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تركيا الثالثة عالميا في تقديم مساعدات كورونا الطبية
Türkiye, Dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Avrupa Birliği bildirgesinin 70. yıldönümü 
vesilesiyle tüm Avrupa halklarını tebrik etti. Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye yönelik yaptığı 
ayrımcılığı ve dışlayıcı tutumunu terk etmesini istedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği kabul 
edildiği takdirde ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal alanlarda birliğe katkıda bulunacağını 
ve uluslararası önemli bir rol üsleneceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuruluş yıl dönümü nedeniyle Avrupa 
Birliği'ni tebrik ederek, Avrupa Birliği'nin ciddi bir reform sürecine yeni ittifaklara 
ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye Avrupa Birliği'nde olması halinde AB 
daha güçlü olacağını söyledi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, koronavirüsünü önlemek 
için sosyal mesafeye uyma 
ve maske takma gereğini 
vurgulayarak, Türkiye'de günlük 
enfeksiyonlarda belirgin bir 
azalma olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye, Korona’ya karşı ilaç 
üretme ve satmaya ilişkin gerekli lisansların vermesinin onayladığını açıkladı. Ayrıca Türk 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ilaç ve biyoteknoloji üretimi için “VSY” şirketi ile işbirliği içinde 
yeni bir virüs tedavisi geliştirdiğini açıkladı.

Korona virüsten iyileşenlerin sayısı 
89.480'e yükseldi. TC Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan veriler,Korona vaka 
sayısının ve yoğun bakım ünitelerindeki 
hasta sayısının azalmaya devam ettiğini 
göstermektedir.

الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان هتانيــه لكافــة الشــعوب األوروبيــة مبناســبة الذكــرى 70 إلعــان االحتــاد  قــدم 
األورويب، وطالــب االحتــاد األورويب ابلتخلــي عــن التمييــز واملواقــف اإلقصائيــة جتــاه تركيــا، وأكــد أن قبــول عضويــة تركيــا يف 
االحتــاد سيســاهم يف تعزيــزه ابجملــاالت االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة واالجتماعيــة، وســيجعل منــه العبــاً دوليــاً مهمــاً.

هنــأ وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاويش أوغلــو، االحتــاد األورويب مبناســبة ذكــرى أتسيســه، مشــراً 
إىل أن االحتــاد األورويب حباجــة لعمليــة إصــاح جديــة وعقــد حتالفــات جديــدة، وأن تركيــا لــو كانــت 

يف االحتــاد األورويب لــكان أكثــر قــوة.

شــدًّد وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن 
ابملســافة  االلتــزام  ضــرورة  قوجة،علــى 
الكمامــات  وارتــداء  االجتماعيــة 
مؤكــداً  فــروس كــوروان،  مــن  للوقايــة 
علــى  ملحــوظ  مؤشــر  وجــود  علــى 
اخنفــاض اإلصــاابت اليوميــة يف تركيــا.

أعلــن رئيــس دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة فخــر الديــن ألتــون، موافقــة احلكومــة الرتكيــة علــى منــح الرتاخيــص الازمــة إلنتــاج 
وبيــع عــاج لفــروس “كــوروان”، وســبق أن أعلنــت جامعــة العلــوم الصحيــة الرتكيــة، تطويــر عــاج جديــد للفــروس ابلتعــاون 

مــع شــركة “VSY” لصناعــة األدويــة والتكنولوجيــا احليويــة.

إىل  كــوروان  فــروس  مــن  املتعافــن  عــدد  ارتفــع 
نشــرهتا  الــي  املعطيــات  وتشــر  ألفــا و480،   89
عــدد  اخنفــاض  تواصــل  إىل  الرتكيــة  الصحــة  وزارة 
وحــدات  املرضــى يف  وعــدد  بكــوروان،  اإلصــاابت 

املركــزة. العنايــة 

وزير الخارجية التركي: لو كانت تركيا في االتحاد األوروبي لكان أكثر قوةالرئيس التركي أردوغان:  يدعو االتحاد األوروبي للتخلي عن التمييز ضد تركيا

وزير الصحة التركي يجدد دعوته لاللتزام بالتدابير

بقدرات محلية.. تركيا تمنح التراخيص الالزمة النتاج وبيع أدوية لـ”كورونا”

ً
تركيا.. عدد المتعافين يالمس الـ90 ألفا

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Karşı 
Olan Ayrımcılığı Bırakmaya Çağırdı

Türkiye Dışişleri Bakanı: Türkiye Avrupa Birliği'nde 
Olsaydı Avrupa Birliği Daha Güçlü Olurdu

Türkiye Sağlık Bakanı Önlemlere Uyma Çağrısını Yeniledi

Türkiye’nin Korona’ya Karşı Yerli İlaç Üretme ve Satmaya İlişkin 
Gerekli Lisansları Hazır  

Türkiye : Korona Virüsten İyileşenlerin Sayısı 90 Bini Buldu

Türkiye Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar önümüzdeki Haziran başında öğrencilere kapılarını 
açabileceğini belirti. Okulların açılma tarihinin Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki bilim Kuruluna 
danışıldıktan sonra açıklanacağını söyledi. Dersleri yayınlayan Devlet TV. Kanalı ve Mili Eğitim 
Bakanlığı'nın resmi web sitesi aracılığıyla sürekli eğitimin şekli ve tarihinin ilan edileceğini belirtti. 

أشــار وزيــر الرتبيــة الرتكــي ضيــاء ســلجوق، إىل احتمــال فتــح املــدارس أبواهبــا أمــام الطــاب مطلــع حزيــران القــادم، مؤكــداً 
أن حتديــد املوعــد الدقيــق لفتــح  املــدارس يف البــاد، ســيتم بعــد التشــاور مــع اجمللــس العلمــي الــذي يرتأســه وزيــر الصحــة، 

مــع  مواصلــة التعليــم عــن بُعــد، عــر قنــوات حكوميــة تبــث الــدروس وعــر املوقــع الرمســي لــوزارة الرتبيــة علــى االنرتنــت. 

وزير التربية التركي: من الممكن فتح المدارس مطلع حزيران القادم
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı: Okullar 

Önümüzdeki Haziran Başında Açılabilir
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ABD özel elçisi ve Suriye dosyasının yetkilisi James Jeffrey, İdlib’i "muhalefetin 
kalesi" olarak nitelendirerek yakın gelecekte Esad rejiminin otoritesine geri 
dönmeyeceğini belirtti.  Önümüzdeki birkaç ay boyunca da İdlib'te ateşkes 
anlaşmasının devam edeceğini söyledi. 

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Lübnan Hizbullah’ının terör örgütü olarak yasaklandığını 
ve ülkedeki tüm faaliyetlerinin önlendiğini açıkladı. Kriz zamanlarında da “hukuk devletinin 
hareket kabiliyetinin” olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler,dünya basın sıralaması bağlamında 2020 yılındaki sıralamasını 
açıkladı: Suriye listenin en altından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Suriye’de yoksulluk sınırının 
altında yaşayan kişilerin sayısı toplam nüfusun 82,4'ünü teşkil etmektedir. Böylece Suriye, 
dünyanın en yoksul ülkeleri sıralamasında birinciliği elde etmiş olmaktadır.

Türkiye Yardım ekipleri, Uluslararası Yetimler Günü vesilesiyle Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda 
16.000 yetim ailesine iftar yemeği dağıttı. Türkiye yardım yetkilisi basına: "Bu yıl yetimleri evlerinde 
misafir olarak ağırlandık ve onlarla sevgiyi ve muhabbeti paylaştık" dedi.

“قلعــة  أبهنــا  إدلــب  حمافظــة  جيفــري(  )جيمــس  الســوري،  امللــف  ومســؤول  األمركــي  املبعــوث  وصــف 
املعارضــة”، مشــراً إىل أهنــا لــن تعــود إىل ســلطة نظــام األســد يف الوقــت القريــب، وقــال إن اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار الــذي تســر فيــه إدلــب حاليــاً ســيكون مســتمراً خــال الشــهور القليلــة املقبلــة علــى أقــل تقديــر.

أعلــن متحــدث ابســم وزارة الداخليــة األملانيــة حظــر حــزب هللا اللبنــاين واعتبــاره منظمــة إرهابيــة ومنــع مجيــع نشــاطاته 
يف البــاد، وأضــاف: حــى يف أوقــات األزمــات، ســيادة القانــون قــادرة علــى اختــاذ اإلجــراءات.

أصــدرت منظمــة “مراســلون بــا حــدود”، تصنيفهــا للعــام 2020، ملؤشــر حريــة الصحافــة حــول العــامل، 
وحلــت ســورية يف املرتبــة الثانيــة مــن ذيــل القائمــة. كمــا تصــدرت ســورية املرتبــة األوىل عامليــاً يف قائمــة الــدول 

األفقــر يف العــامل، حيــث بلغــت نســبة الواقعــن حتــت خــط الفقــر 82،4 مــن جممــوع الســكان.

وزعــت طواقــم اإلغاثــة الرتكيــة، وجبــات إفطــار علــى أســر 16 ألــف يتيــم يف املخيمــات مشــايل ســوراي مبناســبة اليــوم العاملــي لليتيــم، وقــال 
املســؤول اإلعامــي: هــذا العــام حنــن مــن حللنــا ضيوفــاً علــى منــازل األيتــام، وشــاركناهم احملبــة.

المبعوث األميركي جيفري يصف إدلب بقلعة المعارضة ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتشن حملة أمنية ضد أنشطته

مقتل 855 من الكوادر الطبية في سوريا منذ 2011

طواقم اإلغاثة التركية توزع إفطارا لأليتام شمالي سوريا

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib'i Muhalefet 
Kalesi Olarak Tanımladı

Almanya, Lübnan Hizbullah'ını ve Ülke İçindeki Faaliyetlerini Yasakladı
 ve Ona Karşı Operasyon Düzenledi

Suriye Yolsuzluk ve Yoksullukta Dünyanın İlk Sıralarında Yer Alırken Basın 
Özgürlüğünde İse Sondan Birinci Sırada Yer Almaktadır

Suriye'de 2011'den Beri 855 Sağlık Personeli Öldürüldü

Türk Yardım Ekipleri Suriye'nin Kuzeyinde Yetimlere İftar 
Yemeği Dağıtıyor

İnsan hakları raporu, Suriye rejim güçleri ve müttefikleri tarafından 2011 yılından bu yana Suriye'de 
855 sağlık personelinin öldürüldüğünü belgeledi. Rejim ve müttefikleri sağlık personellerini hedef 
alan operasyonlarda yüzlerce sağlıkçı Suriye dışına kaçmaya zorladığını ve 3353 sağlık personelinin 
tutuklandığını veya haber alınmayıp kaybolduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin dil çeşitliliğini somutlaştırmak için Arapça öğrenmek 
isteyenlere okullarda Arapça dersi verilecektir. Ayını zamanda Arap mültecilerin bu konudaki 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

وثًّــق تقريــر حقوقــي مقتــل 855 مــن الكــوادر الطبيــة يف ســوراي، منــذ العــام 2011، علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه، وأكــد أنَّ عمليــات 
اســتهداف الكــوادر الطبيــة دفعــت املئــات منهــم للفــرار خــارج ســوراي، وأن حنــو 3 آالف و353 مــن الكــوادر الطبيــة معتقلــن أو خمفيــن قســراً.

أصــدر الرئيــس الفرنســي ماكــرون قــراراً يســمح بتدريــس اللغــة العربيــة ابملــدارس الفرنســية للراغبــن بتعلمهــا، هبــدف جتســيد التنــوع اللغــوي 
للبــاد وتلبيــة حلاجــة فئــة عريضــة مــن الفرنســين مــن األصــول العربيــة واإلســامية والاجئــن العــرب.

 يلزم بتدريس اللغة العربية بالمدارس الفرنسية
ً
فرنسا تصدر قرارا

Fransa’da Okul Müfredatında Arapça Dilinin Öğretilmesini Zorunlu 
Kılan Bir Karar Yayınlandı
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Kendilerini büyük olarak tanıtmayı seven büyük güçler, sadece mikroskopla görülen küçük bir 
virüsten kendilerini kurtarmak için ilaç bulamamalarının yetersizliğini yaşadılar. Büyük güçler 
sadece mikroskopla virüsü görüyor ve hiçbir şey yapamıyorsa bilin ki bu işin içinde bir iş vardır. 
Büyük ülkeler, dünyayı yok edecek ve dünyanın kaderini değiştirecek kimyasal, bakteriyel ve 
nükleer silahlar üretmekle övünüyorsa ve Corona’ya bir şey yapamıyorsa bilin ki gizli oyunlar 
dönüyordu.
Bu ülkeler, insanlığı koruyamadıklarını/korumaktan aciz kaldıklarını açığa vurmak istemezler 
çünkü bilimsel gelişmelerini yıkıcı silahların üretimiyle sınırladılar. 
Görünmez bir virüs, süper devletlerin zayıflığından kemiklerinin açıkta olduğunu gösterdi ve buna 
da şahitlik etmemizi bu ülkelerin gıpta edilecek bir tarafının olmadığını insanlığa bakan trajedinin 
önünde solmuş bir sabun köpüğü gibi olduklarını gösterdi.
Bu ülkeler insanlığı koruyamadığı gibi halkını da koruyamadı. Virüsün herkese yayılıp enfekte 
olmasını isteyip bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı atlatmasını ve bağışıklık sistemi 
zayıf olanları ölümüne terk ettiler.Topluma sürü yaklaşımı yapılması kabul edilir bir yaklaşım 
olmamasıyla birlikte büyük bir felaket olarak değerlendirilir. 
Aslında bu ülkeler yarı kapalı bir şekilde şunu açıklıyorlar önceliğimiz gençleri tedavi etmektir. 
Bunu yapmakla Avrupa yaşlıların tedavi yükünden kurtulacak, Avrupa yaşlı Avrupa olma 
sıfatından kurtulmuş olacak.
Diğer bir taraftan yaşlıların Avrupa’ya ekonomik bir külfet olması sorunundan  Avrupa kurtulmuş 
olacaktır.
İnsanlar masumca medeniyetin, semavi dinlerin ideale karşı önyargılı olup olmadığını soruyor. 
Süper devletler, insanlık bu virüsten kurtarıldıktan sonra büyüklüğünü koruyacak mı?
Ve hâlâ insanlığa büyük ülkeler olduklarını söyleyebilecekler mi?
İnsanlara dezenfekten, eldiven,maske ve koruyucu elbise üretemeyen ülkeler büyük olduklarını 
iddia edebilecekler mi? 
Corona krizinin ironisi ise en çok ölüm oranın en zengin ve en medeni ülkelerde olmasıdır.Ölüm 
oranlarının artış nedeni ise mevcut tedavileri kullanma konusundaki devletlerin isteksizliğidir. 
Yoksul ülkeler mevcut tedaviyi hastalar üzerinde denedi ve felaketten kurtulmayı umut olarak 
görüyor. Batı'da ise sağlık sistemi siyasi karara bağlıdır.Bu karar birçok dengeye tabidir.Yalnız 
insani zarurete tabi değildir. Bu nedenle, hiçbir büyük ülke virüsü ortadan kaldırmak için önerilen 
ilaçlar üzerinde net bir pozisyon almamış ve bu ilaçların kullanılması için onay vermemiştir. 
Korku bu jenerasyonun bir parçası oldu aynı zamanda tepki ve panik ortaya çıktı.
Çünkü şimdiki nesil, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden savaşlar ve salgın hastalıkları 
yaşamadı.Tarihimizde geçmiş nesiller toplu ölümleri ve salgın hastalıkları yaşadı, onlardan 
milyonlarca kişi öldü. 
Dünya, mücrim Esad rejimini destekledi ve bize karşı onun yanında durdu.
Esad, İsrail'in sadık muhafızlığını koruma isteğini yerine getirerek Suriye şehirlerini yok 
edilmesine ve bir milyondan fazla kişinin öldürülmesine ve on milyondan fazla Suriyelilerin 
evlerinden çıkarılmasına sebep oldu. Suriye halkı, diğer halklar gibi doğal hakkı olan özgürlük, 
haysiyet ve demokrasi istedi. Fakat Beşar Esad, halkı öldürmek için tüm öldürücü silahları halkın 
üzerinde kullandı. Birleşmiş Milletler Corona salgını bahanesiyle bu sisteme karşı yaptırımları 
kaldırmayı ve mali açığını kapatmayı açıkladı ve harekete geçti.
Corona salgını şimdiye kadar insanlığın % 2'sini öldürdü. Ancak Beşar, İran ve Rusya, Corona’nın 
öldürdüğünün onlarca katını öldürdü. Suriye halkını yarısından fazlasını yerlerinden tehcir etti. 
Dünya masum, Suriyelilerin öldürülmesine kör ve sağır kalırken Rejimin, ekonomik krizle karşı 
karşıya kaldığını yüksek sesle söylüyor. Birleşmiş Milletler, Rejimin Suriyelileri öldürmeye 
devam etmesi için  ona destek olmaya çalışacaktır. 
Türkiye, İslami inancından doğan insani değerler ve ahlaki davranışla bu salgını ele alan tek 
ülkedir. Devletlerin, Türkiye’ye karşı daha önce beyan edilmiş pozisyonlarına rağmen Türkiye bu 
ülkelerin çoğuna tıbbi yardım, yerel solunum cihazları, maske, eldiven desteği sağlamaya başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Medeniyet olasılıklara değil vicdana dayanır 
ve halkımız yetenekleri ve vicdanlarıyla ezilenlerin ve muhtaçların yanında durur" dedi. 

عندما تعلن الدول الكربى واليت حتب وصف نفسها ابلعظمى عجزها وفشلها عن إجياد عالج خلالص 
البشرية من جرثومة صغرية ال ترى إال ابجملهر فاعلم أن وراء األكمة ما وراءها.

وعندما تتفاخر هذه الدول ابمتالكها ألسلحة متكنها من التحكم ابلعامل ومبصريه )كيماوية وجرثومية ونووية( 
قادرة على إفناء البشرية، فاعلم أن هناك خطباً مسترتاً ال تريد فيه هذه الدول إظهار عجزها عن محاية 

اإلنسان، ألهنا حصرت تطورها العلمي بصناعة األسلحة املدمرة.
الدول العظمى يف وضع ال حتسد عليه حني أظهر فريوس غري مرئي عظمتها اجلوفاء، وأهنا جمرد فقاعة من 

صابون تالشت أمام املأساة اليت تواجه البشرية.
حني تعجز هذه الدول عن محاية البشرية ومحاية شعوهبا وترتكهم فرادى يف مواجهة الفريوس حتت مربر 
مناعة القطيع واليت تسمح للفريوس ابلتمدد وإصابة اجلميع وأن يشفى منه الكائن األقوى واألكثر مناعة 

فهذا كارثة.
وحني تعلن هذه الدول بشكل موارب لكنه واضح اهلدف أبن أولوية العالج لديهم للشباب ولينتهي كبار 
السن كي يتخلصوا من عبء معاجلتهم ومن صفة ألصقت أبوراب أبهنا القارة العجوز لوجود نسب كبرية فيها 

من كبار السن فهو دليل على اهتمامها ابملال.
ويتساءل البشر برباءة هل احلضارة تعين االحنياز ضد املثل والقيم اإلنسانية وتعاليم األداين السماوية، وهل 
ستظل هذه الدول حمافظة على عظمتها بعد خالص البشرية من هذا الفريوس، وهل ستبقى قادرة على 
إقناع البشرية أبهنا دول كربى وقد خربت الشعوب عجزها عن أتمني املعقمات والكفوف واألقنعة الواقية؟

املفارقة األخطر يف أزمة الكوروان أن معدل الوفيات األكرب هو يف الدول األكثر غىن وحضارة، والسبب 
املتوفر  العالج  الفقرية جربت  الدول  بينما  ميوتون،  الناس  بينما  املتوفرة  العالجات  استخدام  ترددها يف 
ورأت فيه أمال يف النجاة من الكارثة، القرار السياسي الصحي يف الغرب خيضع للعديد من التوازانت وال 
خيضع للضرورة اإلنسانية، لذلك مل تتخذ أية دولة عظمى موقفاً واضحاً من األدوية املرشحة للقضاء على 

الفريوس ومل تعتمدها.
اخلوف هو ميزة هذا اجليل، وهذا ما يفسر اهللع ومستوى ردة الفعل، ألن اجليل احلايل مل يعش هتديداً مجاعياً 

للحياة مثل األجيال السابقة اليت عاشت احلروب واألوبئة اليت حصدت املاليني.
العامل وقف أبكمله مع النظام األسدي اجملرم ومكنه من تدمري املدن السورية وقتل أكثر من مليون شهيد 

وهتجري أكثر من عشرة ماليني سوري من بيوهتم تنفيذاً إلرادة إسرائيل ابحلفاظ على حارسها األمني.
وبعد هذه اجملازر اليت استخدمت فيها كل األسلحة لقتل الشعب السوري الذي طالب ابحلرية والكرامة 
والدميقراطية كباقي البشرية، تتحرك األمم املتحدة لتعلن ضرورة رفع العقوابت عن هذا النظام وتغطية عجزه 

املايل حبجة وجود وابء الكوروان.
الكوروان حىت اآلن قتلت حبدود 2% من البشرية أما بشار وإيران وروسيا فقتلوا عشرات األضعاف ودمروا 

وشردوا أكثر من نصف سكان سوراي.
العامل يغض النظر عن قتل السوريني األبرايء لكن ضمريه يستفيق بقدرة قادر حني يواجه النظام األسدي 
بصعوابت مالية، وإنسانية األمم املتحدة والدول الكربى تستيقظ فجأة وتسعى لتقدمي ما ميكن من دعم 

الستمرار النظام يف قتله للسوريني.
إنسانية مستمدة من ديننا  بقيم وأخالق  تعاملت مع هذه اجلائحة  اليت  الوحيدة ابلعامل  الدولة  تركيا هي 
اإلسالمي، فبادرت إىل تقدمي الدعم واملساعدة الطبية )أجهزة التنفس االصطناعي الرتكية املصنعة حملياً - 

معقمات - كفوف طبية وكمامات( إىل غالبية دول العامل رغم مواقفهم السابقة املعلنة ضد تركيا.     
يقف  شعبنا  وإن  الضمري،  على  بل  اإلمكانيات  على  تقوم  ال  احلضارة  أردوغان:  الرتكي  الرئيس  وقال 

إبمكانياته وضمريه إىل جانب املظلومني واحملتاجني.
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Dramatik ve çarpıcı bir Ramazan fotoğrafında Suriyeliler, mücrim rejiminin Suriye'yi uğrattığı 
büyük harabenin kalıntıları arasında mübarek Ramazan ziyaretlerini yapmakta ısrar etmektedirler. 
Tüm Suriye yüzeyini saran büyük yıkıma ve harap bir altyapıyı geride bırakan barbarlığa rağmen, 
yani 5 Mart'taki son Türk-Rus anlaşmasından önce, özellikle son zamanlarda İdlib kırsalında, Kuzey 
Suriye'deki Eriha halkı rejime ve piyonlarına meydan okumuştur. Nitekim yıkım ve harabeler 
arasında Ramazan sofraları kurmaya başlamışlardır. Böylece ulusal bir Suriye fotoğrafıyla Suriye 
rejimine, onu destekleyen İran ve Rusya’ya ve ayrıca bugün Korona salgını ile meşgul olan uygar 
dünyaya mesaj vermek istemişlerdir. Suça boğulmuş, aklını kaybetmiş bir şekilde varil bombalarını 
ülkenin ve halkın başına yağdıran, tüm Suriye büyük bir harabe yığınına dönüşene kadar altyapıyı 
bombalayarak yakıp yıkan,  halkı öldürerek yok eden Suriye rejimine müdahale etmemek için Suriye 
halkını Korona salgınından önce bile terk edenlere bir bildirimde bulunmak istemiştir.  Uluslararası 
İnsan Haklarının yok sayıldığı, yerine bazı Avrupa parlamentolarının Suriyeli sığınmacıları engelleme 
girişimlerini onaylayan insanlık dışı ve değerlerden yoksun yasalar çıkardığı bir zamanda, hala bir 
vicdan ve bir insanlık kıvılcımı taşıyan herkesin bir şeyler yapması gerekmektedir. Bun yapılması 
gereken şeylerden biri de Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini engelleyerek boğulmalarına neden olan 
ve onların Esad, İran ve Rusya’nın ölüm makinalarından kurtulmalarına engel olan Yunanistan’ın 
siyasi duruşunun bertaraf edilmesidir. 
Gözleri kamaştıran o olağanüstü görüntü ki; Suriyeli aileler evlerinin molozları üzerinde ve yıkıntıları 
arasında oruçlarını açarken içimiz yanarak onları izlemekteyiz. Nitekim bu harabeler Esad’ın 
dünyanın gözü önünde yapıp ettiklerinin eseridirler. Bu manzara, Suriyelilerin özgürlükleri ve 
haysiyetleri için ayaklandıklarını sürekli bir şekilde teyit etmektedir. Aynı şekilde hak ve hukuktan 
türetilen, kimseyi dışlamayan anayasal kapsamı ile özgürlük ve haysiyeti koruyan ulusal devletinin 
kurulmasına doğru ilerlemeye kararlı olduklarını göstermektedir. Suriye ulusal kimliğine dayanan 
kapsamlı ve kapsayıcı bir Suriye sosyal sözleşmesi bağlamında, gelecekteki bir Suriye'nin inşası 
için önemli bir varlık olması şaşırtıcı değildir.  Bu devlet; Esad'ın gücüne dayanmaksızın, küresel 
terörizmden ve uluslararası bağlamda egemenlik kavramını kaybedildiği Beşar Esad'ın hem Rusya 
Federasyonu hem de İran mollaları ile bağlantılı olduğu dış hegemonyadan uzak bir şekilde kurulacak 
olan devlettir. Esad rejiminin Suriye yüzeyinde son zamanlarda ortaya çıkan, yapısal parçalanmanın 
belirtileri ise, Rami Mahluf'un Facebook mesajlarından sonra yağma ve yolsuzluğun ortaya çıkmasıyla 
kendini göstermeye başlamıştır. Zira Rami Mahluf yozlaşmış gücün önemli bir parçasıydı ve hala da 
öyledir. Geleceğe dair göstergeler Esad otoritesinin yapısındaki parçalanmanın kaderlerini önceden 
haber vermektedir. Sistematik yolsuzluk sisteminin bileşenleri parçalanma aşamasına ulaşmış gibi 
görünmektedir. Nitekim parçalanma artık gizlenemez ve karşı konulamaz bir boyuta varmıştır.
Fakat Suriye halkı hala Allah’a ve Suriye adlı vatanına olan inancına dayanarak rejime meydan 
okumaktadır. Hala Esad ve Mahluf ailesinden, baskıcı, barbar ve servet hırsızının Suriye'yi 
getirdiği her türlü yolsuzluk ve yozlaşmadan uzak, ülkenin servetini çalan bu talandan kurtulmuş 
olarak devrimle kurduğu özgür ülkeye ulaşmaya kararlı görünmektedir. Suriye'deki halk iradesi ve  
ısrarı, hala gelişmelerin başı durumundadır. Bu irade ve ısrar Ramazan 2020'de hala dipdiri ayakta 
olduğunu teyit etmiştir. Halk, bütün yıkım ve öldürmelere rağmen Esad’ın, ortağı Mahluf ailesi ve 
bakmakla yükümlü oldukları kişilerin mali yolsuzluğuna dur deyecek özgür ve asil bir vatan inşa 
etmek istemektedir. Suriye halkı, bir milyondan fazla sayıdaki Suriye şehitleri ve  sayıları 400 binden 
fazla olan tutuklu ve kayıp uğruna devrim sürecinin hala devam ettiği görüşündedirler, Beşar Esad ve 
onunla birlikte olanlar tarafından yıkılan ve yeniden yapılanma maliyetinin 400 milyar dolardan fazla 
olduğu tahmin edilen Suriye'yi yeniden inşa etmek için buna inanmaktadırlar. Hala derdest edilmeyen 
suçlunun onu Taş Devrine geri götürmeye azmetmiş olsa da onlar yeni bir Suriye’yi inşa edeceklerine 
güvenmektedirler.
Bu Ramazan ayında Suriyeliler, Ramazan öncesinde  ve sonrasında da hala devrim ilkelerine bağlı 
kalmaya devam etmektedirler. Bu uğurda yaptıkları her şeyle uyum içindedirler. Vizyonlarına uymayan 
her şeyi reddetmektedirler. Suriye devrimine asalak gibi yapışanların veya onu çeşitli şekillerde 
çalmak isteyenlerin hepsi bugün, her zamankinden daha fazla, zaferin geldiğini görmektedirler. 
Suriye'nin Beşar Esad ve Rami Mahluf olmadan da ayakta kalacağına, Suriye’nin büyük bir devlet ve 
halkının  da devrimci olduğuna kuvvetle inanmaktadırlar. 
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السوريون يصرون على الحياة رغم الخراب

يف صورة رمضانية دراماتيكية ملفتة، يصر السوريون على إقامة سفرهم الرمضانية املباركة، بني أنقاض اخلراب الكبري، 
الذي عمل النظام اجملرم/ األسدي على إيصال سورية إليه، فرغم الدمار اهلائل الذي لف الواقع السوري برمته، وخاصة 
الريف اإلدليب، يف اآلونة األخرية، أي قبل االتفاق الرتكي الروسي األخري يف 5 آذار / مارس املنصرم، فقد عمل أهل 
أرحيا مشال سورية على حتدي النظام وخرائبه، وكل مهجيته اليت أنتجت بنية حتتية مهدمة، فراحوا يقيمون موائد رمضانية 
داخل هالة اخلراب والدمار، يف صورة وطنية سورية أرادوا عربها إيصال رسائل إىل النظام السوري، ومن يدعمه من روس 
وايرانيني، وكذلك إىل )العامل املتحضر( املنشغل اليوم جبائحة الكوروان، وهو الذي كان قد ترك الشعب السوري، حىت ما 
قبل الكوروان، ليعبث به هذا النظام السوري، املوغل يف إجرامه، واملنفلت من عقاله، قصًفا وقتاًل وتدمريًا للبنية التحتية، 
وإلقاًء للرباميل األسدية فوق رؤوس البالد والعباد، حىت ابتت سورية كلها كومة من الدمار اهلائل، واملمض لكل إنسان ما 
يزال لديه بقية من ضمري، أو إنسانية، حيث مت تنحية القانون الدويل اإلنساين، ومتت االستعاضة عنه عرب إصدار قوانني 
ال إنسانية وال قيمية، من بعض الربملاانت األوربية ختص حماوالت خنق اللجوء السوري، ومنها ابلضرورة ما يشتغل عليه 
يف الواقع السياسي اليوانين، الذي يريد اإلمتام على خنق السوريني، واالجهاز عليهم، ومنعهم من اخلروج بعيًدا عن الدمار 

وآلة القتل األسدية اإليرانية الروسية.
السورية، فوق ركام منازهلا، وبني ظهراين  تُفطر األسر  بينما  نراقبها حبرقة  العيون،  تفقأ  الفاقعة واليت  السورايلية  الصورة 
خرائب، آثر األسد على فعلها أمام أنظار العامل بقضه وقضيضه، وهو ما يؤكد ابستمرار أن الشعب السوري املنتفض 
من أجل حريته وكرامته، هو نفسه الذي ما يزال مصمًما على املضي قدًما، ابجتاه إقامة دولته الوطنية، املنبثقة من احلق 
والقانون، دولة احلرية والكرامة، بغطاء دستوري وطين سوري جامع ال يستثين أحًدا، ويف سياق عقد اجتماعي سوري شامل 
وجامع، يتكئ إىل اهلوية الوطنية السورية، اليت البد منها، وال غرو أهنا ستكون مآاًل مهًما لبناء سورية املستقبل، بدون تغول 
من السلطة األسدية، وبدون إرهاب معومل، وبعيًدا عن اهليمنة اخلارجية، اليت عمل بشار األسد على ربطها بكل من االحتاد 

الروسي ودولة املاليل اإليرانية فضيَع من خالهلا كل مفهوم )السيادة الوطنية( املعروف دولًيا.
وإذا كان ما ظهر مؤخًرا على السطح السوري لنظام األسد من أن بوادر تفككه البنيوي، بدأت تظهر، بعد رسائل رامي 
فإن  الفاسدة،  السلطة  من  مهم  يزال كجزء  وما  الذي كان  والفساد، وهو  والنهب  املال  الفيسبوكية، طاغوت  خملوف 
مستقبالت األايم تنبئ مبصائر تفككية يف بنية السلطة األسدية، ويبدو أن عوامل منظومة الفساد املمنهجة قد وصلت إىل 

حالة من التفسخ، والتفكك مل يعد ابإلمكان جتاهلها، أو التطمري فوقها.
لكن الشعب السوري ما يزال يتحدى إبميانه ابهلل وبوطنه السوري، وما برح مصمًما على إجناز الوطن احلر الذي قام بثورته 
من أجله، خاٍل من آل األسد، وآل خملوف، ومتخلًصا من كل أنواع الفساد واإلفساد اليت أوصل الطاغوت القمعي 
اهلمجي واملايل سورية إليها، هذا الناهب خلريات الوطن. وما يزال اإلصرار الشعيب السوري سيد املوقف، وهو يؤكد يف 
رمضان 2020أنه ما يزال، رغم كل الدمار والقتل، يريد بناء الوطن احلر الكرمي بال تغول أسدي أو شريك له ابلتغول 
املايل االقتصادي، من آل خملوف وتوابعهم. ويرى الشعب السوري أن املسرية مازالت ابقية وتتواصل، من أجل شهداء 
سورية الذين فاق عددهم املليون، ومعتقليها الذين جتاوز عددهم 400 ألف معتقل ومغيب، ومن أجل بناء وإعادة إعمار 
سورية، اليت هدمها بشار األسد ومن معه، واليت قدرت تكلفة إعادة إعمارها أممًيا مببلغ يزيد عن 400 مليار دوالر، عندما 

حاول اجملرم الذي ما يزال طليقاً أن يعيدها إىل العصر احلجري.
السوريون يف رمضان وقبله وبعده، ما يزالون يتمسكون مببادئ ثورهتم، وينسجمون مع كل ما قاموا من أجله، ويرفضون وال 
يتساوق معهم ومع رؤاهم، كل الذين تسلقوا على الثورة السورية، أو حاولوا خطفها، يف اجتاهات متنوعة ومتعددة، وهم 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى يرون أن النصر قادم، ويعتقدون أبن سورية ابقية بدون بشار األسد وبدون رامي خملوف، 

إهنا سورية العظيمة، وشعبها الثائر بكل أتكيد.

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmed Mazhar Saadu

Yıkıma Rağmen Suriyeliler Yaşamakta Israrlı

Siyasi Bölüm Başkanı
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وبــدأ الفيديــو بقولــه إن وضــع البلــد صعــب جــداً وأبنــه يف حــال عــدم حــل املشــكلة ســيكون 
هنــاك عقــاب إهلــي واألمــر خميــف وذكــر أنــه ال يســتخدم هــذه املقاطــع مــن أجــل الشــهرة 
وأن املوضــوع ليــس مزحــة وإمنــا جــاء بعــد ضغوطــات كثــرة وطلبــات مل يســتطع تلبيتهــا وذكــر 
أبن قــوات األمــن واملخابــرات اعتقلــت مــدراء مــن شــركاته، وذكــر مســتغرابُ كيــف تقــوم هــذه 
األجهــزة ابعتقــال موظفيــه وهــو مــن كان الداعــم األكــر هلــذه األجهــزة ووجــه كامــه للرئيــس 
بشــار بقولــه إن هــذا ظلــم وجيــب أن ال حيــدث مشــراً إىل عــدم اســتغال الســلطة ألعمــال 

يف غــر مكاهنــا. 
وأكــد أن هــؤالء املوظفــن الذيــن مت اعتقاهلــم هــم مــن املوالــون للرئيــس الســوري بشــار األســد 
فكيــف يتــم اعتقاهلــم بعــد مــا دفعنــا الغــايل والنفيــس )وهنــا يشــر إىل الطائفــة العلويــة الــي 

األبــواب للكســب والرتبــح ومــن يعادينــا أو يعارضنــا فأمامــه إمــا الســجن أو الــزوال. 
ومــن يقــف علــى احليــاد فهــو وشــأنه وســيكون مهمًشــا منبــوًذا. مــع هــذه املبــادئ 
بــدأت رأمساليــة األقــارب والرتبــح مــن مؤسســات الدولــة وثــروات الوطــن بنهــم ال 
مثيــل لــه، ومــع تدفــق أمــوال اخلليــج بعــد حــرب تشــرين بــرز رجــال اخلمســة ابملائــة 

)حممــد حيــدر رئيــس اللجنــة االقتصاديــة يف جملــس الــوزراء( ومــن بعــده رجــل العشــرة 
ابملائــة )حممــد خملــوف مــن "الرجيــة "مؤسســة حصــر التبــغ والتنبــاك اىل املصــرف 
العقــاري واســتثمارات البــرتول( وغرهــم أعــداد ال حتصــى مــن املرتحبــن والفاســدين 
بشــراكات مــع جتــار ورجــال أعمــال حتــت محايــة النظــام ودعمــه. وبعــد توقــف 
الضــخ املــايل اخلارجــي اتضــح ان اخلزينــة أصبحــت فارغــة بتســوية مــع رفعــت األســد 

ت
ال

مقا

ظهــر رامــي خملــوف قبــل بضعــة أايم مــن خــال صفحتــه علــى الفيــس بــوك عــر فيديوهــات 
خياطــب فيهــا بشــار األســد وحيثــه علــى إجيــاد حــل ملشــكاته وحيــذره ابلعواقــب القادمــة يف 

حــال اســتمرار املشــكلة.
ينحــدر رامــي خملــوف مــن مدينــة القرداحــة يف ريــف الاذقيــة مــن مواليــد 10متــوز/ يوليــو 
1969 وهــو ابــن خــال الرئيــس الســوري بشــار األســد ويعتــر رجــل األعمــال األول يف ســورية 
المتاكــه شــركة احملمــول األوىل يف ســورية )ســرايتيل( وبعــض القطاعــات مــن النفــط والغــاز 
واخلدمــات املصرفيــة وشــركات الطــران ووفقــاً لــوكاالت أنبــاء ورجــال أعمــال فإنــه ال ميكــن ألي 
شخص إن كان سورايً أو عربياً أو أجنبياُ قيامه أبعمال جتارية يف سورية دون موافقته ويعرف 

ابلســيد 5 ابملئــة نســبًة لطلبــه هــذه النســبة مــن الشــركات الــي تريــد االســتثمار يف ســورية.
ظهــر رامــي خملــوف يف الفيديــو األول يف مقطــع اندر ألول مــرة بعــد غيــاب طويــل حتــت عنــوان 
)كــن مــع هللا وال تبــايل ( كشــف فيــه عــن اســتهدافه شــخصياً هــو وشــركاته، وشــن هجومــاً قــوايً 
علــى احلكومــة الســورية بعــد فرضهــا ضرائــب علــى شــركة ســرايتيل جتــاوزت 200 مليــار لــرة 
ســورية وصــرح خملــوف أبهنــا غــر حمقــة ألهنــا ترجــع إىل عقــود قدميــة ومت حلهــا مبوافقــة الطرفــن 
فلــم العــودة إليهــا، وظهــر كشــخص حمــب يتكلــم بنــرة منخفضــة جالــس علــى األرض، خاطــب 
الطائفــة العلويــة مــن الطبقــة الفقــرة منهــم وقــال هلــم أن هــذه الشــركات واألمــوال هــي ملكهــم 
وليســت لــه وأكــد أبن شــركاته هــي الداعــم األكــر يف ســورية وأهنــا املؤسســة الــي توفــر أكــر 
ــاً الرئيــس الســوري أنــه جيــب عليــه هــو بنفســه  عــدد لتوظيــف اليــد العاملــة، واتبــع قولــه خماطب
اإلشــراف علــى توزيــع هــذه األمــوال علــى الفقــراء وأيــن وكيــف ســتوزع ، مضيفــاً أنــه لــن يكــون 
عبئــاً عليــه مثلمــا كان يف بدايــة احلــرب. ومــا إن ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي ابملقطــع 
األول إال وظهــر يف مقطــع اثين بعــد 3 أايم حتــت عنــوان )وكان حقــاً علينــا نصــر املؤمنــن( 
ولكــن يف هــذه املــرة بنــرة جديــدة وكام حيمــل الكثــر يف معانيــه بنــرة التحــدي ألركان النظــام 

الســوري بكشــف املســتور. 

يقــول عــامل االجتمــاع العــريب الــذي أســس هلــذا العلــم العــامل ابــن خلــدون :)الــدول 
الكهولــة  إىل  مث  والقــوة  الشــباب  إىل  اليفاعــة  فمــن  أعمــار  هلــا  كاألشــخاص 
والشــيخوخة فالــزوال، وممــا يقــرب زواهلــا أتسيســها علــى عصبيــة أو مذهبيــة ختبــو مــع 
الزمــن( وهــذا حالنــا يف ســورية، فأهــل احلكــم يتمثلــون مقولــة ميكيافيلــي اإليطــايل 
ســيطالبون  ألهنــم  ســاعدوك  ممــن  فتخلــص  عســكراًي  انتصــرت  )إذا  تقــول:  الــي 
النظــام علــى الشــعب  لــك(. ولكــن هــل انتصــر  حبصتهــم وسيشــكلون مشــكلة 
وبــدأ زمــن احملاصصــة داخليًــا وخارجيًــا؟ فالداعمــون كثــر خارجيًــا وداخليًــا وإذا أراد 
اجلميــع حصصهــم فلــن يســتطيع االقتصــاد املتهــاوي والــذي ينخــره الفســاد تلبيــة 

مجيــع املطالــب.
دأب حكــم البعــث منــذ أن اســتفرد ابحلكــم يف ســورية بعــد التخلــص مــن شــركائه 
ومناوئيــه بعــد حركــة 8 آذار/مــارس ابلرتويــج لتجربتــه اخلاصــة والرائــدة وإىل إعــادة 
احلكــم ألصحابــه مــن الكادحــن والعمــال والفاحــن وصغــار الكســبة ومــع ازدايد 
االضطــراابت الشــعبية هنــا وهنــاك، كان احلــرس القومــي املســلح ابملرصــاد، فقــام 
التأميمــات  أتــت  احملــات ومصادرهتــا مث  األمــاك واقتســامها وإغــاق  مبصــادرة 
قوانــن اإلصــاح  تلتهــا  الصغــرة والكبــرة،  لــكل األنشــطة االقتصاديــة  الواســعة 
الزراعــي الــي صــادرت األراضــي وقســمتها بــن مســتثمريها مــن الفاحــن وتــرك 
أجــزاء كبــرة منهــا كأمــاك دولــة لتتســرب للمحاســيب وكبــار القــادة واملوظفــن، 
وهبــذا اســتبدل حتالــف اإلقطــاع مــع رأس املــال برأمساليــة األقــارب واألصدقــاء، بــدل 

أن تكــون بيــد الشــعب املنتــج كمــا ادعــى النظــام.
ظهــر ذلــك جليًــا وجتســد بعــد مــا مســي ابحلركــة التصحيحيــة عــام 1970 الــذي كان 
شــعارها القضــاء علــى العقليــة املنــاورة واالنفتــاح علــى الشــعب وقــواه الدميقراطيــة 
وتكافــؤ الفــرص، ليتضــح بعــد إعــان الدســتور أن املقصــود هــو حــزب البعــث 
القائــد للدولــة واجملتمــع وليصبــح شــعار احلكــم مــن هــو معنــا ســنفتح أمامــه كل 

ضحــت بــكل شــيء مقابــل بقائهــا يف الســلطة( واتبــع حديثــه ملــاذا ندفــع كل هــذا مــن أجــل 
الطــرف الثــاين 

فمــن هــو الطــرف الثــاين علــى حــد قولــه ولقــد أفــادت تقاريــر كثــرة بوجــود خــاف بــن رامــي 
خملــوف وزوجــة الرئيــس الســوري أمســاء األســد مــن أجــل التنــازع علــى االقتصــاد الســوري. 

أاثرت هــذه املقاطــع موجــة مــن الســخرية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ووصفــت خملــوف 
أبنــه منفصــم عــن الواقــع الســوري احلــايل وبعضهــا تســاءلت مــن أيــن لرامــي كل هــذه األمــوال 
لــوال دعــم الرئيــس الســوري لــه يف بداايتــه وكان االنتقــاد لــه عربيــاً فتــم انتقــاده والشــماتة فيــه مــن 
قبــل جنيــب ســاويرس وهــو رجــل أعمــال ومليارديــر مصــري وذكــر ســاويرس أبنــه بعــد أن حصــل 
علــى رخصــة اهلواتــف احملمولــة يف ســورية عــرض رامــي خملــوف عليــه الشــراكة وبعــد أن تعلــم 
كيــف تــدار وتعمــل الشــركة ختلــص مــن ســاويرس ممــا اضطــره إىل رفــع قضيــة علــى خملــوف يف 
ســورية والقضــاء الســوري حكــم لرامــي مبلكيــة شــركة ســرايتيل ممــا اضطــره إىل الشــماتة وكتــب 

عــر تغريــدة لــه إن هللا ميهــل وال يهمــل. 
رامــي خملــوف الــذي يتكلــم مبئــات املليــارات رمبــا ال يــدري أبن راتــب املوظــف الســوري ال 
يتجــاوز ال 50 ألــف لــرة ســورية أي مــا يعــادل 40 دوالر تقريًبــا، وال يعلــم ابلغــاء املوجــود 
وأن نســبة الفقــر املدقــع جتــاوزت 50 يف املئــة. ظهــر وكأنــه الشــيخ احملبــوب اللطيــف اهلــادئ 
الــذي يلعــب علــى وتــر الطائفيــة وحيــرض أبنــاء الطائفــة العلويــة للوقــوف جبانبــه ضــد أمســاء 

األســد. 
والغريــب أيضــاً هومــا تفاجــأ بــه الســيد رامــي مــن دور قــوى األمــن واملخابــرات وتناســى مــا فعلــوه 
ابلشــعب الســوري من اعتقال ومدامهات وجمازر وإهاانت، تناســى مجيع أعماهلم واعتر فقط 

مــا جــرى معــه هــو ظلــم، وكأن مــا حــدث مــع الشــعب الســوري ليــس بظلــم. 
وشــهدان حتدي جديد من خال املقاطع لبشــار األســد فهل األايم القادمة ســتحمل فضيحة 
ألركان النظام السوري أو ستكون هناية رامي خملوف، إما ابلقتل أو النفي مثل رفعت األسد 
فهــذا نــوع جديــد مــن اخلافــات العلنيــة مل تعرفــه الســاحة الســورية مــن قبــل، خاصــًة يف الدائــرة 
املقربــة مــن الســلطة. فهــل هــي بدايــة النهايــة لعائلــة األســد؟؟ أم أن الرئيــس الســوري حيــاول 
تلميــع صورتــه مــن خــال القبــض علــى كبــار رجــال األعمــال وإهنائهــم ووصفهــم ابلفاســدين؟؟

هــل ســينجو رامــي خملــوف أو ســيوافق علــى الضغوطــات والتنــازل عــن الشــركات الــي هــي 
بنظــره جــى عمــره خاصــًة بعــد ظهــوره األخــر والتحــدي بقولــه ال للتنــازل؟؟ وهــل ســيضغط 
خملــوف علــى الطائفــة العلويــة الــي تشــكل حاليــاً أهــم أدواتــه؟؟ وهــل مــن املمكــن أن تكــون دولــة 
عظمــى مثــل مــا يشــاع خلــف رامــي خملــوف تشــجعه أو تورطــه علــى كشــف املســتور؟؟ وأخــراً مــن 
ســينتصر رامــي خملــوف أم أمســاء األســد. رمبــا األايم القادمــة ســتكون أكثــر مواجهــة بــن الطرفــن 
لكن ال يســعنا إال أن نتأمل إبهناء هذه العائلة وختليص الشــعب الســوري من شــرهم وجرائمهم. 

شــفطت مــا يف البنــك املركــزي مــع دعــم قــذايف للتســوية مبايــن إضافيــة لتتدهــور 
العملــة احملليــة مقابــل  العمــات اخلارجيــة وبعــد أن كان الــدوالر يســاوي أربــع 
لرات أصبح يســاوي مخســون لرة، لتنخفض القوة الشــرائية للشــعب وتبدأ املعاانة 
الطويلــة الــي مل تنتــه إىل اآلن، مــع فقــدان املــواد األساســية وليصبــح التهريــب هــو 
مــن يؤمــن حاجــة الســوق أبســعار خياليــة، وبــرزت أمســاء مهربــن كشــفيق فيــاض 
قائــد الفرقــة الثالثــة وأمثالــه، وكان ســوق لبنــان واملرافــئ غــر الشــرعية بيــد الكبــار 
مــن األقــرابء واملتنفذيــن، ولتنســحب الدولــة مــن األنشــطة االقتصاديــة ولرتفــع الدعــم 
عــن املــواد األساســية وتــرتك اجملــال لاقتصــاد املــوازي الــذي تســيطر عليهــا املافيــات.

جاء ســقوط االحتاد الســوفيي لتتغر سياســة النظام من التحالف اإلســرتاتيجي مع 
األصدقــاء إىل حتالــف املصــاحل، ليصبــح مــا كان غــر شــرعي هــو الشــرعي، ولندخــل 
اخلرافيــة  الثــروات  وترتاكــم  أكثــر  الصــورة  ولتتضــح  واالســتثمار  االنفتــاح  بقوانــن 
إقطاعيــات  فنمــت  تنجــو،  مل  الزراعــة  حــى  االقتصــاد  منافــذ  علــى كل  لتســيطر 
كبــار الضبــاط يف اجلزيــرة ويف أمــاك الدولــة الكثــرة، ال يتســع اجملــال هنــا لرصــد 
وتفنيــد كل مناحــي الفســاد النهــب. يكفــي أننــا أعطينــا صــورة عمــا جــرى مــن 
ويــات الفســاد والنهــب، لنصــل اليــوم إىل مــا حيــدث اآلن مــن صراعــات كانــت 
مؤجلــة ولكــن متوقعــة، فقــد بــرزت قــوى جديــدة تريــد حصتهــا اآلن. بعــد تومههــا 
أهنــا انتصــرت عســكراًي وتريــد جــي املكاســب لتســدد هبــا فواتــر الداعمــن الذيــن 
مل يتوقعــوا أن تطــول فــرتة انتظارهــم، ومل يكتفــوا مبــا اســتحوذوا مــن نفــط وفوســفات 
ومرافــئ وقواعــد ومعامــل كهــرابء وأمســدة ممــا بقــي بعــد الدمــار الشــامل الــي ســامهت 
بــه هــذه األطــراف. فمــا يــدور اآلن حلقــة مــن حلقــات الــرتدي واللعــب بثــروات 
الشــعب وقوتــه، ومــن يتصــور أن مــا جيــري متثيليــة فهــو خمطــئ. ويكــون لــه ارتداداتــه 
وعواقبــه، الغائــب الوحيــد عمــا جيــري هــو الشــعب الــرازح حتــت فقــر وعــوز غــر 
مســبوق وهــو يــرى كيــف يتــم التاعــب أبموالــه وكيــف حيــرم مــن أبســط مقومــات 
احليــاة ويراهــا هتــرب وتصــدر إىل اخلــارج ليزيــد ربــح األثــرايء ويــزداد فقــر الفقــراء، إال 
أن ذلــك لــن يســتمر فلــو دامــت لغــرك مــا وصلــت إليــك، وإن غــدا لناظــره قريــب.

كل ذلــك حيــدث اليــوم ألن تــوازانت القــوى أوصلــت احلــرب إىل طريــق مســدود 
ومل يعــد أي طــرف حيقــق منهــا أكثــر ممــا حقــق، بــدون انتصــار حاســم ألي طــرف، 
إليــه مــن ســيطرة كاملــة وفــرض  مــا ســعوا  للــروس حتقيــق  يعــد ممكنًــا  وابلتــايل مل 
احلــل علــى اجلميــع حســب رؤيتهــم ومصاحلهــم، وبذلــك توقفــت االســتثمارات غــر 

اجملديــة والتفتــوا إىل حتصيــل مــا يقــدرون عليــه.
 ســورية أصبحــت مزرعــة ألهــل احلكــم وللداعمــن، دون النظــر إىل مصــاحل أهــل 

البلــد البائســن يف ظــل هكــذا حكــم وهكــذا حلفــاء.

آالء العابد     

كاتبة سورية    

هل نشهد بداية النهاية 

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

يحدث في سورية اليوم
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أحاديــث رامــي خملــوف وتســجياته الــي خاطــب عرهــا رأس النظــام الســوري علــى وســائل 
التواصــل ومــا تبعهــا مــن تداعيــات داخــل النظــام والطائفــة حتديــًدا تطــرح علينــا العديــد مــن 
التســاؤالت عمــا جيــري يف دمشــق وتعطينــا حملــة عــن خــاف بــدأ يــدب داخــل النظــام وبــن 
أركانــه األساســية وأعمدتــه مــن أبنــاء الطائفــة، فمخلــوف ليــس مواطنــاً ســورايً عــادايً فهــو أداة 
الــذي حــدث؟ وهــل  النظــام االقتصاديــة وخــازن بيــت مــال العائلــة ومشــغلها الرئيســي فمــا 
وصلــت األمــور مــن التــأزم إىل احلــد الــذي ال يســتطيع رامــي أن يلتقــي فيهــا برئيــس النظــام أم 
أن مــا جيــري هــو لعبــة بــن االثنــن للتســويق الداخلــي بــن أفــراد الطائفــة أو اخلارجــي للــدول 
مــن أجــل تبييــض صفحــة رامــي الــذي بــدا وكأنــه مصلــح اجتماعــي أو رجــل ديــن وداعيــة للخــر 
لكنــه ونتيجــة لعــدم احلنكــة ولســيطرة اجلانــب االســتعائي واالســتبدادي علــى شــخصيته فقــد 
ســقط يف خطابــه وكانــت نتيجتــه صفريــة علــى املســتوى العــام الســوري والــدويل وذلــك ألنــه 
تكلــم مــن حيــث ال يــدري وركــز علــى موضــوع طائفــي وكأن هنــاك آخــر مغايــر يريــد أخــذ املــال. 
مث أدان نفســه بلســانه عندمــا حتــدث عــن األمــن واجليــش اللــذان دعمهمــا كمــا يزعــم يف حرهبمــا 
ضــد الشــعب ولكنــه يتســاءل بنفــس الوقــت كيــف ميكــن هلمــا أن يظلمانــه فــأي تناقــض هــذا؟ 
مث هناك تســاؤل آخر وهو ما عاقة ما يتم احلديث عنه بن الدول وما يتم تســريبه يف وســائل 
اإلعــام الروســية عــن فســاد النظــام الســوري هبــذا الــذي جيــري يف دمشــق ؟ وهــل وصــل الصــراع 
بــن الــدول وخصوصــاً إيــران وروســيا علــى النفــوذ يف ســورية إىل قلــب النظــام الرئيســي فلــم يعــد 
خافيــاً علــى أحــد أن الصــراع بــن الدولتــن قــد وصــل إىل حــدود كســر العظــم ؟ ألن اخلــاف 
بــن الدولتــن يف الــرؤى حــول مســتقبل ســورية ونظامهــا كبــر جــداً وروســيا ليســت متمســكة 
ابألســد إال حبــدود مــا يلــي مصاحلهــا ولذلــك فهــي مســتعدة للتضحيــة بــه يف مــزاد املصــاحل بثمــن 
خبــس ألنــه ال يعــي هلــا شــيئاً ســوى كونــه خادمــاً واتبعــاً واخلــادم ابلنســبة لســيده ال يعتــر ذو 
قيمــة ألنــه ومهمــا قــدم مــن خدمــات ففــي حلظــة مــن اللحظــات ســيبيعه هــذا الســيد ألن لغــة 
املصــاحل تتغــر مــن حلظــة إىل أخــرى ومــى وجــدت موســكو مــن يلــي مصاحلهــا فإهنــا ســتتخلى 
عــن هــذا النظــام الــذي أصبــح عبئــاً عليهــا بينمــا إيــران ورغــم رضوخــه وتبعيتــه هلــا كذلــك إال 
أهنــا تتعامــل مــع املوضــوع مــن منظــور آخــر خمتلــف يســتند إىل البعــد الطائفــي والعقائــدي الــذي 
تســتخدمه إيــران يف كل مــا جيــري يف املنطقــة ويرتكــز عليــه كل املشــروع الطائفــي الــذي تعمــل 
عليــه إيــران يف املنطقــة وال ميكــن أن يتــم مشــروعها بــدون ســورية الــي هــي صلــة الوصــل الريــة 
مــا بــن دولــي العــراق ولبنــان اللتــان تســيطر  عليهمــا فعليــاً وال ميكــن ألحــد أن يســتطيع خدمــة 
إيــران ومســاعدهتا علــى حتقيــق مشــروعها ســوى هــذا النظــام الــذي متاهــى طائفيــاً معهــا فــأي 

تغيــر فيــه يعــي انتهــاء حلمهــا بتشــكيل اهلــال الشــيعي.
لذلــك فــإن اخلــاف بــن املشــروعن جيــب أن حيســم وسيســتخدم الطرفــان كل أوراقهمــا فيــه 
ولعــل رامــي واألربعــن حرامــي ورقــة مــن هــذه األوراق خصوصــاً أن أغلــب األمــوال الــي يديرهــا 
يضعهــا مــا بــن روســيا وأمــركا الاتينيــة ألن هــذه الــدول ال تتمتــع ابلشــفافية املاليــة والسياســية 

وميكــن ان تــدار هبــا األعمــال علــى طريقــة العصــاابت واملافيــات يف إدارة أمواهلــا وهــذه هــي 
الطريقــة الــي تناســب خملــوف كمتســلق وطــارئ علــى عــامل األعمــال وألن مصــدر أموالــه معــروف 
فهــو مــن االختاســات واألاتوات ومــن خــال ســيطرته التامــة علــى كل االقتصــاد الســوري الــي 

منحهــا إايه األســد. 
ومــا جيعلنــا نعتقــد أبنــه مــن أوراق الضغــط كونــه يتكلــم مــن دمشــق فلــو مل يكــن يتمتــع ابحلمايــة 
ملــا متكــن مــن هــذا احلديــث فهــل ســتؤيت هــذه الورقــة بعــض مثارهــا؟ ابإلضافــة إىل التســريبات يف 
اإلعــام الروســي والتصعيــد مــن قبــل بعــض املطبلــن للنظــام يف ســورية ضــد موســكو؟! أعتقــد أن 
اقــرتاب كــوروان مــن هناايتــه والتغــرات الــي طــرأت علــى العــامل نتيجتــه واخلســائر اإلقتصاديــة الــي 

منيــت هبــا مجيــع الــدول ممــا ســيجعلها تبحــث عــن اســتثمارات لتعويــض تلــك اخلســائر لذلــك 
فقــد وضــع امللــف الســوري علــى الطاولــة ألن إهنــاء هــذا امللــف ســيطرح اســتثمارات كبــرة مــن 
أجــل إعــادة اإلعمــار الــذي حيتــاج ملئــات املليــارات مــن الــدوالرات الــي تبحــث كل الــدول عــن 
حصتهــا فيهــا وخاصــة روســيا املنهكــة اقتصــادايً أساســاً ابإلضافــة إىل أتثــرات كــوران واخنفــاض 
أســعار النفــط ومــا ختشــاه مــن بقــاء هــذا النظــام وتطبيــق قانــون قيصــر عليــه ومــا يرتتــب علــى 
تطبيقــه مــن مفاعيــل ســتكون ثقيلــًة علــى االقتصــاد الروســي املنهــك لذلــك ســتبحث روســيا عــن 
حــل إلهنــاء الصــراع يف ســورية ولعــل بوتــن قــد اقتنــع أبنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك حــًا يف 
ســورية بوجــود رأس النظــام الــذي مل تعــد هنــاك أي إمكانيــة لتســويقه أو تعوميــه ال داخليــاً وال 
خارجيــاً بســبب الكــم اهلائــل مــن اإلجــرام الــذي قــام بــه وعليــه ســتكون األايم القادمــة ســاخنة 
وأعتقــد أن  املــزاد علــى مصــر األســد قــد أصبــح علنيــاً ومكشــوفاً وهــذا يســتدعي خــروج إيــران 
مــن ســورية ألن وجودهــا يعيــق التغيــر واالســتقرار يف ســورية نتيجــة الرفــض الشــعي والــدويل 
الــي وإن كانــت دولــة احتــال يف ســورية ومرفوضــة شــعبًيا إال أن  لوجودهــا عكــس روســيا 
وجودهــا قابــل للنقــاش مــع موســكو الــي قــد تــرم معاهــدات للخــروج بعــد أن حتافــظ علــى 

مصاحلهــا علــى العكــس مــن إيــران الــي ال ميكــن أن ختــرج وتعمــل علــى التغيــر الدميغــرايف. 
لــكل مــا ذكــرانه ســابقاً فــإن ســجاالت األســد وخملــوف قــد تتفاقــم وقــد نســمع بســجاالت 
أخــرى سياســية أو عســكرية ورمبــا انشــقاقات بــن أركان النظــام حســب التبعيــة يف ظــل صــراع 
املصــاحل بــن الــدول خصوصــاً أن كل دولــة أصبــح هلــا نقــاط ارتــكاز علــى كافــة الصعــد وتســتطيع 
التأثــر ولعــل أبــرز هــذه الصراعــات الــي ســتحدث مــا ســنراه رمبــا مــن تفاقــم للصــراع يف اجليــش 
بــن مــن يؤيــدون طهــران وموســكو وهــذا مــا ســيجعل الســوريون يدفعــون مثنــاً جديــداً يف حــروب 

الوكالــة.
كل املؤشــرات تشــر إىل أننــا أمــام أايم ســاخنة قــد بــدأت وســتكون أبــرز نتائجهــا حماولــة حــل 
القضيــة الســورية وإهنــاء االســتعصاء رغــم أنــه لــن يكــون كمــا أراد الســوريون، إال أنــي أعتقــد أن 

كثــراً منهــم يــرون أن تغيــر رأس النظــام ســيكون اخلطــوة األوىل حنــو التغيــر.

صفا التركي 

انعكاس خالف األسد ومخلوف
 واألربعين حرامي على الملف السوري

كاتبة سورية

وأيــُة  األيديولوجيــا؛  مواجهــة  والفكــر حبجــة  اإلنســان  أعــداء  بعــض  وهرطقــة  الوعــاظ  كثــر 
علــى  اهلجمــة  يواكبــوا  فقــط، كــي  أليديولوجياهتــم،  املغايــرة  اإليديولوجيــا  إهنــا  أيديولوجيــا؟ 
اجلماهــر وروح الشــعب ونبضــه املتمثلــة ابلنهضــة العربيــة إابن عصــر املواجهــة الكــرى مــع 
الصهيونيــة وأعــداء األمــة وأعــداء احلريــة والســام العاملــي. حينهــا كان أغلبهــم مــن مــدارس 

التبعيــة والزعــرة واهلرطقــة علــى حــد تعبــر املرحــوم "األســتاذ اليــاس مرقــص".
لقــد تناســى أكثرهــم مــا جــرى يف 25 حزيــران 2019، حــن عقــد اللقــاء األمــي ابلقــدس 
)1( بــن "جــون بولتــون" األمركــي، و"نيكــوالي بترشــوف" الروســي و"مائــر بــن شــاابت" 
الصهيــوين.. وهــو اللقــاء الــذي كان مواكبــاً لقمــة خليجيــة حينهــا لوضــع اخلطــط األخــرة لتلــزمي 
روســيا اســتكمال مــا بــدأت بــه مــن تنفيــذ اخلطــة األمركيــة الصهيونيــة املشــرتكة بعــد 2015 
ضــد الثــورة الســورية ولوضــع يدهــا إن اســتطاعت واســتطاعوا علــى ســورية ولبنــان معــاً إرضــاًء 

إلســرائيل ومحايــًة حلدودهــا املزعومــة.
بعــد ذلــك بعــدة أشــهر جــاء "كــوروان" وبــدأ اهنيــار كل مــا حاولــوا بــه، وهكــذا يكــون الرهــان 
حــن نشــد علــى أيــدي بعضنــا كشــعوب عربيــة مضطهــدة ومســتبعدة، وهــا حنــن مثلهــم يف 
بيوتنــا، مثلهــم حبجــٍر فرضــه الواقــع الــذي دفعــوان لــه ودخلــوا معنــا بــه. والنــاس ســيجدون طريقهــم 
وســيعثرون علــى وســائل لاســتمرار وتوســيع األنشــطة وتعميقهــا وترميــم انكســاراهتا ومللمــة 
جروحهــا، ليبنــوا عاملــاً جديــداً قابــًا للعيــش فيــه، شــريطة أن منتلــك اإلرادة والعــزم والتصميــم! 

ويكفــي أال نفقــد األمــل.
مــا  أو  اليــوم  نعيشــه  مــا  لتواجــه  عــن خلــق حركــة اجتماعيــة نشــطة  كيــف ميكــن احلديــث 
هــو مقبــل وقريــب جــداً مــن هتديــدات وجوديــة لشــعوبنا الســائرة حنــو احلريــة؟ قــد يبــدو هــذا 
احلديــث غــر واقعــي، مــع اســتدعاء البعــض لـــ "إدوارد دي بونــو" وُكراتــه االفرتاضيــة.. وقــد 
يتصــور البعــض أن عصــر اإلنرتنــت كفيــل بتســهيل األمــور، بــل قــد يــرى أن العزلــة االجتماعيــة 
بــدأت قبــل "كــوروان" بكثــر وقــد تســبب هبــا االســتخدام املفــرط للهواتــف الذكيــة املرتبطــة 
ابإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي وتكنولوجيــا املعلومــات كلهــا، ال ســيما بــن أوســاط 
الشــباب، لكنهــا قــد تكــون هــي املخــرج والوســيلة إذا ُأحســن اســتخدامها لتنظيــم الصفــوف 
النــاس  النطــاق، إن متكــن  والتضامــن االجتماعــي خللــق حركــة اجتماعيــة وسياســية واســعة 
مــن اســتخدام هــذه التقنيــات اســتخداماً جيــداً يف زمــن العــزل املنــزيل والتباعــد االجتماعــي، 
لانضمــام واالســتقطاب والتعــاون والتنســيق والتشــاور املتعمــد، علــى الرغــم مــن العوائــق الــي 

سيتســبب هبــا توقــف اإلنرتنــت أحيــاانً.
إهنا حلظة اترخيية حامسة لإلنســان منا، ليس فقط بســبب فروس "كوروان"  بل ألن الفروس 
حُيضــران للوعــي ابلعيــوب العميقــة الــي تواجههــا شــعوبنا والبشــرية، وأزمــة "كــوروان" ال تعــدو 
جــزء مــن كابــوس رهيــب ُمقبــل بعــد التهديــدات الراهنــة بــن دول كــرى وكلهــم كانــوا ومازالــوا 

ضــد حريــة وحتــرر بلــدان ونيــل شــعبنا حلقوقــه الــي اثر ألجلهــا؛ وإن مل يشــرع النــاس علــى الفــور 
يف تنظيــم أنفســهم ويتضامنــوا يف مــا بينهــم لتحقيــق عــامل أفضــل بكثــر مــن الــذي يعيشــون فيــه، 
فســيواجهون مصاعــب هائلــة لطاملــا أعاقــت طريــق احلــق والعدالــة، كمــا االســتعداد للتعامــل 
مــع األخطــار الوجوديــة لوحشــية البشــر ودول النهــب الــدويل "غربيــة وشــرقية" كاحلــرب النوويــة 
والتغــرات املناخيــة والكــوارث الــي سيتســبب هبــا االحتبــاس احلــراري. ومــن املتوقــع أن يتصــرف 

النظــام اإلمــراييل العاملــي هبمجيــة مفرطــة عــر الــدول القويــة العنيفــة واالســتبدادية.

ال توجــد كلمــات تصــف مــا حيــدث لشــعبنا يف ســورية ولباقــي شــعوبنا، حــن نــرى آالف 
األشــخاص فاريــن مــن مناطــق مدمــرة، ويتــم إرســاهلم إىل املــوت واجلــوع والفقــر واحلرمــان، عقــوداً 
وراء عقــود. األزمــة إذاً أزمــة حضاريــة وفــروس " كــوروان" هــو أحــد أشــد صدمــات العصــر 

اليــوم، والغــرب يف هــذه املرحلــة ُمدمــر كمــا الشــرق وابقــي دول العــامل.

لعلَّه من انفل القول أن الرعونة واللهاث وراء املنافع الشــخصية أو الفئوية واالســتعانة ابآلخر 
الطامــع واالرهتــان لــه هــي الــي توقــع خنــب الشــعوب أحيــاانً، إن مل يكــن غالبــاً، يف املهالــك 
وخصوصــاً حــن توضــع يف ظــروف غــر طبيعيــة، أو ال تكــون، يف األصــل، خنبــاً ابملعــى احلقيقــي 
العربيــة عمومــاً ومعارضتنــا  إليــه أوضــاع املعارضــات  للكلمــة؛ تؤكــد هــذه احلقيقــة مــا آلــت 
األحــزاب  تكاثــر  رغــم  هلــا،  وجــود  وكأنــه ال  املشــهد،  لتصــدر  تنطــع  ممــن  الســورية خاصــة 
والتنظيمــات واملؤمتــرات املنفــردة الــي تعقــد ابخلــارج وكثــرة اخلطــب عــن احلريــة والدميقراطيــة 
وصخــب الشــعارات الــي ختــص ســورية املســتقبل وأمتنــا..! لكــن الافــت أن ذلــك النشــاط 
ال يصاحبــه تنســيق يقــود يف النهايــة إىل غايــة وطنيــة حمــددة، هــي أهــم مــا حتتاجــه قــوى ثوريــة 
غايتهــا إســقاط نظــام فاشــي ومزمــن يف اســتبداده، ويؤســس هــذا التنســيق لدولــة املواطنــة، وهــو 
مــا هــبَّ الشــعب الســوري ألجلــه ومــا ســعى إليــه مؤكــداً وحــدة الشــعب الســوري كمــا ابقــي 

شــعوب الربيــع الدميقراطــي العــريب.
التآمريــة واملكشــوفة؟ هــل نســتمر برؤيــة  التفريــط ومؤمتراهتــا  لقــاءات  كيــف ميكننــا مواجهــة 
عــدوان التارخيــي يرســم مســتقبل بــادان لإلبقــاء علــى طُغــم تقــوم أبدوار تنهــي وجــودان احلســي 
والواقعــي؟ وكيــف ميكــن اخلــروج مــن أزمــة "كــوروان" أشــد مضــاًء وتصميمــاً علــى بلــوغ أهــداف 

ثورتنــا وشــعوبنا املكلومــة؟
أمامنــا خيــارات عديــدة تــرتاوح بــن تركيــب اســتبدادي وحشــي للغايــة يف العــامل تتحــول فيــه 
الــدول إىل أكثــر وحشــية وتغــول، أو خيــار الراديكاليــة وإعــادة إعمــار اجملتمعــات، أو خيــارات 
تغليــب  وعــدم  البشــرية  ابالحتياجــات  املعنيــة  اإلنســانية  املصطلحــات  إىل  أخــرى كالعــودة 
الصــوت االقتصــادي ملنفعــة اإلمرايليــة، الــي سيســعدها التضخــم اهلائــل لعنــف الدولــة الــذي 
بــدأت رمبــا جتلياتــه تظهــر حتــت ذريعــة التعامــل مــع أزمــة فــروس "كــوروان"، ال ســيما إن طالــت 
األزمــة دون اإلجابــة عــن ســؤال وجــودي حتــت الســحابة القامتــة هلــذه األزمــة وهــو: أي عــامل 

نريــد أن نعيــش فيــه؟

عبد الباسط حمودة
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تفاجــأ كثــر مــن الســورين بشــخصية رجــل األعمــال رامــي خملــوف، بعــد ظهــوره يف 
تســجيلن صوتيــن يشــرح فيهمــا أزمتــه ومعاانتــه، حيــث مل يكونــوا مــن قبــل قــد رأوه أو 
مسعــوه، وبعيــًدا عــن املضمــون واحملتــوى، والغــاايت واألهــداف، فقــد توقــف كثــرون عنــد 
طبيعــة شــخصيته الــي بــدت يف مســتوًى ضعيــف وهزيــل، لتطــرح مئــات األســئلة عــن 
قدراتــه الذاتيــة الــي متكنــه إدارة كل هــذه الشــركات الــي ميلكهــا، واألعمــال التجاريــة 

الــي يســتثمر فيهــا، والــدور الــذي أنيــط بــه.؟!
كما أن انشغال السورين يف األايم األخرة مبا كتبه خالد العبود، عضو جملس شعب 
النظــام، يف مقالــه الــذي مت تداولــه علــى نطــاق واســع )مــاذا لــو غضــب األســد.؟!(  
وتعليقاهتــم عليــه، والــي وصلــت إىل حــدود مناقشــة مضامينــه مــن شــخصيات مرموقــة، 
مبــا  العــريب،  الفضائــي  اإلعــام  اهتمــام  وحــى  فكريــة وسياســية،  وقيمــة  وذات وزن 
صــدر عنــه يطــرح أســئلة عــن شــخصيته، هــو أيًضــا، والــي عرفــت ابلتفاهــة واجلنــوح، 

وأضحكــت الســورين كثــرًا، مــن قبــل، يف مناســبات كثــرة.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا وبقــوة: أليــس لــدى النظــام شــخصيات أكثــر جديــة 
وجاذبيــة وإقناًعــا، تقــوم علــى خدمتــه يف خمتلــف اجملــاالت مــن أعمــال وإعــام، وغــره، 
ســوى هــؤالء الضعفــاء والتافهــن الــي تطــول قائمتهــم مــن أمثــال الشــيخ أمحــد شــاش، 

وشــريف شــحادة.؟!
بعيــداً عــن التفســر املباشــر الــذي قــد جيــد حجتــه يف القــول إن مثــل هــذه الشــخصيات 
يســهل قيادهــا، وتوجيههــا والســيطرة عليهــا، وطواعيتهــا العميــاء، مــا مينحهــا الثقــة 
لتنفيــذ املطلــوب منهــا، ووضعهــا يف صــدارة املشــهد، مثــة مــا جنــد تفســره يف حقائــق 
التاريــخ والواقــع، ووفــق نظــرايت علــم االجتمــاع والنفــس، الــي تقــول أبن النظــم ختتــار 

دارت الدائــرة عليــه. اإلرهــاب أقــل خطــرًا منــه بنظــر داعميــه، والفشــل الذريــع 
الــذي خيفيــه ظهــر يف تقييماهتــم، متلمــل روســي مــن ضعــف خدماتــه، وكــره 

إيــراين ملعصيتــه الــي يبديهــا هلــم.
العبــُئ األكــر اليــوم مــن أبــرز حلفائــه كمــا يــرى هــو، وســط أزمــات متفشــية 
يف مناطقــه ومــوارده، يزيــد مــن أزماهتــا "كــوروان". بشــار األســد، أجــرم حبــق 

الســورين للبقــاء علــى كرســيه، فمــى يذهــب؟
يــرى الكثــر مــن الســورين اليــوم أن احلديــث عــن مصــر األســد، ابت ممــًا، 
ففي كل مرة منذ تسع أو يزيد كان اجلواب: يف القريب العاجل، وُحق هلم 
امللــل مــن الفقاعــات الــي يتــم طرحهــا بــن الفينــة واألخــرى، لتفقــد قيمتهــا 

احلقيقيــة وهبجتهــا العاليــة، أو رمبــا لتصنــع حالــة أيس خيطــط هلــا األعــداء.
ليــس اليــوم أو الغــد هــو احلديــث، إمنــا جمــرد أطروحــات تثــر كــرى األســئلة يف 
ظــل املتاهــات الــي أدخــل "كــوروان" فيهــا العــامل، وعلــى قــدر هــذه املتاهــات، 
بعــد  ملــا  متوجســاً  املراقــب  جتعــل  دوليــة،  سياســية كــرى  طبخــات  توجــد 

االنتهــاء مــن الفــروس "املســتجد".
أحــداث ملفتــة صــارت يف خضــم أزمــة "كــوروان" مــع األســد، رمبــا يكــون 
أبرزهــا جــس نبــض مــن اإلمــارات العربيــة، تنقــل فيهــا رســالة أجنبيــة، ابتصــال 
بــن زايــد وإبــداء دعمــه زعمــاً منــه للشــعب الســوري، وكان الغريــب حينهــا 

كيــف يوجــه الدعــم للقاتــل!
عــن  اإلســفار  بعــد  واضحــة،  الرســالة  ســتبدو  حــال..  علــى كل  ولكــن 

قريبــاً. اجلديــد  الــدويل  التشــكيل 
األمركيــة  العقــوابت  وتــر  علــى  إعامــه،  ووســائل  وُكتَّابــه  األســد  عــزف 

واألوروبيــة كثــراً، حــى ظهــروا مبظهــر "املتســولن" املرتجــن إليقــاف هــذه 
العقــوابت، خشــية مــن أن تنفجــر القنبلــة األخــرة بوجــه النظــام مــن قبــل 

هنــا. بصددهــا  لســنا  متعــددة  اقتصاديــة  والنعكاســات  حاضنتــه، 
مت التباحــث يف األمــر مــن قبــل بعــض الــدول، لكــن دون جــدوى. ابدرت 

بعــض الــدول العربيــة وبعــض الشــخصيات فيهــا، ضمــن إطــار ملفــٍت كذلــك 
األمــر، إلرســال برقيــات هتنئــة لألســد، بعيــد جــاء الفرنســي عــن ســورية، 
متناســن أن األســد جلــب كل احتــاالت العــامل إىل دمشــق، ولكــن هــذه 
الرسائل أراها وكأهنا الوداع األخر، ال رسائل العودة إىل األحضان العربية.
يف ظــل التناقــض الداخلــي الــذي يعيشــه األســد، ومــا شــكلته لــه الثــورة الــي 

بطانتهــا مــن نســيجها وطبيعتهــا ليــس إال، فنظــام مافيــوي_ طغيــاين ال ميكــن أن يفــرز، 
أو تنتــج بنيتــه، أبفضــل مــن هــؤالء األمعــات والفاســدين والســخفاء للتحكــم مبصــر 

املايــن مــن البشــر.       
يف هــذا الشــأن، جيــب التوقــف عنــد شــخصية اجملــرم الكــوين بشــار األســد نفســه، الــي 
كثــرًا مــا أضحكــت الســورين والعــامل، مــن خــال حركاتــه وفلســفاته الــي يظهــر فيهــا 

علــى العــامل كمــا علــى الســورين، متســائلن عــن قــدرات رجــل مثلــه لقيــادة دولــة أبمهيــة 
ســورية، ودورهــا يف حميطهــا اإلقليمــي والــدويل، شــاءت لعنــة األقــدار والصــدف أن جتعلــه 
متحكًمــا مبصرهــم وحاضرهــم، وهــو "املعتــل نفســيا" بنتيجــة حتليــل شــخصيته مــن أطبــاء 

وحمللــن نفســانين، نتيجــة عوامــل عديــدة منشــؤها ومردهــا لســنوات طفولتــه األوىل.!

يذكــر أن االســتخبارات االســرائيلية، قــد ســربت، قبــل ســنوات خــراً مفــاده أن 
بشــار األســد مولــع بقضــاء وقتــه يف األلعــاب االلكرتونيــة، الــي تســتهويه وتســتحوذ 
علــى تفكــره، كأنــه مل يغــادر طفولتــه أو حــى ســنوات صبــاه، فكيــف يســتقيم ذلــك 
مــع شــخصية رئيــس دولــة أمامــه مــن املســؤوليات والقضــااي وامللفــات مــا يشــغله ليــل 

هنــار، إن مل يكــن معتــًا ومريًضــا.؟!
روى يل صديــق كان ضمــن وفــد  لألمانــة العامــة للمؤمتــر القومــي العــريب، قابــل 
بشــار األســد عــام 2005  إثــر التداعيــات الــي عصفــت ابملنطقــة، يف حينهــا، 
فقــال: إهنــم اســتمعوا إليــه مطــواًل، وهــو حيدثهــم عــن احلصــار الغــريب علــى ســورية 
يف مثانينــات القــرن املاضــي، ومعــرًا عــن اســتهتاره أبي حصــار قــادم عليهــا، نتيجــة 
عــن معاانتــه  احلديــث  أســهب يف  يطاهلــا، وهنــا  أن  الــي كان ميكــن  العقــوابت 
الشــخصية وحرمانه من تناول املوز الذي مل يفته أن يشــرح أمهيته الغذائية للصحة  
والفيتامينــات الــي حيتويهــا، واآلاثر النفســية املرتتبــة علــى ذلــك احلرمــان، وقــال إنــه 
كان يشــاهد صــور املــوز وال يتوفــر لــه، مثــل مايــن األطفــال، مــا أاثر مفاجــأة 
كــرى ألعضــاء الوفــد، وأصبحــت مــادة لتندرهــم وضحكهــم، مبقــدار اســتغراهبم، 
وفجيعــة بعضهــم مبــا مسعــوه مــن حمدثهــم الــذي كانــوا يتصورونــه شــخصية كبــرة، 

حبجــم رئيــس دولــة.!
إن جــذر املشــكلة يكمــن يف طبيعــة النظــام االســتبدادي نفســه، ويف بنيتــه الــي ال 

ميكــن هلــا أن تقــدم مــا هــو أفضــل مــن هــذه الشــخصيات، وأمثــن، وأكثــر قيمــة.
ويف هــذا الصــدد، عمــل النظــام علــى ســحق شــخصية املواطــن الســوري وتشــويهها، 
وهــو األمــر الــذي امتــد يف أتثراتــه الســلبية إىل اجملتمــع كلــه،  خــال نصــف قــرن 
مــن التجهيــل وعدميــة الثقافــة، وتعقيــم احليــاة العامــة، مــن الفكــر والسياســة مبعناهــا 
لــدى  القضــاء علــى أي منظومــة حبثيــة علميــة  الوعــي، وحماولــة  العــام، وتزييــف 
ــر احليــاة العامــة واجملتمــع الســوري برمتــه، إال مــن  األفــراد كمــا اجلماعــات، مــا صحَّ
رمحــة ربــه وشــب خــارج نطــاق هــذه املنظومــة، وهــو تفســر مــا جنــده مــن هتافــت 
شــخصيات ســورية عديــدة بــن احلــن واآلخــر تقــدم نفســها بديــًا  لألســد، أو 

تطــرح نفســها علــى الســورين إلدارة أمورهــم وتــويل قيادهتــم.
ابنتظــار خــاص الســورين واالنتقــال إىل نظــام دميقراطــي يليــق هبــم وبتضحياهتــم، 

ســيظل التاريــخ يكــرر نفســه، مــرة يف صــورة مأســاة، وأخــرى يف صــورة ملهــاة.!!

انتفضــت بوجهــه فأرعبتــه، وجعلتــه يهــرع اترة إليــران وأخــرى لروســيا، ولّــدت 
عنــده انفصــام ابلشــخصية الــي كانــت بيــد غــره طيلــة زمــن حكمــه. يصيــح 
اليــوم، ملــن ســأجلأ؟ لســان حــال بشــار يقــول: حــان وقــت إيفــاء الديــون 
وجيــي فــارغ! هــل ســيأيت "فهــد" بعــد األســد؟ ال أظــن ذلــك، إمنــا طــرح 
مثــل هــذه املواضيــع مبــا تتضمنهــا مــن شــخصيات، ومشــاريع، وكيــاانت، 
ال قصــد للــدول منهــا إال حــرق ملفــات إلتافهــا، ولكــن فيهــا رســالة أن 
البديــل موجــود، وهــو غــر غائــب ابألصــل، إمنــا ســاكن غــر مفعــل إىل أن 

أييت القــرار املنتظــر.
إيــران وقبــل كــوروان، دخلــت يف أزمــة اقتصاديــة، ال بــل حــى اســتهداف 
قاســم ســليماين قســم ظهرهــا، وجــاء اليــوم الــذي فيــه تشــيخ مــع وابء العصــر 
"كوروان"، اســتنزفت مالياً ولو أهنا تســتميت اليوم لتحقيق مشــروعها القائم 
يف اإلقليــم، ويف ســورية علــى وجــه اخلصــوص، لكــن الطفــل املدلــل بــدت 

مؤشــرات خروجــه عــن الطاعــة تظهــر، ورمبــا املشاكســة ســتكون قائمــة.
الديــون هــي الســبب، دفعــت طهــران ابألمــس لتأخــذ اليــوم، لكــن األســد 
مل يعــد يلحــق للروســي واإليــراين بــذات الوقــت، وبــدأ "يلتطــش" كمــا نقــول 
ابلعاميــة، فينظــر إىل حــدوده قائــًا: أيــن أنــت صديقــي "الكيــان" فيجيبــه: 
عليــك التخلــي عــن إيــران. ولــو كنــُت غــر مقتنــع متــام االقتنــاع هبــذه االجابــة 
لكــن نظــام املــايل اســتخدم وانتهــى دوره كمــا يســتخدم األســد، ويشــارف 

اليــوم دوره علــى االنتهــاء.
أمــا ابلنســبة لروســيا فكانــت صرحيــة مــن البدايــة: بشــار أو غــر بشــار املهــم 
مصاحلــي يف ســورية وحتقيقهــا، وبعــد أن أخــذت مــا تريــد، بــدأت تســلط 
فاشــل، ضعيــف،  خــادم  أنــت  لــه:  لتقــول  ورســائلها،  وإعامهــا  أقامهــا 
مهرتئ، فاسد، لدرجة أن هذه األقام الروسية وصلت إىل أن تقول فيها: 
فســاد األســد أخطــر مــن االرهــاب! وبقيــت الرصاصــة األخــرة يف "ســاح 
الكيــان اإلســرائيلي" اليــوم، ابنتظــار توجيــه أمركــي، إمــا أن حتيــي األســد 
وهــو يف نعشــه بعــد االنتخــاابت املقبلــة، أو تطلــق عليــه رصاصــة الرمحــة أايً 
كان شــكلها، فيــوارى حتــت الــرتاب، أو ال يكشــف لــه جســد، واملؤشــرات 
ابتــت اليــوم كثــرة، وإن كان القــرار املنتظــر لــدى الســورين: أمــر إهلــي ينتقــم 

للشــهداء والضحــااي، مبــا يثلــج صــدور قــوم مؤمنــن.

عبد الرحيم خليفة   

كاتب سوري

عاته!  انحطاط األسد إذ يتبدى في إمَّ

فاتح حبابة 

كاتب وإعالمي سوري

الرصاصة األخيرة في نعش األسد
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الســاحر وجعــل هللا تدبرهــم تدمــرًا عليهــم، إننــا لــو نظــران بعــٍن اثقبــٍة و 
بعــد نظــٍر لرأينــا أن الــدول العظمــى تعيــش يف حالــة هلــٍع لطاملــا جعلــت 
ابقــي الشــعوب يعيشــوهنا، وهنــا أتخــذ العدالــة اإلهليــة جمراهــا، وأكــر 

دليــل علــى مــا أوردتــه أن اإلصــاابت يف الــدول العربيــة واإلســامية تــكاد 
حُتصــر ضمــن أقــل النســب قياًســا ابلــدول الغربيــة الــي حطمــت أرقاًمــا 
قياســية يف عــدد اإلصــاابت، حيــث أن زمــام األمــور قــد فقــدت الســيطرة 

ت
ال

مقا

مل أكــن أتوقــع يف يــوٍم مــن األايم أن فروًســا -ال يُــرى ابلعــن اجملــردة- 
قــادٌر علــى أن جيعــل العــامل علــى كــّف عفريــت جيهــل مــا الــذي ســيحّل 
بــه بعــد دقيقــة مــن اللحظــة الــي يراهنهــا. فــروس علــى صغــر حجمــه 
كان قــادرًا علــى حتطيــم أســطورة الزعامــة الدوليــة وهــّز كيــان اجلبابــرة، إن 
شــيًئا كالســحر جــاء ليغــر سيســتيم حيــاة النــاس لدرجــة أن مــا كنــا ال 
نتخيــل حياتنــا مــن دونــه اســتطعنا بقــوة جــروت هــذا املخلــوق الصغــر 
أن نتأقلــم علــى العيــش بدونــه، حنــن نــدرك اآلن علــى اختــاف أعراقنــا 
وأدايننــا عظمــة اخلالــق الــذي أرهــب أرجــاء املعمــورة ابلرغــم مــن احلداثــة 
الــي وصلــت إليهــا مؤخــرًا، والــي مل تشــفع هلــا للنيــل مــن هــذا املخلــوق 

الصغــر.
إن البشــرية اآلن ترفــع رايــة االستســام يف مواجهــة هــذا الكائــن الفتّـــاك، 
الــذي غــزا مــداًن أبكملهــا فجعــل أهلهــا طرحيــي الفــراش اترًة و نــزالء 
القبور اترًة أخرى، وال شّك أنه ُمرسٌل من هللا بغض النظر عن أسباب 
وجــوده والــذي ينظــر بعــن احلكمــة لألمــر؛ جيــد أن هنالــك رســالة رابنيــة 
فحواهــا أنكــم أيهــا البشــر قــد طغيتــم وجتــرمت، فالظــامل يســتمرُّ يف ظلمــه 
مــن  برعايــة  وتنكيلــه  قتلــه  يســتمّر يف  والســفاح  أحــد  يردعــه  أن  دون 
يدعــي نصــرة الضحيــة، واألقليــات املســلمة يُنــكل هبــا ليــًا هنــارًا دون أن 
يــرف لإلنســانية جفــن، وقضيــة اإليغــور يف الصــن ليســت علينــا ببعيــدة، 
فقبيــل الــوابء أجرمــت الصــن أبقليــة اإليغــور لديهــا فكانــت الدولــة األوىل 
الــي حتتضــن الفــروس، حيــث أن اإليغــور ليــس لديهــم عتــاد أو قــوة 
حياربــون هبــا ومل ينتصــر هلــم أحــد مــن البشــر، فكانــت نصرهتــم إهليــة، 
حيــث أرســل هللا جنــًدا مــن لدنــه أخضعــت جــروت الصــن بصــرف 
النظــر عّمــا إذا كان الفــروس قدميـًـا أم مت هتجينــه فانقلــب الســحر علــى 

ابلرغم من مناشــدة موســكو وبكن وكواب وفنزويا وكوراي الشــمالية 
للــوالايت املتحــدة  النظــام الســوري  وزميبابــوي ونيكاراغــوا ومعهــم 
األمركيــة مــن أجــل رفــع العقــوابت املفروضــة علــى "نظــام أســد" 
حبجــة متكينــه مــن التصــدي جلائحــة كــوروان )وهــي حيلــة مل تنطــل 
علــى األمــركان ألن العقــوابت ال تشــمل املــواد والتجهيــزات الطبيــة 
واإلغاثيــة( وقــد الحظنــا أبن الرئيــس األمركــي "دوانلــد ترامــب" قــد 
عمــد إىل متديــد العقــوابت االقتصاديــة املفروضــة علــى نظــام دمشــق 

وشــخصيات قياديــة مهمــة فيــه ملــدة عــام آخــر.
الــي كانــت  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  مماطلــة  مــن  وابلرغــم   
جليــة و واضحــة منــذ انطــاق الثــورة الســورية وحــى يومنــا هــذا 
بشــأن احملرقــة الســورية وعــدم تنفيــذ وعودهــا املتكــررة وال تصرحياهتــا 
"النارية" الي أطلقتها منذ الســنوات األوىل للثورة أبن األســد فقد 
شــرعيته، وابلرغــم مــن منعهــا وصــول األســلحة النوعيــة ومضــادات 
الطــران ومضــادات الــدروع احملمولــة علــى الكتــف للثــوار وخاصــة 
يف ســنوات الثــورة األوىل، وتراجعهــا عــن هتديداهتــا غــر مــرة، مــا 
كان يعكــس عــدم وجــود رغبــة حقيقيــة وجــادة حينهــا مــن قبــل 
األمــركان يف اســتبدال أداهتــم، إال أن الثابــت واملؤكــد هــو أن هــذا 
"النظــام الغــي" قــد أتعبهــم اليــوم وأحرجهــم بعــد أن نّفــذ مــا طُلــب 
منــه -بــل وأكثــر- مــن تدمــر ســورية ورهــن مــا تبقــى منهــا وهتجــر 
املايــن مــن شــعبها، إىل درجــة أذهلــت العــامل وكشــفت ســوءات 
معظــم الــدول الــي كانــت تتشــدق ابلدميقراطيــة وحقــوق احليــوان 
صَمتَــت  بينمــا   ،!!. البيئــة  علــى  واحلفــاظ  واإلنســان  والنبــات 
صمــت القبــور عــن الــذي جــرى وجيــري يف ســورية مــن انتهــاكات 

بعــد  للمســاجن  وتصفيــة  للمعتقلــن  وتغييــب  وهتجــر  وتدمــر 
تعذيبهــم والتنكيــل هبــم، وقــد ابت مــن الضــروري ابلنســبة للــذراع 
الــي أرســت و ثّبتــت وعّينــت "بشــار أســد" خلفــاً ألبيــه الــذي مت 

تعيينــه مــن قبلــه ورغــم أنــف الســورين أن تســتبدله مبوظــف جديــد 
حيمــل ملفــاً فارغــاً خاليــاً مــن اجلرائــم واالنتهــاكات ليشــكل األداة 

عليهــا حكومــاُت بلــداٍن تدعــي السياســات احلكيمــة واخلطــط الذكيــة 
ولطاملــا جعلهــا الشــرق أمنوذًجــا لــه يف رســم اخلطــط ووضــع السياســات، 
لكــن مباغتــة هــذا الكائــن هلــا -والــذي قلــب كل املوازيــن- جعلهــا كمــن 
يتســكع يف ليــايل كانــون البــاردة ابحثًــا عــن قوتــه وهــو ينــازع رمقــه األخــر 

والــدم يتجّمــد يف عروقــه.
ال أدري مــا الــذي ســوف تنطــوي عليــه صفحاتنــا املقبلــة وهــل ســينتهي 
هــذا الكابــوس قريبًــا أم ال، لكنــي أكاد أجــزم أبن هللا تعــاىل أراد بنــا 
شــيًئا ظاهــره الشــر وابطنــه الرمحــة واملوعظــة واالســتتابة، وأراد كمــا ذكــرُت 
أعــاه أن يربــك كيــان أكرعصاتــه أبصغــر خملوقاتــه وُيشــعرهم ابلعجــز 
أمــام عظمتــه وكــرايءه وجروتــه وأن ينتصــر لعبــاده الضعفــاء الذيــن ليــس 
ـَـْوَق ِعَبــاِدِه  هلــم إاّله، أليــس هــو القائــل يف حمكــم التنزيل:)َوُهــَو اْلَقاِهــُر فـ

ــُر( )18( َوُهــَو احلَِْكيــُم اخْلَِب
 ويعــي بقــول " القاهــر"، املذلِّــل املســتعبد خلقــه العــايل عليهــم، والــذي 
إن أراد حــل أبســه وســخطه عليهــم مــى شــاء، وهــذا مــا حصــل حــن 
الرســائل  تلــك  فلنعــي  فســاًدا أبرضــه وخلقــه،  اإلنســان وعــاث  طغــى 
الرابنيــة ولنكــن بعيــدي النظــرة شــديدي التفكــر بقضــاء هللا ومــا حيــدث 

مــن أمــور جنهلهــا وختفــي وراءهــا أمــورًا غيبيــة ال يطلــع عليهــا ســواه.

املناســبة لتســير شــؤوهنم وتلبيــة أوامرهــم ومتابعــة متريــر مشــاريعهم 
الــي طُبخــت وأعــدت يف دهاليزهــم القــذرة، تلــك املشــاريع الــي مل 
تعــد ســرية ابملطلــق، بــل حتــول أســلوب تنفيذهــا مــن )الكاســيكي 
الســري التقليــدي( إىل العلــّي، واإلفصــاح عنهــا وعــن شــخصيات 
تعيــن  يف  اليــوم  مهمتهــم  لكــن  املنطقــة.  يف  الوظيفيــة  أدواهتــم 
موظــف جديــد هلــم يف ســورية ابتــت أكثــر تعقيــداً وصعوبــة مــن 
ذي قبل، خاصة بعد أن انكشــفت أالعيبهم وأســاليبهم وبعد أن 
نضــج الوعــي السياســي لــدى غالبيــة الســورين الذيــن َأخضعتهــم 
ودروس  وحماضــرات  وجتــارب  ومناهــج  لــدورات  ثورهتــم  ظــروف 
تؤهــل غالبيــة املهتمــن منهــم لنيــل شــهادات عليــا يف التكتيــك 
السياســي والعســكري واالســرتاتيجي، ومهــدت الطريــق أمــام نســبة 
مــا  الــذي حيصنهــم، فمــى  الوعــي اجلمعــي  كبــرة منهــم إلدراك 
حتّصــن اجملتمــع بثقافــة ومســتوى عــاٍل مــن الفهــم واإلدراك واملوازنــة 
يكــون  هنــا  الــرديء،  وأتخــر  القيِّــم  وتقــدمي  الســليم،  والتحليــل 
اجملتمــع يف مأمــن مــن أي عــدوى قــد تصيــب وعيــه أو ُتشــّتته أو 

تؤثــر فيــه علــى املــدى املســتقبلي.

جواهر سليمان

محمد علي صابوني

ـــة   
ّ
اني

ّ
الكورونا كرسالة رب

"كورونا األسد" والوعي الجمعي

كاتبة سوري

كاتب سوري
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Ankara Türk Kızılay Toplum Merkezi sosyal uyum kapsamında, Online Danışma Kurulu to-
plantılarına devam ediyor. Psikologlar, Covid19 sürecinde üyelerin hane içinde yaşadığı 
sıkıntıları, çocukları ile olan iletişim problemlerini dinleyerek kaygıyı yönetme becerileri 
konusunda eğitimler veriyor.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi ve Türk Kızılay Kilis Şubesinin iş birliğiyle, Türk Kızılay Toplum Merke-
zlerinde üretilen maskeler Kilis Valiliği, İl SGK, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kilis Devlet Hastane-
si’ne teslim edildi. 

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi Sosyal Uyum kapsamında, gönüllüler tarafından 23Ni-
san’ı evde kutlayan minikler için online masal anlatma etkinliği gerçekleştirdi. Masalların 
ardından Türk Kızılay gönüllüsü Mohammed çocukları için piyano çaldı. 

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, mevsimlik tarım işçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hijyen 
kiti yardımı gerçekleştirdi. İşçi aileleri Covid19 hakkında bilgilendirilirken, çocuklarımızla da neşeli 
oyunlar oynandı.

koronavirüs kan bağışınıza engel olmasın. Bağışınız, bugün her günden daha da değerli. Unutmay-
alım kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır! 

يواصل مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة اجتماعات اجمللس االستشاري عر اإلنرتنت، وذلك يف إطار برانمج التماسك 
االجتماعي. ويقدم علماء النفس تدريبات على مهارات إدارة القلق واهلموم من خال االستماع إىل مشاكل التواصل مع األطفال 

الي يعاين منها األعضاء خال فرتة بقائهم يف البيوت بسبب وابء كوروان، ومشاكلهم األخرى الي يعانوهنا.

قام مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع كيليس وابلتعاون مع اهلال األمحر الرتكي يف كيليس بتسليم الكمامات واألقنعة الي مت إنتاجها يف مراكز اهلال 
األمحر اجملتمعية إىل كل من وايل كيليس ومديرية أمن الدولة يف الوالية، ومفي الوالية، ومستشفى كيليس احلكومي.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي يف بورصة نشاط قص القصص واحلكاايت عر اإلنرتنت مستهدفا األطفال الصغار 
الذين احتفلوا يف بيوهتم مبناسبة يوم الطفولة يف 23 أبريل. وبعد االنتهاء من احلكاايت قام حممد املتطوع يف اهلال 

األمحر الرتكي ابلعزف على البيانو لألطفال.

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع قونيا مساعدات تشمل حزمة مواد التعقيم والتنظيف، وذلك لتأمن احتياجات 
عمال قطاع الزراعة املومسية. ويف حن قدمت معلومات توعوية لعائات العمال حول فروس كوروان مت اللعب مع األطفال 

ألعااب ممتعة وذات هبجة.

ال ينبغي أن مينعكم فروس كوروان من الترع ابلدم. ترعكم اليوم ابلدم أهم وأكثر قيمة من أي وقت مضى. ال تنسوا أن الدم ليس 
حاجة طارئة فقط  بل هو حاجة ملحة على الدوام.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri sosyal uyum çalışmaları kapsamında, el sanatları atölyesine 
online olarak devam ediyor. Yerel ve farklı uyruklardan oluşan yararlanıcılar, hane içi üre-
timlerde de tıpkı Türk Kızılay Merkezlerinde olduğu gibi başarılı ürünleri ortaya koyuyor.

تواصل مراكز جمتمع اهلال األمحر الرتكي ورشات عمل احلرف اليدوية عر اإلنرتنت، وذلك يف إطار أعمال برانمج 
الوائم والتماسك االجتماعي. وينتج املستفيدون املشاركون منتجاهتم يف منازهلم بشكل انجح متاما كما لو كانوا ينتجوهنا 

داخل مراكز اهلال األمحر الرتكي. واملشاركون هم من جنسيات حملية وأجنبية خمتلفة.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi mevsimlik tarım işçilerine hijyen kiti yardımı yaparken Koro-
navirüs hakkında da bilgilendirmede bulundu. Aynı zamanda bölgedeki çocuklarımıza balon ve 
bayrak gibi hediyeler verip, tatlı sohbetler edildi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Uyum kapsamında, online satranç atölyesine başladı. 
Avrupa amatörler satranç şampiyonu FM Diyap Büyükaşık tarafından yerel ve farklı milletlerden 
yararlanıcılara uzaktan satranç eğitimi verildi.

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي فرع هااتي مساعدات تشمل حزمة مواد التعقيم والتنظيف، وذلك لتأمن احتياجات 
عمال قطاع الزراعة املومسين. كما قام مركز اهلال األمحر الرتكي يف هااتي بتقدمي معلومات حول فروس كوروان. كما قام يف 

الوقت نفسه إبهداء األطفال يف املنطقة هدااي مثل البالوانت واألعام وأجرى حماداثت ممتعة معهم.

بدأ مركز اهلال األمحر الرتكي يف هااتي ورشة عمل للشطرنج عر اإلنرتنت وذلك يف إطار برانمج التماسك االجتماعي. وقام دايب 
بويوك اشك بطل بطولة شطرنج أورواب للهواة بتدريب املشاركن احمللين واألجانب على لعبة الشطرنج.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Minberşam Derneği iş birliği ile şeh-
rimizde yaşayan 150 Suriyeli yetim ailesine gıda yardımında bulundu.
Yardımlar korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sa-
hibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim edildi. Temel gıda maddelerin-
den oluşan yardım kolileri Minberşam ve İyilik Derneği gönüllüleri tarafından 
dağıtıldı. İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği’nden yapılan açıklamada yardım-
ların din, dil, ırk, ayrımı gözetilmeksizin yapıldığı belirtilerek, gıda yardım-
larının önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.

İyilik Derneği, yurt genelinde sürdürdüğü yardım faaliyetlerini pan-
demiyle beraber arttırarak devam ettiriyor. İyilik Derneği, ülkemizdeki 
temsilcilikleri ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan partner kuru-
luşları aracılığıyla Ramazan yardımlarını sürdürüyor. Bağışçıların ilettiği 
Kumanya, Zekât, Sadaka, Fitre ve Yetim yardımlarını İhtiyaç sahibi ailel-
ere ulaştırıyor. Dağıtım ve organizasyonu; Türkiye genelinde bulunan 
İyilik Derneği temsilcilikleri ile Vefa Destek Grubu yürütüyor.

قــدم مكتــب مجعيــة  إييليــك يف غــازي عنتــاب مســاعدات غذائيــة إىل 150 عائلــة ســورية مــن عوائــل األيتــام تعيــش يف 
غــازي عنتــاب، ومت ذلــك ابلتعــاون مــع مجعيــة منــر الشــام.

ومت تســليم املســاعدات إىل منــازل األســر احملتاجــة كجــزء مــن جهــود مكافحــة تفشــي فــروس كــوروان  كوفيــد19- . ومت 
توزيــع هــذه الطــرود الغذائيــة مــن قبــل متطوعــي مجعيــي إييليــك دار ومنــر الشــام وتضمنــت املســاعدات  مــواد غذائيــة 
أساســية. وجــاء يف البيــان الصــادر عــن مجعيــة  إييليــك يف غــازي عنتــاب أن املســاعدات يتــم تقدمهــا دون متييــز وبغــض 

النظــر عــن الديــن واللغــة والعــرق، وأن املســاعدات الغذائيــة ستســتمر يف األايم القادمــة. 

تواصل مجعية اخلر إييليك دار أنشطة املساعدة الي تديرها يف عموم الباد مع زايدة هذا العام يف ظل 
انتشار الوابء. إذ تواصل مجعية اخلر  إييليك دار  مساعدهتا الرمضانية من خال مكاتبها وممثليها يف تركيا 
ومن خال املنظمات الشريكة املوجودة يف بلدان خمتلفة من العامل. إذ يتم إيصال املساعدات والترعات 
الزكاة والصدقة  وصدقة  الي يقدمها أهل اخلر واملترعون إىل ذوي احلاجة، وتشمل هذه املساعدات 
الفطر  ومساعدات األيتام وغرها من الترعات. ويتم التوزيع والتنظيم داخل تركيا من خال مكاتب 

مجعية إييليك دار يف تركيا وابلتعاون مع "جمموعة وفاء للعون والدعم".

تقديم مساعدات غذائية  إلى 150 عائلة يتامى سورية

مساعدات جمعة إييليك دار في رمضان  

150 Suriyeli Yetim Aileye Gıda Yardımı Yapıldı 

İyilikder Ramazan Yardımları 
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Ülke kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Türk Kızılay, kan bağışlarında 
yaşanan düşüş nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Kan stoklarının kritik 
seviyenin altına düştüğü bu dönemde Kızılay ekipleri 300 noktada vatandaşları 
kan bağışına bekliyor.

اهلــال األمحــر الرتكــي - الــذي يلــي مجيــع احتياجــات البــاد مــن الــدم تقريًبــا - يدعــو املواطنــن للتــرع ابلــدم بســبب النقــص يف 
كميــات الــدم يف هــذه الفــرتة. ففــي هــذه الفــرتة الــي اخنفــض فيهــا خمــزون الــدم إىل مــا دون املســتوى احلــرج ، تنتظركــم فــرق اهلــال 

األمحــر الرتكــي يف 300 نقطــة مــن أجــل التــرع ابلــدم.

نداء عاجل للتبرع بالدم يطلقه الهالل األحمر التركي
Türk Kızılay'dan “Acil Kan İhtiyacı” Çağrısı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlarına hız veren Türk Kızılay, 
ülke genelinde bulunan yüzlerce şube ve temsilciliklerinin desteği-
yle 81 ilde tek tek vatandaşların kapısına giderek gıda kolisinin yanı 
sıra el dezenfektanı, maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıyor.

بدعــم مــن مئــات الفــروع واملكاتــب التمثيليــة للهــال األمحــر يف مجيــع أحنــاء البــاد، يقــوم اهلــال األمحــر الرتكــي ، 
الذي ســرع وزاد من مســاعدته مع حلول شــهر رمضان، يقومون إبيصال املســاعدات إىل أبواب املواطنن يف 81 

واليــة تركيــة، ويوزعــون عليهــم إضافــة إىل ذلــك املطهــرات اليدويــة واألقنعــة ونشــرات  تتضمــن معلومــات توعويــة.

Kızılay’dan Ramazan Yardımı Seferberliğiحملة مساعدات رمضانية من الهالل األحمر

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, sağlıkla imtihan olduğumuz 
bu günlerde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek ve kitap hediye 
ediyor. İnsanlık olarak pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde 
“İyi ki varsınız” sloganıyla anlamlı bir kampanyaya imza atan İyilik 
Derneği Gaziantep Temsilciliği yetkilileri sağlık çalışanlarımızı ziyaret 
ederek çiçek takdim ediyor ve Hüseyin Özhazar’ın İyilik Yap Denize 
At kitabını hediye ediyor. Temsilcilikten yapılan açıklamada; “İyilik 
Derneği işini özveri ile yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte 
teşekkür ederek, sabır ve başarılar diler” denildi.

يقــوم مكتــب مجعيــة إييليــك دار يف غــازي عنتــاب بــزايرات إىل طواقــم الرعايــة الصحيــة والطبيــة ويقــوم بتقــدمي الزهــور 
والكتــب هلــم كهــدااي خــال هــذه األايم الــي نعيــش فيهــا امتحــاان صحيــا. مكتــب مجعيــة إييليــك دار يف غــازي 
عنتــاب الــذي أطلــق هــذه احلملــة حتــت شــعار "مــن اجليــد أنكــم موجــودون"، وحتديــدا يف هــذه األايم الــي نقــوم 
هبــا حنــن كإنســانية مجعــاء مبكافحــة كــوروان. وخــال احلملــة قــام مســؤولو اجلمعيــة بــزايرة الطواقــم الطبيــة والصحيــة 
وإهدائهــم الــورود، وإهدائهــم كتــاب "اعمــل معــروف وألقــه يف البحــر" للكاتــب حســن أوزهــازار. ويف بيــان أصــدره 
مكتــب اجلمعيــة قــال إن اجلمعيــة تتقــدم جبزيــل الشــكر إىل مجيــع العاملــن واملتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة الذيــن 

يقومــون بعملهــم إبخــاص يف هــذه املرحلــة الصعبــة، وتتمــى اجلمعيــة هلــم الصــر والنجــاح يف عملهــم.

من الجيد أنكم موجودون
İyi ki Varsınız
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الكتابة ضرورة للكاتب والقارئ

رئيس القسم الثقافي

فضائه  تدور يف  فسيحاً  وكوان  واسعاً  عاملاً  سنلج  والفين  األديب  اإلبداع  عن  نتحدث  حني 
مشوس اجلمال والدهشة واحلّب، فلكل جرم إنساينّ حكايته وأغنيته ورمبا نشيده الروحّي. يف 
عامل اإلبداع حنن أمام ساحة ال هنائية االمتداد تتزاحم فيها األضواء املبهرة واخلافتة والظالل، 

وتغدو الكتابة رقصاً قزحّياً على بللور يغّبشه البياض. 
ولكن ملاذا نكتب؟!. 

لعّله سؤال اجلائزة الكربى الذي خيشى الكتاب اخلوض فيه والتصّدي له، إنّه السؤال الذي 
يلجأ كثري من املبدعني إىل اهلروب منه، أو االلتفاف والتهّرب من اإلجابة عنه، يف حني ينتظر 
آخرون كثر أن يتّم توجيهه إليهم ليطرحوا بتباٍه وبثقة مفرطة إجاابهتم االستعراضية املعّلبة، 

وحيملوهنا آماهلم وأوهامهم املوّردة.
قد تبدو "ملاذا تكتب" مجلة استفهامية عاديّة وبسيطة متاماً، حتمل بعضاً من الفضول ورغبة 
يف اكتشاف ذات إنسانية مبدعة، وجالء ما حييط هبا من سحٍر وغموض. لكّنها، يف احلقيقة، 
عبارة شائكة تنطوي على تعقيدات وأبعاد تستفّز حشداً هائاًل مما ينتظر قوله، كما إّن السؤال 
اخليبة  من  مزيد  وإىل  واإلحباط،  للتثبيط  تدفع  أن  املخاتلة  لصيغته  ميكن  وكاشف،  حمرج 

والياس. 
حّقاً ملاذا نكتب وملن؟ ما الدافع؟ هل الكتابة اإلبداعية استجابة لواجب أم إذعان للضرورة 
أم هي انمجة عن حمض الرغبة أم..، وهل الكتابة حاجة الذات أم اآلخر؟ أليس سؤال ملاذا 

نقرأ هو مبعىن ما إعادة إنتاج لذات السؤال ملاذا نكتب؟
لذائقته وفكره وإرادته، أو لعّلها  مع قارئ ما مفرتض، حتدايً  ميكن للكتابة أن تكون رهاانً 
تكون حماولة للتأثري يف اآلخر، وهو ابلتأكيد قارئ متخّيل لكّنه أكثر حتديداً ألّن الكاتب حّدد 
بعضاً من مالحمه وطباعه وكثريًا من صفاته وثقافته..؟! ميكننا أن نكون أكثر دّقة يف التساؤل 
حول ما إذا كان الكاتب حمقاً حني يؤمن بقدرته على تغيري قناعات قارئه ومفاهيمه وتشكيل 

تصوراٍت ورؤى جديدة له؟
أو  املواقف واألشياء مما ميكننا إسباغ صفات عليها مل تكن مطروحة  الكثري من  مثّة حولنا 
متداولة، بل لعّل اجلمال والقبح، واخلري والشّر، والرفض والقبول، واالجنذاب والنفور أحكام 
مؤقتة إن مل نقل غري قطعية حمكومة ابملزاج والظروف أو حبالة الطقس، وابلتايل قابلة للتغيري 
من النقيض إىل النقيض، قد يكون الصوت املرافق للمضغ أو لتمزيق الورق مستهجناً ومثرياً 
للغضب أثناء حوار ما أو حلظة سكون ليلّي على سبيل املثال، وقد يتحّول ذات الفعل إىل 
حالة احتفالية أو إىل حركة يقصد منها الغواية والتوّدد، هل يدعوان ذلك إىل التأكيد على أن 

الكتابة أداة الكاتب للتفسري واإليضاح والتغيري..؟ 
الكتابة عطاء. ال ليست هي الكلمة املناسبة، كذلك القول أبهنا منحة ال تفي ابلقصد. رمبا 
تكون رسالة أكثر صواابً ودّقة. يقوم الكاتب إبمداد القارئ أمصااًل متعّددة املهام والتأثريات، 
قد تكون البهجة أحدها لكن ابلتأكيد سيكون من بينها أمور أخرى أكثر قدرة على إحداث 
التحريض يف املخيلة أو العقل أو املشاعر. سيكون للمتلقي الوقت والفرصة للحصول على 
ما يبتغيه وابلطريقة اليت يرتئي، وستحدث فوضى عظيمة ابلتأكيد يف املائدة املخادعة، نعم 
املخادعة فالكتابة اإلبداعية شعراً وقصة وغري ذلك ليست ابلضرورة مرتبة كما يريد هلا املنطق 
أو القانون اجملّرد، بل هي على ما هي عليه ألّن مثة فاعل فرض منطقه على الكتاب وقارئه.

إهنا مدخل  الذات ومع اآلخر،  للكشف واالكتشاف وللحوار مع  اإلبداعية جمال  الكتابة 
رئيسي للبدء يف قول حكايتنا وما نريد إيصاله دومنا مقاطعة أو صخب، والكتابة بوابة القارئ 
الباحث عن نفسه وسط الفوضى والشّك واخلراب، إهنا فرصته الساحنة لريى ما يشبه صورته 
على ماء احلكاية املتمّوج، ويلمح شظااي قلبه متناثرة يف غاابت املعىن وبني مرااي اللغة املواربة. 
أسياد وعبيد، جناة وضحااي، وكثري  منكسرون،  أبطال شجعان وآخرون جبناء  الكتب  يف 
مواقعها وصفاهتا  تغرّي  قد  الشخوص  أّن هذه  يدهشنا  لن  املنتصرة واملهزومة.  األفكار  من 
ومصائرها، فهي ال متلك قدرها أو قرارها يف التموضع أمام قارئ ميتلك مطلق احلرية يف منحها 
ألقاابً وأومسة وأمساء، وهناايت تليق هبا وفق رؤيته وتصوراته وحده. لقد فعل الكاتب ذلك من 

قبل وكان حراً متاماً فيما شاء وأراد.

املواطنة السعيدة كانت أمي
.......

يقــول غوغــل إن الدمناركيــني هــم أســعد الشــعوب، غلــط اي غوغــل، أمــي كانــت األســعد علــى 
اإلطالق.

لكــن غوغــل ال يعــرف شــيئاً عــن أمهاتنــا والســبب بســيط جــداً فأمهاتنــا أيضــاً ال يعرفــن 
غوغــل.

يف السادســة مــن عمــري جنــوت مــن الغــرق فأخذتــين أمــي يف أحضاهنــا، وضغطــت بكفيهــا 
علــى رأســي وهــي تشــده حنــو صدرهــا حــىت دخلــت قلبهــا، وشــعرت مبــاء دافــئ ســال علــى 

خــدّي، فقلــت هلــا:
- ما هذا اي أمي ?...

وكان جواهبا:
- دموع الفرح.

يف الثامنــة مــن عمــري قالــت املعلمــة ألمــي أبنــين أعقــل طالــب يف الصــف وأبنــين مهــذب 
ومطيــع، فضمتــين أمــي إىل صدرهــا وشــّدت رأســي بقــوة فدخلــت قلبهــا مــرة أخــرى، وشــعرت 

مبــاء ســاخن ســال فــوق خــدي وملـّـا ســألتها مــا هــذا اي أمــي كان جواهبــا:
- دموع الفرح اي إبين.

وتكــرر هــذا الفــرح كثــرياً ففــي العاشــرة جنــوت مــن رصاصــة طائشــة أطلقتهــا دوريــة أمــن كانــت 
تالحــق ابئــع دخــان يســكن حارتنــا ألنــه هــرب منهــم حــني أرادوا مصــادرة بضاعتــه، فأخذتــين 

أمــي إىل قلبهــا وقالــت: دمــوع الفــرح اي إبــين.
يف احلاديــة عشــر والثانيــة عشــر واخلامســة عشــر، ويف العشــرين وهــي تودعــين ألســافر إىل 
اخلدمــة العســكرية، مث ويف كل مــدة بينمــا أعــود إىل املنــزل يف إجــازة كان املشــهد الدافــئ 

وخــدي ودمــوع الفــرح يتكــرر، وتشــدين إىل قلبهــا وتغســل وجهــي مبــاء احملنــة.
وحــىت عندمــا غــادرت ســوراي عانقتــين لربــع ســاعة يف املنــزل ومل يكــن قلبهــا حيتمــل أن ترافقــين 

إىل املطــار، قالــت:
- ال أستطيع أن أراك وأنت تطري.

وتكــرر املشــهد خلــف البــاب مــع آخــر جرعــة مــن دمــوع الفــرح وكنــت كلمــا أرســل هلــا رســالة 
مــن أملانيــا تقرؤهــا عليهــا أخــيت فتأخذهــا أمــي إىل أحضاهنــا بقــوة، وتبلــل خدهــا مبــاء دافــئ 

يســيل مــن عينيهــا مث تقــول هلــا:
- دموع الفرح.

بعــد مخســة عشــر عامــاً التقيــت أمــي يف مطــار فرانكفــورت وعــاد املشــهد ذاتــه بقــوة وبدمــوع 
أكثر:

- إهنا دموع الفرح.
أمــي هــي املواطنــة الســعيدة بــل هــي أســعد امــرأة يف العــامل، تفــرح كثــرياً وتــرش دمــوع الفــرح 

حولنــا.
قبــل شــهرين التقيــت أبمــي فعانقتهــا بشــدة ودفعــت برأســي إىل صدرهــا لكنــين مل أصــل قلبهــا 

ألهنــا ببســاطة مل تضغــط بكفيهــا علــى رأســي، ومل تكــن هنــاك دمــوع الفــرح.
أمــي كانــت أســعد مواطنــة يف العــامل لكنهــا اآلن تعيــش بــال دمــوع، ال شــيء لتبكــي عليــه بعــد 

هــذا الشــتات، ال دمــوع اي غوغــل ال دمــوع. 
لقــد تبادلنــا األدوار ففــي آخــر عنــاق ســال مــاء ســاخن ولكــن مــن عيــيّن أان علــى خدهــا وقبــل 

أن تســأل أجبتها:
- إهنا دموع الفرح اي أمي.

أان السعيد ابن املواطنة السعيدة صار عندي فرح للدموع.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

المواطنة السعيدة
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- الُگّلة -
ينتابــين شــعوُر حنــني عــارم كّلمــا رأيــت موقــع )الگلــة( الــيت كانــت منتصبــة يومــاً مــا، 

مبــكان مــا، بــني ســاعة الرقــة وســوق األوقــاف.
والگلــة عبــارة عــن كتلــة ترابّيــة فخاريّــة ضخمــة هائلــة كانــت تتموضــع كــربج للمراقبــة، 

عنــد طــرف ســور الرقــة األثــرّي اجلنــويّب الغــريّب قبــل إزالتــه.
ــا يزيــد  كانــت الگلــة ترتفــع -يف تقديــري -ألكثــر مــن ثالثــني مــرتًا، بقطــر دائــرّي، رمّب

عــن ذلــك بقليــل.
ومبــا أن الگلــة كانــت الكتلــة األكثــر ارتفاعــاً ابملدينــة كّلهــا فقــد كانــت ُتســتخدم يف شــهر 
رمضــان مــن كل عــام كمنّصــة إلطــالق مدافــع اإلفطــار والســحور، ومدافــع العيديــن: 

الفطــر واألضحــى كذلــك.
ومــن ذكرايهتــا العزيــزة أنّنــا حنــن -ثلّــة مــن صغــار احلــّي- كنّــا نرتقّــب بلهفــة وشــوق 
اقــرتاب موعــد اإلفطــار برمضــان لنهــرع إليهــا ونســبق عّمــو، )هكــذا كنّــا خناطــب الرجــل 
املكلّــف بشــؤون املدفــع وإطالقــه قذائفــه(، ابلصعــود ألعلــى القّمــة ابنتظــار قدومــه، ومــا 
إن نلمحــه قادمــاً مــن بعيــد، حــىّت نرتاكــض إليــه، لنســاعده، وخنّفــف عنــه مشــّقة محلــه 
الســّلة املتخمــة بعّدتــه املعتــادة مــن ذخــرية وابرود وخــرق ابليــة، وشــيء مــن التمــر واملــاء.
فــإذا بــدأ الرجــل إبفــراغ حمتــوايت الســّلة اســتعداداً للعمليّــة اليوميّــة الروتينيّــة، كان ال 
ــا عــن  ــه وعــن العــّدة، ومــكان اإلطــالق، وهنين يتوّقــف عــن زجــران، وأمــران ابالبتعــاد عن
العبــث ابلســّلة، وتنبيهنــا حمــّذراً مــن خطــر االقــرتاب مــن البــارود والصاعــق فيهــا خوفــاً 

منــه، وحرصــاً علينــا.
وميــّر الوقــت بطيئــاً لكــْن مشــّوقاً وحنــن نراقــب بشــغف عمليّــة حشــو ســبطانة املدفــع 
ابخلــرق الباليــة، ممزوجــة مبــادة بيضــاء تشــبه البــودرة، ومــواد أخــرى ال نعرفهــا، قبــل 

ضغطهــا بقــّوة بســيخ معــدين صلــب.
كان الرجــل يعمــل بــدأب وال ينســى بــني الفينــة واألخــرى أن يلتفــت إلينــا وقــد )تكّومنــا( 
عليــه كســرب مــن النحــل أو النمــل، لنراقــب تفاصيــل عملــه وكأنّنــا نراهــا أو نــراه للمــّرة 

األوىل، ليصــرخ بنــا مــن جديــد لالبتعــاد عنــه وإاتحــة الفرصــة لــه إلمتــام عملــه.
كنّــا نراقــب حركاتــه إبعجــاب ونتخّيلــه أبــداً كأحــد أبطــال ســينما )فــؤاد( الشــجعان 

منتصــراّ كالعــادة يف هنايــة الفيلــم ...!
ومتــّر اللحظــات مســرعة بــني ترقّــب وفــرح، وحنــن حنصــي علــى )البطــل( حــركات يديــه 

وأصابعــه بــل نصغــي بنفــس اإلعجــاب لصــوت ســعاله اجلــاف أحيــاانً.
وعندمــا تقــرتب النــار مــن الصاعــق كنّــا ننحشــر بزاويــة بعيــدة عنــه، وحنشــر أصابعنــا 
آبذاننــا وضــرابت قلوبنــا تــزداد ســرعًة وخفقــاانً، وال تعــرف اهلــدوء واالســتقرار إال حــني 
يشــعل الصاعــق لتنطلــق بعدهــا بلحظــات القذيفــة ابلفضــاء ويــدّوي صــوت املدفــع معلنــاً 

حلــول موعــد اإلفطــار مــع صــوت املــؤّذن:
)هللا أكرب.. هللا أكرب(

لنتقافــز بطــرب طفــويل، ونتدحــرج مــن أعلــى الگلــة راكضــني، مطلقــني أرجلنــا للريــح 
ــن مبــا يشــبه احلــداء: ــا وحنــن نصيــح مرّددي ابجتــاه بيوتن

)طگ الطوب افطر اي صامي(
)طگ الطوب افطر اي صامي(

ونبلــغ بيوتنــا الهثــني لننهمــر علــى مائــدة اإلفطــار املعــدة بنظــام وإتقــان، اهنمــار الــذائب 
اجلائعــة علــى فريســتها، ولنبــدأ بعدهــا طقــوس اإلفطــار الرمضانيــة البهيجــة الــيت متتــّد 

غالبــا حــىت طعــام الســحور.
وخنلــد بعدئــذ -وقــد أخــذ مّنــا التعــب كّل مأخــذ- إىل النــوم، ابنتظــار الصبــاح وعــودة 
احليــاة إىل طبيعتهــا يف اليــوم التــايل، ابنتظــار مغــرب جديــد ودوّي مدفــع جديــد بنفــس 

اللهفــة والشــوق والرتّقــب.
كان كل شــيء بســيطاً ومجيــاًل، يتناســب ومجــال احليــاة وبســاطتها، وبــراءة األطفــال، 

ووداعــة املدينــة.
مــازال بعــض جيلنــا يذكــرون )الگلــة( يف أحاديــث العشــّيات، ويبــدون االمتعــاض بــل 
الغضــب إلزالتهــا، وقضمهــا مــع جــزء نفيــس مــن ســور املدينــة األثــرّي الغــريّب، دون 

حكمــة أو تقديــر أو إدراك ملعناهــا أو قيمتهــا التارخييّــني...!.

عصام حقي

شاعر وكاتب سوري شاعر وكاتب سوري

كاتب سوري

شيء من
ات

ّ
 الرمضاني

(حكايا فستانِك)

ٌ
 طاِئش

ٌ
اص

َ
رص

)1(
أتسلل إىل صورِك 
حني تبتلع )احلوتة(

قمر )املاسنجر( األخضر جبانب امسِك
أنصت إىل حكااي فستانِك

املسكون ابخلرافات.
مل يرم يب طائر اللقلق عند عتبتِك

ومل تلدين حبة امللفوف
أان ابن اخليبة والربك اآلسنة   

أهلي ألقوا يب عند ابب هللا 
فتلقفتين يدِك  

مثل صدفة املطر 
توقدين انر احملادثة  

فأعود طفاًل حافياً من الندوب
أقرفص منتظراً رغيفِك األول

 وحني ينتهي فستانك من سرد احلكاية 
أعود بقلب فارغ  

)2(
ال تشعلي أصابعِك العشرة من بعيد  

اقرتيب لنلعن الظالم؛ 
أو 

نضرم النار جبثة الليل،
وهنرول حوهلا كعشاق هذه املرة 

لنكتب يف قائمة مشرتايتنا )احللم(
نضيفه إىل وجباتنا املتأخرة بدل )امللح( 

يف السطر الثاين:
 تكونني املمحاة 

مترين على مفردات احلزن 
برقصة

حتيلينها كذبة بيضاء انصعة
يف السطر األخري: 

نطرد النقطة خارج النص، 
نرشق خلفها دلو ماء ابرد

لنبقى مشرعني على ريح احلكاية.

كان والدي يصفين ابلطَّائش كثريًا، وعندما هربُت من قبيليت 
يف الرَّقة إىل بريوت، وبلغه أنَّين ِصرُت فدائيًّا وُمدخًنا، أتكََّد له 
فُة يب، حىت إنَّين عربت امللعَب  وصُفُه يل، والتصقْت تلك الصِّ

الرايضيَّ يف بريوت الغربية راكًضا، فارتطمت كرٌة طائشٌة بوجهي، 
، نتَج عنُه ضعُف نظٍر وذابٌب  أصبُت على إْثرِها بنزٍف عيينٍّ

طائٌر. مع الوقِت مل أُعْد أهتمُّ به، بل بكلِّ شيء طائٍر، مبا يف 
ذلك الطرياُن اإلسرائيلي! واعتدُت املشَي ُمطرَق الرَّأس، ال 

أرفع نظري لألعلى ُمطلًقا، وأان أْعبـُُر خطوَط التَّماِس بني بريوت 
الغربية وبريوت الشَّرقية.

يف احلرِب حذَّروين من الرَّصاِص الطَّائِش، يف احلقيقة مل أستوِعْب 
كيَف يكوُن الرَّصاُص طائًشا!، لكين بدأُت أسرُي حماذاًي اجلدار، 

وأحيااًن أمارُس هواييت يف مجع الرَّصاِص “الطَّائش” يف شوارِع 
الرَّقة، أحاوُل وْضَعُه يف ُصندوٍق، أرتِّبه يف صفوَف منتظمٍة، 

، فيغافلين عائًدا إىل األسطحة  ألعيَدُه لعقله، يتمرَّد عليَّ
والشَّوارع، خيتار رؤوَس ضحاايه أو عيوهَنم، أطارُدُه، أعيُدُه إىل 

الصُّندوق، يغافلين َكرَّة أخرى، وما زلُت أتساءل:
- كيف يكون طائًشا، وهو يصُل إىل هدفه بدقٍَّة متناهيٍة؟ كيف 
يكوُن طائًشا، وقد وصَل إىل قلوِب جرياننا يف حارِة الَبْصراوي؟ 

كانْت رصاصًة “طائشًة” تلَك اليت اخرتقْت قلَب حبيبيت!
 مع كلِّ صباٍح أقُف على شاهدِة قرِب أيب يف مقربِة تلِّ البـَْيعِة 

شرَق املدينِة ألقوَل له:
- أقسُم لك اي أيب أنَّين َعِقلُت، ولن أكوَن طائًشا بعد اليوم.

ال أعلُم سبًبا جيعُلُه يصدُِّقين، فقد ُكْنُت ُمشاكًسا طواَل ُعُمِري، 
ال ألتزُم بوعٍد وال كلمٍة، قلُت له: سأبتعُد عن رِفاق السُّوِء، 

وكنُت وسطهم عندما قذفنا بيَت قائِد الشُّرطِة ابحلجارِة وهربنا 
بسرعِة البـَْرِق، ووعدتُُه ابلعودِة للجامعِة، وقضيُت فصاًل دراسًيا 

يف املُْعتـََقِل، وأخربتُه أنَّين جنحُت بتقديٍر عاٍل، اتصلُت به من 
بريوَت، وقلُت لُه: 

- هللا ما أمجل الصاحليَة اي والدي هذا الصباح! فهواُء دمشَق 
ينعُش القلَب!.

وعندما أوشكُت على إمتاِم سورِة الفاحتِة على قربِِه، كان النَّاُس 
يركضوَن على غرِي هًدى، بعُضُهم كاَن يتعثَـُّر بثيابِه ويسقُط، 

ا قد تكوُن  اعتربُت الثِّياَب البدويَة حيَنها عائًقا أماَم اهلرِب، وأهنَّ
فخًّا تسقُط فيه يف أوَِّل هزميٍة، وبعضهم كان يتمتُم آبايٍت 

حيفظُها، وآخرون كانوا يلوذون ابألمواِت حلمايتهم!
جرفين موُج البشِر اهلاربني، ركضُت معهم، ال أعرُف إىل أين، 
املُِهمُّ عكَس جهة الرَّصاِص، الرَّصاص الطَّائش، وظللُت أقوُل 

لوالدي:
- ملْ أُعْد طَائًشا، بينما كاَن الدَّم ينبِجُس من َجَسدي كنـَْهٍر.

حسين الضاهر

د. موسى رحوم عباس
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ظرية والممارسة
ّ
الن

بين اإلسالم والمسلمين 

عندما اهنار االحتاد السوفيييت يف أوائل تسعينيات القرن املاضي وجد الغرب نفسه يف فراغ سياسي من حيث معىن املقولة الثابتة يف 
السياسة: )إذا مل يكن لديك عدّو فعليك ان تصنعه(، فكان ال بدَّ من العودة للعدو التارخيي، ونقصد بذلك العدو الذي أشار إليه الباحث 
املغريب حممد رضوان: )اإلسالم العدو االحتياطي( فكانت أحداث احلادي عشر من سبتمرب )أيلول( بداية انطالق مرحلة جديدة يف اتريخ 

الصراع... 
لقد اختذت العالقات بني الغرب واإلسالم صيغاً وأبعاداً خمتلفة، ابمتداد قرون التماس والتفاعل بني الكتلتني احلضاريتني، إال أن الثابت 

اإلبستمولوجي يف املقاربة الغربية- حسب ما قال املفكر الكبري حممد عابد اجلابري- هو حتديد األان عرب اآلخر، تصنعه ابلصورة اليت جتعله 
قاباًل ألن يقوم ابلوظيفة اليت تريدها منه. 

هذا، وقد بدأ هذا املسار عرب الفكر الكنسي الذي أنتج مجلة من املقوالت اليت تّدعي )بطالن اإلسالم كدين مساوي قائم على الوحي 
اإلهلي( وتلصق به هتم اإلرهاب، وانصبت األحباث حول إعادة إنتاج حالة سياسية وفكرية يف الشرق املسلم كاليت سادت يف الغرب إابن 

القرون الوسطى، وكان البد من وجود أرضية حقيقية يف الشرق جلعل املسلم العريب يرفض اإلسالم كنظام حكم  ومنهج حياة ...
لست من املولعني بنظرية املؤامرة وال عندي عقدة الضحية، ولكن البّد من النظر بعمق ملا جيري حولنا وما يرسم لشعوب هذه املنطقة من 
العامل وحيق لنا السؤال أيضاً، هل كل ما جيري يف عاملنا العريب واإلسالمي حيدث بشكل اعتباطي ودون سابق ختطيط ؟!، أو ليس هناك من 

يدير خيوط اللعبة أم أهنا أحداث وسيناريوهات غري مرسومة املعامل بشكل مسبق؟!..
وهنا، البّد من العودِة قلياًل إىل التاريخ لفهم ما حيدث اليوم، وابلتحديد إىل القرون الوسطى يف أورواب، لقد استفاقت أورواب ذات يوم على 

يت تلك الفرتة يف اترخيها بعصور الظالم )القرون الوسطى( حيث الكنيسة ورجاالهتا وحماكم التفتيش متسك  واقع أسود وجهل مدقع ومسِّ
احلياة بكل جماالهتا يف الغرب املتخلف املستبد القابع حتت حكم رجال يعتربون كل من خيالفهم كافر جيب قتله، وكل من أييت جبديد مبتدع 
متآمر مع دول معادية للدين الكنسي، والشعوب عليها فقط العمل بتعاليم الدين كما يراها )رجال الدين( الذين هم بنفس الوقت رجال 

السياسة واالقتصاد والعلم والفلسفة واحلرب واألمن، نعم إهنا أورواب )جهل وفقر وقمع حرايت وحماكم تفتيش(.. 
لقد عاشْت أورواب عصوراً من الظالم وانتشارًا للجهل واخلرافات والفقر واالعتقاالت واحلروب الدموية، حىت أمثرت جهود املفكرين 

والتنويريني يف الدعوة للتخلص من حكم رجال الكنيسة واالنتقال إىل احلكم املدين الدميقراطي، وبذهاب رجال الكنيسة كان البد من وضع 
الدين املسيحي داخل الكنائس وإغالق الباب عليه وعدم السماح له ابخلروج للحياة مرة أخرى حىت التعاد التجربة حيث كلفت مئات 

اآلالف من الضحااي للتخلص من هذا الظالم..
ويف مطلع القرن السادس عشر )عصر النهضة( أدرك األنسان الغريب أنه البدَّ من ثورة على هذا الواقع املرتّدي، طبعاً مل أتيت تلك الصحوة 

من فراغ بل كانت إسهامات املفكرين واملنظِّرين يف تلك املرحلة حجر أساس يف احلراك احلضاري أمثال )جان جاك روسو و جون لوك 
وغريهم الكثري(..

وخالصة القول إنه مل يتّم التفريق بني املسيحية وبني املمارسة هلا فكانت الدعوة للعلمانية هي السبيل للتخلص من املنظومة الفكرية 
املسيحية وممارستها بشكل جذري..

وابلقليل من املعاينة لواقعنا اليوم نلحظ حماولة خلق )سيناريو( مشابه متاماً ملا حدث يف القرون الوسطى وذلك مبحاولة إظهار الدين 
اإلسالمي مبظهر )حماكم التفتيش( وخلق كياانت مطابقة متاماً لتلك الكياانت يف اورواب تلك الفرتة، فما يسمى )تنظيم الدولة االسالمية( 
و)تنظيم قاعدة اجلهاد( وغريهم يشّكل نسخة طبق االصل ملا حتدثنا عنه آنفاً )رجال حيكمون ابسم الدين، وجوه متجهمة وقطع رؤوس 
لكل خمالفيهم، مالحقة كل صاحب فكر واعي والتضييق على احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، رجال بلحية وعباءة إسالمية، 

وحماولة التماهي ذاهتا بني النص الديين وآراء رجاالهتم، والعلم فقط هو ماختطه أقالمهم الظالمية وبقية املعارف هي ضالل، غىن فاحش عند 
رجاالهتم وفقر وعوز عند غالبية املسلمني(..

ودون سابق إنذار أييت املخلِّص هلذه الشعوب اليت ضاقت عليها احلياة، إنه الرجل ذو اللباس احلضاري واملظهر األنيق النظيف )عكس 
رجاالت اخلالفة متامًا( إنه ممثل احلضارة الغربية بكل حذافريها، وجيب أن نعلم أن هذا الرجل احلضاري جاءان من اجتاهني ليخلصنا من ظالم 

)حكام الشريعة(: 
اجلانب األول: القوة الناعمة وتتمثل يف املنظمات اإلنسانية وموظفيها الذين يقدمون للمشردين جزءاً من حاجاهتم دون مقابل وبوجه 

حسن..
واجلانب الثاين: القوة اخلشنة وتتمثل يف حتالف القوى الغربية الكربى للقضاء على هذه التنظيمات اليت صنعوها ليقضوا عليها..

وهبذا فقد ابتت النظرة عند عامة املسلمني كاآليت: )الرجل ذو املظهر االسالمي( يضمر الشّر، يريد سلب أمواهلم حبجج )شرعية(، 
وابملختصر ميثل حياة الظالم واجلوع والتخلف وإبعاد اجملتمعات عن كل شكل للحضارة، وابملقابل الرجل احلضاري نظيف الثياب يقدم املال 

دون مقابل ويستخدم التكنولوجيا العسكرية للقضاء على )حاكمي الشرع( إلظهار القوة، وليظهر أيضاً مبظهر رجل النور والعلم واحلضارة 
واألمان والرخاء..

ونعلم أنه من أصعب املهام أن حتاول إقناع عامة الناس ابلفصل بني )النص اإلسالمي يف ذاته( وبني )الشخوص املتلبسة هلذا النص( حىت لو 
أظهر لك شخص أنه يتفهم أن )اإلسالم كدين( شيء وأن )داعش والقاعدة( شيء آخر، إال أنه يف الالشعور هناك متاهي بينهما ألن النظرية 

)النص الديين( وممارساهتا ال ميكن الفصل بينهما عند عامة الناس، بل هي صعبة حىت على النخبة الواعية..
لذلك ويف هذه الفرتة من ظهور هذه الكياانت بدأان نسمع يف الشارع ما يشبه ما اندت به أورواب للخالص من حماكم التفتيش، ونلمح ردة 

فعل عكسية يف املناطق اليت حكمتها )داعش( وذلك ابالنقالب على كل ما هو إسالمي 
خالصة القول إن الوعي اجلمعي ألي جمتمع ال ميتلك مستوى ثقايف ومعريف عال ميكن ملؤسسات العامل الغريب التالعب به وتوجيه مساره اىل 

ما هو مطلوب ابلنسبة إليهم.. 
نعم، هناك مراكز أحباث ضخمة ومؤسسات إعالم عمالقة ورجال مدربون ملهام كهذه واموال تنفق يف سبيل ذلك، وبرغم كل هذا هناك 

أمر هام للغاية أال وهو إن النظرية يف ذاهتا طاملا هي تشكل أجوبة وجودية لكل التساؤالت اإلنسانية وتعطي البشر حلواًل جلميع مشاكلهم 
املعاصرة، فهي لن متوت حىت لو كانت املمارسة هلذه النظرية مشّوهة، وميكن أن تفرت يف فرتة زمنية ولكن سرعان ما تعود للظهور من جديد 
مع قدوم أجيال أخرى تبحث عن إجاابت ألسئلتهم الوجودية األبدية )ما هي احلياة؟ ما هو املوت؟ ما هو اخللود؟ ماذا بعد هذه احلياة؟(، 
وكذلك فالنظرية تعود للواجهة عندما يصادف العامل مشاكل يقف العلم عاجزاً عن إعطاء إجاابت هلا، ولذلك فالناس يعودون ملا حيقق هلم 

الطمأنينة والراحة النفسية من خالل النّص الديين، وهو معىن قوله تعاىل: ).. وهللاُ متمُّ نورِِه ولو َكرَِه الكافرون(..

د محمد جمال طحانمحمد ياسين

كاتب سوري

ات عربية
ّ
رمضاني

رمضان يف اجلزائر
يبــدأ اســتعداد اجلزائريــني الســتقبال شــهر رمضــان بتنظيــف املســاجد، وفرشــها ابلســجاد، وتزيينهــا ابألضــواء املتعــددة األلــوان، 
ــواع األطعمــة اخلاصــة برمضــان كـــ  كمــا تبــدو مظاهــر هــذا االســتعداد بتنظيــف البيــوت وتزينيهــا، إضافــة إىل حتضــري بعــض أن

"الشــوربة"، وبعــض أنــواع احللــوى الرمضانيــة، ويتــم فتــح حمــالت خاصــة لبيــع احللــوايت الرمضانيــة كـــ "الزالبيــة".
تذيــع اإلذاعــات )املســموعة واملرئيــة( خــرب رؤيــة هــالل رمضــان، وينتقــل اخلــرب بســرعة بــني اجملتمعــني ليلــة الرؤيــة انتقــال النــار يف 
اهلشــيم، وأحيــااًن يقــوم إمــام املســجد إببــالغ النــاس بدخــول الشــهر الكــرمي، حيــث يتلقــى اخلــرب أواًل مث يذيعــه علــى النــاس، ومــن 
مثَّ يبــدأ اجلمــع بقــراءة القــرآن الكــرمي، أو إذاعــة آايت منــه عــرب مكــربات الصــوت، ويتبــع ذلــك إلقــاء بعــض الــدروس الدينيــة 

املتعلقــة هبــذه املناســبة، ويرافــق ذلــك إلقــاء األانشــيد الدينيــة، أو مــا ُيســمَّى ابلتواشــيح.
مــع اإلعــالن عــن بــدء الشــهر الكــرمي تعلــو الفرحــة والســرور وجــوه اجلميــع، ويهنِّــئ اجلميــع بعضهــم بعًضــا بقــدوم الشــهر املبــارك، 

متمنــني بعضهــم لبعــض كل اخلــري وحســن القبول.
تبــدو مظاهــر الســرور واالبتهــاج مبقــدم شــهر رمضــان لــدى األطفــال يف الشــوارع، وإن كان معظمهــم ال يصومــون، وإمنــا حيتفلــون 

بشــهر تكثــر فيــه احللــوى، وتقــل فيــه الشــكوى، وجتــود بــه األيــدي ابلنقــود والعطــااي واهلبــات.
يتحلــق األطفــال يف الشــوارع والســاحات العامــة، ممســكني أايدي بعضهــم يــؤدون رقصــة شــعبية، رافعــني أصواهتــم أبانشــيد 
ترحــب بقــدوم الشــهر احلبيــب. كمــا يــرددون بعــض األهازيــج الــيت تتوعــد املفّرطــني، مثــل: "اي واكل رمضــان اي حمــروق العظــام". 
ــة احتفاالهتــم  ويســمح لــألوالد -علــى غــري املعتاد-ابخلــروج ليــاًل يف رمضــان، والبقــاء خــارج املنــزل حــىت وقــت متأخــر ملزاول

وألعاهبــم وأانشــيدهم، وهــم يف غــري رمضــان ال يســمح هلــم ابخلــروج مــن منازهلــم بعــد املغــرب.
اتســاع رقعــة دولــة اجلزائــر، والتباعــد بــني أطرافهــا جعــل اإلعــالم بوقــت املغــرب يتخــذ أشــكااًل متعــددة؛ إذ مل يعــد يكفــي األذان 
مــن فــوق منــارات املســاجد، إلعــالم النــاس بدخــول وقــت املغــرب، بــل جلــأ النــاس إىل وســيلة إضافيــة لإلعــالم بدخــول وقــت 
اإلفطــار، وذلــك ابلنفــخ يف بــوق يف اجتــاه التجمعــات الســكانية يف الــوداين والقــرى، وإذا صــادف وجــود مبــىن قــدمي مرتفــع، 

فــإن بعضهــم يصعــد إىل ظهــر ذلــك املبــىن، ويــؤذن مــن فوقــه ليصــل صوتــه إىل أمســاع الصائمــني.
يف القــرى النائيــة والبعيــدة، يتابــع الصائمــون قــرص الشــمس ســاعة املغيــب ليتحــروا وقــت املغــرب، ويُعِلمــوا ذويهــم بدخــول 
وقــت اإلفطــار، بــل إن الكثرييــن مــن أهــل اجلزائــر يلجــأ إىل االعتمــاد علــى الرؤيــة البصريــة لغــروب الشــمس، كمــا يعمــد آخــرون 

إىل اســتخدام آلــة حتــدث صــواًت تشــبه النفــري يــوم الزحــف، وامسهــا )الســريان(، والكلمــة فرنســية األصــل.
ومــن الوســائل املســتخدمة لإلعــالم بدخــول وقــت املغــرب -إضافــة إىل مــا تقدم-إضــاءة مصابيــح خضــراء فــوق املنــارات عنــد 

الغــروب، إيــذااًن بدخــول وقــت اإلفطــار.
وطــوال أايم الشــهر املبــارك تتــم إذاعــة القــرآن الكــرمي عــرب مكــربات الصــوت يف املســاجد قبــل املغــرب بنصــف ســاعة، 

الباســط عبــد الصمــد رمحــه هللا. القــارئ الشــيخ عبــد  واجلزائريــون غالًبــا يفضلــون صــوت 
أمــا اإلفطــار، فيبــدأ عنــد أهــل اجلزائــر ابلتمــر واحلليــب، إمــا خملوطــان مًعــا )أي التمــر يف احلليــب(، أو كل منهمــا علــى حــدة، 

ويتبعــون ذلــك تنــاول "احلريــرة" وهــي مــن دقيــق الشــعري، وهــي منتشــرة بــني شــرق اجلزائــر ومغرهبــا.
الوجبــة الرئيســة واألســاس يف كل البيــوت تتكــون مــن اخلضــار واللحــم؛ أي نــوع مــن اخلضــار ميــزج مبــرق اللحــم احملتــوى علــى 
قطــع اللحــم، وغالًبــا يطحــن اخلضــار أو يهــرس بعــد نضجــه لتــؤكل خملوطــة مــع بعــض، مثــل: جــزر مــع البطاطــس مــع الطماطــم. 

وهــذه الوجبــة األساســية ال يتــم تناوهلــا إال بعــد صــالة العشــاء والرتاويــح، مث تُتبــع بشــرب الشــاي أو القهــوة الرتكيــة.
طعــام آخــر يتناولونــه اجلزائريــون يف هــذا الشــهر وهــو "الشــوربة ابملعكرونــة"، وهــي معكرونــة رقيقــة جــدًّا يضــاف إليهــا اللحــم 
واخلضــر، وتقــدم ملــن حضــر، وهــي طعــام غالــب النــاس وأوســطهم معيشــة، وإىل جانــب هــذه األكلــة توجــد السَّــَلطات أبنواعهــا.
ومــن عناصــر املائــدة اجلزائريــة طبــق "الرببوشــة" -وهــو الكسكســي بــدون املــرق-، ومــن األكالت احملّببــة هنــاك "الشخشــوخة"، 
وهــي الثريــد الــذي يكــون خملوًطــا مــع املــرق واللحــم، ُيضــاف إىل ذلــك طبــق "الرشــتة" وهــو اخلبــز الــذي يكــون يف البيــوت، 
يُقطّــع قطًعــا رقيقــة، وُيضــاف إليــه املــرق، وال ننســى الكسكســي ابلبيســار -املــرق ابلفــول املفروم-والربيــوش -وهــو اخلبــز 

الطــري املتشــّبع ابلســمن، وأهــل العاصمــة يســمُّونه "اســكوبيدو"-ويؤكل مــع احلليــب والزبــدة وغريمهــا.
ــد مــن وجودهــا  ــر )الطاجــني(، وتقــدم يف أايم خمتلفــة مــن شــهر رمضــان، لكــن ال ب ومــن املأكــوالت الشــائعة عنــد أهــل اجلزائ
يف اليــوم األول مــن رمضــان علــى مائــدة اإلفطــار، ومــن مل يفعــل ذلــك فكأنــه مل يُفطــر!!! وتصنــع مــن )الربقــوق( اجملفــف، أو 
)الزبيــب( مــع )اللــوز( و)حلــم الغنــم( أو )الدجــاج(، ويضــاف إليهمــا قليــل مــن الســكر، ويكــون مرقــة ثخينًــا، يف كثافــة العســل.
بعــد تنــاول طعــام اإلفطــار، أييت دور تنــاول احللــوى، وأشــهرها حضــورًا وقبــواًل يف هــذه الشــهر حلــوى )قلــب اللــوز( وهــي علــى 
شــكل مثلــث، تصنــع مــن الدقيــق املخلــوط مبســحوق اللــوز أو الفــول الســوداين، ومســحوق الــكاكاو، ويعجــن هــذا اخلليــط 
بزيــت الزيتــون، وبعــد تقطيعــه وتقســيمه علــى شــكل مثلثــات، توضــع علــى ســطحه حبــات اللــوز، مث توضــع يف الفــرن حــىت 
تنضــج، وبعــد أن تــربد تغمــس يف العســل. ومــن أنــواع احللــوى، "املقــروط" -وينطقوهنــا أيًضــا "املقــروظ" وهــو األشــهر-وهو 
الســميد الــذي يكــون فيــه التمــر، وكذلــك "الزالبيــة" حلــوى لذيــذة تقــدم يف كل بيــت، ويف كل يــوم، وهلــا أنــواع متعــددة ال ميكــن 

إدراك حقيقتهــا ابلوصــف، لكــن ابألكل.
وابلنســبة إىل طعــام الســحور، يتنــاول أهــل اجلزائــر طعــام "املســفوف" مــع الزبيــب واللــن؛ و"املســفوف" هــو الكسكســي 

اجملفــف، وهــذا النــوع مــن الطعــام أصبــح عــادة لــكل اجلزائريــني يف ســحورهم.
ويقبــل النــاس علــى املســاجد بكثــرة ألداء صــالة الرتاويــح، حيــث يصلوهنــا مثــاين ركعــات، وأحيــااًن عشــر ركعــات؛ يقــرأ اإلمــام 
فيهــا جــزًءا كامــاًل مــن القــرآن الكــرمي، أو جــزًءا ونصــف جــزء، ويتــم ختــم املصحــف عــادة ليلــة الســابع والعشــرين، ويف الليــايل 

التاليــة يبــدءون ابلقــراءة يف صــالة الرتاويــح مــن أول املصحــف.
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َخبِـْرُت مرارَة الَكَمِد

»وهذا ما َجنـَْتُه يدي«

َفال ِخلٌّ ُيساِمُرين

وال َشطٌّ َحَبا ولِدي

وال »الصَّْفَصاُف« حَيُْضُننِـي

وال »الطَّْرفَاُء« يف ُعَدِدي

َترْكُت احلَْقَل للسُّرَّاِق-

للذُّؤاَبِن والِقَرِد

َفال َودَّْعُت َأْحَبايب

وال اْستَـْهَدْيُت يف َرَصدي

رَعى اَلموىل رِحاَب الدَّيِر-

يف ُشحٍّ ويف َرَغِد

جَتَلَّى يف أواِبِدها

مَجاُل الواِحِد اأَلَحِد

ومَلْ َأْغِفْل ِداَيَر الشَّاِم-

يف َزْعمـي وُمْعتَقدي

َفَكْم َغنَّيُت تُربـَتَـها

وكـْم ألَبْستُـها بُـُرِدي

وِمْن أْنَساِم »داراّي«

إىل الرَّْمَضاِء واجلََرِد *

وِمْن تـُفَّاِح ُغوطَتِـها

إىل »فـَْرطوسنا« البـََلدي *

وِمْن »ُبْصرى« إىل »ماري«

إىل »َترقَا« َيِطلُّ َغِدي

وِمْن »َحَلٍب« وقـَْلَعتِـها

إىل ما ِشْئَت ِمن ُعَهِد

سألُت هللَا حَيُْرُسها

ويطوي رِْحَلَة النََّكِد

ِدايٌر يف َمراِبِعها

أقاَم الدَّهُر يل َعَمدي

إذا ما ِزْرَت تُربـَتَـها

فـََرتِّْل »ُسورََة املََسِد«

تـََباَرَك وْجُه واِهبِـها

ِبال َمنٍّ وال َحَسِد

*       *       *

حِلُضِن »ُفراتِـها« َنْصُبو

إىل اأْلْمواِج والزََّبِد

إىل ُجِزٍر تـَُعانُِقُه

ِلصوِت َهزارِِه الَغِرِد

ُفراُت الِعزِّ نـَْعَشُقُه

َكِعْشِق الرُّوِح للجََّسِد

إىل َمْغنَـى »َحِويَقِتِه«

إىل األبناِء واحلََفِد

إىل ما ْشئَت من »َغَرٍب«

على الشَّطَّيـِن حُمَْتِشِد

سنُـْرِجُع َزْهـَو ِديَرتِنَـا

ونرَفُع رايَـَة الرََّشـِد

ونـَْعِرُف َقْدَر َمْن َومَسُـوا

»حذاَء الرُّوِس« اِبأَلَسـِد

ونـَْعِرُف َقْدَر مْن َجَلسوا

َعلى اخلَازوِق يف َجَهِد

فعيـُن هللِا َساِهـرٌة

حتَِفُّ بَِنا إىل األَبَـِد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اجلرد: األرض اجلرداء

2- فرطوس: التوت الديري

فاضل سفان

 ما ابل قلبك ابلسقام تصدعا 

وشكا لعينك فاستفاضت أدمعا

ما ابل صدرك إن تكاثفت 

اهلموم فأثقلته حبملها فتوجعا

 ما ابل عمرك قد مضى

 جيرت آالم السنني بغصة وجترعا

 مرت على تلك البالد كوارث 

وتكالب البغي اللئيم وقطعا

 سبل احلياة وأحرقوا، مل يرتكوا

 حىت اهلواء فدنسوه، وأفجعا

 نشروا الوابء مسومه وتالحقت

أوليس فيهم، من يصون ومن رعى

 حق احلياة لكل كبد رطبة

 ولكل غرس قبل أن يتقطعا

 بئس اجلناة فما رأوا من حيلة

 منذا يرد الكيد حىت مينعا 

مايل أرى األشجار جيثو غصنها

حىت غدا حطباً حريقاً مفزعا

 اي رب عفوك قد أتيتك فاستجب

 قد جئت مكلوم الفؤاد ملوعا

 أدعوك ابلشهر احلرام ويف الغداة

 ويف العشي مايل سواك لريفعا 

عنا بالء الظاملني وينتقم

 

فالشر حيصد ليس غريك مرجعا

قد جئت أشكو اي جميب فلبين

 مايل سواك أاي رحيم ليسمعا

 شكواي قد عاث الطغاة وقتلوا

 بل شتتوا يف حقدهم ما أفظعا 

اي رب هب للشام أمناً وافرًا

 يف ظل عفوك ما ألذ املرتعا

 اي رب يف الشهباء جل كوارث

 حمن توالتها اخلطوب تتابعا 

يف أرض سوراي هناك عصابة 

عاثوا فساداً دمروا ما أبشعا 

جاؤوا بشذاذ وألقوا حقدهم

 مل يرتكوا سكىن لنا أو جامعا

 اي رب جئتك كي ألوذ برمحة

 اي رب فارحم من أاتك ومن سعى 

لبيك يف البيت العتيق منادايً 

وأاتك يلتمس النجاة لتشفعا

 ويل لكل مطفف يكتال ظل

 ما سوف يصلى يف السعري ليشبعا 

فجهنم مثوى لكل عصابة 

تطغى على خري العباد لتجمعا

 ويل ملن سرق البالد وجوعها 

ويل ملن حرق البالد وروعا.

كمال قجة

شاعر وكاتب سوري

الوباء
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ليــس للحائــط ذنــب حنــن مــن رأينــاه! ســنداً!، حنــن ال نســتطيع إيقــاف 
األمــواج لكننــا نســتطيع تعلــم الســباحة وإن جــاءت متأخــرة، تلــك هــي 
احليــاة، ليســت كلهــا رائعــة، والهــي مفصلــة علــى قيــاس أحامنــا، وال هــي 
دومــاً كمــا نتمناهــا، داخــل كل منــا أزهــار، غرســت مبــاء احلنــن، شــردهتا 
الريــح ومالــت أغصاهنــا حنــو طيــف الغائبــن، مهمــا عاندتنــا احليــاة فــا بــد 
أن نبتســم، علــى ضفــاف تلــك االبتســامة ســتنتحر األوجــاع، إن أردان 
ضــوء القمــر فعلينــا ابلســهر، ومــن يرغــب ابلــورد فليتحمــل أشــواكه ، ومــن 
يســعى للحــب ال يهــرب مــن ذاتــه، أصعــب األشــياء اســرتجاع الذكــرايت، 
ســتختلط معــك األحــام، وتتداخــل يف أعماقــك الصــور، مــا أقســى اجلــرح 
علــى اجلــرح، يرتعــش الدمــع يف األحــداق ويتجــدد منجــل الرعــب وتعــود 
الكوابيــس مــن جديــد، وكيــف لنــا وقــد فقــدان معظــم األغصــان، معهــم 
طــارت مــن شــرفتنا عصافــر احملبــة، وحتولــت اخلضــرة إىل صفــرة قامتــة، ومل 
يبــق إال هــذا احلائــط تلقــي بــكل جســدك عليــه وترتكــي بقــوة ومتيــل برأســك 
علــى كتفــه وأنــت واثــق مــن قوتــه، فجــأة تــرى نفســك يف الفضــاء تتقاذفــك 
الــرايح تلهــو معــك أشــعة الشــمس ويبللــك املطــر وحــى القمــر حتجبــه 

الغيــوم، واحلائــط موجــود أنــت وحــدك مــن تــراه فهــو ســراب. 
هــذه هــي حياتنــا ســراب يف ســراب ال حقيقــة إال أنــت وحــب األم، هــذه 
هــي الدنيــا، فليــس لــك إال أن تقــف علــى قدميــك وبثبــات إايك أن متيــل، 

أذكــرك جمــدداً احلائــط مــن ســراب.
العــامل كلــه ختلــى عنــك، وبــدا كقمــر مســافر، دون رابن وال  تشــعر أن 
ميناء، وســكن الصمت املكان فقط أنفاســك مازالت تازمك، ال تنتظر 
فرحــاً مؤجــًا، انتظرهتــا كثــراً وكلمــا عــادت كانــت مغطــاة ابلســراب، وأنــت 
وحــدك مــن تــراه، لــن نقلــق حنــن مــن لبــس األكفــان وتعثــرت خطواتنــا علــى 
مــر الزمــان، وغرقنــا هبــذه األقــدار، أحامنــا الورديــة اتهــت يف ســراديب 

كــوروان مولــوٌد جمهــريٌّ حديــث العهــد يف جمتمعــات "اجلراثيــم" فهــو مــن 
املســتوطنن الّشــرعين هلــذا الّزمــن )املــكان مل يعــد معنيّــاً ابلّنضــال منــذ 

ُهّجــرت القلــوب(. 
ولقــد ظّلــت املنشــورات مــن صحائــف واعرتافــات وتصرحيــات ونظــرايت 
الكثــرة  وأزايَءه  اجلــن  وتشــتم  القيــم  تــزّور  ومرثيّــات  وألبســة،  ومواثيــق 
وركــوب  الكــذب  املنابــر،  واعتــاء  والّشــره  احلناجــر  وشــراء  )اخلــرس 

قطيــع(. أوفــر  إىل  احلشــود واالنضمــام  الضيــاع يف  األمــواج، 
 إعــاء الّصــوت حــى نتحايـّـل علــى الّضمائــر، إبــداع فــّن الّتريــر والّتطبيــع 
لننجــو مــن الّنفــس القدميــة، تلــك الــي قــد تكشــف املــرآة وتعــّرض أزايءان 
لنــور الشــمس وللهــواء، قــد تبهــت اجللــود، وقــد تطــر األرديــة الــي متّكننــا 

مــن الّنســيان.
هــل بيننــا شــجاع...؟، مــى كانــت آخــر مــرّة ظهــر فيهــا بيننــا مــن يلبــس 
احلقيقــة؟؟، مــن ال خيفــي نفســه العميقــة، مــن ال يبتســم للظلــم إذا كان 
يســرته، مــن ال يعبــد صنمــاً؟ مــى كانــت آخــر مــرة اســتطعنا فيهــا حتّمــل 

عشــق األحــرار إىل الّثمالــة، إال وهــم موتــى؟ 
 مــى قّدمنــا مجــاَل اإلنصــاف علــى قبــح احتياجنــا...؟، مــى وقفنــا آخــر 
مــرّة يف العــراء وقــد نضينــا عنّــا فضيلــَة احلســاب ورفــاه الّنجــاح ومتعــة 
االكتفــاء والتفــرد ابلقيــادة ودفــرت اإلجنــازات العرجــاء واملســؤولّية اخلرقــاء 

والتزامــاً كاريكاتــوراّيً وقيمــاً أغلبهــا وابء.
لننُصــر مــن أقــدم علــى حــرق ذلــك كلّــه مــن أجــل صــوت بعيــد غريــب 
عنــا، يرفــض الرّتاجــع والزّيــف والّتشــابه واملصنــوع، يلقــي مبمتلكاتــه كّلهــا 

ّــة )شــكلّية( ومســؤولية. مــن مسعــة وســلطة وأمــان وحرّي
ليقــول مــا مل يُقــل، وليفعــل مــا مل يُقــدم عليــه اجلمهــور، ســرون إقدامــه 
هتــّوراً وشــجاعته رايًء وجتــّرده عبثــاً، لطاملــا كان اجلــن فضيلتنــا الّســرّيّة 
ولطاملــا كان اخلــوف حــّى مولــد الكــوروان املخلّــص، رمــز املــرور الوحيــد 

يف حياتنــا مــع قــرار توافقــي )حتــت الطاولــة(، علــى إلباســه رداء الّرجــل 
اخلفــّي إشــفاقاً علــى التاريــخ، وأتبينــاً للجغرافيــا.

 الكــوروان خّلصتنــا مــن عقــدة " الشــيزوفرينيا "، ومــن دنــس التســرت، 
األاننيــة  مقــوالت  إبــداع  اإلبــداع،  طريــق  وأرســلتنا يف  جبننــا،  طّهــرت 

واإلحســان.  الرفــق  تقنــن  مــن  واملزيــد  والفرديــة 
املزيــد مــن جتميــل صــورة اآلخــر الغــرمي، غــرمي النـَّفــس، ممكــن مــن ممكنــات 

الفناء.
والرهــاب مــن اآلخــر واخلــوف الشــديد مــن الغــر، والــي مثلــت اىل حــد 
مــا حتــد للفلســفة اإلنســانية االجتماعيــة مــن انحيــة الســيكولوجية علــى 
املســتوى الفــردي، حيــث طــرح فرويــد فكــرة الفصــل بــن املريــض والشــيء 
املثــر للرهبــة واخلــوف، وفــرض جتنبــه، وذلــك مــا دفــع البعــض ممــن عاصــره 
للتســاؤل عــن مــدى ســامة فرضيتــه إذ أن الفلســفة القدميــة عمــدت ايل 

التنظــر أبن اإلنســان اجتماعــي بطبعــه حســب الفطــرة،  
علمــاً أن ذات الفلســفة تصنــف املخالــف للطبيعــة غــر مألــوف واملنــاف 
للفطــرة مبثابــة الطفــرة أو التشــوه إن صــح القــول، يعــد هــذا النــوع مــن 
أنــه قــد حتــول يف ماهيتــه مــن  الرهــاب عائقــاً للطبيعــة اإلنســانية علمــاً 
اضطــراب نفســي إىل مصطلــح شــامل حــى صــار شــبحاً مثــراً للرعــب 

يتغــذى مــن الضعــف واجلــن واآلفــات ومــن اخلــوف أصــا.

للخــوف،   اآلن تعــد األوبئــة وخاصــة املعديــة واخلطــرة مصــدراً مغــذايً 
فاخلــوف مــن اإلصابــة ابلعــدوى يــزرع اخلــوف ويثــر اهللــع، ومل يعــد األمــر 
حمــض وعــي وإدراك خبطــورة األمــر بــل جتــاوز ذلــك خلــوف شــديد ملحــوظ 
يف أعينهــم وتصرفاهتــم، فيعــادل اخلــوف مــن املــوت اخلــوف مــن اآلخــر؛ 

وكأن اآلخــر هــو املــوت ذاتــه. 
اخلــوف واجلــن حقيقــة، خــوف اخلــوف مــن اخلــوف، سلســلة تكبلنــا إىل 
اجلــن حــى ضربنــا األمثلــة واألقــوال وادعينــا أن اجلــن واهلــرب نصــف 

الشــجاعة، والــذكاء كذبــة نزيــن هبــا قبــح احلقيقــة ألنفســنا. 
ولكــن الســخرية يف األمــر أن تلــك الكائنــات اجملهريــة هــي الــي كشــفتنا 

أمــام اجلــن 
فــروس  مــن  وأصغــر  أضعــف  وهــو  احلقيقــي  حجمنــا  وأرتنــا  واخلــوف 
أخــاق  للبشــرية،  الســرية  األخــاق  مــن  ســاخراً  غريــب،  )ماراتــوين( 

الســامة.  مســميات  حتــت  تتخفــى  الــي  واجلــن  اخلــوف 
تبعــاً  واقــع الكــوروان الــذي ســيجعلنا نشــهد رغمــاً عنــا زلــزااًل أخاقيــاً 
للــزالزل البيولوجيــة واالقتصاديــة الــي بــدأت حركتهــا ابلتشــظي والضيــاع 

واخلســران املبــن للجميــع.
طــوىب لنــا، اليــوم إبمكاننــا بنــاء علــم أخــاق مؤّجلــة، لــن خنجــل اليــوم مــن 

جعــل اخلــوف إمامــاً، واجلــن طريقــاً إىل ســعادة مــا بعــد الكــوروان.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

حائط من سراب

أماني بليبل

كاتبة سورية

فضيلة الخوف

العيــون، آالمنــا  الظــام، واســتوطن الصقيــع يف ضلوعنــا وأطفــأ وميــض 
متتــد مــن أعمــاق العمــر لتطــوق كل املســافات، ال تســتجدي ال حائطــاً 
وال دخــاانً فكلهــا ســراب يف ســراب، ابلرغــم مــن أن شــال احليــاة مســتمر 

وامليــاه العذبــة متــأل املــكان، الشــمس تشــرق رغــم األحــزان القمــر الزال بــدراً 
يف منتصــف الســماء األلــوان تتناثــر مــن حولــك واألمطــار تتدحــرج علــى 
خديــك ولكــن أنــت مــن أصيــب ابلوجــل وعمــى األلــوان مهمــا فتحــت 
مقلتيــك لــن تــرى الدنيــا إال ســراابً يف ســراب، واألحبــة بعــاد لــن يســمعوا 

دقــات قلبــك املتاحقــة كســمفونية األحــزان ولــن يــروا دمعتــك املتحجــرة 
وال حبــة صوتــك املقهــورة عــر املســافات، أال تنعــدم تلــك املســافات كــم 
هــو مــؤمل بعادهــم القســري الــذي فرضــه علينــا احلــكام وأكملهــا معنــا 
فــروس لعــن وكأن مــا كان ينقصنــا إال هــو لتكتمــل دائــرة حزننــا الــي 
رمسهــا األوغــاد حبــدود ومهيــة هــم صنعوهــا حبقدهــم وابتعادهــم عــن منطــق 
اإلنســان، ال يعلمــون أن جســور األمــل ال ترتابــط إال ابلتواصــل مــع 
األحبــة واألهــل، كل مــن أصبــح يف مــكان ولــكل مــكان قوانينــه العميــاء 
الــي حتكــم علــى اإلنســان أن يبقــى بعيــداً عــن أخيــه اإلنســان ويقولــون 
لنــا بــكل بســاطة أتقلــم يف هــذا املــكان! ســنطعمك ونســقيك وخنصــص 
لــك طبيــب نفســي، آه.. ال يــدرون أن كل أطبــاء العــامل ال تغنيــك عــن 
ليوظفــوا مهــارات ال حنتاجهــا بوجــود  ملســة حنــان، خيلقــون األزمــات 
األحبــة واألمــان، يضعونــك يف مــأزق مصطنــع ليجربــوا عليــك كل جتــارب 
املختــرات، وكأننــا فئــران يف خمابرهــم الــي أثبتــت عجزهــا عنــد الضــرورة 

واملمــات، فهــم أعجــز مــن يصنعــوا كمامــة ورقيــة لتحمــي األنفــاس. 
كنــا نظــن أن حياتنــا حمكومــة بيــد األذكيــاء وعنــد احملنــة األوىل كان العــامل 

كله ســراابً يف ســراب.
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علــى  يــدور  مبــا  يتعلــق  الــذي  اجلوهــري  الســؤال  الســطح  علــى  يتمظهــر 
الســاحة الســورية ومفــاده: هــل التمســك مبجــرم دويل مثــل بشــار األســد 
حــى اآلن كان بنــاًء علــى أوامــر ماســونية عليــا نظــراً لكونــه أحــد األعضــاء 
اهلامــن يف هــذا التنظيــم الســري ؟، وهــل املاســونيون مــن احلــكام العــرب هــم 

جــزء مــن هــذا التنظيــم؟
مما ال شك فيه أن هؤالء احلكام هم صناعة الدول االستعمارية ابألساس، 
وحيــث أن العاقــة بــن حــكام الغــرب واملاســونية وطيــدة حــى ال أقــول 
إهنــم ينفــذون حرفيــاً السياســة املاســونية )فزوجــة الرئيــس الفرنســي ماكــرون 
هــي مــن عائلــة روتشــيلد اليهوديــة املعروفــة منــذ أكثــر مــن قرنــن بنفوذهــا 
املــايل والسياســي وهــي جــزًء رئيســًيا مــن املاســونية العامليــة، فزواجهمــا رغــم 
الداخليــة  السياســة  تتخطــى  أهــداف  ذو  سياســي  زواج  هــو  الفروقــات 

لفرنســا(.
إذن ال نســتغرب رضــوخ حــكام العــرب للتوجيهــات املاســونية ســواًء املباشــرة 
منهــا أو اآلتيــة هلــم عــن طريــق حــكام الغــرب. فاالقتنــاع أن بشــار األســد 
وغــره مــن احلــكام العــرب مــا هــم إال ماســونين ينفــذون املخطــط الغــريب 
عليهــم  متلــى  األجنــدة كمــا  وينفــذون  الســنن  عشــرات  قبــل  أعــد  الــذي 

ليســتطيع الغــرب تنفيــذ خمططهــم مل يعــد جمــااًل للشــك.
ولــدى النظــر إىل النظــام الســوري الســاقط بعــن الشــعب الســوري والعــامل 
يســتغرب هــذا العــامل أبســره بقــاء جمــرم دويل حــى اآلن يف احلكــم حــى ولــو 
مــن جهــات متنفــذة  أوامــر عليــا صــادرة  لــوال  كان هــذا احلكــم مهــرتائً، 
بدعمــه، وهــذا يعــي أن هنــاك ســيناريو واحــد لبقائــه حــى اآلن وهــو أن 
بشــار األســد ماســوين حــى النخــاع ينفــذ املخطــط املعــد لــه مســبقاً منــذ 
تــويل اجملــرم األول حافــظ األســد الســلطة إىل يومنــا هــذا، وهــو تدمــر الدولــة 
الســورية العريقــة ابلكامــل والــي كانــت مزدهــرة وكانــت تشــكل خطــرًا علــى 
الكيــان االســرائيلي، فــكان مــن الضــروري مــن وجهــة نظرهــم وضــع جمــرم 
التقــدم  يبقــى  احلجريــة حــى  العصــور  إىل  ســورية  ليعيــد  األســد  كحافــظ 

للكيــان اإلســرائيلي يف املنطقــة قائًمــا وفاعــًا.
كان اخــرتاع املقاومــة والصمــود والتصــدي والضــرب علــى وترهــا مــن قبــل 

وتوارثهــم  انقاهبــم  عــر  يومــاً  يكتســبوها  مل  شــرعية  إلضفــاء  وابنــه  األب 
للســلطة لذلــك كان ال بــد مــن إجيــاد قنــاع يلهــي النــاس عــن النظــر يف جرائــم 
هــذه العصابــة، فــكان غطــاء املقاومــة واملمانعــة والصمــود والتصــدي هــو 

أفضــل غطــاء، وقــد جنــح مــع األســف علــى مــدى الســنوات املاضيــة ألن 
الشــعب الســوري والعــريب لديــه حساســية مفرطــة اجتــاه القضيــة الفلســطينية 
لذلــك نــرى اليــوم الصدمــة علــى وجــوه الكثريــن املغشــى علــى عيوهنــم مــن 

تصديقهــم هلــذه الشــعارات.

املخــزي أن معظــم حــكام العــرب دعمــوا األب واالبــن ماليــاً وسياســياً حتــت 
هــذا الغطــاء وأبوامــر عليــا مــن حــكام الغــرب الذيــن يســتقون تعليماهتــم مــن 
املاســونية العامليــة، فهــل مــن املعقــول أن تدعمــه دول اخلليــج ماليًــا مــن أجــل 
أكذوبــة التــوازن اإلســرتاتيجي مــع العــدو الصهيــوين لــوال أن هــذا الدعــم كان 

بنــاًء علــى أوامــر غربيــة لتنفيــذ تعليمــات ماســونية ظهــر أثرهــا الحًقــا؟
واليــوم وبعــد أن انقلــب الســحر علــى الســحرة ال أحــد يســتطيع لــوم الشــارع 
الوطــي ابلقيــام بثورتــه الســتعادة حريتــه وكرامتــه، ومــا يطلبــه هــو أقــل مــا 
ميكــن يف القــرن 21 حيــث مــا زالــت عصابــة األســد حتكــم مبنطــق القــرون 

الوســطى ومــا قبلهــا.
فهــي عصابــة تريــد مــن الشــعب أن يبقــى مدجنــاً كمــا كان ســابقاً يقبــل أبي 
شــيء يلقى له حى لو مل يكن راضًيا عنه، هذه االرادة ليســت ذاتية فهذه 
العصابــة فاقــدة االرادة أصــًا منــذ أن أمــرت وزيــرة خارجيــة أمــركا املاســونية 
)أولرايــت( عماءهــا عنــد قدومهــا لدمشــق للتعزيــة بنفــوق األب لتأمرهــم 

بتنصيــب االبــن وريثــاً ألبيــه فتــم هلــا ذلــك بثــاث دقائــق ونصــف الدقيقــة.
ومهمــا كانــت املاســونية قويــة وتقــف وراء هــذا اجملــرم، فعهــده اإلجرامــي قــد 
انتهى واملاســونية تعلم ذلك، ولكن علينا أن نكون واعن جداً من أن أي 
حكومــة دميوقراطيــة قادمــة بعــد زوالــه لــن تكــون خاليــة مــن فــروس املاســونية 
ومــن توجيهــات حــكام الغــرب ومــن أمــوال دول خليجيــة مشــبوهة لتدمــر 

الدميوقراطيــة الوليــدة، وإال فــإن الثــورة مســتمرة.

هشام نجار

الماسونيون العرب

كاتب سوري

اإلنســان يبحــث عــن األمــن واألمــان ويســعى للحفــاظ ومحايــة لقمــة عيشــه، 
وخاصــة حينمــا يشــعر أن األمــور خــارج نطــاق ســيطرته. ومــع دق طبــول 
بــن   إن كان  اقتصاديــة،  حــرب  ابجتــاه  تســر  والــي  التجاريــة،  احلــروب 
الــوالايت املتحــدة وبعــض الــدول أبرزهــا الصــن واالحتــاد األورويب وروســيا 
مــع ظهــور فــروس كــوروان الــذي ســيجر الــدول علــى إعــادة النظــر بــكل 
االقتصــادي   الوضــع  يبــدو  لذلــك   اقتصــاده،   معاهداتــه وأســاليبه إبدارة 
غائًمــا، وتــزداد حالــة عــدم اليقــن حــول مســتقبل األســواق، ويثــار القلــق 
حــول االســتثمارات اآلمنــة تقليــداًي، ويصبــح املســتثمرون يف حــرة مــن أمرهــم 
حــول املــاذات املناســبة ألمواهلــم يف حــال اقــرتاب العاصفــة ، لننظــر إىل 
ســوق األســهم الكاســيكية برتاجــع ملحــوظ ســببه هــروب رؤوس األمــوال 
العملــة  أغلبهــا مقابــل  العمــات وتوتــر  أمــان وتراجــع  نقطــة  وحبثهــا عــن 
الســيادية واحلــرب القائمــة حــول البــرتول وأســعاره أو حجــم ضخــه ابألســواق 
العامليــة الــذي انعكــس علــى أســعار البــرتول الصخــري األمركــي  بشــكل 

ســلي، والتخــوف املســتمر  مــن سياســة الــوالايت املتحــدة . 
مــع تصاعــد حــدة التوتــر التجــاري مؤخــرًا   واإلجــراءات ضــد الصــن يف 
جمــاالت منهــا الرســوم اجلمركيــة واحلقــوق الفكريــة، نضيــف إىل ذلــك متركــز 
اســرتاتيجية  صناعــات  أهنــا  ثبــت  الــي  الطبيــة  األوليــة  الصناعــات  أغلبيــة 
ابمتيــاز مــع أزمــة الكــوروان وأن الصــن متتلــك أكثــر مــن 40% مــن االحتيــاج 
الــدويل ليتضــح أن احلــرب الــي بــدأت جتاريــة مــع الصــن قــد تتحــول تدرجييًــا 
وصناعــة  التســلح  موضــوع  متجــاوزة  ابمتيــاز  اســرتاتيجية  اقتصاديــة  إىل 

الســاح حبــد ذاتــه، وقــد تنتشــر لتشــمل أطرافًــا أخــرى.  
األمــن  عــن  يبحــث  )اإلنســان  أن  قــول  حــول  البدايــة  إىل  عــدان  وإذا 
واألمــان ويســعى للحفــاظ ومحايــة لقمــة عيشــه( ، وكيــف ميكــن أن حنقــق 
الظــروف احلاليــة، ) طبــول حــروب، خطــط  الرغبــة وفــق  تلــك  لإلنســان 
لتغيــر التشــريعات واملنظومــات املوضوعــة ، اهنيــارات متســارعة ، توقــف 
صناعــي انتاجــي ، إعــادة صناعــات مهاجــرة، تغــر مبفهــوم العوملــة واالقتصــاد 

الليبــرايل ، تضخــم ووو...( . 
بــا شــك أن أي "مواجهــة اقتصاديــة" بــن الدولتــن األوىل والثانيــة مــن 
حيــث حجــم االقتصــاد عامليًــا مــن شــأهنا أن تغــر كافــة القواعــد املســتقرة 
حاليًــا، فضــًا عــن إرهاصــات اتســاع املواجهــات االقتصاديــة مــع أطــراف 
أخــرى، مبــا يفــرض التســاؤل حــول مــا جيــب أن يفعلــه اإلنســان يف املســتقبل 
القريــب حفاظًــا علــى أموالــه.  ولعــل أول مــا جيــب التنبــه إليــه يقينًــا، هــو 
اإلجــراءات األمريكيــة ضــد االســتثمارات الصينيــة، أبن الــوالايت املتحــدة 
مل تعــد امللجــأ اآلمــن األول لاســتثمارات وأن شــكوًكا كبــرة ســتثار حــول 
مــدى "انفتــاح" االقتصــاد األمريكــي أمــام األجانــب، مبــا يفــرض البحــث 

عــن بدائــل، ال ســيما يف ظــل تصــدر الــوالايت املتحــدة للــدول املســتقطبة 
لاســتثمارات خــال األعــوام األخــرة. 

بشــكل مباشــر ســتتأثر شــركات التكنولوجيــا األمريكيــة الــي فــرض ترامــب 
عقــوابت علــى االســتثمارات فيهــا، مبــا خيلــق فرصــة لاســتثمارات "غــر 
الصينيــة" أبن تعمــل علــى إحــال نظرهتــا الصينيــة تدرجييًــا، غــر أن هــذا 
يبقــى شــريطة أن يكــون املســتثمرون ابطمئنــان إىل أن دوهلــم لــن تتهــم الحًقــا 

أمواهلــم مســتهدفة بدورهــا، وأن  مبــا جيعــل  األمريكيــة  التكنولوجيــا  بســرقة 
احلــروب التجاريــة لــن تتســع حبيــث تقــوض مبيعــات تلــك الشــركات.

ومــع االنكمــاش املتوقــع لاقتصــاد بســبب احلــروب االقتصاديــة فإنــه ميكــن 
التأكيــد علــى أن العــودة لاســتثمار التقليــدي يف شــراء الذهــب خيــار جيــد 
ابلوقــت احلاضــر ريثمــا تظهــر علينــا جمموعــة مــن املنظريــن ابالقتصــاد وعلــم 
االجتمــاع ليتــم تغيــر مــا جيــب تغيــره للوصــول اىل حلــول طويلــة األمــد 

والــي كلنــا يعلــم أهنــا ســتكون قابلــة للتغــر والتعديــل وفقــاً لتطــور االنســان 
واحتياجاتــه بشــى املياديــن.  

يبقــى األهــم هــو اختيــار الدولــة الــي تتوجــه إليهــا االســتثمارات، فــإذا وصلت 
احلــرب االقتصاديــة ملراحــل متقدمــة بــن الــوالايت املتحــدة والصــن فإنــه مــن 
املنتظــر أن تكــون االســتثمارات يف الدولتــن يف خــط، ال ســيما يف الصــن 
علــى  )تســتحوذ  ملنتجاهتــا  األول  املشــرتي  املتحــدة  الــوالايت  تعتــر  الــي 
قرابــة ربــع الصــادرات الصينيــة تقريبًــا(، أمــا الــوالايت املتحــدة فاســتهداف 
االســتثمارات الصينيــة جتعــل ابقــي االســتثمارات مــن بقيــة الــدول يف غــر 

مأمــن أيًضــا. 
إن مــاذات االســتثمارات اآلمنــة، مثــل سويســرا علــى ســبيل املثــال، ظهــرت 
بسبب وجود صراعات سياسية واقتصادية إابن مرحلة احلرب العاملية الثانية 
والبــاردة، ومــع اتبــاع تلــك الــدول لسياســات أقــرب للحياديــة فإهنــا كثــرًا مــا 
تكــون األكثــر أمنًــا يف وقــت الســيولة االقتصاديــة العامليــة، وهــو مــا ينتظــر أن 
حيدث أيًضا حال اتساع نطاق احلروب التجارية واالقتصادية وزايدة حدهتا. 
ويبقــى األكثــر حتقيًقــا للربــح يف تلــك الفــرتات هــم األكثــر اســتعداًدا للمغامــرة 
بعــدم تــرك أمواهلــم يف املــاذات اآلمنــة واســتخدام التحــركات املمكنــة بــن 
خمتلــف الــدول واجملــاالت مــن أجــل حصــد مكاســب ســريعة، حيــث إن 
ظاهــرة "األمــوال الســاخنة" تزدهــر يف ظــل االضطــراابت االقتصاديــة بشــكل 
عام، غر أن األمر يبقى مغامرة قد يكون هبا غنم ، وابلشــكل العام ووفق 
جمرايت التاريخ إن أي حرب اقتصادية غالًبا ما تنتهي إذا اشتدت حدهتا اىل 
الصدامات العسكرية مباشرة أو غر املباشرة ، يف هذه احلالة سنرى أسهم 
شــركات األدويــة ستكســب مســاحات واســعة ابلبورصــة إضافــة اىل مصانــع 
التســلح وبشــكل خــاص مشــتقاهتا الــي ســتعمل عليهــا األمــوال الســاخنة 
ألهنــا صفقــات جتاريــة ابمتيــاز غــر خاضعــة لرقيــب كاملســتلزمات للجنــود 
مــن ألبســة ومعــدات غــر حربيــة وســتلحقها أســعار احلديــد واالمسنــت وكلنــا 
يعــرف ملــاذا، ولكــن نعــود مــن جديــد لنســأل أيــن اإلنســان مــن هــذا الصــراع. 
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Suriyelilerin çoğu iyilik, fedakârlık ve başkalarına yardım etme sevgisiyle dolu kimseler olarak 
bilinir. Yaşadıkları hayatın ağır şartları ve yoksulluğa rağmen, iyilik hala içlerinde capcanlıdır.  
Yoksul ve muhtaç olmalarına rağmen, başkalarını kendilerine tercih etmektedirler.
Suriyeli doktorlar Koruna salgınıyla mücadelede kapsamında Türkiye doktorlarıyla birlikte ön 
cephede mücadele etmektedir. Suriyeli sağlık çalışanları, Türk yetkili makamlara, Korona sal-
gınıyla mücadele eden Türk sağlık çalışanlara destek olmak ve Türkiye’ye karşı vefa borcunu 
ödemek için gönüllü çalışma taleplerini sunmuşlardır.
Korona salgınının yayılmasıyla birlikte Türkiye’de yardıma muhtaç olanların, ihtiyacını gider-
mek için birçok bireysel girişim mevcuttur. Altmış beş yaş üstü ve kronik hastalar, sosyal destek 
vefa gruplarıyla iletişime geçerek ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal hizmet al-
abilmektedirler.
Minber Şam: İnsani yardım ve sosyal aktivite faaliyetleri yapan sivil bir kuruluştur. Bülbüzade 
vakfı tarafından desteklenmektedir. Gaziantep ve Suriye’nin özgürleştirilmiş kuzey bölgesinde 
faaliyet yapmaktadır. Dernek, Ramazan ayında Suriyelilerin acılarını hafifletmek için çalışma-
larına devam etmektedir. Minber Şam, birçok ihtiyaç sahibi ailelere ve Korona salgını nedeni-
yle evlerinden çıkmayan ailelere gıda kolisi yardımı yapmıştır.  Suriyelilere ve Türklere iyilik 
ve umut dolu güzel günler ve güzel bir gelecek dileğiyle…
Türkiye'deki Suriye Evi (Beyt El-Suriy fi Türkiye): Bu kuruluş kültürel, sosyal hizmet ve in-
san gelişime dair etkinlikler yapmaktadır.  Türkiye'deki Suriye Evi, bütün Suriyelilere hizmet 
vermektedir. Suriye evi, gönüllülerden oluşan ekipler oluşturmuştur. Ekipleri oluşturan toplam 
insan sayısı 500 kişidir. Ekipler; İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara, Reyhanlı, Maraş, Ki-
lis, Mersin ve Adana illerinde gönüllüler olarak bulunmaktadır. Gönüllüler karantina altında 
bulunan yaşlı ve hastalara yardım etmektedir. Güvenli ve sağlıklı günler dileğiyle.. 
Fransa: Fransız Le Figaro Gazetesi, “Suriyeli Doktorlar Avrupa’da Korona İle Mücadelede Ön 
Cephede Yer Almaktadırlar." başlığını atmıştır. İlgili haberde; Avrupa’ya kaçan Suriyeli sağlık 
çalışanları, Avrupa’da Korona salgınına karşı mücadelede ön cephede mücadele ettiğini aktar-
maktadır.  Suriyeli doktorlar, Korona salgınına karşı ön saflarında çalışarak hayatlarını riske 
atmaktadırlar. Gazete, Avrupa'ya sığınan birçok Suriyeli doktorun ev sahibi ülkelerinde Koro-
na salgınıyla mücadelenin ön cephesinde hayatını kaybettiğini, nitekim Koronavirüs İtalya’ya 
yayılmasın diye mücadele ederken dört Suriyeli doktorun hayatını kaybettiğini belirtmiştir.
Gazete, Suriye’de doktorların % 50'sinden fazlasının 2015 yılında Suriye’den ayrıldığına dik-
kat çekti. 2011-2020 arasında çoğu rejim güçlerinin ve Rusya güçlerinin saldırılarıyla 923 
sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirtti. İtalyan Sağlık Bakanı ayrıca Avrupa'daki Suriyeli 
doktorların Suriye’ye geri dönmeleri için mutlaka rejim değişikliğini olması gerektiğini aktardı. 
Suriyeli Girişimciler: 
Suriyeli gönüllü girişimciler, dünyanın birçok ülkesinde onlarca yardım kampanyalarıyla 
maske dağıtımı yaparak ve sağlık çalışanlarına yemek hazırlayarak ikramda bulundular. Suri-
yeliler, kendilerini ağırlayan ülkelere yeteneklerini sunmak için adeta yarışıyorlar. Suriyelile-
rin yaşadığı tüm üzüntü ve adaletsizliklere rağmen, bulundukları ülkelerinde başlatılan birçok 
gurur verici girişimleri olmuştur. 
Korona Virüsün en çok enfekte olduğu Fransız şerhlerinden Mulhouse'da Arap, Türk ve Fransız 
gönüllüler maske dikiş atölye gruplar oluşturarak maske üretimine başladılar. Dikilen maskel-
erle birlikte dezenfektan ürünleri kendileri tarafından halka bedava dağıtıldı. 
Hastanelerde ve tıbbi kliniklerde çalışanlar için yemek ikram edildi.  Suriyelilerin bu çalışma-
ları neticesinde vakaların yüzdesinde düşüş ve şehirlerin virüssüz günlere kavuşması için katkı 
sağlamıştır. 
Sağlık krizinin yaşandığı bir ortamda sağlık personelini desteklemek için Lyon, Paris ve Fransa 
dâhil olmak üzere Fransız şehirlerinin çoğunda Suriyeliler kayda değer girişimde bulunmuştur. 
Kısa bir sürede sağlık çalışanlarına Suriye yemekleri sunarak onlara bez maskeleri yaparak 
harika bir gönüllü çalışması ortaya koymuşlardır.  Birçok Fransız gazetesi Suriyelilerin girişim-
leri hakkında başlık yapıp bunların çalışmalarını övmüş ve bu faaliyetler Fransa ulusal gazete 
ve dergilerinde yayınlanmıştır. 
Hollanda: Suriye Evi Yönetim Kurulu Başkanı ve Harmoni Kültür ve Diller Enstitüsü Müdürü:  
Ahmet El-Hüseyin, Suriye Evi'nin yaşlılara ve topluma yardım etme girişimin, yaşlılara ve 
toplumun geneline yardım konusundaki önemine dikkat çekerek şöyle dedi: Girişimimiz toplu-
mun en savunmasız olarak kabul edilen insanları hedef almaktadır.  500 yaşlı Hollandalı, yata-
lak hasta ve ihtiyaçlarını karşılamayan kişilere günlük yemeklerini temin etmek için yardımcı 
olmaktayız. Dr. El-Hüseyin, böyle bir girişimin sadece insani tarafı olmasıyla birlikte Suriye 
toplumunun, insani değerlerinin ve ahlaki erdemin bir resmini sunduklarını belirtti.
Almanya: Bir grup Suriyeli genç ”Korona salgınına karşı birlikteyiz” sloganıyla Suriyeli 
genç mülteciler, Almanlar ile birlikte büyük enfeksiyon Koronavirüs ile mücadele etmelerine 
yardımcı olmak için gönüllü bir girişim başlatmıştır. Alman basını bu girişime ilgi duymuş 
ve Almanya'nın Suriyeli mültecileri kabul etmesinin bir vefa karşılığı olduğunu ifade ettiler. 
Almanya'daki Suriyeli bir aile üç günde 360'tan fazla maskenin üretimine katkıda bulunmayı 
başarmış ve onları başkent şehri Berlin yakındaki olan Potsdam şehrinde  bir huzur evine 
bağışlamıştır.
İsviçre:
İsviçre'deki Suriyeli mülteciler, umudunu kaybeden  yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı der-
in sorumluluk duygusu ile yardıma koşmuştur. Suriyeliler hayat ve ölüm riskleri ve belirsiz-
likler alanındaki yıllara dayanan  deneyimleriyle sahada  çalışmaya başlamışlardır . 
Şam'ın Güney Bölgesi Daraa’dan İsviçre'ye 2013'te gelen Şadi şunları söyledi:  Mülteci olarak 
birçok kriz yaşadık ve hala yaşıyoruz. Tecrübeyle, bir kriz olduğunda nasıl yardım edileceği-
ni daha iyi biliyoruz. Korona salgını riskli grubu yaşlılar ve kronik hastalıkları. Biz bu riskli 
grubu için zaruri ihtiyaçları karşılamak ve alışverişlerini yapmak amacıyla (Cenevre ve Lozan) 
gönüllü ağını oluşturduk ve hızlı bir şekilde harekete geçirdik. 
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ميتــاز غالبيــة الســورين حببهــم للخــر واإليثــار ومســاعدة اآلخريــن، ورغــم احلاجــة وضيــق اليــد الــي يعانــون منهــا فــإن اخلــر ال 
يــزال متأصــا يف نفوســهم، وهــم يؤثــرون احملتاجــن علــى أنفســهم رغــم فقرهــم وحاجتهــم.

األطباء الســوريون يف املدن الرتكية يقفون يف الصفوف األوىل مبواجهة الكوروان، وقدموا للســلطات املختصة طلبات تطوع 
ليقدمــوا لرتكيــا عرفــاانً جبميلهــا علــى الســورين.

ويف تركيــا هنــاك الكثــر مــن املبــادرات الفرديــة الــي بــرزت يف ظــل انتشــار وابء الكــوروان وتزايــد حاجــة احملتاجــن للمســاعدة، 
الكثــر مــن األشــخاص وضعــوا أرقــام هواتفهــم ونشــروها مبديــن اســتعدادهم إليصــال مــا حيتاجــه كبــار الســن واملرضــى مــن 

أدويــة ومســتلزمات احليــاة.
منظمة منر الشام:

وهــي منظمــة مدنيــة هتتــم ابلشــؤون اإلنســانية، مدعومــة مــن قبــل منظمــة بلبــل زادة الرتكيــة، تعمــل يف غــازي عنتــاب ويف 
الشــمال الســوري احملــرر، ويف ســعيها الدائــم لتخفيــف معــاانة الســورين وضمــن أايم رمضــان املبــارك، قــام فــرق منــر الشــام 
بتوزيــع الســلل الغذائيــة علــى عــدد مــن العوائــل احملتاجــة يف مدينــة غــازي عنتــاب مــن خــال إيصاهلــا إىل البيــوت تطبيقــاً 

إلجــراءات الســامة الوقائيــة مــن فايــروس كــوروان، مــع أمــل أن يعــم اخلــر علــى مجيــع الســورين واألتــراك.
البيت السوري يف تركيا:

البيــت الســوري هــو بيــت لــكل الســورين، خدمــي تنمــوي ثقــايف اجتماعــي، وقــد شــكل فرقــاً تطوعيــة جتــاوز عددهــم 500 
متطــوع يف كل أماكــن تواجــده يف )اســتنبول- وإزمــر- وأنطاكيــا- وبورصــة - وأنقــرة - الرحيانيــة - مرعــش - كلــس - 
مرســن – أضنــة(، وهــو جاهــز ومســتعد ملســاعدة املرضــى وكبــار الســن، طــوال ســاعات احلظــر وكل يــوم طــوال أزمــة كــوروان 

مــع التمنيــات للجميــع ابلســامة.
فرنسا:

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية حتت عنوان: األطباء السوريون يقفون يف اخلط األمامي ملواجهة "كوروان يف أورواب.
وحتدثــت عــن دور األطبــاء الســورين الفاريــن مــن ســوراي، يف مواجهــة فايــروس "كــوروان" يف البلــدان األوروبيــة، إن األطبــاء 

الســورين يعرضــون حياهتــم للخطــر ابلعمــل يف الصفــوف األماميــة يف مواجهــة الــوابء.
وأوضحــت الصحيفــة أن العديــد مــن األطبــاء الذيــن عثــروا علــى ملجــأ هلــم يف أورواب، أصبحــوا اآلن "علــى خــط املواجهــة 
األمامــي يف املعركــة ضــد جائحــة كــوروان يف بلداهنــم املضيفــة"، مشــرة إىل أن أربعــة أطبــاء ســورين دفعــوا حياهتــم مثنــاً ملكافحــة 

انتشــار الفايــروس يف إيطاليــا.
ولفتت الصحيفة إىل أن أكثر من 50% من األطباء غادروا ســوراي، وصواًل إىل العام 2015، مشــرة إىل مقتل ما ال يقل 
عــن 923 عامــًا صحيــاً بــن عامــي 2011 و2020، معظمهــم علــى يــد قــوات النظــام وروســيا، كمــا أكــدت أن معظــم 

األطبــاء الســورين يف أورواب يعتــرون تغيــر النظــام شــرطاً لعودهتــم.
مبادرات سورية:

عشــرات املبادرات الســورية ويف كل دول العامل من قبل الســورين ســواء من خال تصميم كمامات قماشــية وتوزيعها جماانً، 
أو من خال تقدمي وجبات صحية للعاملن يف املشــايف.

الســوريون ســباقون لتقدمي امكانياهتم يف ابدرة شــكر للدول الي اســتضافتهم، برغم كل األســى والظلم الذي مر ابلســورين، 
فهنــاك مبــادرات كثــرة تدعــو للفخــر أطلقهــا الســوريون يف كل أماكــن تواجدهــم يف دول العــامل.

يف مدينــة )ميلــوز( الفرنســية وهــي األكثــر إصابــة ابلفــروس مت صناعــة الكمامــات القماشــية مــن قبــل جمموعــات )عــرب 
وأتــراك وفرنســين( مــع صنــع املعقمــات واملطهــرات وتقدميهــا لســكان املدينــة جمــاانً، وتقــدمي وجبــات طعــام صحيــة للعاملــن 

يف املشــايف واملســتوصفات الطبيــة وهــذا مــا أســهم برتاجــع نســبة اإلصــاابت وإعــان خلــو املدينــة مــن الفــروس.
مبــادرة طيبــة مــن الســورين يف غالبيــة املــدن الفرنســية ومنهــا )ليــون وابريــس ورانــس( لدعــم الكــوادر الطبيــة يف ظــل األزمــة 
الصحيــة، عمــل تطوعــي رائــع بتقــدمي وجبــات ســورية كاملــة لوقــت مفتــوح غــر حمــدد حاليــاً، وصنــع كمامــات قماشــية خاصــة 

ابلعاملــن يف القطــاع الصحــي.
غالبيــة الصحــف الفرنســية حتدثــت عــن مبــادرات الســورين وأثنــت عليهــا، وهنــاك صحــف وجمــات جعلــت أخبــار تطــوع 

الســورين ومبادراهتــم تتصــدر الصفحــات.
يف هولندا:

أكــد رئيــس جملــس إدارة البيــت الســوري ومديــر مؤسســة هارمــوين للثقافــة واللغــات، الدكتــور أمحــد احلســن أن مبــادرة البيــت 
الســوري ملســاعدة املســنن واجملتمــع أتيت يف وقــٍت تتصاعــد فيــه أمهيــة تظافــر اجلهــود بــن كافــة أطــراف اجملتمــع للمســاعدة 
يف التصــدي هلــذا الــوابء، وضــرورة النظــر إىل احلــاالت اإلنســانية األكثــر احتياجــاً للمســاعدة، خاصــة بــن املســنن، الذيــن 
ميكــن اعتبارهــم األكثــر عرضــة للخطــر ، وتشــمل املبــادرة مســاعدة أكثــر مــن 500 مســن هولنــدي يف أتمــن وجبــات الطعــام 
اليوميــة، خاصــًة ملــن يعــاين مــن صعــوابت يف احلركــة والقــدرة علــى أتمــن احتياجاتــه، وقــال الدكتــور احلســن أن مثــل هــذه 
املبــادرة ال تتوقــف فقــط عنــد حــد اجلانــب اإلنســاين، وإمنــا هــي ضروريــة لتقــدمي صــورة أكثــر وضوحــاً حــول اجملتمــع الســوري 

وقيمــه وأخاقياتــه.
أملانيا:

حتــت عنــوان نريــد مســاعدة األملــان والبقــاء معــاً يف هــذه األزمــة، أطلــق الجئــون ســوريون شــباب مبــادرة تطوعيــة ملســاعدة 
املواطنــون األملــان يف التصــدي لفــروس كــوروان الــذي ســجل إصــاابت كبــرة فيهــا.

 واهتمــت الصحافــة األملانيــة هبــذه املبــادرة، ورداً للجميــل ابســتقبال أملانيــا لاجئينتمكنــت عائلــة ســورية يف أملانيــا مــن 
املســامهة بصناعــة أكثــر مــن 360 كمامــة يف غضــون ثاثــة أايم، وترعــت هبــا ملستشــفى ودار مســنن مبدينــة )بوتســدام( 

قــرب العاصمــة برلــن.
سويسرا:

وقــد هــب جمتمــع الاجئــن الســورين يف سويســرا للعمــل، بفضــل شــعورهم العميــق ابملســؤولية جتــاه األشــخاص الذيــن هــم يف 
أمــس احلاجــة للمســاعدة وبفضــل ســنوات مــن اخلــرة يف مياديــن النجــاة مــن املخاطــر وحــاالت عــدم اليقــن.

يقــول شــادي، وهــو مــن درعــا جنــوب دمشــق، والــذي وصــل إىل سويســرا يف عــام 2013: عشــنا ومــا زلنــا نعيــش األزمــة 
كاجئــن، وهــذا جيعلنــا علــى األرجــح يف وضــع أفضــل إلدراك أن هنــاك أزمــة ولكيفيــة املســاعدة، ويف مســعاه للبحــث عــن 
طــرق عمليــة ملســاعدة اآلخريــن يف البلــد الــذي منحــه األمــان، حشــد شــادي علــى وجــه الســرعة شــبكة مــن املتطوعــن يف 
)جنيــف ولــوزان( هبــدف التســوق وقضــاء املهمــات للمســنن والعجــزة وغرهــم مــن األشــخاص األكثــر تعرضــاً خلطــر الــوابء.

سوريون في مواجهة الكورونا

إشراق
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حنــن أمــام مرحلــة خمتلفــة، وحــرب جديــدة مــن نوعهــا، حــرب بــن أصدقــاء األمــس الذيــن ابتــوا أعــداء اليــوم، 
تنطلــق مــن مركــز الصــراع والكارثــة الشــرق أوســطية يف دمشــق داخــل قصــر املهاجريــن.

داخــل القاعــدة الصلبــة للنظــام الــي كانــت حكــراً علــى أســرة األســد، وبــن أعمدتــه السياســية واالقتصاديــة 
وحــى العســكرية، بــن الذيــن خطفــوا الســلطة واملــال مــن الشــعب الســوري، بــدأ صراعهــم اآلن بعدمــا شــّحت 
املــوارد لعصابــة النظــام، ومــن أجــل اســتمرار عجلــة احلكــم والســلطة، فهــي حتتــاج لســيولة نقديــة مســتمرة، ويف 
ظــل حكــم مهــدد ابالنقــراض لــن يقــوم ســارقي األمــوال بدفــع األمــوال للبلــد، وحيــاول اليــوم الطــرف السياســي 
وضــع املــوارد املاليــة حتــت تصرفــه، ملزيــد مــن البقــاء. حيــث بــدأ النــزاع والشــقاق بــن أقــرابء وأصدقــاء األمــس، 

هــذه خاصــة صــراع األســرة الواحــدة. 
 مث تتسع الدائرة لنجد ألول مرة أن إسرائيل وإيران تتقاتان، لكن قتال من طرف واحد.

 ففــي املاضــي كانــت احلــرب بينهمــا ابلوكالــة، أمــا اآلن فــإن االقتتــال مباشــر وفــوق أرض ســورية وللمــرة األوىل 
نــرى احلــرس الثــوري، الــذي طغــى يف املنطقــة، يف العــراق واليمــن وســورية، يدفــع الثمــن غاليــاً، الســيما بعــد 
مقتــل أحــد أبــرز قادتــه )قاســم ســليماين( ابســتهداف أمركــي، ونظــام دمشــق صديــق اإليــراين والتابــع لــه، غــر 
مكــرتث ومشــغول بصراعــه البيــي، والروســي غــر مهتــم ابلدفــاع عــن اإليــراين، وتُركــت إيــران معزولــة حتــارب 
وحدهــا، وأغلــب الشــعب الســوري ســعيد ابســتهداف إيــران، فهــي ســبب شــقاءه وهتجــره وهــو نفســه الشــعب 
الــذي كان مــن املمكــن أن يدافــع عــن إيــران لــو مل تبطــش ابلشــعب املظلــوم وقوفــا إىل جانــب الظــامل، ونفســه 
الــذي كان ميكــن أن يدافــع عــن إيــران لــو ســاندت الشــعب الفلســطيي أمــام اإلســرائيلي، فالشــعوب ختلــص 

ملــن حيرتمهــا ويدافــع عــن إنســانيتها.
وحنــن نعيــش اليــوم التصفيــات النهائيــة للوجــود اإليــراين يف ســورية، وخروجهــا سيســهل عمليــة احلــل النهائــي 

للقضيــة الســورية برمتهــا، حيــث مل يبــق مــن عمــر النظــام الســوري الكثــر.
ابلنســبة للنظــام وروســيا فــإن دور إيــران انتهــى، فقــد مّولــت احلــرب وقاتلــت حــى محــت النظــام مــن االهنيــار 
التــام، واآلن أصبحــت إيــران عبئــاً علــى حليفيهــا غــر مهتمــن بصداقــة األمــس، والفــارق بــن وجــود روســيا 
وإيــران يف ســورية، أن األوىل تريــد دمشــق ضمــن منظومتهــا يف املنطقــة، أمــا إيــران فلهــا أهدافهــا األوســع يف 
ســورية، إذ تريــد أن جتعلهــا مثــل لبنــان، دولــة اتبعــة ومنصــة عســكرية هلــا يف املنطقــة، وتســتخدم ســورية لتأمــن 
وجودهــا يف العــراق، ضمــن صــراع النفــوذ اإلقليمــي، وكــي يكتمــل ممــر الطاقــة مــن طهــران ابجتــاه البحــر املتوســط 

وأورواب.
إذا مــا مت إخــراج إيــران مــن ســورية فســيكون حــال املنطقــة خمتلــف كليــاً، حيــث ســيضعف نفوذهــا ســريعاً يف 
كل مــن العــراق ولبنــان، فإيــران الــي تُقصــف مــن قبــل إســرائيل تصمــت صمــت القبــور وال تــرد علــى اســتهدافها 

املســتمر وتوجــه بنادقهــا إىل الشــعب الســوري عوضــاً عــن الــرد.
وال بد أن طهران وصلها خر موقف نظام دمشــق نفســه، الذي يقول اجلنرال ســليماين إنه مســتعد للتضحية 
إىل آخــر جنــدي إيــراين مــن أجــل األســد، أبنــه صــار مســتعداً أن يبيــع ســليماين واإليرانيــن يف أول صفقــة 

سياســية تضمــن بقــاؤه.
وبعــد أن رفضــت حكومــة طهــران الدعــوات الدوليــة للعــودة عســكرايً إىل مــا وراء حدودهــا، والتوقــف عــن 
التدخل يف شؤون دول املنطقة، بقي أمام إيران لغاية حزيران/يونيو لتنتهي املهلة األمركية املعطاة لفتح ابب 
التفــاوض واخلضــوع للشــروط. أقــوايء األمــس ضعفــاء اليــوم، وضعيــف اليــوم قــوي الغــد واألايم دول بــن النــاس.  

Farklı bir merhale ve onun cinsinden yeni bir savaşla karşı karşıyayız. Bugün düşman 
olan dünün dostları arasında, Ortadoğu'daki çatışma ve felaketin merkezinden başla-
yarak Şam'daki Göçmenler Sarayı'nda devam bir savaş! 
Esad ailesine özgü olan rejimin sağlam temeli içinde, siyasi, ekonomik ve hatta 
askeri dayanakların arasında/Suriye halkından güç ve para kaçıranlar arasında, baş 
gösteren bu savaş, rejim çetesinin parasal kaynakları tükendiği için yeni başlamış 
bulunmaktadır. Zira hükümetin ve gücün devam edebilmesi için sürekli nakit akışına 
ihtiyacı vardır. Kadı ki yok olma tehdidi altında olan bir yönetime soyguncular çalıp 
çırptıkları paraları geri ödemeyeceklerdir. Siyasi erk daha fazla hayatta kalmak için 
bugün finansal kaynakları eline geçirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden dünün akrabaları 
ve arkadaşları arasında çatışma ve anlaşmazlık baş göstermiştir. İşte bir başına ülkeyi 
yöneten aile içi çekişmesinin özeti budur!  
 İsrail ve İran'ın ilk defa savaştığına, ancak bunu tek taraflı sürdürdüklerine şahit ol-
maktayız. Geçmişte, aralarındaki savaş vekâlet ile yürütülmekteydi. Şimdi, Suriye 
topraklarında arlarında ilk defa doğrudan savaş cereyan etmektedir. Özellikle en önde 
gelen liderlerinden birinin (Kasım Süleymani) Amerikan tarafından hedef alınarak 
öldürülmesinden sonra ilk kez Irak, Yemen ve Suriye'de, bölgeyi bunalıma sokan 
Devrim Muhafızları'nın büyük bir bedel ödediğini görmekteyiz. Kaldı ki Şam rejimi 
İran'ın bir dostu ve ona bağlı olduğu halde kendi mücadelesini vermekle meşgul old-
uğu için buna ilgisiz kalmıştır. Ruslar da İranlıları savunmakla ilgilenmemektedirl-
er. İran tek başına savaşmak üzere terk edilerek yalnız bırakılmıştır. Suriye halkının 
çoğu, sefil ve perişan bir şekilde göç etmelerine neden olan İran'ın hedef alınmasından 
mutluluk duymaktadır. Ezilen insanlara zulüm edip zalimin yanında durmamış ol-
saydı aynı halk bugün İran’ın yanında yer alacaktı. Aynı şekilde İsrail’e karşı Filistin 
halkını destekleseydi halk İran’ı yalnız bırakmayıp savunurdu. Gerçek şu ki; insanlar 
kendilerine saygı duyanları ve insanlıklarını savunanları müdafaa ederler. 
Bugün İran'ın Suriye'deki varlığını sonlandıracak son tasfiyeleri yaşamaktayız. Artı 
İran’ın Suriye’den çıkışı bir bütün olarak Suriye sorununa nihai çözümün bulun-
masını kolaylaştıracaktır. Nitekim Suriye rejiminin uzun bir ömrü kalmamıştır. 
 Rejim ve Rusya için İran'ın rolü sona ermiştir. Savaşı finanse etti ve rejimi tama-
men çökmekten koruyana kadar savaştı. İran bugün dünün dostluğuyla ilgilenmeyen 
müttefikleri üzerinde bir yük haline gelmiştir. Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı 
arasındaki fark, ilki Şam'ı bölgede sistemiyle birlikte isterken, İran'ın Suriye'de daha 
geniş hedeflerinin olmasıdır. Zira Suriye’yi Lübnan gibi bir uydu devleti ve bölgedeki 
kendine bağlı askeri bir platform haline getirmek istemektedir. Suriye’yi, Tahran'dan 
Akdeniz ve Avrupa'ya doğru enerji koridorunu tamamlamak için, bölgesel bir güç 
mücadelesinin bir parçası olarak Irak'ta varlığını güvence altına almak için kullan-
maktadır.
İran Suriye'den çıkarıldığında etkisi hem Irak'ta hem de Lübnan'da hızla zayıflaya-
cağından, bölgenin durumu tamamen farklı olacaktır. İsrail tarafından bombalanan 
İran, mezar sessizliğine bürünmüş susmaktır. Karşılık vermek yerine, silahlarını Suri-
ye halkına yöneltmeye devam eden bir tepki vermektedir.
Tahran Generali Süleymani'nin, Esad uğruna son İran askerini feda etmeye hazır old-
uğunu söylediği Şam rejiminin konumunun ne olduğunu bilmesi gerekirdi. Hayatta 
kalmasını sağlamak için ilk siyasi anlaşmada Süleymani ve İranlıları satmaya hazır 
olduğunu daha önceden hesap etmesi gerekirdi. 
Tahran hükümetinin, askeri olarak ülke sınırlarının içine geri dönmeyi ve bölge ülkel-
erin işlerine karışmayı bırakmasına dair uluslararası çağrıları reddetmesinin ardın-
dan, müzakereye kapı açmak ve dayatılan koşullara boyun eğmek için İran’ın önünde 
zaman olarak Haziran ayı kalmıştır. Dünün güçlüleri bugün zayıfı, bugünün zayıfları 
da yarın güçlüleri olacaktır. Zira zafer günleri insanlar arasında dönüp dolaşmaktadır.  
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الفصل األخير في الصراع السوري 

د- زكريا مالحفجي
Dr. Zekeriya Melahifçi

Suriye Çatışmasında Son Perde
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ميكننــا القــول أن عمليــة االنغــالق الــيت يعيشــها العــامل بســبب كــوروان، تســاهم يف انفتاحنــا بشــكل أكــرب حنــو اخلــارج 
أكثــر مــن املوقــع الــذي حنــن فيــه. ال ســيما مــن خــالل مشــاركة املعرفــة والقصــص واألراشــيف والكتــب، وإن الكــرم 
الفريــد الــذي أظهرتــه مجيــع املؤسســات هبــذا الصــدد لــن ينســاه التاريــخ. العــامل الــذي اعتــاد علــى املتاجــرة ابملعلومــة 
أبمثــان ابلغــة مــن منطلــق "املعرفــة قــوة"، ابت اليــوم بعــد هــذه االنغالقــة يســّهل الوصــول إىل املعلومــة أمــام مجيــع 

النــاس.
ابلنســبة يل اخــرتت االطــالع علــى األرشــيف اخلليجــي حتديــًدا، وال أزلــت أقــرأ وأطالــع حــول ذلــك. كمــا هــو معلــوم، 
ــوم  ــع الي ــراء عــن املعلومــات حــول اتريــخ اخلليــج، الــذي يتمت ــر ث فــإن األرشــيف العثمــاين أو اإلجنليــزي مهــا األكث
جبغرافيــا فعالــة علــى صعيــد السياســة العامليــة. بينمــا ميتلــك األرشــيف العثمــاين معلومــات هائلــة حــىت حــدود دولــة 
اإلمــارات، فــإن األرشــيف اإلجنليــزي حيتــوي علــى معلومــات تفصيليــة حــول اجلغرافيــا الــيت بــني قطــر وُعمــان مثــاًل. 
ويف حــني يركــز األرشــيف اإلجنليــزي بشــكل أكــرب علــى القرنــني التاســع عشــر والعشــرين، فــإن األرشــيف العثمــاين 

ملــيء ابملعلومــات املهمــة واملثــرية حــول املنطقــة منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر.
لنســتعرض هــذه القصــة مــن األرشــيف اإلجنليــزي والــيت ســتدفعكم لقــراءة املئــات مــن نظرائهــا. كتــب كامبــال وهــو 
ضابــط سياســي بريطــاين شــاب ســيكون مشــهورًا فيمــا بعــد تلــك احلادثــة، إىل رئيســه املســؤول عنــه هينيلــل، كتــب لــه 
مــن الشــارقة الــيت هــي اآلن إحــدى إمــارات دولــة اإلمــارات، إىل مســقط يف ُعمــان، يف 19 ديســمرب عــام 1846، 

مــا يلــي:
“حســبما علمــُت، فــإن ســلطان بــن صقــر، قــد زار الشــيخ ســعيد بــن طحنــون يف أبــو ظــيب، ومبوجــب اتفــاق مت بــني 
الطرفــني، ســيتم اهلجــوم علــى جافــل واخلواطــر ومجيــع القبائــل البدويــة املرتبطــة هبمــا". مث يعــرض هــذا الضابــط شــرًحا 
موجــًزا وبســيطًا هلــذه املعلومــة االســتخباراتية، ويقــول أن مجيــع االســتعدادات والتجهيــزات إمنــا هــي مــن أجــل إيــذاء 
ــال قــد ذكــر أبن الشــيخ ســعيد بــن  عبــد هللا بــن راشــد التابــع لقبيلــة اخلواطــر. قبــل هــذه الرســالة أيًضــا كان كامب

طحنــون أرســل اجلمــال والفرســان مــن أجــل هنــب خواطــر والقبائــل التابعــة هلــا علــى جانــيب الشــارقة وزبيــد.
لقــد كان النهــب الــذي كان ُيســمى غــزًوا آنــذاك جــزًءا ال يتجــزأ مــن احليــاة االجتماعيــة للبــدو. لدرجــة أهنــم ال 
ــه مــن الضــروري عقــد حتالفــات مــن أجــل مهامجــة اآلخريــن، لكــن هــذه  ــه. ولذلــك يــرون أن ميكنهــم االســتغناء عن
التحالفــات مل تكــن يوًمــا مــا دائمــة. عنــد الضــرورة، يقــوم احللفــاء الغــزاة بنهــب بعضهــم بعًضــا، والتاريــخ ملــيء أبمثلــة 
علــى ذلــك. يف تقاريــر عمــال العثمانيــني يف املنطقــة؛ بينمــا كان يتــم التعبــري عــن ذلــك جيملــة "كمــا اعتــاد عليــه 
البــدو فيمــا بينهــم" دون تصريــح أكثــر، فــإن اإلجنليــز كانــوا يســردون كل التفاصيــل، لكــن ملــاذا؟ ملــاذا جتــذب تلــك 
املنازعــات الــيت تبــدأ بســبب بضــع مجــال لتمتــد إىل ســوات؛ انتبــاه أانس مثــل كامبــال، لتصبــح موضوًعــا كتابيًّــا مهًمــا؟
الســبب يعــود إىل أن العثمانيــني مل يكونــوا يرغبــون بتضخيــم األمــر هدفًــا يف حقــن دمــاء املســلمني، وإيقــاف عمليــات 

الغــزو الــيت كانــت مبثابــة تقليــد يف حيــاة البــدو. إال أن اإلجنليــز كانــوا يتعمــدون إاثرة ذلــك ونشــره واحلديــث عنــه.
يعــرض تقريــر كامبــال أّن الشــيخ طحنــون بــن زايــد وهــو اجلــد األكــرب حملمــد بــن زايــد ويل عهــد أبــو ظــيب، توجــه بعــد 

عمليــة الغــزو تلــك حنــو ديب وأم القيويــن، مشــريًا إىل أنــه حقــق مكاســب عديــدة مــن ذلــك.
لقــد متكــن اإلجنليــز مــن بعــد ذلــك أن يصممــوا مــا يعــرف اليــوم مبنطقــة اخلليــج، علــى طريقتهــم اخلاصــة وبســهولة 
كبــرية، ولقــد أاتحــت مثــل تلــك احلــوادث إمكانيــة كبــرية لإلجنليــز هبــذا الصــدد، ولتتحــول تلــك القبائــل إىل دول 
متهادنــة. لكــن وبعبــارة أخــرى، فــإن اخلليــج عــدا بعــض االســتثناءات مل يشــهد أتســيس عقــل دولــة حقيقــي لــآن. 
بــل إن العقليــة الــيت بُنيــت علــى عمليــات الغــزو والنهــب حماولــة شــرعنة ذلــك وتقنينــه، جندهــا اليــوم تواصــل غزوهــا 
بنفــس املنطــق ســواء يف البحــر األمحــر أو اليمــن أو مصــر وصــواًل إىل ليبيــا. هــذه العقليــة الــيت أزهقــت أرواح عــدد 
ليــس معلــوم مــن الســودانيني يف حــرب اليمــن الــيت بدأهتــا، تراهــا اليــوم تســعى حنــو حشــد جنــود ســودانيني وتشــاديني 

حنــو ليبيــا.
لكن ملاذا؟

الســبب اآلن ابلطبــع خيتلــف عــن الســابق، فبالتأكيــد ليــس مــن أجــل احلصــول علــى أساســيات احليــاة اليوميــة، وال 
مــن أجــل بضعــة مجــال، مــا يعــين أن هنــاك هدفًــا آخــر. هــذا اهلــدف هــو خدمــة أســيادهم يف حــروب التقاســم علــى 

املنطقــة، أســياهم الذيــن أهانــوا حــىت حــروب أجدادهــم وثقافتهــم.
هــذه العقليــة الــيت ختصــص معظــم عائداهتــا النفطيــة لغــرض التســلح، قــد وصلــت اليــوم إىل مرحلــة النفــاد. حيــث 
أن االخنفــاض يف عائــدات النفــط والــذي بــدأ منــذ العــام 2014، جعلهــم يقعــون يف حــرية ويتكلــون بشــكل أكــرب 
علــى عقــل وإرشــاد أســيادهم. بينمــا كانــوا يضخــون أمواهلــم يف الســابق علــى متويــل هــذه احلــروب، فإهنــم اليــوم مــع 

اخنفــاض عائــدات النفــط جتدهــم يســّخرون مواردهــم ومجيــع مــا ميلكــون ألســيادهم يف الغــرب.
خالصــة القــول، إن العقليــة البدويــة الــيت تتغــذى علــى احلقــد والكراهيــة ومشــاعر االنتقــام لعصــور، أكثــر مــا 
تفتقــده هــو النظــرة االســرتاتيجية والنظــر مــن بعيــد. أولئــك الذيــن ُهزمــوا يف اليمــن يســعون اآلن وراء بطولــة يف ليبيــا 
عــرب جنــود مرتزقــة يتــم شــراؤهم واســتئجارهم. إال أهنــم قريبًــا ســيضطرون لالنشــغال أبنفســهم والعــودة إىل تلــك 

الصراعــات الســالفة علــى اجلمــال وأساســيات احليــاة.
علــى الرغــم مــن أن االلتــزام مببــادئ الشــهر احلــرام مــن مســّلمات اإلنســان البــدوي، إال أننــا نريــد أن نســدي هلــم 

نصيحــة اليــوم ابلتــزام مبــادئ شــهر رمضــان علــى األقــل، الــذي يقدســه مجيــع املســلمني.
توقفوا عن ضرب املسلمني ببعضهم، وسفك دمائهم. وإال فإنكم ستغرقون يف الدماء اليت أرقتموها.

Dünyamızın yaşadığı içe kapanma süreci aslında oturduğumuz yerden daha fazla dışa açıl-
mayı da sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle bilgi, belge, arşiv, kitap paylaşımı konusunda 
bütün kuruluşların gösterdiği eşsiz cömertlik dünya tarihine altın harfler ile kaydedilece-
ktir. “Bilgi güçtür” felsefesiyle elindeki bilgiyi yüksek meblağlar ile pazarlamayı gelenek 
haline getiren dünya, ilk defa kendi sınırlarını da zorlayarak, insanlara kolayca her türlü 
bilgi erişimine imkân verdi.
Benim tercihim dünya arşivlerinden Körfez’e dair belgeleri okumak oldu. Okumaya da 
devam ediyorum. Malum, bugün dünya siyasetinde etkin bir coğrafya olan Körfez tarihi 
ile ilgili en zengin bilgiler Osmanlı veya İngiliz arşivinde yer almaktadır. Osmanlı arşivi 
bugünkü BAE sınırlarına kadar çok engin bilgiler ile dolu iken; İngiliz arşivi de Umman 
ile Katar arasındaki coğrafya hakkında detaylı bilgilere sahiptir. Ancak İngiliz arşivleri 
daha ziyade 19 ve 20. yüzyıla odaklanırken; Osmanlı arşivleri 16. yüzyılın başından iti-
baren bölge hakkında önemli ve ilginç bilgiler sunmaktadır.
İngiliz arşivinde benzeri yüzlercesini okuyacağımız bir hikâyeye dönelim. Daha son-
ra şöhret bulacak genç bir İngiliz siyasi memuru Kamball, o zaman bağımsız şimdi ise 
BAE’ye bağlı Şarıka’dan, Maskat’taki patronu Hennel’e 19 Aralık 1846’da özetle şunları 
yazıyordu:
“Öğrendiğime göre Sultan bin Sakar, Abudabi’de Şeyh Said bin Tahnun’u ziyaret edip, 
-aralarındaki ittifak gereği- Gafle, Havatır ve bunlara bağlı bütün Bedevi kabilelere bir 
saldırı hazırlığı yaptılar.”
Siyasi memur bu istihbaratına kısa ve basit bir açıklama getiriyor ve bütün bu hazırlıkların, 
sadece Havatır’a bağlı Abdullah bin Raşid’e zarar vermek için yapıldığını söylüyor. Kam-
ball kısa bir süre önce de Şeyh Said bin Tahnun’un Şarıka ve Zubeyd taraflarındaki Ha-
vatır ve ona bağlı kabileleri yağmalamak için deve ve atlı süvariler gönderdiğini yazarak 
bunun sürekli tekrarlandığını beyan ediyor.
Aslında gazve olarak isimlendirdikleri yağma kültürü, bedevilerin sosyal hayatlarından bir 
parçadır. Onsuz yapamazlar. Bu maksatla ittifaklar kurup başkalarına saldırmayı maharet 
kabul ederler. Ancak bu ittifaklar hiçbir zaman sürekli değildir. Gerektiğinde yağmacı 
müttefikler, kolaylıkla birbirlerini de yağmalarlar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Os-
manlı’nın bölgedeki memurları raporlarında; sadece “bedeviler arasında alışıldık olduğu 
gibi” diyerek kısa izah getirirken; İngilizlerin bütün detayları vermelerinin sebebi nedir? 
Bir kaç deve için başlayan ve yıllarca sürebilen kavgalar niçin Kamball gibilerin dikkat-
lerini çekmekte ve sahifeler dolusu yazılara konu olmaktadır?
Çünkü Osmanlı, bedevi unsurlar arasında bir gelenek olan yağmayı durdurmak ve 
Müslüman kanının akıtılmasını engellemek için meseleyi büyütmemeye bakarken; İngili-
zler, yangına körükle gitmeyi yeğlemekteydiler. Nitekim Kamball söz konusu raporunda; 
Muhammed bin Zayed’in büyük dedesi Şeyh Tahnun’un bundan sonra da Dubai ve Umm 
Kavayin’e yöneleceğini ve orada yağmaya devam edeceğini yazarak bundan istifade 
edilebileceğini ima etmektedir.
Bu tarihten sonra, Körfez’in İngilizler tarafından kolayca dizayn edilmesine bu ve benzeri 
hadiseler imkan vermiş ve onların himayesinde “mütareke devletçikleri” ortaya çıkmıştır. 
Başka bir ifade ile söylersek, Körfez’de -bazı istisnalar hariç- henüz hakiki bir devlet aklı 
oluşmamıştır. Yağma kültürü üzerine bina edilen ve bunu zihin dünyalarında meşrulaştıran 
akıl, aynı anlayışı, Kızıldeniz’e, Yemen’e, Mısır ve Libya’ya kadar yaygınlaştırmıştır. Ye-
men Savaşı’nı başlatıp, sayısını bilmediğimiz kadar Sudanlı askeri bölgede kaybeden bu 
akıl; şimdi de Sudan ve Çadlı askerleri Libya’da kullanmak için harekete geçmiştir.
Peki niçin?
Eskiden olduğu gibi, basit günlük ihtiyaçlar ve birkaç deve için hareket etmediklerine 
göre, geriye bir ihtimal kalmaktadır. O da, kendilerini, kültürlerini ve bedevi savaşlarını 
aşağılayan efendilerine, küresel paylaşımdaki kavgalarında hizmet etmek için.
Petrol gelirlerinin büyük bir bölümünü silahlanmaya ayıran bu akıl, tükenme noktasına 
gelmiştir. Özellikle 2014’ten sonra petrol gelirlerinde başlayan düşüş onları şaşırtmış ve 
efendilerinin aklına daha fazla mahkûm etmiştir. Gelirleri düşerken, bir taraftan da bir 
hiç uğruna sürdürdükleri savaşların finansını yapmak zorunda kalan bu akıllar; şimdi de 
Batılıların kontrolündeki devlet fonlarını eritmeye başlamışlardır.
Sözün özü, kin ve nefreti, intikam duygusunu asırlarca sürdüren bedevi akıl, uzak 
görüşten, stratejik bakıştan mahrumdur. Yemen’de mağlup olanlar, şimdi başkalarından 
kiralayacakları milisler ile Libya’da kahramanlık peşindedirler. Ancak yakında kendi 
içlerine dönüp eski kavgalarına başlayacaklardır.
Bedevi kültürün kabul ettiği haram aylardan olmasa da bütün Müslümanların kutsal ayı 
Ramazan’da sadece bir tavsiyemiz olabilir.
Müslümanı Müslümana kırdırmaktan, Müslüman kanı akıtmaktan vazgeçin. Yoksa 
akıttığınız kanda boğulacaksınız. 
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زكريا كورشون

أكاديمي وكاتب
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علــى الرغــم مــن أن شــهر رمضــان جــاء والغالبيــة العظمــى مــن النــاس قــد أغلقــوا منازهلــم علــى أنفســهم بســبب فــريوس 
كــوروان، إال أنــه علينــا أن ال ننســى أن هــذا الشــهر هــو قبــل كل شــيء شــهر القــرآن. وابلطبــع ال شــك أن العالقــة 
بــني املؤمــن والقــرآن ال تقتصــر علــى أايم رمضــان فحســب. حيــث أن القــرآن ابلنســبة للمؤمنــني هــو املرشــد الــذي 
يضــيء حياهتــم يف كل حلظــة وعلــى مــدار 12 شــهًرا مــن الســنة ويف كل يــوم أيًضــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه نــزل علــى 

النــاس مجيعهــم، إال أن هدايتــه ال تصيــب إال مــن فتــح لــه قلبــه وعينــه وأذنــه.
يعتــرب القــرآن ابلنســبة ملــن ال يؤمــن بــه جمــرد نــص مقــروء، وحــني قراءتــه رمبــا يتأثــرون ورمبــا ال، أو رمبــا مينحهــم معرفــة 
وإهلاًمــا ورمبــا ال كذلــك. إال أن القــرآن ابلنســبة للمســلم هــو مبثابــة صلــة وصــل دائمــة بينــه وبــني اخلالــق، هــو رســالة 
مــن اخلالــق خياطــب فيــه عبــده، وقــراءة العبــد للقــرآن جــواٌب منــه لذلــك اخلطــاب. مبعــىن آخــر هــو وســيلة اتصــال 

معقــدة؛ يتحــدث فيهــا اخلالــق واملخاطَــب يف حــوار مفتــوح.
ــة اســتعداد تســبق تلــك القــراءة؛  ــاك حال ال يقــرأ املســلمون القــرآن بشــكل عــام مثــل قراءهتــم أّي كتــاب آخــر. هن
مــع الوضــوء، االســتعاذة ابهلل مــن الشــيطان الرجيــم، اخلشــوع واألدب. ال ميكــن مقارنــة العالقــة بــني القــارئ والنــص 
القــرآين، مــع أي عالقــة أخــرى بينــه وبــني أي نــص آخــر. هــذا النــوع مــن القــراءة، حيــّدد أســاليب وطــرق فهــم القــرآن، 

كمــا حيــدد إىل حــد كبــري آاثر القــرآن علــى اإلنســان.
ال يُقــرأ القــرآن كمجــرد مــن يتــم إدراكــه مــع العقــل، أو يتــم حتيليــه عــرب أبعــاد دالليــة، بــل ُيطلــق لــه العنــان كــي أيخــذ 
القــارئ حنــو طريقــه بطريقــة خاصــة. ويكتمــل حضــور القــرآن عــرب قراءتــه مــن قبــل القــارئ، وبذلــك يكــون أتثــريه 
حاضــًرا كذلــك. وإال فمــا متــت تســمية هــذا الكتــاب ابلقــرآن ألنــه نــزل فحســب، بــل ألنــه يكتمــل ابلقــراءة ولكــن 

حينمــا جيــد قلًبــا وعقــاًل ميكــن أن خياطبهمــا.
ال أيخــذ املنظــرون الكالســيكيون بعــني االعتبــار، الرابــط بــني فهــم النــص املقــروء، وبــني خصائــص ومناهــج ومســتوى 
عقــول وشــخصيات قــّراء ذلــك النــص. هنــاك معــىن اثبــت ومرمــوز لــه وهــو متأصــل يف هــذا النــص ألجــل قراءتــه 
وفهمــه. ومــن أجــل فهــم هــذا النــص جيــب فــك الرمــز املتأصــل فيــه قبــل أي شــيء. ومــن املمكــن ألي شــخص ميتلــك 

مالمــح منهجيــة معينــة أن يقــوم بذلــك.
إن طريقــة املقاربــة النصية-القرآنيــة، تعتمــد علــى مســتوى الشــخص ونيتــه وجديتــه واســتعداده إزاء فهــم النــص، وهــو 
ــه، عــدم  ــاء هــذا النــص، أو أن يــدع هــذا النــص أي القــرآن مهجــورًا؛ ويعــين ذلــك عــدم فهمــه ل إمــا أن يقــوم إبحي

قراءتــه علــى أصولــه، عــدم أدائــه كقــرآن، وعــدم تقديــره علــى الوجــه الصحيــح.
يف ضــوء التفســري الكالســيكي، يتشــكل تصــور ذهــين يقــوم بتحليــل القــرآن بنــاء علــى مــا حيتويــه مــن حمكــم ومتشــابه 
وعصــّي فهــم وانصــح ومنصــوح وجمــاز وبالغــة ومــا شــابه ذلــك. هــذا التصــور الذهــين يف الواقــع جيعلنــا أمــام شــيء أو 
آلــة يتــم حتليلهــا واســتهالكها، أكثــر مــن كونــه كتــااًب ُيســتمع إليــه وقــرآاًن يُقــرأ. يف الســياق ذاتــه تبــدو آايت القــرآن 
حينمــا تتــم دراســتها بطريقــة أكادمييــة ابردة للغايــة، وكأهنــا ال تقــول شــيًئا لذلــك الباحــث أو األكادميــي الــذي يدرســها، 
بــل تبــدو جمــرد معــىن يتــم حتيليــه ودراســة ســياقه التارخيــي ومناســبته، كآلــة مســتهَلكة. دعــوان نكــن واضحــني ولنقــل أن 
هــذا النــوع مــن الدراســات أجــاده أيًضــا بعــض املستشــرقني بطريقــة كشــفت عــن امليــزات النصيــة للقــرآن. لكــن جيــب 

القــول أن هــذا النــوع مــن الدراســات ال حيقــق العالقــة املفرتضــة بــني املؤمــن والنــص القــرآين.
وعلــى صعيــد آخــر فــإن هــذه الطريقــة تعطــي انطباًعــا أبن قــراءة القــرآن هــي حمــل خــربة وختصــص، وابلتــايل تكــون قــد 
افرتضــت وجــود مســافة بــني النــص وخماَطبــه األصلــي ال تتــم إال مــن خــالل التلقــني. وكمــا هــو معلــوم ال يكــون هــذا 
التلقــني سلًســا وعــذاًب علــى الــدوام، بــل يكــون أحيــااًن بطريقــة قاســية وضاغطــة تقــّرر أن هــذا النــص ال ميكــن ألي 
أحــد أن يفهمــه. إال أن القــرآن يف احلقيقــة ميتلــك خطــااًب ال يشــمل املســلمني كلهــم فحســب، بــل البشــرية أبكملهــا، 

وحيقــق مــراده وأداءه دون احلاجــة لقــراءة ودراســات اخلــرباء.
ــا ال ميكــن ألحــد االدعــاء أبن القــرآن مــن حيــث كونــه مصــدر تشــريع وفقــه وحقــوق ال حيتــاج مــن أجــل  نعــم طبًع
فهمــه إىل خــرباء ومتخصصــني. إال أنــه ومــع ذلــك فــإن اقتضــاء اخلــربة والتخصــص والعلــوم وأســاليب االجتهــاد، ال 
تســتنفد مجيــع أشــكال فهــم القــرآن. بــل إن منافــذ فهــم القــرآن وحتقيقــه تتوقــف لــدى هــؤالء اخلــرباء وعامــة املســلمني 
كذلــك علــى البعــد الــذي حيقــق فهــم القــرآن؛ أي األدب واالســتعدادية لقــراءه، ال جمــرد اســتهالكه كنــص عــادي.

ال شــك أن اجلميــع يقــرأ وإبمكانــه قــراءة القــرآن، أو التحــدث أو الكتابــة عنــه، إال أن فهمــه ووضعــه علــى النهــج 
الصحيــح ال يتحقــق إال مــن خــالل اإلميــان بــه ككتــاب نــزل مــن عنــد هللا.

إن القــرآن يف األصــل يقــر ذلــك ويســتهل بــه آايتــه بعــد ســورة الفاحتــة، "ذلــك الكتــاب ال ريــب فيــه هــدى للمتقــني، 
الذيــن يؤمنــون ابلغيــب ويقيمــون الصــالة وممــا رزقناهــم ينفقــون، والذيــن يؤمنــون مبــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك 

وابآلخــرة هــم يوقنــون".
األشــخاص الذيــن ال يؤمنــون هبــذا التوصيــف ال شــك أن لديهــم مســاحة أتويليــة ميكــن أن يفهمــوا شــيًئا مــن القــرآن 

علــى ضوئهــا، لكــن مــن الواجــب النظــر فيمــا فهمــوه والتحقيــق فيــه.

Coronavirüs dolayısıyla insanların büyük çoğunluğunun eve kapanarak yaşamakta olduğu Ra-
mazan ayının her şeyden önce Kur’an ayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Kuşkusuz 
Kur’an ve mümin ilişkisi sadece Ramazan zamanlarıyla sınırlı bir ilişki değil. Hayatın her anın-
da yılın 12 ayında ve her gününde Kur’an inananlar için şu dünyada yollarını aydınlatan, doğru 
yola eriştiren bir rehber. Bütün insanlara inmişse bile hidayeti ancak kendisine kalp gözünü ve 
kulağını açanlara isabet edebiliyor.
Kur’an inanmayanlar için normal bir metindir, okununca etkileyebilir veya etkilemeyebilir, 
bilgi veya ilham verebilir veya vermeyebilir. Ama Müslüman için Kur’an insanın yaratıcıyla 
birebir muhatap olduğu, yaratıcıdan gelen bir hitap ve okunduğunda bu hitaba verilen bir cevap. 
Yani metin aynı anda hem sahibinin konuştuğu hem de bu konuşmaya muhatabın verdiği bir 
cevap olarak çok karmaşık bir iletişim yolu.
Genellikle normal herhangi bir kitabı okur gibi okumuyor onu Müslümanlar. Okumak için bir 
önhazırlık yapılır; abdestle, şeytandan Allah’ı sığınılan bir ruhsal arınmayla, huşu ve edeple. 
Böyle okunan bir metinle okuyucu arasındaki ilişki başka herhangi bir metinle olan ilişkiyle 
kıyaslanamaz. Bu okuma biçimi Kur’an’ı anlama şekillerini de, Kur’an’ın insan üzerindeki etki 
biçimlerini de büyük ölçüde belirlemektedir.
Kur’an sadece zihinle algılanan, semantik boyutuyla analiz edilip çözümlenebilen bir metin 
olmaktan çıkarak okunduğu esnada işlevini kendine özgü bir yolla yerine getiren bir “Kur’an” 
oluyor. Kur’an, yani tam da varlığı okuyucu tarafından “okunma” ile tamamlanan, bu haliyle 
etkisini yerine getiren bir fail. Kitabın Kur’an olma vasfı onun nüzulüyle değil okunmasıyla 
tamamlanır yani, hitap edeceği kalbi ve aklı bulduğunda.
Klasik yorumbilimcileri metinleri okuyan kişilerin özelliklerini, yaklaşım biçimlerini, akıl ve 
kişilik seviyelerini bir metnin anlaşılmasında pek dikkate almazlar. Okunacak ve anlaşılacak 
metinde içkin olan sabit, kodlanmış bir anlam vardır. Metnin anlaşılması için yapılması gere-
ken şey o metinde kodlanmış olan anlamların deşifre edilmesinden ibarettir. Bunu da belli bir 
yöntemsel prosedür şartını yerine getiren kim olsa yapabilir.
Oysa metne (kitaba) yaklaşım biçimi, yaklaşanın seviyesi, niyeti, ciddiyeti, hazırlığı ve kişiliği 
metnin anlaşılmasına fiilen katılır, bir metni ihya eder veya Kur’an’ın tabiriyle “mehcur” (an-
laşılmamış, usulünce okunmamış, Kur’an kılınamamış, takdir edilmemiş, gereği yerine getir-
ilmemiş) halde bırakır.
Klasik tefsir pratiğinde de Kur’an’ın içerdiği anlamın muhkeminin, müteşabihinin, müşkülünün, 
nasihinin, mensuhunun, mecazının, belağatının vs. ayrıştırılması suretiyle yapılan bir analizle 
anlaşılacak bir Kur’an imgesi belirleyicidir. Bu imge aslında kitabı dinlenen ve Kur’an olunan 
bir metin olmaktan öte çözümlenip tüketilecek bir nesne, bir araç gibi görür. Son derece soğuk, 
akademik incelemelerin konusu olarak Kur’an ayetleri sanki onları inceleyen akademisyene, 
veya uzmana hiçbir şey söylemeyen sadece anlamı, bağlamı, tarihsel işlevi hakkındaki çözüm-
lemelerle tüketilmeye çalışılır. Kabul edelim ki, Kur’an’ın metinsel özellikleri ve anlamları 
hakkında bu şekilde ortaya konmuş çok sayıda değerli oryantalist çalışmalar da vardır. An-
cak o çalışmaların Kur’an’la ilişkisinin bir Müminin Kur’anla ilişkisinden çok farklı olduğunu 
görmek gerekiyor.
Bu şekilde Kur’an okuma işinin bir uzmanlık konusu olarak algılanması ve bunun da asıl mu-
hatabıyla araya mesafeler telkin etmesi söz konusudur. “Telkin etme” her zaman o kadar da ince 
yollarla da olmuyor her zaman. Bu kitabı herkesin anlamayacağına dair çok daha kaba ve çok 
daha baskın bir söylemin var olduğunu da herkes biliyor. Oysa Kur’an sadece Müslümanları 
bile değil, bütün insanları hedef alan bir hitaba sahip ve pratikte de işlevini uzmanların tavassu-
tuna hiç de ihtiyaç duymadan yerine getiriyor.
Elbette bir fıkıh, hukuk, teşri kaynağı olarak Kur’an’ın anlaşılmasının uzmanlık gerektir-
mediğini kimse söyleyemez. Ancak Kur’an’ın bu boyutunun gerektirdiği uzmanlık, alimlik, 
içtihat melekesi ve seviyesi, Kur’an’ın bütün anlaşılma biçimlerini tüketmiyor. Üstelik bu 
ilim ve uzmanlık seviyesine sahip olanlara bile Kur’an’ın kendi etki etme yolu açık tutulduğu 
ölçüde, yani edep ve erkan ile yaklaşıldığı ölçüde bütün Müslümanlar için bağlayıcı bir sonuç 
çıkabiliyor.
Kur’an’ı elbette herkes okur, okuyabilir, hakkında türlü türlü konuşup yazabilir, ama onu anla-
ma ve hayatında hangi ciddiyette yer vereceğine karar verme imtiyazına sahip olan sadece onun 
Allah’tan indirilmiş olduğuna inananlar ve muttakiler oluyor.
Zaten kitabın kendisi de giriş cümleleriyle bunu söylüyor: “Kendisinden hiçbir kuşku du-
yulmayan bu kitap muttakiler için bir yol göstericidir, ki onlar gaybe inanır, namazı kılar, ve 
verdiğimiz rızıktan infak ederler. Sana ve senden öncekilere indirilenlere de inanır ve ahirete 
de inanırlar”.
Bu tarife uymayan insanların da bir hermenötik daire içinde Kur’an’dan mutlaka anlayacakları 
şeyler vardır ama ne anlayacakları veya anladıklarının ne olduğuna ayrıca bakmak gerekiyor. 

Yasin Aktay

Kur’an’ı “mehcur” bırakmamak için
ا
ً
 كي ال ندع القرآن مهجور

ياسين أقطاي
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تصر إدارة ترامب على جترمي واهتام الصن كمذنب مسؤول عن وابء كوروان/كوفيد 19.
يف البدايــة قــال الرئيــس ترامــب  ومــن بعــده قــال وزيــر اخلارجيــة بومبيــو أن "هنــاك الكثــر مــن األدلــة لديهــم علــى أن الــوابء 
انتشــر مــن املختــر الــذي يف ووهــان". إن االدعــاء أبن الفــروس "صنــع يف املختــر مث تســلل عــن طريــق اخلطــأ ، إن مل يكــن 

عمــدا" ابت ادعــاء شــائعا بشــكل متزايــد يف الــرأي العــام األمريكــي.
بومبيــو  قــال "إن الكثــر مــن اخلــراء حــى اآلن يعتقــدون أن هــذا الفــروس مــن صنــع اإلنســان، وأنــه ال يوجــد هنــاك ســبب 

لعــدم تصديــق ذلــك." هــذه اجلمــل الــي قاهلــا بومبيــو تشــجع علــى رفــع قضــااي ضــد الصــن تطالــب بتعويضــات.
وقد بلغ ابلفعل عدد القضااي املرفوعة ضد الصن يف احملاكم الفيدرالية األمريكية ست قضااي. 

علــى الرغــم مــن أن هــذه القضــااي مــن املرجــح أن يتــم رفضهــا، ألنــه ، وفًقــا لقانــون عــام 1976 ، ال ميكــن فتــح دعــاوى 
قضائيــة يف احملاكــم األمريكيــة ضــد الصــن.

ال شــك أن هــذه الدعــاوى والقضــااي ســيتم االســتفادة منهــا كجــزء مــن محلــة سياســية. ال يعــي شــيء رفــض منظمــة الصحــة 
العامليــة بشــكل صراحــة ادعــاء "التســرب مــن املختــر". إدارة ترامــب تنتقــد ابلفعــل منظمــة الصحــة العامليــة لكوهنــا "منحــازة 

للصــن".
مل يقــم البيــت األبيــض بتطويــر أي اســرتاتيجية دوليــة للتحقيــق يف موضــوع التأثــر الصيــي يف منظمــة الصحــة العامليــة. اآلن مت 
حشد وكاالت االستخبارات املختلفة ودفعها للتدخل. أي أن إدارة ترامب تسعى إىل حتديد ما إذا كانت الصن ومنظمة 
الصحــة العامليــة حتــاوالن إخفــاء الــوابء مــن عدمــه. ال نتوقــع أن تقبــل بكــن األدلــة احملتملــة الــي ســتعرضها واشــنطن أو أن 
تقبــل بفتــح أبواهبــا للوفــود الدوليــة لفحــص واختبــار كيفيــة إدارهتــا للعمليــة واألزمــة يف ووهــان. لذلــك فإنــه مــن الصعــب جــدا 
إثبــات اإلدعــاءات املذكــورة. لكــن مــن الواضــح أن املســألة ســتكون جــزًءا مــن الصــراع اإليديولوجــي بــن القوتــن العظميــن 

ومؤيديهمــا وأنصارمهــا. 

احملور الرئيسي يف االنتخاابت
توضــح تصرحيــات ترامــب وبومبيــو اجلديــدة خبصــوص اهتــام الصــن أن هــذه االهتامــات ســتكون احملــور الرئيســي للسياســة 
األمريكيــة الداخليــة املتعلقــة ابالنتخــاابت الرائســية يف نوفمــر املقبــل. ولطاملــا مت تقــدمي ذكــر بكــن علــى أهنــا منافــس حقيقــي 
لواشــنطن يف السياســة الدوليــة منــذ فــرتة طويلــة. اآلن تشــر األصابــع بقــوة أكــر إىل الصــن علــى أهنــا "مــن دمــر األداء املمتــاز 

لاقتصــاد" واملســببة لــزايدة معــدالت البطالــة.
لكن ومع كل ذلك، فإن قادة العامل ال يزالون على مسافة بعيدة من محلة ترامب ضد الصن.

نعــم لقــد انتقــدت بريطانيــا وفرنســا الصــن. كمــا كتبــت الصحيفــة األملانيــة بيلــد والصحيفــة الفرنســية لوفيجــارو عناويــن جتــرم 
الصــن وتتهمهــا. لكــن ومــع ذلــك ، ال أحــد منهــم يذهــب إىل مســتوى إدارة ترامــب يف اهتــام وجتــرمي بكــن. وعلــى الرغــم مــن 
أن أســرتاليا واليــاابن اشــتكتيا مــن التأثــر الصيــي علــى منظمــة الصحــة العامليــة، إال أهنمــا مل تســتهدفا هــذه املنظمــة مثــل ترامــب.

ملاذا املخاطرة إذا مل يكن هناك قيادة؟
والســبب هــو أنــه- بصــرف النظــر عــن اســتخدام هــذا االهتــام خــال فــرتة االنتخــاابت- ليــس مــن الواضــح إىل أيــن تريــد إدارة 

ترامــب الوصــول مــن خــال هــذا االهتــام.
هــل تقــوم إدارة ترامــب بتنفيــذ محلــة انتخابيــة؟ أم أهنــا خطــوة ســتدفع ابحلــرب التجاريــة إىل األمــام وتكلــف الصــن تريليــوانت 

الدوالرات؟
النقطــة الثانيــة، أن بكــن تشــن محلــة شرســة ضــد االهتامــات الــي توجــه هلــا. كمــا أهنــا ابإلضافــة إىل الدبلوماســية العامــة الــي 
تتهــم الــوالايت املتحــدة الــي تســتخدمها الصــن، فإهنــا تقــوم أيضــا إبرســال اإلمــدادات واملــواد الطبيــة إىل مجيــع أحنــاء العــامل. 
وهــي تســعى أيضــا ألخــذ زمــام املبــادرة مبقرتحــات مثــل "طريــق احلريــر الصحــي". إن قطــع واشــنطن التمويــل عــن منظمــة 
الصحــة العامليــة يدفــع هــذه املنظمــة إىل املزيــد مــن االنغمــاس حتــت الســيطرة الصينيــة. اثلثًــا، ال تكشــف إدارة ترامــب عــن رؤيــة 
إلزالــة اآلاثر االقتصاديــة للــوابء أو رؤيــة لتعــايف االقتصــاد. فلمــاذا علــى عواصــم العــامل أن ختاطــر ابالســتثمارات الصينيــة إذا مل 

تقــرتح واشــنطن خطــة مارشــال جديــدة.
الصــن مــن خــال مكانتهــا املهمــة واحلامســة يف ساســل التوريــد ومــن خــال قدراهتــا االســتثمارية الكبــرة، هــي يف موقــع ال 
تســتطيع فيــه دفــع الــدول الناميــة ملواجهــة أورواب. لذلــك فــإن الــوالايت املتحــدة ال ميكنهــا النجــاح يف احلصــول علــى نتيجــة 
فقــط مــن خــال اهتــام الصــن. إن االدعــاء أبن الفــروس مــن صنــع اإلنســان لــن يكــون أكثــر مــن دعايــة إنتخابيــة مــا دام مثــة 

غيــاب للقيــادة يف مكافحــة النتائــج الســلبية للــوابء.

Trump Yönetimi Covid-19 pandemisinin suçlusu olarak Çin'i göstermekte ısrarcı.
Önce Başkan Trump, sonra Dışişleri Bakanı Pompeo, "Wuhan'daki laboratuvardan 
yayıldığına dair çok sayıda kanıt" olduğunu ileri sürdü. Virüsün "laboratuvar yapımı old-
uğu ve kasten olmasa da kazaen sızdığı" iddiası giderek ABD kamuoyunda yaygınlaşıyor.
Pompeo'nun "şu ana kadar birçok uzman bu virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyor. 
Buna inanmamak için hiçbir neden yok" cümleleri Çin'e karşı tazminat davalarının açıl-
masını teşvik edici mahiyette.
Şimdiden, ABD federal mahkemelerinde Çin'e karşı açılan dava sayısı altı oldu.
Gerçi bu davalar çok büyük ihtimalle reddedilecek.
Zira 1976 tarihli kanuna göre Çin'e karşı ABD mahkemelerinde dava açılamıyor.
Kuşkusuz bu davalar siyasi bir kampanyanın parçası olarak işe yarar. Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) "laboratuvardan sızma" iddiasını açık dille reddetmesi bir anlam ifade 
etmiyor. Trump Yönetimi DSÖ'yü de "Çin yanlısı" olmakla eleştiriyor zaten. 
Beyaz Saray, DSÖ'deki Çin etkisini araştırmak üzere herhangi bir uluslararası strateji 
geliştirmedi. Şimdilik istihbarat örgütlerini harekete geçirdi. Yani, Trump yönetimi, Çin'in 
ve DSÖ'nün pandemiyi gizlemeye çalışıp çalışmadığını kendi tespit etme arayışında. Pe-
kin'in, ne Washington'ın olası kanıtlarını kabul etmesini de ne de Wuhan'daki süreci nasıl 
yönettiğini uluslararası heyetlerin denetimine açmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden söz 
konusu iddianın kesinleşmesi çok zor. İki büyük güç ve destekçileri arasındaki ideolojik 
kapışmanın bir parçası olacağı ise net.

Seçimin ana ekseni
Trump ve Pompeo'nun yeni açıklamaları, Çin'i suçlamanın Amerikan iç siyasetinin ve 
Kasım Başkanlık seçimlerinin ana ekseni olacağını gösteriyor. Pekin, uzun bir süredir 
Washington'un uluslararası siyasetteki ciddi rakibi olarak kodlanıyordu zaten. Şimdi de 
parmaklar "ekonominin mükemmel performansını yıkan" ve artan işsizliğin müsebbibi 
olarak daha güçlü şekilde Çin'e işaret ediyor.
Ancak henüz dünya liderleri Trump'ın Çin kampanyasına mesafeli.
Evet, İngiltere ve Fransa'dan Çin eleştirisi geldi. Alman Bild ve Fransız Le Figaro gazetel-
eri suçlayıcı başlıklar attılar. Ancak hiçbirisi Pekin'i suçlamakta Trump Yönetimi kadar il-
eri gitmiyor. Yine Avustralya ve Japonya, DSÖ'deki Çin etkisinden şikayetçi ise de Trump 
gibi bu örgütü hedefe koymuyorlar.

Liderlik yoksa neden risk alsınlar?
Sebebi de öncelikle, seçim döneminde kullanmanın dışında, Trump yönetiminin bu suçla-
ma ile nereye varmak istediğinin belli olmaması.
Trump Yönetimi, bir seçim kampanyası mı yürütüyor?
Yoksa ticaret savaşını ileriye taşıyacak ve Çin'e trilyonlarca dolara mal olacak bir hamle 
içinde mi?
İkincisi, Pekin suçlamaya karşı saldırgan bir kampanya yürütüyor. ABD'yi suçlayan 
kamu diplomasisinin yanı sıra dünyanın her yerine tıbbi malzeme yardımları gönderiyor. 
"Sağlık İpekyolu" gibi önerilerle inisiyatifi ele geçirme peşinde. Washington'un DSÖ'ye 
verdiği fonu kesmesi de bu örgütü daha fazla Çin kontrolüne itiyor. Üçüncüsü, Trump 
Yönetimi pandeminin ekonomik etkilerini toparlamak için bir vizyon ortaya koymuyor. 
Washington, Yeni bir Marshall Planı önermeyecekse dünya başkentleri Çin yatırımlarını 
neden riske atsın.
Tedarik zincirlerindeki kritik yeri ve yatırım kapasitesi ile Çin, bırakın gelişmekte olan 
ülkeleri Avrupa'nın da karşısına alamayacağı bir yerde. Bu yüzden ABD sadece Çin'i suçla-
makla sonuç alamaz. Pandeminin her türlü olumsuz sonuçları ile mücadelede liderlik gös-
termedikçe virüsün insan yapımı olduğu iddiası seçim malzemesi olmaktan ileri gitmez.
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هل يكفي إلقاء اللوم على الصين وتجريمها؟

برهان الدين دوران 
BURHANETTİN DURAN

Çin’i suçlamak yeterli mi
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