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أردوغان: بدأنا مرحلة اقتصادية جديدة ونهدف إلى 
تنفيذ إصالحات شاملة

Erdoğan: Yeni Bir Ekonomik Safhaya Başladık Ve 
Kapsamlı Reformlar Yapmayı Hedefliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
yeni bir ekonomik safhaya başladığını, hukuki ve ekonomik 
alanlarda kapsamlı reformlar yapmayı hedeflediğini söyledi. 
Ve şunu ekledi: İnsan hakları eylem planını genişletip, 
ekonominin temeli olan güven ortamını artıracağız.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن تركيــا بــدأت مرحلــة اقتصاديــة 
جديــدة، وأهنــا هتــدف إىل تنفيــذ إصالحــات شــاملة يف اجملــاالت القانونيــة 
واالقتصاديــة، وأضــاف: سنوّســع خطــة عمــل حقــوق اإلنســان وزايدة منــاخ 

الثقــة الــذي هــو أســاس االقتصــاد.

 أطباء درع الفرات
 Fırat Kalkanı Doktorları
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Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ülkesinin biyoteknoloji ve bilgisayar gibi 
teknik alanlarda ve yeni nesil nükleer reaktörlerde liderliği hedeflediğini söyledi. Bakanlığın 
yakında yapay zeka için ulusal bir strateji açıklayacağını ve doğrudan yabancı yatırımın 
süresinin dolmak üzere olduğunu açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: Türk vatandaşlarının haklarını 
savunmak Türkiye dış politikasının en önemli önceliğidir. Diğer ülkelerle ilişkilerde konsolosluk 
çalışmalarına verdiği önemi de ayrıca vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak 
Pazartesi gününe kadar tüm eğitim faaliyetlerimize uzaktan eğitim ile devam 
edeceğiz. Anaokulu öncesi dönem için yeni bir eğitim kanalı açtığını ve bu kanalın 
çocuklar için uzaktan eğitim programının bir parçası olacağını duyurdu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin kalıcı fiyat istikrarını garanti eden bir 
finans ve finansman politikasına doğru ilerlediğini, ekonomi politikalarının temel amacının sosyal 
refahı, eşit gelir dağılımını artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu açıkladı.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الرتكي مصطفى ورانك: أن بالده تســتهدف الرايدة يف اجملاالت 
التقنيــة مثــل التكنولوجيــا احليويــة واحلوســبة، واجليــل اجلديــد مــن املفاعــالت النوويــة، وأوضــح أن 
الــوزارة ســتعلن قريبــاً عــن اســرتاتيجية وطنيــة للــذكاء االصطناعــي، وأن االســتثمار األجنــي املباشــر 

علــى وشــك االنتهــاء.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو: إن الدفــاع عــن حقــوق املواطنــن األتــراك أهــم 
أولويــة يف سياســة تركيــا اخلارجيــة، وأشــار إىل األمهيــة الكبــرة الــي يوليهــا للعمــل القنصلــي يف 

العالقــات مــع الــدول األخــرى.

قــال زيــر التعليــم ضيــاء ســلجوق: اعتبــارًا مــن اجلمعــة 20 تشــرين الثاين/نوفمــر وحــى اإلثنــن 4 كانــون الثــاين/
ينايــر، ســنواصل أنشــطتنا التعليميــة كافــة عــر التعليــم عــن بعــد، وأعلــن عــن افتتــاح قنــاة تعليميــة جديــدة ملرحلــة 

ماقبــل احلضانــة، وأن هــذه القنــاة ســتكون جــزءاً مــن برانمــج التعليــم عــن بعــد لألطفــال.

أعلــن وزيــر اخلزانــة واملاليــة الرتكــي لطفــي ألفــان، أن تركيــا تتجــه حنــو سياســة ماليــة ومتويليــة تضمــن االســتقرار 
الدائــم لألســعار، وأن اهلــدف األساســي للسياســات االقتصاديــة، هــو زايدة الرفاهيــة االجتماعيــة، والتوزيــع 

العــادل للدخــل، وحتقيــق النمــو املســتدام.

وزير الصناعة التركي: نهدف لتحقيق الريادة في المجاالت التقنية

وزير الخارجية التركي: حقوق مواطنينا أهم أولوية في سياستنا الخارجية

وزارة التعليم التركية تعلن عن مرحلة جديدة من التعليم عن ُبعد

وزير المالية التركي: نتجه نحو سياسة مالية تضمن استقرار األسعار

Türkiye Sanayi Bakanı: Teknik Alanlarda Liderliği Hedefliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı: Dış Politikamızda Vatandaşlarımızın 
Hakları En Önemli Önceliktir

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitimin Yeni Aşamasını Açıkladı

Türkiye Maliye Bakanı: Fiyat İstikrarını Garanti Eden Bir Maliye Politikasına Doğru İlerliyoruz

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının ilk 10 ayında Corona salgınına rağmen 
Türkiye’ye turizm ve eğlence amaçlı gelen 13 milyonun üzerinde turisti ağırladığını 
duyurdu.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الرتكية، أن تركيا استقبلت أكثر من 13 مليون سائح، ممن قدموا إىل تركيا لغاايت سياحية 
وترفيهية يف أول 10 أشهر من العام اجلاري 2020، رغم جائحة الكوروان.

رغم الكورونا.. أكثر من 13 مليون سائح زاروا تركيا منذ مطلع 2020
Koronaya Rağmen 2020’nin Başından Bu Yana 13 

Milyondan Fazla Turist Türkiye’yi Ziyaret Etti

Bağışıklık kazandırmada başarılı olduğu kanıtlanan yeni aşıyı, kanser ve immünoloji alanında araştırmacı 
olan Türk Doktor Profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kurulan “Bio-Tech” firması gerçekleştirdi. 
Türk bilim insanı, aşının fakir ülkelere sağlanması için çalışıldığını vurgulayarak, dünyanın her yerine ulaşmak 
için yeterli miktarda aşı üretme ihtiyacına işaret etti.  Çünkü bu bizim ana hedeflerimizden diye ekledi.

اللقــاح اجلديــد الــذي أثبــت جناحــه للتطعيــم يقــف خلفــه شــركة »بيــو إن تيــك« الــي أسســها الطبيــب الرتكــي األســتاذ والباحــث يف جمــال علــم 
الســرطاانت واملناعــة )أيغــور شــاهن( وزوجتــه )أوزالم تورجيــي(، وأكــد العــامل الرتكــي العمــل علــى توفــر اللقــاح للــدول الفقــرة، مشــراً إىل ضــرورة 

إنتــاج كميــات كافيــة مــن اللقــاح للوصــول إىل كافــة أحنــاء العــامل ألن هــذا مــن أهدافنــا الرئيســية.

لقاح الكورونا الجديد على يد الطبيب التركي )أيغور شاهين( وزوجته )أوزالم توريجي(.
Yeni Korona Aşısı Bir Türk Doktor Uğur Şahin Ve Eşi Özlem Türeci Tarafından Yapıldı
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Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, üye devletleri insan hakları ve 
onun Suriye’deki soruşturma komitesi ile Esad rejimi tarafından işlenen insanlığa karşı suçlar 
ve savaş suçları konusunda önerdiği kararın lehinde oy kullanmaya çağırdı.

Halep’in kuzey kırsalındaki Afrin kenti, şehir merkezindeki kalabalık bir alana park edilen 
bombanın neden olduğu büyük bir terörist patlamasıyla sarsıldı. Ondan önce de Halep’in 
doğusundaki El Bab kasabasında bomba yüklü araçla meydana gelen patlamada 5 sivil 
hayatını kaybetmiş ve 20 kişi de yaralanmıştı.

Başkan seçilen Biden, diplomat ve akademisyen Antony Blinken dışişleri bakanlığına tayin 
etti. Anthony Blinken, Obama’nın Suriye felaketine olan hoşgörüsünü eleştirmiş ve Barack 
Obama yönetimi sırasında 2013-2015 yılları arasında ulusal güvenlik danışman yardımcısı 
olarak çalışmıştır. Ayrıca 2015-2017 arasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan 
Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Halep Üniversitesi, kurtarılmış bölgelerde 32 erkek ve kadın doktorun mezuniyetini 
kutladı.  Bu beş yıl önce kuzeybatı Suriye’de kurulan üniversiteden ilk mezun olan 
gruptur. Ve bunlara devrim öğrencileri grubu denilmektedir.

علــى  األعضــاء  الــدول  املتحــدة كيلــي كرافــت،  األمــم  لــدى  ألمريــكا  الدائمــة  املمثلــة  حثّــت 
التصويــت لصــاحل قــرار بشــأن حقــوق اإلنســان وجلنــة التحقيــق التابعــة هلــا يف ســوراي، يف اجلرائــم 

ضــد اإلنســانية، وجرائــم احلــرب الــي ارتكبهــا نظــام األســد.

هــز مدينــة عفريــن، يف ريــف حلــب الشــمايل، انفجــار إرهــايب ضخــم انجــم عــن ســيارة مفخخــة 
كانــت مركونــة يف منطقــة مأهولــة ابلســكان وســط املدينــة.

وســبقه انفجــار ســيارة مفخخــة يف مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، مــا أدى إىل مقتــل 5 
مدنيــن وإصابــة 20 آخريــن كحصيلــة أوليــة، يف يــوم داٍم شــهدته مناطــق ريــف حلــب.

كلــف الرئيــس األمريكــي املنتخــب )ابيــدن( رمسيــاً الدبلوماســي واألكادميــي  أنطــوين بلينكــن حبقيبــة اخلارجيــة، الــذي 
كان مــن املنتقديــن لتهــاون أوابمــا مــع الكارثــة الســورية   وكان انئبًــا ملستشــار األمــن القومــي بــن عامــي 2013 

و2015 يف عهــد إدارة ابراك أوابمــا، وانئــب وزيــر خارجيــة الــوالايت املتحــدة بــن عامــي 2015 و2017.

احتفلــت جامعــة حلــب يف املناطــق احملــررة، بتخريــج 32 طبيبــاً وطبيبــة، هــم الدفعــة األوىل مــن خرجيــي اجلامعــة 
الــي مت أتسيســها قبــل مخــس ســنوات يف مشــال غــرب ســورية، وأطلــق عليهــا اســم دفعــة طــالب الثــورة. 

 يطالب االسد بإحترام حقوق شعبه
ً
 أمميا

ً
واشنطن تطرح قرارا

يوم دموي بريف حلب.. انفجار إرهابي ضخم في عفرين والباب 

الدبلوماسي واألكاديمي  )أنطوني بلينكن( يتسلم حقيبة الخارجية األمريكية

جامعة حلب في المناطق الُمحررة  تحتفل بتخريج أول دفعة أطباء

Washington, Esad’ı Halkının Haklarına Saygı Göstermeye Çağıran Bir 
BM Kararı Önerdi

Halep Kırsalında Kanlı Bir Gün ... Afrin Ve El-Bab’da Büyük Bir Terör Patlaması

Akademisyen Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı Portföyünü Devraldı

Özgür Bölgelerindeki Halep Üniversitesi, İlk Mezun Olan 
Doktorların Mezuniyetini Kutluyor

Suriye devrimine karşı Esad teşkilatına destek vermek amacıyla 2015 yılında Rusya’nın 
müdahalesinin başından bu yana, bir Danimarkalı firmanın Suriye’deki Baniyas 
limanına Rus şirketleri için Suriye’de kullanılmak üzere nakledilen 172 bin ton havacılık 
yakıtı tedarik ettiği ortaya çıktı.

مت الكشــف عــن توريــد شــركة دامناركيــة 172 ألــف طــن مــن وقــود الطائــرات مت نقلــه إىل مينــاء ابنيــاس الســوري لشــركات 
روســية لالســتخدام يف ســوراي منــذ بدايــة تدخــل روســيا عــام 2015 ملســاندة تنظيــم األســد ضــد الثــورة الســورية.

شركة دانماركية تبيع 172 ألف طن من وقود الطائرات لشركات روسية
Danimarkalı Şirket, Rus Şirketlerine 172 Bin Ton Jet Yakıtı Satıyor

Avrupa Adalet Divanı, Suriye’deki zorunlu askerlik hizmetinden kaçan kişilere Avrupa Birliği’nde tam 
sığınma hakkı verilebileceğine karar verdi. Çünkü. Orduya katılmayı reddetmesi, kendisini ülkesindeki 
zulme karşı savunmasız hale getiren siyasi veya dini inançları ortaya koyuyor.

قضــت حمكمــة العــدل األوروبيــة، أبن االشــخاص الذيــن يفــرون مــن اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة يف ســوراي ميكــن منحهــم حــق اللجــوء الكامــل 
يف دول االحتــاد األورويب، ألن رفــض االلتحــاق ابخلدمــة العســكرية يكشــف عــن قناعــات سياســية أو دينيــة جتعلــه عرضــة لالضطهــاد يف بلــده.

العدل األوروبية تقضي منح اللجوء للفارين من الجيش في سوريا
Avrupa Adaleti, Suriye’deki Ordudan Firarilere Sığınma Hakkı 

Verilmesini Öneriyor
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إشراقات

Rusya’nın öne sürdüğü algıya göre terörist grupların tahrip ettiği ve neticede 
Suriyelilerin anavatanlarından göç etmesine sebep olan alt yapının yeniden inşası için 
2018 yılında Suriye’nin yeniden inşasına ve mültecilerin dönüşüne katkı sağlamak için 
Rusya büyük devletleri bir konferansa davet etmiştir. Ancak büyük ülkeler Suriye’nin 
yeniden inşasına yardım etmek için Esad’ın 2254 sayılı BM Kararı uyarınca yeni bir 
anayasa taslağı hazırlamasını ve seçim düzenlemesini içeren siyasi bir geçişi kabul 
etmelidir dediler.Bunları kabul etmediği takdirde yeniden yapılanmaya katkıda 
bulunmayı kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmişlerdir.
Yakın zamanda Rusya, Suriye’nin güvenli bir ülke haline geldiği bahanesiyle bölgedeki 
ve Avrupa’daki mültecileri  geri dönmeye zorlamak için 11 ve 12 Kasım 2020 tarihlerinde 
mültecilerin dönüşü için Şam’da yeni bir konferans hazırladı ve bunu koordine etti. 
Rusya, Suriyeli  genç mültecileri bahane ederek mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere 
aşırılık yanlılarının etkisi altına girerek ev sahibi ülkelere tehdit oluşturabileceğini 
iddia ediyor. Rusya, bu konferansı düzenleyerek uluslararası arenada  Esad rejimiyle 
ilişkilerin yeniden kurulması için çalışıyor.
Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde terörizmin yayılması için Şam’a 
göndermelerini ve rejimle ilişkilerini düzenlemeye dair çağrı yapmıştır.
Rejimden kaçan mültecilerin dönmesi için baskı yapılarak durumun buna dayatılması 
bir vahşettir.  Putin, Suriye’nin yeniden yapılandırmasını  gündeme taşıyarak 
kazanımları elde etmek için bu konferansı kullandı.
Esad haydudunu doğrudan destekleyen ülkeler: Çin, Rusya, İran, Lübnan, BAE, 
Pakistan ve Umman bu konferansa katılım sağlamıştır. 
Birçok yabancı büyükelçi ve Şam’daki Birleşmiş Milletler temsilcisinin gözlemci olarak 
bulunması Moskova’nın konferansta aradığı boyutları kazandırıyor.
Konferans, güvenliğinin olmaması, hizmet eksikliğine ve rejimin yaşadığı ekonomik 
krizlere rağmen yapılmıştır.  Bu mülteci konferansı, Rusya’nın tertip ettiği sinsi bir 
plan ve önümüzdeki yılın ortasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Beşar Esad için bir 
seçim propagandası olacaktır. Rusya’nın Suriyelilere yönelik yaptığı aldatmaca Astana 
ve Soçi’de olduğu gibi Şam konferansıyla tekrarlanıyor.
ABD’nin yeni yönetimi başlamadan önce  Moskova ve İran’ın seçilen cumhurbaşkanının 
yeni politikalarını uygulaması için test edeceklerdir. 
Konferans,Rusya’nın rejimi askeri olarak yönetimde kalmasını için verdiği mücadelede 
başarısız olmaya devam ettiği gibi siyasi olarak dayatmaya çalıştığı bu çözümünde 
uluslararası angajmanlara uygun değildir.  
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği ülkelerinin konferansa 
katılmayacağını açıkladı.Öncelik yerlerinden edilmiş mültecilerin,güvenli, gönüllü, 
onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yerlerine geri dönüşü için koşulları iyileştirmek ve 
etkili bir şekilde hareket etmektir.
Suriye’deki mevcut koşullar, zorunlu askerlik, keyfi gözaltı, zorla kaybetme, işkence, 
cinsel ve fiziksel şiddet, arazi ve mülke el koyma gibi engel ve tehditler gösteren zorunlu 
geri dönüşler nedeniyle gönüllü geri dönüşe izin vermiyor.
Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin geri dönmeye karar vermeleri durumunda 
uluslararası garantör ve resmi bir anlaşmanın olması gerektiğine dair bir açıklama 
yaptı.Uluslararası hukuka uygun olarak uygun tazminat almanın yanı sıra konut, arazi 
ve mülkiyet haklarını iadeleri gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Suriye nüfusunun yarısından fazlası yerlerinden edildi ve İranlı milisler tarafından el 
konuldu, gasp edildi.Milyonlarca Suriyeliyi yok eden, yerlerinden eden, tutuklayan ve 
öldüren Esad çetesi ve suçlu müttefikleri olmadan evlerine güvenli bir şekilde dönme 
hakları vardır. 
Son olarak dünyanın tüm ülkelerindeki özgür Suriyeliler, konferansı reddedilme ve 
kınama başlıklarını yazdı:
“Dönüş, Esad’ın gidişiyle başlar,
Suriye, Esad rejiminden,Rus ve İran işgallerinden arındırılmadıkça geri dönüş 
olmayacak.”

الالجئني عام  للمسامهة إبعادة إعمار سوراي وعودة  العظمى  الدول  سبق وأن قامت روسيا بدعوة 
بتهجري  وسامهت  اإلرهابية  اجملموعات  دمّرهتا  اليت  التحتية  البنية  إعمار  إعادة  أجل  من   ،2018
السوريني من وطنهم )وفق زعمها(، إال أن الدول الكربى قالت بوضوح أنه لن يتم ختصيص مساعدات 
إلعادة إعمار سوراي ولن يقبلوا ابملسامهة يف إعادة اإلعمار ما مل يوافق األسد على مرحلة انتقالية 

سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخاابت وفق القرار األممي 2254.
ومؤخرًا قامت روسيا ابلتحضري والتنسيق من أجل عقد مؤمتر جديد لعودة الالجئني يف دمشق يف 
أوراب  ويف  اجلوار  يف  الالجئني  على  للضغط  منها  مساٍع  يف  الثاين 2020،  تشرين  من  و12   11
إلرغامهم على العودة إىل سوراي حبجة أهنا أصبحت بلداً أمناً، وعلى الدول اليت تستضيفهم حبجة أن 
)الالجئون الشباب ميكن أن يشكلوا هتديداً للدول املضيفة من خالل الوقوع حتت أتثري املتطرفني(، 

)وفق زعمها(.
وحتاول روسيا من خالل عقد املؤمتر، حتريك املوقف الدويل الرافض إلعادة العالقات مع نظام األسد، 
ودفع الدول اليت تستضيف الالجئني السوريني للتوجه إىل دمشق وإعادة العالقات مع النظام لتفشي 

اإلرهاب فيها، وفرض عودة الالجئني اهلاربني أصال من النظام وبطشه.
بوتني استغله كوسيلة للبدء إبعادة اإلعمار جلين املكاسب، فحضرته فقط الدول اليت تدعم بشكل 
مباشر السفاح األسد، منها )الصني وروسيا وإيران ولبنان واإلمارات وابكستان وعمان، والعديد من 
السفراء األجانب يف سوراي، وأييت حضور ممثل األمم املتحدة يف دمشق بصفة مراقب ليعطي للمؤمتر 
واألزمات  اخلدمات  والنقص يف  األمان  غياب  رغم  املؤمتر  وعقد  موسكو،  إليها  تسعى  اليت  أبعاده 

االقتصادية اليت يعانيها من يقطن حتت سيطرة النظام.
 مؤمتر الالجئني يف دمشق فكرة روسية، ودعاية انتخابية لبشار األسد يف استحقاق االنتخاب الرائسي 

منتصف العام املقبل.
تتكّرر خديعة روسيا للسوريني يف )أستانة وسوتشي( هذه املرة يف دمشق، مع بداية عهد أمريكي جديد، 
تسعى من خالله موسكو وإيران إىل اختبار حقيقي للسياسات اجلديدة للرئيس املنتخب، قبل أن 

يتخذ صفته التنفيذية. 
أكد املؤمتر حقيقة استمرار فشل الروس بتأهيل النظام سياسياً من خالل التعاطي الدويل مع حلمهم 

بفرض احلل الروسي سياسياً كما فرضوه عسكرايً.
املؤمتر، ألن  تشارك يف  لن  االحتاد  أن دول  بوريل(،  األورويب )جوزيب  االحتاد  وأعلن وزير خارجية 
»األولوية هي للتحرك الفعلي لتهيئة الظروف للعودة اآلمنة، والطوعية، والكرمية، واملستدامة لالجئني 
والنازحني ملواطنهم األصلية، وأن الظروف احلالية يف سوراي ال تسمح ابلعودة الطوعية، بسبب عمليات 
التجنيد اإلجباري، واالعتقال  العوائق والتهديدات مثل  العودة احملدودة اليت حدثت واليت أظهرت 
التعسفي، واالختفاء القسري، والتعذيب، والعنف اجلنسي واجلسدي، ومصادرة األراضي واملمتلكات.
وقد أصدرت اخلارجية األملانية بياانً اشرتطت فيه أمهية التحقق من وجود اتفاق رمسي بضماانت دولية 
الستقبال الراغبني يف حال قرروا العودة، وإعادة حقوقهم يف السكن واألرض واملمتلكات واسرتدادها 

ابإلضافة إىل احلصول على التعويضات والضماانت املناسبة حبسب القانون الدويل.
لقد هجر أكثر من نصف سكان سوراي وأرغموا على ترك بيوهتم لتحتلها امليليشيات اإليرانية ومن 
حقهم أن يعودوا إىل بيوهتم عودة آمنة من دون وجود لعصابة األسد وحلفائه اجملرمني الذين دمروا 

وهجروا واعتقلوا وقتلوا ماليني السوريني.
أخريًا:

السوريون األحرار يف كل بلدان العامل كتبوا رفضهم وإدانتهم للمؤمتر حتت عنوان:
- العودة تبدأ برحيل األسد

ال عودة ما مل تتطّهر سوراي من نظام األسد ومن االحتاللني الروسي واإليراين.  -
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حتل علينا كسورين وكذلك على العامل أمجع بتاريخ 10 كانون أول/ 
العاملي حلقوق اإلنسان. وهي  ديسمر من كل عام ذكرى اإلعالن 
تعيد  ومبا  جراح.  من  لديهم  تنكأ  مبا  السورين  لدى  مهمة  مناسبة 
انتهاك حلقوق  من حاالت  اآلالف  مئات  بل  اآلالف  ذاكرهتم  إىل 
السوري،  الفاجرة على جل اجملتمع  القامعة  السلطة  االنسان وتغول 
بكل فئاته. خال شبيحة النظام وزابنيته الذين ارتضوا ألنفسهم مشاركة 
هذه العصابة ابملقتلة الي ابتت حدًث يومًيا لدى السورين. منذ عام 

2011 وحى اآلن.

الوطن  سرقة  من  ونيف  عاًما  عر مخسن  األسد  نظام  انتهك  لقد 
اإلعالن  مواد  يف  عنها  املنصوص  االنتهاكات  أنواع  وخطفه، كل 
والقاتل،  اجملرم  صفة  اكتساب  يف  سباقًا  وكان  إليه.  املشار  العاملي 
أبناء  خبرة  مكان،  يف كل  املنتشرة  سجونه  عر  واملعتقل  واملمسك 
أو  مرًضا  أو  تعذيًبا  إما  قتلهم،  أو  أقبيته.  يف  تغييبهم  ليتم  سورية، 

ضغطًا نفسًيا.

ا ويعذبه ما آل إليه وضع وطنه 
ً
يف هذه الذكرى يعتصر قلب السوري أمل

فيها خرًا عن  ينتظر  الي  الطوال  السنن  على  يتحسر  سورية. كما 
معتقل، أو أماًل إبطالق سراح معتقليه. بينما يعيث النظام السوري 
فساًدا يف الوطن كل الوطن. فال تثنيه عن إجرامه كل الروتوكوالت 
واالتفاقات الدولية الي وقَّع وصدَّق عليها. وال أيبه لكل املناشدات 
الدولية واالقليمية من أجل فتح أبواب السجون الي ابتت تغص مبئات 
اآلالف من املغيبن قسًرا. وما السياسة الروسية وااليرانية الداعمة له 
إال مشاركة ابلضرورة بكل ما يفعله حبق اإلنسان السوري. وهو الذي 

ما يزال ينشد احلياة الطبيعية بال قتل وال اعتقال وال تغييب. 

لكن هيهات فقد جاء هذا النظام ومنذ البداية ليمارس دورًا وظيفًيا 
قاهرًا للناس والعباد. وحمقًقا لدولة العصابة والطائفة، دون النظر إىل 
كل الشرائع الدولية واألممية أو الوضعية احمللية. وتتحمل معه العبء 
حقوق  لكل  وانتهاكه  إجرامه  عن  صمتت  الي  الدول  أيًضا، كل 

االنسان، والصامت شريك أيًضا كما هو معروف.

العاملي حلقوق  االعالن  ذكرى  السوري، ويف  اإلنسان  حول حقوق 
االنسان سألنا الدكتور مروان اخلطيب. ابحث وأكادميي سوري عن 
مآالت حقوق اإلنسان يف سورية فقال: »تطالعنا شهر كانون األول/ 

الثانية  الذكرى  ديسمر 
العاملي  لإلعالن  والسبعن 
يبدو  الي  حلقوق اإلنسان، 
عنها  اإلعالن  حلظة  منذ 
اإلنسان- كانت  -حقوق 
هلا  منت  ال  بشعوب  تعىن 
الوطن  أبناء  حنن  بصلة، 
العريب عامة وسورية خاصة. 
العامة  احلياة  قرب  لتقييم مدى  معيارًا  األسد  آل  فإذا وضعنا حكم 
الكبرة، فنحن  فإننا سنصاب ابلدهشة  يف سورية من هذا اإلعالن 
اإلعالن،  هذا  مضمون  معرفة  من  طويلة  لسنوات  حرمنا  كشعب 
االشرتاكي  النظام  ذات  الوحدة  دولة  لبناء  اجملتمع  جتييش  بشعار 
الثامنة  املادة  وكانت  ابحلرية،  املواطنن  مجيع  حينها  سيتمتع  الي 
للدستور لعام 1973 الي صادرت احلياة العامة لصاحل احلزب الذي 
واألخر  األول  القرار  توصل  والي  املركزية،  الدميقراطية  مفهوم  ابتدع 
السلطات  فيه مجيع  تتمثل  الذي  للحزب  العام  األمن  إىل شخص 

التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ومل تكن األجهزة األمنية الي ازادت مع بداية حكم آل األسد لتصل 
قانون وال  أي  بسلطات ال حيدها  تتمتع  أمنياً  فرعاً  أربعة عشر  إىل 
تطاهلا أية حماسبة إال مبوافقة خطية من أعلى سلطة تنفيذية يف الدولة، 
مما جعل هذه األجهزة املتغوِّل األول على رقاب مجيع أبناء الوطن، 
الي  الواجبات  سوى  لنا  يعد  ومل  احلقوق،  مجيع  أقبيتها  يف  وغيبت 
الوطن  تغييب  مرحلة  إىل  وصواًل  األبد(  إىل  )قائدان  بشعار  بدأت 

وجعله مزرعة لعائلة األسد لتغدوا سورية هي )سورية األسد(.
مع  األوربية  الدولة  بعض  بدأهتا  الي  اخلجولة  املعاتبات  وإن كانت 
نداءات ربيع دمشق، والي كانت نتائجها ختفيف سنوات االعتقال 
لبعض رموز املعارضة السورية، ومل يتجرأ النظام العاملي بكل خطوطه 
احلمر على إيقاف اجملازر الي ارتكبت خالل سنوات الثورة من جمزرة 
ساحة محص، إىل جمزرة كيماوي الغوطة، جملاز براميل عصاابت األسد 
على كامل الساحة السورية.« وأضاف قائاًل:« لكن أبناء الثورة الذين 
يستكشفون  األرض  بقاع  يف كل  وانطلقوا  االستبداد  جدار  كسروا 
العامل اآلخر الذي عاش طوياًل يف جمتمع احلقوق والواجبات، أصبح 
من املستحيل إعادهتم إىل حظرة الطاعة، وسيكون إلعالن حقوق 
اإلنسان مكان حجر الزاوية يف العقد االجتماعي الذي سيلزمون به 

أية سلطة سيتوافقون عليها يف سورية املستقبل.«

كما سألنا الناشط واملكافح 
من  قسراًي  واملهجر  السوري 
يوسف  إدلب  إىل  زملكا 
اإلنسان  حق  عن  الغوش 
واملهدور  املصادر  السوري 
فقال إلشراق:« مع انطالق 
ويف  العريب  الربيع  ثورات 
آمااًل  محلنا  خاصة،  سورية 
من  واخلالص  ابلتغير  كبرة 
دكتاتورية النظام األسدي املغتصب لإلنسان السوري يف حريته وكرامته 
ومعاشه وحياته ومع علمنا بوحشية هذه العصابة، إال أنه متلكتنا قناعات 
الثورات منتصرة الحمالة، وخاصة يف عصر  بعدالة مطالبنا السلمية وأن 
سيحرج  الذي  األمر  السريع،  والتواصل  التصوير  ووسائل  الفضائيات 
الزج ابلثائرين يف  القتل ابستعمال أسلحته املختلفة وكذلك  النظام من 
السجون أبعداد كبرة، وأن مثة جمتمع دويل ودول كرى دميوقراطية يف 
اخلارج ترى وتسمع، واهنم ال يسمحون جبرائم وانتهاكات واسعة النطاق« 
وأضاف : »أكتب هذه السطور بعد عشر سنوات من احلرب الي شنتها 
عصاابت اإلجرام األسدي وأعواهنا من الروس وااليرانين على الشعب 
السوري الثائر وقد استعمل الرصاص ضد املتظاهرين منذ البداية لتزداد 
الباقن  ويغيب  التعذيب  حتت  املعتقلن  وميوت  يوم  القتلى كل  أعداد 
ولتستعمل كافة صنوف األسلحة من طران ودابابت ومدفعية  مبا فيها 
األسلحة احملرمة دولًيا مثل السالح الكيماوي والعنقودي والناابمل، لتكون 
من  اآلالف  ومئات  املقعدين  وآالف  شهيد  مليون  من  أكثر  احملصلة 
الداخل  يف  املهجرين  من  مالين  عشرة  من  وأكثر  واملعتقلن  املغيبن 
الثوار  مع  الي حدثت  الكرى  االكتشافات  أنه من  واخلارج وال خيفى 
السورين هي الدرجة واملستوى العايل من الكذب والنفاق الدويل وإعطاء 
»األسد« الفرصة تلو الفرصة إلجهاض الثورة مما يسمى اجملتمع الدويل 
ودوله، واملفرتض أهنا األمينة على اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي 
ما  بعد كل  املقبل، ولكن  الشهر  العاشر من  به يف  يصادف االحتفاء 
جرى معنا ورأيناه يف سورية من إجرام ودمار وهتجر لشعبنا ورغم تقديران 
هلذه املبادئ اجلميلة ولكن يف احلقيقة ماهي إال شعارات جتميلية سرعان 
تنتزع  احلقوق  وأن  الكرى،  الدول  مصاحل  تظهر حبسب  أو  تغيب  ما 

انتزاًعا وليس عطًفا وال يفل احلديد سوى احلديد.«
ت

ي _ تقارير وتحقيقا
س

سيا
م ال

س
لق

رئيس القسم السياسي

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والسوري المهدور

أحمد مظهر سعدو 
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معظــم  يف  صحيًحــا  ذلــك  يكــون  قــد  أصحاهبــا،  تعبــد  الــكالب 
أحــد  لنــا  شــرح  فقــد  االســتثناءات،  بعــض  هنــاك  لكــن  احلــاالت، 
األطبــاء البيطريــن ســلوك بعــض الــكالب مــع مدربيهــا، حيــث أكــد 
أنــه يف بعــض احلــاالت ينعــدم الــود بــن الكلــب وصاحبــه رغــم مــا 
يقدمــه صاحــب الكلــب لكلبــه مــن مغــرايت عديــدة، وهــذا يعــود إىل 

جشــع كلــب الصيــد ابحلصــول علــى نســبة أكــر مــن صيــده.
ورغبــت  احلقيقــة  هــذه  البيطــري  الطبيــب  هــذا  دراســة  مــن  أخــذت 
بتطبيقهــا علــى العالقــة بــن كلــب الصيــد اإليــراين وصاحبــه األمركــي 
والــذي لــواله ملــا كان هنــاك ال اخلميــي وال خلفائــه يتحكمــون يف 

إيــران.
إبعــاد  أجــل  مــن  جــاء  اخلميــي  حلركــة  والفرنســين  األمــركان  دعــم 
الشــيوعي،  )تــودة(  فيــه وهــو حــزب  املرغــوب  غــر  القــوي  املنافــس 
صاحــب الــدور الفعــال يف حتريــك الشــارع اإليــراين وتنظيــم اإلضــراابت 
واالحتجاجات يف مواجهة نظام الشــاه وأجهزته، ومع حزب )تودة( 
كانــت هنــاك فصائــل إيرانيــة معارضــة ال عالقــة ألنصــار اخلميــي هبــا، 
لعبــت الــدور األهــم يف متهيــد الطريــق للثــورة، ونتيجــة لذلــك مل جيــد 
األمــركان أمامهــم ســوى اخلميــي خلالفــة شــاه إيــران، وهنــا بــدأت لعبــة 

كلــب الصيــد وصاحبــه.
أول نتائج تقارب اخلميي مع األمركان:

حممــد  الســابق  إيــران  وزراء  رئيــس  لــدرس  اخلميــي  اســتيعاب  كان 
إدارة  بــن  املفاوضــات   بــدأت  الــدرس  هــذا  ومــن  مصــدق جيــًدا؛ 
الرئيــس جيمــي كارتــر وبــن اخلميــي ومجاعتــه ليصلــوا معــاً إىل اتفــاق 
أعــدَّه  تقريــر  ويف  ايــران،  يف  األمركيــة  املصــاحل  محايــة  علــى  ينــص 
الصحفــي اإليــراين )كامبيــز فتاحــي( هليئــة اإلذاعــة الريطانيــة ونشــر 

يف  عــام 201٦  رصــد االتصــاالت الــي قــام هبــا اخلميــي مــع إدارة 
الرئيــس كارتــر علــى مــدى األســبوَعن اللذيــن ســبقا عــودة اخلميــي 
مــرروا  األمركيــن  أن  التقريــر،  جــاء يف  مــا  أهــم  ومــن  طهــران،  إىل 
معلومــات يف غايــة اخلطــورة إىل اخلميــي؛ منهــا: أنــه يف  9 تشــرين 
الثــاين / نوفمــر 197٨، أرســل الســفر األمركــي يف طهــران، )ويليــام 
الشــاه حمكــوم  نظــام  إن  فيهــا  قــال  واشــنطن  إىل  برقيــة  ســوليفان(، 
عليــه ابلفشــل، وإن علــى واشــنطن العمــل علــى إخــراج الشــاه وكبــار 
جنراالتــه مــن إيــران، مث العمــل علــى صياغــة اتفــاق بــن الضبــاط األقــل 
رتبــًة واخلميــي، وعلــى ضــوء ذلــك طلــب  كارتــر مــن الشــاه مغــادرة 

إيــران حتــت عــذر قضــاء إجــازة يف واليــة كاليفورنيــا.
كشف التقرير عن أن اخلميي أكد لألمركين أنه سيعمل على محاية 
مصاحلهــم وســيحرص علــى ســالمة املواطنــن األمركيــن املوجوديــن يف 
األراضــي اإليرانيــة. وتعهــد اخلميــي لألمركيــن أبنــه لــن يعمــل علــى 
اجملــاورة؛ كالســعودية  العربيــة  األنظمــة  يعــادي  ولــن  الثــورة،  تصديــر 
والعــراق والكويــت، وأقنــع واشــنطن بضــرورة اســتمرار نفوذهــم يف إيــران 
أو حــى  الســوفييي  النفــوذ  متنــاول  عــن  بعيــًدا  إيــران  وذلــك حلفــظ 
ت واشــنطن عــن  النفــوذ الريطــاين احملتمــل، وعلــى ضــوء ذلــك عــرَّ
نيتها يف عدم التدخل يف اختيار شــكل النظام السياســي يف إيران ما 
دام النظــام القــادم ســرعى املصــاحل األمركيــة، وســيعمل علــى حفــظ 
متاســك املؤسســة العســكرية لقطــع طريــق الســلطة أمــام حــزب )تــودة( 

وابقــي الفصائــل اليســارية املتحالفــة معــه.
بعــد خــروج الشــاه وعــودة اخلميــي حتــت الضمــان األمركــي لســالمته 
الشــخصية، ومــا إن متكــن اخلميــي مــن الســيطرة علــى إيــران حــى 
أعلــن أن أمــركا هــي الشــيطان األكــر، مث بــدأ نظــام اخلميــي اببتــزاز 

صاحبهــا بتهديــد العــراق ودول اخلليــج لفــرض نظامهــا علــى هــذه 
الــدول.

هل مترد كلب الصيد على صاحبه؟
مل يكــن التمــرد كامــاًل بــل كان مقدمــة لرســم سياســة جديــدة بــن 
الطرفــن يكــون فيهــا لنظــام اخلميــي مهمــة أساســية مــع بقائــه كلبــاً 
للصيــد، علــى أن تبقــى سلســلة جلــام قيــادة الكلــب بيــد األمركــي 
يريــد صاحبــه،  الــذي  الوقــت  اخلليــج يف  دول  ابجتــاه  هتييجــه  فيتــم 
وكانــت غايــة النبــاح واضحــة وذلــك لدفــع هــذه الــدول ابجتــاه احلضــن 
اإلســرائيلي للوصــول حلالــة االعــرتاف هبــا، وقــد حتققــت الغايــة املشــرتكة 

واملنفعــة للكلــب ومدربــه.
أمــا بقــاء هــذا الكلــب يســرح وميــرح يف ســورية فهــو أمــر يبــدو أنــه متفــق 
عليــه علــى أن تبقــى وظيفــة الكلــب هــي بنــاء حســينيات ومــدارس 

إلفســاد األجيــال وتغيــر دينهــم وانتمائهــم العــريب دون أنيــاب.
بــن  اإلعالمــي  الرتاشــق  مــن  البــد  العالقــة كان  هــذه  والســتمرارية 
الكلــب وصاحبــه وهــو أســلوب شــبيه أبســلوب حضانــة نظــام األســد 
يف ســورية لنصــف قــرن، فنبــاح نظــام األســد وبدعــم أمركــي كانــت 
غايتــه ابتــزاز الــدول العربيــة اخلليجيــة لدفــع اخلــوة والــي مسيــت خبــوة 
التــوازن  هــذا  أن  الحقــاً  ليتبــن  اســرائيل  مــع  االســرتاتيجي  التــوازن 

الســوري. الشــعب  اســتخدم ضــد 
ختامــاً أقــول: إن طريقــة تعامــل كلــب الصيــد مــع صاحبــه هــي خطــر 
الرتاشــق اإلعالمــي  تنســى  أن  العربيــة أبســرها وعليهــا  األمــة  يطــال 
الكلــب  بــن  االنفصــال  مــن جديــة  الشــعوب  تتأكــد  بينهمــا حــى 
وصاحبــه، وعلــى مجيــع الشــعوب العربيــة أن تعــرف أيضــاً أن دعمهــا 

للشــعب الســوري والعراقــي هــو الســبيل للتحــرر والتقــدم.

م. هشام نجار

كلب الحراسة وصاحبه

كاتب سوري

هــل يُغلــق ابب القطيعــة بــن البلديــن الشــقيقن، بعــد ســنتن منهــا 
وتصعيــد قبــل شــهرين مبقاطعــة اقتصاديــة، مث عــاد أمــل شــعوب املنطقــة 
الســعودي  التقــارب  املنطقــة وهــو  بــن شــقيقن مهمــن يف  بتقــارب 
الرتكــي عندمــا أعلــن املكتــب الرائســي يف تركيــا، يف بيــان أصــدره يــوم 
الســبت )21 تشــرين الثــاين/ نوفمــر(، أن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان وامللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ملــك الســعودية اتفقــا علــى 
املكتــب أن  أنقــرة والــرايض وأوضــح  بــن  الثنائيــة  العالقــات  حتســن 
اجلانبــن اتفقــا علــى اإلبقــاء علــى فتــح قنــوات احلــوار بــن البلديــن 
مــن أجــل حتســن العالقــات الثنائيــة وتســوية القضــااي اخلالفيــة، وأشــار 
املكتــب إىل أن كال الزعيمــن اتفقــا علــى هــذا يف اتصــال هاتفــي يف 

إطــار قمــة العشــرين.
تفاءلــت شــعوب املنطقــة بتحســن العالقــة بــن أهــم بلديــن يف االقليــم 
والويــالت  الصــراع  تعــاين  الــي  املنطقــة  لشــعوب  حســن  فــأٌل  وهــذا 
حــرص  جمتمعيــة،  وحرائــق  عنيفــة  حــروب  عــر  بقضاايهــا  والعبــث 
لتلــك  متــت  ال  ومصــاحل  حلســاابت  مشــتعلة  إبقائهــا  علــى  كثــرون 

ومصلحــة. بفائــدة  الــدول  وتلــك  الشــعوب 
هنــاك دول حتمــل معــىن الصداقــة هلــذه الشــعوب لكــن أتثرهــا حمــدود 

وبعيــدة جغرافيــاً فليــس هلــا مصلحــة مباشــرة أبي حــل مباشــر. فالــدور 
اليــوم هــو علــى اململكــة العربيــة الســعودية واجلمهوريــة الرتكيــة هــو األهــم 
علــى مســتوى الشــرق األوســط، ومثــة فرصــة مــن ضعــف إيــراين عــر 
سلســلة عقــوابت مفروضــة عليهــا وقيــادة أمركيــة جديــدة، فاحلــروب 
واحلرائــق املشــتعلة يف املنطقــة ابتــت هتــدد كال الدولتــن عــر تنظيمــات 
إرهابيــة يتــم تســمينها مــن أطــراف شــى وبذرائــع شــى، ومنهــا اإليــراين 
الوقــت،  بــذات  الكردســتاين  العمــال  وحــزب  احلوثــي  يدعــم  الــذي 
وهــذا نذيــر شــؤم للمنطقــة بعــدم االســتقرار مــامل ينتهــي هــذا العبــث 
الكــر يف أتجيــج  أن انفخــي  القــوى، واملؤســف  هــذه  تســمن  عــر 
الــذايت هلــذه  فالتدمــر  املنطقــة كثـُــٌر جــداً  الصراعــات والعالقــات يف 
الشــعوب والــدول يف املنطقــة مــن العــراق وســورية واليمــن وليبيــا هــو 
هــدف مقصــود بذاتــه، واســرتاتيجية يتــم العمــل عليهــا وهــو خدمــة 

ملصــاحل وأطمــاع الكثريــن.
إن تعميــق العالقــة بــن الســعودية وتركيــا خطــوة مهمــة وفرصــة لتعزيــز 
الســالم واألمــن يف املنطقــة، فــال حــل حيصــل يف املنطقــة بــدون إشــراف 
ومســامهة مــن اململكــة العربيــة الســعودية وتركيــا، والســيما يف العشــرة 
ســنوات األخــرة تشــابكت وترابطــت كثــر مــن القضــااي العربيــة مــع 

تركيــا بطبيعــة اجلغرافيــا السياســية واملوقــع، وقــد كانــت وصلــت ذروة 
وهــو وســام  أعلــى وســام  تركيــا  منحــت  عندمــا  العالقــة يف 201٦ 
اجلمهوريــة للملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، مث مــا لبثــت أن تراجعــت 
العالقــة، ولعــل القــادم يطــوي صفحــة القطيعــة، ليفتــح صفحــة مــن 
توحيــد اجلهــود الــي ال تعــود ابلفائــدة ليــس علــى الدولتــن فحســب، 
دول  وابقــي  واليمــن  وســورية  العــراق  وأوهلــا  املنطقــة كلهــا  علــى  بــل 
املنطقــة املتوتــرة. األحــداث األخــرة تشــر إىل اقــرتاب عــودة العالقــة 
مــع قطــر إضافــة لرتكيــا، وهــذا إن تصاعــد يف مســتوى العالقــة وعمقهــا 
فســوف تشــكل حتالــف قــوي يف املنطقــة، قــادر علــى ضبــط املنطقــة 
وختليصهــا مــن قــوى التخريــب وإضعافهــا وحتييدهــا متامــاً، ولعــل األايم 

القادمــة حتمــل مزيــد مــن التعــاون الــذي يثمــر اخلــر دومــاً.
الســورية كادت  الثوريــة  القــوى  دعــم  يف  اجلهــود  تضافــرت  وعندمــا 
تراجعــت مبتغــرات ومعطيــات كثــرة  لبثــت أن  مــا  املعركــة مث  حتســم 
مــن مســاندة للنظــام مباشــرة ومــن تراجــع مســتوى التنســيق والتعــاون 
بــزوال الطغمــة  يف القضيــة الســورية، والــي يتطلــع أهلهــا إىل انفــراج 
اخلبيثة العابثة يف املنطقة واجلامثة فوق صدور الســورين. وهلذا تتفاءل 

شــعوب املنطقــة بعــودة العالقــة بــن الشــقيقن.

د- زكريا مالحفجي  

كاتب سوري

هل ستتفاءل الشعوب بالتقارب 
السعودي التركي؟
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الفشــل أو النجــاح، أحدمهــا ســيكون احتمــااًل حتميــاً ألّي عمــل يقــوم بــه فــرٌد أو 
مجاعــة أو دولــة أو أو، ولئــن كان النجــاح دائمــاً مقــرتانً ابلنشــوة الــي رمبــا تصــل إىل 
حــّد الزهــو والرتنّــح، فــإن الفشــل غالبــاً مــا تعقبــه غّصــة ممزوجــة حبالــة مــن اإلحبــاط، 
إضافــة إىل شــعور ابلتقصــر، إاّل أن هاتــن احلالتــن النفســيتن التقليديتــن ليســتا 
ثبتتــن أو حتميتــن علــى الــدوام، بــل إن التعاطــي معهمــا مل يكــن علــى ســويّة واحــدة 
عــر التاريــخ، فكثــٌر مــن الــدول أو اجلماعــات أو األفــراد الذيــن حققــوا جناحــاٍت 
ابهــرة وإجنــازات عظيمــة، مل يلبثــوا طويــاًل يف أفيــاء الزهــو، ومل ينشــغلوا أو يرتحّنــوا مــن 
نشــوة الظفــر، بــل رمبــا كان مــا حققــوا مــن جنــاح حافــزاً هلــم حنــو املضــي للتفكــر 
بنجــاح آخــر، وهكــذا يكــون كل ُمنَجــٍز هــو املدخــُل إىل ُمنَجــز آخــر، ولعــّل العديــد  
مــن القــادة قــد جعــل هــذا الضــرب مــن التفكــر منهجــاً اســرتاتيجياً الســتمرار البنــاء 
والتقــّدم، فقــد ُروَي أن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه، قــام بعــزل خالــد بــن 
الوليــد عــن قيــادة اجليــش، واســتبدله أبيب عبيــدة بــن اجلــراح، علمــاً أن خالــداً حقــق 
إجنــازات عســكرية عظيمــة، ورمبــا كان الدافــع إىل هــذا التغيــر هــو احليلولــة دون أن 
نَجــز. ومــن جهــة أخــرى جنــد أن 

ُ
يســتبّد الزهــو بشــخصية خالــد، أو أتخــذه عــزّة امل

مثـّـة دواًل وأممــاً قــد واجهــت كــوارث جســام أودت مبقّوماهتــا املاديــة والبشــرية، ولكّنهــا 
اســتطاعت أن تتمّكن من إدارة هذه الكوارث، فلم تســرتِخ للنْدب والشــكوى، وال 
ــزاً واســعاً مــن تفكرهــا،  اسرتســلت يف ســرد مظلومياهتــا، ومل تــدع لنظريــة املؤامــرة حّي
ولعــل أقــرب مثــال هلــذه احلالــة هــي هنضــة اليــاابن وأملانيــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
لعــّل الواضــح ممــا ســبق أن وراء حالــي الفشــل والنجــاح معــاً، إدارًة تتأســس علــى 
منهــج يف التفكــر، قواُمــه التجــاوز وليــس التريــر، ومعيــاره األساســي هــو املعطــى 
املــادي امللمــوس )النتيجــة(، وليــس اإلحــاالت اخلارجيــة الــي يتــم اســتدعاؤها للتــرؤ 

مــن الفشــل، أو ترئــة الــذات.
لعــل مــا يســؤّغ لنــا مقاربــة هــذا املوضــوع، حاجتنــا حنــن – الســورين – إىل إدارات 
ــس عملهــا علــى التفكــر املمنهــج وليــس علــى الرغبــات الشــخصية، وتعمــل  تُؤسِّ
وفقــاً ملعطيــات انصعــة ومدروســة وليــس بنــاًء علــى اعتقــادات، وترســم براجمهــا وفقــاً 
حلاجــات النــاس وتطلعاهتــا وليــس اســتجابة لنــوازع نفعيــة أو شــخصية ضيقــة، بــل رمبــا 
تبــدو احلاجــة شــديدة إىل إدارات متلــك اإلرادة والشــجاعة األخالقيــة الــي متّكنهــا 
مــن مواجهــة جناحاهتــا أو فشــلها متمثّلــًة مبعايــر الرغبــة يف التجــاوز، وليــس الركــون 

إىل التريــر.
لقد خضع الســوريون منذ مرحلة ما بعد االســتقالل وحى اللحظة الراهنة، لنمطن 
مــن اإلدارات، ينتمــي كل منــط منهمــا إىل منظومــة سياســية، ورمبــا إيديولوجيــة مباينــة 
لألخــرى، إاّل أهنمــا تتقاطعــان، بــل رمبــا تتماهيــان مــع بعضهمــا البعــض، مــن حيــث 
تتمثــل  منهمــا.  تفكــر كّل  مــن طريقــة  املنبثــق  الســلوك  مث  ومــن  التفكــر،  منهــج 
اإلدارة األوىل ابحلقبــة األســدية املمتــدة مــن العــام 1970 ومــا تــزال قائمــة، إذ واجــه 
نظــام األســد خــالل فــرتيت األب واالبــن، ثــالث منعطفــات هامــة يف اتريــخ ســورية، 
فيهــا  احتلــت  والــي  عــام 19٦7،  حزيران/يونيــو  حــرب  األول كانــت  املنعطــف 

إســرائيل اجلــوالن وقســماً مــن األراضــي الفلســطينية ) الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، 
وقــد أحدثــت تلــك احلــرب زلــزااًل عنيفــاً ومباغتــاً ليــس للســورين فحســب، بــل للعــرب 
واملســلمن مجيعــاً، وعلــى الرغــم مــن الــدور الضالــع حلافــظ األســد آنــذاك يف عمليــة 
احتــالل اجلــوالن، ابعتبــاره وزيــراً للدفــاع، إاّل أن هــذا الزلــزال مل حيــَظ  مــن تفكــر 
اإلدارة احلاكمــة ســوى حبيّــز التريــر، إذ إن عوامــل اهلزميــة احنصــرت حبجــم املؤامــرة 
اإلمرايليــة ودعمهــا للكيــان الصهيــوين، وأن هــذه املؤامــرة كان املــراد منهــا أبعــد مــن 
ذلــك، وفقــاً حلكومــة األســد، وهــو كســر روح املقاومــة وإرادة النضــال، ولكــن هــذا 
مل يتحقــق بفضــل صمــود النظــام ومقاومتــه، وابلتــايل فــإن خســارة األرض، يقابلهــا 
عند النظام انتصار اإلرادة. املنعطف الثاين كان يف حرب السادس من تشرين أول 
1973، تلــك احلــرب الــي دعاهــا حافــظ األســد ابلتحريريــة، ومــا هــي يف حقيقــة 
األمــر ســوى حتريكيــة، إذ إن تلــك احلــرب – وعلــى الرغــم مــن االســتثمار اإلعالمــي 
اهلائــل هلــا مــن جانــب النظــام – مل جيــن منهــا حافــظ األســد أي مكســب ملمــوس 
ســوى مــا يتوّهــم علــى أنــه رّد اعتبــار لــه، علــى مــا أعقبتــه هزميــة حــرب 19٦7. مث 
كان املنعطــف الثالــث يف آذار/مــارس 2011، غــداة انطالقــة الثــورة الســورية، الــي 
حســم بشــار األســد أمــره ابجتــاه احلــل األمــي، وقــرر املواجهــة العســكرية ضــد شــعبه 
بــكل حلفائــه، ســاعياً إىل اإلجهــاز علــى تطلعــات الســورين ومطالبهــم  مســتعيناً 
املشــروعة يف احلريــة والكرامــة، ولــو أدى ذلــك إىل حتويــل البــالد إىل أنقــاض، زاعمــاً 
أنــه يقــود حــرابً علــى اإلرهــاب، ومتمّســكاً ابآلن ذاتــه ابخلطــاب ذاتــه الــذي يســتبطن 
كل أشــكال املقاومــة واملمانعــة والنضــال ضــد املؤامــرة املزعومــة. وعلــى الرغــم مــن 
كل مــا حــدث، بقــي النظــام كمــا هــو، مل يتغــّر أّي شــيء ال يف بنيتــه التنظيميــة أو 
اإلداريــة، وال يف تفكــره وال يف ســلوكه، وكان املعــّول األساســي لنظــام احلكــم يف 
إدارتــه جلميــع هزائمــه وإخفاقاتــه هــو منهــج التريــر، املنبثــق مــن نزعتــه اجلارفــة حنــو 

التســّلط واالســتمرار يف الســلطة.
أّمــا اإلدارة الثانيــة، فهــي املتمثلــة يف الكيــاانت الرمسيــة للمعارضــة الســورية، وحتديــداً 
االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة، بصفتــه كيــاانً سياســياً يّدعــي متثيــل الثــورة 
الســورية، ولئــن كان مــن الصحيــح أن هــذه املعارضــة شــرعت يف مناهضــة األســد 
– سياســياً وعســكرايً – ورفعــت شــعار التغيــر حنــو الدميقراطيــة وســلطة القانــون 

والعدالــة، إاّل أهنــا مــن حيــث منــط التفكــر الناظــم لــإلدارة، ال تبتعــد كثــراً عــن املعــن 
ــا قّصــرت عنــه يف بعــض األحيــان بســبب  املنهجــي الــذي ميتــح منــه النظــام، بــل رمّب
ــة خرهتــا يف ممارســة الســلطة، فبعــد مــرور تســع ســنوات ونّيــف مــن عمــر الثــورة،  قّل
وبعــد حــدوث تغــّرات هائلــة علــى املســتوى امليــداين والسياســي، لعــل أبرزهــا: ســقوط 
حلــب الشــرقية أواخــر العــام 201٦، واقتحــام قــوات النظــام مــدن محــص والغوطــة 
ودرعــا وقســماً كبــراً مــن أرايف إدلــب ومحــاة وحلــب، واحنســار اتم لنفــوذ مــا كان 
يدعــى ابجليــش احلــر، وعلــى املســتوى السياســي، االلتفــاف الروســي الكامــل علــى 
القــرارات األمميــة ذات الصلــة ابلقضيــة الســورية، واختــزال العمليــة السياســية بســلة 
الدســتور، فضــاًل عــن جتــاوز البنــود اإلنســانية ذات التطبيــق اإللزامــي، الــواردة يف 
القــرار 2254 ،فيمــا خيــص املعتقلــن واملغّييبــن قســراً، أضــف إىل ذلــك، التغيــرات 
الــي طــرأت علــى بنيــة القــوى واألحــزاب الــي تشــكل منهــا االئتــالف، أقــول: مجيــع 
هــذه التغيــرات مل تشــكل حافــزاً لالئتــالف ألْن يعيــد النظــر يف طريقــة إدارتــه وتعاطيــه 
مــع تداعيــات املشــهد الســوري، وكذلــك مــع احمليــط الــدويل، وهــو إْن أراد أو أوهــم 
الســورين أبنــه ســيفعل ذلــك، فغالبــاً مــا يلجــأ إىل القفــز مــن فــوق اإلشــكاليات 
احلقيقيــة الــي يراهــا الســوريون، كمــا هــو احلــال يف إدارتــه احلاليــة الــي حتيــد بعيــداً عــن 
التحــدايت اجلوهريــة يف عمليــة اإلصــالح، كإعــادة صياغــة النظــام الداخلــي، وإعــادة 
النظــر بطبيعــة املكــّوانت املنضويــة يف االئتــالف، بقصــد إعــادة النظــر يف مســتوى 
التمثيــل، ولعــل األهــم مــن ذلــك الســعي حنــو العمــل الســتعادة القــرار الوطــي ونــزْع 
الصفــة الوظيفيــة عــن االئتــالف، أّمــا االســتمرار يف اللجــوء إىل الربغنــدات اإلعالميــة 
فهو ال يكشــف عن اســتهتار إبرادة الســورين وتضحياهتم واالســتمرار يف االعتياش 
علــى نزيــف مأســاهتم فحســب، بــل يكشــف أيضــاً عــن مســتوى االحنــدار األخالقــي 

املتمثــل إبيثــار املصــاحل الشــخصية الرخيصــة علــى املصلحــة الوطنيــة الســورية.
مــا ابُتلــَي بــه الســوريون جيّســد مأســاة مركَّبــة، طبقتهــا األوىل نظــام اإلجــرام األســدي 
الــذي اســتنزف دماءهــم واســتباح قتلهــم وهتجرهــم، وطبقتهــا الثانيــة معارضــٌة اّدعــت 
نصرهتــا لقضيتهــم، إاّل أن نزوعهــا الســلطوي وحمدوديــة أفقهــا األخالقــي الثــوري، 
جيعــل منهــا عبئــاً آخــر علــى قضيتهــم، ممــا يوحــي أبن ثــورة الســورين لــن تنتهــي بــزوال 

نظــام األســد فحســب، بــل بــزوال إرثــه االســتبدادي، فكــرايً ومنهجيــاً وأخالقيــاً.

حسن النيفي 

إدارة الفشل

كاتب سوري

عقب قرار االئتالف األخر إنشاء مفوضية لالنتخاابت بشكل يبدو 
ليس مدروًسا بشكل كايف وعبارات فيها بعض الضبابية، مث إلغاءه 
فيما بعد، ثرت ثئرة الكثرين بتفسرات عجيبة وخيالية رغبوية مبنية 
على تقدمي سوء النية لزمالئهم يف املعارضة من السياسين ممن انضل 
واعتقل وهتّجر، السيما القسم الكبر منهم، لكن طاملا هذا الزميل 

يف قيادة املعارضة فهو ابئع وخائن ...!!
وهذا منطق غر سليم والبعض مجعتهم زنزانة واحدة وهدف واحد 
لكنه تنافس األقران واهلشاشة يف التفكر واألداء، وهذا ال يبي قوة 
وال حيقق غاية بل يظهران حبالة صراعات بينية يستفيد منها النظام 

فقط.
لنفرتض أن القرار ليس ابلصحيح أو غر قانوين لكن بكل أتكيد 
ليس من قبيل بيع للقضية وليس تسليم البلد لألسد وليس اإلقرار له.

بشكل  واالهتام  الصراع  من  النوع  هذا  الواحد  الصف  مِسة  وليس 
التغذية  وله  أثره  له  دوماً  السياسي  القرار  أن  صحيح  العقالين.. 
أثره  وينعكس  إجيابية وختلق حالة رضى  تكون  أحياانً  الي  الراجعة 

للمستقبل، وأحياانً تكون التغذية الراجعة أو االرتداد سلبياً، وذلك 
عندما يكون سبب القرار ليس مدروًسا مهنياً ومنطقياً أو مكتوب 

بطريقة خنبوية تفتقر الوضوح.
لكن لنسأل أنفسنا هل حنن حباجة إىل هدم الرتخيص الدويل لقوى 

الثورة واملعارضة لتضحي فيه، هل هذا خيدم القضية ...؟
الي تتسبب وتسببت خبسارة لقضااي  الشعبوية  املزاودة  وهل عقلية 
عظيمة اترخيية وهناك عقلية منطق أان أو ال أحد ممكن تبي وطن 
وحترر بلد. منطق املزاودة الشعبوية ال يعرتف ابحلقيقة والواقع، ويرفع 
صوته عالًيا رافًضا للهزمية، فيما الواقع يكسره وحيطمه يومًيا، ومن 
يف  يستمر  ألنه  لتغيره  شيء  أي  فعل  على  قادرًا  يكون  أن  دون 

املواجهة ابملنطق نفسه واآلليات ذاهتا.
يتكلمون عن احلاضنة الشعبية، من يصنع احلاضنة أليست النخب؟ 
فإذا دخلت النخب يف الصراعات فكيف ستكون حال العامة ممن 

نسميهم حاضنة.
هلذا فإن مهمة النخبة وأصحاب القرار مهمة صعبة وحساسة وفيها 

أمانة كبرة للناس مبختلف توجهاهتم.
لست أكتب مبنطق املدافع عن أحد لكن مبوقف الناقد والناظر ملا 
التآكل  وليس  التكامل  مبنطق  نفكر  أن  جرى وجيري وحنن حباجة 
وليس  الغموض  عن  واملستفسر  لألخطاء  املصحح  الناقد  ومنطق 

موقف اهلدم.
والتوجيه  البناء  من  واجب كبر  الواعية  النخبة  على  أن  أرى  وهلذا 
تفكره  أغالل  وحترير  لنهضته  والسعي  والعامة  للمجتمع  الصحيح 
الوطنية  ابللغة  غالباً  تتغلف  الي  والصراعات  املزاودات  لغة  وليس 
فاهلدم والصراع البيي لن يفيدان يف صراعنا االسرتاتيجي الكبر مع 

النظام وحلفاؤه.
حلفاؤان يتآزرون ويتخادمون وحيشدون وحنن نتفرق ونتصارع، بكل 
أتكيد لدينا الكثر من األخطاء يف كل مؤسساتنا لكن احلل ابلعالج 
واإلصالح لألفراد واملؤسسات، فما نفع احلالة هدم فصائل وهنبها 
بل أضعفنا. فنحن حباجة إىل كل صوت وكل جهد وكل عمل يف 

هذا التدافع العنيف.

آالء العابد

لن يرضى المزايدون 

كاتبة سورية
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العسكرية  وطغمته  البعث  حزب  حكم  حتت  السوري  الشعب  يرزح 
واألمنية، منذ أكثر من مخسن عاًما، بلغت ذروة حمنته هذه يف العشر 
سنوات األخرة، حيث القتل ابجلملة وحيث االعتقال ابآلالف والتهجر 
العقائدي  جيشه  يد  على  والقرى  والبلدات  املدن  وتدمر  ابملالين 
وامليليشيات الداعمة له، ومن فصائل مسلحة استقدمها وشكلها ودعمها 
هلذه الغاية، كما تدمر االقتصاد الصناعي والزراعي والتجاري وكل أنواع 
النشاط االقتصادي والسياسي والثقايف واالجتماعي، مبا يتطلب عشرات 
السنن إلعادة ما دمره هذا النظام وهنبه وينهبه لصاحل شرحية ضيقة من 
احلاقدين واالنتهازين ولصاحل أجندات خارجية تعمل لتدمر البلد حبجج 
ومررات اإلرهاب، بينما جيمع العامل على أن إرهاب النظام وحلفاؤه هو 
اإلرهاب احلقيقي منذ بداية انفراده ابحلكم إىل اآلن ومع هذا اإلمجاع 
ميتنع هذا النظام العاملي عن أخذ أي إجراء لصاحل الشعب السوري ضد 
هذا النظام، وعندما يقارن منافعه ومضاره يكتشف أن النظام السوري 
يقوم خبدمات للنظام العاملي أكثر من مضاره على هذا اجملتمع، الذي ال 
يهمه تدمر البلد أو قتل مئات األلوف طاملا أن النظام ينفذ ما يطلب 
أوابما  يقول  األوىل من حكمه  األربع سنوات  مذاكراته عن  ففي  منه، 
أبنه فشل يف امللف السوري، ولكن احلقيقة غر ذلك فأحد مساعديه 
يف البيت األبيض يعلق على كالمه ابلقول :إننا بقينا أشهر طويلة ندرس 

النظام من السقوط،  ــــــ 201٦ كيف حنمي  حنن والروس عام 2015 
األمركان يف  مع  ابلتوافق  الروس  دخل  الواقع.  أرض  على  مت  ما  وهذا 
أيلول/سبتمر 2015 هبجوم كاسح يف الغوطة الشرقية وحلب ليعيدوا 
التوازن للنظام الذي كان قد خسر أكثر من ٦0 ابملائة من مساحة سورية 
وكان معرًضا للسقوط يف أي حلظة، ابهنيار جيشه واملليشيات الداعمة له 
وعجزها عن إعادة سيطرته على املناطق اإلسرتاتيجية الي خسرها وهذا 
الذي كان حمركه وموجهه، حيث  العرب  أيًضا ملوقف أوابما من  راجع 
كان يعتر أن الفرس أصحاب حضارة والعرب جمرد بدو مهج. عدا عن 
أن حليفهم األساسي يف الشرق األوسط » إسرائيل: له القول الفصل يف 
بقاء هذا النظام أو ذاك. والذي كان يقدر عالًيا دور النظام يف استقرار 
جبهة اجلوالن منذ عام74 ابلتزامه بشروط اتفاقية فصل القوات حرفًيا. 
التجديد  ولعبة  الرائسة  ملقعد  االنتخايب  النظام  استحقاق  اقرتاب  ومع 
النظام  الستمرار  علًنا  النظام  وحلفاء  روسيا  تعمل  انتخاابت،  بصورة 
مؤمتر  الرتوجيية كمسرحية  املؤمترات  من  عدد  يف  أتهيله  وإعادة  ورئيسه 
الروس  بن  قبله  املوسع  واملؤمتر  أرض سورية  على  مثلت  الي  الالجئن 
والنظام هبدف الشراكة إلعادة اإلعمار والي كانت نتيجته قضم املزيد 
من األراضي واالستحواذ على العديد من املرافق االقتصادية. كما تعمل 
األمم املتحدة عر مندوبيها وبدعم من القوى العظمى اخلفية الي ال تريد 

املزيفة  االنتخابية  العملية  لتسهيل هذه  الظهور ابلصورة ولكنها معروفة 
بعدما اختزلت قرارها األممي إىل جلنة دستورية يلعب هبا النظام وداعميه 
وعملية انتخابية إبشراف األمم املتحدة. ومن املعروف أن سجل األمم 
املتحدة يف هذه اجملاالت يلزمه كتاب أسود من عام 19٦0 يف الكونغو 

إىل الصومال والبوسنة وغرها الكثر.
اجلديد يف املوضوع أن املعارضة الرمسية كاالئتالف ومن لف لفه دخل 
على خط االنتخاابت، وإذا كان قد أوقف العمل ببيانه مؤقًتا، فهذا ال 
يعي أنه جتاوز هذه النقطة وسيعود إليها، وإذا أمجع اجلميع على إعادة 
وستكون  الكبار،  إرادة  اهلزيل  اجلسم  هذا  يعارض  فلن  النظام  أتهيل 
السابقة من أستاان إىل  املناورات  لعبة مكشوفة وقبيحة كما كانت كل 
سوتشي إىل غرها ونتيجتها كلها كما يقر القاصي والداين كانت ضد 
بالده  إىل  والعودة  والكرامة  السوري يف طموحاته ابحلرية  الشعب  إرادة 

الي شرد منها كرًها.
    لن يكون هناك حلول انجعة ومقبولة إال احللول الي يشارك هبا شعبنا 
إبرادته  ويفرضها  واملناورة،  التزييف  عن  بعيًدا  حقيقي  بشكل  السوري 
يتالعبون  أما من  الطويل،  أكثر من مرة عر اترخيه  القوية كما فرضها 
املعلم  وهو  الباقي  هو  فالشعب  التاريخ  مزبلة  إىل  مجيًعا  فهم  ويناورون 

والقائد.

محمد عمر كرداس

محنة الشعب السوري
بين إجرام النظام وواقع المعارضة

كاتب سوري

ت
مقاال

     يف مذّكــرات »أوابمــا« األخــرة )األرض املوعــودة أو أرض امليعــاد(، 
يعــرتف حــد الوقاحــة بــال أخالقيتــه حيــال ثورتنــا الســورية، ويشــرح حــدود 
تدخلــه فيهــا، وينتقــد بــكل جــرأة املصــاحل األمركيــة الــي غالبــاً مــا تطغــى 
علــى األخــالق واإلنســانية يف التدخــالت اخلارجيــة املتوحشــة؛ إْذ إّن النظــام 
الســوري مل يكــن البتــة بعيــداً عــن املــدارات األمركيــة، وتصرحيــات »أوابمــا« 
خــالل األايم األوىل الــي أعقبــت االنتفاضة/الثــورة شــددت علــى مطالبــة 
بشــار أســد بقيــادة اإلصــالح، حــن كانــت وحشــية أجهــزة النظــام وجيشــه 
حــول  أجــوف،  لفظــي  تراشــق  جمــّرد  ذلــك  الوحيــدة، كان  القاعــدة  هــي 
إصــالح مل يكــن أّي عاقــل ينتظــره مــن رأس نظــام توّجــه ســريعاً حنــو ارتــكاب 
خطــة  علــى  متكــًئ  بشــاعة  األشــّد  احلــرب  وجرائــم  األفظــع  االنتهــاكات 
بــل علــى توجيــه وهنــج أمركــي ال ختطئــه األعــن؛ ووقائــع التاريــخ ســوف 
تقــول أكثــر حــول تكذيــب مناقشــة »أوابمــا« للملــف الســوري؛ ولعــّل يف 
طليعتهــا مــا رشــح عــن ’’هيــالري كلنتــون‘‘ نفســها، مثّ أمثــال زميلهــا وزيــر 
الدفــاع ’’روبــرت غيتــس‘‘، ومديــر املخابــرات املركزيــة ’’دافيــد برتايــوس‘‘؛ 
كذلــك ســوف تكــون ذات قيمــة خاصــة إفــادة ’’أنــدرو إكســوم‘‘، انئــب 
املســاعد األســبق يف وزارة الدفــاع األمركيــة لشــؤون الشــرق األوســط خــالل 
رائســة »أوابمــا« الثانيــة، أمــام جلنــة فرعيــة يف الكونغــرس تبحــث السياســة 
اخلارجيــة األمركيــة يف الشــرق األوســط؛ والــي تناولــت مفاوضــات »أوابمــا« 
مــع »بوتــن« حــول طرائــق إنقــاذ نظــام بشــار أســد مــن ســقوط وشــيك، 
صيــف 2015؛ وإْذ يوضــح ’إكســوم‘ أنــه كان طرفــاً يف سلســلة مباحثــات 
مســتفيضة مع ضباط جيش واســتخبارات روس، بدأت يف صيف 2015 
إنقــاذ  أّن  يســتخلص  األســد؛  مصــر  حــول   ،201٦ العــام  واســتغرقت 
نظــام األخــر، وشــخصه اســتطراداً، كان هاجســاً مشــرتكاً لــدى واشــنطن 

وموســكو وطهــران، ابلتكافــل والتضامــن.
     هكــذا ميكننــا فهــم مــا جيــري مــن خــالل التدويــل للمســألة الســورية 
وقضيــة التصــدي للثــورة يف ســورية، إذ أن االئتــالف الســوري قــد تشــكَّل 

بنــاًء علــى رؤيــة »أوابمــا« ومت فرضــه فرضــاً علــى أطيــاف املعارضــة الســورية 
وبقيــة الــدول ممــن كانــت تســمى أصدقــاء الشــعب الســوري، هــذا االئتــالف 
منــذ  ســورية  تدويــل  هــو  الســورية، كمــا  للثــورة  واضــح  تدويــل  نتــاج  هــو 
اســتقالهلا عــن فرنســا، فأيـّـة قضيــة يتــم تدويلهــا يف هــذا العــامل- خاصــة بعــد 
اهنيــار املنظومــة الشــرقية- يكــون ألمــركا احلصــة األكــر واألوىل يف التحّكــم 
مبســار هــذا التدويــل، تتقاســم فيهــا حصصــاّ مــع دول أخــرى؛ ففــي الوضــع 
الســوري، تقاســم »أوابمــا« مــع روســيا وإيــران بشــكل أساســي، بنــاًء عليــه 
ميكننــا معرفــة األســباب يف تشــكيل االئتــالف ، فلــم يعــد ســرّاً القــول إّن 
األمــور وصلــت لدرجــة أّن كل دولــة مــن هــذه الــدول تطــرح أمســاًء بعينهــا 

يف هــذا االئتــالف.
مل يعــد ســرّاً أّن هــذا االئتــالف حــى اللحظــة مــا زال مشــرعناً أمركيــاً، بغــّض 
النظــر عــن درجــة حضــور الــدول األخــرى فيــه، هــذا احلضــور الــذي جلمتــه 
أمــركا  أمــركا، ومــن مث  بــه  تســمح  مبــا  فقــط  يهتــم  أمــركا »أوابمــا« أبن 
»ترامــب«.. أليســت أمــركا »ترامــب« هــي مــن ســّلمت الغوطــة وغرهــا مــن 

املناطــق مث درعــا للنظــام والــروس واإليرانيــن؟
     فمــا الــذي فعلــه االئتــالف منــذ أتسيســه غــر تكريــس هــذه التدويــل، 
حــى مت إابدة شــعبنا وترحيــل مــن تبقــى تكريســاً هلزميــة الثــورة، وحصرهــا 
مبــداوالت هــذا التدويــل الــي جــرى بقيــادة »أوابمــا«!؛ هلــذا فــإّن أتســيس 
نــوااي أصحاهبــا،  النظــر عــن  انتخــاابت‘‘، بغــض  مــا أطلــق عليــه ’’هيئــة 
هــي اإلعــالن النهائــي عــن الغايــة مــن أتســيس هــذا االئتــالف، كــذروة مــن 
ذرى تدويــل الثــورة الســورية، ولــن خنــدع أبوهــام إيقــاف العمــل بتلكــم اهليئــة 
البائســة الئتــالف ميــت سياســياً؛ وقــد اســتطاعت هــذه الثــورة جبماهرهــا 
رغــم وقــوف كل هــذه األطــراف ضــد التغيــر عمليــاً يف ســورية، وضــد حتــول 
هــذا البلــد إىل بلــد دميقراطــي، أن تنســف النظــام اإلقليمــي برمتــه، ومل يعــد 
صاحلــاً لالســتمرار كمــا هــو، وال كمــا يتــم التحكــم مبعطياتــه اجلديــدة خاصــة 
بعــد الربيــع العــريب، وهــذا مــا عقــد حركــة املعارضــة الســورية علــى مســتوى 

اخلــارج، كوهنــا تتصــرف أبدوات قدميــة- ومــا تــزال- أمــام أوضــاع مســتجدة 
بــل  ســاحة-  جديــدة ضمــن  سياســية  وأدوات  تفكــر  طرائــق  إىل  حتتــاج 
حبكــم  قويــة  دميقراطيــة  سياســية  أحــزاب  إىل  تفتقــر  ســورية  ســاحات- 
منــع وتعقيــم املمارســة السياســة يف ســورية طيلــة عقــود مــن حكــم البعــث 
الســائدة  التوجهــات  بطبيعــة  تتعلــق  أخــرى  أســباب  وهنــاك  ومشــايعيه، 
سياســياً الــي تســيطر علــى الوعــي الســوري العــام، وهــي متنــع تكــون أحــزاب 
وطنيــة دميقراطيــة ســورية جديــدة، خصوصــاً مــن حيــث ســيطرة أيديولوجيــات 
مــا قبــل ومــا فــوق وطنيــة، وهــذا كلــه يعــي أن ســورية بوصفهــا وطنــاً لــكل 
الســورين غــر واردة يف حســاابت القــوى السياســية الســائدة، علــى الرغــم 

مــن اهــرتاء وتفســخ مجيــع هــذه القــوى.
     وأنــه ال بــد جلميــع الســورين العاملــن يف احلقــل السياســي االعــرتاف 
ابلواقــع وتوازانتــه، احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، ومــن مثَّ يفــرتض عــدم وضــع 
أهــداف تتجــاوز قدرتنــا علــى الفعــل والتحــرك، ألننــا ســنكون حينــذاك يف 
عــداد مــن ينشــرون الوهــم ويعملــون مــن أجــل الوهــم؛ كمــا ال بــد مــن قــراءة 
األبعاد واملســارات االســرتاتيجية يف املنطقة جيداً، ألن فهمنا هلا يعفينا من 
طــرح شــعارات خــارج ســياق الزمــان واملــكان وموازيــن القــوى، ويُعفينــا أيضــاً 
مــن االنفعــال بشــأن الواقــع احلــايل مبــا فيــه مــن متــزق وكراهيــة، فالســوريون 
مجيعــاً سيعيشــون يف وطــن واحــد امســه ســورية، وكلهــم ســوريون متســاوون يف 

احلقــوق والواجبــات.
ويف ســياق العمــل السياســي ال بديــل مــن احلــوار وتفعيــل القواســم املشــرتكة 
بن اجلميع، فليس من املعقول أن نبقى نسر يف طريق التشظي واالنقسام 
واســتنبات أحــزاب مبعثــرة، فهــذا ال يصــب يف إطــار التعدديــة بــل يف إطــار 
املــرض والفوضــى والتعايــش مــع األشــواك واألمــراض الــي ال بــراء منهــا كلهــا 
إال ابلوحــدة الوطنيــة احلقيقيــة واجلــادة واإلنصــات لصــوت األحــرار والثائريــن 
الســورين دون االلتفــات لرغبــات وأوامــر اخلــارج غــر الوطــي. وابلتــايل لــن 

يثمــر العوســج تــن!

عبد الباسط حمودة

 ؟
ُ
وهل يثمُر العوسـج

كاتب سوري
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مقاال

الســوري  النظــام  تكالــب  ســورية  يف  والكرامــة  احلريــة  ثــورة  انطلقــت  منــذ 
وحلفائــه الــروس واإليرانيــون ومرتزقتهــم وميليشــياهتم، حيــث اعتقــد الكثــر 
أبن هذه الدول وامليليشــيات الي شــنت حرهبا على شــعب يطالب أببســط 
مقومــات احليــاة أن أتخــذ أســابيعاً ورمبــا أشــهراً مث طالــت لســنوات وحتولــت 
حلــرب تكبــدت فيهــا هــذه الــدول املليــارات يف ســبيل القضــاء علــى هــذه 

الثــورة وإعــادة البــالد إىل عقــود للــوراء وهتجــر الشــعب وســرقة خراتــه.
كانــت ســورية تعتــر دولــة متعــددة األعــراق فخــورة هبــا العديــد مــن الطوائــف 
يتســمون  الســورين  أن  التاريــخ كمــا  مــدار  علــى  اســتقرت  الــي  الدينيــة 
ابلتأثــرات العربيــة واليواننيــة والرومانيــة والســامية، ويــرون أنفســهم أمــة ثقافيــة 
قدميــة، ال يقــل عــدد مواقــع الــرتاث العاملــي التابعــة لليونســكو علــى أرضهــا 

عــن ســتة مواقــع.
أصبحنــا اليــوم نقتــل ابجملــان، ولقــد مضــى علينــا تســع ســنوات وحنــن نــذوق 
بــل يتحــدث عــن  املــوت أبلوانــه ومــا زال بشــار األســد يرفــض املغــادرة، 

إجنــازات وانتصــارات اترخييــة.
مــا هــي األســباب اجلوهريــة وســر هــذه احلملــة املســعورة ضــد وطننــا وشــعبنا؟ 
مل يكــن ألي صــراع آخــر عواقــب وخيمــة مثــل الصــراع الــذي هــز ســورية 
طــوال تســع ســنوات بســبب انتفاضــة ملزيــد مــن الدميقراطيــة واحلريــة الفرديــة 
ضــد احلاكــم االســتبدادي بشــار األســد الــذي رفــض التنحــي لتتحــول ســورية 

لســاحة حــرب دخلتهــا دول إقليميــة ودوليــة.  
كان هــذا الصــراع مــن أجــل النفــوذ واملصــاحل، يدفــع الســوريون املتضــررون 
مثنــاً ابهظــاً مــات ال يقــل عــن مليــون شــخص، وأكثــر مــن 10 مليــون فقــدوا 
منازهلــم ومتكــن منهــم مــن الوصــول لــدول أوربيــة الجئــن بينمــا يعيــش املاليــن 

داخــل ســورية ودول جمــاورة.
يظــن األســد أنــه املنتصــر بعــد أن اســتعاد الكثــر مــن املناطــق ويظــن نفســه 
اســتطاع أن حيقــق مــامل حيققــه غــره مــن احلــكام املســتبدين لكنــه يف الواقــع 
هــو خاســر ألن ســورية األســد مل تعــد موجــودة ومَل تعــد مملوكــة ملكيــة خاصــة 

لعــل احتــالل أرمينيــا إلقليــم »قــره ابغ« واملناطــق األذربيجانيــة األخــرى كان 
متهيــداً للوضــع احلــايل الــذي منــر بــه اليــوم، فقــد حتركــت روســيا وإيــران وقتــذاك 
ابلتعــاون مــع أرمينيــا وحاولــوا عــزل تركيــا عــن الــدول الناطقــة ابلرتكيــة وذلــك 
ــم  متهيــداً لعزهلــا عــن العــامل، ورســم مالمــح املعادلــة الــي كان مــن املزمــع أن تقسِّ

مــوارد الطاقــة يف حبــر اخلــزر.
ففــي العــام 1992 م  بعــد ســقوط االحتــاد الســوفييي، احتلــت أرمينيــا إقليــم 
مســاحة  مُخــس  يعــادل  مبــا  أخــرى  حمافظــات  ومخــس  »انغورنــو كاراابخ« 
أذربيجــان، مســتغلة تواطــؤ بقــااي اجليــش الســوفييي معهــا، وارتكبــت مذابــح 
موصوفــة حبــق آالف األذريــن يف اإلقليــم وبقيــة احملافظــات احملتلــة، وشــّردت 
مــا يقــارب املليــون مواطــن منهــم، ورغــم صــدور أربعــة قــرارات عــن جملــس 
األمــن الــدويل تطالبهــا ابالنســحاب، وتشــكيل »جمموعــة مينســك« برعايــة 
منظمــة األمــن والتعــاون األورويب حلــل القضيــة، إال أن أرمينيــا تصرفــت دائمــاً 
بذهنيــة متغطرســة عنجهيــة وموتــورة ورفضــت االنســحاب، ضاربــة ابملســاعي 
السياســية والدبلوماســية األوروبيــة والدوليــة عــرض احلائــط يف غيــاب ضغــط 
جــّدي وحقيقــي عليهــا لالنســحاب، ســواء روســي أو غــريب، ومــا اهلجمــات 
األرمينيــة الــي جــرت مؤخــراً ســوى املرحلــة الثانيــة مــن هــذا املخطــط، فهــم 
الــي  هبجومهــم مــن جديــد علــى أذربيجــان يســعون إلفشــال كل املشــاريع 
ُوضعــت علــى مــدار الفــرتة املاضيــة بشــأن النفــط والغــاز وطــرق الوصــول، 

لــه وألتباعــه مــن طائفتــه.
ســورية اآلن حمتلــة ومســيطر عليهــا ألولئــك الذيــن ســاعدوه يف نصــره املزيــف 
وأبقــوه رئيســاً يف الســلطة ولكنــه أســراً حللفائــه الذيــن منحهــم النفــوذ واملــال 

والسطوة.
أســباب  دامــت  مــا  بتقديــري  الثــورة؟  وانتهــت  الصــراع  انتهــى  هــل  لكــن 
ســورية  يف  املناطــق  أغلبيــة  جتــد  ولــن  الثــورة  تنتهــي  لــن  قائمــة  االنتفاضــة 
أمــان كمــا أن أســباب االنتفاضــة مــا زالــت قائمــة كالظلــم والقمــع والفســاد 
والتعســف واحملســوبية، وقــد تفاقمــت بعــض األمــور بســبب اقتصــاد احلــرب 
وأتثــر الــدول األجنبيــة، كمــا أن اعتمــاد األســد علــى األشــخاص والقــوى 
الي جتعل الســالم يف ســورية مســتحياًل، ألن ما حيتاجه اجملتمع الســوري هو 
االســتقرار دون اخلــوف، واملصاحلــة، واملشــاركة، والعدالــة، وتكافــؤ الفــرص، 

وال ميكــن تصــور ذلــك مــع الضامنــن لســلطته.
لذلــك فــإن األمــر جمــرد مســألة وقــت قبــل أن يندلــع اإلحبــاط للنظــام مــرة 
ولــو  حــى  بثورهتــم  الســورين  يســتمر  أن  بعــد  آبخــر،  أو  بشــكل  أخــرى 
ســقطت ابقــي املناطــق، فالثــورة ال تقتصــر علــى رقعــة جغرافيــة حمــددة وال 
أســتبعد عــودة حــرب العصــاابت املنظمــة إن ســيطر النظــام علــى بقيــت 

الســورية. األراضــي 
فعلــى  والدوليــة،  واإلقليميــة  احملليــة  القــوى  وجــود  تعقيــداً  احلالــة  يزيــد  مــا 
الصعيــد احمللــي مثــة ثــالث قــوى حمليــة: النظــام واملعارضــة وقســد، أمــا علــى 

الــوالايت املتحــدة وروســيا. الصعيــد اإلقليمــي إيــران وتركيــا، ودوليــاً 
علــى مــدار األعــوام املاضيــة اســتطاعت روســيا إضعــاف فصائــل املعارضــة 
واســتعادة أكــر قــدر ممكــن مــن األراضــي لصــاحل النظــام الســوري، لكــن 
هــذه األراضــي املســتعادة ال تعتــر أراضــي مفيــدة وابلتــايل ليــس هلــا أمهيــة 
الســوري وروســيا،  النظــام  علــى  اقتصــادايً  بــل شــكلت عبئــاً  اســرتاتيجية، 
السياســي  الصعيديــن  مــا جعــل روســيا تضغــط علــى األســد علــى  وهــذا 
واالقتصــادي حــن شــنت وســائل إعــالم روســية مقربــة مــن الكرملــن هجومــاً 

وقــد تعــاون معهــم يف هــذه املــرة بعــض الــدول الغربيــة كفرنســا، والثابــت أن 
أرمينيــا قــد تلقــت التعليمــات الغربيــة لتتحــول إىل »تنظيــم إرهــايب«، وهــي 
املهمــة الــي أســندت يف الســابق لداعــش وpkk يف ســورية والعــراق وكذلــك 

حلفــرت يف ليبيــا.
إن انتصــار تركيــا احلقيقــي اليــوم ليــس جملــرد استســالم أرمينيــا وتوقيعهــا علــى 
خطــة الســالم املطروحــة منــذ ربــع قــرن، بــل إهنــا تشــمل أهــم انتصــار حــاول 
الغــرب ومعــه إيــران أن مينعــه، وهــو فتــح ممــّر بــرّي يربــط بــن العــامل االســالمي 

الواقــع شــرق أرمينيــا وغرهبــا بــدون املــرور عــر إيــران. 
إنــه ربــط أكثــر مــن ٨00 مليــون مســلم شــرق أرمينيــا أبكثــر مــن ٦00 مليــون 
مســلم غرهبــا وذلــك بعيــداً عــن إيــران وحتكمهــا والــي لطاملــا مارســت العبــث 

والنفــاق والتآمــر الــذي ال ينتهــي. 
إن انتصــار تركيــا اليــوم يعــي فتــح تواصــل اقتصــادي بينهــا وبــن أذربيجــان 
وأوزبكســتان وكازاخســتان وتركمانســتان وصــواًل إىل طاجكســتان وأفغانســتان 

وابكســتان، وكل ذلــك دون احلاجــة للمــرور عــر إيــران.
لقــد كان هــذا التواصــل ممنوعــاً فيمــا ســبق، وأوشــك اليــوم أن يكــون واقعــاً 
وحقيقــة ملموســة علــى األرض، نعــم لقــد ارتبطــت أذربيجــان جبزئهــا الغــريب 
»خنشــفان« أو »خنجيــوان« املتصــل برتكيــا وبنفــس الوقــت ميكــن أن تتطــور 
أن  مــن  أرمينيــا  ميّكــن  وهــذا  »أرمينيــا«  عــن  احلصــار  تركيــا  وتفــك  األمــور 

علــى بشــار واملقربــن منــه، ممــا جعــل األســد ينقلــب علــى ابــن خالــه رامــي 
خملــوف حتــت الضغــوط الروســية، فمــن الواضــح أن األســد األســد ختفيــف 
األزمــة  بعــد  خصوصــاً  الديــون،  بعــض  لتســديد  الروســي  الضغــط  حــدة 

االقتصاديــة الروســية النامجــة عــن اخنفــاض أســعار النفــط.
كمــا أن العقــوابت السياســية واالقتصاديــة املفروضــة علــى النظــام تضعــه يف 
زاويــة ضيقــة، وســتكون ملصلحــة الــوالايت املتحــدة الــي تريــد إطالــة احلــرب.

هــذه املؤشــرات تؤكــد أن الصــراع القائــم مــا زال طويــاًل، فالــوالايت املتحــدة 
األمركيــة مــن خــالل العقــوابت االقتصاديــة والسياســية الــي فرضتهــا علــى 
نظــام األســد لتبقــى يف امليــدان خطــوة أوليــة تســاهم يف حتديــد مســتقبل 
ســورية مــن خــالل الضغــط علــى نظــام األســد وروســيا إلطالــة أمــد احلــرب 
ألن الــوالايت املتحــدة ال تعتمــد علــى اســرتاتيجية واضحــة املعــامل ممــا جيعــل 
املوقــف  فــإن  الفعــل وابلتــايل  الفعــل وردة  مببــدأ  املوقــف  مــع  أفعاهلــا  فهــم 
األمركــي ال يريــد االخنــراط املباشــر يف ســورية وإمنــا حيــاول اســتثمار عالقتــه 
مــع األكــراد يف مشــال شــرق ســورية ملنــع دخــول تركيــا إىل منبــج والوصــول إىل 
ديــر الــزور وغــرب الفــرات وهبــدف منــع التقــارب بينهــم وبــن روســيا ونظــام 
األســد، وهــذا مــا ســعت إليــه روســيا الســتكمال الســيطرة علــى األراضــي 
الســورية، كمــا أن الــوالايت املتحــدة تســعى مــن خــالل الورقــة الكرديــة إىل 
منــع التفامهــات بــن كل مــن  وروســيا وتركيــا، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق ابألزمــة 

الســورية بــل علــى مســتوى التقــارب والعالقــات الثنائيــة.
كذلك تســعى واشــنطن لعزلة دمشــق دولياً وعربياً لوقف أي عملية تســاهم 
إلعــادة اإلعمــار ومــا عــزز ذلــك القانــون الــذي أصــدره الكونغــرس والــذي 
إعــادة  تشــارك يف عمليــة  الــي  والشــركات  الــدول  علــى  يفــرض عقــوابت 

إعمــار ســورية يف ظــل األوضــاع احلاليــة.
مجيــع املؤشــرات تبــن أن األوضــاع يف ســورية ال تقــرتب مــن احلــل، والصــراع 
التعقيــدات  مــن  علــى كثــر  وينطــوي  مســتمراً  مــازال  والــدويل  اإلقليمــي 

واملفاجــآت وتقاطــع للمصــاحل اإلقليميــة والدوليــة علــى الطاولــة.

تســتخدم موانــئ تركيــا املشــرفة علــى البحــر األســود للتواصــل مــع العــامل مــا يعــي 
بــدء مرحلــٍة جديــدة مــن النشــاط االقتصــادي يف منطقــة كانــت قــد مُجّــدت 

بغيــة تضييــق اخلنــاق علــى تركيــا. 
اجلديــر ذكــره يف هــذا املقــام أن التآمــر ضــد تركيــا مل يبــدأ يف العصــر احلديــث 
فقــط، فهــذه املنطقــة كانــت قبــل حتــوُّل إيــران إىل »املذهــب الشــيعي« تعيــش 
الكــرى، حيــث أن الصفويــن  مــا يعــرف خبراســان  الذهبيــة ضمــن  حياهتــا 
وابالتفــاق مــع الرتغاليــن آتمــروا ضــد العثمانيــن يف ذلــك الوقــت، لكنهــم 
فشــلوا بعــد أن تطــورت األمــور وُكشــفت خيــوط اللعبــة وحدثــت املواجهــة 
بــن العثمانيــن واملماليــك وُهــزم املماليــك يف »مــرج دابــق« 151٦م كمــا 
هــو معــروف، حيــث قــاد العثمانيــن آنــذاك »الســلطان ســليم األول« وقــاد 

املماليــك »قانصــوه الغــوري«، وكان مــا كان. 
يبــدو أننــا اليــوم ســنمّر يف مرحلــة جديــدة مــن حيــاة األمــة االســالمية لــن 
ينجــح الغــرب وروســيا ومعهــم إيــران يف منعهــا، وقــد أثبــت الــدرس األذربيجــاين 
أن مقولــة: )احلــل السياســي هــو اخليــار الوحيــد(، كذبــة كــرى اســتخدمها 
ويســتخدمها الغــرب والشــرق ومطاايهــم احملليــن ملنــع تقــدم وتطــور املســلمن 
والقضــاء علــى هنضتهــم، وتركيــا بعــد أن كشــفت خيــوط املؤامــرة مل يعــد أمامهــا 
مــن خيــار ســوى املواجهــة فاملســألة مل تعــد حتتمــل تفضيــل خيــاٍر مطــروٍح عــن 

آخــر، بــل ابتــت ابلنســبة هلــا مســألة مصــر ومســألة وجــود. 

أحمد محمود األحمد

محمد علي صابوني

األسد أسيًرا لحلفائه

انتصار تركيا

كاتب سوري

كاتب سوري
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Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı çalışmalarıyla “Geleceğe Nefes” sloganı ile 
başlatılan ağaç dikim şenliğine, Türk Kızılay merkezinden yararlanan yerel ve farklı uyruklu çocukları ve 
gönüllüleriyle katıldı.

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi’nde, uzun süredir aşıya 
gelemeyen bebeklerin ve annelerin aşı olmasını sağladı. Aşılar yapıldıktan sonra yararlanıcılara 
hijyen kitlerini teslim etti. 

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi geçim kaynağını geliştirme çalışmalarıyla başlattığı 
el halısı dokumacılığı kursu devam ediyor. Yararlanıcıların, el sanatları becerilerini geliştirirken 
aynı zamanda atölyede ürettikleri halıları satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi ve Çocuk Programları iş birliğiyle, Karamelik Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği 
Kızılay Haftası etkinliği başarıyla tamamladı.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmaları kapsamında, yerli ve farklı uyruk-
lu yararlanıcılarla ahşap atölyesine başladı. Atölyede üretilen ürünlerin, ilerleyen zamanlarda 
düzenleyecek sergide ziyaretçilere sunulacak.

شارك املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يف قيصري يف مهرجان غرس األشجار الذي انطلق  حتت شعار »نفس للمستقبل« 
التماسك االجتماعي -  وذلك  من خالل أطفال ومتطوعن من جنسيات خمتلفة - حملية وغر  حملية  – وذلك  يف إطار برانمج 

-  يستفيدون من مركز اهلالل األمحر الرتكي.

قام  املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يف )شانلي أورفا( بتوفر لقاح لألطفال ولألمهات الذين مل يتم تطعيمهم لفرتة 
طويلة؛ وذلك  يف مركز )ينجا- Yenice( الصحي للمهاجرين. وبعد أن مت عمل اللقاحات ، قام بتسليم طرود  النظافة 

للمستفيدين.

يواصل املركز اجملتمعي التابع  للهالل األمحر الرتكي يف ) كهرمان مرعش( دورة نسيج السجاد اليدوي ، وذلك ضمن  اجلهود املبذولة لتحسن سبل العيش، و 
حتسن مهارات احلرف اليدوية للمستفيدين . كما أنه يساهم - يف نفس الوقت - يف  دعم االقتصاد احمللي عن طريق  بيع السجاد الذي يتم انتاجه يف الورشة .

أمت املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يف )كلس( - ابلتعاون مع برامج األطفال -  بنجاح  فعالية أسبوع اهلالل 
األمحر الذي أقيم يف مدرسة )كاراميليك( املتوسطة .

بدأ املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يف)مرسن( ورشة عمل لألعمال اخلشبية تستهدف مواطنن حملين ومستفيدين  
من  جنسيات خمتلفة ؛وذلك  يف نطاق أنشطة التضامن االجتماعي. هذا  فسيتم تقدمي املنتجات الي مت إنتاجها يف الورشة 

للزوار يف املعرض الذي سيقام يف املستقبل.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Siteler’de bulunan bir kereste fabrikasında çıkan ve çevresindeki 
evlere de sıçrayan yangında, zarar gören ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütürken, 
bölgede ihtiyaç tespit görüşmeleri gerçekleştirmeye de devam ediyor. 

بينما يعمل  املركز اجملتمعي التابع  للهالل األمحر الرتكي يف )أنقرة (على  تلبية احتياجات العائالت الي عانت من احلريق 
الذي اندلع يف مصنع لألخشاب ومتدد  إىل أن طال بعض املنازل احمليطة يف منطقة) سيتيلر( ، فإنه يواصل -أيًضا -عقد 

اجتماعاته  لتقييم االحتياجات يف املنطقة.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi geçim kaynağını geliştirme çalışmaları ile, hane içi üretim ve küçük 
ölçekli tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında yararlanıcılara büyükbaş hayvanlarını teslim etti.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi sosyal uyum çalışmaları ile, Türkçe Konuşma Kulübü öğren-
cileri ile beraber açık havada buluştu. Türkçe pratiklerini geliştirmek isteyen yabancı uyruklu 
yararlanıcılarla okuma ve konuşma etkinlikleri gerçekleştirdi.

قام املركز اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يف )قيصري( بتسليم حيواانت املاشية  إىل املستفيدين، وذلك ضمن  اجلهود 
املبذولة لتحسن سبل العيش، يف نطاق اإلنتاج الداخلي ودعم الزراعة وتربية احليواانت على نطاق صغر .

التقى املركز اجملتمعي  التابع للهالل األمحر الرتكي يف )إزمر ( بطالب اندي التحدث ابللغة الرتكية يف اهلواء الطلق وذلك يف إطار  أنشطة التضامن  االجتماعي.
هذا ،وقد  أقيمت األنشطة للطالب  األجانب الذين يرغبون يف حتسن مهارات القراءة و التحدث ابللغة الرتكية.  

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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 İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, ilimiz Gazikentبلبل زادة... منبر ال
semtinde faaliyet gösteren Bilim eğitim Sağlık Sosyal 
Yardımlaşma Derneği (Bilimder) işbirliği ile 30 aileye 
gıda kolisi dağıttı.
Düzenlenen yardım organizasyonunda Gaziantep 
Gazikent semtinde ikamet eden 30 ihtiyaç sahibi ail-
eye içerisinde temel gıda maddeleri bulunana gıda 
kolileri gönüllüler tarafından dağıtıldı.
İyilik Derneği Gaziantep Şubesi’nden yapılan açıklam-
ada yardım çalışmalarına din, dil, ırk ayrımı gözetmek-
sizin artarak devam edileceği vurgulandı.

İyilik Derneği Gaziantep Tem-
silciliği ihtiyaç sahiplerine 
yardımlarını ara vermeden de-
vam ediyor. Son düzenlenen 
yardım organizasyonunda 19 
aileye gıda yardımı yapıldı.
Düzenlenen yardım orga-
nizasyonunda temel gıda 
maddelerinden oluşan gıda 
paketleri İyilik Derneği Ga-
ziantep Yardım Koordinasyon 
Merkezi’nde ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı.

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep kız ve erkek 
öğrencilerden sorumlu bölge başkanları Yunus Kek-
likçi ve Şehadet Gerçek’ten oluşan heyet Suriye’nin 
Azez kentinde bulunan Anadolu Kültür Merkezi’ni 
ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman’ın Tire Yayınlarından tarafından Arapça 
baskısı yapılan “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” kitabı 
kültür merkezinde eğitim gören öğrencilerle tahlil 
edildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda kitap 
üzerinde konuşurken karşılıklı fikir ve tecrübe pay-
laşımı da yapıldı. 

علــى 30  غذائيــة  طــروداً  عنتــاب(  )غــازي  فــرع  اخلــر  وزعــت مجعيــة 
والتعــاون  واالجتمــاع  للصحــة  اجلمعيــة  مــع  ابلتعــاون  وذلــك  ؛  أســرة 

)غــازي كنــت(. منطقــة  يف  تعمــل  الــي   ،  )Bilimder(
 وقــد مت توزيــع الطــرود الغذائيــة- الــي حتتــوي علــى مــواد غذائيــة أساســية 
- علــى 30 عائلــة حمتاجــة تعيــش يف منطقــة ) غــازي كينــت( مــن قبــل 

متطوعــن .
فــرع )غــازي عنتــاب(  بــه  الــذي أدىل  البيــان  التأكيــد - يف   وقــد مت 
جلمعيــة اخلــر - علــى أن جهــود املســاعدة ستســتمر بشــكل متزايــد 

،واللغــة ،والعــرق.  الديــن  عــن  النظــر  بغــض 

غازي   ( يف  اخلر  مجعية  فرع  يواصل    
عنتاب( توزيع مساعداته للمحتاجن دون 
انقطاع. وقد قدمت مساعدات غذائية إىل 
19 أسرة يف آخر فعالية نظمت يف منظمة 

اإلغاثة .
تتكون  غذائية  طرود  توزيع  مت  فقد  هذا   
من مواد غذائية أساسية على احملتاجن يف 
عنتاب(  )غازي  يف  املعونة  تنسيقية  مركز 

جلمعية اخلر. 

)يونــس ككليكجــي( و)شــهادات غرشــك( -  مــن  مكــون  وفــد  قــام 
األانضــول  طــالب  احتــاد  يف  والطالبــات(  )الطــالب  عــن  املســؤولن 
)بغــازي عنتــاب( بــزايرة مركــز األانضــول الثقــايف يف )أعــزاز( يف ســوراي.

 ومــن خــالل الــزايرة مت إجــراء حتليــل لكتاب«حتدثنــا عــن اإلســالم مــع 
الشــباب« ل) أ.د. دكتــور خــر الديــن كرمــان (، الــذي مت طبعــه ابللغــة 
العربيــة ضمــن منشــورات تــرا ،وذلــك مــع الطــالب الذيــن يدرســون يف 

املركــز الثقــايف .
 وقــد متــت مشــاركة األفــكار واخلــرات أثنــاء احلديــث عــن الكتــاب – يف 

الرانمــج - حيــث أظهــر الطــالب اهتماًمــا كبــرًا.

توزيع طرود غذائية على 30 عائلة

معوناتنا الغذائية مستمرة ألصحاب الحاجة

قراءة تحليلية في )اعزاز( حول كتاب »تحدثنا مع الشباب عن اإلسالم«

30 Aileye Gıda Kolisi Dağıtıldı

İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımlarımız Sürüyor

“Gençlerle İslam’ı Konuştuk” Azez’de Tahlil Edildi
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بلبل زادة... منبر ال

İyilik Derneği olarak, “Üşüyen ellerin iyiliğinize ihtiyacı var” sloganıyla düzenlediğimiz 
kampanyayla bu kış da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımlarını sürdürüyoruz. 
Kış soğuklarının artık kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yürüttüğümüz kış 
kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına üşüyen 
çocuklar rüya göremez diyoruz ve çocuklarımızın bir nebze de olsa sıcak giysileriyle kışın 
dondurucu soğuğundan korumaya çalışıyoruz.
Kış kampanyasının içeriği; çocuk mont, çocuk bot, pantolon, çocuk kazak ve atkı-eldiv-
en-bere oluşmaktadır.
Kış Paketi Bağış Bedeli: 200 TL
Ayrıntılı bilgi için 0 850 777 33 44 no’lu hattan derneğimize ulaşabilir, görevli ark-
adaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

بصفتنا مجعية خرية ، نواصل تقدمي مساعدات مالبس الشتاء لألطفال احملتاجن هذا الشتاء من خالل احلملة الي ننظمها حتت 
شعار: “األيدي الباردة حتتاج ملساعدتكم”.

 نقول: مع هذه األايم الي بدأ  الشتاء  يشتد يوما  بعد يوم؛ فإننا نقوم هبذه احلملة من أجل تلبية احتياجات املالبس الشتوية 
لألطفال احملتاجن حتت عنوان : “  أطفال ال  يستطيعون  احللم  من  شدة الرد”. وحناول محاية أطفالنا من برد الشتاء القارص 
ابملالبس الدافئة - حى ولو كان مبقدار  نبض  بسيط.. حمتوى محلة الشتاء: وتتكون من معاطف األطفال ،وأحذية األطفال، 

والبنطالوانت،  وسرتات األطفال، واألوشحة، والقفازات والقبعات.
تكلفة الترع بباقة الشتاء: 200 لرة تركية

للحصول على معلومات مفصلة ، ميكنكم الوصول إىل مجعيتنا ابالتصال على 08507773344 واحلصول على معلومات 
مفصلة من زمالئنا

KIŞ YARDIMIمساعدات الشتاء

Arap Sanayici ve İşadamları Derneği (ASSİAD) Başkanı 
Abdulgafur Asfur ve beraberindeki heyet bülbülzade 
vakfını ziyaret etti.
ASSİAD Başkanı Abdulgafur Asfur, Gaziantep Suriye 
Topluluğu Başkanı Mustafa El Hüseyin ve beraberindeki 
heyet, ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir 
ile görüştü. Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği 
(ANESİAD) Gaziantep Şube Başkanı Yunus Atilla Hamallar’ın 
da katıldığı ziyarette bülbülzade vakfının çalışmaları 
anlatıldı. Anadolu Platformu, Gaziantep Suriye Topluluğu 
ve ASSİAD’ın iş birliğinin konuşulduğu görüşmede 
tecrübe paylaşımları üzerinde durularak; fikir adamları 
ile iş adamlarının buluşturularak Suriye’de köklü kalıcı 
çalışmalar yapılması gerektiğinden bahsedildi. Ziyarette; 
gençliği kuşatacak, geleceği inşa edecek projeler, Suriyeli 
ve Türkiyeli iş adamlarının deneyim paylaşımı, Suriye’nin El 
Bab kentinde yakın zamanda açılacak olan Anadolu Kültür 
Merkezi üzerinde müzakereler gerçekleştirildi.

قــام الســيد عبــد الغفــور عصفــور ، رئيــس مجعيــة الصناعيــن ورجــال األعمــال 
العــرب )ASSİAD( والوفــد املرافــق لــه بــزايرة لوقــف ) بلبــل زادة( .

وقــد التقــى رئيــس مجعيــة الصيــاد الســيد عبــد الغفــور عصفــور، ورئيــس اجلاليــة 
الســورية يف )غــازي عنتــاب( مصطفــى احلســن، والوفــد املرافــق لــه رئيــس وقــف 
)بلبــل زادة( )تورغــاي الدمــر(. وقــد قــام رئيــس فــرع غــازي عنتــاب جلمعيــة التجــار 
والصناعيــن ورجــال األعمــال األانضــول يونــس أتيــال -خــالل الــزايرة - بشــرح 
مفصــل حــول أعمــال وقــف ) بلبــل زادة(. كمــا وقــف - يف االجتمــاع الــذي مت 
فيــه مناقشــة التعــاون بــن منصــة األانضــول واجلاليــة الســورية يف )غــازي عنتــاب( 
- علــى موضــوع تبــادل اخلــرات. وذكــر أنــه جيــب إجــراء دراســات جذريــة ودائمــة 
يف ســورية مــن خــالل مجــع املثقفــن ورجــال األعمــال. و خــالل الــزايرة مت احلديــث 
عــن ضــرورة احتــواء  الشــباب ، والعمــل علــى بنــاء مشــاريع مســتقبلية ، حبيــث 
يتبــادل رجــال األعمــال الســوريون واألتــراك اخلــرات ،وكمــا مت النقــاش حــول مركــز 

األانضــول الثقــايف املزمــع فتحــه قريبــا يف  مدينــة البــاب الســورية.

ASSİAD’dan Bülbülzade Vakfına Ziyaret زيارة من جمعية الصناعيين ورجال األعمال العرب لوقف بلبل زادة
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ابدرين ابلقول:
- مثّة ما هو أدهى من املوت؟ 

كان يقــف قبالــي، عينــاه البــارداتن يف مواجهــي متامــاً، الصــوت خفيــض لكنــي مسعتــه، بــدا يل واضحــاً 
ورخيمــاً وموّجهــاً يل، مهمــت ابلــرّد، كلمــايت كانــت جاهــزة كمــا لــو أهّنــا معــّدة مســبقاً.

- نعـ..
- ال. ال جتــب. هــذا ليــس ســؤااًل موجهــاً لــك وال ألحــد غــرك. قلــت لــك ال جتبــي فــأان أهــذي، يف احلقيقــة 

األمــر كذلــك، إنــي أتســاءل بيــي وبــن ذايت بصــوت قــد يعلــو قليــاًل. هــي عــادة اكتســبتها مؤخــراً.
دعوتــه إىل املقعــد اهلــاليّل الرابــض علــى العشــب حيــث أنتظرهــا منــذ ســنن خلــت، ال أبس ليكــن هــذا 
الغريــب شــريك هــذا اللقــاء األخــر، لعلّــه يســاعدين علــى البــّت فيمــا مل أســتطع حســمه خــالل لقاءاتنــا 
الســابقة. رفــض اجللــوس حبــزم لكّنــه بقــي جامــداً يف مكانــه، متشــبثاً ببعــض البوصــات الــي تشــغلها قدمــاه 

الثابتتــان.
تنحنــح قليــاًل. ســعل بشــّدة قبــل أن يبصــق يف خرقــة اســتّلها مــن جيــب معطفــه الرمــادّي الداكــن، بــدا يل 

خطيبــاً حظــي أخــراً مبنــٍر ومســتمع حــن اســتأنف حديثــه:
- بلــى، احليــاة بــن براثــن القهــر والظلــم والعجــز أقســى وأعظــم مــن املــوت، أن تشــعر بروحــك كمــا لــو أهنــا 
حفنة من البللور املتشــظي يف بوتقة ســاعة رملية، كلما شــارفت الشــظااي على النفاذ قلبتها يٌد خشــنة ذات 
خمالــب مــن فــوالذ. لــك أن تتخّيــل حنجرتــك دورقــاً زجاجيــاً مغلقــاً يضيــق أوســطه بشــّدة حــّد االختنــاق، 
كيــف لــك أن متنــح روحــك حريــة اخلــروج دفعــة واحــدة؟ مثّ إهنــا لــو خرجــت فــإىل أيــن؟ ســتعود لكــي تبــدأ 

فصــاًل آخــر مــن اجلحيــم الســرمدّي.
حــن كنــا هنــاك يف الزنــزاانت االنفراديــة املظلمــة، يف تلــك التوابيــت الواقفــة مــن اإلمسنــت املشــبع ابلرطوبــة 
والوحشــة، مل يكــن ينقصنــا اإلميــان بوجــود حيــاة ابذخــٍة ســنعيش مجاهلــا الطبيعــي املؤنســن ذات فجــر، كّنــا 
نــرى احلريــة أمــرة تبســم لنــا وتلــّوح بزندهــا األبيــض حنــو الشــرق، تعــدان مبــا لــن يتحقــق ســوى إبرادتنــا تلــك 

املغّيبــة يف كهــوف اليــأس ويف أنفــاق املاضــي البعيــد، أو املوّزعــة بــن جهــات القتــل األربــع.
صّدقــي مل يدامهنــا يف أقبيــة االعتقــال األســدّي أيـّـة خمــاوف مــن املســتقبل، وابلرغــم مــن كّل أشــكال اإلهانــة 
وصنــوف التعذيــب كالصلــب والســلخ وتكســر العظــام واحلــرق.. إالّ أننــا مل نكــن لنشــعر ابخليبــة واإلحبــاط 
وال ابليــأس، كانــت جــذوران واثقــة مــن وصــول الشــمس، وكان لدينــا مــا يكفــي مــن زاد احللــم ومــن اإلميــان 

الراســخ هبزميــة املــوت.
سأســرد لك حكاية بســيطة عن ذلك الصرصار األشــقر، كان يتحّرك كما حيلو له يف كل االجتاهات، أراه 
مــن خــالل الضــوء الواهــن للدهليــز اخلارجــّي، يدخــل عــر فرجــة حتتّيــة للبــاب احلديــدّي، يقــرتب بــال حــذٍر 
مــن جســدي املدّمــى، يالمــس أصابــع قدمــّي املقّرحتــن، ميشــي دون خشــية فــوق أطــرايف املتســخة العاريــة، 
ينصــرف عــي ليداعــب مبجّســاته الطويلــة حبــات الســّكر املتناثــرة علــى أرضّيــة الزنزانــة، يفردهــا، جيّمعهــا يف 
أســراب ويعــود مــرّة أخــرى ليذّررهــا، كمــا لــو أنـّـه جيــد يف الفوضــى الــي حيدثهــا متســعاً لرتتيــب فوضــاه، وتعبــراً 

عــن الســعادة ابللعــب والشــقاوة بعيــداً عــن إرهــاب عــامٍل ال يســمح لــه مبجــّرد العيــش..
مل خيامــرين حينهــا أّي شــعوٍر ابالنزعــاج أو القــرف، رمبــا علــى العكــس مــن ذلــك كنــت ُأســّر لزايراتــه املتكــّررة، 
وأغبطــه علــى حريــة حقيقيــة ميارســها دون خــوف مــن الدعــس أو الســحق، لقــد ابت حمّرضــاً يل علــى 
التخيّــل والتفكــر، ودافعــاً للتشــبث ابحليــاة وممكناهتــا اجلميلــة، لقــد كان صديقــي ومؤنســي الوحيــد يف مملكــة 

اجلاّلديــن والوحــوش اآلدمّيــة. 
اآلن أخشــى أنــي ســأفقد ذاك اإلميــان، لقــد بقــي الصرصــار ملــكاً متّوجــاً يف متاهــات اجملاريــر واملعتقــالت، 
أّمــا حنــن الســورين فنتســاءل بعــد ســنن جتــاوزت التســع العجــاف عــن اجلــدوى مــن كّل شــيء يف غــاابت 

هــذا العــامل ومســتنقعاته النتنــة، ونســأل أنفســنا دون تعّجــب: 
- هل مثّة ما هو أدهى من املوت، أم أّن املوت ملن يكابد القهر والظلم واألمل هو ترف ال يطال؟؟ 

ال. أرجوك ال جُتْب.
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Ölümün Lüksü!

Kültür Bölüm Başkanı

Beni şu ifadeyle söze kattı:  
-  Ölümden daha kötü ne olabilir?
Karşımda duruyor, soğuk gözleri tam bana dikmiş vaziyette. Sesi düşüktü ama 
duyuyordum. Şeffaf ve şefkatli görünümüyle bana doğru geldi. Cevap vermek iste-
diğimde, sözlerim önceden hazırlanmış gibi hazırdı.
-Evet, dedim!
- Hayır,  cevap verme!  Bu size veya sizden başkasına sorulmuş bir sorusu değil. 
Bana cevap vermemeni söyledim çünkü ben delirmek üzereyim. Gerçekte durum 
böyledir. Biraz yüksek bir sesle kendi kendime sordum. Bu benim yeni edindiğim 
bir alışkanlıktır.
Onu yıllardır beklediğim çimlere çömelmiş hilal biçimindeki kürsüye oturmaya dav-
et ettim. Bu son toplantıya bir yabancının ortaklık etmesinde bir zarar yoktu. Belki 
de önceki toplantılarımızda neyi çözemediğime karar vermeme yardımcı olur. Otur-
mayı kesin bir dille reddetti ve ayaklarının işgal ettiği birkaç santimetrelik yerinde 
hareketsiz kala kaldı.
Biraz hırıltı çıkardı ve ardından koyu gri ceketinin cebinden çıkardığı bir paçavraya 
tükürmeden önce sertçe öksürdü. Bana bir hatip gibi geldi. Sonunda benden bir 
kürsü aldı. Konuşmasına başladığında O’nu dinledim. Şöyle devam etti:
-Evet, zulüm, adaletsizlik ve çaresizliğin pençeleri arasındaki yaşanan hayat ölüm-
den daha zalim ve daha büyüktür kötülüktür.
Ruhunuzu bir kum saati potasında parçalanmış bir demet kristalmiş gibi hisset-
mek adına şarapnel bittiğinde, çelik pençeli sert bir el tarafından ters çevrilirdi. 
Boğazınızın ortasını şiddetli bir şekilde boğulma noktasına kadar daraltan kapalı 
bir cam şişeyi hayal edebilirsiniz! Ruhuna bir anda dışarı çıkma özgürlüğünü nasıl 
verirsin? Eğer dışarı çıksa bile, peki neye? Ebedi Cehennem’in başka bir bölümüne 
başlamak için geri döneceksiniz. 
Orada karanlık tek hücrelerde, neme ve vahşete doymuş beton tabutlarda dururken, 
doğal güzelliğini bir şafakla yaşayacağımız lüks bir yaşamın varlığına inancımız 
yoktu. Özgürlüğü, bize gülümseyen ve beyaz elini doğuya doğru sallayan bir prenses 
olarak görebiliyorduk. Bize sadece umutsuzluğun mağaralarında ve uzak geçmişin 
tünellerinde veya ölümün dört bir taraftan sardığı olmayan irademizle neler başarıla-
cağımıza dair söz vermekteydi. 
İnanın bana, her türlü hakaret ve çarmıha gerilme, yüzülme, kırık kemikler ve yan-
ma gibi işkence biçimlerine rağmen, bir gün mutlaka Esad’ın tutuklu kalacağı o 
bodrumlarda biz hiçbir korku yaşamadık. Dahası hayal kırıklığı, hüsran veya umut-
suzluk hissetmezdik. Köklerimiz güneşin gelişinden emin idi. Yeterince rüya gördük 
ve ölümün yenilgisine dair sağlam bir inancımız vardı.
Size o sarışın hamamböceği ile ilgili basit bir hikâye anlatacağım. Her yöne istediği 
gibi hareket ediyordu. Onu dış girişin solan ışığında görüyordum. Demir kapıya bir 
alt geçitten girerek, çekinmeden yaklaşıyordu kanlı bedenime. Ağrılı ayak parmak-
larıma dokunuyor, kirli, çıplak uzuvlarımın üzerinde korkusuzca dolaşıyordu. Uzun 
dokunaçları ile hücre tabanına dağılmış şeker tanelerini yuvarlamak için benden 
ayrılıp onları topluyordu. Onları sürü halinde toplar ve onları dağıtmak için tekrar 
geri dönerdi. Sanki karmaşasını düzenlemeye yer bulduğu anda, sadece yaşamasına 
izin vermeyen bir dünyanın dehşetinden uzakta, oynamakta ve sefaletinde bir mutlu-
luk ifadesi buluyormuş gibi yapıyordu.
Herhangi bir rahatsızlık veya tiksinti hissetmedim. Belki de tam tersine, sık sık zi-
yaretlerinden memnun kaldım ve ezilme kırılma korkusu olmadan kullanabileceği 
gerçek bir özgürlüğe sahip olduğu için onu kıskanıyordum. Onun bu hareketleri, 
hayal etmek ve düşünmek için bir kışkırtma, hayata ve onun güzel olanaklarına bağlı 
kalmam için bir dürtü haline geldi. Ölümlü cellatlar ve canavarlar krallığındaki tek 
dostum ve arkadaşımdı o hamam böceği!
Şimdi bu inancımı kaybedeceğimden korkuyorum! Hamamböceği, lağım ve hap-
ishane labirentinde taçlı bir kral olarak kaldı. Biz Suriyelilere gelince, dokuz yıldan 
fazla bir süreden sonra, bu dünyadaki her şeyin gidişatını merak ediyoruz ve ken-
dimize şu soruyu soruyoruz:
-Ölümden daha kötü bir şey var mı, yoksa baskıya, adaletsizliğe ve acıya maruz 
kalanlar için ölüm bunların son bulduğu bir lüks müdür??
Hayır! Lütfen cevap vermeyin!
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فما كان عليها إالّ أن تضع رأسه الصغر حتت ثوهبا وتركض بينما هو يركلها بقدميه الصغرتن 
لتطلق سراحه. 

العمر عشرة سنوات  البالغ من  بيتهم وكان الصي  القصة بدأت حن عرت املظاهرة شارع 
يلعب حتت املنزل، وحن اقرتبت احلشود منه توقف عن اللعب وراح يراقبهم بفضول األطفال، 

مث راح يقرتب هبدوء ليدخل بينهم وصار يقّلدهم ويردد مثلهم:
- حرية .... حرية سوراي بدها حرية.

أّمه الي رأته من شرفة العمارة وهو ينخرط يف املظاهرة ال تتذكر كيف نزلت سالمل الطوابق 
األربع دون أن متس قدماها األرض، أمسكت به من يده الي كانت هتتف يف اهلواء وسرعان 
ما وضعت يدها على فمه الصغر وسحبته وهو يصرخ ويتخّبط كي يهرب منها، ليعود إىل 
أن أّمه تدرك متاماً  ذلك املشهد العظيم وتلك الكلمة دون أن يعرف شيئاً عن معناها، إالّ 

معىن تلك الكلمة ومذاقها. 
تعبت وهي تسحبه من يده وهو يتكّوم على األرض ويصرخ:

- بّدي حرية.. بدي حرية.
حن دخال هبو العمارة استسلم الطفل ألمه الي محلته وهي تّوخبه أال يذكر تلك الكلمة على 
لسانه، لكن عامل األطفال عاملٌ عنيد مبي على االكتشاف، على أن حترق أصابعك لتتعرف 

على النار.
رمته أمه يف الغرفة لكنه يريد أن يفهم تلك الكلمة وملاذا كان اآلالف يرددوهنا يف الشارع؟؟، 
وملاذا ضربته أّمه حن رّددها مثلهم؟؟، ومل يقتنع أبجوبة أّمه حن قالت له بعد أن رمتُه أبنه 

عليه أن ينسى هذه الكلمة:
- )إذا بتحب أمك ال تلفظ هالكلمة مرة اتنية(

 مل يقتنع هذا الصغر، بدأت يف رأسه شرارة الفضول تكر فراح يبحث عن تلك الكلمة، 
الكلمة )حرّية( مما دفع اجلران إىل  أمه مرة أخرى ألنه راح يسأل اجلران عن معىن  ضربته 
محله خبوف كبر، وكأهنم حيملون قنبلة ستأيت حبتفهم مجيعاً، ورموه يف حضن أمه وهم يعّضون 
أخرى  مرة  يبحث  الصغر  فراح  املنزل،  يف  تربطه  أبن  عليها  ويلّحون  خوفاً،  شفاههم  على 
وبفضول أقوى عن تلك الكلمة، ما هذه الكلمة الي كان اجلميع يرّددها وملاذا جاءت اجليوش 
والطائرات؟ تلك الكلمة الي رآها يف الكتب املدرسية لكنه مل يفهم معناها أو أي  تفسر 
هلا ، الكلمة الي كانوا يرددوهنا كل صباح أثناء حتية العلم، مث رآها يف أهداف احلزب احلاكم 
ولكنه أيضاً مل يفهم معناها، فأستغفل أخته النائمة وراح يكتب يف هاتفها اخللوي تلك الكلمة 
ويبحث عنها يف غوغل وما إن كتب يف غوغل تلك الكلمة )حرية( حى ظهرت أوىل صّور 
الدم، مث اتبع البحث فظهرت صور القادة العرب واجليوش العربية، مث اتبع البحث فظهرت 
صور فتيات عارايت ورجال بُلحى طويلة،  مث اتبع البحث فظهرت صورة مشعل متّو، محزة 
اخلطيب، غياث مطر، وظهرت صور مي سكاف ورزان زيتونة، وظهرت حنجرة القاشوش، 
ومن مث ظهرت آالف الصور، أطفال، نساء، شيوخ، مدن حتّولت إىل جزر، أشباح، فتابع 
البحث ظهرت صّور السجون واملعتقالت، ظهرت خيوٌل وسيوف وفتوحات وإمراطورايت، 
وظهرت أمساء قبائل وشعوب، السوريون البوسنيون األلبان الكوبيون املصريون الليبيون، فتابع 
غيفارا  تريزا،  واألم  مانديال  ظهرت صور  وصواريخ سكود،  الراميل  فظهرت صور  البحث 
ومارتن لوثر كينغ، غارسيا لوركا وأدراين متشيل ، أمحد بن بلة ويوسف العظمة، واتبع الطفل 
حبثه، فظهرت صور اخلبز والطوابر، املخّيمات  اجملاعات الثلوج والفيضاانت، مث اتبع البحث 
عن هذه الكلمة الرهيبة فظهرت له فيديوهات وما إن فتحها حى رأى الرؤوس تقطع والنساء 
ُتسىب وظهر البرتول  مث اتبع وظهر أسم سوراي، رأى املقابر تبتلع املدن ورأى الناس ينزحون 

أفواجاً أفواجاً، وظهرت عبارات وعبارات: 
)- اباب شيلي 

-  بّدي خّر هللا بكل شي 
- أان انسان مو حيوان( 

مث اتبع البحث وظهرت األغاين: 
- )اي حيف، حانن للحرية حانن، ولو ترجع( 

 تشّوشت أفكار الصي وراح يصرخ أبعلى صوته:
- اي حرية أريد أن أراِك.. أخرجي اي حرية.. أخرجي إىل الضوء.. 

فأنقّضت عليه أخته وأمه واجلران وهم يصرخون به أن خيرس، لكنه هذه املرة مل خيف ومل أيبه 
هلم، ركض بكل ما ميلك من قوة وطاقة ووقف بوجه العسكر وهو يصرخ:

- حرية.

محمد سليمان زادة

حرية

قاص وباحث سوريشاعر وكاتب سوري

أحمد رشاد

مصلوب على باب الرقة

)1(
يف بلديت أيتيك ابألخبار ابئُع األحالِم

واملناجل )وسكَّارات( البليخ واحلطّاابت
وُتشنُق الطفولة دون أن هتتز شعرة يف شارب كرمي

القلب  انكسار  على  تدلُّ  وبوصلٌة  سّياٌف خمموٌر  فهنا 
والظل معًا

وعلى خامسة اجلهات
بال  خفضاً  املرفوع  رأسه  على  مقلوابً  الوقُت  ينام  هنا 

وجٍد ومنتشيًا
إْن ابتسمْت سقط السوُر فوقها
وطارْت من أبراحها أشياٌء كثرٌة

تشبه األقمار وحب اهلال وسور البنات
)2(

يف بلديت الي كانت على رأس نشرات األخبار ونسيتها 
النشرة اجلوية

حمطُة تلفاز تبُث من مقهى عتيٍق
صاحباه قديٌس ومسساٌر

يتناوابن على صب قهوٍة دلتها قلي
وفنجاهًنا ايمسينٌة دمشقّيٌة

قطفها فرايٌت عاشٌق من شارع بغداد يف الشام
من  خامتاً  لعشيقته  ليشرتي  بروت  حاانت  يف  وابعها 

ثلٍج وكفناُ وخلخااُل
الوادي ابلسيف  املمزقة يف شارع  ليسكر على صورهتا 

وحد الزان
»وأحاديث العشيات«

)3(
يف بلديت مسجٌد امسه احلميدي

بقيْت منه قرميدٌة واحدة استعارها احلريري
ليكمل بيته الطيي املعّتق ابلروح واملاء

ليكتب احلسوُن على  مئذنته رقبتها عشقاُ  متُد  مسجٌد 
هالهلا » أّم لإلنسان«

ويُعيُد بناء ما هتّدم مّي على مقام االشتياق
منذورٌة أنت للموت

مرصودٌة حى تطلع الشمُس طفلًة شقراء
ُبرتت ساُقها صباح العيد

حن كان السيُد الوايل يوزُِع احللوى على احملظيات
ويهمس يف إذن )سالومي( فتبتسُم

غداً ليلتك فاليوم مشغوٌل بعيد ميالدي سكر نبات
)4(

يف بلديت نصُف رجٍل خمصي بربع دينار
كان امسه عياض مث فياض مث مطر

ولرمبا صار جون أو »أبو العباس السفاح«
يقُف أول الطابور حامالٌ قربٌة من ورق وسيفاً من خشٍب

وخنجراً من طن
يتفقَد ذكورة العابرين إىل املقابر واالنتصارات

حاملن معهم ما تبقى من أنوثة العشرة يف سلٍة من مجٍر
هبت الريح عند أطرافها

فتساقطت من أوداجه أول الكلمات
)5(

يف بلديت ُمريٌد هبلوٌل ميشي على املاء عارايً من كل عيٍب

يسقي املمسوسن من كفه
ويرثي شيخه املغّيب يف دهاليز املدينة

إْن مرت به عجوٌز يدقُّ األرَض ُعّكازها
وقف شعر رأسه طراًب

مزقها  لراية  التحية  ليؤدي  احرتاماُ  فيه  ما  وانتصَب كلُّ 
تعدُد االنتماءات

)٦(
يف  ابوابه كعاشقن  تالصقْت  طويٌل  سوٌق  بلديت  يف 

حديقة اجلاحظ
سوٌق يقّدم امللح وخبز الصاج جمااًن

الشرفات  من حتت  والعابرين  الشّحاذين  قوافُل  لتخونه 
بال مواعيد

وحليُب النوِق أسود الوجه من خثرِة احلياء
لنسوٍة  واحلرمل  احللم  تبيع  غجريٌة  الغريب  مدخله  وعند 

تزوجن
من ذاك الذي وقف أول الطابور

وحتتها وسادٌة حشوها متائٌم وحصًى وسيٌل من حكااي 
الليل
)7(

يف بلديت هنٌر كان عذابً قد اختفى حن غفوُت
يسُر يف كلِّ البوادي ويسقي العطاش على ضفاف النيل 

والدانوب
وأهلوه على الشط يلعقون الرمل والصخر والشيح

ويغسلون اآلن عند الضفة األخرى أقدام الغزاة
)٨(

يف بلديت رقتان
واحدٌة شّيعها الرشيد مث بكى

وظل جعفر الرمكي يضحك منتصرًا
وأخرى تبحُث عن صورهتا وسط اللهب

وطفٌل صغر مجيٌل بال ذراعن مجع أشالءه عبثًا
كي تقوم من حتت الرماد سيدة البالد

)9(
يف بلديت كان عّمار وأويس ووابصة والشيخ األخضر

والعجيلي قادماً من جيش اإلنقاذ
يرسل  احلجر  غدير  يف  اخلليل  وإبراهيم  احلضرة  ومال 
والبازاير  الطيب  سعدون  عن  ليبحث  املاعز  حارس 
اجلميل يف حارة البدو، فيغفو على أرغفة النعاس وبرج 

عليا وأرجوحة من متٍر وتوت.
)10(

يف بلديت اآلن فقط
أنِت وأان نبحُث عن تفاصيلنا، عن وجوهنا حتت الركام

يف زمن األوهام والعاهات
يف بلديت مات من عاش

وعاش من مات
)11(

يف بلديت
)طُفْح جوز اهلباري وقلت )ها..وين(

وتراان لشوفة احللوين هاوين
أال اي قلي احلزين شبيك هاون
على الزينن بداير األجناب(.
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إعالن مؤج

كاتب سوري

- مرحباً اي.. مجاعة..
هذا ما قاله الرجل الذي اقتحم الغرفة بعصبّية جعلته يعبث بشيء بدا 
نتوء حديدي  الداكنة، تراءى للجالسن  من حتت سرتته اخلضراء  انفراً 

أسطواين الشكل يتدىّل من حتت احلزام.
مل يكن املداهم أطول من مرافَقْيه اللذين وضعا أيديهما كّل على خاصرته.

- وعليكم السالم.
أجاب بعض احلاضرين بصوت خافت.

أّما األستاذ فاضل فقد قطع تقدميه للشاعر.. وقف وهو يومئ للقادم 
اجلديد مقّدماً كرسّيه إليه.

صفعتي رائحة ماعز من حتت إبطي الرجل الذي أشار بكلتا يديه قائاًل:
- استمّروا.. استمّروا..

ضّم إهبامه إىل سّبابته، واتبع:
- أستاذ فاضل أريدَك حلظة!

بكتيبة  اللحاق  حياول  وهو  حوله  من  ابلكراسي  فاضل  األستاذ  تعّثر 
الرجال الذين سبقوه إىل املمر، مل تطل دهشتنا كثراً إذ سرعان ما عاد 

األستاذ، جلس يف مكانه، حتّسس صلعته وهو يقول:
- نقّدم لكم اليوم بال مقّدمات الشاعر )بعد حلظة(.. تعرفونه.. تفّضل..
ما الذي جعل األستاذ ينسى اسم الشاعر وما الذي جعله يغادر ابكراً 
على غر عادته. إهّنا املرّة األوىل الي يتخّلى فيها عن جلسة النقد املعتادة 

الي تعقب األمسيات.

أسئلة ظّلت حتفر يف رأسي طوال أسبوع.
يف األسبوع التايل جئُت إىل النادي قبل نصف ساعة من الوقت املعتاد 

وأان أمّي نفسي ابحلصول على إجاابت ألسئلي املقلقة.
تتاىل القادمون واحداً إثر آخر، بدأت األمسية حن دخل األستاذ فاضل 
الباب، الحظت عيون احلاضرين تّتجه  وجلس على أقرب كرسّي عند 

إليه وكأهّنم مجيعاً ينتظرون إجاابت عن أسئلة أثرهتا زايرة الغريب.
وألّن التساؤالت عادت تراودين من جديد تشّتت انتباهي ومل أعد أعي 
ورقة  على  استقّر  مثّ  الغرفة،  فضاء  يف  رأسي  جتّول  القاّص،  يقوله  ما 
مثّبتة على خزانة الكتب الصغرة، طوال األمسية رحُت أفّكر يف طريقة 
للوصول إىل اخلزانة كي أقرأ ما ُكِتب فيها، ولكنَّ ذلك مل يتسنَّ يل إالّ 

بعد انتهاء األمسية.

»إعالن هاّم.. «
إّن النادي الثقايف األديب يعلن ألعضائه الكرام وحماضريه وأدابئه أبنّنا ال 

نتدّخل ابلسياسة.
واحتجاجاً على هذا اإلعالن قّررُت الغياب عن النادي بضعة أسابيع..

ابلرغم  ابملصابيح،  تنعم  الي  األماكن  هي  وحمظوظة  بال كهرابء،  قريتنا 
من املصباح الذي أضفى على املدرسة رونقاً خاصاً منذ العام املاضي، 
فقد هجرها األستاذ فاضل احتجاجاً على أهّنا ليست مكاانً رحباً يّتسع 

لطموحاته..
لقد أعلن أّن النادي – بشموعه الصغرة – أقرب إىل نفسه من صّف 
اكتفى واضعومها ابإلشادة مبنجزات  يقتصر على كتابن  الذي  املدرسة 
عامل  إىل  املدينة  ِقَيم  ولوج  تكافح  الي  وسكناته  حترّكاته  ورصد  املختار 

قريتنا املتآلفة.
بعد أعوام قالئل سيأيت دور النادي ليتسّلم مصباحاً كهرابئياً، وإىل ذلك 

احلن، تكفينا هذه الشمعات ألمسياتنا املتميزة.
هكذا صرّح األستاذ أكثر من مرّة، مضيفاً أنّنا – هنا – نستطيع التفكر 
بكّل الطرائق اجلديدة يف العامل كي نضفي احليوية على نشاطاتنا بعيداً 

عن املنهاج املقرر وحده يف املدرسة الي تقتضي التقّيد ابألنظمة والقوانن 
يف إطار كتابن يشمالن على بعض اآلايت القرآنية الي يراها مساعدو 
املختار هي الوحيدة الي تناسب عصران وهي ما جيب أن حيفظه التالميذ.
لقد قال أكثر من مرّة إّن طفاًل صغراً يف املدينة حيفظ عشرات أضعاف 

اآلايت الواردة يف كتب القرية.
بعد أسابيع عدُت إىل أمسيات النادي بعد أن شعرُت خبواٍء داخلي.. 
وعقب انتهاء األمسية نقل إيّل خملص َشرَْح األستاذ فاضل للظروف الي 

جعلته يضع إعالنه السابق. 
بعد بضعة أسابيع، ويف إحدى األمسيات، دخل إمام القرية:

- السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
جلس بصمت واّتزان وهو يستمع إىل األمسية الشعرية، وحياول بن الفينة 
واألخرى تثبيت حليته، الي نعرف مجيعنا أبهّنا مستعارة، ومل جيرؤ أحد 
على التصريح بذلك أمامه، ولكّن احلقيقة الي علمتها من ابي جعلتي 

أقنع اآلخرين ابلكّف عن التغامز حول حلية شيخنا.
لقد رجع ابي ذات يوم من مسجد القرية وهو يقول:

إنّه رجل صاحل اي أيب فلماذا تتحّدثون ابستمرار عن الصمغ   -
املغشوش الذي يثّبت به حليته؟!

قلُت له: وما أدراك بذلك؟
لصق  عن  وتتخّلى  تطول  حليتك  ترتك  ال  ملاذا  موالان..  سألته..  قال: 

اللحية؟
فقال: اي بي ابرك هللا فيك.. املسجد ضروري لكّل قرية واللحية ضرورية 
لكّل مسجد، وألّني )أجرودي( ال تنبت يل حلية طبيعية كان ال بّد أن 

أستعر حلية، كما تعلم اي بّي.. لزوم املسجد.
شيخنا مصٍغ ابهتمام، وبن فينة وأخرى كان يرفع عمامته الكبرة ليحّك 

رأسه.
الذي  الشعر  مسات  عن  احلضور  بعض  حتّدث  األمسية  انتهاء  بعد 
والتناص  الرتاث،  على  الشاعر  اّتكاء  طريقة  على  وأثنوا  إليه،  استمعوا 
الذي استخدم فيه بعض األلفاظ القرآنية. وقبل أن تنفّض األمسية طلب 
الشيخ احلديث مبتدائً ابلبسملة والصالة على الني وآله وأورد جزءاً من 

اآلية القرآنية الواردة يف كتاب املختار، قائاًل: الشعراء يتبعهم الغاوون.
تثاءبُت خالهلا ثالث مرّات،  أمطر احلاضرين خبطبة عصماء طويلة  مثّ 

مثّ قال: 
- ملاذا ال نقتصر يف الشعر على مديح الرسول عليه وعلى آله أفضل 
الصلوات وأمّت التسليم كما فعل حّسان بن ثبت؟ مثّ ملاذا ال نُتبع ذلك 
مبديح أويل األمر الذين حيافظون على الريف يف قريتنا بعيداً عن هبتان 

املدن وفسوق أهلها؟ 
له سوى سبع عشرة خطيئة  اللغة متواضعة، مل أحِص  وألّن معرفي يف 
ابستثناء  احلضور  وانفّض  خر،  على  األمسية  انتهت  املهّم..  حنوية.. 

الشيخ الذي أراد االنفراد برهة ابألستاذ فاضل.
يف األسبوع التايل تصادف جلوسي حتت اإلعالن مباشرة ما مّكني من 

إمتاع انظرّي بقراءة اإلعالن أكثر من مرّة:

»إعالن هاّم..«
إّن النادي الثقايف األديب الفي يعلن ألعضائه الكرام وحماضريه وأدابئه أنّنا 

ال نتدّخل ابلسياسة والدين.
أّف.. لقد أضيفت كلمة الدين بعد زايرة الشيخ النادي مباشرة، وألّن 
صديقنا »جورج« غار على دينه أيضاً مل يرتك األمسية تنتهي من غر 
أن يضيف ملساته عليها، فأضاف األستاذ إرضاًء جلورج عبارة أخرى: 

»واألداين كّلها ما ظهر منها وما بطن«.

الغريب أّن العدوى سريعة االنتقال، إذ يف األسبوع التايل مباشرة، وقبل 
بدء األمسية، مل يرتح خاطر »شريفة« إالّ بعد أن أضيفت عبارة أخرى.

بنعومة ابلغة وهي  فرداً  فرداً  احلاضرين مجيعاً  دخلت شريفة وصافحت 
قالت  البنفسجية  منهم، ومن خلف علكتها  واحٍد  لكّل  عينيها  ُتسبل 

لألستاذ:
املرأة  متّس  أهّنا  أرى  ألّني  األمسيات  بعض  من حضور  أحترّج  إّني   -

وختدش احلياء.. مثل استخدام كلمات فاحشة:
هندان، ساقان، شراع السفينة، تفّتح الوردة، غابة، كرز، تفاحتان، القمر، 

التنب، شرّع قلمه، انفّضت احلفلة، وغرها.
انتظرت حّى  لبانتها بضع مرّات، نفختها على شكل ابلون،  مضغت 

انفجر، مثّ اتبعت:
- أرجو أن متنعوا تداول اجلنس يف أمسيات النادي ليحافظ على وقاره 

واحرتامه.
وبلهجة رجل حماَصر، مل يعد أمامه سوى التسليم، قال األستاذ: أمرِك. 

هرع إىل اخلزانة مشرعاً قلمه وأضاف:
»اجلنس بكّل أشكاله وتضميناته ورموزه، وكّل فاكهة أو نبتة قد تـُّتخذ 

رمزاً له«.
وحن رأى بعض أعضاء النادي وقوع الواقعة انتفض أحدهم قائاًل:

- وال جيوز استعمال اللون القرمزي مبا يشن.
وأضاف آخر:

- وال اللون الزهري.
وقال ثلث: اللون األصفر..

للون  اإلساءة  بعدم  بعضهم  طالب  فقد  القدم،  فرق كرة  مناصرو  أّما 
األخضر، وتتالت األصوات: األزرق.. األبيض..

املزيد..  قلمه ابنتظار  يزال مشرعاً  األستاذ يكتب كّل ما يسمعه، وما 
حن خّيم الصمت على أرجاء الغرفة فرك األستاذ نظّارته وأضاف:

- وغر مرّخص لنا استعمال األلوان كاّفة يف أمسياتنا األدبية.
وهكذا أرضى األطراف مجيعاً. 

اخلطوط  األعضاء من ذوي  أحد  ترّع  النادي حمدودة  إمكانيات  وألّن 
اجليدة ونسخ اإلعالن على لوحة كبرة توّسطت جدار الصدارة يف الغرفة.

صحيح أهّنا سّدت منفذ اهلواء الوحيد لكّنها زيّنت النادي خبّطها األنيق 
أحد، وألهّنا كانت  الذي مل أيِت على ذكره  األسود  ُصبغ ابللون  وقد 
تلفت انتباهنا يف كّل أمسية أكثر من الشعراء الضيوف، حفظناها عن 

ظهر قلب.

»إعالن هام«
الكرام وحماضريه وأدابئه  يعلن ألعضائه  الفي  الثقايف األديب  النادي  إّن 
أبنّنا: ال نتدّخل يف السياسة والدين، واألداين كّلها ما ظهر منها وما 
نبتة  أو  فاكهة  وكّل  ورموزه،  وتضميناته  أشكاله  بكافة  واجلنس  بطن، 
له، ونشجب كّل تعدٍّ على التقاليد واألعراف السائدة،  قد تـُّتخذ رمزاً 
واألزرق  واألخضر  واألصفر  والزهري  القرمزي  اللون  استعمال  وال جيوز 
واألبيض مبا يشن، وغر مرّخص لنا استعمال األلوان كاّفة يف أمسياتنا 

األدبية، وال منّس أية إيديولوجيا بسوء«.
وهكذا مل نستطْع أن نفهم قصيدة أو قّصة خالل األشهر الثالثة املاضية 
ألّن األديب كان ال يتطرق إىل قراءة الكلمات املمنوعة يف النص الذي 

يتلوه.
قال بعضنا:

لتفّتح أذهاننا كي نقرأ ما بن الكلمات،  - هكذا أفضل وهذا أدعى 
ونضفي على النّص من خيالنا ممّا جيعلنا نساهم يف عملية إبداعه.
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ــة حلــب عــام  ــود يف مدين ــري املول ــان وهــي احلري يعــّد الفن
اخــر  أبنــه  عــرف  وقــد  فــذة  اســتثنائية  موهبــة   1914
ــة  ــه موهب الفنانــني الكالســيكيني، أظهــر وهــي منــذ طفولت
متميــزة يف الرســم شــجعه والــده علــى صقلهــا وتنميتهــا. 
كان أول طالــب وافــد مــن الشــرق األوســط يتخــرج مــن 
عــام 1937. درس  رومــا  اجلميلــة يف  الفنــون  اكادمييــة 
ابريــس  يف  اجلميلــة  للفنــون  الوطنيــة  املدرســة  يف  أيضــا 
وختــرج منهــا عــام 1954. كان أول فنــان ســوري أمريكــي 
يعرض بشــكل فردي يف مؤسســة مسيثســونيان يف العاصمة 
وســام  الفرنســية  احلكومــة  منحتــه  واشــنطن.  األمريكيــة 

اآلداب والفنــون مبرتبــة فــارس عــام 1981.  
عمــل احلريــري يف بقــاع  خمتلفــة مــن العــامل مدفوعــا بنزعتــه الفنيــة والروحيــة لدراســة وتوثيــق العمــارة 
اإلســالمية، انتقــل اىل اململكــة العربيــة الســعودية عــام 1964 حيــث أتثــر بــرتاث اجلزيــرة العربيــة 
ــة  ــة الســعودية(، إن طباعــة هــذه اجملموعــة امللفت ــة يف اململكــة العربي وألــف كتــاب )العمــارة التقليدي
للنظــر كان حــداث رئيســا يف حياتــه جلــب لــه الشــهرة العامليــة، قــرر خــالل الســنوات األربــع األخــرية 
مــن حياتــه الســفر مــن إســبانيا إىل الصــني  الســتكمال جمموعتــه يف مؤلفــه )بيــوت هللا: صــروح 
االســالم الروحيــة(  وابلرغــم مــن ظــروف املــرض الصعبــة متكــن مــن إضافــة أربعــني لوحــة ألهــم 
املســاجد التارخييــة الرائعــة يف العــامل. تظهــر اجملموعــة التطــور النهائــي للطــراز الكالســيكي املتميــز 
هلــذا الفنــان، كمــا يذكــر أنــه كان للحريــري مســامهة عظيمــة يف اجلهــود املبكــرة للحفــاظ علــى مدينــة 

ــة. تدمــر التارخيي
 رحــل الفنــان وهــي احلريــري يف الســادس عشــر مــن شــهر آب عــام 1994 يف مدينــة حلــب بعــد 
صــراع مــع مرضــه العضــال وبعــد مســرية إبداعيــة فريــدة قــدم خالهلــا أمنوذجــا مميــزا لدراســة العمــارة 

االســالمية وتوثيقهــا. 
ظــل الفنــان وهــي احلريــري حمتفظــا بنظــرة متفائلــة حــى آخــر يــوم يف حياتــه ابحثــا دائمــا عــن املعرفــة 

واجلمــال.

ي
م الثقاف

س
الق

تقابلــه كيــف  الــورد  عليــك  يــدق 

احنــى إذا  النــدّي  الــورد  مــن  تَعلّــم 

تتلــه حــني  العطــر  عليــك  يــرش 

معتقــًا شــعراً  الــورد  يف  تقــل  مل  إذا 

تفتــح ذات  أمــاله  إذا  وأمــا 

فرمبــا فيــه  العطــر  لبــوح  فأصــِغ 

قصيــدة الزهــور  حبــر  علــى  وأجبــد 

فجمــع الشــذا والقلــب والصــدر أبيــض

خضبتَــه أن  مــذ  املــاء  فيــك  َتعّكــَر 

مزقزقــًا عليــك  عصفــور  يَصبّــُح 

مغــردا مســاك  يف  حيلــق  وكيــف 

بشــدوه دعــاك  مــا  تفهــم  فلــو كنــت 

ألنــه اليامســني  يف  مــا  بعــض  فخــذ 

رســالة منــه  جاءتــك  إذا  حيــس 

فوقــه والســيف  احلــب  أيــن  أتســأل 

بينمــا قمــح  اي  اخلبــز  رغيــف  وأيــن 

وكيــف جييــب القمــح مــن يزهــق النــدى

ويسرق ضوَء الشمس من مقلة الضحى

َتقّلبَــت حيــث  عينيــه  علــى  ليبقــى 

تقاتلــه فيــك  الشــوك  أبقســى  وأنــت 

تعاملــه كيــف  خديــك  علــى  ومــال 

تنازلــه وأنــت  مذبوحــاً  ويبســم 

تطاولــه ولســَت  مكســور  فشــعرك 

جدائلــه عليــك  أملــت  مبــا  ومالــت 

قائلــه أنــك  أصغيــَت  إن  ستشــعر 

مفاعلــه العبــري  أبمــواج  تضــج 

حاصلــه املشــاعر  جــرب  يف  احلــب  هــو 

مناهلــه يــداك  عاثــت  مبــا  وغــارت 

تبادلــه يطيــش  ال  بســهم  وأنــت 

واصلــه هــو  وال  موصــول  األفــق  وال 

جتادلــه املقــام  ذات  علــى  لقمــت 

يغازلــه كيــف  يهــواه  مــن  يعلــم 

قاتلــه كأنــك  املغــزى  مــا  تــدر  ومل 

جداولــه جفــت  احلــب  نبــض  وزمــزم 

ســنابله احلديــد..  يشــوي  مبــا  تئــن 

قنابلــه اجلــذور  أوصــاَل  وتســحق 

بالبُلــه الصبــاح  أانشــيَد  فتنســى 

عواجلــه أطلقتــه  شــواظ  هليــُب 

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

وهبي الحريري الرفاعي

د. عبد الناصر الشيخ علي

حين يناديك الورد

شاعر سوري
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اعرتاف
إين أقرُّ 
وأعرتف

وأان يف كامل قواي الشعرية
أان جمنونة

أان جمنونة بك 
وإن مل أحبُّك 

يتمّرد عليًّ قلي
ويعلن عصيانه العاطفي

إن مل أحّبك
يغّر دمي فصيلته
وَيسكت نبضي

يقولون مسكينة جننها احلب
أقول:

إين أقّر 
وأعرتف

وأان يف كامل قواي الشعرية
أان جمنونة 

أان جمنونة بك
فهل يستوي الذين حيبون

والذين ال حيبون

موعد
كان موعدان يف احملطة

عند الثالثة

كانت الثّالثة مل أيت
كانت الرّابعة مل أيت

كانت الرّابعة والّنصف مل أيت
كانت اخلامسة لقد أتى

ركضت حنوه
َضّمي إليه بقّوة بقّوة بقّوة

لقد أتى أخرًا
أتى من انتظرت
أتى قطار الثّالثة

دعوة للرقص
حن أخذ يدي بن يديه 

قّبلها
وطلبي للّرقص 

ليلتها كان املطر 
وكانت رايح احلّب تعصف

حن أخذ يدي بن يديه
ترّنح القلب 

أطلق الزغاريد
وراح يرقص

حن أخذ يدي بن يديه
قّبلها

وطلبي للرقص
فـ .............
أزهر املرقص ...

أنفلونزا احلب
إين مصابة بك
فإصابي عميقة
وحالي حرجة

إن تغلغلت أكثر أموت
وإن حاولت االنسحاب أموت

فيا ويلي من قلي
ومنك

لكن ال عليك
فأان من املبّشرين ابملوت

حباً فيك

تقاسيم
كيف سأكون مجيلة

 من بعدك 
وكيف يكون حريف عذابً 

بدون امسك 
وكيف يكون مسائي شهّيا 

بدون عطرك 
وكيف تكون قهويت لذيذة 

دون سكب صوتك 
وحن يطارُدين طيفك 

أأطُرُده 
أم أحُضُنه

 وأقول ابق فأان أحبُّك

أحّبك حد البكاء
غادر أنفاسي قليال 
غادر وساديت قليال 

غادر دموعي 
غادر ابتسامايت قليال 

غادر قلي  
غادر نبضي قليال 

غادر أحالمي قليال 
غادر يقظي قليال 
غادر عطري قليال 
غادر صويت قليال 

فحّبك يكاد يقتلي 
ال تغادر ان قلت غادر

فأان أموت من دونك

قهوة 
ما لقهويت الصباحية اليوم

ابهتة
ذابلة

سكبُت السّكر
سكبُت احلليب

مثّ السّكر
مثّ احلليب

وقهويت كما هي
نظرُت إىل كرسّيك قبالي

آه ُمفزع غيابك
فأنت يل كّل صباح

كوكتيل حّب
فابتسامُتك احلليب

وقُبلتك السّكر

عزف
يف ليلة شتائّية ابردة جّدا 

فجأة 
اكتّظ بيي ابلورد وابلدفء 

حينها عرفُت 
أّنك متّر من أمام البيت

ظمأ
وأان يف عّز وجعي 

شعرُت أيّن ظمآى لعينيك حتضن وجعي 
ظمآى هلمسك 

فاسكب ما طاب من فاكهة صوِتك 
وقل يل أحبُّك 

تبــدو األمــور أفضــل يف حضــور البعــض، فســحر وجودهــم يصيبنــا 
ابهلــذاين، ونقــع يف غرامهــم كل يــوم، ننظــر بعيوهنــم فنــرى العــامل أمجــل، 
حتبــذ  خمتلــف،  لكنــك  دومــاً  حمــق  لســت  البدايــة،  إال  ليــس  وهــذا 
حضــور معــارض للصــور واألضــواء، وأان أمتتــع ابملغيــب، مــاذا تظــن 

أنــك تعــرف عــي؟
ال تســافر ألنــي لــن أرافقــك، أحــب هــذا املــكان الــذي نشــأت فيــه 
علــى  أهتــم ابجللــوس  ومتاحفهــم وحفالهتــم،  أضواءهــم  تغريــي  وال 
حافــة هنــران أراقــب شــروق مشســنا وأظنهــا ختتلــف عــن الــي تراهــا هنــاك 
من خلف الشــاهقات، مشســنا أكر وتشــعران حبميمية دفئها، أعرف 
ماهــي أحالمــك، فأنــت الطــرف اآلخــر اجلميــل يف تلــك العالقــة، 
وأان ابقيــة هنــا كظلــك الدائــم الــذي يناديــك، رأيتــك آالف املــرات 
لكــن شــوقك ال يفارقــي وعاملــك مفعــم ابأللــوان، عاجــزة أان عــن 
الســيطرة علــى قلــي، فاحلــب إمــا أن تغــرق بــه أو تســبح يف حبــوره، 
حيــاة جديــدة تبــدأ بــه مــن خاللــه تدخــل العــامل فاحتــاً ذراعيــك معانقــاً 
احليــاة، فــكل الطــرق خمتصــرة اآلن، بفضلــه أحالمــك تتحقــق وقلبــك 
يطــرق بشــكل مغايــر ومــع مــرور الوقــت تــزداد املشــاعر قــوة واضعــة 
على رأسك أكالياًل من النجوم، فصوت احلب يشبه الصدى، وإن 

الحــت بعــض الغيــوم املتفرقــة فثمارهــا بضــع حبــات مــن املطــر أتعثــر 
هبــم ألقــع جمــدداً بــن ذراعيــك، لــو كان ابإلمــكان تغــر شــيء واحــد 
ابحليــاة أن جنعلهــا ســعيدة، لتهمــس يف أذنينــا دائمــاً علــم نفســك 
كيــف حتــب وكيــف تبتســم وتغفــر وتســامح، تنفــس حبريــة ممــا أنــت 
خائــف النهايــة لــكل البشــر واحــدة ال ختتلــف!!!، هــي موســيقا 
احلــب واحليــاة مــن يبقينــا علــى قيدهــا، لنبتعــد عــن اجلانــب املظلــم 
الــذي حيتــل أغلــب املســاحة، ولنمســح كل أغــاين االنتقــام فاالنتقــام 
مل يوجــد إال لألعــداء،  بوجــود احلــب ال تشــبع مــن هــذه احليــاة، 
أنفاســك  اتبــع  املالئكــة،  عــامل  وتتــوه يف  يــوم  تتفتــح حياتــك كل 
وتنفــس مــلء صــدرك وفكــر هبــذه النعمــة اإلهليــة حــب احليــاة والدنيــا 
عــن  ميزتــه  الــذي  واحملبــوب  واألهــل  واألصدقــاء  واألبنــاء  واآلابء 
كل البشــر، أن تنهــي خطواتــك معــه وتــرتمن ابمســه دومــاً وتســأل 
نفســك مــراراً إن مل يكــن أيــن أكــون، حلظــات ال تعــاد، معــه أنــت 
غــارق برغباتــك مــع كل ألــوان الفــرح واملــرح، أخبــار جيــدة متالحقــة 
حبضــوره، هــو ســينقذان مــن جنــون هــذا العــامل الــذي لــن يغلبــه إال 
جنــون احلــب الــذى حيمينــا مــن تداعينــا وزهــدان مــن هــذه احليــاة،  ال 
تصمــت قاتــل وعاتــب الــذي تتوقــع منــه شــيئاً بعــد العتــاب، ليــس 

هنــاك عطــل صناعــي يف قلــوب البشــر بــل أشــخاص ينشــرون الذعــر، 
خلــل يف تدفــق الدمــاء أو ضــرابت القلــب، ورمبــا قــذى ابلعــن أو 
طنن ابإلذن، عش حياتك بشــروطك اخلاصة وحتلى ابلشــجاعة قم 
مبــا تفعلــه دائمــاً، أصــغ لقلبــك وعــش أحالمــك، كل شــيء ســيكون 
علــى مــا يــرام، إهنــي كل يــوم بيــوم، فالوقــت مناســب لــكل شــيء، 
أمســك بيــدي وانظــر إىل كل الــزوااي لــكل منهــا حكايــة خــذ أمجلهــا 
عقــوداً  اجعلهــا  اســتطعت  وإن  الصادقــة  احملبــة  مــن  عقــداً  واصنــع 
ووزعهــا علــى ســكان األرض علهــا تنعــم ابلســالم، فمســؤولية األرض 

ليســت علــى عاتقــي وهــذه القطــرات مــن اآلمــال 
ال مــكان هلــا بــن احمليطــات وحنــن عاجــزون، فليصنعــوا مــن دمائنــا 
رابط  الدمــاء،  هــذه  حبميميــة  ويشــعر  يســتقر  الكــون  عــلًّ  دواءاً، 
أبــدي جيمــع ســكان العــامل ويتوحــد التفكــر ويعــم اخلــر الــذي هــو 
دومــاً أقــوى مــن الشــر، صفقــوا يل علــى األقــل علــى هــذا اخلطــاب. 
مشــاعري جتــاه األرض جياشــة علهــا تشــعر مبحبتنــا هلــا وتلفــظ كل 

مــن يدنســها ويريــق الدمــاء.

إلهام حقي
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)1(
ال ميكــن احلديــث عــن الفقيــد منصــور األاتســي، ونشــاطه السياســي 
املرحلــة  تلــك  يف  الســوري  الشــيوعي  احلــزب  بواقــع  اإلحاطــة  دون 
اإلشــكالية الــي عاشــها احلــزب مــع منــو ظاهــرة القوميــة العربيــة بــدءاً 
مــن زمــن الرئيــس الراحــل مجــال عبــد الناصــر، مث لــدى جتربــة الوحــدة 
الســورية املصرية، ودور حزب البعث فيها، واســتيالئه، فيما بعد، على 
الســلطة يف ســورية منــذ ٨ آذار/مــارس مــن العــام 19٦3 مث انقــالب 
حافــظ األســد املؤيــد عامليــاً مــن الدولتــن الكريــن »روســيا وأمــركا« 
علــى خلفيــة قــرار جملــس األمــن 242 الــذي رفضتــه جمموعــة صــالح 
جديــد اليســارية، وقضــى إبزالــة مــا مســي بـــ »آثر العــدوان اإلســرائيلي«، 
وإيقــاف حــرب االســتنزاف ضــد إســرائيل الــي ســعت للهــدف نفســه، 
ومــن مث إحــالل الســالم بــن العــرب وإســرائيل. أمــا إقليميــاً فقــد أيــدت 
اململكــة العربيــة الســعودية حافــظ األســد ورحــب بــه جتــار دمشــق، حتــت 
زعــم ختليصهمــا مــن بــؤرة البعــث »الشــيوعية« املعروفــة جبماعــة صــالح 
شــباط/فراير   23 ابنقــالب  أتــت  قــد  وكانــت  الراديكاليــة،  جديــد 
19٦٦ وقــد قيــل أبن حــرب 19٦7 حدثــت للخــالص منهــا ومــن 
مجــال عبــد الناصــر وقيــل أيضــاً أن اململكــة الســعودية هلــا دور يف تلــك 
احلــرب. وهكــذا جــاء حافــظ األســد وتعــاون معــه احلــزب الشــيوعي 
الســوري علــى عكــس موقفــه، آنــذاك، مــن األســد وعســكره، ولكنــه 

موقــف االحتــاد الســوفييي الــذي ال يعــارض. 

)2(
بقيــادة  الكويــت  لتحريــر  واالســتعدادات   1991 العــام  بدايــة  يف 
الــوالايت املتحــدة األمركيــة مــن احتــالل صــدام حســن هلــا أخــذت 
موجــة مــن الغليــان يف احلــزب الشــيوعي الســوري بــن مؤيــد ومعــارض 
ملشــاركة ســورية تلــك احلــرب إذ هــي يف النتيجــة ضــد العــراق، وقــد أتــت 
إثــر انتصــاره علــى إيــران، وهــي حتــت إمــرة الــوالايت املتحــدة األمركيــة 
للشــعوب كافــة، وكانــت  رئيســاً  الــي يعدهــا احلــزب الشــيوعي عــدواً 
كــوادر احلــزب متــوج بتأثــر مــن بروســرتويكا غورابتشــوف إذ مثــة مــن 
أيدهــا، فهــي إعــادة للبنــاء واالنفتــاح علــى الشــعب، ومثــة مــن زعــم أهنــا 
مؤامــرة صهيونيــة، ومــا زاد الطــن بلــة أن وصــال فرحــة بكــداش ألقــت 
خــالل تلــك الفــرتة كلمــة يف جملــس الشــعب خــالل جلســة خمصصــة 
المتــداح حافــظ األســد فقالــت مــا قالتــه مــن ابتــذال كلمــات ضالــة 
ومضللــة، وغريبــة علــى لغــة احلــزب السياســية، فصبــت بذلــك زيتــاً علــى 
انر تشــتعل بــن صفــوف احلــزب، وكان خالــد بكــداش قــد عقــد مؤمتــراً 
قســم احلــزب شــاقولياً يف متوز/يوليــو 19٨٦ إذ قســم اللجنــة املركزيــة 
نصفــن، وصــرَّ احلــزب جناحــن. وأتــى االنقســام أكثــر فداحــة مــن 
االنقســام األول الــذي فجــره بيــان 3 نيســان/ابريل 1973. وإذا كان 

االنقســام األول علــى أســاس فكــري وتنظيمــي فــإن هــذا األخــر كان 
تنظيميــاً ابمتيــاز إذ جتــاوز خالــد بكــداش الربــع األول مــن مثانينيــات 
عمــره، وأخــذت زوجــه »وصــال فرحــة« تعمــل علــى ترتيــب احلــزب 
لتكــون قيادتــه عائليــة، وعلــى ذلــك فقــد انفــض عنــه ثالثــة أرابع مكتبــه 
السياســي املنتخــب يف مؤمتــره األخــر وهــم: نبيــه رشــيدات وفهــد درة 
وخلــوف قطــان ومل يبــق ســوى عبــد الوهــاب رشــواين إضافــة إىل خالــد 
بكــداش األمــن العــام. وكان عمــر الســباعي قــد ســبقهم إبنشــاء تكتــل 
البلبلــة  يف  فــزاد  اللينيــي«  »الــكادر  اســم  حتــت  شــيخو«  »رمُّــو  مــع 
ســوءاً علــى ســوء، وهكــذا، ويف أواخــر عــام 1990 زاران يف حلــب 
الرفيــق عبــد الوهــاب رشــواين وكنــا آنئــذ مازلنــا فيمــا نعتــره »احلــزب 
األم« )تنظيــم خالــد بكــداش(. ومل يكــن جميئــه إال لشــرح رؤيــة احلــزب 
وإقنــاع الرفــاق بتأييــد دخــول ســورية حــرب حتريــر الكويــت حتــت قيــادة 
األمــركان. وقــال فيمــا قالــه: لقــد اجتمعنــا حنــن قــادة الفصائــل الثالثــة، 
يقصــد خالــد ويوســف ومــراد، ووافقنــا علــى أن تشــرتك ســورية بتلــك 
لــرأي  االنصيــاع  هــي  األوىل  الــكالم صفعتــان  هــذا  احلــرب وكان يف 
حافــظ األســد الــذي قبــض مثــن دخولــه. أمــا الصفعــة الثانيــة فيمكــن 
صياغتهــا علــى حنــو ســؤال هــو: »مــا دمتــم سياســياً متفقــن يف مثــل 

هــذه املواقــف« فمــا الــذي جعلكــم أشــتااتً؟!« 

)3(
خــالل تلــك الفــرتة أصــدر جنــاح يوســف فيصــل رســالة وجههــا إىل 
الفصائــل الشــيوعية كافــة دعاهــا ملؤمتــر توحيــدي وكانــت قــد منــت علــى 
شــعار  حتــت  بكــداش  خالــد  )بدأمهــا  الرئيســن  االنقســامن  هامــش 
مبدئيــة احلــزب، إذ كــرَّس األول بيــان الثالــث مــن نيســان عــام 1972 
والثــاين َعْقــده للمؤمتــر الســادس منفــرداً يف متوز/يوليــو 19٨٦( عــدة 
انقســامات صغــرة إضافــة إىل مــا أشــر إليــه منهــا منظمــات القاعــدة 
الي قادها مراد اليوســف، وكذلك جمموعة وحدة الشــيوعين الســورين 
الــي انفصلــت عــن رايض الــرتك ومنهــا كتلــة األخويــن يوســف وحنــن 
منــر الــي انفصلــت عــن رايض الــرتك مث عــادت وتوحــدت مــع جنــاح 

يوســف الفيصــل يف املؤمتــر الســادس أوائــل عــام 19٨7. 
أســفرت رســالة يوســف الفيصــل عــن عقــد املؤمتــر الســابع املوحــد الــذي 
مــن ضمنهــم،  واحــد كنــا،  التنظيمــات يف حــزب  تلــك  معظــم  مجــع 
حنــن جمموعــة مــن كــوادر منظمــة حلــب تعــادل ثلــث اللجنــة املنطقيــة، 
ببيــان  أعلنــا  قــد  النوعيــة، ومنظماهتــا  التنظيمــي، ومكاتبهــا  ومكتبهــا 
رفــاق كان  هــؤالء  بــن  ومــن  املوحــد  املؤمتــر  إىل  االنضمــام  مكتــوب 
فاعليتــه يف  تكــون  وأن  أعلــى،  احلــزب  يكــون صــوت  أن  هاجســهم 
ومقــاالت  بيــاانت،  مــن  يصــدره  مــا  مــع  وتتناســب  أقــوى،  اجملتمــع 
الطفيليــة  الرجوازيتــن:  مبواجهــة  يتعلــق  مــا  وخباصــة  ودراســات. 
والبروقراطيــة، وفســادمها، وهنبهمــا الدولــة والشــعب. ومــن هــؤالء الرفــاق 
»ديبــو ســليمان« و«شــريف متــو« و«مصطفــى الــدرويب« و«حممــود 
احلــاج علــي« وآخــرون مــن الكــوادر النشــيطة، وكان داعمــاً لنــا خلــوف 
قطــان الــذي مل يرغــب يف املتابعــة، بعــد مغادرتــه املكتــب السياســي، 
كمــا أســلفت. خــالل ذلــك املؤمتــر، تعرفــت علــى الرفيــق الفقيــد منصــور 
أاتســي، وأخــذت أاتبــع مداخالتــه يف اللجنــة املركزيــة للحــزب، وكانــت 
تعكــس تلــك األجــواء الــي حتدثــت عنهــا، ومــا كان يــدور يف قواعــد 
وفســادها،  الســلطة  ممارســات  علــى  احتجــاج  مــن  الشــيوعي  احلــزب 
وســطوهتا، وواقــع اجلبهــة البائــس دون اختــاذ احلــزب مواقــف عمليــة أكثــر 
حزمــاً، وبــروز مظاهــر ليســت مــن مســات الشــيوعي الثــوري فثمــة ممــاألة 
للبعــث وتريــر لعــدم اختــاذ موقــف جــدي يتصــدى للتدهــور يف احلــال 

الســورية عمومــاً، وإشــغال الرفــاق ابســتهداف مواقــف ســورية الوطنيــة 
علــى قاعــدة ابتدعهــا خالــد بكــداش: »لــو كنــا ننطلــق مــن األوضــاع 
الداخليــة لكنــا حتمــاً يف املعارضــة« وواضــح أن هــذه املقولــة بعيــدة عــن 
الدايلكتيــك الــذي يربــط  بــن قضــااي الداخــل واخلــارج يف مســار ال 
يتجــزأ، وخباصــة علــى املــدى الطويــل، ويف مثــل قضــااي الفســاد إذ رمبــا 

كان الداخــل يف مثــل احلــال الســورية، آنــذاك، أهــم..!
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لعلِّي أطلت يف املقدمة ألبن صورة احلزب الشيوعي السوري، والنظام 
املتحالــف معــه إلانرة شــخصية الرفيــق الفقيــد أيب مطيــع الــي كانــت 
تنطــوي علــى نــوع مــن القلــق السياســي ســببه االنشــغال حبــال احلــزب 
والبــالد ووضعهمــا املغلــق. فالفقيــد وأمثالــه مــن املواطنــن األنقيــاء الذيــن 
انضمــوا إىل احلــزب الشــيوعي يف مخســينيات القــرن املاضــي وســتينياته 
ومارســوا يف بدايــة حياهتــم احلزبيــة رومنســية نضاهلــم الوطــي كمــا كان 
إذ كان  األوىل،  الشــيوعين  نضــال  مراحــل  يســمي  نعمــة«  »دانيــال 
العــامل يغلــي بثــورات تنبــئ بعــامل جديــد فعــاًل. لكــن األمــور أخــذت 
الثالــث  العــامل  بلــدان  يف  اســتبدادية  أنظمــة  مكاهنــا  لترتســخ  ترتاجــع 
دعمهــا االحتــاد الســوفييي حتــت فكــرة أهنــم دميقراطيــون ثوريــون لكنهــم، 
يف احلقيقــة، مل يكونــوا علــى قــدر املســؤولية جتــاه شــعوهبم فقــد ســدوا 
األحــزاب  ومنــع  السياســية،  احليــاة  والتقــدم إبغالقهــم  التطــور  منافــذ 
والصحــف احلــرة، وضيقــوا علــى مــا تبقــى مــن أحــزاب انعشــتها مرحلــة 
اخلمســينيات، ومنهــا احلــزب الشــيوعي الســوري الــذي قبــل ابلتعــاون 
مــع حافــظ األســد، ومل يكــن ليســاند أي انقــالب عســكري مؤمــاًل 
انتصــار االحتــاد الســوفيايت لكــن الــرايح جــرت يف اجتــاه آخــر، فــكان أن 
أخــذ احلــزب يتــآكل بطــرق خمتلفــة ومــن هنــا كان تــردد منصــور، وقلقــه 
الدائــم، وحبثــه عــن بــؤرة ضــوء مــا، فســاهم يف أكثــر مــن فصيــل شــيوعي، 
ولكــن دون جــدوى، فنوافــذ األســد أضيــق مــن أن خيرتقهــا خيــط ضــوء 

أو تعرهــا نســمة حريــة.
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 وجتــيء الثــورة الســورية، فيجدهــا الكثــرون مــن الوطنيــن اليســارين 
فرصــة، وحيــاول أبــو مطيــع أن يفعــل شــيئاً، وقــد تداعينــا حنــن الذيــن 
احنــزان إليهــا مــن الشــيوعين وآمنــا بضــرورة التغيــر، والتقينــا يف دمشــق 
جمموعــة مــن عــدة تنظيمــات، وعــدة حمافظــات يف بيــت الرفيــق صبحــي 
اجلاســم )اعتقــل فيمــا بعــد هــو وابنــه فهــد ومل يفــرج عنهمــا حــى اآلن( 
خــالل العامــن 2012/2011 مث يف بيــت يف جرمــاان وحتدثنــا فيمــا 
ميكننــا فعلــه وكانــت رغبــة منصــور قويــة لتشــكيل تنظيــم مــا، واحلقيقــة مل 
أكــن متشــجعاً إذ كانــت األغلبيــة منــا كبــاراً يف الســن. ومل يكــن بيننــا 
حضــور للشــباب مث أصبــح التنقــل عســراً بــن احملافظــات. ومسعــت فيمــا 
بعــد ابعتقــال منصــور ومغادرتــه ســورية بعــد اإلفــراج عنــه. لكــنَّ األايم 
مجعتنــا ثنيــة يف عينتــاب، ولنتعــرف عــن قــرب أكثــر، وابلــود كلــه أراد أن 
نعمــل معــاً لكنــي اعتــذرت إذ كنــت قــد ابشــرت عمــاًل ثقافيــاً. لكنــي 
اقرتحــت عليــه جريــدة أو جملــة. ففاجــأين بعــد فــرتة ابلرافــد مقرتحــاً أن 
أكــون رئيــس حتريــر فوافقــت لكنــي مل أســتطع اجلمــع بــن عملــي واجمللــة، 
فاعتــذرت ويف كل ذلــك أظهــر منصــور هــدوءه وليونتــه وودَّه ودماثتــه 
يف العمــل والتعامــل مــع اآلخريــن مــا يشــر إىل إميانــه بســعيه حنــو وطــن 
حــر ودميقراطــي عجــز حــزب البعــث عــن إجيــاده رغــم شــعاراته الراقــة.

 لروح منصور األاتسي السكينة، وعليها السالم، وألسرته ورفاق دربه 
وافر الصحة، وعلو اهلمة أماًل يف متابعة طريقهم الوطي املســتنر.

محمود الوهب 

أنا ومنصور األتاسي.. والحزب 

كاتب سوري
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Amerikan şirketi  Pfizer ve Alman şirketi Biontech, Korona virüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının on bin-
lerce gönüllünün klinik denemelerinin üçüncü aşamasında % 90 oranında başarılı olduğunu açıkladı. ”Potan-
siyel olarak biraz umut sunabilecek bir konumdayız”. İki firmanın aşının üretimi için acil durum onayı almak 
üzere resmi talepte bulunması bekleniyor. Her şey yolunda giderse önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin başın-
da aşının hazır olacağı söylenebilir. Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı: “Yüz yılın en kötü salgını 
ile sekiz aydan uzun bir süredir yaşamaktayız. Bunun da Covid-19’a karşı mücadelemizde dünya için önemli 
bir adım olduğuna inanıyoruz.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, aşının yakında üretileceğini açıkladıktan sonra mükemmel haberi memnuniye-
tle karşıladı ve Twitter’da paylaştı: Borsa keskin bir şekilde yükseliyor, aşı yakında ve etkinliği % 90’ başarılı 
bir şekilde bitmiştir.  Bu harika bir haberdir. Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Joe 
Biden, bu atılımın gerçekleştirilmesine yardımcı olan gönüllü kadın ve erkekleri tebrik eden bir bildiri yayın-
layarak, bize umut veren birçok neden vardır diyerek şunu ekledi: “Kovid-19 ile mücadelenin sona ermesinin 
aylar içinde olacağının farkına varmak da önemlidir.” Ayrıca yakın geleceğe kadar maske takmanın virüse 
karşı aşıdan daha etkili bir silah olmaya devam ettiğini de belirtti. 
Bir hastalık ve salgın olarak Koronanın hızlı yayılmasıyla yüzleşmek için dünyada birçok soru işareti ortaya 
çıkacaktır. Amerika, aşı satışını ve istediği kişiye pazarlamasını, kontrol edecek olan laboratuvarlarından 
kurtulmanın yakın olduğunu nasıl ilan etti? ABD seçim sonuçlarından iki gün sonra bunun açıklanmasının ve 
Amerika’yı yöneten dizginleri Biden’ın eline almasının ardındaki neden nedir?
Pfizer şirketi, bu yılın sonundan 50 milyon doz üretmeyi planlıyor. Bu sayının bir süre  farklı ülkelere dağıtıl-
ması konusunda anlaşmaya varıldı. Şirket 2021’de yaklaşık bir milyar 300 milyon doz üretmeyi planlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları aşıyı onayladıklarını doğruladı: “Bugün insanlık için harika bir gündür,”ded-
iler. Ayrıca Korona virüsünün yayılmasıyla ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve ticari felaketlerin ve kayıpların 
artmaya devam etmesinin ardından Amerikan  Pfizer ve Alman şirketleri Biontech, Korona virüse karşı aşının 
bulunduğunu duyurdu. Bu çalışmalar Amerika ve Almanya arasında ortak yürütülüyor. Oysa hepimiz Amer-
ika’nın Almanya’ya uyguladığı baskıyı biliyoruz. Amerika’nın aşı çalışmalarındaki ısrarı, onu pazarlayarak 
çok kazanç elde edeceğine inandığı içindir. 
İnsanlık karantina altında kalmak zorunda olduğunu anlamasının ardından bir aşının gerekliği ortaya çık-
mıştır. Birçok medya kuruluşu, aşının Korona yayılmadan önce mevcut ve hazır olduğunu doğruladı. Ancak 
Trump tarafından Çin’e karşı ilan edilen ekonomik savaş Korona’yı getirdi. Trump’ın düşmesiyle  Korona 
dünyayı terk edecek, fakat bu konuda dünyaya birçok teori  bırakacaktır. Önceki salgınlara verilen aşılara 
örnek olarak salgına karşı, insan bağışıklığını güçlendirmek için verilen bir aşı mı ? Yoksa insan vücuduna 
zihinini kontrol edebilecek bir çip mi yerleştirilecek?
Korona’ya yakalananların sayıları 50 milyonu aştıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde protestolar 
başlamıştır. Bu protestleri ateşleyen ve dayatan şey nedir?  
Çin, Koronayı birkaç gün içinde nasıl tamamen ortadan kaldırdı.  Dünyada başka hiçbir ülke, bir yıllık 
araştırma ve büyük ciddi çabaların ardından onu ortadan kaldıramadığı, kontrol edemediği, seviyelerini azal-
tamadığı veya enfekte insan sayısındaki artışı engelleyemediği halde!
İngiltere, doktorların aşıyı bulma çalışmalardan sonra şu açıklamayı yaptı: Korona virüs aşısı önceliği, ödeme 
gücüne sahip olanlar için değil, ihtiyaç duyanlar içindir.
İngiltere, aşı çalımlarında  başarılı olduğu kanıtlanan, yeni aşı, kanser ve immünoloji alanında Türk doktor, 
profesör ve araştırmacı Uğur Şahin,ve eşi Dr. Özlem Türeci’in kurduğu “Bio-n-Tech” şirketinin arkasındadır. 
ABD’nin beklenen aşıyı satın almak için iki milyar dolar ödemeyi taahhüt etmesi nedeniyle, Türk doktorun 
2020 yılı sonuna kadar 100 milyon doz Korona virüs aşısı teslim etmesi bekleniyor
Türk bilim insanı Uğur şahin, fakir ülkelere aşı sağlamak için bir dizi kurum ve kuruluşla çalışacağını vur-
gulayarak, dünyanın her yerine ulaşmak için yeterli miktarda aşı üretme ihtiyacına dikkat çekti.  Çünkü bu 
bizim ana hedeflerimizden birdir, dedi.
Türkiye: Türkiye, kendi Korona virüs aşısının insan denemelerine başladı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz dönemde hayvanlar üzerinde yapılan testlerin başarısının 
ardından ülkesinin yeni ortaya çıkan Korona virüsüne karşı yerel bir aşı üzerinde insan denemelerine 
başladığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı ise aşının geliştirilmesine katkı sunan doktor ve uzman ekibini 
tebrik ederek, aşının enfekte olanlara verileceğini ve yakında gerçek üretim aşamasına geçme arzusunu dile 
getirdi. Aşıların gerekli değerlendirilmesi ve bu aşıların deneysel üretimine ilişkin tesislerin onaylanmasının 
ardından, Türk bilim adamlarının aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yoğun çabaları devam etmektedir. Tür-
kiye Sağlık Bakanlığı, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülmesi için  resmi talepte bulunuldu. Bu aşıların 
deneysel üretimi için, 2021’in ilk çeyreğinde başlanacaktır. Türkiye, dünya genelinde aşı geliştirme konusun-
da 230’dan fazla çalışma olduğunu ve bunların otuzunun bu yılsonuna kadar aşıyı serbest bırakma umuduyla 
klinik çalışmalar aşamasına geçtiğini açıkladı.
Önemli soru şudur: Dünya, Türk bilim adamlarının Korona’ya karşı aşı geliştirme çabalarının sonuçlarını 
neden ihmal etti ?
Amerika, Türk bilim adamlarının çabalarını ve dünyadaki diğer laboratuvar ve bilim adamlarının virüsü yok 
etme çabalarını görmezden gelerek, aşının duyurulmasında neden başı çekti?
En son sürpriz, Moderna şirketinin, yüzde 95 etkinliliğe ulaşan daha gelişmiş bir tedavi geliştirdiğini açıkla-
ması oldu. Bu virüsün ortaya çıkmasından bir yıl sonra, yeni ve yenilenmiş biçimler almasına rağmen, sonu 
gerçekten yaklaşmış gibi görünüyor.
Oxford Üniversitesi’nden bilim adamları, Astra Zeneca aşı denemelerinin tamamlandığını ve yaşlılarda et-
kinliğinin ortaya çıktığını duyurdu.
Artık insanlık Korona’dan nihai kurtuluşunu ilan edebilir mi acaba?
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أعلنــت شــركة )فايــزر( األمريكيــة أن اللقــاح الــذي طورتــه ملواجهــة فــروس كــوروان )ابلشــراكة مــع شــركة بيونتــك األملانيــة( 
أثبــت جناحــه بنســبة 90% خــالل املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الســريرية علــى )عشــرات اآلالف مــن املتطوعــن(، وقالــت:

حنــن يف وضــع حيتمــل معــه أن نتمكــن مــن تقــدمي بعــض األمــل. ومــن املتوقــع أن تقــوم الشــركتان بتقــدمي طلــب رمســي للحصــول 
علــى موافقــة طارئــة إلنتــاج اللقــاح، وإن ســارت األمــور علــى مــا يــرام، وميكــن القــول إن اللقــاح ســيكون متوفــراً بدايــة الربــع 
الثــاين مــن العــام املقبــل. وقــال رئيــس جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي: بعــد أكثــر مــن مثانيــة أشــهر مــن بــدء أســوأ وابء منــذ 

.19-Covid أكثــر مــن قــرن، نعتقــد أن هــذه خطــوة مهمــة إىل األمــام للعــامل يف معركتنــا ضــد
وقــد رحــب الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب(، ابألنبــاء املمتــازة، بعــد اإلعــالن عــن اقــرتاب انتــاج اللقــاح، وكتــب علــى تويــرت: 

ســوق األســهم يرتفــع بشــكل حــاد، اللقــاح قريبــاً، وفعاليتــه 90%. اي هلــا مــن أخبــار ممتــازة.
وكذلــك أصــدر )جــو ابيــدن( الرئيــس اجلديــد للــوالايت املتحــدة بيــااًن هنــأ فيــه النســاء والرجــال املوهوبــن الذيــن ســاعدوا يف 
حتقيــق هــذا االخــرتاق الــذي مينحنــا الكثــر مــن األســباب لألمــل، وأضــاف: يف الوقــت نفســه مــن املهــم أن نــدرك أن األمــر 
سيســتغرق شــهورًا قبــل انتهــاء املعركــة ضــد Covid-19«، مشــرًا إىل أنــه »يف املســتقبل القريــب«، يبقــى ارتــداء القنــاع 

)الكمامــة( ســالحاً أكثــر فعاليــة ضــد الفــروس مــن اللقــاح.
كــوروان كمــرض ووابء أثر العديــد مــن اشــارات االســتفهام، حــول انتشــاره الســريع واجتمــاع العــامل علــى مواجهتــه، وكيــف 
أعلنت أمريكا عن قرب اخلالص منه من خمتراهتا الي ســتتحكم مســتقبال يف بيعه وتســويقه ملن تريد، والســبب الذي يقف 

وراء اإلعــالن عنــه بعــد يومــن مــن نتائــج االنتخــاابت األمريكيــة وتســلم )ابيــدن( مقاليــد حكــم أمريــكا؟؟.
وشــركة )فايــزر( ختطــط إلنتــاج 50 مليــون جرعــة قبــل هنايــة العــام احلــايل وهــذا العــدد ابلفعــل مت االتفــاق علــى توزيعــه لــدول 

خمتلفــة قبــل فــرتة، والشــركة ختطــط إلنتــاج حــوايل مليــار و300 مليــون جرعــة خــالل عــام 2021.
وخراء يف منظمة الصحة العاملية أكدوا بعد اطالعهم على اللقاح: هذا يوم عظيم لإلنسانية.

فبعــد الكــوارث الصحيــة واالقتصاديــة والتجاريــة الــي نتجــت عــن انتشــار فــروس كــوروان، ومــا تــزال اخلســائر يف تزايــد مســتمر، 
أعلنــت شــركتا )فايــزر( األمريكيــة )وبيونتيــك( األملانيــة عــن اكتشــاف اللقــاح ضــّد فــروس كــوروان.

هــو عمــل مشــرتك بــن أمريــكا وأملانيــا، وكلنــا اتبعنــا الضغــوط اهلائلــة الــي مارســتها أمريــكا ضــد أملانيــا، وإصــرار أمريــكا أن 
يوضــع امسهــا علــى اللقــاح وهــي الــي ســتجي األرابح األكثــر مــن خــالل تســويقه.

اللقــاح ضــروري بعــد أن أجــرت البشــرية علــى الرضــوخ للحجــر، والكثــر مــن وســائل اإلعــالم أكــدت أن اللقــاح موجــود 
وجاهــز قبــل انتشــار الكــوروان، لكــن احلــرب االقتصاديــة املعلنــة مــن قبــل )ترامــب( ضــد الصــن جلبــت الكــوروان، ومــع )رحيــل 
ترامــب(، ســرحل الكــوروان لكنــه ســيرتك العديــد مــن اآلراء حولــه، هــل هــو جمــرد لقــاح، يعطــى لتقويــة مناعــة االنســان ضــد 
الــوابء، كمثيــل للقاحــات الــي أعطيــت لألوبئــة الســابقة، أم هــو زرع شــرحية يف جســم اإلنســان تتمكــن مــن الســيطرة علــى 

األجســاد والعقــول؟؟.
وهــذا مــا أثر االحتجاجــات الرافضــة لــه يف العديــد مــن دول العــامل، بعــد أن جتــاوزت اإلصــاابت ابلكــوروان ال 50 مليــون، 

والســؤال املهــم الــذي يفــرض نفســه هنــا:
- كيــف قضــت الصــن علــى الكــوروان فيهــا هنائيــاً خــالل أايم، ومل تســتطع أي دولــة غرهــا يف العــامل كلــه أن تقضــي عليــه، 
أو تســيطر عليــه، أو ختفــض مســتوايته، أو متنــع مــن ازدايد عــدد املصابــن، بعــد ســنة مــن األحبــاث واجلهــود اجلديــة اجلبــارة!؟

كبر األطباء يف بريطانيا عقب على اخرتاع اللقاح:
-  األولوية يف احلصول على لقاح الكوروان هي ملن حيتاجه، وليس ملن يقدر على دفع مثنه.

اللقاح اجلديد الذي أثبت جناحه للتطعيم يقف خلفه شــركة »بيو إن تيك« الي أسســها الطبيب الرتكي األســتاذ والباحث 
يف جمال علم السرطاانت واملناعة )أيغور شاهن( وزوجته )أوزالم تورجيي(.

ويتوقــع أن يســلم الطبيــب الرتكــي، 100 مليــون جرعــة مــن لقــاح فــروس كــوروان حبلــول هنايــة عــام 2020، حيــث تعهــدت 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بدفــع مليــاري دوالر لشــراء اللقــاح املنتظــر.

وأكــد العــامل الرتكــي )أيغــور شــاهن( العمــل مــع عــدد مــن املؤسســات واملنظمــات لتوفــر اللقــاح للــدول الفقــرة، مشــراً إىل 
ضــرورة إنتــاج كميــات كافيــة مــن اللقــاح للوصــول إىل كافــة أحنــاء العــامل ألن هــذا مــن أهدافنــا الرئيســية.

تركيا:
وقــد ســبق لرتكيــا البــدء ابلتجــارب البشــرية علــى لقاحهــا اخلــاص لفــروس كــوروان فقــد أعلــن وزيــر الصحــة الرتكــي )فخــر الديــن 
قوجــة( شــروع بــالده يف إجــراء التجــارب البشــرية علــى لقــاح حملــي مضــاد لفــروس كــوروان املســتجد، بعــد جنــاح االختبــارات 

الــي أجريــت علــى احليــواانت خــالل الفــرتة املاضيــة.
مــن جانبــه، هنــأ الرئيــس الرتكــي طاقــم األطبــاء واخلــراء املشــرفن علــى تطويــر اللقــاح، وأعــرب عــن متنيــه االنتقــال إىل مرحلــة 
اإلنتــاج الفعلــي للقــاح يف القريــب العاجــل مــن أجــل تقدميــه للمصابــن. ومت تقــدمي طلــب رمســي لــوزارة الصحــة الرتكيــة، بعــد 
التقييــم الــالزم للقــاح واعتمــاد املنشــآت ذات الصلــة ابإلنتــاج التجريــي هلــذه اللقاحــات وأن جهــود العلمــاء األتــراك املكثفــة 
تتواصــل يف دراســات تطويــر اللقاحــات واألدويــة، وأن اجلهــود مســتمرة  لإلنتــاج التجريــي هلــذه اللقاحــات، يف الربــع األول 
مــن عــام 2021. وأعلنــت تركيــا عــن وجــود أكثــر مــن 230 دراســة يف تطويــر اللقاحــات علــى مســتوى العــامل، وإن ثالثــن 

منهــا قــد انتقلــت إىل مرحلــة الدراســات الســريرية، مــع أمــل إبصــدار اللقــاح قبــل هنايــة العــام احلــايل.
والســؤال املهــم: ملــاذا أغفلــت نتائــج جهــود العلمــاء األتــراك يف تطويــر اللقــاح ضــد الكــوروان؟؟، وملــاذا تســلمت أمريــكا 
الســبق يف إعــالن اللقــاح متغافلــة عــن جهــود العلمــاء األتــراك وجهــود بقيــة املختــرات والعلمــاء يف أحنــاء العــامل للقضــاء علــى 

الفايــروس؟؟!!.
واملفاجــأة األكثــر جــدة اعــالن شــركة أخــرى )موديــران( عــن توصلهــا لعــالج أكثــر تطــوراً حيقــق فعاليــة بنســبة 95 ابملائــة، 
فخــالل ســنة واحــدة مــن ظهــور هــذا الفــروس يبــدو وكأن هنايتــه اقرتبــت فعــال، رغــم أنــه أيخــذ أشــكااًل جديــدة ومتجــددة.
كما أعلن علماء من جامعة أوكسفورد االنتهاء من جتارب لقاح شركة »أسرتا زينيكا«، وظهور فعاليته لدى كبار السن.

هل يستطيعون أخراً إعالن خالص البشرية هنائياً من الكوروان؟؟!!

Korona İle Mücadele
القضاء على الكورونا 

İŞRAK
إشراق
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Evinizin bir köşesi veya komşularınızın evi yandığında ve alevler yangının alanını genişletmek için yayılmaya başladığında, binanın kapısına vaz ve nutuk 
çekmek için kürsü kurmak aptalca bir davranış ve saflıktır. Düşünün ki; arkanızda alevler yükselirken siz insanlara yangının nedenlerini ve yangınlarla 
başa çıkmanın yolları hakkında bir konferans veriyorsunuz. Ya da komşularınızın alevlerin yanmasına neden olan kötü muamelesi ve ihmalini ima eden 
komşunun haklarıyla ilgili bir vaaz verdiğinizi düşününün! Ne kadar da büyük bir saçmalık olur! Zamanımızın bazı entelektüelleri de tıpkı böyledir. 
Zaman ve şartların onlar için bir değeri olmadığı gibi başkalarını düşünme diye bir duyguları da yoktur. Bir de aynı topluma bağlı ve aynı kültüre bağlı 
olduklarını ve aynı referansa ait olduklarını iddia ederler. Ancak zehirli okları, gerçek acı çekenlerin durumuna, zamanına ve zor psikolojik şartlarına 
bakmaksızın sürekli olarak aynı topluma ve aynı kültüre yöneltilmiş durumdadır.
Sömürgeciliğin zihinsel, stratejik ve varoluşsal yapılandırmanın bir parçası olduğu Batılı güçlerin ve bölgedeki etkili araçlarının geçtiğimiz yıllarda sadece 
efendilerinin emirlerini uygulayan işlevsel hükümetler olduklarını kanıtladıkları, bölgenin kimliğini değiştirmek ve buradaki İslam kültürünün ve medeni-
yetinin köklerini kazımak için çok çalıştıklarının netleştiği bir dönemdeyiz. Mümkün olan tüm imkânlar kullanılarak, ülkemizin yıkıma, halkımızın 
yerinden edilmeye ve kültürümüzün her düzeyde bozulmasına maruz kaldığı bir zamanda yaşıyoruz. Mücahitlerin, dünyanın her yerindeki zorbalar ve 
sömürgeciler tarafından takip edilip tüm kibirli ve kukla hükümetler tarafından hedef alındığı bir zaman dilimini yaşamaktayız. Ümmetin, köklerini ve 
kültürel derinliğini hedef alan şiddetli saldırıya karşı koymak, kazanımlarından ve kurumlarından geriye kalanları korumak için tüm enerjisini seferber 
etmesi gereken bir bir anı teneffüs ediyoruz. Böyle bir durumda ve bir zamanda, bazı entelektüeller Mücahitlerin hatalarının ve tökezlemelerinin sürekli 
dile getirilmesi, İslamcı siyasi tutukluların çektiği acının yazılıp çizilmesi ve onların suçlanması dışında yazmak için eğlenceli bir konu bulamamak-
tadırlar. En korkunç yıkım, çarpıtma ve taciz süreçlerine maruz kalınan bir zorbalığa ve kuşatılmasına karşı verilen mücadeleleri ve toplumlarının acı 
dolu yaşamını takip edip dururlar. İslam kültürünün boşluklarının acımasızca araştırılması ve İslam tarihinin yargılanması faaliyetinde bulunurlar. Buna 
karşılık bu tip entelektüeller, genellikle Batı ülkelerindeki olumlu yönlere odaklanır onları ön plana çıkarırlar. Nitekim bunlar, trajedimizin önemli bir 
kısmından doğrudan veya dolaylı olarak bölgedeki birçok vesile ile ilerlememiz ve gelişmemizin engellenmiş olmasından büyük oranda sorumludurlar.
Bazı dini kurumlara bağlı olduğunu iddia eden bu aydın modeli, stratejik olarak dine ve halkına kin tutan bazı laik Arap politikacıların bir kolunu oluştur-
maktadır.  Milletin bugün içinde bulunduğu durumun nevi şahsına münhasır bir durum olduğunu hesaba katmayıp sahneyi bilmeyerek veya bilmezlikten 
gelerek bir bütün olarak okumadılar. Bunlar kalemlerini veya kürsülerini, kitlelerin büyük bir bölümüne hareket etmeye veya onları etkilemeye, veya sa-
hada etkili kurumlara ve başarmaya çalıştıkları bir projeye sahip olan tüm gruplara hareketler etmeye, hatta İslami şahsiyetlere hakaret ve yıkıcı eleştirilere 
adadılar. Aslında onlar, projelere ancak projelerle karşı konulabileceği ve kurumlara ancak kurumlarla baş edebileceğini de bilirler. Onlara göre Hamas; 
İran ajanı, Heyet Tahriri Şam; henüz kimsenin tanımlayamadığı bir istihbarat ajanı, Ahrari Şam; aşırılık yanlısı, Müslüman Kardeşler; fırsatçı ve kapalı 
fikirli, Adalet ve Kalkınma Partisi; Osmanlı halifeliğinin ihtişamını geri getirme rüyası, Taliban hareketi; taş devrine ait, İslami Rönesans hareketi; cıvık 
bir harekettir. Hayalperest entelektüeller için uzaktan ahkâm kesmek çok kolay olduğundan, akıllarındaki açıya uyan bir kurum veya hareket istiyorlar. 
Onlardan moral yükseltecek, engelleri kaldıracak veya sahadaki çalışanları motive edecek şeyleri duymayı umarsın. İslami hareketlerin veya kurumların 
pusulalarını düzeltmek ve projelerini tamamlamak için kullanacakları gerçekçi bir yol haritası geliştireceklerini temenni edersin. Lakin onlardan asla 
böyle bir şey göremezsin! Onlardan sadece Mücahitleri ve militanları kızdıran, cesaretlerini kıran ve hayal kırıklığına uğratan şeyler duyarsın. Gerçekte 
onlar kültür kargaları, kültür kuzgunlarıdır.
Malik bin Nabi şöyle der: “Kamusal yaşamın ön saflarında yer alan nice insanları gördük ki; fiiliyata dökmek için değil, sadece onlar hakkında konuşmak 
ve rant elde etmek için bazı meseleleri ele almaktadırlar. Bu konudaki konuşmaları, herhangi bir sosyal enerji veya ahlaki güçten yoksun bir konuşma 
biçiminden başka bir şey değil.” 
Halkını zorbalık ve sömürgecilikten kurtarmak için mücadele edenler, kültür kargalarından destek veya yardım beklememektedir. Aksine sadece kendile-
rine engel çıkarmamalarını, gölge etmemelerini, her yaptıklarını eleştirmemelerini, kendilerini vızıldayan konuşmalarıyla ve gerçeklikten uzak dâhiyane 
fikir ve ince detaylarıyla karıştırmamalarını istemektedirler. Eğer dürüstlerse; kendilerinden çıkan bazı önerilerin iyi niyetle de olsa ne kadar anlamsız 
olduğunu fark etmeleri için, onları siyasi veya askeri eylem alanına davet etmektedirler. Zira uçuruma giden yolun iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğu 
bilinmektedir. 
İslami militanların ve mücahitlerin çoğu, dünyadaki birçok güçlü ve etkili otorite tarafından hedef alındığının farkındadırlar. Buna rağmen, yollarına 
devam ediyorlar. Düşmanlarının gücü ve onlara karşı duyulan nefret, onları ulaşmak istedikleri hedefe doğru yürümekten caydırmıyor. Bunun nedeni, 
dünyayı kontrol eden büyük sistemlerin, değerler ve ilkeleri sözlüğünden çıkardığı bir zamanda ilke sahibi olmalarıdır. Onlar bir mesaj taşımaktadırlar ve 
o mesajı savunmak ve ona hizmet uğruna her şeylerini feda etmeye hazırdırlar. Onlar karanlık çağda bir ışık odağıdırlar! Çıkarların giyotini ile değerlerin 
katledildiği bir zamanda! Paranın, gücün ve yanıltıcı medyanın hayata hâkim olduğu bir zamanda! Bu sözü edilen medya araçları, İslam’ı ve değerlerini 
stratejik bir düşman olarak gören güçler tarafından uzaktan uzatılan eller tarafından kontrol edilmektedir. Bu araçların hepsi, din kurallarına saldırmak, 
imajını bozmak, değerlerini kuşatmak ve bu değerleri taşıyan ve onuna göre çalışan, gelecek vaat eden ve örgütlenen herhangi bir çekirdek yapının ortaya 
çıkmasını önlemek için kültürel, siyasi, askeri veya sosyal olarak onlarla alay etmektedirler. Sahadaki bu Müslüman gruplar sahada fiili olarak çalıştıkları 
için hata yapmaları kaçınılmazdır. Hatalarını belirtmek ve düzeltilmesini talep etmekte hiçbir sakınca yoktur. Fakat bu tenkidi kötü niyetli tuzak kurucu 
hain edasıyla değil, kıskanç sevgilinin edasıyla yapmak gerekir. 
Bütün bunlardan dolayı ve bazı aydınlarımızın çoğu zaman, yer ve koşulların dışında konuştukları, mücahitlerin ve militanların saha gerçekliğinden uzak 
aydınların konuşmalarını, makalelerini ve açıklamalarını görmezden gelmekten başka çareleri yok gibi görünmektedir. Aradıkları projenin entelektüel, 
kültürel ve medya yönlerini ihmal etmeksizin buna mecbur kaldılar. Sağlam düşünme ve gerçekliği okuma ve bununla başa çıkmak ve zorluklarının 
üstesinden gelmek için stratejiler geliştirme yeteneği, geniş bir kültür ve farkındalığa sahip düşünürler, aydınlar ve analistler ile siyaset, sosyoloji, tarih ve 
düşünce bilimlerine aşina olmayı gerektirir. Buna göre bu hareketlerin liderlerinin iki vazgeçilmez görevi vardır. Şöyle ki:
Birincisi: Birincil görevi hareketin yürüyüşünü engelleyen entelektüel, sosyal, kültürel ve politik zorlukları ele almak ve bu hareketler ve kurumlardan 
kadrolar yaratmaktır. Silahlı hareketlerin zaman zaman dövüş sanatlarında eğitilmiş savaşçı gruplarını mezun etmesi gibi, entelektüel, kültürel ve politik 
kurslar, bu grupların çalışmalarının karşılaştığı kültürel, entelektüel ve politik zorlukları ele alan ve fayda sağlamak için çalışan entelektüel, stratejist ve 
politikacı grupları üretmek için uzmanlar ve düşünürler tarafından yürütülmelidir.    
İkincisi: Bu hareketler ve kurumlar, aralarında iletişim, işbirliği ve bütünleşme kanallarını açmalı ve bu hareketlerin çoğunda var olan, itibarlarına ve 
halk desteğine zarar veren söylem ve düşmanca davranmayı durdurmalıdır. Böylece her hareket diğerinin deneyimlerinden yararlanır ve doğruluk üzerine 
kurulan bu hareketlerin birbirlerini suçlamalarına bir son verilmiş olur. Diğer İslamcı hareketlerle düşmanlık ve çatışma içinde olan İslamcı bir hareketi 
nasıl kabul edebiliriz? İslami hareketler birbirini kabul etmiyorsa, biz onları nasıl kabul edebiliriz? İslamcı hareketleri eleştirenlerin çoğu tarafından ortaya 
atılan bu ve benzeri sorular, bu hareketlerin liderleri tarafından gerçekten gözden geçirilmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Özellikle, İslami pro-
jenin tüm yelpazesinde karşı karşıya kalınan güçlükler, bir partinin karşı karşıya kalamayacağı kadar büyük olasından dolayı bu sorular cevaplanmalıdır.

عندمــا حتــرتق زاويــة مــن زوااي بيتــك وبيــت جرانــك وتبــدأ ألســنة اللهــب ابالنتشــار لتتســع مســاحة احلريــق فمــن الغبــاء والســذاجة والســماجة أن 
تضــع منــرًا علــى ابب العمــارة وألســنة اللهــب تتعــاىل مــن خلفــك وتلقــي علــى النــاس حماضــرة يف أســباب احلريــق وفقــه التعامــل مــع احلرائــق أو موعظــة 
عــن حقــوق اجلــار تلمــح فيــه لســوء تعامــل جرانــك وإمهاهلــم الــذي كان ســبًبا يف اشــتعال النــران. هكــذا هــم بعــض مثقفــي هــذا الزمــان، ال قيمــة 
عندهــم للظــرف وال معــىن للزمــان وال إحســاس ابآلخــر. يدعــون االنتســاب لنفــس اجملتمــع واالرتــكاز لنفــس الثقافــة واالنتمــاء لــذات املرجعيــة لكــن 
ســهامهم اجلارحــة وأحيــااًن الســامة تتجــه ابســتمرار لــذات اجملتمــع ونفــس الثقافــة دون مراعــاة للظــرف والزمــان واحلالــة النفســية الصعبــة ألصحــاب 

املعــاانة احلقيقيــة.
يف الوقــت الــذي ابت فيــه مــن الواضــح أن القــوى الغربيــة – والــذي يشــكل االســتعمار جــزًءا مــن تكوينهــا الذهــي واالســرتاتيجي والوجــودي – 
وأدواهتــا النافــذة يف املنطقــة - والــي أثبتــت العقــود املاضيــة أهنــا جمــرد حكومــات وظيفيــة تنفــذ أوامــر مشــغليها – يعملــون جبــد لتغيــر هويــة املنطقــة 
وضــرب جــذور الثقافــة واحلضــارة اإلســالمية فيهــا، ويف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه بــالدان للتدمــر وأهلنــا للتهجــر وثقافتنــا للتشــويه علــى كل 
املســتوايت وابســتخدام كل الوســائل املمكنــة، ويف الوقــت الــذي ُيالَحــق فيــه اجملاهــدون املناضلــون ضــد الطغــاة واملســتعمرين يف كل بقــاع األرض 
وُيســتهدفون مــن كل احلكومــات املتكــرة والعميلــة، ويف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه األمــة إىل حشــد كل طاقاهتــا للتصــدي للهجمــة الشرســة الــي 
تســتهدف جذورهــا وعمقهــا احلضــاري، وإىل احلفــاظ علــى مــا تبقــى مــن مكتســباهتا ومؤسســاهتا. يف مثــل هــذا الظــرف وهــذا الزمــان ال جيــد بعــض 
املثقفــن مــادة يتســلون بكتابتهــا ســوى التصويــب املســتمر علــى أخطــاء اجملاهديــن وعثراهتــم، والتشــفي مبعــاانة الســجناء السياســين اإلســالمين 
واهتامهــم، وتتبــع عثــرات املناضلــن ضــد الطغيــان وحماصرهتــم، والنقــد اجلــارح املــؤمل جملتمعهــم الــذي يتعــرض ألبشــع عمليــات التدمــر والتشــويه 
والتضييق، والبحث الدؤوب عن ثغرات الثقافة اإلسالمية وحماكمة التاريخ اإلسالمي، والرتكيز – يف األغلب – على اجلوانب اإلجيابية يف الدول 
الغربيــة ) املســؤولة عــن جــزء مهــم مــن مأســاتنا وعــن اجلــزء األكــر مــن إعاقــة تقدمنــا وتطــوران بشــكل مباشــر أو عــر أدواهتــم الكثــرة يف املنطقــة(.

هــذا النمــوذج مــن املثقفــن والــذي يدعــي بعضــه االنتســاب للمؤسســات الدينيــة – ليشــكلوا رافــًدا لبعــض العلمانيــن والسياســين العــرب احلاقديــن 
اســرتاتيجًيا علــى الديــن وأهلــه - مل يــراع خصوصيــة الظــرف الــذي متــر بــه األمــة اليــوم، ومل يقــرأ املشــهد أبكملــه – جهــاًل أو جتاهــاًل – فكــرس قلمــه أو 
منــره للتجريــح والنقــد املدمــر لــكل املؤسســات أو احلــركات أو حــى الشــخصيات اإلســالمية الوازنــة والــي لديهــا القــدرة علــى حتريــك أو التأثــر علــى 
شــرحية كبــرة مــن اجلماهــر أو لديهــا مؤسســات فاعلــة علــى األرض ومشــروع تســعى لتحقيقــه. وهــو يعلــم يقينًــا أن املشــاريع ال تواجــه إال مبشــاريع، 
وأن املؤسســات ال تقــف يف وجههــا إال مؤسســات. فحمــاس ابلنســبة هلــم عميلــة إليــران، وهيئــة حتريــر الشــام عميلــة للمخابــرات الــي مل يســتطع أحــد 
حى اليوم حتديدها، وأحرار الشــام متطرفون، واألخوان املســلمون انتهازيون ومنغلقون، والعدالة والتنمية حيلمون ابســتعادة أجماد اخلالفة العثمانية، 
وحركــة طالبــان تنتمــي للعصــر احلجــري، والنهضــة اإلســالمية مائعــة إىل حــد الــذوابن وهكــذا. يريــدون مؤسســة أو حركــة تتطابــق مــع تلــك املرســومة 
يف خميلتهــم زاويــة بزاويــة وضلًعــا بضلــع ذلــك أن التنظــر مــن بعيــد ســهل للغايــة علــى املثقفــن احلاملــن. تتمــىن أن تســمع منهــم كالًمــا يرفــع املعنــوايت 
أو يزيــل العقبــات أو حيفــز العاملــن يف امليــدان. تتمــىن أن يضعــوا خارطــة طريــق واقعيــة تســتفيد منهــا احلــركات أو املؤسســات االســالمية يف تصحيــح 

بوصلتهــا وإكمــال مشــروعها. أبــًدا. ال يتكلمــون إال مبــا يغيــظ اجملاهديــن واملناضلــن ويثبطهــم وخيذهلــم. إهنــم حبــق غــرابن الثقافــة.
يقــول مالــك بــن نــي: » لكــم رأينــا أانًســا يتصــدرون احليــاة العامــة، فيتناولــون األشــياء جملــرد التفاصــح والتشــدق هبــا ال لدفعهــا انشــطة إىل جمــال 

العمــل، فكالمهــم يف هــذا ليــس إال ضــراًب مــن الــكالم جمــرد مــن أيــة طاقــة اجتماعيــة أو قــوة أخالقيــة “.
إن املناضلــن مــن أجــل حتريــر شــعوهبم مــن الطغيــان واالســتعمار الــذي حيركــه ال يطلبــون مــن غــرابن الثقافــة دعًمــا وال مســاندة، وإمنــا يريــدون منهــم 
التوقــف عــن الشــغب والتجــي عليهــم وإطــالق ســهامهم علــى كل حتركاهتــم وإرابكهــم خبطبهــم الراننــة وأفكارهــم العبقريــة البعيــدة عــن الواقــع وتفاصيلــه 
ومفرزاتــه. ويدعوهنــم – إن كانــوا صادقــن - للنــزول إىل ميــدان العمــل السياســي أو العســكري لكــي يدركــوا مــدى هتافــت بعــض الطروحــات الــي 
ختــرج منهــم حــى ولــو كانــت عــن حســن نيــة، ومعلــوم أن الطريــق إىل اهلاويــة حمفــوف ابلنــوااي احلســنة. يــدرك معظــم املناضلــن اإلســالمين واجملاهديــن 
أهنــم مســتهدفون مــن قبــل العديــد مــن اجلهــات القويــة والفاعلــة يف العــامل، ورغــم ذلــك هــم مســتمرون يف طريقهــم ال تثنيهــم قــوة أعدائهــم وكثــرة 
احلاقديــن عليهــم عــن الســر حنــو اهلــدف الــذي يســعون لتحقيقــه. ذلــك أهنــم أصحــاب مبــادئ يف زمــن اســتبعدت فيــه املنظومــات الكبــرة الــي 
تتحكــم ابلعــامل القيــم واملبــادئ مــن قاموســها. إهنــم محلــة رســالة ولديهــم االســتعداد للتضحيــة بــكل شــيء خدمــة هلــا ودفاًعــا عنهــا. إهنــم بقعــة ضــوء 
يف زمــن أســود. زمــن تذبــح فيهــا القيــم علــى مقصلــة املصــاحل. زمــن ســيطر فيــه املــال والســلطة واالعــالم اهلابــط املضلــل علــى مفاصــل احليــاة وســيطرت 
علــى هــذه األدوات أايد حتركهــا مــن بعيــد قــوى تعتــر اإلســالم وقيمــه عــدًوا اســرتاتيجًيا هلــا، فســخرهتا مجيًعــا لضــرب قواعــد الديــن وتشــويه صورتــه 
وحماصــرة قيمــه ومنــع ظهــور أي نــواة )ثقافيــة أو إعالميــة أو سياســية أو عســكرية أو اجتماعيــة( واعــدة ومنظمــة حتمــل قيــم هــذا الديــن وتعمــل وفًقــا 
ملنهجــه. وألهنــم يعملــون فهــم دون شــك خيطئــون وال مانــع مــن اإلشــارة ألخطائهــم واملطالبــة بتصحيحهــا، ولكــن مــن موقــع احملــب الغيــور ال مــن 

موقــع املرتبــص احلاقــد.
مــن أجــل كل هــذا، وألن بعــض مثقفينــا يتكلمــون – غالبًــا - خــارج إطــار الزمــان واملــكان والظــروف، يبــدو أن ال خيــار أمــام اجملاهديــن واملناضلــن 
ســوى جتاهــل خطــاابت ومقــاالت وبيــاانت املثقفــن البعيديــن عــن الواقــع امليــداين. دون أن يعــي ذلــك إمهــال اجلانــب الفكــري والثقــايف واالعالمــي 
يف املشــروع الــذي يســعون إليــه. فالفكــر الســليم والقــدرة علــى قــراءة الواقــع ووضــع االســرتاتيجيات للتعامــل معــه والتغلــب علــى حتدايتــه حتتــاج إىل 
مفكريــن ومثقفــن وحمللــن لديهــم خمــزون كبــر مــن الثقافــة والوعــي واالطــالع علــى علــوم السياســة واالجتمــاع والتاريــخ والفكــر. وبنــاء علــى ذلــك 

يقــع علــى عاتــق قــادة هــذه احلــركات مهمتــن ال غــىن عنهمــا. 
األوىل: هتيئــة كــوادر مــن داخــل تلــك احلــركات واملؤسســات مهمتهــا األساســية التصــدي للتحــدايت الفكريــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية الــي 
تعــرتض مســرة احلركــة. فكمــا تقــوم احلــركات املســلحة بــن احلــن واآلخــر بتخريــج دفعــات مــن املقاتلــن املدربــن علــى فنــون القتــال، ال بــد مــن 
إجــراء دورات فكريــة وثقافيــة وسياســية علــى يــد متخصصــن ومفكريــن لتخريــج دفعــات مــن املثقفــن واالســرتاتيجين والسياســين الذيــن يتصــدون 
للتحــدايت الثقافيــة والفكريــة والسياســية الــي تواجــه عمــل تلــك اجلماعــات، ويعملــون علــى االســتفادة مــن الواقــع وتطويعــه خلدمــة مشــروعهم دون 

التصــادم معــه. 
والثانيــة: علــى تلــك احلــركات واملؤسســات أن تفتــح قنــوات التواصــل والتعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا وتوقــف اخلطــاب واألداء العدائــي القائــم بــن 
الكثــر مــن تلــك احلــركات والــذي يضــر بســمعتها ورصيدهــا الشــعي، فتســتفيد كل حركــة مــن جتربــة األخــرى وتضــع حــًدا لالهتــام املتكــرر لتلــك 
احلــركات والــذي ميلــك رصيــًدا مــن احلقيقــة )كيــف ميكننــا تقبــل حركــة إســالمية هــي أصــاًل يف حالــة عــداء وصــراع مــع بقيــة احلــركات اإلســالمية؟ إذا 
كانــت احلــركات اإلســالمية ال تتقبــل بعضهــا فكيــف ميكننــا أن نتقبلهــا حنــن ؟؟(. هــذا التســاؤل الــذي يطرحــه معظــم املنتقديــن للحــركات اإلســالمية 
حباجــة فعــاًل إىل مراجعــة وتــدارك مــن قبــل قــادة تلــك احلــركات. وخاصــة أن التحــدايت الــي تواجــه املشــروع اإلســالمي بــكل أطيافــه أكــر مــن أن 

تتمكــن جهــة واحــدة علــى مواجهتــه.

Dr. Mutaz Muhammed Zain
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أجــرى العاهــل الســعودي امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز اتصــااًل هاتفيًّــا قبيــل قمــة العشــرين، ابلرئيــس أردوغــان. علــى الرغــم مــن 
كل املشــاكل ال شــك أن هــذا االتصــال يعتــر خطــوة إجيابيــة، وتصرفًــا مســؤواًل. دعــوان نذكــر قبــل أي شــيء أن عــودة العالقــات 
الرتكية-الســعودية ميثــل أمهيــة كبــرة وبشــكل خــاص للســعودية. ولذلــك الســبب أرى أن إبقــاء قنــوات التواصــل يف العالقــات بــن 
ــا للغايــة. وجيــب يف األصــل علــى مــن حيمــل لقــب خــادم احلرمــن الشــريفن وحيظــى ابلســيادة علــى القبلــة الــي  البلديــن أمــًرا مهمًّ
يتوجــه إليهــا مليــارا مســلم، أن يكــون لديــه حــّس املســؤولية الكــرى. أايًّ كانــت املشــاكل فــال ميكــن جتميــد العالقــات مــع واحــدة 

مــن أكــر دول العــامل اإلســالمي لفــرتة طويلــة، وإن ذلــك خيالــف املنطــق والعقــل والسياســة احلقيقيــة.
لقــد ذكــرت يف عــدة مقــاالت ســابقة أنــه بغــض النظــر عــن اخلالفــات القائمــة بــن الطرفــن والــي جعلــت العالقــات بينهمــا رهينــة 
هلــا يف الســنوات األخــرة؛ جيــب أن يكــون هنــاك تعــاون أساســي بــن البلديــن مــن أجــل األمــن اإلقليمــي وكذلــك مــن أجــل مصــاحل 
البلديــن. وإىل جانــب ذلــك فــإن مســتقبل الســعودين يعتمــد علــى التخلــي عــن املغامــرات الــي جتــري مــن وراء الســتار، والتوجــه 

حنــو إقامــة مزيــد مــن التعــاون والعالقــات مــع العــامل اإلســالمي.
ننتقــل اآلن إىل عنــوان مقــايل هــذا؛ »الرســالة«، ال يتحــدث املقــال عــن رســالة مــا بعثهــا امللــك احلــايل، بــل أبــوه عبــد العزيــز. وعلــى 
الرغــم مــن النظــر إىل رســالة امللــك ســلمان احلاليــة علــى أهنــا تصــرف راٍق وقيّــم، إال أن ذلــك ال مينعنــا مــن اســتعراض التاريــخ، بــل 
جيــب علينــا ذلــك. تعتــر أكثــر نقطــة ال ميكننــا االتفــاق فيهــا مــع املؤرخــن الســعودين، وابألحــرى األيديوجليــة التارخييــة الرمسيــة يف 

الســعودية؛ هــي عالقــة امللــك املؤســس مــع الدولــة العثمانيــة.
منــذ القــرن الســابع عشــر كان هنــاك روابــط إداريــة بشــكل مــا جتمــع بــن آل ســعود مــن إبراهيــم حــى عبــد العزيــز، وبــن الدولــة 
العثمانيــة. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن التاريــخ الســعودي اليــوم ينفــي بشــكل قاطــع، أن يكــون والــد امللــك ســلمان، أي عبــد 
العزيــز؛ قــد شــغل منصــب حاكــم أو وايل منطقــة جنــد ابســم الدولــة العثمانيــة. إال أن »الرســالة« الــي نريــد التحــدث عنهــا اليــوم 

تشــر إىل فــرتة امللــك عبــد العزيــز كــواٍل يف الدولــة العثمانيــة.
ميكنكــم أن تســتعرضوا يف كتــي ومقــااليت الســابقة، تعيــن والــد امللــك العزيــز مــن قائــم مقــام إىل واٍل مــن قبــل الدولــة العثمانيــة. إال 
أن هــذا املقــال ســيكون حــول الرســالة الــي مت إرســاهلا إىل وزيــر الداخليــة آنــذاك، طلعــت ابشــا، وهــي وثيقــة ال تــزال مل تــر النــور 
بعــد، وإنــي أول مــرة أتعــرض هلــا يف مقــال هنــا. حتمــل الرســالة توقيــع وايل وقائــد جنــد، عبــد العزيــز آل ســعود، إضافــة إىل ختمــه 

الشــخصي املنقــوش ابســم؛ عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن، بتاريــخ 9 أكتوبر/تشــرن األول عــام 1914.
وبعبــارة أخــرى تعــود هــذه الرســالة إىل الفــرتة الــي تلــت تعيــن عبــد العزيــز واليًــا وقائــًدا علــى جنــد، وهــذا الفــرتة كانــت عبــارة عــن ٦ 
أشــهر. وإن هــذه الرســالة املوجــودة يف األرشــيف العثمــاين ال تكمــن أمهيتهــا يف كوهنــا حتمــل توقيــع وختــم امللــك عبــد العزيــز، بــل 

إهنــا كذلــك حتــل قضيــة إنــكار واليــة عبــد العزيــز التابعــة للدولــة العثمانيــة.
بعــد تعيــن عبــد العزيــز يف جنــد، جلــأ إىل بعــض املناطــق اجملــاورة لطباعــة ورقــة برتويســة، حيــث مل تكــن هنــاك طابعــة يف مســقط 
رأســه. كانــت الرســالة خبــط مجيــل للغايــة، نُقــش عليهــا اســم وتوقيــع عبــد العزيــز آل ســعود وايل وقائــد جنــد، كمــا مت منــح الرســالة 
رقًمــا رمسيًّــا. وإن رقــم هــذه الوثيقة/الرســالة يشــر إىل أن وايل جنــد أي عبــد العزيــز قــام إبرســال 2٦ رســالة قبلهــا. وابختصــار فــإن 

الرســالة الــي بــن أيدينــا متثــل دليــاًل قاطًعــا ضــد اإلنــكار الــذي يعتمــده مؤرخــو الســعودية اليــوم.
دعوان ننتقل إىل حمتوى الرسالة…

علــى الرغــم مــن أن الرســالة تتســم أبســلوب ســلس إىل حــد مــا، فإهنــا حتافــظ كذلــك علــى التسلســل اهلرمــي يف تلــك احلقبــة، الــذي 
يفــرض مســتوى معيًنــا علــى رســالة يكتبهــا واٍل إىل وزيــر الداخليــة. تبــدأ الرســالة علــى الشــكل التــايل؛ »إىل وزيــر الداخليــة املوقّــر 

طلعــت بــك الغيــور علــى دولــة اإلســالم، واملصيــب يف آرائــه«.
كانــت احلــرب العامليــة األوىل قــد اندلعــت قبــل عــدة شــهور مــن هــذه الرســالة، وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة العثمانيــة مل تكــن يف 
احلــرب بعــد، إال اهنــا كانــت تقــوم ابلتحضــرات للحفــاظ علــى أمــن املقاطعــات اإلقليميــة وال ســيما اخلليــج العــريب. ولقــد كان عبــد 
العزيــز يف هــذه الرســالة، يتحــدث عــن متركــز القــوات يف املناطــق الســاحلية للواليــة، وأنــه جاهــز لتلقــي أوامــر الدولــة يف هــذا الصــدد.

مل تكــن الرســالة متعلقــة هبــذه اجلزئيــة فحســب، بــل إىل جانــب أّن عبــد العزيــز ركــز ضمــن رســالته علــى أّن كّل غرضــه وهدفــه هــو 
خدمــة الدولــة حتــت أمــر اخلليفــة، كان يشــتكي ضمــن الرســالة أيًضــا مــن وايل بغــداد »جاويــد بــك«، الــذي كان يتعــن علــى عبــد 
العزيز إرســال الرقيات من خالله. كما اهتمه أبن بعض رجاالته يعملون وفق مصاحلهم الشــخصية، مفّرطن مبصلحة املســلمن 
ووحدهتــم. كمــا طلــب أن تتــم مراســالته مــع إســطنبول عــن طريــق البصــرة ال بغــداد. وألجــل ذلــك اقــرتح أن يتــم حتييــد عبــد اللطيــف 

املنديلــي يف بغــداد، وأن يقــوم مبراســلة إســطنبول عــر مبعــوث البصــرة الســابق نقيــب زاده طالــب بــك.
ال شــك أن االمســن األخريــن يعتــران شــخصيتن مهمتــن يف اتريــخ املنطقــة، إال أنــه مــن غــر املمكــن اخلــوض يف تفاصيــل أكثــر 
حــول هــذا هنــا. لكــّن العالقــات الــي مجعــت بينــه وبــن طالــب بــك يف ذلــك الوقــت، إىل جانــب مفاوضــات األخــر الطويلــة مــع 

اإلجنليــز كــي يصبــح ملــًكا للعــراق، تشــر إىل أن هنــاك أســبااًب أخــرى وراء تلــك املراســالت.
عقــب دخــول الدولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة األوىل، يف 20 نوفمر/تشــرين الثــاين، أرســلت الدولــة العثمانيــة إىل عبــد العزيــز 
رســالة مــن خــالل بغــداد والبصــرة مًعــا، حتتــوي علــى فتــوى إلعــالن اجلهــاد. إال أن عبــد العزيــز اعتــذر عــن تلبيــة حمتــوى الرســالة، 
مــرّرًا ذلــك أبنــه ال يســتطيع الدخــول يف حــرب بســبب املعــارك القبليــة املوجــودة، ال ســيما مــع خصمــه ابــن رشــيد. وعنــد ذلــك 
أرســلت إســطنبول لــه وملــن حولــه حتذيــرًا مــن أن الوقــت هــو وقــت توحيــد مجيــع القــوى املســلمة، وأّن ذلــك أمــر ضــروري واجــب.

ما رأيكم؟ أال تصلح الدعوة لتوحيد اجلهود الي مت إرساهلا لوالد امللك سلمان؛ ألن تكون للملك سلمان أيًضا؟

Suudi Arabistan (SA) Kralı Selman bin Abdülaziz, G20 zirvesi öncesinde Sn. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ı arayıp bir telefon görüşmesi yapmıştır. Elbette bütün sorunlara rağmen böyle bir girişimi çok 
olumlu buluyor ve sorumlu bir davranış olarak görüyorum. Her şeyden önce Türk-Suud ilişkilerinin 
normalleşmesi iki taraf için ama özellikle SA için büyük önemi haizdir. Bu yüzden görüşmede ilişki 
kanallarının açık tutulmasının benimsenmesini önemsiyorum.
İki milyar Müslümanın kıblegâhına egemen olmak hele Hadimülharemeyn unvanını taşımak büyük 
bir sorumluluk gerektirmektedir. Sorunlar ne olursa olsun İslam dünyasının en büyük devletlerin-
den birisi ile ilişkileri uzun süre dondurmak akla mantığa ve reel politiğe aykırıdır. Daha önceki 
yazılarımda yazdığım gibi; –son yıllarda Türk Suud ilişkilerini rehin alan çekinceler bir tarafa- iki 
ülke arasında işbirliğinin olması bölgesel güvenlik ve tarafların çıkarları bakımından zorunludur. 
Ayrıca Suudilerin geleceği de kapalı kapılar ardında sürdürülen maceraperest politikalardan vazgeçip 
İslam dünyası ile işbirliği yapmalarına bağlıdır.
Ancak bugünkü yazımın konusu olan mektup, şimdiki kralın değil, babasının mektubudur. Hangi 
gerekçe ile olursa olsun Kral Selman’ın hareketini –şimdilik- çok şık bulmakla birlikte bu durum 
tarihi hatırlamamıza engel değildir. Bilakis elzemdir.
Suudi tarihçiler ile daha doğrusu resmi tarih ideolojisi ile anlaşamadığımız en önemli husus, şim-
diki Kral’ın babasının Osmanlı Devleti ile olan ilişki biçimidir. 17. Yüzyıl’dan itibaren ataları İbra-
him’den Abdülaziz’e kadar Suudilerin Osmanlı Devleti ile bir şekilde idari bağları olmuştur. Buna 
rağmen, bugünkü Suudi tarihçiliği Kral Selman’ın babası Abdülaziz bin Abdurrahman’ın Osmanlı 
adına Necid Vilayeti Valiliği yapmış olmasını şiddetle inkar etmektedirler. İşte sözünü ettiğimiz me-
ktup da bu döneme aittir.
Abdülaziz’in babasının kaymakamlığından kendisinin valilik atanmasına giden süreci kitaplarım-
dan ve eski yazılarımdan okuyabilirsiniz. Ancak bu yazımda sözünü ettiğim ve doğrudan dönemin 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ya yazılan mektup daha önce gün yüzü görmemiş bir belgedir. İlk defa 
burada bir yazıya konu olmaktadır. Necid Vali ve Kumandanı Abdulaziz el Suud imzası ve ayrıca 
Abdülaziz bin Abdurrahman yazılı şahsi mührünü taşıyan mektup, 9 Ekim 1914 tarihini taşımaktadır. 
Yani Abdülaziz’in Necid vali ve kumandanı atanmasından altı ay sonrasına aittir. Osmanlı Arşivi’nde 
mahfuz olan bu mektup, sadece Abdülaziz’in vali sıfatıyla imzasını taşımamakta aynı zamanda vilay-
etin antetli kağıdına yazılarak yukarında sözünü ettiğim inkar sorununu da kökten çözmektedir.
Atanmasının akabinde Abdülaziz, kendi yaşadığı yerlerde matbaa olmamasına rağmen, hemen civar 
vilayetlerin birinde antetli bir kağıt yaptırmıştır. Oldukça güzel bir hat ile Necid Valisi ve Kumandanı 
Abdülaziz el Suud (Vali Vilayet-i Necd ve Kaiduha) antetli resmi kağıda yazılı olan mektuba kayıt 
numarası da verilmiştir. Üzerindeki evrak numarası, Necid Valiliği anteti ile daha önce 26 adet yazış-
ma yapılmış olduğunu göstermektedir. Hülasa elimizdeki mektup, Suud tarihçiliğinin geliştirdiği miti 
ve inadı yıkmak için yeterli bir delildir.
Gelelim mektubun içeriğine:
Mektup oldukça ağdalı bir üsluba sahip olmakla birlikte, dönemin anlayışına uygun bir Vali’nin 
Dahiliye Nazırı’na yazabileceği hiyerarşik seviyeyi de muhafaza etmektedir. Mektup, “İslam Devle-
ti’nin gayretli, görüşlerinde isabetli, yıldızı parlak, Dahiliye Nazırı yüce Talat Bey hazretlerine” diye 
başlamaktadır. Bu mektuptan bir kaç ay önce Dünya Savaşı çıkmıştı. Osmanlı Devleti henüz savaşın 
içinde değil idiyse de taşra vilayetlerinin ve özellikle Basra Körfezi’nin güvenliğinin sağlanması için 
hazırlıklar yapıyordu. Mektubunda Abdüaziz, devletin bu yönde verdiği emre uygun olarak, vilayetin 
sahil kesimlerine asker yerleştirmesini anlatmaktadır.
Mektup sadece bununla ilgili değildir. Bütün gayesinin Halife’nin buyruğu altında devlete hizmet 
olduğu yazan Abdülaziz, ayrıca telgraf yazışmalarını üzerinden yapmak zorunda olduğu Bağdat 
Vilayeti Valisi Cavid Bey’den şikayetçi olmaktadır. Onun etrafındaki bazı adamların sadece ken-
di menfaatlerini düşünerek Müslümanların birliğine zarar verdikleri iddiasıyla, yazışmaların Basra 
üzerinden yapılmasını istemektedir. Bağdat’ta bulunan adamı Abdullatif el Mindil’i geri çekmek ve 
İstanbul ile yazışmalarını eski Basra mebusu olan Nakibzade Talip Bey üzerinden yapmak arzusun-
dadır. Son iki isim bölge tarihinde önemli figürlerdir ama burada detaylarına girmeye imkan yoktur. 
Sadece aracı kılınan Talip Bey’in o sıradaki ilişkileri, daha sonra Irak kralı olmak için uzun süre 
İngilizler ile yaptığı pazarlıklar bile bu yazışmanın ardında başka sebeplerin olabileceğini göster-
mektedir.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmesi akabinde; 20 Kasım’da Vali Abdülaziz’e hem Bas-
ra ve hem de Bağdat vilayetleri üzerinden cihad çağrısı ve fetvası gönderecektir. Ancak o, çevresinde 
yaşadığı kabile kavgalarını, özellikle rakibi İbn Reşid’i bahane edip savaşta aktif bir şekilde yer ala-
mayacağını yazarak özür beyan edecektir. Bunun üzerine İstanbul, ona ve çevresindekilere zamanın, 
“bütün Müslüman güçlerin birleşmesini zarurî” kıldığını ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini 
ihtar etme ihtiyacı duyacaktır.
Ne dersiniz? Babasına yapılan bu çağrı, şimdi Kral Selman için de geçerli değil midir? 

Zekeriya KURŞUN 

Suud’dan mektup var
رسالة من سعود!

زكريا كورشون

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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مــا الــذي يعنيــه إعــالن رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ورئيــس اجلمهوريــة، الــذي يتمتــع ابلســلطة منــذ 1٨ عاًمــا، والــذي قــام 
أصــاًل ابلعديــد مــن التغيــرات واإلصالحــات طيلــة تلــك املــدة؛ عــن حقبــة إصالحــات جديــدة اليــوم؟ هــل هــذا يشــر إىل أن 
هنــاك أشــياء مهمــة قــد مت إمهاهلــا إىل اليــوم، أم أن هنــاك سياســات مــا مت إدراك خطئهــا اليــوم وضــرورة الرتاجــع عنهــا، أم أن 

األمــر عبــارة عــن سياســة تعتمــد علــى اإلصالحــات بشــكل مســتمر؟
ال شــك أن مــدة 1٨ عاًمــا مــن احلكــم وفــق عمليــة دميقراطيــة، متثّــل اســتثناًءا علــى صعيــد احلكومــات الدميقراطيــة حــول العــامل. 
ال يوجــد حــزب يف أورواب جنــح ابلفعــل يف كســب ثقــة النــاس وبشــكل متزايــد يوًمــا بعــد يــوم، علــى مــدار 5 حقــب متتاليــة 

مكنتــه مــن البقــاء يف الســلطة.
دعــوان نســّلم أن األمــر ال يقتصــر علــى جناحــات حــزب العدالــة والتنميــة فحســب، بــل أيًضــا يعــود إىل عــدم وجــود معارضــة 
حقيقية من شــأهنا أن تفرض نفســها عليها بنظر الشــعب. لكن ومع ذلك فإن املشــاكل األزمات الي خلفتها حكومات ما 
قبل العدالة والتنمية، والي حتولت إىل أزمات ومشــاكل مزمنة يف البالد، دفعت العدالة والتنمية حنو تبّي سياســة إصالحات 

اعتمدهــا منــذ انطالقتــه األوىل، ولطاملــا كانــت الوقــود احلــّي الــذي بفضلــه حافــظ علــى البقــاء يف الســلطة.
لطاملــا جتــد اإلصالحــات أمامهــا عقبــة تتمثــل يف نظــام قائــم أو وضــع راهــن أو حــى مقاومــة مــن قبــل احلكومــات، إال أننــا جنــد 
حــزب العدالــة والتنميــة يف مواجهــة هــذ العقبــة، كان يقــوم بــدور املعارضــة داخــل احلكومــات الــي هــو يقودهــا أصــاًل. واملفارقــة 
هنــا أن مقاومــة املعارضــة الرئيســية خلطــاابت اإلصــالح احلكوميــة، كانــت شــبيهة بــردة فعــل حكومــة حمافظــة، ومبعــىن آخــر 
املعارضــة هنــا متثــل العقبــة أمــام إصالحــات احلكومــة. بيــد أن العدالــة والتنميــة كمــا أشــران إىل ذلــك أكثــر مــن مــرة، كان وال 

يــزال »معارضــة داخــل الســلطة« تعتمــد يف الدرجــة األوىل علــى توفــر عالقــة أكثــر اتســاقًا مــع الشــعب.
كان جيــب علــى تركيــا ابلفعــل اعتمــاد إصالحــات جذريــة، مــن أجــل التغلــب علــى مشــاكل وأزمــات القــرن املزمنــة. وعلــى الرغــم 
مــن وجــود مقاومــة شرســة أمامهــا مــن وقــت آلخــر، مت التغلــب علــى قســم كبــر منهــا، مــن خــالل التصــدي ملخططــات الدولــة 

العميقــة، ووصايــة الســلطة اخلفيّــة.
لقــد كانــت اإلصالحــات الفّعالــة الــي مت إجراؤهــا خــالل مــدة قصــر ال ســيما علــى صعيــد القضــاء واإلدارة العامــة، تســتحق 
جبــدارة أن يتــم تســليط الضــوء عليهــا حتــت اســم »الثــورة الصامتــة«. ولقــد صــدر كتــاب ابلفعــل حــول تلــك اإلصالحــات عــام 

2011، حتــت االســم ذاتــه؛ الثــورة الصامتــة.
إال أنــه مــع مــررو الوقــت اتضــح أن منظمــة مثــل منظمــة غولــن اإلرهابيــة تتمتــع هبيــكل تنظيمــي خبيــث، اســتفادت بشــكل كبــر 
مــن الثغــرات الــي نشــأت عــن اإلصالحــات الدميقراطيــة واحلقوقيــة املتطــورة واملتقّدمــة الــي اختذهتــا احلكومــة. ولقــد ســامهت 
تلــك احملــاوالت اخلبيثــة منــذ العــام 2012، عــر االســتفادة مــن حقبــة اإلصالحــات والدميقراطيــة، إىل إدخــال تركيــا يف حالــة 
طــوارئ مــع مــرور الوقــت. حــى وجــدان أن العديــد مــن تلــك اإلصالحــات إمــا قــد عفــا عليهــا الزمــن، أو أن بيئــة اإلصــالح 

قــد آتكلــت إىل حــد بعيــد.
ا أن نتذكــر مــا قامــت بــه منظمــة غولــن اإلرهابيــة، حــى نفهــم الســبب الرئيســي وراء تراجــع أو آتكل  ال شــك أنــه مــن املفيــد جــدًّ
بيئــة اإلصــاح كمــا عــّران آنًفــا. لكــن ومــع ذلــك فــال ميكــن اختــاذ أعماهلــم التخريبيــة الــي ال مثيــل هلــا؛ ذريعــة مــن أجــل الرتاجــع 

او التخلــي عــن سياســات اإلصالحــات.
ال شــك أهنــم اســتنزفوا وقتًــا مثينًــا مــن تركيــا، وهــم اليــوم أنفســهم أيخــذون زمــام املبــادرة يف الدعايــة لتلــك االنتقــادات إزاء حريــة 
التعبــر وحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف تركيــا. دون أن يتذكــروا أهنــم أنفســهم كانــوا الســبب الرئيســي الــذي أوصــل تركيــا 

إلعــالن حالــة الطــوارئ عقــب سلســلة مــن األحــداث واالنقــالابت انتهــت مبحاولــة انقــالب 15 يوليو/متــوز 201٦.
إن قضيــة اإلصالحــات يف نظــر العدالــة والتنميــة ليســت جمــرد خطــوة يتــم اختاذهــا مــرة وإىل األبــد، بــل إهنــا متثــل منوذًجــا سياســيًّا 

يســر عليــه.
قــد تكــون اإلصالحــات أحيــااًن حاجــة تفرزهــا املشــاكل الــي تنشــأ يف ظــل ممارســات احلكومــة نفســها. وإن 1٨ عاًمــا مــن 
احلكــم والســلطة مــن الطبيعــي أن ُتشــعر احلكومــة حباجــة إىل إجــراء بعــض التغيــرات والتحديثــات يف ممارســاهتا وسياســتها.

ويبقــى الشــيء األهــم هــو القــدرة علــى رؤيــة احلاجــة للتغيــر، والتفكــر بنــاء علــى ذلــك، واإلحســاس ابلنقــص املوجــودة يف 
النظــام أو يف احلكومــة ذاهتــا.

إال أّن ممــا جيــب قولــه هــو أن الذيــن يعيشــون أوهاًمــا مــن قبيــل »إعــادة عمليــة احلــل«، إذا مل يكــن ومههــم هــذا عــن ســوء نيــة، 
فــال شــك أنــه عــن جهــل كبــر ابملرحلــة الــي نعيشــها اليــوم. كمــا جيــب القــول أيًضــا أن حماولــة حتقيــق امتيــاز جديــد وقــوي مــن 
خــالل العــزف علــى وتــر خطــاابت »القضيــة الكرديــة« ومــا شــابه مــن تعابــر؛ مــا هــو إال انتهازيــة سياســية مــن نــوع خمتلــف.

ال يوجــد هنــاك كيــان أو تعريــف ثبــت لـــ »القضيــة الكرديــة« يف تركيــا، مل تكــن موجــودة عــام 2002 ومل تكــن النهايــة يف 
عــام 201٦. أمــا املشــاكل الــي انبثقــت عنهــا القضيــة الكرديــة ابلفعــل، مــن قبيــل إنــكار األكــراد، وحظــر لغتهــم وهويتهــم، 
فــال شــك أن حــزب العدالــة والتنميــة متكــن مــن حلهــا عــر اإلصالحــالت الــي قــام هبــا، والسياســة الــي اتبعهــا، وعــر هنجــه 

اإلنســاين والفلســفي.
لقــد أثبــت العدالــة والتنميــة للعــامل كلــه، أن أكــر مقاومــة وجدهــا عقبــة أمــام إصالحاتــه الــي اختذهــا علــى صعيــد حــل القضيــة 
الكرديــة، كانــت مــن ِقبَــل منظمــة يب كاكا اإلرهابيــة وحــزب الشــعوب الدميقراطــي، اللذيــن أصــرّا علــى التشــبث ابإلرهــاب 

بــدل احلــل.
إن األكــراد يف تركيــا ابلنســبة للعدالــة والتنميــة ليســوا قضيــة مبعــىن أزمــة أو مشــكلة، علــى العكــس، هــم فرصــة وجــزء ال يتجــزأ 
مــن تركيــا، هبويتهــم ولغتهــم وثقافتهــم وإنســانيتهم. إال أن املشــكلة واألزمــة احلقيقيــة تكمــن يف أولئــك الذيــن حياولــون الوصــول 
للســلطة وامتطــاء مصاحلهــم عــر مشّاعــة »القضيــة الكرديــة«، ابللجــوء لإلرهــاب اترة، أو غــض الطــرف عــن عنــف اإلرهــاب 

اترة أخــرى.
ال بــد مــن توضيــح أن هــذه املشــكلة ليســت مشــكلة كرديــة، بــل مشــكلة مــن نــوع آخــر، ســنواصل احلديــث عنهــا والتعــرف 

عليهــا بشــكل أكــر.

18 yıldır iktidarda olan, ülkeyi yöneten, yönetirken zaten sayısız değişime, reforma imza 
atmış olan AK Parti’nin Genel Başkanının, Cumhurbaşkanının, bugün yeni bir reform 
döneminden bahsediyor olması ne anlama geliyor? Şimdiye kadar yapılması gerekenler-
in ihmal edilmiş olduğunu mu, yapılmış olanların yanlış olduğunun fark edilip onlardan 
ricat edilmesi gereğinin hasıl olduğunu mu, yoksa sürekli reform politikalarının bir de-
vamı mı? 
Kuşkusuz 18 yıl iktidar süresi dünyanın demokratik yönetimlerinde müstesna sayılabi-
lecek bir süre. Avrupa’da arka arkaya 5 kez halkın güvenini tazeleyerek, hatta büyük 
ölçüde bu güveni artırarak iktidarda kalabilmiş bir parti yok. Kabul edelim ki bu, elbette 
AK Parti’nin başarısı olduğu kadar karşısında onu zorlayacak bir muhalefetin yokluğun-
dan da kaynaklanmıştır. Ama AK Parti öncesi iktidarların biriktirdiği, ülkenin müzmin 
hale gelmiş sorunları o kadar fazla olmuş ki, onların çözümü yolunda benimsemiş bir 
reform siyaseti başlıbaşına AK Parti’yi iktidarda tutmaya yeten bir yakıta dönüşmüştür.
Reformculuk her zaman karşısında bir kurulu düzen, statüko hatta iktidar direncini 
bulmuştur. Bu direnç karşısında AK Parti hükümet ettiği dönemlerde bile iktidardaki 
muhalefet olarak iş yapmıştır. İşin ilginç tarafı hükümetin reform söylemleri karşısında 
ana-muhalefetin sergilediği direncin muhafazakar bir iktidar refleksi gibi çalışmış ol-
ması. Bu da daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, AK Parti “iktidardaki muhalefet” 
gibi her zaman halkla daha organik ilişkisini temin etmeye devam etmiştir. 
Türkiye’nin yüzyıllık müzmin sorunlarının üstesinden gelmek için köklü reformlar yap-
mak gerekiyordu. Zaman içinde karşısındaki güçlü dirence rağmen, derin devlet oyun-
larına, gizli iktidar vesayetlerine karşı mücadeleler eşliğinde birçoğu yapıldı. Özellikle 
yargı ve kamu yönetimi alanında kısa bir süreye sığdırılarak yapılan reformlar “sessiz 
devrim” başlığı altında ele alınmayı hak etti. 2011 yılında bu reformları toparlayan bir 
kitap bu başlık altında yayınlandı. 
Ancak o zaman yapılan ileri derecede demokratikleşme ve hukuk reformlarının bir 
kısmının boşluklarından son derece sinsi bir örgütlü yapıya sahip olan FETÖ’nün daha 
fazla yararlandığı ortaya çıktı. 2012’den başlayarak bu demokratikleşme ve reform süre-
cini adeta murdar etmeye çalışan yaklaşımıyla Türkiye’de bir olağanüstü hal dönemine 
geçişe yol açtı. Reformların önemli bir kısmı bu dizi-darbe teşebbüsleri yüzünden ya 
kadük kaldı veya reform ortamının altı böylece daha güçlü bir biçimde aşındırılmış oldu. 
Kuşkusuz FETÖ’nün yaptıklarını reform siyasetinin nasıl bir sabotaja maruz kalmış old-
uğunu anlamak açısından her zaman hatırlamakta fayda vardır. Ancak onların bu tarihte 
benzeri görülmemiş sabotajları reform siyasetlerinden vazgeçmek için bir mazeret olarak 
görülemezdi. Görülmüyor da. Türkiye’ye uzun zaman kaybettirmiş oldukları çok açık. 
Bugün aslında Türkiye’ye dönük demokratikleşme, insan hakları veya ifade özgürlüğü 
ile ilgili eleştirilerin hepsinin propagandasının öncülüğünü kendileri üstlenmiş durum-
dadırlar. Oysa Türkiye’nin 7 Şubat’tan 15 Temmuz’a doğru içine düştüğü ve sonra bir 
siyaset olarak haklı olarak uyguladığı olağanüstü halin en önemli sebebi bizzat kendileri 
olmuştur. 
Her ne ise. AK Parti için reform siyaseti bir defalığına ve bütün zamanlar için girişilm-
iş tek bir adım değildi. Bir tarz-ı siyaset idi. Bazen reform bir hükümetin bizzat kendi 
pratiği içinde ortaya çıkan sorunların doğurduğu bir ihtiyaç da olabilir. 18 yıllık süre bir 
hükümet pratiğinin bazı değişiklikleri, güncellemeleri yapmaları gerektiğini görebileceği 
bir süre. Önemli olan bu ihtiyacı görebilmek, kendi üzerine düşünebilmek, sistemin veya 
bizzat kendinin eksiğini görebilmek. 
Bu reform paketinden “yeniden çözüm süreci” gibi hayallere kapılanların, kötü niyetli 
değillerse en iyi ihtimalle yaşadığımız süreçten hiçbir şey anlamamış olduğunu söyle-
mek gerekiyor. Hele bundan yeniden “Kürt sorunu” söylemlerine yeni ve güçlü bir prim 
çıkarmaya çalışmanın da ayrı bir siyasal fırsatçılık oluşturduğunu söylemek zorundayız.
Türkiye’de Kürt sorununun sabit bir varlığı veya tanımı yoktur. Türkiye Kürt mese-
lesinde 2002’deki yerde olmadığı gibi 2016’daki noktada da değildir. Kürtlerin inkarı, 
Kürtçe veya Kürt kimliği üzerindeki yasaklarla ortaya çıkan Kürt sorununa dair AK Par-
ti, yaptığı reformlarla, güttüğü siyasetlerle, insani ve felsefi yaklaşımıyla bir çözüme 
kavuşturmuş durumdadır. 
Kürt sorununu çözmeye dönük attığı bütün adımlara karşı en büyük direncin, teröre 
daha fazla sarılmak suretiyle bizzat PKK veya HDP tarafından sergilenmiş olduğunu da 
bütün dünyaya gösterme fırsatı buldu. AK Parti için Kürtler Türkiye’nin bir sorunu değil, 
imkanı, ayrılmaz bir parçasıdır, kimliğiyle, diliyle, kültürüyle, insanıyla. Bu sorundan 
kendine ister teröre başvurarak, isterse bu şiddeti görmezden gelerek işi lafa vurarak bir 
iktidar alanı çıkarmaya çalışanlar ise gerçekten ciddi bir sorundur. 
Bu sorun ise artık açıkça söylemek gerekir ki, Kürt sorunu değil, bambaşka bir sorundur. 
O sorunu hem daha çok konuşmaya hem de onunla başetmeye çalışmaya daha fazla 
devam edeceğiz. 

Yasin AKTAY

Tarz-ı siyaset olarak reformculuk
ا ا سياسيًّ

ً
حينما تكون اإلصالحات نموذج

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



جــذب الرئيــس الفرنســي )ماكــرون( االنتبــاه مؤخــرًا عــر خطاابتــه وسياســاته العدوانيــة. وقــد  اعتــاد الــرأي  العــام الرتكــي  علــى مثــل 
هــذه التصرحيــات مــن  ماكــرون ضــد تركيــا. وال تــزال أطروحتــه الشــهرة “املــوت الدماغــي للناتــو”، والــرد الــذي تلقــاه مــن الرئيــس 

)أردوغــان( حاضــراً يف األذهــان.  ولقــد أصبحــت حتــركات )أردوغــان( -يف السياســة اخلارجيــة- مزعجــة للغايــة  ملاكــرون .
ومــع أن  آخــر وزيــر خارجيــة أمريكــي )بومبيــو(كان يــرى يف الوجــود الرتكــي يف كل مــن  ســوراي وليبيــا ، وشــرق البحــر األبيــض 
املتوســط و اقليــم )انغورنــو كاراابخ(وجــودا  عدوانيًــا جــًدا؛ لكــن هــم  )بومبيــو(  الوحيــد كان الرغبــة  يف اســتغالل الفرصــة، وزايدة 
رصيــده السياســي  عــر ابتــزاز )تركيــا( و)اردغــان( واســتعماهلما يف تلبيــة طموحاتــه السياســية ؛إال  أن ماكــرون يعيــش مشــكلة  أكثــر 

واقعيــة ؛ففــي املقابــل جنــد أن مبــادرات  أنقــرة املتزايــدة تتســبب يف التقليــص مــن نفــوذ ابريــس.
ومــن هنــا ؛فإنــه يزعــم أن  مــا نشــر يف  جملــة )Jeune Afrique‘t( -يــوم اجلمعــة املاضــي- مــن مقابلــة طويلــة حــول  مــا تقــوم 
بــه روســيا وتركيــا يف أفريقيــا عــر اللعــب علــى قضيــة “الغضــب ممــا بعــد االســتعمار”-كما يدعــي - ميثــل اســرتاتيجية  “لتغذيــة 

الشــعور املناهــض للفرنســين”. 
وهــو- أيضــا- ال يريــد ألســباب مماثلــة أن يــرى - هنالــك - تفامهــا بــن أنقــرة وموســكو فيمــا يتعلــق ابلصــراع القائــم يف إقليــم 
)كارابغ(؛ فهــو  يقــرتح رقابــة دوليــة علــى وقــف إطــالق النــار ،بــداًل مــن عمليــة مــن نــوع أســتاان .وحيــاول قــدر اســتطاعته أن جيعــل 
فريــق منســك )Minsk( يف الصــدارة ،ويقاتــل بشراســة علــه  جيــد لــه مــكاان علــى الطاولــة. كمــا أن بروقراطيــة ماكــرون ووســائل 
إعالمــه مل تتوقــف عــن مهامجــة تركيــا .وقــد بــن  وزيــر الدولــة للشــؤون األوروبيــة )C. Beaune( أن اهتــام  تركيــا يف اجملــاالت 
الثقافيــة و)اجليو-سياســية( علــى أهنــا أســلمة لرتكيــا ؛ هــو حمــض كــذب وافــرتاء. وليــس مــن املســتغرب أن يســعى  )ماركــون( يف قمــة 

االحتــاد األورويب يف ديســمر / كانــون األول -أيًضــا - لفــرض عقــوابت علــى أنقــرة.
وال تقــف  وقاحــة ماكــرون عنــد حــدود اســتفزازه وعدائــه ل)تركيــا( و)أردوغــان( ؛بــل حيــاول زج )فرنســا( يف صراعــات سياســية 
-أيضــا - جتعلهــا يف مــأزق .فهــو حيــاول أن ينفــذ سياســة انفصاليــة  مــا، يســميها )اإلســالم الفرنســي ( عــر مــا  ســينفذه  مــن 
انفصــال عــن اإلســالم اآلخــر  الــذي ربطــه ابإلســالم السياســي ، واإلرهــاب ، واالنفصاليــة ، حــى إنــه يف يــوم  األربعــاء املاضــي 
أراد مــن القــادة املســلمن يف فرنســا أن يتبنــوا إســالما جديــدا ) وفــق القيــم الفرنســية (بشــرط أن ال تكــون لــه عالقــة ابلسياســة، وال 
يرتبــط ابجلماعــات اإلســالمية، وال يســمح ابلتدخــل يف  القضــااي اخلارجيــة، ويصاحــب هــذا التدخــل عــدم حتمــل أي انتقــادات، 

ورقابــة صارمــة أيضــا .
 فماكــرون الــذي رأى يف الرســومات املســيئة للرســول - صلــى هللا عليــه وســلم-  لــدى)Charlie Hebdo(حريــة عــن التعبــر 

والــرأي؛ مل  حيتمــل االنتقــادات املوجهــة للسياســة العلمانيــة القاســية الــي بــدأ تنفيذهــا للتــو مــن قبــل العــامل )األجنلــو ساكســوين(.
لقــد كان رد فعــل ماكــرون قاســًيا علــى تلــك املقــاالت املنشــورة يف )الواشــنطن بوســت( و)نيويــورك اتميــز(- الــي  رأت  إن حظــر 
احلجــاب يف فرنســا وهتميــش الســكان املســلمن -سيشــكل   رافــدا  ومنفعــة للســلفين؛ ممــا  جعــل  ماكــرون نفســه  يتصــل هاتفيــا  

ابلكتــاب  ويدينهــم ،   معتــرا أن  تلــك  املقــاالت  مشــرعنة للعنــف. 
وكان  قــد حــذف -  يف وقــت ســابق-   تقريــرا  يف صحيفــة )فايننشــال اتميــز( اللندنيــة  يتحــدث  عــن  “ جمادلــة ماكــرون ضــد 

اإلســالم االنفصــايل تعمــق االنقســام يف البــالد”. 
هذا املزاج السيئ ، الذي يتعارض مع ما يسمى بـ “حرية الرسوم  الكاريكاتورية” ، يتجلى- نفسه-  أيًضا يف مستقبل أورواب. 
فكمــا هــو معــروف ، فإنــه- مــن املتوقــع- أن  انتخــاب )ابيــدن( رئيًســا ، قــد  يعــزز التحالــف األمريكــي األورويب. ومــع ذلــك ، فلــم 

يتضــح بعــد الشــكل الــذي ســيكون عليــه هــذا التقــارب.
وقــد أثرت تصرحيــات  وزيــرة الدفــاع األملانيــة ) أجنريــت كرامــب كاريــن ابور( -  الــي  تــويل  اهتمامــا ملظلــة  احلمايــة االمريكيــة - 
غضــب ماكــرون؛ وذلــك  بعــد  اســتخدام عبــارة “أوهــام االســتقالل االســرتاتيجي ألورواب”. ممــا  جعــل  ماكــرون يــرد  أبســلوب  
فــظ  وغليــظ:  “إن هــذا ســيكون “تفســرًا خاطئًــا للتاريــخ.”  وبذلــك يريــد ماكــرون مــن الــدول األوروبيــة عــدم إبقــاء قضيــة “بنــاء 

آليــة الدفــاع األوروبيــة املشــرتكة” علــى اهلامــش.
وقــد أشــارت صحيفــة )فرانكفورتــر روندشــاو( الصــادرة ابألمــس إىل أن التبايــن بــن ابريــس وبرلــن فيمــا يتعلــق بــدور الــوالايت 
املتحــدة يف مســتقبل أورواب سيشــمل -أيضــا -  طبيعــة السياســات التجــاري. ووصــف جوهــر االختــالف- بينهمــا-  أبنــه يكمــن 

يف رغبــة فرنســا يف “قيــادة القــارة األوروبيــة “. 
إن ماكــرون أبعــد مــا يكــون عــن فهــم التغيــر )اجليوسياســي(يف النظــام الــدويل. كمــا أنــه يبالــغ يف قــدرة فرنســا  القياديــة .واألن 
علــى السياســين األوروبيــن -الذيــن صمتــوا  عندمــا كان ماكــرون يســتهدف )تركيــا( و)أردوغــان( - أن يقلقــوا جــراء مــا فعلــوه 
جتــاه أطمــاع ماكــرون يف أن يكــون قائــدا للقــارة األوروبيــة ؛ألن موضــوع احلديــث أن هــذه الوقاحــة ســوف ُتدخــل أورواب  كلهــا 

يف أزمــة سياســية . 

Fransız Cumhurbaşkanı Macron son dönemde hırçın söylem ve politikalarıyla dikkat çe-
kiyor. Bizim kamuoyumuz, Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarına alışık. Meşhur 
“NATO’nun beyin ölümü” tezi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı cevap hala zihinle-
rde. Erdoğan’ın dış politika hamleleri Macron’u ziyadesiyle rahatsız ediyor. Hatta en son 
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Türkiye’nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Dağlık 
Karabağ’daki varlığını “çok agresif” bulmakta hem fikir oldu. Pompeo’nun derdi kendis-
ini Başkan Trump’tan ayrıştırarak siyasi kariyerine yatırım yapmak için Türkiye/ Erdoğan 
karşıtlığını kullanmak. Macron ise daha reel bir sorun yaşıyor. Ankara’nın artan inisiyatifi 
Paris’in nüfuz alanlarını daraltıyor.
Nitekim geçen cuma günü Jeune Afrique’te yayımlanan uzun mülakatında Macron, Rusya 
ve Türkiye’nin Afrika’da “sömürge sonrası öfke üzerine” oynayarak “Fransa karşıtı his-
leri beslemek için strateji” sürdürdüğünü iddia etti. Benzer bir gerekçeyle de Ankara ve 
Moskova’nın Dağlık Karabağ çatışmasında ortak gözlem yapmasını istemiyor. Astana türü 
bir süreç yerine ateşkesin uygulanması için uluslararası gözetim öneriyor. Minsk Grubunu 
öne çıkarmaya çabalıyor. Yani masada yer almak için çırpınıyor. Macron’un bürokratları 
ve medyası da Türkiye’ye saldırmaktan geri durmuyor. Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet 
Sekreteri C. Beaune, Türkiye’nin “kültürel ve jeopolitik anlamda saldırgan bir İslamcılık 
yaptığı” yalanını ifade etti. Aralık ayındaki AB zirvesinde de Marcon’un Ankara’ya yaptırım 
çıkarılması için uğraşacağını öngörmek hiç de sürpriz değil.
Macron’un huysuzluğu, Türkiye ve Erdoğan karşısındaki hırçınlıkları ile sınırlı değil. Fran-
sa’yı zora sokacak politika ve kavgalara girişiyor. Siyasal İslam’ı terörizmle/bölücülükle 
eşitleyen tehlikeli bir “Fransa İslam’ı” politikası yürütüyor. Hatta geçen çarşamba günü 
Macron, ülkesindeki Müslüman liderlerden İslam’ın siyasi bir hareket olmadığını belirten 
ve Müslüman gruplara “dış müdahaleyi” yasaklayan bir “cumhuriyetçi değerler” şartını 
kabul etmelerini istedi. Bu müdahaleciliğine eleştiriye tahammülsüzlük ve sansürcülük de 
eşlik ediyor. Charlie Hebdo’da Hz. Muhammed ile ilgili yayınlanan karikatürleri özgürlük 
diye sunan Macron, yeni uygulamaya başladığı sert laikçilik politikasının Anglo-Sakson 
dünyasından eleştirilmesine hiç katlanamıyor.
Macron, Washington Post ve New York Times’da Fransa’nın başörtüsü yasağı ile Müslüman 
nüfusu dışlamasının Selefilerin işine yaracağını söyleyen makalelerine sert tepki verdi. Tele-
fonla yazarları arayarak “şiddeti meşrulaştırmakla” suçladı. Daha önce de Londra’daki Fi-
nancial Times’ta “Macron’un ayrılıkçı İslam’la mücadelesi ülkede bölünmeyi daha da derin-
leştiriyor” başlıklı haberi geri çektirmişti. Sözde “karikatür özgürlükçülüğü” ile uyuşmayan 
bu hırçınlık kendini Avrupa’nın geleceği konusunda da gösteriyor. Bilindiği üzere, Biden’ın 
başkan seçilmesiyle ABD ve Avrupa ittifakının güçlenmesi bekleniyor. Ancak bunun for-
matının ne olacağı henüz belli değil.
ABD’nin koruyucu şemsiyesini önemseyen Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Kar-
renbauer “Avrupa’nın stratejik bağımsızlık illüzyonları” ifadesini kullanarak Macron’un 
hışmını çekti. Sert bir üslupla bunun “tarihin yanlış bir yorumu” olacağını söyleyen Ma-
cron, Avrupa devletlerinin “Avrupa savunma mekanizması inşa etme” konusunu kenarda 
tutmamalarını istiyor. Dünkü Frankfurter Rundschau gazetesi, ABD’nin Avrupa’nın ge-
leceğindeki rolü konusunda Paris ile Berlin arasındaki ayrışmanın ticaret politikalarında da 
yaşanacağına dikkat çekti. Ayrışmanın özünü, Fransa’nın “kıtaya liderlik” yapma arzusu 
olarak tarif etti. Macron, uluslararası sistemdeki jeopolitik değişimi anlamaktan uzak. Fran-
sa’nın ve kendi liderliğinin kapasitesini de abartıyor. Macron, Türkiye’yi ve Erdoğan’ı hedef 
aldığında susan Avrupalı siyasetçiler, şimdilerde bu “hırslı” lider adayının yaptıklarından 
endişelenmeliler. Tüm Avrupa’yı zora sokacak bir huysuzluk söz konusu.
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