاهتــم البيولوجّي جتمــع ابألمنــاط السُّ
ُ
ـُـّد أفــراد امل دون اضطــراب. مَت

وملبــس لِتضمــن هلــم االســِتمرار والبقــاء كمــا مَتُدُّهــم ابلَقوانــن واألنِظمــة الالزمــة لِلتَّعامــل مــع مواقــف احليــاة 
ر الــدَّور الرتبــوي للثَّقافــة وذلــك بِتجربــة ثقافــات أخــرى غــر ثقافتــه  ختلفــة دون اضِطــراب، جَتعــل الفــرد يقــدِّ

ُ
امل

ناِســبة لِلُمشــكالت الّــي قــد تُواجهــه 
ُ
م لِلفــرد احلُلــول امل وُمالحظــة الفــرو قــات الّــي قــد َتطغــى علــى وجــوده، تُقــدِّ

وابلتّــايل توفِّــر عليــه الَوقــت واجلُهــد يف البحــث عــن ُحلــول ِلُمشــكالته، تُعطــي لِلفــرد تفســرات مألوفــة ابلنِّســبة 
لِثقافتــه حبيــث حُيــّدد ســلوكه وطريقــة معيشــته علــى ضــوء تلــك التفســرات وتوفِّــر لــه املعايــر الالزمــة للتمييــز بــن 
األحــداث مــن حيــث ِصحَِّتهــا، ممــا ذكــر آنفــاً أن الثقافــة هــي املصــدر األساســي حليــاة اإلنســان بعــد احلصــول 

علــى حاجياتــه البيولوجيــة وذلــك لضمــان االســتمرارية 
والبقــاء ولكــن إن مل حيصــل علــى مــا جيعــل ثقافتــه بــن فكيــه ومعدتــه ممتلــئ فكيــف لــه أن يبقــى علــى قيــد 

اإلبــداع ونشــر الثقافــة ابســتمرار.
 هــذا كافــكا هــو أحــد أبــرز أدابء القــرن العشــرين وأكثرهــم أتثــرًا يف جيــل كامــل مــن عظمــاء األدب مــات 
فقــراً جائعــاً، الرســام اهلولنــدي املشــهور فــان جــوخ الــي بيعــت لوحاتــه بعــد وفاتــه بقيمــة 80 مليــون دوالر 
مــات فقــراً، اجلاحــظ أحــد كبــار أدابر العصــر العباســي مــات فقــراً جائعــاً، بــرانردو شــو تســع ســنوات مــن 
الفقــر واجلــوع والنهايــة املــوت، أمــل دنقــل الشــاعر املصــري املعــروف مــات وهــو جيــول يف شــوارع القاهــرة حبثــاً 
عــن صديــق ليدفــع لــه مثــن الــدواء، عبــاس العقــاد يف أايمــه األخــرة مــن الفقــر حــاول مــد يــده لآلخريــن فلــم 

يعطــوه مــات جائعــاً.
عصــران هــذا هــو عصــر حمنــة الثقافــات فالتواصــل الشــديد بــن أطــراف العــامل وضــع كل الثقافــات علــى درجــات 
متفاوتــة أمــام امتحــان صعــب، وصــار مطلــوابً يف كل ثقافــة ترغــب يف أن حتافــظ علــى خصوصياهتــا أن 
تكتســب بعــض املالمــح العامليــة مــن خــالل قدرهتــا علــى جتــاوز حميطهــا وقابليتهــا للشــرح ومتثــل منطــق املعلــوم 

مــن الثقافــات هلــا.
» كلما ازدادت ثقافة املرء، ازداد بؤسه وشقاؤه« أنطون تشيخوف.

» هنــاك ثقافــة واحــدة هــي ثقافــة القــوة حــن أكــون قــوايً حيــرتم النــاس ثقافــي وحــن أكــون ضعيفــاً أســقط أان 
وتســقط ثقافــي معــي« نــزار قبــاين.

.........................
* نص مأخوذ من النظام الداخلي مللتقى األدابء والكّتاب السورين العام يف تركيا.

، نَفــُس احلُــرَّ أتابُه قُــْم َمــزِِّق الــذُّلَّ

فـَلَــن ِلإللــِه  إاّل  رأَســَك  حَتــِن  ال 

أدمــاَك ســوٌط وضيــٌع ســاَد يف زمــٍن

أْمَعــَن يف األمــَر  اجلَبــاُن  تَــوىّل  إذا 

َســَبٍب ــا  أميُّ ِمنــه  احلُــرَّ  يُنِقــُذ  ال 

هلــم ابَت  األحــراِر  وطــَن  اي  أّواه 

آِســرِِه كــفِّ  يف  ألعوبــًة  ِعشــناُه 

حَرًجــا جتَِــد  مل  أايٍد  يف  وجَمــُدُه 

َهيّــا إىل َكنــٍف اي نفــُس َعــن زَمــٍن

انجتــُه مــن َوحَشــِة اآلمــاِل كبوهُتــا

اي مرتَف الغيِث فوَق األرِض ُمندفعًا

أبورديت شــالاًل  يهــدُر  مــازاَل 

وصورُة احُلبِّ يف شطّيِه قد َعَكَست

َمداِمِعــِه ِمــن  ســيٌل  حَتــّدَر  وكــْم 

َعــّرِْج علــى َشــجِر اخلابــوِر أنَّ بــِه

ثقــٍة علــى  إاّن  لشــطآنِه:  ــْس  وامهِْ

اي وارَف الظّــّل فيــه الطــلُّ ُمكتئبــا

َكِلًفــا حولَــه  شــبايب  زهــَر  نثَــرُت 

مل تغفــِل النفــُس عنــه يف اهلــوى أبــدًا

قافيــيت أطيــاَف  ِذكــرِه  أفنـَْيــُت يف 

طبائِعــُه نفســي  أنكــرْت  ابلُــُه  مــا 

وَقــد َتعــاىَل علــى َشــطّيِه يف َصَلــٍف

ــٌة اي نفــُس ال تقنطــي فالنصــُر أغني

أمنيــًة دنيــاَي  يف  متّنيــُت  إيّن 

بــه ُأســّر  مــا  مــويت  قبــَل  أرى  أبْن 

بالبلُــه شــوٍق  يف  الفجــَر  وتلثــُم 

َواهتــْف ِلَمــن انء َعــن ذلٍّ تغّشــاُه

يُنجيــَك ِمــن َســطوِة الطّغيــاِن إاّلُه

مُينــاُه ابحِلقــِد  طغَــت  اجلبــاُن  فيــِه 

ِإزهــاِق َمــن يف احِلمــى بَغيــاً تـَــَواّلُه

حَتاشــاُه ِمنــُه  حــَذٍر  علــى  ولــو 

زواايُه يف  ِمنــُه  يلــوذون  ســجًنا 

أســراُه الَعيــِش  بَرغــِم  فيــِه  وحنــُن 

تَنعــاُه اخلُْلــِف  َمهــبِّ  يف  أّنــا  يف 

مــا فيــِه ِمــن نَكــِد املَفجــوِع أشــباُه

وُجرُحهــا ابألســى اي نفــُس انجــاُه

َحــوَل الفــراِت تســحُّ الّدمــَع عينــاُه

وَتســُكُب النــزَف يف األرجــاِء كّفــاُه

َســجاايُه َســجاايان  ِجــداِر  علــى 

أمــواُه ِللظمــآِن  فيــِه  وألألت 

ونـَْهــواُه يـَْهــواان  الِعشــِق  ِمــَن  ظــالًّ 

ســنلقاُه يومــاً  بُعــُدان،  يطــْل  َمْهمــا 

بقــاايُه ِمــن  ُغصــوٍن  ثنــااي  علــى 

ِذكــراُه الّنفــَس  َتســَتثرُي  تَــزْل  وملْ 

وأدانُه عــين  أبعــَدُه  والشــوُق 

أفنــاُه ابلنــرياِن  تَــواّله  ومــن 

أعــالُه ابلّرغــِم  أســفُلُه  صــاَر  أْن 

جَمــراُه واحتَــّج  خاِطــُره  فاعتَــلَّ 

وصــوُت َمــن ملْ َيِضــْق اِبلّصــرِب غنّــاُه

متنّــاُه مــا  فيهــا  للمــرِء  وليــَت 

هللُا طغيانِــه  يف  البغــَي  مَيحــَق  أْن 

أفــواُه ابألحقــاِد  الّســّم  وجتــرُع 

الثقافة بين مطرقة الفقدان وسندان الفقر

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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وغــر  مقّدســة،  ليســت  الرتاكميّــة  اإلنســاين  االســتبصار  جتربــة  إن 
للذاكــرة  وتوثّــق  بطريقهــا  متضــي  هكــذا  لكنهــا  بكلّيتهــا،  مدنســة 
مــا  تزويــر،  أو  نفــاق  دون  وخيباهتــا  وعثراهتــا  بنجاحاهتــا  البشــرية 
تواجهــه البشــرية خــالل القــرن العشــرين ومنــذ بداايتــِه هــو مشــروع 
ميضــي حثيثــاً للحــّد مــن كل شــأٍن يســعى لفهــم جديــد للوعــي واســع 
الطيــف، وإىل رؤيــة أكثــر روحانّيــة للحيــاة، حــى شــفاء البشــرية عــن 

والفنــون  والفكــر واألدب  اإلبــداع  طريــق 
جلمــه  حمــاوالت  هــو  األحيــان  مــن  بكثــر  مواربــة  بدقّــة  جــرى  مــا 
وتوجيهــه عــر - طماشــات - حتــدد الرؤيــة، وخــّط ســر دون احنــراف 
عــن بيــاانت وتفاصيــل التدجــّن الرأمســايل - املــادي - املتوّحــش، 

لإلنســان وقيمــه الرتاكميّــة.
إن اآلداب والفنــون والفلســفة ترمــي علــى البشــريّة قميــص الغيــاب 
لتتبّصــر، وتُبصــر آفاقــاً ال زالــت ابلنســبة للكثــر هــي أفــاق أســطوريّة، 
لكــن اخلــالص الناجــز هــو هبــا ومــن خالهلــا، حيــث يســعى أولئــَك 
املبدعــن عــر الزمــن واملــكان ملالحظــة ووصــف أحــداث وأماكــن، 
توقّــع والتقــاط تفاصيــل ال يراهــا اإلدراك العــادي، وهــذا األمــر ليــس 
بعــداً روحيــاً، ولكــن مــا يُنجــزه املبدعــن خبصوصيّــة الثقافــة والبيئــة، 
مُيثّــل مرحلــة يف الطريــق املــؤدي للخــالص والرقــي والرفــاه اإلنســاين 

املنشــود عــر التاريــخ.
العوملة: 

قبضــٌة فوالذيّــة ابردة متــارس الصلــف والقســوة والتعــايل والتشــذّيب، 
بنعومــة الرتدائهــا قفــازاً مــن حريــر.

مفاهيــم  تثبيــت  مّت  ســائرون، حيــث  ايــن حنــن  إىل  نفهــم  أن  علينــا 
الصناعــة والتجــارة كأســس مفروضــة علــى اإلنســان وكينونتــه ومشــاعره 

وإبداعــه، بشــكل ممنهــج واضــح الوقاحــة.
جيــب أن نفهــم إن األدوات الــي يتــّم تصنيعهــا للتصديــر، ال تصلــح 

ــة الصانعــة، وابلعكــس  لالســتخدام ابلبيئــات احمللّي
جيب أن نفهم إن هذا ينطبق على الشعوب ويتم تطبيقه من خالل 
انتقاء، أو تصنيع مفكرين وساسة ومشايخ كهنوت، وأدابء وفنانن 
- مبدعــن - خــارج بيئاهتــم احملليــة وخــارج حيّــز الثقافــات اخلاصــة 
جذورهــم  تصــادر  الــي  املتوّحشــة  العوملــة  رســل  ليكونــوا  املتميّــزة، 
وتســلخهم عــن ثقافاهتــم وطمــس كل وجــوه احلضــارة املتنّوعــة خللــق 
جيــل وجمتمعــات - مؤمتتــة - تنصــاع وتســر وتعمــل وأتكل وتفكــر 
للزرائــب  مغــادرة  أو  متــرد  دون  واآلليــات  الســويّة  بــذات  وتتناســل 

املرســومة لنــا كقطعــان موســومة بكــود موّحــد.
ينكســر  هــل  اإلنســان!؟  ســينصاع  هــل  هــذا ممكــن!؟  هــل  ولكــن 
أمــام اخللــق الرأمســايل املتوّحــش!؟ أو ينتظــر القيامــة كمــا يصنعهــا لــه 
األرابب األرضيــن يف حــال متــّرد كمــا حصــل لنــا يف ســوريّة والعــراق 

واليمــن وإيــران، مثــاًل.
عّلبــة - هــو 

ُ
صنَّعــون - أو ممــن يســتوردون قيمهــم امل

ُ
كل مــا يفعلــه امل

انســالخ وجحــود نرجســي مــدروس ومنهجــي ابلــغ الغبــاء واحلماقــة، 
ولكــن هــل هــذا يعــي أن الثقافــات القائمــة عــر التاريــخ ولــو انســلخوا 

عنهــا، هــل ينفــي وجودهــا!؟ مــع توفــر مــن يتمّســك خبصوصيتــه!؟
علينــا أن نفهــم أن مــن يلهــث لينــال جمــداً مســتورداً، وليســّلم أهلــه 
الغــرب،  ورضــا  استحســان  ولنيــل  لألعــداء  وخصوصيتــه كطرائــد 
القريــب.  الغــد  حمتومــة يف  ومجاعــات: طرائــداً  أفــراداً  هــو  ســيكون 
بقــي يف هــذا اجملــال أن نرثــي األدب اجلديــر، نرثــي حلرمــان مبدعــن 
حقيقيــن مــن أمثــال: ) جيمــس جويــس - كافــكا - فرجينيــا وولــف 
- إومرتــو إيكــو - خورخــي لويــس بورخيــس - مارغريــت دوراس 
- نيكــوس كازانتزاكــي - ميــالن كونديــرا( وهــذا ال يعــي أن مــن انل 

نوبــل ليســوا جديريــن ابملكافــأة.

صباحكم نوبل بطعم 
نة 

ّ
العولمة المدج

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

أخــرى  مــرة  مــوٍت حمكــم،  مــن  تنجــو أبعجوبــة  أنــت  هــا 
حيالفــك حــظ خّبأتــه دعــوات أمــك لــك، كان املــوت قريبــاً 
لدرجــة أنــك شــعرت بشــرارة ســاخنة ملســت جلــدة رأســك 

بينمــا كانــت الرصاصــة متضــي إىل أحدهــم.
هــا أنــت تنجــو مــن امــرأة كرميــة، مل جتهــز عليــك بــل تركتــك 
مــكان  ال  أنــه  تعــرف  وهــي  املباغتــة  خبســاراتك  متضــي 
ســيأويك وأنــت علــى هــذه احلــال، امــرأة كرميــة أعطتــك كل 
شــاماهتا يف ســهرة حــب مث غرزهتــم واحــدة واحــدة مبشــرط 

انعــم يف جســدك.
قبــل  صديقــي  مــات  أمــوت كمــا  أن  املمكــن  مــن  كان 
عشــرين عامــاً إثــر حــادث ســر ومل تتوقــف احليــاة بعــد موتــه 
بــل اســتمرت وال أحــد مــن ســكان ذلــك احلــي يعــرف اآلن 
أنــه علــى هــذا الرصيــف وقبــل عشــرين عامــاً مــات شــاب 

وســيم حيــب احليــاة مــات بســبب هتــور ســيارة مســرعة.
لكنــي مل أمــت رغــم أنــي ومنــذ ســنوات أعيــش مــع املوتــى، 
ومنــذ هــذا التحــول يف حيــايت صــرُت كثــر الســؤال وقليــل 
جبهــاز  أشــبه  وصــرت  النــوم،  وقليــل  القلــق  الــكالم كثــر 
مصــاب  ألنــه  تشــغيل  إلعــادة  دائمــاً  حيتــاج  احلاســوب 

ابلواقــع. اخليــال  فيخلــط  ابلذاكــرة 
أحيــاانً اســتيقظ وكأن الذيــن ماتــوا مل ميوتــوا، والذيــن رحلــوا 
مل يرحلــوا، وابتســم يف الفــراش للحظــات لكــن ســرعان مــا 
تعمــل كل الرامــج يف الدمــاغ فــأدرك أنــي مل أكــن علــى مــا 
يــرام قبــل قليــل، ويقــال إنــك إذا فكــرت كثــراً بشــيء مــا 
فســرتاه يف احللــم، وهــذا غــر صحيــح فــأان أفكــر بــك كل 

ليلــة ومل حيــدث أن رأيتــك يف احللــم. 
بــدأت أشــعر مــن اآلن أبنــي حمظــوظ فــكان مــن احملتمــل 
أن أبقــى انئمــاً إذا حــدث ورأيتهــا يف احللــم، كنــت ســأظل 
عــي  ســيقولون  اجلــران  فراشــي وكان  العينــن يف  مغمــض 
أحدهــم  لكــن  النافــذة  خلــف  مــن  يراقبونــي  وهــم  ميــت 

ســيقول أبنــي انئــم وأتنفــس.
النــوم طريقــة ســعيدة للنســيان فأنــت بعيــد عــن كل وســائل 
التواصل وال تعطي أي اعتبار ألي شخص والوقت ميضي 

دون قيمــة فــال تعــرف الليــل مــن النهــار، هــل فكــرت يومــاً 
يف حلمــك أبن الوقــت أتخــر وعليــك أن متضــي إىل البيــت.
مل تعــد هــذه األشــياء مهمــة فاملهــم أن جتــد حــال حلياتــك 
تنــج مــا كنــت ســتفكر هبــذا  أنــك مل  ألنــك جنــوت، فلــو 
يعــرف عنــك أي  ولكنــت اآلن ســعيداً، هنــاك وال أحــد 
فيــه  اودعــوك  الــذي  الصغــر  البــاب  ذلــك  ســوى  شــيء 

وغــادرت.
لــكل  فلتكــن نظرتــك  تبقــى انجيــاً  إذا جنــوت وأردت أن 
شــيء مجيــل أبنــه ليــس لــك وأنــه لــن يــدوم أمــام عينيــك 
بــل ســيمضي حتمــاً ذات يــوم لــراه غــرك، وتعامــل مــع كل 
النــاس علــى أســاس واحــد أبهنــم ماضــون حســب جــدول 

زمــي ال تســتطيع االطــالع عليــه. 
وتعامــل مــع احلــب علــى أســاس أنــه رحلــة قصــرة ملنتــزه مجيــل 
مســاء،  القمــر كل  ينــزل  البحــر ويف حديقتــه  علــى  يطــل 
اســتمتع بــكل حلظــة وال تفكــر ابلغــد حــن ســتفقدها، ال 
تفكــر بتلــك األشــياء، ال تعكــر صفــو الســعادة، عــش وكأن 
فتــح أبوابــه لــك، وارفــع مــن رغباتــك حــى هتلــكك  كنــزاً 
الســعادة ألنــك ســتعود مــن املنتــزه قريبــاً إىل حياتــك الشــاقة.
عــش احلــب هبــذه الفكــرة أبنــه شــرارة نتجــت عــن اصطــدام 
كوكبــن مضــى كل منهمــا يف اجتــاه لكــن أثــر تلــك الشــرارة 
يف روحــك بقــي إىل األبــد ألنــك احرتقــت يومهــا وأنــت 
تضحــك، احرتقــت مــن قلبــك وأنــت يف ذروة ســعادتك 
جســدها  شــامات  تتحســس  وأنــت  أصابعــك  واحرتقــت 
وتــوزع مهــام األصابــع هلــا، هــا أنــت تنجــو مــن امــرأة كرميــة 

أعطتــك قلبهــا يف حلظــة االصطــدام ومضــت.
لــه  اشــتقت  الــذي  لظلــك  تعــود  وحــدك  اآلن  أنــت  هــا 
لتضيــف عليــه ظــالل الســكاكن.  كنــت مجيــال أيهــا احلــب 
كفلــم رائــع عشــنا فيــه خــارج الزمــن وأجنبنــا أطفــاال وكــروا 
وحلمنــا ابملســتحيل وواجهنــا املصاعــب مث غــادران هبــدوء 

الذيــن يغــادرون صــاالت الســينما. 
كل هــذا حــدث يف ســاعتن وحنــن نتابــع فلــم حياتنــا أان 

وأنــت.

 حيث ال أعلم 
ً
في القطار متجها

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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نعــم أان أعــرتف وأكتــب علــى املــأل، أين فقــدت رجولــي، بــل 
فقــدُت إنســانيي متامــاً.

ســبع ســنوات ذهبــت برجولــي وأحالمــي وأســريت وبيــي، مل 
يبــق يل ســوى ولــدي صاحــب االحتياجــات اخلاصــة، بينمــا 

صــرت أان صاحــب احتياجــات عامــة.
الــكل اتجــر يب، ودبَـّـج اخلطــاابت وزيّــن يل احليــاة القميئــة 
البــالد  دمَّــرت  الــي  القــذرة  احلــرب  ومجّــل  أعيــش،  الــي 
ســرق حتويشــة  الــكل  والبشــر،  واحلجــر  والشــجر  والعبــاد، 
العمــر، البيــت والعمــل، وأعطــاين هويــة غريــب يف وطــي.
والفضيلــة  األخــالق  غابــت  أوزارهــا،  تضــع  واحلــرب  اآلن 
يســرقوا  أن  كادوا  البلــد،  ُســرّاق  كثُــر  والعــدل،  والشــرف 

رئــي. يدخــل  الــذي  اهلــواء 
صــرُت جائعــاً أكثــر وحمتاجــاً أكثــر، وأكثــر مــا أحتاجــه أن 
أضم أوالدي الذين غابوا يف األرض اليباب، أوالدي الذين 
خســروا التعليــم، ورفضــوا كل القيــم الــي حاولــت أن أزرعهــا 

فيهــم، صــاروا غــر مؤمنــن أبي عقيــدة، بــل أبي هــدف.
صــرًت عجــوزاً تلعنــه اخليبــات، أغــوص يف املاضــي ختنقــي 
احلســرات، فقــدت كل أمــل، أنتظــر مــويت واشــتاقه فيلفظــي 

ويرتكــي مضرجــاً آبالم الــروح واجلســد.
لســت ســوى شــبح، شــبح إنســان يعيــش بلقيمــات ويلعــن 
العــرب العاربــة واملســتعربة، يلعــن كل ســكان األرض الذيــن 

خذلــوين، وآتمــروا علــيًّ وعلــى وطــي.
اخلذالن وساديت والنشيج هوائي:

“ليتي متُّ قبل هذا وأصبحُت نسياً منسيًا”..
األكثــر قــذارة أن اجلميــع تقريبــاً أصبــح أبلــف وجــه ولــون، 
وحُياضــرون ويتفيهقــون ابلعّفــة والطهــارة والنضــال والوطنيــة 
والثورجيــة، وتراهــم يف كل عــرس ومــأمت، يُنظّــرون وُيصّوبــون، 
وحياضــرون مبــا جيــب أن يكــون... مهرجــو ســرك ال أكثــر.. 
لكــن هــذا الســرك لعبتــه الــدم والقتــل وضيــاع اتريــخ وحاضــر 

بلــد، وهــم الوائــُد ومــن وأد.
هذا اعرتاف مي.. ويف ذلك فليثَعلِّك العالكون.

 
ُ

اعتراف لست
رجالً

فنان وشاعر سوري

عبد الكريم عمرين

أبلغــوين أهنــم عجــزوا كل العجــز عــن القبــض 
عليه، إنه يســتمر يف خســارتنا بشــكل يومي، 
فــال يــكاد ميــر صبــاح إال وقــد اختفــت إحدى 
فــراخ احلمــام صغــر الســن، إنــه يلمحهــا مــن 
حيــدد  عليهــا،  الثاقــب  نظــره  ويضــع  بعيــد 
حــى  أبويهــا  عــن  تبتعــد  مــا  وجمــرد  مكانــه، 
بــن جناحــي  مــن  ينقــض عليهــا وخيتطفهــا 
والدهــا، ومــا بيــد األم إال الدمــوع، ونظراهتــا 
تراقــب فرخهــا الصغــر، الــذي ال ذنــب لــه إال 
أنــه ولــد يف حظرتنــا، حــاول أشــقائي إطــالق 
النــار عليــه، إال أنــه كان خفيفــاً ومراوغــاً ومل 

تفلــح معــه كل مضــادات الطــران.
إنه النســر اللعن، انتقلت كخبر اســرتاتيجي 
فكــرة  رأســي  يف  وضعــت  وقــد  البلــد  إىل 
اعتقالــه شــخصياً، وابســتخدام العقــل فقــط، 
ابلطــرق  عليــه  والقبــض  مطاردتــه  تتــم  لــن 
جناحــن  ســوى  ميلــك  ال  وهــو  التقليديــة، 
قويــن يســاعدانه يف املراوغــة، وخمالــب قويــة 
كوسيلة لدفاعه، إذاً اخلطة ال بد وأن تكون 
يف تعجيــز املخالــب واألجنحــة وبعدهــا لــن 

يســاوي معــي جنــاح بعوضــة.
ابلفعــل وبعــد عــدة خطــط وضعتهــا ابلتنســيق 
األمــي ووفقــاً للمواقــع االســرتاتيجية املتاحــة، 
وضعت شــبكة من خيوط الســنارة الشــفافة، 
فواحــة  حلــم  قطعــة  عــن  عبــارة  الطعــم  مث 
الرائحــة، أظلمــت املــكان، جــاء فاستكشــف 
األوضــاع األمنيــة، حــام وانور عــدة منــاورات 
أجنحتــه،  مــع  تلــف  عيــي  كانــت  أمنيــة، 
قليــل  مــن  املظلمــة إال  اســتقر ابلغرفــة  حــى 
مــن األشــعة، ســحبت اخليــوط جمتمعــة فوقــع 
يف الشــرك، اطبقــت علــى جناحيــه، حــاول 
املقاومــة عــن طريــق غــرس أظافــره يف يــدي، 
االنكســار  تعــرف  ال  قويــة  عيونــه  كانــت 
أمســكت ابألظافــر، ربطتهــا، نزلــت منتشــياً 
ويكــر  يهلــل  اجلميــع  كان  ابالنتصــار، 
ابلعقليــة، نظــرت لوجهــه املتكــر، كان مجيــال 
، الريــش يكســو رقبتــه أبلــوان ســبحان مــن 
خلــق، كانــت أجنحتــه رائعــة كبــرة وطويلــة، 
عيونــه شــاردة حمــاوال اإلفــالت، لكــن كنــت 
أمســكت   ، عليــه  قبضــي  احكمــت  قــد 
حــول  ولففتــه  أقــوى  حببــل  وجئــت  برجليــه 
رجليــه وربطتهمــا بــرابط قــوي، وبعــد طــول 
عنــاء وبعــد أن أتكــدت مــن أســره بشــكل 
القبــض  اســتعصى  حــرب  كأســر  كامــل 
عليــه، وبنشــوة انتصــار احملــارب الذكــي، رميتــه 

علــى األرض ووجهــت لــه مجلــة :
- أرين كيف ستطر ..!!

حتــرك قليــال خبطوتــن قافزتــن، وأفــرد جناحيــه 
وســط  اختفــى  حــى  وطــار  الكبريــن، 

يقــول: حالــه  ولســان  الظــالم.. 
أحلــق  ال  وأان   .. رجلــيًّ ربطــت  لقــد   -

فهمــان. اي  أبرجلــي 

النسر

محامي مصري متطوع للدفاع عن السوريين في مصر

يوسف المطعني
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ال أجيد النوم !، أحبث عنه، أان ال أحلم؟، ومل أعد أحلم، ولكن وجهه أمامي! وعيناه 
حبجــم القمــر!، مــد إصبعــه ابجتاهــي فــإذ هــي حبجمــي !، رأيتــه ضخمــاً جــداً إىل درجــة 
أن يــده ابلــكاد دخلــت مــن النافــذة، محلــي وغطائــي كمــن حيمــل منديــاًل !، رأيــت العــامل 
مــن أعلــى أســطح البنــاايت، خطواتــه تســابق الريــح، بثــوان كنــت خــارج البلــدة، أوقــف 
شــالاًل مــن املــاء ودخــل إىل كهــف وأعــاد تدفقــه، وعلقــي علــى مســمار، رفــوف مرتاصــة 
مــن اجلــرار، مليئــة ابلفقاعــات امللونــة، أخــذ ا لعمــالق ينســقها وميســحها فتــزداد بريقــاً، 

قــال قبــل أن أتســاءل: 
هــذه جــرار الســعادة وأان أصطادهــا وأوزع الســعادة علــى النــاس اقرتبــت وأتملــت هــذه 
األلــوان اخلالبــة !، لفتــت انتباهــي الفقاعــات، كل الفقاعــات تتجــه لألعلــى إال هــذه؟، 

أكمــل:
هذه أحافظ عليها وال أعبث هبا هي لصنع الكوابيس!!!

ســألته هــل ميكنــي املضــي؟، اتبــع ال فلقــد رأيتــي ولــن يصدقــك أحــد وإن صدقــوك 
ســيبحثون عــي ويقتلــوين وبذلــك ختتفــي األحــالم الســعيدة، الــي أصطادهــا وأوزعهــا 
إن  أســتطيع  ال  معــك،  خــذين  األحــالم،  لعملــي ألصطــاد  ذاهــب  أان  النــاس،  علــى 
رأوك التهمــوك، هنــاك مــن هــم أعملــق مــي وهــم شــريرين، انمــي واحلمــي، أان ال أحلــم 
؟، ســتحلمن اليــوم، فتــح جــرة وغــاب ، مــا أمجــل هــدوء الليــل ، لدرجــة أنــي أمســع 
املوســيقا مــن الســماء !، حطــت علــى يــدي أمجــل فراشــة ، النبــااتت تتســامر وتتمــازح، 
مــن هنــا بــدأت أحالمــي كنقطــة ضــوء تســقط علــى ورقــة ، حلقــت ابلضــوء ، متكنــت 
منــه، خــرج منــه فقاعــات ذهبيــة رقيقــة جــداً ، فتحــت عــدة زجاجــات، آالف األضــواء 
جتــري أمامــي أحلــق هبــا ، ال ميكنــي إمســاكها ، ولكننــا جنــري ، تتغلــل يف ثيــايب، وترقــص 
أمامــي ، تلعــب معــي ، أراقصهــا ، حلــم علــى مــدى ســاعات ، مسعــت حديــث النمــل 
وغــزل العناكــب ، قفــزت علــى يــد العمــالق لســت خبائفــة ، رأيــت وجــه أمــي وأيب وأان 
ال أعرفهــم فــأان يف ملجــأ منــذ وعيــت ، مرحبــاً أيهــا احللــم اجلميــل ، ذهبــت علــى يــد 
العمــالق للملجــأ فتحــت زجاجــة هنــاك، انطلــق ضــوء الســعادة وارتســمت االبتســامات 
علــى كل الوجــوه ، وجهــت األلــوان إىل قلوهبــم لتســعدهم ، هــل رأيتــم دخــان القلــوب، 
كان ينســاب مــن قلوهبــم وامســع خفقاهنــا ودقاهتــا املتناغمــة ، أحبــس أنفاســي وأصلــي 
كــي ال ينتهــي حلمــي، أيهــا العمــالق الــودود ، ابقــي علــى يــدك وافتــح كل الزجاجــات، 
األحــالم ســريعة مــن اخلــارج ولكنهــا مــن الداخــل طويلــة جــداً، ال أريــد أن أســيقظ ؟ 

فقلــيب ســعيد. 
صــوت رعــد مــن بعيــد يقــال أنــه عندمــا يســقط املطــر ختتفــي العمالقــة!، إهنــا متطــر!!، 
هنــاك قطــرة أيس نزلــت علــى رأســي، عينــاي تــدوران خــارج رأســي، ملــاذا منحتــي حلمــاً؟، 

ابقــي علــى يــدك؟؟؟.
هل سأستيقظ بنفس املكان، هل أنت أمامي وإن مل أجدك، إذا انديتك ستسمعي؟؟.

يا ولدي
كل الفقاعات تتجه لألعلى

كاتبة وصحفية سورية شاعر وطبيب سوري من حمص

إلهام حقيد. عبد الناصر الشيخ علي

فتربعــِم النــدى  حقــل  يف  ســرَت  إن 

نســَرها كــن  الســما  إىل  نظــرت  وإذا 

املــىن يهــب  قمقــم  مــارَد  شــئت  لــو 

مســابقًا الــرياع  جنــح  علــى  فاركــب 

مضــى قــد  حلــٍم  ســراب  خلــف  متــِض  ال 

وثبــٍة يف  تعثّــرت  خطــاك  وإذا 

الثــرى علــى  الوقــوع  هــو  الســقوط  ليــس 

انفــذًا ســهماً  الدهــر  رمــاك  وإذا 

بدمعــٍة منــه  اجلــرح  صبيــَب  وامســح 

مناعــًة الدمــاء  يف  يــرتك  فالــداء 

آللــئ األابة  عــني  يف  والدمــع 

أموَرهــا احليــاة  يف  وســّلم  ســامل 

أنياهَبــا أنشــبت  النوائــب  وإذا 

أخ مــن  وخــرياً  صدقــاً  تــرى  ولقــد 

فيصــل أقطــع  الســيف  حتســن  ال 

جحافــٌل تصيــُب  قــد  مــاال  فيصيــُب 

جرحــُه تبلســَم  قــد  ســيٍف  حــرَف  كــم 

بســمة دار  ابب  أعلــى  مفتــاح 

مبجلــٍس الســفيُه  نطــَق  إذا  فاســكْت 

ومبّرِهــا حبلوهــا  احليــاَة  إن 

حافظــًا خــرٌي  الَل  أبن  واذكــر 

فتضيغــِم بغابــة  مــررَت  وإذا 

األجنــم بــني  يطــري  كالشــهاب  أو 

قمقــم مــارُد  العلــم  أبن  فاعلــم 

تغنــِم للمعــايل  حلمــك  أطيــاَف 

للظمــي أيٍس  شــراُب  الســراَب  إن 

ســلَّم عــن  هلــا  فاحبــث  الــذرى  حنــو 

ــم بتهكُّ الــورا  إىل  الرجــوع  يف  بــل 

تتــأمِل وال  أنَــٍف  يف  فاســحبه 

ــِم وتبسَّ ملَحهــا  وارشــف  خرســاَء 

متجــرمث آخــر  وخــز  أي  مــن 

املستســلم الواهــن  بعــني  وقــذًى 

فتســلم للســالم  التــوكل،  بعــد 

تستســلم ال  الصــرب  حســاَم  فاشــحذ 

ابلــدم لــك  أخ  مــن  خــرياً  فــرتاه 

الفــم غمــد  مــن  املســلول  ذلــك  بــل 

مبــأمت عليــَك  احيــاانً  ويعــود 

تتبلســم مل  احلــرف  حــرِف  وجــراُح 

املتجهــم وجهــك  يف  وراتجــه 

فتكلّــم ختاطَبــت  العقــوُل  وإذا 

فتعلّــِم دائــٌم  درٍس  منهــاُج 

األعظــم الرســول  نــج  يف  وُهــداَك 
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

كل املؤشــرات تــدل علــى أن العقــوابت األمريكيــة ضــد إيــران ابتــت تشــكل أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
علــى املســتوين احلكومــي والشــعيب، حيــث أن اهنيــار قيمــة العملــة اإليرانيــة انعكــس ســلباً وبشــكل 
مباشــر علــى حيــاة النــاس، ممــا أدى إىل اندفاعــه حنــو تظاهــرات عارمــة يطالبــون النظــام الكــف عــن 
تدخالتــه اإلقليميــة وخاصــة يف ســوراي والعــراق ولبنــان واليمــن والــي كلفــت إيــران مئــات املليــارات 
مــن الــدوالرات علــى حســاب قــوت النــاس ومســتوى معيشــتهم، وأن واردات النفــط اإليــراين الــي 
ســتنخفض مع تطبيق العقوابت الي بدأت يف 6/8/2018 وما ســتالحقها من العقوابت القادمة 
ستشــكل كارثــة حقيقيــة علــى حيــاة الشــعب اإليــراين ومعيشــته، وســتزيد مســتوى الفقــر عنــد زايدة 
العاطلن عن العمل بنســبة %25 حســب احملللن، وابلتايل ســيضطر الشــعب اإليراين إىل التمســك 
حبقوقهــم الــي متــت هدرهــا مــن قبــل النظــام مــن خــالل تدخالتــه يف شــؤون دول املنطقــة وصــرف 
أمواهلــم لدعــم وتنظيــم ميليشــيات ومجاعــات إرهابيــة يف املنطقــة مــن جهــة، ومــن جهــة جعــل حرهبــا 
املعلنــة ضــد أمريــكا وإســرائيل غطــاًء يف العــامل اإلســالمي حملاربــة األنظمــة الســنية وابســم اإلســالم!.

ال شــك أن التحالــف الروســي اإليــراين علــى مســتوى األزمــة يف ســوراي قــد تكــون أحــدى رهــاانت 
النظــام اإليــراين، وقــد يكــون بيعــه للنفــط خمالفــاً للعقــوابت أبســعار متدنيــة لــدول شــرق آســيا رهانــه 
اآلخــر، وكذلــك اعتمــاده علــى واردات هتريــب املخــدرات مــن أفغانســتان إىل أورواب وأمريــكا اجلنوبيــة 
قــد تكــون رهانــه األكــر مــع حتريــك مافياتــه العامليــة لتــدر عليــه أبمــوال غــر شــرعية وخاصــة تلــك 
اجلماعــات الــي تتحــرك أبمــرة مــن حــزب هللا اللبنــاين علــى مســتوى العــامل وشــركاته حتــت مســميات 
خمتلفــة، إال أن كل ذلــك ال أعتقــد كافيــة إلنقــاذ نظــام املــاليل يف طهــران لطاملــا أن الشــارع اإليــراين 

أصبــح يــدرك أن مصاحلــه مــع إهنــاء هــذا النظــام املافيــوي.
النظــام اإليــراين مل يــرتك جمــااًل للمنظومــة الدوليــة لتكــون حكمــاً بينــه وبــن مــن يشــكون مــن عبــث هــذا 
النظــام أبمــن واســتقرار املنطقــة، وال يــرتك أيــة فرصــة قــد خترجــه مــن مســتنقعه الــذي صنــع لغــره ووقــع 
فيــه، ومل يــرتك القليــل مــن الثقــة بتصرحياتــه وادعاءاتــه وسياســاته املعلنــة يف املنطقــة قــد تكــون “ ســنادة 

“ يســتند إليهــا مــن أتذوا مــن تداخالتــه الســيئة واملدمــرة لشــؤون غــره يف املنطقــة.
عبثــاً يتخبــط نظــام طهــران يف مواجهتــه الغــر جمديــة لــه لغضــب اجلماهــر وخروجهــا إىل الشــارع لتقــول 

“ كفــى “.
منــذ مــا يقــارب أربعــة عقــود مــن احلكــم ـ علــى األقــل ـ والشــعب اإليــراين يعــاين ويتــأمل حتــت وقــع الظلــم 
عليــه جــراء إمهــال النظــام ملصاحلــه وطبيعــة حياتــه الــي تســر علــى حافــة اهلاويــة، إضافــة إىل الفقــر 
والبطالــة انتشــر بــن صفــوف شــبابه وبناتــه اإلدمــان علــى املخــدرات الــي أصبحــت موجــودة ومنتشــرة 
أكثــر مــن اخلبــز إلهلائهــم عــن الضــرورات املفقــودة واالبتعــاد عــن التفكــر بتلــك الضــرورات قــد يــؤدي 
إىل حماســبة النظــام، حيــث يتــم إعــدام املعــارض للنظــام بــدون حماكمــة، إال أن مــن يــوزع املخــدرات بــن 

صفــوف الشــباب حممــي مــن قبــل “ حــرس الثــورة وفيلــق القــدس “ ال ميكــن مســائلته!!
لقد وصل النظام اإليراين إىل بـُْعٍد ال ميكن اخلروج منه بذاته، أقرب املقربن وســواعده يف املنطقة قد 
وقعــوا يف عزلــة مجاهريــة وخنــاق مــايل بعــد أن اشــتد اخلنــاق علــى إيــران مــن اخلــارج وانفجــر الداخــل يف 
وجهــه يطالبــه تــرك الســلطة واالنكفــاء إىل الداخــل وتــرك العــامل حبالــه، والكــف عــن دعــم امليليشــيات 
واجملموعــات اإلرهابيــة علــى حســاب لقمــة عيــش اإليرانيــن، فهــل مــن خمــرج لعــودة النظــام يف طهــران 
إىل صحوته واالنصياع ملطالب شــعبه الذي يصرخ يف الشــارع )املوت للدكتاتور ـ اتركوا ســوراي ولبنان 

وســنموت مــن أجــل إيــران.....(؟
أعتقــد جازمــاً أن جتــاوب حــكام طهــران مــع مطاليــب الشــعب واالنصيــاع إىل شــروط واشــنطن لفــك 
احلصــار وإزالــة العقــوابت, يعــي ذلــك أبن نظــام املــاليل جيــب أن يرحــل، فهــذا غــر ممكــن، ألن 
التاريــخ أثبــت دائمــاً أبن الدكتاتــورايت ال ترحــل إال إبســقاطها، وال ميكــن إســقاط حــكام إيــران 
وبــرت أذرعهــم إال مــن الداخــل ألســباب موضوعيــة عديــدة، وألجــل حتقيــق ذلــك مطلــوب مــن اجملتمــع 
الــدويل وعلــى رأســه أمريــكا دعــم احلــراك اجلماهــري ومحايتــه مــن القمــع والقتــل عنــد مواجهتــه ألدوات 
ــة املــوت الــي ســوف تســتعملها ) قــوات احلــرس الثــوري  النظــام التدمريــة وأال يــرتك الشــعب أمــام آل
وفيلــق القــدس ( وجمموعــات خمفيــة حتــت غطــاء جهــاز االســتخبارات )اإلطالعــات( الــي تشــرف 
علــى عمليــات خفيــة يف الداخــل واخلــارج، يعــي ذلــك أن هــذه القــوات ســوف لــن تــرتك اجلماهــر 
املنتفضــة حباهلــا وســوف تتبــع آلــة القمــع بشــكل وحشــي إن تُــرِك اجلماهــر بــن قبضتهــا كمــا تُــرِك 

الشــعب الســوري.
وابلنتيجــة احملســومة عنــد متســك أمريــكا بقــرار احلصــار والعقــوابت إىل جانــب دعــم الشــعب اإليــراين 
مــن الداخــل ســيضطر النظــام يف طهــران إىل االستســالم “ إمــا للضغــط الداخلــي أو اخلارجــي “ 

وســوف لــن يــرى نظــام املــاليل إىل جانبــه مــن ســينقذه مــن االهنيــار!.

Tevayî destnîşanan tekez dikin ku sezayin Emerîka li dijî Îranê dê kirîza bêhn girtina 
aborî encamp bide li ser asta desthilatdarî û gelêrî jî. Dema ku daketina nirxa perê 
Îranê bandora xwe bi şêwakî ne erênî avête ser jiyana xelkê, û bû têvedana xelkê ber bi 
xwepêşandanin gelêrî di bin daxwaza ji rijêmê idî bese destêwerdana herêmî, nemaze 
li Sûrî û Îraq û Lubnan û Yemenê ya ku bi sedan milyar dolar lê hatine xerckirin û 
ji parî devê xelkê û asta jiyana wan hatîye birrîn, û dahatiyên petrola Îranê ya ku wê 
dakevê asteke nizim li dû cîbicîkirina sezayên li 6/8/2018 û yên li dû bên wê li dû xwe 
bêtareke rasteqîne bavêje ser jiyana gelê Îranê û jîndarîya wan, û wê asta xizanî bilind 
bike bi zêdebûna bêkarî re ku dighê %25 li gor şirovekaran, lomajî, wê gelê Îranê mec-
bûr bibe xwedî li mafên xwe yên ji dest çûyî derkeve, ewên çûne ji ber destêwerdanin  
rêjîmê di kar û barin dewletin herêmê de û aborîya xwe xistîye ber piştgêrîya rêxistina 
milîs û komelin terrorist di herêmê de li hêlekê, û lê hêlekê ji şerê xweyî aşkere li dijî 
Emerîka û Îsrayîl ku kirîye qapaxek di cîhana Îslamî de bo şerê sazumanin SINÎ bike 
bi nave Îslamê! Bê guman ew hevbendîya Rûsya û Îranê li ser asta kirîza Sûrî dibe 
ku piştek be li gor rijîma Îranê, her weha firotana petrolê bi nirxekî erzan bo dewletin 
rojhilata Asya, û dahatîyên bazirganîya qaçax ya efyonê ji Evxanistanê bo Ewropa 
û başûrê Emerîka bi xwe dibîne îpekî mezin bi livandina mafya yên navdewletî bo 
bidestxistina diravin ne rewa nemaze ew komelin li bin destê (Hizbulahê Lubnanî) 
kar dikin li ser asta cîhanî û kompanîyên di bin navin cûr bi cûre de.. lê ev bi tevahî 
jî bawer nakim wê rijîma melan li Tehranê xilas bike di demekê de ku kolana Îranê 
bercewendiyên xwe dane ber çavan bi dawîya rijêma mafyewî re.
Rêjîma Îranê ti derfet nehîştina ji sazumana navdewletî re ku bibe navçîkarek di 
navbera wî û yên ji lîstikin wî bi ewleyî û aramîyên wan  gilî dikin di herêmê de. Û ti 
derfet nehîştine ku wî ji girêneka ku ewî çêkiribû ji hinan re û ew bi xwe tê wer dibe, û 
ti bawerî jî ji raghandinin û sîyasetin xwe re li herêmê nehîştîye ku bibe “Palpişt” pişta 
xwe bide ji ber destêwerdanin pîs û wêrane di kar û barin xelkên herêmê de..
Bê terazî rêjîma Tehranê berxwe dide bi bê encam li rarûyê torebûna gel û daketina ser 
kolanan ku dibêje “ Bese “.
Nêzikî 40 salîye ji desthilatdarîyê – bi kêmanî- gelê Îranê êşê dikşîne di bin setemkarî 
li ser wî ji ber destberdana rêjîmê ji bercewendî û çonetîya jiyana wî ya li ser kenarin 
têkçûnê re ye. Tevlî xizanî û bêkarî hînbûna hişbirê belav bûye di nav xort û keçan 
de ewa ku ji nan jî bîtir belav bûye da ku bi pêwistîyên jiyanê de mojûl nebin û ji 
giringîyan bi dûr kevin da ku li rarûyê rêjîmê nebin, em dibînin rikber têne sezakirin 
bi darvekirinê bê dadwerî, lê yên keresteyên hişbirinê belav dikin di nav rêzên gen-
kan de têne parastin ji hêla ( pasewanin şoreşê û Feyleqa Qudsê ) de û naghên cîyê 
berpirsîyê!!
Rijêma Îranê gihîştîye şûnekî ku bi tenê nikanê jê derkevê.. nêziktirîn jê re û destekin 
wî di herêmê de ewjî ketine rewşa bi dûrketina gelêrî û bêhntengîya darayî piştî ben li 
istîyê Îranê hate rakşandin ji derva de û hinder teqîya bi rû de daxwaz jê destberdana 
ji desthilatdarî û guhpêdan ji hinder û cîhanê di rewşa wê de bihêle.. û dest ji alîkarîya 
milîs û komelin terêrê berde ewên li ser nan û pêwistîyên jiyana gelê Îranê dijîn.. Ma 
qey derge mane ji bo vegera rêjîma Îranê ser hişên xwe û daxwazin xelkê li kolanan 
ban dikin ( bimre dictator – berdin Sûrî û Lubnanê em dimrin ji bo Îranê… ) cîbicî 
bike?
Bê dudil bawer dikim ku desthilatdarin Tehranê daxwazin gel bidne ber çavan û xwe ji 
şert û mercin Waşuntonê re daxin bo vekirina dorpêçî û rakirina sezayan, tê wê wateya 
barkirina rijêma melan, û ev ne cîyê bûyînê ye, ji ber dîrokê daye sepandin ku dictator 
bi xwe ji ser desthilatdarîyê bar nakin dibe bête roxandin, lê desthilatdarî li Îranê naye 
roxandin û pî û baskin wî nayêne birrîn eger ne ji hindirda be ji ber gelek sedemin 
mijarder, û ji bo ev yek rû bide daxwaz ji civaka navdewletî û di serî de Emerîka dibe 
ku palpişbin ji tevgera gelêrî re û wê biparêzin ji binpêkirin û kuştinê di dema li rarûya 
amêreyên wêrankerê rijêmê bin, û gel bê palpişt nehêlin li rarûyê keresteyin mirinê 
yên ku wê ( hêzin pasewanin şoreşê û Feyleq El-Qudis ) wê bi kar bînin tevlî komelin 
veşartî di bin navê amêreyin istixbaratan de (Itilaat) ya ku serpereştîya bûyerin niximtî 
dikin li hinder û derva.. tê wateya ku ev hêz xelkê serî hildayî di ewlehîyê de nahêlin, 
wê bi şêwakî hovane û bi keresteyin binpêkirinê li rarûyê gel werin eger xelk di nav 
lepên wan de bête berdan wekî ku li xelkê Sûrî hat dema bê palpiş ma.
Di encama ber çavan de ku Emerîka ji biryara dorpêçê û sezayan venegerê li gel pişt-
gêrîya xwe ji gelê Îranî re bê dudil li hindir wê rijêm neçar bimîne û xwe radest bike 
“ yan ji guvaşin hinder re yan jî ji ya derva re “ û wê rêjîma melan kesî li kêlek xwe 
nebîne ku wî ji têkwerdanê biparêze!    

على من سيستند النظام اإليراني
عند الهاوية!

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Kîye ewê rijêma Îranê biparêze li ber 
têkwerdanê!

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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مــن بــركات الربيــع العــريب أنــه أثبــت لنــا مبــا ال يــدع أي جمــال للشــك أبن مصــر احلــكام العــرب 
واألنظمــة العربيــة ليــس أبيــدي شــعوهبا أبــداً، بــل أبيــدي كفالئهــا يف اخلــارج، لقــد كنــا نعلــم أن معظــم 
األنظمــة احلاكمــة واحلــكام العــرب مرتبطــون ابلقــوى العظمــى، وأن تلــك القــوى كان هلــا رأي بوصــول 
هــذا احلاكــم أو ذاك إىل الســلطة يف بــالده، لكننــا مل نكــن نــدرك أن الــرأي األول واألخــر يف تعيــن 
احلــكام يف بــالدان هــو أبيــدي القــوى اخلارجيــة وليــس أبيــدي الشــعوب وال القــوى الداخليــة، لقــد 
اكتشــفنا متأخريــن أن الشــعوب مثــل األطــرش يف الزّفــة كمــا يقــول املثــل الشــعيب، وأن ال حــول وال 
قــّوة هلــا، وهــي مغلوبــة علــى أمرهــا، وال تســتطيع أن ختتــار حــى خمتــار القريــة، فمــا ابلــك زعيــم الدولــة.
ال حتلمــوا بتغيــر أنظمتكــم، ال حتلمــوا بتغيــر حكامكــم، ال حتلمــوا بتغيــر سياســات بلدانكــم، ال 
حتلمــوا بتغيــر ثقافاتكــم وال حــى حتديــث أو تعديــل مناهجكــم الدراســية وال الدينيــة، أنتــم جمــرد عبيــد 
أيها العرب، حنن خنتار لكم كل شــيء، وإن حاولتم التمرد على إرادتنا فســنجعلكم تلعنون الســاعة 
الــي فكــرمت فيهــا ابلتمــرد علينــا أو بتحســن شــروط عبوديتكــم، تلــك هــي الرســالة الدوليــة للشــعوب 
العربيــة، وقــد وصلــت تلــك الرســالة القــذرة واضحــة اآلن بعــد أن انقشــع غبــار الثــورات العربيــة وذاب 
الثلــج وابن املــرج، حــى لــو ضحيتــم ابملاليــن مــن شــعوبكم، وحــى لــو تشــردمت ابملاليــن بــن الجــئ 

وانزح، وحــى لــو خســرمت ماليــن البيــوت يف أوطانكــم، فــال حتلمــوا ابلتغيــر إال بشــروطنا.
انظــروا مــاذا قــدم الســوريون يف ســبيل التغيــر مــن شــهداء وضحــااي والجئــن وانزحــن ومعاقــن ومــدن 
مدمــرة، مــاذا حققــوا؟، ال شــيء أبــداً ســوى اخليبــة واحلســرة، أنتــم أيهــا العــرب لســتم جبنــاء كمــا 
يعّركــم البعــض، بــل أنتــم رمــز للتضحيــة والشــهادة يف ســبيل حتقيــق احلريــة والكرامــة، لكــن مــع ذلــك 
لــن نســمح لكــم جبــي مثــار تضحياتكــم، هكــذا يقــول لنــا ضبــاع العــامل، وفــروا شــهداءكم وتضحياتكــم، 

فلــن حتققــوا مرادكــم.
هــل حققــت الشــعوب العربيــة أايً مــن طموحاهتــا يف بــالد الربيــع العــريب؟، ابلطبــع ال وقــد تراوحــت 
خســاراهتا بــن العــودة إىل املربــع األول كمــا يف تونــس ومصــر، أو العــودة إىل العصــر احلجــري كمــا 

يف ســوراي واليمــن وليبيــا.
يف تونــس عــاد النظــام القــدمي لكــن بشــرعية جديــدة مل تكــن متوفــرة لنظــام بــن علــي، وكأنــك اي بــو 
زيــد مــا غزيــت، لقــد عــاد النظــام القــدمي بــكل أركانــه السياســية واألمنيــة واإلعالميــة واالقتصاديــة، ال 
بــل عــاد بشــكل أكثــر شراســة وفجاجــة بدعــوى أنــه جــاء هــذه املــرة عــر صناديــق اقــرتاع حقيقيــة، 
ويف مصــر، ابت الكثــرون يرتمحــون علــى نظــام مبــارك اقتصــادايً وأمنيــاً وإعالميــاً وسياســياً، ال بــل إن 
البعــض ابت يعتــره عصــراً ذهبيــاً، وحــدث وال حــرج عــن ســوراي الــي مل يكتــف ضبــاع العــامل بتحويلهــا 
إىل قــاع صفصــف وجتريدهــا مــن أبســط بنيتهــا التحتيــة، بــل أصــروا علــى بقــاء النظــام الــذي ثر 
الســوريون لتغيــره، وقــد الحظنــا يف اآلونــة األخــرة أن الشــرق والغــرب ابات يؤكــدان علــى ضــرورة بقــاء 
النظــام والرئيــس علــى رأس الســلطة وكأهنــم يرشــون امللــح علــى جــروح ماليــن الســورين، ومبجــرد أن 
نســمع القــوى الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة تقــول إن الرئيــس الســوري ابق، فهــذه وصمــة عــار يف جبــن 
الســورين مجيعــاً مؤيديــن ومعارضــن، ألهنــا تقــول للســورين بصريــح الــكالم: حنــن مــن نقــرر بقــاء 
رئيســكم أو رحيلــه، كمــا أهنــا رســالة واضحــة للنظــام وللشــعب الســوري أبنكــم مجيعــاً جمــرد أدوات يف 

أيدينــا، حنــن مــن نعــن هــذا الرئيــس أو ذاك، وحنــن مــن يتحكــم ببقائــه أو ســقوطه.
ويف ليبيــا أيضــاً مل يكتفــوا بتحويــل ليبيــا إىل ســاحة حــرب وتصفيــة حســاابت داخليــة ودوليــة، بــل 
راحوا يعيدون كل أشــكال النظام القدمي، هل ثر الليبيون الســتبدال العقيد القذايف ابللواء حفرت؟، 

الحظــوا اآلن أن اجلنــرال الليــيب اجلديــد حيظــى بدعــم عــريب ودويل ال ختطئــه عــن.
ويف اليمــن ابت اليمنيــون يتحســرون علــى أايم الشــقاء والطغيــان اخلــوايل بعــد أن حتــول بلدهــم إىل 
ســاحة حــرب دوليــة وإقليميــة وعربيــة، ال بــل إن ضبــاع العــامل يدعمــون النظــام الــذي ثر عليــه الشــعب 
اليمــي بطــرق خمتلفــة، فلــو كان العــامل يريــد مســاعدة اليمنيــن ملــا مســح ببقــاء الرئيــس اليمــي وأركان 

نظامــه األمنيــن والعســكرين واالقتصاديــن داخــل اليمــن بعــد الثــورة.
هــذه القصــة القصــرة تلخــص لنــا الوضــع العــريب احلزيــن: »ذات يــوم اســتأجر فــالح بســيط شــقة 
ذات غرفــة واحــدة مــن إقطاعــي، وعــاش يف تلــك الغرفــة الصغــرة مــع زوجتــه وأوالده الســبعة، وكانــوا 
يعانــون معــاانة شــديدة مــن صغــر الغرفــة، وبعــد مــدة جــاءه اإلقطاعــي وقــال لــه اي فــالح: عنــدي 
عنــزاتن وديــك وقــرد ال أجــد هلــم مــكاانً، وأريــد منــك أن تســكنهم معــك يف الغرفــة، فاضطــر الفــالح 
إىل قبــول الطلــب مرغمــاً، فــزادت معــاانة العائلــة أضعافــاً مضاعفــة مــن العنزتــن والديــك والقــرد املزعــج 
الذيــن حولــوا الغرفــة إىل كارثــة، وبعــد مــدة عــاد اإلقطاعــي وأخــذ العنزتــن والقــرد والديــك، مث اتصــل 
ابلفــالح بعــد أايم ليســأله عــن حالــه: فقــال الفــالح: حالنــا عــال العــال، ممتــاز، فنحــن يف نعمــة، 
والبيــت كبــر ومريــح وال ينقصنــا مــن هــذه الدنيــا شــيء.«، هــذا مــا فعلــوه مــع الســورين واملصريــن 
والليبيــن والتونســين واليمنيــن والعراقيــن بعــد أن ثروا، لقــد ســلطوا عليهــم كل صنــوف العــذاب 

والشــقاء والقهــر والفقــر كــي حينــوا إىل أايم الطغيــان اخلــوايل.

العرب من تحت الدلف إلى تحت المزراب!

فيصل القاسم

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Arap Baharı’nın bereketi olarak, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Arap yönetici ve rejim-
lerinin akıbetinin Arap halklarının değil, dış destekçilerinin elinde olduğunu kesin bir biçim-
de görmüş olduk. Arap dünyasındaki çoğu lider ve rejimin büyük güçlerle bağının olduğunu 
ve bu güçlerin yöneticilerin iktidara gelmesinde söz sahibi bulunduğunu zaten biliyorduk. 
Fakat ülkelerimizdeki yöneticilerin göreve gelmesindeki ilk ve son söz sahibinin, halk veya 
iç dinamikler değil, dış güçler olduğunun farkında değildik. Halk ağzıyla söylendiği üzere 
halklarımızın, tüm yaşananlara Fransız kaldığını ve devlet başkanını seçmek şöyle dursun, bir 
köyün muhtarını dahi seçmekten aciz olduğunu çok geç anladık. Rejimlerini değiştirmeyi ha-
yal etmeyin, yöneticilerinizi değiştirmeyi hayal etmeyin, ülkenizin politikalarını değiştirmeyi 
hayal etmeyin, kültürünüzü değiştirmeyi hayal etmeyin, hatta eğitim müfredatlarınızı dahi 
değiştirmeyi ve yenilemeyi aklınızdan geçirmeyin. Ey Araplar, siz yalnızca birer kölesiniz. 
Biz sizin yerinize her şeyi seçeriz. Bizim irademize karşı çıkmaya kalkıştığınız takdirde ise 
sizi, ayaklanmayı ve kölelik halinizi düzeltmeyi düşündüğünüz saniyeye lanet okur hale ge-
tiririz.
Tüm dünyanın Arap halklarına gönderdiği mesaj işte budur. Bu kirli mesaj, Arap devrimlerinin 
tozu dumanı dindiği, karlar eriyerek çayırlar gün yüzüne çıktığında net bir biçimde kendisini 
göstermiştir. Halkınız milyonlarca kurban verse, milyonlarca göçmen ve mülteciniz olsa, hatta 
ve hatta vatanlarınızda milyonlarca eviniz yıkılsa bile, bizim şartlarımız haricinde bir değişimi 
hayal etmeyin. Suriyelilerin değişim yolunda verdiği şehitlere, kurbanlara, mültecilere, 
göçmenlere, yaralılara, yerle bir olmuş şehirlere bir bakın; ellerine ne geçti? Yalnızca hayal 
kırıklığı ve hüsran. Siz ey Araplar, kimilerinin sizi yerdiği gibi korkaklar topluluğu değilsiniz. 
Aksine sizler, özgürlük ve onur yolunda fedakarlık ve şehadetin timsalisiniz. Fakat yine de 
bizler, verdiğiniz kurbanların meyvesini toplamanıza müsaade etmeyeceğiz. Yeryüzünün sırt-
lanları bize işte böyle söylemektedir: Şehit ve kurban verseniz de, istediğiniz gerçekleşmey-
ecektir… Arap halkları, Arap Baharı’nın gerçekleştiği ülkelerde isteklerinin bir tanesini dahi 
elde edebildi mi? Elbette hayır. Halklar ya Tunus ve Mısır’da olduğu gibi başladığı noktaya 
geri geldi, ya da Suriye, Yemen ve Libya’da görüldüğü üzere taş devrine döndü.
Tunus’ta eski rejim, Bin Ali döneminde sahip olmadığı yeni bir meşruiyetle geri döndü. Sanki 
hiçbir şey olmamışçasına, eski rejim tüm siyaset, emniyet, medya ve ekonomi teşkilatlarıyla 
geri dönmüş durumda. Hatta bu defa, gerçek bir seçim ile başa gelmesini gerekçe göstererek, 
öncekinden daha katı ve zorba bir hale büründü. Mısır’da ise çoğu kişi, siyaset, güvenlik, 
medya ve ekonomi bakımından Mübarek rejimi dönemine rahmet okur halde. Bazıları daha 
da ileri giderek Mübarek dönemini bir “altın çağ” olarak niteliyor. Suriye’ye bakıldığında ise, 
yeryüzünün sırtlanları burayı yalnızca kurak bir araziye çevirmek ve en basit altyapıdan dahi 
mahrum etmekle yetinmemiş, Suriye halkının kendisini değiştirmek adına devrime kalktığı 
rejimin varlığını sürdürmesinde ısrar etmiştir. Son dönemde hem Batı hem de Doğu’nun, mi-
lyonlarca Suriyelinin yarasına tuz basarcasına rejimin ve rejimin liderinin görevinde kalması 
gerektiğini söylediklerine tanıklık ediyoruz. Uluslararası, bölgesel ve Arap aktörlerin Suriye 
Devlet Başkanı’nın kalıcı olduğunu söylediklerini duydukça, rejim destekçisi ve muhalifiyle 
tüm Suriyelilerin alnına çalınan kara lekeyi net bir biçimde görüyoruz. Sanki tüm dünya Suri-
yeliler açıkça şunu söylüyor: “Devlet başkanınızın kalması ya da gitmesine karar verecek olan 
biziz. Rejim ve Suriye halkı elimizde yalnızca birer vasıtadır. İstediğimiz devlet başkanını 
göreve getirir, görevde tutar ya da deviririz.”
Söz konusu mihraklar, Libya’yı da bir savaş alanı ile iç ve dış hesapların görülme sahasına 
çevirmekle yetinmemiş, eski rejimi tamamıyla geri getirmişlerdir. Libyalılar, Kaddafi’nin yer-
ine Hafter gelsin diye mi devrim yaptı? Dikkat ediniz; Libyalı yeni general, Arap alemi ve 
dünyanın geri kalanından gözden kaçması mümkün olmayan bir destek görmektedir.
Uluslararası ve bölgesel güçler ile Arap ülkelerinin savaş alanına dönen ülkelerinde yaşanan 
sefalet ve zorbalık, Yemenlileri şaşkına çevirmiş durumdadır. Yeryüzünün sırtlanları Ye-
men halkının isyan ettiği rejimi, farklı yöntemlerle desteklemektedir. Eğer dünya Yemenl-
ilere yardım etmek isteseydi, Yemen Devlet Başkanı’nın, güvenlik, askeriye ve ekonomi 
teşkilatının devrimden sonra görevinde kalmasına müsaade etmezdi.
Şu kısa hikaye, Arapların içerisinde bulunduğu hazin durumu özetlemektedir:
Günlerden bir gün, sıradan bir çiftçi, bir derebeyinden tek bir oda kiralamış ve bu odada eşi 
ve yedi çocuğuyla yaşamaya başlamış. Odanın küçüklüğü yüzünden aile oldukça fazla sıkıntı 
çekmekteymiş. Bir müddet sonra derebeyi çiftçiye gelerek şöyle demiş: “Benim koyacak yer 
bulamadığım iki keçi, bir horoz ve bir maymunum var. Onları odana koymak istiyorum.” 
Çiftçi eli mahkum bu isteği kabul etmiş. Böylece odayı panayır yerine çeviren iki keçi, horoz 
ve maymun yüzünden ailenin çektiği sıkıntı katbekat artmış. Bir süre sonra derebeyi gelerek 
iki keçi, horoz ve maymunu almış ve birkaç gün sonra çiftçiye hal hatırını sorduğunda çiftçi, 
“Halimiz aliyyülaladır. Nimetler içerisindeyiz. Evimiz geniş, rahat; dünyada istediğimiz her 
şey elimizin altında” diye cevap vermiş.
İşte Suriyelilere, Mısırlılara, Libyalılara, Tunuslulara, Yemenlilere ve Iraklılara devrime 
kalkışmalarının ardından yapılan budur. Sırtlanlar bu halklara her türlü işkenceyi, sefaleti, zul-
mü ve yoksulluğu reva görmüş, böylece onları eski diktatörlük günlerini özler hale getirmiştir.

Faysal Kasım

Araplar Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutuldu!

Suriyeli Gazeteci-Yazar (el-Cezire’de el-İtticah el-Muâkis Programının Sunucusu)إعالمي سوري - مقدم برنامج االتجاه المعاكس في قناة الجزيرة
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علمنــا التاريــخ أن الثــورات متــر مبراحــل عديــدة، وتتعــرض النتكاســات مث تنهــض ألن جذوهتــا تبقــى 
يف النفــوس، تتوارثهــا األجيــال، فــال تنطفــئ اجلــذوة إال ابلعــدل الــذي خيمــد مــا يف النفــوس مــن هليــب، 
وأحســب أن النظــام الســوري الــذي يتابــع انتصاراتــه عــر االســتقواء ابلــروس واإليرانيــن وعشــرات 
امليلشــيات الطائفية، مل يســتفد من درس الثورة، وكانت الســنوات الســبع الي دمر فيها البالد، وشــرد 
العبــاد، كافيــة كــي يســتخلص منهــا عــرة جتعلــه يعيــد النظــر يف األســباب الــي جعلــت الشــعب يثــور، 
لكــن قــادة النظــام أخذهــم االســتكبار حــن وجــدوا مــن يعينهــم علــى مواجهــة الشــعب ابلقــوة والعنــف، 
وهــم مبتهجــون مــع أهنــم دفعــوا تكلفــة ابهظــة ملــن أعاهنــم ومّكنهــم، فقــد تقاســم حلفــاُء النظــام ســوراي 
نفســها، وقســموها إىل مناطــق نفــوذ وجعلوهــا إقطاعيــات وقواعــد عســكرية، وابتــوا هــم النظــام اجلديــد 

املختبــئ وراء ســتار شــرعية واهيــة.
وكان اخلطــأ الفــادح الــذي ارتكبــه النظــام هــو رفضــه الســماع ملطالــب الشــعب، وجلوئــه الفــوري إىل 
اســتخدام القــوة املفرطــة يف مواجهــة مظاهــرات ســلمية، وإغراقــه الســاحة ابلدمــاء، واخرتاعــه حكايــة 
ومهية هي املؤامرة الكونية عليه، فهو مل يعرتف حبق الشــعب برفض التغول األمي، ألن أجهزة األمن 
هــي املســيطرة علــى كل مناحــي احليــاة وابتــت تــرى نفســها فــوق الدولــة، وكان علــى النظــام أن يــرر 
اســتخدامه للعنــف الدمــوي، فأوهــم نفســه بوجــود مؤامــرة كونيــة ضــده، واهتــم كل أصدقائــه القدامــى 
ابملشــاركة فيهــا، مــع أهنــم ذهبــوا للقــاء الرئيــس انصحــن وحماولــن إنقــاذ ســوراي، لكنهــم وقفــوا يف 
النهايــة مــع حــق الشــعب يف الدفــاع عــن نفســه، وهنضــوا لإلغاثــة، وســارعوا إىل دعــم احللــول السياســية 
الــي رفضهــا النظــام، وقــد ظهــرت املؤامــرة الكونيــة حقيقــة يف فصــول النهايــة، لكنهــا جــاءت ضــد 
الشــعب الســوري وضــد حقــه يف احلريــة والكرامــة، الســيما حــن طغــت شــعارات املتطرفــن واإلرهابيــن 
الذيــن دعمتهــم إيــران وســواها، فاختطفــوا شــعارات الثــورة وحرفــوا مســاراهتا ابجتاهــات دينيــة وطائفيــة، 
وصــارت القضيــة الســورية قضيــة مكافحــة اإلرهــاب فقــط، ومل يعــد العــامل يهتــم جبديــة مبقاومــة الظلــم 

واالســتبداد.
لقــد ظهــر مؤخــراً برانمــج وثئقــي أورويب حيمــل عنــوان »الطاغيــة املفيــد«، ومل يكــن مقنعــاً أن يكــون 
الطاغيــة مفيــداً للبشــرية، ألن الطغيــان مرفــوض شــرعاً وقانــوانً وال مــرر لقبولــه حــى لــو حتققــت معــه 

بعــض املصــاحل، كمــا قــال الفــروف مؤخــراً يف تصريــح مريــب:
)إن روسيا تدعم الدكتاتور، وهي تعرف أنه ديكتاتور(.!

وكذلــك يبــدو تراجــع الــوالايت املتحــدة حــى عــن دعمهــا النظــري حلقــوق الشــعب الســوري ابحلريــة 
لــكل أصدقائهــا،  والدميقراطيــة خمالفــاً لشــعاراهتا املبدئيــة، وكان موقفهــا األخــر يف حــوران مفاجئــاً 
حيــث منحــت روســيا تفويضــاً علنيــاً ابلقتــل والتدمــر، ومــا ســقط علــى أرض حــوران مــن القذائــف 
خــالل أايم يكفــي لتدمــر دولــة كــرى، ممــا اضطــر بعــض الفصائــل للقبــول مبــا فرضــه الــروس مــن 
شــروط، وهــي علــى مــا يبــدو أفضــل املتــاح هلــم لتجنيــب الشــعب ويــالت اســتمرار التدمــر عــر الطــران 
الــذي مل يتوقــف عــن القصــف، ورغــم كل الدمــار الــذي أحلقتــه روســيا بســوراي وشــعبها، فقــد فوضهــا 

العــامل كلــه إبجيــاد احلــل.!
واملفارقــة أن كثــراً مــن أبنــاء الشــعب الســوري ابتــوا يفضلــون الوجــود الروســي احملتــل علــى دخــول النظــام 
إىل مناطقهــم، وهــذه الظاهــرة جديــرة أبن يدرســها النظــام الــذي ابت خميفــاً لشــعبه أكثــر مــن األجنــيب، 
فاملعارضــون وهــم األكثريــة خيشــون مــن فتكــه هبــم ومــن انتقامــه، ومــن محــالت االعتقــال الــي تعــي مــواتً 
مريعــاً، وخيشــون مــن اعتــداء الشــبيحة علــى أعراضهــم وأمواهلــم فضــاًل عــن تعرضهــم لإلهانــة والتمييــز 
الطائفــي، وهــذا ســر اشــرتاط الشــعب علــى الــروس أال يدخــل جيــش النظــام، مــع القبــول بدخــول 

الشــرطة العســكرية الروســية.
واملفارقــة األخــرى أن يقبــل الشــعب )أمــام خيــارات صعبــة( بدخــول الروســي علــى أن ختــرج إيــران الــي 
حتمــل أحقــاداً اترخييــة، وكثــر مــن أبنــاء الشــعب ابتــوا يــرون روســيا أهــون الضرريــن، ألهنــا تبحــث عــن 
مواقــع قــوة وقواعــد عســكرية ومصــاحل اقتصاديــة لكنهــا ال تبشــر مبذهــب أو ديــن وال تفــرض عقائدهــا 

علــى اآلخريــن، ولــن يكــون بوســعها البقــاء األبــدي يف ســوراي.
والشــعب الســوري اليــوم يرتقــب مــا ســيحدث يف إدلــب، وخيشــون أن يقتحــم النظــام بدعــم روســي 
مدهنــم وقراهــم وأن يبيدهــا بعــد أن حشــر فيهــا جــّل خصومــه، وهــم يتوقعــون مذابــح خطــرة هتــدد حنــو 
أربعة مالين مواطن ســوري، ويبدو أن العامل ســيصمت كما صمت أمام جمازر حوران والقنيطرة وما 
ســبقهما، فثمــة اتفــاق دويل علــى إهنــاء الثــورة، مــع وعــود بتحســن األوضــاع عــر دســتور وانتخــاابت 
ســتكون حتمــاً لصــاحل النظــام املســيطر، ومثــة أمــل أبن يتجنــب العــامل جمــازر كــرى يف إدلــب عــر التــزام 
ابتفــاق أســتانة، فــإن أخفــق يف إجيــاد حــل سياســي فــإن الشــعب ســيخفي مضطــراً للتمســك جبــذوة 
ثورتــه، لكنهــا ســتبقى مضطرمــة يف النفــوس الــي ســتواجه القهــر ابلصــر، ويبقــى الســؤال: هــل ميكــن 
للنظــام أن يراجــع درس الثــورة ويفيــد منــه، وأن يتحــول مــن نظــام أمــي ديكتاتــوري إىل نظــام مــدين 
دميقراطــي؟، تبــدو اإلجابــة صعبــة أمــام نشــوة النظــام ابنتصــاره الســاحق علــى شــعبه بفضــل روســيا 
وإيــران، ولــن يعــود حنــو 13 مليــون ســوري إىل وطــن يشــبه املعتقــل مــا مل يتدفــق هــواء احلريــة والكرامــة 

اإلنســانية.

درس الثورة في سورية

د. رياض نعسان أغا

Türkçe ي و
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Tarih bize öğretmiştir ki, devrimler belirli safhalardan geçer. Önce duraklamalar yaşar sonrasında 
da yükselişe geçer. Çünkü devrimin ateşi ruhlara nüfuz eder ve nesiller bu mirası devralır. Bu harlı 
ateşi, benliklerde yer etmiş alevleri bastıran adalet duygusundan başkası söndüremez.  Zannedersem, 
Rusya, İran ve onlarca mezhepçi gurubun zorbalığıyla zaferler kazanan Suriye rejimi, devrim dersin-
den hiç mi hiç bir şey öğrenemedi. Ülkenin yıkıma uğratıldığı ve halkının yurtsuz kaldığı 7 yıl bile 
ders çıkarmasına yetecek ve bir halkı devrimci yapan sebepleri gözden geçirmeye itecek yeterlilikte 
idi. Ancak rejimin yöneticileri, halka karşı zorbalık ve şiddet kullanırken karşılarında yine kendileri-
ni tayin eden halkı gördüklerinde kibre kapıldı. Şimdi sevinçli olmakla birlikte, kendilerine yardım 
eden ve onları destekleyenlere karşı yüksek bir bedel ödediler. Rejimin müttefikleri ülkeyi paylaştı, 
nüfuz bölgelerine göre bölüp, derebeylikleri ve askeri üsler inşa etti. Çaresizce meşruiyet perdesinin 
arkasında gizli yeni bir rejime dönüştüler. 
Rejimin yaptığı en büyük hata, halkın taleplerine kulak tıkaması ve fevri bir şekilde barışçıl göster-
ilere karşı aşırı güç kullanarak meydanları kana boğmasıydı. Rejimin öne sürdüğü nedenler ise 
düzmece bir hikâye ve aleyhine dönen küresel bir komploydu. Ne halkının hukukunu ne de güvenlik 
güçlerinin sınırı aştığını kabul etti. Çünkü emniyet teşkilatı tüm birimleriyle gündelik hayatın her al-
anını kuşatmış, bizatihi kendisini devletin üzerinde bir güç olarak görüyordu. Rejimin üzerine düşen 
ise halka karşı kullanılan kan dökücü şiddetin gerekçelendirilmesiydi. Rejim kendisini, aleyhine 
oynanan küresel bir komplonun var olduğu iddiasıyla kandırdı ve tüm kadim dost ülkeleri buna ortak 
olmakla suçladı. Buna rağmen onlar, Suriye’nin kurtuluşu için çabalayan liderlerle görüşmelerde 
bulundu ve en sonunda halkın hukuku ve nefsini müdafaasındaki haklılığının yanında durdu. Yardım 
seferberliği başlatılıp, rejimin reddetmesine karşın siyasi çözüm için çaba harcadılar. Bu sefer de Su-
riye halkının onur ve özgürlük hakkının karşısında yer alan gerçek bir komplo baş gösterdi. Özellikle 
İran ve benzerlerinin desteklediği aşırıcı teröristlerin sloganları ortalığı kapladı. Devrimin şiarlarını 
yok edip, yürüyüşünü dini ve mezhebi bir yöne kaydırdılar. Böylece Suriye davasının, terörle mü-
cadele sorununa dönüşmesinin ardından tüm dünya, rejimin zulmüne ve istibdadına karşı verilen 
mücadeleye önem vermez oldu.  
Son günlerde “Faydalı Zalim” adını taşıyan Avrupa yapımı bir belgesel film gösterime girdi. Halbuki 
zorbaların insanlığa faydasının dokunduğu fikri hiç de ikna edici değildi. Çünkü zulüm, şeri olarak 
ve hukuken reddedilmiştir, bazı çıkarları bünyesinde barındırsa da kabul edilmesini sağlayacak her-
hangi bir gerekçe olamaz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dediği gibi: “Rusya eğer bir 
diktatörü destekliyorsa, onun diktatör olduğunun farkındadır”
Aynı şekilde ABD de baştaki tutumunun aksine Suriye halkının demokrasi ve özgürlük haklarını 
destekleme görüşüne dönmektedir. Horan meselesinde takındığı tavır, siyasi ortakları açısından 
dahi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Rusya bu bölgede aleni bir şekilde katliam ve yıkımı getirmiş, büyük 
bir devleti yıkıma uğratacak füzeler, Horan topraklarına günler içerisinde düşmüştü. Bazı gruplar 
Rusya’nın dayattığı şartları kabul etmek durumunda kalmıştı. Ki bu şartlar, hiçbir şekilde bombala-
maktan geri durmayan uçakların getirdiği yıkım belasından halkı kurtarabilmek için en iyi fırsat gibi 
gözüküyordu. Halbuki, Rusya’nın Suriye toprakları ve halkı üzerindeki olağanca yıkımına rağmen 
tüm dünya ülkeleri Suriye krizine çözüm bulması için onu yetkilendirmişti. 
Suriye içerisindeki paradoks da şu ki; halkın çoğunluğu rejim kuvvetlerine karşın işgalci Rus güçler-
inin varlığını tercih etmektedir. Yabancılardan çok halkından korkan rejim, bu önemli yönelim üze-
rinde durmaktadır. Muhaliflerin çoğunluğu da rejimin öfke ve intikamından, korkunç şekilde ölüm-
lerle sonuçlanan tutuklama girişimlerinden, şebbihaların topraklarına, mallarına ve ırzlarına yönelik 
saldırılarının yanı sıra mezhebi ayrımcılıklarından korkmaktadır. Bu nedenle halk, rejim askerlerinin 
kurtarılmış topraklarına girmemesi şartıyla Rus askeri polisinin varlığını kabul etmektedir. 
Bir diğer paradoks ise (halkın önündeki zorlu seçenekler bağlamında) tarihsel kin güden İran’ın Suri-
ye topraklarından çıkması için Rusya’nın varlığını kabul etmesidir. Halk, Rusya’yı iki zararlı arasın-
da ehveni şer olarak görmektedir. Rusya güç noktaları oluşturup, askeri üsler kurmakta ve ekonomik 
çıkar gözetmektedir ancak ne din ne mezhep ne kendi inançlarını diğerlerine empoze etmektedir. Öte 
yandan Rusya’nın varlığının Suriye topraklarında sonsuza dek sürmeyeceği de bir gerçektir. 
Suriye halkı bugünlerde İdlib’i bekleyen tehlikeye doğru adım adım ilerliyor. Rusya desteğindeki 
rejim askerlerinin şehirlerine, kasabalarına baskınlar düzenlemesinden ve kendisine saldıran mu-
halifleri fırsatını bulduğunda yok etmesinden, kıyımdan geçirmesinden korkuyor. Bu yönde gelişm-
elerin yaşanması halinde rejimin elinden gelebilecek ve 4 milyon Suriyeliyi tehdit eden tehlikeli 
katliamları bekliyorlar. Uluslararası arena, Horan ve Kunaytra katliamları ve öncekilerinde olduğu 
gibi bu katliamlarda da sessizliği tercih edecek gibi görünüyor. Seçimler ve yeni anayasanın hazır-
lanması yoluyla ülkedeki durumların iyileştirilmesi vaatlerinin gölgesinde, Suriye devriminin sona 
erdirilmesi için var olan uluslararası ittifak, şüphesiz kuşatılmış bulunan rejimin lehine olacaktır. 
Dünya, Astana ittifakına uyulması halinde ise İdlib’de büyük katliamların yaşanmasına engel ol-
unacağı yönünde umut taşıyor. Öte yandan sorunun ortadan kaldırılması noktasında siyasi çözüm 
bulunamaması halinde ise Suriye halkı devrim ateşini yeniden harlama hakkını mecburi olarak saklı 
tutacak, ancak kahrı sabırla göğüsleyen ruhlarda tutuşur halde bekleyecektir.  
Geriye tek bir soru kalıyor: Rejim devrim dersini gözden geçirip ondan faydalanabilir mi? Diktatöry-
al polis rejimini, sivil ve demokratik bir devlete dönüştürebilir mi?  Bu sorulara verilecek zor cev-
aplar, Rusya ve İran’ın yardımlarıyla halkına karşı kazandığı ezici zaferlerin sarhoşluğu içerisinde 
olan rejimin önünde durmaktadır. Bu sorular cevaplanmadıkça, insani, onurlu ve özgür bir atmosfer 
hakim kılınmadıkça 13 milyon Suriyeli, esir edilmiş vatan topraklarına dönemeyecektir. 

Dr. Riyad Nasan Ağa

Suriye’de Devrim Dersi

 Suriyeli Yazar ve Eski Bakanكاتب سوري ووزير سابق
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توجهــت كل األنظــار عــى القمــة الثالثيــة يف طهــران مــن أجــل مصــر إدلــب، وصــدرت 
ــن  ــان وبوت ــة( ألردوغ ــات )صعب ــد مفاوض ــادة، بع ــن 12 م ــف م ــان مؤل ــات ببي املخرج
وروحــاين، وكان مــن املثــر لالهتــام أيًضــا بــث القمــة مبــارشة أمــام الصحافة، وقــد عرض 
القــادة الثالثــة وجهــات نظرهــم املختلفــة حــول ســوريا، واســتخدموا تعابــر متوافقــة مــع 
رؤيتهــم للموقــف، كــا تــمًّ التأكيــد عــى اســتمرارية   معادلــة أســتانا و)التنســيق الثالثــي(.

جــاء يف البيــان اخلتامــي التأكيــد عــى وحــدة األرايض الســورية، والتعــاون يف القضــاء متامــًا 
عــى اجلاعــات االرهابيــة مثــل داعــش وجبهــة النــرة والقاعــدة، وايقــاف إطــالق النــار 
بــن مجاعــات املعارضــة امللتحقــة بجنــود النظــام مــع اجلاعــات اإلرهابيــة، والرتكيــز عــى 
العمليــة السياســية، وتشــكيل اللجنــة الدســتورية، والعــودة للمســاعدات اإلنســانية، وعقــد 

مؤمتــر دويل بشــأن الالجئــن والنازحــن. 
ال نســتطيع أن نقــول بــأن القمــة أســفرت عــن شــكل هنائــي يقــود إىل حــل أزمــة إدلــب، 
ــًا إىل  ــا واســع النطــاق - كان ســيؤدي حت ــا القــول: تــمًّ ايقــاف هجوًم ومــع ذلــك، يمكنن

ــايل. ــت احل ــة - يف الوق ــة مدني كارث
ــة  ــة فرص ــو إتاح ــلحة، ه ــرك األس ــوة إىل ت ــار، والدع ــالق الن ــف إط ــح أن وق ــن الواض م
ــه كان إلرصار أردوغــان دورًا  ــزاع يف إدلــب، وممــا ال شــك في ــدون ن ــة إلجيــاد حــل ب زمني
ــدة  ــح م ــاين بمن ــن وروح ــاع بوت ــن إقن ــن م ــث متك ــة حي ــذه النتيج ــل إىل ه ــاالً للتوص فع

ــب. ــراع يف إدل ــدم ال ــة لع زمني
ــية -  ــوات الروس ــع الق ــو من ــران   ه ــب إىل طه ــن ذه ــان ح ــة أردوغ ــم أن غاي ــا نعل وكن
ــث  ــا، حي ــي يريده ــة الت ــى النتيج ــل ع ــد حص ــعة، وق ــة واس ــام بعملي ــن القي ــدية م األس
دعــا بوتــن يف املؤمتــر الصحفــي املشــرتك بنــاء عــى اقــرتاح أردوغــان تــرك مجيــع األطــراف 
ــار  ــف اهني ــدة، وأوق ــوء جدي ــة جل ــانية، وحرك ــة إنس ــول كارث ــع حص ــذا من ــالح، وه الس

ــة.  ــش( الراديكالي ــة إىل )هت ــة املعتدل ــرتاب املعارض ــن اق ــع م ــا من ــتانا، ك ــة أس عملي
ــر  ــاين )لنج ــالة روح ــق رس ــن وف ــن اإلرهابي ــة ع ــة املعتدل ــل املعارض ــق فص ــد حتق  لق
الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــى اخلــروج مــن رشق الفــرات( أجنــدة أردوغــان، ولكــن 
ــًا إلهنــاء مهمتهــا التــي  ــًا إضافي ــا كســبت وقت ــة، ويبــدو أن تركي ــة، ليســت هنائي هــذه اهلدن
أخذهتــا عــى عاتقهــا يف القمــم الســابقة، حيــث حتملــت مســؤولية تأمــن احلايــة للمعارضــة 

ــارش مــع قــوات روســيا واألســد. ــة يف مناطــق التــاس املب املعتدل
لــن يكــون مــن الســهل محايــة )ايقــاف إطــالق النــار( التــي توافــق عليهــا يف طهــران، وجيب 
ــادة 3 أو 4، بحيــث ال  ــه إىل امل ــة تثبيــت هــذا املخــرج الــذي أراد أردوغــان إضافت يف البداي

يتأثــر الخرتاقــات مــن جهــة ذات إشــكالية مل يتوافــق عليهــا.
ــدوره،  ــذا ب ــة، وه ــات املتطرف ــتفزازات اجلاع ــن اس ــار م ــالق الن ــف إط ــة وق ــب محاي جي
يشــر إىل رضورة إبعــاد )هتــش( واجلاعــات املتطرفــة األخــرى، عــى األقــل، مــن املناطــق 
ــد أن  ــد اآلن بع ــا اجلدي ــا إىل هدفه ــتصل تركي ــف س ــو:  كي ــم ه ــؤال احلاس ــة، والس احلرج
أمنــت التمييــز بــن )هتــش( واجلاعــات املعتدلــة املشــرتكة يف الــراع؟، هــل ســتقدر عــى 
إقنــاع اجلاعــات الراديكاليــة باإلنســحاب مــن خــالل اطالعهــا عــى العمليــة املوســعة التــي 
ســتقوم هبــا قــوات روســيا - األســد؟، أم أنــه ســيكون هنــاك حتــًا عمــل مشــرتك يف بعــض 
النقــاط املحــددة؟، وكيــف يمكــن منــع اخــرتاق قــوات األســد - روســيا مــن التملــص مــن 
اهلنــة حتــت ذريعــة مــا ؟،  ســنرى اإلجابــة عــى هــذه األســئلة يف األيــام واألســابيع املقبلــة.

ــل  ــب أن تدخ ــن املناس ــيكون م ــا، وس ــم أيًض ــية( مه ــة السياس ــى )العملي ــة ع ــز القم تركي
ــة السياســية مــن خــالل لقــاء كل مــن واشــنطن  أنقــرة يف مهمــة دبلوماســية تــرع العملي
ــد  ــاص اجلدي ــدة اخل ــات املتح ــل الوالي ــري( ممث ــس جيف ــة، و)جيم ــم األوروبي والعواص
ــات املتحــدة ال تعــارض فقــط اســتخدام  ــأن الوالي ــح )جيفــري( ب يف ســوريا، وكان تري
األســلحة الكياويــة يف إدلــب بــل أيضــًا اهلجــات األخــرى وهــو مقاربــة جديــدة، ويمكــن 
ــع  ــارب م ــالل التق ــن خ ــارع م ــوريا أن تتس ــتقبل س ــل مس ــن أج ــية م ــة الدبلوماس للعملي

ــاد األورويب. االحت
ــم  ــب تقدي ــف وطل ــا حلي ــر بكوهن ــا والتذك ــن تركي ــة م ــالم األوروبي ــائل اإلع ــف وس وق
الدعــم ألنقــرة هــو تطــور إجيــايب، قــد يكــون االســتنفار املشــرتك لعقــد مؤمتــر دويل حــول 
قضيــة الالجئــن الســورين هــو خطــوة ملموســة، لقــد أتاحــت قمــة طهــران، توفــر فرصــة 
ــن  ــة م ــق هدن ــن حتقي ــرة( - م ــوريا الصغ ــان )س ــر أردوغ ــب تعب ــب - حس ــدة إلدل جدي

خــالل العمليــة السياســية يف هــذه املرحلــة. 

نتائج قمة طهران

İdlib’in kaderi için bütün gözler Tahran’daki üçlü zirveye çevrilmişti. Erdoğan, 
Putin ve Ruhani’nin “zorlu” müzakerelerinden sonra 12 maddelik bir sonuç 
bildirgesi yayımlandı. Zirvenin basına açık yapılması da hayli ilginçti. Üç 
lider Suriye hakkındaki farklı görüşlerini birbirlerinin pozisyonlarını dolaylı 
şekilde değerlendiren cümlelerle açıkladılar. Bildiride ise Astana formatının 
“başarısına” ve “üçlü eşgüdümün” devamına vurgu yapıldı.
Metinde, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, DEAŞ, Nusra Cephesi 
ve El Kaide gibi terörist grupların tamamen ortadan kaldırılmasında 
işbirliği, terörist gruplarla ateşkes rejimine katılmış silahlı muhalif grupların 
ayrıştırılması, siyasi sürece vurgu, Anayasa Komitesi’nin kurulması, insani 
yardım, sığınmacıların geri dönüşü, mülteciler ve ülke içinde yerlerinden 
edilmiş kişiler hakkında uluslararası konferans düzenlenmesi konuları öne 
çıktı.
Zirvede İdlib krizini çözecek nihai bir formüle ulaşıldığını söyleyemeyiz. 
Ancak sivil felaketle sonuçlanacak geniş bir saldırının şimdilik durdurulduğu 
yorumunda bulunabiliriz.
Ateşkesin, silahların bırakılması çağrısının İdlib’de çatışma olmadan çözüm 
bulma sürecine zaman tanıdığı ortada. Bu sonucun alınmasında kuşkusuz 
Erdoğan’ın ısrarı etkili oldu. Putin ve Ruhani’yi İdlib’de çatışmasızlığa süre 
tanımaya ikna etti.
Biliyoruz ki, Erdoğan’ın Tahran’a giderken amacı Rus-Esed güçlerinin 
kapsamlı bir operasyon yapmasını engellemekti. İstediği sonucu elde etti.
Ortak basın toplantısında Putin, Erdoğan’ın önerisiyle bütün tarafları 
silah bırakmaya çağırdıklarını açıkladı. Böylece insani felaket, yeni mülteci 
akını, Astana sürecinin çökmesi ve ılımlı muhaliflerin radikalleşerek HTŞ’ye 
yaklaşması önlendi.
Muhalif grupların “teröristlerden” ayrıştırılması sağlandı.
Yine Ruhani’nin “ABD’yi Fırat’ın doğusundan çıkmaya zorlayalım” mesajının 
Erdoğan’ın gündemine uygun olduğu da aşikâr. Ancak bu ateşkes nihai değil. 
Anlaşılan, Türkiye, daha önceki zirvelerde üstlendiği misyonu tamamlamak 
için yeni bir süre kazandı. Türkiye, Rus-Esedgüçlerine saldırıların yapıldığı 
kritik bölgelerin ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçmesinisağlamak gibi bir 
rolü üstlendi.
Tahran’da ilan edilen “ateşkesi” koruyabilmek kolay olmayacak. Öncelikle 
Erdoğan’ın bildirinin 3 ya da 4. maddesine eklenmesini istediği “ateşkesin” 
kaynağı tartışmalı saldırılarla bozulmaması lazım.
Ateşkesin, rejimin manipülasyonlarından ve radikal grupların 
provokasyonlarından korunması gerekli. Bu da HTŞ ve diğer radikal 
grupların, en azından, kritik bölgelerden çıkarılması gibi bir zorunluluğa 
işaret ediyor.
Kritik soru şudur: Şimdiye kadar çatışmadan HTŞ’den ayrılmalar olmasını 
temin eden Türkiye, yeni hedefine nasıl ulaşacak?
Rus- İran- Esed güçlerinin kapsamlı operasyon kararlılığını radikal gruplara 
gösterip çekilmeye ikna edebilecek mi? Yoksa bir şekilde ortak nokta 
operasyonlar mı yapılması gerekecek? Ve Rus -Esed güçlerinin ateşkesi 
çeşitli bahanelerle bozması nasıl önlenebilir? Bu soruların cevabını 
önümüzdeki günlerde, haftalarda göreceğiz.
Zirve’nin “siyasi sürece” vurgusu da önemli. Ankara’nın hem Washington 
ve hem Avrupa başkentleri ile görüşerek siyasi süreci hızlandıracak bir 
diplomasi atağına girmesi yerinde olur. ABD’nin yeni Suriye özel temsilcisi 
James Jeffrey buna uygun bir isim. Jeffrey’in, ABD’nin İdlib’de sadece 
kimyasal silah kullanımına değil diğer saldırılara da karşı olduğunu 
açıklaması yeni bir yaklaşım. Yine AB ile sağlanan yakınlaşma üzerinden 
Suriye’nin geleceğine dair diplomatik süreç hız kazanabilir.
Avrupa medyasının bu konuda Türkiye’nin “müttefikliğini” ve Ankara’ya 
“destek verilmesi” gerektiğini hatırlaması olumlu bir gelişme. Suriyeli 
mülteciler üzerine uluslararası konferans toplanması konusundaki ortak 
seferberlik somut bir adım olabilir. Tahran Zirvesi, Erdoğan’ın tabiriyle 
“küçük bir Suriye” olan İdlib’de ateşkes sağlayarak siyasi süreç için yeni bir 
fırsat üretti.

Tahran Zirvesi’nin Sonuçları

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanettin DURANبرهان الدين دوران
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ــام، إىل  ــة الســورية، وهــي تدخــل عامهــا الثامــن هــذه األي ــا يف موقــف نتقبــل انحســار القضي أصبحن
حــدود إدلــب، لــذا بــات حديــث اجلميــع اليــوم: 

ماذا سيحدث إلدلب، عوًضا عن ماذا سيحدث لسوريا؟
إذا تــم حــل مشــكلة إدلــب كــا تريــد ترويــكا النظــام وروســيا وإيــران، فلــن تكــون هنــاك مشــاكل، 
ولكــن هــذا احلــل الــذي تراهــا هــذه العربــة- )ترويــكا مصطلــح رويس( يــدل عــى عربــة جترهــا ثالثــة 
ــن  ــز ب ــوف، دون متي ــات األل ــل مئ ــوى قت ــد س ــن يوع ــوي، ول ــف اجل ــى القص ــيعتمد ع ــول- س خي
ــكان  ــن م ــث ع ــة والبح ــرك املدين ــن إىل ت ــون قاط ــام 3.5 ملي ــة وإرغ ــر املدين ــدين، وتدم ــايب وم إره
يلجــأ إليــه، إذا حــدث هــذا، ســيتم حــل املشــكلة بالنســبة هلــم، لكنــه ســيكون حــاًل تــمًّ إنجــازه مــن 
ــن  ــن املفقودي ــن م ــاة، واملالي ــة وف ــون حال ــف وراءه ملي ــة، وخّل ــادة مجاعي ــزرة إب ــكاب جم ــالل إرت خ

واجلرحــى، وأكثــر مــن نصــف ســكان البــالد حتــول إىل الجئــن.
هــذا احلــل الــذي ســينتج مشــاكل كبــرة يف بقيــة دول العــامل، وخاصــة يف تركيــا وأوروبــا قبــل أي مكان 
آخــر، وتركيــا هــي الدولــة الوحيــدة يف العــامل وبصــوت عــال تنــدد هبــذا احلــل وتقــول بــأن هــذا احلــل 
املبنــي عــى ارتــكاب النظــام للمجــازر بمســاعدة إيــران وروســيا للتخلــص مــن معارضيهــا لــن يعــود 
بالنفــع ال للنظــام وال للرتويــكا. يف الواقــع، ال أحــد يف أوروبــا مل يــدرك خطــورة هــذه املســألة، ففــي كل 
مناســبة تقــوم أوروبــا بــا يوصــف بأنــه دعــم تركيــا يف هــذا الصــدد، عــالوة عــى ذلــك مل تكــن مفاجئــة 
مؤخــرًا يف تقديــم الدعــم، وليــس مــن املســتغرب، لوجــود مصالــح أوروبــا يف ذلــك، وهــم يعرفــون 
جيــدًا تبعــات املجــزرة اجلديــدة بدعــم مــن روســيا وإيــران يف إدلــب التــي ســوف ختلــق موجــة جديــدة 

مــن اللجــوء ســتعاين منهــا تركيــا.
كــا أن األوروبيــن يــرون جيــدًا هــذه املوجــة اجلديــدة ســيتحول االحتــاد األورويب مبــارشة إىل مشــكلة 
البقــاء، وإال لســوء احلــظ، فــإن املخــاوف مــن املجــازر يف إدلــب ليســت إنســانية، ولكــن خمافــة الــرر 
الــذي ســيحلق هبــم، يف الواقــع، قبــل ذلــك، مل تكــن قضيــة مبــادئ موقفهــم ضــد مــا حصــل مــن قتــل 
مليــون إنســان وهتجــر أكثــر مــن عــرة مليــون إنســان بقــدر مــا هــو اخلــوف مــن هتديــد مصاحلهــم.

لــن يكــون االعتــاد عــى هــذا الدعــم األوريب، املســتند ملصاحلــه الشــخصية، اعتــادًا ســليًا مئــة باملئــة، 
ــه تطبيقهــا لوقــف العمليــة، أو  ــة التــي يمكن حيــث ال يملــك االحتــاد األوريب بيــده اآلن االدارة الفعال
تفتقــر إىل املبــادرة القويــة القــادرة عــى اســتخدام أدواتــه احلاليــة، وتكتفــي مشــاهدة مــا جيــري متأملــة 
حتقيــق تركيــا األطروحــات التــي تعرضهــا. كان املتوقــع أن تكــون قمــة طهــران هــي القمــة التي ســتحل 
قضيــة إدلــب التــي وضعــت عــى الطاولــة، ولكنهــا أظهــرت عــدم رغبــة إيــران وروســيا مــن التنــازل 
عــن شــر واحــد إليــران وأهنــم قــرروا عــدم املســاس بشــر واحــد مــن املكاســب التــي حققوهــا، مل 
ــع  ــتوعبة جلمي ــة ومس ــون مظل ــي تك ــط الت ــوريا، واخلط ــتقبل س ــة، وال مس ــاة املدني ــم احلي ــن هيمه يك
الســورين، وكانــوا بعيــدًا جــدًا عــن السياســية اإلنســانية بــل كانــوا غــر مهتمــن بتأثــر رشيكهــم تركيــا 
جــراء العمليــات التــي يقومــان هبــا.  عندمــا تنتهــي إدلــب، ربــا حتــل املشــكلة الســورية بالنســبة هلــم، 
ولكــن يبــدو أن تواجــد الواليــات املتحــدة االمريكيــة ال تزعجهــم مقــدار انزعاجهــم مــن وجــود تركيــا 
ــو  ــوريا، وه ــقاق يف س ــز الش ــو لتعزي ــوريا ه ــي يف س ــود األمريك ــع أن الوج ــن، م ــس وعفري يف جرابل
تقــدم خطــوة خطــوة مــن منظمــة )PYD-YPG( اإلرهابيــة إىل تكويــن دويلــة رغــم أنــه مــن مبــادئ 

اإلتفــاق يف أســتانا هــو محايــة وحــدة األرايض الســورية ومغــادرة األجانــب هــذه األرايض.  
ــه بحجــة الكفــاح  ــة أســتانا. ألن الوجــود األمريكــي يف ســوريا وأنشــطتها يتعــارض مــع طبيعــة عملي
ــم  ــرار احلك ــل إق ــن أج ــوريا م ــك س ــى تفكي ــوم ع ــا تق ــرتاتيجية برمته ــإن االس ــاب، ف ــد اإلره ض
واحلكــم. تعريــف )العنــارص األجنبيــة( التــي حددهتــا أســتانا مل تكــن فقــط تشــر إىل اإلرهابيــن، كانــت 
تشــر إىل مجيــع العنــارص غــر الســورية املتواجــدة يف ســوريا بــا فيهــم تركيــا وروســيا وإيــران، وكان 
نقطــة الوفــاق يف هــذه املرحلــة هــي قبــول أن ســورية فقــط هــي للســورين، وأن قــرار ســورية يكــون 
بيــد الســورين وحدهــم فقــط، يف حــن نــرى اخلطــاب اإليــراين والــرويس يشــر إىل فــرض أمــر واقــع 
بأهنــم هــم عنــارص أساســيون فيــه، وهــذا ســببه الثقــة املكتســبة مــن املكاســب التــي حصلــوا عليهــا يف 
ســورية.  وهــذه الثقــة بالنفــس جتعلهــم ال يراعــون حســاب اخلســائر يف األرواح الريئــة يف إدلــب عندما 
هيامجوهنــا بالتعــاون مــع النظــام، وال شــك هــذه الثقــة نابعــة مــن إحــكام القبضــة عــى الغوطــة التــي 
ــرتاث  ــتانة دون االك ــات اإلس ــد يف اتفاق ــض التصعي ــق خف ــي مناط ــب ه ــل إدل ــًا مث ــي أيض ــت ه كان
بقتــل آالف املدنيــن وتدمــر املدينــة.  هــذا املوقــف يظهــر بــأن أســتانا كانــت بالنســبة إليــران وروســيا 
عبــارة عــن منصــة لكســب الوقــت، وأهنــم قبــل القــدوم إىل طهــران واجللــوس عــى الطاولــة كانــوا قــد 
ــة جعــل قمــة طهــران مفتوحــة  بــدأوا اهلجــوم وجعلــه ورقــة بيدهــم.  كان مناقًضــا لألعــراف الدولي
للصحافــة ولكنــه كان أمــرًا واقعــًا إليــران الدولــة املضيفــة، ولكنــه مــن ناحيــة أخــرى مكــن اجلميــع 

مــن االطــالع عــى هــذه املســألة بشــكل كبــر مــن الشــفافية.
هنــاك العديــد مــن األمثلــة التــي تظهــر صــدق وجديــة وحساســية أردوغــان، يف النقاشــات املفتوحــة، 
ــا  ــه وحساســيته جتــاه القضاي وحــدث ذات الــيء يف هــذه القمــة، حيــث اظهــرت هــذه القمــة جديت
ــذه  ــأن ه ــان، ب ــس أردوغ ــح الرئي ــد أوض ــاته.  لق ــه، ونقاش ــلوبه ومداخالت ــق أس ــانية، ومنط اإلنس
اللوحــة القامتــة التــي تظهــر املرحلــة كأمــر واقــع وأهنــا حتولــت إىل لعبــة سياســية ليســت هنايــة العمــل، 

فقــد أعلــن بعــد عودتــه مــن القمــة بالفعــل: 
ــون يف  ــن أن نك ــن ال يمك ــاء، ونح ــل األبري ــرات اآلالف يف قت ــح ع ــامح ملصال ــام التس إذا كان النظ
احلضــور كريــك يف مثــل هــذه اللعبــة. )لــن نقــف مكتــويف األيــدي وال رشكاء يف لعبــة تغــض الطــرف 

مــن أجــل مصالــح النظــام عــن قتــل آالف األبريــاء(.

ا
ً
في سوريا، إما أن تكون جزًءا من اللعبة أو تكون متفرج

Suriye’deki krizin 8. yılına girmiş olduğumuz bugünlerde bütün meselenin varıp İdlib 
sınırlarına dayanmış olduğunun kabul edildiği bir durumdayız.

Artık Suriye’nin ne olacağı değil, idlib’in ne olacağını konuşuyor herkes.
Rusya, İran ve Rejim troykası için İdlib sorunu da kendi istedikleri gibi halledildiği takdirde 
ortada bir mesele kalmamış olacak. Tabi İdlib’de bu troykanın öngördüğü çözüm İdlib’e 
sivil-terörist ayırt etmeden gerçekleşecek bir hava saldırısıyla onbinlerce insanın ölümü, 
şehrin harap edilmesi ve 3,5 milyon şehir ahalisinin şehri terk edip mülteci olarak 
kaçabilecekleri yere kaçmalarından başka bir sonuç vaat etmiyor.
Bu gerçekleştiğinde onlar açısından sorun çözülmüş olacak ama neticesi bir soykırım 
olacak bir çözüm bu. Arkasında 1 milyon insanın üstünde ölüm, milyonlarca yaralı ve 
kayıp, ülke halkının yarısından fazlası mülteci olmuş bir çözüm.
Bu çözüm herşeyden önce başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın geri kalanına 
büyük sorunlar üretiyor. Kendi muhalifinden kurtulmak adına rejimin İran ve Rusya 
yardımıyla girişmeyi düşündüğü bu katliamların ne kendisi için ne de genel olarak bu 
Troyka’nın kendisi için ne de hiç kimse için bir çözüm olmayacağını yüksek sesle haykıran 
tek ülke Türkiye. Aslında bu konuda işin ciddiyetini fark etmiş bir Avrupa yok değil ki, her 
vesileyle bu konuda Türkiye’ye destek açıklamaları yapıyor. Bu üstelik, son zamanlarda 
Avrupa’dan yana Türkiye’ye dair duymayı unutmuş olduğumuz şaşırtıcı güçte bir 
destek. Şaşılacak bir destek değil ama. Doğrusu, idlib’de İran ve Rusya’nın desteğiyle 
tekrarlanacak yeni bir katliamın Türkiye’ye taşıması muhtemel yeni göç dalgasının 
Türkiye’yi fazlasıyla aşacağını onlar çok iyi biliyor.
Böylesi bir yeni dalganın doğrudan AB’nin beka sorununa dönüşeceğini de çok iyi 
görüyor Avrupalılar. Yoksa, ne yazık ki, İdlib’de yaşanacak katliamlara dair kaygıları 
insani değil tamamen kendilerine vereceği bu zarar. Nitekim, bundan önce de bir milyon 
insanın ölümü ve on milyonun üstünde insanın tehcirine yol açan gelişmelere karşı da 
duruşları ilkesel değil, tamamen kendilerine değen tarafıyla oldu.
Sürecin AB’ye bu şekilde değecek olması karşısında Türkiye’nin duruşuna gösterilen 
destek, yine de, çok bel bağlanabilecek bir destek değil. AB’nin elinde şu anda süreci 
durdurmak için başvurabileceği etkili bir enstrüman yok veya var olan enstrümanlarını 
kullanabileceği güçlü bir inisiyatiften yoksun. Olan biteni kaygıyla ve Türkiye’nin tezlerinin 
kazanmasını dileyerek seyretmekle yetiniyor. Tahran Zirvesi, masaya yatırılan İdlib 
konusunun çözüme kavuşturulması beklenen bir zirveydi. Ancak orada şimdilik ortaya 
çıkan sonuç İran ve Rusya’nın sahada elde etmiş oldukları kazanımlardan bir milim taviz 
vermemeyi öncelediklerini, ne sivil hayatını, ne Suriye’de gelecekte kurulacak ve bütün 
Suriyelileri kuşatacak bir düzeni hiç umursamadıklarını gösterdi. Ortaya koydukları 
diplomasi insani siyasetten fersah fersah uzak, üstelik bu süreçte birlikte oldukları 
Türkiye’nin kendi operasyonlarından nasıl etkileneceği hususunu bile önemsemediklerini 
gösteriyor. İdlib halledildiğinde onlar için belki Suriye sorunu halledilmiş olacak. Ama 
ABD’nin oradaki varlığının kendilerini Türkiye’nin Cerablus ve Afrin’deki varlığından daha 
fazla rahatsız ettiği de yok. Halbuki ABD’nin Suriye’deki varlığı, terör örgütü PYD-YPG’den 
silahlı-organize bir devletçik oluşturmaya doğru adım adım ilerleyen, en iyi ihtimalle 
Suriye’yi bölücü bir varlık. Oysa Suriye’nin bölünmez bütünlüğü ilkesi, yabancı unsurların 
Suriye topraklarını terk etmesi ilkesiyle birlikte Astana sürecinde üzerinde uzlaşılan bir 
husustu.
ABD’nin Suriye’deki varlığı, faaliyetleri, Astana sürecinin özüne aykırı. Çünkü bütün 
stratejisini terörle mücadele bahanesiyle, neticede teröre iktidar ve devlet bahşetmek 
üzere, Suriye’nin parçalanması üzerine kurmuş durumda. Astana’nın Suriye için 
tanımladığı ve nihayetinde Suriye’den çekilmesini öngördüğü “yabancı unsurlar” 
kapsamında sadece teröristler yoktu. Rusya, İran ve Türkiye de dahil, Suriyelilerin 
dışındaki herkes vardı. Sürecin en değerli ve önemli kabulü, aslında Suriyelilerin sadece 
Suriyelilere ait olduğu ve Suriye’nin geleceğine sadece Suriyelilerin karar vereceğiydi. 
Oysa Tahran’da Rusya ve İran’ın kullandığı dilde sanki kendi varlıklarını tek asli unsur 
olarak yeniden tanımlayan bir emrivaki var. Bu da Suriye’de elde etmiş olduklarını 
düşündükleri bir avantajın sağladığı aşırı özgüvene dayanıyordu.
Bu özgüven onları rejimle işbirliği içinde saldıracakları İdlib’deki masum can kayıpları 
konusunda da iyice duyarsızlaştırmış durumda. Zaten bu özgüveni sağlayan şey yine 
Astana sürecinde tıpkı İdlip gibi bir “çatışmasızlık bölgesi” olarak ilan edilmiş olduğu 
halde acımasızca saldırıp binlerce sivil kaybına ve tahribata rağmen kontrol altına 
aldıkları Doğu Guta’daki başarıları (!).
Hem İran hem de Rusya’nın Astana sürecini aslında bir oyalama zemini olarak 
gördüklerini gösteren bir durum bu. Zaten Tahran zirvesine gelmeden önce İdlib’e 
saldırılarını başlatıp masaya bir avantajla oturmanın hesabını yaptılar. Tahran zirvesinin 
basına açık yapılması da ev sahibi İran’ın bir emrivakisiydi. Bu tür uluslararası toplantıların 
teamüllerine aykırı bir durumdu, ama açık olması bir açıdan bu konuda herkesin 
konumunun büyük bir şeffaflıkla görünmesini sağladı. Açık bir tartışmada Erdoğan’ın 
samimiyeti ve tutarlılığıyla herkese açık ara avantaj sağladığının sayısız örneği var. Bu 
zirvede de aynı şey oldu. Konuşmasıyla, yerinde müdahaleleriyle, öne çıkardığı insani 
duyarlılığıyla bütün dünyaya kendi tarz-ı siyasetinin samimiyetini, erdemini, haklılığını 
ve farkını göstermiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün süreci bir emrivaki ve oyuna dönüştürmüş görünen bu 
karamsar tablonun işin sonu olmadığını da Zirveden döndükten sonra yaptığı açıklamayla 
ilan etti zaten: “Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz 
yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.”

Suriye’de oyunun parçası veya seyircisi olmamak için

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين أقطاي



نعــرف أبن الرســول )ص( طبــق )معاهــدة األخــوة( بعــد عــدة شــهور مــن اهلجــرة إىل املدينــة املنــورة، ونعــرف أبنــه 
خصــص للمحتاجــن، مــن املهاجريــن إىل املدينــة مــن أماكــن خمتلفــة، قســم مــن املســجد النبــوي الــذي يقــع خلــف 
القبلــة، وهــذا املــكان هــو القبلــة األوىل ويعــرف ابســم )صوفــة( قابلــت احتياجــات مثــل )مضيــف - مدرســة داخليــة- 

ســكن مؤقــت - وســكن أيتــام(.
تطبيــق األخــوة بــن األنصــار مــن املدينــة واملســلمن املهاجريــن مــن مكــة - وكان عددهــم مســاوايً 45 شــخًصا - هــو 
مثــال املشــاركة واملســاعدة والتضامــن واألخــوة ال يشــهده التاريــخ دائًمــا، لقــد قــدم األنصــار نصــف أمواهلــم وأمالكهــم 
ألخوهتــم املهاجريــن، ولكــن املهاجريــن مل يقبلــوا هــذا، واكتفــوا أبخــذ قــدر احتياجاهتــم، حــى إذا مــات أحــد مــن األخــوة 

املعنويــة الــذي قــرر الرســول )ص( أن يصبحــوا أخــوة يصبــح الثــاين وارثــه املعنــوي.
اآليــة الكرميــة الــي تقــول )إمنــا املؤمنــون أخــوة( واآليــة الكرميــة الــي تقــول )يوجــد حــق للفقــراء أبمــوال األغنيــاء( واحلديــث 
الــذي يقــول أبنــه )ليــس منــا مــن ابت شــبعااًن وجــاره جائــع( ومعــى احلديــث )إذا كان هنــاك حمتاجــاً ال حيــق لصاحــب 
األمــوال الزائــدة ابلتصــرف هبــا(، هــل هــذا فقــط عــن زمــن حمــدد؟، أليــس لــه عالقــة مــع أخوتنــا يف الديــن الذيــن يعيشــون 
يف زمننا هذا؟، ال يوجد مؤمن جييب على هذا الســؤال ب )ال(. ابملعى املطلق، كثران يعيش حياة مرفهة ومســرفة، 
وهــذه الــزايدة املوجــودة فينــا )إســراف، املــال املخصــص للرتفيــه، التملــك واســتهالك( أال يوجــد هنــاك أخــوة حمتاجــة 

هلــذه الــزايدة مبعــى اجلــد؟، ال يوجــد صاحــب ضمــر جييــب علــى هــذا الســؤال ب )ال(.
ال منلــك قــواًل ملكافحــة للذيــن اختــذوا التســول مهنــة، ولكــن أال يوجــد أشــخاص يعيشــون حتــت خــط الفقــر، اجلــوع 
والتشــرد، وال يطلبــون شــيئاً مــن أحــد حــى إذا ماتــوا؟ ابلطبــع يوجــد، أال يوجــد أانس ســلكوا طرقًــا خاطئــة بســبب 
احلاجــة؟   يوجــد ابلتأكيــد، إذا، ألــن حياســبنا هللا عــن كل هــذا؟، ألــن تكــون العاقبــة وخيمــة والثمــن ابهــظ جــداً إذا مل 
أنخــذ بعــن االعتبــار التوصيــات، األوامــر، والتوصيفــات املذكــورة يف األعلــى، وبقــي النظــام منحرفًــا، واســتمر تقســيم 

الثــروات والرفاهيــة بشــكل ظــامل؟ ال شــك ســيكون.
يف احلقيقــة هــذا حيــدث، ولكــن لــرتى ذلــك وتعتــر جيــب أال تكــون مــن الغافلــن، ويف احملصلــة أدعــوا شــعبنا إىل )حركــة 
أنصــار جديــدة، مبقــدور مجعيتنــا )األنصــار( أن تنســق هــذه احلركــة، حيــث يتــم تشــكيل جملــس مؤلــف مــن ممثلــن 

للمؤسســات الصديقــة ويقــوم هــذا اجمللــس بطــرح نظــام احلركــة مث ينتقــل إىل التطبيــق العملــي فــورًا.
ال حاجــة لتشــكيل أخــوة بــن أفــراد العائلــة احلميمــة الــي حتمــي حركــة األنصــار اجلديــدة، وكذلــك ال شــروط للتآخــي، 

ألن املؤمنــون ابألســاس هــم أخــوة، احللقــة املفقــودة هــي مفهــوم األخــوة بينهــم.
فكــريت مــن حيــث الشــكل أبن تقــوم كل أســرة قــادرة متمكنــة حســب طاقتهــا علــى رعايــة أســرة فقــرة أو أكثــر وال 
حاجــة أن نعلنهــا للعــامل، يكفــي أن تشــجع املؤسســات املنســقة هلــذا العمــل أبن تقــوم إبثبــات أســر الفقــراء وتوجيــه 

الراعــون إليهــم. 
وهــذه الرعايــة ليســت رعايــة ماديــة فقــط، هنــاك أســر حباجــة ألشــياء وتوقعــات أخــرى، علــى ســبيل املثــال االعتنــاء 
أليســت  املعاقــن،  املالئكــة  هبــم، مالعبــة  االهتمــام  عنهــم،  العــبء  معاقــن، ختفيــف  أطفــال  حتــوي  الــي  ابألســر 

عبــادة؟. االبتســامة 
أليــس مــن الــر واالحســان: تقــدمي اخلدمــة، وحســن املعاملــة، وزايرة كبــار الســن يف دور العجــزة، والعطــف عليهــم، مــن 
طــرف أقرابئهــم، واالســتماع إىل مشــاكلهم، ومواســاهتم، وكذلــك ولــو كان قليــال، اســتضافتهم يف البيــوت وجتويلهــم 

وامضائهــم أوقــات ســعيدة؟.
اإلجابــة علــى أســئلة مثــل: مــاذا ينبغــي فعلــه؟، وكيــف فعلــه؟، ميكــن العثــور عليــه مــن خــالل اللقــاءات التشــاورية، 

فاملهــم أن تبــدأ مــن نقطــة مــا، ولكــن جيــب فعــل ذلــك فــوراً.

حركة األنصار الجديدة

صحفي وكاتب

خيرالدين كرامان

Efendimiz’in (s.a.) Medine’ye hicret etmelerinden birkaç ay sonra bir “kardeşleme (muâhât)” 
uygulaması yaptığını biliyoruz. Nebî Mescidi’nin kıble arkasına düşen ve kıble değişmeden önce 
kıble olan bölümünü de yine çeşitli yerlerden Medîne’ye gelen ihtiyaç sahiplerine tahsis etmişle-
rdi; “Suffe” adıyla bilinen bu mekân “misafirhane, yatılı okul, geçici barınak, kimsesizler yurdu” 
gibi ihtiyaçları karşılamıştı. Kırk beş Medine yerlisi (Ensâr) ile aynı sayıdaki Mekkeli muhacir 
Müslümanlar arasında yapılan kardeşleme uygulaması tarihte emsali pek görülmeyen bir manevi 
kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma örneğidir. Ensar, muhacir kardeşlerine bütün mal 
ve mülklerinin yarısını vermeyi teklif etmişlerdir, Muhacirler ise bunu kabul etmemişler, ihti-
yaçları kadarını alıp kendileri başlarının çaresine bakacak hale gelinceye kadar bundan istifade 
etmişlerdir. Hatta belli bir süre, Peygamberimiz’in birbirine kardeş kıldığı bu insanlardan biri 
vefat edince diğeri (manevi kardeşi) onun vârisi olmuştur.
Peki, “müminlerin kardeş olduğunu” ilan eden âyet, “yoksulların, varlık sahibi kardeşlerinin mal-
larında hakları bulunduğunu” söyleyen âyet, “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” diyen 
hadis, “Bir başkası muhtaç ise o ihtiyacı karşılayacak fazladan malı olanın bu malı kullanma hak-
kı yoktur” mealindeki hadis… belli bir zamanın müminlerine mi hitap ediyor; bunların bizimle, 
bizim zamanımızın din kardeşleri ile bir alakası yok mu? Bu soruya “yok” diyecek bir mümin 
olamaz.
Peki, çoğumuz görece değil, mutlak manada lüks ve israf içinde yaşarken bizdeki bu fazlaya (isra-
fa, lükse ayrılan mala, mülke, ihtiyaç maddesine) ciddi manada muhtaç olan insan kardeşlerimiz 
yok mu? Buna da “yok” diyecek bir vicdan sahibi bulunamaz.
Dilenciliği meslek edinenler ile mücadele edilsin, buna bir diyeceğimiz olamaz, ama ihtiyacın 
istemeye ittiği veya ölse bile kimseye el açmayıp açlık, yoksulluk ve perişanlık içinde yaşayan 
kimseler var mı, yok mu? Elbette var.
İhtiyacın yanlış yollara sevk ettiği insanlarımız da var mı? Elbette var. Peki, bütün bunları Allah 
Teâlâ bizden sormaz mı? Yukarıda zikrettiğim daha pek çoğu da var olan tavsiyeleri, emirleri, 
teşvikleri kale alınmaz da bu çarpık düzen, mümin bir topluma yakışmayan bu zalimce servet ve 
refah dağılımı devam ederse dünyada ve ukbada bunun bir ağır bedeli olmaz mı? Elbette olur.
Aslında oluyor da, bunu görmek ve ibret almak için gafil olmamak gerekiyor.
Hasılı insanımızı “yeni bir Ensar hareketine” davet ediyorum.
Adı Ensar olan Vakfımız bu hareketi organize edebilir. Kardeş kuruluşlardan temsilciler alarak 
bir meclis oluşturur. Bu meclis, hareketin nizamını ortaya koyar ve derhal uygulamaya geçilir.
Yeni Ensar hareketinde koruyan (hâmî) aile ile korunan aileyi mevcut şartlarda kardeşlemeye 
gerek yoktur, zaten müminler kardeştir. Yok olan, kardeşler arasındaki yardımlaşmadır.
Şekil olarak düşüncem, imkânı müsait olan her ailenin, bir veya imkâna göre daha fazla yoksul 
aileyi himayesine almasıdır. Bunu âleme ilan etmeye de gerek yoktur. Organize eden kuruluşların 
bunu teşvik etmeleri, yoksulları tespit edip bunlara hamileri yönlendirmeleri yeteli olabilir.
Bu himaye yalnızca maddi yardıma özgü değildir; başka problemleri, ihtiyaçları, beklentileri 
olan şahıslar ve aileler vardır. Mesela özürlü çocukları olan ailelerle ilgilenmek, onların yüklerini 
hafifletmek, o özürlü melekleri okşamak, onlarla biraz meşgul olmak… “bir tebessüm sadaka 
olduğuna göre” ibadet değil midir?
Yakınları tarafından huzur (huzursuzluk mu desem) evlerine bırakılan yaşlıları ziyaret etmek, 
onların dertlerini dinlemek, yalnızlıklarını az da olsa gidermek, müsait olanları alıp evde misafir 
etmek, gezdirip iyi vakit geçirmelerini sağlamak hizmet, hayır, iyilik değil midir?
Ne yapılacak, nasıl yapılacak sorularının daha düzenli ve yeterli cevapları istişarelerle bulunur; 
yeter ki bir yerden başlayalım, ama mutlaka ve hemen başlayalım!

Hayrettin KARAMAN

Yeni Ensâr hareketi

Gazeteci - Yazar
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