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“تركيا ال تدعم التصعيد بتاتا في شرق المتوسط 
بل السالم والتعاون واإلنصاف وبناء العدالة”

“Türkiye, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; 
barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis 

edilmesinden yanadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı’na 
gönderdiği video mesajda, “Ülkemiz, Doğu Akdeniz 
meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, 
hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. 
Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden 
geçiyor. Akdeniz’deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil 
bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak 
çözebileceğimize inanıyoruz” dedi. 

قــال رئيــس اجلمهوريــة الســيد رجــب طيــب أردوغــان يف رســالة مرئيــة بعثهــا إىل 
ورشــة عمــل »شــرق املتوســط« الــي ينظمهــا اجمللــس الــدويل للجامعــات وجامعــة 
البحــر املتوســط: »بلــدان ال يدعــم التصعيــد بتــاات يف شــرق املتوســط بــل الســام 
خــال  مــن  ميــر  ذلــك  لتحقيــق  والطريــق  العدالــة.  وبنــاء  واإلنصــاف  والتعــاون 
التفــاوض علــى أســاس االحــرام املتبــادل. أان علــى ثقــة أن حــل مشــاكل البحــر 
املتوســط ال يكــون إبقصــاء بعضنــا، وإمنــا جبمــع كافــة الفاعلــن يف املنطقــة علــى 

املفاوضــات«. نفــس طاولــة 

Suriye’nin Kuzey Kamplarında Zorlu Şartlar
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Amerikan Politico gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en 
güçlü küresel isimler arasında göstererek, Türkiye’nin gücünü ve 
Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla belirleyici rolünü övdü ve Erdoğan’ın 
gücünü ve başka büyük ülkelerinin herhangi bir liderinin ona karşı 
duramayacağını övdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha adil ve eşit bir dünya için 
herkesin işbirliği yapması gerektiğini, küresel pandemi sırasında yükselen ırkçılık, 
İslamofobi ve yabancı düşmanlığını birlikte yenebileceğimizi vurguladı.

صنفــت صحيفــة )بوليتيكــو( 
الركــي  الرئيــس  األمريكيــة 
أقــوى  ضمــن  أردوغــان 
العامليــة،  الشــخصيات 
ودورهــا  تركيــا  بقــوة  مشــيدة 
احلاســم مقارنــة بــدول االحتــاد 
ابلقــوة  وأشــادت  األورويب، 
أردوغــان  فيهــا  يتمتــع  الــي 
قــدرة أي زعيــم دولــة  وعــدم 
الكــرى  الــدول  مــن  أخــرى 
والعظمــى الوقــوف يف وجهــه. 

أكــد وزيــر اخلارجيــة الركــي مولــود تشــاووش أوغلــو، علــى ضــرورة تعــاون اجلميــع مــن أجــل حتقيــق عــامل أكثــر 
عدالــة ومســاواة، وميكننــا معــاً هزميــة العنصريــة ومعــاداة اإلســام وكراهيــة األجانــب الــي تصاعــدت خــال فــرة 

الــوابء العاملــي.

صحيفة أمريكية تصنف الرئيس أردوغان ضمن أقوى الشخصيات العالمية 

وزير الخارجية التركي: يجب العمل معا من أجل عالم أكثر عدالة ومساواة

Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en güçlü küresel kişilikler arasında gösteriyor

Türkiye Dışişleri Bakanı: Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte çalışmalıyız 

Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım 
dilinden kaçınması gerektiğini, Paris’in Ankara karşıtı politika arayışının yanlış bir adım 
olduğunu, Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmayacağını söyledi.

قــال املتحــدث ابســم حــزب العدالــة والتنميــة عمــر جليــك: علــى االحتــاد األورويب االمتنــاع عــن لغــة العقــوابت ضــد تركيــا، 
واتبــاع ابريــس سياســة معاديــة ألنقــرة خطــوة غــر صائبــة، وال أمــن ألورواب دون تركيــا.

حزب العدالة والتنمية: ال يمكن لالتحاد األوروبي حل مسائله المهمة دون تركيا
Adalet ve Kalkınma Partisi: Avrupa Birliği önemli sorunlarını Türkiye olmadan çözemez 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği’ne Türkiye ile gerilimi 
artırmamasını tavsiye ederek, bunun Avrupa’nın çıkarına olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona virüsüne karşı etkili bir aşı 
geliştirmeye katkılarından dolayı Alman firmasının (Biontech) CEO’su Türk 
bilim adamı Uğur Şahin ve eşi Özlem Toraci’yi övdü.

وجــه رئيــس الــوزراء االيطــايل جوزيــي كونــي، نصيحــة لاحتــاد األورويب بعــدم زايدة حــدة التوتــر مــع تركيــا، مؤكــداً أن 
ذلــك ال يصــب يف مصلحــة أورواب.

أثنــت املستشــارة األملانيــة أجنيــا مــركل، علــى املديــر التنفيــذي لشــركة )بيونتيــك( األملانيــة، العــامل الركــي أوغــور شــاهن وزوجتــه 
أوزمل توراجــي، وذلــك ملســامهتهما يف تطويــر لقــاح فّعــال ضــد فــروس الكــووران.

 ضد الكورونارئيس وزراء إيطاليا: تأجيج التوتر مع تركيا ال يصب في مصلحة أوروبا
ً
المستشارة األلمانية ميركل تثني على تطوير عالمين تركيين لقاحا

İtalya Başbakanı: Türkiye ile gerilimi körüklemek Avrupa’nın çıkarına değil Almanya Başbakanı Merkel, korona’ya karşı aşı geliştirdikleri için iki Türk bilim adamı övdü 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, insanlığın üstünlüğü ilkesine dayalı bir dış 
politika izlediğini ve tehdit edici yaptırım dilinin Türkiye için işe yaramayacağını belirterek, Avrupa 
Birliği ülkelerinin liderlerini Ankara’ya yaptırım uygulamaktan vazgeçmeye çağırdı.

قــال متحــدث الرائســة الركيــة إبراهيــم قالــن: تركيــا تنتهــج سياســة خارجيــة تســتند إىل مبــدأ إعــاء 
شــأن اإلنســان، وأن لغــة التهديــد ابلعقــوابت لــن جتــدي نفعــاً مــع تركيــا، داعيــاً قــادة وزعمــاء دول 

االحتــاد األورويب إىل جتنــب فــرض عقــوابت علــى أنقــرة.

 مع تركيا
ً
متحدث الرئاسة التركية: لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا

Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü: Yaptırım tehdidinin dili Türkiye ile işe yaramayacak
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Kurtarılan Suriye bölgelerinde yer alan Azaz kenti, Suriye devriminin 
başlangıcından bu yana en büyük mezuniyet törenini (406 öğrenci) düzenledi 
ve törende Halep Üniversitesi’nden 2019/2020 mezunlarının ödüllendirmesi 
de yer aldı.

Suudi Arabistan, Türkiye ile yakınlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan’ın attığı adımlar ve 
tedbirler nedeniyle Körfez’deki Kased milis temsilcisini (Şafan El-habouri) topraklarından 
ihraç ediyor, Kased milisleri komutanı Mazlum Abdi’nin ise SDG’yi destekleyen ülkelerin 
yavaş yavaş bizi terk etmeye başladığını söylemesi de dikkat çekicidir.  

Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba 
yüklü araçla Suriye Milli Ordusu kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 
kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alman üniversitelerinde Suriye uyruklu tıp öğrencisi sayısı 13 binin üzerine çıktı, eczacılık ve ilaç 
endüstrisi alanında çalışan 2.500 eczacının yanı sıra mesleğe fiilen başlayan ve ruhsat ve Alman 
hükümetinin desteği alan Suriyeli doktorların sayısı arttı.

ABD’nin Suriye özel elçisi Joel Rayburn, Esad rejiminin 2245 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı 
çerçevesinde 2021’de yapacağı seçimlerin meşruiyet kazanmayacağını ve sahte seçimler 
olacağını belirterek, Esad rejimine ve destekçilerine yönelik yaptırımların Sezar Yasası ve 
diğerleriyle siyasi çözüme ulaşılana kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve İletişim Bakanı Vekili Şeyh Dr. Ahmed Nasser Al-Muhammad 
Al-Sabah, Körfez uzlaşması için bir mutabakata varmak için son dönemde yapılan 
görüşmelerin verimli geçtiğini, ve uzlaşma görüşmelerine katılan tüm taraflar Körfez 
istikrarı konusundaki isteklerini dile getirdi.

أقيــم مبدينــة أعــزاز الواقعــة يف املناطــق الســورية احملــررة أكــر حفــل ختريــج ) 406 طالــب( منــذ انطــاق الثــورة الســورية، 
ومشــل احلفــل تكــرمي خرجيــي عــام 2020/2019 مــن جامعــة حلــب. 

الســعودية تطــرد ممثــل ميليشــيات قســد يف اخلليــج )شــفان اخلابــوري( مــن أراضيهــا وذلــك بســبب اخلطــوات 
واإلجــراءات الــي تتخذهــا الســعودية يف إطــار التقــرب مــن تركيــا ويذكــر ان مظلــوم عبــدي القائــد العــام ملليشــيا 

قســد أكــد أن الــدول الداعمــة لقســد بــدأت ابلتخلــي عنــا بشــكل تدرجيــي. 

استشــهد شــخصان وأصيــب 6 آخــرون يف هجــوم إرهــايب علــى حاجــز اجليــش الوطــي الســوري بســيارة مفخخــة يف 
انحيــة رأس العــن اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة مشــال ســوراي. 

ارتفعت أعداد طاب الطب البشــري احلاملن للجنســية الســورية يف اجلامعات األملانية إىل أكثر من 13 ألف 
طالــب وطالبــة، كمــا ازداد عــدد الســورين األطبــاء الذيــن بــدؤوا فعليــاً مبمارســة املهنــة واحلصــول علــى ترخيــص 

ودعــم حكومــي أملــاين،  إضافــة إىل 2500 صيــدالين يعملــون يف جمــال الصيدلــة والصناعــات الدوائيــة. 

اخلــاص  األمركــي  املبعــوث  اعتــر 
أي  أن  ريبــورن  جويــل  ســوراي  إىل 
األســد  نظــام  ســيجريها  انتخــاابت 
قــرار  إطــار  خــارج   2021 عــام 
تتمتــع  لــن   ،2245 األمــن  جملــس 
مزيفــة،  انتخــاابت  وهــي  ابلشــرعية 
مؤكــداً أن مسلســل العقــوابت علــى 
نظــام األســد وداعميــه مســتمر مــن 
حــى  وغــره  قيصــر  قانــون  خــال 

سياســي. حــل  إىل  التوصــل 

أكــد وزيــر اخلارجيــة الكويــي وزيــر اإلعــام ابلوكالــة الشــيخ الدكتــور أمحــد انصــر احملمــد الصبــاح، أن املباحثــات الــي جــرت خــال 
الفــرة املاضيــة للتوصــل إىل اتفــاق هنائــي للمصاحلــة اخلليجيــة كانــت مثمــرة، وكل األطــراف الــي شــاركت يف مباحثــات املصاحلــة 

أعربــت عــن حرصهــا علــى االســتقرار اخلليجــي.

حفل تخريج 406 طالب من جامعة الثورة في المناطق المحررة بمدينة أعزاز .

السعودية تقطع مساعداتها وتطرد ممثل ميليشيات قسد لديها

استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين بتفجير سيارة مفخخة في رأس العين

ارتفاع أعداد دارسي الطب وممارسي تلك المهنة في ألمانيا من السوريين.

المبعوث األميركي الخاص إلى سوريا جويل ريبورن اإلنتخابات التي سيجريها 
نظام األسد عام 2021 هي انتخابات مزيفة.

وزير الخارجية الكويتي: كل األطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على االستقرار الخليجي

Azez’in kurtarılmış bölgelerinde  406 öğrencinin mezuniyet töreni

Suudi Arabistan yardımını kesti ve Kased milis temsilcisini sınır dışı etti 

Rasulayn’da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

Almanya’da tıp okuyan ve bu mesleği icra eden Suriyelilerin sayısındaki artış var

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn Esad rejiminin 2021’de 
yapacağı seçimler sahtedir

Kuveyt Dışişleri Bakanı: Uzlaşma görüşmelerine katılan tüm taraflar 
Körfez istikrarı için endişelerini dile getirdi 
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إشراقات

2016’nın sonlarında, (Donald Trump) Amerika’nın başkanlığını kazanmasının 
ardından, bir televizyon kanalı Türkiye’nin Gaziantep kentinde yaşayan bazı Suriyeli 
yazar ve gazetecilerle araştırma başlattı. Onlara Suriye dosyasında meydana gelecek 
değişiklikleri sordular, onlara Amerikan politikalarının her zaman aynı olduğunu ve 
değiştirilemeyeceğini, Amerikan başkanının bu politikalar için yönetici pozisyonda 
olduğunu ve bunları değiştirmeye çalışan her kim olursa olsun görevden alınacağını 
söyledim.
Trump’ın aceleci politikaları, Amerika ve İsrail’e birçok maddi kazanç ve başarı 
sağlamasına rağmen, onun düşmesine ve görevinin yenilenmemesini bir neden olmuş 
olabilir. Kampanyası tarafından yayınlanan sonuçların tahrif edilmesine ilişkin 
ifadeler başarısız oldu, çünkü kaybın nedenleri, manipülasyon ve dolandırıcılık 
fikrinden daha derin nedenler içerdiğini gösteriyor.
(Donald Trump), Cumhuriyetçi Parti’den atandı ve 20 Ocak 2017’de, Barack 
Obama yönetiminin politikalarına halkın hoşnutsuzluğundan yararlanarak Amerika 
Birleşik Devletleri’nin kırk beşinci cumhurbaşkanı oldu. 
Dünya çapında kumarhaneler, oteller, golf sahaları, ticari kuruluşlar ve alışveriş 
merkezleri dahil olmak üzere çeşitli projeler, şirketler ve tatil köyleri kurdu ve yönetti. 
Siyasi faaliyetlerine 1987’de başladı ve 2000’de Amerikan Reform Partisi temsilcisi 
olarak başkanlık seçimlerinde aday oldu, ancak geri çekildi. Cumhuriyetçi Parti’ye 
yeniden katılmasının ardından 2012 seçimlerinde aday olmaya karar verdi, ancak 
daha sonra geri adım attı ve Ocak 2015’te resmi olarak 2016’daki cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine aday olmaya karar verdi.
Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin soruşturmaların sonuçlarının ortaya 
çıkması ardından ve Trump’ın defalarca seçimlere Rusya’nın müdahalesi olmadığı 
yönündeki açıklamasına rağmen, Trump’ın kampanya ekibi ile Rusya hükümeti 
arasındaki koordinasyonun doğrulandı, bu yüzden seçilmesindeki rolü için 
Suriye’nin kaynaklarını Putin’e devretmesine neden oldu. Aynı zamanda Cenevre 
görüşmelerinin Astana ve Soçi’ye devredilmesini de tebrik ederek, onları Esad 
rejimini destekleyen Rus ve İran iradesinin esirleri haline getirdi.
Amerika’nın başkanlığını üstlendiğinden beri, partisine veya ABD Senatosuna 
danışmadan aceleci kararlar aldığı için birçok eleştiride bulundu, iklimin korunmasına 
ilişkin Paris Anlaşmasından çekilmesi, ve bazı ülke vatandaşlarının Amerika Birleşik 
Devletleri’ne girmesini yasaklayan tartışmalı bir icra emri çıkarması, Ayrıca İran 
Nükleer Anlaşmasından da çekilmesi örnek olarak gösterebilirim. 
Kışkırtıcı davranışları ve başkalarına karşı sürekli meydan okuması, yeniden 
seçilme fırsatından mahrum kalmasına neden oldu. Trump iş dünyasında, siyasette 
ve hatta kişisel yaşamında ve fanatik konuşmasında, kamusal ve siyasi figürlerin 
saygı göstermesi gereken temel standartlara meydan okumasını gösterdi. Bakanlar 
Kurulu’nun yarısını ordudan, Milli Güvenlik Kurulu’ndaki onlarca asker ve 
danışmanlarından oluşturduktan sonra generallerin ve ordunun öfkesiyle yüzleşti, 
ancak kendi görüşüne aykırı olduğu için öfkeli bir tweet atarak onları tek tek istifa 
ettirmeye başladı. Ayrıca bazı Amerikan askerlerinin Afganistan, Irak ve Suriye’den 
çekilmesi emrini verdi. 
Trump’ın İsrail ile ilişkisi kişisel ve doğrudandı ve Cumhuriyetçi Parti içindeki 
Siyonist lobiden geçmiyordu ve kayınpederini (Jared Kushner) Amerikan-İsrail 
dosyasından sorumlu olarak ataması ile bu liderliği Cumhuriyetçi Siyonist lobiden 
aldı.
Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kışkırtıcı açıklamasını 
yayınlayarak tartışmalı kararlarına devam etti. Ayrıca Amerikan büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararı da aldı. Arap ülkelerinin cumhurbaşkanlarının, prenslerinin, 
krallarının ve hükümdarlarının onları korumak ve iktidarda kalmalarını sağlamak 
için Amerika’ya para ödemeye teşvik ve kışkırtmasıyla, ülkelerinin İsrail ile 
ilişkilerini normalleştirmeye zorladı. 
İsrail’in arzusunu yerine getirmek için (Obama ve Trump) Suriye devrimini 
öldürmeyi çalıştılar ve (Biden) ‘ın elinde hayatta kalmayacak. 

يف أواخر عام 2016 وبعد اإلعالن عن فوز )دوانلد ترامب( برائسة أمريكا، أجرت قناة تلفزيونية حتقيقاً 
حول  تساؤال  هلم  وجهت  الرتكية،  عنتاب  غازي  مدينة  يف  السوريني  والصحفيني  الكتاب  من  عدد  مع 
ميكن  وال  واحدة  األمريكية  السياسات  أن  أجبتهم  يومها  السوري،  امللف  يف  ستحدث  اليت  التغيريات 
تغيريها  يعمل على  السياسات، ومن  لتلك  تنفيذي  األمريكي هو منصب  والرئيس  أو جتاوزها،  تعديلها 

سيتم اسقاطه.
وقد تكون سياسات ترامب املتسرعة سبباً يف إسقاطه ومنع جتديد واليته رغم تقدميه الكثري من املكاسب 

املادية واإلجنازات ألمريكا وإلسرائيل.
ومل تنجح التصرحيات حول تزوير النتائج اليت صدرت من قبل محلته، ألن أسباب اخلسارة تشري إىل وجود 

أسباب أعمق من فكرة التالعب والتزوير.
متًّ تنصيب )دوانلد ترامب( عن احلزب اجلمهوري وترتيبه الرئيس اخلامس واألربعني للوالايت املتحدة يف 

20 يناير 2017، مستغاًل تربم الشعب من سياسات إدارة ابراك أوابما. 
ومالعب  وفنادق  من كازينوهات  ترفيهية،  ومنتجعات  وشركات  مشاريع  عدة  وأدار  أسس  قد  وكان 
الغولف، ومنشآت جتارية وموالت يف أحناء العامل، وقد بدأ نشاطه السياسي عام 1987، وخاض يف عام 
الرائسية عن حزب اإلصالح األمريكي لكنه أنسحب منها، وبعد عودة انضمامه  2000 االنتخاابت 
للحزب اجلمهوري قرر خوض انتخاابت 2012 لكنه تراجع الحقاً، ويف يناير 2015 قرر رمسياً خوض 

االنتخاابت الرائسية يف 2016.
وبعد ظهور نتائج التحقيقات بشأن التدخل الروسي يف االنتخاابت والتأكيد على حدوث تنسيق بني فريق 
محلة ترامب واحلكومة الروسية، رغم تصريح ترامب مراراً بعدم وجود تدخل روسي يف االنتخاابت، وهذا 
ما دفعه إىل تسليم مقادير سوراي لبوتني ومنحه اخليار الوحيد ابحلل الذي يريده لدورها يف انتخابه، كما 
ابرك على انتقال حماداثت جنيف إىل األستانة وسوتشي وجعلهما أسرياتن لإلرادتني الروسية واإليرانية يف 

دعم النظام األسدي اجملرم. 
أو  املتسرعة دون استشارة حزبه  القرارات  االنتقادات الختاذه  الكثري من  أاثر  أمريكا  توليه رائسة  ومنذ 
جملس الشيوخ األمريكي، منها انسحابه من اتفاقية ابريس بشأن محاية املناخ، وإصداره أمًرا تنفيذاًي مثريًا 
للجدل مينع دخول مواطين بعض البلدان إىل الوالايت املتحدة، كما انسحب من االتفاقية النووية اإليرانية. 
سلوكياته املستفزة وحتديه الدائم لآلخرين سبب حرمانه من فرصة إعادة انتخابه، لقد أظهر ترامب يف 
يفرتض  اليت  األساسية  للمعايري  املتعصب، حتديه  الشخصية وحديثه  والسياسة وحىت يف حياته  األعمال 
على الشخصيات العامة والسياسية احرتامها، وواجه غضب اجلنراالت والعسكريني، بعد أن شكل جملس 
الوزراء نصفه من العسكريني إىل جانب عشرات العسكريني يف جملس األمن القومي ومستشاريه، ولكنه بدأ 
إبقالتهم واحًدا تلو اآلخر عرب تغريدة غاضبة من قبله ملخالفتهم رأيه، كما أمر بسحب عدد من اجلنود 

األمريكيني من أفغانستان والعراق وسوراي. 
اجلمهوري،  احلزب  داخل  الصهيوين  ابللويب  متر  ومباشرة وال  إسرائيل كانت شخصية  مع  ترامب  عالقة 
وتعيينه لصهره )جارد كوشنر( كمسؤول عن امللف األمريكي اإلسرائيلي منتزعاً تلك الزعامة من اللويب 

الصهيوين اجلمهوري.
استمر ترامب يف قراراته املثرية للجدل حيث أصدر بيانه االستفزازي ابعرتافه ابلقدس عاصمة إلسرائيل، 
واختاذه قرارًا بنقل السفارة األمريكية إىل القدس، مع دعمه وحتريضه رؤساء وأمراء وملوك وحكام الدول 
بقائهم على كراسي احلكم وأجربهم على إعادة  العربية على دفع األموال إىل أمريكا حلمايتهم وضمان 

تطبيع عالقات بالدهم مع إسرائيل.
لقد اشتغلوا على قتل الثورة السورية على يدي )أوابما وترامب( تنفيذاً لرغبة إسرائيل ولن تنجو على يد 

)ابيدن(.
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الق Görünüşe göre uluslararası toplum, Suriye halkının dostları, Suriye 

muhalefetinin tüm yelpazesi ve özellikle Suriye rejimi ve onun Rus ve İranlı 
müttefikleri, her dürüst Suriyelinin uykusunu bozan ve en önemli konulardan 
biri haline gelen tutuklular konusuna önem ve öncelik vermiyor gibi 
görünüyor. 600.000’den fazla Suriyeli, hesap veya denetim olmaksızın hiçbir 
vicdanı, ahlakı veya insani değerleri olmadan, hâlâ göz altında tutulmakta 
ve zorla hapsedilmektedir ve hiçbir uluslararası insani yardım kuruluşu, 
bu kötü şöhretli bodrum katlarına girip, insan dünyasının şaşkınlığı ve tüm 
uluslararası yasaların ve insan haklarının ihlalinin ortasında, bu kaybolan 
insanların kaderleri hakkında hiçbir bilgi alamıyor ve bu kayıp insanlar ilgili 
soru da soramıyor. Tutukluların ailelerinin, çocuklarının veya yakınlarının 
tutuklu hakkında hiçbir bilgi bilmiyorlar Suriyeli güvenlik makamlarının 
zaman zaman kendilerine verdikleri bazı bilgiler dışında, veya cezaevlerindeki 
ölülerin listelerini duyurduğunda, işkence altında şehit olanlar felç veya kalp 
krizi geçirdiğini diyerek liste halinde açıklıyorlar, herhangi bir doğruluk ve 
inandırıcılık olmamakta ve hatta herhangi bir ceset teslim edilmemektedir.
Esad hapishanelerine giren veya bu suç sisteminin yapısını ve bileşimini bilen, 
insan dünyasının daha önce hiç görmediği baskıcı koşullarda on binlerce 
hatta yüz binlerce ölüm yaşanmış olması, zalimlerin ellerinde olması şaşırtıcı 
olmayabilir. Ama buradaki en önemli şey, Suriye muhalefetinin ve Suriye 
halkının dostlarının bu büyüklükte, müstehcenlik, pislik ve insanlık dışı bir 
konuda, bu şüpheli ve garip sessizliği ve Suriye halkı bunu nedenleri ne olursa 
olsun anlayabilecek mi?
Suriye halkının trajedisinin büyük ve çok yönlü olması ve çeşitli acı yönleri 
taşımasında bir sakıncası yok, ancak Suriyeli tutuklular meselesi Suriye halkını 
en çok rahatsız eden konulardan biri haline geldiğine iki kişi farklı görüşler 
gösteremez, Hâlâ serbest olan ve bugüne kadar her türlü zulüm, öldürme, 
tutuklama ve işkenceyi uygulayan zorbanın hapishanelerinde bir veya daha 
fazla tutuklu bulunmayan hiçbir ev veya aile yoktur.
Suriye rejiminin sahip olduğu Suriye cezaevlerinin (insan mezbahalarının) 
olarak bilinen, 2011 yılında başlayan Suriye devriminin başlangıcından bu 
yana cezaevlerinde en az yüz bin kişinin öldürüldüğünü tahmin ediliyor. Bazı 
kaynaklar, ‘’Esad’’ cezaevlerindeki kurbanların yüzde 83’ünün önceden bir 
kararla tasfiye edilip öldürüldüğünü ve Mayıs 2013 ile Ekim 2015 arasında 
gözaltı merkezlerinde öldüğünü gösteriyor. Güvenilir hukuki raporlara göre, 
“Sadece Sednaya cezaevinde 30.000’den fazla tutuklu öldürüldü, bu konuda 
Suriye rejiminin tutukluluk merkezleri açısından ilk sırada yer aldı ve bu 
şekilde en kötü ve en korkunç cezaevlerinden olan Hava Kuvvetleri İstihbarat 
İdaresi’nin önüne geçti.
Ve hâlâ aileleri bazen kaderlerinden haberi olmayan işkence altına şehit 
olanları var ve bu, geçen Kasım ayında, gözaltı merkezlerinde işkence nedeniyle 
öldürülme vakaları bilindiğinde, biri dört yıldır tutuklu olan Daraa kırsalındaki 
Samad kasabasından, diğeri ise Al-Gariya Al-Şarkıya, iki yıl tutuklandıktan 
sonra yine Daraa kırsalındandır.
Uluslararası Af Örgütü bir raporda, “Hükümet muhalefeti bastırmak 
için işkence ve zorla kaybetmeleri kullandı, ancak 2011’den beri Suriye 
hükümetinin mahkumlara yönelik ihlalleri çok daha şiddetli ve sert hale geldi” 
diyor. İnsan haklarını savunmak için “İnsan Hakları İzleme Analizi Grubu” 
tarafından hazırlanan bir rapor, Mart 2011 ile Aralık 2015 arasında Suriye’deki 
cezaevlerinde 17.723 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Suriyeliler, tutukluların gerçekliğinin ve işkence gören şehit sayısının bazı 
insani yardım kuruluşlarının söylediğinden çok daha fazla olduğuna inanıyor 
ve bunun nedeni, bu kuruluşların katı ve özel belgesel koşullara bel bağlamaları 
ve bu şartların yerine getirilmesindeki güçlük nedeniyle on binlerce Suriyeli 
ailenin bu şartların yerine getirmedi. Hapishanelerin niteliği ve bunu kontrol 
etmeye çalışan Esad güvenlik sisteminin yapısı göz önüne alındığında (Sezar) 
skandalı bir daha tekrarlanmasın istiyor. Çünkü o zamanlarda Beşar Esad 
hapishanelerinde trajedinin ve hapishanelerindeki sistematik cinayetleri ortaya 
çıkarıldı.
Tutuklular meselesi asla sessiz olunmayacak konulardan biri olmaya devam 
ediyor, aksine sorumluluk öncelikle Suriye muhalefetine ait. Ardından Suriye 
halkının tüm dostları ve daha sonra (uluslararası toplum) rafa bırakılmaması 
gereken gerçek ve acil önemli bir meseledir. Suriyeliler olarak, (medeni 
dünyadan) gelen mutlak ve anlaşılmaz bir sessizlik karşısında, mücrim Esad 
rejiminin zaman zaman göstermek istediği işkence altındaki ölenlerin yeni şehit 
listelerini bekliyoruz.

ال يبدو أن اجملتمع الدويل ، وال أصدقاء الشعب السوري، وال أطياف املعارضة السورية برمتها، 
وابلضرورة النظام السوري وحلفائه من الروس واإليرانيني، يولون األمهية واألولوية لقضية ابتت من 
أهم القضااي اليت تؤرق نوم كل سوري شريف، بينما يقبع مئات اآلالف من السوريني املغيبني يف 
سجون ومعتقالت نظام العصابة األسدي، دون وازع من ضمري أو أخالق أو قيم إنسانية، فأكثر 
من 600 ألف سوري مازالوا يف معتقالت وتغييب قسري، بال حسيب أو رقيب، وال قدرة ألية 
منظمة إنسانية دولية على الولوج داخل هذه األقبية سيئة الصيت، ومن مث السؤال عن هؤالء البشر 
املغيبني بال أي معلومات عن مصائرهم، وسط ذهول العامل اإلنساين واخرتاق كل القوانني الدولية 
وحقوق اإلنسان، حيث ال يعرف ذوي املعتقلني عن أبنائهم أو أهليهم املعتقلني أي معلومة، خال 
بعض ما )تتكرم( به عليهم سلطات األمن السورية، بني الفينة واألخرى ابإلعالن عن قوائم املوتى 
يف السجون، بذريعة أن املوت كان بسكتات أو جلطات قلبية، دون أية دقة أو مصداقية يف ذلك، 

وحىت دون تسليمهم أية جثامني، ملن استشهد حتت التعذيب، أو ألي سبب آخر.
قد ال يكون مستغراًب لدى كل من دخل املعتقالت األسدية، وال كل من عرف بنية وتركيبة هذا 
النظام اإلجرامية، أن يكون املوت لديه بعشرات األلوف بل مئاهتا، يف ظل ظروف قهرية وصحية مل 
يشهدها العامل اإلنساين من قبل، إال على أيدي الطغاة واملستبدين، لكن األهم هنا هو هذا الصمت 
احلجم  هبذا  قضية  عن  السوري،  الشعب  وأصدقاء  السورية،  املعارضة  قبل  من  والغريب  املريب 

والفحش والقذارة والال إنسانية، وهل ميكن للشعب السوري أن يتفهم ذلك مهما كانت أسبابه؟
ال ضري أن مأساة الشعب السوري كبرية ومتعددة األوجه، ومتنوعة مناحي األمل، لكن ال خيتلف اثنان 
يف أن قضية املعتقلني السوريني ابتت من أكثر القضااي اليت تقض مضجع الشعب السوري، حيث ال 
خيلو بيت أو أسرة من وجود معتقل هلا أو أكثر مغيًبا يف سجون املستبد الطاغية الذي مازال طليًقا 

وميارس كل أنواع القهر والقتل واالعتقال والتعذيب حىت يومنا هذا.
النظام  اليت ميتلكها  السورية،  املعتقالت  البشرية( وهي صفة  تقديرات تقول أبن )املساخل  وهناك 
السوري، جتاوز فيها عدد القتلى »مئة ألف شخص على األقل، قتلوا داخل السجون منذ بدء الثورة 
السورية« عام 2011. وتشري بعض املصادر إىل أن 83 يف املئة من الضحااي يف السجون األسدية 
قد جرى تصفيتهم وقتلهم عن سابق تصميم، وفارقوا احلياة داخل املعتقالت يف الفرتة الواقعة ما 
بني أاير/مايو 2013 وتشرين أول /أكتوبر من العام 2015. ووفق تقارير قانونية موثوقة » فإن 
ما يزيد عن 30 ألف معتقل قد قتلوا يف سجن صيداناي لوحده، الذي ابت يعرف ابسم »املسلخ 
البشري« ليحتل املرتبة األوىل يف هذا املضمار على صعيد معتقالت النظام السوري، متقدًما على 

سجون إدارة املخابرات اجلوية األكثر سوًء وفظاعة.
وما يزال هناك شهداء حتت التعذيب يتم إعالم ذويهم أحيااًن عن مصريهم، وقد مت رصد ذلك يف 
شهر تشرين الثاين / نوفمرب املاضي، حيث ُعلم حباالت قتل إثر التعذيب داخل املعتقالت، أحدهم 
من بلدة صماد يف ريف درعا كان يف املعتقل أربع سنوات، وآخر من أبناء الغارية الشرقية من ريف 

درعا أيًضا بعد اعتقال دام عامني.
تقول منظمة العفو الدولية يف تقرير هلا: »استخدمت احلكومة التعذيب واإلخفاء القسري كوسيلة 
لقمع املعارضة لعقود.. لكن منذ العام 2011، أصبحت انتهاكات احلكومة السورية ضد السجناء 
أشد وأكثر قسوة بكثري«. وأشار تقرير ملنظمة »هيومن رايتس ديتا أاناليسس غروب« للدفاع عن 
حقوق اإلنسان أن 17723 شخًصا قتلوا داخل السجون يف سورية، بني آذار/مارس 2011 

وكانون أول / ديسمرب 2015.
ويعتقد السوريون أن واقع األمر ابلنسبة للمعتقلني وأعداد شهدائهم حتت التعذيب هو أكرب وأكثر 
مما تقوله بعض املنظمات االنسانية بكثري، ويعود السبب يف ذلك إىل أن هذه املنظمات تعتمد على 
شروط توثيقية متشددة وحمددة، ولصعوبة اإليفاء هبذه الشروط فإن عشرات األلوف من السوريني 
املغيبني قسًرا ، مل يتمكن ذويهم من اإلمساك هبذه الشروط واحملددات ابلنظر إىل طبيعة السجون، 
وطبيعة وبنية النظام األسدي األمين الذي حياول ضبط ذلك، حىت ال تتكرر معه فضيحة  )قيصر( 
مرة أخرى، واليت كشفت يف حينها حجم املأساة والقتل املمنهج يف سجون ومعتقالت بشار األسد .
وتبقى قضية املعتقلني من القضااي اليت ال يصح أبًدا السكوت عنها، بل إن املسؤولية تقع على 
املعارضة السورية أواًل، ومن مث كل أصدقاء الشعب السوري وكل ما يسمى )اجملتمع الدويل( أبن 
توليها األمهية احلقيقية وامللحة اليت ال جيوز أن تبقى مركونة على الرف، بينما ننتظر كسوريني قوائم 
جديدة للشهداء حتت التعذيب، اليت يتفضل اجملرم األسدي إبظهارها بني فرتة زمنية وأخرى، أمام 

صمت مطبق وغري مفهوم من )العامل املتحضر(.

Suriyeli tutuklular konusu ne zamana kadar ihmal edilecek?!

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

            إلى متى ستبقى قضية المعتقلين السوريين طي اإلهمال؟!

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

عصفــت بســورية عــام 1986 أزمــة اقتصاديــة خطــرة، بعــد األزمــة 
العنايــة  غرفــة  ودخولــه  االســد  حافــظ  مــرض  تلــت  الــي  السياســية 
املشــددة يف إحــدى مشــايف دمشــق، والــي كان مــن نتيجتهــا إبعــاد 
رفعــت األســد شــقيق الرئيــس وقائــد مــا يســمى بســرااي الدفــاع املســؤولة 
عــن محايــة النظــام ورئيســه، مــع مــا محلــه مــن عملــة صعبــة أفرغــت 
البنــك املركــزي وأدت إىل هــذه األزمــة اخلطــرة ،إذ ارتفــع ســعر صــرف 
الــدوالر مــن مخــس لــرات ســورية إىل حــوايل 60 لــرة ليســتقر بعدهــا 
علــى ســعر 47 لــرة للــدوالر الواحــد، ومل يكــن مــا محلــه شــقيق الرئيــس 
هــو الســبب الوحيــد هلــذه األزمــة فقــد كانــت حيتــان الفســاد قــد تغولــت 
علــى أمــوال الدولــة ومشــاريعها وثــروات البلــد بفرضهــا إاتوات علــى 
عليــه  يطلــق  مــن  الكبــار  املســؤولن  مــن  عنــدان  فأصبــح  شــيء  كل 
رجــل اخلمســة ابملائــة » حممــد حيــدر انئــب رئيــس الــوزراء للشــؤون 
االقتصاديــة الســابق« ورجــل العشــرة ابملائــة » حممــد خملــوف مديــر 
النفــط وشــريك  العقــاري ورجــل صفقــات  املصــرف  الرجيــة مث مديــر 

شــركات النفــط«
أمــوال  تدفقــت   ،1973 أكتوبــر  أول/  6تشــرين  حــرب  بعــد      
دول النفــط علــى ســورية بغــرض دعــم اجملهــود احلــريب فتلقفتهــا أايدي 
املســؤولن الفاســدين فكانــت املشــاريع الومهيــة وجلــب املعامــل املنســقة 
يف بادهــا والــي ال تســاهم أبي تنميــة، وابلعكــس كانــت تشــكل عبئــا 
علــى االقتصــاد الزراعــي والصناعــي. ومــع اهنيــار ســعر الصــرف توقفــت 
عــن  الدعــم  الدولــة  ورفعــت  الزراعيــة  واملشــاريع  املعامــل  مــن  الكثــر 
املســتلزمات الزراعيــة والصناعيــة ومل توجــد القوانــن الــي تنظــم أتمــن 
هــذه املســتلزمات لتــرك الفوضــى هــي الســائدة يف الســوق، وأصبــح 
التهريــب هــو املصــدر الرئيســي لــكل تلــك املســتلزمات، وكمثــال عــن 
فــول  تســلم كســبة  األعــاف  مؤسســة  الفــرة، كانــت  تلــك  أســعار 
الصــواي املســتوردة مببلــغ 1200 ل .س للطــن الواحــد ملــريب الدواجــن 

ابت الوقــوف عنــد بعــض األســئلة أمــر مهــم جــداً مــن خــال التنبّــه 
إىل احلــال الــذي نعيــش وكيــف نعيــش وكيــف ينبغــي أن نعيــش، وهــذه 
األســئلة مهمــة لندخــل حالــة اإلدراك لنبلــغ الوعــي وهــو اللبنــة املهمــة يف 
تكويــن الفكــر واإلرادة للتغيــر املســتمر بظــل الســر علــى واقــع متحــرك 
ومتغــر ال يتوقــف، فالوقــوف بظــل املتغــرات هــو تراجــع. فــإرادة التغيــر 
التفكــر والطريقــة والعمــل واألدوات  بــا تغيــر وتطويــر يف  اجملتمعــي 
نعــر  فــا  الزجاجــة  بشــكل مســتمر ســيؤدي إىل أن ُنشــر يف عنــق 

للخــروج وال نعــود للــوراء.
نعيــش كســورين حالــة وقــوف يف ظــل متغــرات، رمبــا حالــة الصــراع 
إىل  إضافــة  دوليــة  مبرابــط  تكبلــت  قــد  ننشــده  الــذي  التغيــر  هبــدف 
تكبيــل ذايت يف طريقــة التفكــر وطريقــة التنفيــذ والعمــل الــذي نعيــش 
املبدئــي علــى  مــع اإلصــرار  التنفيــذي  الوهــن  نعيــش حالــة  فأصبحنــا 
البيــي علــى حســاب الصــراع احلقيقــي بيننــا وبــن  اهلــدف، والصــراع 
املتســبب الرئيســي هلــذا الواقــع وهــو النظــام الســوري. فأصبحنــا نعيــش 
حالــة تقليديــة ممــا اعتــدان عليــه خــال ســنن الصــراع املــرّة بــا جتديــد 
ابألدوات واألفــكار والبحــث عــن بدائــل خُترجنــا مــن عنــق الزجاجــة 

وبعــد انســحاب املؤسســة مــن أتمــن املــادة أصبــح ســعر الطــن الواحــد 
حبــدود عشــرين ألــف لــرة، وطبًعــا كانــت الســيارات الســورية  جتلــب 
هــذه املــواد مــن لبنــان حيــث أصبــح قــادة الفــرق واأللويــة هــم جتــار 

الســوق الســوداء والتهريــب يف هــذه املرحلــة.
    فُقــدت غالبيــة املــواد االســتهاكية مــن الســوق الســورية وخاصــة 
الضروريــة وحــى األدويــة وحليــب األطفــال، وأصبــح  الغذائيــة  املــواد 
االعتمــاد الرئيســي علــى التهريــب الــذي تضاعفــت أســعاره بشــكل 
غــر مســبوق بشــكل يعجــز غالبيــة الســكان عــن أتمــن مســتلزماهتم 
قبــل  قيمتهــا  مــن  تراجعــت إىل 10 ابملائــة  الــي  الضروريــة بدخوهلــم 
األزمــة، ممــا أدى إىل آتكل الطبقــة الوســطى الــي تعتمــد علــى الدخــل 
يف  يتوضــح  الســوري  للمجتمــع  اجلديــد  الشــكل  وأخــد  احملــدود، 
طبقتــن: طبقــة فقــرة  وطبقــة غنيــة تعيــش علــى فســادها وامتيازاهتــا، 
جــاءت  الوضــع  لتجــاوز  القوانــن  تســن  احلكومــة  بــدأت  وعندمــا 
قوانينهــا وأنظمتهــا لصــاحل هــذا التمايــز الطبقــي ولتدعــم طبقــة التجــار 
واملســتثمرين فأصبحــت هنــاك أســعار متعــددة للــدوالر منهــا املــوازي، 
ودوالر الــدواء، ودوالر مســتلزمات اإلنتــاج، ودوالر التصــدي، وكلهــا 
البعــث  دولــة  أن  خصوًصــا  الفقــر،  وفقــر  الغــي  غــى  تزيــد  كانــت 
منعــت النضــال املطلــي وحولتــه إىل نضــال سياســي ضــد الصهيونيــة 
واإلمرايليــة، فمنعــت عــن النقــاابت بقوانــن جائــرة املطالبــة أبيــة حقــوق 

ملنتســبيها وفرضــت أزالمهــا يف انتخــاابت شــكلية حمســومة ســلًفاـ
    اســتمرت حالــة التخبــط حــى جــاء عــام 1990 وصــدر قانــون 
االســتثمار الــذي أســس ملرحلــة جديــدة مــن االنفتــاح كانــت بــدون 
قيــود وليتيــح لطبقــة الفاســدين والناهبــن قوننــة ســرقاهتم مبشــاريع حمميــة 
ابلقانــون، وأصبحنــا نشــاهد شــركات الســيارات الســياحية والســيارات 
املخصصــة لنقــل البضائــع واألفــراد يف كل مــكان حيــث مســح للتجــار 
واملســتثمرين إدخاهلــا بــدون مجــارك  وأتجرهــا للشــركات واألفــراد أو 

بــا تنظيــم لــكل طاقــات املقاومــة واســتثمارها االســتثمار األمثــل لتعطــي 
منتــج خمتلــف كليــاً، ليــس يف الصــراع انتظــار الفــرج بــا حســن عمــل، 
وإن كنّــا يف انتظــار اخلــاص الكلــي ال مينعنــا أن نعيــش ونُديــر واقعنــا 
بشــكل جيــد لنكــّون واقــع يعيــش حكمــاً رشــيد وفــق قيمنــا وهدفنــا يف 
التحــرر والكرامــة ونبــي أنفســنا بشــكل مســتمر، ومــن أمهــل بنــاء نفســه 
وإصاحهــا الدائــم أفســدها الزمــن وتقهقــرت للــوراء. فالــذي نعيشــه ال 

أحــد راٍض عنــه لكــن كيــف ينبغــي أن نعيــش ونُديــر واقعنــا؟
الزمــن ال يِهــب اجملــد للواقفــن بــل للمبدعــن ذوي العمــل الــدؤوب، 
فــا يكفــي أن نعمــل عمــًا صحيحــاً جبــد بــل أن نعمــل عمــًا مفيــداً 
عــن  االســتغناء  مــن  يعفيــك  ال  عادلــة  قضيتــك  تكــون  وأن  بــذكاء. 

األذكيــاء. املدافعــن 
وحالــة  واملعارضــة  الثــورة  قــوى  تعيشــها  الــي  والركــود  اجلمــود  حالــة 
الصراعــات البينيــة لتفاصيــل جزئيــة صغــرة لــن تغــر واقعــاً ولــن تكســر 

اجلمــود.  هــذا 
البــد مــن التفكــر جــدايً أبولــوايت وبدائــل بعــد أن ابت النظــام مكبــًا 
بعقــوابت قــد ال تنهيــه بســرعة لكنهــا تضعــه علــى حافــة اهلاويــة، فــا 

اســتثمارها يف مشــاريعهم اخلاصــة، وانتشــرت الصناعــات اخلفيفــة الــي 
اعتمــدت علــى رخــص االســتراد الــي تعطــى للمقربــن والذيــن كانــت 

تصــل  للحرفيــن وأصحــاب املهــن لقــاء منافــع متبادلــة.
    جــاء عــام 2000 وانتقــل احلكــم إىل الوريــث بعــد وفــاة األب وهنــا 
اخــرع احلكــم اجلديــد بطاقمــه االقتصــادي اآليت مــن املؤسســات املاليــة 
واملصرفيــة الدوليــة، اخــرع اقتصــاد الســوق االجتماعــي علــى خطــى  
اقتصــاد الســوق االشــراكي الــذي ابتدعــه زعيــم الصــن دينــغ ســياو 
بنــغ والــذي أســس لنهضــة الصــن ووضعهــا بــن العمالقــة، وكمــا قــال 
الكاتــب األمركــي املختــص بقضــااي الشــرق األوســط تومــاس فريدمــان 
خاطــب  الصيــي  الشــيوعي  احلــزب  أن  املوضــوع:  علــى  تعليقــه  يف 
الصينيــن قائــًا ســأعطيكم الرفاهيــة واتركــوا يل احلكــم والسياســة أمــا 
البعــث فمــاذا ســيعطي شــعبه إذا تــرك لــه احلكــم والسياســة. ال شــيء 
ســوى اجلــوع والقهــر، وهــذا مــا حصــل ومــا نعيشــه هــذه األايم ففــي 
عهــد األب كان الفســاد والنهــب واإلفقــار، أمــا يف عهــد االبــن فنحــن 

نعيــش اجلــوع والقهــر والقتــل والتشــريد.
    يقــال إن الرئيــس الســابق يف حــوار مــع أحــد ضيوفــه الســورين 
قــال للضيــف: إذا اضطــررت لــرك ســورية فســأتركها كمــا اســتلمتها 4 

مايــن جائــع، وهــا هــي وصيتــه تنفــذ اآلن.

النظــام وال حلفائــه أبحســن حــااًل مــن قبــل عــدة ســنوات، واملناضــل 
الــذي يســأم النضــال ويفــر مــن العمــل ويشــتغل ببنُيــات الطريــق لــن يعــر 

الطريــق ولــن يصــل اهلــدف. 
لقــد اتبعــت صامتــاً متعجبــاً مبــا مــّرت ومتــر بــه قــوى الثــورة واملعارضــة 
ورأيــت أبن كل مــا جــرى وجيــري مل ولــن خيدمنــا اســراتيجياً يف التدافــع 
وهــم  هبــم  املربصــون  يكثــر  واقعــاً  يغــر  ولــن  نعيــش  الــذي  والصــراع 

والنتيجــة ال شــيء. ويتهامجــون.  يتاومــون 
ســنبقى يف الــا شــيء مــامل يتغــر الذيــن ينشــدون التغيــر، والناظــر لــكا 
الطرفــن مــن الذيــن ُأســند إليهــم امللــف التفاوضــي وبــن منتقديهــم، 
فــرى أنــه حتقــق فينــا مــا يُــراد لنــا مــن أطــراف كثــرة، علمــاً أن القضيــة 
الســورية حــى اليــوم مل تعــش تفاوضــاً جــدايً، واالختــاف العنيــف هــو 
يف التكتيــك والتفاصيــل، وهــذا هــدف كايف يتحقــق لألطــراف الدوليــة 
الــي تريــد متييــع القضيــة، وكذلــك للنظــام الــذي يتجنــب أي شــكل مــن 
أشــكال التفــاوض ومهــه أن ينقســم خصومــه ويتشــاجرون ويتقاذفــون 
ينبغــي أن  وقــد حصــل.! فهــل نــن متعظــون؟ وهــل ســندرك كيــف 

نعيــش؟

محمد عمر كرداس

د- زكريا مالحفجي

سورية بين عهدين

كيف نعيش؟
بل كيف ينبغي أن نعيش؟

كاتب سوري

كاتب سوري
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ت
مقاال

التشــكيك الشــعي ابســتمرار عــدم متســك هيئــة التفــاوض املعارضــة مبرجعيــة جنيــف 
والقرارات الدولية جمللس األمن الدويل رقم 2254 و 2118، تصاعد بعد انتشــار 
وثيقــة للمعارضــة جتاهلــت أي إشــارة إىل هــذه املرجعيــة، فقــد أعقبــت هنايــة أعمــال 
اجلولــة الرابعــة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الــي اختتمــت يف جنيــف مؤخــراً 
عاصفــة مــن اجلــدل أاثرهتــا الوثيقــة، وأعــادت التســاؤالت جمــدداً حــول أداء هيئــة 
التفــاوض املعارضــة وهــل تنازلــت ابلفعــل عــن بنــد مرحلــة احلكــم االنتقــايل املنصــوص 
عليــه يف قــرارات جملــس األمــن حــول ســورية؛ وملــاذا؟ أم مازالــت متمســكة هبــذه 

القــرارات واملرجعيــة للحــل السياســي؟
يف الوقــت الــذي تعــرف تلــك اهليئــة أبن ســلطة أســد مل تقتــل الســورين وحدهــا، بــل 
دفعــت جلميــع املرتزقــة مــن كل حــدب وصــوب ملشــاركتها جرائمهــا املقــززة، ومنهــم 
شــركة »فاغنــر« الروســية الــي تقــوم أبعماهلــا ونشــاطاهتا علــى أتجــر املرتزقــة، ومؤخــراً 
قــام أحــد مرتزقتهــا ابخــراق جــدار الصمــت املضــروب حوهلــا، وســّرب معلومــات 
تبــّن أن مشــغليهم ليســوا فقــط دمويــن جتــاه الشــعب الســوري، وإمنــا أيضــاً ال يعبــؤون 

مبصــر موظفيهــم » مرتزقتهــم« الذيــن يرســلوهنم لقتــل الســورين.
»ميــدوزا«  جابيدولن‘‘لشــبكة  مــارات   ’’ املرتــزق  عنهــا  صــرح  مجــة  معلومــات 
الشــركة  جبرائــم  املمتلــئ  مذكراتــه  خمطــوط  إرســال  عــن  أعلــن  أن  بعــد  اإلعاميــة، 
للمطبعــة.  الكتــاب أعــاد ســحبه مــن الطباعــة، والــذي قــال أنــه يتضمــن تفاصيــل 
كثــرة مل تكــن معروفــة عــن طبيعــة العاقــة داخــل هــذه اجملموعــات وطبيعــة عاقتهــا 
مــع قــوات جيــش اإلرهــاب الســوري مــن جانــب ومــع جيــش اإلرهــاب الروســي 

النظامــي مــن جانــب آخــر.
تفاصيــل املقابلــة عّدهــا مراقبــون » أبضخــم تســريب ملعلومــات أحيطــت بكتمــان 
لفــرة طويلــة. » ومنهــا معلومــات عــن طريقــة دخوهلــم غــر الرمسيــة لســورية، وســرقة 
تنظيــم  بقتــال  أســد  ســلطة  جيــش  ادعــاءات  وكــذب  القيــادات،  وفســاد  آاثرهــا 
»داعــش«، ومســؤولية اجليــش الروســي عــن مقتــل مئــات مــن مرتزقــة الشــركة وقطــع 
الــروس خــال  وإنــكار  أســد،  ميليشــيا ســلطة  مــن  االنشــقاق  مــن حــاول  رؤوس 
االتصــال ابألمــركان وجــود مقاتلــن روس يف مناطــق قــام األمــركان بقصفهــا الحقــاً 

يف اســرخاص واضــح وجلــّي ألرواح مرتزقتهــم القتلــة.
إهنــا حلقــة مــن حلقــات انكشــاف جرميــة هائلــة، وأكاذيــب شــاركت فيهــا دول 
الســورين  يهــدأ  لــن  جرميــة  وشــركات،  واســتخبارات  وميليشــيا  وإعــام  وأحــزاب 

للجميــع. احملاســبة  عدالــة  وحتقيــق  اجنائهــا  حــى  األحــرار 
فمــا الغايــة واملــآل الــذي تســعى إليــه هيئــة املفاوضــات ابســتمرارها يف جلنــة دســتورية 
الــي وجهــت  نفــس اجلهــة  املشــرفة علــى عملهــم هــي  مشــبوهة؟ هــل ألن اجلهــة 

وأشــرفت علــى أداء وعمــل نظــام الشــبيحة البعثأســدي منــذ بدايــة الســتينات؟
لقــد اجتمعــت كل جيــوش العــامل يف ســورية، جحافــل وأســاطيل َمــأَلت البحــر َحــىَّ 
وبراميــل  مــواتً  الســورين  مُتِطــر  بقاذفــات  الســماء  جــوف  وأشــعلت  َعنهــا،  َضــاَق 
متفجــرة، ابتــت ســورية مــكان القســمة والتقســيم، فالــكل جــاء إىل دمشــق ألخــذ 
حصتــه مــن املنطقــة، احتــدوا علــى اقتســام الدولــة العربيــة، دولــة بــي أميــة؛ جــاؤوا 

ابســم احلــرب علــى »إرهــاٍب« لطاملــا رعــوه، حياربــون شــبحاً مــن صنعهــم ليقتلــون َمــْن 
بقــي مــن أطفالنــا، ويهّشــمون مــا تبقــى مــن ِدَمْشــق الــي أجنبــت طَُلْيِطَلــة، ويدّمــرون 
َســرِيَر الّشــرِق وواحتــه املزهــرة، ويبعثــرون الوطَــن الــذي حــوى تنــوُّع اأَلْجنَــاس َواأَلْداين 
بســماحة احلضــارة العربيــة اإلســامية، ويعيــدون رســم صــورة جلــق، ويغيِّبــون ذكــر 
بــه  ــره والتذكــر  الوليــد بــن عبدامللــك ورمســه، فلــن يســمحوا ألحــد مبناداتــه، وتذكُّ
ليبدلــوا مامــح املســجد احملــزون واترخيــه، ويعيــدوا علــى مســامعنا قــول شــوقي: »فــا 
األذان أذاٌن يف منارته.. إذا تعاىل وال اآلذان آذان«، ويعود األذان يف دمشق غريباً 

كمــا بــدأ أول مــرة!
مــروٌع هــذا احلشــد جليــوش األرض يف ســورية بنتائجــه املوحشــة، دمشــق هــي منــارة 
العربيــة، اجتمعــوا خلطفهــا مــن اترخيهــا وأهلهــا بدعــوة مــن رأس اجلرميــة  احلضــارة 
واإلرهــاب فيهــا، وغّضــوا الطــرف عــن إيــران لتهجــر أهلهــا وســجن وقتــل مــن تبقــى، 
وتركــوا »دواعشــهم« يهّدمــون آاثرهــا؛ كّلهــم يرقّــب اكتمــال تشــويه صورهتــا القدميــة 
وهــدم مســاجدها، حــى ينفّضــوا إليهــا وينقّضــوا علــى أرضهــا، ســعياً هلــدم رمزيتهــا 
تُــوزِّع تركتهــا علــى  عنــد العــرب واملســلمن، ويقّســموها لدويــات إن اســتطاعوا، 
األقليــات؛ هكــذا تشــي التصرحيــات واملؤمتــرات بــل املؤامــرات وخيطــط شــركاء احلــرب 

علــى شــعبنا الســوري.
عــاملٌ مغــرق يف االنــكار والكتمــان وغــض الطــرف عــن ممارســات االســتبداد لبضــع 
عقــود أشــرفوا وســاعدوا علــى إكماهلــا أبحســن إخــراٍج وقهــر، فقــد شــاركوا يف مجــع 
وإتــاف كتــاب أعــده وطبعــه »عقــل قــرابن« بعنــوان )مثــن اجلــوالن( بعــد هروبــه مــن 
ســورية ومــن مث اعتقالــه وجلبــه مــن لبنــان وزجــه يف الســجن بزنزانــة حــى فقــد عقلــه 

ومــات مبنتصــف الثمانينــات.
»عقــل قــرابن« ضابــط املخابــرات الســوري برتبــة نقيــب مــن حمافظــة الســويداء، كان 
مقــرابً مــن اللجنــة العســكرية االنفصاليــة العميلــة إايهــا، وقبــل هزميــة حزيران/يونيــو 
1967 كان قــد حضــر اجتماعــات ســرية بــن وزيــر دفــاع البعــث حافــظ أســد مــع 
ضبــاٍط اســرائيلين مبطــار الضمــر، وقــد كان الشــاهد الوحيــد- مــن بــن ثلــة مقربــة 
مــن حافــظ- علــى اتفاقهــم علــى بيــع اجلــوالن مقابــل تطويــب الســلطة وخيانــة األمــة 
وحصــار مصــر والقضــاء عليهــا وقطــع طريــق هنوضهــا حــن مل تتأثــر جبرميــة االنفصــال؛ 
إنــه اطلــع علــى تفاصيــل عمالــة وخيانــة مــن قــاد أكــر هزميــة أمــام العــدو مث اســتوىل 

علــى الســلطة يف انقــاب عســكري عــام 1970 جــراء ذلــك.
أثقلــه عــبء ووطــأة أتنيــب ضمــره، فلــم يقــَو »عقــل قــرابن« علــى احتمــال الصمــت 
والســكوت علــى مــا دار وجــرى يف كواليــس تلــك اللقــاءات الســرية، ومــا انتهــت إليــه 
مــن نتائــج، ففــرَّ إىل لبنــان وتــوارى عــن األنظــار لفــرة مــن الزمــن أواخــر الســتينات، 
فيــه  ســرد  الــذي  اللبنانيــة كتابــه  النشــر  دور  إحــدى  أصــدرت  قصــرة  مــدة  وبعــد 
تفاصيــل كل مــا دار يف تلــك اللقــاءات الســرية، بــن حافــظ أســد واإلســرائيلين، 
فُجــنَّ جنــون أســد شــخصياً، واثرت اثئــرة كل أعضــاء القيــادة البعثيــة حينهــا والــي 
كان مــن أبــرز أركاهنــا ووزيــر دفاعهــا حافــظ؛ فأســرعوا يطلبــون رأس الرجــل املختفــي، 
خططــوا وجــدُّوا يف طلبــه، دون كلــل يف لبنــان، تفتيشــاً وحتصيــًا حــى متكنــوا مــن 
فيهــا  اســتخباراتية وخطــة حمكمــة شــاركت  بعــد ماحقــات ومؤامــرة  العثــور عليــه 
حــى املخابــرات اإلســرائيلية، بتعــاون مــع عمــاء ســرين هلــم يف لبنــان؛ وقــد أشــار 
هلــا الصحفــي اللبنــاين األشــهر »ســليم اللــوزي« الــذي عاقبــه أســد أبســوأ مــن جــزاء 

»عقــل قــرابن«!
لقــد متَّ مجــع كل نســخ الكتــاب الــذي مل يـَُتــْح لــه أن ينتشــر ويــرى النــور، وإتافهــا، 
وُخطــف »عقــل قــرابن« وأحضــر لفــرع املخابــرات العســكرية، أودع يف زنزانــة خاصــة 
أو  منــه  االقــراب  بعــدم  املــزة  العاملــن يف ســجن  لــكل طواقــم  األوامــر  وصــدرت 
التحــدث إليــه، مبــا يف ذلــك مديــر الســجن نفســه، إذ متَّ فــرز عناصــر خاصــة فقــط 
ملتابعــة شــؤونه بزنزانتــه ليمــارس فيهــا الصمــت وحيــداً مث العــواء والبــكاء والصــراخ مث 

اجلنــون املطبــق حــى املــوت رمحــُه هللا.
هنايــة  ابملعتقــل  التقيتهــم  ممــن  املــزة  ســجن  ونــزالء  معتقلــي  بعــض  لذلــك  أشــار 
الثمانينــات وإابن الثــورة أيضــاً، والذيــن أســّروا لعائاهتــم ببعــض أطــراف احلديــث 
حــول »عقــل قــرابن«، وأكدهــا بعــض األصدقــاء املشــركن ممــن تــزاوروا مــع معتقلــي 
قيــادات البعــث بعــد خروجهــم مثــل »ضــايف اجلمعــاين« و»يوســف زعــن« وآخريــن.

أتينــا علــى ذكــر مأســاة »عقــل قــرابن« لنذكــر الكثريــن مبــن فضــح وكشــف علنــاً 
ومبكــراً جــذر العمالــة واخليانــة ولنشــر أيضــاً للــدور اخلفــي لنفــس األجهــزة والــدول 
يتطلــب  املشــن يف وقــت  الصوريــة وأدائهــا  الدســتورية  اللجنــة  الــي تشــرف علــى 
كل املكاشــفة والتحلــي بــروح الوطنيــة احلقــة والصادقــة وليــس ادعائهــا ابلشقشــقة 

اللفظيــة.

عبد الباسط حمودة

               مأساة )عقل قربان(. والقطبة 
المخفية بأداء اللجنة الدستورية

كاتب سوري

مــن عــادة املغــول حــن حُياصــرون املــدن أْن يقذفوهــا حبجــارة ضخمــة وبقذائــف 
ملتهبــة، لكــن قبــل ذلــك كانــوا يقومــون بتقطيــع أعضــاء أســراهم وهــم أحيــاء، مث 
يقذفــون األعضــاء املقطوعــة ابملنجنيــق علــى أســوار املــدن لرويــع املدافعــن عنهــا.

»بوتــن« ذو أصــول مغوليــة رمبــا، بداللــة اســتخدامه لتكتيــكات مشــاهبة، فهــا 
هــو »يقصــف« العــامل أمجــع مبايــن الاجئــن واملهّجريــن مــن الّســورين، الذيــن 

دّمــرت صواريــخ العــدو الّروســي بيوهتــم وأرزاقهــم.
الّســوريّة  للمــدن  العشــوائي  الّروســي  للقصــف  آخــر  تفســٍر  مــن  هنــاك  ليــس 

العــامل. أنــاء  ومجيــع  وأوراب  تركيّــا  إىل  الّســوري  للّشــعب  القســري  والّتهجــر 
مل تســتقبل روســيا أّي الجــيء ســوري حــى اليــوم، واجملــرم »الفــروف« صــرّح أّن 
من يتعّرض لاضطهاد يف ســورية هم »املســيحّيون واألرمن واألكراد فقط…« 
متجاهــًا أّن األغلبيّــة الّســاحقة مــن الفارّيــن هــم مــن املســلمن الّســنة، طبعــاً هــذا 
ليــس مســتغرابً مــن وزيــر خارجيــة العــدو الّروســي، والــذي ال يَعتــر املســلمن 
الّســنة بشــراً مــن األســاس، بدليــل التعامــل مــع هــؤالء »كقذائــف« حيّــة يتــم 

اســتخدامها البتــزاز األتــراك واالحتــاد األوريب، والعــامل أمجــع.

العريّــة  الّدولــة  قيــام  منــذ  الّســوريّة،  الثّــورة  قبــل  بــدأ  الّســنة  أّن هتجــر  احلقيقــة 
واســتمر عــر ممارســات أنظمــة البلطجــة العســكريّة، حيــث تفّنــن نظــام العصابــة 
والبعــث يف »تطفيــش« ســّنة ســورية منــذ 1963 عــر ســد الّســبل يف وجوههــم 

واضطهادهــم بــكلِّ الطــرق املمكنــة.
وكلنــا يذكــر مقولــة »الرجــل املناســب لكــن يف املــكان غــر املناســب« يف ســورية 
األســد، الكفــاءات الّســنّية كان يتــم توجيههــا إىل مواقــع اتفهــة واثنويــة حبيــث 
ينتهــي األمــر أبصحــاب هــذه الكفــاءات إىل الرحيــل، علمــاً أنّــه حــى أصحــاب 
واملنــح،  املناصــب  أبفضــل  الــدوام  علــى  متتعــوا  األقليــات  مــن  »الاكفــاءات« 
واألغلبيــة الّســاحقة منهــم وجــدت لنفســها موقعــاً بشــكل أو آبخــر يف »ســورية 

األســد«.
عودهتــم  فُــرص  جيعــل  وبشــكل  منظّــم  بشــكل  هتجرهــم  مت  الّســنة  وحدهــم 

عمليــاً. مســتحيلة 
تفريــغ ســورية مــن الّســنة بلــغ مســتوايت فلكيــة مــع حــرب اإلابدة الــي يقودهــا 
حلــف الّشــر الّروســي اإليــراين العلــوي األســدي األمركــي واإلســرائيلي ضدهــم.

ال ننســى أبــداً أّن »القذائــف الّســوريّة« الــي عــرت إىل تركيــا يتــم إعــادة توجيههــا 
إىل »اليــوانن« املتحالفــة أصــًا مــع بوتــن، عــن طريــق البحــر، واحلكومــة اليواننيــة 
مــن جهتهــا تقــوم بتوجيــه العابريــن إىل أورواب وابألخــص أملانيــا الــي يريــد بلطجــي 

الكرملــن “أتديبهــا« هــي األخــرى.
األمركــي مــن جهتــه مســرور برؤيــة املنافــس األورويب، وخاصــة األملــاين، وهــو 
للقــارة  اإلســامي  »ابلغــزو«  شــخصياً  الفاتيــكان«  »اباب  أمســاه  ملــا  يتعــّرض 

األوربيّــة.
مــع  وتعاقــدت  »املافيــات«  ابقــي  مثــل  اجملــال  هــذا  يف  اســتثمرت  »داعــش« 
البشــرية«  لنقــل »العبــوات  ليبيــا حــى ابكســتان  للــدول مــن  عصــاابت عابــرة 

ملعونــة. أاتوات  مقابــل 
العــدو  موقــف  هــو يف  احلقــارة  أقصــى  أّن  ننســى  أاّل  علينــا  مبــاراة كهــذه  يف 
اإلســرائيلي املتحالــف مــع نظــام العصابــة منــذ 1973 واملتناغــم مــع العدّويــن 
األمركــي والروســي، والــذي يُفّضــل أْن تُبــاد األغلبيّــة الّســنّية يف ســورية مــن أجــل 

أن يبقــى رجــل إســرائيل األول يف قصــر املهاجريــن.

م. المثنى سفان

قذاِئف سورّية

كاتب سوري
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عندمــا  الفــرح  مــن  أطــر  املاضــي، كــدت  القــرن  مــن  الســتينات  أواخــر 
حصلــت علــى أول عمــل يف اختصاصــي اهلندســي، كان ذلــك يف أملانيــا 
الغربية حســب تســميتها يف ذلك الزمن ويف مدينة هانوفر، أايمها كانت 
فرص احلصول على عمل ســهلة حيث الســوق األوربية املشــركة مازالت 
مشــروعاً علــى الــورق، كان املصنــع الــذي عملــت فيــه ينتــج الضواغــط 
اخلاصــة بوحــدات التريــد، ويتألــف املصنــع مــن عشــرة خطــوط انتاجيــة 
متوازيــة كل خــط إنتاجــي بطــول 50 مــر تقريبــاً، يقــف أمامــه حــوايل 
30 عامــل وفــي ومهنــدس علــى أبعــاد متســاوية مــن بعضهــم البعــض، 
يتخصــص كل واحــد منهــم أبداء عمــل معــن، بينمــا أجــزاء الضاغــط 

تتكامــل وهــي متــر أمامهــم علــى الســر اجللــدي بســرعة مدروســة.
كان عملــي يف هنايــة أحــد خطــوط اإلنتــاج مــع أحــد الفنيــن وهــي أهــم 
وأخطــر حلقــة يف سلســلة اإلنتــاج للتأكــد مــن أن املنتــج يف حالتــه النهائيــة 
خــاٍل مــن العيــوب وذلــك بفحصــه بتجهيــزات كهرابئيــة خاصــة وإذا ثبــت 
فشــل أحــد الضواغــط يوضــع جانبــاً مــع تقريــر يبــن العيــب فيــه أمــا بقيــة 
الضواغــط فتنتقــل إىل صناديــق وحتــزم مــع نشــراهتا الفنيــة وشــهادة الضمــان 

وتنقــل ابلروافــع إىل املســتودعات مث اىل التصديــر.
كنــت يف تلــك األايم يف أواســط العشــرينات مــن العمــر مندفعــاً متعطشــاً 
الكتســاب املعرفة فخوراً أبين ســأعود إىل وطي ســورية مع شــباب آخرين 

مــن اختصاصــات خمتلفــة لنبــي الوطــن، فســورية غنيــة بكفاءاهتــا املتحمســة 
جلعــل ســورية قلعــة التصنيــع يف املنطقــة وكانــت فعــًا مؤهلــة لذلــك.

مث دارت األايم، حــى جــاء دور أبــو االنقــاابت وأمــه يف عــام 1970 
االغتصــاب  نظــام  علــى  احملافظــة  أجــل  مــن  الوطــن  طاقــات  فُســخرت 
وليــس االنقــاب بقيــادة املتآمــر علــى الوطــن حافــظ األســد، فتحولــت 
خطــط التكنولوجيــا الصناعيــة الواعــدة يف وطــي إىل تكنولوجيــا ارهابيــة 
وانتشــرت هــذه املصانــع يف أربعــة عشــر حمافظــة فتقدمنــا علــى الغــرب، 
فأقــام النظــام مصنعــاً تكنولوجيــاً إرهابيــاً ليــس يف كل مدينــة فحســب بــل 

ويف كل بلــدة وقريــة أيضــاً.
قيــادة  وتــوىل  الرصيــف  علــى  جلســوا  للبنــاء  املتحمــس  الوطــن  شــباب 
التصنيــع علمــاء ختصصــوا يف كــوراي الشــمالية يف تكنولوجيــا املخابــرات 
مفاصــل  املصانــع يف كل  هــذه  نشــر  فتــم  الســامة،  والغــازات  والراميــل 
الوطــن ومت تدريــب شــبيحة خضعــوا لــدورات فنيــة عاليــة يف كل مــا خيــص 
التقديــر وانلــوا شــهادة عامــل  الســفلي، مث وزعــت عليهــم أومســة  العــامل 
فــي بدرجــة شــبيح وهــي أرقــى درجــة فنيــة تؤهلهــا عصابــة النظــام، ومت 
االحتفــال يف عهــد الوريــث اجملــرم بتخريــج عشــرات األلــوف مــن هــؤالء 
فنافســوا  احملافظــات  يف  االرهابيــة  املصانــع  علــى  توزيعهــم  ومت  الفنيــن، 
الغــرب خبطــوط اإلنتــاج علــى الطريقــة احلديثــة، واصطــف أمــام كل خــط 

برميــل  اإلنتاجــي  اخلــط  فيبــدأ   ، فنيــا  اقصــد  شــبيحاً،  ثاثــن  إنتاجــي 
أنيــق فــارغ فيضــع الفــي األول الرميــل الفــارغ علــى الســر اجللــدي مث 
يتحــرك الرميــل فــوق الســر، فيضــع الثــاين فيــه املــواد الشــديدة االنفجــار 
ويضــع الثالــث فيــه املســامر وقطــع الزجــاج ويضــع الرابــع فيــه الفتيــل ويقــوم 
اخلامــس بــوزن الرميــل ليكــون 800 كــغ ابلتمــام والكمــال فــإن كان وزنــه 
انقــص ب 100 غــرام أعيــد إىل الفــي الثــاين لتــدارك النقــص، ويقــوم 
الســادس بدهــان الرميــل مــن اخلــارج ورســم صــور ميكــي مــاوس عليــه 
الفــي  أمــا  لتشــجيع األطفــال علــى االقــراب منــه وهــو يتطايــر ابجلــو، 
األخــر فيضــع يف الرميــل كتــاب أنيــق يتضمــن حــكاايت بصــور ملونــة 
لألطفــال مــع إهــداء لــكل أم يقــول: - - هديــة جمانيــة ألطفالنــا حبايبنــا 
..رجــاًء أيتهــا األم أن تقــرأي ألطفالــك مــا تيســر مــن احلــكاايت عنــد 

النــوم حــى نضمــن هلــم نومــاً هانئــاً.
يغلــق الرميــل أبانقــة ويكتــب عليــه مــواد غذائيــة هديــة القائــد للشــعب 

الســوري مث يرســل إىل مطــارات اهلليكوبــر لتصديــره للشــعب.
هــذه هــي الصناعــة األســدية الرائجــة لــدى هــذه العصابــة، وهــي صنــف 
العمــال  حــزب  زابئنهــا  ومــن  وكــورايً،  وروســياً  إيرانيــاً  ومضمونــة  أول 
الكردســتاين وحســن نصــر هللا والوزيــر اللبنــاين ميشــيل مساحــة إليداعهــا يف 

البطريركيــة املارونيــة ودار اإلفتــاء أبمــر مــن القائــد إليقــاع الفــن.
الصناعــة األســدية تفوقــت جبــدارة علــى كل الصناعــات العامليــة جمتمعــة 
عــدم  مــن  نشــتكي  فلمــاذا   ،2450 اإليــزو  شــهادة  علــى  وحصلــت 

الســورية؟ للصناعــات  النظــام  تشــجيع 
بقــي لــدي ســؤال جــدي يُطــرح دائمــاً للنقــاش يقــول الســؤال: إذا تغــر 

النظــام هــل يوجــد لــدى الشــعب كــوادر لقيــادة ســورية؟
كافــة  مــن  األلــوف  مئــات  وخارجهــا  ســورية  داخــل  يف  أجيــب: 
االختصاصــات املتميــزة جاهــزة لقيــادة الوطــن، يقابلهــا مثانــن ألــف شــبيح 
متمركزيــن أمــام البيــوت الــي هجرهــا أصحاهبــا خوفــاً مــن براميــل األســد 

لســرقة مــا فيهــا.

م. هشام نجار

 في سورية
َ

ُصِنع

كاتب سوري

يومــاً إثــر يــوم متــر ســورية أبزمــات خانقــة مل تشــهدها مــن قبــل ال يف اترخيهــا 
احلديــث وال القــدمي فاهنيــار اللــرة الســورية مقابــل العمــات األجنبيــة والتضخــم 
الكبــر أدى إىل افتعــال أزمــات جديــدة للنظــام الســوري ومــن أســوأ مــا مــر علــى 
ســورية خــال الســنوات العشــر الفائتــة هــو تدهــور كبــر لألوضــاع املعيشــية 
للمواطنــن مــع تزايــد معــدالت الفقــر واهنيــار اتم لقيمــة اللــرة الســورية. أزمــات 
عديــدة يعيشــها املواطــن الســوري يف كل يــوم أمههــا أزمــة اخلبــز، حيــث شــهدان 
خبــز،  ربطــة  علــى  للحصــول  الشــوارع  مــألت  طوابــر  يف  املواطنــن  مئــات 
وحتــدث النظــام الســوري يف بدايــة أزمتــه مــن قبــل مديريــة التجــارة عــن قيــام 
بعــض املوظفــن ببيــع الربطــة يف الســوق الســوداء بســعر غــر ســعر احملــدد وأبهنــم 

يشــرون كميــات كبــرة لبيعهــا فيمــا بعــد وهــم مــن خيتلقــون أزمــة اخلبــز.!
اعــرف بعدهــا النظــام بوجــود هــذه األزمــة حقيقــة وعلــل أســباهبا لنقــص مــادة 
الطحــن واحملروقــات أيضــاً، إىل درجــة بتنــا نشــهد مــن ميــوت علــى الطوابــر 
العربيــة  القضــااي  مــع  للتعاطــف  ســباقاً  الــذي كان  الشــعب  فهــذا  الكارثيــة 
واإلنســانية ابت يعيــش أصعــب كارثــة إنســانية، وهــذا الشــعب الــذي حيــب 
مــن  حمــروم  الشــرذمة ابت  هــذه  بســبب  لكــن  يعيشــها  أن  ويســتحق  احليــاة 

احليــاة. أساســيات 
وابت اليــوم حــى حلفــاء الــروس يلعبــون بــه ويبحثــون عــن العقــود األفضــل مثنــاً، 
فقبــل فــرة بســيطة ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي خبــر يقضــي إبلغــاء 
شــركات روســية 6 عقــود لتوريــد مــادة القمــح إىل ســورية مــا يعــادل 450 ألــف 
طــن مــن القمــح، وهــذا يعــي وجــود أزمــة قادمــة ســتكون أكــر مــن احلاليــة، 
وصرحــت الشــركات الروســية أبن إلغــاء هــذه العقــود يعــود إىل ارتفــاع القمــح 
عامليــاً ال ألســباب أخــرى. وذكــرت مصــادر أبن النظــام الســوري بعــد فشــله يف 

ــا مــع  جلــب القمــح مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســورية الدميقراطيــة ينســق حالًي
شــركات ورجــال أعمــال ســورين الســتراد القمــح مــن روســيا علــى حســاهبم 

بعيــداً عــن النظــام الســوري لتفــادي األزمــة القادمــة. 
قبــل مؤيــدي بشــار األســد  مــن  هــذه احلادثــة أاثرت موجــة غضــب عارمــة 
واصفــن روســيا أبهنــا قــد ختلــت عــن الشــعب الســوري وتركتــه ملواجهــة مصــره 
وحيــداً. أمــا عــن أزمــة احملروقــات الــي تواجــه النظــام الســوري، فقــد أصــدر 
النظــام هلــذا العــام قــرارًا يقضــي بتوزيــع 100 ليــر لــكل منــزل ســوري بــداًل مــن 
400 ليــر مثــل العــام املاضــي للتدفئــة الشــتوية، وحســب رواايت مــن داخــل 
ســورية فــإن النظــام مل يــوزع حــى 100 ليــر إىل اآلن ويرجــح أبنــه ال ميتلكهــا.
حســب دراســة أصدرهتا جملة ايكونوميســت الريطانية يف تقرير هلا أبن الوضع 
اإلنســاين يف مناطــق ســيطرة النظــام أســوأ ممــا كان عليــه يف ذروة احلــرب الدائــرة 
يف ســورية، وأن احلــرب أدت إىل إضعــاف االقتصــاد، إذ ابتــت تنتــج ســورية 
يوميــاً 60 ألــف برميــل فقــط وهــو ســدس مــا كانــت تنتجــه قبــل احلــرب، وأبنــه 
حــى هــذا الرقــم ال يســتطيع النظــام الســوري احلصــول عليــه بســبب خــروج 
معظــم املناطــق عــن ســيطرته واســتياء قــوات ســورية الدميقراطيــة علــى معظــم 
النفــط الســوري وحســب مصــادر أبن النظــام الســوري كان قــد اســتهلك النفــط 
املتوفــر لديــه يف احلــرب الــذي خيوضهــا ضــد شــعبه، ومــع فــرض العقــوابت 
االقتصاديــة خاصــة بعــد توقيــع قانــون قيصــر أصبــح ال ميلــك أاًي مــن املــوارد 
النفطيــة، هــذا مــا جعــل األزمــة تتفاقــم يف البــاد دون إجيــاد حــل، وحســب 
شــهود عيــان مــن الداخــل الســوري أبن هــذا العــام هــو العــام األســوأ يف اتريــخ 
األزمــة الســورية، خاصــة يف أايم الشــتاء القادمــة فكيــف جيــب علــى املواطــن أن 
يوفــر احتياجاتــه يف ظــل عــدم وجــود احملروقــات وعــدم توفــر الكهــرابء والغــاز.

وكانــت قــد أعلنــت جلنــة األمــم املتحــدة األســكوا يف أيلول/ســبتمر املاضــي 
عــن حجــم اخلســائر االقتصاديــة الــي تكبدهتــا ســورية واملقــدرة أبكثــر مــن 442 
مليــار دوالر أمركــي وذلــك مــن خــال الفــرة املمتــدة بــن العــام 2011 حــى 

2019 واصفــة تلــك اخلســائر ابلفادحــة.
كل هــذه األزمــات وعجــز النظــام الســوري عــن أتمــن احتياجــات مواطنيــه يف 
الداخــل مل جيعــل روســيا تفكــر بتجــاوز مســألة إعــادة تعــومي النظــام الســوري، 
فطرحت فكرة مؤمتر إعادة الاجئن حيث دعا كًا من بوتن وبشــار األســد 

الاجئــن إىل العــودة اىل الوطــن.!
مت انعقــاد املؤمتــر يف دمشــق حبضــور األمــم املتحــدة بصفــة مراقــب ووفــد عــن 
روســيا وممثلــن لبعــض الــدول احلليفــة للنظــام الســوري ومنهــا إيــران والصــن 
وفنزويــا والعــراق ولبنــان بينمــا قاطــع كًا مــن االحتــاد األوريب وأمــركا وتركيــا 

والــدول العربيــة، واصفــن املؤمتــر ابملهزلــة. 
أصبــح مــن الواضــح فشــل النظــام الســوري الذريــع ومــن يســانده يف إجيــاد حــل 
للمواطــن الســوري يف توفــر متطلباتــه األساســية، أزمــات خانقــة تتلوهــا أزمــات 
متــر علــى الســورين بــدءاً أبزمــة اخلبــز مــروراً ابلوقــود واهنيــار العملــة والتضخــم 
الكبــر فهــل ســتكون هــذه األزمــات قاصمــة ظهــر النظــام وحلفائــه بعــد وصــول 
املــواد الغذائيــة األساســية إىل أســعار فلكيــة مل تصــل هلــا ســورية مــن قبــل فضــًا 

عــن الفقــدان. 
وحــى اليــوم يصــارع النظــام للبقــاء، لكــن اهنيــاره ابت حتميــاً وهــو يتوقــف أيضــاً 
علــى طريقــة أدائنــا يف الصــراع، فمــا كان ليصمــد هــذا النظــام هــذه الســنن إال 
بطريقــة أدائنــا يف مواجهتــه إضافــة إىل الدعــم الــذي تلقــاه وأصبــح اليــوم طريــق 

دعمــه أصعــب لكــن أداءان كمــا هــو؟!

 آالء العابد

أزمات ال تنتهي

كاتبة سورية
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ت
مقاال

البيت  إدارة  نصيب  من  أمركا  يف  اخلارجية  الشؤون  أن  املعروف  من 
األبيض، إالَّ أنّه من غر املتوّقع أن تذهب األمور بعيًدا يف التعامل مع 
الرئيس  إدارة  عهد  يف  السورّي،  امللف  ضمنها  ومن  اخلارجية،  امللفات 
املنتخب )ابيدن(. ذلك أّن دوائر صنع القرار يف أمركا ليست حمصورة يف 
جهة واحدة، فهناك وزارة اخلارجية، وهناك املخابرات، وهناك الكونغرس، 

وهناك البنتاغون، مثلما هناك البيت األبيض.
ومن غر املقبول لدى هذه الدوائر أن يذهب الرئيس أو أية جهة بعيًدا 
فيها  أن يكون  ينبغي  الي  امللفات  أّي ملف من  التعاطي مع  عنها يف 

حضور أمركي.
متاًما كما حصل مع الرئيس ترامب حينما أراد سحب القوات األمركية 
ابملرصاد،  والبنتاغون  اخلارجية  له  فوقفت  السورية،  اجلزيرة  منطقة  من 
وألزمتاه ابلبقاء هناك، وكان أقصى ما حققه هو تقليص عديدها إىل ما 

يقرب من )550( جندي.
قرارات  أية  على  املنتخب،  الرئيس  يقدم  أن  املتوقع  غر  من  فإنّه  هبذا 
خاف املتوّقع يف هذا امللف، والسّيما أنّه قد صرح مرارًا بضرورة إبعاد 
اجلنود األمركان عن االبتزاز اإليرايّن يف العراق، وجعلهم يف ساحة أخرى 
اآلن يف مشال شرق سورية، حيث  وأقّل خماطرة، حيث هي  أمًنا  أكثر 
داعش وقد انتهى ملّفها هناك، وحيث ما يسمى اإلدارة الذاتية الكردية 

حليفتهم احمللية. 
امللف  من  )ابيدن(  مواقف  يف  للنظر  الفًتا  الذي كان  الشيء  ولعّل 
السورّي، تلك التصرحيات الي أطلقها قبل أسبوع من اآلن، حينما أّكد 

على متانة العاقة مع تركيا، وشّدد على الوقوف إىل جانبها يف سورية، 
جنودها،  من  اآلالف  يتموضع  حيث  إدلب،  يف  التحديد  وجه  وعلى 

واملئات من آلياهتا.
الدميقراطين عادة ما تذّكر اآلخرين أبهّنا ال تصطف  إدارة  أّن  ومعروف 
من  تصرحيات  عدة  صدرت  وقد  الديكتاتورية،  احلكومات  جانب  إىل 
الرئيس  سلكها  الي  الطريق  ذات  يسلكوا  لن  أبهّنم  )ابيدن(  مستشارّي 

ترامب.
مثلما هو معروف عن )ابيدن( أنّه ال حيبذ التماهي مع روسيا يف معاجلة 
امللفات الي ألمركا صلة هبا، ويف املقدمة منها امللف السورّي، وهو أميل 

يف الذهاب نو الصن من روسيا فيما هو مصاحل خارجية ألمركا.
وغر بعيد أن يعمل الرئيس املنتخب، على تعديل النظرة جتاه الدميقراطين 
الغوطة، يف عهد  الكيماوّي يف  السورّي، يف أعقاب استعمال  امللف  يف 

أوابما، حينما كان انئًبا له، ومل يستمع أوابما أو الوزير كري لرأيه يف اختاذ 
مواقف أبعد من التخّلص من الرانمج الكيماوّي السورّي.

قد يبدو الرهان لدى طريف األزمة السورية، على السياسات الي ميكن أن 
يتبعها الرئيس املنتخب مبكرًا، غر أنّه من غر املتوقع أن خيرج عن مجلة 
القرارات املصادق عليها يف دوائر صنع القرار األمركية، ويف املقدمة منها 

جملس النواب، الذي ماتزال فيه األغلبية حلزبه.
القرار  مبوجب  السياسّي  واالنتقال  قيصر،  قانون  منها  املقدمة  ويف 
)2254(، الذي يتماشى مع رؤية الدميقراطين يف التغير والبقاء يف سدة 
احلكم، عن طريق اجمليء عر صناديق االقراع، كما عّر )ابيدن( عن رغبته 
يف أن يتّم البعد عن العسف والقهر حبق اخلصوم السياسين، على غرار ما 
كان من أوابما الذي اشرط أن يفرج عن املعارض أمين نور، قبل زايرته 

إىل مصر يف أايم مبارك. 

أكاديمي وباحث سوري

الملف السورّي بعد انتخاب بايدن رئيًسا

د. محمد عادل شوك

،  وخاصة  عامة  بصفة  املنظمة  اجلرمية  العامل من ظاهرة  معظم دول  تعاين   
الي تتمحور أغلبها على جتارة املخدرات وجتارة الساح حى تصل إىل خلق 
من  األهم  األمر  ويبقى  الدول،  مؤسسات  وهناك ضمن  هنا  فساد  وتفشي 
اجلرائم  تلك  من  جينوهنا  الي  العملة  تبييض  أو  غسيل  عملية  الظواهر  تلك 
بينهم  من  خطورة  األكثر  األموال  غسل  جرمية  تعتر  حيث  أنواعها،  بشى 
ابمتياز، لكوهنا تتوغل داخل الكيان اإلداري للدول وال تنجو منها دولة انمية 
أو متطورة حيث تعتر اخلطوة األخرة )غسل األموال(  من كل عملياهتم غر 
املشروعة، كوهنا تتمركز أبسلوب تعيد به هذه األموال إىل العربة االقتصادية 
عنها  تبعد  قد  رائحة كريهة  أو  شائبة كانت  أي  من  خالية  شرعية  بصفة 
املستثمر، وخاصة تلك الي تنتج عن جتارة املخدرات والفساد بشى أشكاله 
أفضل وسيلة  فإن  منها، وبا شك  الي أييت  الدول  اختلفت راايت  ومهما 
للتبييض لتلك األموال هي املصارف وما يدور بفلكها من مؤسسات مالية 
حيث تبن أن املصارف خبدماهتا املتنوعة قادرة على الغسيل بشكل يصعب 
تتبع أثره مما دفع الدول إىل السعي إلجياد أفضل السبل للوقوف أمام تلك 
العمليات. والسؤال هل ميكن أن نول مؤسسات مالية إىل رجال ومؤسسات 
مكافحة اجلرمية وغسيل األموال  ومن لديه اطاع على طبيعة عمل املصارف 
سيفهم أن ذلك سيكون من املستحيات وليومنا هذا ما زالت هناك مصارف 
الي  األعمال  تلك  مثال على  األعمال، وأكر  الرئيسة هبذه  املنصات  تعتر 
متر من بن أايدي مدراء املصارف حبد ذاهتم دون أن يعرفوا ما إذا كان هناك 
عملية غسيل بن أعماهلم، وأول فكرة أتيت يف ذهي هي عملية اعتماد مصريف 
يقوم به زبون عادي لشراء بضائع أاًي كانت من مصدر بدولة ما، وابالتفاق 
فاتورة   ( البضائع  لتلك  والقانون  العرف  وفق  املطلوبة  الواثئق  استصدار  يتم 
شهادة منشأ قائمة مفردات فاتورة وبوليصة شحن وأتمن( وكوننا نتحدث عن 
فساد كل هذه الواثئق ميكن استصدارها بسهولة ويبقى فقط العبور اجلمركي 
ببلد املنشأ وبلد الوصول وبكل سهولة يقوم  املصدر بتسليم البضاعة للباخرة 
أو شركة الشحن على الباخرة ويستلم تلك الوثيقة ويرسلها مع ابقي الواثئق 
للمصرف ليتم التأكد من صحتها علًما أن املصرف ال دور له وليس عمله 
التحقق من صحة وطبيعة البضائع ال عدداً وال مواصفًة وال طبيعتها لتصل 
عليها  املتفق  القيمة  حتويل  مبوجبها  ليتم  املشري  مصرف  إىل  الواثئق  تلك 
مباشرة وبذلك تدخل العملة نظيفة للبائع حتت مسمى صفقة جتارية ولكن 
لو  للباد نظيفة حى  إعادهتا  له ويريد  ابحلقيقة هذه األموال ابألساس هي 
كلفته حصة الأبس هبا بعد بيع البضاعة وتسديد كل األكاف الناجتة كون 
النشاطات  للتداول يف  قابلة  العملة ستدخل بدورة استثمارية جديدة   تلك 
فما  النشاط  هبذا  استفهام حتيط  عديدة وعامات  أسئلة  القانونية.   العامة 
ابلكم إذا كانت الدولة شريكة بذلك أو بصيغة أخرى متمكنن ابلدولة وما 
أقصده رجال الظل ومتاسيح السوق بشى امليادين، حينها ال مكتب مكافحة 
وال مجارك وال هيئة رقابة مصرفية قادرة على احلد من هذه األنشطة، مما سهل 
هلم التهرب الضريي والرسوم اجلمركية والتحكم ابألسواق كم حيلو هلم وبذلك 

غطوا كل األكاف اجلانبية لتسهيل عملهم.
جرمية  من  الظواهر  تلك  ملكافحة  ونشاطاته  الدويل  للمجتمع  عدان  إذا  أما 
أو غسيل أموال فكانت أول خطوة هي ضرب الوكر األساسي وهو السرية 
الدويل  اجملتمع  واستطاع  الثعالب  هؤالء  خلفها كبار  حيتمي  الي  املصرفية 
استصدار قانون معاقبة الدول الي ال تفصح عن أصحاب احلساابت دون 
الدخول حبجم أو كمية األموال فبذلك ميكنهم تتبع آاثر األموال ومصدرها) 
الشخصية احلقيقية أو االعتبارية( وكانت سويسرا أول الدول املستهدفة وبعض 
الدول األخرى الي كانت تسمى اجلنة الضريبية وابحلقيقة تلك األموال أغلبها 
فاسدة، إما انجتة عن صفقات ساح أو خمدرات وحى الرقيق األبيض وثروات 
باد هربت عر رجاالت احلكم هبا حبد ذاهتم، وابحلقيقة تلك األموال الفاسدة 
أغلبها رشاوي هلؤالء احلكام وإذا نظران بعن جمردة جند أن تلك األموال املودعة 
ابملصارف ابخلارج تعود للباد حتت صيغة جديدة ) القروض( وبذلك تكون 
املصارف أقرضت الدول أبمواهلا، أو تعود حتت راية املنظمات الدولية ) إغاثة 
متويل حتسن مستوى معيشة مشاريع ري وبنية حتتية( وبفوائد مرهقة إضافة 
للشروط، ويعاود الكرة املصرف ابلرشاوي  ليدخل من جديد وبصيغة جديدة، 
وبا شك هناك وسائل أخرى لغسيل األموال وهتريبها من أعن إن كان الدولة 
أو غرها وأمهها كان األملاس الذي يشرونه لسهولة نقله وختبئته والدفع مبوجبه 

ليعود من جديد حتت صفقات نظيفة .
أما مكانة  بادان، فحدث وال حرج ، وبشكل خاص غياب البنية القانونية 
التبييض  هبلواانت  ابقي  أما  املخدرات،  خا  وعقاب،  الصحيحة كرقابة 
األجهزة  تلك  أن  وسببه  بذلك كبادان  ماهرين  يوجد  فا  األموال  وغسيل 
ابلبنية  عديدة  ثغرات  على  تعتمد  ما  وغالباً  ذاهتا  الفاسدة حبد  هي  الرقابية 
القانونية إن كان مصرفية أو جتارية لذلك نشط ببادان الدوالر املزور والدوالر 
اجملمد والصفقات املشبوهة بكل أنواع الفساد، ومنذ أن دخلت املنطقة الربيع 
العريب نشأت نشاطات جانبية حتت ظل مجعيات ومنظمات دولية من خاهلا 
رجال  الباد،  ثروات  حى  بكاملها  مناطق  وبيع  شراء  رشوة،  تبييض،  يتم 
أعمال أو يسموهنم رجال أعمال، وابحلقيقة هم األكر، هو الصفقات القذرة 
وعملية تبييضها عر شبكاهتم املمتدة من دول اخلليج حى البنوك الدولية عبوراً 

ابملنظومة الرمسية للدول.

وإذا تتبعنا مسار األموال القذرة يف رحلتها الطويلة على سبيل املثال من ابريس 
ببلجيكا واملغرب، والي تنتهي أحياانً بضخها يف مؤسسات،  إىل ديب مروراً 
ويتم وضع هذه األموال يف مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخاهلا إىل النظام 

املصريف الدويل على شكل استثمارات أو حتويات عادية.
)كالويت  شركة  إىل  هترب  الي  الذهب  أن كميات  تبن  التقارير  إحدى  يف 
للمجوهرات(، ومقرها ديب، على يد وسطاء من بروكسل، حيث تقوم الشركة 
ابقتناء كميات الذهب وحتويل األموال عن طريق شركة )الفردان( للصرافة يف 
اإلمارات، والي تتوىل من جهتها حتويلها بعد ذلك إىل عدة دول حول العامل 

على شكل استثمارات يف شركات أو حتويات عادية.
ولفت التقرير املثر إىل أن السلطات اإلماراتية الي ليس لديها أي قانون يعى 
مبكافحة هتريب األموال وغسلها وتغض البصر عن أنشطة الشركات املشبوهة 
هتريب  من  اآلتية  القذرة  األموال  غسل  مبجال  ديب  يف  تنشط  الي  العديدة 

املخدرات، وتتعامل مع أابطرة جتارة املوت يف العامل.
بكل  جتاري  مصريف  اقتصادي  حصار  عليها  مفروض  بدول  ابلكم  فما    
اإليراين  احلصار  فمثًا  نشطة وأبمت صحتها،  العمليات  ذلك  تشعباته ورغم 
اليوم من جرائه نشطت شركات بدول اجلوار وابخلارج عملها حتقيق صفقات 
ايران  حى  والعراق  األردن  عر  إن كان  احلصار  هذا  خمرقة  ايران  لصاحل 
ابمتياز،  القانوين  ابلشكل  وبا شك  احلصار  هذا  من  املستفيدة  والشركات 
واليوم األمر ال يغيب مطلقاً عن األذهان وهو الوضع السوري واحلصار القائم 
وكلنا يعلم دور لبنان كجهاز تنفس لسورية وأيًضا العراق وايران وروسيا، كل 
تلك الدول تساهم وبشكل قوي يف اخراق هذا احلصار ولكن ما هو الثمن؟ 
ابلواقع هنا تكمن مشكلة املواطن السوري، هناك شخصيات تسمي نفسها 
وطنية ومعارضة وهي أكر عنصر فعال ابخراق هذا احلصار وابلتعاون املتن 
السوق إن كان بعمليات غسيل تلك األموال  الدولة ومتاسيح  مع رجاالت 
السلع  لتلك  اخلارجي  بشرائهم  واحلصار  املقاطعة  ضمن  هو  ما  إدخال  أو 
موضوعنا  إذاً  الغسيل،  عمليات  تتم  مبوجبها  والي  الدول  لتلك  وتصديرها 
ال يقف فقط على القوانن بقدر ما هو مرتكز على الضمر واملبادئ هلؤالء 
االشخاص وبغض النظر عن مكاانهتم ابلدولة أو خارجها ولن تنتهي هذه 

الظاهرة طاملا القيم مغيبة لديهم.

سمير خراط

الفساد وغسيل األموال

كاتب سوري



تعزية

“Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koal-
isyonu’nun” üyesi ve Suriye’nin Katar Büyükelçisi Nizar 
Hassan Al-Hiraki, 6 Aralık Pazar akşamı İstanbul’da 
Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
El Haraki, Suriye’nin güneybatısındaki Deraa kentin-
den, ve Suriye muhalefeti tarafından Suriye Arap Cum-
huriyeti’ni temsil eden “Suriye Muhalif ve Devrimci 
Güçler Ulusal Koalisyonu’nua” atanan ilk büyükelçi. 
Katar, 27 Mart 2013 tarihinde El Hiraki’yi Doha’daki re-
smi büyükelçisi olarak atamayı kabul etti ve Katar’daki 
Suriye büyükelçiliğinin karargahını “Suriye Muhalif ve 
Devrimci Güçler Ulusal koalisyona” teslim etti.

واملعارضــة  الثــورة  لقــوى  الســوري  الوطــين  “االئتــالف  عضــو  تــويف 
الســورية” وســفري ســوراي يف دولــة قطــر، نــزار حســن احلراكــي، مســاء 
إبصابتــه  متأثــًرا  اســطنبول،  يف  األول،  مــن كانــون   6 األحــد  يــوم 
 بفــريوس “كــوروان املســتجد” )كوفيــد- 19(، عــن عمــر 58 عاًمــا.
وينحــدر احلراكــي مــن مدينــة درعــا جنــوب غــريب ســوراي، ويعــد أول 
ســفري مت تعيينــه لـ”االئتــالف الوطــين لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية”، 

ممثــاًل للجمهوريــة العربيــة الســورية مــن جانــب املعارضــة.
ووافقــت قطــر علــى تعيــني احلراكــي ســفريًا رمسًيــا هلــا ابلدوحــة، يف 27 
الســورية  الســفارة  مقــر  “االئتــالف”  وســلمت   ،2013 آذار  مــن 

بقطــر، الــذي رفــع علــم الثــورة الســورية.

Suriye’nin Katar Büyükelçisi Nizar El-Hiraki’nin Korona virüsünden vefat etti 
 وفاة سفير سوريا في قطر نزار الحراكي متأثًرا بفيروس “كورونا”

İŞRAK
إشراق
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Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, gönüllülere ve yararlanıcılara moral sağlay-
abilmek adına Efes Antik Kent’e kültürel gezi düzenledi.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Sağlık ve Psikososyal Destek Programının çalışmalarıyla, 10-
11 yaş arası çocuklara yönelik Zeka Oyunları Atölyesi gerçekleştirerek onların, psikososyal iyilik 
hallerinin desteklenmesine ve odaklanma, dikkat sürelerinin artmasına katkı sağlıyor.  

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezinin dikiş atölyesinde üretilen oyuncaklar, Ülke Alan 
Koordinatörlüğünün de desteğiyle, 
Türk Kızılay şehidi adına Suriye’nin Cerablus kentinde kurduğu Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkoku-
lu ve Ortaokulu’ndaki yetim öğrencilere ulaştı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, Kızılay kart Programları, Çocuk Programları, Ülke Alan Koordinatörlüğünü ve 
Hatay Şubelerin iş birliğiyle Hatay’da yanan ormanlarını, fidan dikimi gerçekleştirerek yeniden yeşile boyuyor! 

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Koruma Programının çalışmalarıyla Kapasite Geliştirme 
Eğitimleri kapsamında, gönüllülere toplumsal travma, geçici koruma kapsamında haklar ve 
yükümlülükler, medeni hukuk gibi konularda sunumlar gerçekleştirdi.  

نظم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف إزمر رحلة ثقافية إىل مدينة أفسس التارخيية من أجل رفع الروح املعنوية للمتطوعن 
واملستفيدين من خال أنشطة االنسجام االجتماعي.

نظم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف قيصري ، ابلتعاون مع برانمج الدعم الصحي والنفسي ، ورشة عمل ألعاب 
الذكاء لألطفال الذين تراوح أعمارهم بن 10-11 عاًما ، مما يساهم يف الدعم النفسي واالجتماعي وزايدة الركيز واالهتمام.

وصلت األلعاب املنتجة يف ورشة اخلياطة التابعة ملركز كهرمان مرعش اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي إىل األيتام يف مدرسة شهيت حممد عارف كيدمان 
االبتدائية والثانوية ، الي أنشأها يف مدينة جرابلس السورية ، نيابة عن شهيد اهلال األمحر الركي. 

املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف هااتي ، ابلتعاون مع برامج بطاقة اهلال األمحر ، برامج األطفال ، منسق املنطقة القطرية وفروع هااتي ، يقوم 
بزراعة شجرات يف الغاابت احملرقة يف هااتي ليعود إليها اللون األخضر مرة أخرى!

قدم املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف بورصة عروضاً للمتطوعن حول الصدمات االجتماعية واحلقوق وااللتزامات 
مبوجب احلماية املؤقتة والقانون املدين يف نطاق تدريبات بناء القدرات ضمن فعاليات برانمج احلماية.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi, Geçim Kaynağını Geliştirme Programının çalışmalarıyla başlatılan hane 
içi üretim destekleri kapsamında, hayvancılık, gıda üretimi, terzilik ve el sanatları alanlarında çalışan 
yararlanıcılara malzemelerini teslim etti.

قام املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف كيليس بتسليم مواده إىل املستفيدين العاملن يف جماالت تربية احليواانت 
وإنتاج الغذاء واخلياطة واحلرف اليدوية ضمن نطاق دعم اإلنتاج الداخلي الذي بدأته ضمن برانمج تنمية سبل العيش. 

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla, yerel ve farklı uyruklu yararlanıcılarla 
beraber çini atölyesine başladı. Atölye sayesinde yararlanıcıların, sanatsal faaliyetlerle bir araya ge-
lerek yeteneklerini geliştiriyorlar.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi, sosyal uyum çalışmalarıyla yerel ve farklı uyruklu yarar-
lanıcılarıyla birlikte beton atölyesi gerçekleştirdi. Atölyede üretilen beton saksılara çiçekler dik-
ildi, yeni ümitler yeşerdi. 

بدأ املركز اجملتمعي للهال األمحر الركي يف هااتي ورشة عمل الباط مع املستفيدين احمللين ومن جنسيات خمتلفة ضمن 
أنشطة االنسجام االجتماعي. بفضل الورشة، سيطور املستفيدون مهاراهتم من خال املشاركة يف األنشطة الفنية. 

عقد املركز اجملتمعي التابع للهال األمحر الركي يف سلطان بيلي ورشة عمل مع املستفيدين احمللين ومن جنسيات خمتلفة من خال أنشطة االنسجام االجتماعي. 
حيث زرعت الزهور يف أواين الفخار املنتجة يف الورشة وبدأت آمال جديدة تتفتح.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mus-
tafa El Hüseyin, Suriye Âlimler Birliği Tem-
silcisi Ammar Tavus, işadamları ve topluluk 
üyelerinden oluşan heyet Bülbülzade vakfı 
ziyaret etti.
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay 
Aldemir ile görüşen heyetle, Suriye toplu-
munun karşılaştığı sorunlarla ilgili bir arab-
uluculuk komisyonu kurulması üzerinde 
duruldu. Görüşmede ayrıca Suriyelilere 
dönük eğitim ve kültürel faaliyetlerle ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu.

İyilik Derneği Gaziantep 
Temsilciliği, yardımlarına 
ara vermeden devam edi-
yor. Temsilcilik, pandemi 
dolayısıyla evlerinden çıka-
mayan ihtiyaç sahiplerine 
temel gıda maddelerinden 
oluşan gıda paketleri dağıttı. 
50 aileye dağıtılan yardımlar 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine 
kadar götürülerek gönüllüler 
tarafından teslim edildi.

زار رئيــس اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب مصطفــى 
اتفــوس  عمــار  الســورين  العلمــاء  احتــاد  وممثــل  احلســن 

زاده. بلبــل  وقــف  اجملتمــع  وأفــراد  األعمــال  ورجــال 
زاده  بــول  وقــف  برئيــس  الــزايرة  خــال  الوفــد  والتقــى 
التأكيــد علــى إنشــاء جلنــة وســاطة  تورغــاي ألدمــر ومت 
الــي يواجههــا اجملتمــع الســوري.  فيمــا يتعلــق ابملشــاكل 
ومت خــال اللقــاء تبــادل اآلراء حــول األنشــطة الربويــة 

للســورين. والثقافيــة 

تواصل ممثلية مجعية اخلر (إييليك)  يف 
دون  املساعدة  تقدمي  عنتاب  غازي 
طرود  مجعية  ممثلية  ووزعت  انقطاع. 
غذائية تتكون من مواد غذائية أساسية 
من  يتمكنوا  مل  الذين  احملتاجن  على 
الوابء. مت توزيع  مغادرة منازهلم بسبب 
املساعدات على 50 عائلة ومت إيصاهلا 
إىل منازل احملتاجن وتسليمها من قبل 

املتطوعن.

زيارة الوفد السوري لوقف بلبل زاده

مساعدات غذائية لـ 50 أسرة

Suriye Heyetinden Bülbülzade Vakfına Ziyaret

50 Aileye Gıda Yardımı Yapıldı
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Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından düzenlenen; Gazetecilik, Muhabirlik, 
Fotoğrafçılık, Metin Yazarlığı, Yeni Medya ve Kamera Kullanımı kurslarına kayıtlar 
başladı.
Sınırlı sayıda kursiyerin kabul edileceği kurslara kayıtlar 31 Aralık tarihine kadar 
devam edecek. Kayıtlar online form ile yapılacak ve süre bitiminin ardından kesin 
kayıt hakkı kazananlar ilan edilecek. 4 ay sürecek kursların sonunda Ortadoğu Me-
dya İletişim Merkezi tarafından kursiyerlere sertifika verilecek. Ayrıca dört kursiyere 
part-time çalışma olanağı ve TRT’ye yapılan televizyon programına katılma hakkı 
verilecek. Başvuru bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Başvuru Bilgileri:
- Eğitime 18 Yaş üstü herkes başvurabilecek.
- Eğitime başvuru yapanlar arasından yapılacak seçme ile ücretsiz 4 aylık sıkı bir kurs 
verilecek.
- Kursa katılanlara Ortadoğu Medya İletişim Merkezi adına katılım belgesi verilecek.
- Kursa katılanlardan dört kişiye part-time ücretli ve yüz yüze eğitime geçme hakkı 
verilecek
- Kursa katılanlardan dört kişi TRT’ye yapılan televizyon programında stajyer olarak 
katılma hakkı verilecek. Roll Caption’da isimlerine yer verilecek.
- Kursa katılanlardan bir kişinin görsel (Video – Fotoğraf ) projesine prodüksiyon 
desteği verilecek.
- Kursa katılım sağlayanlar için devamlılık mecburi tutulacak. 

نّظمة من قبل مركز الشرق 
ُ
بدأ التسجيل يف دورات الصحافة وكتابة التقارير والتصوير الفوتوغرايف واستخدام كامرا الفيديو امل

األوسط لإلعام.
يستمر التسجيل يف الدورات الي سيقبل فيها عدد حمدود من املتدربن حى 31 ديسمر. سيتم التسجيل من خال النموذج 
عر اإلنرنت وبعد املوعد النهائي، سيتم اإلعان عن الذين لديهم احلق يف التسجيل. يف هناية الدورات الي تبلغ مدهتا 
4 أشهر ، سيتم منح الشهادات للمتدربن من قبل مركز الشرق األوسط لإلعام. ابإلضافة إىل ذلك ، سيتم منح أربعة 
متدربن فرصة العمل بدوام جزئي واملشاركة يف الرانمج التلفزيوين الذي يتم تصويره إىل قناة TRT. ميكنك العثور على 

معلومات التسجيل أدانه. 
معلومات التسجيل:

- ميكن ألي شخص فوق سن 18 التقدم للحصول على التعليم.
- سيتم تقدمي دورة مكثفة جمانية ملدة 4 أشهر مع اختيار املتقدمن للتدريب.
- سيحصل املشاركون على شهادة حضور من مركز الشرق األوسط لإلعام.

- سيتم تقدمي تدريب بدوام جزئي مدفوع األجر ألربعة مشاركن يف الدورة.
قناة  إىل  تصويره  يتم  الذي  التلفزيوين  الرانمج  يف  املشاركة كمتدربن  حق  الدورة  يف  مشاركن  أشخاص  أربعة  سُيمنح   -

.TRT
- سيتم تقدمي دعم إنتاجي للمشروع املرئي )فيديو - صورة( ألحد املشاركن يف الدورة.

- احلضور إلزامي ملن حيضر الدورة. 

بدأ التسجيل في الدورة التدريبية
Kurs Kayıtları Başladı

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Uzat Elini Derneği işbirliği ile 128 yetim aileye 
nakit ve gıda yardımında bulundu.
Pandemi dolayısıyla guruplara ayrılan ailelerin yardımları farklı tarihlerde yapılıyor. 
Bu kapsamda ilk grup olan 30 yetim aileye gıda ve nakit yardımları yapıldı. İyilik 
Derneği Gaziantep Yardım Koordinasyon Merkezinde yapılan yardımlarda yetim 
ailelere temel gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri ile nakit yardımlarından 
oluşan zarflar teslim edildi. Geriye kalan ailelere ise Pazartesi gününden itibaren 
gruplar halinde yardım yapılması planlanıyor.

قدمت ممثلية مجعية اخلر )إييليك(  يف غازي عنتاب ، ابلتعاون مع مجعية يد العون )أوزات أليي(، مساعدات 
نقدية وغذائية لـ 128 أسرة يتيم.

تقــدمي  الســياق، مت  هــذا  الــوابء. ويف  بســبب  تواريــخ خمتلفــة  إىل جمموعــات يف  العائــات  مســاعدة  ستنقســم 
املســاعدات الغذائيــة والنقديــة إىل اجملموعــة األوىل املكونــة مــن 30 أســرة يتامــى. مت تســليم طــرود غذائيــة تتكــون 
مــن مــواد غذائيــة أساســية وظــروف تتكــون مــن مســاعدات نقديــة لأليتــام يف إطــار املســاعدات الــي مت إجراؤهــا 
يف مركــز تنســيق مســاعدات غــازي عنتــاب التابــع جلمعيــة اخلــر. ومــن املقــرر تســليم اجملموعــات للعائــات املتبقيــة 

يف األايم املقبلــة.

مساعدات غذائية ونقدية لـ 128 أسرة يتامى

Suriye konusunda çalışmalar yürüten yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışması için Bülbülzade vakfında bir koordi-
nasyon toplantı düzenlendi. 
Toplantıda; bölgemizde yapılabilecek çalışmalar, işbirlikleri, olası problemlerin 
çözümleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. İki haftada bir yapılması planlanan 
toplantılarda önümüzdeki süreçte daha tematik konular üzerinde durulacak.

عقد اجتماع تنسيقي يف وقف بلبل زاده للتعاون والتنسيق بن اإلدارات احمللية واملنظمات غر احلكومية العاملة يف سوراي.
يف االجتماع؛ مت تبادل األفكار حول الدراسات املمكنة والتعاون واحللول للمشاكل احملتملة يف املنطقة. ويف االجتماعات 

املقرر عقدها كل أسبوعن ستتم مناقشة املزيد من القضااي املوضوعية يف الفرة املقبلة.

عقد االجتماع التنسيقي السوري في وقف بلبل زاده
Suriye Koordinasyon Toplantısı Bülbülzade Vakfında Yapıldı

128 Yetim Aileye Gıda ve Nakit Yardımı Yapıldı
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يف بلداننــا العربيــة علــى وجــه اخلصــوص نســتطيع احلديــث عــن نظــام ثقــايف مفتقــد يف بعديــه القيمــي واحلضــارّي، 
حيــث حتــّل الفوضــى وتتضــارب املشــاريع ويســود منطــق الطغيــان والتخلــف واجلهــل، ضمــن جمــال جيوسياســي 
ــدة، أوجدهتــا قــوى غريبــة عنــه ال تــزال متســك وتتملــك  تتحكــم يف مــوارده وشــعوبه وقائــع وأنظمــة وبــى معّق

مفاتيــح األبــواب املوصــدة أمــام أّي تغيــري حمتمــل يف مصــري هــذه الشــعوب وأقدارهــا املبهمــة.
ميكننــا االّدعــاء أبّن الثقافــة العربيــة مبعناهــا املنتــج الــيت ازدهــرت مــع صعــود الدولــة العربيــة اإلســالمية فأمثــرت 
عمــراانً وفنــوانً وعلومــاً وآداابً وفكــرًا وفلســفات قــد تعطلــت، إن مل نقــل توقفــت منــذ اهنيــار آخــر قالعهــا، 
لتطغــى ثقافــة التقليــد واالتبــاع والغــرق يف عــوامل الغيبيــات واخلرافــات، وتقديــس كل مــا ينتســب للماضــي بذريعــة 
أن األولــني مل يرتكــوا شــيئاً ملــن جــاء بعدهــم، وأّن كّل جديــد بدعــة تقــود إىل الضــالل وتنــذر ابخلــراب، ومــع ذلــك 
تــربز يف عصــران الراهــن ظاهــرة حتمــل يف طياهتــا تناقضــاً صارخــاً ميكــن حلظــه يف اإلقبــال املتزايــد علــى اســتهالك 
مــا تنتجــه حضــارات األمــم املتقّدمــة مــن ســلع ال تقتصــر علــى التقنيــات واآلليــات احلديثــة وإمنــا تتعّداهــا إىل 
صنــوف الغــذاء والكســاء واملنتجــات البســيطة، بــل وإىل املنتــج النظــرّي والفــيّن يف مؤشــر داّل علــى ضمــور 
ــاج واالبتــكار، ولعــّل مــن أوائــل املســتهلكني واملقّلديــن لبضاعــة اآلخــر  ــاب لثقافــة اإلنت عوامــل اإلبــداع وغي

املتفــّوق عديــد مــن مثقفــي البلــدان العربيــة وخنبهــا الكالميــة.
فــإذا كانــت ثقافــات الشــعوب تتجلــى يف منعكســاهتا املاديــة وفيمــا تتمظهــر بــه مــن قيــم ومبــادئ وســلوكّيات 
َتِســُم عالقــات األفــراد واجلماعــات ســواء فيمــا بينهــا أو مــع اآلخــر املختلــف، وإذا كانــت الثقافــة األصيلــة نتــاج 
اتريــخ طويــل أســهمت يف تكوينهــا املعتقــدات والفنــون والفلســفات واألفــكار واألعــراف والعــادات..، وكان 
للعقــل النقــدّي دوره األهــّم يف أتصيلهــا وبلورهتــا، فــإّن املثقــف، ابعتبــاره نتاجــاً أوليــاً هلــا، هــو مــن يســتطيع متثــل 
ثقافــة جمتمعــه، ويعــي أمّهيــة وظائفهــا وأدوارهــا يف توحيــد أفــراده ومكوانتــه وصياغــة تطلعاتــه وصقلهــا واالرتقــاء 
هبــا، وأن يــدرك مســؤوليته يف حتصينهــا وتعزيزهــا، وأيضــاً املشــاركة يف جتديدهــا وتطويــر بناهــا العلميــة واملعرفيــة 
مــن موقعــه وضمــن جمالــه التخصصــي، وأن ينهــض مبهــام التغيــري الــذي يفرضــه واقــع احلاجــة، ويدفــع إليــه 

الواجــب األخالقــي واحلــّس اإلنســاين واملنطــق املنــّزه عــن األان واملصــاحل الذاتيــة. 
 تشــكل األحــداث الكــربى الــيت تعصــف ابجملتمعــات ميــداانً مكشــوفاً الختبــار مــدى جتــّذر ثقافــة مــا فيهــا 
وصمودهــا، أو تشــظيها وتقهقرهــا أمــام مــا ختّلفــه هــذه األحــداث مــن مــآس وكــوارث إنســانية ابلغــة األثــر، ولعــّل 
االمتحــان احلقيقــي ملثقفــي اجملتمعــات العربيــة ولنخبهــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة هــو يف املوقــف مــن 
ثــورات الربيــع العــريّب، ابعتبارهــا حــداثً اترخيّيــاً يؤســس ملرحلــة مفصليــة يف حياهتــا، وجســراً متحــركاً للعبــور مــن 
واقــع املــوات والفــوات يف جحيــم الطغيــان، إىل نعيــم احلريــة وفضاءاهتــا املكشــوفة علــى حيــاة الئقــة ابإلنســان 

وأحالمــه ابللحــاق بركــب التطــّور واإلبــداع يف ظــّل الدولــة العادلــة. 
لقــد ســقط أغلــب املثقفــني العــرب يف امتحــان املوقــف واهنزمــوا أمــام حلظــة احلقيقــة، بــل اهنزمــوا أمــام أقنعتهــم 
النظريــة وشــعاراهتم امللونــة الــيت تســرّتوا هبــا وارتزقــوا عليهــا، واهنــارت أبراجهــم املتعاليــة فتكّشــف عريهــم عــن 
قــاع ســحيق مــن البــؤس والتهافــت، وعــن عمــاء فكــرّي وخــواء أخالقــّي..، لقــد اضطــرت ثــورات الربيــع العــريّب 
ــة مكاســبها  تلــك النخــب الرخــوة للخــروج مــن قوقعتهــا واإلفصــاح عــن ذاهتــا املنشــغلة يف البحــث عــن محاي
الفرديّــة الــيت مل تكــن لتحّصلهــا لــوال تســخري مواهبهــا وإمكاانهتــا يف تلميــع صــورة الطاغيــة وتكريــس ســلطته، 
لقــد كانــت املصــاحل الذاتيــة والرؤيــة النفعيــة والعقليــة االنتهازيــة هــي احملــددات األبــرز الــيت انطلــق منهــا عديــد 
مــن املثقفــني والنخــب يف تســجيل مواقفهــم مــن ثــورات شــعوهبم، واملراهنــة علــى الفريــق احملّصــن بعوامــل القــوة 

والقــدرة، فاختــاروا أحصنتهــم الســوداء القــادرة وفــق تقديرهــم علــى احلســم  ملصلحتهــا. 
لــن نتكلــم هنــا عــن مثقفــي امللــل والطوائــف وخنبهــا فهــذا حديــث آخــر لكــّن الســؤال يشــمل أولئــك وهــؤالء 
عــن حقيقــة كوهنــم مثقفــني وخنبــاً حقــاً، مّث هــل ميكــن لثقافــة تتســربل خبرقــة اإلنســانية أن تؤســس لدولــة تســود 

فيهــا قيــم الشــَر والظلــم ويتحكــم أبركاهنــا القتلــة واجملرمــون؟؟.
إّن بنــاء هويــة وطنيّــة وإرســاء نظــام جمتمعــي تتحــّرر فيــه الــروح وتنطلــق يف فضائــه اإلرادات املنتجــة ويتحــد 
أفــراده علــى أســس املواطنــة يســتلزم ثقافــة إنســانية تنحــو إىل التجــدد وتقبــل ابآلخــر شــريكاً وفاعــاًل، بــل وتعتــربه 
بعضــاً مــن مكّوهنــا األرحــب، إن امتــالك هكــذا ثقافــة متحــررة مــن األيديولوجيــا ومــن كافــة مظاهــر التعّصــب 
ســيطبع بطابعهــا منظومــات اجملتمــع املختلفــة السياســية والقانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ويؤثّــر يف صياغــة 

سياســاهتا وبراجمهــا، وحيــّدد ويدعــم أهدافهــا وغاايهتــا املســتقبلية يف التنميــة والرفــاه واالزدهــار.

هزيمة الثقافة أم سقوط المثقف

شاعر سوري

وم
ّ
سالم حل

المطر

يشبهنا املطر
دْعك من أنّه ال ممسَك له

فهو ال يطيق أن يستبّد به غيٌم 
أو تسوّد الدنيا بعينيه

يفلت وال يهتّم
أبن تعلق مزُق قمصانه

بني أسنان الربق
ويهطل عاراًي

يشبك كنّساجة ماهرة
خيطانَه يف اجلهات

دْعك من أنه يتعاطى مع املاء بفوقية واضحة
فهو لن يسّلم نفسه لفخاخ املزاريب 

وال ملظالت ختادعه كإانء مقلوب 
ودْعك من أنه خيّيب ظّن العطشانني فيه

ويزّخ فوق البحر
فلكي ال يلّوث مسعته يف النقاء 

وينزل فوق جثّة مل تدفن
أو جيبل حناتَة البيوت املهدومة من جديد

فينسّد شّق الرجاء 
على أحياء حتت األنقاض

دعك من أنه ال يُرى مجيال يف عني الوحيد
فهو مل خيرت حضوره قطراٍت يف حضرة املاء

إال خوفا من الوحدة

دْعك من أنه يدخل الشتاء كملحوٍق دائما
فيمضي حىت قبل أن تُعتصر ثياٌب بّللها لفالح أتّخر

أو متتلئ صحوٌن حتت الوكف
فهو لن يقطع الشتاء كضيٍف مكروه

يصّحح للبشر بعض القراءات اخلاطئة للسحب
أو يكشف للسّذج

هبتاَن نبوءة الشيخ املرتشي من جتّار الربغل 
» سبع عجاف اي انس »

مث ميضي يف احلكاايت كعنصر تشويق

يشبهنا املطر 
فهو كواحد منا 

له ظّل خياف عليه
قد ال نرى له هذا الظلَّ ابلعني اجملردة

ولكن ما إن تُغمض عينيك بعد وابٍل منه
حىت تلمع له أجنحةٌ من ملح

دْعك من أنه أكثران حّباً لألرض
فرتاه ملموماً من أقاصي الكون

كي ينهمر بني أصابعها وتشربه حبفنة كّف
فهو يعرف قبلنا 

ورمّبا من أايم الغْمر األّول
أّن القرب ما هو إال ظّلنا احملفور

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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الق َتْشَغُلين أشياْء...

ليَس املطُر العالُق يف املَْعرَبِ آخَرها
فهنــاَك زحــاٌم يف ذاكــريت غــرَي زحــاِم )الفــرِن( وأســئلِة 

ــْرَطِة يف غرِف التَّحقيِق وخارَجها.. الشُّ
وأظــنُّ أبيّن لــن أكــِذَب إْن قلــُت أان ال أعــرُف تلــَك 

األشياْء...
***

تشغُلين أشياٌء ال أعرُفها...
فــأان اليــوَم حنيــُف السَّــاقني، وال طاقَــَة يل مبطــارَدِة 

الوقــِت
مــن  َجَســدي  يف  مــا  أبقــذِر  اللحظــاِت  وقــذِف 

ْت َلعنــا
أشياٌء توغُل يفَّ، حُتاِصُرين...

هي أكثُر ممَّا أَتـََوقَُّع 
لكْن َوِبَرْغِم جنوِن وَهوِل املأساْة

مازلُت أقرُِّب وجهي ِمْن مصباِح الكاِز 
ُبين لو  أنَِّك غْبِت ألكتَب: )َمْن َسُيعذِّ

َوَمــْن َســُيوزُِّع أشــالئي يف أرجــاِء الكــوِن َويُــزرُع يف 
َصْحرائــي َأْضرَِحــًة ُأْخــرى 

َمْن َأْجَدُر ِمْنِك بقتلي..
ِمــْن  َمــْن مُيِْكنُــُه إاّلِك »حبيبــة قلــي« أْن مَيُْحــَوين 

األمســاْء( قائمــِة 
***

تشغلين أشياٌء...
أسئلٌة خترُج يب عمَّا َنَشَر اجلوريُّ

وعمَّا كنُت ُأذاكُرُه مَع عينيِك، وفنجاِن القهوِة 
واحلريِة والصَّمْت..

تشغُلين.. وأقرُِّب وجهَي أكثَر ِمْن مصباِح الكاِز
الغــارَق يف  ــَس ظلَّــِك، والشَّــجَر  أتلمَّ أْن  ُأحــاوُل 

هشــِة  الدَّ
يوقفين احلارُس..

)َمْن أنَت؟(، ويرميين خارَج أسواِر الَوقْت
وتــدوُر األرُض، تــدوُر، فــال شــيَء بذاكــريت إالّ )َمــْن 

أنْت؟!(
***

اي سيِّديت..
يف عامِلنَــا املذعــوِر مواســُم كانــْت، وَضفائــُر شــرَّدها 

الغيــُم، فتــاه هبــا الــزَّورْق
اي سيِّديت..

كنُت أعوُد لَصْدِر ِفراشَي يف أوَِّل فرصِة َشْوٍق..
ليَس أليّنِ مطروٌد ِمْن فردوِس األلواِن..

وليَس أليّنِ أعشْق
أكرُب مهِّي يف تلَك اللحظِة أْن خَتَْمَد أغنَييت...

وتفارُقين َعْينا أمِّي، وأان أْغَرْق

أصعــُب مــا يف األمــِر )حبيبــَة قلــي( أْن أملــَح بعــَض 
مــِع بَعيـْنـَْيها الدَّ

ويداَي ُمَكبَّلتاِن..

وَحْنَجَريت ُمْوثـََقٌة..
فََأُمْوُت وال َأْمَسُح دمعَتها

ومتوُت فال َأْشَهْق
 ***

يشغُلين اي سيَّديت أيّن موجوٌد يف كلِّ مكاْن
وَلَديَّ اسٌم كبقيِة َخْلِق هللِا..

)طويُل القامِة، حنطيُّ الوجِه..
متيُِّزين فوَق اخلدِّ األيسِر شاَمْه(

وبرغِم خضوعَي )حىتَّ اإلدماْن( 
لطقوِس الصَّمِت وانموِس احلرماْن
ُد )فاتورَة( ما ال أعرفُه مازلُت أسدِّ

وأواري يف أعماقَي ما أخشى أْن ينبَشُه اللصُّ
ويعرَضُه يف ُمْتَحِفِه املشؤوِم

وما أخشى أن يسبَقين الليُل إليِه فيفضُّ براءَته
ويضلُِّل فيِه الرَّغبَة، والشَّوَق..

يـُبـَْعِثُرُه/ ويـُبـَْعِثُرين
)ويدسُّ أبنِف األخباِر 

أبيّن قد أشرْكُت آبهلِة األجداِد
ومثََّة َمْن يذكُر أيّنِ َمْن دخَل املعبَد 

يف وضِح الكفِر وكسََّر أصناَمْه(.
***

تشغُلين أشياٌء
ال أعرُف شيئاً عنها، أو عينِّ

أجهُل إالَّ ما فاَض عن اجلهِل
ومــا عــاَش أبعماقــَي كــي يقتلَــين لــو مخــَدْت يومــاً 

جــذوُة ُحــزين
أان عبُد هللا.. سليُل العشِق

أغادُر أسئليت
ال أعبأُ ابلوقِت، وال ابلّرِيِح 

فال فـَْرقَا..
لسُت أان.. )هذا ما صْرُت إليِه اآلَن( 

وال أعرُف َمْن قاَد إىل الشُّْرَفِة ظلِّي أو َمْن ألقى
( فــال خلّــى منهــا شــيئاً للصَّــرِب  ألــوايَن يف )اجلُــبِّ

أبقــى وال 
لسُت أان..

وتداخلــِت  بوصلــيت،  اتهــْت  أوراقــَي،  اختَلطَــْت 
األصــواْت

لسُت أان.. 
لسُت أان..

هو خملوٌق آخُر 
يسكُن خلَف زجاِج املرآْة.

كان الطبيــب جــواد أبــو حطــب رئيــس احلكومــة الســورية الســابق، عميــداً لكليــة الطــب البشــري 
يف جامعــة حلــب احلــرة، ضيفــاً علــى راديــو فجــر يف برانجمــي »حديــث عينتــاب« يف األســبوع 
األخــر مــن شــهر تشــرين الثــاين، أمــا احلديــث فــكان عــن اإلجنــاز الرائــع املتمثــل بتخريــج اثنــن 
وثاثــن طبيبًــا وطبيبــة رغــم كل الصعــوابت، وأنــه يف العــام القــادم يُنتظــر ختــرج دفعــة جديــدة تصــل 
إىل مثانيــة ومثانــن طبيًبــا وطبيبــة.  مــن خــال احلــوار ذكــرت عــدة نقــاط تدفــع إىل الذهــن ســؤااًل 
رئيســاً مل يتســع اللقــاء لتناولــه بشــكل واســع. أمــا الســؤال فعــن دور جامعــة حلــب احلــرة مــا بــن 

واقعهــا ومــا يؤمــل منهــا.
 املأمــول مــن جامعــة حلــب احلــرة الــي أتسســت عــام 2016،  ميكــن إجيــازه برســالتها وأبهدافهــا  
املثبتــة علــى صفحتهــا املتواضعــة يف الفيــس بــوك، أبهنــا »مؤسســة تعليميــة رمسيــة، اتبعــة لــوزارة 
الربيــة والتعليــم العــايل يف احلكومــة الســورية املؤقتــة«، رســالتها أتمــن دراســة الطــاب املســتجدين 
أو املنقطعــن، ومحايــة األكادميــي الســوري املنشــق، وتقــدمي برامــج تعليميــة متميــزة يف منهجهــا 
وطريقــة تدريســها تســهم يف إعــداد املواطــن الصــاحل، وتركــز علــى البحــث العلمــي وتعزيــز ماهيتــه يف 
التطويــر واإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي، وأتصيــل العلــوم وترســيخ القيــم اإلنســانية 
واألخاقيــة املســتمدة مــن ديننــا احلنيــف وتقاليــدان. وأهنــا هتــدف إىل ســّد الثغــرة احلاصلــة يف 
املناطــق احملــررة مــن خــال أتمــن فــرص التعليــم اجلامعــي ألبنــاء ســورية وأبنــاء األســر، وتوفــر املنــاخ 
املناســب الســتثمار طاقــات األكادمييــن وتقــدمي خدمــات تعليميــة متقدمــة ومتطــورة يف أهدافهــا 

وإمكانياهتــا.
أما على الواقع فإننا جند أمامها حتدايت كبرة أوهلا:

االعرتاف
دائًمــا مــا حتتــاج املهــن كالــدول لاعــراف هبــا.  كــم مــن دولــة ال متتلــك مقومــات الدولــة هــي 
اليــوم عضــو يف األمــم املتحــدة، وكــم مــن دولــة متلــك املقومــات وال يعــرف هبــا، وكذلــك يف املهــن 

واملؤسســات ومنهــا اجلامعــات.
يقــول الدكتــور جــواد أبــو حطــب يف حــواره حــول هــذه املســألة أبن الغايــة هــي ســد الســوق احمللــي 
وليــس تصديــر شــهادات، ويؤكــد أبّن ومثــة معايــر أكادمييــة وفــق أصــول اجلامعــات وقوانينهــا، 
ويتــم اختيــار الطــاب واملنهــاج وأســلوب التدريــس والــكادر األكادميــي. مــع ذلــك تبقــى مســألة 
التهميــش  الــي تكــون مفتــاح حــل ابقــي الصعــوابت ومنهــا  االعــراف مهمــة جــًدا ورمبــا هــي 

واإلقصــاء.

هل هناك هتميش وإقصاء متعمد؟
يتطــرق الدكتــور جــواد أبــو حطــب خــال حديثــه عــن تطــورات الكــوروان يف احملــرر وأهنــم قدمــوا 
دراســتن مهمتــن، األوىل حتــذر مــن تفشــي الكــوروان وكيــف توقعــت الدراســة اجتياحــاً كبــراً 
للمناطــق احملــررة يف هنايــة العــام، ودراســة تفنــد شــائعة أن الســوري ال يصــاب ابلكــوروان، مــع ذلــك 
مل يتــم االهتمــام هبمــا كمــا ينبغــي، وأنــه لديــه دراســة جاهــزة عــن كيفيــة مواجهــة هــذه اجلائحــة، 
ويتأســف علــى عــدم دعــوة جامعــة حلــب احلــرة حلضــور لقــاءات حتصــل حــول ســبل مواجهــة هــذه 
اجلائحــة، يف حــن يدعــى هلــا شــخصيات اتبعــة ملنظمــات ليــس هلــا خلفيــة علميــة أو أكادمييــة 
ختصصيــة، ويشــر د. حطــب هنــا إىل اســتغال املنظمــات الســاحة يف ظــل غيــاب دور احلكومــة، 
وهــدر وقتهــا يف التصويــر والتوصيــات والتحذيــرات اإلعانيــة بينمــا يتــم جتاهــل اجلامعــة  كــدور 

حبثــي وعملــي ميــداين يف مواجهــة هــذه اجلائحــة. 
يقــول الســيد ايســن أقطــاي مستشــار الرئيــس الركــي يف مقــال لــه تنــاول فيــه وضــع اجلامعــات 
الركيــة، أنــه ابت هنــاك جامعــات تعمــل كمراكــز حبثيــة لصــاحل جامعــات أخــرى. وعلــى أمهيــة 
البحــث العلمــي وهــو مــن أوليــات جامعــة حلــب احلــرة، نستشــف مــن كام الدكتــور أن مثــة خلــل 

يف التواصــل، بــل جتاهــل لضــرورة العمــل مــع اجلامعــة.

ملاذا اجلامعة ليست كياانً مستقاًل؟
يف العديــد مــن دول العــامل، ومنهــا تركيــا، هنــاك اســتقالية اتمــة للجامعــة، نــرى أنــه لــو مت تفعيــل 
اجلامعــة ككيــان مســتقل رمبــا ميكــن هلــا أن حتقــق أهدافهــا، وتصــل إىل بلــوغ رســالتها بشــكل 

أوســع. 

عبد القادر حّمود

شاعر سوري

ها...
ُ

أشياٌء ال أعِرف

عالء الدين حسو  

دور جامعة حلب الحرة 
»بين الواقع والمأمول«

كاتب وإعالمي سوري
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م الثقاف

س
الق

ِشَيمي ُبكاُء »الدَّيِر« من  يوماً  ما كاَن 

ُمِلَئْت ِجئُت أسأُل عن داري وقْد  َقْد 

مواِئُدهْم جفَّْت  مْن  آخَر  وكاَن 

َعَمٍل يف  فـَرَّْطُت  ما  اهلَمِّ  فارَج  اي 

قْد ِضْقُت يف الئمي بعُض املَـالِم َقَذًى

ابرَقًة الشَّمَّاِء  لَِّة«  »الدَّ يف  رمَسُْت 

َغٍو ألُف  الشَّطِّ  عنَد  »احلويقِة«  ويف 

َصِعَقًا هوى  جْسٍر  إىل  ُتِسرُّ  ماذا 

ُمْنتجعًا اإلمَساِء  يف  يُقَصُد  عاَد  ما 

زاويٍة ُكلِّ  يف  َمراِبُعَنا  َثْكلى 

قاِصَدًة الزُّعراِن  سوى  فيها  تْلَق  مل 

]2[ زِْعِنَفٍة  إْجراِم  يف  املَآثُِر  ُتطوى 

موامِسُها َغصَّْت  كْم  الشواِطُئ  هذي 

جارَِحًة الَغْدِر  طيوُف  عليـها  مرَّْت 

حارَتـََنا ِزْرَت  ما  إذا  علينا  فاْشِفْق 

أَحبَـّتَـها تـَْبِكي  ما  أكثَـُر  اُر  والدَّ

حِمَنِتنا َوْجَه  سيبقى  الفراِت  نـَْهُر 

ُمَكبَـَّلًة أشواِقي  حَتِمُل  والشَّاُم 

َمضيـََعٌة الَقهِر  زماِن  يف  ِمْشواُران 

ْحَنِة البلهاِء سوَف َترى اي صاِحَب السِّ

ِبَشْعَوذٍة جلُّوا  َمْن  َستـَْلَحُق  َغداً 

ِمَزقًَا احِلَمـى  اَبَع  من  نـِهايُة  هذي 

َساِبَقٌة ْهِر  الدَّ يف  هَلُْم  وصانُِعوَك 

َوَجٍل يف  األْحراِر  ِمَن  األْمِس ُكْنَت  يف 

بِه حتَِلُّ  َقد  ُجحراً  لِنـَْفِسَك  فاختَـْر 

حُمْتِكِم وْجَد  خُيفي  التباُعُد  حيـَن 

]1[ والرَُّجِم  ابألكَفاِن  املدينِة  ساُح 

والرََّخِم واحلسُّوِن  املَُكبِّـِر  صوُت 

والظَُّلِم النُّوِر  يف  ِوزرَُه  محَّلَتنـِي 

الَقَدِم نـَْقَلِة  أو  جارَِحٍة  ُكلِّ  يف 

نـََغِم من  أخَفْيُت  ما  القْلُب  هلا  أهدى 

أمِل يف  اجلُْرِف  حياَل  الُفراَت  يبِكي 

السََّقِم َذروِة  يف  هاَمَتُه  جُيرُّ 

اِبحَلَشِم يَـْهَتمَّ  وملْ  للواِفديَن 

الَوَخِم يف  الطُّهِر  َمَقاِم  َهواَن  تـَْبكي 

الِقَيِم على  وإجهازاً  اجلُذوِر  قْلَع 

الَقَلِم نْبـَرِة  يف  َتفَهُمها  ُعْدَت  ما 

َعَتِم ويف  َصْحٍو  يف  املساراِت  ِمْلَء 

َنَدِم من  خُتِفيِه  ما  الصَّْمُت  يْفَضُح  َقْد 

الَوَرِم عِن  ِحكاايٍت  ِفيـها  فإنَّ 

ابلَعَقِم املَرِء  ِفْعُل  جَتَهََّم  إذا 

واخلََدِم اِبلباِغيـَن  يـُْتَخُم  داَم  ما 

ُمتّـََهِم مليوُن  بـها  تراءى  وقْد 

البَـرِم َشْهَقَة  خُيفي  التََّجلُُّد  حيـَن 

الشََّمِم يف  َخرقَاُء  ِسْحَنٌة  جتَِْد  مَلْ  ما 

الَغَنِم يف  ْئِب  الذِّ َكْيَد  ُتْدِرُك  وسوَف 

الرَِّحِم راِبَط  يـُْنـهـي  الَقْهُر  فعْنَدَك 

تـَْفَعُل األْنَساُم اِبلضَّرِِم ]3[ مَتْضي كما 

الرََّغِم على  َمْطُروحاً  أْضَحْيَت  واليوَم 

]4[ الَوَذِم  ِمن  يُرمى  ما  أْقَذُر  فأنَت 

]1[ الرجم: القبور
]2[ الزعنفة: اجلماعة

]3[ الضرم: النار
]4[ الوذم: مجع وذمة، قذارة

ان
ّ

فاضل سف

وار
ْ

ِمش

شاعر وكاتب سوريشاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد

بيع الفالفل

يذكر كارل ماركس: )إّن أتريخ البشرية هو اتريخ البحث عن 
الطعام(.

لبيع  لديه كشك  من سرغااي،  جاٍر يل  على  تعّرفت  مّدة  قبل 
معّتق،  صنعة  ابن  هو  بعجن،  واللحم  اجلبنة  وفطائر  الفافل 
حبكم مروري أحياانً وابني وبعض أضيايف القّلة الذين مينحوين 
املشرقي  طعامنا  ذاكرة  اسرجاِع  لنحاول  زايرهتم،  شرف 
النهب،  ذاكرة  سطوة  حبكم  الذكرايت  ابتعد كأضعف  والذي 

واحتاالت األرض احملروقة واخلاوية من أهلها.
وخال تبادل السام، وتداول أحاديث ودودٍة استأذنته ألعمل 
معه كمساعٍد أايماً قليلة با مقابل ألتعّلم أسرار إعداد الفافل 

والفطائر، وأشحن مهارايت يف رحلة البحث عن عمل كرمي.
اليوم ذهبت ملساعدته ابلعمل كصانع متواضع ال يزعم أنه يعرف 
وترميم  وتطوير  معرفٍة  الكتساب  ويطمح  اجملال،  هذا  يف  شيئاً 
الروح  ماكينة  تدوير  إعادة  ورحلة  يتناسب  مبا  معارفه  خمزون 

والعقل واجلسد، عما مبقولة: 
- » اثنان ال يتعلمان: ُمستٍح، ومتكّر..«

بعد التحية والدخول *للراك فود - واخد ابل حضرتك، متل 
خلط  النفطّية:  والبحوث  الدراسات  مراكز  وغلمان  اللبنانية 
افرجني بعريب، ابدرته بسؤاٍل أّويل ألتكّهَن مبستوى صرِه وفيما 

إذا كان سيحتمل شغفي وفضويل وأسئلة الطفولة العفوية:
- أبو عبدو هل لديك أطفال؟ ....

من  بعجن  حلم  قرص  خُيرُِج  وهو  متحّسراً  ومتّهل  برهة  صفن 
صحن الفرن، ليدفع فيه بفطرة جبنة عكاوي.

مث تنّهد وقال:
-  كان عندي وحيدي واستشهد يف أول الثورة، وقضت أمه 
شر  أربّيِه كل  البلد كي  وهجرت  أثري  فحملت  قهراً،  بعدِه 
اخلاص  مطعمي  تركت  مهدِه،  يف  يُقتل كاان  ال  وكي  بنذر، 
ومزارع التفاح واملشمش والكرز واألجاص واخلوخ واللوز بعهدة 
من بقي من أهلي بسرغااي، وجئت وحيداً منذ سنٍن مخٍس مّرت 

أعاجل قهري ووحشة قلي املرّمد.
ليت األرض انشّقت وابتلعتي، أو ليته دفعي يف الفرن كقبضٍة 
من عجن األسئلة الي مل ختتمر بعد، لُتخبز فطراً مرّقشا بدوائٍر 

مفقوءة حتت وهِج التسرّع. 
طأطأت حياًء وأملاً وأسفاً، وانكفأت على نفسي أدمدم ابعتذاٍر 

بليد.
بدأت يومي األول يف العمل حتت إشراف أبو عبدو بتعليمات 
ورمبا  ابلسنِّ  متقاربن  أننا  رغم  عمري  حمرماً  ودودة،  بسيطة 
منه يف  قليلة وسبقته بكثر من اخليبات، ومقرابً  جتاوزته سنيناً 
سباق تتابع األمل واحلزن ألتناول منه الراية الهثاً يف قفار املنايف، 
لعّل من يتناوهلا متابعاً رحلة البحث عن اثراتنا الي توّزعت بن 
قبائل اهلمجية الي تسعى ابلسراج والفتيلة لتدجن واستنعاِج، 
أو إفناء ما تيّسر من البشرية السادرة يف غيي الغفلة والسذاجة، 

والاهثة وراء الرغيف وحاجاهتا األساسّية.
اسرسل أبو عبدو يف شرح خلطة الفافل الشامّية وتفاصيلها 

ومعايرها وطريقة حتضرها، وصوال لعملية القلي.
سألته: هل تضيف الفول املنقوع »املتشتش« خللطة الفافل؟

نسبة  يضيفون  إذ  اللبنانية  اخللطة  تلك  عبدو: ال  أبو  فأجاب 
من الفول للخلطة فتتفوق بطعمها وفوائدها أكثر، ولكن تظهر 
مامح قرص الفافل بعد القلي بسمرٍة زائدة، ونن يف بادان 
ال نضيف الفول، فُشقرة القرص مثرة للشهية، وهو يدرُج )لّفة 

فافل( المرأة سوريّة تدخن سيجارهتا منتظرة أمام الكشك. 

حتضر  وطريقة  املضافة  واملخلل  اخلضار  تفاصيل  على  عرّج 
تتحدث  أن  تقصدت  الي  لفافتها  املرأة  انول  )الطراطور( 
تثر  وال  تعنيها  شى  ألسباب  حتاشياً  رمبا  ابألملانية،  وحتاسب 

اهتمامنا.
قرص  على  يثردها  الي  اجلبنة  نوعية  عن  استفسرت  ذاك  بعد 
أن  لذهي  تبادر  مث  ونوعيتها،  مصادرها  يل  فشرح  العجن، 
أسأله عن طريقة حتضر اجلبنة البلدية وختزينها للمونة يف وادي 
بردى وريف دمشق، ألكتشف طريقة خمتلفة عّما اعتدان عليه 
اجلنب  وتقطيع  احلليب  جتبن  بعد  أهنم  إّذ  السورية،  اجلزيرة  يف 
أو  وترتيبها يف خوايب  لشرائح، ومتليحها مبلح صخري خشن، 
أوعية زجاجية، وتصفيتها مما ينزُّ منها بسبب امللح، مث غمرها 
دون  هكذا  ختزينها  مثّ  القمر،  نور  ليلة حتت  وتركها  ماحل  مباء 
يبقى  هكذا  أنه  وأخرين  اآلخرون،  يفعل  تسنر كما  أو  غلي 
رمبا لسنتن دون أن يفسد، وحى حن يستخرجونه لاستهاك 

ال يتّم غليه ابملاء !؟، مثًّ نصحي بكلمات خجولة متواضعٍة:
- لكي تعمل يف شأن اإلطعام جيب أن حتلق حليتك وختفف 
شاربيك الكّثن أو حتلقها هنائياً، فالناس عموماً تتوّجس ألجل 

نظافة طعامها.
تركته بعد ساعات ودودة ولطيفة من أحاديث شّى تبادلناها، 
ورجعت للبيت يف وقت عودة عشتار من املدرسة لتجهيز طعام 

الغداء هلا.
دامع  أيقظي  حلٌم  اعراين  اخلاطفة  القيلولة  ويف  قليا،  غفوت 
توارد  احللم، كأنه  يف  التنّور  خبز  رائحة  هاجت  إذ  العينن، 
حتت أتثر فطائر أبو عبدو وحماولي اجلديدة لتعّلم شيٍء مفيد، 
استيقظت وركضت صوب املبطخ، ألجد دخاانً أسود يتصاعد 

من الفرن ورائحة اخلبز مألت أرجاء البيت.
والثوم  ابخلضار  ُمطّعمة  خبزة  شرحية  وضعت  عشتار  أن  يبدو 
راقدة  تركتها  عنها،  وَغِفلت  تعباً  أغفت  أهنا  ويبدو  الفرن  يف 
وانشغلت  البعيدة،  التنّور  وبذاكرة  بنفسي  مستهزائً  وابتسمت 

بتنظيف الفرن من اخلبز املتفّحم وهتوية البيت.
لتطوير  اسراتيجّية  ودراسات  أحباٍث  مركَز  بتأسيِس  اآلن  أفكر 
الفافل والشوربة والفطائر وزراعة اليقن، وخطر يل أن أستنجد 
بفلول الدكاترة املسّرحن من مواخر وأوكار النفط االسراتيجية 
من سذاجي، ألن  فسخرُت  والشرف  ابلنزاهة  تتعلق  ألسباب 
أفقاً أبن االلتقاط والصيد يف بداية رحلة  فهم ماركس فتح يل 
البحث عن الطعام كان سبباً رئيساً وحافزاً ملمارسة البغاء كأول 
التاريخ، وليس من املعقول أن الدكاترة الذين اعتادوا  مهنة يف 
على بذخ مواخر النفط وحاولوا بناء مراس جملد شخصي أن 
يتواضعوا ويرتّدوا إبخاص للعمل يف مركز دراسات عن الفافل 

والفطائر والرغل وخبز الشعر والعصيدة.
اي شباب األجدى هو الركيز على بسطة فافل أو تنور خلبز 
فطائر طازجة أو قدر عرانيس ذرة مسلوقة، أو سحلب شتائي 
مع كعك جبوار مدرسة، رمبا أكثر جدوى من حماوالتنا البائسة 
املكابرة  أو  التمّيز،  وهم  اجرار  عر  املهرئ  وجودان  إلثبات 
الفاضحة الي تبطح وجودان ومتّرغه، لنستجدي قوت الكفاف 

على قارعة السؤال.
أما إن كنت ابئع فافل وجبناً خمبوزا فتستطيع أن تطعم عابر 
سبيل مباغتاً جائعاً، أو تشري أقاماً ودفاتر، ريشاً وألواان لطفٍل 
مبدٍع شريٍد يتيم، أو تعن أّما مكافحة ضاقت هبا السبل وحاق 
هبا جور ذوي القرىب، فا تضطر أن تنتحر عجزاً وقهراً واندحاراً، 

بقرص فافل تشري رصاصة وتطعم حمارابً لطرد حمتلٍّ لدود. 
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ظهــرية يــوم صيفــي مــن عــام 1914يقــف زوجــان شــاابن عنــد مدخل 
مدينــة ديــر الــزور يتأمــالن طبيعــة املــكان وحيلمــان مبســتقبل مجيــل يف 
البلــد اجلديــد بعــد رحلــة شــاقة مــن ليبيــا اىل تركيــا ومنهــا اىل ســوراي 
هــراب مــن االحتــالل االيطــايل. مل يكــن هــذان الزوجــان اال والــدا 
الفنــان حممــود جــالل الــذي مل يكــن قــد جتــاوز عامــه الثالــث آنــذاك.
عمــل والــده يف ســلك القضــاء متنقــال يف عــدد مــن املــدن الســورية 
غــري أنــه فضــل االســتقرار يف مدينــة ديــر الــزور الــيت كانــت األقــرب 
البدويــة، معيــدة إىل ذاكــرة  بطبيعتهــا اجلميلــة وهلجتهــا  اىل روحــه 
القاضــي املهاجــر الكثــري مــن تفاصيــل احليــاة يف وطنــه األول ليبيــا، 
يف هــذه البيئــة الفراتيــة نشــأ الفنــان حممــود جــالل الطفــل والشــاب 

العاشــق للطبيعــة والفــن. 
ســافر حممــود اىل إيطاليــا ليــدرس الفنــون اجلميلــة عــام 1939 حيــث ســنحت لــه الفرصــة أبن يتتلمــذ 
علــى يــد الفنــان االيطــايل ســيفريو ليعــود بعــد عــدة ســنوات ويعمــل مدرســا للفنــون يف العديــد مــن 
املــدارس الســورية، وليبــدأ يف ذات الوقــت رحلــة طويلــة عمــل خالهلــا علــى نشــر وتطويــر الفــن ودعــم 
احلركــة التشــكيلية الســورية املعاصــرة، فــكان مــن مؤسســي اجلمعيــة الســورية للفنــون ورابطــة الفنانــني 
الســوريني الــيت أصبــح رئيســا هلــا عــام 1957، كمــا ســاهم بوضــع حجــر األســاس لكليــة الفنــون 
اجلميلــة عــام 1960 ونقابــة الفنــون عــام 1969. عمــل مدرســا للنحــت والتشــريح والتصويــر يف 

كليــة الفنــون حــىت تقاعــده.
اعتمــد جــالل األســلوب النيوكالســيكي يف تنفيــذ أعمالــه الزيتيــة حيــث امتــازت أعمالــه ابلرمزيــة 
واحلداثــة. تنــاول يف أعمالــه الكثــري مــن القضــااي الوطنيــة واالنســانية. كثــريًا مــا حتضــر يف أعمالــه 
البيئــة الفراتيــة اخلضــراء وتربتهــا احلمــراء الــيت تفيــض حيــاة وحيويــة، فــكان عاشــقاً دائمــاً للريــف 
الفــرايت طبيعــة وإنســاانً، مصــورًا تفاصيــل حياتــه وبســاطة عيشــه ومجــال مشــغوالته اليدويــة امللونــة مــن 
قــش وســّجاد وغريهــا. بقيــت هــذه البيئــة الغنيــة بصورهــا اإلنســانية وألواهنــا الســاحرة مــورداً ينهــل 
منــه الفنــان مــادة ألعمالــه املميــزة. لعــل لوحــة )الغــروب( مــن أمجــل أعمــال جــالل كذلــك )ثلــج يف 
دمشــق( الــيت نفذهــا يف واقعيــة توشــحها نزعــة رومانســية. أمــا عــن أعمــال النحــت فقــد تنوعــت مزجــاً 
ــه  ــة متتــع ب ــة واســتيعااب كبــريا لشــىت املــدارس الفني ــة والتبســيط مظهــرة عمــق جترب ــة والتكعيبي للواقعي

الفنــان. مــن أشــهر منحواتتــه )عبــاس بــن فــرانس( و)األمومــة( و )ابــن رشــد(.
شــارك حممــود يف الكثــري مــن املعــارض الفنيــة وحصــل علــى عــدد مــن اجلوائــز وامليداليــات واألومســة 
كان آخرهــا وســام االســتحقاق الســوري مــن الدرجــة االوىل عــام 1971. اقتنــت أعمالــه وزارات 

الثقافــة واخلارجيــة والرتبيــة كمــا ميكــن مشــاهدة بعــض أعمالــه يف املتحــف الوطــين يف دمشــق. 
رحــل جــالل عــن عاملنــا عــام 1975 ليختــم مســرية رائــد مهــم مــن رواد احلركــة التشــكيلية الســورية 

املعاصــرة عكــس علــى ســطح لوحاتــه الكثــري مــن مالمــح ســوراي تــرااثً وإنســاان.  

ي
م الثقاف

س
الق لدرجة ال  إنه شخص بسيط  القرية،  أهل  احملبوبني لدى كل  حّنان هو من األشخاص 

توصف، مل يغادر القرية يف كل حياته سوى مرة واحدة كانت قبل عقد من الزمن، حيث 
زار حلب والتقط صورة فورية يف احلديقة العامة، مل ينتبه املصور حينها إىل ثالث سيدات 

يظهرن يف اخللفية وهن يتأملن حّنان ويبتسمن. 
حّنان كان من الدراويش ينام يف أي بيت يكون على مقربة منه حني حيل املساء، وأيكل 
وقعن يف  اللوايت  الثالث  السيدات  يعرف قصة  الكل  إليه حني جيوع،  بيت  أقرب  يف 
حبه يف احلديقة العامة يف حلب حيث ظل حّنان لسنوات حيمل تلك الصورة يف اجليب 
الداخلي ملعطفه، وكان يزيد أبن واحدة منهن حتدثت إليه لكنه مل يفهم عليها، حينها 
شعر حنان خبيبة كبرية وقرر أن يتعلم اللغة العربية وكان يقوهلا لسنوات: )لو أنين فقط 
أعرف لغتهم لكنت اآلن من سكان املدن ولتزوجت من تلك السيدة اليت ابتسمت يل  
يف احلديقة العامة( مث كان ينهي حديثه أبن حلب كبرية جداً ونساؤها يضعن مادة محراء 

على الشفاه فتصبح افواههن كتفاحة محراء  مقسومة اىل نصفني.
حني زار حنان مدينة حلب ليومني قام خالهلما بزايرة كل أبناء القرية الذين يسكنون يف 
حلب، وعانقهم بطريقة محيمية وكأنه مل يرهم منذ سنوات، حىت أنه زار بيت عبد احلميد 
الرجل الوحيد الذي كان على خالف مع حنان بسبب محار ..، كان عبد احلميد ال يعري 
محاره ألحد ألنه يقول: إعارة احلمار تفسد أخالقه وجتعله ال يسمع كالم صاحبه. وهلذا 
مل يطلب منه أحد أن يستعري منه محاره .. لكن حّنان فعلها ومل يرفض عبد احلميد طلبه، 
واملشكلة اليت حدثت هي أن احلمار هرب، حنان مل يكن يريد احلمار لنفسه، بل أعاره 
لعبد القادر الذي كان حباجته و نسي أن يربطه ..، حني وصل اخلرب لعبد احلميد أن 

محاره هرب مل يصدق اخلرب وقال وكانه مل يستوعب اخلرب: أريد محاري. 
سارع رجال القرية ابلتدخل ألهنم يعرفون طباع عبد احلميد وعرضوا عليه محاراً جديداً 
لكنه رفض قائاًل: أريد محاري حتديدًا..  إهنا مسألة عشرة عمر، وظل ملدة شهور متتالية 

يرتدد اىل ابزار عفرين كل يوم أربعاء ويبحث عنه دون جدوى.
لكن عبد احلميد استقبل حّنان بود كبري حني زاره يف بيته يف حلب ألنه مل يتوقع يومآ أن 

يرى حنان واقفاً يف اببه يف حلب.
أما هوس العثور على احلمار فظل يراود عبد احلميد ألنه يقول: هذا محار وليس عصفوراً 
كي خيتفي هكذا. وكان حنان خيفف عليه بقوله: هناك محار ضاع يف قرية ما وعاد بعد 
مخسة سنوات .. هذا يعين أن عبد احلميد صار عنده أمل يعيش عليه وينتظر عودة 
محاره، لكنه مل يرفض احلمار اجلديد الذي اشرتته له القرية ولكيال يشعر ابلذنب جتاه 

محاره قال:
_ أقبله بشرط أن يبقى عندي حىت عودة محاري ... هبذا الشرط ختلص من اإلحساس 

ابلذنب.
لكن محاره مل يعد .. أحياانً حىت احلمري تقسو على أصحاهبا وال تعود، بل تتحمل عناء 

مالك جديد وتتأقلم هناك. 
يف آخر مرة زرت فيها القرية كان حّنان طريح الفراش، قالوا أبنه يودع احلياة فذهبت 
ثيايب..،  وقال يل ابن رائحة حلب تفوح من  ابتسامة طويلة جداً  ابتسم يل  لزايرته..  
مث استنشق نفساً عميقاً وقال: إهنا رائحة احلديقة العامة ... رائحة تلك السيدة اليت 
ابتسمت يل. وأخرج الصورة من حتت الوسادة انسياً أبنين رأيتها عشرات املرات .. وهو 
يشري أبصبعه اىل السيدة اليت تبتسم خلفه مث قال يل حبسرة: آخ لو أنين كنت أتقن اللغة 

العربية لكنت اآلن من سكان املدن ولكانت هذه اجلميلة زوجيت. 
* مات حنان بعد شهور وبقيت قصة عاشقاته يف حلب على كل لسان.

* عبد احلميد عثر على جثة محاره بعد أربعة أعوام وقام بدفنها حسب األصول. 
كان حمقاً حنان الذي مل يغادر القرية سوى مرة واحدة ألن من يغادرها مرتني لن يعود.

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ات
ّ
الفنان التشكيلي والنح

محمود جالل

محمد سليمان زادة

أريد حماري

شاعر وكاتب سوري
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بقفزاٌت عاليُة الطَّرياِن 
هذِه الرُّوُح املعمَّدُة ابلصَّرِب

ريشٌة ترجتُف
يف مهبِّ ريِح قدٍر 

يناُل مينِّ على طوِل الصَّمِت 
ِم وحيصُدين مبنجِل األايَّ

وال ُتضاهي فكرتُه عن الكسِل 
مقداَر ما اكتسَح الشَّيُب 

على جادَّة املفرِق ...!!
دمعيت رابضٌة بني ُهنا.. وُهناك

كَمْن يوزُِّع األملَ بِسَعِة التَّحديِق 
على عنٍي أدمَنْت الشَّوَق العالَق 

ال يوم.. كما يَِعُد العدُم 
ومدُّ رمقي 

نني  فوَق وسائِد السِّ
أتلَف ما ظننته 
وديَع ابتسامايت

كم حسايب ...!؟ 
وكيَف ختلُط املسامرُي 
بثقوِب خشَبيت ...!!؟

فلنتناصْف كلَّ األلواِن واألصواِت
إالَّ لوين          

فال تستدْر يل 
كما أبساطرِي الوجوِه 
اليت فارَقت مالحِمي 

ذاَت ليلٍة 
بل بنصٍف آخَر 
كَصويت البعيِد 

الذي يقرتُض حنجرَة الصَّخِر 
فال أمسعه 

حني أردُّ على ابتساماِت النَّاِس
وعن هبجِة األشياِء اجملنونِة

وكلِّ ما ال ينتمي إيلَّ
...

دميٌة كحقيقٍة خالصٍة
أمَسُعيِن 

حني أنصُت اِلسم دمعٍة نوَّاحٍة
تدافُع عينِّ 
وال أعرفها

ابئسٍة كشبٍح يفوُز بداخلي
حىتَّ متُّ مرًَّة اثنيًة 

حني تنبَّأُت بال دليٍل 
على غلَبيت لُسهِد الليايل

وصدَّقُت أمنَييت 
برسم نفِسي 

ِم! بعيداً عن متاهاِت األايَّ
..

ُدميٌة يف َشرنَقٍة
وسأخرُج من َطوِر الريقِة

وأخلُع جلِدي 

حىتَّ تنطمَر على أروَقيت 
خيوُط الضَّياِع!! 

أحبُث يف بُؤرِة عييَنّ
عن اخلالِص

ألكوَن فراشًة
أو خيَط دخاٍن

فأتسلَّل من َسمِّ خياِطي املتكوِّرِة
بال أمل ..!!
كيف املرور

وأان اجلَمُل الذي أضناُه العطُش 
فأضاَع السَّبيَل

وغيََّب اصفراُر الصَّحارى
لونَه.. والدَّليل!!

..
رحلٌة تضجُّ ابألننِي الصَّامِت
كما قبَل حشرجِة األصواِت

اليت تغينِّ للموِت
ظنَّاً أنَّه رقصُة احلياِة ...!! 

ها أنين!!
أحبُث عن العمِر دوَن جدوى
وال أجدين إالَّ غارقًة يف حزٍن
ٍة على قبضِة القراِر يشدُّ بقوَّ

فأصمُت عن البوِح
مبا خبَّأته سريرُة شوِقي 

وشفتاي خميطتان
خبيط مكني 

بال زرٍّ ...!! 
..

دميٌة كانت حملِّقًة 
خترُج عن طورِها

يف غفلٍة عن خيوِطها
لتمارَس الفرَح

ها هي اآلَن ملقاٌة
على زاويِة الوقِت 

مها  تقلُِّب ما مضى من أايَّ
وتشاطُر الصَّامتنَي
على كوكبِة الصَّرِب

ما تبقَّى من أدوارِهم
بعد أن أسقَطْت فرائُض األمِل 

أعضاَءها الكهلة
..

منُذ والديت
وأان على أهبِة الّرِحيِل 

أحزُم أمتعيِت 
وأمارُس جهاَد ااِلنتظاِر
بينما يتشبَُّع الشُّجعاُن

بنزِف مسامايت
اليت أانَخت كَلكَلها
منذ ما قبَل تكويين

..
مفتوحٌة ِجراُح أقداِم الرُّوِح احلافيِة

والطَّريُق معبَّدٌة ابمللِح
لكنَّنا سنتجاوزُها

بقفزاٌت عاليُة الطَّرياِن

اخليار الوحيد املضي قدماً، ملن نشتكي من هذه احلياة؟
يبصــرون،  ال  فيــه  اجلميــع  مثــايل،  عــامل  يف  مشــركة  آالمنــا  قواســم 
ابحلريــة،  الســم  لنــا  دســوا  فقــد  القانــون،  زمــن  يف  حالــك  الظــام 
واعرضتنــا مئــات النكبــات، ذحبــوا الســام علــى مــرأى العــامل، فامتطــى 
شــبابنا عــرش الشــهادة، ووريدهــم مــازال ينــزف مــلء عيوننــا، ســقطت 
ورعشــة  ماحمنــا  احلــزن  أخــرق  األوان،  قبــل  عمــران  شــاخ  الــورود، 
بكائنــا عانقــت الســماء، غرقنــا يف ضبــاب النجــوم، لكــن احلبــل بقــي 
ملتفــاً حــول أعناقنــا، أحبــران وحيــدون يف الفلــك، مملكــة األســى تتســع 
األبــواب،  شــقوق  مــن  تنــدس خلســة  والعتمــة  تنغــرس ابألحشــاء، 
اتئهــون نــن يف غــاابت مــن اآلهــات، عــرس الــورد أتجــل واخنرطــت 
يف حــداد علــى جــداول الدمــاء، لغــة الزمــان تبدلــت، أرواحنــا شــرخت 
مــن اجلنــون ضمــن حــكاايت وأســرار،  وتلبســت عقولنــا هواجــس 
ســرق عمــران مــن ضفــاف املســرات وارمتينــا يف أهنــار مــن املآســي، 
مــا عهــدانه وقلوبنــا وضعــت علــى مائــدة  تنــزف بصمــت  جراحنــا 
الغيــاب، عشــنا منطــق القهــر يف حمنــة الوطــن، وضمــن متاهــات مــن 

الفــن، وأصبــح التاريــخ عبئــاً علــى ضحــاايه، تبــاً لعــامل جمنــون حتكمــه 
اخليانــة والظــام، أخرجــوا مــن أرضنــا واكنســوا معكــم كل الفــن.

يــد قاتلــك املنهــزم، دموعنــا تتزاحــم علــى   اي وطــن احملبــة شــلًّت 
الشــرف وحجــب  عــن صهــوة  ترجــل  الضمــر  املقــل ألن  أبــواب 
املــودة  ننشــر  أم  الــركام؟  حتــت  الســام  ندفــن  هــل  القمــر،  الليــل 
والــوائم عــًل الســعادة حتــل حمــل اآلالم، لنرســم علــى الرمــال واحليطــان 
لوحــة اخللــود وأكاليــل مــن الغــار، لنمضــي قدمــاً فرجوعنــا حمــال، 
لنــوزع غربتنــا علــى كل املرافــئ ولنشــعل الشــموع بــكل املفرقــات، 
ونغــر جمــرى األهنــار لتصــب مجيعهــا يف حبــر البنفســج يرافقهــا محــام 
الســام، وبســمات مــن دفء أرواحنــا حتلــق فــوق الســحاب متطــر 
حبــاً علــى وطــن حيتضــر لتعيــد إليــه عطــر األنفــاس وبوصلــة األمــان، 
وطــن خلــد بدمــاء مــن شــراين األبــرايء، لنصنــع ســعادتنا أبيدينــا 
وال ننتظرهــا مــن الغــرابء، نتشــاطر األفــراح وجنــدد األهــداف، لتعــود 
ســفننا التائهــة إىل مراســيها  ولتهــدأ األمــواج مــن الزانبــق، ســنعقد 
أطــواق النجــاة لتتعاقــب الفصــول واألعيــاد ومتطــر الســماء حمملــة 

مــن احلنــان،  ينابيعــاً  بــرذاذ مــن األشــواق، علــى اهلضــاب مشــكلة 
ممتــدة كحبــل وفــاء، تصــب هنايتهــا يف حبــرة الوجــدان لنتوضــأ منهــا 
ونشــرب خنــب احلريــة والســام، وعلــى ضفتيهــا جتــف الدمــوع ويتعانــق 
األحبــاب، اعزفــوا علــى ضفافهــا علــى أواتر النســيان مسفونيــة عشــق 
احليــاة، كمــدن األحــام مكللــة بقــوس قــزح ونســائم وأزهــار لنرســم 
الفــرح علــى وجــوه أطفالنــا الذيــن حلمــوا بضمــة وقطعــة حلــوى ودفء 
وحنــان، لنغــر خارطــة األزمــان ونغمرهــم بزانبــق ود وموســيقى حــب 
ليســتحيل عمرهــم إىل مزهريــة وربيــع دائــم يتألقــون فيــه طيبــاً وشــذى، 
واحلنــان،  والــدفء  ابألمــان  مشــبعة  الذكــرايت  أبحلــى  يغوصــون 
يشــرقون مثــل األضــواء وينهلــون شــاالت حمبــة تتغلغــل يف مســاماهتم 
تنســيهم كــدر األايم، ال يشــتمون رائحــة البــارود بــل عطــر األنفــاس 
األحــام،  جنــة  ضمــن  األايم  يف كل  بوصلتهــم  ســيكون  واحلــب 
فصغــاران هــم أرواحنــا ســيكرون وجيــددون احليــاة، علــى هــودج مــن 
الغيــوم الدافئــة حممــل ابلبيلســان، بيديهــم مفتــاح األمــل الــذي فقــدانه.  
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كانــت أبــرز أهــداف الثــورة الســورية منــذ بدايــة إنطاقتهــا الســلمية 
املواطنــة  مبــدأ  وإقــرار  احلديثــة،  الدميقراطيــة  الوطنيــة  الدولــة  بنــاء 
املتساوية حقاً، لكننا شهدان يف الفرات الاحقة اخلطاب الطائفي 
وخطــاب الكراهيــة القوميــة، اخلطــاب الــذي يضــع ســورية والســورين 
يف حمــاور إقليميــة أو حمــاور دينيــة، اللقــاءات واالجتماعــات علــى 
أســاس طائفــي أو عشــائري، وغرهــا. حتّولــت مبوجبــه كلمــة »الثــورة« 
عنــد بعضنــا إىل أقنــوم مقــدس جتــري ابمسهــا موبقــات كثــرة، وأحيــاانً 
فهمنــا اخلاطــئ هلــا يضعهــا يف تضــاٍد مــع بنــاء الدولــة الوطنيــة احلديثــة 

الــي كان يفــرض أن تعلــو وال يُعلــى عليهــا شــيء.
لعــل خطــاابت الكراهيــة متثــل يف عمليــة تشــكيل )وحــدات محايــة 
والــي  املســلح  للعمــل  التحــول  بدايــة  يف  بــرزت  الــي  الشــعب( 
تزعمهــا متحــدرون مــن حــزب العمــال الكردســتاين والذيــن أسســوا 
يف عــام 2003 حــزب اإلحتــاد الدميقراطــي، ويعتــر حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي احلامــل الفاعــل للمشــروع الكــردي يف ســورية، حيــث قــام 
يف بدايــة الثــورة بتأســيس جملــس شــعب غــرب كردســتان يف كانــون 
األول/ديســمر 2011 وأتســيس وحــدات محايــة الشــعب يف آذار/
مــارس 2012 بقيــادة شــخصيات عســكرية مــن جبــال قنديــل، ويف 
ذات العــام مت أتســيس قــوات األســايش. والحقــاً، تشــكيل اإلدارة 
الذاتيــة يف مشــال ســورية يف تشــرين الثاين/نوفمــر 2013، والــي مت 
عرهــا تقســيم املناطــق اخلاضعــة لســيطرته إىل ثــاث مقاطعــات وهــي 
اجلزيرة، وعن عرب وعفرين. مث تاها أتســيس » قســد« يف تشــرين 
األول/أكتوبــر 2015، بدعــم كامــل مــن الــوالايت املّتحــدة، ويف 
آذار/مــارس 2016 مت تشــكيل فدراليــة روج آفــا، وأخــراً تشــكلت 
اإلدارة الذاتيــة يف مشــال وشــرق ســورية يف أيلــول/ ســبتمر 2018، 
كبديــل عــن الفدراليــة، وهــي عبــارة عــن إدارة منّســقة وجامعــة لســبع 
إدارات ومناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات ســورية الدميقراطيــة وهــي 
)اجلزيــرة، عــن العــرب، منبــج، الرقــة، ديــر الــزور، الطبقــة، ابإلضافــة 

لتمثيــل عفريــن(.
اإلحتــاد  حــزب  لتبعيــة  العديــدة  اإلنــكار  حمــاوالت  مــن  وابلرغــم 
ســورية  “قــوات  قائــد  فــإن  قنديــل،  جبــل  لقيــادات  الدميقراطــي 
الدميقراطيــة” )قســد(، مظلــوم عبــدي أقــر أخــراً، بوجــود مقاتلــن 
مناطــق  يف   ،)PKK( الكردســتاين”  “العمــال  حلــزب  اتبعــن 
مشــال شــرقي ســورية، قدمــوا للقتــال يف املعــارك ضــد تنظيــم “الدولــة 
بعضهــم،  وغــادر  املعــارك،  يف  املئــات  منهــم  قُتــل  اإلســامية”. 
وبقــي آخــرون وســعى العديــد منهــم إىل حيــاة مدنيــة. وُيشــار مــن 
قبــل الســكان احملليــن إىل مقاتلــي حــزب “العمــال الكردســتاين” 
املوجوديــن يف ســورية حمليــاً ابســم “الكــوادر” وهــم ميثلــون هيــكل 
»ســلطة الظــل” مــع ســلطة اختــاذ القــرار النهائيــة خلــف الكيــاانت 
األمــر ابألمــن،  يتعلــق  عندمــا  احملليــة وخارجهــا، خاصــة  احلاكمــة 
مــع التأكيــد علــى قــدٍر كبــر مــن الســرية حييــط هبويــة “الكــوادر” 

ودورهــم.
تتضــح الصــورة أكثــر إذا عرفنــا أن مــن يقــود مشــال شــرق ســورية 
هــم أربعــة مــن أعضــاء اللجنــة  وأمنيــاً  سياســياً وخدميــاً وعســكرايً 
التنفيذيــة يف منظومــة اجملتمــع الكردســتاين، والــي يقودهــا عمليًــا مجــال 
ابييــك، وريــث عبداللـــه أوجــان، والقيــادات األربعــة موجــودون علــى 
الــدوام يف ســورية، كصلــة وصــل بــن القيــادة يف جبــال قنديــل، وبقيــة 
والعســكرية واخلدميــة واألمنيــة مشــال شــرقي  السياســية  الواجهــات 

ســورية، والتدخــل مــن قبلهــم يكــون يف أبســط القــرارات.
مــن هنــا تتضــح صعوبــة وصــول مبــادرة احلــوار الكــردي- الكــردي، 

“اإلدارة  نــواة  يشــكل  الــذي  الدميقراطــي”  “االحتــاد  حــزب  بــن 
الذاتيــة”، واملدعــوم أمركيــاً، و” اجمللــس الوطــي الكــردي” املقــرب 
من أنقرة وكردستان العراق، واملنضوي يف هيئات املعارضة السورية، 
وإمكانيــة توصــل الطرفــان إىل اتفــاق دائــم. فاملباحثــات الكرديــة الــي 
انطلقــت يف نيســان/ابريل املاضــي برعايــة منســقة اخلارجيــة األمركيــة 
زهــرة بيّللــي، تتمحــور اخلافــات العالقــة فيهــا حــول مخــس نقــاط 
الــي  الكردســتانية  ابلتداخــات  املتعلقــة  أعقدهــا  لعــل  رئيســية، 
تشــكل عقبــة يف إجنــاح املباحثــات املتعثــرة، حيــث يتهــم قــادة اجمللــس 
الوطــي، حــزب العمــال الكردســتاين بفــرض هيمنتــه علــى »حــزب 
االحتــاد الدميقراطــي« و»قــوات قســد« و»الوحــدات الكرديــة«، وأنــه 
تلغــي مســتقبًا دوره داخــل  قــد  يعمــل ضــد أي شــراكة سياســية 

املناطــق الســورية.
إبعــان حــزب العمــال الكردســتاين مســؤوليته عــن اهلجــوم الــذي 
اســتهدف خــط تصديــر النفــط مــن إقليــم كردســتان العــراق إىل تركيــا 
الــذي وقــع مطلــع الشــهر املاضــي، فــإن حــزب العمــال الكردســتاين 
يف  الكردي-الكــردي  احلــوار  اســتمرار  رفضــه  عــن  بوضــوح  يعــّر 
ســورية الــذي جيــري برعايــة مــن الــوالايت املتحــدة ورائســة اإلقليــم. 
إضافــة إىل كــون إعــام احلــزب قــد بــدأ بشــن هجــوم إعامــي علــى 
أســرة الــرزاين احلاكمــة يف مشــال العــراق والــي حتظــى ابحــرام لــدى 
الكثريــن مــن األكــراد الذيــن أزعجهــم ذلــك بــل وحــى أاثر حفيظــة 
قســم مــن العماليــن، مــا أكــد االنقســام داخــل هــذا احلــزب حيــال 
املفاوضــات بــن حــزب االحتــاد الــذي يعتــر فــرع العمــال الكردســتاين 
يف ســورية، وبــن مكــوانت اجمللــس الوطــي الكــردي، خاصــة مــع 
وصــول املباحثــات إىل النقطــة املركزيــة الــي يتوقــف عليهــا فشــل أو 
جنــاح احلــوار. هــذه النقطــة هــي ملــف العاقــة بــن حــزب االحتــاد 
وحــزب العمــال وضــرورة فــك االرتبــاط بينهمــا وإخــراج قــادة ومقاتلــي 
احلــزب الركــي مــن ســورية، وهــو ملــف معقــد جــداً بطبيعــة احلــال، 
خاصــة ابلنســبة لـــ »االحتــاد« الــذي يقــود اإلدارة الذاتيــة يف مناطــق 
شــرق الفرات، والذي يشــهد انقســاماً هو اآلخر حيال هذا امللف.

مــن تعقيــدات ملــف حــزب العمــال الكردســتاين ميكــن فهــم دعــوة 
إىل  الســوري  واالئتــاف  تركيــا  أمحــد،  وإهلــام  عبــدي،  مظلــوم 
احلــوار، فمــع األخــذ ابالعتبــار أن مظلــوم عبــدي وإهلــام أمحــد هلمــا 
الكرديــة، لكنهمــا يف حســاابت منظومــة  مكانتهمــا يف األوســاط 
االحتــاد الدميقراطــي هــم جمــرد قــادة يف الصــف الثالــث، وجيــب األخــذ 
ابالعتبــار مــا تــردد يف اآلونــة األخــرة بشــأن إزاحــة واســتبدال مظلــوم 
حممــود  ابلقيــادي  الدميقراطيــة،  ســورية  قــوات  قيــادة  مــن  عبــدي 
برخــودان، وهــو قائــد عســكري جيــد، لكنــه شــديد الــوالء جلميــل 
ابييــك، وهــذا التغيــر إذا مــا حصــل فهــو يدخــل يف إطــار اســتبدال 
مــن صــار والؤه مشــكوكاً فيــه برجــل والؤه نقيــاً للمنظومــة القابعــة 
يف جبــال قنديــل، وهــذا مدخــل أول للقــول إن دعــوة مظلــوم عبــدي 
وإهلــام أمحــد للحــوار، هــي رســالة إىل الداخــل الكــردي وحتديــداً إىل 
مجــال ابييــك، يف جبــال قنديــل. بعبــارة أدق، رمبــا ميكــن القــول إن 
القيــادة الكرديــة يف مشــال شــرقي  معركــة خفيــة جتــري يف كواليــس 
ســورية، يقودهــا مــن جهــة مظلــوم عبــدي، ومعــه قــادة مــن الكــرد 
الســورين األوجانيــن الوازنــن، ويف الطــرف اآلخــر مجــال ابييــك 

وأزالمــه يف ســورية وتركيــا.
فــإن  األمركــي،  ابملوقــف  رهــن  الداخلــي  عبــدي  مظلــوم  صــراع 
ختلــت عنــه واشــنطن، عــاد كل شــيء إىل نقطــة الصفــر، وجعلــت 
أكــراد ســورية خــارج امللعــب حــى علــى مســتوى مقعــد يف اللجنــة 

مســتحيل،  شــبه  األمركي-الركــي  التفاهــم  وجعلــت  الدســتورية، 
وســّهلت الحقــاً علــى نظــام األســد عودتــه إىل هنــاك ابلقــوة، أو 
اســتعادته مــوارد حيتاجهــا يف حصــار خانــق بفعــل قانــون قيصــر، مــن 
خــال نفــط ومــاء وقمــح وقطــن اجلزيــرة الســورية. لكــن إن صدقــت 
واشــنطن وعدهــا، فإنــه بعــد دعــم موقــف مظلــوم عبــدي ومــا ميثلــه، 
ســيكون عليهــا إقنــاع أنقــرة بتســوية تُبعــد فيهــا خصمهــا العتيــق عــن 
إضافــة  قنديــل،  إىل جبــال  أخــرى  مــرة  وتعيــده  اجلنوبيــة  حدودهــا 
إىل  للجلــوس  الســوري  لائتــاف  األخضــر  الضــوء  إعطائهــا  إىل 
طاولــة املفاوضــات، ودفــع اجمللــس الوطــي الكــردي إىل تســريع قيــام 
مصاحلــة أو اتفــاق كردي-كــردي، ليكــوان كيــاانً كــردايً واحــداً يف 
إطــار التســوية الســورية الشــاملة، وهــذه املرحلــة إن بــدأت ســتفرض 
الكــردي،  الصعيــد  وعلــى  األطــراف،  مجيــع  مــن  تنــازالت كــرى 
املقاتلــن  وإخــراج  قنديــل،  جبــال  مــع  العاقــات  قطــع  ســيكون 

التنــازالت املطلوبــة. األجانــب يف مقدمــة 
حماولــة انتــزاع أكــراد ســورية قرارهــم مــن جبــال قنديــل وقادتــه الذيــن 
حولــوا ســورية إىل ســاحة لتصفيــة احلســاابت مــع تركيــا، هتــدف إىل 
إنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه مــن املكتســبات، ومحايــة مــا جيــب محايتــه. 
ذلــك ألن خســارة عفريــن والحقــاً املناطــق املمتــدة بــن رأس العــن 
إقليميــة  تســوايت  إطــار  يف  إال  عودهتمــا  واســتحالة  أبيــض،  وتــل 
ودوليــة، أضعــف موقــف القيــادة الكرديــة أمــام حاضنتهــا، وعليــه، 
فــإن التقــارب مــع أنقــرة إمــا يقــّرب أكــراد ســورية مــن تســوية تعيدهــم 
األقــل خســارة  علــى  جتنبهــم  أو  الــي خســروها  املناطــق  إدارة  إىل 
جديــدة وخصوصــاً يف ظــل احلديــث املتزايــد عــن عمليــة عســكرية 
املفاوضــات  لكــون  إضافــة  الدرابســية.  مــن  تنطلــق  تركيــة جديــدة 
املباشــرة مــع تركيــا، ُتســقط مــن يــد موســكو إحــدى أهــم أوراقهــا الــي 
جعلــت آلياهتــا تســر يف مناطــق مل تكــن لتحلــم فيهــا، مــن املالكيــة 
إىل عــن العــرب، وهــي رســالة تعيــد خلــط أوراق القــوة والتــوازانت، 
دوليــاً،  إطــار االنضمــام إىل تســوية شــاملة إن وجــدت دعمــاً  يف 
يعرف مظلوم عبدي وســواه، أن اخلاســر األكر فيها ســيكون بشــار 

األســد، ومــن ورائــه روســيا.
احلاليــة  الكرديــة  القيــادات  مــن  غــره  أو  عبــدي  مظلــوم  وإن كان 
حيــاول اخلــروج مــن حتــت عبــاءة »العمــال الكردســتاين« ولعــب دور 
وطــي ســوري، فإنــه حــرايً بــه أن يعلــم أبن التعويــل علــى الــوالايت 
املتحــدة أو غرهــا مــن أجــل إجيــاد خمــرج هلــذه الورطــة يبقــى علــى 
أمهيتــه عامــًا اثنــوايً، أمــا العامــل الرئيســي يف حســم ملــف التخلــص 
مــن هيمنــة ووجــود قــادة وكــوادر حــزب العمــال الرافضــن للتخلــي 
القــوى  بــن  البيــي  التوافــق  فهــو  الراديــكايل  والفكــر  الســاح  عــن 
الكرديــة وبــن هــذه القــوى وممثلــي املكــوانت األخــرى مــن ســكان 
املنطقــة علــى مشــروع وطــي وتنمــوي شــامل، لــن تكــون املفاوضــات 
بــن حــزب االحتــاد واجمللــس الوطــي الكــردي، ســوى لبنتــه األساســية.

كمــا جيــب التأكيــد علــى صياغــات أكثــر وطنيــة تعيــد للثــورة هدفهــا 
الدميقراطيــة، وهــذا ال ميكــن  الوطنيــة  الدولــة  بنــاء  األساســي وهــو 
فهمــه مــع صيغــة أّن »الشــعب الكــردّي يعيــش علــى أرضــه التارخييــة« 
هــو مفهــوم حديــث جــداً حــى يف مفاهيــم احلركــة الكرديّــة الســورية، 
انتشــر يف الوســط الكــردّي الســورّي منــذ ثاثــة عقــود، وهــي تثــر 
قلقــاً وحساســية كــرى لــدى مكــوانت الشــعب الســوري األخــرى 
وخاصــة يف منطقــة اجلزيــرة، الــي تقطنهــا أغلبيــة عربيــة، مث إن هــذه 
املســألة ذات طابــع اترخيــي وحتتــاج لدراســة علميــة موضوعيــة بعيــداً 

عــن عقليــة فــرض سياســة األمــر الواقــع واالصطيــاد ابملــاء العكــر.

د.م. محمد مروان الخطيب
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“Özgürlük” denilince, Fransa, ışık ve özgürlükler kenti olarak anılır ve Avrupa halkları dahil diğer halklar 
tarafından kıskanılır.
Şu anda Fransa’nın başkenti Paris’te ve hükümetin özgürlükleri kısıtlama çabasını reddeden bir dizi 
Fransız ilinde protestolar ve gösteriler yapılıyor.
- Sanki Avrupa’daki siyasi rejimler, baskıcı Arap ülkelerinin bulaştığı diktatörlüğe ve şiddete doğru gidi-
yor.
Fransız sokağının kaynama noktası, krizin derinliğinin ve otorite ile halk arasındaki genişleyen uçurumun 
bir göstergesidir, emniyet görevlileri ile siviller ve Fransa’nın sokaklarındaki on binlerce gösterici arasın-
daki çatışma sahneleri, Fransa şehirlerinin 2018 ve 2019’daki gösteriler sırasında yaşadığı gösterilerin ve 
şiddetli çatışmaların resimlerini yeniden akla geldi. Sarı ceketi simgesi olarak seçen siviller, 2008 yılından 
bu yana Fransız kanunlarının tüm sürücülerin araçlarında sarı ceket taşımalarını şart koşması nedeniyle.
Sarı Ceketler hareketi başlangıçta yakıt fiyatlarındaki artışı ve yüksek yaşam maliyetini kınamak için 
ortaya çıktı, daha sonra taleplerini hükümetin dayattığı vergi reformlarının kaldırılmasını içerecek şekilde 
genişletti ve hareket, başlangıçtan itibaren akaryakıttaki vergilerin değerini düşürmek, asgari ücreti yük-
seltmek ve geçerli emeklilik yaşını korumak için çağrıda bulundu. Daha sonra işler Fransa cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un istifası çağrısı noktasına geldi.
Sınırlı sayıda Fransız şehrinde, özellikle de başkent Paris’te yeniden şiddet patlak vermesine rağmen, özel 
sembolizm ile ünlü Bastille Meydanı, krizin derinliğinin büyük bir göstergesi olan kritik saatler yaşadı 
ve gösterileri düzenleyenlerin sayısı yarım milyondan fazla vatandaşın Paris’te sokaklara ve meydanlara 
gittiğini gösterdiğinden, yetkililer ile halkın büyük kesimleri arasındaki genişleyen uçurumu göstermek 
için yeterlidir.
Gösteriler özellikle polis şiddetine karşı yapıldı, bu nedenle sonuçlar çok olumsuzdu; gösterilerin belge-
lenmesi sırasında siviller, gazeteciler ve fotoğrafçılar da dahil olmak üzere çok sayıda insanın yaralan-
masına neden oldu, polisin işlediği şiddet vakalarının çoğunun gazetecilerin ve vatandaşların telefon-
larının lensleriyle yakalanmasaydı açığa çıkmayacaktı.
Yeni protestoların, hükümetin, çeşitli partilerin kamu özgürlüklerini ve basın özgürlüğünü zayıflattığını 
düşündüğü ve gazetecilerin çalışmalarını engelleyen paragrafları içeren (kapsamlı güvenlik) adı altında bir 
yasa alma çabalarından kaynaklanmakta, çünkü kanun tasarısının 24 numaralı paragrafı emniyet görevl-
ilerinin çalışırken ve aşırı şiddet kullanırken resimlerinin yayınlanmasını yasaklamaktadır bu yüzden 
hükümet projesine karşı çıkmak krizi daha da şiddetlendi. Yaşanan son iki olay:
- İlki, polis, mülteciler tarafından kurulan rastgele bir kampı aşırı şiddet ile tahliye edilmesi.
- İkincisi, dört Paris polisinin, bir müzik yapımcısı olan siyahi bir adamın, maske takmadığı için dayak, 
hakaret ve (kokuşmuş siyah) gibi ırkçı hakaretlerle hedef aldığında kaynaklanması.
Kapsamlı Güvenlik Yasasına karşı protestolar hedeflerine ulaştı. 24. Madde meclis çoğunluğunun tama-
men yeniden yazılacağını açıklamasının ardından 24. Maddenin askıya alındı. Bu, Macron’un, insan hak-
larını savunmada aktif olan basın dernekleri ve kuruluşlarının yanı sıra Fransız Solu ve Merkez Partisi’nin 
muhalefetine teslim olarak Başbakan ve İçişleri Bakanı ile yaptığı acil toplantı sonrasında geldi. 
Paris’te Fransız Basın Ajansı ve (Polka) dergisi için çalışan Suriyeli fotoğrafçı (Emir El-Halabi, 24) Bas-
tille Meydanı’nda yaralandı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri (Christophe Delaware) ka-
bul edilemez polis şiddetini kınadı:
- Amir al-Halabi ile bütün dayanışmamız, diğer birçok Suriyeli gazeteci gibi o da sığınma için Suriye’den 
Fransa’ya geldi.
- İnsan hakları devleti onları tehdit etmek değil, aksine onları korumak zorunda.
Paris Cumhuriyet Savcısı, Fransa’nın başkenti Paris’te Kapsamlı Güvenlik Yasasını ve basın ve ifade 
özgürlüğünü kısıtlayan 24. maddesini protesto eden gösterileri çekerken burnu kırılan Suriyeli fo-
toğrafçının dövülmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Emir El-Halabi’nin Halep’teyken kuşatma döneminde (World Press Photo 2016) ödülü dahil olmak üzere 
birçok uluslararası fotoğraf ödülü kazandığını belirtmekte fayda var.
Mesleğinde (fotoğrafçılık)ta çalışmak için gezegenin en tehlikeli yerinden (Suriye) özgürlük ülkesi Fran-
sa’ya gitti, ancak polisin çekimlerini yasaklayan bir yasayı kınayan bir gösteriyi çekerken dövüldü ve 
burnu kırıldı. 
Emir’in kamerası, Esad rejimine ve her diktatör baskıcı rejime musallat olan devrimin medya kuru-
luşlarının lensleri gibi Fransız polisine karşı sertti. 
Suriyeli gazeteci (Zoya Bostan), Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Instagram sayfasında şunları yazdı:
- Çok üzgünüm, bu fotoğraf ve bu aşırı polis şiddeti bana sadece Suriye’yi hatırlatıyor; Bu sevdiğimiz ve 
çocuklarımızın aşık olduğu Fransa değil.
Fransız basını, güvenlik suçluluğunu ve vatandaş haklarının kötüye kullanılmasını kınadı. Eleştirel sesler 
arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı (Michel Bachelet) ve BM insan 
hakları raportörleri gösterilere katılanlar arasında, ve yasanın geri çekilmesini istenen eski Fransız Cum-
hurbaşkanı (François Hollande) gösterilerde vardı.
Protestocular için bir dizi pankartın üzerine şunları yazdı:
- (Bizimle alay ediyorlar), (Bizi güvenliğin vahşetinden kim koruyabilir?), Ve (Kameralarımızı indirmek 
için silahlarınızı indirin) 
Gösteriler artacak ve genişleyecek ve Paris ve Fransız şehirlerinin sokakları savaş, şiddet ve isyan are-
nalarına dönüşecek, çünkü özgürlük Fransız yaşamının ve toplumunun temel sorunlarından biridir ve 
Fransız devrimi esas olarak monarşiye karşı özgürlük, adalet ve eşitlik için başlatıldı. 
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عندمــا يذكــر لفــظ )احلريــة( أو يتــم احلديــث عنهــا، تذكــر فرنســا علــى أهنــا مدينــة النــور واحلــرايت وحتســد عليهــا مــن ابقــي 
الشــعوب مبــا فيهــا الشــعوب األوربيــة.

حيــدث اآلن يف العاصمــة الفرنســية ابريــس ويف عــدد مــن احملافظــات الفرنســية الــي ال هتــدأ احتجاجــات ومظاهــرات رافضــة 
لســعي احلكومــة إىل تقييــد احلــرايت.

- وكأن األنظمة السياسية يف أورواب تتجه نو الديكتاتورية والعنف مصابة ابلعدوى من البلدان العربية القمعية.
غليــان الشــارع الفرنســي مؤشــر لعمــق األزمــة واتســاع اهلــوة بــن الســلطة والشــعب، وقــد أعــادت مشــاهد املواجهــات بــن 
رجــال األمــن واملدنيــن، وعشــرات اآلالف مــن املتظاهريــن يف الشــوارع الفرنســية، صــور املظاهــرات واملواجهــات العنيفــة 
الــي عاشــتها املــدن الفرنســية يف مظاهــرات عامــي 2018 و2019، الــي اختــارت الســرات الصفــراء كرمــٍز هلــا ابعتبــار أّن 
القانــون الفرنســي يفــرُض منــذ عــام 2008 علــى مجيــع ســائقي الســيارات، محــل ُســرات صفــراء داخــل ســياراهتم عنــد القيــادة.

خرجــت حركــة الســرات الصفــراء يف البدايــة للتنديــد ابرتفــاع أســعار الوقــود وكذلــك ارتفــاع تكاليــف املعيشــة، مث امتــدت 
مطالِبهــا لتشــمَل إســقاط اإلصاحــات الضريبيــة الــي فرضتهــا احُلكومــة، ودعــت احلركــة منــُذ الِبدايــة إىل ختفيــض قيمــِة 
الضرائــب علــى الوقــود، ورفــع احلــد األدىن لألجــور واإلبقــاء علــى ســن التقاعــد املعمــول بــه، مث تطــّورت األمــور فيمــا بعــد 

لتصــل إىل حــّد املنــاداة ابســتقالة رئيــس فرنســا إميانويــل ماكــرون.
 ورغــم أن العنــف قــد اندلــع جمــدداً يف عــدد حمــدود مــن املــدن الفرنســية، علــى رأســها العاصمــة ابريــس، فقــد عاشــت ســاحة 
الباســتيل الشــهرة ذات الرمزيــة اخلاصــة ســاعات حرجــة، وهــو مؤشــر كبــر يــدل علــى عمــق األزمــة، وتكفــي األرقــام لتبيــان 
اتســاع اهلــوة بــن الســلطات وقطاعــات واســعة مــن الشــعب، فأرقــام منظمــي املظاهــرات تشــر إىل أن أكثــر مــن نصــف مليــون 

مواطــن نزلــوا إىل الشــوارع والســاحات يف ابريــس.
املظاهــرات خرجــت ضــد عنــف الشــرطة حتديــداً، لذلــك كانــت النتائــج ســلبية للغايــة ومنهــا إصابــة عــدد كبــر مــن النــاس مــن 
بينهــم مدنيــن وصحفيــن ومصوريــن خــال توثيقهــم للمظاهــرات، مــع التأكيــد إىل أن الكثــر مــن قضــااي العنــف الــي ارتكبتهــا 

الشــرطة مــا كانــت لتكشــف لــو مل تلتقطهــا عدســات الصحفيــن وهواتــف املواطنــن.
شــرارة االحتجاجــات اجلديــدة مردهــا إىل مســاعي احلكومــة اســتصدار قانــون مــن الرملــان حتــت اســم )األمــن الشــامل(، 
يتضمــن فقــرات تعدهــا جهــات خمتلفــة أبهنــا تنســف احلــرايت العامــة وحريــة الصحافــة، وتعيــق عمــل الصحافيــن، ذلــك أن 
الفقــرة )24( مــن مشــروع القانــون متنــع بــث صــور لرجــال األمــن يف أثنــاء عملهــم واســتعماهلم للعنــف املفــرط، ومــا فاقــم األزمــة 

معارضــة املشــروع احلكومــي حادثتــان حصلتــا أخــراً: 
- األوىل، قيام الشرطة، إبخاء خميم عشوائي أقامه الجئون، وختلله العنف املفرط من قبل الشرطة.

-  والثانيــة حــن اســتهدف أربــع رجــال مــن شــرطة ابريــس رجــًا أســود، وهــو منتــج موســيقى بســبب عــدم ارتدائــه الكمامــة 
مــع ضربــه وإهــاانت وشــتائم عنصريــة، مثــل )األســود النــن(.

االحتجاجــات ضــد قانــون األمــن الشــامل حققــت أهدافهــا فقــد مت إيقــاف العمــل ابملــادة 24، بعــد إعــان األغلبيــة الرملانيــة 
أن املــادة 24 ســيتم إعــادة كتابتهــا وبشــكل كامــل، وأتــى ذلــك بعــد اجتمــاع طــارئ ملاكــرون برئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة، 
رضوخــاً للمعارضــة مــن اليســار الفرنســي وحــزب الوســط، إضافــة إىل اجلمعيــات الصحافيــة، واملنظمــات الناشــطة يف الدفــاع 

عــن حقــوق اإلنســان.
ويف ابريــس أصيــب املصــور الســوري )أمــر احللــي 24 عامــاً(، الــذي يعمــل لصــاحل وكالــة الصحافــة الفرنســية وجملــة )بولــكا( 
جبــروح يف ســاحة الباســتيل، وقــد نــدد أمــن عــام منظمــة مراســلون بــا حــدود )كريســتوف ديلــوار( بعنــف الشــرطة غــر 

املقبــول:
-  كل تضامننــا مــع أمــر احللــي، لقــد جــاء مــن ســوراي إىل فرنســا للجــوء، كمــا فعــل العديــد مــن الصحفيــن الســورين 

اآلخريــن.
- ليس على دولة حقوق اإلنسان أن هتددهم، بل أن حتميهم.

النيابــة العامــة يف ابريــس فتحــت حتقيقــاً حــول ضــرب املصــور الســوري والــذي تعــرض أنفــه للكســر أثنــاء تصويــره للمظاهــرات 
يف العاصمــة الفرنســية ابريــس احملتجــة ضــد قانــون األمــن الشــامل ومادتــه الرابعــة والعشــرين الــي تقيّــد حريــة الصحافــة والتعبــر، 
واجلديــر ابلذكــر أن أمــر احللــي حــاز علــى عــدة جوائــز دوليــة يف التصويــر أثنــاء وجــوده يف حلــب فــرة احلصــار، منهــا جائــزة 

)صــورة الصحافــة العامليــة 2016(.
لقــد خــرج مــن أخطــر بقعــة يف الكــرة األرضيــة )ســوراي( إىل بــاد احلريــة فرنســا؟؟!!، ليعمــل مبهنتــه )التصويــر(، لكنــه تعــرض 

للضــرب وهتشــيم رأســه أثنــاء تصويــره مظاهــرة تنــدد بقانــون مينــع تصويــر الشــرطة. 
كامــرا أمــر كانــت قاســية علــى الشــرطة الفرنســية حاهلــا كحــال عدســات إعاميــي الثــورة الــي كانــت تــؤرق النظــام األســدي 

وكل نظــام قمعــي ديكتاتــوري.
وكتبت اإلعامية السورية )زواي بوستان( على صفحة الرئيس الفرنسي ماكرون على االنستغرام:

فــرط للشــرطة ال يُذكرانــي إال بســوراي؛ ليســت هــذه فرنســا الــي ُنــّب والــي 
ُ
- أان حزينــة جــداً، هــذه الصــورة وهــذا العنــف امل

يعشــقها أطفالنــا.
ونــددت الصحافــة الفرنســية بـــاجلنوح األمــي، واإلســاءة إىل حقــوق املواطنــن، ومــن بــن األصــوات املنتقــدة رئيســة املفوضيــة 
الســامية حلقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة )ميشــال ابشــليه( ومقــررو حقــوق اإلنســان لــدى األمــم املتحــدة، وكان مــن بــن 

املشــاركن يف املظاهــرات الرئيــس الفرنســي الســابق )فرنســوا هوالنــد( الــذي دعــى إىل ســحب مشــروع القانــون.
وكتب على عدد من الفتات للمتظاهرين:

-  )إهنم يهزأون بنا(، و)من حيمينا من شراسة األمن؟(، و)اخفضوا ساحكم لنخفض كامراتنا(.
التظاهرات ســتتصاعد وستتســع، وســتتحول شــوارع ابريس واملدن الفرنســية إىل ســاحات حرب وعنف وشــغب، ألن احلرية 
مســألة أساســية ابحلياة واجملتمع الفرنســي، والثورة الفرنســية انطلقت أساســاً ضد امللكية ومن أجل احلرية والعدالة واملســاواة.

Fransa’da Özgürlükler
الحريات في فرنسا

İŞRAK
إشراق

املوسيقي االفريقي األصل أحد ضحااي إعتداءات األمن الفرنسي
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Son zamanlarda Suriye siyasi arenasında, Suriye vatanseverliğine yakından veya uzak-
tan ait olmayan, boyutları ve etkisi küçümsenmeyen  büyük gruplar olan birkaç parti ve 
akım ortaya çıktı. 
Bu partiler ve akımlar, yapıları ve yönelimleri bakımından belirsiz oldukları için siyasi 
sosyolojideki tanımları açısından hem eski hem de modern partiler hakkında bildiklerim-
ize benzemiyorlar. Daha çok Masonik hareket hakkında anlatılana benziyor, Ancak amaç 
ve hedeflerinde açık ve bellidir ve her yerde mevcuttur. Ve Suriyelilerin tavır almakla, 
fikir oluşturmakla, hedef belirlemekle veya ortak eylem formülleri bulmakla ilgilend-
ikleri her an, ciddi ve samimi her hareketi ısrarla engelliyorlar.
Okuyucu, bu satırların ne anlama geldiğini ve amacını ne olduğunu anlamaktan yorula-
bilir. Sözlerimizin bilmeceler yolunda muğlak olmaması için, bu grupların ve bireylerin, 
“önceliklerin içtihadı”, “Bahaneleri engellemek”  kamu menfaatini bahanesiyle ortaya 
çıkıp bağımlılık veya rıza gösterme ifadelerini ve söylemini benimsemeleri talihsiz bir 
durumdur. Buna özellikle (Suriye devriminde İsrail partisi) diyoruz ve onun gibi diğer 
partiler.  
Bu partinin veya partilerin net bir kafası veya gövdesi yok ve işte tehlikesi burada, Siyasi 
gerçekçilik iddiasıyla, kalıcı bir düşman olarak İsrail hakkında her türlü konuşmayı red-
dediyor ve ona ve Suriye meselesindeki mevcut rolüne herhangi bir atıfta bulunulmasını 
da reddediyor.  Bildirilen konumlarında veya belgelerinde ve onlardan gelen, Suriye to-
praklarının uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki değerli bir bölümünü temsil eden 
Suriye topraklarının işgaline atıfta bulunulmadığında ısrar ettiklerinde anlaşılmayan 
veya makul olmayan sınırlara ulaştılar. 2011’de haysiyet ve özgürlük devrimi sonrasında 
yaşananlar sonucunda Suriye’yi işgal edip ona müdahale eden ülkelerin işgaline dair 
hiçbir atıfta da bulunamadı. Bu insanların küstahlığı ve milli nihilizmi, o ülkelerin politi-
kalarının mutlak olarak benimsenmesine ulaştı ve onları asgari düzeyde bile eleştirmez.
(Suriye Devriminde İsrail Partisi) ve benzerleri, alçakgönüllülük ve vatanseverlik per-
desini birlikte kaldırdılar, artık utangaç veya gizli değil, daha açık ve belli bir şekil-
de sesini ve çirkinliğini yükseltiyorlar, kendi görüşüne ve pozisyonuna katılmayanları 
kınayarak küstahça suçluyor ve onları Yıkım ve geri kalmışlık dışında, her yönden ses 
getiren fenomenler olarak değerlendiriyor. Ve bu Suriyelileri bulundukları kıyametten 
kurtulamayacaktır. 
Bu parti veya partiler, istihbarat servislerini, araştırma merkezlerini ve medya kuruluşları 
ziyaret eder ve bunlarla bağlantı kurarlar Nihayetinde kamuoyunu yönlendirmeyi, ortak 
bir kanaat oluşturmayı ve tüm ulusal aksiyomlarla yüzlerce yıldır ortak ve yerleşik bir 
alfabeye sahip çelişen bir kültür yaratmayı amaçlıyor, çoğu zamanda bu aşırıya kaçar ve 
Malik’in şarap hakkında söylediklerini de aşar! 
Suriye devriminde (diğerlerinin) partileri çoktur, son yıllarda krizimizin yoğunlaşması ve 
ulusal ve gelecekteki vizyonlarımızla siyasi eylem arenasında yeni bir eğilim yaşanırken, 
hepsi kendileri ve sözlükleri için Suriye milliyetçiliğinden sapmalarını haklı kılan şeyi 
buluyor, Kendi pozisyonlarını savunmak için tartışmak ve yorum yapmak için çaba ve 
zaman harcıyorlar. En net örneğimiz sosyal medya sayfaları, kapalı gruplar ve Suriye 
devrimi adına işleyen ve konuşan oluşumlardır. Bütün bunlar Suriyelileri zayıflatıyor, 
güçlerini dağıtıyor ve başkalarının önünde saygısını kaybetmelerine neden oluyor, 
Samimi vatanseverliğin bağlarına kalanlar, değişimi kabul etmeyen mantık ve hikmet 
ilkelerine bağlı olanlar hariç. 
Suriye devriminde bölgesel ve uluslararası partiler, yurtseverliğin yeniden tanımlanması, 
sıraların tasnif edilmesi, anlamı ve içeriğinin açıklığa kavuşturulması gereken rahatsız 
edici bir fenomen haline geldi. Özellikle ulusal prestijini kaybeden ve zarar gören her-
kesi vatanlarına getiren acımasız bir rejime karşı ayaklandıklarını iddia edenler ve onları 
kendilerine, topraklarına ve servetlerine açgözlü olanların projelerine bağladı. 
Sorumuz: Özelliklerini kaybettiğinizde, hakkınızdan ve toprağınızdan vazgeçtiğinizde, 
geçmişinizi ve geleceğinizi rehin ettirdiğinizde vatansever olmak nasıl doğru olur ?!
Suriye devrimindeki ihlal genişledi, bir kısmı cehaletten ve çoğu kasıtlı olarak, Suriye-
lileri temsil eden, vatanseverlik ve bağımsızlıklarını ifade eden, özgünlüklerine ve me-
zhepleri, dinleri ve milliyetlerindeki olan bağlarının derinliğine dayanan (Suriye Partisi) 
‘nin sesi büyük ölçüde ve birçok faktör nedeniyle yoktur.

بــرزت مؤخــرًا يف الســاحة السياســية الســورية عــدة أحــزاب وتيــارات ال متــت للوطنيــة الســورية مــن قريــب 
أو بعيــد، وهــي جمموعــات كبــرة ال يســتهان حبجمهــا وال أتثرهــا، املتزايــد، واملتنامــي.

هــذه األحــزاب والتيــارات، ال تشــبه مــا نعرفــه عــن األحــزاب، قدميهــا وحديثهــا، جلهــة تعريفهــا يف علــم 
االجتمــاع السياســي، فهــي غامضــة يف بنيتهــا وهيكليتهــا وتوجههــا، أشــبه مــا تكــون مبــا يــروى عــن احلركــة 
املاســونية، ولكنهــا واضحــة ومكشــوفة يف أهدافهــا وغاايهتــا، وحاضــرة يف كل مــكان، ويف كل حلظــة 
يكــون الســوريون معنيــن فيهــا ابختــاذ موقــف أو بلــورة رأي، أو حتديــد هــدف، أو إجيــاد صيــغ عمــل 

مشــرك، دأهبــم إفشــال أي حتــرك جــدي وخملــص.  
ولكيــا يكــون كامنــا غامًضــا علــى طريقــة األحاجــي، يرهــق القــارئ يف فهــم املقصــود، وغايــة هــذه 
الســطور، فإنــه ممــا يؤســف لــه بــروز وتبــي مجاعــات وأفــراد ملقــوالت وخطــاب ارهتــان، أو إذعــان، حتــت 
زعــم »فقــه األولــوايت« و« ســد الذرائــع« وتغليــب املصلحــة العامــة، أو فئــة غــر قليلــة منهــم، هنــا 
حتديــًدا نتحــدث عمــا نســميه )احلــزب االســرائيلي يف الثــورة الســورية(، وأحــزاب أخــرى علــى شــاكلته.!
هــذا احلــزب، أو األحــزاب، بــا رأس أو جســم واضــح، وهنــا خطورهتــا، تراهــا حتــت دعــاوي الواقعيــة 
السياســية ترفــض أي حديــث عــن اســرائيل ابعتبارهــا عــدًوا دائًمــا وترفــض أي إشــارة هلــا ولدورهــا احلــايل 
يف مســألتنا الســورية، ويصــل هــؤالء إىل مــدًى وحــدود غــر مفهومــة أو معقولــه عندمــا يصــرون أن ال 
يكــون يف مواقفهــم املعلنــة، أو واثئقهــم، ومــا يصــدر عنهــم، أي إشــارة الحتــال أرض ســورية، متثــل جــزًء 
عزيــزًا وغاليًــا مــن الوطــن الســوري يف حــدوده املعــرف هبــا دوليًــا، أو الــدول الــي حتتــل ســورية، وتتدخــل 
هبــا بنتيجــة جمــرايت مــا حصــل بعــد ثــورة الكرامــة واحلريــة يف 2011، وتصــل الوقاحــة والعدميــة الوطنيــة 
هبــؤالء إىل التبــي املطلــق لسياســات تلــك الــدول وعــدم نقدهــا ولــو يف احلــدود الدنيــا، أو ملســتوايت 

خجولــة. 
)احلــزب االســرائيلي يف الثــورة الســورية(، وأقرانــه وأشــباهه خلــع برقــع احليــاء والوطنيــة مًعــا، فهــو مل يعــد 
خجــواًل، أو مســترًا، بــل واضحــاً ومكشــوفاً يرفــع صوتــه وعقرتــه منــدداً مبــن خيالفونــه الــرأي واملوقــف، 
وبصفاقــة يكيــل لآلخريــن االهتامــات مــن كل حــدب وصــوب، ويعترهــم ظواهــر صوتيــة مل جتلــب إال 
اخلــراب والدمــار والتخلــف، ولــن تنقــذ الســورين مــن املهلكــة الــي هــم فيهــا، خبطــاب عــدواين جتــاه هــذه 

الدولــة أو تلــك. 
هــذا احلــزب، أو األحــزاب، تقــوم بــزايرات وتقيــم الصــات مــع أجهــزة االســتخبارات ومراكــز األحبــاث 
والدراســات، ووســائل اإلعــام، الــي هتــدف يف النتيجــة إىل توجيــه الــرأي العــام، وصناعــة رأي مشــرك، 
وخلــق ثقافــة عامــة نقيــض كل املســلمات الوطنيــة وألــف ابء أجبديتهــا املشــركة والراســخة عــر مئــات 
الســنن، ويف مــرات كثــرة تتطــرف وتزيــد عمــا قالــه مالــك يف اخلمــر، ولتكــون ملكيــة أكثــر مــن امللــك.!

أحــزاب )اآلخريــن( يف الثــورة الســورية كثــرة، فيمــا اســتجد يف ســاحة الفعــل السياســي يف الســنوات 
األخــرة مــع اشــتداد أزمتنــا، وتيــه رؤاان الوطنيــة واملســتقبلية، وكلهــا جتــد لنفســها ويف قواميســها مــا تــرر بــه 
انرافاهتــا عــن الوطنيــة الســورية، وتصــرف جهــًدا ووقتًــا يف اجلــدال واملناقشــة والتعليــق دفاًعــا عــن مواقفهــا، 
ومثالنــا الصــارخ صفحــات التواصــل االجتماعــي واجملموعــات املغلقــة، والتشــكيات العاملــة والناطقــة 
ابســم الثــورة الســورية، وكل ذلــك مــا فــيء يضعــف الســورين ويشــتت قواهــم، ويفقدهــم االحــرام أمــام 
اآلخريــن، إال مــن رمحــه ربــه وعصمــه بروابــط ووشــائج الوطنيــة الصادقــة وامللتزمــة بثوابــت املنطــق واحلكمــة 

الــي ال تقبــل تبديــًا أو تصريًفــا.
األحــزاب اإلقليميــة والدوليــة يف الثــورة الســورية أصبحــت ظاهــرة مقلقــة جيــب أن يعــاد معهــا تعريــف 
الوطنيــة، وفــرز الصفــوف، والســؤال عــن معناهــا وتوضيــح مضامينهــا، خصوًصــا أن هــؤالء يزعمــون أهنــم 
اثروا علــى نظــام غاشــم، ضيــع اهليبــة الوطنيــة وجلــب كل شــذاذ الوفــاق لوطنهــم، وأحلقهــم مبشــاريع 

اآلخريــن الطامعــة هبــم، وأبرضهــم وثرواهتــم. 
والســؤال: كيــف يصــح أن تكــون وطنيًــا وأنــت فقــدت ماحمــك، وختليــت عــن حقــك وأرضــك، ورهنــت 

اترخيك ومســتقبلك.؟!
اتســع اخلــرق يف الثــورة الســورية، بعضــه عــن جهالــة، وكثــره عــن قصــد وعمــد، وغــاب إىل درجــة كبــرة، 
وبفعــل عوامــل عديــدة، صــوت )احلــزب الســوري( الــذي ميثــل الســورين ويعــر عــن وطنيتهــم واســتقاهلم، 

والــذي يســتند اىل أصالتهــم وعمــق انتمائهــم العابــر لطوائفهــم ومذاهبهــم وأدايهنــم وقومياهتــم.

Abdurrahim Halife

“İsrail partisi” ve Suriye devrimindeki benzerleri üzerine
                     عن »الحزب االسرائيلي« وأشباهه في الثورة السورية

عبد الرحيم خليفة
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لقــد جعلــت زايرة أمــر قطــر الشــيخ متيــم إىل تركيــا ومــن مثّ النقاشــات الــي بــدأت بعدهــا، النظــَر إىل العاقــات الركية-القطريــة 
مــرة أخــرى شــيًئا الزًمــا. تتــم اليــوم مناقشــة هــذه العاقــات مــن خــال احلديــث عــن شــراء قطــر 10 ابملئــة مــن بورصــة إســطنبول. 
طبًعــا أان لســت رجــل اقتصــاد، ولــن أانقــش حــول النتائــج االقتصاديــة هلــذه االســتثمارات، مــع احرامــي للنقاشــات حــول هــذا 

املوضــوع.
لكــن علــى صعيــد آخــر لــدي رأي وأعلــم أنــه ســيواجه اعراًضــا مــن قبــل البعــض، هــو أّن حجــم االســتثمارات القطريــة يف تركيــا 
ليــس ابملســتوى املفــرض. ألننــا حينمــا ننظــر إىل ثــراء صنــدوق قطــر الســيادي وامتاكهــا أقــوى البورصــات علــى مســتوى العــامل، 

والشــراكات الــي متلكهــا مــع أكــر شــركات العــامل، جنــد أّن حجــم اســتثماراهتا يف تركيــا يعتــر حلقــة صغــرة ضمــن دائــرة كبــرة.
علــى الرغــم مــن املخاطــر الــي وضعتهــا تركيــا أمامهــا منــذ العــام 2017، فــإّن هنــاك العديــد مــن األســباب الــي جتعلنــا نعتقــد أّن 
حجم االســتثمارات القطرية ليس كافًيا، وال ميكن عّد تلك األســباب كلها، إال أني أعتقد أّن من أبرز تلك األســباب هو أّن 
مــن يديــرون صنــدوق الســيادة القطــري يقفــون علــى مســافة مــن االقتصــاد الركــي، علــى الرغــم مــن العاقــات القويــة بــن البلديــن.
علــى الرغــم مــن األوضــاع القاســية الــي ميــّر هبــا العــامل، وتراجــع درجــة االســتثمارات واإلنتــاج يف كل مــكان تقريبًــا، واحلديــث عــن 
أزمــة حــادة خــال العــام 2021 أيًضــا؛ علــى الرغــم مــن كل ذلــك أال يعتــر توّجــه صنــدوق قطــر الســيادي نــو تركيــا أمــرًا ذا 
مغــزى؟ ابلطبــع ال يكفــي القــول أبن املؤشــرات االقتصاديــة احلاليــة ســامهت يف ذلــك. ال أعلــم كيــف أو إىل أي مــدى ســينعكس 
ذلــك علــى اقتصــادان مــن حيــث الكــم والرقــم، إال أنــه مــن املمكــن القــول أبّن شــراء قطــر األخــر يف بورصــة إســطنبول، ســيخلق 

ثقــة سياســية، ويعــزز مــن مكانــة تركيــا علــى صعيــد رأس املــال العاملــي.
جيب العمل على فهم العاقات الركية-القطرية يف ضوء املرحلة الي وصلت إهلا اليوم.

ولقــد شــرحت يف العديــد مــن املقــاالت أو احملاضــرات أو الكلمــات الســابقة علــى الــدوام، أن العمــق التارخيــي لركيــا يعتمــد علــى 
3 ركائــز أساســية. وأكــدت أّن علــى تركيــا احلفــاظ علــى وجودهــا ضمــن تلــك الركائــز، أايًّ كانــت الظــروف.

هــذه الركائــز الثاثــة الــي أحتــدث عنهــا، هــي اخلليــج العــريب، وليبيــا، واليمــن. وإّن العاقــات الــي انشــأهتا تركيــا مــع قطــر منــذ العــام 
2017 والــي بــدأت مرحلــة خمتلفــة، هلــي إحــدى الركائــز الثاثــة تلــك، ســواء أمسيتــم تلــك العاقــات أبهنــا انبعــة عــن عاقــات 

اترخييــة، أو نتيجــة التهديــدات الــي شــعرت هبــا تركيــا ممـّـا حوهلــا.
وإن ذلــك يف احلقيقيــة إىل جانــب التطــورات الــي سيشــهدها املســتقبل القريــب، ســيعزز مــن وجودهــا بشــكل أكــر، وســُتصبح 

الدولــة الــي ال ميكــن االســنغناء عنهــا علــى صعيــد أمــن املنطقــة.
أمــا توقيــع تركيــا مــع ليبيــا علــى اتفاقيــة حتديــد املنطقــة اخلالصــة، ووقــوف تركيــا إىل جانــب الشــعب الليــي ضــّد حفــر، يعتــر الركيــزة 
الثانيــة مــن تلــك الركائــز الثــاث. أمــا الركيــزة الثالثــة فإهنــا تكمــن يف العاقــات الــي ســتعمل الســعودية علــى تقويتهــا مــع تركيــا، 

ممــا يســاهم يف حتــّول مهــم يف املســألة اليمنيــة.
ميكــن أن تــروا ذلــك كحلــم أحلــم بــه. إال أنــي يف أول مقــال كتبتــه يف صحيفــة يــي شــفق، قّدمــت اقراًحــا يعتمــد علــى حقيقــة 
أّن اجليوسياســية الشــمالية-اجلنوبية الــي اســتمرت لعصــور، اختفــت متاًمــا خــال بضعــة القــرون األخــرة، علــى حســاب أتســيس 

اجليوسياســية الشــرقية-الغربية.
لقد ذكرت يف ذلك املقال الذي ُنشر بتاريخ 31 أغسطس/آب 2017:

»بعــد فتــح منطقــة األانضــول، كان احملــور السياســي للعــامل اإلســامي هــو طريــق هنــَري دجلــة والفــرات، وأّن هــذا احملــور كان 
مبثابــة غطــاء آمــن جلميــع املســلمن. وحينمــا تعــرض هــذا احملــور هلــزة وابت مفتوًحــا علــى التهديــدات اخلارجيــة، ابت مــن الواضــح 

ماحظــة أّن وحــدة العــامل اإلســامي تعطلــت، وأّن املــدن اإلســامية الثاثــة املقّدســة ابتــت حتــت اخلطــر.
لقــد كان العثمانيــون مــن خــال توســعهم نــو الغــرب خــال أوىل ســنوات أتســيس الدولــة، وتشــكيل دولــة قويــة وصلــوا هبــا 
إىل القمــة، يركــزون يف الوقــت ذاتــه علــى ضمــان ســامة احملــور الشــمايل-اجلنويب الــذي ورثــوه عــن الســاجقة. ولقــد اكتملــت 
هــذه املهمــة علــى يــد الســلطان ايووز ســليم، وســليمان القانــوين، مــن خــال إعــادة هنــري دجلــة والفــرات إىل املركــز مــن جديــد، 

وأتســيس الســام العثمــاين الــذي امتــد علــى مــدى قــرون«.
وحينمــا دخلــت اإلمراطوريــة العثمانيــة التاريــخ، بــدأت النقاشــات حــول احملــور األسياســي جليوسياســية العــامل اإلســامي. ولقــد 

ذكــرت يف هــذا الســياق:
»إن الســبب الرئيســي للصراعات الي ســامهت يف تقســيم العامل اإلســامي وأتليبه ضد بعضه البعض، هو أّن هذا احملور الذي 
فقــد وحدتــه خــال القــرن املاضــي، مّت تدمــره اليــوم. لكننــا ناحــظ اليــوم أّن تركيــا مــع سياســاهتا املســتقلة يوًمــا بعــد يــوم، تعيــد 
االعتبــار هلــذا احملــور وتعــّزز مــن وجــوده، ممــا جيعــل األنظــار تتوجــه مــرة أخــرى نــو هــذه اجلغرافيــا، كوهنــا ابتــت احتمــااًل الســتعادة 
جيوسياســية العــامل اإلســامي. ولذلــك الســبب، جيــب علــى تركيــا يف املقــام األول إىل جانــب العناصــر األخــرى للمنطقــة، تطويــر 

اســراتيجية جديــدة، تســاهم هلــذا اهليــكل يف التحــرك مًعــا، أو ابلتنســيق فيمــا بينــه علــى أقــّل تقديــر.
آمل أن ال تكون تلك األايم الي حلمت هبا بعيدة. ودعوين أذكر ذلك مرة أخرى للفائدة؛ أّن هذا األمل ال يعي أبّي حال 
اســتعادة األراضــي القدميــة، بــل إنــه طمــوح إنســايّن يتناســب مــع شــروط العصــر احلــايل ومصــاحل اجلميــع. ولذلــك الســبب فــإّن 
العاقــات املوجــودة اليــوم مــع قطــر، والــي ميكــن أن تنشــأ غــًدا مــع دول أخــرى يف املنطقــة والعــامل اإلســامي كلــه، علــى أســاس 
العقــل واملنطــق والعلــم والسياســة الواقعيــة، ســتخدم بدورهــا جيوسياســية الشــمال-اجلنوب الــي حيتاجهــا العــامل. إال أنــه جيــب أن 
يكــون الشــمال الــذي ميثــل النقطــة الثابتــة للبوصلــة خاليًــا مــن مجيــع أنــواع التهديــدات واملخاطــر واخلافــات الــي تلتهــم الداخــل.

وداًعا..
أود أن أخركــم أنــي ســآخذ قســطًا مــن الراحــة، إهنــا اســراحة القلــم بعــد الشــوط الطويــل الــذي قطعتــه هنــا ضمــن مقــااليت يف 
يــي شــفق. ويف هــذه املناســبة أريــد أن أغتنــم الفرصــة ألشــكر صحيفــة يــي شــفق، ورئيــس التحريــر، ومديــر التحريــر، ومجيــع 
املوظفــن الذيــن عملــوا ألجــل تلــك املقــاالت. كمــا أوّد أن أعــّر عــن امتنــاين لــكّل مــن يقــرأ ويقّيــم ويعــّر برأيــه حــول مقــااليت 

حــى مــن ينتقدهــا.

Katar Emiri Şeyh Temim’in Türkiye ziyareti ve akabinde başlatılan tartışmalar bir kere daha Türki-
ye-Katar ilişkilerine bakmayı zorunlu kılmıştır. Bu gün bu ilişkiler, Katar’ın Borsa İstanbul’un yüzde 
onunu satın alması üzerinden tartışılmaktadır. Ben ekonomist değilim, bu yatırımların ekonomik 
sonuçlarını tartışmam. Bu konuda yapılan tartışmalara da saygı duyarım. Diğer taraftan bazı kesim-
lerin sözlerime itiraz edeceklerini bildiğim halde, hala Katar’ın Türkiye’de yapması gereken düzeyde 
yatırım yapmadığına inananlardanım. Zengin Katar Varlık Fonu’nun dünyanın en güçlü borsalarında ve 
en büyük şirketlerinde sahip olduğu ortaklıkların oranına baktığımızda, Türkiye’deki yatırımları devede 
kulak mesabesindedir. Türkiye’nin 2017’den beri aldığı risklere rağmen Katar’ın yatırımlarının yetersiz 
kalmasının birçok nedeni vardır. Hepsini saymak mümkün değildir. Ancak bunlardan biri Katar Varlık 
Fonlarını yönetenlerin olumlu ikili ilişkilere rağmen Türk ekonomisine karşı mesafeli durmalarından 
kaynaklandığını düşünüyorum.
Dünyanın geçtiği ağır şartlara ve hemen her tarafta yatırım ve üretimin büyük oranda gerilemesine; hatta 
2021 yılının da ciddi bir krize gebe olmasına rağmen, Katar Varlık Fonu’nun Türkiye’ye yönelmesi sizce 
de anlamlı değil midir? Bunu mevcut ekonomik göstergelerin sağladığını söylemek yeterli değildir. Katar 
alımlarının yakın gelecekte ekonomimize rakamsal olarak nasıl yansıyacağını da bilmiyorum. Ancak bu 
son alımların siyasi bir güven telkin edeceğini ve dünya sermayesi nezdinde Türkiye’nin itibarını artıra-
cağını söylemek mümkündür.
Türkiye-Katar ilişkilerini bugün gelinen bu noktadan anlamaya çalışmak gerekmektedir. Bu güne kadar 
yazdığım yazılarda, yaptığım konuşma ve verdiğim konferanslarda; Türkiye’nin tarihi derinliğinin üç 
sacayağının olduğunu anlattım. Ve hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye’nin bu noktalarda varlık göster-
mesi gerektiğini de iddia ettim.
Bu noktalar, Basra Körfezi, Libya ve Yemen’dir. Türkiye, 2017’den sonra -isterseniz tarihi ilişkilerden 
dolayı, isterseniz çevresinden hissettiği tehditten dolayı olduğunu söyleyin- Katar ile kurulan ilişkiler-
le üç sacayağından birincisine yerleşmiştir. Nitekim yakın gelecekte meydana gelecek gelişmeler ile 
bu varlığını daha da pekiştirecek ve bölge güvenliğinde vazgeçilmez yegâne ülke olacaktır. Libya ile 
yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ve Hafter’e karşı Libya halkının yanında durulması sacay-
aklarından ikincisinin de tahkim edilme yolunda olduğunu göstermektedir. Suudi Arabistan’ın Türkiye 
ile geliştireceği ilişkiler ile Yemen meselesinde önemli bir dönüşüm sağlanacak ve üçüncü sacayağı da 
tamir edilecektir. Bunları benim rüyam olarak da görmeniz mümkündür. Ancak, Yeni Şafak Gazetesi’nde 
yazdığım ilk yazımda; asırlarca süren Güney-Kuzey Jeopolitiğinin son birkaç yüz yıl içinde tamamen or-
tadan kalkıp, Doğu-Batı Jeopolitiğinin tesis edildiğinden hareketle bir öneride bulunmuştum. 31 Ağustos 
2017 tarihli o yazımda şöyle diyordum:
“Anadolu’nun fethinden sonra İslam dünyasının siyasal ekseni Fırat ve Dicle nehirlerinin güzergahı 
olacak ve bu mihver ve hinterlandı bütün Müslümanları bir güvenlik şemsiyesi altında tutacaktır. Bu 
mihverin sarsıntı geçirdiği, dış tehditlere açık hale geldiği bütün zaman dilimlerinde İslam dünyasının 
bütünlüğünün bozulduğu ve üç kutsal şehrin de tehdit altına girdiği kolayca müşahede edilmektedir..
Osmanlılar, kuruluş yıllarında batıya doğru yayılarak, güçlü bir devlet oluşturup zirveye ulaştıklarında; 
Selçuklulardan devraldıkları mirası yani Kuzey-Güney mihverinin bütünlüğünü sağlamaya yönelmişler-
di. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın girişimi ile tamamlanan bu misyon, yeniden Fırat 
ve Dicle’yi merkeze oturtarak asırlar sürecek olan Osmanlı barışını kurmuştu.”
Osmanlı Devleti’nin tarihe karışmasıyla Müslüman dünyasının jeopolitiğinin ana mihveri tartışmaya 
açılmıştır. Bu çerçevede de şunları söylemiştim:
“Müslüman dünyasını parçalayan ve birbirine düşüren çatışmaların temel sebebi son yüzyıldır bütün-
lüğünü kaybetmiş olan bu mihverin bugün yok olmasıdır. Türkiye’nin gittikçe bağımsızlaşan politika-
larıyla bu eksende itibarını arttırması ve Müslüman dünyası jeopolitiğini restore etme ihtimali, dikkatleri 
yeniden bu coğrafyaya yoğunlaştırmıştır.. Bu yüzden başta Türkiye olmak üzere bölge unsurları yeni bir 
strateji geliştirmek ve bu parçalı yapıları birlikte -en azından koordinasyon içerisinde- hareket edebilecek 
duruma getirmek zorundadır.”
Umarım hayal ettiğim bu günler çok uzak değildir. Bir kere daha hatırlatmakta fayda vardır. Bu beklenti, 
irredentist, yani eski toprakları geri alma umudu değildir. Çağın şartlarına ve herkesin menfaatlerine 
uygun insani bir beklentidir. Bu yüzden bugün Katar, yarın diğer bölge ülkeleri ve bütün Müslüman 
dünyası ile akla, mantığa, bilime ve reel-politiğe dayalı olarak kurulacak ilişkiler, dünyanın muhtaç old-
uğu Kuzey-Güney Jeopolitiğine hizmet edecektir. Ancak öncelikle pergelin sabit noktası olan Kuzey, her 
türlü tehdit, tehlike ve içeriyi tüketen nifaktan arındırılmış olmalıdır.
Veda..
Bugüne kadar bu sütunda sürdürdüğüm yazılarıma, kalemimi dinlendirmek üzere ara veriyorum. Bu ve-
sile ile bu sütunu bana açarak fikirlerimi sizinle buluşturan Yeni Şafak Gazetesi ailesine, genel yayın 
yönetmenine ve her hafta yazılarımla doğrudan ilgilenen yazı işleri müdür ve çalışanlarına teşekkür edi-
yorum. Ayrıca yazlarımı okuyan, değerlendiren, fikir beyan eden ve eleştiren herkese de şükranlarımı arz 
ediyorum.
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ال يوجــد مــا يســتدعي الدهشــة يف هــذه الصــورة؛ ثنائــيٌّ عثــر كل منهمــا علــى قرينــه، وال شــك أن كالمهــا يليــق 
ابآلخــر. هــل يتمتــع أحدمهــا جبانــب أكثــر دانءة مــن االخــر؟ أم العكــس هــل هنــاك جانــب ألحدمهــا أكثــر فضيلــة مــن 
اآلخــر؟ هــل أحدمهــا أقــل عدائيــة لإلســالم مــن اآلخــر؟ أم أحدهــام أقــل بــراءة مــن اآلخــر فيمــا يتعلــق بتشــويه احلقائــق 
ــا  وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وإراقــة دمــاء املســلمني؟ هــل أحدمهــا أكثــر دميقراطيــة مــن اآلخــر؟ أم أحدمهــا أقــل حسًّ

مــن اآلخــر إزاء حقــوق اإلنســان؟
اســتضاف اثنــان مــن مرتبكــي مجيــع األفعــال واملمارســات الشــنيعة يف عصــران احلاضــر؛ بعضهمــا البعــض. الفرنســي مــن 
هــذا الثنائــي وضــع الســجاد األمحــر الســقبال قرينــه، بينمــا اآلخــر فقــد وجــد الشــجاعة إللقــاء خطــاب عــزز ثقتــه بنفســه 

كأقــوى خطاابتــه علــى مــدار الســنوات األخــرية؛ راح يتحــدث عــن »اجلماعــات واخلطــاابت املتطرفــة«.
أحــد هــذا الثنائــي يتعــرض أصــاًل منــذ انتخابــه رئيًســا ألقــوى حــراك شــعي منــذ أحــداث 1968، وبينمــا راح حيــاول 
مواجهــة تلــك االحتجاجــات مــن خــالل ســن قوانــني جديــدة فيمــا يتعلــق ابإلعــالم واألمــن؛ واجــه موجــة احتجاجــات 

أعــىت بســبب متهيــده الطريــق حنــو الديكتاتوريــة.
نعــم، إننــا نتحــدث عــن الصــورة الــيت مجعــت بــني الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون مــع نظــريه املصــري عبــد الفتــاح 
ــرش للسيســي الــذي يتواجــد هنــاك ضمــن زايرة رمسيــة؛  السيســي يف مؤمتــر صحفــي، وعــن الســجاد األمحــر الــذي ُف
السيســي الــذي اســتوىل علــى الســلطة عــرب انقــالب دمــوي علــى أول حكومــة وصلــت إىل الســلطة ضمــن انتخــاابت 
دميقراطيــة نزيهــة يف اتريــخ مصــر، فــراح يُعمــل آلــة القمــع والقتــل ضــّد أّي اعــرتاض أو احتجــاج يعــرتض طريقــه، حــىت 

قتــل آالف النــاس، ومــن مثّ توجــه حنــو أي معارضــة حمتملــة فمــأل الســجون بعشــرات املعارضــني دون أي هتمــة.
يف املؤمتــر الصحفــي الــذي ُعقــد يف قصــر اإلليزيــه، قــال ماكــرون أّن فرنســا ال تريــد إضعــاف قــدرة مصــر علــى مكافحــة 
ــد بتحســني وضــع حقــوق  ــد مواصلــة بيــع األســلحة ملصــر دون التقي ــذا فإهنــا أي فرنســا تري اإلرهــاب يف املنطقــة، ول

اإلنســان يف مصــر.
ويف احلقيقــة إّن هــذه الكلمــة »مكافحــة اإلرهــاب« هــي اللعبــة القــذرة هلــذا النــوع مــن الطغــاة، لفتــح الطريــق أمامهــم 

حنــو ارتــكاب مجيــع أنــواع انتهــاكات حقــوق اإلنســان واالنقــالابت واملمارســات االســتبدادية.
وبينمــا احلــال كذلــك، مــن ذا الــذي يكــرتث لتلــك االنتهــاكات وآلــة التعذيــب الــيت مُتــارس حبــق عشــرات اآلالف مــن 

األشــخاص املعتقلــني يف ســجون وزنــزاانت السيســي الــيت تضاهــي ببشــاعتها ســجون القــرون الوســطى؟
لكــن مــع ذلــك فقــد مســؤول منظمــة الفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ومقرهــا ابريــس، أنطــوان مادلــني، حــول زايرة 
ــاًل »نشــعر ابلدهشــة مــن مــّد فرنســا الســجاد األمحــر الســتقبال ديكتاتــور، بينمــا يوجــد يف  السيســي إىل فرنســا، قائ

ســجونه أكثــر مــن 60 ألــف شــخص بتهمــة ارتــكاب جرائــم رأي«، منتقــًدا ماكــرون بســبب ذلــك.
لكــن ابلطبــع ال يســتطيع ماكــرون غــض طرفــه عــن تلــك االنتقــادات وكأهنــا غــري موجــودة، بــل دافــع عــن نفســه أبنــه 
عــادة مــا يفّضــل فيمــا يتعلــق مبلــف حقــوق اإلنســان؛ احلــواَر علــى املقاطعــة، وأّن إبمكانــه التحــدث بصراحــة عــن 

االختالفــات يف الــرأي، وأنــه ال يريــد أن يــرتك ملفــي االقتصــاد والدفــاع مرهونَــني لتلــك االختالفــات.
لكــن دعــوان نســأل حقيقــة لــو افرتضنــا أّن ماكــرون حتــدث أو يريــد التحــدث مــع السيســي يف هــذا اخلصــوص أي ملــف 
حقــوق اإلنســان، فمــاذا عســاه أن يقــول لــه أصــاًل؟ أليــس كالمهــا مًعــا شــريكني يف اللعبــة ذاهتــا؟ أليــس مــا يســميه 
كالمهــا »اإلرهــاب« هــو عبــارة عــن القــوى الدميقراطيــة الوحيــدة يف املنطقــة؟ أليســت فرنســا ذاهتــا مــن تنعــت ابإلرهــاب 
حكومــَة الوفــاق الوطنيــة املعــرتف هبــا بشــكل رمســي مــن قبــل اجملتمــع الــدويل؟ أليســت فرنســا ذاهتــا مــن تدعــم وتقــف 

إىل جانــب حفــرت االنقــاليب واحملتــل وجمــرم احلــرب ومرتكــب كّل أنــواع التعذيــب؟
أال يعــّد حديــث هــؤالء عــن حقــوق اإلنســان، وهــم مــن دعمــوا حفــرت يف جرائمــه كلهــا؛ ظلًمــا حلقــوق اإلنســان وتعطيــاًل 
هلــا؟ أال يعتــرب هــذا الفريــق الــذي بــدأ طريقــه ابلشــراكة يف مجيــع تلــك اجلرائــم، أكــرب معّطــل حلقــوق اإلنســان حينمــا 

يتحــدث عنهــا فجــأة؟ أليســوا هــؤالء أنفســهم مــن يضربــون حبقــوق اإلنســان عــرض احلائــط؟
إن مصــر بــال شــك هــي واحــدة مــن أهــم قــالع العــامل اإلســالمي، إال أّن زايرة السيســي تعتــرب يف الوقــت ذاتــه رســالة 
دعــم وأتييــد ملــن أســاء للمســلمني عامــة ولنــي اإلســالم حممــد )صلــى هللا عليــه وســلم(، وأغضــب العــامل اإلســالمي 

برمتــه.
ويف املقابــل مــن الطبيعــي أن يقــوم ماكــرون بتوجيــه الشــكر إليــه. وال شــك أن الشــكر علــى هــذا الدعــم حيمــل معــاين 
رمزيــة هلــا انعكاســاهتا العميقــة علــى العــامل اإلســالمي. حيــث أنــه يكشــف بوضــوح جلــّي عــن كل معــامل اختــالف صــف 

كل فريــق.
إنــه يكشــف عــن مجيــع معــامل الفروقــات بــني مــن يقــف إىل جانــب الدميقراطيــة يف العــامل اإلســالمي، وبــني االنقالبيــني. 

بــني مــن يدافــع عــن اســتقالل الشــعوب وكرامتهــم وراحتهــم، وبــني املســتعمر األكثــر جشــًعا واملتعاونــني معــه.
لدرجــة أن اإلعــالم الفرنســي ال يســعه إال علــى الرتكيــز علــى »معــاداة أردوغــان«، مقابــل غــض الطــرف عــن اســتقبال 
ماكــرون للسيســي زعيــم الطغمــة العســكرية يف مصــر. بينمــا ختتصــر قنــاة فرانــس 24 لقــاء »الزعيمــني« بعبــارة »ماكــرون 
والسيســي متفقــان علــى أن العــدو املشــرتك هــو رجــب طيــب أردوغــان«، فــإن الصــورة تكــون واضحــة للغايــة ملســتعمر 

جشــع وانقــاليب يقومــان ابســتضافة أو تبجيــل بعضهمــا البعــض.

Aslında fotoğrafta şaşılacak hiçbir şey olmamalı. Tam da birbirlerini bulmuş bir ikili, birbirine 
gayet de iyi yakışmışlar. Birinin diğerinden aşağı kalır bir yanı mı var? Birinin diğerinden daha 
erdemli bir tarafı mı var? Biri diğerinden daha mı az İslamofobik? Biri gerçekleri çarpıtıp insan 
hakkı ihlalleri yapmakta, Müslüman kanı dökmekte diğerinden daha mı az masum? Biri diğerin-
den daha mı demokrat? Öbürü diğerinden daha mı fazla insan haklarına karşı duyarsız?
Çağımızın yüz karası bütün inanç, değer ve uygulamalarının iki faili birbirini ağırlamış. Bunlar-
dan Fransız olanı diğerinin önüne kırmızı halılar sermiş, diğeri bulduğu cesaretle son yıllarda yap-
abildiği en özgüvenli konuşmasını “aşırılıkçı gruplara ve söylemlere karşı” yapmış. Diğeri zaten 
Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri kendisine yönelen, 1968 olaylarından bu yana yaşanmış en 
geniş kapsamlı protesto hareketlerine kesintisiz muhatap olmuş. Bu protesto hareketlerini bastırma 
konusunda son zamanlarda çıkarmaya çalıştığı yeni basın ve güvenlik yasaları dolayısıyla dik-
tatörlüğünün yol taşlarını döşüyor diye yeni bir protesto dalgasına maruz kalmış.
Mısır tarihinin ilk gerçek demokratik seçimleriyle işbaşına gelmiş bir yönetime karşı kanlı bir dar-
be yaparak iktidarı gasp etmiş, yönetimi darbeyle ele geçirdikten sonra kendisine yapılan itirazları, 
gösterileri, yaylım ateşleri açtırarak binlerce insanı katlederek bastıran, sonra muhtemel muhale-
feti yok edebilmek için onbinlerce insanı sorgusuz sualsiz zindanlara atan Mısır Cumhurbaşkanı 
Abdülfettah Sisi’nin Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron ile basın toplantısında ve kırmızı halı üzerindeki yürüyüşlerinde verdikleri fo-
toğraftan bahsediyoruz. Macron, Elysee Sarayında düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasın-
da, Fransa’nın Mısır’ın bölgedeki terörle mücadele yeteneğini zayıflatmak istemediğini belirterek 
insan hakları koşuluna bağlı olmadan Mısır’a silah satışına devam edeceklerini söylüyor. “Terörle 
mücadele” sözcüğü, tam bu tür diktatörlerin her türlü insan hakkı ihlalini, darbeciliklerini, des-
potik uygulamalarının önünü açan maymuncuk. Bu arada Sisi’nin zindanlarında hala ortaçağ 
zindanlarını aratmayan insanlık dışı koşullarda suçsuz yere tutuklu bulunan onbinlerce insanın 
maruz kaldıkları işkenceler, insan hakkı ihlalleri kimin umurunda?
Normalde, daha doğrusu resmi söylemler adına, daha da doğrusu yeri geldiğinde Türkiye gibi 
ülkelere karşı kullanılan ve Fransa’nın iddialı olduğu değerler ve söylemler adına böyle bir fo-
toğrafın imkansız olması gerekirdi. Belki bu yüzden Fransa’da Uluslararası İnsan Hakları Fed-
erasyonunun (FIDH) yetkilisi Antoine Madelin, bütün saflığıyla, Sisi’nin Paris ziyaretine ilişkin, 
“Bugün Mısır’da 60 binden fazla kişi görüşleri nedeniyle tutukluyken Fransa’nın bir diktatör için 
kırmızı halı sermesine hayret ediyoruz” diyerek Macron’u eleştirmiş.
Tabi Macron bu tür eleştirileri de tamamen gözardı edemiyor ve İnsan hakları konusunda boykot 
yerine diyalogdan yana olduğunu ve fikir ayrılıkları konusunda açıkça konuşulabileceğini ve 
Ekonomi ve savunmadaki işbirliğini bu fikir ayrılıklarına bağımlı kılmak istemediğini ifade etmiş.
Aslında Macron gerçekten Sisi’ye bu konuda bir şeyler söylemek istese ne söyler veya ne söyleye-
bilirdi? Her şeyi birlikte yapmış olmadılar mı? İkisinin de terörizm dedikleri şey bölgenin tek 
demokratik güçleri değil midir? Libya’da uluslararası toplumun resmen tanıdığı meşru yönetimi 
terörist olarak niteleyen Fransa, darbeci Hafter ile işbirliği yaparak onun darbeci, işgalci, toplu 
katliamcı, işkenceci faaliyetlerine ortak olmadı mı?
İnsan haklarından bir fasıl açtığında Hafter’in birlikte destekledikleri bütün bu faaliyetlerini zaafa 
uğratmış olmayacaklar mı? Böyle bir suç ortaklığıyla yola çıkmış ekibin, yolun ortasında insan 
haklarından bahsetmeleri bir oyunbozanlık olmaz mı? Bunlar insan haklarını yerin dibine birlikte 
geçirmiyor mu?
İslam dünyasının kuşkusuz en önemli merkezlerinden birisi olan Mısır’ın daha yakın zaman-
da Müslümanlara ve Hz. Muhammed (SAV)’e karşı nefret söylemleri dolayısıyla bütün İslam 
dünyasının öfkesini çektiği bir ortamda Sisi’nin bu ziyaretinin bir destek ve teselli mesajı içerdiği 
de anlaşılıyor. Bundan dolayı da Macron doğal olarak teşekkürlerini ifade ediyor. Bu desteğin de 
ona karşı bu teşekkürün de sembolik anlamları ve İslam dünyasındaki yansımaları kuşkusuz çok 
derin. Safların ayrıştığı bütün çizgileri net bir biçimde ortaya koyuyor.
İslam dünyasında demokrasi yanlıları ile darbecileri, halklarının bağımsızlığını, onurunu, refahını 
savunan ve temsil edenlerle bunlara karşı sergilenen en açgözlü sömürgecilerle işbirlikçilerinin 
bütün suretlerini ortaya koyuyor. O kadar ki, Fransız medyası Macron ve Mısır cunta lideri Sisi’nin 
buluşmasını “Erdoğan nefreti” üzerinden duyurmaktan kendini alamıyor. France 24 kanalı iki lid-
erin görüşme özetini “Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda 
hemfikir” ifadeleriyle verirken aslında bu darbeciyle sömürgecinin birbirini ağırlama merasiminin 
ardındaki gerçek resmi de tamamlamış oluyor.

Yasin AKTAY

Darbeci ile sömürgeci İslamofob Elysee Sarayında birbirini ağırlar
الن بعضهما في قصر اإلليزيه

ّ
انقالبي ومستعمر يعاني من اإلسالموفوبيا يبج

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



حينمــا  يقــال ذلــك؛  قــد  يبــدو األمــر غريبــا  .  لكــْن،  ليــس )ماكــرون ( وحــده بــل إن أورواب  كلهــا  حمتاجــة  لعــداء  اإلســام! 
ســواء أكان للتغطيــة علــى عجزهــا يف السياســة الداخليــة، وعــدم قدرهتــا علــى حــل مشــاكلها املزمنــة، أم  كان  بغــرض  التغلــب علــى 

أزمــة اهلويــة األوروبيــة.
 إهنم يسرون يف املسار اخلاطئ  لكليهما ، لكن ال  يبدو أهنم ميلكون  خياراً  آخر يف األفق.

فما األسباب الي  جتعلهم يذهبون هذا املذهب السهل؟
 هنــاك- أصــًا-  جــذور معاديــة لإلســام،  ومعاديــة لركيــا يف أعمــاق اهلويــة األوروبيــة. ومــع أن املركزيــة األوروبيــة  قــد  تعرضــت  

كثــرا  إىل  مراجعــات فكريــة جــادة  إال  أهنــا  مــا  زالــت  اليــوم -  كمــا  يف كل  وقــت -  حمتاجــة إىل اآلخــر.. 
إنــه )اآلخــر  املصطنــع (  لصــورة الركــي املســلم اترخيًيــا الــذي رمستــه  )اورواب(  وتعرفــه  جيــداً،  و تعيــد شــيطنته  يف التاريــخ بشــكل 

مشــابه جــًدا ملــا هــو عليــه اليــوم.
اثنيهمــا : اإلرث االســتعماري  الســيء  للهويــة )األوروبيــة( - وعلــى رأســها )فرنســا( -يف  القــارة  اإلفريقيــة. فذلــك  املــراث  

االحتــايل - الــذي  شــكلته أورواب  -  القائــم  علــى  عاقــة األســياد ابلعبيــد؛    ميثــل أكــر كابــوس  لفرنســا. 
 ونن ناحظ أن  كليهما ما  زاال  حى يومنا  هذا.

فبعد فرة تزايدت فيها ظاهرة) اإلساموفوبيا( يف مجيع أناء )أورواب( – يف وقت  متزامن- ومت إنتاج املواد الدعائية املنتخبة ، نرى 
- اآلن – أهنا قد  وضعت حتت غطاء الشرعية من خال صياغة مشاريع وقوانن حتت اسم “مكافحة اإلسام السياسي”.

وكما هو احلال يف فرنسا ،فإن  دواًل مثل النمسا وأملانيا وهولندا ، تنظر إىل اإلسام على أنه هتديد ملستقبل أورواب.
فالسياسيون األوروبيون  يشعرون أبهنم جمرون على تبي سياسات معادية لإلسام للتغطية على إخفاقاهتم.

أورواب العجــوز ، وخاصــة فرنســا ، يف وضــع يتناقــص فيــه االزدهــار االقتصــادي ، وتشــهد حالــة مــن تقــدم الســكان يف العمــر ، ونظــام 
ضمــان اجتماعــي ينــذر ابخلطــر ، ونظــام صحــي متفجــر،  وال ميكــن إصــاح البنيــة التحتيــة القدميــة. هلــذا الســبب مل تتمكــن مــن 

الســيطرة علــى ثــورات الســرات الصفــراء ملــدة عامــن. 
إهنــا حباجــة إىل مهاجريــن لتحفيــز االقتصــاد وبــث احليــاة فيــه، وجتديــد  الوجــود الشــبايب بــن الســكان  .فهــي  تســتعمل  معــاداة 
اإلســام  إلنقــاذ موقعهــا   والتغلــب  علــى  أزمــة  هويتهــا  ؛ أورواب تعيــش   أزمــة  هويــة فعــا. فالــذي يزعــم  أنــه  يتجاهــل  النــاس  
يكــون  حمتاجــا هلــم. ولقــد كان  أكثــر مــن يــرى ذلــك مــن السياســين )مــركل(.  وهلــذا- ورغــم  كل  شــيء-  فقــد  كانــت )املنيــا 
( أكثــر مــن اســتقبل  أعــدادا  مــن الســورين  . وقــد خفــف إعاهنــا عــن عــدم ترشــيحها مــرة أخــرى مــن هــذه القضيــة ومــع ذلــك ، 

فقــد حتــول هــذا إىل مشــكلة تؤثــر علــى السياســة يف مجيــع أنــاء أورواب. 
حــى  إن السياســين الليراليــن مــن اليســار واليمــن اختــاروا إنقــاذ املوقــف مــن خــال اهلــروب إىل  ســهولة حصــد األصــوات عــر  

كراهيــة األجانــب بــداًل مــن مناقشــة املشــاكل املزمنــة للقــارة.
لقــد دخلــت )أورواب( حقبــة جديــدة ؛حيــث قامــت مبدامهــة املســاجد ، وعرضــت متاجــر املســلمن ومنازهلــم للهجــوم ، و دعــت إىل 

حظــر ارتــداء احلجــاب ، وحــى بيــع الطعــام احلــال نظــرت إليــه  علــى أنــه هتديــد للهويــة األوروبيــة. 
وعلــى الرغــم مــن أهنــم حاولــوا تريــر  مــا يفعلونــه مــن  خــال وضــع  مفاهيــم ؛ مــن  مثــل: “اإلســام السياســي” و “اإلســام 
الراديــكايل” و “االنفصاليــة اإلســامية” الــي اختلقهــا   )ماكــرون( ، فــإن مــا حــدث يؤكــد بشــكل  واضــح أن أورواب تعــاين مــن 

مشــكلة اهلويــة.
إن املســلمن  هــم  اثين أكــر أقليــة دينيــة يف مجيــع البلــدان األوروبيــة.  بينمــا  يشــكل املســلمون 10 يف املائــة مــن ســكان) فرنســا(.

وليــس  إبمــكان  )أورواب(  جتديــد شــباهبا إبمكاانهتــا اخلاصــة.
مــن  نــو آخــر ، يشــكل املهاجــرون الســكان املتجدديــن يف القــارة  العجــوز؛ و هــذا هــو الســبب يف أهنــم اخرعــوا مصطلحــات  مــن 
مثــل :”اإلســام األورويب” و “إســام فرنســا” وحاولــوا تشــكيل إســام جديــد مــن خــال قطــع اتصــال املســلمن مبصــادر اإلســام 

األصيلــة ودول املصــدر.
إهنــم يعلمــون أهنــم ال يســتطيعون التخلــص فيزايئيــا مــن الســكان املســلمن ، وأن هــذا األمــر غــر ممكــن . عــاوة علــى أهنــم حباجــة 
إىل املســلمن. لكنهــم يدركــون قــوة التحــول الثقــايف لإلســام وال يريــدون أن يكــون ذلــك عامــة علــى مســتقبل أورواب.لذلــك  هــم  

حباجــة إىل العــداء  اإلســامي  .
هبــذا املعــى ، ميكــن للقوانــن املناهضــة لإلســام أن يكــون هلــا وظيفتــان : يتــم اســتيعاب بعــض املســلمن يف أورواب وترويضهــم ممتصــن 

بذلــك  غضبهــم ، عــر “إســام  خــاص”  ؛إســام عــدمي اللــون والرائحــة.
 أمــا  القســم األخــر فهــم “متطرفــون” وفــق هــذه العمليــة”.  وهــؤالء يعرفــون ابلفعــل مــاذا ســيفعلون هلــم؛ فهــم ســوف يواصلــون فعــل 
الشــيء نفســه كمــا فعلــوا مــن قبــل  يف العشــرين ســنة املاضيــة، مــن خــال التعبئــة التحريضيــة عــر أيقونــة “اإلســام و اإلرهــاب” 

التحريضيــة.

Böyle deyince biraz tuhaf gözüküyor ama sadece Macron’un değil Avrupa’nın İslam düşmanlığına ihti-
yacı var! Hem iç siyasetteki kifayetsizliklerini ve kronik sorunları çözmedeki acziyetlerini örtmek için, 
hem de Avrupa’nın kimlik krizini aşmak için. İkisi için de yanlış yoldalar ama başka türlüsünü yapacak 
çapta bir akıl ufukta gözükmüyor. 
Kolaya kaçma sebepleri neler? Avrupa kimliğinin zaten derinde de yüzeyde de anti-İslam, anti-Türk 
kökenleri mevcut. Avrupa-merkezci düşünce çok ciddi bir entelektüel sorgulamaya uğramış olsa da her 
zaman olduğu gibi bugün de bir ötekine muhtaç. 
Müslüman Türk imgesi tarihsel olarak Avrupa’nın iyi tanıdığı ve bugünküne çok benzer şekilde tarihte 
de şeytanlaştırdığı bir ‘kurucu öteki’. 
İkincisi, başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı kimliğinin Afrika kıtasındaki kötü sömürgeci mirası. 
Köle-efendi ilişkisinin oluşturduğu kolonyal miras, Fransa’nın en büyük kabusu. 
Her ikisinin de kendini bugüne taşıdığını görüyoruz. 
Tüm Avrupa’da eş zamanlı olarak İslam düşmanlığının arttığı ve seçim malzemesi yapıldığı bir dönem-
den sonra artık “Siyasal İslam’la mücadele” adı altında yasa tasarıları hazırlanmak suretiyle bunun bir de 
meşruluk kılıfına sokulduğunu görüyoruz. 
Fransa’da olduğu gibi, Avusturya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde de İslam Avrupa’nın geleceği için 
bir tehdit olarak görülüyor. 
Avrupalı siyasetçiler, başarısızlıklarını örtmek için İslam karşıtı politikalara adeta mecbur hissediyorlar 
kendilerini. 
Ekonomik refahın azaldığı, nüfusun yaşlandığı, sosyal güvenlik sisteminin alarm verdiği, sağlık sistemi-
nin patladığı, eskiyen alt yapının onarılamadı bir durumda yaşlı Avrupa, özellikle de Fransa. 
Bu yüzden Sarı Yelekliler’in isyanlarını iki yıldır kontrol altına alamıyor. 
Ekonomiyi canlandırmak, nüfusu gençleştirmek için göçmenlere muhtaç. Günü kurtarmak ve kimlik 
krizini aşmak için de İslam karşıtlığına… 
Kimlik krizini tam da burada yaşıyor Avrupa. “Iskarta’ dediği insanlara muhtaç olduğunu biliyor. Bunu 
en iyi gören siyasetçi Merkel’di. Bu yüzden de her şeye rağmen ciddi bir Suriyeli nüfusu Almanya’ya 
kabul etti. Tekrar aday olmayacağını açıklaması da bu konuda elini rahatlattı. 
Ancak Avrupa’nın genelinde siyaseti etkileyen bir soruna dönüştü bu. Liberal sağ ve sol politikacılar bile, 
yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapma kolaycılığına kaçarak kıtanın kronikleşmiş sorunlarını 
masaya yatırmak yerine günü kurtarmayı tercih etti. 
Camilerin basıldığı, Müslümanların dükkanlarının, evlerinin saldırıya uğradığı, başörtüsünün yasak-
landığı, helal gıda satışının bile Avrupalı kimliğine tehdit olarak algılandığı yeni bir döneme girdi Avrupa. 
‘Siyasal İslam’, ‘radikal İslam’, Macron’un bulduğu ‘İslam ayrılıkçılığı’ gibi kavramlar yardımıyla 
yaptıklarının İslam karşıtlığı olmadığını izah etmeye çalışsalar da yaşananlar ortada. Avrupa bir kimlik 
sorunu yaşıyor. 
Tüm Avrupa ülkelerinde ikinci büyük dini azınlık Müslümanlar. Fransa nüfusunun yüzde 10’unu 
Müslümanlar oluşturuyor. Avrupa kendi imkanlarıyla nüfusunu gençleştiremiyor. Giderek yaşlanan 
kıtanın yenilenen nüfusunu da göçmenler oluşturuyor. 
‘Avrupa İslamı’, ‘Fransa İslamı’ gibi icatlar çıkarmalarının, Müslümanların İslam’ın otantik kaynaklarıy-
la ve kaynak ülkeleriyle irtibatını kopartarak yeni bir İslam biçimlendirmeye çalışmalarının sebebi bu. 
Müslüman nüfustan fiziki olarak kurtulamayacaklarını, bunun mümkün olmadığını, dahası Müslümanlara 
muhtaç olduklarını biliyorlar. Ama İslam’ın kültürel olarak dönüştürücü gücünün farkındalar ve bunun 
Avrupa’nın geleceğine damgasını vurmasını istemiyorlar. Bu yüzden de İslam düşmanlığına muhtaçlar. 
Bu anlamda İslam karşıtı yasaların iki işlevi olabilir; Avrupa’daki Müslümanların bir kısmı sindirilir 
ve böylece sinirleri alınmış, renksiz-kokusuz ‘özelleştirilmiş’ bir İslam kalır. Bir kısmı da bu süreçte 
radikalize olur. 
Onlar için ne yapacaklarını zaten çok iyi biliyorlar. Son 20 yılda ‘İslam’ ve ‘terör’ü paketleyerek 
yaptıklarının aynısını yapmaya devam ederler…
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