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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm 
insanlığın istifadesine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak 
insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 
‘kimsenin geride bırakılmaması’ ilkesiyle 
tüm insanlığın istifadesine sunacağız.” 
dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان   »إن  لقاحنــا احمللــي الرتكــي   الــذي جنريــه  
عــر  التجــارب  البشــرية ســيقدم لصــاحل البشــرية كلهــا ولــن  نتخلــى 

عــن أحــد أو نرتكــه. 

الرئيس أردوغان: سنقدم لقاحنا المحلي لصالح 
البشرية جمعاء.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin genel 
olarak olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına 
ilişkin, “Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, 
bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır.” ifadelerini kullandı.

صــرح املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة  )إبراهيــم كالــن(« أبن اجتمــاع الرئيــس  الرتكــي  )رجــب طيــب أردوغــان( مــع رئيســة 
مفوضيــة االحتــاد األورويب )أورســوال فــون ديــر اليــن( ورئيــس اجمللــس األورويب )شــارل ميشــيل (قــد مت  يف جــو إجيــايب بشــكل عــام.

قــال مديــر االتصــاالت الرائســية )ألتــون(-  فيمــا  خيــص  بيــان بعــض اجلنــاراالت  املتقاعديــن- : »الشــيء الوحيــد الــذي جيــب  
أن يفعلــه  أي شــخص حيــرتم الدميقراطيــة وإرادة األمــة هــو أن يتخــذ موقفــا صارمــا ومتصلبــا ضــد هــذا اإلعــان التجــاوزي«. 

المتحدث باسم   الرئاسة )  كلن (: مناقشة العالقات بين تركيا واالتحاد األوروبي باستفاضة في جو إيجابي.

مدير االتصاالت في الرئاسة التركية  ) التون ( يحث  الجميع على اتخاذ موقف ضد تصريح بعض الجنراالت   المتقاعدين.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye-AB ilişkileri, olumlu bir 
atmosferde etraflıca değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin 
açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot 
Yüzbaşı Gençcelep ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine 
başsağlığı diledi.

قــدم الرئيــس أردوغــان تعازيــه ألســر اجلنــود والطيــار الكابــن )كنــج جلــب(، الذيــن استشــهدوا جــراء حتطــم طائــرة اهلــال  
األمحــر الرتكــي  ،  يف منطقــة عمليــات غصــن الزيتــون.  

أردوغان  يبعث  برسائل  تعزية إلى  أسر الشهداء
Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde mart ortasından 
itibaren derinleşen akaryakıt krizi, başkent Şam’daki toplu taşıma sistemini 
durma noktasına getirdi. Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre başkent Şam, 
Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerde mart ortasından bu yana 
akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek 
konferansında Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden özgüyle söz edildi.
Video konferans yöntemiyle yapılan “Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı” 
başlıklı 5. Brüksel Konferansı’nın bitiminde yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye’nin dünyada en 
fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı.

تســببت أزمــة الوقــود ، الــي تفاقمــت منــذ منتصــف آذار يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة نظــام بشــار األســد يف ســوراي 
، يف توقــف نظــام النقــل العــام يف العاصمــة دمشــق. وحبســب املعلومــات الــي مت احلصــول عليهــا مــن مصــادر حمليــة ، 
ال تــزال أزمــة احملروقــات تؤثــر ســلبا علــى احليــاة يف احملافظــات املزدمحــة مثــل دمشــق وحلــب والاذقيــة ومحــاة وطرطــوس 

منــذ منتصــف آذار.

أشــادت  األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب يف  املؤمتــر الــذي تنظمــه  دعمــا ل للســوريون بشــكل مشــرتك جبهــود تركيــا يف إيــواء الاجئــن 
الســورين.  هــذا فقــد  ورد  يف املــادة اخلامســة مــن البيــان املشــرتك ملؤمتــر  »دعــم مســتقبل ســوراي واملنطقــة  »   الــذي أقــر يف ختــام مؤمتــر 

بروكســل -املنعقــد عــر  )الفيديــو كونفرنــس(-    تذكــرا أبن تركيــا هــي الدولــة الــي تســتضيف أكــر عــدد مــن الاجئــن يف العــامل.

إشادة بتركيا  في مؤتمر لدعم سورياأزمة المحروقات في دمشق تعطل حركة النقل

Şam’daki akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattıSuriyelilere destek konferansında Türkiye’ye övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisini, 
“Bu bir vesayet bildirisidir. Bu bir darbenin ön bildirisidir. Eğer ki fırsat bulursa 
bulabilirse bir sonraki adıma rahatça geçebileceklerini ifade eden bir açıklamadır.” 
şeklinde değerlendirdi.

علــق انئــب الرئيــس الرتكــي ) فــؤاد أوكتــاي( علــى التصريــح الضمــي النقــاب بعــض اجلنــراالت   املتقاعديــن 
قائــًا: »هــذا إعــان وصايــة. هــذا بيــان أويل يشــي ابنقــاب. وأن هــذا البيــان  يشــر  إىل  أهنــم إذا وجــدوا 

الفرصــة ، فيمكنهــم االنتقــال بســهولة إىل اخلطــوة التاليــة ».

نائب الرئيس أوكتاي: تصريح بعض الجنراالت  المتقاعدين بيان أولي تمهيدا النقالب.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bazı emekli amirallerin bildirisi, bir 
darbenin ön bildirisidir
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İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, hava 
saldırılarından korunmak amacıyla Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde 
Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde en az 60 eve daha el koydu.

İdlib’de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, 
ilk olarak Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde dörtlü bloklar halinde brüt 38 
metrekarelik bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı.

Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in Şerran beldesinde Sky Farma 
ilaç fabrikası törenle hizmete girdi. Bölgede ilk olan fabrikada ilk etapta antibiyotik, 
ağrı kesici, ateş düşürücü nitelikteki hap ve şuruplardan oluşan 5 ilacın üretimi 
yapılacak. İlerleyen dönemde bu sayının 90’a çıkması hedefleniyor.

Barış Pınar Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Rasulayn ilçesinde en az 1000 
kişinin katılımıyla düzenlenen aşiretler buluşmasında, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/
PKK’nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve 
İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı şiirleştirme politikasına karşı birlikte hareket etme kararı alındı.

Suriye’de Esed rejiminin Duma’da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silahlı saldırısı 3’üncü yılını 
geride bırakırken, Rusya ve Çin’in BMGK’deki vetoları iç savaş boyunca 217 kez kimyasal silaha 
başvuran rejimin hukuk önünde hesap vermesini engelliyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Biza’a beldesinde, Suriyeli yardımseverlerce finanse 
edilen Biza’a Hastanesinin temeli atıldı. Biza’a Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Muhammet Ali 
yaptığı açıklamada, “Bugün Biza’a hastanesinin temel atma törenini Türkiye’den ve geçici 
hükümetimizin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdik.” dedi.

اســتوىل احلــرس الثــوري اإليــراين واجلماعــات اإلرهابيــة األجنبيــة اخلاضعــة لقيادتــه علــى مــا ال يقــل عــن 60 منــزاًل آخــر 
يف مناطــق ســيطرة نظــام بشــار األســد يف حمافظــة ديــر الــزور شــرقي ســوراي تعــود ملواطنــن ســورين جلــأوا إليهــا  حلمايــة 

أنفســهم مــن الضــرابت اجلويــة.

اهلــال األمحــر الرتكــي الــذي  يواصــل  أعمــال بنــاء 5 آالف منــزل )كرفــان( بــدأ بناؤهــا يف إدلــب ، أكمــل  أعمــال 
املرحلــة األوىل ملنــازل ســكنية)كرفاانت( تبلــغ مســاحة  الواحــد فنهــا   38 مــرتاً مربعــاً،  وأتيت   علــى شــكل  أربعــة 

كتــل  ســكنية؛  وذلــك  يف منطقــة )مشــهد روحــن( التابعــة لناحيــة )ســرمدا(.

دخــل مصنــع )ســكاي فارمــا( لألدويــة جمــال اخلدمــة وذلــك  يف  احتفــال أقيــم يف بلــدة عفريــن ، الــي   مت تطهرهــا 
مــن   اإلرهــاب  إثــر   عمليــة غصــن الزيتــون.  ســيتم يف املقــام األول إنتــاج 5 أدويــة  يف املصنــع - األول مــن نوعــه 
يف املنطقــة -  مبــا يف ذلــك املضــادات احليويــة، ومســكنات اآلالم، واحلبــوب ،واألشــربة اخلافضــة للحــرارة.  كمــا  

يهــدف إىل زايدة هــذا الرقــم إىل 90 يف الفــرتة القادمــة.

يف االجتمــاع القبلــي الــذي ُعقــد مبشــاركة مــا ال يقــل عــن 1000 شــخص يف انحيــة )الرســولن (-  والــي مت تطهرهــا 
من منظمة YPG / PKK اإلرهابية من خال عملية السام Pınar الي  هتدف  إىل أتمن واستقرار املنطقة الي  
تزايــدت  فيهــا اســتهدافات   املنظمــات  اإلرهابيــة YPG / PKK -  تقــرر العمــل  والتحــرك ســوية ضــد هجمــات 

األســد وضــد سياســة الشــعر الــي تفرضهــا )إيــران ( املتمحــورة حــول ديــر الــزور.

  مــرت   ثــاث  ســنوات  علــى هجــوم األســلحة الكيماويــة لنظــام األســد يف ســوراي ، والــذي أســفر عــن مقتــل 78 
مدنيــاً يف دومــا؛ حيــث منــع اســتخدام روســيا والصــن حــق النقــض يف جملــس األمــن  اســتصدار قــرار  حملاســبة النظــام 

، الــذي اســتخدم األســلحة الكيماويــة 217 مــرة خــال احلــرب األهليــة.

مت وضــع أســاس مستشــفى بزاعــة ، املمــول مــن قبــل مترعــن ســورين ، يف بلــدة بزاعــة التابعــة ملديريــة البــاب مشــال ســوراي.  ويف 
هــذا  قــال حممــد علــي-  مديــر الصحــة ابجلمعيــة احملليــة يف بزاعــة-  يف كلمــة ألقاهــا: »حنتفــل  اليــوم ابقامــة  حجــر  االســاس   

ملستشــفى بزاعــة  مبشــاركة  مســؤولن مــن   احلكومــة  الرتكيــة وحكومتنــا املؤقتــة«.

إيران تصادر منازل تعود  لمدنيين في دير الزور

الهالل األحمر التركي يضع العائالت في منازل سكنية أكملها في إدلب.

إنشاء مصنع أدوية في عفرين شمال سوريا

ا« ضد منظمة YPG / PKK اإلرهابية ونظام األسد.
ً
ا واحد

ً
أعطت العشائر السورية رسالة مفادها »  جسد

ثالث سنوات مرت على مجزرة األسلحة الكيماوية في  مدينة دوما التابعة  لدمشق

وضع أساس مستشفى في مدينة بزاعة شمال سوريا

İran, Deyrizor’da sivillere ait evlere el koyuyor

Türk Kızılay, İdlib’de inşasını tamamladığı briket evlere aileleri yerleştiriyor

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de ilaç fabrikası kuruldu

Suriyeli aşiretler, terör örgütü YPG/PKK’ya ve Esed rejimine karşı ‘tek vücut olma’ mesajı verdi

Şam’ın Duma ilçesindeki kimyasal silahlı katliamın üzerinden 3 yıl geçti

Suriye’nin kuzeyindeki Biza’a beldesinde hastane temeli atıldı
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مهزلة االنتخابات األسدية

إشراقات

Dünya, suçluyu (Beşar Esad’ı) destekleyen tüm araçları ve Suriye halkını İsrail, 
Amerika, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler’in Esed’in “babadan  oğula” rejimin   
sistemini kabul etmeye ve boyun eğmeye zorlayan tüm yöntemleri kullanmıştır. En 
başından beri Suriye’de ki devrimciler ile savaştılar ve İran ve Rusya’ya suçlu Esad’ı 
desteklemek için Suriye’yi işgal etme yetkisi verdiler.
İsrail 2012 yılında “Esad kalmalı” şöylemiyle bunu açık bir şekilde ilan etti. (Netanyahu) 
İsrail seçimlerini kazandıktan sonra İsrail, Suriye sınırının 1973’ten beri İsrail işgali 
ile tanık olduğu sükunet nedeniyle Esad’ın hayatta kalmasını tercih ettiğini açıkladı. 
2036 yılına   kadar iktidarda kalacağını garantiya alan (Putin) ise Suriye’deki planını 
uygulamak için (Beşar Esad’ı) tahta  tutmak ve ölümünden sonra iktidarı oğullarına 
devretmek istiyor.
 Rusya, Suriye’de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına aykırı  bir 
kanun olmadığından tüm dünya    liderleri   desteklemeye çağırdı. 
  Suriye  Arap Baharından sonra  2014’te  yapılan seçimde   Esadıst rejimi,  dünyada 
başka  örneği  olmayan  % 88,7  gibi afakı bir oranla  seçimi  kazandı .
Esad rejimi, 2012’de kurduğu anayasaya göre, Esad’ın önceki seçimlerde her zamanki 
gibi kazanacağı en güçlü aday olacağı cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlemeyi 
hedefliyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri yaklaşan seçimlerin yasa dışı olduğunu 
görüyor. Çünkü çoğu Suriyeli buna katılmayacak.
Bu saçmalığın, liranın dolara karşı 3.600 liraya ulaşmasının ardından Esad rejiminin 
kontrolündeki Bölgeleri kötü etkileyen bir ekonomik gerçekliğin ışığında ortaya çıkıyor. 
Özgür Suriyeliler, cani Esad rejimini ve hileli Seçimlerini tanımıyor. Ve 
Beşar hükümetinin Gayrimeşru olduğunu vurguluyor. Çünkü O kukla, Iran ve Rus 
işgaline  ait bir kukladır. Bu hükümet
Suriye işgalcileri ile yapılan anlaşmalara bağlı kalıyor ve gelecek yüz yıl boyunca 
servetini kontrol etmelerine izin veren sözleşmelerle Suriye’yi kontrol etmelerine izin 
veriyor.
ABD’nin Suriye elçisi (Amy Electrona), “Suriye rejiminin yapacağı seçimler özgür ve 
haksız değil.
(James Jeffrey) - eski ABD’nin Suriye özel temsilcisi - seçimler hakkında şunları söyledi:
“Amerika Esad’ın istifa etmesini değil, davranışını değiştirmesini istiyor.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü (Ned Price) düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“Suriye devleti çökecek ve Esad’ın seçimlerine itiraz yok !!!
ABD Dışişleri Bakanlığı:
“Suriye’de rejim değişikliği yaratmaya çalışmıyoruz ama Esad’dan zarar gören Suriye 
halkı için adalet talep edeceğiz!
Avrupa Birliği ise siyasi ilerleme olmadığı sürece Suriye rejimiyle diplomatik ilişkilerin 
normalleşmesine karşı çıktı. Ve yaklaşan 2021 seçimlerinin herhangi bir güvenilirlikten 
yoksun olduğunu düşünüyordu. Esad rejiminin, Rus ve İranlı aktörlerin tüm insan 
hakları ve uluslararası insani hukuk ihlallerini şiddetle kınadı. Ve seçimlerden sonra 
rejimle normalleşmeyi reddederken, BM’nin 2254 sayılı Kararına göre gerçekleşmeyen 
herhangi bir başkanlık seçimini yapmayı reddettiğini açıkladı.
Bu bağlamda, Amerika Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı (Jeffrey DeLaurentis), 
Cumhurbaşkanı (Joe Biden) ve yönetiminin, oylamanın gözetiminde yapılmaması 
halinde Suriye’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağını 
ortaya koydu. Birleşmiş Milletler ve tüm Suriye toplumunun bakış açısını dikkate alıyor.
 Öyleyse Amerika, Suriye başkanlık seçimlerini BM gözetiminde yapılırsa tanıyacak !!
En sonunda:
İsrail ve Amerika’nın konumuna göre Beşar Esad davranışını değiştirirse dünya bunu 
tanıyacak ve Nobel Barış Ödülü’nü Netanyahu ile eşit olarak verecek.

استخدم العامل كل الوسائل اليت تدعم اجملرم )بشار األسد(، وكل الطرق إلرغام الشعب السوري على 
واألمم  وإيران  وروسيا  وأمريكا  إسرائيل  عليه  تعمل  الذي  األسدي،  التوريث  لنظام  والرضوخ  القبول 
املتحدة. لقد حاربوا الثورة السورية منذ انطالقتها، وفوضوا إيران وروسيا ابحتالل سوراي دعماً للمجرم 

األسد.
عام 2012 أعلنتها إسرائيل صراحة: األسد جيب أن يبقى 

وبعد فوز )نتنياهو( ابالنتخاابت اإلسرائيلية اجلديدة، أعلنت إسرائيل أهنا تفضل بقاء األسد، وذلك 
بسبب اهلدوء الذي شهدته احلدود السورية مع االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1973.

)بوتني( الذي ضمن البقاء يف السلطة حىت عام 2036، يريد تطبيق جتربته يف سوراي واإلبقاء على )بشار 
األسد( رئيساً أبدايً وتسليم احلكم ألبنائه بعد زواله.

روسيا دعت العامل لدعم إجراء انتخاابت رائسية وبرملانية يف سوراي، وطالبت اجملتمع الدويل مساعدة نظام 
األسد ابالنتخاابت لعدم وجود أحكام تعرقل ذلك.

وتعترب االنتخاابت األسدية املقبلة، هي الثانية من نوعها اليت ينظمها النظام خالل الثورة السورية، إذ 
كانت األوىل يف 2014 وحصل األسد حينها على نسبة %88.7.

حيث  وضعه يف 2012،  الذي  الدستور  وفَق  الرائسية،  االنتخاابت  إجراء  إىل  األسد  نظاُم  ويسعى 
سيكون األسد كما جرت العادة ابالنتخاابت السابقة املرّشح األقوى للفوز فيها.

وتؤكد الوالايت املتحدة األمريكية ودول أوروبية، أبن االنتخاابت القادمة غري شرعية، ألن شرحية كبرية 
من السوريني لن تشارك فيها.

وأتيت هذه التمثيلية يف ظل واقع اقتصادي مرتدي يعصف ابملناطق اخلاضعة لسيطرة نظام األسد، بعدما 
وصل سعر صرف اللرية إىل 3600 لرية للدوالر 

السوريون األحرار ال يعرتفون بنظام األسد القاتل وانتخاابته املزورة ويؤكدون
عدم شرعية حكومته العميلة لالحتالل اإليراين والروسي، وتقييد سوراي ابتفاقيات مع احملتلني تتيح هلم 

السيطرة على سوراي من خالل العقود اليت جتيز هلم التحكم بثرواهتا ملئة سنة قادمة.
املبعوثة األمريكية إىل سوراي )إميي كرتوان(، قالل إن االنتخاابت اليت سيجريها النظام السوري: غري حرة 

وغري نزيهة
)جيمس جيفري( املبعوث األمريكي اخلاص إىل سوراي سابقاً قال عن االنتخاابت:

- أمريكا ال تريد من األسد »التنحي« وإمنا تغيري سلوكه.
املتحدث ابسم وزارة اخلارجية )نيد برايس( قال يف مؤمتر صحفي:

- الدولة السورية ذاهبة إىل االهنيار وال مانع من انتخاابت األسد!!!
اخلارجية األمريكية:

الذي عاىن من  السوري  للشعب  لكننا سنطالب ابلعدالة  للنظام يف سوراي  تغيري  - ال حناول هندسة 
األسد!

- االحتاد األوريب عارض أي تطبيع للعالقات الدبلوماسية مع النظام السوري طاملا مل يكن هناك تقدم 
سياسي، واعترب أن االنتخاابت املقبلة لعام 2021 تفتقر إىل أي شكل من أشكال املصداقية، وأدان 
بشدة مجيع الفظائع واالنتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من قبل نظام األسد، ومن 
قبل اجلهات الفاعلة الروسية واإليرانية، ومع إعالنه موقف رافض إلجراء أي انتخاابت رائسية ال حتصل 

وفق القرار األممي 2254، مع رفض التطبيع مع النظام بعد االنتخاابت.
الرئيس )جو  إن  ديلورنتس(،  املتحدة ابإلانبة، )جيفري  األمم  لدى  األمريكي  املندوب  كشف انئب 
ابيدن( وإدارته لن تعرتف بنتائج انتخاابت الرائسة املقبلة يف سوراي إذا مل يتم التصويت حتت إشراف 
الرائسية  ابالنتخاابت  ستعرتف  امريكا  إذاً  أبسره،  السوري  اجملتمع  نظر  وجهة  ويراعي  املتحدة  األمم 

السورية إذا متت حتت إشراف أممي!!
أخريًا:

وبناء على موقف إسرائيل وأمريكا، إذا غري بشار األسد سلوكه سيعرتف به العامل، وسيمنح جائزة نوبل 
للسالم مناصفة مع نتنياهو.
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الق Suriyeliler, Fransız sömürgeciliğinin Suriye anavatanından çıkarılmasının ardından her yıl Nisan 

ayının ortasını kutlarken, gözleri ve kalpleri henüz elde edilmemiş bir bağımsızlığa . zulüm ve 
Esad işgali altında acı çekmeye devam ettiler. Diğer tüm sömürge işgallerinden daha şiddetli olan 
Esad’ın otoriter işgali altında hala acı çekiyorlar. Cellat ve despot Hafız Esad’ın, ardından da 
oğlu Beşşar Esad’ın ellerinde, en yoğun ve en şiddetli acı ve zulüm ile buluştular. Bu adaletsizlik 
16 Aralık 1970’ten günümüze kadar devam etti.
Bağımsızlık, Suriye’yi (ulusal egemenliği) güpegündüz ve yol kenarında satan Esad’ın tiranlığı 
ve otoriter tiranlığının hayatta kalması ışığında, yerine getirilmemiş motiflere ve faktörlere 
sahiptir; Böylece Suriye kararı, Moskova veya İran’dan gelen siyasi ve güvenlik kararlarıyla 
bağlantılı hale geldi ve Suriyelilerin geçim kaynakları yağmalandı ve bir şirket veya yabancı ülke 
dışında başka bir ülkeye satıldı ve Suriye halkı tıpkı vatandaşlığı gibi vatanını kaybetti. daha 
önce ondan alındı ve anayasa ve hukuk bir güvenlik aygıtı ve bir çete tarafından kontrol edildi. 
Suriye’nin gökyüzü Rusya, İsrail, İran ve Amerika’nın malı haline geldi; ve Ne isterlerse yaptılar. 
Hala Suriye ulusal otoritesi olduğunu iddia eden bir (hükümet) tarafından fısıltı veya itiraz 
olmaksızın kabul edilen bir gerçekliktir.....
Bağımsızlık, Suriye’yi (ulusal egemenliği) güpegündüz ve yol kenarında satan Esad’ın tiranlığı 
ve otoriter tiranlığının hayatta kalması ışığında, yerine getirilmemiş ve motiflere ve faktörlere 
sahiptir; Böylece Suriye kararı, Moskova veya İran’dan gelen siyasi ve güvenlik kararlarıyla 
bağlantılı hale geldi ve Suriyelilerin geçim kaynakları yağmalandı ve bir şirket veya yabancı ülke 
dışında başka bir ülkeye satıldı ve Suriye halkı tıpkı vatandaşlığı gibi vatanını kaybetti. daha önce 
ondan alındı ve anayasa ve hukuk bir güvenlik aygıtı 
ve bir çete tarafından kontrol edildi ve Ve Suriye’nin 
gökyüzü Rusya, İsrail, İran ve Amerika’nın malı haline 
geldi; Ne isterlerse yaparlar.
Hala Suriye ulusal otoritesi olduğunu iddia eden bir 
(hükümet) tarafından fısıltı veya itiraz olmaksızın 
kabul edilen bir gerçeklik.
Ancak İran ve Rusya yasa dışı bir işgal uygulamaya 
devam ediyor ve kelimenin tam anlamıyla sömürgecilik 
ve süresi uzasa bile,İran saldırısının bölgesel düzeyde 
yok olmaya yakın olduğuna inanan birçok stratejist var.
Sadece Suriye’de değil ,bilakis tüm dünyada.
Braudel’in çağlar teorisine göre Humeyni döneminin 
sona erdiğine dair göstergeler vardır.
İranlı yetkililer bunu hissettikleri zaman, gelişmiş 
bir “dijital totalitarizm” in ve vatandaşlarının yüz 
ifadelerini iyi kontrol etmek ve onları izlemek için kameralar icat eden demir tek partili sistemin 
sahibi oldular.
Ancak İranlıların Çin ile yaptığı anlaşma, baskı kalitesini artıracak üst düzey dijital baskı 
araçlarıyla İran rejiminin ömrünü uzatmayacak mı? Çin’in güvenlik gerektiren ekonomik 
kalkınma arzusunun etkisi altında çehresini değiştirecek mi?
 Soru şu: İran rejimi bu sayede bölgedeki agresif genişleme projelerini koruyacak mı? Yoksa Çin, 
kuzeye doğru “Kuşak ve Yol” yürüyüşünü tamamlamak için kanlı çatışmalara ve çatışmalara 
girmemeyi mi tercih edecek?
Özellikle ekonomik anlaşmalar imzaladıkları Körfez ülkelerine güven verici mesajlar 
gönderirken
 Ekonomik çıkarlar ve ticari hegemonya hakim olacak mı ve İran’ın yatıştırma anlamında “işgal 
ettiği” üç doğu başkentine yönelik politikasına yansıyacak mı? Yoksa Çin bu ülkelerde olup 
bitenlerle ilgilenmeyecek mi?
 Dr Burhan Ghalyoun “ Suriye’de iktidar olan bu korkunç gulyabani, toplumun harap eden, 
Suriye’deki milli gücü yok eden ve kıyamet gününü andıran bir şekilde sona eren yıkımın kökü 
olduğuna inanıyor ve toplumun fertlerinin uyumu olmaksızın, devleti ve toplumu tarumar eden 
ve onların yerini alan, öfke ve fesattan başka bir şey üretmeyen bu yapı engellenmeden bir 
devletin yeniden doğması  ve toplumun uyum ve düzen içerisinde yaşaması mümkün değildir. “ 
Bagimsizliga ulasmak, tüm sınırları aşan hudutları çiğneyen bu gulyabani ve azgın yapi ortadan 
kaldırılmadan mümkün değildir. Suriyelilerin hal dili sanki bize Çin devlet başkanının şu sözünü 
söylüyor:” Gücünü sakla ve zamanını bekle.”
Suriyelilerin tam bağımsızlıklarını kazanıncaya kadar  yapması gereken şey; Esedin ailesi, 
zulüm, İran, Rusya ve Amerikan ihtilallerinin olmadığı zamana ulaşmaya çalışmaktır. Suriye 
halkı öncelikle Allah’a sonra da Şerefli Suriye halkının iradesine güvenerek bu bağımsızlığın 
çok yakın olduğuna hala inanıyorlar. O Suriyeliler ki Hürriyet’e kavuşma, kerametleri, ve 
bağımsızlıkları uğruna bir milyondan fazla kurban vermislerdir ve halen de vermeye devam 
etmektedirler.

حيتفي السوريون أواسط شهر نيسان/ ابريل من كل عام بعيد جالء االستعمار الفرنسي عن أرض 
الوطن السوري، بينما عيوهنم وأفئدهتم مازالت معلقة حنو استقالل مل يتحقق بعد، ووطن ما برح 
يرزح حتت االحتالل االستبدادي األسدي، وهو أشد وطأة من أي احتالل كولونيايل آخر، وهم 
الذين القوا على أيدي اجلالد واملستبد حافظ األسد، مث وريثه وابنه بشار األسد أعلى أنواع ومراحل 

العسف والقهر واملقتلة املستمرة منذ 16 تشرين اثين / ديسمرب 1970 وحىت اآلن.
وال يفصل اإلنسان السوري أبًدا بني ما حاول إجنازه ابنطالق ثورته، ثورة احلرية والكرامة يف آذار/ 
يتحقق  أن  يطمح  والذي  ابلقوة،  الناجز  واالستقالل  والتحرر  احلرية  فكرة  وبني  مارس 2011، 
ابلفعل من خالل املنظار الفلسفي للمسألة، وهي حالة ال يبدو أهنا قد أضحت قاب قوسني أو 
أدىن من التحقق، يف ظل تغول أسدي وإقليمي من قبل إيران وروسيا على جل اجلغرافيا السورية، 
وإابن صمت دويل غري مربر، على ما آل إليه الوضع يف سورية عرب عشر سنوات مستمرة من القمع 
والقتل واالعتقال التعسفي والتغييب القسري ملئات اآلالف من خرية أبناء سورية، وهتجري قسري 

ملا يزيد عن نصف الشعب السوري بني انزح داخلي والجئ خارجي.
لالستقالل بواعث وعوامل غري منجزة وغري متحققة يف ظل بقاء االستبداد والطغيان السلطوي 
النهار، وعلى قارعة  للقاصي والداين، ويف وضح  السورية  الوطنية(  الذي ابع )السيادة  األسدي 
الطريق، فأصبح القرار السوري يرتبط بقرارات سياسية وأمنية أتيت من موسكو أو إيران، وأصبحت 

لقمة العيش للسوريني منهوبة ومباعة لغري شركة أو دولة 
للوطن، كما  فاقًدا  السوري  اإلنسان  خارجية، وأضحى 
سبق وأن سلبت منه مواطنيته، وأصبح الدستور والقانون 
وراحت  تشبيحية،  وعصابة  أمين،  جهاز  هبما  يتحكم 
والروسي  اإلسرائيلي  من  مستباحة  السورية  السماء 
واألمريكي، دون مهسة أو اعرتاض من )حكومة( مازالت 

تدعي أهنا سلطة وطنية سورية.
لكن االحتالل اإليراين وكذلك الروسي يبقى احتالاًل غري 
شرعي، وهو استعمار بكل ما للكلمة من معىن، وحىت 
لو طالت فرتته الزمنية، فهناك الكثريين من االسرتاتيجيني 
على  الزوال  من  قريًبا  ابت  اإليراين  التغول  أن  يرون 

مستوى املنطقة وليس يف سورية فقط. 
وحسب »حقب بروديل » فإن هناك مؤشرات تشري إىل 

أن احلقبة اخلمينية- اخلامنئية قد بلغت هنايتها. وألن املسؤولني اإليرانيني يستشعرون ذلك، ارمتوا 
يف أحضان التواتليتارية الرقمية املتطورة وصاحبة نظام احلزب الواحد احلديدي الذي ابتدع كامريات 

ملراقبة تعابري وجوه مواطنيه كي يضبطهم جيًدا ويرصد مشاعرهم.  
إمنا لن يستطيع اتفاق اإليرانيني مع الصني أن ميد بعمر النظام اإليراين مبا سيوفره من أدوات قمع 
رقمية عالية ترفع جودة قمعه؟ هل سيغرّي وجهه حتت أتثري رغبة الصني ابلتنمية االقتصادية اليت 
تتطلب األمن؟ ويبقى السؤال: هل سيحتفظ النظام اإليراين عرب ذلك مبشاريعه التوسعية العدوانية 
يف املنطقة؟ أم أن الصني ستفضل عدم الدخول يف نزاعات وصراعات دموية لتكمل مسرية »احلزام 
والطريق« مشااًل؟ خصوصاً أهنا بعثت رسائل طمأنة لدول اخلليج اليت وقعت معها اتفاقيات اقتصادية. 
وهل تتغلب املصاحل االقتصادية واهليمنة التجارية فتنعكس على سياسة إيران جتاه العواصم املشرقية 

الثالث اليت »حتتلها« جلهة التهدئة؟ أم أن الصني لن يعنيها ما حيدث يف هذه البلدان؟  
يرى الدكتور برهان غليون أن » هذا الغول الرهيب الذي صارت إليه السلطة يف سورية هو أصل 
اخلراب الذي ضرب اجلسم الوطين السوري، والذي انتهى مبا يشبه يوم القيامة، ومن دون تفكيك 
العنف  إال  ينتج  ال  والذي  حملهما،  وحل  مًعا  والدولة  اجملتمع  دّمر  الذي  الطفيلي،  املرّكب  هذا 
أعضائه.«  وانسجام  حياته  يستعيد  أن  جملتمع  وال  من جديد،  تولد  أن  لدولة  ميكن  ال  والفساد، 
وال ميكن الستقالل أن يكون منجًزا بدون زوال هذا الغول والطغيان الذي فاق كل حد، ولسان 
حال السوريني يقول ابلتساوق مع فكرة: الرئيس الصيين دينغ شياو بينغ » »اخِف قوتك وانتظر 
وقتك«. وهو ما جيب أن يفعله السوريون وصواًل إىل وقت يستطيعون فيه وعربه حتقيق االستقالل 
الوطين السوري احلقيقي، بال آل األسد وبال ظلم، وبدون احتالالت إيرانية أو روسية أو أمريكية. 
ومازال السوريون يرون ذلك قريًبا، بعد االعتماد على هللا أواًل، وعلى إرادة الشعب السوري العظيم. 

الذي ضحى ومازال مبا يزيد عن مليون شهيد على مذبح احلرية والكرامة واالستقالل الوطين.

Suriyeliler Gerçekleşen geri çekilme ile askıya alınan bağımsızlık arasında?! 

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

السوريون بين الجالء المنجز واالستقالل المعلق؟!

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقاال

ابنتهــاء احلــرب العامليــة األوىل و)ســفر برلــك( تبدلــت جغرافيــة كثــر مــن دول 
العــامل فقــد فــرض املنتصــرون إرادهتــم علــى الــدول الــي خســرت احلــرب، وكان 
نصيــب العــرب هــو األكــر مــن االقتطــاع والتقســيم واالحتــال، فمــع بدايــة 
احلــرب حتالــف شــريف مكــة مــع اإلنكليــز علــى وعــد ابســتقال املنطقــة العربيــة 
املمتــدة مــن حبــر العــرب إىل البحــر األبيــض املتوســط ليحكمهــا هــو وأبنــاءه. 
إالّ أن اإلنكليــز املنتصــرون أبرمــوا اتفاقيــة ســرية مــع فرنســا وروســيا لتقاســم 
هــذه املنطقــة واســتعمارها خبيانــة واضحــة ملــن حالفهــم وبــدأ مــا مســي الثــورة 
العربيــة الكــرى ضــد العثمانيــن الــذي أعلنهــا مــن انفــذة قصــره يف مكــة. بعــد 
بنــوده  انســحبت روســيا مــن االتفــاق ونشــرت  البلشــفية يف روســيا،  الثــورة 
الســرية عــام 1917 قبــل هنايــة احلــرب، ومــع ذلــك ففــي عــام 1918 دخــل 
األمــر فيصــل بــن احلســن علــى رأس اجليــش العــريب إىل دمشــق معلنًــا حتريرهــا 
وخــروج جيــش مجــال ابشــا هنائيًــا، وتــوج الســوريون فيصــل ملــًكا علــى اململكــة 
الســورية حبدودها الطبيعة والي تشــمل األردن وفلســطن ولبنان، وعقد مؤمتر 
ســوري مــن شــخصيات وطنيــة مشلــت كل مناطــق ســورية واعتــر هــذا املؤمتــر 
برملــااًن وشــارك يف مؤمتــر الصلــح كمــا وضــع دســتورًا للمملكــة الســورية وأعلــن 
اســتقاهلا ممــا أزعــج الفرنســين وطالبــوا اإلنكليــز بتنفيــذ االتفــاق الســري الــذي 
مســي »ســايكس بيكــو« علــى اســم وزيــري خارجيــة فرنســا وبريطانيــا اللــذان 
معلنــة  دمشــق  الفرنســية  اجليــوش  ودخلــت  جيًشــا  وأرســلوا  االتفــاق.  أبرمــا 

احتاهلــا ووضعهــا حتــت االنتــداب أول عمــل قــام بــه التحالــف الغــريب هــو 
فصــل فلســطن وشــرق هنــر األردن عــن الســاحل الســوري ومتركــزت قيادتــه 
يف بــروت، وكانــت نتيجــة املراســات والتهديــدات للمملكــة الســورية أن مت 
احتــال دمشــق يف 24 متــوز 1920 وطــرد امللــك فيصــل واستشــهاد وزيــر 
الدفــاع الســوري الشــهيد يوســف العظمــة يف معركــة غــر متكافئــة يف ميســلون، 
كان أول ما قام به التحالف الغريب االســتعماري هو فصل فلســطن وشــرقي 
هنــر األردن عــن ســورية الطبيعيــة ووضعهــا حتــت االنتــداب الريطــاين، مث قــام 
الفرنســيون ابقتطــاع مناطــق مــن ســورية اخلاليــة وضمهــا إىل متصرفيــة لبنــان 

وإطــاق اســم لبنــان الكبــر عليــه وفصلــه عــن اإلدارة الســورية.
مــا قســموه يف ســورية إبنشــاء مخــس دويــات  تقســيم  الفرنســيون   حــاول 
علــى أســس طائفيــة يف الســاحل واجلنــوب وحلــب ودمشــق، ولكــن رفــض 
عــام  الكــرى  الســورية  الثــورة  الفرنســين ابنطــاق  الســورين ونضاهلــم ضــد 
ومــن  املســلح  النضــال  قــوة  وحتــت  االســتعمارين،  أفشــل خمطــط   ،1925
بعــده النضــال الســلمي، اضطــرت فرنســا للخــروج مــن ســورية وانلــت الدولــة 
الســورية حبدودهــا احلاليــة االســتقال يف 17 نيســان/ابريل 1946. لتشــارك 
يف أتســيس األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، ولتكــون الدولــة العربيــة 
األوىل الــي تنــال اســتقاهلا الكامــل. وســادت أجــواء دميقراطيــة مــن انتخــاابت 
وتشــكيل جمالــس منتخبــة ولكــن ذلــك مل يــدم طويــًا، ففــي عــام 1949، 

فســاد »حســب مذكــرات  بفضيحــة  تورطــه  بعــد  اجليــش  أركان  رئيــس  قــام 
خالــد العظــم »رئيــس وزراء ســوري »ابنقــاب عســكري أطــاح بــه ابهليــاكل 
عســكراًي  حاكًمــا  نفســه  ولينصــب  ووزارة،  وبرملــان  رائســة  مــن  املؤسســاتية 
دكتاتــورًا، فاحًتــا بذلــك عهــد االنقــاابت العســكرية الــي توالــدت واســتمرت 
حــى عــام 1954 عندمــا أطــاح متــرد للجيــش أبديــب الشيشــكلي، وليســلم 
احلكــم للمدنيــن.  عــادت االنقــاابت العســكرية إىل ســورية يف 28 أيلــول 
بــن ســورية ومصــر  الــي قامــت  الرائــدة  انقــاب علــى الوحــدة  1961 يف 
إبرادة شــعبية يف 22 شــباط/فراير 1958، مث ليــأيت انقــاب 8 آذار/مــارس 
1963، وابستياء البعث عليه بدء حكم البعث املستمر إىل اآلن إبرادات 
دوليــة وإقليميــة ليتحــول إىل اســتبداد مطلــق ضــد إرادة الشــعب ومــع قمــع 
دمــوي جلميــع االنتفاضــات واالحتجاجــات منــذ 18 متــوز/ يوليــو 1963، 
إىل انتفاضــات دمشــق وحلــب عــام 1964، مث لتكــون اجملــزرة الكــرى يف 

الثمانينــات ضــد عــدد مــن احملافظــات الســورية علــى رأســها مدينــة محــاة.
 مــع انطــاق ثــورات الربيــع العــريب قــام الشــعب الســوري بثورتــه يف 18 آذار/
مــارس 2011 املســتمرة إىل اآلن نتيجــة تراكمــات مــن القمــع والتهميــش 
اســتمرت أكثــر مــن أربعــن عاًمــا حيــث كان املواطــن يشــعر أبن مــن حيكمــه  
تشــكيل عصــايب غريــب عنــه أفقــده اســتقاله ومل يعــد جلــاء املســتعمر أي 
معــى، تقــول إحصائيــات مل نتأكــد مــن صحتهــا أن ربــع قــرن مــن االســتعمار 
الفرنســي فقــد الشــعب الســوري 800 شــهيد، وابملقارنــة مــع حكــم البعــث 
الــي تقــول اإلحصائيــات أيًضــا أن الشــعب فقــد خالــه حبــدود 800 ألــف 
التدمــر  عــن  ،عــدا  االســتعمار  أايم  فقــده  عمــا  ضعــف  ألــف  أي  شــهيد 
والتهجــر واســتجاب شــذاذ آفــاق لدعــم النظــام يف حربــه ضــد الشــعب. 
فأيــن منــا اجلــاء الــذي كان رمــزًا لنضــال وتضحيــات الشــعب بــكل فئاتــه.

إننــا حباجــة جلــاء جديــد نتخلــص فيــه مــن طغمــة حاكمــة غامشــة دمــرت 
وإننــا  الغــريب  الوحشــي  االســتعمار  أضعــاف  أضعــاف  وهنبــت  وشــردت 
وكثــرت  الزمــن  طــال  مهمــا  اهلــدف  هــذا  إىل  للوصــول  مصممــون كشــعب 

لتضحيــات.  ا

محمد عمر كرداس

17 نيسان 1946 عيد الجالء في سورية
أين نحن اليوم من الجالء

كاتب سوري

لعــل أكثــر مــا حنتاجــه اليــوم وحنــن نقــرتب مــن ذكــرى اجلــاء يف ســورية الوطــن، هــو قــراءة 
حمايدة يف اتريخ نشــأة هذا الكيان السياســي. فبعد عشــر ســنوات على اندالع الثورة 
الســورية، تكــون اخلشــية أكــر مــع اهنيــار الدولــة الســورية، بعــد أن تصّدعــت أركاهنــا 
ويتفســخ  واملــرض،  والفقــر  اجلــوع  يســيطر  املاضيــة، حيــث  الســنوات  بشــدة خــال 
الوضــع االجتماعــي والقيمــي، يف مناطــق عصــاابت األســد. ويف مناطــق املعارضــة، 
احليــاة،  أبســط مقومــات  تفتقــد إىل  الــي  اللجــوء  الدمــار وتنتشــر خميمــات  يســيطر 

وتتحّكــم فصائــل مســلحة ال يبــدو أهنــا متلــك قرارهــا.
ال ميكــن ألحــد أن يرســم صــورة واقعيــة أكثــر قتامــًة حــول مســتقبل بلــٍد متيــز اترخييــاً أبنــه 
صانــع حضــارة، وانتهــى بــه األمــر هكــذا. فبالرغــم مــن كوننــا نعيــش مننــذ فــرتة يف ظــل 
إرتبــاط اتريــخ ســورية ونظامهــا السياســي بشــخص الرئيــس فحســب، إال أن ذلــك حبــد 
ذاتــه فــخ جيــب عــدم الركــون إليــه، لذلــك صدحــت احلناجــر هبتــاف »ســورية لينــا وماهــي 

لبيــت األســد« ألن تفتيــت الدولــة ال يــؤدي ابلضــرورة إىل التخلــص مــن اإلســتبداد.
فمنــذ اإلســتقال كان الصــراع علــى ســورية يف أشــده جتســد يف اإلنقــاب العســكري 
األول بتاريــخ ســورية بقيــاده حســي الزعيــم، الــذي عكــس الصــراع الغــريب علــى خطــوط 
إيصــال النفــط إىل شــواطئ املتوســط، حيــث كانــت حماولــة جــر ســورية إىل احملــاور الــي 
كانــت تتشــكل يف حينــه وأبرزهــا مشــروع آيزهنــاور اجملســد لعــزم أمــركا علــى مــلء الفــراغ 
الســوري،  املنطقــة، والــذي كانــت مرتكزاتــه حتيــط ابلكيــان  الريطــاين والفرنســي يف 
وصــواًل إىل إنقــاب حافــظ األســد الــذي ميثــل تصفيــة الفكــر التحــرري الوطــي املتطلــع 

إىل إســتقالية وطنيــة كاملــة.
وإن كنــا نســتغرب مــا آلــت إليــه األمــور، عندمــا نعــي قــدرة الســورين، وهــم الذيــن 
صاغــوا عقدهــم اإلجتماعــي األول يف هنايــة القــرن التاســع عشــر قبــل اهنيــار الدولــة 
العثمانيــة، وبعــد إنتهــاء احلــرب العامليــة األوىل ودخــول األمــر فيصــل إىل ســورية مت 
إنشــاء أول دســتور لدولــة مســتقلة هــي ســورية الكــرى عــن طريــق “املؤمتــر الســوري” 
الــذي شــكل جلنــة لصياغــة الدســتور ووضــع مشــروع دســتور مؤلــف مــن 147 مــادة، 

حتــت اســم” دســتور اململكــة الســورية العربيــة” وطبــق ملــدة مخســة عشــر يومــاً فقــط، 
بســبب تاحــق األحــداث الــي بلغــت ذروهتــا مــع إنــذار غــورو، واحتــال الفرنســين 
دمشــق. وتــا ذلــك حماولــة يف ظــل حكومــة اإلنتــداب مــن خــال مجعيــة أتسيســية، إال 
أن حكومــة اإلنتــداب عطلــت إقــرار الدســتور. حــى عــام 1943 بعــد مباحثــات بــن 
ممثــل فرنســا احلــرة يف ســورية واحلكومــة الســورية. وكان هــذا دســتور اإلســتقال الــذي 
بقــي حــى إنقــاب حســي الزعيــم الــذي قــام بتعطيــل الدســتور وإجــراء اســتفتاء شــعيب 
لتنصيــب رئيــس اجلمهوريــة، وختويلــه وضــع دســتور جديــد، لتتــاىل بعــد ذلــك عمليــات 

اإلنقــاابت العســكرية ووضــع دســاتر جديــدة.
وإن كانــت احلركــة السياســية يف بدايــة عهــد اإلســتقال نشــطة إىل درجــة كبــرة بــن 
اليمــن واليســار واألحــزاب احملافظــة والراديكاليــة، إال أن هــذه احليــاة السياســية قوضــت 
بشــكل كامــل بعــد إنقــاب األســد حبيــث أننــا عندمــا وصلنــا إىل بدايــة الثــورة كانــت 
أحــزاب  إبنعــدام  التصحــر  مــن  مرحلــة  بلغــت  قــد  السياســية  احليــاة  جتريــف  عمليــة 
المتتلــك أي قاعــدة شــعبية تؤهلهــا حــى للمســامهة يف احلــراك الــذي كان يف تصاعــد 
مطــرد. لذلــك فــإن األحــزاب املعارضــة التقليديــة مل تفكــر يف هزميــة نظــام األســد، وال 
حــى أن تؤثــر يف ســلوكه، بــل اســتطاع هــذا النظــام شــل حركتهــا وتعطيــل أدائهــا مــن 
خــال التنكيــل أبعضائهــا تعذيبــاً وســجناً طويــًا. ممــا أوقعهــا يف عجــز، ومل تتمكــن 
مــن أن جتعــل يف براجمهــا وشــعاراهتا السياســية مايســتمد مضامينهــا مــن حيــاة النــاس 
ونشــاطهم االجتماعــي، بــل ظلــت يف أغلــب األحيــان تدفــع مثــن معارضتهــا للســلطة 

مــن دون أن تتمكــن مــن تقــدمي البدائــل األفضــل.
لقــد متيــزت الدولــة بعــد إنقــاب األســد بتغييــب احليــاة السياســية ابلكامــل مــن خــال 
جتســيد االســتبداد وقوننتــه، وهــو مــا متثــل يف اســتحداث املــادة )8( مــن الدســتور، 
تنــص علــى ســيادة  الــي  الثانيــة يف الدســتور  املــادة  وترســيخ ســيادة احلــزب وتغيــب 
الشــعب، كمــا تتيــح للحــزب أن جيعــل الدولــة واجملتمــع يف خدمتــه وليــس العكــس؛ مــا 
أســس إلشــكالية الــوالء هــل هــو للدولــة أم للبعــث؟ كمــا أنــه أســس مــن جهــة أخــرى 

ملصطلــح “دولــة البعــث” والحقــاً “ســورية األســد”. وتعمقــت قوننــت اإلســتبداد 
مــن خــال مفهــوم اجليــش العقائــدي واألجهــزة األمنيــة العقائديــة، فهــذه مســؤولة عــن 
“محايــة أهــداف الثــورة” ممــا يســمح للجيــش واألجهــزة األمنيــة ابلقضــاء علــى أي حتــرك 

سياســي يشــكل خطــراً علــى النظــام حتــت ذريعــة محايــة أهــداف الثــورة.
وإن كان األســد االبــن قــد قــام إبعــادة تشــكيل دســتور الدولــة بعــد الثــورة حمــاواًل تلميــع 
وحــذف بعــض املــواد الــي كانــت تقونــن اإلســتبداد وجتعــل الدولــة بدســتورها مكرســة 
لســلطة احلــزب واألجهــزة األمنيــة، فــإن أبــرز مــا ميــز شــكل الدولــة أهنــا أصبحــت جتســد 

ســلطة األســد االبــن حصــراً.
فــإن كان ال وجــود للوطــن مــن دون املواطــن، والعكــس صحيــح. وال وجــود هلمــا مــن 
دون الدولــة السياســية. واملواطنــة تعــي وجــود عاقــٍة قانونيــٍة حقوقيــٍة تربــط املواطــن 
ميكــن  ال  وهــذه  حقيقــي«،  إجتماعــي  »عقــد  وجــود  بداهــًة  يفــرتض  مــا  ابلدولــة، 
احلصــول عليهــا إال مــن خــال الــدول القائمــة ابلفعــل. فــا ميكــن الســر يف طريــق بنــاء 
ســورية املســتقبل من دون إعادة هيكلة »الدولة الســورية القائمة ابلفعل« وذلك على 

أســس إنســانية ووطنيــة وعقانيــة ودميقراطيــة.
إنطاقــاً مــن ذلــك فــإن الوضــع يتطّلــب مــن كل الســورين املؤمنــن ابســتعادة وطنهــم، 
علــى اختــاف مواقفهــم السياســية ومذاهبهــم الفكريــة، االرتقــاء اىل مســتوى الكارثــة 
الــي حلــت بوطنهــم، وااللتفــات إىل تســخر كل اإلمــكاانت للبحــث حــول الســبيل 
هلــا  قــوى  بــن  مــن خــال حتالــف حقيقــي  وذلــك  الكارثــة.  هــذه  مــن  اخلــروج  إىل 
رصيــد شــعيب، وفــق حمــددات وطنيــة واضحــة، فالنخــب اجملتمعيــة الســورية متتلــك وعيــاً 
كبــراً مبســألة بنــاء الدولــة العصريــة احلديثــة. واآلن وبعــد وصــول ســورية ككيــان إىل 
مشــارف اإلهنيــار، فالواجــب حدوثــه، علــى األقــل، يف اجملتمعــات الســورية اخلارجــة عــن 
ســلطة عصــاابت األســد، هــو أن تبــدأ مرحلــة جديــدة يكــون فيهــا العقــد اإلجتماعــي 
حجــر زاويــة يعيــد الثقــة املتبادلــة بــن احلواضــن احملليــة مــن جهــة والكيــاانت العســكرية 

والسياســية الــي مثلتهــا علــى مــدار الســنوات املاضيــة.

د.م. محمد مروان الخطيب

هل تبقى الدولة ويسقط االستبداد

كاتب سوري
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مقاال

مــن املفــروض ووفــق الدســتور الســوري أن يتــم اإلعــان والتحضــر 
جلــان  تتحــرك  وعــادة  نيســان/ابريل،  شــهر  يف  لانتخــاابت 
زوراً  تســمى  الــي  اهلزليــة  املســرحية  لرتتيــب  وغرهــا  وحزبيــة  أمنيــة 
بــن  التخبــط  مــن  الكثــر  املــرة هنــاك  )االنتخــاابت(، لكــن هــذه 
قيــام  بــن  وســوهم،  وإيرانيــن  روس  مــن  النظــام  حلفــاء  ظهــراين 
االنتخــاابت أو عدمهــا وأيًضــا أســلوب التحضــر يف حــال رغبــوا، 
فتقــوم  مديــران،  قيادتــه  يتنــازع  الــذي  فهــو كاملوظــف  النظــام  أمــا 
أجهــزة النظــام وجلانــه الــي يرتأســها علــي مملــوك ومعــه رؤســاء اللجــان 
األمنيــة حللــب ودمشــق واملنطقــة الشــرقية ورؤســاء اللجــان احلزبيــة 
املعنيــة ابالنتخــاابت يف ســورية وليســت  ألن هــذه هــي اجلهــات 
هنــاك مــن هيئــة انتخــاابت فنيــة مهنيــة مدنيــة متخصصــة، وهــؤالء 
الروســية  التوصيــات  بنقــاش  يقــوم  مــن  واحلزبيــن  األمنيــن  القــادة 
واإليرانيــة املتعلقــة ابالنتخــاابت  والــي تؤكــد علــى ضــرورة التــزام كافــة 
فــروع احلــزب واملؤسســات األمنيــة ابلتعليمــات املتعلقــة آبليــة املرحلــة 
التحضريــة لانتخــاابت الرائســية املقبلــة، والــي تطلــب اآلن جتميــد 

الروســية  القيــادة  مــن  والتعليمــات  املعلومــات  ريثمــا أتيت  النشــاط 
رفعــت  قــد  احلزبيــة  املؤسســات  وكانــت  االنتخــاابت،  خبصــوص 

عنــوان للحملــة االنتخابيــة وهــو )األســد خيــاران(.!
للموقــف  أنفســهم  الــروس  ومنهــا  جهــات كثــرة  تقييــم  حســب 
الشــعيب فــإن هنــاك مــا يشــر إىل وجــود حالــة اســتياء كبــرة علــى 
صفــوف  يف  حــى  االنتخــاابت  موضــوع  جتــاه  الشــعيب  املســتوى 
املوالــن مــن الدرجــة الضيقــة، الســيما وأن الســورين يعيشــون هــذه 
األايم أســوأ ظــرف اترخيــي ومعيشــي  ميــر علــى ســورية بفقــدان ســبل 
احليــاة األساســية فضــًا عــن اســتمرار الغــاء الفاحــش جــداً، وعليهــا 
جــرت اعتقــاالت لعــدد مــن األشــخاص يف القرداحــة ومناطــق عــدة 
مــن حلــب ودمشــق والســويداء، والتقاريــر الروســية تشــر إىل زايدة 
وهلــذا  مســتفزة،  انتخابيــة  عناويــن  طــرح  جــرّاء  الشــعيب  االحتقــان 
طلبــت جتميــد التحــرك لغايــة وصــول قــرار حليــف النظــام الروســي، 

وســارق ســيادته، أو بعبــارة أدق احملتــل الروســي.
املضــي  إىل  تشــر  اإليــراين  احلليــف واحملتــل  مــن  التعليمــات  بينمــا 

ابالنتخــاابت، واحلملــة االنتخابيــة، وهنــا يظهــر التنــازع بــن الرتيـّـث 
مــن أجــل عقــد صفقــة رمبــا، وبــن املضــي مــن أجــل صفقتهــم هــم 
أيضــاً، وفكــرة محلــة )األســد خيــاران( تتــم بتعليمــات إيرانيــة، بــكل 
فــإن أتجلــت االنتخــاابت أو مضــت مبوعدهــا حبــال مل  األحــوال 
حيصــل الروســي علــى مقابــل، الســيما أن أبــواب جهنــم بــدأت تُفتــح 
عليه يف جبهة أوكرانيا الي يتم التحرك فيها عر وزراء الدفاع لدول 
الناتــو وتركيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، لتصبــح اجلبهــة األخطــر 
علــى الــروس مــن جبهــة ســورية الــي دخلــت املواجهــات العســكرية 
فيهــا خبفــض تصعيــد ســيكون الــروس أحــرص النــاس عليــه، وقــاب 
قوســن تدخــل أوكرانيــا حلــف الناتــو، واألســد ينتظــر التعليمــات مــن 
احلليفــن املختلفــن يف التقديــر وجــي املصــاحل فكامهــا أمــام تفــاوض 
مــن نــوع عنيــف يف جبهــات أخــرى، فعنــوان )األســد خيــاران( هــو 
أكــر أكذوبــة اترخييــة، وهــو ليــس خيــار احللفــاء وال املوالــن وال 
الشــعب الســوري بــل هــو خيــار املصلحــة وجــي املكاســب حللفائــه 

وال شــيء آخــر. 

د- زكريا مالحفجي

تخبط الحلفاء فيما يسمى زوًرا )االنتخابات(

كاتب سوري

منــذ أن فُِتحــت »إســطنبول« علــى يــد الســلطان حممــد الفاتــح عــام 
العثمانيــة وروســيا  الدولــة  بــن  املشــهد  1453م  واخلــاف ســّيد 
العــام  ففــي   ، األســود  البحــر  مضائــق  بســبب  وذلــك  القيصريــة، 
1774 ُوقعــت »معاهــدة قاينارجــه« بــن العثمانيــن والــروس، الــي 
اعرتفت حبق املراكب الروســية يف املرور حبرية يف املضائق، وأضيفت 
»اتفاقيــة  توقيــع  وبعــد  1840م  عــام  املعاهــدة  إىل  »إنكلــرتا« 
مونــدروس«  عــام 1918، ســيطرت دول احللفــاء علــى املضائــق، 

حــرب  عقــب  اإلســرتاتيجية  املضائــق  علــى  ســيطرهتم  ولتنتهــي 
االســتقال الرتكيــة بعــد توقيــع »معاهــدة لــوزان« عــام 1923، ويف 
العــام 1936 ُوقِّعــت »معاهــدة مونــرتو« اســتكمااًل ملعاهــدة لــوزان، 
مونــرتو يف  قصــر  متوز/يوليــو يف  عليهــا يف 20  التوقيــع  مت  حيــث 
سويســرا مبشــاركة دول مــن بينهــا االحتــاد الســوفيايت وتركيــا و بريطانيــا 
وفرنســا واليــوانن وبلغــاراي ورومانيــا ويوغســافيا واليــاابن وأســرتاليا. 
حيــث تضمنــت االتفاقيــة 29 بنــداً، وأربعــة ملحقــات وبروتوكــول، 
وبعــد خــروج االحتــاد الســوفيايت منتصــرًا يف احلــرب العامليــة الثانيــة 
عــام 1945، وبــروزه كقــوة عظمــى مهــددة الســتقرار تركيــا، طالبــت 
روســيا الســوفييتية تعديــل معاهــدة مونــرتو، كمــا طالبــت ابحلصــول 
علــى مواقــع عســكرية يف منطقــة املضائــق الرتكيــة، إال أن انضمــام 
تركيــا حللــف مشــال األطلســي عــام 1952 حــال دون ذلــك، لتصبــح 
تركيــا بعــد ذلــك احلصــن األول حللــف مشــال األطلســي يف مواجهــة 

االحتــاد الســوفيايت. 
هبــدف  االتفاقيــة،  شــروط  تغيــر   مــرارًا  الســوفيايت  االحتــاد  حــاول 
ممــر  وأتمــن  األســود،  البحــر  جهــة  مــن  حــدوده  محايــة  ضمــان 
ســالك لقواتــه البحريــة إىل البحــر األبيــض املتوســط، لكــن حماوالتــه 
إقنــاع  املتحــدة يف  الــوالايت  ابءت ابلفشــل كمــا ابءت حمــاوالت 
مشــال  »حلــف  لقــوات  ابلســماح  االتفاقيــة  علــى  ابلتحايــل  تركيــا 
األطلســي« ابلعبــور مليــاه البحــر األســود يف أثنــاء فــرتة احلــرب البــاردة. 
ونذكــر يف هــذا الســياق اســتدعاء أنقــرة للســفر الروســي يف الســابع 
أحــد  قيــام  علــى  احتجاجــاً   2015 األول  ديســمر/كانون  مــن 

اجلنــود الــروس وكان علــى مــن ســفينة حربيــة روســية حبمــل قاذفــة 
صواريــخ يف وضعيــة اإلطــاق أثنــاء مــرور الســفينة مبضيــق البوســفور، 
وقــد اعتــرت تركيــا حينهــا ذلــك التصــرف اســتفزازاً، وخمالفــة صرحيــة 
التفــاق مونــرتو الــذي يضمــن مــرور الســفن املدنيــة واحلربيــة »وفــق 
أن مجيــع  الرتكــي  اخلارجيــة  وأعلــن وزيــر  شــروط حمــددة واضحــة« 
الســفن العابــرة ملضيــق البوســفور جيــب أن حتــرتم القواعــد القانونيــة 
عــن أملــه يف أن تكــون تلــك احلادثــة »االســتفزاز  الدوليــة، معــراً 

الوحيــد، وأن ال يصبــح هنجــا«. 
واليــوم علــى الرغــم مــن أن وزيــر اخلارجيــة الرتكــي »مولــود جاويــش 
أوغلــو« قــد صــرّح وأوضــح أن »مشــروع قنــاة اســطنبول« بــن البحــر 
اتفاقيــة  مــن  تركيــا  انســحاب  إىل  يهــدف  ال  مرمــرة  وحبــر  األســود 
مونــرتو، إال أن هنــاك مــن يصــّر علــى ربــط األمريــن ببعضهمــا.! 
لغــاايت خبيثــة، واألهــم مــن كل ذلــك ال يوجــد ضمــن بنــود »اتفاقيــة 
مونــرتو« وال غرهــا مــن االتفاقيــات الــي ســبقتها مــا مينــع تركيــا مــن 
تنفيــذ مشــروعها اجلديــد يف ربــط البحــر األســود ببحــر مرمــرة بواســطة 
قناة جديدة، لكن الذي أاثر حفيظة بعض دول الغرب وموظفيهم 
احملليــن وقــّض مضاجعهــم هــو اقــرتاب تركيــا إىل االنعتــاق مــن أصفــاد 
يربــط  الــذي  اجلديــد  مشــروعها  بتنفيــذ  املباشــرة  ونيتهــا  »لــوزان« 
البحريــن األســود ومرمــرة والــذي ســيخفف الضغــط علــى »مضيــق 
البوســفور« وجيــي عائــدات ماليــة عاليــة، وهــذا مــا ال يريدونــه أن 
حيــدث مــا اســتطاعوا لذلــك ســبيًا، لكــن الثابــت أن تركيــا حســمت 

أمرهــا وامتلكــت قرارهــا وحــددت أهدافهــا، وقضــي األمــر. 

محمد علي صابوني

ما بين لوزان ومونترو 

كاتب سوري
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صــدر منــذ أايم قــرار عــن احلكومــة الفرنســية مينــع مشــاركة احملجبــات يف مبــارايت 
احلــال  الذبــح  مينــع  غريــب  آخــر  قــرار  مــن  فقــط  أايم  بعــد  وذلــك  القــدم  كــرة 
للدواجــن علــى الطريقــة اإلســامية واليهوديــة.  وكانــت احلكومــة الفرنســية احلاليــة 
قــد اختــذت العديــد مــن القــرارات وأظهــرت الكثــر مــن املواقــف الــي هتــدف بشــكل 
واضــح إىل التضييــق علــى املســلمن يف فرنســا وحماصــرة الثقافــة اإلســامية بطريقــة 
اســتفزازية يف كثــر مــن األحيــان، مــن ضمنهــا إغــاق العديــد مــن املســاجد ومنــع 
احلجــاب يف اجلامعــات ومنــع لبــاس البحــر الشــرعي واعــرتاض وزيــر الداخليــة علــى 
ظهــور فتــاة حمجبــة علــى التلفزيــون الفرنســي وخــروج العديــد مــن أعضــاء الرملــان 

الفرنســي مــن قاعــة الرملــان بســبب وجــود فتــاة حمجبــة داخــل القاعــة. وهكــذا.
تــرر احلكومــة الفرنســية )ميينيــة اهلــوى( قراراهتــا أبهنــا دفــاع عــن الثقافــة الليراليــة 
والَعلمانيــة يف فرنســا، والواقــع أن هــذه القــرارات واملواقــف تتناقــض مــع قيــم الَعلمانيــة 
والليراليــة الــي تنــادي ابحلريــة واملســاواة وعــدم التدخــل حبريــة االعتقــاد واملمارســات 
ليســت مرتبطــة ابلثقافــة والقيــم  الشــخصية ألي مواطــن أو مجاعــة. املســألة إذاً 
الليراليــة. إهنــا مرتبطــة بشــكل واضــح ابلتاريــخ واأليديولوجيــا والسياســة والرواســب 
املتغلغلــة يف الاوعــي – ورمبــا الوعــي – الفرنســي واملتعلقــة ابلعــداء لإلســام منــذ 
معركــة بواتييــه )بــاط الشــهداء( ومــن مث احلــروب الصليبيــة الــي انطلقــت شــرارهتا 
مــن فرنســا.  هــذه الرواســب الــي كرســت اخلــوف مــن اإلســام والقلــق مــن ســرعة 
انتشــاره والرهــاب مــن الطاقــة الكامنــة يف تعاليمــه والقــادرة علــى بعــث الــروح يف 
أتباعــه للنهضــة مــن جديــد، األمــر الــذي يــؤرق فرنســا وغرهــا مــن الــدول الــي يقــوم 
كياهنــا وهنضتهــا علــى اســتعمار الــدول األخــرى عســكراًي أو سياســًيا أو اقتصــاداًي 
أو ثقافيًــا وإعاقــة تطورهــا وتفكيكهــا مــن أجــل تســهيل الســيطرة علــى قرارهــا وهنــب 
ثرواهتــا. كشــفت ويكيليكــس عــن وثيقــة ســرية للســفر األمركــي يف فرنســا تشــارلز 
ريفكــن أرســلها إىل خارجيــة بــاده يوضــح فيهــا بعًضــا مــن ممارســات اإلقصــاء الــي 
متارســها احلكومــة الفرنســية ضــد مســلمي فرنســا والــذي قــد يــؤدي حســب الســفر 
الفرنســي، وذلــك علــى  انقســام وضعــف واضطــراابت يف اجملتمــع  األمركــي إىل 

يبــدو أن الصــن قــد حزمــت أمرهــا يف الزحــف إىل منطقــة الشــرق األوســط 
أخــراً بشــكل فاعــل، بعــد أن كانــت خطواهتــا بطيئــة وال تــكاد تعــدو أكثــر مــن 
اخرتاقــات متفرقــة هنــا وهنــاك مثــل بنــاء قاعــدة عســكرية يف جيبــويت بدعــوى 
محايــة املاحــة البحريــة يف تلــك املنطقــة مــن خليــج عــدن إىل الســواحل األفريقيــة 
، أو شــركات النفــط الصينيــة يف ســوراي الــي أبرمــت عقــوداً إلعــادة أتهيــل آابر 
النفــط والغــاز يف منطقــة احلســكة قبــل ســنوات قليلــة مــن انــدالع الثــورة 2011  
، ولكّنهــا غــادرت تلــك املنطقــة وقــد تركــت معّداهتــا وراءهــا حبمايــة بعــض 
املقاولــن مــن أبنــاء املنطقــة ولكّنهــا تعّرضــت للســطو والنهــب والتخريــب مــن 
قبــل امليليشــيات الكرديــة PKK وأهــايل القــرى اجملــاورة يف هنايــة عــام 2011 

وبدايــة 2012 وبغــض نظــر واضــح مــن النظــام ورمبــا إبيعــاز .
بلديــن  بــن  عــادايً  اتفاقًــا  يكــن  املنصــرم مل  مــا حــدث يف هنايــة آذار/مــارس 
يســعيان إىل توطيــد العاقــة االقتصاديــة بينهمــا، فهــي اتفاقيــة طويلــة األمــد 
اقتصاديــة  إيــران اخلاضعــة حتــت عقــوابت  بــن  ومتتــد خلمــس وعشــرين ســنة 
حــرابً  تواجــه  الــي  والصــن  أيضــاً،  أوروبيــة  وعقــوابت  مســبوقة  غــر  أمركيــة 
اقتصاديــة » غــر معلنــة بشــكل كامــل« مــن قبــل الــوالايت املتحــدة األمركيــة.

خلفيــة االنتشــار الســريع لإلســام يف فرنســا حيــث بينــت الوثيقــة أن 3.5 % مــن 
العســكر الفرنســين مبــن فيهــم الضبــاط قــد اعتنقــوا اإلســام مؤخــرًا.

ال أدري ملــاذا قفــز ذهــي مباشــرة إىل إيــران عنــد مســاع خــر منــع احملجبــات يف فرنســا 
مــن ممارســة كــرة القــدم؟؟!!

يف فرنســا هنــاك تــدرج واضــح يف حماصــرة الثقافــة اإلســامية وإقصــاء املســلمن 
والتضييــق علــى احملجبــات يقابلــه يف إيــران تــدرج واضــح يف إقصــاء غــر املســلمن 
الشــيعة والتضييــق علــى غــر احملجبــات وصــواًل إىل جعــل احلجــاب إلزاميًــا جلميــع 

النســاء يف إيــران خــارج البيــوت بقانــون حكومــي انفــذ. 
تصــدر القوانــن يف كا البلديــن عــن عقليــة إقصائيــة واحــدة، ومتهــد ملشــروع واحــد 
أخــرى.  وقــرارات دول  مقــدرات  الســيطرة علــى  يســعى إىل  اســتعماري  توســعي 
البــاد الــي تتغــى ابلليراليــة وتدعــي أهنــا أم احلــرايت يضيــق صدرهــا أمــام حريــة 
الفتــاة املســلمة بوضــع احلجــاب علــى رأســها وممارســة حقوقهــا يف اجلامعــة واإلعــام 
والرملــان والسياســة والرايضــة وهــي حمجبــة. والبــاد الــي تتغــى حبــب وهنــج آل بيــت 
النــيب وتدعــي أهنــا قامــت بثــورة إســامية )مــن أهــم ثوابتــه أن ال إكــراه يف الديــن( 
يضيــق صدرهــا أمــام حريــة النســاء يف إيــران مبمارســة حياهتــن يف اجلامعــة والسياســة 
واإلعــام والرايضــة دون حجــاب ال يقتنعــن بــه أو ال يرغــن بوضعــه. هــذا علــى 
مشــروع  لــه  فكامهــا  اخلارجيــة  السياســة  مســتوى  علــى  أمــا  الداخــل،  مســتوى 
اســتعماري توســعي بغيض يهدف إىل اســتغال شــعوب أخرى واســتعبادها وهنب 
ثــروات بادهــا، وكامهــا يســتحضر التاريــخ واأليديولوجيــا كــذراع مهــم مــن أذرع 
املشــروع االســتعماري الــذي يســعى لتنفيــذه. واحلقيقــة أن املشــروع اخلارجــي هــو 
الســبب الكامــن والدافــع األهــم هلــذا التضييــق الداخلــي علــى املخالفــن، ذلــك 
أن التعــدد الثقــايف والديــي واحلريــة احلقيقيــة يف الداخــل ميكــن أن تعرقــل املشــروع 
االســتعماري التوســعي يف اخلــارج خاصــة عندمــا تعطــي احلريــة يف الداخــل هامًشــا 
واســًعا مــن احلركــة والــرأي احلــر للشــرحية املرتبطــة ثقافيًــا أو عاطفيًــا أو اترخييًــا مــع 

اجملتمعــات املســتهدفة ابملخطــط االســتعماري. 

يقــول حمللــون أن هــذه االتفاقيــة قــد تقلــب ترتيبــات املنطقــة الــي رســت عليهــا 
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وخاصــة أهّنــا ال حتمــل طابعــاً اقتصــادايً صرفــاً بــل 
تتعــدى ذلــك لتشــمل اجلانــب العســكري، إذ إن االتفاقيــة تتضمــن بنــوداً ســرية 
كشــفت عنهــا وســائل اإلعــام األمركيــة واصفــة إايهــا ابإلســرتاتيجية لتصبــح 
الصــن وألول مــرة تطــّل علــى اخلليــج العــريب ولديهــا تواجــد عســكري قوامــه 
)5000( عنصــراً كدفعــة أوىل حتــت عنــوان » مهــام أمنيــة« دون اإلفصــاح عــن 
طبيعــة هــذه املهــام. الافــت يف هــذه االتفاقيــة هــو التوقيــت وطبيعــة االتفــاق 
إضافــة  بتخفيضــات خاصــة  اإليــراين  النفــط  شــراء  الصــن حــّق  مينــح  الــذي 
إىل أتجيــل الســداد لعامــن قادمــن، انهيــك عــن البنــود األخــرى الــي تعطــي 
انطباعــاً أبن الصــن ابتــت هــي الراعيــة إليــران وأن إيــران ألقــت حبملهــا وأعبائهــا 
يف حضن التنن الصيي الذي أبدى شهيته للعب دور أكر يف منطقة كانت 
علــى مــدى عقــود طويلــة حكــراً علــى الغــرب. لكــن إذا مــا نظــران للمشــهد مــن 
زاويــة أخــرى ميكننــا قراءتــه علــى النحــو التــايل : تزايــد ضغــط العقــوابت األمركيــة 
علــى الشــعب اإليــراين قــد يزعــزع نظــام املــايل، ممــا ينعكــس بشــكل دراماتيكــي 
علــى أذرعهــا املمتــدة يف العــراق وســورية ولبنــان وحــى اليمــن، األمــر الــذي جيعــل 

مــن املنطقــي وجــود ضوابــط عامــة متنــع االســتفزاز املتكــرر لثقافــة الشــرحية األكــر 
جملتمــع مــا، لكــن مــن غــر املنطقــي ماحقــة التفاصيــل ومراقبــة املختلفــن يف كل 
حركــة وســلوك. مــن غــر املنطقــي إجبــار كل شــرائح اجملتمــع علــى أســلوب معــن يف 
اللبــاس أو اخلطــاب أو التعامــل. حيصــل ذلــك عندمــا يكــون اجملتمــع مغلًقــا والثقافــة 
العامــة ضحلــة أو عندمــا يضمــر أصحــاب القــرار مشــروًعا يتنــاىف جناحــه مــع وجــود 
ثقافــة مفتوحــة وحريــة رأي وتســامح مــع اآلخــر. ال بــد مــن وجــود هامــش كبــر مــن 
احلريــة الشــخصية علــى مســتوى الدولــة يتيــح للمختلفــن العيــش بكرامــة مــع مراعــاة 
الــذوق العــام للمجتمــع. ميكــن أن يســتثى مــن ذلــك مناطــق خاصــة حمــدودة تشــكل 
مركــز الديــن أو الثقافــة جملموعــة كبــرة مــن ســكان العــامل مثــل الفاتيــكان ومكــة 
املكرمــة واملدينــة املنــورة دون أن متتــد القوانــن اخلاصــة بتلــك املناطــق إىل كامــل 
الدولــة. وعلــى هــذا ميكــن لإلنســان أن يقــرتح اختيــار مدينــة يف فرنســا تعترهــا 
الدولــة عاصمــة الَعلمانيــة وراعيــة الليراليــة علــى املقــاس الغــريب اليميــي تفــرض فيهــا 
مثــل هــذه القوانــن املتطرفــة علــى مــن يرغــب الســكن فيهــا، أمــا أن ينســحب ذلــك 
على دولة أبكملها يشــكل اإلســام فيها الدين الثاين من حيث العدد فهذا دون 
شــك جمحــف وخيفــي وراءه أحقــاًدا اترخييــة ومشــروًعا توســعًيا يف بلــد تدعــي رعايــة 
احلــرايت العامــة واخلاصــة. وميكــن اقــرتاح مدينــة يف إيــران )قــم مثــًا( تطبــق فيهــا 
القوانــن الدينيــة الشــيعية ومينــع فيهــا غرهــم مــن خمالفــة طقوســهم االجتماعيــة أو 
الدينيــة، أمــا أن ينســحب ذلــك علــى الدولــة أبكملهــا فهــذا أيًضــا جمحــف وخيفــي 
وراءه رواســب اترخييــة وأيديولوجيــة ومشــروًعا توســعًيا. ابلطبــع هــذا الطــرح ســيبدو 
ســاذًجا جــًدا يف ميــزان السياســة عندمــا نفهــم طبيعــة الدولتــن والثقافــة السياســية 

العميقــة واملشــاريع التوســعية الــي تســعى كا الدولتــن لتحقيقهــا.
مــرة أخــرى ال أدري ملــاذا انتقــل الذهــن مباشــرة مــن ابريــس إىل طهــران عنــد مســاع 
خــر منــع احملجبــات مــن ممارســة كــرة القــدم يف فرنســا. رمبــا يكــون للطائــرة الــي 
نقلــت بــذور الثــورة »اإلســامية« مــن ابريــس إىل طهــران عاقــة بذلــك. هــل محلــت 

الطائــرة مــع اخلميــي أفــكارًا أو مشــاريع أو خمططــات؟؟؟ رمبــا.

عمليــة التحكــم مبســارات الصــراع يف املنطقــة صعبــة وقــد ختــرج عــن الســيطرة 
كليــاً، وكوهنــا ال تنــوي تقــدمي املزيــد مــن التنــازالت يف امللــف النــووي، ابت لزامــاً 
عليهــا البحــث عــن داعــم قــوي مبســتوى الصــن حــى لــو كلفهــا ذلــك فقــدان 
بعضــاً مــن اســتقال قرارهــا السياســي والــدوران يف فلــك النظــام الصيــي علــى 

الرغــم مــن التناقــض الكبــر بينهمــا أيديولوجيــاً وعقــدايً.
الــي حلقــت إبيــران نتيجــة تدخلهــا يف ســورية  الباهظــة جــداً  الكلفــة املاديــة 
لدعم نظام اإلجرام األســدي وحبســب تصرحيات املســؤولن اإليرانين أنفســهم 
دورهــا كاعــب  علــى  أثــرت كثــراً  دوالر،  مليــار  إىل 35  بــن 30  تــرتاوح 
أساســي يف القضيــة الســورية وهــذا مــا ملســناه يف االجتمــاع األخــر الــذي مت 
يف قطــر بــن وزراء خارجيــة روســيا وتركيــا وقطــر، وانفتــاح العــراق علــى اخلليــج 
العــريب وخاصــة اململكــة العربيــة الســعودية، وقــرار اإلمــارات بضــخ 6 مليــارات 
دوالر لاســتثمار يف العــراق، ممــا حيــدوان القــول أبن العــراق علــى وشــك اخلــروج 
مــن العبــاءة اإليرانيــة، واالســتعصاء السياســي يف لبنــان وعــدم تشــكل احلكومــة 
علــى مــزاج حــزب هللا ، يضــاف إىل ذلــك التضييــق علــى احلوثيــن وتعرضهــم 
هلزائــم مهمــة يف مــأرب وختــوم العاصمــة صنعــاء. كل ذلــك جيعــل مــن االتفــاق 
الصيي/اإليــراين األخــر يبــدو منطقيــاً إلنقــاذ النظــام اإليــراين مــن مأزقــه بعــد أن 
اســتنزفته سياســته التوســعية إىل درجــة ابت خيشــى علــى نفســه مــن االهنيــار.

يبقــى الســؤال مطروحــاً يف عــامل حتكمــه املصــاحل، هــل تســتطيع إيــران االعتمــاد 
علــى حليفهــا الصيــي يف معاجلــة أزماهتــا السياســية واالقتصاديــة واألخاقيــة 
داخليــاً وخارجيــاً؟ وهــي الــي أغرقــت نفســها يف حــروب طائفيــة لتحقــق حلمهــا 
أهنــا  أم  البائــدة؟  اإلمراطوريــة  أجمادهــا  لتعيــد  املنطقــة  دول  علــى  ابلســيطرة 
اســتيقظت أخــراً مــن حلمهــا لتجــد نفســها جــزًء مــن أطمــاع اآلخريــن الذيــن 
بنــوا إمراطوريتهــم ببــطء وعلــى أســس واقعيــة ومل تكــن جمــّرد أحــام؟ وأّن حياكــة 

الســّجاد إبتقــان ال تكفــي جلعلــك حتيــك امراطوريــة.

د – معتز محمد زين

من باريس إلى طهران 

كاتب سوري

ياسر الحسيني 

إيران في حضن التنين الصيني

كاتب وإعالمي سوري
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ت
تقارير وتحقيقا امتنــع الطفــل يوســف عــن ارتيــاد املدرســة الــي مل تعــد بيئــة آمنــة ابلنســبة 

إليــه، كمــا أصبحــت ســاعة الــدوام تعلــن موعــده مــع اخلــوف والرهبــة، 
بســبب الضــرب والتعنيــف الــذي يتعــرض لــه ابســتمرار مــن قبــل معلمــه، 

األمــر الــذي جعلــه يــرتك املدرســة ويرفــض بشــدة العــودة اثنيــة.
ليــس حالــة  إدلــب،  مدينــة  مــن  ســنوات(  احللــوم)7  يوســف  الطفــل 
فرديــة، حيــث تنتشــر ظاهــرة العنــف يف إدلــب نتيجــة غيــاب احملاســبة 
والقوانــن الرادعــة، ومل يســلم األطفــال مــن التعنيــف، الــذي ازدادت 
والنــزوح،  والفقــر  الضاغطــة  احلــرب  ظــروف  بســبب  وقســوته  شــدته 
ممــا خلــف آاثراً ســلبية علــى نفســية األطفــال وشــخصياهتم وأتخرهــم 

الدراســي.
والــدة الطفــل يوســف تتحــدث ل«إشــراق« عــن معــاانة ولدهــا ابلقــول: 
»منــذ حــوايل شــهر عــاد ولــدي إىل املنــزل جيهــش ابلبــكاء، وعندمــا 
ســألته عمــا حصــل معــه، أخــرين أن معلمــه ضربــه خبرطــوم امليــاه علــى 
يديــه وقدميــه أمــام زمائــه بســبب عــدم كتابــة وظائفــه، فشــعر ابألمل 
جيــد  أن  دون  املعلــم،  فعلــه  مــا  وتريــر  هتدئتــه  واخلجــل، مث حاولــت 

كامــي جــدوى.«
تبــن أم يوســف أهنــا تقدمــت بشــكوى إلدارة املدرســة، وطلبــت نقــل 
ولدهــا إىل صــف آخــر دون أن يســتجيب أحــد لطلباهتــا، وعــن ذلــك 
خوف  با  املدارس  يف  العلم  يتلقوا  أن  أطفالنا  حق  »مــن  تقــول: 
أو تعنيف، لكــن ولــدي يعتــر اخلاســر الوحيــد، حيــث خســر تعليمــه 
ومستقبله بسبب معلم ال يفقه أي شيء أبصول التدريس وأخاقه.«

كذلــك تتســع ظاهــرة العنــف املنــزيل ضــد األطفــال وتتزايــد يف ظــل 
ظــروف احلــرب نتيجــة الضغوطــات النفســية أو التفــكك األســري أو 

الفقــر واألوضــاع املعيشــية املرتديــة.
الطفلــة نــور العمــر )5 ســنوات( انزحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل 
مدينــة ســلقن، تعرضــت لضــرب وحــرق مــن قبــل زوجــة والدهــا، بعــد 
الطــاق الــذي وقــع بــن أبيهــا وأمهــا، وعــن ذلــك تقــول والــدة نــور 
إلشــراق: »بعــد انفصــايل عــن زوجــي، تركــت املنــزل وابنــي الوحيــدة يف 
عهــدة والدهــا، وأثنــاء زايرهتــا يل الحظــت وجــود آاثر ضــرب وحــروق 
يف جســدها، األمــر الــذي جعلــي أســأهلا عــن الســبب، فــردت وهــي 

تبكــي أبن زوجــة والدهــا تكرههــا وتضرهبــا ابســتمرار .«
تقدمــت بشــكوى قضائيــة ضــد والــد ابنــي وزوجتــه، لكنــه اســتطاع أن 
يثبــت مــن خــال تقاريــر طبيــة مــزورة أن الطفلــة مصابــة مبــرض جلــدي 

وأن ادعائــي كاذب، كمــا منعــي مــن رؤيتهــا اثنيــة .«
كذلــك الطفــل وليــد )12 عامــاً( مــن بلــدة حربنــوش بريــف إدلــب 
الشــمايل، يتعــرض للتعنيــف اجلســدي واللفظــي مــن قبــل والــده بشــكل 
مســتمر، ممــا أثــر بشــكل ســليب علــى شــخصيته، وعــن ذلــك تتحــدث 
وليــد  األكــر  ولــدان  يعنــف  املــزاج،  ابلقــول: »زوجــي عصــيب  والدتــه 
ابســتمرار ألي خطــأ يرتكبــه، ممــا أثــر عليــه وجعلــه ضعيــف الشــخصية، 

خجــواًل، يفضــل البقــاء وحيــداً طــوال الوقــت .«
وال يســلم األطفــال مــن العنــف يف بيئــات العمــل، نتيجــة صغــر ســنهم 

وعــدم قدرهتــم علــى املطالبــة حبقوقهــم.
خالــد الــرزوق )13 عامــاً( انزح إىل مدينــة إدلــب، اضطــر لــرتك املدرســة 
للعمــل يف ورشــة لتصليــح الدراجــات الناريــة، لتعلــم مهنــة متكنــه مــن 
إعالــة أمــه بعــد اعتقــال والــده يف ســجون نظــام األســد منــذ ثــاث 
ســنوات، يتعــرض للضــرب مــن قبــل صاحــب الورشــة، عــن ذلــك يقــول: 

»أكــره العمــل بســبب تعرضــي للضــرب مــن قبــل صاحــب الورشــة حبجــة 
احلفــاظ علــى مصلحــي، وتعليمــي املهنــة .«

يشــر الرزوق إىل أنه حاول ترك الورشــة للبحث عن عمل آخر، لكنه 
ســرعان ما عاد إليها بســبب البطالة وشــح فرص العمل. 

ال يطــال العنــف املوجــه ضــد األطفــال جــراح اجلســد فحســب، بــل ميتــد 
أتثــره إىل جــراح النفــس، فيــرتك أثــراً عميقــاً يف نفــوس األطفــال، وقــد 

يتحــول إىل عقــد وأمــراض نفســية تســتمر مــدى احليــاة.
بــراءة العبســي )36 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، عاملــة يف جمــال الصحــة 
اجملتمعيــة تقــول إلشــراق: »يشــمل العنــف كافــة أشــكال ســوء املعاملــة 

اجلســدية أو النفســية أو اللفظيــة الــي يتــم تطبيقهــا علــى الطفــل .«
فهــو  احلياة،  مدى  تستمر  تبعات  يرتك  العنــف  أن  العبســي  وتؤكــد 
يعيق النمو الصحي للدماغ، وينتــج جيــًا خانعــاً ضعيفــاً، فاقــداً للثقــة 
علــى نفســه معــزواًل عــن اآلخريــن، عدوانيــاً، وقــد  ابلنفــس، منطــوايً 
يــؤدي ابلطفــل إىل تصرفــات شــاذة ســلبية، ونشــاطات غــر صحيحــة 

او غــر أخاقيــة .”.
واألخطــر مــن ذلــك حبســب العبســي أن ضحــااي العنــف يقومــون بتمثــل 
شــخصية معنفيهــم، لنبــذ إحساســهم ابلضعــف والعجــز، ويتجهــون إىل 

تطبيــق عنفهــم علــى الفئــة الــي يســتطيعون الســيطرة عليهــا.
ولتفــادي تعــّرض الطفــل للعنــف، تؤكــد العبســي علــى ضــرورة تعزيــز ثقتــه 
بنفســه، وخلــق مســاحة ثقــة بــن األهــل والطفــل، لاســتعانة هبــم يف 
اســرتداد حقــه يف حــال تعــرض للتعنيــف، مــع ضــرورة القيــام حبمــات 
توعيــة لألهــل لتعريفهــم ابلعنــف األســري وخطورتــه علــى أطفاهلــم، مــع 

إخضــاع األطفــال لــدورات عــاج نفســي للتخفيــف مــن معاانهتــم.

يف كل عــام ويف الســابع عشــر مــن نيســان / ابريــل حتديــداً حيتفــل الســوريون 
بعيــد اجلــاء الســوري عندمــا خــرج آخــر جنــدي فرنســي مــن ســورية. أصبــح 
بعدهــا هــذا اليــوم عيــداً وطنيــاً حتتفــل بــه ســورية كل عــام لكــن هــل اليــوم 

ســورية مســتقلة فعليــاً أم أهنــا أصبحــت حتــت احتــال ٍ جديــد.
وجــدان يف اخلمــس ســنوات ماضيــة كيــف احتفلــت دمشــق يف عيــد اجلــاء 
من خال رفعها لألعام الروســية واإليرانية إىل جانب العلم الســوري فأين 
هــو عيــد اجلــاء إذاً وقــد أصبحــت ســورية اليــوم حمتلــة مــن جيــوٍش وأطــراف 
عديــدة تدعــي غالبيتهــا احلــرص علــى وحــدة األراضــي الســورية واســتقاليتها 
بينمــا تغتصــب وتنتهــك هــذه األراضــي مــن أجــل مصاحلهــا فقــط ممــا يعــي 

أننــا اســتبدلنا حمتــل مبحتــٍل آخــر.
منــذ مخســة وســبعن عامــا كان لــدى الشــعب الســوري احللــم ابالســتقال 
وإخــراج املســتعمر الفرنســي عــن البــاد وقــد جنــح الســوريون ابلفعــل بعــد 
مقاومــة ووحــدة الشــعب الســوري بتحقيــق أحامهــم ابســتقال ســورية أمــا 
يف يومنــا هــذا فمنــذ عشــر ســنوات تقريبــاً كان لــدى الشــعب الســوري نفــس 
األحــام ابحلريــة واالســتقال والعيــش بكرامــة وبنــاء دولــة دميقراطيــة تســودها 
احلــرايت جلميــع أبنــاء الشــعب دون متييــز فمــا الــذي حصــل ؟ و أي ذنــب 

اقرتفــه هــذا الشــعب ليدفــع هــذا الثمــن الباهــظ مــن أجــل حتقيــق أحامــه.
فبعد عشــر ســنوات مضت من اتريخ بداية احللم الســوري أصبحت ســورية 

احتــاالت كل حمتــل هدفــه  عــدة  واقعــة حتــت  حمتلــة ومساءهــا مســتباحة 
إقامــة مشــاريع إقليميــة ودوليــة فالــروس مثــًا اســتطاعوا أبن يقلبــوا املعادلــة 
الســورية لصــاحل النظــام الســوري مــن خــال إعــادة فــرض ســيطرة قــوات 
النظــام الســوري علــى أراضــي كانــت قــد خســرهتا ألكثــر مــن مخســة أعــوام 
ومنــع ســقوط بشــار األســد حصــل بعدهــا الــروس علــى عــدة امتيــازات يف 
ســورية عــن طريــق اتفاقيــات واســتثمارات كبــرة بــن البلديــن فهــل ســتتخلى 
روســيا يومــاً عــن مجيــع مكاســبها يف ســورية؟ ومــن ســيدفع فاتــورة التدخــل 

الروســي يف ســورية لــو خرجــت منهــا ابلفعــل.
أمــا عــن إيــران فتدخلهــا يف ســورية ألغــراض جيوسياســية وفــرض ســيطرهتا 
علــى املنطقــة فقــد أمنــت إيــران موقعــاً اســرتاتيجياً مهمــاً وعــززت مكانتهــا 
الدوليــة يف املنطقــة مــن خــال الوجــود يف ســورية ولبنــان والعــراق وزادت مــن 

أوراق املســاومة الــي متتلكهــا يف الشــرق األوســط.
أمــا عــن الــوالايت املتحــدة األمركيــة فكانــت قــد بــررت وجودهــا اليــوم يف 
ســورية حملاربــة االرهــاب وتنظيــم الدولــة االســامية لكنهــا فعليــاً ســيطرت 
علــى مجيــع املــوارد النفطيــة يف ســورية ومنعــت وصوهلــا إىل الشــعب الســوري. 
اجلــدد  املســتعمرون  هــو جــاء  هــل  اليــوم  الســوريون  بــه  حيلــم  أي جــاء 
العشــر  خــال  وشــردهم  قتلهــم  الــذي  نظامهــم  مــن  أم جاءهــم  لســورية 
ســنوات مضــت فاليــوم وبعــد مخســة وســبعن عامــا يــرى غالبيــة الســوريون 

أبنــه لــو بقــي االحتــال الفرنســي يف ســورية رمبــا كان أفضــل هلــم مــن مجيــع 
االحتــاالت، فاالحتــال الفرنســي وخــال مخســة وعشــرين عامــا مل يقتــل 
املــدارس  قتلــه بشــار األســد خــال عشــر ســنوات مل تقصــف فرنســا  مــا 
واجلامعــات ومل تدخــل املســاجد مل تقصــف ســورية ابألســلحة الكيميائيــة 
ومل هتجــر الســورين مــن بادهــم ومــع هــذا انتفــض الشــعب الســوري بوجــه 
االحتــال الفرنســي وقــرروا إخراجهــم مــن ســورية فــكان اســتقال ســورية 
نقطة حتول كبرة يف حياة الســوريون اســتطاعوا بعدها أن يعيشــوا ابســتقال 

وحريــة والتفكــر ببنــاء دولــة مدينــة.
أمــا اليــوم فاجلــاء احلقيقــي يكــون خباصنــا مــن هــذا النظــام الــذي قتــل 

يوميــاً. الســوري  يقتــل ابلشــعب  ومــازال 
رمبــا قــدر ســورية أبن تصيبهــا عــدة أزمــات ولكــن قدرهــا أيضــاً أبن تبقــى 
عزيــزة مقاومــة ويف النهايــة منتصــرة. ومجيــع مــن مــروا علــى ســورية خرجــوا منهــا 
بعــد مقاومــة أهلهــا ووحدهتــم وتقدميهــم أرواحهــم يف ســبيل حتريــر وطنهــم 
الســوري  الشــعب  يعيــد  واليــوم  الســوري  للشــعب  والكرامــة  العــزة  وإعــادة 
نفــس التضحيــات خلاصــه مــن مســتعمريه الداخلــي واخلارجــي وإن طــال 
الزمــن ستشــرق بعدهــا مشــس احلريــة علــى ســورية فالشــعب الــذي اســتطاع 
أن خيــرج املســتعمر الفرنســي وينــال حريتــه سيســتطيع مــرة أخــرى أن يســتعيد 

حريتــه مــن جديــد.

سونيا العلي 

آالء العابد 

كاتبة وصحافية سوري

كاتبة سورية

العنف ضد األطفال في إدلب..
جراح النفس والجسد

في ذكرى عيد الجالء..
 يتطلع السوريون إلى حريتهم
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Arakan‘da yaşanan insani dram sonrası 
Bangladeş’te kamplara sığınan mülte-
ciler, Balukhali kamplarında meydana 
gelen yangın felaketi nedeniyle mağdur 
durumda. Yangından etkilenen binlerce 
insan acil yardım bekliyor. İyilik Derneği, 
yangın anından itibaren bölgede bu-
lunan ekipleri ile mağdur insanlara 
iyilik oluyor. Acil yardım ihtiyaçlarının 
karşılanması için Arakanlı Müslümanların 
desteğinize ihtiyacı var. Bağışlarınızla on-
lara iyilik elinizi uzatabilirsiniz. 
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 
33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı 
bilgi alabilirsiniz.

Ramazan Ayı’nın bereketi paylaşarak artarken, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yü-
zlerini güldürmeye devam ediyoruz. Hep birlikte Ramazan’ı iyilikle donatalım, 
hem ülkemizdeki hem de uzak coğrafyalardaki kardeşlerimize iyilik elini uzatalım.

Paylaşarak iyiliği yeryüzüne yayma gayretiyle yetim kardeşlerimizi bu özel günde de yalnız bırak-
mıyor, onlara çeşitli giysiler hediye ederek tebessümlerine ortak oluyoruz. Siz de Dünya Yetimler 
Günü’nde yetimlerimizle iyiliği paylaşabilir, onların gülüşlerine sebep olabilirsiniz.

املأســاة  بعــد  بنغاديــش  خميمــات  الاجئــون  يف  يعــاين 
اإلنســانية يف )أراكان( إثــر كارثــة احلريــق املأســاوية الــي  
مأســاوي  وضــع  مــن   ابلوخــايل  خميمــات  يف  حدثــت  
احلريــق  مــن  املتضرريــن  مــن  اآلالف  أصبــح   ؛حيــث 
ينتظــرون املســاعدات الطارئــة.ويف هــذا  تقــوم مجعيــة )الــر 
(- وذلك  منذ حلظة احلريق-   ابعمال خرية مساعدة  
للمتضرريــن و للضحــااي عــر فرقهــا يف املنطقــة.  حيتــاج 
مســلمو األراكان إىل دعمكــم وذلــك  لتلبيــة احتياجاهتــم 
امللحــة. ميكنكــم مــد يــد العــون  وتقــدمي املســاعدة  مــن 

ترعاتكــم. خــال 
ملزيد من املعلومات :  

 ميكنكــم احلصــول علــى معلومــات مفصلــة حــول الترعــات
 عــن طريــق االتصــال خبــط )  الــو  اخلــر(  التابــع  جلمعيــة

.)الــر: )08507773344

مع  استمرار   أعمال  اخلر والركة يف  رمضان  ، نستمر يف رسم البسمة على وجوه إخواننا احملتاجن .فلنزين 
رمضان ابخلر ومند يد العون  إلخواننا وأخواتنا يف بادان ويف املناطق البعيدة.

دعوان ال نرتك أيتامنا وحدهم يف هذا اليوم املميز ، عر املشاركة   يف  نشر اخلر للعامل أمجع .   لنشاركهم ابتساماهتم من خال تقدمي  هدااي 
املابس املتنوعة هلم.  أنتم ايضا - يف اليوم العاملي لأليتام -  ميكنكم املشاركة  يف أعمال  اخلر   مع أيتامنا وأن تكونوا  سببا  يف رسم 

البسمة على  وجوههم  .

 أعمالنا الخيرية من أجل  أراكان  

شارك حمالت الخير في رمضان! في كل عام ، يتم االحتفال باليوم الخامس عشر من شهر رمضان  تحت  عنوان  »اليوم العالمي لأليتام«.

ARAKAN İÇİN İYİLİK OLUYORUZ

Ramazan’da İyiliği Paylaş! Her yıl Ramazan Ayı’nın 15. günü “Dünya Yetimler Günü” adıyla kutlanıyor.
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Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile 
geçtiğimiz ocak ayında Suriye’nin Afrin kentinde açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nde 
eğitimler devam ediyor. Eğitim, sanat ve kültür çalışmalarının bir arada yürütüldüğü 
Afrin Anadolu Kültür Merkezi’nde; A1, A2, A3 düzeyinde dil kursları, hat, müzik ve ti-
yatro kursları, meslek edindirme kursları ile aydın, akademisyen ve yazarların katıldığı 
haftalık seminerler veriliyor. Çeşitli sosyal etkinliklerle desteklenen Afrin Anadolu Kültür 
Merkezi’ndeki eğitimlere yerel halk büyük rağbet gösteriyor.

İyilik Derneği Gaziantep Temsil-
ciliği yaklaşan ramazan ayı önce-
si yardımlarını ara vermeden 
sürdürüyor. Temsilcilik tarafın-
dan yapılan son organizasyon 
ile 125 ihtiyaç sahibine kıyafet 
yardımı yapıldı. İyilik Derneği 
Yardım Koordinasyon Merkezi 
Giyim Mağazasında yapılan 
yardımda ihtiyaç sahipleri iste-
dikleri kıyafeti seçerek almanın 
mutluluğunu yaşadılar.

تتواصل التدريبات يف مراكز األانضول الثقافية ، الي افتتحت يف عفرين يف  سوراي ، ابلتعاون بن وقف بلبل و رائسة 
األتراك يف اخلارج واجملتمعات ذات الصلة )YTB(.  حيث يتم  - يف مركز عفرين األانضول الثقايف -  تنفيذ األنشطة 
الرتبوية والفنية والثقافية مًعا ؛من  حنو  تقدمي دورات اللغة يف املستوايت A1 و A2 و A3 ودورات اخلط واملوسيقى 
يزداد  الصدد  والكتاب.  ويف هذا  املثقفون واألكادمييون  الي حيضرها  األسبوعية  والندوات  املهنية  والدورات  واملسرح 

الطلب من قبل السكان احمللين  على التدريبات يف مركز عفرين األانضول الثقايف املدعوم أبنشطة اجتماعية متنوعة.

يواصل املكتب  الفرعي  جلمعية اخلر يف 
غازي عنتاب تقدمي املساعدات قبل شهر 
رمضان املقبل. حيث مت تقدمي مساعدات 
املابس إىل 125 حمتاجاً وذلك  يف أخر 
املساعدات  هذه  املكتب.  نظمها  فعالية 
التابع  املابس  متجر  يف  تقدميها  مت  الي 
اخلر  جلمعية  التابع  املعونة  تنسيق  ملركز 
احملتاجن  قلوب   على  البهجة  أدخلت 
الي  الذين  متكنوا من اختيار املابس   ،

يريدوهنا.

مساعدات ألبسة   لـ 125 من المحتاجين

تواصل التدريبات في مركز » األناضول الثقافي في عفرين«
Afrin Anadolu Kültür Merkezinde Eğitimler Devam ediyor 

Gaziantep Suriye Alimler Konseyi Başkanı Samir Saleh ve konsey üyelerinden oluşan 
heyet Bülbülzade vakfı ziyaret ederek eğitim çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulun-
du.
Gaziantep Suriye Alimler Konseyi Başkanı Samir Saleh, Başkan Yardımcısı Hassan 
Nakrash, konsey üyelerinden Abdul Majeed Bayanouni, Şeyh Muhammed Hama-
da ve Abu Al-Nasr Attar’dan oluşan heyet 2 Nisan Cuma günü vakfımızı ziyaret etti. 
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle Türkiye ve 
Suriye içinde yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde 
özellikle Suriyeli öğretmenlere ve gençlere yönelik çalışmalar ile Suriye içinde ve 
dışında yapılan eğitim çalışmaları ele alındı.

زار األستاذ مسر الصاحل )رئيس رابطة  العلماء السورين يف غازي  عنتاب  ( ومعه عدد من أعضاء الرابطة    وقف 
)بلبل زادة(  ختللها مشاورات  ختص األنشطة الرتبوية.

 ويف التفاصيل  فقد زار رئيس رابطة العلماء السورين يف غازي عنتاب مسر صاحل وانئب الرئيس حسن نقرش 
وأعضاء اجمللس عبد اجمليد بيانوين والشيخ حممد محادة وأبو النصر عطار مؤسستنا يوم اجلمعة 2 نيسان / أبريل. 
ويف هذا السياق  فقد التقى خال الزايرة بوفد رئيس وقف بلبل زاده ) تورغاي الدمر( وتبادل معه  وجهات النظر 
حول العمل املنجز يف تركيا وسوراي. ومت خال اللقاءات مناقشة أعمال   املعلمن والشباب السورين وأنشطة 

تعليمية داخل سوراي وخارجها.

رابطة العلماء  السوريين تزور وقف بلبل  زادة  

Suriye Alimler Konseyi Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

125 İhtiyaç Sahibine Kıyafet Yardımı Yapıldı
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Suriye Bağımsız Kürt Hareketi Başkanı Abdülaziz Temo ve Başkan Yardımcısı Redif Mus-
tafa Bülbülzade vakfı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Suriye Bağımsız Kürt Hareketi 
Başkanı Abdülaziz Temo, Anadolu Platformu’nun Afrin’deki nevruz kutlamalarına verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Suriye’de yapılacak ortak çalışmalarla ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu. Anadolu Platformu üyesi Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneği 
Afrin’deki nevruz kutlamalarına 5 bin çam ve 5 yüz zeytin fidanı desteğinde bulunmuştu.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve bera-
berindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk ve Kilis 7 
Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Ka-
racoşkun’u ziyaret etti. Anadolu Platformu Başkanı Tur-
gay Aldemir, Mehmet Ali Eminoğlu, Hüseyin Polat, Cemal 
Akıncı, Mehmet Fatih Eminoğlu ve Melih Ay’dan oluşan 
heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret 
etti. Ziyarette Anadolu Platformu’nun Suriye çalışmaları 
anlatılarak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Kilis 
Valisi Recep Soytürk, Kilis himayesinde bulunan Azez, Ço-
banbey ve civarındaki valiliğin yürüttüğü çalışmalarla ilg-
ili bilgi verdi. Özellikle eğitim, kültür, istihdam ve ticarete 
dair çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 
Önümüzdeki süreçte sivil toplum ve bölgedeki yetkil-
ilerin iş birliği içerisinde çalışmasının önemi üzerinde 
duruldu.

زار رئيس احلركة الكردية السورية املستقلة عبد العزيز تيمو وانئب الرئيس رديف مصطفى مؤسسة بلبل  زادة  اخلرية.
وقد شكر رئيس احلركة الكردية املستقلة يف سوراي عبد العزيز تيمو خالزايرته   منصة األانضول على دعمها الحتفاالت 

)النروز(  يف عفرين. ومت خال الزايرة تبادل وجهات النظر حول األنشطة املشرتكة املزمع القيام هبا يف سوراي.
ويف السياق  قدمت  “مجعية رحيانلي اوفوك التعليمية” -  وهي عضو يف منصة األانضول – دعما  متثل يف   5000 

شجرة صنوبر و 500 شتلة زيتون مبناسبة احتفاالت عيد )النروز( يف عفرين.

له، حاكم  املرافق  والوفد  الدمر(  زار  رئيس منصة األانضول )تورغاي 
كيليس )رجب سويتورك( ورئيس جامعة “كيليس 7 كانون أول  “ 
 : التفاصيل  ويف  كراكوشكون.    دوغان   مصطفى  الدكتور  األستاذ 
الدمر( وحممد  )تورغاي  األانضول  منصة  رئيس  من  املكون  الوفد  قام 
علي أمن أوغلو ،وحسن بوالت ،ومجال اكينجي ، وحممد فاتح امن 
أوغلو ،ومليح آي بزايرة حمافظ كيليس رجب سويتورك يف مكتبه. وقد 
مت  خال الزايرة  تناول  العمل السوري ملنصة األانضول كما عقدت  
سويتورك  رجب  وايل كيليس  قدم  وقد  االنشطة.  حول  مشاورات  
واحملافظات   يب  وشوابن  أعزاز  يف  نفذت  الي  األعمال  عن  معلومات 
اخلاصة  األفكار  الوفد   مع  تبادل  مت  كلس.  حمافظة   برعاية  اجملاورة 
أبعمال التعليم والثقافة والتوظيف والتجارة. كما مت التأكيد على أمهية 

التعاون بن اجملتمع املدين والسلطات يف املنطقة يف الفرتة املقبلة.

وفد منبر األناضول زار محافظ كيليس ورئيس الجامعة

رئيس الحركة الكردية المستقلة في سوريا يزور  مؤسسة  بلبل زادة 
Suriye Bağımsız Kürt Hareketi Başkanı Bülbülzade Vakfı 

Ziyaret Etti 

Suriye’nin Azez, Cerablus, Afrin ve El-Bab kentlerinde faaliyet gösteren Anadolu 
Kültür Merkezleri’nde birçok yazar, aydın ve kanaat önderinin katılımıyla düzenlene 
haftalık seminer kuşağına bu hafta Cerablus’ta yapılan oturumu ile devam edildi.
Cerablus Anadolu Kültür Merkezi’nde yapılan seminere SMDK Cenevre Temsilcisi ve 
Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Tarık El Kürdi konuk oldu. Siyasi süreçteki ve Anayasa 
Komitesindeki son gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verilen seminere çok sayı-
da dinleyici katılarak ilgi ile takip etti.
Daha önce İşrak Gazetesi yazarlarının katılımıyla Azez ve Afrin’de yapılan seminerlere 
önümüzdeki haftalarda devam edilecek.

اعزاز وجربلس وعفرين  مدن  العاملة يف  األانضولية  الثقافية  املراكز  تعقد يف  الي  األسبوعية-  الندوات  تتواصل 
والباب السورية - مبشاركة العديد من الكتاب واملثقفن وقادة الرأي مع انعقاد ندوة  هذا األسبوع   يف جرابلس.

وقد كان ضيف الندوة الي عقدت يف مركز األانضول الثقايف يف جرابلس عضو اللجنة الدستورية السورية طارق 
الكردي. هذا وقد حضر الندوة عدد كبر من املستمعن و اتبعوها ابهتمام ، حيث مت إطاع املشاركن على آخر 

املستجدات يف العملية السياسية واللجنة الدستورية.
وستتواصل - يف األسابيع املقبلة - الندوات الي أقيمت سابًقا يف أعزاز  وعفرين مبشاركة كتاب صحيفة إشراق.

مناقشة العملية السياسية في سوريا في ندوات مراكز األناضولية الثقافية 

Anadolu Kültür Merkezlerin Seminerlerinde Suriye’deki 
Siyasi Süreç Ele Alındı

Anadolu Platform Heyeti Kilis Valisi ve Rektörünü Ziyaret Etti
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قصيدة الذكرى العاشرة للثورة السورية العظيمة. خاص بصحيفة إشراق.الق

ــّد مــن  حنــن خمتلفــون. نعــم، تلــك حقيقــة ال ســبيل إلنكارهــا وال منــاص مــن التســليم هبــا، ال ب
االعــرتاف جبــرأة ويســر أبن دوائــر اختالفاتنــا تتوالــد وتتســع وتتشــّعب كلمــا ازدادت معرفتنــا، 
واقرتبنــا أكثــر فأكثــر مــن ختــوم ذواتنــا املنغلقــة، وجتــاوزان حدودهــا املســّورة ابألســالك الشــائكة 

ــة. املكهرب
أقــدار  تضطــران  حــني  لالشــتباك  أوســع  ومســاحات  لالختــالف  جديــدة  مواطــن  سنكتشــف 
وظــروف، ال يــد لنــا فيهــا وال ينبغــي هلــا أن متنــح فئــة منــا تفوقــاً أو امتيــازًا، إىل أن نتعاقــد علــى 
صيــٍغ تربطنــا وتنظــم عيشــنا املشــرتك علــى هــذه البقعــة الصغــرية مــن األرض، تلــك األرض الــيت 
تضيــق جبهلنــا وأاننيتنــا، وترُحــُب بفهمنــا لطبيعــة تكويننــا كبشــر وابســتجابتنا ملتطلبــات وعــٍي 

تفرضــه مصلحــة إنســاننا وحاجاتــه الطبيعيــة البســيطة.
خمتلفــون حنــن ابلرغــم مــن تشــاهبنا ومــن كثــرٍي مــن الصفــات واخلصــال الــيت جتمــع مــا بيننــا، ليــس 
مثــة فــرق بــني مــن يواجــه الشــمس بعينــني مغمضتــني وقلــٍب أعمــى وبــني مــن يديــر ظهــره للنــور 
وحيفــر بعيــدًا يف األنفــاق املعتمــة، كالمهــا لــن يــرى غــري صورتــه وحيــدة مزنــرة ابلوحشــة ومؤطــرة 
ابخلــوف، كالمهــا لــن يلتقــي ضالّتــه وال اآلخــر وســتزداد املســافة مــا بينهمــا ومــا بــني كــوٍن مجيــل 

حيتاجهمــا معــاً.
خمتلفــون ليــس ألّن واحــدان ينتمــي للبحــر واجلبــل واآلخــر للســهوب أو الصحــراء، خمتلفــون 
ليــس ألّن فينــا الفقــري مبــا ملــك ورمبــا مبــا ميكنــه أن ميلــك، وفينــا الغــيّن مبــا لديــه عــن الســعي 
إىل مــا ال حيتــاج أن ميلــك، خمتلفــون ليــس ألن بعضنــا مييــل للبيــاض وللعيــون اخلضــر ويعشــق 
الزرقــة واملــوج والزبــد، يف حــني أن بعضنــا اآلخــر مولّــه ابلّرنــد والســمرة والعيــون الســود وأتســر 
لّبــه الكثبــان املتمّوجــة والســراب، فلــكّل أســراره وعظمتــه ومنابــت فتنتــه، ال شــيء وال أحــد يف 
عاملنــا املوقــوت ســيبلغ عتبــة اخللــود، ال شــيء وال أحــد مبنــأى عــن التغيــري والتحــّول، قــد تتبــّدل 
األهــواء والقناعــات واملقاصــد، وتتغــرّي قواعــد العشــق الــيت تتجــاوز العــّد والعــدد. ويف كّل حــال 
ســيكون ملعــول الزمــن أتثــريه احلتمــّي علــى اإلرادات والقــدرات، كمــا أّن لســنن اخللــق قرارهــا 

املــربم يف التبــّدل واالســتبدال.
خمتلفــون علــى قاعــدة الرفــض والنفــي واإللغــاء ملــن وملــا هــو خمتلــف، ندخــل حلبــة احلــوار أبلســنة 
مســّننة مســمومة وأبفــواه حمشــوة ابلبــارود، مدفوعــني ابلرغبــة يف االســتحواذ واهليمنــة ومبنطــق 
ــة والســيادة والســيطرة علــى الغــري الــدون، الضعيــف، النكــرة، جنهــد  املتغطــرس الســاعي للغلب

لكــي نربهــن علــى واحديتنــا وصفريّــة اآلخــر.
خنتلــف ال ألننــا نبحــث عــن احلقيقــة واخلــالص واحلــّب إمنــا لنرســم احلــدود املضللــة ملعرفتنــا 
وملعرفــة شــركائنا يف احلــوار والتواصــل، ولنضــع قيــود مفاهيمنــا املغلوطــة وأقفاهلــا علــى عقــول 
مــن نرغــب يف مبادلتــه مراســم احلــّب، ولنكّبــل حــواّس مــن يتوّســم يف جماهيلنــا املظلمــة احلقيقــة 
واخلــالص واحلــّب، ال. بــل أبعــد مــن ذلــك، إننــا نســعى لكــي هنيمــن علــى مشــاعرهم وقناعاهتــم 
وإراداهتــم، فنضيــف رقمــاً جديــًد يف عــداد مــن اســتطعنا أن نضعهــم يف معتقــل رغباتنــا، وجنملهــم 

يف حصيلــة مــا تضمــه حظريتنــا الشــخصية مــن أمــالك وأصــول ماديــة وبشــرية.
كــم هــي عبثيــة وقاتلــة تلــك الصراعــات واملعــارك الــيت خنوضهــا لكــي نبــدو كــذابً أننــا متفقــني، 
حــروب محقــاء ابهظــة الكلفــة حصادهــا الوهــم ومآالهتــا اخلــراب والفنــاء، تبــّدد الوقــت، رصيــدان 
احملــدد بدقــة وصرامــة ألعمــاران، تفتــك ابلعقــل وحبقيقــة وجــودان املنــذور للعطــاء واإلبــداع، 
وحتجــب الفكــر الرافــض للمــوت الطــارئ الــذي تتســبب حبدوثــه إرادات غبّية، وتقتل احتماالت 

احلــّب وبــذور اجلمــال الكامنــة يف صلصــال تكويننــا اإلنســّي.
مــا ينبغــي التســليم بــه هــو قدرتنــا علــى أن نكــون خمتلفــني إنســّيني نقــّر بطينتينــا اإلنســانية، 
نبتعــد عــن التألــه والتأليــه والتشــيطن والشــيطنة، أن نتوجــه إبرادتنــا املتحــررة مــن أغــالل احلقــد 
والكراهيــة إىل اإلقــرار ابحلــق يف االختــالف وبطبيعيتــه، وبلــزوم احرتامــه وضمــان ممارســته، أن 
املعــىن والغايــة  للحيــاة  ليتحقــق  القناعــة والرضــا بضــرورة وجــود املختلــف  نصــل إىل مملكــة 

واهلــدف.  

ّ
المختلف الضال

شاعرة وكاتبة سورية

ابتسام الصمادي

ِنَي الوجود
َ

 لو ف
َ

باقون

العازمون على البقاء املّر لو فيِنَ الوجوْد
املؤمنون آبخر األشجار لو صران وقوْد

الواقفون بطعنة التاريخ واألرُض … تدور
وأمامنا كّل الّضباع وخلفنا كّل البحوْر

الشاربون دموع أيتام الكرام
الشاهقون،

اهلابطون إىل حطام دايران
نستخرج األطفال من حتت الركام

احملاصرون بلعنة األوغاد يف شطر البالد 
الواصلون صالتنا بُعدًا،

وأقرب من مآذنكم إىل رّب العباْد
أخباران ؟!

فوق الثلوج البيض يف خيم اهلزمْي
وعلى الشريط األمحر السفلّي 

أخبار الزعيم 
يف كل معتقل أٌب، أٌم، أٌخ

ابٌن وابنه
فُقتم ضواري الغاب يف بقر األجّنه 

اي نسل )خامنئْي( ونطفَة )بوتني(
أان من أوالء الكاظمني

القابضني على ُعرى مجر القرى
أاّين ما استوىل وابع  

املتخمني بعّزة وكرامٍة مل تعرفوها
اي جياع

حنن ال شهدان داعسي أذانبكم مبطاركم
حىت العواء

يف اليوِم
نلعن روحه صبحاً مساء  

هاتوا اذكروا يل ثورًة 
بقيت آلخر دمعٍة 
أو كسرٍة أو نبضٍة 

ملّا تكالب ضّدها التّجار والرؤساء واألمراُء
والبشريّة

أان من أوالء 
املؤمنني بثورة احلرية

سوريٌة...وبدمغٍة سورية
فإذا هبطت ومل حتلق غّيا

فمن املؤكد مل تكن سوراّي.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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فليعلم الديكتاتور أن أصفاد احلديد اليت حياول تقييد الشعب هبا ستذيبها انر الغضب ومجر الكرامة.

 فليعلم الديكتاتور أن دوامات حبار الشعب اهلائجة ستسحبه إىل أسفل السافلني هو ومن دعمه.

 فليعلــم املســتبد أن ثــورة بــركان الشــعوب املظلومــة ال ميكــن أن ختمــد إال بعــد أن حتــرق الظاملــني وتقــذف 

هبــم إىل جماهــل النســيان، ثــورة بــركان الشــعوب املكلومــة مدرســة لرباكــني الكــون جمتمعــة، وســيوهلا امللتهبــة 

لــن تــربد إال بعــد أن تســرتد حقوقهــا وتقتــص مــن اجملرمــني. 

غليــان مرجــل األمــم املضطهــدة ال ميكــن أن يتبخــر يف اهلــواء، ألنــه غليــان األرواح املثخنــة ابجلــراح، 

واملرتعــة ابلعــذاب، أىن هلــذا الغليــان أن يتبخــر يف اهلــواء؟ هــو ال يفتــأ يــزداد رســوخا وثبــاات علــى األرض 

لينتقــم مــن الطغــاة الذيــن اقتنعــوا أبهنــم آهلــة األرض... واي هلــا مــن قناعــة ابئســة! 

فليعلــم الديكتاتــور أن املســتقبل هــو لشــمس احلريــة والكرامــة، مشــس ســيتمكن اجلميــع مــن النظــر إليهــا 

حــىت يف رابعــة النهــار دون أن تطــرف جفوهنــم، ولــن ميــّل أحــد مــن التحديــق يف مجاهلــا االخــاذ، ألهنــا مشــس 

تنــري وال حتــرق، ستتشــرب أرواحنــا ضياءهــا، وابلدعــم الالمتناهــي مــن أشــعتها الذهبيــة، ســنبين جمتمــع 

احلريــة والعدالــة والكرامــة... جمتمــع اإلنســان احلــق.

 ، كنــت أمشــي يف الســوق فعانقــين شــخص مــن اخللــف، عانقــين بقــوة ورمــى بثقلــه علــيَّ
اســتدرت فكانــت طفلــيت، أخذهتــا مخســة دقائــق مجيلــة بــني ذراعــيَّ وعرضــت عليهــا أن 
نذهــب إىل الســينما، لكنهــا رفضــت  ألهنــا مازالــت يف صدمــة مــن آخــر فلــٍم َحضرتــُه، قالــت  
كان الفلــم حيكــي قصــة فتــاة مجيلــة جــدًا وجذابــة لدرجــة أن اجلميــع  الذيــن حضــروا الفلــم 
أحبوهــا ودافعــوا عنهــا، وحــني قــال الطبيــب أهنــا حباجــة ملتــربّع هنــض اجلميــع ألجلهــا،  تقــول 
ــة الفلــم ليبقــى ذلــك الشــاب  ــا حُنبهــا وماتــت  يف هناي طفلــيت أن البطلــة كانــت رائعــة جعلتن
الــذي قــدم مــن قريــة بعيــدة بغيــة العمــل وحيــداً كل احليــاة، الشــاب الــذي أكتشــف احلــب 

معهــا فصــارت حبــه األول لريســل صورهتــا ألمــه وقــد كتــب حتتهــا: 
- أان سعيد اي أمي ألنين عثرت يف هذه املدينة على عمل وعلى نسخة مجيلة منك. 

لكنها ماتت وتركته وحيدًا.
طفلــيت حمّقــة فنحــن ســرعان مــا نبكــي أمــام الشاشــات ألننــا نــرى حياتنــا أو أجــزاء منهــا يف 
كل فلــم، حنــن مصابــون مبــرض التعلّــق آفــة املنتكســني، نتعلــق ابألمكنــة، ابلشــوارع ابملــدن، 
والكثــري مــن األشــياء بشــكل ال نتصــور فيــه العيــش مــن دوهنــا، لكننــا نصــل يف النهايــة إىل 
تلــك النقطــة وهــي مــوت تلــك األشــياء واألمكنــة كمــا ماتــت تلــك الفتــاة اجلذابــة والــيت 

أحبهــا اجلميــع.
ذات مَّــرة فكَّــرت حبــٍل جــذرٍي حليــايت وقلــت علــيَّ أن أضــع عــدة نقــاط ارتــكاز وأوهلــا كانــت 
مــع كل األشــياء اجلميلــة  أتعامــل  التعلــق ابألشــياء واألشــخاص، فقلــت جيــب أن  قصــة 
علــى أســاس واحــد وهــو أهنــا ليســت يل، وأنَّ األشــخاص الذيــن ســأحبهم وســأتعلق ابحليــاة 

ألجلهــم هــم يف النهايــة أيضــاً ماضــون، وأنــه ال شــيء يبقــى يف النهايــة ســوى الذكــرايت.
ابلصدفــة وجــدت نفســي يف حمــل لصناعــة الوشــم )اتتــو( فدخلــت وجلســت وحــني جــاءت 

الفتــاة قلــت هلــا:
- أريد ومشاً 

ســألتين عــن الشــكل، لكنــين ال أعــرف شــيئاً عــن الشــكل الــذي ســأختاره ومشــاً فقلــت 
هلــا: - أي شــيء.. أّي شــيء يــدّل علــى أن األنثــى كانــت هنــا.. فجســدي ممتلــئ ابألوشــام 
الــيت ال يراهــا أحــد.. كل عابــٍر تــرك ومشــاً ومضــى.. مــا يهمــين اآلن هــو الســرعة فقــط كــي 

ال أشــعر أبمل وخــز األبــر.
لكن الفتاة ابتسمت وقالت:

- حنــن ال نســتخدم األبــر ولــن تشــعر أبي أمل.. ســتفتح عينيــك وتــرى ومشــاً لــن يفارقــك 
كل احليــاة. 

يف البيــت عنــدي مشــكلة وأان أحبــث عــن حــل هلــا منــذ ســنني، وهــي مشــكليت مــع النــوم 
فقــررت ذات ليلــة أن أانم حتــت الســرير وشــعرت ابألمــان، تذّكــرت طفولــيت يف مدينــة البصــرة 
حــني اندلعــت حــرب اخلليــج األوىل بــني العــراق وإيــران وكنــت أختبــئ أثنــاء كل غــارة حتــت 

الســرير معتقــدًا حينهــا أن الذيــن ماتــوا يف احلــرب مل تكــن لديهــم أســّرة خيتبئــون حتتهــا. 
ومشــكليت الثانيــة مــع الضــوء وهــي أنــين يف آخــر الليــل أنتظــر أحــدًا مــا ليــأيت ويطفــئ الضــوء 

لكــن هــذا مل حيــدث، ال أحــد فعلهــا وأتــى فيبقــى الضــوء طــوال الليــل متوهِّجــاً.
قــال يل أحدهــم ذات مــرة إنَّ الوحــدة أبشــع ســجن عرفتــه احليــاة وأن الذيــن يغــادرون هــذا 

الســجن ينصدمــون ابلواقــع فيعــودون لســجنهم أو يلجــؤون إلعــادة أتهيــل. 
حاولــت عــدة مــرات أن أغــادر ســجين لكنــين عــدت إليــه بصيــد وفــري مــن األوشــام فكلمــا 
أنظــر يف املــرآة أرى نقوشــهم العميقــة يف روحــي، فانقســمت مــن الداخــل لشــخصني األول 
حيــّب والثــاين يكــره، األول يريــد العــودة والثــاين مينعــه، األول يــرى أن احليــاة ال زالــت مجيلــة 

والثــاين يراهــا خاويــة كصحــراء.
 األول يــرى االبتســامة يف وجــوه النســاء والثــاين يــرى احلــزن واخليبــات خلفهــا، األول حيــاول 
أن خيطــو والثــاين يشــدُّ اخلطــوة حنــو اخللــف، األول يرفــع الســماعة ليتصــل والثــاين يضغــط 

علــى زر إهنــاء االتصــال.
 األول يكتــب هلــا الرســائل والثــاين ميحوهــا، األول يريــد أن يشــرب البــرية والثــاين يريــد 

القهــوة، األول يرســم طريقــاً والثــاين يرمــي احملــربة فوقــه. 
األول يريــد أن يســمع املوســيقى والثــاين يريــد أن يكســر اآللــة، األول يشــرتي وردة والثــاين 

يرميهــا مــن النافــذة. 
األول حيكي مع نفسه والثاين ال يفهم عليه، األول يريد أن يفهم والثاين ال يريد، 

األول يريــد الذهــاب إىل الســينما والثــاين يريــد النــوم ألنــه يعــرف أن هنــاك فتــاة مجيلــة وجذابــة 
ســيقع اجلميع يف حبها وســتموت يف هناية الفلم.

محمد سليمان زادة

الوشم 

شاعر وكاتب سوري

أسامة الحويج العمر

قاص سوري

بيان إلى الديكتاتور
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أاتين  اجلمـــاِل  مـــن  طيـــٍف  أيُّ 
األحلـــاِن  زورِق  يف  يتهـــادى 

ملَـّــا   الفجـــر  كنســـمِة  ابنســـياٍب 
نيســـاِن مـــن  الوفـــوُد  أيقظتهـــا 

مهســـاً  احلـــبِّ  لـــوردِة  ويغـــيّن 
لألغصـــاِن  الطيـــوِر  كحديـــِث 

صبـــاٍح  ذراِع  علـــى  يغفـــو  مثَّ 
األجفـــاِن  ذابـــَل  الطَـــرِف  انعـــَس 

***
رقيـــٌق  اخليـــاِل  مـــن  طيـــٌف  هـــو   

األلـــواِن غابـــة  مـــن  ووميـــٌض 
وعـــٍد  دوَن  يـــزورين  أاتين  قـــد 

األزمـــاِن خـــارِج  مـــن  بوعـــٍد  أو 
عـــذٍب  كلَّ  نبعـــه  مـــن  وســـقاين 

ســـقاين مهمـــا  ظمـــآَن  وســـأبقى 
صمـــيت حقيبـــة  يف  األمـــَس  أمحـــُل 

النســـياِن قـــوارِب  يف  راحـــاًل 
أيىب  قلـــَي  ونبـــُض  أنســـى  كيـــف 

ابلشـــطآِن ضـــاَق  قـــد  شـــراعاً  اي 
***
هبيّـــًا الـــورود  مـــن  حلمـــاً  كان   

الفتّـــاِن الشـــذى  مـــن  وعبـــرياً 
عظيمـــًا اخليـــال  مـــن  صرحـــاً  كان 

املـــواين صخـــوِر  علـــى  فتهـــاوى 
رؤاان مـــن  مصـــاَدراً  حلمـــاً  كان 

دَخـــاِن مـــن  كنفثـــٍة  فتالشـــى 
***
تداعـــى إن  عّشـــُه  الطـــري  يهجـــر 

الوجـــداِن يف  الغصـــوُن  وتظـــلُّ 
يـــوٍم  كلَّ  يعيـــدُه  ابرتعـــاٍش 

األمـــاين جنـــاِح  علـــى  للمغـــاين 
فيـــِه اجلمـــَر  يوقـــُد  الشـــوِق  ولظـــى 

والنـــرياِن اآلمـــاِل  صـــراِع  يف 
***
حســـي طيَفـــِك  فـــإّن  تغيـــي  إن 

وتـــداين غربـــٌة   ُ العمـــر  وكـــذا 
مـــرٌّ وْهـــَو  هّينـــاً  الُبعـــَد  نـــرى  قـــد 

الِســـناِن رأِس   ُ رأس  الرمـــِح  أقتَـــُل 

ي
ّ

عصام حق

مصادرة الحلم

شاعر وكاتب سوري

مريُض الَعقِل كالدَّفِّ
وما أْولَيُتُه ِعْطِفي *
وَلْن أغتَـرَّ يف َوِقٍح

كما احِلرابِء يْسَتْخفي
ويلقى هللَا يف فـَزٍَع

»ويعُبُدُه على َحْرِف«
ولْسُت ِبراِغٍب يومًا
أبْن أرعاُه يف ِحْلِفي
وهْنُج احلَقِّ أحَفظُُه

كَسْطٍر ُخطَّ يف ُصْحِفي
َسِئْمُت الَعيَش إكراهًا
ُد يف املدى َضْعفي جُيدِّ

مَيرُّ الُعْمُر أحقااًب

تـَُنازُِعين على َسْيِفي
إذا ما ِشْئَت تـَْرعاين

َفِجدَّ السَّرَي يف صفِّي
ِلُكلِّ ُمغاِمٍر نـَْهٌج

وقْد ال يرَتضي ِصْنِفي
فال هَتتمَّ ابلتَـّْنِجيِم-

ِمْن َكفٍّ إىل َكفِّ
***

سيسقُط خاِدُم الشَّيطاِن -
َرمْجَاً أوََّل الزَّْحِف

ويْسُقُط ُكلُّ ُمْرَتزٍق
»تـَُلطُّ« قفاُه يف ُعْنِف
وال أَسٌف على َذَنٍب

يـَُعبُّ الذُّلَّ »كالَقــْحــِف«
جُيَْعِجُع يف مراِبِضِه

ويـَْقَبُل َصْفَعَة اخلُّفِّ
ويتـُرُك أْرَضُه ِمَزقًَا

ِلُكلِّ ُمَساِوٍم َجـْلـِف      
ولسُت ِبَائٍف يومًا
إذا ما جاَءين َحْتِفي
ِلَربِّ الَكوِن خامتَيِت
وَنْسَمُة َعْفُوِه َتْكِفي

كَذاَك َرمسُت أْحالمي
وَجسََّد طَيـَْفها َعْزيف
وبـَْعُد ِحَكايٌَة ُأْخرى

ملن يـَْفَتُّ يف اللَّفِّ

رأيتها مدنييت
رأيتها حبيبيت

ختتصر الفتنة يف صورهتا فيشتعل الصقيع،
وينتفض السكون

رأيتها يف عرسها، يف ثوهبا
تورق اخضراراً حىّت يف خريفها

رأيتها يف حزهنا يف صمتها
ورأيُت فيها تلك العيون..

اي كّل العيون
إْن مل تكوين هكذا فلسِت عيوان

رأيتها..، فرأيت اهلدى يف ذاك املدى
ورأيت الشذى يف ذاك الندى

رأيتها..، وكّل ما فيها سحٌر يصنع اجلنون
يقتلين يف مدينيت مجاهلا..، وأحّبها

يطردين الغاصب من حضنها..، وأحّبها
تقوُل: حذاِر أيها اجملنون

فأنظُر إىل السماء

حيث الرجاء؟
فتهبط النجوم تواسيين

تَبكي وتُبكيين
فأرسُل قلي هلا نُتفًا

أرسله..، فريتّد خائبًا
مل يستطع أن خيرتق تلك احلصون

.. .. ..
مدينيت حبيبيت
أعرفها وتعرفين

أْعَشقـها كما يعشق الليل نزوته
وكما يعشق احلزن دمعته

وحني تفارقين أغـفــو بـيــن أجنحة اهلوى
وأسكُن يف تلك العـيــون

رمّبا أنسى من أان
ورمّبا أنسى من أكون 

لكّنين لن أنسى من هي
ولن أنسى من تكون.

ي
م الثقاف

س
الق

فاضل سفان

أكرم عطوة

شاعر وكاتب سوري

شاعر وكاتب فلسطيني

 العقل
ُ

مريض

مدينتي حبيبتي
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ي
م الثقاف

س
الق يف دمشــق عام 1920 أبصر الفنان نصري شــورى النور 

وســط عائلــة حمبــة لــألدب والفنــون وهــو أيضا ابن شــقيقة 
املــؤرخ واألديــب املعــروف حممــد كــرد علــي. درس يف 
مكتــب عنــرب الثانويــة الوحيــدة يف دمشــق آنــذاك وفيهــا 
يــد األســتاذ جــورج بولــص  تعلــم أصــول الرســم علــى 
خــوري. ذهــب إىل إيطاليــا يف أواخــر الثالثينــات لدراســة 
الفنــون لكــن مــا لبــث أن انتقــل منهــا اىل مصــر ملتابعــة 
انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة يف أوراب.  دراســته بعــد 
ختــرج مــن كليــة الفنــون اجلميلــة يف القاهــرة عــام 1947. 
عمــل مدرســاً ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف املــدارس الثانويــة 
ودرس مــادة التصويــر يف كليــة الفنــون يف دمشــق منــذ تـــأسيسها 1960 وحــىت تقاعــده عــام 1990. كان 
شــورى فنــاانً نشــيطاً يف املشــهد الفــين والثقــايف الســوري حيــث ســاهم بتأســيس معظــم اجلمعيــات الفنيــة مثــل 
مرســم فريونيــز ومجاعــة د أ دمشــق. اعتــرب مرمســه يف أبــو رمانــة مركــزاً ثقافيــاً حيــث التقــى الفنانــون واألدابء 
واملوســيقيون والشــعراء واملفكــرون. نظــم معرضــه األول يف دمشــق عــام 1938 يف اندي الضبــاط. أقــام 
معرضــا شــامال ألعمالــه عــام 1984 يف صالــة إيبــال بدمشــق فضــاًل عــن الكثــري مــن املعــارض الفرديــة 
واجلماعيــة. انل اجلائــزة األوىل يف املعــرض العــام لفنــاين ســوراي الــذي أقيــم يف املتحــف الوطــين بدمشــق عــام 

1953. انل وســام االســتحقاق الســوري عــام 1982.
أما عن جتربته الفنية فقد تـأثر نصري ابملدرسة االنطباعية 
أبــو  كمــا كان للفنانــني ميشــيل كرشــه وعبــد الوهــاب 
الســعود أثــراً عميقــاً يف أعمالــه. يف أواســط الســتينات 
قــدم الفنــان االيطــايل جيــدو الرجينــا إىل دمشــق لتدريــس 
ــدأ شــورى  ــا ب ــة الفنــون، هن األســلوب التجريــدي يف كلي
ــه ليســتقر أخــريا علــى  دخــول غمــار التجريــب يف أعمال
وحافــظ  والتجريــد  االنطباعيــة  بــني  مــا  جيمــع  أســلوٍب 
عليــه ملــا تبقــى مــن مســريته الفنيــة. رحــل الفنــان نصــري 
شــورى عــن عاملنــا عــام 1992 لتفقــد احلركــة التشــكيلية 
الســورية رائــداً مهمــاً مــن رّوادهــا، وفنــاانً موهــوابً ابلفطــرة 
صاحــب إنتــاج فــيّن غزيــٍر متنــوع بــدأ ابالنطباعيــة وانتهــى 

ابلتجريــد. 

»إىل والدي الذي مل يعرف طعم اخلوف«
                                                               

كاَن يف العشريِن ُرحْماً 
كاَن صبحًا

أو عريساً ِمْن ندى
صاحب الكفَّ الندية

كان أزهاراً ندية
يقطُف الشمَس سراجًا

وابتهاجاً 
يفتُح الظَل قالعاً من حريٍر 

خفَق قلٍب/ اتَج عٍز/عطَر ورٍد
كاَن جباراً قواي

ميتطي الريَح خيواًل وسيواًل مث ميضي
حنو أحالِم الصبااي 

عيــوٍن  يف  اليــوَم كحــاًل  راودتــُه  واملــرااي 
غجريــة
كي يُغينِّ

لسُت منَك / لسَت مين
دعين أمضي كاشتهاٍء حني يطويه شتاٌء

أو شتاٍء حني يعلوه اشتهاٌء
ولياٍل اتعبْت فيه ُمناها

إْن حماها ِمن سجِل الوقِت سراً 
مل ختنُه الناُر جهراً 

إْن تدلْت
ساعَة الصفِر املعىّن

غري أنَّ العمَر جيري 
حنو صفٍر وانتهاٍء وابتالٍء

وكهوٍف سرمدية
***

صاَر يف اخلمسني سيفًا
ال وال كلَّ السيوف

وارتــداداً  ومــراداً  زاداً  األوجــاَع  يقضــُم 
وانكســارًا

كلًّ حنٍي تشتهيه اللحظُة األخرى
مل يُبْح يوماً آبٍه

مل يـًَقْل إين عليٌل
مل يـَُفْتُه اآلَن اتريٌخ الرجاِل

بْل سيبقى فوق أنقاِض السننِي
مل يُفْز يوماً بليلى 
مل تنْل منُه سعاٌد 

ظلَّ حيدوُه انتصاٌر
مثَل مخّاٍر عجوٍز حشو عينيه هلْب 

عّتَق الكأَس اختالسًا
فرتاخت كلًّ أهداِب الغواين

أّذَن الصبَح خشوعًا
حنَي صّلى 

طاَح ِمْن خديه ألُف بستان عنْب
***

صاَر يف الستني غدراً 
دون وعٍد دون عذٍر
فرمتُه ورماها مثَّ اتَه

قال إيّن اتئٌب عنها وعيّن
ابت تواتً وعتْب

أضحــى كوخــاً مــْن خشــْب، صــاَر أشــالَء 
تعب

عند ابِب البيِت كرسيٌّ عتيٌق
قهوٌة مرة وهيٌل

وعصاً ِمْن خريِف العمِر رافقتُه 
ورفاٌق مثلُه ابتوا هشيمًا

يفتك الربُد أبوصال الشيوِخ
جيمعوَن األمَس كوماً ِمْن حطْب

وحكااي اهلمِس جتتاُح اخلالاي 
يف عيوٍن اببلية

***
صاَر يف السبعني ينسى 

حني يغفو يُعلُن الصمُت احتجاجاً 
إنُّه طفٌل صغرٌي

يتشّهى العيَد صبحًا
ومساء العيد انمت كلَّ أرجاء املكان

ساَد صمٌت يف تفاصيِل النعاِس 
انَم عاماً تلو عاٍم 

مث صار قديساً تقياً.

أحمد رشاد

جبل الصبر

شاعر وكاتب سوري

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

نصير شورى
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علــى بعــد أمتــار قليلــة حملتــه مــن انفــذة احلافلــة الــي تقبــع يف قلــب 
اجملمــع الكبــر، كان جالســاً بظــل ســيارة نقــل مرســيدس بيضــاء، يضــع 
التبــغ يف لفافــات رقيقــة بعــد أن يلفهــا بطريقــة حمكمــة ويضعهــا يف 
علبــة حناســية صغــرة، هــو بشــحمه وحلمــه كمــا تركنــا آخــر مــرة منــذ 
عشــر ســنوات، بعينــه املضروبــة وشــعره األشــيب الكــث، ومابســه 

الرثــة والــي تشــعرك أبهنــا مل تغــادر جســده منــذ زمــن بعيــد.
يســحب مقعــده املوضــوع  أمامــه إىل حجــره كلمــا شــعر خبطــوات 
تقــرتب منــه، وكأن األايم مل أتِت عليــه فمــازال حيتفــظ حبيويــة رجــل 
ستيي، أذكر آخر مرة جاء فيها إىل قريتنا كان حيمل مذايعاً صغراً، 
حتايلــت عليــه كثــراً كــي يعطيــي إايه ولكنــه أىب، أخرتــي أمــي يومهــا 
وهــي تــراين أبكــي حبرقــة أبن مجيــع أشــيائه الــي أييت هبــا إلينــا  مســروقة، 
ففــي كل مــرة  كان حيمــل يف مقعــده الصغــر ألعــاب أطفــال وبعــض 
الســكاكر املكشــوفة، يوزعهــا علينــا كا حســب ميولــه، مهمــت أبن 
أذهــب إليــه قبــل أن أقــوم إبلقــاء نظــرة خاطفــة علــى مقاعــد احلافلــة 

الــي ابتــت شــبه ممتلئــة، صــاح الكونــرتول: 
جامعــة، الســوق، البلــد، صعــدت امــرأة حتمــل علــى حجرهــا طفــا، 
يتبعهــا رجــل يبــدو أنــه زوجهــا، أشــار يل الســائق الــذي بــدا يســتعد 
لانطــاق أبن أنتقــل إىل املقعــد اخللفــي حيــث حجبــت الرؤيــة متامــاً 
عــي، انطلقــت احلافلــة والذكــرايت تتقاذفــي إىل أايم خلــت، أايم كان 
عمــري عشــر ســنوات، حــن قــدم ذات مــرة إىل زايرة ابنــة أخيــه الــي 
تســكن جبــواران، أذكــر أننــا خرجنــا يف تلــك الليلــة الشــديدة األنــواء 
علــى صوتــه، وهــو يســب ويلعــن ممــا جعــل مجيــع مــن ابحلــي خيرجــون 
علــى صراخــه، علمنــا حينهــا أن أقاربــه قامــوا بنــزع مابســه الــي تــكاد 
تلتصــق جبســده ابلقــوة، مث اســتبداهلا مبابــس نظيفــة، ممــا دعــا بــه أن 

يســتقل أول حافلــة يف اليــوم التــايل تتجــه إىل بلدتــه.
كانــت هــذه هــي املــرة األخــرة الــي شــاهدته فيهــا، مل يكــن لألكتــع 
عائلــة، كان لــه طفــًا وحيــداً تــويف عندمــا كان طفــا صغــراً، هربــت 
علــى إثــره زوجتــه ومل تعــد، مسعــت أنــه كان يســيء معاملتهــا ويضرهبــا 
ضــرابً مرحــاً، إذن هــا هــو عائــد اليــوم بعــد كل هــذا الغيــاب، ســوف 
يفــرح الولــد ذو الســاقن النحيلتــن القذرتــن، وســوف يعيــد علــى 
مســامعي مــا كان يهــذي بــه قبــل عشــرة أعــوام، كنــت أشــعر ابلغــرة 
أتكل أضلعــي حــن كان خيــرين بفيــه الــذي يــزدرد الطعــام وعينيــه 

اجلاحظتــن:
-  ســوف نصبــح أغنيــاء، حــن ميــوت األكتــع ســوف نــرتك القريــة 

ونشــرتي بيتــاً كبــراً يف مدينــة إربــد. 
أمــي تقــول: إنــه ميتلــك الكثــر مــن األراضــي والعقــارات،  ســوف 
يورثنا منها، غر أن صاحب الساقن النحيلتن أصبح اآلن يرتدي 
ولديــه أصدقــاء  الشــعر،  نظيفــاً، ويضــع  مصفــف  بنطلــون جينــز 
املنتظــر  إرثــه  عــن  خيرهــم  وســوف  اجلامعــة،  يف  وصديقــات كثــر 
وقفــت  وأكثــر،  أكثــر  واألصدقــاء  الصديقــات  عليــه  وســتتهافت 
احلافلــة أمــام بوابــة اجلامعــة، وال أذكــر يومهــا أنــي وعيــت شــيئاً ممــا 
قالــه أســاتذيت يف ذلــك اليــوم،  كانــت رغبــي تســبق قدمــّي، وغيظــي 
يســبق هلفــي، هــل عــاد اليــوم ليقســم املــراث علــى اجلميــع، ألقيــت 
بكتــيب يف إحــدى زوااي حجــرة اجللــوس وقبــل أن أخلــع مابســي 
بــدأت أحبــث عــن أمــي يف حجــرات املنــزل ومل أجدهــا، كانــت جتلــس 
تعــاجل بــه جلــد  حتــت ظــل شــجرة الصنوبــر متســك بيدهــا ســكيناً 
ماعــز كانــت قــد طلبتــه ابألمــس مــن أحــد الرعــاة أبن يذحبهــا بعــد أن 

أحضرهــا لنــا مــن املرعــى شــبه حيــة وقــال :

- سوف متوت إن مل تقومي بذحبها اآلن.
 وقفت أمامها أبنفاس متقطعة ودون أن تنظر إيلًّ قلت هلا:

-  أمــي أتذكريــن األكتــع، ذاك الــذي كان أييت إىل قريتنــا قبــل عشــر 
ســنوات؟!،

 لقــد رأيتــه اليــوم يف اجملمــع الكبــر، كان يضــع لفافــات التبــغ يف علبتــه 
النحاســية، وجبــواره مقعــده القــدمي ودون أن جتيــب أو أحلــظ الدهشــة 

الــي أنتظرهــا منهــا: 
- أمل أيت، لقد رأيته أال تصدقيني؟!

- بلى أصدقك.
- هل رأيته؟!

وهي مازالت عاكفة على معاجلة اجللد ابلسكن: 
- األكتــع اي ولــدي مــات منــذ زمــن بعيــد يف حادثــة حريــق مشــبوهة، 

اهتــم هبــا اقــرابؤه بعــد أن قامــوا ابحلجــر علــى مجيــع ممتلكاتــه.
قلت اببتسامة مل أستطع كتماهنا:

- األكتع مات! ..هذا يعي أنه لن يورث.. شكراً اي أمي..

كل املواســم خريــف بــدون عــٍش أيوينــا، رمبــا املواســم األخــرى أتيت 
الحقــاً جيملهــا الربيــع وهتتــم بنــا، مــن انتــزع منــا قوافــل اليامســن؟ وبطــش 
جبمــال بــادان؟ واتهــت خطواتنــا يف عتمــة الــدروب، حنــن نتقلــب يف 
فــراش مــن حبــال، ومــن صــدى خطواتنــا ســتتدفق الدمــاء لــن تشــبع 

األرض ولــن ترتــوي، يئســت األحصنــة مــن انتظــار خياهلــا.
 اســتل ســيفك وأضــرم بــه انر احلريــة ودع التاريــخ يكتــب مــن جديــد 
فــازت احلريــة، تذكــر أن الصخــور الصلبــة كونــت مــن حبــات الرمــال، 
لنبــدد الدخــان بنــور أرضنــا اجلديــدة وتكــون أجســادان ترســانة هلــا، 
مــن طينهــا  الــي جبلنــا  مجيــًا، أرضنــا  ثنائيــاً  حنــن واألرض نشــكل 
وجففنــا حتــت مشســها وبقــي مــاء فراهتــا يف عروقنــا وبــردى يف شــراييننا 
فــا يغــادر قلبنــا، مــاذا نفعــل حتــت أشــعتها احلانيــة؟  أمــا العاصــي 
ونظــرات دجلــة اخلابــة ضاعــت يف حمنــة الغــروب!، نصــرخ مــن خــال 
شــظااي  حتــت  وحنــرتق  خنتنــق  العــايل،  اخلفيفــة وضجيجهــا  نســمتها 
الفــراق ووحــش احلنــن ونقــول هــذه األرض لنــا، أتعتقــد أن كونــك 
عاشــقاً هلا أمر ســهل؟، تشــاركك أفكارك ترى وجهها يف كل الوجوه 

وال تبــارح أحامــك، إن مــرت الريــح اندت ابمسهــا، وإن ظهــر القمــر 
كان ضوؤهــا، أمــا النجــوم فهــي حبــات تراهبــا القريبــة مــن قلبنــا أتىب 
املغــادرة، وكل الــورود خصصــت لتكــون اتجــاً هلــا يــوم التحريــر، ال 
نشــك حببنــا هلــا وال خنوهنــا، جرحهــا يؤملنــا وصــدى صراخهــا يــرتدد 
عــر الزمــن، فصرخــة األمل أقــوى مــن وجــع القلــوب ال نقــوى علــى 
نســياهنا، ال نــدري إىل أيــن ســيأخذان الزمــن؟ ذكرايهتــا تتكاثــر مــن 
جديــد جتمــل القبيــح وال نــرى مجــااًل يضاهيهــا، مهــًا علــى قلوبنــا، 

قصتنــا مل حتــَك للزمــن ألن الزمــن لــن يصــدق مــا حصــل!
 فجــوة بداخلنــا هــل ذلــك حقيقــي أم لعبــة للفــرص؟ مكــر هيمــن 
علــى ضحكاهتــا، أخــذوا مــن عيوهنــا الريــق وأوقفــوا البســمات مــن 
حوهلــا وحولوهــا إىل مجــاد، فجــوة بداخلنــا تــردد ســقطت القيــم!، 
هــي أرضنــا قريبــة مــن قلوبنــا بعيــدة عــن أنظــاران، كــم سيســتمر هــذا 
رمســك  ســنعيد  عزمــه،  عقــد  قلبنــا  هنايــة،  شــيء  فلــكل  اجلحيــم، 
ابأللــوان، رقصــة األمــل يف قلوبنــا لــن تتوقــف، ســيبقى القلــب يــردد 
أنفســنا ال  بــدأان نفهــم  لقــد  لنــا،  لنــا، هــذه األرض  هــذه األرض 

لــن نــدع القطــار  ميكــن أن نرتكهــا ونديــر ظهــران وندعــي العمــاء!، 
يفوتنــا حــى إن كنــا ال منلــك مثــن التذكــرة! لــو انتظــران شــراءها ســيفوتنا 
القطــار، ســنصعد علــى متنــه ابجتاههــا وندفــع الغرامــة وحنــن نبتســم 
إنــه مثــن زهيــد مقابــل لقــاء الوطــن، ســنجلس ابســرتخاء نعايــن قلبنــا 
عمــا  أنــت راض  هــل  مطمئــن؟  اآلن  أنــت  هــل  ونســأله  ابســتمرار 
حصــل؟ ولنشــخص بعيوننــا جتــاه الوطــن، ننقيــه مــن بقــااي العفــن نطليــه 
بــكل ألــوان الفــرح نعيــد بنائــه هندســياً فاهلندســة تشــبه الســحر، ليكــن 
مضيئــاً كاجملــرة، فهــو مجيــل بوجــودان ومشــع بفضــل مشســنا الدافئــة، 
طرقــات قلبنــا مشــتتة مــن أتــى إىل أحامنــا وأزعجنــا؟، ملــاذا حتدقــون 
بنــا!؟ فأحامنــا حتققــت، لقــد ســقطوا ابلرغــم مــن إدماهنــم النفــوذ! 
فمــن أدمــن النفــوذ ال ميكنــه أن يتنبــأ بســقوطه، حــى لــو كان الــدوي 

هائــًا!.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

رقصة األمل 

آسيا الطعامنة

كاتبة أردنية

األكتع

م المرأة
س

ق
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األحــداث تتدحــرج تباعــاً بســرعة األحــام فتنســينا مــا حنــن بصــدد 
معاجلته أو متابعته أو تدارسه أو حى اإلنصات إىل ما يقوله البعض 
عنــه. أذكــر أن ذكــرى مــا تقــرتب حلــدث حملــي )كنــا ندعــوه وطنيــاً( 
وقــع يف أربعينــات القــرن املاضــي يتنــاول موضوعــة التحــرر واالســتعمار 
وتلــك املفــردات الــي كــدان ننســاها، لكــن، هنــاك اآلن حماولــة انقــاب 
طــازج يف األردن تطغــى وميكــن أن تــدل علــى الشــرخ احلاصــل بــن 
أبنــاء األســرة احلاكمــة، وهنــاك أصابــع اهتــام تشــر كالعــادة إىل شــيطان 
العــرابن وعــراب وساوســه. ال أبس، يبــدو أن األمــر ظاهــرايً قــد مــر 

بســام إىل حــد مــا هنــاك. 
نعــود إىل ذلــك احلــدث القــادم بعــد أايم لنســتذكر وقائعــه ومــا تــاه 
مــن دميقراطيــة حقيقيــة وانقــاابت عســكرية. لكــن، هنــاك عريضــة 
وقــع عليهــا 104 ضابطــاً تركيــاً مــن أمــراء البحــر القدامــى ونشــروها 
عنــد منتصــف هــذه الليلــة )4/4(، كعــادة مؤسســتهم القدميــة قبــل 
أي انقــاب، يطالبــون فيهــا الســلطة والقائمــن عليهــا، وعلــى رأســها 
الرئيــس إردوغــان، ابحــرتام اإلمــاءات الغربيــة الــي فرضــت علــى تركيــا 
فيمــا يتعلــق ابملمــرات املائيــة )اتفاقيــة مونــرتو( وغرهــا مــن القضــااي. 
وكالعــادة، اســتعملوا تلــك العبــارات املهرتئــة الــي تعلموهــا وحفظوهــا 
يف مدرســة العســكراتراي وغفلــوا عــن واقــع يقــول إن الزمــان ابت غــر 
الزمــان وأن غرهــم كان أشــطر. امللفــت هــو تكــرار الوقفــة العظيمــة 
لألتــراك، حــى مــن بعــض املنتمــن إىل أحــزاب معارضــة، مــن هــذه 
العريضة وإدانتها، وإن اقتصر األمر على نزول الشعب إىل ساحات 
وســائل التواصــل االجتماعــي نتيجــة احلظــر »الكــوروين« كمــا قيــل. 
يعــي، نســتطيع القــول إن األمــر مل يتعــد كونــه زوبعــة يف فنجــان، حــى 

اآلن، مــا مل تكــن لــه اســتطاالت نشــطة حتــت الســطح الراكــد. 
حنــاول  الــذي  التارخيــي  احمللــي  احلــدث  ذلــك  إىل  نرجــع  أن  قبــل 
قبــل  األردنيــة،  الســلطات  طلبــت  فلقــد  الباهتــة،  ظالــه  اســتذكار 
احلريــري،  حســنة  الثــورة،  خنســاء  مــن  الفاشــل،  االنقــاب  حادثــة 
مغــادرة أراضيهــا يف غضــون أســبوعن، هــي واثنــن آخريــن مهــا ابنهــا 
إبراهيــم احلريــري ورأفــت ســليمان الصلخــدي حســبما ذكــر يف بعــض 

املصــادر، األمــر الــذي تســبب يف انــدالع أعمــال عنــف فيســبوكية 
وانطــاق ثــورة شــتائمية أشــعلت العــامل االفرتاضــي وقــام هبــا مواطنــون 
والجئــون ومتجنســون مــن خلــف الشاشــات لبعــد املســافات، مــع 
كيــل لعنــات مــن قلــوب عامــرة ابليقــن طالــت احلكومــة والســلطة 
والشــعب واألرض والنهــر والغــور والشــرق والغــرب والتاريــخ والســالة 
هنــاك كالعــادة. وقابــل كل مــا ذكــران ســكوت مطبــق حلكمــاء املعارضــة 
الذيــن عــودوان علــى العمــل بصمــت دون لفــت نظــر أو إاثرة ضجــة 

بشــأن مــا يقدمــون عليــه مــن »مواقــف«. 
مــن  بقــي  ومــا  اآلن  احلــدث  ذلــك  عــن  احلديــث  نســتطيع  تــراان 
فاعلياتــه؟ ال. ليــس بعــد. فهنــاك حــدث جلــل شــهدته مصــر متثــل 
مســتودع.  إىل  مســتقر  مــن  ابمللكيــة،  وصفــت  موميــاوات،  بنقــل 
حفــل  »اجلمهوريــة«  الســلطات  هلــا  أقامــت  »ملكيــة«،  ولكوهنــا 
املقنطــرة  القناطــر  »العــوز«  دولــة  األوىل كلــف  الدرجــة  مــن  نقــل 
مــن اجلنيهــات. وقــد فعلــوا خــراً أن مل ينقلوهــا عــن طريــق القطــار، 
وجتنبــوا يف مســارهم صعــود الكبــاري الــي أنشــئت يف العهــد امليمــون، 
فيمــا احتشــد الشــعب خلــف شاشــات التلفــاز للتعــرف عــل ملكاتــه 

التكــرمي.  مــن  مللكتــه مبصــر مشــابه  والدعــاء 
مث مــاذا؟ بقــي أن نذكــر التوتــر القائــم بــن أوكرانيــا مدعومــة ابالحتــاد 
مــن  »البايدنيــة«  املتحــدة  والــوالايت  احلــر«  »الدميقراطــي  األورويب 
جهــة، وبــن روســيا »االرتزاقيــة« البوتينيــة الــي ابتــت العامــة الفارقــة 
الشــمولية  الشــرعية  األنظمــة  علــى  الظاملــة  التمــرد  حــركات  لــكل 
والداعم األول لكل األنظمة الديكتاتورية املســكينة يف املنطقة والعامل 
واجملــرة مــن جهــة اثنيــة. وتبقــى العيــون علــى موقــف تركيــا يف كل هــذه 
املعمعــة احلمــراء. قــد يقــول قائــل فهــذه كلهــا أحــداث عامليــة وإقليميــة، 
فأيــن حدثنــا التارخيــي الــذي أحملــت إليــه؟ احلقيقــة أنــي كــدت أنســاه، 
فاألحــداث الــي يشــهدها عاملنــا مثــل الــزالزل، ولــكل زلــزال توابــع قــد 
تكــون أشــد منــه ونتائجهــا أكثــر ضــرراً. وحنــن اآلن يف طــور تقييــم 
تلمــس  نلتفــت إىل  أن  قبــل  علــى ذكرهــا  أتينــا  الــي  الــزالزل  نتائــج 
احلــدث  تصنيــف  أنــي حــرت يف  أعــرتف  لكنــي  وتبعاهتــا.  توابعهــا 

التارخيــي القــادم فــا أدري إن كان زلــزااًل يف حينهــا أم مــن توابــع زلــزال 
ضــرب موعــداً يف ذلــك اليــوم البعيــد مــع مصائــر بــا بصائــر، أو أنــه 
يف األســاس كان جمــرد منــاورة مــن املســتعمر الــذي خــرج مــن البــاب 

ووســع الشــباك ليدخــل منــه الحقــاً مــن يريــد ليتابــع »مســرته«.  
وألنــي ال أدري لــه هويــة، فــكل مــا أذكــره عنــه أن والــدي كان يقــول 
»ليتهــم مــا خرجــوا« كلمــا حــل يــوم 17 نيســان/ابريل. كنــت صغــراً 
علــى االستفســار عمــن يكونــون وملــاذا يريدهــم أن يبقــوا. ومــع تعاقــب 
األايم وتتــايل األحــداث عرفــت مــا عنــاه، بغــض النظــر عــن اتفاقــي معه 
أو معارضــي لــه. واليــوم أقــف أمــام الذكــرى وأان أردد »ديغــول خــر 
دولتــك ابريــس مربــط خيلنــا« فيمــا عينــاي جتــوالن بــن اخلرائــب الــي 
املناهــض لإلمرايليــة،  املعــادي لاســتعمار، والنظــام  ســببها احلــزب 
وحمــور املقاومــة واملمانعــة اإلســاموي الَعلمــاين االشــرتاكي الرأمســايل 
الطائفــي الــذي يقــف ســداً منيعــاً يف وجــه مــن يعــادي أئمتــه، ابلتعــاون 
الســيدة روســيا حــرم  مــن األنظمــة  مــع نصــرة املســتضعفن  الوثيــق 

االحتــاد الســوفيايت. 
ولكــي أهنــي املــداورة، أظننــا جيــب أن نراجــع تســمية »عيــد اجلــاء« 
والتأكــد مــن صدقيتهــا وإمكانيــة تطبيقهــا الفعلــي علــى بلــد كبلــدان، 
إذ يكفــي التاريــخ مــا اســتوعب مــن كــذب علــى لســاننا، ويكفينــا 
مــا أصابنــا، إشــارة إىل اهلتــاف الــذي ذكــرت بشــأن ديغــول ومربــط 
اخليــل وغــره مــن املراجــل والعنــرتايت الفارغــة. حنــن كنــا ومــا زلنــا حتــت 
االحتــال، احتــال حملــي حــايل مــن قبــل النصــرة وقســد وفصائــل 
واحتــاالت  احلريــة؛  هدفــه  ابلنازحــن  واملتاجريــن  واملهربــن  التجــار 
أجنبيــة قائمــة تنتمــي إىل كل االجتاهــات تســتهدف غــدان؛ واحتــال 
فكــري إيديولوجــي مزمــن هــو األدهــى ألنــه يســتهدف ثقافتنــا وتراثنــا 
وعقيدتنــا. ويــوم ننتهــي مــن هــذه االحتــاالت، ميكننــا أن نعلــن مبــلء 
الــي  أمــا األهــم حاليــاً يف األحــداث  الدنيــا وزهوهتــا.  لنــا  أنــه  الفــم 
غطــت علــى تلــك الذكــرى القادمــة فهــو جنــاح الشــباب يف جامعــة 
عنتــاب يف دفــع إدارة اجلامعــة إىل إعــادة رفــع علــم الثــورة جمــدداً بــدل 

علــم االحتــاالت ليعلنوهــا مدويــة: لنــا ابتهــاج وللباغــن إرغــام. 

عن حدث ما أردت أن أتحدث

محمد أمين الشامي
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Suriye devrimi Mart 2011’de başladı. Özgürlük , haysiyet ve Esad diktatörlük rejiminden kurtuluş talep etti. 
Ancak dünya buna karşı çıktı ve İsrail’in sınırlarını koruyan ve onlara tecavüzü önleyen sistemi sürdürme 
arzusuna teslim olarak Esad rejimine  destekmeye devam etti . Devrim, rejimin ve onun baskıcı aygıtının 
devrilmesini talep eden bir dizi Suriye valiliğinde başladı ve Suriye rejimi göstericileri gerçek mermilerle 
karşıladı      yüzbinlerce insanları mağdur bırakan tutuklama yapan işkence ve zorla insanları kaybettiren bu 
zulümlerle insanları karşı karşıya bıraktı milyonlarca insan yerinden edildi  ve mülteci olarak kayboldu ve 
gözaltına alındı.
Suriyelilerin karşı karşıya kaldığı en büyük yalan, yüzün üzerinde ülkeyi üyeliğine dahil eden ve görünüşte 
Suriye halkının iktidarın değişmesi yönündeki haklı taleplerini desteklediklerini beyan eden “Suriye Halkının 
Dostları” nın kurulduğunun duyurulmasında. Esad rejimi. Ama perde arkasında Esad rejimi var   Özgür Su-
riye Halkını  öldürme, yerinden etme ve zulme direnen şehirleri yok etme görevini yapan zalimlere ihtiyaç 
duyulan parayı ve silahları sağlıyorlardı Özgür Suriye halkının uzun süredir çektiği acılardan ve onuncu yıl 
dönümünde  duruş, toplantı ve gösterilerle devriminin hedeflerine ulaşma ısrarı sonrasında sloganı altında.
- “Bu bir haysiyet devrimi ve pişman olmayacağız.”
Aşırılık yanlılarının Suriyeli mültecileri insani yönden uzakta kabul etmeyi reddetme çağrılarına boyun eğen 
ve Suriyeli mültecilerin karşılaştığı koşullara ve zorluklara ve baskıya açık bir şekilde aldırış etmeyen bazı 
Avrupa ülkelerinde birçok yasa çıkarıldı. Suriye’nin güvenli hale geldiği bahanesiyle ikametlerini geri çekm-
eleri ve geri dönmeleri gerekiyor.İhlaller,  kötü yaşam koşulları, cinayetler ve tutuklamalar devam etmesine 
rağmen Onu desteklemeye devam ettiler  . Danimarka ve Yunanistan, herhangi bir göçmen veya sığınmacıyı 
topraklarında kabul etmeyi reddederek ve onları sınır dışı etmek, ikametlerini iptal etmek ve   Beşar Esad 
onları öldürmek için Suriye rejimine dönmeye zorlamak suretiyle tüm uluslararası sözleşmeleri ve insani 
yardım anlaşmalarını ihlal eden sistematik bir politika izlediler.
Dünya ülkeleri, devrimlerinin onuncu yıl dönümünde özgür Suriye halkının taleplerine görünüşte cevap ver-
miş, talepleri yerine getirilinceye kadar Suriye devriminin yanında olduklarını teyit eden açıklamalar  yayın-
lamıştır
Papağan gibi “Asd’ın günleri sayılı “slogan atmaya devam eden Başkan Obama’nın, büyük Suriye devrimi-
nin başlangıcından bu yana birçok Amerikan açıklaması duyuldu.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililerin çoğunluğu tarafından yapılan yalan beyanlara ve bunun so-
nucunda, on yıllık haydut Esad çetelerinin ve onların mezhep milislerinin, suçlularının ardından, suçlu Esad 
hala başkanlık sarayında ve delegesi hala Birleşmiş Milletler genel merkezi İnsan hakları ihlalleri ve suisti-
maller de dahil olmak üzere çatışmanın temel nedenleri ele alınmamış ve ihlalde bulunanlar sorumlu tutul-
mamıştır. Medeni dünya hala kasap rejimini ve onun elçiliklerini tanıyor.
Halen Suriyelileri kimlik belgeleri ve pasaportlar almak için tüm dünya ülkeleri tarafından gözden geçirm-
eye ve para ödemeye zorlayarak, Suriyelilerin parasını çalmaya ve küstah davranmaya devam ediyor.Suriye 
halkı her gün özgürlük sunağında kan nehirleri sunmakta ve insanlığın şu anda bilmediği acı ve çetin yaşam 
koşullarını yaşamaktadır.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şunları yazdı:
 Suriye halkı on yıl önce barışçıl bir şekilde özgürlük ve haysiyet için gösteri yaptı, insani ihtiyaçları karşıla-
mak, uluslararası hukuku savunmak ve tek çözüm olan siyasi bir çözüm bulmak için bu halkın yanında kala-
cağız. BM destekli seçimlerin yapılması ve bir geçiş hükümetinin kurulmasını talep eden Birleşmiş Milletleri 
tarafları arasında barış görüşmeleri yapıldı. Güvenlik konseyi kararı 2254’üncü maddeye bağlılığını gösteren 
bir bildiri yayınladı. Nitekim Suriye’ye gönderilen tüm BM yardımları, Suriye halkının katilinin eşi Esma 
Esad’ın başkanlığındaki sivil toplum dernekleri aracılığıyla Esad rejimine ve Şabiha’ya gönderiliyordu..
ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield’in açıklamaları, Esad ve rejimi-
nin çıkarlarına gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi’nin tüm Suriyelilere yardım ulaştırıl-
masını durdurmasının insanlık dışı ve mantıksız olduğuna inanıyor ve bu nedenle Güvenlik Konseyi üyelerini 
Covid-19 salgını sırasında bu önemli mekanizmayı desteklemeye çağırıyoruz.
29-30 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen Beşinci Brüksel Bağışçı Konferansı, bağışların 7 milyar av-
royu aşması nedeniyle Suriyelilere, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve mültecilere yönelik insani yardım 
taahhütlerinin korunmasının ve artırılmasının önemini vurguladı. Avrupa Birliği, üye devletleri Suriye’ye 
geri dönmenin güvenli olmadığını vurguladı ve Suriyelileri koruma statülerinden mahrum etmekten kaçın-
maya çağırdı. Avrupa Parlamentosu, Suriye devriminin onuncu yıldönümü vesilesiyle, Suriye’de hesap ver-
ebilirliğin ve cezasızlığın önlenmesinin önemi ve bunda Avrupa’nın rolü ve Beşar’ın yapacağı seçimlerin 
meşruiyetini tanımayan bir bildiri yayınladı. Esad, Suriye’yi meşru temsilcilerinden yoksun bir ülke ilan 
ediyor ve Suriye’nin tüm uluslararası organlara ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeliğini askıya alıyor. 
Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, daha fazla insani yardımın gelmesi için acil bir ihtiyaç old-
uğunu vurguladı.  Güvenlik Konseyi’nin Birleşmiş Milletler’in tüm Suriyelilere yardım ulaştırma yeteneğini 
askıya almasının insanlık dışı ve mantıksız olacağını  da söyledi. Bu nedenle, Güvenlik Konseyi üyelerini    
bu önemli mekanizmayı desteklemeye çağırıyor. Özellikle  COVID-19 salgını sırasında dl önemli bir   hayat 
damarı olacaktır..
En sonunda:
Devrim, Esad rejiminin milislerine ve dünya düzenine, İsrail’e, Amerika’ya, İran’a, Ruslara ve adaletsizliğe 
ve zorbalığa karşı devrimle yüzleşmek için gönderilen paralı askerlere karşı on yıl boyunca devam ettiğinde, 
Bu, kazanması gereken bir devrim olduğunu doğrular

انطلقــت الثــورة الســورية يف آذار/مــارس 2011، للمطالبــة ابحلريــة والكرامــة، واخلــاص مــن النظــام الديكتاتــوري األســدي، 
فوقــف العــامل ضدهــا رضوخــاً لرغبــة إســرائيل ابإلبقــاء علــى النظــام الــذي حــرس حدودهــا ومنــع التعــدي عليهــا.

انطلقــت الثــورة يف عــدد مــن احملافظــات الســورية، للمطالبــة إبســقاط النظــام وأجهزتــه القمعيــة، وواجــه النظــام الســوري 
املتظاهريــن ابلرصــاص احلــي، وحبمــات مــن االعتقــاالت والتعذيــب واالختفــاء القســري، مــا خلّــف مئــات اآلالف مــن 

الضحــااي واملغيبــن واملعتقلــن، إضافــة للمايــن مــن النازحــن واملهجريــن والاجئــن.
أكــر كذبــة واجهــت الســورين هــي اإلعــان عــن تشــكيل )أصدقــاء الشــعب الســوري( والــذي ضــم يف عضويتــه أكثــر مــن 
مئــة دولــة، والــي أعلنــت ظاهــرايً وقوفهــا مــع مطالــب الشــعب الســوري احملقــة يف تغيــر النظــام التوريثــي األســدي، ومــن وراء 
الكواليــس كانــت تدعــم نظــام القتــل األســدي، ومتــده مبــا يلزمــه مــن مــال وســاح إلكمــال مهمتــه يف قتــل الشــعب الســوري 

احلــر وتشــريده وتدمــر املــدن الثائــرة.
بعــد معــاانة الشــعب الســوري احلــر الطويلــة، وبعــد إصــراره علــى حتقيــق أهــداف ثورتــه، مــن خــال الوقفــات والتجمعــات 

واملظاهــرات يف الذكــرى العاشــرة حتــت شــعار:
- إهنا ثورة الكرامة ولن نندم

أقــرت الكثــر مــن القوانــن يف عــدد مــن الــدول األوروبيــة الــي حتمــل عنصريــة مقيتــة، رضوخــاً لدعــوات املتطرفــن لرفــض 
اســتقبال الاجئــن الســورين بعيــداً عــن اجلانــب اإلنســاين ويف جتاهــل واضــح للظــروف والتحــدايت الــي يواجههــا الاجــئ 
الســوري، والضغــط مــن أجــل إعادهتــم وســحب إقاماهتــم، حبجــة أن ســوراي ابتــت آمنــة وعليهــم العــودة إليهــا، رغــم أن 

اخلروقــات واالنتهــاكات واألوضــاع املعيشــية املرتديــة والقتــل واالعتقــاالت مــا تــزال مســتمرة.
الدامنــارك واليــوانن انتهجــا سياســة ممنهجــة وخمالفــة لــكل املواثيــق الدوليــة واالتفاقيــات اإلنســانية، مــن خــال رفــض اســتقبال 
أي مهاجــر أو طالــب جلــوء علــى أراضيهــا، وعمــا علــى طردهــم وإلغــاء إقاماهتــم وإرغامهــم علــى العــودة إىل النظــام الســوري 
ليقتلهــم. دول العــامل جتاوبــت ظاهــرايً مــع مطالــب الشــعب الســوري احلــر يف ذكــرى ثورتــه العاشــرة فصــدرت التصرحيــات 

والبيــاانت الــي تؤكــد أهنــا مــع الثــورة الســورية حــى حتقيــق مطالبهــا:
تصرحيــات أمريكيــة كثــرة توالــت علــى مســامعنا منــذ بــزوغ شــعاع الثــورة الســورية العظيمــة، مــن الرئيــس أوابمــا الــذي ظــل 

يــردد كالببغــاء:
- أايم األسد ابتت معدودة.

إىل التصرحيــات الكاذبــة الــي صــدرت علــى لســان غالبيــة املســؤولن يف الــوالايت املتحــدة، والنتيجــة وبعــد مــرور عشــر 
ســنوات مــن إجــرام عصــاابت األســد املارقــة ومليشــياهتم الطائفيــة، اجملــرم األســد مــازال يف القصــر الرائســي، ومندوبــه مــازال 
يف مقــر األمــم املتحــدة، واألســباب اجلذريــة للصــراع مبــا يف ذلــك انتهــاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان ال تــزال دون معاجلــة 
ومل تتم حماســبة املنتهكن، والزال العامل املتحضر يعرتف بنظام الســفاح األســد، وســفاراته ال زالت متارس العنجهية وســرقة 
أمــوال الســورين، مــن خــال ارغــام الســورين مــن قبــل كل دول العــامل ملراجعتهــا ودفــع األمــوال مــن أجــل اســتخراج الثبوتيــات 
وجــوازات الســفر، والشــعب الســوري كل يــوم يقــدم علــى مذبــح احلريــة أهنــاراً مــن الدمــاء ويعيــش معــاانة وظــروف حياتيــة 

قاســية مل تعرفهــا البشــرية يف الزمــن احلاضــر.
وكتب الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون:

 منــذ عشــر ســنوات تظاهــر الشــعب الســوري ســلمياً مــن أجــل احلريــة والكرامــة، ســنبقى جبانــب هــذا الشــعب مــن أجــل تلبيــة 
االحتياجات اإلنسانية والدفاع عن القانون الدويل وإجياد حل سياسي وهو احلل الوحيد. 

األمــم املتحــدة أصــدرت بيــاانً يوضــح متســكها بقــرار جملــس األمــن رقــم 2254، الــذي يدعــو حملــاداثت ســام بــن األطــراف، 
وتشــكيل حكومــة انتقاليــة وإجــراء انتخــاابت برعايــة أممية.

 واحلقيقــة أن مجيــع املســاعدات األمميــة الــي ترســلها إىل ســوراي ترســلها إىل النظــام األســدي وشــبيحته مــن خــال مجعيــات 
اجملتمــع املــدين الــي ترتأســها أمســاء األســد زوجــة ســفاح ســوراي األول.

تصرحيات السفرة ليندا توماس غرينفيلد ممثّلة الوالايت املتحدة لدى األمم املتحدة تصب يف مصلحة األسد ونظامه.
- الوالايت املتحدة ترى أنه من غر اإلنســاين وغر املعقول أن يوقف جملس األمن إيصال املســاعدات جلميع الســورين، 

ولذلــك فإننــا ندعــو أعضــاء جملــس األمــن إىل دعــم هــذه اآلليــة املهمــة خــال وابء كوفيــد -19.
وشــدد مؤمتــر بروكســل اخلامــس للماحنــن الــذي أقيــم يف الفــرتة مــن 29 إىل 30 مــارس 2021، علــى أمهيــة احلفــاظ علــى 
تعهــدات املســاعدة اإلنســانية وزايدهتــا للســورين والنازحــن والاجئــن، حيــث وصلــت الترعــات ملبلــغ يتجــاوز 7 مليــار 

يــورو. 
وشــدد االحتــاد األوريب علــى الــدول األعضــاء أبن ســوراي ليســت دولــة آمنــة للعــودة إليهــا، ويدعوهــم إىل االمتنــاع عــن حرمــان 

الســورين مــن وضعهــم احملمي.
كمــا أصــدر الرملــان األورويّب بيــاانً مبناســبة الذكــرى العاشــرة للثــورة الســوريّة حــول أمهيــة احملاســبة ومنــع اإلفــات مــن العقــاب 
يف ســوراي ودور أورواب بذلك، وعدم االعرتاف بشــرعّية االنتخاابت الي ســيجريها بشــار األســد وإعان ســوراي دولة تفتقد 

ممثّليهــا الشــرعّين، وتعليــق عضويـّـة ســوراي يف كّل اهليئــات الدوليّــة ويف اجلمعيّــة العاّمــة لألمــم املّتحــدة. 
وكذلــك قــال األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنــه مثـّـة حاجــة ماســة لوصــول املزيــد مــن املســاعدات اإلنســانية، وســيكون مــن غــر 
اإلنســاين وغــر املعقــول أن يوقــف جملــس األمــن قــدرة األمــم املتحــدة علــى إيصــال املســاعدات جلميــع الســورين، ولذلــك 

فإننــا ندعــو أعضــاء جملــس األمــن إىل دعــم هــذه اآلليــة املهمــة، وهــي شــراين حيــاة أكثــر أمهيــة خــال وابء كوفيــد -19.
أخراً:

عندمــا تســتمر الثــورة عشــر ســنوات ضــد ميليشــيات النظــام األســدي وضــد النظــام العاملــي وإســرائيل وأمريــكا وإيــران والــروس 
وبقيــة املرتزقــة الــي أرســلت ملواجهــة الثــورة ضــد الظلــم والطغيــان فهــذا أتكيــد أهنــا ســتنتصر.

Suriye devrimi için
من أجل الثورة السورية
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17 Nisan, Fransız işgalinin Suriye’den çekilmesi 75. yıl dönümü olup, sözde Suriye’nin varlığı için o dönemde Suriyeli 
siyasi ve kültürel elitlerin farkındalığına yönelik yeni bir aşamanın başlangıcının  ilanıdır.  O zamanlar İstiklal olarak 
adlandırılması gerekiyordu, Ancak   siyası  ve  kültür seçkinleri  buna “Bağımsızlık Günü” demediler. Çünkü o,    onlara  
göre eksik  bir varlık olduğunu ve  yeniden tamamlanmaya  ihtiyacının olduğuna inanıyorlar.  Bu bilincin kökleri, Su-
riye varlığının 1864 yılında çıkarılan iller kanununa göre Suriye adını “Şam Şerif” Osmanlı sultanı Abdülaziz’in eliyle 
ortaya çıktığı 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Kuzeyde Maarat El-Numan’ın güneyinden Halep’siz Refah’ın 
kuzeyinden Akabe’nin güneyine kadar uzanan bir bölgedir. Ancak Osmanlı Suriye’sindeki kültürel seçkinler Halep’i 
Suriye’nin genelinin bir parçası ve  kimliği olarak gördüler.Bu  varlığın kimliği  Araptı, çünkü ona başka hiçbir kültürel 
kimlik sunulmamıştır
1919’da Suriye Krallığı, Suriye’nin Halep’ten Akdeniz’e kıyısı Britanya’nın Filistin’de işgal ettiği kabul edilen Ak-
abe’ye, Fransa’dan Lübnan Dağı’na, Tartus ve Lazkiye’ye kadar tüm bölgelerini ilhak ederek kuruldu. 
Sykes-Picot Anlaşmasının tezahürlerinden biri, hepsi Suriye Krallığından; Fransız ve İngiliz mandaları sırasında Suri-
ye’deki kültürel elitler, hareketler ve siyasi partiler, Arap kültürel kimliğiyle Suriye siyasi varlığını benimsemeye devam 
etti ve Fransa’dan tahliye müzakereleri sırasında bağımsızlık kavramının kullanımından kaçınıldı . O zamanlar Suri-
ye’nin yarısından fazlası birkaç ülke tarafından işgal edilmiş olmasına  rağmen nasıl bağımsız olabilir?!
Suriye Krallığı güçleri Maysaloun Savaşı’nda  Yusuf el-Azma ‘nın liderliğinde yenilgisiden sonra   Fransız işgali - 24 
Temmuz 1920’de-başlayarak Shukri El-Kuwatli’nin  tüm Suriyelilere tebrik ederek  hitap ettiği 17 Nisan 1946 yılına  ka-
dar devam etti: “Ey vatanımın  evlatlları,  bugün parlak özgürlük güneşinin  parladığı bir gün. Orda sadece tek bir bayrak 
 dalgalanacak ....  Orda sadece tek bir bayrak üstün olacak   o  sizin   bayrağınız ..
O güne ulaşmak kolay olmadı, çünkü Suriyeliler gelinceye kadar silah ve siyasetle mücadele ettiler ve Suriye’deki silahlı 
mücadele, siyasi mücadele ile birlikte, Maysalun Savaşı’ndan sonra Fransız işgali Şam’a girdiği için azalmadı. 1927’de 
Büyük Suriye Devrimi’nin savaş uçakları ve zırhlı araçlar kullanılarak bastırılmasına kadar ... Ve devrimin Suriye to-
praklarına yeniden yayılmasına yol açan binlerce asker, çoğunlukla gerilla savaşı modelini izleyerek, avantajlarından 
yararlanarak vur-kaç ve sığınak operasyonları ile Suriye doğasından faydalanarak  devrimi devam ettirmişler . Bu devrim-
lerin önde gelen liderleri arasında Şam liderlerinin ve Büyük Suriye Devrimi’nin lideri Sultan Paşa el-Atraş dır yanı sıra 
Suriye kıyılarında Salih el-Ali, İdlib ve Halep’te İbrahim Hanano ve Ghouta, Homs, Hama, Tal Kalakh, Deir Ezzor ve 
Kuneytra başka liderlerin  komutanları  bulunmaktadır. 1928’de siyasi çalışmanın gerçek başlangıcı oldu, böylece Ku-
rucu Meclis, Hashem Al-Atassi başkanlığında kuruldu ve anayasayı önerdi ve İbrahim Hananu başkanlığında bir komite 
oluşturuldu ve 1930’da anayasa yayınlandı ve Yüksek Komiserin onayı ile 116 maddeye yer verilmiştir, Suriye içinde 
tek ve bölünmez bir devlet olarak kabul edilmiş, sistemi cumhuriyetçi bir parlamenter olup o zamanki devletin bayrağı 
şimdiki devrimin bayrağı  idi.
Ancak Fransız mandası, yeni anayasayı reddederek ve Kurucu Meclis’i bozarak her zamanki gibi geri döndü, ardından 
gösteriler ülke geneline yayıldı, grevler çeşitli bölgelere yayıldı ve genel grev, Mart 1936’d Fransa müzakereleri nihayet 
kabul etmeye mecbur kaldı. Vekaletnameye son veren bir antlaşmanın sonucuna varıldı ve Suriye heyeti oluşturuldu. 
Haşem El Atassi liderliğinde ve müzakerelerde Fransa ile dostluk antlaşması imzalandı. Fransa’nın birleşik bir birlik 
tanıdığını kabul etti. Suriye, 25 yıl boyunca bir ittifak karşılığında ve beş yıl boyunca Fransız üslerini koruyarak, ancak 
daha sonra Fransız parlamentosu anlaşmayı reddetti ve Fransız komiser, Suriye anayasasıyla ilgili çalışmaları askıya 
aldı ve parlamentoyu feshetti. Bu da salgına yol açtı. Suriye topraklarında II.Dünya Savaşı’nın başlangıcına denk ge-
len ve sonraki yıllarda tahliyeye kadar devam eden protestoların sayısı artmıştır. Suriye Ulusal Bloku’nun 1942’deki 
parlamento seçimlerini kazanmasının ardından bir yıl sonra Şukri El-Kuvatli cumhuriyetin cumhurbaşkanı seçildi ve 
Suriye’nin bağımsızlığı resmen tanındı ve el-Kuwatli, yeni kabineyi kurmak üzere Saadallah el-Cabri’yi görevlendirdi. 
ve bu hükümet kurulur kurulmaz, ülke tahliye ve egemenliği tamamlamak için yeni bir mücadele rolüne girdi ve ulaştı Bu 
hükümet, 22 Aralık 1943’te Fransız Yüksek Komiseri ile ortak çıkarları yönetmek için bir anlaşma yaptı.  Suriye ve Lüb-
nan Sınırlama veya koşul olmaksızın  yaşama   hakkına  sahip oldu. 1945’de, Fransa’nın Suriye’ye yeni güç gönderme 
niyetini açıklamasının ardından Şam ve diğer şehirlerde protestolar ve gösteriler patlak verdi ve sonuç olarak Fransa 
aynı yılın 29 Mayıs’da Suriye Parlamentosunu bombaladı ve 1946’da Suriye hükümeti ,Görev süresinin sona ermesi için  
Güvenlik Konseyinden  bir oturum  düzenlenmesini  talep etti. Faris al-Khoury, o oturumda Suriye’nin delegesiydi ve 
başlamadan önce, Khoury Fransız mandasının yerine  oturdu. Fransız delegesini kızdıran bu hareketten sonra salondan 
25 dakikalığına  ayrıldı, bu olaydan sonra Khoury   Fransız delegesine şöyle dedi: “Ekselansları, 25 dakika koltuğunuza 
oturdum, bu yüzden neredeyse beni öfke ve sinirinizden öldürüyordunuz . Suriye askerlerimiz  kararsızlığınıza 25 yıl 
dayandı Artık onların  bağımsız olma zamanı geldi »; Bundan sonra, Güvenlik Konseyi’nin yabancı güçleri buradan tahli-
ye edilme kararına göre Suriye bağımsızlığını kazandı, bunun sonucunda  son Fransız askerinin ayrılışı 17 Nisan 1946’da 
oldu. Suriyeliler, bugün bilinen sınırları ile Suriye’nin, düşünmeleri gereken gerçekçi yer ve geleceği olduğunu geç fark 
ettiler, ancak bu fikirler, haritası gibi bugün yaşadıkları acının rahminde doğdu. Suriye, Suriye halkı için kendi kaderini 
tayin hakkı, uluslararası hukuka uyma yükümlülüğü, uluslararası yükümlülüklerine saygı ve tüm yabancı savaşçıların 
kendi ülkesinden ayrılmasıyla festivallerine geri dönüyor! tüm araçları ve temelleri ile Esad faşizminin açık bir şekilde 
tasfiye edilmesi ile bireyler ve ordular dahil topraklar. 75 yıl önce Fransız sömürgecilerinin tahliyesini başaran Suriye 
halkı, bağımsızlığını yeniden kazanmayı ve Esad rejiminin getirdiği tüm işgalleri yeniden tahliye etmeyi hak ediyor. 
Devrimin başlangıcından bu yana geçen on yıl boyunca Suriye halkı özgürce yaşamı hak ettiğini kanıtladı .son altmış yıla 
yayılan adaletsizlik, tiranlık, terörizm ve saldırganlık karşısında tek bir çizginin bileşenleri olarak bir arada yaşadığımızı 
ve ülkemizin ve vatandaşlarımızın özgürlüğünün sağlanması için tam bir sorumluluk üstlenerek, 1946’da tahliyenin ku-
rucu babalarının yaptığı gibi, aracın ve amacın birliği, böylece halkımızın bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşmak ve Suriye 
nin tüm oğulları için birleşik  modern bir demokratik devlet inşa etmek için bir ilham alevi olarak geri dönmesi Suriye 
halkının parlak ve son haklı amacıdır.

يصــادف 17 نيســان/ابريل، الذكــرى 75 جلــاء االحتــال الفرنســي عــن ســورية، الــذي كان إيــذاانً ببــدء مرحلــة جديــدة للكيــان 
الســوري املفــرتض يف وعــي النخــب السياســية والثقافيــة الســورية حينهــا، فلــم يطلقــوا عليــه اســم عيــد االســتقال، بــل اكتفــوا بعيــد 
اجلــاء بســبب إميــان تلكــم النخــب أبنــه كيــااًن منقوًصــا ال بــد مــن اســتكماله. جــذور هــذا الوعــي تعــود ألواســط القــرن 19، حــن 
ظهــر الكيــان الســوري علــى يــد الســلطان العثمــاين عبــد العزيــز، إبطــاق اســم ســورية علــى واليــة »شــام شــريف« وفــق قانــون 
الــوالايت الصــادر عــام 1864، والــي كانــت متتــد مــن جنــويب معــرة النعمــان مشــااًل لرفــح والعقبــة جنــوابً دون حلــب، لكــن النخــب 
الثقافيــة يف واليــة ســورية العثمانيــة كانــت تنظــر إىل حلــب كجــزء مــن الكيانيــة الســورية األعــم، وهويــة هــذا الكيــان كانــت العربيــة، 

إذ مل تطــرح هويــة ثقافيــة أخــرى لــه. 
يف 1919 أتسســت اململكــة الســورية بضــم مجيــع مناطــق بــاد الشــام، مــن حلــب إىل العقبــة، والــي اعتــر ســاحلها مــع املتوســط 
حمتــل مــن بريطانيــا يف فلســطن ومــن فرنســا جلبــل لبنــان وجبــال طرطــوس والاذقيــة، كأحــد جتليــات اتفاقيــة »ســايكس بيكــو«، 
وكلهــا مــن اململكــة الســورية؛ وخــال االنتدابــن الفرنســي واإلجنليــزي بقيــت النخــب الثقافيــة واحلــركات واألحــزاب السياســية يف 
بــاد الشــام تتبــى الكيانيــة السياســية الســورية هبويتهــا الثقافيــة العربيــة، وخــال مفاوضــات اجلــاء عــن فرنســا، مت حتاشــي اســتخدام 

مفهــوم االســتقال؛ فكيــف ســيكون اســتقااًل إن كان أكثــر مــن نصــف مســاحة ســورية، حينهــا، حمتــًا مــن عــدة دول؟!
ومنــذ هزميــة قــوات اململكــة الســورية يف معركــة ميســلون بقيــادة يوســف العظمــة بــدأ االحتــال الفرنســي وذلــك منــذ 24 متوز/يوليــو 
1920 واســتمر حــى 17 نيســان/ابريل 1946 عندمــا خاطــب شــكري القوتلــي مجــوع الســورين مهنئــاً: »بنــو وطــي، هــذا يــوٌم 

تشــرق فيــه مشــس احلريــة الســاطعة علــى وطنكــم، فــا خيفــق فيــه إال علمكــم، وال تعلــو فيــه إال رايتكــم«.
والوصول إىل ذلك اليوم مل يكن ســهًا، إذ كافح الســوريون ابلســاح والسياســة حى بلغوه، فلم يهدأ الكفاح املســلح يف ســورية 
مرتافقــاً مــع النضــال السياســي، منــذ دخــول االحتــال الفرنســي إىل دمشــق، بعــد معركــة ميســلون، وصــواًل لقمــع الثــورة الســورية 
الكــرى عــام 1927، ابســتخدام الطائــرات احلربيــة واملدرعــات وآالف اجلنــود، ممــا أدى النتشــار الثــورة مــن جديــد يف عمــوم 
األراضــي الســورية متبعــًة منــط حــرب العصــاابت يف أغلبهــا، مســتفيدة مــن الطبيعــة الســورية بعمليــات الكــر والفــر واالحتمــاء، 
وكان مــن أبــرز قيــادات هــذه الثــورات: مــن جبــل العــرب ســلطان ابشــا األطــرش الــذي كان قائــداً للثــورة الســورية الكــرى، وصــاحل 
العلــي علــى طــول الســاحل الســوري، وإبراهيــم هنانــو يف إدلــب وحلــب، إضافــة لقيــادات يف دمشــق وغوطتيهــا ومحــص ومحــاة 
وتلكلــخ وديــر الــزور والقنيطــرة؛ ويف 1928 كانــت االنطاقــة احلقيقيــة للعمــل السياســي، فتشــكلت اجلمعيــة التأسيســية برائســة 
هاشــم األاتســي واقرتحــت الدســتور، وتشــكلت جلنــة لصياغتــه برائســة إبراهيــم هنانــو، وصــدر الدســتور عــام 1930، وتضمــن 
116 مــادة، مبوافقــة املنــدوب الســامي، واعتُــرت ســورية فيــه دولــًة واحــدة ال تتجــزأ، ونظاُمهــا مجهــوري برملــاين، وعلــم الدولــة هــو 
العلــم احلــايل للثــورة الســورية. لكــن االنتــداب الفرنســي عــاد مراوغــاً كعادتــه، برفــض الدســتور اجلديــد وتعطيــل اجلمعيــة التأسيســية، 
فانتشــرت املظاهــرات يف أرجــاء البــاد، وعمــت اإلضــراابت خمتلــف املناطــق، دفــع اإلضــراب العــام فرنســا للقبــول أخــراً، يف آذار/

مارس 1936، ابملفاوضات والتوصل إلبرام معاهدة تضع حداً لانتداب، ومت تشــكيل الوفد الســوري برائســة هاشــم األاتســي، 
وابملفاوضــات مت التوقيــع علــى معاهــدة صداقــة مــع فرنســا، اعرتفــت فيهــا األخــرة بســورية موحــدة، مقابــل التحالــف معهــا ملــدة 
25 عاماً، واإلبقاء على قواعد فرنســية ملدة مخســة أعوام، لكن الرملان الفرنســي رفض املعاهدة الحقاً، وعلق املفوض الفرنســي 
العمــل ابلدســتور الســوري وحــل الرملــان، ممــا أدى النــدالع احتجاجــات داخــل األراضــي الســورية، تزامنــاً مــع بــدء احلــرب العامليــة 

الثانيــة، واســتمرت خــال األعــوام الاحقــة حــى اجلــاء.
وبعــد فــوز الكتلــة الوطنيــة الســورية ابالنتخــاابت النيابيــة عــام 1942، انُتخــب بعدهــا بعــام، شــكري القوتلــي رئيســاً للجمهوريــة، 
واعــرُتف رمسيــاً ابســتقال ســورية، وكلــف القوتلــي، ســعد هللا اجلابــري بتشــكيل الــوزارة اجلديــدة، وفــور تشــكيل هــذه احلكومــة 
دخلــت البــاد يف دور جديــد مــن النضــال الســتكمال اجلــاء والســيادة، وتوصلــت هــذه احلكومــة التفاقيــة مــع املفــوض الســامي 
الفرنســي يف 22 كانون األول/ديســمر 1943، إلدارة املصاحل املشــرتكة يف ســورية ولبنان مع حق التشــريع بدون قيد أو شــرط.

يف 1945اندلعــت احتجاجــات ومظاهــرات عمــت دمشــق ومــدانً أخــرى، بعــد أن أعلنــت فرنســا نيتهــا إرســال قــوات جديــدة إىل 
ســورية، وعلــى إثرهــا قصفــت فرنســا الرملــان الســوري يف 29 أاير/مايــو مــن العــام ذاتــه، ويف 1946، رفعــت احلكومــة الســورية 
القضيــة إىل »جملــس األمــن« مطالبــًة إبهنــاء االنتــداب الفرنســي، ومت تعيــن جلســة لذلــك، فــكان فــارس اخلــوري منــدوابً لســورية يف 
تلــك اجللســة، وقبــل بدئهــا جلــس اخلــوري يف املــكان املخصــص للمنــدوب الفرنســي مــدة 25 دقيقــة، مــا أاثر غضــب املنــدوب 
الفرنســي، فقال للمندوب الفرنســي: »ســعادة الســفر، جلســُت على مقعدك 25 دقيقة فكّدَت تقتلي غضباً وَحنقاً، إن ســورية 
اســتحملت ســفالة جنودكــم 25 ســنة، وآن هلــا أن تســتقل«؛ وانلــت ســورية بعــد ذلــك اســتقاهلا، مبوجــب قــرار جملــس األمــن 

جبــاء القــوات األجنبيــة عنهــا، فــكان خــروج آخــر جنــدي فرنســي يف 17 نيســان/ابريل 1946.
أدرك الســوريون، متأخريــن، أن ســورية حبدودهــا املعروفــة اليــوم، هــي املــكان الواقعــي الــذي ينبغــي أن يفكــروا فيــه ومبســتقبله، ولكــن 
هــذه األفــكار وِلــَدت يف رحــم املعــاانة الــي يعيشــوهنا اليــوم، حيــث تشــظت خارطتهــا وال أحــد يعلــم مــى ســتلتئم مــن جديــد!، 
وابت معهــا ضــرورة جــاء واســتقال جديــد لســورية، تعــود إليهــا أعيادهــا، مــع حــق تقريــر املصــر للشــعب الســوري، ووجــوب 
مراعــاة القانــون الــدويل، واحــرتام التزاماهتــا الدوليــة، وخــروج مجيــع املقاتلــن األجانــب عــن أراضيهــا، مــن أفــراد وجيــوش، متوجــًة 

جبــاء الفاشــية األســدية بــكل أدواهتــا ومرتكزاهتــا.
الشــعب الســوري الــذي حقــق اجلــاء عــن املســتعمر الفرنســي قبــل 75 عامــاً، جديــٌر أبن يســتعيد اســتقاله وجُيلــي مــن جديــد 
كل االحتــاالت الــي جــاء هبــا االحتــال األســدي، فقــد أثبــت شــعبنا الســوري، خــال الســنوات العشــر منــذ انطــاق ثورتــه، 
أننــا نســتحق احليــاة، وأن نتعايــش كمكــوانت صفــاً واحــداً يف وجــه الظلــم واالســتبداد واإلرهــاب والعــدوان املمتــد خــال العقــود 
الســتة املاضيــة، وحتّمــل املســؤولية الكاملــة عــن إجنــاز حريّــة بــادان ومواطنينــا، مــن خــال وحــدة األداة واهلــدف كمــا فعــل اآلابء 
املؤسســون للجــاء عــام 1946، ليعــود شــعبنا شــعلَة إهلــاٍم لتحقيــق االســتقال واحلريــة، وبنــاء الدولــة الدميقراطيــة احلديثــة املوحــدة 

لــكل أبنائهــا، ويكتــب بيــده النهايــة املشــّرِقة لقضيتــه العادلــة.
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يســتعد الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن، إلكمــال أول 100 يــوم منــذ وصولــه إىل البيــت األبيــض يف 20 
يناير/كانــون الثــاين العــام اجلــاري 2021.

وحــن الســؤال عــن أكثــر شــيء ميكــن أن يكــون قــد علــق يف أذهاننــا حيــال هــذه الـــ100 يــوم الــي مل 
تكتمــل بعــد، لرمبــا ســيجيب أكثــران بســؤال آخــر هــو؛ »إىل أي مــدى أصــًا ميكــن أن تســمح امللــكات 

الذهنيــة عنــد ابيــدن؛ لــه إبكمــال رائســته؟«.
منــذ وقــت طويــل تنتشــر أخبــار مــن هنــا وهنــاك حــول إصابتــه ابخلــرف. ولقــد وقعــت ابلفعــل أحــداث 
عديــدة عــززت مــن تلــك األخبــار أو »األقاويــل«، ســواء خــال احلملــة االنتخابيــة أو بعــد توليــه منصــب 

الرائســة يف البيــت األبيــض.
هنــاك أخبــار تتحــدث حــول أن فريــق ابيــدن أبكملــه وعلــى رأســهم انئبــه، علــى أهبــة اســتعداد اتم ألي 
موقــف أو خطــأ فــادح ميكــن أن يصــدر عــن ابيــدن، وميكــن فهــم ذلــك بشــكل جيــد مــن خــال األخبــار 

الكثــرة يف هــذا الصــدد، فضــًا عــن الصــور والفيديوهــات.
ورمبــا نلحــظ ذلــك مــن خــال هجمــات خصمــه يف االنتخــاابت الرئيــس الســابق ترامــب، الــذي ملــي 

متنــع هــو اآلخــر عــن وصفــه بـــ »ابيــدن النائــم«.
املهم، دعوان اآلن ننتقل للجزء الذي يهمنا من املوضوع.

ــا لقــاء مــع  يف اليــوم مــن تــويل ابيــدن منصبــه الرائســي، أي يف 21 يناير/كانــون الثــاين 2021، أجريًن
أحــد الــوزراء األتــراك املعنيــن مبتابعــة مســار العاقــات الرتكية-األمريكيــة عــن كصــب، ودار اللقــاء حــول 

الســيناريوهات احملتملــة هلــذه العاقــات.
يف حن أن الكثر من األسئلة كانت تعصف يف أذهاننا خال ذلك اجلو الذي مل يكن واضح املعامل 

بعد، كان ذلك الوزير يتحدث بلغة واثقة من أهنا ستكون »مرحلة منضبطة«.
وانطاقًــا مــن بعــض املعلومــات الــي ذكرهــا بشــرط عــدم اإلفصــاح عنهــا آنــذاك، قــّدم حتليــات عــدة يف 

ضــوء تلــك املعلومــات. ولذلــك كان علــي الصمــت واالنتظــار وأان أأتمــل فيمــا مسعتــه فقــط.
يبدو ما قاله الوزير حّقصا حى اآلن

منــذ فــوز ابيــدن يف االنتخــاابت األمريكيــة يف نوفمر/تشــرين الثــاين 2020، بقــي الســؤال حــول نــوع 
األجــواء الــي ميكــن أن تكــون فيهــا العاقــات الرتكية-األمريكيــة يف املرحلــة اجلــددي؛ عامــة اســتفهام 

تبحــث عــن إجابــة غــر مؤكــدة، لفــرتة طويلــة مــن الوقــت.
لكن اليوم ميكن أن ننظر إىل السؤال ذاته، ولدينا مؤشرات ميكن أن تفيدان كثرًا.

علــى الرغــم مــن مضــي أكثــر مــن شــهرين علــى تــويل ابيــدن منصبــه الرائســي، مل يتحقــق اللقــاء املنتظــر 
بــن األخــر وبــن الرئيــس الرتكــي أردوغــان، وكلــن مــع ذلــك فــإن االتصــاالت الــي جتــري بــن املؤسســات 
املعنيــة بــكا البلديــن، تشــر إىل النيــة الواضحــة يف عمليــة البحــث عــن »تليــن« العاقــات بطريقــة 

»منضبطــة«.
ال يوجد يف األفق بوادر عقوابت بسبب صواريخ إس-400

تتزايــد املؤشــرات والدالئــل علــى أن الــوالايت املتحــدة ليســت بصــدد أن تلجــأ حنــو فــرض عقــوابت 
جديــدة علــى أنقــرة بســبب شــرائها صواريــخ إس-400 الروســية.

ولقــد صادفنــا مؤخــرًا تصرحيًــا مثــرًا لاهتمــام يعكــس هــذا املــزاج، حيــث حتــدث وزيــر اخلارجيــة اإليطــايل 
الســابق، فرانكــو فراتيــي، قائــًا؛ »لقــد جتــاوزت تركيــا املرحلــة الصعبــة فيمــا يتعلــق مبلــف صواريــخ إس-

400، وســتتقبل الــوالايت املتحــدة يف النهايــة هــذا الوضــع. تركيــا شــريك اســرتاتيجي مــن الصعــب 
التخلي عنه، سواء أعجبنا ذلك أم ال. نعلم مجيًعا أن اللعبة اآلن قد انتهت. وأنقرة لن تعيد صواريخ 

إس-400 إىل موســكو«.
ابلطبــع أان مل أنقــل هــذا التصريــح هنــا ألن وزيــرًا إيطاليًّــا ســابًقا قــد قالــه، بــل ألنــه ابلفعــل يعكــس طبيعــة 

الوضــع الراهــن بشــكل اتم.
وإال فــإن تركيــا ابلفعــل أعــادت التأكيــد مؤخــرًا علــى موقفهــا الراســخ واملصمــم فيمــا يتعلــق هبــذه املســألة، 
ولقــد أعلــن وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة مولــود تشــاووش أوغلــو ذلــك، وصــرّح أبنــه قــد نقــل ذلــك لنظــره 

األمريكــي بلينكــن وجًهــا لوجــه.
ويف هــذا الصــدد كانــت وكالــة رويــرتز قــد نشــرت خــرًا حتليليًّــا حــول العاقــات الرتكية-األمريكيــة، 
تضمــن تقييمــات مهمــة إىل حــد كبــر. اســتند إىل تصرحيــات دبلوماســين غربيــن، ومســؤولن أتــراك 

بينهــم مستشــارون ألردوغــان.
مــن مجلــة مــا ذكــره اخلــر التحليلــي، أّن »أردوغــان يف الوقــت الــذي كان يســتضيف فيــه ابيــدن آلخــر 
مــرة يف 24 أغســطس/آب 2016، كانــت الــدابابت الرتكيــة قــد دخلــت للمــرة األوىل إىل ســوراي«.

20 Ocak’ta Beyaz Saray’daki görevine başlayan yeni ABD Başkanı Joe Biden bu 
koltukta geçirdiği 100 gününü bugünlerde doldurmak üzere.
Geride kalan 100 güne dair, akılda en çok ne kaldı diye sorulsa, pek çok kişi buna, 
“Acaba Biden’ın zihni melekeleri başkanlık yapmasına daha ne kadar izin verecek” 
sorusu diye cevap verecektir.
Zaten uzunca bir süredir, demans (bunama) hastalığından mustarip olduğu yönünde 
iddialar ortalığa yayılmış durumda idi.
Hem adaylık döneminde hem de Beyaz Saray’da geçen 100 gün boyunca, bu iddi-
aları güçlendiren hadiseler de yaşandı.
Yerine hazırlandığı söylenen yardımcısı dâhil, bütün ekibin, Başkan Biden bir gaf 
yapacak yahut yine bir şeyleri unutacak diye her an tetikte oldukları, yansıyan haber-
lerden de görüntülerden de çok rahat anlaşılabildi.
Seçim döneminde rakibi Donald Trump, Biden’ın bu halini “Sleepy Joe/Uykucu Joe” 
yakıştırması üzerinden biraz da bel altı vuruşlarla kullanmaktan gocunmamıştı.
Neyse.
Biz, bizi daha fazla ilgilendiren kısmına gelelim meselenin.
21 OCAK’TA BİR BAKAN “KONTROLLÜ BİR SÜREÇ BEKLİYORUM” 
DEMİŞTİ.
Joe Biden’ın Beyaz Saray mesaisine başlamasından bir gün sonra yani 21 Ocak’ta 
Ankara’da Türk/Amerikan ilişkilerinin seyrini yakından izleyen bir bakanla muhte-
mel senaryolara dair bir sohbet yapmıştık.
O günkü atmosferin belirsizliği içerisinde bizim zihnimize pek çok soru üşüşmüş 
iken, muhatabımız, kendisinden emin şekilde “kontrollü bir süreç” olacağından söz 
etti.
Aynı isim, yazmamam kaydıyla verdiği bazı bilgilerden yola çıkarak bu tahmininin 
arkasını dolduran bir analiz yaptı.
Öyle olunca, o gün dinlediklerime bir mim koyup, beklemeye başladım.
ŞU ANA KADAR OLANLAR O BAKANI HAKLI ÇIKARIYOR GİBİ
Joe Biden’ın daha kasım ayında seçimleri kazanmasının belli olmasından sonra, yeni 
dönemde Türk/Amerikan ilişkileri nasıl bir atmosferde olacak sorusu, uzunca süre 
cevabı belirsiz bir soru işareti olarak orta yerde durdu.
Ama bugün daha ‘verili’ şekilde bakabiliyoruz meseleye.
Aradan yüz gün geçmesine rağmen beklenen Biden/Erdoğan görüşmesinin hâlâ 
gerçekleşmemiş olması, bardağın boş tarafını temsil ediyor olsa da kurumsal boyutta 
sağlanan temaslar, ilişkileri ‘kontrollü şekilde’ yumuşatma ve ‘öngörülebilir’ halde 
tutma arayışlarını belirgin hale getirmiş durumda.
S-400 NEDENİYLE UFUKTA YENİ BİR YAPTIRIM GÖRÜNMÜYOR
S-400 meselesiyle ilgili ABD’nin yeni bir yaptırım yoluna başvurmayacağına dair 
işaretler artmış durumda.
Bu havayı yansıtma anlamında geçenlerde ilginç bir beyanata rastladım.
Konuşan İtalya’nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini idi ve şöyle diyordu:
“Türkiye, S-400’ler konusunda zor dönemi aştı. Bundan sonra ABD de bu durumu 
kabullenecektir. Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. 
Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova’ya iade 
etmeyecek.”
İtalya’nın eski dışişleri bakanı söylediği için değil de durumu tam olarak yansıtıyor 
gibi göründüğü için bu görüşü buraya koydum.
Türkiye zaten, S-400’ler konusundaki kararlı tutumunu geçtiğimiz günlerde yeniden 
tekrarlamış, bu konunun kapandığını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı 
Blinken’a yüz yüze yaptıkları görüşmede iletmişti.
Geçen hafta REUTERS’ta yayınlanan Türkiye/ABD ilişkileri konulu araştırma 
haberinde de ilgi çekici değerlendirmeler vardı.
Batılı diplomatlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından alınan görüşler-
le çeşitlendirilen analiz metninde şöyle bir cümle geçiyor:
“Erdoğan, Biden’ı en son Türkiye’de ağırladığında tarih 24 Ağustos 2016 idi. O gün, 
Türk tankları ilk kez Suriye’ye girdi.”

Mehmet Acet

Türk-Amerikan ilişkilerine dair son durum raporu
تقرير حول الوضع األخير فيما يتعلق بالعالقات التركية-األمريكية
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علــى الرغــم مــن أّن الدولــة العثمانيــة كانــت يف طريقهــا حنــو اهلزميــة واالهنيــار، جــرّاء احلــرب العامليــة الــي مت جّرهــا إليهــا، إال أهنــا 
يف الوقــت ذاتــه كانــت يف ذلــك الوقــت دولــة عظمــى متثّــل مجيــع املســلمن. وعلــى الرغــم مــن الضعــف والوهــن والتدهــور الــذي 
كان يعــّم مؤسســاهتا وبروقراطيتهــا وجمتمعهــا، إال أهنــا كنــت يف النهايــة دولــة مســلمة. كان هنــاك دولــة متثّــل اجلســد السياســي 
ملســلمي العــامل، لدرجــة أنــه حــى اإلســامين آنــذاك كانــوا لطاملــا يوجهــون نقدهــم الشــديد بــن حــن وآخــر إزاء هــذه الدولــة، 

لكــن ومــع ذلــك مل تكــن االنتقــادات تلــك إال يف ســبيل إصــاح هــذه الدولــة ال هدمهــا.
ال شــك أن ســعيد حليــم ابشــا، هــو أبــرز الشــخصيات اإلســامية الــي بــرزت ومتيــزت يف ظــل تلــك الظــروف التارخييــة. لقــد 

ُكتــب عنــه الكثــر، وقيــل الكثــر، إال أن مجيــع ذلــك ميثّــل القليــل فحســب ممــا جيــب أن يُقــال عنــه ويتــم التفكــر بــه.
يف الذكــرى املئويــة لوفاتــه، ال شــك أن التفكــر بــه يف ظــل ظــروف اليــوم حيمــل معــاين خمتلفــة للغايــة. ويف هــذا الصــدد تعقــد 

بلديــة »زيتــن بورنــه« يف إســطنبول، ملتقــى لطيًفــا حتــت عنــوان »املفكــر والوزيــر العثمــاين«.
إن التفكر به يعي بطريقة ما التفكر أبنفسنا كذلك األمر.

رمبــا ال ميكــن القــول أّن األفــكار واملواقــف الــي كان يعــّر عنهــا ســعيد حليــم ابشــا ال ختتلــف يف جوهرهــا عــن نظائرهــا لــدى 
اإلســامين الذيــن عاصــروه، لكــن ابلطبــع هــذا ال يدفــع للقــول أبن أفــكاره كانــت تكــرارًا لآلخريــن، بــل رمبــا كان ذلــك نتيجــة 
التأثــر املتبــادل. كمــا أن هنــاك ســبًبا آخــر هلــذا التكــرار، يكمــن يف أّن مجيــع أطروحــات وأصــول اإلســامية تســتند يف النهايــة 

علــى الكتــاب ذاتــه.
لكن مهما تكررت سواء يف ذلك الزمان أو غره، فا شك أن ما تطرحه اإلسامية من أداء مينحها معى أو أتثرًا فريًدا.

ا أن ســعيد حليــم ابشــا كان يتمتــع بلغــة وقــوة فريدتــن، علــى صعيــد خطابــه اإلســامي. لدرجــة أنــه ميكــن  مــن الواضــح جــدًّ
القــول أبن حليــم ابشــا كان يعــّر عــن مجيــع املفكريــن اإلســامين يف عصــره، أبكثــر الطــرق متاســًكا وواقعيــة.

ولعــل مــن أهــم اخلصائــص الــي كانــت وراء متتعــه هبــذه القــوة الفريــدة، هــو اإلمكانيــة الــي أتيحــت لــه يف إســقاط مجيــع أفــكاره 
علــى إدارة الدولــة الختبــار تلــك األفــكار. كان قــادرًا يف املقابــل علــى رؤيــة املقابــل الــذي ســينتج عــن إســقاط األفــكار 

اإلســامية علــى إدارة الدولــة.
وهبــذه الســمة وامليــزة، ميكننــا اعتبــاره األمــر اإلســامي لإلمراطوريــة العثمانيــة، ال ســيما وأنــه كان »أمــرًا« ابلفعــل مــن حيــث 
اللقــب والوظيفــة الــي كان ميثلهــا. وإن وصــف »أمــر« حلليــم ابشــا، ال يقتصــر ابلطبــع علــى اللقــب الــذي كان حيــوزه فحســب.
ويف هــذا الصــدد، جنــد أن وصــف أنطونيــو غرامشــي، لألمــر الشــهر ميكيافيلــي، بـ«األمــر احلديــث« كان بنــاء علــى تصميمــه 

للحركــة اليســارية واالشــرتاكية والــي اعترهــا مــن خصائــص ميكيافيلــي.
لقــد تصــّور غرامشــي ماهيــة »األمــر احلديــث« علــى أهنــا اســتعارة للحــركات اليســارية واالشــرتاكية الــي مت تصميمهــا وفًقــا 

لــروح العصــر احلديــث.
ابلنســبة لغرامشــي، فــإن ميكافيلــي الــذي كان ملهًمــا يف عمليــة تصميــم تلــك احلركــة، جتســد وصفــه ابألمــر يف كونــه ميثّــل 
البحــث عــن نظــام اجتماعــي وسياســي شــامل ومتماســك ومســتقر ألوراب الــي كانــت قــد دخلــت يف حالــة فوضــى، وطريــق 
غــر مســتقر، وســط بيئــة فقــرة مــن أي تصــّور جلســد اجتماعــي متكامــل. ومل تكــن أورواب بوضــع خمتلــف عــن ذلــك إاّبن 

احلــرب العامليــة الثانيــة.
وانطاقًــا مــن هــذا التشــبيه كان غرامشــي حيــاول إجيــاد حــل للمشــاكل طويلــة األمــد ابلنســبة ألورواب، ويقــّدم توصيًفــا للوضــع 
املوجــود، لكنــه أمــام كل ذلــك كان حيــاول تصميــم »قاســم مشــرتك« ميكنــه لعــب دور يف رؤيــة مجيــع هــذه املشــاكل وحماولــة 

حّلهــا.
كان على هذا »القاســم املشــرتك« يف األصل أن جييب على أزمة الوحدة ضد االنقســام االجتماعي والسياســي الذي كانت 
تعاين منه أورواب. إال أن األهم من ذلك من أجل حتقيق إرادة مشــرتكة ميكنها ضمان هذه الوحدة، هو القيادة الي ســتكون 

علــى رأس اهلــرم وتقــود حنــو حــل هــذه األزمــة، وأخــرًا تــرز قضيــة كيــف ســيتم أتســيس هــذه القيــادة.
لقــد كان حــل هــذه املشــكلة جاهــزًا ابلطبــع ابلنســبة لشــخص اشــرتاكي؛ حيــث كان ســيفرض مهمــة هــذا التغيــر االجتماعــي، 

ودور القيــادة الــي مــن شــأهنا ضمــان الوحــدة اجملتمعيــة، علــى احلركــة اليســارية لتأخــذ دور األمــر، وعلــى الروليتــاراي كطبقــة.
وعلــى الرغــم مــن كل اإلخفاقــات التارخييــة، وفشــل كل األطروحــات الرائــدة يف هــذا الصــدد، فــإن رغبــة اليســار يف أن يصبــح 
أمــرًا مل تنتــه بشــكل اتم. مل يتخــّل اليســار عــن رغبتــه يف لعــب دور األمــر، علــى الرغــم مــن أن الروليتــاراي كانــت الورقــة الوحيــدة 
يف يــده، وعلــى الرغــم مــن إدراكــه عــدم أهليتــه للعــب هــذا الــدور، بــل وفشــله يف ذلــك. ممــا دفعــه للبحــث عــن وســائل اجتماعيــة 

أخــرى لتحقيــق أحامــه حنــو اإلمــارة.
ا أنــه كان يــرى املســلمن موضوًعــا لتحقيــق أهــداف اإلســام هلــذا العــامل.  ابلنســبة لســعيد حليــم ابشــا، فــكان مــن الواضــح جــدًّ
إال أنــه قبــل ذلــك كان ميلــك هنًجــا حتليليًّــا وواقعيًّــا يف فهــم جمــرى التاريــخ. وعلــى الرغــم مــن كل نقــاط الضعــف الــي كانــت 
تعــاين منهــا الدولــة العثمانيــة يف أايمهــا األخــرة، إال أن حليــم ابشــا كان يتصــرف كأمــر بــكل مــا للكلمــة مــن معــى، وذلــك 

مــن خــال املناصــب واملواقــع الــي شــغلها. كان يعــرف جمــرى التاريــخ وحيــاول توجيهــه يف الوقــت ذاتــه.
مبعــى آخــر كان حليــم ابشــا يتحــدث ويفكــر انطاقًــا مــن دور املســؤولية إزاء املســلمن، ال مــن خــال اســتخدامهم كورقــة 

أو ضحيــة.
وابلطبــع علــى الرغــم مــن تفكــره هبــذا الشــكل إىل جانــب تصاميمــه الــي اختذهــا مــن موقــع اإلدارة، إال أنــه كان يف حقبــة 
تعيــش فيهــا الدولــة العثمانيــة حالــة اهنيــار وعلــى وشــك الســقوط. ولــذا كان يفكــر يف املســار الــذي يتوجــه حنــوه هــذا االهنيــار.
مــن انحيــة أخــرى، كان هنــاك تصــور جملتمــع مثــايل ونظــام متكامــل وشــريعة، ويف الوقــت ذاتــه كانــت هنــاك حالــة تبايــن بــن 

اجملتمــع واملســؤولية املفــرتض أن تكــون علــى عاتقــه.
ولذلــك مل يكــن معــى األمــر هنــا أمــرًا يؤســس مــن الصفــر، بــل أمــرًا وســط أزمــات واهنيــارات، كانــت حتتــم عليــه أن يراهــا 
بشــكل واضــح ومــن مثّ يتفــرغ لعاجهــا مبــا ميلــك مــن وصفــات عــاج متوفــرة بــن يديــه. وال شــك أن هــذا خيتلــف بشــكل كبــر 

عــن ماهيــة تصميــم االشــرتاكين للموضــوع.

Osmanlı, sürüklendiği Dünya Savaşı kendisini bir yenilgiye ve bir çöküşe doğru götürmekte ise 
de o gün için dünyadaki bütün Müslümanları temsil makamında bir büyük devletti. Bütün zayı-
flamış, yozlaşmış kurumlarına, bürokrasisine, toplumuna ve devlet ricaline rağmen hâlâ bir İslâm 
devletidir. Dünya Müslümanlarının siyasal beden bütünlüğünü temsil eden bir devlet ve o dönem 
İslâmcılarının dahi kendi devletlerine yönelik farklı dozda şiddetli eleştirileri vaki olsa da, hepsi 
de kendilerini bu devletle özdeşleştirmekte ve eleştirilerini de devletin ıslahı için yapmaktadırlar, 
yıkılması için değil.
Bu tarihsel koşullarda temayüz eden İslâmcılığın da kuşkusuz en önemli simalarından biridir Said 
Halim Paşa. Hakkında çok şey yazıldı, çok şey söylendi ama söylenmesi gerekenlerin, düşünülme-
si ve konuşulması gerekenlerin çok azını oluşturuyor bu söylenenler. Vefatının 100. yılında, bugün 
yaşadığımız şartlarda onun üzerinde düşünmenin kuşkusuz apayrı bir anlamı var. Zeytinburnu 
Belediyesi bu münasebetle onu bir “Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür” olarak takdim ettiği güzel 
bir toplantı düzenliyor. Onun üzerinde düşünmek biraz da kendimiz üzerinde düşünmek anlamına 
geliyor.
Said Halim Paşa’nın ifade ettiği İslâmcı düşünce ve duruşların özde kendi çağdaşı İslâmcılardan 
çok farklı olduğu belki söylenemez ama bu bile onun düşüncelerinin başkalarınınkinin bir tekrarı 
olduğunu değil belki onlar üzerindeki etkisi dolayısıyladır. Tabii bir başka neden de elbette net-
icede iddiaları ve kökenleri aynı Kitab’a dayanan İslâmcılığın “tekerrür” boyutuyla ilgili olması.
Ne kadar tekrar etse de İslâmcılığın şu veya bu dönemdeki ifadelerinin herhangi bir zamandaki 
performansının kendisine özgün bir anlam veya etki kattığı muhakkaktır.
Said Halim Paşa’nın İslâmcı söylemleri ifade etmede kendine özgü bir dili ve gücü olduğu da çok 
açık. Onun kendi çağdaşlarının bütün İslâmcı düşüncelerini en tutarlı ve en gerçekçi şekilde ifade 
edip temellendirmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. Doğrusu ona bu gücü veren en önemli özel-
liklerinden biri onun bütün düşüncelerini devlet yönetiminde test etme imkânı bulabilmiş, devlet 
düzeyinden İslâmcı fikirlerin karşılığını görüp ifade edebilme imkânını yakalayabilmiş olmasıdır. 
Onun bu özelliğiyle birlikte soyu ve statüsü itibariyle taşıdığı “Prens” sıfatını bir arada düşünerek 
onu Osmanlı’nın İslâmcı Prensi olma vasfıyla ele almayı deneyebiliriz.
Paşa’nın Prens vasfı ise onun sadece soyuyla sınırlı değil. Malum Machievelli’nin meşhur 
Prens’e atfettiği özelliklerden Antonio Gramsci’nin sol ve sosyalist hareketin bir tasarımı olarak 
düşündüğü Modern Prens sadece prens olarak düşünülmez. Gramsci Modern Prensi modern çağın 
ruhuna uygun bir biçimde tasarladığı sol ve sosyalist hareketler için bir metafor olarak düşünür.
Tasarıma ilham veren Machiavelli’nin Prens’i Gramsci için tam bir kaosa girmiş, yönü istikameti 
belirsizleşmiş, bir toplumsal beden tahayyülünden yoksunlaşmış Avrupa için bütüncül, tutarlı ve 
istikrarlı bir toplumsal ve siyasal düzen arayışını temsil eder. II. Dünya Savaşı yılları sırasında 
Avrupa bundan farklı bir durumda değildir. Gramsci tam da bu benzerlikten hareketle Avrupa için 
öncelikle uzun bir sorunlar çözümlemesine girişiyor, mevcut durumun betimlemesini yapıyor ama 
bütün bunların hepsinin önüne bu sorunları görüp çözebilecek “Prens” rolünü oynayabilecek bir 
“ortak özne” tasarlamaya girişiyor.
“Ortak özne” esasen Avrupa’nın toplumsal ve siyasal parçalanmışlığına karşı birlik sorununa cev-
ap verecek bir öznedir. Ancak bu birliği sağlayabilecek bir ortak iradenin oluşabilmesi için en 
önemli şeyin buna öncülük edecek bir liderlik ve bu liderliğin nasıl kurulacağı sorunu olduğu bu 
vurgunun hemen akabinde gelir. Tabii ki bu konudaki çözümü bir sosyalist olarak hazırdır: Kendi 
dönemi için bütün toplumsal değişimi, birliği sağlayacak liderliği bir prens imgesinde sol sosyalist 
harekete, bir sınıfı olarak da proletaryaya yükleyecekti.
Doğrusu bütün tarihsel başarısızlığına, bu yöndeki bütün öncülük iddialarının başarısız çıkmış ol-
masına rağmen solun yine de prens olma arzusu hiç bitmemiştir. Elindeki tek malzeme proletarya, 
ehliyetsizliğini ve liyakatsizliğini bütün açıklığıyla ortaya koyduğu halde, üstelik sol bunu da 
görüp ondan fiilen vazgeçtiği halde başka bir bedene bürünerek prens olma arzusundan vazgeçme-
di. Bu şekilde sol, prenslik hayallerini gerçekleştirecek başka toplumsal araçları aramaya yöneldi 
bilahare.
Said Halim Paşa bir İslâmcı olarak Müslümanları İslâm’ın bu dünya için hedeflerini gerçekleştir-
menin bir öznesi olarak gördüğü çok açık. Ancak bunun öncesinde tarihin nereye doğru akıyor 
olduğu yönünde de ciddi bir analitik ve realist bir yaklaşıma sahip olduğu da. Son zamanlarında 
mustarip olduğu bütün zaaflarına rağmen Osmanlı devletinde işgal ettiği makam ve mevkileriyle 
o kelimenin her iki anlamıyla bir prens gibi düşünüyor, tarihin akışına bir prens gibi vakıf olup 
yön vermeye çalışıyor. Böylece Müslümanları yaşanan gerçeklerin bir nesnesi ve kurbanı olarak 
değil, sorumlu bir öznesi gibi düşünüyor ve öyle konuşuyor. Tabi ne kadar özne olarak düşünse 
de bütün tasarımlarının fiili merkezi olarak düşündüğü Osmanlı’nın çöküşün dibini bulduğu bir 
dönemde yaşıyor. Bu çöküşe doğru gidişatı düşünüyor. Bir yandan mükemmel bir toplum, teşkilat, 
şeriat tasavvuru var ama bir yandan da yaşadığı, sorumlusu olduğu toplumun ona olan uzaklığı 
var. O yüzden prens bir sıfırdan inşa prensi olarak değil, bir buhranlar prensi, işleyen bir krallığın 
buhranlarını tespit edip elindeki reçeteye göre tedavi etmenin öznesi.
Bunun elbette sosyalistlerin özne tasarımından çok ciddi farkları vardır.

Yasin Aktay

Osmanlı’nın İslâmcı Prensi: Said Halim Paşa
األمير اإلسالمي للدولة العثمانية: سعيد حليم باشا
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران

تتزايــد ردة الفعــل الدميقراطيــة علــى التصرحيــات الضمنيــة لانقــاب الصــادر عــن 104 جنــراال متقاعــدا مثــل اهنيــار جليــدي. 
ولــن  تلغــي كتابــة اخلطــاب   بلغــة مصقولــة ماهيــة هــذه املذكــرة وحقيقتهــا. هــذا األعــان الــذي  ركــز علــى  علــى فكــرة البقــاء  
واحلضــور   ، والتهديــد املســترت بــرد الفعــل ، واالهتــام ابالبتعــاد عــن مبــادئ وثــورات أاتتــورك ، وانتقــاد االنســحاب مــن اتفاقيــة 
)مونــرتو( الومهيــة ، والتوجــه إىل اإلرادة السياســية أبســلوب “تقيمــي” ؛  كان  مــن املمكــن أن  يكــون شــعورا   ابخلــوف 
مــن ضيــاع   “اجلمهوريــة “  أو  الشــعور  ابلغــرور  ابعتبــار  أن مدبريــه يعــدون أنفســهم أوصيــاء  علــى “واجــب احلمايــة 
واملراقبــة” الــذي مل يــرد ذكــره يف اإلعــان. غــر أنــه ال ميكــن االعتقــاد أبن اجلنــود املتقاعديــن ال يعرفــون مــاذا قــد يعــي هــذا 

اإلعــان الــذي قامــوا بنشــره  منتصــف الليــل!  ومــاذا يتوقــع  منــه  مســتقبا .
  لقــد اختــاروا- يف احلقيقــة - كلمــات لطيفــة لرســالتهم مــن أجــل احلصــول علــى دعــم مــن أحــزاب املعارضــة  والقــول : 
“هــذه هــي حريــة التعبــر  اي عزيــزي”  . ولكــن ســتتضح -إىل حــد مــا -  مقدمــات وخلفيــات وأهــداف هــذا اإلعــان مــن 

خــال  التحقيــق مــع مكتــب املدعــي العــام .
رمبــا  نكــون  أمــام  بيــان مت تعديلــه عــدة مــرات، ومتــت  دراســته جيــًدا. ومــع أن هــذا اإلعــان قــد ارتقــى يف - كتابــة نــص 
التقليــد االنقــايب - إىل مســتوى جديــد ؛ إال أنــه-  مــن الواضــح-  قــد  مثــل هجومــا علــى إرادتنــا الدميقراطيــة. ومــن واجبنــا 

الوطــي أن تكــون  لنــا ردة فعــل دميقراطيــة علــى هــذا اإلعــان املتغطــرس. 
وبغــض النظــر عمــا ميكــن أن يقــال : أبنــه  ال ميكننــا أن نلتقــي علــى أرضيــة مشــرتكة ؛  فــإن االنقــاب واإلرهــاب مهــا أكثــر 
مســألتن هلمــا حساســية يف حياتنــا السياســية، وجيــب أن يكــون رد الفعــل املشــرتك مــن قبــل األمــة. ومــن املثــر لاهتمــام أيًضــا 
أن اجلنــراالت  املتقاعديــن أظهــروا هــذه الشــجاعة يف الوقــت الــذي ال تــزال فيــه ذكــرايت حماولــة االنقــاب يف 15 يوليــو 
حيــة. إن عــدم قــدرة أمتنــا علــى رؤيــة أهنــا لــن تقبــل أي وصايــة علــى إرادهتــا ســوف  تظهــر مــدى عمــق اجلينــات االنقابيــة. 
وال  شــك أن أكثــر العبــارات ازعاجــا يف البيــان كانــت:”وإال فــإن اجلمهوريــة  الرتكيــة -  وعــر  أمثلــة التاريــخ - ســتكون 

قــادرة علــى مواجهــة أخطــر األحــداث واملخاطــر والتهديــدات للحيــاة “.
أقــول إهنــا ماراثــون انتخــايب طويــل ، لكنهــا ال  ميكــن أن تكــون عمليــة طبيعيــة ؛ ذلــك  أهنــا عمليــة يتــم مــن خاهلــا إعــداد 
أرضيــة سياســية لتجميــع املعارضــة حــول قنــاة اســطنبول والدخــول يف جمــادالت قاســية مــع الســلطة؛حيث بــدأت  بتصرحيــات 

126 ســفر متقاعــد ، مث أتبعــت  إبعــان 104 لــواء متقاعــد ، ودعمــت مــن قبــل  نــواب ســابقن. 
إنَّ”األجنــدة الزائفــة” حلــزب الشــعب اجلمهــوري ومنطــق  “ال  تظهــروا  املظلوميــة “ جتعلنــا نعتقــد أهنــم ســيقيمون هــذه 
 )İYİ( املســألة مبجــادالت   خمتلفــة يف األايم املقبلــة. مث إن دعــم بعــض أعضــاء حــزب الشــعب اجلمهــوري وحــزب  اخلــر
لإلعــان يســتدعي مســاءلة هــذه األحــزاب عمــا إذا كانــت لديهــا معلومــات أثنــاء إعــداد اإلعــان أم ال  . عــاوة علــى ذلــك 
، هنــاك ميــل لتحويــل رد الفعــل ضــد اجلنــراالت املتقاعديــن إىل “مشــكلة دميقراطيــة”. وليــس مــن املســتغرب أن يرفــع  حــزب 
الشــعب اجلمهــوري -  الــذي يــرى حــى الصــراع مــع مدبــري انقــاب 15 يوليــو علــى أنــه “انقــاب مــدين” -  مــن   وتــرة 
خطابــه  الــذي أتوقعــه .و لقــد قلــت إننــا دخلنــا يف عمليــة انتخــاابت  طويلــة اســتمرت عامــن ذهــااب اىل انتخــاابت عــام 
2023.و جيــب أن أذكــر -هنــا -  أن هــذه العمليــة الــي حتدثــت  عنهــا   يف هــذا البيــان األخــر رمبــا تكــون عمليــة مؤملــة 
للغايــة. فالــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب يف حديثهمــا عــن “الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان” يف تركيــا يف ســياق التحضــر 

لعصــر جديــد مــن شــأنه أن جيلــب املزيــد مــن  االنتقــادات املســتقبلية بلمــزان أىل شــيء  مــن هــذا القبيــل .
أردوغان  صاحب  قرار  

يف تصريــح لــه  أمــس بشــأن إعــان اجلنــراالت  املتقاعديــن ، فنــد الرئيــس أردوغــان مزاعــم اإلعــان. وقــال “إننــا نظهــر بوضــوح 
موقفنــا اليــوم ، كمــا فعلنــا ابألمــس ، ضــد مثــل هــذه التهديــدات الــي  متــس  اإلرادة الوطنيــة  ، مث  إن  أمتنــا تــدرك  وتعلــم  

مــن يقــف إىل جانــب األوصيــاء ، ومــن يقــف إىل جانــب اإلرادة الوطنيــة”.
ولقــد كانــت املقاربــة الــي بينهــا أردوغــان بــن حــزب الشــعب اجلمهــوري واالنقابيــن - الــي  ركــزت علــى اخللفيــة التارخييــة 
لعاقاهتمــا -  مهمــة للغايــة . مــن انحيــة أخــرى ،  فقــد أكــد الرئيــس أردوغــان علــى امهيــة اتفاقيــة )مونــرتو(  الــي  مثلــت  

إجنــازًا مهًمــا يف ظــروف اترخييــة معينــة يف  تلــك الفــرتة.
وأضــاف : “ اآلن ، عندمــا ال يكــون لديــك أجنــدة يف املســتقبل ، فــإن معاهــدة  مثــل )مونــرتو( ميكــن مناقشــتها أيًضــا ؛ 
مــن أجــل  مصــاحل تركيــا  .  وبــن  إن قنــاة اســطنبول ســتعزز ســيادة تركيــا علــى املضيــق. وأشــار إىل أنــه ال ميكــن النظــر إىل 
اإلعــان علــى أنــه “حريــة تعبــر” ، مذّكــرًا أبن كل انقــاب يف املاضــي كان جيهــز لــه مبثــل  هــذه األنشــطة. وكــرر اقرتاحــه 

بصياغــة دســتور جديــد للمســتقبل دون النظــر  إىل  تداعيــات االنقــاب.

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine demokratik tepki çığ gibi büyüyor. Bildirinin rafine 
bir dille yazılması muhtıra özelliğini ortadan kaldırmıyor. Beka vurgusu, üstü örtülü irtica tehdi-
di, Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşılıyor suçlaması, muhayyel Montrö Sözleşmesi’nden 
çekilme eleştirisi, “değerlendirilmiştir” üslubu ile siyasi iradeye üstenci yaklaşım gösterilmesi 
bildirinin çok iyi bildiğimiz darbeci unsurlarıydı. Bildiride adı konulmamış “Cumhuriyet elden 
gidiyor” korkusunu da “koruma ve kollama görevi” kibrini de hissetmek mümkün. Kurmay 
görevlerde bulunan emekli askerlerin gece yarısı yayımladıkları bu bildirinin ne anlama ge-
leceğini bilmemeleri beklenemez. Zaten muhalefet partilerinden destek bulabilmek ve “Ne var 
bunda canım, ifade özgürlüğü işte” denilmesi gayesiyle sert mesajlara yumuşatılmış kelimeler 
seçmişler. Savcılığın soruşturması ile bildirinin önü, arkası ve amaçları bir ölçüde netleşecek.
Belki de birkaç kez değiştirilmiş ve üzerinde iyi çalışılmış bir bildiriyle karşı karşıyayız. Darbe-
ci geleneğin metin yazımını yeni bir seviyeye taşısa da bu bildiri açıkça demokratik irademize 
saldırıdır. Bu küstah bildiriye gerekli demokratik tepkiyi vermek hepimizin vatandaşlık görevi. 
Ne dense bir türlü şu ortak zeminde buluşamıyoruz: Darbe ve terör siyasi hayatımızın en hassas 
olunması gereken iki konusudur, milletçe ortak tepki verilmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişi-
minin anıları hâlâ taze iken emekli amirallerin bu cesareti göstermesi ise ayrıca ilginç. Mille-
timizin kendi iradesi üzerinde herhangi bir vesayeti kabul etmeyeceğini görememeleri darbeci 
genlerin ne kadar derinde olduğunu gösteriyor. Bildiride en rahatsız edici yer kuşkusuz “Aksi 
halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları 
yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” cümlesiydi.
Uzun seçim maratonu diyordum ancak....
126 emekli büyükelçi bildirisi ile başlayan, 104 emekli amiral bildirisi ve ona eski milletvekiller-
inin verdiği destekle devam eden bu süreci hiç normal bulmuyorum. Kanal İstanbul etrafın-
da muhalefeti toparlama ve iktidar ile sert polemiklere girmek için siyasi zemin hazırlanıyor. 
CHP’nin “sahte gündem” ve “mağduriyet çıkarmayın” tepkisi önümüzdeki günlerde bu konuyu 
çok farklı polemiklerle değerlendireceklerini düşündürüyor. Bazı CHP ve İYİ Partililerin bildi-
riye destek vermesi bu partilerin bildiri hazırlanırken bilgilerinin olup olmadığını sorgulatıyor. 
Dahası, emekli amirallere verilen tepkiyi bir “demokrasi sorunu” haline getirme temayülü var. 
15 Temmuz darbecileri ile mücadeleyi bile “sivil darbe” olarak gören CHP’nin beklediğim 
söylemi yükseltmesi hiç şaşırtmaz. 2023 seçimlerine giden iki yıllık uzun seçim sürecine gird-
iğimizi geçtiğimiz günlerde söyledim. Bu son bildiri ile bahsettiğim sürecin çok sancılı geçme 
ihtimalinin öne çıktığını belirtmeliyim. ABD ve AB nezdinde Türkiye’nin “demokrasi ve insan 
hakları” bağlamında daha sık eleştirilmesini getirecek yeni bir dönem hazırlanıyor.
Erdoğan çok kararlı
Dün emekli amirallerin bildirisine dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirinin 
iddialarını reddetti. “Milli iradeye yönelik bu tür tehditler karşısında dün olduğu gibi bugün 
de tavrımızı net şekilde ortaya koyuyoruz, milletimiz de kimin vesayetçilerin yanında kimin 
ise milli iradeden yana olduğunu görüyor” dedi. Erdoğan’ın tarihi arka plana vurgu yaparak 
CHP ile darbeciler arasında kurduğu ilişki önemliydi. Öte taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Montrö Sözleşmesi’nin dönemin şartlarında önemli bir kazanım olduğunu, bunu çok değerli 
bulduklarını vurguladı. Şimdilerde Montrö gibi bir gündemlerinin olmadığını fakat ileride Tür-
kiye’nin çıkarlarına uygun bir zemin oluştuğunda bunun da tartışılabileceğini söyledi. Kanal 
İstanbul’un Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini güçlendireceğini belirtti. Bildirinin 
“ifade özgürlüğü” olarak görülemeyeceğini söyleyen Erdoğan, geçmişteki her darbenin böylesi 
aktivitelerle hazırlandığını hatırlattı. Darbe imalarının olmadığı bir gelecek için yeni anayasa 
hazırlama teklifini yineledi.
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