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الرئيس أردوغان: تواجد تركيا في األراضي 
السورية هو لحفظ أمن الشعب السوري األخ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin Suriye’deki 
varlığı kardeş Suriye halkının güvenliği içindir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin Suriye’deki varlığı kardeş Suriye halkının 
güvenliği içindir ve orada devam eden krize kalıcı bir 
çözüm bulunduğunda oradan ayrılacağını açıkladı. 
Türkiye cumhurbaşkanı daha önce Suriye’nin kuzeybatısındaki 
İdlib bölgesinde, güvenliği ve istikrarı bozmak isteyen tüm 
tarafları Türkiye’nin yeni bir insani trajediye izin vermeyeceği 
konusunda uyarmıştı.

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، أن تواجد تركيا يف األراضي السورية هو 
 حلفظ أمن الشعب السوري األخ، وسينتهي مبجرد إجياد حل دائم لألزمة الدائرة هناك.
وسبق أن حذر الرئيس الرتكي ، كافة األطراف الساعية لزعزعة األمن واالستقرار 

يف منطقة إدلب مشال غريب ســوراي، أن تركيا لن تســمح مبأســاة إنســانية جديدة.

اإلرهاب، أشعل النار في الغابات
Terör, ormanlara ateş açtı
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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Doğu Akdeniz’deki olayları önlemek için alınması 
gereken diyalog mekanizmalarının ve alınması gereken önlemlerin tanımlanmasını 
desteklediğini belirterek, şunları ekledi: Haklıyız ve bu nedenle davamız hakkında başkalarını 
bilgilendirmek için diyaloğu destekliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her iki ülkede terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye’ye yönelik olası terör saldırılarını ortadan kaldırmak için,Suriye ve Irak’ta 
görev yapan Türk askeri  kuvvetlerinin görev süresinin bir yıl uzatılması için karar 
çıktı.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، إن بــاده تؤيــد حتديــد آليــات احلــوار واإلجــراءات الواجــب 
اختاذهــا ملنــع وقــوع حــوادث شــرق البحــر املتوســط، مضيفــاً: إننــا علــى حــق ولذلــك علينــا أتييــد 

احلــوار إلطــاع اآلخريــن علــى قضيتنــا.

صــادق الربملــان الرتكــي، علــى مذكــرة رائســية تقضــي بتمديــد مــدة مهــام القــوات الرتكيــة العاملــة يف كل مــن ســوراي 
والعــراق عامــاً واحــداً، وذلــك مــن أجــل القضــاء علــى اهلجمــات اإلرهابيــة احملتملــة ضــد تركيــا، والــي تقــوم هبــا 

التنظيمــات اإلرهابيــة املتواجــدة يف كا البلديــن.

أنقرة تؤيد تحديد آليات الحوار لمنع الحوادث شرقي المتوسط

البرلمان التركي يمدد مدة مهام القوات التركية العاملة في كل من سوريا والعراق 

Doğu Akdeniz’deki Krizi Çözmek için Ankara Diyaloga Açık 
Olduğunu Vurguladı 

Türk Parlamentosu, Suriye ve Irak’ta Türk Askeri kuvvetlerinin Görev Süresini Uzatıyor 

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “AFAD”, “Barış Pınarı”nın birinci 
yıldönümü münasebetiyle, sivillere insani yardım sağlamaya devam edeceğini teyit 
etti ve bölgeye gönderdiği çeşitli yardımları belirtti.

أكــدت رائســة إدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة »آفــاد« مبناســبة الذكــرى الســنوية األوىل إلنطــاق »نبــع الســام« مواصلتهــا 
تقــدمي املســاعدات اإلنســانية للمدنيــن وبينــت املســاعدات املختلفــة الــي أرســلتها إىل املنطقــة.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: سنواصل تقديم المساعدات للمدنيين في سوريا
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi: Suriye’deki Sivillere Yardım Sağlamaya 

Devam Edeceğiz

Dünya Ticaret Örgütü, Türk ekonomisinin Fransa’nın önünde Avrupa üçüncüsü olarak, dünyada 
yedinci sıraya yükseldiğini, Ortadoğu’da birinci olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik toparlanma 
göstergelerinin çok güçlü olduğunu ve dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmeye çok yakın 
olduğunu belirtti.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin Gaziantep ilinde Suriyelilere Korona virüs 
bulaşma oranının çok düşük bir oran olan 7’de 1 olduğunu belirterek, bunun üzerinde çalışma gereğini 
vurgulayarak, “bunun üzerinde çalışmalıyız ve bunun arkasındaki nedenleri bilmeliyiz.” dedi.

 منظمــة التجــارة العامليــة تؤكــد أن اإلقتصــاد الرتكــي يتقــدم إىل الرتتيــب الثالــث أوروبيــاً متقدمــاً علــى فرنســا، والســابع عامليــاً، ويعــد األول يف 
الشــرق األوســط، واملؤشــرات علــى انتعــاش اقتصــاد تركيــا قويــة للغايــة وأصبحــت قريبــة جــداً مــن دخــول مصــاف أكــرب عشــرة اقتصــادات يف العــامل. 

 قالــت رئيســة بلديــة غــازي عنتــاب “فاطمــة شــاهن” إن معــدل إصابــة الســورين بفــروس كــوروان يف مدينــة غــازي عينتــاب الرتكيــة هــو 1 مــن أصــل 
7 وهــي نســبة منخفضــة جــداً، وأكــدت ضــرورة دراســة ذلــك بقوهلــا: علينــا جبميــع األحــوال دراســة ذلــك ومعرفــة األســباب الــي تقــف وراء هــذا.

رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين: نسبة إصابة السوريين بفيروس كورونا في مدينتنا منخفضة.أوروبيا.منظمة التجارة العالمية: االقتصاد التركي يتقدم الى الترتيب الثالث أوروبيا.

Dünya Ticaret Örgütü: Türkiye Ekonomisi Avrupa Üçüncüsü 
Olmaya Doğru İlerliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: İlimizde 
Suriyelilerin Korona virüse Yakalanma Oranı Düşüktür.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: Türkiye, salgından en az etkilenen 
ülkelerden biri olarak Korona krizinden çıkmaya hazırlanıyor. Bunda ülkesinin kararlılığı, halk 
sağlığı hizmetlerinin virüsle mücadeledeki başarısı olduğunu söyledi.

قــال وزيــر الصحــة الرتكــي فخــر الديــن قوجــة: أن تركيــا تســتعد للخــروج مــن أزمــة الكــوروان، 
ابعتبارهــا إحــدى الــدول األقــل تضــرراً ابلــوابء، وإن صمــود بــاده أمامهــا يعــود إىل جنــاح اخلدمــات 

الصحيــة العامــة يف مكافحــة الفــروس.

قوجة: صمود تركيا أمام تحديات كورونا يعود لقوة نظامها الصحي
Koca: Türkiye’nin Korona Zorluklarıyla Yüzleşmedeki Kararlılığı, 

Sağlık Sisteminin Gücünden Geliyor
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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün araştırma heyeti, Suriye rejimi 
tarafından Suriye’de kimyasal silahın 43 kez kullanıldığına ilişkin raporunu 
yayınlayarak, mühimmatların zamanını, yerini, türünü ve kurbanların sayılarını 
da raporunda ortaya koydu. 

Beşar Esad, Rusya’nın elektrik, petrol, gaz, sanayi ve inşaat sektörlerindeki yatırımları 
ile Suriye kıyılarında yüz yıl süren Rusya tatil köyleri ve turistik şehirlerin kurulmasına 
ilişkin projeyi onayladı. Bu proje Soçi’de Suriye-Rusya Yüksek Komitesi tarafından 
imzalanan 19 anlaşmanın uygulanmasını içermektedir.

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus ormanlarında çıkan ve binlerce hektarlık ormanı yok eden, 
köy ve kasaba halkının yerinden edilmesine neden olan yangınların büyük çoğunluğu kasıtlı 
çıkarılmıştır. Ruslar, İranlılar ve Şebbihalar  yağma, hırsızlık ve yolsuzluk  yapan mafya ile işbirliği 
halinde bu yangınları çıkarmaktadır.  Bunlar aynı zamanda Orman arazilerini parsellemek ve bu 
alanlara saray ve villalar yapmak amacıyla bu yangınları organize etmektedirler. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletlerin Suriye’de 
devam eden ekonomik krizin, gıda fiyatlarında önemli bir artışa neden olduğunu ve bundan 
giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

Rusya diplomatik yollarla, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak 
seçilmeye çalışıyor. Suriye şehirlerini ve kasabalarını bombalayan, sivilleri 
öldüren ve hastaneleri tahrip eden Rusya, dünyanın en yüksek insan hakları 
kurumunda bir koltuk kazanmaya çalışıyor.

Halep’in doğusunda yer alan El-Bab’ta onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına 
neden olan bombalı terör saldırısında hayatlarını kaybeden kurbanlarının yasını 
tutan çarşı ve mahallede genel greve tanık olunmaktadır.  Son günlerde muhaliflerin 
kontrolü altında olan Halep’in kuzey ve doğusundaki sivil bölgelerde bombalı 
saldırıların yoğunluğu arttı. Terör saldırılarını durdurma ve ilgili kişileri sorumlu 
tutma çağrıları yapılmaktadır. 

أصــدرت بعثــة تقصــي احلقائــق التابعــة ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريرهــا حــول اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 
يف ســوراي 43 مــرة مــن قبــل النظــام الســوري، وأكــدت فيــه وقــت ومــكان ونــوع الذخائــر وعــدد اإلصــاابت والضحــااي. 

بشــار األســد وافــق علــى املشــروع االقتصــادي الروســي املتضمــن تنفيــذ االتفاقــات الـــ19 املوقعــة خــال اللجنــة 
العليــا الســورية الروســية بسوتشــي، واملتعلقــة ابســتثمارات روســية بقطاعــات الكهــرابء والنفــط والغــاز والصناعــة 
والقطــاع اإلنشــائي، وإقامــة منتجعــات ومــدن ســياحية روســية يف الســاحل الســوري، والــي متتــد إىل مئــة عــام.

احلرائــق املندلعــة يف غــاابت الاذقيــة وطرطــوس ومحــاة ومحــص، والــي تلتهــم آالف اهلكتــارات مــن األحــراج والغــاابت، وتســبب مبوجــة نــزوح بــن 
أهــايل القــرى والبلــدات، الغالبيــة الســاحقة مــن احلرائــق مفتعلــة، وقــد حدثــت بســبب النهــب والســرقة والفســاد لصــاحل روســيا وإيــران وعــدد مــن 

املتنفذيــن والشــبيحة وزعمــاء املافيــات الذيــن كانــوا حيرقــون الغــاابت هبــدف االســتحواذ علــى األراضــي احلراجيــة وبنــاء القصــور والفلــل.

قــال املتحــدث الرمســي ابســم األمــن العــام لألمــم املتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، إن األمــم املتحــدة قلقــة بشــكل 
متزايــد مــن أتثــر االنكمــاش االقتصــادي املســتمر يف ســورية، والــذي أدى إىل ارتفــاٍع كبــر أبســعار املــواد الغذائيــة 

.

تســعى األوســاط الدبلوماســية الروســية إىل انتخــاب روســيا كعضــو يف جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
املتحــدة، روســيا الــي قصفــت املــدن والبلــدات الســورية وقتلــت املدنيــن ودمــرت املشــايف، تســعى ألن تفــوز 

مبقعــد يف أعلــى هيئــة تعــى حبقــوق اإلنســان يف العــامل.

شــهدت مدينــة البــاب شــرقي حلــب إضــراابً عامــاً يف أســواقها وأحيائهــا، حــداداً علــى ضحــااي التفجــر اإلرهــايب الــذي أســفر عــن 
مقتــل وإصابــة عشــرات املدنيــن، وقــد زادت حــدة التفجــرات خــال األايم واألســابيع املاضيــة، يف مناطــق املدنيــن بريفــي حلــب 

الشــمايل والشــرقي، اخلاضعان لســيطرة املعارضة الســورية، وســط دعوات مدنية لوقف تلك العمليات وحماســبة املتورطن.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية تؤكد استخدامها في سوريا 43 مرة

األسد يوافق على مشروع روسيا االقتصادي ويعمق االرتهان لموسكو

الحرائق المندلعة في غابات الالذقية وطرطوس وحماة وحمص

المتحدث الرسمي باسم األمم المتحدة يحذر من تداعيات االنكماش االقتصادي 

 في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
ً
انتخاب روسيا عضوا

 على ضحايا التفجير
ً
إضراب شامل في الباب بريف حلب حدادا

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye’de Kimyasal 
Silahın 43 Kez Kullanılmış Olduğunu Doğruladı

Esad, Rusya’nın Ekonomik Projesini Onayladı ve Moskova’ya Olan 
Bağımlılığını Pekiştirdi 

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus Ormanlarında Çıkan Yangınlar

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ekonomik Gerilemenin Yansımaları Konusunda Uyardı

Rusya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Üyeliğine Seçildi

Halep Kırsalı El-Bab’da Bombalı Araç Saldırasından Ölen 
Kurbanlarının Yasını Tutmak İçin Genel Grev Başlatıldı 
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Suriye devriminin başlangıcından şimdiye kadar Demokrasi, insanlık ve özgürlük sloganlarını 
kendine şiar eden gelişmiş dünya ülkeleri,özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye dosyasının 
yönetimini karmaşık bir şekilde ele almıştır.
Suriye halkının taleplerinin arkasında durulduğunu ve Suriye Halkının Dostları adlı 
uluslararası bir grup kurulduğunu bu ülkeler ilan etmişlerdir.Görünüşte Suriye halkını, rejimin 
barbarlığından korumak için bunların kurulduğunu gösteriyorlar. Ama bunlar Suriye halkına 
ve devrimlerine karşı çıktılar.Devrimin zafere ulaşmasını engelleyip seri katil Beşar Esad’ın 
devrilmemesi için bütün güçlerini kullandılar.
1966 yılında yapılan uluslararası anlaşmaya göre Hafız Esad’ın Savunma Bakanlığını almasını 
kolaylaştırıp daha sonra onlara hediye olarak da Kuneitra ve Golan’dan çekilip İsrail’e teslim 
edilmesi duyuruldu.Uluslararası sistem,Hafız Esad’ın İsrail’e verdiği desteğin ödülü olarak  
Suriye’nin yönetimini, zenginlik kaynaklarını sonsuza kadar almasını kolaylaştıran 1970 
darbesine yeşil ışık yakmıştır. Ek olarak da Suriye yönetimi, Esad ailesi için miras olarak 
devredilmeye başlanmış ve yönetim sistemi babadan oğula geçişi kalıcı olarak değiştirilmiştir.
Suriye devleti görünüşte cumhuriyetçi sistemle yönetiliyor. Ancak Esad ailesi, Suriye’nin 
zenginlik kaynakları üzerinde yönetim ve kontrolünü sağlamak adına monarşinin yöntemlerini 
benimseyip uygulamaya koymuştur.Uluslarası sistem, Suriye halkına Esad’ın askeri ve despot 
yönetim kırıntılarını bırakmıştır. 
Uluslarası basın, Suriye’de gerçekleşen krizin,laikliği temsil eden Esad ailesi ve özgür Suriye 
halkını temsil eden özgür Suriye’yi ise İslami terörizm olarak lanse ederek,propaganda yaparak 
kamuoyuna sunmuştur. 
Birleşmiş Milletler, Suriye halkına yardım bahanesiyle Beşar Esad rejimine yardımlarını ve 
desteklerini sağladı.
Bu yardımlar, Al-Firdous Vakfı, Mawred Vakfı, Bedaya Vakfı ve Suriye Genç Girişimciler 
Derneği gibi Esma El-Esad tarafından kurulan yardım kuruluşları aracılığıyla Suriye’ye 
ulaşıyordu.
Bu yardım kuruluşları,sivil olduklarını ve siyasetle ilgisi olmadıklarını ve BM yardımlarını 
ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkına ulaştırdıklarını iddia ettiler.
İsrail, Esad rejimine bir ödül olarak İran mezhepçi milislerin Suriye’ye girişini kolaylaştıran, 
Şiiliğin yayılmasını ve demografik değişimi sağlayan İran ve Rusya’ya emanet etmiştir. 
Rusya, rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanması da dahil olmak üzere BM Güvenlik 
Konseyinde suç ve katliamlarını kınanmasına karşı çıkmış ve uçaksavar silahlarının Suriye 
halkına ulaşmasını engellemiştir.
İsrail,  Suriye’de şehirlerin, kasabaların yıkılmasına, Suriye halkının öldürülmesine ve 
yerlerinden edinilmesine taraf ve memnun olan işgalci bir devlettir. İsrail ile normalleşmeyi 
kabul eden Esad, askeri yönetiminden razı olan kişilerin hayatta kalmasını destekliyor.
Esad diktatörlük rejimine isyan eden Suriye halkı, uluslararası toplumun istekleri doğrultusunda 
bir Suriye’yi kabul etmeyecektir. Suriye halkı, Suriye’nin uluslararası ülkelerin istediği bir 
ülke gibi olmasını asla kabul etmeyecektir. Suriye halkı, Amerika ve Rusya gibi büyük ülkeler 
tarafından uluslararası alanda desteklenen Esad rejimiyle savaştıkları için çektikleri acıların 
süresinin uzayacağını biliyorlar. Suriye için perde arkasında planlanan Siyonist varlığı koruyan 
ve destekleyen Esad ailesi kraterlerine yakın bir sistem kurulmak isteniyor.
Son olarak Suriye devriminin on yılına girerken devrimi bitirmek için Beşar, Rusya, Amerika ve 
İran, Suriye halkını öldürmeye devam ediyor.
Tehcir, tutuklamalar, ortadan kaybolan kişiler uluslararası ülkelerin gözetiminde gerçekleşmeye 
devam ediyor.
Özgür Suriye halkı tüm komploları reddediyor ve bu şerefli insanlar komplolara karşı çıkacak 
ve düşmanların yüzünde bir diken olarak kalacaktır. Suriye’de özgürlük isteyen insanları yok 
etmek için atom bombası kullanmak istiyorlarsa Özgür Suriye halkını yok etme hedeflerini 
gerçekleştirmek istiyorlarsa Suriye halkıyla mücadele etmeleri gerekiyor.Evet, Suriye halkı, 
devrimlerinin ilkelerine sadık kalacak ve Suriye’yi bölmek ve Suriye’nin bölgedeki rolünü 
düşürmek için tüm uluslararası sinsi planları engellemek için mücadele edecektir. 
Süper güç devletleri,  Suriye’yi Esad ailesinin çıkarlarına uygun bir Suriye’ye dönüştürmek için 
hazırladığı anlaşmaları Suriye halkı hiçbir koşulda kabul etmeyecektir.
 Suriye halkı, Suriye’nin Esad çiftliği değil, büyük Suriye olduğuna inanmaya devam ediyor!

لقد تعامل العامل املتطور والذي يدعي الدميقراطية واإلنسانية واحلرية يف إدارته للملف السوري منذ انطالق 
الثورة السورية اليت اندت ابحلرية والكرامة، بطرق ملتبسة فقد أشهر أنه يقف إىل جانب تطلعات الشعب 
حلماية  ظاهرايً  أنشأها  ابلواقع  لكنه  السوري(،  الشعب  )أصدقاء  بعنوان  دولية  جمموعة  وأنشأ  السوري 
الشعب السوري من تسلط النظام، لكنه فعلياً وقف ضد الشعب السوري وثورته بكل إمكانته وقدراته 

منعاً النتصارها وسقوط السفاح بشار األسد.
اجملتمع الدويل ملتزم ابالتفاق املربم بينه وبني حافظ األسد منذ عام 1966 وهو الذي سهل تسلم األسد 
لوزارة الدفاع وكرد مجيل هلم أعلن االنسحاب من القنيطرة واجلوالن وتسليمهما إلسرائيل، ومكافأة له 
دعمه النظام الدويل وإسرائيل ابنقالبه عام 1970 والذي أمساه )احلركة التصحيحية( اليت سهلت تسلم 
حافظ األسد مقدرات سوراي وحكمها إىل األبد مع تفعيل نظام التوريث لعائلته حبيث يتناوبون حكم سوراي 
بشكل وراثي دائم، مع اإلعالن الظاهري أبن سوراي تلتزم ابلنظام اجلمهوري لكنها فعلياً تسلك أساليب 
العائلة األسدية احلكم والتسلط على مقدرات سوراي ومنح الشعب السوري  تتبادل  النظام امللكي كي 

الفتات كي يبقى قاباًل ابحلكم العسكري األسدي.
ولذلك روًّج العامل وإعالمه أبن ما يدور بسوراي هو حرب بني دولة علمانية متثلها العائلة األسدية وبني 

إرهاب إسالمي جيب حماربته ميثله الشعب السوري احلر.
األمم املتحدة قدمت املساعدات والدعم لنظام بشار األسد حتت ادعاء مساعدة الشعب السوري، وهذه 
املساعدات كانت تصل إىل سوراي من خالل عدة منظمات ومؤسسات أنشأهتا وأسستها )أمساء األسد( 
مثل مؤسسة الفردوس، ومؤسسة مورد، ومؤسسة بداية واجلمعية السورية لرواد األعمال الشباب، وادعت 
أهنا مدنية ليس هلا عالقة ابلسياسة وأن املساعدات األممية تصل إىل كافة أفراد الشعب السوري دون متييز.

من سهلت  السوري إليران وروسيا، وهي  امللف  إدارة  ملف  أوكلت  األسدي  للنظام  إسرائيل كمكافأة 
دخول امليليشيات الطائفية، ودعمت انتشار التشيع والتغيري الدميوغرايف، وهي من وقفت ضد إدانة النظام 
املدنيني، ومنعت  الكيميائية ضد  فيها استخدامه األسلحة  السوري يف جملس األمن جلرائمه وجمازره مبا 

وصول األسلحة النوعية املضادة للطريان للشعب السوري.
إسرائيل من تقف راضية وراء تدمري املدن والبلدات السورية الثائرة، وقتل وهتجري الشعب السوري، وهي 
من تدعم بقاء سوراي املفيدة اليت تضم املواطنني الذين يقبلون ابلتطبيع مع إسرائيل والرضوخ لنظام التوريث 

العسكري األسدي.  
الشعب السوري الذي اثر على النظام الديكتاتوري األسدي، لن يقبل إبمالءات اجملتمع الدويل، ولن يقبل 
حبال من األحوال أن تصبح سوراي على الشكل الذي يريدونه، وهم واثقون أن زمن معاانهتم سيطول ألهنم 
أنظمة عنصرية كإسرائيل  من دول عظمى كأمريكا وروسيا، ومن  النظام األسدي املدعوم دولياً  حياربون 
وابقي الدول اليت ختطط من وراء الكواليس وتدعم صنع سوراي املفيدة على مقاس عائلة األسد احلامية 

والداعمة للكيان الصهيوين.
أخريًا:

عشُر سنواٍت تشارف على االنتهاء من عمر ثورتنا، وبّشار وروسيا وأمريكا 
وإيران يستمرون بقتل الّشعب السورّي وتشريده بوجود مباركة دولية لبقائه بني الجٍئ ومعتقٍل ومفقود.

الشعب السوري احلر يرفض كل املؤامرات، وسيظل هذا الشعب األيب شوكة بوجه املؤامرات، وعليهم إذا 
أرادوا تطبيق هدفهم إبفناء الشعب السوري احلر، واستخدامهم لقنبلة ذرية إلابدة من تبّقى من األحرار.

سيبقى الشعب السوري أميناً ملبادئ ثورته، وسيعمل على إفشال كل اخلطط الدولية لتقزمي سوراي ودورها 
ابملنطقة.

ولن يقبلوا حبال من األحوال ما ترمسه الدول العظمى أبن تتحول دولتهم إىل سوراي املفيدة على مقاس عائلة 
األسد، ويبقوا مؤمنني أبهنا سوراي العظيمة وليست مزرعة األسد.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Faydalı Suriye

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni 

رئيس التحرير

مدير التحرير

رئيس القسم السياسي

رئيس القسم الثقافي

رئيسة قسم المرأة

اإلخراج الفني

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص

أحمد مظهر سعدو

علي محّمد شريف

إلهام حقي

عبدالناصر سويلمي

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Müdürü

Siyasi Bölüm Başkanı

Kültür Bölüm Başkanı

Kadın Bölüm Başkanı

Sayfa Editörü

Subhi Dusuki

Muhammed Semir Abras

Ahmed Mazhar Saadu

Muhammed Ali Şerif

İlham Hakki

Abdulnasser SUOILMI



5

ي
س

سيا
م ال

س
الق

2014 Ağustos ayının son günü işten dönerken Kadisiye ile Demar yerleşim alanları arasındaki güvenlik 
kontrol noktası tarafından durduruldum. Kontrol noktası memurlarından biri benimle birlikte geldi ve birkaç 
metre ötedeki kontrol noktası görevlisine doğru yürümemi emretti. Söğüt kontrol noktası baş görevlisi 
olan acımasız görünümlü ve kötü bakışlı bir kişinin önünde durdum. Benimle birlikte araçta bulunan 
meslektaşıma gitmesini söyledi ve gördüğü hiçbir şeyi kimseyle konuşmaması konusunda uyarıda bulundu. 
Sonra bana eşlik eden ajan, tüm eşyalarımı ve cebimde bulunan bütün kâğıtları çıkarılmamı emretti. Bana 
bu muamelenin yapılmasının nedenini sormaya çalıştığımda, 227 nolu şubenin tutuklanmamı emrettiğini 
söyledi.  Görevli devriyenin beni gözaltına alıp ilçe şubesine götürmesini beklediklerini de ekledi.   Tekrar 
soru sormaya çalıştığımda her taraftan üzerime hakaretler yağdı. Sorulara devam etmeye devam ettiğim 
takdirde bedenimi yakındaki ağaca asmakla tehdit ettiler.  Bu yüzden sessiz kalmaktan başka çarem kalmadı. 
Ağustos güneşinin altında devriyeyi bekleye durdum. Devriye, iki saat veya daha fazla bekledikten sonra 
geldi. Devriye şefi, bir memura arabamı almasını ve şubede haciz etmesini emretti. Ardından bileğime 
kelepçe vuruldu. Devriye gezdikleri bir güvenlik arabasına bindirildim. Gözaltı aracında devriye şefinden 
kontrol merkezinin telefonuyla aileme durumumu bildirmek için defalarca izin istedim. O, bunu ancak nereye 
gidildiğini açıklamamak ve gözaltına almaktan bahsetmemek şartıyla ancak bunu kabul etti. Yol çok uzundu. 
Düşünceler ve takıntılar beynimde cirit atarken tutuklanmamın meçhul kaderime doğru yürüyordum. Ulusal 
silahlı harekâtta bazı akraba ve arkadaşlarımla ilişkilerimle ilgili bir dizi 
önemli endişeye ek olarak ben tanınmış bir aktivist ve muhalif idim.
Güvenlik aracı bizi kendilerine ait birden fazla güvenlik alanın bulunduğu 
bir noktaya götürdü. 227 nolu şubenin ana girişine ulaşana kadar her 
noktada bazı bilgileri araştırıp doğruladılar. Varır varmaz orada tokat, 
dayak ve hakaret le karşılandım. Evraklarım ve eşyalarım hapishaneye 
veya şube idaresine teslim edildi. Sonra külot hariç kıyafetlerimi 
çıkarmamı emrettiler. Ardından birçok hakaret ve dayakla tayin edilen 
gözaltı tutukevine götürüldüm. Orada bedenden önce kalbi kanatan 
görüntüler vardı. Yer en fazla yirmi kişiyi barındıracak kapasitede idi. 
Ancak 160 kişi bu daracık yere sıkıştırılmıştı. Her tarafta kan izleri 
görülürken ayakta duracak bir yer bile yoktu. Tutukluların vaziyeti insanı 
aklından edebilecek kadar acımasızdı. Yanındakilere bakıyorsun ve yara 
bere içindeki vücudunu görüyorsun! Yara ve bereler vücutlarının her 
tarafını sarmıştı. Merhametsiz ve sağlık veya tıbbi müdahale olmaksızın 
sürekli işkencenin bir sonucu olarak birden fazla yerlerinden kanlar 
akıyordu. Mekânın içinde tek bir nefes alma yeri vardı, orası da tuvalet 
idi. Tuvalet dediğimi kapısız küçük bir köşeydi. Bir deliği ve bir de 
musluğu vardı. İçme suyunu şişeleme dâhil her şey için kullanılmaktaydı. 
Bir kez altmış yaşındaki bir adamın tuvaletin önünde uzanmış olduğunu 
gördüm. Aklını işkencenin şiddetinden kaybetmiş bir durumdaydı. Onun 
bir Şam tüccar olduğu söyleniyordu. Suriye devrimini finanse etmekle 
suçlanmıştı. Tutukevinin yanında tutukluların çığlıklarını duymamız 
ve uyuyamamız için buraya konulmuş bir işkence odası vardır. Bir 
kişi uzanabilse veya uyumak için bir yer bulabilse bile böyle bir yerde 
hangi uykudan bahsedebiliriz? Önündekine ve arkasındakine yapışan adamın yanında uyumak olur mu? 
Ayrıca bacaklarını uzatamıyor, bacaklarını katlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ayaklarını uzatacağın 
yerde biri yatmaktadır. Böyle bir yerde kalmak acı verici bir durumdur. Bacaklarınızı her zaman katlamak 
durumundasınız. Bacaklarının bükülmesinden kaynaklanan ağrı yerine bacaklarının yerinde uyuyan genç 
adama dikkat etmen durumundasınız.  Ayaklarımın altında yatan adam şöyle diyor: Amca sen dinlenebilesin 
diye ayaklarını üzerime uzatmanın bir sakıncası yoktur. Lakin ben elbette ki bunu yapmayı reddettim. 
Ayaklarımı herhangi birinin vücudunun üzerine nasıl yerleştirebilirdim ki? 
Bitişikteki işkence odasında bütün gece acı ve çığlık seslerini duyardık. Öyle ki kırılan kemiklerin sesini 
duyardık. Ünlü işkence yöntemlerinden birine maruz kalan kaç tutuklu beli bükük hale gelmişti!?  Çığlıkları 
kulağımızda çınladı ve bugün hala o çığlılar kulaklarımızda çınlamaktadır.
Tutukevimiz, dışarıya en yakın olduğu için bilinmeyen yerlere götürülmeden önce cesetlerin toplanması 
için seçilmiş bir yerdi. Ve işkence sonucu ölülerin cesetlerini getirdiklerinde, şehit düşenleri görmememiz 
için hepimizi yatakhanenin köşesine, yüzümüz duvara gelecek şekilde kapatıyorlardı. Gazeteci hislerimle 
ölüleri sayabilmek için birkaç kez göz ucuyla bakmaya çakıştım. Sadece bu şubeden günlük olarak ölenlerin 
sayısı 3 ile 7 arasında değişiyordu. Sezar’ın anlattığına göre; bazı genç tutukluları, kendilerine bildirilen 
cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde ölülerin toplandığı yerlere gömülmeleri için onları dışarı taşımaya 
zorluyorlardı. Rejim organlarına ve tüm tabular çiğneyen, tüm ilahi ve beşeri yasaları ihlal eden bir çeteye olan 
nefretimi kat be kat artıran günlerdi o günler! Asker botları ile tutukluların kafaları üzerinde geziniyorlardı. 
Sorgu görevlisinin, sorgu sırasında tutukluların kafalarının üzerinden asker botuyla kaç defa yürüdüğü ve 
kaç defa tutukluların kafasını iki botunun arasına aldığına şahit olduk! Ayrıca onlardan hayatımız boyunca 
duymadığımız ve kitaplarda bile okumadığımız ne hakaretler duyduk! 
Gerçek şu ki; hapishane sadece bireylerin gözaltına alındığı bir yer değildi! Aksine anavatanın, tüm ülkenin, 
kuzeyden güneye tüm Şam’ın tutuklanmış olduğunu bir yer olduğunu yakinen hissettik.

استوقفين احلاجز األمين، بني قدسيا ودمر، بينما كنت يف طريق العودة من عملي، كان اليوم األخري من 
شهر آب اللهاب/ أغسطس 2014. صعد معي املركبة اليت كنت أقودها أحد عناصر احلاجز، وأمرين 
ابملسري حنو مسؤول احلاجز على بعد أمتار. وقفت أمام شخص بشكله القميء وبنظراته احلاقدة، هو 
املركبة ابالنصراف، يف  الذي كان معي يف  لزميلي  األمر  أعطى  الذي  )الصفصاف( وهو  رئيس حاجز 
حتذير له بعدم التكلم عن كل ما رأى أمام أي إنسان. مث أمر العنصر الذي رافقين إليه بتجريدي من كل 
مقتنيايت، وأوراقي اليت أمحلها يف جيويب. عندما حاولت السؤال عن الذي فعلته كي حيصل يل ذلك، 
أجابين أهنا األوامر بتوقيفك، وحنن ننتظر الدورية املكلفة لتمسك بك وجترك إىل فرع املنطقة. / الفرع 
227. حاولت السؤال مرة أخرى، فاهنالت عليَّ الشتائم من كل حدب وصوب، وهددت بعقوبة الشبح 
على الشجرة اجملاورة، إن حاولت االستمرار ابألسئلة، فما كان مين إال أن صمت ووقفت حتت مشس 
آب أنتظر الدورية. جاءت الدورية بعد ساعتني من االنتظار أو يزيد، أمر رئيس الدورية عنصًرا معه أبخذ 
السيارة اليت كانت معي وحجزها يف الفرع. ومت وضع )الكلبشة/ القيد( يف معصمي، ومت جري إىل سيارة 
هباتفي  للتحدث  الدورية  رئيس  االستئذان من  مرارًا  االعتقال حاولت  يستقلوهنا. يف مركبة  أمنية كانوا 
املصادر كي ُأعلم أسريت مبا آل إليه وضعي، وكان يرفض ذلك إىل أن وافق بشرط عدم اإلفصاح إىل أين 

الذهاب، أو احلديث عن كوين أصبحت معتقاًل.
كان الطريق طوياًل جًدا فاألفكار واهلواجس تتصارع داخل خميايل، كما 
املصري اجملهول هلذا االعتقال، وأان الناشط واملعارض املعروف، عالوة 
على مجلة من التخوفات الكربى املتعلقة بعالقايت مع بعض األقرابء 

واألصدقاء يف العمل الوطين املسلح. 
طافت بنا املركبة األمنية على أكثر من منطقة أو موقع أمين اتبع هلم، 
ويف كل موقع كانوا حيققون معي ويثبِّتون بعض املعلومات لديهم. حىت 
ابللطم  هناك  فاستقبلت   .227 للفرع  الرئيسي  املدخل  إىل  وصلنا 
والضرب واإلهانة، وجرى تسليم أوراقي ومقتنيايت إلدارة السجن أو 
الفرع، مث جردت من مالبسي إال اللباس الداخلي، وُأخذت مع الكثري 
من اإلهاانت والضرب إىل مهجع االعتقال املخصص، وهناك كانت 
املظاهر اليت تدمي القلب قبل اجلسد، املكان يتسع لعشرين شخًصا 
يف أقصى احلاالت، يُزج فيه ما ينوف عن 160، فليس من مكان حىت 
العقل من مواقعه،  املعتقلني، خُترج  للوقوف، والدماء تسيل، ومناظر 
تنظر ملن جبانبك فرتى جسمه وقد راحت الدماميل تنتشر فيه، وينز 
فيه أكثر من مكان، جراء التعذيب املستمر، بال رمحة وال معاجلات 

صحية أو طبية. 
داخل املكان توجد )البخشة( هكذا يسمى املرحاض، وهي عبارة عن 
زاوية صغرية بال ابب، فيها جورة وصنبور ماء، يستخدم لكل شيء مبا 
فيه تعبئة عبوات املاء للشرب. يستلقي أمام )البخشة( رجل يف الستني 
من عمره، وقد فقد عقله من شدة التعذيب، يقال إنه اتجر دمشقي، 
للتعذيب،  غرفة  املهجع  جبوار  السورية.  الثورة  بتمويل  متهًما  كان 
وضعت هنا كي نسمع صراخ املعتقلني فيها، وكي ال نستطيع النوم، 

وأي نوم ميكن احلديث عنه يف هذا املكان، حيث حىت لو استطاع املرء االستلقاء أو وجد له أي مكان، 
فالنوم على جنب االنسان ملتصًقا مبن وراءه ومن أمامه، كما أنه ال يستطيع أن ميد رجليه، بل إنه يكون 
مضطًرا كي تكون األرجل مطوية، فهناك من يستلقي مكان األرجل، وهي حالة مؤملة أن تبقى وقد طويت 
رجالك كل الوقت. انتبه الشاب الذي ينام مكان رجلي ألملي من انطواء الرجلني. فقال: اي عم ال ضري 
من أن متدها فوقي كي تراتح، لكين ابلطبع رفضت ذلك، وكيف يل أن أضع رجالي فوق شخص أي 

شخص.
يف غرفة التعذيب اجملاورة كنا نسمع األمل والصراخ طوال الليل، وكنا نسمع العظام تتكسر، وكم من معتقل 
استمروا يف طي ظهره أبحد طرق التعذيب املشهورة حىت ُكسر الظهر، ومسعنا طقطقته آبذاننا، وصراخه 

مازال قابع يف خميايل حىت اليوم.
كان مهجعنا )وألنه األقرب إىل اخلارج( مكااًن اختري لتجميع اجلثث قبل إخراجها إىل جهات جمهولة، 
وكانوا عندما أيتون جبثامني املوتى جراء التعذيب، حيشروننا مجيًعا يف زاوية املهجع، ووجوهنا إىل اجلدار، 
حىت ال نرى الشهداء، وقد حاولت أكثر من مرة عرب حسي الصحفي أن أسرتق النظر ألعد املوتى فكانوا 
يرتاوحون يومًيا بني 3 و7، طبًعا فقط من هذا الفرع، وكانوا جيربون بعض املعتقلني الشباب على محلهم 

إىل اخلارج ليتم الدفن يف أماكن جتميع قتلى السجون واملعتقالت الذين حكى عنهم )قيصر(.
بل عصابة جتاوزت  نظام  أجهزة  من  لكل شيء،  احلقد واالستباحة  تنسى وتؤكد مدى  أايًما ال  كانت 
كل احملرمات وانتهكت كل الشرائع السماوية والوضعية. كانوا يدوسون حبذائهم العسكري فوق رؤوس 
املعتقلني، وكم من مرة مشى احملقق فوق رؤوس املعتقلني، أو وضع رأس املعتقل بني فرديت حذائه أثناء 
التحقيق معه. عالوة على أننا كنا نسمع منهم شتائم مل نسمع هبا يف حيواتنا كلها، ومل نقرأ عنها يف الكتب.
كان السجن ليس اعتقااًل لألفراد فقط، بل كنا نشعر أنه اعتقال للوطن، كل الوطن، للشام كلها من 

مشاهلا إىل جنوهبا. ومازال االعتقال مستمًرا واجملرم طليًقا. وللحديث بقية. 

Benim de Şam’ın da Asla Söylemediği Şeyler!..

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي
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وأمــام  ســاحاهتا  وبــكل  زمنيــاً  العقــد  مــن  أبكثــر   2010 بدايــة  وقبــل  دمشــق 
العــديل  والقصــر  رمانــة‘‘  بـ’’أبــو  املتحــدة  األمــم  األجنبيــة ومفوضيــة  القنصليــات 
وجملــس الشــعب والُنصــب التــذكاري للقائــد صــاح الديــن األيــويب ومــا يســمى 
والنشــاطات  الوقفــات  مــن  العديــد  تشــهد  فيهــا، كانــت  الدولــة  أمــن  حمكمــة 
واألهلــي  املــدين  اجملتمــع  يف  املعارضــة  والثقافيــة  السياســية  للطائــع  والتظاهــرات 
الســوري بــكل مناســبة وطنيــة وقوميــة وحلقــوق اإلنســان دون موافقــة ســلطات األمــر 
الواقــع، لتذكــر اجلماهــر بضــرورة التحلــق حوهلــا ومطالبــة الســلطة املســتبدة ابلوفــاء 
ابلتزاماهتــا الدســتورية الــي لطاملــا تشــدقت هبــا، ذلــك إلدراك هــذه الطائــع أبن 
تباشــر تغيــٍر وثــورة قادمــة تتبــدى يف األفــق بظــل ممانعــة الدكتاتــورايت العربيــة املطلقــة 

أمــام أيــة انتخــاابت مهمــا كانــت شــكلية للتغيــر والتحســن.
إن هــذا احلــدث التارخيــي للتغيــر بقــدر إدراك ضرورتــه مــن فعاليــات اجملتمــع وطائعــه 
الثقافيــة والسياســية، فقــد كان إدراك النظــام املســتبد لــه أقــوى وأشــد مــن خــال 
رصــد الفعاليــات وضبــط البيــاانت واعتقــال مروجيهــا وحامليهــا والقســوة الشــديدة 
معهــم، كــي ال تعــم العــدوى يف مفاصــل وعــروق اجملتمــع ككل، هــذا اجملتمــع الــذي 
املنظــم وســطوة وســياط أجهــزة  العســف والفســاد والنهــب  نــر  ينــوء حتــت  كان 
الوطــي  للواقــع  ُمشــاهبة  عربيــة  مبواقــع  يتربعــم  العــريب  الربيــع  بــدأ  إن  ومــا  األمــن، 
الســوري حــى انطلــق املــارد الســوري مــن قمقمــه منــادايً ابحلريــة والكرامــة ومعلنــاً 
أن اهلــم العــريب واحــد ومطالــب التغيــر العربيــة واحــدة ولفــظ االســتبداد وإحــال 
الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واالســتقال السياســي واالقتصــادي أيضــاً واحــد.

هكــذا جــاء عقــد الصدامــات العربيــة مبخاضاتــه وحتوالتــه اخلطــرة، لقــد ســاد تفــاؤل 
ثــوري كبــر طبــع بداايتــه ليتســمى ابلربيــع الدميقراطــي العــريب، لقــد كان تفــاؤل مُيــيِّ 
النفــس بنصــر ثــوري قريــب علــى أنظمــة االســتبداد والطغيــان العربيــة وأن الدميقراطيــة 

واحلريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة قادمــة بعصــر احلداثــة العــريب البــازغ.
مــا حُلمــت بــه شــوارعنا العربيــة كلهــا مــن شــعارات بدايــة الربيــع العــريب اســتحالت 
غطــى دوليــًا- الــذي مــورس علــى شــعوبنا 

ُ
خــراابً نتيجــة حجــم العنــف واإلرهــاب- امل

ملنــع كســر ســردية األنظمــة العربيــة املســتبدة الــي تتجلــى ابلكــذب والنفــاق لصــاحل 

إمربايليــة إرهابيــة طاغوتيــة وظفتهــم وشــاركتهم خبططهــا اجلهنميــة كــي ال تتحقــق 
أهــداف النضــال والتحــرر العربيــن الــي ســتؤدي لقطــع رأس أداهتــا وربيبتهــا األفعــى 

الصهيونيــة يف فلســطن. 
غطــى دوليــاً كمــا ذكــران والــذي 

ُ
إن الواقــع العــريب شــاهد علــى اخلــراب واإلرهــاب امل

اســتحال بــدوره إىل احتــاالت ترعاهــا نفــس اجلهــة الــي خططــت اترخييــاً لبقــاء 
أنظمــة الطغيــان والنهــب بعــد اســتيائها علــى فلســطن، وكل ذلــك ال ميكــن لــه 
أن يتحقــق بــدون الرعايــة الكونيــة اإلرهابيــة األمركيــة، لكــي يظهــر أن احتــال 
فلســطن مقبــوالً ابملقارنــة مــع احتــال كل العــامل العــريب، كمــا هــو حاصــل اآلن. 
فهل ابت التغير- مع اخلراب واليأس الساكن يف النفوس من حتققه- مستحيًا؟
إن دحــر االســتبداد والديكتاتــورايت وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة وجمتمــع احلريــة 
والدميقراطيــة والكرامــة اإلنســانية مــع حيــاة األمــن واألمــان، هلــو األمــر الــذي ســعى 
ملنعــه مــن خطــط ورعــى، وســكت علــى، تلكــم األنظمــة البوليســية اإلرهابيــة العربيــة 
رعبــة وســعت لتحقيقــه كل الدكتاتــورايت العربيــة قاطبــة ضمــن أجــواء دوليــة كــم 

ُ
امل

انشــدانها خمطئــن للوقــوف إىل جانــب حقوقنــا بوجــه صناعتهــم مــن طواغيتنــا !
لعــل توحــش الســلطات العربيــة وجتربهــا مــن جهــة، ومــدى غربتهــا عــن جمتمعاهتــا 
الــي ابتــت تتعامــل معهــا كرعــااي عليهــم الطاعــة فقــط ال غــر، كشــفت أننــا نعــاين 
فــوااتً اترخييــاً وحضــارايً، فنحــن عمليــاً أمــام ســلطات ُمغطــاة دوليــاً ومل تغــادر وعــي 
القــرون الوســطى، فمــا شــهدانه مــن عنــف وتوحــش فــاق التصــور واحلــدود، فهــل 
كان كل هذا العنف خافياً؟ وكيف متكنت هذه الســلطات من تقدمي نفســها زوراً 
أبســاليب غطــت علــى جوهرهــا اإلرهــايب؟ وهــل تتحمــل النخــب العربيــة كل هــذا 
اهلــزال واخلــواء العربيــن لزمــن الــرداءة والــا انتمــاء؟ وهــل حنــن أمــام خنــب كلهــا كانــت 
عاجــزة ومتناحــرة ومفّوتــة اترخييــاً إىل درجــة أهنــا ال تعــرف األرض الــي تعيــش عليهــا 
وال تعــرف ممكنــات الواقــع العــريب وحتوالتــه؟ أم أن أغلبهــم مــازال يعيــش ضــد احلداثــة 
والفكــر احلــر ومازالــوا خيشــون مــن مصطلحاهتــا، كمقولــة احلــزب والتحــزب والعلمنــة 
والدمقرطــة.؟ وهــل يستســهل هــؤالء رمــي املســؤولية علــى احلقــل األيديولوجــي الــرث 
حســب وصفهــم مبواجهــة الواقعيــة السياســية الــي يزعمــون، والــي مل تكــن ســوى 

مقدمــة للوقيعــة والتفســخ والتشــتت أمــام تغــول الســلطات وأجهزهتــا؟ وهــل يصــح 
انتقــاد اآلخريــن بــكل شــدة- مــع أمهيــة النقــد دومــًا- دون التفكــر احلقيقــي واجلــاد 
ابنتقــاد هــذه األغلبيــة لنفســها أوالً كــي يكــون مــن املناســب نقــد اآلخريــن، وإال 

اســتحال النقــد إىل نقــض كمــا هــو حاصــل؟؟!
ال ننســى غيــاب مفهــوم الدولــة عربيــاً لصــاحل مفهــوم الســلطة، والــذي مل يكــن لــه 
صلــة ابللربلــة مــن عدمهــا بــل ابجلهــل والتخلــف الســائدين عربيــاً، واللــذان جتــذرا 
عــرب حقبــة االســتعمار واســتوطنا ومل يتحــرر العقــل منهمــا بعــده، مــع ضــرورة اإلســراع 
بتحريــره زمنيــاً، وجــاءت ســلطات مــا بعــد االســتعمار أبغلبيتهــا، فعمقــت هــذا 
الفــوات كــي متنــع وحتــول دون التغيــر والثــورة، الــذي اســتحال مــع الربيــع العــريب 
مباشــرة الحنطــاط وتراجــع مبســتوايت غــر مســبوقة بســبب حجــم التخلــف واجلهــل 
املرعيــن والســائدين لعقــود طويلــة مــن ســلطات كــم زعمــت أهنــا ترفــع املســتوى 
املعــريف والثقــايف اجتماعيــاً يف الوقــت الــذي تغــذي بــه مجيــع النعــرات مــا قبــل الوطنيــة 
ومــا قبــل القوميــة يف آٍن معــاً، كل ذلــك يف هنايــة املطــاف يشــكل ممانعــة كبــرة 
أمــام التغيــر احلقيقــي الــذي ابت بعيــداً، إضافــة لغــرق العــامل العــريب عــرب ســلطاته 
يف مماحــكات تبــدو اســتئصالية غــر تضامنيــة أكثــر منهــا حواريــة؛ فــا مــكان هنــا 
للحــوار والتاقــي بــن اخلصــوم السياســين، بــل االســتئصال هــو اخليــار الوحيــد، 
وذلــك يف الوقــت الــذي يتحــدث فيــه اجلميــع عــن الدميقراطيــة واحلــوار والتضامــن، 
وهــو مــا فســح اجملــال لكــي يلعــب اخلــارج كلــه يف ماعبنــا وملصاحلــه بغيــاب فهــم 

حقيقــي وســعي ملصاحلنــا الوطنيــة والقوميــة.
إن مــا جــرى هــو أمــٌر اترخيــٌي حبــت، يُقــرأ يف ســياق أحــداث التاريــخ وتفاعاهتــا، 
جيوسياســية  ووقائــع  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية  وبــى  متنافســة  قــوى  فثمــة 
ال ميكــن القفــز فوقهــا، لتــأيت جائحــة كــوروان، وتزيــد الطــَن بلــة، حيــث منحــت 
الســلطات املســتبدة عربيــاً والســلطات املتحكمــة مبصــر العــامل أداة جديــدة للهيمنــة 
علــى البشــر وتطويعهــم مبــا يعّقــد الطريــق العــريب الطويــل حنــو الدميقراطيــة، هــذه 
الدميوقراطيــة الــي لــن تولــد؛ مــا مل يتــم قــراءة احلــدث جيــداً واالســتفادة منــه. فهــل 

نفعــل؟
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بعيداً عن األخطاء الكارثية واحلالة املزرية الراهنة، الي ال ختفى على جل السورين 
الذين يعيشون صراعاهتا وأزماهتا وما آلت إليه، وبعيداً عن األخطاء الكارثية لعقد 

كامل من زمن الثورة.
مهما كان الواقع مزرايً ال بد من البحث عن احللول وآلية نقاشها وإمكانية التطبيق. 
وإعان  ثقافية،  ومعضلة  فكرية،  أزمة  بتصوري  هي  حل  ال  أن  االعتقاد  فأزمة 
االستسام للعجز، وما سيتم عرضه ليس حًا عجز السوريون عنه، وال اكتشافاً 

كان الناس ابنتظاره أبداً، وال فكاهة آخر الليل. 
هي دعوة للحوار ال أكثر، للجلوس على طاولة خارج دائرة احلرب، وخارج حدود 

الدول املستثمرة، وخارج الصندوق وما فيه من سواد. 
فالدول  املصاحل  على  قائمة  وأنواعها  أشكاهلا  بكل  والدولية  اإلنسانية  العاقات 
مهما  ابجملان  تعمل  وال  خرية،  مؤسسات  ليست  املعروف  املصطلح  يف  كما 
كانت الروابط، وما صدحت به الشعوب من مناشدات الروابط الدينية أو العرقية 
الشعارات  الذين خدعتهم  املساكن  إال وهم عاشه هؤالء  اإلنسانية، ما هي  أو 
والقصص التارخيية واملسلسات الرتاثية، وسياسات األنظمة احلاكمة الي أفردت 
للوهم مساحات شاسعة يف وجدان شعوهبا، مل يتعد الشعارات قط بكل وسائلها 

ومنابرها املتاحة.
الذين  البسطاء  يتداوهلا إال  العامل عنا هي فكرة خاطئة ابألصل، وال  فكرة ختلي 

العابثة أبحام  الغربية، ومنظماهتم اإلنسانية واحلقوقية،  الدميقراطية  ال يرون زيف 
الشعوب يف زمن السقوط، إىل أن ترتطم رؤوسهم وأمنياهتم  أبرضية الفيتو، لنعيد 

الكرة مرات كثرة، والنتيجة حمسومة أبيدي الصناع نفسهم مع اختاف األدوار.
هي لعبة ممجوجة، لكنها ما تزال رائجة وفعالة مع شعوب متعبة حمبطة وساذجة 
وظيفية  أنظمة  هي  األنظمة  هذه  أن  حلقيقة  أخراً  البعض  توصل  ولرمبا  أيضاً، 
واملهمة  تنتِه،  مل  املصاحل  دامت  ما  املسيطرة  والقوى  الغرب  هبا  يتمسك  ابمتياز، 

النهائية يف تدمر البى اجملتمعية والتحتية كخيار أخر ما تزال تؤيت مثارها.
تتمناه  الشعوب  بعجره وجبره هو خيار مل تكن  األنظمة  املواجهة مع هذه  خيار 
لكن ال بد منه، وابلتايل سوء إدارة هذا امللف مل يكن من األمور غر املتوقعة يف 
ظل عشوائية احلراك، وندرة اخلربات القادرة على القيادة السياسية والعسكرية وحى 
املتحكم  أنظمة متمرسة متلك جهازها األمي واالستخباري  اجملتمعية يف مواجهة 
مبسارات الشعوب ومصائرهم، وبتصوري ما وصلنا إليه يف حراك الربيع العريب أمر 

طبيعي يف ظل هذه الظروف ومساحاهتا الضيقة.
وهذا ال يعي على اإلطاق تربير االنتكاسات، وحالة الفشل السياسي والعسكري 
واجملتمعي بقدر ما هو توصيف منطقي حلراك شعوب اثئرة على أنظمة متمكنة 

برعاية منظومة النظام العاملي ومحاية مصاحله.
الزمان من كوارث  بعد عقد من  إليه األمور  الكربى ال تكمن مبا آلت  املشكلة 

هلذا  ابلركون  احلقيقية  املشكلة  لكن  آاثرها،  وتعداد  حصرها  ميكن  ال  ومصائب 
بشكل  انتصارها  لألنظمة  حيقق  الذي  ابلعجز  والشعور  لليأس  والتسليم  الواقع، 
دوام  يف  االستبداد  أنظمة  عليها  تراهن  الي  واألهم  األخطر  الورقة  هذه  جازم، 
لديها  تساوى  شعوابً  مينع  الذي  ما  وإال  من جديد.  للقطيع  وقيادهتا  استمرارها 
املوت واحلياة من احلراك من جديد؟  ما الذي جيعلهم يستسلمون للجوع والقهر 
وصرخات العيال لوال شعور العجز واخلوف من شبه نظام فقد السيطرة. هل ميكن 
انتفاضة يف وجه أشباح جمرد أشباح متكنت من  أن ننتظر من هؤالء املخدوعن 

قلوب الناس وعقوهلا؟ 
والدم،  الدين  وجتار  الفصائلية  أمام  األخرى  الضفة  يف  شعبنا  أعلنها  لو  رمبا 
واألجندات العميلة والعودة لشعارات احلرية والوطنية، وأقول رمبا حينها ميكن أن 

نشهد حراكاً حقيقياً يف وجه النظام يف املقابل. 
احلل مبا ابتدأت به، ابلتفكر خارج الصندوق وخارج حدود هذه الدائرة، ابلرجوع 
للوراء، مث تقييم املرحلة والبحث عن النخب االجتماعية واالقتصادية وفتح ابب 

العاقات والشراكات الصغرة يف مساحات ممكنة وأكثر نظافة.
  احلل ابلتوقف عن العبث يف التمسك ابإلدارات والنظم السياسية الفاشلة الي 

جربت حظها وضيعت فرصها. مث امتطتها مجيع سفارات العامل وأجهزهتا األمنية.
مل تعد املسألة جمرد فكرة أو دعوة هلا، بل أصبحت حاجة ملحة تتمثل بتمكن 
أن  ميكن  ال  الثابتن  هذين  غر  فمن  العلمية.  والصحوة  اجملتمعي،  األمان  فكرة 
نتوقف عن اخلسائر املتتالية، ولتحقيق املنشود ال بد من إرادة حقيقية يف التغير. 

األمان اجملتمعي: من طبيعة البشر حبثها عن أماهنا وأمان أهلها، وهنا يتوجب التقاء 
الناس يف وجه عصاابت الساح والقتل الي أدارت ظهرها للثورة يف سبيل مصاحلها 

وبسط سطوهتا، واستبداهلم بشباب ثوري مثقف يعرف أين يوجه بندقيته. 
األجيال  استثمار  يف  واالختصاص،  العلم  أهل  استثمار  يف  العلمية:  والصحوة 
والطاقات الشبابية والثروات مهما كانت شحيحة. والوطنية السورية هي املظلة الي 
جيب أن حنافظ عليها وحنتمي هبا، وعلينا أن نرفع من قيمتها وأمهيتها، فالوطن يبنيه 
أهله ومن كان أهًا لذلك، يبنيه املثقف الواثق بنفسه وأببناء وطنه، أما املهزومون 

فا طائل منهم وال حاجة إليهم. 

محمد الحموي كيالني

من خارج صندوقنا األسود

كاتب وإعالمي سوري
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مل تكــن مفاجــأة شــهادة الشــاهد الــذي أخفــى شــخصيته يف احملاكمــة الــي جتــري 
الثنــن مــن ضبــاط املخابــرات يف فــرع األمــن الداخلــي يف أملانيــا بقــدر مــا كانــت 
املفاجــأة يف احلجــم الــذي شــكلته األعــداد يف هــذه اإلفــادة، فقــد أفــاد الشــاهد 
الــذي كان كمــا يبــدو يعمــل يف جمــال الدفــن أنــه كان يشــارك مــع فريقــه املؤلــف 
مــن 15 عنصــرًا واملكلــف مــن إدارة املخابــرات يف دفــن  مــا يقــارب 4000 
جثــة أســبوعًيا تــرد يف بــرادات  حيتــوي كل بــراد بــن 400 و500 جثــة، كانــت 
املشــايف  املدنيــة والعســكرية  ومــن  الســجون  املخابــرات ومــن  فــروع  مــن  تــرد 
العســكرية وحــى مــن مشــفى املواســاة التابعــة جلامعــة دمشــق واجملتهــد التابعــة 
لــوزارة الصحــة. اســتمر هــذا الشــاهد بعملــه ســبع ســنوات، وحبســبة بســيطة 
يكــون العــدد الــذي شــارك بدفنــه حــوايل مليــون شــخص، وإذا كان الشــاهد 
فالشــاهد  مــدة ســنتن،  التعذيــب  الذيــن قضــوا حتــت  قــد وثــق صــور  قيصــر 
اجلديــد يوثــق ابألرقــام هــذه األعــداد املخيفــة والصادمــة، ولــن نســرد هنــا تفاصيــل 
مــا قالــه الشــاهد ألهنــا مرعبــة وال إنســانية ونكتفــي ابألرقــام الــي وردت علــى 

لســان الشــاهد املخفــي امًســا وشــكًا.
ال نريــد مــن هــذا الســرد جتــرمي النظــام أو إدانتــه، فهــذا لــه جمالــه ولــه أانســه 
مــن يوثقــون ويتابعــون منــذ عــام 2011،وحنــن عشــنا واقــع النظــام وإجرامــه 
قبــل 2011 بكثــر، فمجــازر محــاة يف الثمانيــات التــزال إىل اآلن غــر موثقــة 
وملفهــا مفتــوح وقــد وصــل الدجــل واالســتخفاف بعقــول النــاس  أن ينكــر أحــد 
اجملرمــن األساســين فيهــا معرفتــه بذلــك وحــى معرفتــه حبمــاة، واملطلــوب مــن 
هــذه احملكمــة الــي جتــري اآلن أبملانيــا  ليــس إدانــة ضابطــن ســورين مــن ضبــاط 
املخابــرات، ولكــن إدانــة النظــام كامــًا أمــام أعــن العــامل الــذي أغمــض عينيــه 

ــا. عــن جرائــم النظــام ألكثــر مــن أربعــن عاًم
يصــادف أن يكــون يــوم 2 تشــرين أول / أكتوبــر مــن كل عــام يــوم الاعنــف 

مــع اقــرتاب موعــد إجــراء االنتخــاابت األمركيــة يف الثالــت مــن نوفمــرب 
/ تشــرين الثــاين لعــام 2020 يتطلــع الســوري إىل آمــال جديــدة تنهــي 

آالمــه الــي عاشــها خــال مــا يقــارب عشــر ســنوات مضــت. 
وتــدور املنافســة بــن املرشــحن األول الرئيــس األمركــي احلــايل دوانلــد 
ترامــب واملرشــح مــن قبــل احلــزب اجلمهــوري الــذي يتطلــع إىل فــرتة 
رائســية اثنيــة، والثــاين جــو ابيــدن الــذي شــغل منصــب انئــب الرئيــس 
احلــزب  قبــل  مــن  واملرشــح  أعــوام  مثانيــة  ملــدة  أوابمــا  ابراك  الســابق 

الدميقراطــي.
وابلرغــم مــن وجــود االنتخــاابت هــذا العــام لكــن السياســة األمركيــة 
ابلنظــر إىل العديــد مــن القضــااي اخلارجيــة ال تتغــر ابختــاف األحــزاب 
والرؤســاء ألن سياســة الــوالايت املتحــدة األمركيــة مرتبطــة ابملصــاحل 
دولــة  فهــي  املــدى  بعيــدة  سياســات  إىل  وختضــع  للبــاد  القوميــة 
مؤسســات أواًل وأخــراً ال دولــة مرتبطــة أبشــخاص.  ومثــال ذلــك يف 

امللــف الســوري: 
الثــورة الســورية عــام 2011 إىل يومنــا هــذا حدثــت  انــدالع  فمنــذ 
متغــرات كبــرة وكثــرة علــى األرض بــن إدارة الرئيــس أوابمــا وإدارة 
الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب. وقــد تســاهل الرئيــس الســابق ابراك 
أوابمــا مــع اإليرانيــن ممــا جعلهــم يســيطرون علــى املنطقــة بشــكل عــام 
وعلــى ســورية بشــكل خــاص ووقــع أيضــاً ابراك أوابمــا االتفــاق النــووي 

عــام 2015.
أمــا الرئيــس األمركــي احلــايل فقــد شــدد علــى التعامــل مــع اإليرانيــن 
وفــرض عليهــم عقــوابت أكثــر وأمــر ابغتيــال قاســم ســليماين الــذي مل 
يســتطع أوابمــا اختــاذ قــرار اغتيالــه وســعى ترامــب إىل حتجيــم الــدور 
قصــف  مواصلــة  مــن  وســورية خصوصــاً  املنطقــة عمومــاً  اإليــراين يف 

املواقــع اإليرانيــة فيهــا 
أوابمــا  فــإدارة  قيصــر  قانــون  وتوقيــع  العقــوابت  لفــرض  ابلنســبة  أمــا 
أمــا إدارة  القــرار،  القــرار ومل تســتطيع اختــاذ  أجلــت التصويــت علــى 
الرئيــس دوانلــد ترامــب فســارعت جبهودهــا لتوقيــع قانــون قيصــر الــذي 
مينــع التعامــل مــع النظــام الســوري مــع فــرض عقــوابت علــى مــن يتعامــل 
معــه ومنــع إعــادة إعمــار ســورية إال بعــد إجيــاد حــل للملــف الســوري.

وهــو ذكــرى احملامــي اهلنــدي املهامتــا غانــدي الــذي قــاد بــاده إىل االســتقال 
عــن بريطانيــا بثــورة ســلمية بــدون عنــف، إال أنــه وبعــد االســتقال قضــى حنبــه 

علــى يــد أحــد مــن حررهــم مــن االســتعمار.
نريــد هنــا أن نلقــي الضــوء علــى هــذا العنــف الوحشــي وعلــى مــن ميارســونه وهــل 
هــذه الكائنــات مــن جنــس البشــر أو هــي خملوقــات خاصــة ختتلــف عــن ابقــي 
البشــر، كانــوا يلقــون ابجلثــث }حســب شــهادة الشــاهد املخفــي{ مــن الــربادات 
ابلرفــش يف حفــر تتســع الواحــدة للمئــات وبعمــق يصــل إىل ســتة أمتــار، وعندمــا 
يظهــر علــى إحــدى اجلثــث أهنــا مازالــت علــى قيــد احليــاة، كان الضابــط املرافــق 
أيمــر اجلرافــة بدهســه. هــل هــذا مــن صنــع البشــر أمــا أهنــا كائنــات خمتلفــة كمــا 
أســلفنا. يف دراســة تعــود لســتينات القــرن املاضــي وثقتهــا منظــرة سياســية امسهــا 
حنــة آرنــدت نشــرهتا يف جملــة نيــو يوركــر حتــت عنــوان عاديــة الشــر حــول حماكمــة 
أدولــف أخيمــان أحــد املســؤولن عــن ترحيــل وإعــدام اليهــود وغرهــم إابن حكــم 
النازيــن يف أملانيــا، والــذي اختفــى ابألرجنتــن وخطفتــه إســرائيل عــام 1960 
وحاكمتــه وأعدمتــه، تقــول الدراســة: لقــد أنكــر أخيمــان وإبصــرار أنــه ارتكــب أاًي 
مــن جرائمــه مببــادرة شــخصية منــه، وأنــه مل ميلــك النيــة ابملطلــق لفعــل الشــر أو 
اخلــر علــى حــد ســواء، هــو مل يفعــل ـــــــــ كمــا يدعــي ـــــــــــــ  ســوى طاعــة األوامــر، 
وتبــن آرنــدت أن أعظــم الشــرور يف العــامل يرتكبهــا » نكــرات » دون دوافــع أو 
قناعــات، وكل مــا يف األمــر أهنــم ختلــوا مبــلء إرادهتــم عــن إنســانيتهم حــن قــرروا 
أن يتبعــوا األوامــر فقــط. ويف نفــس اجملــال كتــب »كولــن ولســون« يف كتابــه 
عــن مذحبــة  العنــف »  ســيكولوجية  ـــــــ  البشــري  للجنــس  اإلجرامــي  »التاريــخ 
ارتكبتهــا أيًضــا القــوات النازيــة عــام 1944 يف قريــة فرنســية، حيــث قــام اجلنــود 
األملــان جبمــع ســكان القريــة وأمروهــم ابلتوجــه حنــو الســاحة، مث فصلــوا النســاء 
واألطفــال وســاقوهم إىل الكنيســة. كان اجلنــود لطفــاء يضحكــون وياعبــون 

الســوري  النظــام  ترامــب وابراك أوابمــا حــذرا  الرئيســن دوانلــد  كا 
ورأس النظــام بشــار األســد مــن اســتخدام الســاح الكيمــاوي ضــد 
الرئيــس دوانلــد ترامــب ضربتــن عســكرتن  الســوري فوجــه  الشــعب 
اوابمــا  اكتفــى  بينمــا  الكيماويــة  األســلحة  اســتخدامه  بعــد  للنظــام 

ابلــكام عــن اخلطــر يف جتــاوز اخلطــوط احلمــراء 
ويــرى حمللــون أنــه يف حــال جنــح جــو ابيــدن ابالنتخــاابت فــإن وضــع 
النظــام الســوري ميكــن أن يتحســن يف ظــل األوضــاع الراهنــة واالنعــزال 
العــامل الن ابيــدن سيســر علــى خطــى أوابمــا ومــن  التــام مــن دول 
خــال تصرحياتــه أيضــاً أبنــه ســيعيد فتــح العاقــات مــع إيــران وســيحيي 

االتفــاق النــووي الــذي لعــب دوراً حمــورايً يف توقيعــه.
صــرح جــو ابيــدن أيضــاً أنــه لــو جنــح يف االنتخــاابت األمركيــة القادمــة 
قانــون قيصــر لكنــه مل  اســتمرار  بظــل  إعمــار ســورية  إعــادة  ســيدعم 
يتطــرق إىل مصــر بشــار األســد وبقيــت تصرحياتــه ضبابيــة وهــذا مــا 
اختــاذ  وعــدم  املواقــف  يف  الضبابيــة  الدميقراطــي  احلــزب  عــن  يعــرف 
قــرارات ســريعة فكيــف نتحــدث عــن إعــادة إعمــار ســورية بــدون حــل 
سياســي. بينمــا لــو بقــي الرئيــس األمركــي احلــايل دوانلــد ترامــب فهــو 
ترامــب  األســد ألن  احلــرب يف ســورية ومســتقبل  ســيحدد مســتقبل 
سيســتمر يف حماصــرة إيــران وابلتــايل حصــار نظــام األســد وسيســتمر 
يف فــرض عقــوابت علــى كل مــن يســاند النظــام الســوري ولــن يتكلــم 
عــن إعــادة إعمــار ســورية إال بعــد إجيــاد حــل سياســي للبــاد بعيــداً 

األطفــال، مث عنــد إشــارة مــن القائــد، فتــح اجلنــود النــار علــى الرجــال فقتلوهــم 
مجيًعا، مث أضرموا النار يف الكنيسة الي مجعوا فيها األطفال والنساء وأحرقوهم 
أحيــاء، وحــن كان حيــاول بعــض األطفــال اهلــرب مــن النــران كانــوا ميســكوهنم 
الواقعــة  النــار. ويذكــر ولســون شــهادة رجــل سويســري شــهد  ويعيدوهــم إىل 
الــذي قــال: أان مقتنــع أن اجلنــود مل يشــعروا بكراهيــة جتــاه األطفــال الفرنســين 
حــن كانــوا يداعبوهنــم ولــو جاءهتــم أوامــر الســتمروا يف املداعبــة، كان اجلنــود 
األملــان واقعــن حتــت أتثــر األوامــر، وكان لألوامــر أتثــر التنــومي املغناطيســي. 
وإابن االحتــال الصهيــوين لفلســطن ارتكبــت العصــاابت الصهيونيــة الكثــر 
مــن املذابــح اجلماعيــة حبــق الفلســطينين العــزل، وكانــت مذحبــة قريــة كفــر قاســم 
هــي األشــهر حيــث أفنــت املذحبــة مجيــع ســكان القريــة يف حماولــة لرتويــع القــرى 

األخــرى لتــرتك قراهــا وترحــل، وقــد كان.
ال يعفي كل ما أوردانه من يقوم هبذا الفعل الوحشــي من املســؤولية، فاملســاءلة 
والعدالــة هــي الشــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يســاهم ابملصاحلــة والــوائم مــن 
جديــد. ولكــن يبقــى الســؤال األهــم وهــو أن النظــام الــذي حيــرض علــى هــذه 
األعمــال ضــد شــعبه أو ضــد غــره مــن الشــعوب مــاذا يســمى، وهــل يكفــي 
حماســبة الفاعلــن الصغــار لينجــوا الكبــار، ومــى ســنصل إىل وقــف هــذا الســلوك 

اإلجرامــي وحماســبة فاعليــه.
يف الوضــع الســوري هنــاك بعــض الــدول حتــرض وتســاهم يف العنــف ضــد شــعبنا 
وكأن إجــرام النظــام ال يكفــي، وكل ذلــك جيــري علــى مــرأى ومســمع دول غربيــة 
تدعــي الدميقراطيــة وتقــول حبقــوق االنســان، وحــى األمــم املتحــدة تــرى وتســمع 
ولكنهــا تتفــرج ألهنــا إرادة الكبــار فاألمــم املتحــدة مــن الكونغــو عــام 1960 إىل 
روانــدا إىل تشــيلي وأخــرًا إىل منطقتنــا العربيــة متلــك اترخيًــا وســجا خمــزاًي يســاهم 

يف دعــم الدكتاتــورايت واجرامهــا.

عــن بشــار األســد.
خاصــًة بعــد تصرحياتــه األخــرة أبنــه فكــر جــدايً التخلــص مــن بشــار 
األســد لكــن وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس عــارض اخلطــة ممــا اعتــربه 
حمللون أبنه لو استمر لفرتة رائسية اثنية سيحدد مسقبل األسد فيها. 
وأخــراً يعــرف الســوريون جيــداً أبن القضيــة الســورية ال متثــل األولويــة 
للرئيــس األمركــي املنتظــر وال املواقــف للســورين املقيمــن يف أمــركا 
ســتؤثر يف نتائــج االنتخــاابت لكــن يراقــب الســوريون االنتخــاابت عــن 
كثــب وأيملــون ابســتمرار الرئيــس األمركــي احلــايل دوانلــد ترامــب يف 
احلكــم الســتمرار حتجيــم الــدور اإليــراين والتأكيــد إبجيــاد حــل للملــف 
الســوري بينمــا أيمــل النظــام الســوري بنجــاح املرشــح الدميقراطــي جــو 
ابيــدن إلعــادة اســتمرارية هنــج أوابمــا وفــك احلصــار عــن إيــران وابلتــايل 

فــك احلصــار عــن النظــام الســوري. 
كا املرشــيحن ســيعمل أواًل وأخــراً مللصلحــة أمــركا العليــا ال مصلحــة 
الســورين ومل يكــرتث أحــد منهــم آلالم الشــعب الســوري وضحــاايه 
الــي قدمهــا خــال الســنوات الــي مضــت ومــا زال يقدمهــا إىل اليــوم 
يف  اجلديــة  حيمــل  القــادم  األمركــي  الرئيــس  يكــون  أبن  أنمــل  لكــن 
التعامــل مــع امللــف الســوري وإجيــاد فرصــة هلــذا الشــعب يف العيــش 
بكرامــة وحريــة بعــد أن عــاىن ومــا زال يعــاين إىل يومنــا هــذا، وأنمــل 
خــال هــذا العــام أبن يتحــد الشــعب الســوري ويقــرر مصــره بنفســه 

بعيــداً عــن مصــاحل الــدول الــي مــا زالــت تســعى إىل تدمــر ســورية.

محمد عمر كرداس

آالء العابد     

قيصر وبعده 
مذابح ومقابر النظام السوري

بين بايدن وترامب:
سورية إلى أين؟

كاتب سوري

كاتبة سورية
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املرحلة الثالثة )مرحلة أتسيس بنية االقتصاد اجلديد(
مــن املفــرتض أال تتخــذ احلكومــات املؤقتــة لقــرارات مصريــة حــول شــكل 
االقتصــاد دون احلصــول علــى االمجــاع اجملتمعــي املطلــوب، ودون رصــد 
وحتديــد مشــاكل االقتصــاد احلــايل وتوصيفهــا بدقــة وعلميــة. ولذلــك، 
يطــرح يف هــذه املرحلــة للنقاشــات املســتفيضة التوجهــات االقتصاديــة 

الــي ســتعتمدها احلكومــات القادمــة وفــق شــكل النظــام السياســي.
لكــن علــى احلكومــة املؤقتــة أن متهــد الطريــق لبيئــة اســتثمارية واعــدة 
تتماشــى مــع موقــع ســورية اجلغــرايف وامكاانهتــا ومواردهــا. وميثــل التصنيــع 
هلــا، وجلــب  الطريــق  املؤقتــة متهيــد  الــي جيــب علــى احلكومــة  الــذروة 
االســتثمارات الصناعيــة الــي حتقــق أكــرب رحبيــة ممكنــة ابالعتمــاد علــى 

املــوارد املتاحــة يف الداخــل، ومبــا يفيــد إعــادة اإلعمــار املنتظــرة.
الثــورة  ظــل  يف  االقتصــادي،  والتدهــور  للحــرب  االجتماعيــة  اآلاثر   

الســورية  
تعــد اآلاثر االجتماعيــة املرتبطــة ابلنزاعــات املســلحة وخصوصــاً الداخليــة 
مــن أشــد وأعقــد املشــكات الــي تنتــج عــن العمليــات احلربيــة، وذلــك 
آلاثرهــا املمتــدة علــى مــدى ســنوات النــزاع وحــى بعــد انتهائــه ولســنوات 
أيضــاً، وتنتــج هــذه اآلاثر عــن منظومــي العمليــات العســكرية واحلالــة 
االقتصاديــة الــي ختلفهــا النزاعــات املســلحة عــادة. وتشــمل بعمقهــا كل 
فئــات اجملتمــع وشــرائحه العمريــة، وتؤثــر علــى مســتقبل األجيــال الناشــئة 
احتفــاظ  نتيجــة  لســنوات  متتــد آاثرهــا  أطفــال وشــباب، ولذلــك  مــن 
املخيلــة الفرديــة واجلمعيــة مبجــرايت الصــراع ومــا نتــج عنــه لســنوات. هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه اآلاثر والنتائــج مبجملهــا صعبــة 
القيــاس وال ختضــع يف معظمهــا للمقاييــس الكميــة الــي ميكــن عاجهــا 
منطلقــات خمتلفــة  مــن  معهــا  التعامــل  يوجــب  الــذي  األمــر  بســهولة، 
ودراســات تفصيليــة أكثــر لتأثــرات ســنوات النــزاع املســلح علــى احلالــة 

االجتماعيــة واجملتمعيــة عامــة.
وميكــن القــول إن بعــض مظاهــر اآلاثر االجتماعيــة املرتبطــة ابلنزاعــات 
املســلحة ال ميكــن معاجلتهــا إال بعــد انتهــاء النــزاع وعــودة عجلــة احليــاة 

لطبيعتهــا بعــد أن أتخــذ العدالــة جمراهــا.
يف حالــة ســورية فقــد أثــرت العمليــات العســكرية والقصــف واالعتقــال 
والتشــريد والنــزوح بشــكل مأســاوي يف الوضــع اإلنســاين واالجتماعــي 
للســورين، وابلرغــم مــن تنامــي دور اجملتمــع املــدين، إال أن األزمــة أدت 
والتعصــب.  للتطــرف  وانتشــار  االجتماعيــة  العاقــات  تدهــور يف  إىل 
وأتثــرت ســلباً القيــم واألعــراف االجتماعيــة، مــن خــال أتجيــج أفــكار 
وســلوكيات االنتقــام مــن اآلخــر، وتســبب كل ذلــك يف خســارة كبــرة 
يف االنســجام والتضامــن االجتماعــي واملــوارد البشــرية علــى املســتوين 
االجتماعي والثقايف والي يصعب تعويضها، وساهم يف نشوء الكسب 

غــر املشــروع ابســتخدام العنــف ممــا يعــزز عوامــل التنميــة العكســية.
إن التأثــر الكبــر للعمليــات العســكرية علــى البنيــة اجملتمعيــة يرفــع مــن 
وحماصــرة  جمتمعــي،  تكافــل  بنــاء  علــى  املســتقبلية  اخلطــورة  مســتوى 
مــوارد كبــرة  يتطلــب  التكافــل  هــذا  غيــاب  عــن  تنشــأ  الــي  الظواهــر 
جــداً ماديــة وبشــرية، لذلــك يتوجــب العمــل علــى تفعيــل برامــج حمــددة 
اجملتمــع  علــى  لتأثراتــه  نظــراً  ابهتمــام  الواقــع  هــذا  معطيــات  ودراســة 
ككل. وأبــرز القطاعــات املتأثــرة هــي الصحــة والتعليــم، كمــا أن مشــاكل 
النــزوح والتشــرد، واملشــاكل النفســية واملاديــة النامجــة عــن مــوت املعيــل، 
واالعتقــال واإلعاقــة قــد ال تنفــع معهــا املعاجلــات الســطحية. مــع العلــم 

أن قلــة قليلــة جــداً مــن أبنــاء ســورية مل يتأثــروا هبــذا الواقــع.

 مأساة القطاع الصحي
بــدأت مأســاة القطــاع الصحــي يف ســورية مــع بدايــة الثــورة الســورية، 
إذ تراجــع اإلنفــاق احلكومــي علــى قطــاع الصحــة بنســبة كبــرة وصلــت 
ختفيــض  مت  وقــد   .)2012-2011( العامــن  خــال  حلــدود %50 
اإلنفــاق العــام احلكومــي علــى قطــاع الصحــة مــن 7.5 مليــار لــرة عــام 

2010 إىل حــوايل 5.2 مليــار لــرة عــام 2011.
وقــد أدى ذلــك إىل تراجــع يف اخلدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا حكومــة 
النظــام، إذ يعــاين الكثــر مــن املواطنــن مــن صعوبــة احلصــول علــى الرعايــة 

الصحيــة والطبيــة حــى األوليــة منهــا لعــدة أســباب منهــا خــروج عــدد كبــر 
مــن املشــايف العامــة – واخلاصــة- مــن اخلدمــة نتيجــة تعرضهــا للقصــف 
اســتنزاف بعضهــا اآلخــر  أو  أو حتويــل بعضهــا إىل مواقــع عســكرية، 
نتيجــة اســتقباهلا جلرحــى قــوات النظــام، ممــا أعطــى األولويــة لعــاج مثــل 

هــذه احلــاالت يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام. 
الرعايــة الصحيــة، ويف ســبيل  الدولــة يف  الرتاجــع يف دور  نتيجــة هــذا 
تقــدمي اخلدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة الازمــة للمواطنــن مت اللجــوء 
إىل أشــكال بديلــة مــن تقــدمي اخلدمــات الطبيــة للمواطنــن ومنهــا املشــايف 
امليدانية يف بعض املناطق. إذ تشــهد املناطق الي انســحب منها النظام 
مثــل مناطــق ريــف حلــب وادلــب ومحــاة، أو الــي قــرر معاقبــة أهلهــا 
أشــكال  وأوقــف مجيــع  اخلنــاق  عليهــا  عليهــا حصــارًا وضيــق  ففــرض 
اخلدمــات العامــة فيهــا، تشــهد هــذه املناطــق وجــود مشــاٍف ميدانيــة يقــوم 
عليهــا عــدد مــن األطبــاء واملمرضــن واملســعفن ويبذلــون كل جهدهــم 
ووقتهــم لتقــدمي الرعايــة الطبيــة الازمــة للمرضــى مــن املدنيــن أو مــن 

املصابــن نتيجــة القصــف الــذي تتعــرض لــه املــدن والقــرى الســورية.
املناطــق  املشــايف األخــرى يف  بعــض  امليدانيــة أو  املشــايف  لكــن وجــود 
الــي ال يســيطر عليهــا النظــام، ال يعــي وجــود قطــاع صحــي يصــل إىل 
مســتوى املشــكات الــي يتعــرض هلــا املواطنــن صحيــاً، فمــا جيــري يف 
ســورية كارثــة إنســانية صحيــة، نظــراً الزدايد حــاالت اإلعاقــات وانتشــار 
املســتوردة  األدويــة  ونقــص  التغذيــة،  ســوء  وأمــراض  املعديــة  األمــراض 
وأتمينهــا مــن املنظمــات، ودمــار أو توقــف معظــم معامــل األدويــة احملليــة 

عــن العمــل. 
ال  االهنيــار،  نقطــة  إىل  الســورية  الصحيــة  التحتيــة  البنيــة  وصــول  مــع 
جيــد املرضــى املصابــون أبمــراض مزمنــة، مبــا فيهــا الســرطان والســكري 
وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب، والذيــن حيتاجـــــــــــون ملســاعدة طبيــة 
مســتمرة، مــكااًن يذهبــون إليــه مــن أجــل احلصــول علــى الرعايــة الطبيــة.

املدارس والتعليم اإللزامي والثانوي
التعليمــي  القطــاع  مــن  الشــق  هبــذا  املرتبطــة  االحصائيــة  األرقــام  تبــن 
حقائــق صادمــة جلهــة التعليــم يف ســورية خــال األزمــة، ممــا ينــذر مبشــاكل 
اجتماعيــة وتنمويــة كــربى نظــراً ملــا يرتبــط ابلواقــع التعليمــي املــرتدي مــن 
اجملتمعــي  البنــاء  علــى  ذلــك  وآاثر  التعليــم  وضعــف  األميــة،  ظواهــر 
األزمــة.  انتهــاء  بعــد  ســورية  تنتظــر  الــي  التنميــة  عمليــة  وعلــى  ككل 
فعــدد الطــاب الســورين يف املراحــل الثاثــة )5( مليــون طالــب مــن 
الذكــور واإلانث، ونســبة الطــاب املتضرريــن كليــاً مــن توقــف الدراســة 
هــي )أكثــر مــن 50 %(، ونســبة الطــاب املتضرريــن جزئيــاً مــن توقــف 

الدراســة هــي )43 %(.
فيما يقدر عدد املدارس الســورية بـ 22000 مدرســة تضرر منها أكثر 

مــن 60%، ممــا نشــط املعاهــد اخلاصــة الــي ترهــق كاهــل األســر. 

 اجلامعات السورية
املظاهــرات  ختــرج  أن  الطبيعــي  مــن  الســورية كان  الثــورة  انــدالع  بعــد 
الســلمية مــن اجلامعــات العامــة واخلاصــة وظهــرت نتائــج التاريــخ األمــي 
الطويــل يف التعامــل مــع طلبــة اجلامعــات وأســاتذهتا بوضــوح صــارخ يف 
وحلــب،  دمشــق  جامعــي  والســيما يف  الطــاب  حــراك  مــع  التعامــل 
تتبــع  الكليــات واألقســام إىل مراكــز  العــدد األكــرب مــن  حيــث حتــول 
التقاريــر األمنيــة، وأصبــح »االحتــاد  الطلبــة واألســاتذة وكتابــة  لنشــاط 
الوطي لطلبة ســورية« هو املركز األساســي لتجمع الشــبيحة وتســليحهم 
وحــى  الطــاب  وتعذيــب  التظاهــرات،  لقمــع  وإعدادهــم  ومتويلهــم، 

قتلهــم، إن اقتضــى األمــر. 

 اإلعام والصحافة
الدولــة الشــمولّية تتحّكــم يف كّل مفاصــل ومرافــق احليــاة العامــة، فكانــت 
خدمــة اإلنرتنــت واحــدة مــن اخلدمــات الــي ســرعان مــا قطعتهــا احلكومــة 
الســورية عــن املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرهتا، فــكان ال بــّد مــن 
إجيــاد بدائــل. ولعــّل أشــهرها خدمــة االتصــال الفضائــّي الــي تعتمــد علــى 

وأخــرى  )إشــارة صاعــدة،  تعمــل ابجتاهــن  والــي  الصناعيّــة،  األقمــار 
هابطــة(، لــذا فــا حاجــة للخــط اهلاتفــّي. وقــد انتشــرت هــذه األجهــزة 
بــن  للتواصــل  األبــرز  الوســيلة  وأصبحــت  احملــررة،  املناطــق  يف  بكثــرة 
الناشــطن فيمــا بينهــم، وبــن الناشــطن والعــامل إليصــال املــواد االعاميــة 
عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي املتعــددة وصفحــات ومواقــع االنرتنــت 
الــي أصبحــت تعــد ابملئــات. ومــن هنــا أتــت فكــرة مواجهــة إعــام النظــام 
آبخــر معــارض، لكنــه يفتقــر يف كثــر مــن األحيــان للحرفيــة أو اســتخدام 
اللغــة االعاميــة الــي تؤثــر يف شــرائح املتلقــن، خصوصــاً إذا مــا اعتــربان 

أنــه موجــٌه للخــارج.

 مشكلة انعدام األمن
تقــض  املدافــع  أحامهــم.  تقتــل  الطائــرات  بيوهتــم.  هتــدم  الصواريــخ 
مضاجعهــم.. والدمــار حييــط هبــم.. يهربــون مــن رائحــة املــوت املنتشــرة 
خــارج منازهلــم ليجــدوا صورهــا علــى التلفــاز أو يف الفضــاء االلكــرتوين 
تاحقهــم يف يقظتهــم وأحامهــم. عبثًــا يبحثــون عــن أمــن مفقــود. وعــن 
فســحة لتأمــل واكتشــاف مفــردات احليــاة مــن حوهلــم. فقــد أصحــاب 
األجســام الصغــرة نعمــة األمــن، ونعمــة النــوم هبــدوء، ونعمــة اللعــب 

بطمأنينــة.
يــرى علمــاء النفــس أن اآلاثر احلقيقيــة ميكــن تلخيصهــا آباثٍر آنيــة أي 
أثنــاء تعرضهــم لــألذى، كالصدمــة النامجــة عــن مشــاهدة حــاالت املــوت 
والتشــوه لألقــارب، وترتجــم يف قلــة الشــهية واالبتعــاد عــن النــاس وامليــل 
للتشــاؤم واليــأس وســرعة ضــرابت القلــب والبــكاء واالكتئــاب والصــراخ 
أثنــاء النــوم وهــذه الصدمــات تصبــح خوفًــا مزمنــاً )فوبيــا( مــن األحــداث 
واألشــخاص املرافقــة للحــرب، كصــوت الطائــرات ورؤيــة اجلنــود، هــذه 
اآلاثر الــي قــد تشــتمل جيــًا كامــًا حيملــون داخلهــم هــذه اآلالم ولــو 
بشــكل متفــاوت. فقلــة قليلــة مــن أطفالنــا قــد ختــرج أكثــر قــوة وقــدرة 
علــى التحمــل وأكثــر وعيــاً ومترســاً مــع الواقــع الصعــب وتتأقلــم مــع آالمه.
أمــا األطفــال األكــرب ســناً فقــد يندفعــون حلمــل الســاح فهــذه الصــور 
املؤملــة الــي خزهنــا أطفالنــا يف طفولتهــم لــن متــوت بســهولة مــن عقلهــم 
الباطــي ألن األطفــال ال يــرون مــربراً لســطوة نظــام ســرقت منهــم نعمــة 
األمــن وجعلتهــم هنبــة لانطــواء والعدوانيــة ولــو وجــدوا هــذا املــربر فهــو ال 
يقــدم هلــم حلــواًل منطقيــة هلمومهــم ومشــكاهتم، وبواقــع أكثــر مــرارة هــم 
أصحــاب االحتياجــات اخلاصــة واملعاقــن بســبب تلــك احلــرب العشــواء.

 العاج يف مرحلة مابعد سقوط النظام واالستقرار
عانــت منظمــات اجملتمــع املــدين يف ســورية خــال مخســن عاًمــا مــن 
وســطوة  واملراقبــة  والتهميــش  التضييــق  مــن  األســدية  العائلــة  حكــم 
املوافقــات األمنيــة ممــا ضيــق عليهــا وصعــب عملهــا، إن مســح هلــا ابلوجــود 
أصــًا. لكــن الــدور األهــم يــربز هلــذه املنظمــات بعــد ســقوط النظــام 
عندهــا جيــب أن تتضافــر جهــود الدولــة مــع جهــود مؤسســات اجملتمــع 
املــدين لتقــدمي برامــج متكاملــة وأتمــن وســائل الحتــواء األزمــة مــع البيــت 
واملدرســة فنحــن أمــام مشــاكل جمتمعيــة شــاملة ال نســتطيع جتاهلهــا أو 
إمهاهلــا، ألن الطفــل هــو لبنــة بنــاء اجملتمــع وجتاهــل آالمــه يعــي خلــًا يف 

بنيــة اجملتمــع احلضــاري. 
ولعــل هــذا هــو التحــدي األبــرز الــذي ينتظــران يف وطــن تكثــر فيــه اهلمــوم 
والتحــدايت لذلــك جيــب تعبئــة الطاقــات الوطنيــة للتغلــب علــى املــوت 
املنتشــر هنــا وهنــاك وآالم اإلعاقــة والتشــرد ومهــوم التعليــم واإلعمــار وهــي 
أمــور ال خيــار لنــا ابلتصــدي هلــا ومحلهــا ألن مســتقبل اجملتمــع يقــرأ مــن 
خــال واقــع أطفالــه واالهتمــام هبمومهــم وحماولــة ردم اهلــوة بــن ماضيهــم 
الــي خطفتهــا  وحاضرهــم ومســتقبلهم والعمــل علــى تعزيــز إنســانيتهم 

احلــرب.

سمير خراط 

رؤية في مستقبل االقتصاد السوري )2 من 2(

كاتب سوري
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عندمــا أعــدد لكــم أهــم منتجعــات العــرب، فهــذا عمــل خــري أاثب 
عليــه، وســبب ذلــك إذا أتخــر أحــد أوالدكــم عــن موعــد حضــوره إىل 
البيت، فاذهبوا مباشرة اىل املنتجع اخلاص بدولتكم، وأسالوا عنه هناك 
حيــث ســتجدون اجلــواب، فــإن مل جتــدوا جــوااًب، فعلــى فقيدكــم العــوض. 
اخــرتت لكــم وصفــاً للمنتجــع اجلديــد الــذي أقامــه بطــل الصمــود وابين 
منتجعات الرفاهية للشــعب الســوري واجملهز بكل الوســائل التكنولوجية 
احلديثــة بديــًا عــن معتقــل تدمــر الــذي مت االتفــاق مــع داعــش اإلرهابيــة 
علــى تدمــره، فــا ميكــن لســيادته أن يرضــى إبنقــاص منتجــع واحــد لكــم 

علــى أرض ســورية. 
كل ســجون نظــام اإلجــرام األســدي تعتــرب مقابــر مجاعيــة ومجيعهــا جمهــز 
أبحــدث أدوات التكنولوجيــا احلديثــة اخلاصــة ابلتعذيــب حــى املــوت، 
بعضهــا ظهــر امســه للعلــن مثــل ســجن صيــداناي ذو احملــارق وســجن املــزة 

ذو املطــارق وســجن تدمــر ذو املشــانق وغرهــا كثــر.
ولكــن ملــاذا مت تدمــر ســجن تدمــر ذو الشــهرة العامليــة؟ ســجن تدمــر 
مصنــف دوليــاً علــى أنــه مــن أســوأ ســجون العــامل وفيــه ارتكبــت جمــازر 
العصــر الشــهرة بقيــادة أحــد جمرمــي العصــر رفعــت األســد الــذي يتجــول 

اليــوم  يف أورواب ابلليموزيــن وطائــرات اهلليكوبــرت، فــأراد اجملــرم وريــث 
فــكان االتفــاق  التاريــخ  اإلجــرام  أن ميحــو هــذا الســجن مــن ذاكــرة 
الشــهر واملعــروف بينــه وبــن داعــش ابهلجــوم علــى تدمــر )كمــا أوضــح 
يف حينــه مديــر متحــف تدمــر( واحتاهلــا لعــدة أشــهر  وتدمــر ســجن 
تدمــر حــى يصبــح أثــراً بعــد عــن، وملــا انتهــت مهمــة داعــش  اســرتجع 
الــروس مــع إعــام النظــام التلفزيــوين تدمــر خاليــة مــن ســجنها مث أحضــر 
مل  ليغنــوا علــى مســرحها وكأن شــيئاً  الكوراليــة  الغنائيــة  فرقهــم  الــروس 

يكــن.
هــذه قصــة ســجن تدمــر، لكــن كيــف يرضــى )بطــل الصمــود( إبنقــاص 
بعــد عــام؟، فأنشــأ بــداًل  عــدد معتقاتــه وهــو الــذي يضاعفهــا عامــاً 
عــن ســجن تدمــر وعلــى مقربــة منــه وعلــى »الســكيت« ســجن آخــر 
منوذجــي امســه ســجن حســياء علــى مبــدأ أســدي يقــول »أغلــق مدرســة 

تفتــح ســجنًا«.
 ســجن حســياء هــذا موجــود علــى بعــد 6 كلــم مــن منطقــة تدمــر ابجتــاه 
قبــل أن حيولــه اجملــرم  الشــامات«، كان نقطــة عســكرية  منطقــة »أبــو 

األســد إىل ســجن وهــو يتســع ألربعــة آالف نزيــل.
الريــف  يف  مدينــة حســياء  مــن  ابلقــرب  الســري  ســجن حســياء  يقــع 
الســورية،  الثــورة  بدايــة  مــع  إبنشــائه  بــدأ  محــص  مدينــة  مــن  اجلنــويب 
ويضــم هــذا الســجن اآلن آالف املعتقلــن ممــن مت زجهــم فيــه أواًل أبول، 
والكثــر منهــم مت جلبهــم مــن ســجن محــص املركــزي، بعــد أن فقــدت 

قــوات النظــام األمــل يف الســيطرة عليــه، إثــر حــاالت التمــرد والعصيــان 
الــي شــهدها الســجن يف الســنوات املاضيــة. ويبعــد هــذا الســجن عــن 
املدينــة  مدخــل  مــن  للغــرب  3 كــم  حبــوايل  أوتوســرتاد محص-دمشــق 

حبســياء. الصناعيــة 
يقــول أحــد أبنــاء محــص إنــه مســع مــن بعــض عناصــر األمــن أبن ســجن 
حســياء هــو بديــل عــن ســجن تدمــر، مضيفــاً أن »هــذا الســجن كان 
يف مراحــل إنشــائه األخــرة عندمــا قامــت الثــورة، وتوجــد كتيبــة دابابت 
علــى ســفح جبــل قريــب منــه«. وأشــار حمدثنــا إىل أن »الكثــر مــن أهــايل 
املنطقــة ال يعرفــون شــيئاً عــن ســجن حســياء، ألنــه مســلح وحمّصــن، 

ويبــدو كثكنــة عســكرية ال جيــرؤ أحــد علــى االقــرتاب منــه.
وأكــد أن »ارتفــاع الســجن حــوايل 6 أمتــار وأحــد طوابقــه كقبــو حتــت 
األرض ويبلــغ طولــه حــوايل 150 مــرتاً وعرضــه 75 مــرتاً حبســب بنيتــه 

اإلنشــائية األوىل«.
رمــي  حقــل  يوجــد  الســجن  مــن  »ابلقــرب  أنــه  محــص  ابــن  وكشــف 
للــدابابت مــن نــوع T 55 وهــو موجــود قبــل إنشــاء الســجن ولكــن مت 

حتصينــه حلمايــة الســجن ومنــع اهلــروب أو التمــرد فيــه«.
هــذا هــو مــا يســمى إبعــادة تعمــر ســورية علــى يــد اجملــرم األســد، فهــذا 
وهتــدمي  واملعتقــات  الســجون  بنــاء  يف  معتمــد  جنــح كمقــاول  النظــام 
املــدن، أمــا البنــاء فهــو اختصــاص أهــل احلريــة وســيبدأ إبذن هللا هبمــة 

الشــعب الســوري بعــد القضــاء علــى مقــاول الفنــاء.

م. هشام نجار

منتجعات نظم االستبداد

كاتب سياسي

الاجئ هو شخص ُأجرب على ترك باده حبثاً عن مكان آمن فاراً 
السوري(  )الفلسطيي  والاجئ  والقتل.  واحلرب  االضطهاد  من 
كان قدره من قدر السورين الذين حتول نصفهم بن الجئ وانزح 
يفّرون من القتل ومن املوت ألهنم أرادوا حياة كاحلياة فقط، لكن 
النظام واجملتمع الدويل ومسألة »حق الشعوب يف تقرير مصرها« 
أصبحت نظرية مسجلة على الورق يف أماكن مجيلة، فلم يعد هذا 
حق الشعوب، بل ابت التهجر واللجوء هو مصر الشعوب وابت 
املصر تقرره شرذمة من العصاابت واملافيات وبعض املايل الذين 

يكّرسون ويفرضون السلطة االستبدادية احلالية يف سورية. 
سحبته  قسم  فلسطيي،  ألف الجئ  ستمئة  السوري  الوطن  ويف 
الفلسطينين  أهله  ضد  معارك  يف  به  لُيزج  النظام  مع  قيادته 
الشعب  مع  وقف  وقسم  مستبد،  أجل  من  ليموت  والسورين، 
الدماء يف معركة مصرية واحدة  السوري وضحى معه فامتزجت 
ونزحوا معاً وجلأوا معاً، لكنه يف هذه املرة يكون يف اللجوء الثاين 

اللجوء  حياة  سوى  احلياة  من  يعرف  مل  وأغلبهم  الثاين،  والنزوح 
فقط. 

ختلت وكالة األونروا ابعتبارها املرجعية الدولية لاجئن الفلسطينين، 
احملررة  واملناطق  املخيمات  يف  يعيشون  الذين  املهجرين  عن كافة 
املادية  ومساعداهتا  تقدمياهتا  من  وحرماهنم  السوري،  الشمال  يف 
األونروا  خدمات  من  احلرمان  هذا  ويطال  والتعليمية،  والصحية 
الصحية والتعليمية أيضاً. عدد من املتواجدين يف خميم درعا وأحياء 
املدينة الذين ابتوا يف سجن كبر امسه خميم درعا، ال يعرف أهله 
سوى السوق والبيت فا أحد يتجرأ إىل الذهاب ملناطق النظام فا 

يزال الكثر من أبناء املخيم يف سجون النظام حى اليوم.
أما عن املدارس والتعليم فالطريق للمدرسة صعب املنال، إال لقلة 
قليلة رمبا بدأت تتحسن ببعض املناطق فمعظم املدارس يف درعا 

دمرت وكذلك ابلشمال السوري، 
واحدة  صيدلية  درعا  مبخيم  أّن  القول  فيكفي  الصحي  واجلانب 

فقط.!!
خميم  خارج  للمشفى  الذهاب  من  يتمكنون  ال  املرضى  وبعض 
أمنًيا، على خلفية  درعا؛ خوفًا من االعتقال ابعتبارهم مطلوبن 

احلرب مما يهدد بتدهور حاالهتم الصحية.

ابت أغلب الشباب حيلمون بلجوء آمن، فاحلياة با عمل ومع 
خوف مستمر من احلاضر واملستقبل مسة عامة لدى الشباب.

 1950 عامي  بن  أنشئ  الذي  سورية،  جنويب  درعا  خميم  يقع 
و1951، ابلقرب من احلدود األردنية، من أجل إيواء الاجئن 
الفلسطينين الوافدين من األجزاء الشمالية والشرقية من فلسطن، 
مث ابت اليوم مدمرًا يف أغلبه، ومل تعد احلياة فيه تشبه شيء، وليس 
الشمال السوري أبحسن حال فهناك املخيمات واخليم الي ترهق 
أو  قماش  قطعة  األربعة سوى  الفصول  يفصله عن  فا  اإلنسان 

شادر باستيكي.
اإلقامة  صعيد  على  معاانة كبرة  فيعاين  لبنان  يف  الاجئ  أما 
القانونية، وتردي أوضاعهم املعيشية بصورة كبرة، فا العودة إىل 
عن  فضًا  العائدين،  أغلب  حال  االعتقال  حيث  ممكنة  سورية 

فضيحة 100 دوالر لكل عائد.!
الي  التطبيع  مشاريع  جاءت  مث  املستمرة،  اللجوء  رحلة  وهكذا 
أذاه  عن  فضًا  املعنوي  األذى  من  مبزيد  الاجئ  هذا  أشعرت 
اجلسدي. لكن التاريخ يقول أبن هذه الشعوب املشردة املظلومة 
الي  من غرها وهي  تفكراً  وأصقل  وأكمل حكمة  إصراراً  أشد 

ستكتب التاريخ القادم، فمن رحم األسى واملعاانة يُولد األمل.

كاتب سوري

الفلسطينيون والسوريون:
رحلة لجوء مستمرة

د_ زكريا مالحفجي
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Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, Okulları Güzelleştirme Projesi kapsamında, kov-
id_19 önlemlerini de dikkate alarak, miniklerle duvar boyama etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklar, okullarının 
duvarına birbirinden güzel resimler çizerek, mutluluk kattı.

Eğitim önemli Toplum Merkezlerindeki EBA destek sınıflarında, evinde bilgisayar ve internet 
erişimi olmayan çocuklara, Koronavirüs sürecinde başlayan online derslerinden geri kalmamaları 
için destek olmaya devam ediyor. 

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, sağlık ve psikososyal destek ekibi ve çocuk gelişim uzman-
larla beraber, geçim kaynağını geliştirme çalışmalarla yürütülen Halı Kursu katılımcılara yönelik 
Koronavirüs bilgilendirmesi gerçekleştirdikten sonra hijyen kitlerini teslim etti.

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde, Sosyal Uyum Programının personellerine yönelik, online olarak “Sosyal 
Uyum Kapsamında Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Eğitimi” gerçekleştirerek, çalışmalarını en verimli sevi-
yeye ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, geçim kaynağını geliştirme çalışmalarıyla, Nitelikli Bilişim 
Personeli Yetiştirme Programından yararlanan katılımcılara yönelik, sosyal beceri geliştirme, iş 
kanunu ve işçi hakları eğitimlerini gerçekleştirdikten sonra, sertifikalarını takdim etti.

نفذ املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) ازمر(- وذلك يف إطار انشطة التماسك االجتماعي، ويف نطاق مشروع جتميل املدارس 
،آخذا يف االعتبار اإلجراءات الاَّزمة يف ظل تفشي فايروس كوروان- نشاطاً متثل يف الرسم على اجلدران بصحبة األطفال؛ مما اضفى البهجة 

والسعادة على وجوه األطفال هبذه الرسومات اجلميلة .

يستمر دعم األطفال - الذين ليس لديهم أجهزة حاسوب ، وال ميلكون إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت يف املنزل- من خال 
التابعة للهال األمحر الرتكي ، وذلك حى ال يتأخر  التعليم االلكرتوين )EBA ( يف املراكز اجملتمعية  فصول دعم شبكة 

الطاب عن دروسهم الي بدأت عن بعد يف ظل تفشي فروس كوروان.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) قيصري( ، جنًبا إىل جنب مع فريق الدعم الصحي والنفسي واالجتماعي، وخرباء تنمية الطفل ، بتسليم طرود 
النظافة - وذلك بعد تقدمي املعلومات والنصائح املتعلقة بفروس كوروان- إىل املشاركن يف دورة السجاد ، والي مت تنفيذها ضمن جهود حتسن سبل العيش.

عقدت يف مراكز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعية دورة تدريبية - عرب اإلنرتنت-  حول) حل النزاعات والوساطة(، وذلك يف  إطار برانمج التماسك االجتماعي 
-  خمصصة ملوظفي برانمج التماسك االجتماعي يف املراكز اجملتمعية-  هبدف نقل  مستوى عملهم إىل مستوى أكثر كفاءة.

املوجه ملوظفي  التدرييب  الربانمج  استفادوا من  الذين  للمشاركن  تقديرية  أنقرة( شهادات  الرتكي يف)  للهال األمحر  التابع  املركز اجملتمعي   قدم 
تكنولوجيا املعلومات املؤهلن تقديرا  جلهودهم يف برانمج تطوير سبل العيش، وذلك بعد  إجراء دورات تدريبية من أجل تنمية املهارات االجتماعية، 

وقانون العمل، وحقوق العمال.

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, ve Sebze Üreticiler Birliği işbirliği ile, 60 yararlanıcının katılım 
sağladığı Sebze Toplama ve Paketleme Kursu, bütün verimliliğiyle sürüyor. 

تستمر دورة قطف اخلضروات وتغليفها - والي شارك فيها 60 مستفيًدا ، بكفاءة عالية. وذلك  ابلتعاون مع املركز اجملتمعي يف قونية التابع للهال األمحر الرتكي، 
واحتاد منتجي اخلضار . 

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, yerel ve farklı milletlerden oluşan genç yararlanıcılarla, Spor 
Yoluyla Sosyal Uyum Futbol Turnuvasını gerçekleştirdi. Futbol topu Turnuva sonunda, Türkiye Fut-
bol Federasyonu il temsilcisinin de katılımıyla, madalya takdimi ve kupa töreni yapıldı.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, Mahalle ve Uyum Atölyelerine de-
vam ediyor. Yerel ve farklı milletlerden yararlanıcılarının, el becerilerinin geliştirilmesinin hede-
flendiği atölyesinde, makrome çalışmaları tamamladı. 

االجتماعي- من خال  والتماسك  التآلف  القدم«، هبدف  بطولة ل«كرة  عنتاب(  )غازي  الرتكي يف  األمحر  اهلال  مركز  نظم 
الرايضة- الي استهدفت فئة الشباب من جنسيات خمتلفة. ويف ختام البطولة ، أقيمت حفلة- برعاية االحتاد الرتكي لكرة القدم ، 

ومشاركة ممثل عن احملافظة - ختللها تقدمي امليداليات، وتوزيع الكؤوس.  

يواصل املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الرتكي يف) إزمر( ورش عمل )اجلوار( عرب أنشطة التكافل االجتماعي؛حيث أكمل أعمال ورشة )التطريز ( 
الي استهدفت قطاعات حملية وأجنبية يف إطار تطوير املهارات اليدوية. 

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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-Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa El Hüseyin ve Mali Sorumبلبل زادة... منبر ال
lusu Abdulbari Osman’dan oluşan heyet Bülbülzade vakfını ziyaret etti.
Ziyarette vakıf başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle; İl Göç İdaresi 
ile görüşmeler ve Bülbülzade Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB) ve Gaziantep Üniversitesi’nin işbirliği ile Azez, Afrin 
ve Cerablus’ta inşa edilen Anadolu Kültür Merkezlerinin Gaziantep’te de 
olması gerektiği konusunda mutabık kalındı ve kültür merkezlerinin ma-
hiyeti hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı (YTB) ve Gaziantep Üniversitesi’nin iş birliği ile Suriye’nin Azez, 
Afrin ve Cerablus kentlerinde inşa edilen Anadolu Kültür Merke-
zlerinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.
Geçtiğimiz ay kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla açılan 
Anadolu Kültür Merkezleri’nin kuruluş amacına uygun olarak 
eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları uzman bir kadro ile 
yürütülüyor.
Bu minvalde A1 A2 A3 düzeyinde dil kursları, hat ve müzik kurs-
ları, meslek edindirme kursları, medya kursları, yazarlık ve okuma 
atölyeleri, aile eğitimleri, psikoloji seminerleri, gazete ve radyo 
çalışmaları toplum her kesimine açık olarak yapılıyor. Ücretsiz 
yapılan kurslarda pandemi kurallarına azami riayet ediliyor.

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı 
işbirliği ile 179 yetim aileye nakit ve gıda yardımı yapılırken, 
okula giden çocuklara da kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı. 
Öncelikle aileleri ile birlikte İyilik Derneği Yardım Koordinasyon 
Merkezine gelen yetim çocuklar burada düzenlenen eğlence-
li içeriklerle doyasıya eğlendiler. Ardından nakit ve kırtasiye 
yardımı alan ailelere daha sonra gıda yardımı da yapıldı. Etkin-
lik sonunda yetim çocuklar bağışçılarına birer teşekkür mektu-
bu da yazdılar.

قــام وفــد مؤلــف مــن رئيــس اجلاليــة الســورية يف )غــازي عنتــاب( مصطفــى احلســن واملســؤول املــايل 
عبــد البــاري عثمــان بــزايرة وقــف )بلبــل زاده(.

وقــد التقــى الوفــد - خــال الــزايرة- برئيــس الوقــف )تورغــاي الدمــر(؛  حيــث مت تبــادل األفــكار 
حــول طبيعــة املراكــز الثقافيــة  وماهيتهــا مــع مديريــة اهلجــرة - وابلتعــاون مــع وقــف)  بلبــل زادة( 
، ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة )YTB( ، إضافــة  اىل  جامعــة غــازي 
عنتــاب – كمــا مت االتفــاق علــى أن تكــون مراكــز األانضــول الثقافيــة املقامــة يف )أعــزاز( و)عفريــن( 

و)جرابلــس( يف )غــازي عنتــاب( أيضــا. 

تتواصــل التدريبــات أبقصــى ســرعة يف مراكــز االانضــول الثقافيــة الــي مت إنشــاؤها يف مــدن 
)أعزاز(  و)عفرين( و)جرابلس( يف سوراي - ابلتعاون مع وقف )بلبل زادة( ،  ورائسة مجعية 
 األتراك يف اخلارج واجملتمعات ذات الصلة )YTB( ،ومبشــاركة )جامعة غازي عنتاب(.

مبشــاركة  افتتاحهــا  مت  الــي   - الثقافيــة  األانضــول  مراكــز  أن   املعــروف  ومــن   
أجــل  مــن  إنشــاؤها   مت  قــد     - املاضــي  الشــهر  املدعويــن  الضيــوف  مــن  فاعلــة 
. والفنــون  والثقافــة  التعليــم  جمــاالت  يف  متخصــص  فريــق  قبــل  مــن  دورات    إجــراء 

إى  إضافــة   ،)A3  A2  A1( للمســتوايت  اللغــة  دورات  ،تقــام  الصــدد  هــذا  ويف 
القــراءة  وورش  اإلعــام،   ،ودورات  املهنيــة  ،والــدورات  واملوســيقى  اخلــط  دورات 
والدراســات  النفــس،  علــم  يف  نــدوات  وكــذاك   العائلــي.  والتعليــم   ، والكتابــة 
. اجملتمــع  شــرائح  جلميــع  مفتوحــة   دورات   وهــي   واالذاعيــة.    الصحفيــة 
الــدورات اجملانيــة - أقصــى درجــات العنايــة واالمتثــال  وقــد روعيــت- خــال  هــذه   

انتشــار وابء كــوروان. املتبعــة يف ظــل  للقواعــد 

مت تقدمي مساعدات نقدية وغذائية لـ 179 أسرة  من أسر األيتام-  وذلك  ابلتعاون 
مع ممثلية )غازي عنتاب( جلمعية اخلر)İyilik( ، ومؤسسة اإلغاثة األوروبية -  كما 
مت – أيضا  - ابلتزامن مع ذلك - توفر القرطاسية واحلقائب لألطفال امللتحقن 
ابملدارس. يف البداية، استمتع األيتام - الذين حضروا إىل مركز تنسيقية  املساعدة 
التابع جلمعية اخلر)İyilik( مع عائاهتم ابلربامج  املسلية الي مت تنظيمها هناك. 
مث  بعد ذلك ، مت تقدمي مساعدات غذائية للعائات الي تلقت مساعدات نقدية 

وقرطاسية. ويف هناية احلدث ،قدم األيتام – أيًضا- خطاب شكر للمتربعن.

 
ً
مراكز األناضول الثقافية يجب أن تكون في غازي عنتاب أيضا

 بدء التدريبات في مراكز األناضول الثقافية

مساعدات غذائية ونقدية وقرطاسية ألسر األيتام

Anadolu Kültür Merkezleri Gaziantep’te de Olmalı 

Anadolu Kültür Merkezleri’nde Eğitimler Başladı

Yetim Ailelere Gıda, Nakit ve Kırtasiye Yardımı
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بلبل زادة... منبر ال

Gaziantep’te 103.2, Kilis ve Suriye’de ise FM 97.4 frekansından Arapça, Kürtçe 
ve Türkçe olarak yayın yapan Fecr Radyo 2020-2021 yılı yeni yayın dönemine 
girdi. Haftanın 7 günü 24 saat yayın yapan Fecr Radyo’da; Kur’an-ı Kerim, dini 
sohbetler, kadın, çocuk, gençlik, aile, fikir, haber, siyaset ve gündemdeki konu-
lar gibi birçok programın yer aldığı dolu dolu bir yayın akışı yer alıyor.

)غازي  )103.2( يف  املوجة  على  والرتكية-  والكردية  العربية  ابللغة  ارساله  يبث  الذي  فجر -  راديو  دخل 
عنتاب( و على  املوجة   )FM 97.4( يف )كلس( وسوراي ، فرتة البث اجلديدة  لعام )2020-2021(.
 ومن املعروف  أن  إذاعة الفجر- الي   تبث 24 ساعة يف اليوم  وعلى  مدار 7 أايم يف األسبوع- غنية 
بربانجمها املتكامل يف  البث؛ مبا  يتضمنه من العديد من الربامج مثل: القرآن الكرمي ، واملوضوعات الدينية 
، و قضااي  النساء ، واألطفال ، والشباب ، واألسرة ، والفكر ، واألخبار ، والسياسة ، واملواضيع اخلاصة 

ابحلياة اليومية.

راديو فجر يدخل  مرحلة  جديدة  من البث

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin kuzeyinde Fırat 
Kalkanı Harekâtı’yla terörden arındırılan Soran kırsalında tarım arazisi ve yeşil alan 
bakımından zengin bir bölgede kurulan fide üretim merkezinin açılışı yapıldı. 

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, uzaktan eğitime destek olmak adına mevcutta ro-
botik kodlama, bilgi-işlem, 3D tasarım uygulamalarının öğretilmesi için kullandığı 
bilgisayar sınıflarını EBA destek noktalarına çevirerek hizmet vermeye başladı.

افتتحت وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )TİKA( ، مركز إنتاج للشتات - مت إنشاؤه يف منطقة غنية تتمتع  ابألراضي 
الزراعية اخلصبة ، واملساحات اخلضراء يف ريف سوراي الشمايل  الذي حترر من اجملموعات اإلرهابية إثر عملية درع الفرات.

بدأت املراكز اجملتمعية التابعة  للهال األمحر الرتكي يف توفر  خدمة  التعليم اإللكرتوين  عن بعد ، الي ُتستخدم حالًيا 
 )EBA ( لتدريس الرتميز اآليل ، واحلوسبة ، وتطبيقات التصميم ثاثي األبعاد ، وذلك  عرب توفر خدمة التعليم  الكرتوين

من أجل دعم التعليم عن بعد.

 المراكز  المجتمعية  للهالل  األحمر التركي  توفر  خدمة  التعليم االلكتروني تيكا تفتح مركزا إلنتاج الشتالت في شمال سوريا
TİKA Suriye’nin Kuzeyinde Fide Üretim Merkezi AçtıKızılay Toplum Merkezlerinden EBA Destek Noktası Hizmeti

Fecr Radyo Yeni Yayın Dönemine Girdi 
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أتخــذ الثقــة معــاٍن تتعــّدد حبســب حمّلهــا ومداهــا وهــي تبــدأ ابلــذات لتتوجــه إىل مــا يتصــل وحييــط هبــا، 
فمــن الثقــة ابلنفــس وقدراهتــا ومــا تنطــوي عليــه مــن أفــكار وقناعــات وأحاســيس إىل الثقــة ابآلخــر 
أفــرادًا ومجاعــات ومــا تتوجــه إليــه نواايهــم وإراداهتــم ومــا حيملونــه مــن قيــم. والثقــة عمــارة متكاملــة 
تتأســس علــى الوعــي واملبــادرة والتجربــة وكذلــك تــزول كــرّد فعــٍل علــى اخليبــة أو رمبــا اخليبــات 

املتكــّررة الــيت ال تكتفــي بزعزعــة الثقــة وإمنــا بنســف أسســها ومقّوماهتــا وتصيريهــا إىل العــدم.
مل يكــن زمــن اخلــوف مــن الطاغيــة قــد وىل حــني بــدأت ثــورة احلريــة والكرامــة وهتفــت احلناجــر 
املرتعشــة برحيــل الدكتاتــور وإســقاط النظــام، وبــدا واضحــاً منــذ البدايــة خيــار منظومــة اإلجــرام 
احلاكمــة يف دمشــق ابللجــوء إىل العنــف والوحشــية لقمــع احلــراك الشــعيّب الواســع وتصفيــة قياداتــه 
الشــابّة احلاملــة، وابلرغــم مــن سياســة االعتقــال والقتــل والتدمــري الــيت انتهجتهــا الســلطة العســكريّة 
واألمنيــة، وابلرغــم مــن تطبيــق شــعارها املعــروف يف إحــراق ســوراي وإابدة شــعبها ألجــل بقــاء األســد 
وزمرتــه املافيويــة إال أّن إصــرار الثــّوار علــى االســتمرار يف مشــروع التغيــري الســلمّي واالنتقــال 
الدميقراطــّي كان يتصاعــد وتــزداد رقعــة االحتجاجــات واملظاهــرات الشــعبّية مــع اشــتداد وتصاعــد 

هنــج التشــبيح والتوحــش الســلطوّي الرمســّي.
كان اخلــوف حقيقــة تســتوطن عقــل الســورّي وتعصــف بروحــه وتزلــزل كيانــه اإلنســاينّ اهلــّش، ولعــّل 
صوتــه اهلــادر يف الســاحات حــني يهتــف للحّريــة إمنــا كان يتمــّرد علــى معرفتــه احملتشــدة بتعاليــم 
الــوالء للطاغيــة ووصــااي الطاعــة املطلقــة واخلنــوع، وميــّزق عقــال املنطــق اجملــّرد مــن اإلنســانية 
واملشــاعر، ففــي تلــك اللحظــة الفارقــة حــني يــزأر الصــوت معلنــاً عــن ميــالد اليقــني، ويف هــذه 
الربهــة اخلارجــة مــن رحــم الغضــب تتمــزق أوصــال اخلــوف وتبــدأ ابلتســاقط خمالــب املســتبّد وأنيابــه 
الــيت حفــرت اترخيــاً مــن الذعــر علــى صــدر الثائــر. لكــن هــذا الســحر الســماوّي ســرعان مــا يتبــّدد، 
وتنجلــي غيــوم الزمــن اخلــرايّف أمــام مشــهد الــدّم واألشــالء الــذي شــكلته زخــات الرصــاص أو قذيفــة 
مدفــع أطلقتهــا جحافــل املــوت األســدّي اآلمثــة، لتعــود أســراب اخلــوف وتبــدأ األســئلة احلائــرة عــن 
ــة لنظــام حيــرتف القتــل وال يعــرف غــري لغــة القــوة والقهــر. يف هــذه  ــة اجلهنمي ــة مواجهــة اآلل كيفّي
األجــواء الــيت ميلؤهــا التحــّدي والعنفــوان ويســكنها االحتقــان والقلــق واخلــوف حلــت العديــد مــن 
العناويــن والشــعارات نبتــة غريبــة علــى أرض البشــارة، وظهــرت وجــوه كثــرية هــي يف معظمهــا منبتــة 
ال ماضــي معروفــاً هلــا، وليــس مــن رصيــد هلــا ســوى زعيقهــا ونواحهــا ومــا تذرفــه مــن دمــوع علــى 
وســائل اإلعــالم الــيت قدمتهــا كمــا لــو أهنــا انطقــة ابســم الثــورة وممثلــة عــن قواهــا، وقــد كان للقلــق 

واخلــوف دورمهــا يف التغاضــي عــن جمهوليتهــا ورمبــا يف توّهــم ثقــٍة معتّلــة هبــا.. وكان مــا كان.  
ميكننــا التأكيــد علــى أّن مــن يف الســاحات مل مينــح ثقتــه لكيــاانت املعارضــة الــيت تشــكلت وفــق 
حماصصــات وتــوازانت ارأتهتــا الــدول الراعيــة أو املاحنــة، شــقيقة كانــت أو صديقــة، لكنــه ســكوت 
املضطــّر، القِلــِق واملذعــور، ذاك الــذي مارســه الســوريون حبــق كل مــن تنطــع لالدعــاء بتمثيلــه، 
فالســوريون حــىت اآلن مل يفّوضــوا أشــخاصاً أو مجاعــات حبمــل قضيتهــم والدفــاع عنهــا ومتثيلهــم يف 

الســاحات واألروقــة الدوليــة.
لقــد تصاعــدت نكبــة الســورّي وتعاظمــت حمنتــه، وابتــت أشــالؤه موّزعــة بــني املهاجــر واملنــايف وبــني 
أنقــاض بلــٍد منهــار تتناهبــه املشــاريع املتضاربــة واألرزاء واحلرائــق، ومتــّزق خريطتــه أســّنة وراايت 
غريبــة حترســها األلغــام والبنــادق، وحتــّول خــوف الســورّي مــن نظــام مســتبّد قاتــل إىل خــوف علــى 
وطــن مســتباح تتالعــب أبقــداره جهــات متعــّددة املصــاحل والغــاايت، وينتظــره مصــرٍي غامــٍض يرهتــن 

للمســتجّدات والظــروف ولــإرادات اخلارجيــة.
لقــد آل األمــر ابلســورّي إىل أن يفقــد الثقــة يف الــدول واجملتمعــات والقــوى السياســية واملنظمــات 
مجيعهــا، بــل وحــىت ابلقانــون واملبــادئ والقيــم اإلنســانية احلاملــة لــه، وبقدرهتــا علــى محايــة اإلنســان 
وحقوقــه وتلبيــة مطالبــه املشــروعة واحملّقــة، لقــد علمتــه الســنوات العشــر مــن ثورتــه أال أحــد يف عــامل 

الضــواري يســتحق أن مينحــه ثقتــه وأن يصــّدق وعــوده وتعهداتــه. 
مل يفقــد الســورّي الثقــة بعظمــة ثورتــه وبقدرتــه علــى االنتصــار يف معركــة احلريــة والكرامــة، لكــّن 
أخطــر مــا يواجــه قضّيتــه للخــالص مــن الطغيــان ومــن إرثــه املظلــم هــو أزمــة الثقــة، إن مل نقــل 
انعدامهــا، يف خنبــه املختلفــة السياســية منهــا أو الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديّــة فقــد أثبتــت 
الوقائــع أّن مــن يتصــّدى، كأمــٍر واقــع مفــروض، لقيــادة مشــروع التغيــري الدميقراطــي وحتقيــق مطالبــه 
وأهدافــه مل يثبــت جدارتــه ومل يــرق إىل مســتوى الطمــوح واألمــل يف القيــام مبســؤولياته الوطنيــة 

واإلنســانية.

ال ثقة مع الخوف والقلق

شاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

أنا في سطور

ولدُت يف العام 1971 وهو العام الذي صارت فيه سوراي من أمالك حافظ األسد لكنين 
جنوت أبعجوبة من أن أكون من منجزات احلركة التصحيحية.

يف الثانية من عمري وقعت يف احلب ألول مرة، أحببت أمي وكنت أشتاق هلا طيلة الوقت. 
يف السادسة من عمري سجلُت أول حالة هروب من املدرسة وجلست يف احلديقة إىل أن 

عاد األطفال إىل بيوهتم.
يف السابعة شب أول حريق يف بيتنا إثر تسرب للمازوت فأنقذتنا أمي بشجاعة رجل وأمخدت 
النريان بساعديها، وكانت اخلسائر حينها حصرية مجيلة جلبها أيب معه من العراق. يف التاسعة 

متًّ طردي من املدرسة ألنين قلُت لألستاذ: ال تضربين.
الثالثة عشر حضرت أول فلم بورنو وتعرفت من  التدخني، ويف  يف احلادية عشر تعلمت 

خالله على جزء مهم من احلياة مل أكن أعرفه، كنت أعتقد أننا نتكاثر ابللمس.
يف اخلامسة عشر أحببت فتاة شركسية ليومني فقط ألهنا سافرت يف اليوم الثالث دون أن 

اعرتف هلا.
يف السادسة عشر وقفت مع اهلي وجرياننا وقفة احتجاجية على الرصيف يف حي صالح 

الدين حبلب وكانت الوقفة االحتجاجية ختص ضحااي )حلبجة(.
يف السابعة عشر تعرفت على تشي غيفارا وتغريت حيايت كليآ، يف التاسعة عشر منت ليلة يف 

السجن، ليلة واحدة فقط أذكر كل تفاصيلها ورأيت عجوزاً يبكي.
يف التاسعة عشر اشرتى أخي من أحد الضباط إجازتني لقيادة السيارات، واحدة كانت يل.

يف العشرين ذهبت للخدمة العسكرية ودعس الضابط على رأسي وكانت أول مرة أمسع فيها 
كلمة )عرصا ذنب(.

يف الرابعة والعشرين اتصل يب ابن اجلريان يطلب مين العودة بسرعة إىل البيت وملّا عدت 
رأيت أيب ميتاً فحملناه على ظهر سيارة بيك آب متجهني إىل قريتنا )املعبطلي(، وجلست 
يف صندوق البيك آب ماركة تويوات أبيض جبانب أيب وحتدثت إليه 75 كيلو مرت وكانت أول 

مرة يسمعين فيها أيب دون أن يقاطعين.
يف اخلامسة والعشرين تزوجت من امرأة مجيلة، ويف السادسة والعشرين غادرت سوراي لألبد.
يف السابعة والعشرين أصبحت أابً للمرة األوىل، ويف التاسعة والعشرين أصبحت أابً للمرة 

الثانية. 
السوق  إجازة  على  األملاين وحصلت  القيادة  امتحان  يف  الثانية  للمرة  رسبت  الثالثني  يف 

بعدها أبشهر.
يف السادسة والثالثني وحني زرت مدرسة طفليت متنيت لو أعود طفال، يف السابعة والثالثني 

ظهرت شامة أسفل عيين وقال يل الطبيب إهنا شامة شوق فاتصلت أبمي. 
يف األربعني كتبت رسالة حب ألمي ومل أرسلها، يف الواحدة واألربعني اتصلت يب طفليت وأان 

خارج املنزل:
-  اباب ... اباب.. صارت ثورة يف سوراي. فتذّكرُت غيفارا 

يف الثانية واألربعني سقط أول شهيد أعرفه بشكل شخصي، يف الثالثة واألربعني جلست مع 
أمي كغريب، وفقدت رخصة القيادة بسبب كثرة املخالفات املرورية. 

يف الرابعة واألربعني انتقلت للعيش وحدي يف منزل يتألف من غرفتني وتعلمت من جديد 
بعض األعمال املنزلية وحتضري األكالت السريعة.

يف السادسة واألربعني اكتشفت سر الوقت إنه ميضي بسرعة نسبية.
ويف السابعة واألربعني، ويف الثامنة واألربعني أشعل الشموع لشهداء اإلنسانية وأجدد رفضي 

للطغاة.
خسرت أشياء كثرية لكنها مل تكن يل، ورحبت أشياء مثينة وتعلمت أن احلياة آلة قد تطحن 
أن هناك عالقات أعمق وأمسى من احلب بكثري هي  إن علقت هبا، واكتشفت  أصابعك 

عالقات أبدية وخالدة، وصار عندي أصدقاء عمر ميلؤون حيايت ابألمل.
ويف  هبا،  فانتشيت  شرفيت  يف  سقطت  السماء،  من  امرأة  سقطت  واألربعني  التاسعة  يف 
اخلمسني سأسافر يف رحلة غامضة كي أجلب لتلك املرأة عشبة اخللود، لن استحم يف االهنار 

كما فعل جلجامش.
ويف هناية الرحلة سأموت يف غابة بعيدة اتركاً لكم مئات اآلالف من الرسائل واحلب.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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ــَرين علــى  نظــرُت إىل الّســاعة بتثاقــل، وبصعوبــة أدركــت تطابــق املؤشِّ
رقمــن متماثلــن، بعــد قليــل مسعــت إحــدى عشــرة طلقــة.. بــدت 
الّســاعة وكأهّنــا ملعــب لكــرة القــدم. فركــت عيــّي.. وألّن قدمــيَّ مل 
تصــا إىل أرض الغرفــة، اضطــررت إىل القفــز مــن فــوق الســرير، 
ممّــا أحــدث أملــاً يف أعضائــي.. وقــت طويــل فصــل بيــي وبــن ابب 
الغرفــة.. عندمــا وصلــت، فوجئــت أبّن املــزالج فــوق مســتوى نظــري 

بكثــر.. وقفــت حائــراً : كيــف ميكنــي اخلــروج؟
مل أجــد ســوى ملقــط الشــعر منقــذاً يل .. تناولتــه وبــدأت أنقــر علــى 
البــاب.. حــن فُتــح، مل أَر ســوى حــذاٍء رايضــّي. رفعــت نظــري إىل 
األعلــى فــإذا اببنــي نــور ذات الســنوات التســع تصــرخ يف وجهــي 

مبامــح بــدت بريئــة:
صــّح النــوم اباب … مالــت حنــوي… وحــن طبعــت قبلــًة علــى 
خّدي أحسسُت أبّن فَمها أكرُب من مساحة خّدي بكثر: -ابي 
اباب … خرجــت وهــي حتمــل حقيبتهــا املدرســّية علــى ظهرهــا… 
أدهشــتي رشــاقُتها رغــم أهنــا حتمــل هــذا الشــيء الكبــر… يبــدو 
مــن اجلميــع… مل أســتطع الوصــول إىل  املنــزل أصبــح خــاوايً  أّن 
الصنبــور كــي أغســل وجهــي… اســتجمعُت قــواي ومحلــت مــرآة 
ابنــي الصغــرة كــي أرى مــن أكــون، ومــا الــذي حــدث يل… بــدا 
وجهــي حبجــم قطعــة نقــود معدنيّــة …  ال تظنّــوا أبنّــه مل خيطــر 
بذهي أني ما زلت انئماً .. وأن ما أراه ال يعدو أن يكون حلماً. 
لذلــك وخــزت خاصــريت بطــرف املــرآة… فأحسســت أبمل فظيــع.

بــدأت أفّكــر: هــل داهــم مدينــي زلــزال … هــل تناولــُت طعامــاً أو 
شــراابً أدى إىل تقّلصــي؟

تذّكــرت أنــي تناولــت العشــاء مــع ابنــي وبقيــت كمــا هــي .. فمــا 
الــذي حــدث يل؟

البارحــة ضّمتــي ســهرة محيميّــة يف اندي حلــب مــع ثاثــة مــن رفــاق 
العمــل … وكــي ال نعاقــَر اخلمــر، شــربنا كثــراً مــن اجلعــة امتثــااًل 
لوصيّــة رفيقنــا الطبيــب بّســام الــذي نصــح لنــا هبــا بوصفهــا مــاّدة تــدّر 
البــول، وتســاعد علــى التخلّــص مــن الرمــل الــذي ال خيلــو جســم 

إنســان منــه.
صحيــح أننــا أكثــران مــن الشــرب، ولكــْن إمعــاانً يف الفائــدة، وليــس 

لســبب آخــر – ال مســح هللا - 
عقــدة  مــن  التخلّــص  علــى  قادريــن  جعلنــا  أصابنــا  الــذي  اخلــدر 
اخلجــل ورهبــة اخلــوف مــن احلديــث الصريــح… ويف غمــرة اهنماكــي 
يف الّنقــاش، لفتــت نظــري ســاقان طويلتــان احنســر الثــوب األســود 

عنهمــا…
اختلســت النظــر خبجــل، وكــي أجتــرّأ علــى التمّعــن يف املرمــر الامــع 

حتــت الغالــة، طلبــت زجاجــًة كبــرة مــن العــرق.
دار حديثُنا على مســألة التخّلف ومشــاكل البطالة وغاء األســعار 

وقمــع الساســة. كمــا تكّلمنــا علــى أخطــاء بعــض أصدقائنــا وســوء 
معاملتهــم، وتبّجــح بعِضهــم رغــم تفاهــة إجنازاتــه الــي يعتــّز هبــا.

مــا  علــى كّل  الــرأس ابإلجيــاب  هــّز  احنصــرت يف  مشــاركي  وألّن 
يُقــال، ظــّن وائــل أنــي مثلــت. لكنّــي -يف الواقــع -كنــت أنــّوس 
عيــيَّ للفتــاة الــي بــدا هنداهــا نصــف عاريَــن. حــن اخّتــذ حديثنــا 
طابــع اجلديّــة والغــرة علــى الوطــن والديــن، عــا صوتنــا، وحملــُت 
الّســاقن تتجهــان حنــوي… تســارعْت نبضــاُت قلــيب حــى ُخيّــَل إيّل 

أنــي أمســع صوهتــا.. 
- Bonsuar، قالــت شــفتان محــراوان تظهــر وراءمهــا ابتســامٌة 

صفــراء.
قّدم هلا يعقوب كرسّيه ابحرتاٍم شديد. جلست وهي تقول:

- Sorry.. مسعُت طرفاً من حديثكم .. امسي الدكتورة محيدة، 
وأان متخّصصــة يف القضــااي اإلســامية، ويل وجهــة نظــر يف األمــر 

الــذي تبحثــون فيــه.
صــادف جلوســها علــى زاويــة الطاولــة، قــريب متامــاً .. وحــن لّفــت 
ســاقاً علــى ســاق، احنســرت غالــُة الثــوب، وبــدا مــا فــوق الركبتــن 
واضحــاً متامــًا… وألنّــي متّليــت الفخذيــن طويــًا وأان أفــرغ كأس 
التطــّرف  ممّــا تقولُــه عــن  أفهــم شــيئاً  العــرق يف جــويف… مل أعــد 

لألحــزاب. األصــويل 
جديــداً  تقــّدم مصطلحــاً  أنّــي مسعتهــا كانــت  أذكــر  وآخــر مجلــة 
َلكــي 

َ
امل احلــزب  ظــّل  يف  )احلرملــك(  دور  متــارس  الــي  لألحــزاب 

الروســي. كنــت منهمــكاً يف إشــباع فضــويل للتلــّذذ ابجلــزء الــذي 
عــن انظــرّي. بقــي خافيــاً 

انفّضت اجللســة وحنن نتتابُع يف تقبيل يد احملدِّثة، بعد أن وافقناها 
علــى كّل مــا قالتــه عــن حتريــر املــرأة والتقّشــف والنظــر بعــن العطــف 
إىل املســتضَعفن. يبــدو أّن عصــام -مثلــي -أصابتــه جلســة الفتــاة 

بلوثــْة، ممـّـا دفعــه إىل اإلصــرار علــى اصطحــايب إىل بيتــه: 
- إنـّـي أقيــم يف املنــزل وحــدي، وأريــد أن أريــك قنــاًة جديــدة ظهــرت 

علــى إحــدى احملطّــات الفضائّية..
قنــاة  علــى  يُعــرض  مــا  نراقــب  وحنــن  ســاعات  ثــاث  خــال 
Venus، مل نتحــدَّْث ســوى بضــع مجــل تُعّقــُب عّمــا نشــاهد: 
- ســبحان اخلالــق .. مــا هــذا اجلمــال … ولكــن … يّتضــح 
-أيضــاً -ممّــا نــرى أن املــرأة يف الغــرب مل تعــد ســوى ســلعة للعــرض 

واإلجيــار…
وحــى ال أحتــّول إىل زبــون، مــا إن أُغلقــت القنــاة، حــى اســتأذنته 

ابلرحيــل.
ها ا ا ا .. رمبا يكون العشاء الثاين هو السبب…

جاهــدت طويــًا للوصــول إىل مسّاعــة اهلاتــف: -عصــام .. كيــف 
أحوالــك؟

- خبر.. سوى أّنك أيقظتي وما زلت أشعر ابحلاجة إىل النوم.
- ولكّني تقّلصت … أال تاحظ تغّراً يف حجمك ؟!.

ضحــك ضحكــًة دّوت يف أذين: -هللا يســاحمك.. هــل هــذا وقــت 
املــزاح.

حن أغلق الّسماعة ُفجعت… العشاء إذاً ال عاقة له ابحلجم.. 
كما أن هزًّة أرضية مل حتدث يف مديني.. هل يُعقل أن أكوَن أّوُل 

من أصيب يف العامل هبذا املرض؟
عــدت إىل مكابــريت، وشــحذت قــواي لتشــغيل جهــاز التلفزيــون.. 
يف القناة الثانية خطبة اجلمعة .. الناس حبجوم طبيعية .. اخلطيب 
يتّحــدث بصــوت جهــَوري محاســي يُنــيب عــن قــّوة بدنيــة واضحــة 
عــن  أمثلتــه  إىل  أســتمع  وأان  هتــّز كيــاين  بقشــعريرة  شــعرت   …

األخــاق اإلســامية الرفيعــة الــي ســّنها األولــون… ولكــن .. اي 
للغرابــة … ))أيّهــا األخــوة.. اي معشــر املســلمن الصاحلــن .. إن 
يف عصــران الراهــن جتســيداً واســتمراراً لتلــك األخــاق الســامية الــي 
متنحنــا انتصــاراً بعــد انتصــار..(( وهــو يتفــوه بتلــك الكلمــات… اي 
للغرابــة … بــدأ شــكله يتقلّــص … يصغــر … يصغــر… بــدت 
حليتُــه غابــًة ختفــي خلفهــا وجهــاً يشــبه وجــه األرنــب… العمامــة 
كأهّنــا قبّــة الصخــرة تســبح يف اهلــواء… فركــت عيــّي ونظــرت… مل 
يتغــّر شــيء… املصلّــون حبجومهــم الطبيعيــة وعيوهنــم ترقــب أرنبــاً 

خيطــب.
أدرت املؤّشر إىل القناة األوىل … ها !!! .. ها هو مدير شركتنا 

بطلعته املهيبة يتحّدث إىل برانمج )طائر التلفزيون( …
اهلاتف يرّن: -أهًا يعقوب …
- سامي .. هل تاحظ ما أراه؟

- ماذا؟
- مديــران يصغــر … كّلمــا طــال حديثــه أكثــر يشــتّد حجمــه ِصغَــراً 

…
- صــح .. صــح .. مــاذا نفعــل؟… إذا علــم النــاس قزامــة مديــران 

لــن نقــدر علــى مواجهــة أحــد بعــد ذلــك…
- املخــرج صاحــيب… ســأّتصل بــه… البــد أن يســتخدم تقنيــة 

عاليــة كــي يعيــد إىل املديــر مظهــره الائــق.
آه .. يعقوب ذكي … ها هو صوته يظهر على الشاشة:

- مديــران العظيــم … صاحــب الفضــل يف كّل مــا آلــت إليــه حــال 
الشــركة مــن تطــّور وتقــّدم… )أالحــظ أن مديــران بــدأ ينتفــخ… 

ويعــود تدرجييــاً إىل شــكله الطبيعــي(.
يتابع يعقوب: -إنه مثال األخاق احلميدة والتفاين يف العمل… 
منــذ جــاءان مل نعــد حنمــل مهّــاً .. حيمــل عّنــا مشــاكلنا … )املديــر 
وعّمــا  الكبــرة،  الشــركات  ننافــس  -إنّنــا  يتابــع(:  ويعقــوب  يكــرب 
قريــب نرســل خــرباءان إىل الشــركات األخــرى كــي نعّلمهــا أســاليَبنا 

يف توزيــع أدوار العمــل بشــكل رائــع …
وجــه املديــر يســّد شاشــة التلفــاز… مل تعــد الكامــرا قــادرة علــى 

تصويــر حجمــه الكامــل.
مــن  أمتّكــن  مل  التلفــاز  مــع  حبديثــه  مشــغول  يعقــوب  خــّط  وألّن 

ابمتعــاض: صرخــت  لذلــك  حتذيــره، 
- ولــك يعقــوب.. حــاج … قــد ينفجــر مديــران مــن كثــرة النفــخ، 

وألّن لــديَّ موعــداً هامــاً مل أمتّكــن مــن متابعــة الربانمــج. 
الساعة السادسة وقد أأتخر على احلاضرين، خرجت مسرعاً.

: -أهلــن جــار… رّد الســام أبــو أميــن مــن غــر أن ياحــظ شــيئاً 
علّي.

ســرت كخــروف يُقــاد إىل مســلخ … ويف الطريــق: شــرطي املــرور 
يوقــف ســيارة كبــرة ينــزل منهــا رجــل قــزم يعطــي الشــرطي قطعــة نقــود 
متــأل كّفــه… رجــال أقــزام يتشــامتون. الغريــب أن األطفــال مل يتغــّر 

شــيٌء فيهــم …
وألنّــي مل أقــدر علــى امتطــاء ســّيارة األجــرة .. هرعــت راكضــاً إىل 
شــارع ابرون وأان أفّكــر: -مــا الــذي ســأقوله هلــؤالء الذيــن تكّبــدوا 

ــاً منهــم أبّن لــديَّ شــيئاً مفيــداً أقولــه هلــم. مشــّقة احلضــور ظّن
مــن  اقرتبــت  أنّــي كّلمــا  ذلــك كلّــه … الحظــت  مــن  األغــرب 
املــكان وأان أفّكــر يف فجيعــة اآلخريــن … يــزداد حجمــي.. ومــا 
أن وصلــت إىل مبــى االحّتــاد حــى عــدت إىل حجمــي الطبيعــي…
أيّهــا الّســادة أرجــو أالّ تكيلــوا يل املديــح اجملــاين… إنَّ يل حجمــاً 

أخشــى أن تؤذيــه اجملاملــة … فأُمســي مثــل املديــر.

د.محمد جمال طحان

كاتب وشاعر سوري

تحّوالت فينوس
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ي
م الثقاف

س
الق

أان عاشٌق اي أمِّي...

عبرُي  يفارْقين  مل  الوالدِة،  منُذ  عاشٌق  أان 

الشَّْوِق 

حضُنِك الفوَّاُح

آخُر قّصٍة ملْ تكتمْل

وبقيٌَّة من أغنياٍت شاركْتنا الدَّْرَب

حيُث سنابُل القمِح الشَّهيَُّة

حيُث تناثرْت أحالُمنا والذِّكرايُت

وحيُث هتمُس يل فراشاُت األمْل

أان عاشٌق

أان عاشٌق اي أّمي

***

ورجْعُت يوماً..

ا عند املساِء  رمبَّ

قميصَي املقدوُد يشرُح بعَض ما يْب

خطوايَت انتحَرْت قريباً ِمْن َمقاِمِك، ملْ أُقْل 

شيئاً 

فليس لديِّ عذٌر كي أبرَِّر فعليت

ال شيَء يغفُر يْل ِسوى عينيِك، قلِبِك..

)أْي بـيَُنْ

ال تقطِف الرُّمَّاَن قبَل نضوِجِه(

وضحكِت اي أمِّي، وعنَد حدوِد ضحكِتِك 

النَّديَِّة 

ذاَب َخويف، وارتيايب

)أوَّاُه اي أّمي احلَبيبُة َكْم َحِلْمُت

أبْن ُأَمزَِّق مرًَّة ُأْخَرى ثِيايب(

***

أان عاشق..

وحتفُّ يب أّن اجتهُت ضفائر األشواِق

زيتوُن ضيعتنا، عرائُشها...

وما دوَّنـُْتُه ابألمِس فوق )مساطِب( التَـّنُـّْوِر

فرحُة طفلٍة أهديتها من رغيفَي نصَفُه

فرحي هبا

جبدائٍل ألواهُنا متتدُّ يف أعماقي

)هللاُ، ما أشهى رغيُفَك!(

أخربتين، قلُت: فيه بقيٌَّة من عينيِك

فيه حكايٌة غزلْت معانيها أصابُع أّمي

***

َوُتِشرُي شاخصُة الطَّريِق

َك هناَك كاَن مقاُم أمِّ

مسراَء  بقعًة  ذكرايِتَك  أوِِّل  أطالُل  دونَُه 

يسكُنها احلننْي

وهناَك يرقُد ما تبّقى ِمْن فطورَك

صوِتَك املبحوِح

أواتد  احننْت  يوم  دونَتها  رعشٍة  آخِر 

خيمتها..

وغابت عنَك أسراُر العيوْن

***

وتشرُي شاخصُة الطريِق..، تشرُي

فكّلها  اجلهاِت،  أّي  إىل  يهمُّين  ليس 

مشغولٌة بنداِك

مهما يكْن

فلديَّ ملسُتِك احلبيبُة 

رقصة أخرى تقّربين إىل الياقوت، 

بيتنا،  نوافذ  فأرى  آفاقه  إىل  حتملين 

...وأراِك

***

وتشرُي شاخصُة الطريق
ويهمُس احللُم الذي ما انَم قطُّ

أعطيُتها  طفلٌة  وتقفُز  شارُِعنا،  يضيُء 

امَسِك..، وامسي

فأان كما تدريَن، مل أبرْح حكايَتنا

أان ما زلُت حيُث تركِتين

الصَّدى،  مقليتَّ من  أغانينا مبا يف  أسقي 

والشوق

ُأطلُق يف مداراِت الرتقُِّب جنمي

أان عاشٌق..

أان عاشٌق اي أمي.

عبد القادر حّمود

 يا أّمي
ٌ

أنا عاشق

شاعر وكاتب سوريشاعر وكاتب سوري

فاضل سفان

ريبة
َّ
الز

طَْبٌل جيُِيُد الّشوشرْه

يف الَوْجِه و»املُؤخَّرْه«

حيـَن اْصَطفى أْزالَمُه

»َمْسْخرًة يف مْسخرْه«

جتَمُعهْم زريَبٌة

يف قاَعٍة حُمَضَّره

يف »الّدبِك« والّتصفيِق قْد

أبَدْوا مزااي ُمْبـِهرْه

أْطَرْوا َرهيـَن قـَْلَعٍة

حَمْروَسٍة ُمَسوَّرَْه

َحّفْت ِبِه ِعَصابٌَة

مُتِْلي ِبَقْدٍر حَمَْضرْه

من بَعِدها اي صاِحبـي

هْم آَلٌة ُمَسخََّرْه

* * *

فامسْع ِخطايب لْن َترى

يوماً لِـ »ِقيٍق« مأثُرْه

فزاُدُه ُمستـََلٌب

وساُحُه ُمْسَتأَجرْه

اَبَع الثَـّرى وأْهَلُه

وزَيـَْتُه و»زْعتَـرْه«

والَبحَر يف َعْرِض املَدى

وَشطَُّه وَمْعبَـرْه

وَصْحُبُه يف فـَزٍَع

ما عاَد يدِري َمْصَدرَْه

خاَض الرََّدى يف مُحٍُر

حتفََّزْت ُمْستـَْنِفَرْه

وأْحَجَمْت َكِقطٍَّة

تـَهيَـَّبْت ِمْن َقْسَورَْه

* * *

ُهْم ِجَيٌف اَنِفَقٌة

يف ِدْمَنٍة أو َمْقبَـَرْه

وصاِحُب األْمِر َبدا

يَِفرُّ ِمثَل »احلُمََّرْه«

ويدَِّعي ِسياَدًة

يناهُلا »اِبلطَّْرَطرْه«

هذي َسجااي حاِكٍم

َتْصَفُعُه »اِبلُقْنَدره«

وَرْهطُُه ِظلٌّ َلُه

َتِقيُسُهْم اِبمِلْسَطرْه

ال يـَْعرِفوَن ُخلًَّة

إال ِقَناَع الثّـَْرثـََرْه

ال َعاَش َمْن َخاَن احِلَمـى

َجْهراً وأْخَزى ِمنـْبَـَرْه

=====

1- القيق: الطائش األهبل

2- الدمنة: املزبلة

3- احلُمَّرة: طائر كالعصفور

4- اخلّلة: الصفة
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غالــب ســامل فنــان تشــكيلي ولــد يف مدينــة حلــب عــام 1912. 
تتلمــذ علــى يــد الفنانــني صبحــي الســراج ومنيــب النقشــبندي 
اللذيــن تــركا أثــرا مجيــال يف نفــس غالــب الشــاب ســرعان مــا ظهــر 

الحقــا مــن خــالل تكريســه حياتــه لدراســة الفــن ونشــره. 
أوفــده إبراهيــم هنانــو إىل إيطاليــا حيــث حصــل علــى شــهادة 
عليــا مــن أكادمييــة رومــا للفنــون اجلميلــة عــام 1936 ليكــون 
مــن اوائــل الفنانــني الســوريني احلاملــني شــهادات عليــا يف الفنــون 
مقدمــا مشــروع لوحتــه )قــوس النصــر( احملفــور علــى اللينيــوم، 

والــذي حتتفــظ بــه نقابــة الفنانــني يف حلــب اىل يومنــا هــذا. 
ألــف ســامل كثــريًا مــن الكتــب والدراســات الفنيــة لعــّل مــن أمههــا )موجــز اتريــخ الفــن(، كمــا بــرزت 
مســامهته املميــزة يف كتابــة العديــد مــن املقــاالت الفنيــة فــكان انقــدا فنيــا رفيــع املســتوى، بــل ويعتــرب 
أول مــن اســتخدم لغــة تشــكيلية معاصــرة مســتعماًل مصطلحــات فنيــة حديثــة يف صياغــة مقاالتــه 

ودراســاته الفنيــة لــذا كان ابإلمــكان اعتبــار ســامل أول انقــد فــين حقيقــي يف ســوراي. 
مل يكتــف ســامل بتأليــف الكتــب بــل داوم علــى نشــر مقاالتــه النقديــة الفنيــة املميــزة يف عــدة جمــالت 
عربيــة أمههــا )الرســالة( و)الكاتــب( املصريتــني. تســلم إدارة العديــد مــن املــدارس يف مدينــة حلــب 
ليعــني موجهــا اختصاصيــا ملــادة الرتبيــة الفنيــة. عمــل مدرســا يف كليــة اهلندســة عنــد إنشــائها يف جامعــة 
حلــب، كمــا أنــه كان خبــريًا يف اخلطــوط والبصمــات معتمــدا لــدى احملاكــم الســورية. ابتكــر )مســطرة 

اخلــط الكــويف( الــيت حصلــت علــى بــراءة اخــرتاع مــن وزارة االقتصــاد يف العــام 1958.
كان الفنــان مقــال يف إنتــاج اللوحــات بســبب انشــغاله بكتابــة املقــاالت والدراســات النقديــة الفنيــة، 
ووجوده يف مناصب رمسية عدة. متيزت أعماله الفنية أبسلوب الواقعية األكادميية والتقريرية. يظهر 
يف لوحاتــه أتثــري األلــوان احلــارة للبيئــة الســورية، أمــا ضــرابت ريشــته فهــي مركــزة وســريعة وعفويــة، 
ــّوع موضوعــات  ــان. تتن ــة الفن ــة ابللــون واإلحســاس اللذيــن جيســدان خصوصي ــه غني كمــا أن أعمال
ســامل بــني املناظــر الطبيعيــة واآلاثر والشــخصّيات واملشــاهد اليوميــة االجتماعيــة الســورية، مــن أشــهر 
لوحاتــه )إبراهيــم هنانــو( و)الشــهيد(، عــده الكثــريون مــن أوائــل مــن أحدثــوا ثــورة يف االنطباعيــة 
الســورية. اعتــزل غالــب ســامل يف ســين حياتــه األخــرية يف منزلــه متفرغــا للدراســة والتأليــف اىل أن 

وافتــه املنيــة عــام 1985.

ي
م الثقاف

س
الق جــديت البيضــاُء كالثلــج أعــّدت ِعــدَة موهِتــا ابطمئنــان ورضــا يقلقــاين. كانــت تثــق بقلبهــا وحبّصتهــا مــن ســنوات 

عمــر مهمــا طــال ســينتهي. مل ترتعــش رعبــاً ومل ختــف مــن جماهــل رحلــة ذهــاب؛ تلــك الــي مل يعــد منهــا أحــٌد 
ليخــربان عنهــا. 

ذات مســاء كنــا نتابــع معــاً فيلمــاً شــيقاً؛ لشــخص وصــل حافــة املــوت يصــف هالــة الضــوء الــي شــاهدها، والنفــق 
الطويــل الــذي كان عليــه أن يعــربه.  مل تقنعهــا الفكــرة، قالــت يل مقاطعــة البطــل يف نفقــه: »الــروُح مــن ِعلــم 

ريب، مــا هــذا )العــاك(؟« 
 أذكر أهنا قالت عاك. مل أكن أان الي كتبت قصة الفيلم، ولكي كنت من دفعها إىل مشاهدته.

ال أعــرف إن كانــت جــديت مــا عــادت حتــب احليــاة، أم أهنــا كانــت امــرأة قِنعــت بنصيبهــا منهــا واكتفــت، أم أهنــا 
تتأفــف مــن طــول بقائهــا وترغــب يف تــرك مكاهنــا لنــا.! 

أراهــا متحمســة للرحيــل كمــا لــو كانــت ذاهبــًة يف نزهــة ربيعيــة، أو كأهنــا علــى موعــد مــع صديــق مقــّرب. روحهــا 
الشــابة املثقلــة جبســد هــرم حتفــظ هلــا تلــك االبتســامة، حــن تنتهــز بقليــل مــن املكــر فرصــة التفافنــا حوهلــا لتخــوض 

يف موضوعهــا املفضــل؛ التكهــن مبوعــد موهتــا الوشــيك. 
حتاول حتديد يوم تقرييب، فتقول وهي تسوي جلستها وتشد طرحتها حول رأسها وتبدأ بقائمة رغباهتا:

 »ليتــه يكــون قبــل أن يلتهــب آب، ال أطيــق احلــر..!« وتســتطرد: »احلــد األقصــى مــع  مطلــع رمضــان، شــهر 
خــر وبركــة..!« مث ال تلبــث أن تكــون أكثِــر دقــة: »ال أبس مــن عطلــة أعيــاد رأس الســنة حينهــا يســتطيع عمكــم 
احلضــور مــن أملانيــا دون أن أربكــه..!« لكنهــا يف هنايــة املطــاف تســتقر عنــد اتريــخ مفضــل: » يف صبيحــة العيــد 

حــن تدقــون ابيب ملعايــديت، وتكونــون مجيعــاً حــويل.«
مل يكن حديثها يروق يل، حى وإن أضحكتي.. أجيبها:  

- اي جديت ملاذا تريدين تنغيص فرح العيد علينا وحتوليه إىل مناسبة حزينة.!
تبادلــي الضحكــة ابلضحكــة، ينكشــف طقــم أســناهنا املســتعار، تتحســس لثتهــا الكابيــة الــي تؤملهــا كثــراً، 
تتنهــد بتعــب: »شــهدت الفصــول ُكلهــا، حضــرت مجيــع املناســبات، ودعــت مــن رافقــوا صبــاي وطفولــي، رأيــت 
أوالدي يتزوجــون وخيلفــون، بــل وحضــرت خلفــة أحفــادي... مــن يعــش كل هــذا العمــر، جيــب أن ال حيزنكــم 

موتــه.!
كانت تتحول إىل النزق والتأفف عاماً بعد عام، تضيق ابالستمرار، وتلعن األبدية. 

أفتقدها. 
يف تشــرين األول أطلقــت الســراح لروحهــا، ورغــم كل الســيناريوهات الســاخرة الــي اقرتحتهــا ملوهتــا املرتقــب، إال 
أنــه مل يكــن يــوم عيــد وال هنايــة العــام. غادرتنــا هبــدوء مــن ســئم عمــره املديــد، خملفــة وراءهــا رائحــة حناهنــا وحفيــدة 

تكســرها حلظــات الغيــاب.
أوصــت أن نضــع حتــت رأســها وســادة حمشــوة خبصــات شــعرها، وتوزعــت احلفيــدات أســاورها الذهبيــة، أمــا أان 
فكانــت حصــي منهــا هــي األمثــن، فقــد مسحــت يل بعــد إحلــاح مــي أن أشــاركها قربهــا الــذي اختارتــه بنفســها 

لنفســها؛ واســعاً مرحيــاً تتنــاوب عليــه الشــمس والظــال. 
قالت ضاحكة:

- موافقة سوزان. لكن .. ال تستعجلي .!
بعد أن حددت وقتها املناسب، مل أعد امسع أحداً مثلها يسخر من املوت، بدا يل أنه اسرتد هيبته أخراً.  

تعــودُت أن أزورهــا يف املقــربة، أنقــل هلــا أحــدااثً وقعــت يف غياهبــا، وأحكــي هلــا عــن حــال وأحــوال عائلتهــا 
الكبــرة: »ابــن عمــي اي جــديت طلــق زوجتــه الثانيــة. وابنــي حتــب زميلهــا يف اجلامعــة. وأيب مــازال يعــاين مــن لثتــه. 

رمبــا ســيقرر يف النهايــة وضــع طقــم أســنان مســتعار.«
ودائمــاً كنــت أخربهــا كــم أحبهــا وكــم اشــتقت إليهــا. وكنــت اســأهلا: »هــل ارحتــِت اآلن..!« بــل إين جتــرأت مــرة 

واقرتحــت عليهــا حتســينات علــى املســاحة حــول قربهــا.
 - ما رأيك حبديقة صغرة وبركة سباحة وخط واي فاي سريع؟ 

وأضفت، وأان أختيلها تضحك القرتاحي:  
- أان أيضاً أريد أن أراتح اي جديت.  

اليــوم بيــي وبينهــا أكثــر مــن مخــس ســنوات ومســافة شاســعة وحــدود وبــاد. ممنوعــٌة مــن العــودة إىل بيــي وقــربي، 
وحمرومــٌة مــن زايرايت املعتــادة هلــا ألخربهــا أن )حلــب( حتّولــت إىل ســاحة حــرب، وأن بيتهــا املشــرف علــى القلعــة 
ُقّصــف، ومل تعــد شــرفتها تســتدعي مــي رفــع رأســي للتلويــح خلياهلــا يتحــرك هنــاك، وأن الرصــاص يلعلــُع فيقلــق 
املوتــى يف مقابرهــم، وأن القنابــل تنفجــر وتفــوح يف احلــارات والبيــوت رائحــة الكراهيــة واخلــراب، أمــا املــوت فمــا 

عــاد يفاجــئ أحــداً، صــار حاضــراً قريبــاً يف كل مــكان ويف كل حــن حــى فاضــت املقابــر جبثثهــا. 
- اي جديت البيضاء كالثلج.. مى سأعود إليك؟ ومى أويف نذري جبوارك، وبيننا كل هذا اهلم!

ماحظة: 
إن أي أحداث تشابه الواقع ليست إال حمض صدفة مقصودة.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

محمد غالب سالم

سوزان خواتمي

هل ارتحِت اآلن؟

قاصة وروائية سورية
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ت
مقاال

ال شك أبن الشباب هم األكثر تفاعًا ابألحداث وهم األكثر محاسًة 
ألي جتديد، وتكاد مسة التمرد على القدمي )ماركة( خاصة هبم. واجلديد 
دائًما هو رشوة الشباب وهذا ما تنتبه إليه صناعة االستهاك لتقدم 
هلم منتجاهتا الفكرية والسياسية أبزايء عصرية تغريهم فتحقق مكاسبها 

االقتصادية وتضمن استمراريتها.
هنا التحدي األكرب لدى اجليل الشاب، أن يقف ضد هذه املغرايت 
وبذات الوقت حيقق رغبته وطموحه. وليس أمره سها يف ظل الثقافة 
العاملية الي هيمنت على العامل عرب )امليداي( واهلاتف الذكي، فكيف 
ميكن إيقاف هذا التدفق كتيار الكهرابء الذي أنت حباجة إليه ولكنه 

قاتل إن ملسته دون عازل واٍق؟

جتربة الكبار درع حمصن للشباب
أبن  املؤمنن  من  األانضول  طاب  احتاد  شباب 
هو  التجربة  وأصحاب  الكبار  حبكمة  االستعانة 
درع حمصن ضد سهام الغزو الفكري والثقايف، وهو 
ساح فتاك جلرثومة التخلف والتجمد والتصحر. 
وهو خر معن ملواجهة التحدايت وبناء املستقبل، 
وكان اللقاء مع الربوفسور خر الدين كارامان أول 

خطوة هلم يف هذا الطريق. 
من مخسة  شكل كتاب  على  معه  حوارهم  ظهر 
واملرأة  والوعي  واملدينة  الشباب  عن  فصول، 
خر  الربفوسور  فيها  حدثهم  اإلسامي.  والنظام 
له  الذي  والكاتب  الاهوت  عامل  الدين كارامان 
واحلديث  والفقه  الدين  حول  منشورا  29 كتااب 
والصوفية  اإلسامية  والوحدة  واألسرة  واالجتهاد 

وحتدايت الواقع.
بكتاب  التأليف  يف  مشروعه  الدين  خر  ابتدأ   

أطروحته  صدرت  مث  ومن   1965 عام  الفقه  أصول  حول  مدرسي 
)احلرام  ونشر كتابه  عام 1975  اإلسامية يف  الشريعة  االجتهاد يف 
واحلال يف حياتنا اليومية( عام 1979، وقدم ثاثية اخلطوط العريضة 
وخرج كتابه  1984و1985و1986  أعوام  يف  االسامية  للشريعة 
اإلنسان(  )حقوق  اتبعه كتاب  مث   1995 عام  األسلمة(  )معوقات 
يف عام 1996، وآخر كتاب صدر له كان يف عام 2005 عن )ما 

هو حوار األداين(، والزال يكتب املقاالت يف الصحف والدورايت.

من هو الشاب وما هو دوره وكيف حيققه؟
ابلتغير، فكل من ميلك  الشباب  قرامان  الدين  الربوفسور خر  يربط 
أفًقا لتغير الكون هو شاب، ولذلك حسب رأيه »فإن كل من يريدون 
تغير أنفسهم والعامل هم من الشباب«. وينطلق من سرد جتربة له يف 
عام 1940، حن تنبأ له مدرسه أبن يكون متسوال حن علم برغبته 
لتعلم اللغة العربية لفهم القرآن، يف حن هذا اهلدف -أي تعلم العربية-

كان يف تلك الفرتة مهًما لآلابء لتحقيق ثاث غاايت مهمة وهي: 
قراءة الفاحتة، والقيام مبراسم الدفن وفق الشريعة اإلسامية، ولضمان 

استمرارية أئمة املنابر.
 مث يشر إىل كيف كانت الصعوبة يف احلصول على معلم دون رعاية 
أو دعم. مث ينتقل لسرد كيف كانت حركة الشباب يف مخسينات القرن 
واسامي،  وقومي  يساري  بن  منقسم  الشباب  حيث كان  املاضي، 
يصنفهم  الدين كارامان  خر  لكن  فرقة،  من  أكثر  والقوميون كانوا 
فرقتن، فرقة عنصرية ملحدة، وفرقة معتدلة الي ضمت معظم قادة تلك 
الفرتة. مث يشر إىل أمهية الصحافة وكيف كان لكل فئة جملة تصدر 
مبختلف  للشباب  مصدر  أهم  القراءة كانت  أن  إىل  مشرًا  ابمسها. 

تيارته.

العلم  التعلم املزدوج،  اتبعه، من خال  مث يتحدث عن الطريق الذي 
يف املدرسة والشريعة يف الُكّتاب، وأنه كان ميلك من الوعي مكّنه من 
التخلص من أتجر عقله التباع أي تيار، فقد كانت القراءة هي األهم 
له، مث إقامة عاقة مع الذين تتوافق معهم وهي اخلطوة الثانية املهمة. 

مث يشر ال بد للشباب بداية أن يكون هلم قضية واقعية، بغض النظر 
عن نوعها ومضموهنا، واملهم هنا كيف يتم تناول هذه القضية، فلكل 
ايديولوجية هدفها وأسلوب بلوغ هدفها.  لذلك على الشاب اختيار 

املناسب واألفضل. 
الدين  خر  يقول  اإلنسان؟  أم  احلضارة  من؟  يصنع  من  سؤال  وعن 
كرامان أبنه مثل سؤال من أتى مبن؟ البيضة أم الدجاجة؟ ويوصي هنا 

ضرورة عمل كافة املؤسسات الي مت إنشاؤها لتحقيق اهلدف معا حبيث 
يكون اإلنسان هو احملور. وكلمة إنسان تشمل اجلنسن الذكر واألنثى، 

ويرى اإلسام غاية وليس وسيلة.

كيف حتقق الوحدة يف ظل االختاف؟      
 جييب خر الدين كارامان يف الفصل الثاين من الكتاب على اسئلة حول 
اإلنسان وواجباته، وعن  يتعلق هبا، وما هي حقوق  املدينة وما  مفهوم 
الفطرة، واالختاف واإلقصاء والتهميش، وأن املشكلة الكربى يف تركيا 
اليوم بن تيارين، تيار نقي يدعم ثقافته وهي اسامية األصل وبن تيار 
يرى اخلاص يف التغريب. ويبن كيف احناز الشعب دينًيا وثقافيا على 
الرغم من القوة والضغط لبرته عن ثقافته ودينه. وكيف استطاع أن حيافظ 

على ذلك ويعيش واقعًيا وفق الطريقة الغربية. 
التوافق  لتحقيق  للشباب  األمثل  السبيل  أبن  الدين كارامان  خر  يرى 
للعمل االجيايب  التشجيع  والواقع، هو  املاضي  التنافر، بن  يف ظل هذا 
وحتبيب اإلسام والشرع هلم، وأعطى مثاال لشاب كان يف حالة سكر 
دائم، كيف كان يطلب من أستاذ خر الدين الدعاء له، فكان األستاذ 
السكر أبنه سيتجاوز هذه  الشاب  له ويقول لذلك  الدين يدعوا  خر 
النتيجة أبن ذلك الشاب هجر اخلمر  املرحلة، وأحياان يداعبه، وكانت 

والتحق هبم. 
ويطالب بتوسيع املصادر الي يعتمد عليها الفكر اإلسامي دون االفراط 
هبا، ال أبس من النهل من علوم الفلسفة والكام والفقه، والتصوف، دون 
ازالة أي قسم، ألن ذلك سيحدث خلا. واإلنسان حباجة  او  طمس 
الفنون  الدينية وجتاهل  العلوم  للدين وللثقافة، فا ميكن االقتصار على 
واآلداب، مثلما الدين إهلي ونتيجة فإن الثقافة هي تطبيق على احلياة وإن 

كان الدين لوان ما، فالثقافة متعددة األلوان وضرورية. 

وعي األمة
 الفصل الثالث من الكتاب ركز على موضوع وعي األمة  حيث يرى 
العامل  مفهوم  حول  األانضول  لشباب  حديثه  خال  من  الدين  خر 
اإلسامي والنظام العاملي واألمة اإلسامية ومشروعها أبنه مل يعد اليوم 
ما يسمى عاملا اساميا، انتهى ذلك مع تفكك الدولة العثمانية، هناك 
اليوم شعوب إسامية، ويورد األب السوري املفجوع بطفله شاهدا على 
ذلك حن مسعه على شاشة التلفاز الذي  يسأل أين العامل اإلسامي 
واألمة العربية وصمتها على جمازر نظام بشار األسد، وأن النظام الدويل 
هو نظام تقاسم نفوذ بن الدول املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية، وأن 
العامل اإلسامي هو حلم مستمر ولكنه ليس متواجد على الواقع، ولكن 

على الشباب التسلح ابلوعي لتحقيق ذلك . 
ويرى لتحقيق ذلك احللم – واحلديث لشباب أتراك -ضرورة 
اكتساب مهارة اللغتن العربية واالجنليزية للتواصل مع العامل 
الدول اإلسامية من  وأن تكون هناك وحدة سياسية بن 
دون تغر الوضع السياسي للدولة القومية القائمة، وتفاعل 
مشرتكة  إسامية  قوة  تشكيل  وحى  أكثر  وتواصل  أكثر 
مشرتك  عسكري  وحلف  والعامل،  أوراب  يف  السام  حلفظ 
نزاع  هناك  يكون  وأال  الطامعن،  ضد  الدول  عن  للدفاع 

بينهم على القيادة والزعامة.
ويرى دوراً كبراً للمجتمع املدين يف حتقيق هذا احللم. فهو 
اجلسر الواصل بينها وبن الشعوب وزعامتها، وعليه استغال 

فرص التقارب لتعزيز التعاون والتواصل والعمل املشرتك.

اجليل النموذجي 
اجليل  عن  املؤلف  حيدثنا  الكتاب  من  األخر  الفصل  يف 
مؤمن ابملستقبل،  فهو  يكون،  أن  النموذجي وكيف ميكن 
النموذجي  وابلشباب الذي سيحقق ذلك. سيكون اجليل 
– وفق تصوره-أها لإلسام، مستنرا ابلوحي ومعتمدا على عقله وفهمه 
للقرآن، وينظر مبعقولية للعصر الذي يعيشه، يقف ضد الظامل مع املظلوم، 
مدركاً لوعي األخوة، عارفاً مبسؤوليته ومتحما هلا، ومنظما للعاقة بن 

اإلميان والعمل واألخاق. 

احلياة اإلسامية يف النظام اإلسامي  
يلخص األستاذ خر الدين كارامان رؤيته للحياة اإلسامية يف ظل نظام 
إسامي لشباب األانضول يف الفصل األخر من الكتاب بتوضيح أبن 
اإلسام يُعطي للمنسوبن إليه واجب العيش فيه ووظيفة نشره وأنسب 
ترتيب لذلك النمط من العيش هو النظام اإلسامي والسؤال أي نظام؟ 
هذا ما يوضحه األستاذ أبنه النظام الذي يعتمد على الكتاب والسنة، 
بتنظيمه هم اجملتهدون  املصادر، ومن سيقوم  ولكنه غر منظم يف هذه 
واملفكرون. وهذا ما يتطلب حتمية وجود جملس استشاري واسع يتمتع 
الدينية والدنيوية. وحيتاج تشكليه  العلوم  أبخاق جيدة ومتخصص يف 
إىل حتالف وأغلبية يف اختاذ القرار، حيث األمراء يطيعون العلماء والشعب 
والقوانن  لألحكام  ومستمرة  دائمة  مراجعة  ويتطلب  األمر.  يطيع 

والقرارات القائمة على السوابق القضائية.
كتاب هام أنصح الشباب السوري خاصة والعريب عامة ابالطاع عليه، 
ومن الطبيعي أال نتوافق مع كل ما يقوله هذا الرجل الواعي املهم، ولكنه 
من املفيد جدا االطاع على جتربته ورؤيته، فهو وأمثاله منصة انطاق 
لبناء جديد.  فهو قيمة مضافة لتجربة إسامية كانت وال زالت تلعب 
دورًا هاًما ومؤثًرا يف شخصيات هي اليوم يف مركز صناعة القرار يف تركيا.

الكتاب : حتدثنا مع الشباب عن اإلسام
املتحدث: خر الدين كارامان
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عنــد  علــى كتفــي  رًّبــُت  معــي،  وامشــي  يــوم  بيــدي كل  أمســك 
انكســاري وامســح دمــع ذايت، أحــاول جاهــدة تغيــر مزاجــي فأرقــص 
أمــام مــرآيت، أمللــم شــعري حبركــة واحــدة للــوراء، ٔاقــف علــى أمخــص 
فأعبــث  البجــع  حبــرة  راقصــات  مقلــدة  يــدّي  ٔارفــع كلتــا  قدمــي، 
أبصابــع يــدي الــي كنــت أداعــب هبــا قطــي الكســولة مثلــي فأكتشــف 

ابلصدفــة ٔان طــول خطوطهــا وعرضهــا ال تشــبه األخــرى.
ٔاعــدُّ  ابمللــل،  شــعوري  عنــد  أصنعــه  مــا كنــت  أمجــل  احلركــة  تلــك 
النمــش عنــد قمــة خــدي وكيــف زاد تناثــره عنــد تعرضــي للشــمس 
عنــد الظهــرة بشــكل مفــرط وأقــول لــه تناثــر كمــا تشــاء فــا تعنيــي 
ٔانــك ال ختفــي ضحــكايت وال  الــي ختفيــك طاملــا  املســاحيق  تلــك 
تتأثــر عنــد انســكاب دمعــة واحــدة وال حتــاول حــى دغدغــة بعوضــة 

حاولــت النيــل مــي ذات ليلــة صيفيــة...!
ال أنكــر ٔانــي مولعــة ابلقهــوة لكنــي أحــب كــوب الشــاي عصــرًا، 

وال أخفــي ولعــي ابلشــرفات الــي تطــل علــى البحــر أو علــى حديقــة 
عــّد  أعشــق  وٕان كنــت  الباعــة  ضجيــج  ميألهــا  ٔان  شــرط  واســعة 
الســيارات احلمــراء الــي متــر يف شــارع واســع طويــل خيلــو مــن مــكان 

لعبــور املــارة.
وأبــدأ يف ممارســة طقــوس غريبــة،  زاويــة صغــرة  يف  أحيــاانً  أجلــس 
أغمــض عيــّي لوهلــة فــأراين أخــرج مــي وكأنــي بــتُّ أصغــر بســنوات 
كثــرة، شــعري طويــل كثيــف يســتلقي علــى كتفــي مــن جهــة، وهامــي 
عــن  وأتاشــى  ســريعة  خبطــى  أمشــي  اآلن،  عليــه  هــي  ممــا  أقصــر 

نظــري، أضيــع يف الزحــام ...!
أفتــح عيــي وألتفــت للجهــة األخــرى، ٔاان أكــرب وأميــل المــرأة انضجــة 
بكعــب عــاٍل تطــرب إليقاعــه أذين وأدنــدن علــى مقــام الرســت معــه 
وأبتعــد وأدور يف كل الــزوااي، مــا أصعــب دوران تنــوريت امللونــة وهــي 

تشــعرين ابلــدوار ...!
اســتلقي ألخفــف مــن دوران املــكان حــويل فأخــرج هــذه املــرة مــي 
بــا وجــه وبــا مامــح، وجهــي يعرتيــه الشــحوب كٔان منديــًا أبيــض 
مــن شــاش رقيــق اُســدل عليــه حيــاول ٔان يبحــث يف األفــق عــن شــيء 
مــا، أحــاول البحــث معــي عنــه وأسرتســل يف البحــث لســاعات ...!

هــا قــد حــّل املســاء ؤاان فيــه امــرأة رماديــة ابلكامــل ال يغريهــا أمحــر 
ٔان  يكفيــي  ملونــة،  فســاتن  تبهجهــا  وال  ابلضحــك  وردّي  شــفاه 
الرمــادي فقــط  يشــعرين ابلــدفء  كســماء  يف ربيــع دافــئ فأكتســي  

ابهلــدوء....!
الليــل هــذا صاخــب جــداً يف اجلانــب اآلخــر للمدينــة أصــوات أبــواق 
الســيارات تعلــن عــن موكــب عــروس جديــدة تشــبهي رمبــا يف النــوع 
البشــري لكنهــا أجــرأ مــي عندمــا اعرتفــت حببهــا لشــاب يقطــن معهــا 

يف ذات احلــي وتبادلــت معــه مكاتيــب الغــرام...!
املــرٔاة اخلجولــة تســكني، أحــاول اهلــروب منهــا، تركــض خلفــي يف 
أزقــة ضيقــة تراقبنــا عيــون اجلــارات الثــراثرات، أركــض وأركــض، أهــرب 
جنحــت  ٔاين  أظــن  وعندمــا  شــاهقة،  بنايــة  درج  اىل  أدخــل  منهــا، 
أجلــس علــى زاويــة ألراتح فينفتــح ابب عريــض، أدخلــه فٔاجــدين يف 
عــامل ســحري تتــدىل منــه تفاحــة أغــوت حــواء فأخرجــت بقضمــة منهــا 

آدم مــن جنــة اخللــود...!
وقــت الصبــح علــى وشــك الدخــول، أصــوات حننحــة املــؤذن بــدأت، 
وبعــض نوافــذ اجلــران كأزرار بيانــو مرهــق تضــيء وتنطفــئ، أريــد ٔان 
أراتح، أدعــو أرواحــي الســبعة علــى عجــل فتندمــج يف هيئــة واحــدة، 
تتســرب يف مســامايت واحــدة تلــو األخــرى، تعرتيــي قشــعريرة ابردة 

ورذاذ العــرق يعلــو وجهــي املتعــب. 
أريد ٔان أانم فقط ...!

أتلمــس خطــوط يــديًّ مــن جديــد وأتذكــر ٓاخــر شــيء قرأتــه عــن ٔانثــى 
اجلــوزاء املزاجيــة، أضحــك يف ســري، أخفــي أرواحــي الســبعة بداخلــي 

وأانم علــى أمــل هنــاٍر جديــد ...!

الوقــت حاســم وحنــن لســنا  العــامل،  فوضــى بداخلنــا ويف كل أحنــاء 
يف املــدار الصحيــح، اعتــدان األمل لكننــا مل نــرًّ شــيئاً كهــذا مــن قبــل، 
نــراه حقيقــي  مــا  وتقلقنــا كل  ترافقنــا  نــوع خمتلــف  مــن  معينــة  قــوة 

وحــي ، ثقــب أســود حياصــران، هــذه قصــص حقيقيــة وإن كانــت 
الوضــع،  ســخرية  وهــذه  الســيء،  الشــعور  مــن  خــاص  مملــة، ال 
ننطفــئ بســهولة، نفخــة واحــدة وإىل اهلــاك، أهنــوا االتصــال بنــا 
مــن  فنحــن أانس  لإلكتئــاب،  مــن كل اجلهــات وأعطــوان مضــاداً 
صفيــح وأحامنــا مــن ورق، كل يــوم حنمــل جثماننــا ومنشــي جبنازتنــا 
ونــودع احليــاة، نتمــرن علــى املــوت أبحبابنــا مــرات ومــرات، الــزاند 
مفتــوح وصــدوران عاريــة والنبــض توقــف منــذ ســنوات، حياتنــا تفــوق 
الكيميــاء والفيــزايء إهنــا الــروح، الــي عصيــت علــى كل البشــر، كل 
اخرتاعاتكــم وقوانينكــم تفشــل بلحظــة خروجهــا، كل شــيء يتداعــى 
ومل نعد يف مكاننا الصحيح، الكل يعاملنا ابلدونية يسيطرون على 
عقولنــا الــي ابتــت هشــة ومل تعــد تســتوعب حجــم الدمــار، لكننــا 
نــرى احلقيقــة بوضــوح ومســرحية الدنيــا نعيشــها واقعــاً، ونظــام العــدل 
مــن حولنــا يضمحــل واالحتبــاس احلضــاري ســببه تلــوث األخــاق 
،ال الصمت ينقذان وال حنن على البوح قادرين، يقال أن الصمت 
لغــة األقــوايء واألرض مــن حولنــا صامتــة وجبوفهــا آالف الرباكــن، 
كيــف اخلــاص مــن هــذا الســوء ومــا هنايــة الطريــق؟، نبحــث عــن 
أصدقــاء قدامــى وحنســب أهنــم بلســماً للــروح ومــن املؤســف البحــث 
عــن صديــق يف زمــن اخليانــة، ســاماً للقلــوب الــي ال تعــرف إال 
الوفــاء.   أبوابنــا تقفــل فقــط مــن الداخــل وبيوتنــا مســتباحة يدخلهــا 

مــن يشــاء، حنــن حنــارب العــامل وحنــن علــى يقــن أنــه ســيفوز!!، نســأل 
كثــراً وال حنصــل علــى إجــاابت فالفائــز ال جييــب، مــا أفظــع العــامل، 
نعيــش،  أن  نريــد  تعانقوننــا،  أبنكــم  وتظاهــروا  تعذيبنــا  عــن  كفــوا 
لنجمــع كل شــيء ونبــدأ مــن جديــد، فخطوطنــا الدفاعيــة ترهقنــا، 
حنــن راحلــون ونعتــذر عــن هــذا الرحيــل هبــذه الطريقــة الفظــة ولكنهــا 
أقــل مــن  ثلــج! ووقتنــا ابحليــاة  قــارس مــن دون  الــربد  دورة احليــاة، 
البقيــة، ال مــكان للحــظ عنــدان وال داعــي للخــوف لســنا الوحيديــن، 
مرحبــاً ايهــا العــامل الثــاين الــكل ســيموت، كيــف هلــم أن يعرفــوا أن مــن 
مــات مل يشــعر ابألمل؟، لنفهــم املــوت علينــا التمعــن ابلــوالدة، هنــاك 
الــي  لــن حنصــل علــى اإلجــاابت  نــوم عميــق؟  أنــه  أم  حيــاة اثنيــة 
نبحــث عنهــا! وال ميكننــا ختطــي النظــر، ال أحــد جييــب وبــدوران ال 

نســتطيع حتمــل الصمــت.
هــل رأيتــم يومــاً شــعباً حيتضــر؟ حنــن حنتضــر طــوال حياتنــا، هربــت 
الســعادة مــن بــادان بعــد والدتنــا مباشــرة، وال ميكننــا االبتعــاد عــن 
األمل وال مــكان للحــظ عنــدان، أصابتنــا عــدوى فقــد األنفــاس ومــا 
مــاذا حيــدث ولكنــي لســت  أعــرف صراحــة  مــن رئــة جديــدة، ال 
النــداء  وليكــن  للمغــادرة،  ونســتعد  أعيننــا  نغمــض  هــل  بنادمــة؟؟، 
األخــر، أمــا مــن منقــذ؟؟ أيــن أنــت أيهــا القبطــان؟ اســحب القابــس 

ابللحظــة الصحيحــة وانقــذ هــذا البلــد مــن هــذا الــربكان.
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Diktatör Hafız Esad, 1970 tarihinde reform hareketi adını verdiği askeri darbesiyle Suriye’nin zenginlik kay-
naklarının kontrolünü ele geçirmiştir. Hafız Esad’ın baskıcı rejimi düşünürleri, dâhileri ve bilim adamlarını 
dışlayarak ona dalkavuk yapan, alkış tutan bir grubun dışındakilerin hepsini hapse atmıştır. Bir kısmını da 
ya baskı uygulayarak onları marjinalleştirmiş veya göç etmek zorunda bırakmıştır. Suriye, çeşitli alanlardaki 
bilim adamı, deha ve yenilikçi insan kaynaklarını kayıp etmeye devam etmektedir. Bunlardan birisi Suriyeliler 
arasında Paris Üniversitesinden bilgisayar programcılığı alanında doktora yapan Rakkalı iş adamı Muhammed 
El-Tarrad’tır. 
Bir Suriyelinin Fransa’daki başarı öyküsü şöyledir: Suriyeli Muhammed el-Tarrad, Rakka’da koyun güden 
bir köylü iken, Fransa’nın en önemli iş adamlarından birisi haline gelerek Montpellier kenti belediye başkanı 
adaylığına kadar yükselmiştir. 
Fransa’ya 46 yıl önce geldiğinde 20 yaşındaydı ve Fransızca bilmiyordu. Parasız olmasına rağmen bu başarılara 
ulaşıp, Fransa’da yüksek okulunda okudu ve akademik çalışmalarına devam etti. Daha sonra iskele alanında 
önde gelen uluslararası bir şirketin başına geçerek ekonomik alanda dünyanın en zengin insanları listesine 
girdi. Ardından Montpellier’de bir spor kulübünü kurdu. 
El-Tarrad 1948’de Rakka kırsalında göçebe bir aileden doğmuş, annesi vefat ettikten sonra nenesi onun 
bakımını üstlenmişti. Ne ki nenesi oğlunun eğitim almasına karşıydı. Hatta bir defasında şöyle demişti:  “Ço-
banın kitaplara ihtiyacı yoktur.”Aradan uzun zaman geçtikten sonra Tarrad, Fransa’da bilimsel makale yazma-
ya başladı. Muhasebe ve yönetim üzerine birçok kitap yazdığı gibi ekonomi alanında da iki kitap yayınladı.
 Fransızca olarak “Tanrı Teorisi” ve “Bedevi Romanı” adlarında iki romanı yayınladı. 
“Bedevi Romanı” Paris’te “Wahaj Paris” dergisinde hem Arapça hem de Fransızca olarak bölümler halinde 
yayınlandı. Aynı zamanda Bedevinin İntikamı El Tarrat adıyla kendisine onur ödülü verildi. Ayrıca 2006 yılın-
da en iyi şirket yöneticisi ödülüne layık görüldü. Alcatel gibi en büyük Fransız şirketlerinde çalıştı ve ardından 
dizüstü bilgisayar üreten ilk bilgisayar şirketi olan Toll’u kurdu. Diğer taraftan  en önemlisi dünya çapında bir 
grup olan ve dünyanın dört bir yanına dağılmış 48 şubesi bulunan El Trad Şirketler Grubu olmak üzere birçok 
projeyi yönetmiştir. Muhammed El Tarrad’ın Başka  bir yönü de, Fransız iş dünyası tarafından Çimento Kralı 
olarak adlandırılmış olması ve başarılı bir iş adamı olmasıdır. İnşaat aletleri alanında Avrupa’da ve dünyada 
bir ilk olan El Tarrad Grubu’na sıfırdan başlayan ve şu anda sahip olduğu şirketlerinin dünya çapında şubeleri 
bulunan ve farklı milletlerden yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayan tek Suriyeli köylüdür.
Muhammed El Tarrad kendisi hakkında şöyle diyor:
 - Hikâyem gayet basittir. Ben bir köylüyüm. Suriye çölünde doğdum ve uçsuz bucaksız sahralarda hayatımın 
en zor dönemini yaşadım. Annem öldükten sonra ailemi kaybettim ve okula gitmemi istemeyen büyükannem 
beni yetiştirdi. Ancak, çalışmalarımı tamamlama konusundaki ısrarım nenemin arzusundan daha güçlüydü. 
Nihayet lise sınavlarına girdim. Bu sınavlarda şansım yaver gitti. Çünkü Suriye hükümeti her ilde birinci gelen 
öğrencileri yurtdışına göndermeye karar vermişti. Bende birinci gelen öğrencilerdendim. Evet,  Fransa’ya oku-
maya gönderilmiş olmam benim için büyük bir şans olmuştu. Bu fırsat bana genç yaşımda geldi ve hayatımın 
akışını değiştirdi.
- Benim için geçmiş hikayem silinemeyen bir tarihtir ve hala o döneme olan bağlılıklarımı koruyorum. Her 
şeyden önce ben Suriyeliyim ve uzun süredir Suriye ile herhangi bir bağım olmadığı doğru olmasına rağmen! 
Arap kültürü, hayatımın detayında mevcut ve bugün yıllar sonra Batı kültürüyle entegre olmaya başlamıştır. 
Sokakta ya da şirketlerim içindeyken, Suriyeli olup olmadığımı neredeyse kimse yargılayıp sorgulamaz duru-
ma gelmiştir. Yani Avrupalı bir Arap olduğum söylenebilir.
Bugünkü en büyük sorun çifte kültüre sahip olmaktır. Her birine aynı anda sahip olmak, hem Arap hem de 
Avrupalı olmak, iki kültürü de kaybetmeden sürdürmek kolay değildir.
El Tarrad gençliğinde Suriye’yi ziyaret ettiğini söylemektedir, öyle ki; 
- İşlerin nasıl gittiğini görmek ve memleketimin havasını solumak için Suriye’ye geri döndüm. Orada 
yaşadığımı hayal etmeye çalıştım. Annemin mezarını ziyaret ettiğimde mezarını yerinde bulamadım. Bu tali-
hsiz hayatı tekrar bırakıp Suriye’den ayrılma ve Suriye’deki hayatımı bir kenara bırakma hissim daha baskın 
gelmişti. Fransa’ya döndüğümde yaşam koşulları düzeldi ve Fransız vatandaşlığına geçtim. Fransız toplumu 
içinde bağımsız bir şekilde yaşamaya başladım.
Muhammed El Tarrad, büyük bir ciddiyet ve duruşa sahip önemli bir ekonomik figürdür. Sözlerinde saçma 
dedikodu ve uydurma ifadeler yoktur. Kibir ifade eden sözlerden ziyade yararlı sözlerle konuyu özetleyen 
istisnai bir sanatçı ve yazar duyarlılığına ve şeffaflığına sahiptir.  Alçakgönüllülük ve şefkati karakterize eden 
anlamlı ve kültürlü bir muhataptır.
El Tarrad 2015 yılında Amerikan “Forbes” dergisi tarafından derlenen dünyanın en zenginleri listesine girmiş 
ve 1741. sırada yer almıştır. Bazıları bu düzenlemeyi şaka yollu olarak dünyanın en fakirlerinden biri olarak 
yorumlamıştır.
Şu anda Montpellier’de “rugby” için Tarrad stadyumunun adını taşıyan bir stadyum var ve bu stadyum hakkın-
da şöyle denilmektedir:  2011 yılında Montpellier şehrinin ilk rugby liginden bir kulübü vardı ve kulüp küresel 
düzeyde maçlar oynuyordu. Fransa’da Toulouse kulübüne karşı 14. şampiyonluğunun finaline ulaştı. Ama bu 
kulübün mali durumu iflas ettiği için iyi değildi ve benden kulübe yardım etmemi ve kurtarmamı istediler. 
Bende olumlu cevap verdim ve bu kulübü kurtardım. Bu kulübü neden kurtardım? Kurtarmamın rasyonel bir 
nedeni yoktur. Beklenen bir karım da yoktu.  Ancak buna rağmen kulübe iki milyon dört yüz bin euro yardım 
ettim. Fransa’nın en iyi kulüplerinden biri yapmak için bugüne kadar 17 milyon euro harcadım.
El Tarrad yaptığı bu  desteğin nedeni hakkında şunları söylemektedir:
 Bu benim için vefanın Montpellier’e iade edilmesinin bir yoludur. Bu yüzden Suriye’den gelen bu köylünün 
parasını ve zamanını boşa harcadığı asla söylenmez!
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منــذ أن ســيطر الديكتاتــور )حافــظ األســد( علــى مقــدرات ســوراي خــال انقابــه الــذي أمســاه ابحلركــة التصحيحيــة 
عــام 1970، أحــاط نفســه ونظامــه القمعــي مبجموعــة مــن املطبلــن واملصفقــن لــه، مــع اســتبعاد املفكريــن والعباقــرة 
والعلمــاء، وزجهــم إمــا ابلســجون أو ابلضغــط عليهــم وهتميشــهم ودفعهــم إىل اهلجــرة، كــي ختســر ســوراي خمزوهنــا مــن 
العلمــاء والعباقــرة واملبدعــن يف شــى اجملــاالت، مــن الســورين املتميزيــن رجــل األعمــال حممــد الطــراد ابــن الرقــة الــذي 

حيمــل شــهادة الدكتــوراه يف برجمــة الكومبيوتــر مــن جامعــة ابريــس.
قصة جناح سوري يف فرنسا )3(

انتقــل الســوري )حممــد الطــراد( مــن بــدوي يرعــى األغنــام يف الرقــة إىل أهــم رجــال األعمــال الفرنســين ومرشــح لرائســة 
بلديــة )مونبلييــه(، وصــل إىل فرنســا، قبــل 46 ســنة وكان عمــره 20 عامــاً، دون أدىن معرفــة ابللغــة الفرنســية لكنــه 
متكــن منهــا واتبــع دراســته اجلامعيــة رغــم عــدم توفــر النقــود لديــه، ليصبــح بعدهــا علــى رأس شــركة دوليــة رائــدة يف ميــدان 

الســقاالت، ويدخــل قائمــة أثــرايء العــامل مــن ابهبــا الواســع وميتلــك اندي رايضــي يف )مونبليــه(.
ولــد الطــراد عــام 1948، مــن عوائــل البــدو الرحــل بريــف الرقــة، توفيــت والدتــه وتــرىب علــى يــد جدتــه الــي رفضــت 

تدريســه قائلــة: 
- الراعي ال حيتاج إىل كتب.

  بدأ ابلكتابة العلمية، وأصدر عدة كتٍب يف احملاسبة واإلدارة، وكتابن يف علم االقتصاد،
وصدرت له روايتن، ابللغة الفرنسية: نظرية اإلله، ورواية البدوي.

وقــد ُنشــرت روايــة البــدوي علــى حلقــات يف جملــة )وهــج ابريــس( الصــادرة مــن ابريــس ابللغتــن العربيــة والفرنســية، كمــا 
حصــل علــى جائــزة فخريــة حتــت عنــوان )الطــراد أثر البــدوي(، وُمنــح جائــزة أفضــل مديــر شــركة لعــام 2006، وقــد 
عمــل يف أكــرب الشــركات الفرنســية، مثــل شــركة الكاتيــل، مثًّ أســس شــركة )تــول( وهــي أول شــركة كومبيوتــر لصناعــة 
أجهــزة الكومبيوتــر احملمــول، كمــا عمــل يف العديــد مــن املشــاريع، وأمههــا جمموعــة شــركات الطــراد، وهــي جمموعــة عامليــة، 

ولديــه 48 فرعــاً، تتــوزع علــى مجيــع أحنــاء العــامل.
حميــد الطــراد رجــُل األعمــال الناجــح الــذي أطلــق عليــه جمتمــُع رجــال األعمــال الفرنســين لقــَب )ملــك اإلمسنــت( هــو 
ذلــك البــدوي الســوري الــذي انطلــق مــن الّصفــر وأصبــح اليــوم ميتلــك جمموعــَة الطــراد، وهــي األوىل يف أورواب والعــامل 
يف جمــال جتــارة أدوات البنــاء، وشــركاته تتــوزع فروعهــا يف أحنــاء العــامل، ويعمــل لديــه قرابــة ألــف موظــف مــن جنســيات 

خمتلفــة.
- يقول حميد الطراد عن نفسه:

- قصــي بســيطة أان بــدوي ُولــدت يف الصحــراء الســورية، ويف هــذه املنطقــة الكبــرة عشــت فــرتة صعبــة مــن حيــايت، 
حيــث هجــرت العائلــة بعــد أن توفيــت والــديت، وتربيــت عنــد جــديت الــي مل ترغــب أبن أذهــب اىل املدرســة، بيــد أّن 
إصــراري علــى إكمــال دراســي كان أقــوى مــن رغبتهــا، وتوفقــت يف امتحــاانت البكالــوراي، وكنــت حمظوظــاً فيهــا، ألن 
احلكومــة الســورية كانــت قــد قــررت أن تبتعــث الطالــب األول مــن كل حمافظــة، وكنــت ذلــك األوَل، وأُرســلُت اىل 

فرنســا للدراســة، وهــذا مــا اعتــربه حظــاً كبــراً يل، أاتين وأان شــاب، فغــر جمــرى حيــايت.   
- املاضــي، عنــدي، هــو املاضــي الــذي ال ميكــن إلغــاؤه، إنــه موجــود وهــو قصــي، ومــا زلــت احتفــظ ابرتباطــايت فيــه، أان 
ســوري قبــل كل شــيء، صحيــح أنــه ال يوجــد يل ارتباطــات بســورية منــذ وقــت طويــل، لكــن ثقافــي العربيــة حاضــرٌة يف 
معظــم تفاصيــل حيــايت، وبــدأت متتــزج اليــوم بعــد العديــد مــن الســنوات مــع الثقافــة الغربيــة، وعندمــا أكــون يف الشــارع 

أو يف شــركايت ال يــكاد يســتطيع املــرء أن حيكــم أنــي ســوري أو ال، وتســتطيع القــول إنــي عــريب بطابــع أورويب؟!.   
املشــكلة اليــوم هــو هــذا االنتمــاء املــزدوج، أن يصبــح املــرء عربيــاً وأوروبيــاً يف آن واحــد، أن حيتفــظ ابلثقافتــن دون أن 

خيســر أايً منهمــا.  
زار الطراد سوراي يف بداية شبابه، يقول:

- عــدت إىل ســوراي ألي أرى كيــف جتــري األمــور، ولكــي أتنفــس، حاولــت أن أتقبــل مــا عشــته هنــاك، ومــا الحظتــه 
عندمــا زرت قــرب أمــي أين مل أجــد القــرب، هــذه احليــاة املطموســة طمســت مــرة اثنيــة وغــادرت ســوراي، وأشــعر كأنــي 
أريــد أن أضــع حيــايت يف ســورية جانبــاً، وعندمــا عــدت لفرنســا حتســنت ظــروف معيشــي، ومل أكــن قــد طلبــت اجلنســية 

الفرنســية، ولكــي بــدأت أعمــل وأعيــش بصفــة مســتقلة ضمــن اجملتمــع الفرنســي.
حميــد الطــراد شــخصية اقتصاديــة هامــة، فيهــا قــدٌر كبــٌر مــن اجلديــة واالتــزان، وهــو حمــاوٌر فــّذ، خيتصــر إجاابتــه ابملفيــد 
مــن الــكام ال ابلثرثــرة العبثيــة والغــرور املفتعــل، حمــاوٌر لبــٌق ومثقــٌف، يتميــز بتواضــع ورِقــة، تظهــر فيهــا حساســيُة 

وشــفافية الفنــان والكاتــب.
دخــل الطــراد يف عــام 2015 إىل قائمــة أثــرايء العــامل الــي تنجزهــا جملــة »فوربــس« األمريكيــة، وأصبــح حيتــل املرتبــة 

1741، وعلــق البعــض علــى هــذا الرتتيــب مازحــاً بكونــه مــن أفقــر أغنيــاء العــامل.
ويوجد اآلن ملعب يف مدينة )مونبلييه( الذي حيمل اسم ملعب الطراد لرايضة “الركيب”، وعن هذا امللعب يقول:

- يف عــام 2011 كان ملدينــة )مونبيلــه( اندي مــن الــدوري األول للركــيب، وكان النــادي يلعــب علــى املســتوى العاملــي 
وبلــغ هنائــي بطولــة ال14 يف فرنســا ضــد اندي مدينــة تولــوز، لكــن الوضــع املــايل هلــذا النــادي مل يكــن علــى مــا يــرام 
إذ كان مفلســاً، وطلــب مــي مســاعدة النــادي وانقــاذه، ملــاذا أنقــذه؟ الســبب ليــس عقانيــاً، وليســت هنــاك أرابح 
مرتقبــة، ولكــن رغــم ذلــك منحــت مليونــن وأربعمئــة ألــف يــورو للنــادي وأنفقــت حــى اآلن 17 مليــون يــورو، ألجعلــه 

مــن أحســن النــوادي يف فرنســا.
وعن سبب ذلك الدعم يوضح الطراد:

- هــذه طريقــة ألرد اجلميــل )ملونبيلــه(، وحــى ال يقــال يومــاً أهنــا قــد هــدرت ماهلــا ووقتهــا مــع هــذا البــدوي الــذي 
جــاء مــن ســوراي.

Rakkalı Muhammed El-Tarrad Fransa’da Öne Çıkıyor!
محمد الطراد ابن الرقة يتميز في فرنسا
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12 Eylül 2020’de Muhammed Mahluf’un ölümünden sonra Suriyelilerin uyanmasıyla Esad rejiminin 
mali ve siyasi kolları arasındaki denklemi değiştirebilecek bir olay olmasına rağmen olay ile ilgili haber-
ler sessizce geçiştirildi.
Söz konusu olay ile ilgili haberler, babası Muhammed’in kurduğu yolsuzluk ve para imparatorluğunun 
varisi olarak kabul edilen ve yıllar önce ailesinin parasını oradan yönetmek için Rusya’ya giden Rara-
mi’nin Beşar Esad ve eşi Esma tarafından çiğ çiğ yeneceği korkusuyla tecrit edilmesinin ışığında geldi.
Muhammed, Esad ailesine yakın bazı kişilerin dediği gibi, aileyi uzlaştırmaya çalışıyordu. Birçok Suri-
yelinin düşündüğü gibi, Suriye’deki derin devletin başı Beşar Esad’ın dayısı olarak, farklılıkların gölge-
sinde oğlu Rami’nin koruyucusuydu.
Muhammed Mahluf, yolsuzluk imparatorluğunun kurucusu,% 10 kraliyet ailesinin sahibi, Suriye dev-
letinin ortağı “Ebu Rami El Harami” vb. birçok lakapla anılmıştır.  Öyle ki; O’nun adı yolsuzluğu ifade 
etmek için bir darbı mesel olmuştur. Nitekim Suriyeliler büyük bir yolsuzluk anında; “Biliyoruz sen yine 
Suriye’desin ey Mahluf! ” diye slogan atarlardı. 
Hafız Esad iktidara geldikten iki yıl sonra, yani yetmişli yılların başında, Muhammed Mahluf’u Suriye 
Hava Yolları’na görevli olarak atadı.  Ardından kendisini Tütün Kurumu’nun veya “ Er-Raci” olarak 
bilinen kurumun müdürü olarak atadı.
Bilahare bu konumdan çıkarılarak yarı temsil hakkı kendisine verildi. Bundan sonra 1985’te Suriye Em-
lak Bankası’na atandı. Mahluf, simüle yöntemlerle (teknoloji) 
ve finansal zenginliğin artırılması dünyasına girdi.
Şabiha terimi, kararları uygulanmadığı takdirde, Mahluf’un 
adamları aracılığıyla, uygulanmasına hizmet etmek için kul-
landığı kişilere verilen isim olarak ta o zamandan beri bilinme-
ktedir. Amacına ulaşmak için tüm yasal yolları ve yeteneklerini 
kullanırdı. Yetmediği zaman çoğu kez diğer şekillerde işlerini 
hallederdi.
Muhammed’in serveti büyüklüğü hakkında farklı tahminler 
yürütülse de Suriye’nin bütçesine denk hale geldi. Gizemli 
insanlar oldukları için halk onlar hakkında her zaman belirsiz 
bilgilere sahip olmuştur. Hakkında; “ Kitabına uyduruyor!” de-
nilirdi.
Mahluf’un Suriye ekonomisi üzerindeki gücü, petrolden gaza, 
telekomünikasyondan bankalara ve diğerlerine kadar hepsi 
değilse de en büyük ekonomik sektör haline geldi. Mahluf’un 
parası Esad ailesinin hizmetine akıtırken, arkasından gidenler, 
kimin kimi yönettiği - Esad’ın mı Mahluf’u, Mahlufu’nmu Es-
ad’ı - yönettiği konusunda farklı kanılara vardılar. 
  Baba Esad, Mahluf’un otoritesini güçlendirdi ve oğul Esad, 
eşi Esma’nın hırslarına karşı durup, kuzeni Rami ile aynı safta 
hareket etti.  Ancak eşler arası tartışma ve anlaşmazlık tırman-
arak aile reisinin değişmesiyle sonuçlandı. Oğul Esad eşinin 
safına geçti ve Rami’yi ortadan kaldırmaya kalkıştı. Ancak bun-
da başarılı olamadı. Belki de bu başarısızlık babası Muhammed 
Mahluf’un hala hayatta olmasından kaynaklanıyordu.
Ve şimdi ... Rami’nin koruyucusu öldü. Kendisine lakap takıldığı 
gibi  “hırsız oğlu hırsız”  Esad’ın uygun bulduğu anda dişleriyle üzerine atlayacağı tahmin edildiği bir 
ortamda koruyucusuz kalıverdi. Ardından söz konusu imparatorluğun varisi Beşar ve karısı olacaktır. 
Birlikte özellikle mali kriz ve uygulanan yaptırımların gölgesinde büyük bir mirasa sahip olacaklardır. 
Ancak bazıları, olup bitenlerin iktidardaki aileyi aşındırdığını iddia etmektedir. Servet üzerindeki ihtilaf 
ve çekişmelerin, bu gün pek çok Suriyelinin umduğu üzere diktatör yönetiminin yıkılmasına neden ola-
cağını düşünmektedirler.
Muhammed Mahluf’un ölümüyle ilgili çarpıcı olan şey cenazesinin teçhiz edilmemiş olması ve Rami’nin 
Korona virüs bahanesiyle babası için taziye töreni yapamamasıdır. Muhammed Mahluf’un Şam’da bir 
hastanede öldüğü söylenmektedir. Kaldı ki hafızamızı yoklarsak, onun ölümüyle kız kardeşi Hafız Es-
ad’ın Karısı (First Lady)’nin ölümü arasında bir benzerlik olduğunu görürüz. Zira O’nun da cenazesi 
teçhiz edilmemişti ve mezarı da hala bilinmemektedir. Hatta Rusya’da, Suriye’de ya da başka bir yerde 
nerede öldüğünü bile bilinmemektedir.
Yolsuzluğun kurucusu, devasa sıra dışı servetin sahibi öldü! Torunu da parasını çarçur edip, şımarıp du-
ruyor. Aile ise daha önce olduğu gibi yaşıyor! Böylece Suriyeliler, “biz yaşıyorduk” diyenlerin ellerindeki 
servetin kendilerine ait olmadığını bilsinler. Hatta Mahluf ailesi, Esad ailesi ve anlamak isteyen herkes 
bunu böyle bilsin.
Her saniye ve her an sokaklarda, ülke sınırlarında ve diasporada açlık ve ölüm kol gezerken, Suriyelilere 
ait servetlerin hırsızı Muhammed Mahluf da ölmüş! Tek tesellimiz O’nun ölümünün inanan kesimin 
gönlüne su serpmesi olmasıdır. O’nun ölüm haberiyle inanların gönlü şifa bulmuştur. Nitekim O, bi-
zim yaşadığımız bu dünyaya mahkemelerine benzemeyen ahiret mahkemesinde / Mahkeme-i Kübra’da 
yargılanacaktır.

خــرب مــّر بصمــت، دون ضجيــج، رغــم أنــه حــدٌث قــد يغــر املعادلــة بــن ذراعــي نظــام األســد املــايل والسياســي، 
حيث اســتيقظ الســوريون، على موت حممد خملوف يف 12 أيلول/ســبتمرب 2020م.

هــذا احلــدث أييت يف ظــل انفــراد األســد برامــي، والــذي يعتــرب وارث امرباطوريــة الفســاد واملــال الــي أسســها أبيــه 
حممــد، والــذي غــادر إىل روســيا منــذ ســنوات، كــي يديــر مــال العائلــة مــن هنــاك، وســط خــوف مــن أن أتكلهــا 

أنيــاب بشــار وزوجتــه أمســاء.
كان حممــد كمــا تقــول بعــض الشــخصيات املقربــة مــن عائلــة األســد، حيــاول اإلصــاح بــن العائلــة، وكان 
احلامــي إلبنــه رامــي يف ظــل اخلافــات القائمــة، كونــه خــال بشــار األســد، ورئيــس الدولــة العميقــة يف ســورية، 

كمــا يعتــرب الكثــر مــن الســورين.
حممــد خملــوف وســم أبوصــاف كثــرة، منهــا أيب رامــي احلرامــي، ابين امربوطوريــة الفســاد، صاحــب الـــ %10 
إاتوة، شــريك الدولــة الســورية، حــى وصــل ليضــرب بــه املثــل عــن حجــم فســاده وتشــبيحه علــى الســورين 

ابلقــول: أنــت يف ســورية اي خمالــف اي خملــوف.
فبعــد وصــول حافــظ األســد إىل احلكــم بعامــن، أي يف بدايــة الســبعينيات، عــن حممــد خملــوف وهــو املوظــف 
يف شــركة الطــران الســورية، عينــه مديــراً ملؤسســة التبــغ أو مــا تعــرف بـــ “الرجيــي« ومــن هنــا كانــت بدايــة 
خطــوات خملــوف األب يف ســرقة وهنــب الدولــة، حيــث مل تشــهد املؤسســة فســاداً حبجــم فســاد وإفســاد حممــد 

خملــوف فيهــا.
مثًّ جــرت شــبه متثليــة ليقــال مــن منصبــه هــذا، ويعــن بعدهــا يف 
املصــرف العقــاري الســوري عــام 1985م، ويدخــل خملــوف عــامل 

)التكنيــز( وتعزيــز الثــروة املاليــة بطــرق تشــبيحية.
عــرف مصطلــح الشــبيحة منــذ ذلــك احلــن، مــن خــال رجــاالت 
تنفــذ،  مل  إن  قراراتــه  خلدمــة  يســتخدمهم  الذيــن كان  خملــوف، 
هدفــه،  إىل  للوصــول  االمــكاانت،  يســتخدم كل  حيــث كان 
بطــرق قانونيــة أحيــاانً ويف طــرق غرهــا يف كثــر مــن األوقــات.

وختتلــف  ســورية،  ميزانيــة  يعــادل  مــا  إىل  حممــد  ثــروة  وصلــت 
تكــون  مــا  دائمــاً  فالغامضــون  حجمهــا،  حــول  التقديــرات 
املعلومــات عنهــم مبهمــة، بــل حــى الصــور ينــدر وجودهــا ملثــل 

مظبــوط. دراســها  يقــال:  فكمــا  شــخص،  هكــذا 
مشلــت ســطوة خملــوف علــى املــال الســوري، كــربى القطاعــات 
إىل  الغــاز  إىل  النفــط  مــن  نقــل كلهــا،  مل  إن  االقتصاديــة، 
االتصــاالت إىل البنــوك وغرهــا، كمــا ُصبّــت أمــوال خملــوف يف 
خدمــة عائلــة األســد، واختلــف املتابعــون حــول مــن يديــر اآلخــر، 

العكــس؟ أم  يديــر خملــوف  األســد 
األســد األب عــزز ســلطة خملــوف األب، وهكــذا فعــل االبــن مــع 
ابــن خالــه، حيــث وصــل األمــر بــه ليقــف ضــد أطمــاع زوجتــه 
أمساء ويصطف يف صف رامي، لكن )زن النســوان( أييت بنتيجة 
حيــث تصاعــد اخلــاف، وحتــول رئيــس العائلــة، ليكــون بصــف 

الزوجــة، وحيــاول القضــاء علــى رامــي، إال أنــه مل يفلــح يف ذلــك، ورمبــا كان بســبب بقــاء حممــد خملــوف علــى 
قيــد احليــاة.

واآلن.. مــات حامــي رامــي، وبقــي احلرامــي ابــن احلرامــي كمــا يطلــق عليــه، دون حامــي، وســط تنبــؤات أبن 
ينقــض األســد أبنيابــه عليــه، يف أقــرب فرصــة جيدهــا مناســبة، ويكــون الوريــث لتلــك االمرباطوريــة بشــار وزجتــه، 

خاصــة يف ظــل األزمــة املاليــة والعقــوابت املفروضــة، فســتكون هلــم تركــة دمســة.
ومــع ذلــك، يــرى البعــض أبن مــا جيــري مــؤداه آتكٌل للعائلــة احلاكمــة، فكثــراً مــا تكــون اخلافــات املاليــة ســبباً 

يف اهنيــار ســلطة الديكتاتوريــة، وهــذا مــا أيملــه الكثــر مــن الســورين اليــوم.
امللفــت يف مــوت حممــد خملــوف أنــه مــات دون تشــييع وال جنــازة، ومل يســتقبل رامــي العــزاء بوالــده، حبجــة 
فايــروس كــوروان، وقيــل إن حممــد مــات يف إحــدى مشــايف دمشــق، لكــن لــو عــدان ابلذاكــرة للــوراء جنــد تشــاهباً 
بــن موتــه ومــوت أختــه، )الســيدة األوىل( زوجــة حافــظ األســد، حيــث مل يعــرف قربهــا ومل يتــم تشــييعها وحــى 

مل يعلــم مــكان موهتــا يف روســيا أم ســورية، أو يف غرمهــا!
مــات ابين الفســاد، وصاحــب الثــروة الفاحشــة، وحفيــده يتبطــر يف أموالــه، والعائلــة تعيــش كمــا كانــت عيشــتها 
مــن قبــل، ليعلــم البعــض مــن الســورين أصحــاب مقولــة »كنــا عايشــن« أهنــا مل تكــن هلــم، بــل آلل خملــوف 

وآل األســد ومــن لــف لفهــم.
كذلك ميوت حممد خملوف، وهو الســارق ألموال الســورين، واجلوع واملوت يرقص للشــعب يف كل اثنية ويف 
كل حــن، يف أزقــة الشــوارع، وعلــى حــدود الــدول، ويف املهجــر، لكــن مــا يســلي القلــب أن املــوت ملثــل هــؤالء 

يشــفي صــدور قــوم مؤمنــن، وإنــه ذهــب حملكمــة ال تشــابه حماكــم عاملنــا، حيــث هنــاك القصــاص احلقيقــي.

Fatih Habbabe 

Esad Hırsız Babasının Ölümünden Sonra Rami’yi Yok Edecek Mi?
هل يأكل األسد »رامي« بعد موت أبيه الحرامي؟

فاتح حبابه  

إعالمي وكاتب صحفي
Gazeteci ve yazar
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ألقــى الرئيــس الرتكــي ) أردوغــان(- أمــس- كلمــة شــاملة؛ خلــص فيهــا املعايــر الرئيســية للسياســة الرتكيــة، وموقــف 
)تركيــا( الــدويل منهــا، وذلــك خــال افتتــاح الســنة التشــريعية اجلديــدة للجمعيــة الوطنيــة الرتكيــة الكــربى. وقــد ختللــت 

كلمتــه – أحيــااًن- انتقــادات ملســار السياســة العامليــة ومناطــق الصــراع وأحيــاانً اقرتاحــات.
أمــا الرســالة األساســية الــي محلهــا اخلطــاب فــكان مفادهــا أن تركيــة دولــة ال ختشــى الصــراع واملنافســة، لكنهــا دولــة 
تســعى - دائمــا للســام، والتعــاون أيضــا. مشــرا إىل أن )تركيــا( قــد أوبــت أمهيــة كــربى يف سياســتها اخلارجيــة لقضــااي 

شــرق املتوســط، وســوراي، والعــراق، وإقليــم )كارابغ(، واخلليــج العــريب و) اســرائيل(.
وقــد بــن ) أردوغــان(- الــذي أكــد علــى دعــم )تركيــا( ل)أذربيجــان(- أن )تركيــا( يف الســنوات األخــرة تعيــش زمخــا 

مــن األحــداث الــي ترتبــط بقضيتــن :
1- فهي من انحية تشهد حالة من التقدم االقتصادي والدميقراطي داخليا، و حالة من املقاومة خارجيا 

2- ومن حنو آخر تشق طريقا مغايرا ومميزا يف النظام الدويل. 
ومــن هنــا ؛فقــد بــن ) أردوغــان ( أن )تركيــا(- األكثــر خــربة يف جغرافيــة األزمــة العامليــة مــن خــال وجودهــا يف قلــب 
احلــدث - تســعى جاهــدة ل«إقامــة نظــام عاملــي عــادل«.  نعــم، إنــه ملــن الصعــب أن تكــون يف قلــب جغرافيــا األزمــات 

؛ ومــع ذلــك، فــإن )تركيــا( تدفــع ابجتــاه مــلء الفراغــات، وتطويــر القــدرات اجلديــدة يف املنطقــة. 
جيــب أن يكــون معلومــا أن النتائــج الســلبية الــي خلفهــا فــراغ القــوة يف املنطقــة - مــن حولنــا -ال ميكــن ســده عــرب أي 
حمــور مــن احملــاور، فأولئــك الذيــن يطالبــون بعــدم التــورط مــع الــوالايت األمريكيــة، أو )الناتــو( أو االحتــاد األورويب، 
وأيضــا أولئــك الذيــن يدعــون إىل الوقــوف إىل جانــب احملــور الروســي الصيــي اإليــراين ؛أولئــك ال يســتطيعون قــراءة 
معــادالت القــوة يف جغرافيــا منطقتنــا والعــامل اجلديــد. هــؤالء هــم أولئــك الســذج الذيــن يقولــون لقــد أصبحــت )تركيــا( 
وحيــدة، أو لقــد مت عــزل )تركيــا( عــن الغــرب، أو أنَّ الــوالايت املتحــدة قــد اصبحــت عــدوا؛ ومــن هنــا جيــب أن 
تســر )تركيــا( متســاوقة مــع خــط )موســكو( و )إيــران(. ال بــد مــن اســتبدال سياســات التكتــل والتمحــور بسياســة 
القــوى العظمــى الــي جتمــع بــن املنافســة والتعــاون. علينــا أن ننتهــج سياســة التنافــس والتعــاون مــع )روســيا( و)إيــران( 
والــوالايت املتحــدة يف ســوراي وبنفــس املنطــق نفســه مــع )روســيا( و)فرنســا( ومصــر يف ليبيــا. ومــن  هنــا، ال ينبغــي أن 
نواجــه )روســيا( فيمــا يتعلــق يف اقليــم )كارابغ(.  هنــاك حقيقــة لوجــود معركــة )كســر الســاعد( بــن الطرفــن، ولكنهــا 
معركــة خفيــة ومغطــاة؛ وهــذا ميثــل صيغــة اللعبــة اجلديــدة املنافســة والتعــاون. لقــد اســتطاعت )تركيــا( يف الســنوات 
األخــرة أن تطــور برانجمــاُ جديــدا يعتمــد علــى حتويــل الفــرص أمــام التحــدايت الــي تواجههــا، وهــذا حــوَّل التزاماهتــا 
إىل إمــكاانت جديــدة عــرب قيــادات قويــة وقــادرة علــى اختــاذ قــرارات حامســة، ممــا جعلهــا أتخــذ مكاهنــا علــى الطاولــة 
عــرب إثبــات وجودهــا يف امليــدان ,حيــث قامــت ابســتثمار األعبــاء والصعــاب- الــي جلبتهــا جغرافيــا املنطقــة- يف تعزيــز 

ســلطتها الوطنيــة.
ويف هــذا الســياق ينبغــي أن نذكــر أمثلــة مثــل: الصومــال وقطــر وليبيــا. قطعــا مل تكــن )انقــرة( مســؤولة عــن الصراعــات 
أو التوتــرات القائمــة يف ســوراي إىل ليبيــا، ومــن شــرق املتوســط إىل اخلليــج العــريب، وصــوال إىل منطقــة )كارابغ( يف 

)أذربيجــان(.
لكنهــا اضطــرت للتدخــل مــن أجــل محايــة أمنهــا القومــي؛ ف)تركيــا( هــي مــن بــن أكثــر العوامــل املؤثــرة يف حتديــد 

مســتقبل هــذه األزمــات
طاملــا ابلــغ )أردغــان( زعمــاء العــامل هبــذه الرؤبــة الــي تؤكــد أْن ال حــل هلــذه املشــاكل دون )تركيا(،بــل إنَّ )ترامــب( 

و)بوتــن( و)مــركل( و)ماكــرون(- أيضــا- يــرون هــذه احلقيقــة ويعرفوهنــا.
لقــد تعــرض اســتخدام القــوة العســكرية يف )تركيــا( يف اآلونــة االخــرة إىل انتقــادات الذعــة كثــرة، ومــع ذلــك ؛فــأن 
دولــة متلــك أطــول حــدود مــع ســوراي وحتتضــن أكثــر مــن أربعــة مليــون ملتجــئ ســوري، وترعاهــم هــي آخــر دولــة قامــت 

بتدخــل عســكري يف ســوراي.
مــا كان ميكــن ل)انقــرة( أن تســمح حلــزب العمــال الكردســتاين، ووحــدات محايــة الشــعب أن تقيــم دولــة إرهابيــة علــى 
حدودها، ومن هنا، فقد دخلت يف توتر ومشــادة مع كل من )روســيا( و)امريكا( و)إيران(،مث من بعد ذلك قامت 
إبنتــاج سياســة تقــوم علــى املنافســة والتعــاون، يف نفــس الوقــت، وأيضــا مت نفــس األمــر يف ليبيــا؛ عندمــا كانــت حكومــة 

الســراج- املدعومــة مــن األمــم املتحــدة- علــى وشــك االهنيــار تدخلــت )تركيــا( بنــاًء علــى طلبهــا.
مل تذهب )تركيا( فقط لتحمي مصاحلها العســكرية يف ســواحل البحر، ولكنها ســامهت يف إرســاء الســام واالســتقرار 
يف ليبيــا. ومــرة أخــرى بعــد حتــرش اليــوانن وقــربص يف شــرق البحــر املتوســط- منــذ عــام 2003م - تدخلــت بعــد 

املطالــب املتطرفــة منهمــا لعــزل )تركيــا( وإخراجهــا مــن املنطقــة.
ال ميكــن ل)انقــرة( أن تقبــل ذلــك، ومــن أجــل كســر هــذه العزلــة غــر املقبولــة قامــت )تركيــا( حبشــد قواهتــا البحريــة- مــن 
حنــو - وتقــدمي احللــول املناســبة مــن حنــو آخــر، هــذا النهــج اجلديــد هــو االســتجابة العمليــة ملــلء فــراغ القــوة املتشــكل 

يف املنطقــة مــن حولنــا.
لقــد أتكــدت هــذه احلقيقــة يف العديــد مــن مناطــق األزمــات، وأصبــح معلومــا أنــه مل يعــد مطروحــا أبــدا أي حــل علــى 

الطاولــة بــدون )تركيــا(.

cumhurbaşkanı Erdoğan dün TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında kapsamlı bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin uluslararası konumunun ve dış politikasının ana parametrelerini özetledi.
Dünya siyasetinin gidişatı ve çatışma bölgeleri için hem eleştiride hem öneride bulundu.
Ana mesajı, Türkiye’nin mücadele ve rekabetten asla çekinmeyen ancak barış ve iş birliği için de 
her daim gayret gösteren bir ülke olduğuydu.
Türkiye’nin özgüvenini Gazi Meclis, Cumhuriyetin 100. Yılı ve 2200 yılı aşkın devlet geleneği gibi 
temalarla vurguladı.
Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Dağlık Karabağ, Körfez ve İsrail dış politika bağlamında önem verdiği 
konulardı.
Azerbaycan’a desteğimizi tekrarlayan Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı gündem yoğun-
luğunu iki şeye bağladı: a) Türkiye’nin demokratik-ekonomik atılımlarına içte, dışta gösterilen 
direnç. b) uluslararası düzenin yeni bir yol ayrımına gelmesi.
Buradan hareketle Erdoğan, Türkiye’nin “küresel krizlerin en çok yaşandığı coğrafyanın tam 
merkezinde yer aldığını” ve “adaletli bir küresel yönetim düzeni kurmaya” gayret edeceğini vur-
guladı.
 Krizler coğrafyasının merkezinde olmak zor bir durum.
Yine de bu, Türkiye’yi yeni kapasiteler geliştirmeye ve bölgesindeki boşlukları doldurmaya itiyor.
Bilinmeli ki, etrafımızdaki bölgedeki güç boşluğunun negatif sonuçları herhangi bir eksene 
dayanarak karşılanamaz.
ABD, NATO veya AB ile gerilmeyin diyenler de Rusya-Çin-İran ile yeni eksen kuralım diyenler de 
coğrafyamızın ve yeni dünyanın güç denklemlerini okuyamıyor.
“Türkiye yalnız kaldı,” ya da “Ankara, Batı’dan koptu” ya da “ABD düşman oldu, Moskova-Tahran 
hattı ile iyi geçinmeli” diyenlerin hepsi aynı naiflikle malul.
Blok ya da eksen siyasetinin yerini “rekabet ve iş birliğini” aynı anda harmanlayan büyük güçler 
siyaseti alıyor.
Suriye’de Rusya, İran ve ABD ile hem rekabet hem de iş birliği yapmak durumundayız.
Libya’da da aynısı Rusya, Fransa ve Mısır için geçerli.
Dağlık Karabağ konusunda Rusya’yı karşımıza almamalıyız ancak üstü kapalı bir bilek güreşi de 
realite.
Yeni güç oyunun formülü bu: hem rekabet hem iş birliği.
Son yıllarda Türkiye, önüne “meydan okuma” olarak çıkan çatışmaları “fırsata” çeviren bir yönetim 
tarzı geliştirdi.
Mecburiyetleri güçlü ve kararlı bir liderlikle yeni imkanlara dönüştürdü.
Sahada varlık göstererek masadaki yerini aldı.
Coğrafyanın getirdiği yükleri taşımayı kendi milli gücünü pekiştirmek için kullandı.
Terörle mücadele, mültecilere ev sahipliği ve insani yardımların yanı sıra sert gücünü istikrarı ko-
rumak için de seferber etti.
Somali, Katar ve Libya örnekleri hatırlanmalı.
Elbette, Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Körfez’e ve Dağlık Karabağ’a kadar sözkonusu 
çatışmaların ya da gerilimlerin çıkmasında Ankara’nın bir sorumluğu bulunmuyor.
Ancak sözkonusu krizlere milli güvenliğini korumak için müdahil olmak zorunda kalan Türkiye 
artık bu krizlerin geleceğini belirleyen en etkili güçlerin arasında.
Erdoğan, sık görüştüğü dünya liderlerine “artık bu sorunlar Türkiye olmadan çözülemez” realitesini 
kabul ettirdi.
Trump da Putin de Merkel de Macron da bu gerçekliği görüyor.
Son dönemde Türkiye’nin askeri gücü kullanması eleştiriliyor.
Halbuki en uzun sınırı Suriye ile olmasına ve 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapsa da Türkiye, 
Suriye’ye askeri müdahalede bulunan ülkelerin en sonuncusu.
Ankara, PKK-YPG’ye sınırlarında bir terör devleti kurdurulmasına göz yumamazdı.
Bunun için ABD, İran ve Rusya ile önce gerildi, sonra rekabet ve iş birliğini aynı anda yürüten bir 
politika üretti.
Yine Libya’da BM destekli Serraj Hükümeti çökmek üzere iken talep üzerine müdahil oldu.
Deniz yetki alanları ile ilgili menfaatlerini korumaya almakla kalmadı, Libya’da istikrar ve barışa 
katkı sağladı.
Yine Doğu Akdeniz’de 2003’den itibaren Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın maksimalist talepleri Tür-
kiye’yi dışlayan bir yere geldi.
Ankara, bu kabul edilemez dışlamayı kırmak için hem donanmasını hem çözüm önerisini seferber 
etti.
Bu yeni yaklaşım etrafımızdaki bölgede oluşan güç boşluğuna bir cevap.
Birçok kriz alanında şu gerçeklik oturdu: artık masada Türkiye olmadan çözüm olamaz.

Burhanettin DURAN
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لقــد حتــول التوتــر اجلديــد يف قــره ابغ إىل مــا مل يكــن حبســبان أرمينيــا، بعــد أن بــدأت بشــّن هجماهتــا ضــد أهــداف مدنيــة 
يف أذربيجــان منــذ يوليو/متــوز املاضــي، حيــث وجــدت نفســها أمــام هجــوم مضــاد مل يكــن متوقًعــا علــى طــول فــرتة االحتــال 

األرمــي لألراضــي األذربيجانيــة منــذ 28 عاًمــا، كمــا أحــدث مفاجــأة للعــامل أبســره.
نعــم هكــذا يبــدو، أرمينيــا الــي اعتــادت علــى الــدوام أن أتخــذ دور املهاجــم املعتــدي، هــا هــي تتفاجــأ بــرد وحتــرك مضــاد 
مل يكــن حبســباهنا، كمــا أن العديــد مــن الــدول الغربيــة الــي حترضهــا وتدعمهــا وعلــى رأســها فرنســا، مل تكــن تتوقــع هجوًمــا 

مضــادًّا مــن هــذا النــوع.
ينــص القانــون املســتند لاتفاقــات الدوليــة الســارية وقــرارات األمــم املتحــدة، علــى أن منطقــة قــره ابغ أراضــي أذربيجانيــة، 
وأن أرمينيــا حتتــل هــذه األراضــي، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك جنــد أن هــذه القوانــن والنصــوص ال تُلــزم أرمينيــا، ألن احتاهلــا 

ابت واقًعــا تقريبًــا وال تُفــرض عليــه أي عقــوابت.
إن االحتــال األرمــي ملرتفعــات قــره ابغ، إمنــا وقــع بعــد فــرتة قصــرة مــن حماولــة صــدام حســن فــرض أمــر واقــع يف الكويــت 
بعــد غزوهــا، ورّد اجملتمــع الــدويل املعــروف آنــذاك علــى ذلــك. حيــث كان »النظــام الــدويل اجلديــد« يزعــم أنــه ال حيــق لدولــة 
أن تغــزو دولــة أضعــف منهــا معتمــدة علــى قوهتــا املســلحة، ولــو حــدث فســيتم التعامــع مــع ذلــك كخطــأ ال ميكــن قبولــه 
مــن قبــل هــذا النظــام الــذي أقيــم حتــت قيــادة الــوالايت املتحــدة؛ لــن يتــم التســامح مــع مثــل هــذه الغــزوات، ولــن يبقــى أي 
ربــح بيــد مــن يفعــل ذلــك. ولقــد كانــت احلــرب الدوليــة والعقــوابت ضــد العــراق، مبثابــة عصــا أتديــب اســتخدمها النظــام 

الــدويل آنــذاك.
إال أن النظــام الــدويل اجلديــد ذاتــه، جنــده قــد دخــل مرحلــة الســبات بعــد عــام أو عامــن فقــط مــن غــزو العــراق للكويــت، 
فغــض بصــره عــن احتــال أرمينيــا ألذربيجــان، وســكت عــن جمــزرة »خوجــايل«، يف أشــنع مثــال لركــود هــذا النظــام. والوضــع 
ابلطبــع مل خيتلــف عــن موقــف النظــام الــدويل الــذي ختــاذل عــن إيقــاف اإلابدة اجلماعيــة ضــد املســلمن يف البوســنة؛ اإلابدة 

األكثــر وحشــية بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
يف كا املثالــن كان املســلمون فيهمــا ضعفــاء رمبــا ليــس مــن الناحيــة العدديــة، بــل مــن حيــث القــوة والســاح. يف مذحبــة 
خوجــايل أبذربيجــان بينمــا كانــت أرمينيــا تتلقــى دعًمــا عســكرايًّ مــن العــامل كلــه، مل يكــن حــى الرئيــس األذربيجــاين آنــذاك 
أيب الفضــل إجلــي بيــك جيــد مــكااًن آمنًــا يلــوذ بــه ســوى تركيــا، الــي طلــب منهــا 4 مروحيــات، وابلطبــع مل تكــن تركيــا آنــذاك 
بوضــع يســمح هلــا تقــدمي املســاعدة، أو مل تــرد اختيــار ذلــك، أايًّ كان الســبب؛ إال أن النتيجــة كانــت هــي القيــام مبجــزرة 

وحشــية حبــق األذربيجانيــن واحتــال أجــزاء مــن بلدهــم.
وها هو اليوم من جديد تظل قضية مرتفعات قره ابغ مشكلة ال ميكن جتاوزها يف ظل احتال أرمينيا القائم.

لقــد أنشــئت جمموعــة دوليــة مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة أو األزمــة، وعلــى إثــر ذلــك أسســوا جمموعــة مــن الــدول تضــم 
إىل جانــب طــريف الصــراع؛ أذربيجــان وأرمينيــا، كّا مــن تركيــا والــوالايت املتحــدة وروســيا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا والربتغــال 

وهولنــدا والســويد وفلنــدا، وال تــزال هــذه اجملموعــة موجــودة رمسيًّــا وتُعــرف ابســم »مينســك«.
أمــا اهلــدف مــن هــذه اجملموعــة، فهــو توفــر إطــار مناســب لتســوية النزاعــات مــن أجــل عمليــة التفــاوض، ودفــع طــريف الصــراع 
إىل اتفــاق بشــأن وقــف النــزاع املســلح ممــا يســمح ملؤمتــر »مينســك« ابالنعقــاد، ويف هــذا اإلطــار أعلنــت منظمــة األمــن 

والتعــاون األوروبيــة أهنــا مصممــة علــى دعــم عمليــة الســام مــن خــال نشــر قــوات حفــظ أمــن متعــددة اجلنســيات.
لكــن علــى الرغــم مــن مــرور 28 عاًمــا علــى أتســيس هــذه اجملموعــة فإهنــا مل تقطــع مســافة ميلمــرت واحــد. بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك، جنــد أن االحتــال األرمــي عــّزز نفســه أكثــر حبكــم األمــر الواقــع، وتــزداد األزمــة بشــكل أكــرب مــع مــرور الوقــت، 

حيــث ابتــت املســتوطنات األرمنيــة وكاهنــا ابقيــة علــى الــدوام.
أمــا اآلن فنجــد أن صيحــات بــدأت تدعــو فجــأة إلجيــاد حــل فعلــي ملشــكلة مرتفعــات قــره ابغ احملتلــة، ومــا ذلــك إال بعــد 
أن قامــت أذربيجــان ابلــرد علــى اهلجمــات األرمنيــة. لتبــدأ أيًضــا الدعــوات »الســلمية« حلــل املســألة بشــكل دبلوماســي. 
أمــا الــدول الغربيــة الــي مل نســمع منهــا كلمــة واحــدة ضــد االحتــال املســتمر منــذ ســنوات، بــدأت تســرع لتوضيــح أن احلــل 

الدبلوماســي هــو الســبيل الوحيــد.
لكن عن أي حل دبلوماسي يتحدثون؟

أولئــك الذيــن مل حيرّكــوا ســاكًنا علــى مــدار 28 عاًمــا إزاء االحتــال األرمــي، ملــاذا اآلن فجــأة بــدؤوا يتحدثــون عــن حــل، 
وأي نــوع مــن احلــل ذاك؟

لقــد كان الشــيء الوحيــد الــذي أســفر عنــه احلــل الدبلوماســي حــى اليــوم، هــو ترســيخ االحتــال بشــكل أكــرب، وفــرض أمــر 
واقــع يصبــح معــه االحتــال واقًعــا مســتداًما.

لقــد أظهــر الرئيــس أردوغــان خــال األايم املاضيــة موقفــه وهنجــه الصرحيــن حيــال هــذه املســألة، حيــث أشــار بشــكل واضــح 
إىل اللغــة الــي ميكــن للجميــع فهمــا ضمــن النظــام العاملــي اليــوم، حيــث قــال: مــن أجــل حتقيــق نتائــج دبلوماســية، عليــك أن 
تكــون قــوايًّ يف امليــدان كذلــك. وإذا مل تكــن لديــك القــوة للدفــاع عــن نفســك ضــد الظلــم الــذي تتعــرض لــه بشــكل فعلــي 

علــى كل اجلبهــات، فلــن يتطــوع أحــد ملنحــك حقــك.
ولذلــك الســبب، جنــد أن جمــرد إظهــار تركيــا لقوهتــا يف كل مــن ســوراي وليبيــا والبحــر املتوســط، جيعــل املوازيــن تنقلــب رأًســا 
علــى عقــب يف أزمــات حتولــت إىل مشــاكل مزمنــة يف هــذا العــامل، او ابألحــرى مت افتعاهلــا هبــدف احملاصصــة. وهــذا الشــيء 
وحــده أرغــم اجلميــع علــى إعــادة النظــر يف حســاابهتم مــن جديــد. بــل عندمــا قامــت تركيــا إبظهــار قوهتــا جتلــى أمــام اجلميــع 
احملاصصــات او التقامســات غــر العادلــة املوجــودة والــي حتولــت إىل نظــام ابت معتــاًدا، إمــا مــن خــال االســتغال أو 

االحتــال أو االســتعمار ومــا شــابه.
نقــول مــرة أخــرى مــن جديــد: إن تركيــا ال تطلــب شــيًئا غــر حقهــا، وليــس لديهــا طمــع يف حــق أحــد آخــر. بــل إهنــا حتــرتم 
حقــوق اجلميــع، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه حاجــز أمــام أي أحــد يريــد انتهــاك حقوقهــا. وكل مــا تفعلــه تركيــا هــو مــن أجــل 

هــذا اهلــدف.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Ermenistan’ın Azerbaycan sivil hedeflerine yaptığı saldırılarla başlayan Dağlık 
Karabağ meselesindeki yeni gerilim Azerbaycan’ın 28 yıldır devam eden Ermeni işgali tarihinde kendis-
inden beklenmeyen bir karşı hamleye dönüşmesi bütün dünyada bir şaşkınlığa yol açmış bulunuyor. Öyle 
görünüyor ki, başta saldırgan tutumunu bir alışkanlık haline getirmiş olan Ermenistan bu karşı hamleyi 
beklemiyordu, onu kışkırtıp bir yere kadar da destekleyen başta Fransa ve başka Batılı ülkeler de Azer-
baycan’dan böyle bir hamle beklemiyorlardı. Geçerli uluslararası anlaşmalara dayalı hukuka göre ve BM 
kararlarına göre Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan’a ait olduğu, dolayısıyla Ermenistan bu varlığıyla 
işgalci olarak kabul edildiği halde bu kabuller ve hukuk Ermenistan’ı bağlamıyor, çünkü bu işgalciliği 
neredeyse anlayışla karşılanıyor ve ona karşı hiçbir yaptırımda bulunulmuyor.
Oysa Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali tam da Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i bir emrivaki yaparak işgal 
etmeye kalkıştığı ve bunun üzerine uluslararası toplumun tepkisini çektiği bir dönemin hemen ardında 
gerçekleşmişti. O dönemde bir devletin silahlı gücüne güvenerek kendisinden daha zayıf bir ülkeyi işgal 
etmeye kalkışamayacağı sözümona “yeni dünya düzeni”nin asla kabul edemeyeceği bir yanlış olarak nite-
lenecekti. ABD öncülüğünde kurulmaya çalışılan yeni uluslararası düzen bu tür işgalleri hoş görmeyecek, 
bunu yapanların yanına kâr bırakılmayacaktı. Irak’a karşı harekete geçirilen uluslararası savaş-yaptırım 
aygıtı düzenin sopasını herkese ibret olmak üzere göstermiş oluyordu.
Ne var ki, bu olaydan sadece bir-iki yıl sonra gerçekleşen Ermeni işgali ve bu işgal altında yaşanan Hocalı 
katliamı yeni dünya düzeninin hükmünün hızla askıya alındığı bir örnek olarak kayıtlara geçti. Gerçi bu 
hüküm Bosna’da da Müslümanlara karşı 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en acımasız soykırıma kadar o 
askıdan inmedi.
Her iki örnekte Müslümanlar belki nüfus olarak değil ama silah olarak zayıf durumdaydı. Azerbaycan’da 
Hocalı katliamı yaşanırken yedi düvelden destek almakta olan Ermenilerin silah üstünlüğü karşısında döne-
min Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey’in sığınabileceği tek melce olarak Türkiye’den 4 helikopter isteyişi 
meşhurdur. O dönemde Türkiye, Elçibey’e istediği yardımları verebilecek durumda değildi veya tercih 
etmedi, her neyse. Böylece Azeriler vahşi bir katliama maruz kaldı ve ülkelerinin bir kısmı işgal edildi.
O gün bugün Dağlık Karabağ konusu Ermenistan’ın işgali altında aşılamayan bir sorun olarak duruyor. 
Oysa sorunun aşılması için bir de uluslararası bir grup da kurulmuştu. Minsk adı verilen ve başta çatışmanın 
tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan ile birlikte, Türkiye, ABD, Rusya, Fransa, Beyaz Rusya, Almanya, 
İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya’nın üye olduğu grup hâlâ resmen mevcut.
Grubun hedefi müzakere sürecini güvence altına alma yolunda, uyuşmazlık çözümü için uygun bir çerçeve 
sağlamak; Minsk Konferansı’nın toplanmasına izin vermek için taraflarca silahlı çatışmanın durdurulması-
na ilişkin bir anlaşmaya vararak, AGİT çokuluslu barışı koruma güçlerini konuşlandırarak barış sürecini 
desteklemek olarak belirlenmişti. Kuruluşunun üzerinden 28 yıl geçtiği halde bu grup bir milim bile yol 
kat etmedi. Tam aksine fiilen Ermeni işgali daha da derinleşti ve zaman geçtikçe orada Ermeni yerleşimleri 
daha da kalıcı hale getirilmeye çalışıldığı için işin içinden çıkılmaz hale daha fazla gelmiş oldu.
Şimdi Azerbaycan’ın Ermeni saldırılarına karşı koyarak başladığı harekât herkesi şaşırtacak şekilde Dağlık 
Karabağ sorununun fiili çözümüne doğru gittikçe feryatlar yükselmeye başladı. İşi diplomatik yolla çözm-
eye dönük pek barışçıl davetler gelmeye başladı. Yıllardır devam eden işgale karşı bir tek sözünü duy-
madığımız Batılı ülkeler diplomatik çözümün tek yol olduğunu anlatma telaşına girmeye başladılar.
Hangi diplomatik çözüm?
28 yıldır devam eden işgal için şimdiye kadar kılını kıpırdatmayanlar bu saatten sonra neden ve nasıl bir 
çözüm önerecekler?
Diplomatik çözüm yolunun şu ana kadarki tek icraatı işgalin iyice pekişmesi ve fiilen kalıcı hale gelebilme-
si için zaman kazanmaktan ibaret.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu konudaki tavrını ve yaklaşımını çok net bir biçimde orta-
ya koydu ki, aslında bugünün dünya düzeninde herkesin anlayacağı dili işaret ediyordu sözleri: Diplomatik 
olarak netice alabilmek için sahada da güçlü olmak gerekiyor. Her cephede fiilen maruz kaldığınız haksı-
zlıklara karşı kendinizi savunacak gücünüz yoksa kimse lütfedip hakkınızı vermiyor.
O yüzden Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de Türkiye gücünü gösterdiği için yılların müzmin hale gelmiş 
olan sorunları, daha doğrusu o sorunlu paylaşımlar üzerinde kurulmuş dengeleri altüst ediyor. Herkesin 
hesabını yeniden gözden geçirmesini sağlıyor. Türkiye bunu yaptığında kimin nasıl bir haksız paylaşımla 
işgallerini, sömürülerini, gasplarını fiili “düzen” haline getirmiş olduğunu da ortaya koyuyor.
Ve tekrar tekrar söylüyoruz: Türkiye hakkından fazlasına talip değil, kimsenin hakkında da gözü yok. 
Herkesin hakkına saygılı ama kendi hakkının bu kadar hoyratça gasp edilmesine de karşı. Ne yapıyorsa 
onun için yapıyor.

Yasin AKTAY

Kendinizi savunacak gücünüz yoksa kimse lütfedip hakkınızı vermiyor
إذا لم تملك القوة للدفاع عن نفسك فلن يتطّوع أحد لمنحك حقك

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



لقــد فقــد الرئيــس الفرنســي ماكــرون صوابــه جمــّدًدا؛ إذ متــادى مــن جديــد يف تصرفاتــه الســاذجة وهــو أساًســا متصــارع مــع حلفائــه يف أورواب بــل ومــع 
شــعبه، بــل وإنــه دائًمــا مــا يســتهدف حلــف الناتــو ويتعــارك ابأللفــاظ مــع الــوالايت املتحــدة. ومل يدهشــنا هــذه املــرة كذلــك ذلــك الرجــل الضئيــل 
الــذي مل يعــد يتحمــل ظهــور تركيــا يف أفريقيــا ودعمهــا للحكومــة الليبيــة الشــرعية واألهــم مــن ذلــك أنــه مل يعــد يتحمــل وجــود تركيــا يف شــرق املتوســط، 
ليســتهدف تركيــا جمــّدًدا ابدعائــن مــن خميلتــه. وقــد ادعــى ماكــرون أن اإلســام يعــاين مــن أزمــة يف كل مــكان، كمــا وجــه االهتــام لرتكيــا بتوجيــه 
أصابــع االهتــام ضمنيــا لتونــس الــي كانــت شــريكة تركيــا علــى مــّر 4 قــرون حتــت رايــة الدولــة العثمانيــة. وعندمــا قــال ماكــرون إنــه يشــعر ابحلنــن 
لتونــس القدميــة الــي كانــت حــى 3 عقــود مضــت لعبــة يف يــد ابريــس كان مــن الواضــح أنــه يتصــور داخــل خميلتــه التقــارب الرتكــي – التونســي احلــايل.
مل يكتــف الرجــل بذلــك، بــل أعــرب عــن دعمــه ألرمينيــا الــي تغــر علــى أذربيجــان مــن داخــل أراضــي أذربيجــان، كمــا اســتهدف تركيــا جمــّدًدا متناســًيا 
مبــادئ الثــورة الفرنســية الــي لطاملــا لقنهــا الفرنســيون للشــعوب األخــرى. وقــد هاجــم ماكــرون تركيــا بعدمــا تغاضــى عــن أمهيــة االســتعدادات الــي تقــوم 
هبــا ابكــو لتحريــر أراضيهــا احملتلــة منــذ 30 عامــا وكذلــك عــن حــق مليــون إنســان هّجــروا مــن دايرهــم يف العيــش وجــن جنونــه عندمــا رأى النجــاح 

العســكري الــذي حققتــه أذربيجــان يف مواجهــة أرمينيــا.
لقــد وضــع ماكــرون نصــب عينيــه الضغــط علــى تركيــا أمــام اجملتمــع الــدويل حبجــج واهيــة اختلقهــا مــن دماغــه كأن ادعــى أّن تركيــا نقلــت إىل أذربيجــان 
جنــوًدا مرتزقــة “إســامين” مــن ســوراي، وذلــك بعدمــا تناســى الدعــم الــذي تقدمــه فرنســا ملنظمــة يب كا كا اإلرهابيــة منــذ ســنوات بعدمــا أصبــح هــذا 
الدعــم تقليــًدا فرنســيًّا خالًصــا. وهكــذا قــدم ماكــرون الدعــم ألرمينيــا الــي ختلــى عنهــا اجملتمــع الــدويل للمــرة األوىل ووضــع نصــب عينيــه إعــان تركيــا 

دولــة جمرمــة “تنقــل اإلرهابيــن إىل كل مــكان” ابلضبــط كمــا تفعــل فرنســا.
يف الواقــع فــإّن هــذا األمــر ليــس ابجلديــد يف التاريــخ الفرنســي؛ إذ إن فرنســا فســدت كثــرًا عقــب ثورهتــا فأصبحــت تدافــع عــن حقــوق شــعبها وحرايتــه 
يف الوقــت الــذي اســتكثرت هــذه احلقــوق واحلــرايت علــى األقــوام األخــرى. كمــا أن الفرنســين فعلــوا كمــا فعــل الصهاينــة عندمــا تصــوروا أن عرقهــم 

يتفــوق علــى ســائر األعــراق واجملتمعــات األخــرى، لتربهــن فرنســا آبالف األمثلــة علــى أهنــا مل تطالــب ابحلريــة ســوى مــن أجــل شــعبها فقــط.
انظــروا إىل فولتــر أحــد قــادة فكــر الثــورة الفرنســية والــذي مت الرتويــج لــه أمــام العــامل بصفتــه وجــه فرنســا التحــرري اللطيــف. ففــي الوقــت الــذي اختــار 
كأســاس لفلســفته التســامح الديــي واحــرتام معتقــدات اآلخــر، مل يتــورع عــن انتهــاك مبادئــه الشــخصية والرتويــج لافــرتاءات عندمــا تعلــق األمــر 
ابإلســام ونبيــه. بــل حــى إنــه أورد يف مســرحيته “التعصــب أو النــيب حممــد” تشــبيهات ال تليــق أبــًدا بفيلســوف؛ إذ انهيــك أصــًا عــن املفارقــة 
التارخييــة، فــإّن الفيلســوف الفرنســي أقــام عاقــة تشــابه بــن ديــن الســام الــذي بلــغ عنــه النــيب حممــد عليــه الصــاة والســام وبــن التيــار الشــيعي 
اإلمساعيلــي اإلرهــايب، ليلقــي بــكل أفــكاره التحرريــة يف ســلة املهمــات ويكشــف النقــاب عــن فوبيــا اإلســام الكاثوليكــي احملفــورة يف أعمــاق عقلــه 

الباطــن.
إّن ماكــرون يســر علــى خطــى فولتــر. وكمــا كان يفعــل أســافه، فإنــه عندمــا حيــن احلديــث عــن اإلســام والشــعب الرتكــي فــإّن مشــاعر احلقــد 
والكراهيــة تســتيقظ لديــه بشــكل وراثــي. ولقــد كانــت فرنســا قــد حــازت مكانتهــا يف القــارة األوروبيــة بفضــل مزاولتهــا التجــارة يف األراضــي العثمانيــة 
بتســامح كبــر علــى مــدار قــرون، ومــا إن ظهــر اإلجنليــز علــى الســاحة فــإن أول شــيء فعلــه الفرنســيون كان غــزو مصــر العثمانيــة. وانهيــك عــن 
خــداع الدولــة العثمانيــة الــي كانــت حليًفــا لطاملــا اســتفادت فرنســا مــن محايتــه علــى مــر التاريــخ، فــإن انبليــون مــا إن وصــل إىل مصــر حــى حــاول 
خــداع شــعبها ابســم احلريــة، لكــن الــدرس الــذي تلقــاه علــى مشــارف عــكا علــى يــد أمحــد ابشــا اجلــزار كان يعتــرب بدايــة التقليــد السياســي الفرنســي 

املعاصــر الــذي يعــادي كل مــا هــو تركــي.
ولقــد كان األتــراك هــم اهلــدف األول لفرنســا يف كل مــكان احتلتــه بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر أو نشــرت بــه نفوذهــا. ذلــك أّن الفرنســين شــعروا 
ابالنزعاج دائًما من وجود األتراك الذين مل تكن هلم أي ســابقة بن املســلمن وكانوا متمســكن للغاية أبخوة اإلســام. ولقد فعل أجداد ماكرون، 

املنزعــج مــن التضامــن الرتكــي – اآلذري الطبيعــي واملشــروع يف مواجهــة أرمينيــا، الشــيء ذاتــه مئــات املــرات.
ولعلــي أهنــي مقــايل اليــوم بســرد بعــض األمثلــة عمــا فعلتــه فرنســا يف اجلزائــر بعدمــا قتلــت هنــاك أكثــر مــن مليــون إنســان يف الوقــت الــذي احتلــت فيــه 

ذلــك البلــد الــذي كان خاضًعــا للســيادة العثمانيــة حبجــة نشــر احلريــة بــه:
لقــد احتلــت اجلزائــر يف عهــد الــداي حســن ابشــا عندمــا طلــب مقابــل املنتجــات املباعــة لفرنســا والــي هــي مكســب حــال لشــعب اجلزائــر. وقــد 
دمــرت فرنســا الكثــر مــن املناطــق يف اجلزائــر، وكان هدفهــا األول هــم األتــراك. وقــد صــودرت ممتلــكات مهــدان خواجــه الــذي ســافر إىل ابريــس 
بصفتــه املتحــدث ابســم شــعب اجلزائــر الــذي “مل يرمحــه أحــد وأبيــدت آمالــه”، وهنــاك هاجــم رجــال الدولــة الفرنســية بــا خــوف. كمــا كتــب تقريــرًا 
بعنــوان “املــرآة” فضــح فيــه الفرنســين أمــام العــامل قــال فيــه “أان صــوت األحــداث وصــدى أبنــاء الوطــن” وحتــدث كيــف أّن فرنســا حــادت عــن 
طريــق احلــق والعــدل يف اجلزائــر واســتهدفت احلكــم الرتكــي هنــاك الــذي اســتمر لثاثــة قــرون ومــا فعلتــه ضــد األتــراك بــكل مــا أتيــح لديــه مــن أدلــة.
إّن ماكــرون، رجــل فرنســا الضئيــل، ال يليــق حــى ابلفرنســين األبــرايء. فهــو يعتقــد أنــه وريــث حقــد فولتــر الدفــن الــذي ألقــى يف مزبلــة التاريــخ 
وكذلــك نفــاق انبليــون. كمــا أنــه ال ميثــل عبــارات احلريــة يف التاريــخ الفرنســي، بــل ميثــل احلقــد واهلمجيــة الــي تعــادل احلضــارة واألخــاق العامليــة. 

وممــا ال شــك فيــه أّن ماكــرون ســيحجز لنفســه كذلــك مقعــد يف مزبلــة التاريــخ.

Fransa’nın çapsız lideri Macron yine ayarı kaçırdı. Avrupa içindeki müttefikleriyle, hatta kendi halkıyla kavgalı olan; 
NATO’yu hedef alan, ABD ile sürekli didişen Macron bir kere daha çizmeyi aştı. Türkiye’nin Afrika’daki görünürlüğüne, 
Libya’da meşru hükümete desteğine ve en önemlisi Doğu Akdeniz’deki varlığına tahammül edemeyen küçük adam bu 
sefer de şaşırtmadı. Aklı sıra iki iddia ile Türkiye’yi yeniden hedef aldı. İslam’ın her tarafta bir kriz içinde olduğu tezini 
ileri süren Macron, eski Osmanlı coğrafyasında Türkiye’nin dört yüz yıllık tarihi paydaşı olan Tunus’u gösterip zımnen 
Türkiye’yi suçladı. Fransa’nın elinde oyuncak olan otuz yıl önceki eski Tunus’a duyduğu özlemi söylerken, zihninde 
bugünkü Türkiye-Tunus yakınlığını referans aldığı belliydi.
Bununla yetinmeyen Macron, Azerbaycan’a, Azerbaycan toprağından saldıran Ermenistan’ın yanında dururken, milletlere 
bir zoka olarak yutturdukları Fransız İhtilali ilkelerini de unutup Türkiye’yi bir kere daha hedef gösterdi. Azerbaycan’ın 
otuz yıldır işgal altındaki topraklarını kurtarmak için yaptığı hazıklıklarını, yerinden yurdundan edilen bir milyon insanın 
yaşama hakkını yok sayan ve Ermenistan’a karşı alınan başarı karşısında çılgına dönen Macron Türkiye’ye yüklendi.
Macron, bir Fransız geleneği olarak yıllarca terör örgütü PKK’ya verdiği desteği unutup, Suriye’den “İslamcı” paralı ask-
erleri Azerbaycan’a taşıdığı iddiasıyla, Türkiye’yi aklınca uluslararası kamuoyu nezdinde sıkıştırmayı hedefledi. Böylece, 
uluslararası kamuoyunun ilk defa yalnız bıraktığı Ermenistan’a destek sunarken; Türkiye’yi de Fransa’nın yaptığı gibi 
“sağa sola terörist taşıyan” kriminal bir ülke olarak ilan etmeye niyetlendi.
Aslında bu durum, Fransız tarihinde yeni bir şey değildir. Fransız İhtilali’nden sonra ayarı bozulan Fransa, kendi içinde 
özgürlükleri ve insan haklarını savunurken, diğer insanlara ve milletlere bunu fazla görmüştür. Nitekim siyonistler gibi 
diğer topluluk ve milletlere karşı gizli bir üstünlük ve enaniyet geliştirerek, bugüne kadar özgürlüğü sadece kendileri için 
istediklerine dair binlerce örnek ortaya koymuştur.
Fransız İhtilali’nin fikri öncülerinden ve Fransa’nın özgürlükçü sevimli yüzü olarak dünyaya pazarlanan Voltaire’e bakın. 
Düşüncesinin merkezine dini hoşgörüyü ve inançlara saygıyı oturtan bu filozof, söz konusu İslamiyet ve onun Peygam-
beri Hz. Muhammed olunca kendi prensiplerini de çiğneyip iftira yapmaktan çekinmemiştir. Hatta yazdığı Taassup ya 
da Muhammed Peygamber adlı eserinde bir filozofa yakışmayacak benzetmelerde bulunmuştur. Eserindeki anakronik 
yaklaşım bir yana; asla bir arada olamayacak iki anlayışı, Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği “selam dini” ile terörle anılan 
İsmaililiği yan yana koyarken; bütün özgürlükçü fikirlerini de çöpe atıp zihninin derinliklerinde var olan Katolik İslam 
düşmanlığını ortaya çıkarmıştır.
Macron da Voltaire’in yolunda ilerlemektedir. Kendisinden öncekiler gibi Müslümanlık ve Türklük söz konusu olun-
ca, genetik mirası olan kin ve nefret hortlamaktadır. Asırlarca kendisine sağlanan kapitülasyon imkânlarıyla Osmanlı 
topraklarında ticaret yaparak, bu sayede Avrupa’da yer edinen Fransa’nın; İngilizlerin öne çıkmasıyla birlikte yaptığı 
ilk iş, Osmanlı Mısır’ına saldırmaktır. Müttefik olduğu ve tarih boyunca himayesinden istifade ettiği Osmanlı devletini 
aldatmak bir yana, Mısır’a ulaştığında, halkı da özgülük adına aldatmaya kalkan Napolyon’un Akka önlerinde Cezzar 
Ahmet Paşa’dan aldığı ders, Fransa’nın Türk düşmanlığını esas alan modern siyasi geleneğinin de başlangıcıdır. Fransı-
zlar, Müslüman topraklarını doğrudan veya dolaylı olarak işgal ettikçe, ya da nüfuz kurdukça ilk hedefleri daima oralarda 
yaşayan Türkler olmuştur. Zira Müslümanlar arasında hiçbir sabıkası olmayan ve İslam kardeşliğine en çok bağlı olan 
Türklerin varlığından daima rahatsız olmuşlardır. Bugün Ermenistan karşısında tamamen meşru ve tabii olan Türki-
ye-Azerbaycan dayanışmasından rahatsız olan Macron’un ataları da yüzlerce defa aynı şeyi yapmışlardır.
Osmanlı toprağı olan Cezayir’i, özgürlük götürme bahanesi ile işgal edip ardından bir milyondan fazla insanı katlederek 
ayrılan Fransa’nın orada yaptıklarına bir örnek verip yazıyı bitirelim:
Cezayir Dayısı olan Hüseyin Paşa, halkının alacağı olan helal kazancın karşılığını, Fransa’ya satılan ürünlerin bedelini ve 
alacağını isteyince ülkesi işgal edildi. Fransa bu işgal ile Cezayir’de pek çok ocağı söndürürken, ilk olarak Türkleri hedef 
aldı. Mal varlığına ve sahip olduğu her şeyine el konulan Hamdan Hoca “şefkat ve merhamet gösterilmeyen, emelleri 
yok edilen” Cezayir halkının sözcüsü olarak Paris’e gidip Fransız devlet adamlarının riyakarlıklarını yüzlerine vurdu. 
Ayrıca Fransızca, Le Miroir/Ayna adlı bir rapor kaleme alarak fezahatlarını bütün dünyaya gösterdi. “Ben olayların sesi 
ve vatan evlatlarımın sedasıyım” diyen Hamdan Hoca raporunda; Fransa’nın, Cezayir’de adalet ve hak anlayışından 
nasıl saptığını, üç yüz yıllık Türk idaresini nasıl hedef aldığını ve özellikle Türklere yaptıklarını bütün delilleriyle anlattı.
Fransa’nın küçük adamı Macron masum Fransızlara bile yakışmamaktadır. O, bir taraftan tarihin çöplüğünde yer almış 
olan Voltaire’in saklı kinini; diğer taraftan da Napolyon’un yüzsüzlüğünün varisi olduğunu düşünmektedir. O, Fransız 
tarihindeki özgürlük tezlerini değil; evrensel ahlakı ve medeniyeti karşısına alan barbarlığı ve nefreti temsil etmektedir. 
O da, çöplükteki yerini alacaktır.

2020/10/15YIL 5 - SAYI    114 السنة الخامسة ــ العدد

ما التراث الذي يمثله ماكرون؟
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