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الرئيس أردوغان: بدأنا العمل على إسكان مليون 
شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Ebyad ve Rasulayn Şehirlerinde 
Bir Milyon Kişinin İskan Edilmesi Çalışmalarına Başladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tel 
Ebyad ve Rasulayn şehirlerinde bir milyon kişinin iskan 
edilmesi çalışmalarına başladık. Hiçbir taraf Türkiye’de 
bulunan ve Türkiye sınırına yakın yerlerde yaşayan 
toplam 9 milyon kişinin yükünü tek başına taşıyamaz” 
açıklamasında bulundu.

قال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان:بدأان العمل على إســكان مليون شــخص 
يف مدينــي تــل أبيــض ورأس العــن مشــايل ســوراي، ولــن يســتطيع طــرف مبفــرده حتمــل 
أعبــاء الســورين املوجوديــن علــى األراضــي الرتكيــة واملقيمــن ابلقــرب مــن احلــدود 

الرتكيــة البالــغ إمجــايل عددهــم 9 ماليــن.

إدلب تحت النار!
İdlib ateş altında!
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı’nın 
4 bin kilometrekareden fazla alanı terörden temizlediğini söylerken, 
Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine 
dönüşünün, Suriye’de istikrar, refah ve güvenlik sağlanmadan mümkün 
olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Aktay, Barış Pınarı Harekatı’nın 
Türkiye’nin sınırlarını koruma ve milli güvenliğini sağlama konusunda hakkı 
olduğunu ifade ederken, harekatın Suriye’nin toprak bütünlüğünü güvence 
altına aldığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’ne ortak değerleri tehdit eden 
popülizm, ırkçılık ve İslam ile yabancı düşmanlığına karşı mücadeleyi yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris’teki gösterilerin fotoğrafını çektiği 
sırada gözünden yaralanan Anadolu Ajansı fotoğrafçısı Mustafa Yalçın’a acil şifalar diledi.

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي، فــؤاد أوقطــاي، إن عمليــة نبــع الســالم جنحــت يف تطهــر أكثــر مــن 4 آالف 
كيلــو مــرت مربــع مــن اإلرهــاب، وأكــد أن العــودة الطوعيــة لالجئــن الســورين املقيمــن يف تركيــا، ال ميكــن 

أن تتم إال من خالل حتقيق االســتقرار، والرخاء واألمن يف ســوراي.

أكــد ايســن أقطــاي، مستشــار الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أن عمليــة نبــع 
الســالم يف ســوراي حــق مــن حقــوق تركيــا حلمايــة حدودهــا وأمنهــا القومــي، وضمنــت 

وحــدة األراضــي الســورية.

دعــا وزيــر اخلارجيــة الرتكــي، مولــود تشــاويش أوغلــو، اجمللــس األورويب لتكثيــف جهــوده حلــل مشــاكل الشــعبوية 
والتمييــز العنصــري والعــداء لإلســالم واألجانــب والــي هتــدد القيــم املشــرتكة.

متــى الســفر الرتكــي لــدى فرنســا إمساعيــل حقــي موســى، الشــفاء العاجــل ملصــور وكالــة األانضــول مصطفــى 
ايجلــن، الــذي تعــرض إلصابــة يف عينــه أثنــاء تغطيتــه املظاهــرات يف ابريــس.

رت أكثر من 4 آالف كيلو متر مربع من اإلرهاب
ّ

مستشار أردوغان: تركيا تسعى لخلق بنية جديدة في سورياأوقطاي: نبع السالم طه

وزير الخارجية التركي يدعو أوروبا لمحاربة التمييز العنصري والعداء المتزايد لإلسالم
سفير تركيا بفرنسا يتمنى الشفاء العاجل لمصور األناضول

Oktay: Barış Pınarı 4 Bin Kilometrekareden Fazla Alanı Terörden TemizlediErdoğan’ın Danışmanı: Türkiye Suriye’de Yeni Bir 
Yapı Oluşturmak İstiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Avrupa’ya Irkçılık ve Giderek Artan İslam 
Karşıtlığıyla Mücadele Çağrısı Yaptı

Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi AA Fotoğrafçısına Acil Şifalar Diledi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist YPG örgütü unsurlarının Barış Pınarı bölgesinde yıktığı okulları 
onarmaya ve altyapıyı yeniden kullanılır hale getirerek ve özellikle eğitim yapıları olmak üzere 
yaşam alanlarının bakımını yapmaya başladı.

بــدأ اجليــش الرتكــي يف ترميــم املــدارس الــي دمرهــا عناصــر تنظيــم )ي ب ك( 
اإلرهــايب، والعمــل علــى إعــادة أتهيــل وصيانــة البــى التحتيــة واملنشــآت احليويــة 

وخاصــة التعليميــة يف منطقــة نبــع الســالم.

الجيش التركي يشرع في ترميم المدارس التي دمرها عناصر »ي ب ك« 
في منطقة نبع السالم

TSK Barış Pınarı Bölgesinde YPG Unsurlarının Yıktığı Okulları Onarmaya Başladı
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Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senato’nun onay vermesinin üzerinden uzun bir 
zaman geçmişken, ABD Başkanı Trump’ın kanuna onay vermesi bekleniyor. Kanun 
yoluyla Suriye rejimine siyasal çözüme bağlı kalması konusunda baskı yapılabilecek. 
Nitekim kanunda enerji, Merkez Bankası, imar alanları ve İran ile Rus şirketleri 
hakkında yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

Fransız yargısı, Suriye Devlet Başkanı katil Beşşar Esed’in amcası Rıfat 
Esad’a vergi kaçırma, kamu malını zimmetine geçirme, para aklama ve 
Suriye halkının 691 milyon dolarına el koyma gibi bir dizi suçlama yöneltti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, geçtiğimiz Nisan-Ağustos ayları arasındaki 
dönemde Suriye’nin kuzeybatısında 1000 kişinin öldürüldüğü, 400 kişinin işe tehcir 
edildiğinin belgelendiğini açıkladı.

Suriye rejimi ve Rusya’nın saldırıları sonucu 25 bin sivil İdlib kırsalından Türkiye sınırına 
yakın bölgelere göç etti. Bununla beraber rejimin Rusya’nın desteğiyle Nisan ayı sonunda 
İdlib kırsalına yönelik başlattığı saldırılarda 1251’i sivil 4873 kişi yaşamını yitirdi. 

بعــد مضــي زمــن طويــل علــى إقــراره يف جملــس النــواب األمريكــي وجملــس الشــيوخ ينتظــر مــن الرئيــس ترامــب توقيعــه، 
وســيكون وســيلة قويــة للضغــط علــى النظــام الســوري ملتابعــة احلــل السياســي فهــو يفــرض عقــوابت علــى قطــاع 

الطاقــة - املصــرف املركــزي -إعــادة البنــاء مبــا فيهــا الشــركات اإليرانيــة والروســية.

ُيالحــق القضــاء الفرنســي رفعــت األســد عــّم الرئيــس الســوري بشــار األســد اجملــرم، يف جمموعــٍة 
مــن الّتهــم تنّوعــت بــن التهــرب الضريــي واختــالس األمــوال العامــة وتبييــض األمــوال، وهنــب 

691 مليــون دوالر مــن الشــعب الســوري.

قال )ســتيفان دوجاريك( املتحدث ابســم األمن العام لألمم املتحدة أنه مت توثيق مقتل ألف شــخص وتشــريد 
مت توثيــق نــزوح 25 ألــف مــدين مــن ريــف إدلــب إىل مناطــق قريبــة مــن احلــدود الرتكيــة خــالل آخــر أســبوع قرابة 400 ألف آخرين مشال غريب ســوراي خالل الفرتة من أبريل/نيســان إىل أغســطس/آب املاضين.

جــراء هجمــات النظــام الســوري وروســيا، فقــد لقــي حنــو 4873 شــخصا حتفهــم، مــن بينهــم 1251 مدنيــاً، 
منــذ بــدء هجــوم النظــام بدعــم روســي علــى ريــف إدلــب يف هنايــة أبريل/نيســان.

القضاء الفرنسي يوجه إتهامات جديدة الى رفعت األسدالواليات المتحدة تستعد إلقرار قانون قيصر

ق مقتل ألف شخص وتشريد قرابة 400 ألف في سوريا 
ّ
غارات النظام وروسيا تسقط عشرات الضحايا وتهجر اآلالف من ريف إدلباألمم المتحدة توث

األمطار والرياح تغرق عشرات الخيم في مخيمات ريف إدلب 

ومناشدات للمنظمات للتدخل

ABD Sezar Kanununu Onaylamaya HazırlanıyorFransız Yargısı Rıfat Esad’a Yeni Suçlamalar Yöneltti

BM Suriye’de Bin Kişinin Öldüğünü ve 400 Kişinin Tehcir Edildiğini BelgelediRejim ve Rusya’nın Saldırıları Sonucu Onlarca Kişi Öldü, Binlerce Kişi İdlib 
Kırsalından Göç Etti

Yağmurlar ve Rüzgarlar İdlib Kırsalındaki Onlarca Çadırı Kullanılamaz 
Hale Getirirken Yardım Kuruluşlarına Müdahale Çağrısı Yapıldı

Suriye’nin kuzeyinde başta İdlib kırsalı, Lazkiye ve Halep olmak üzere göçmenlerin yaşadığı 
kamplardaki şiddetli yağmur ve rüzgarlar sonucunda, onlarca çadır sellerden dolayı sular 
altında kalırken, rüzgarlar nedeniyle birçok çadır yerinden söküldü. 

Suriyeli aktivistler, sivillerle dayanışma ve dikkatleri üzerlerine çekmek amacıyla 
“İdlib Ateş Altında” kampanyasını başlattı. Uluslararası toplum sessiz kalırken, 
Esed rejimi ve Rusya bölgeye askeri saldırılar düzenliyor.

تتعــرض خميمــات النازحــن يف الشــمال الســوري الســيما أرايف إدلــب والالذقيــة وحلــب لعواصــف مطريــة ورايح 
شــديدة تســببت بغــرق العشــرات مــن اخليــم جــراء األمطــار والســيول، واقتــالع العشــرات مــن اخليــم بســبب الــرايح 

الشــديدة.

أطلــق انشــطون ســوريون محلــة »إدلــب حتــت النــار«، للتضامــن مــع املدنيــن للفــت األنظــار إليهــم، يف ظــل 
احلملــة العســكرية الــي تشــهدها املنطقــة مــن قبــل نظــام األســد وروســيا يف ظــل صمــت دويل مريــب.

»إدلب تحت النار« حملة لتسليط الضوء على مجازر روسيا ونظام األسد بحق المدنيين

Rusya ve Esed Rejiminin Sivilleri Katletmesine Dikkat Çekmek İçin “İdlib 
Ateş Altında” Kampanyası Başlatıldı
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إبادة المسلمين

إشراقات

İçinde bulunduğumuz çağda Müslümanlar, yeni dünya düzeninde toplu katliamlara maruz 
kalmaktadır. Bu katliam ve soykırımlar, büyük bir medya karartmasıyla yaşanmakta, medeni 
dünya liderleri tarafından görmezden gelinmekte ve inkar edilmektedir. Son yirmi yılda yaşanan 
katliamlar sonucunda Bosna, Çeçenistan, Kosova, Keşmir, Hindistan, Filipinler, Afganistan, 
Endonezya, Nijerya, Burma, Eritre, Somali, Filistin, Lübnan, Irak ve Suriye’de yüz binlerce 
insan can verdi.
Batılı sömürgecilerin Müslümanlara karşı defalarca işlediği katliamlar, farklı uyruklara sahip 
kişilere karşı, farklı ülke ve topraklarda yapılmış ve farklı sayıda kişilerin yaşamını yitirmesine 
yol açmış olsa da, bu kişilerin ortak noktası İslam dinine mensup olmalarıdır. Katliamı yapan 
ise yeni dünya düzenidir.
Sistematik katliam ve aç bırakma operasyonları sonucu örneğin Irak’ta milyonlarca çocuk öldü. 
Amerika II. Körfez Savaşı’nda 300 bin sivil ve asker öldürdü. Yine 10 yıllık ambargo sırasında 
da gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle bir milyondan fazla çocuk can verdi.
Müslümanlara karşı yapılan toplu katliam ve etnik temizlik operasyonlarının kaydedilmesi için 
ciltlerce defter ve kendisini rakamları yazmaya adamış tarihçiler gerekmektedir. Nitekim katliam 
ve soykırım operasyonları farklı şekillerde devam etmektedir. Doğum kontrol programları, 
Batı’nın Müslüman ülkelere gıda yardımı adı altında gıda kolileri içerisinde gönderdiği hastalık 
yayan ilaçlar bunlara örnektir.
Devletlerin ve zorba rejimlerin halklarına, özellikle de bir tehdit hissetmesi durumunda 
Müslüman gençlere karşı yaptığı katliamlar ise cabası. Bu rejimlerin suç listeleri kabarıktır. 
Nitekim Hafız Esed, seksenlerin başında Suriye halkından 40 bin kişiyi katletmiştir. Lübnan/
Beyrut’taki Tel el-Zater’de yaklaşık 60 bin Filistinli, Trablus’ta 20 bin Lübnanlı katledilmiştir. 
Katil Beşar Esed de Batı’nın kendisinden görevde kalması için istediği bedeli ödeyerek bir 
milyondan fazla Sünni Müslümanı katletmiş, Suriye’nin Sünni şehir, kasaba ve köylerini 
yıkmıştır. Yine Batı’nın azınlıkları koruma isteğini yerine getirerek, Suriye’de Sünni çoğunluğu 
katletmiştir.
Batı medeni olduğunu ve insan haklarına bağlı hareket ettiğini iddia etmekte, ancak arka planda 
Müslümanlara karşı bir haçlı savaşı yürüterek, katliam planları yapmaktadır.
Suriye’de yaptıkları, Batı’nın İslam ve Müslümanlara olan düşmanlık stratejisini açık bir 
şekilde göstermektedir. Zira Batı, katil Esed’i para ve silahla desteklemiş, daha fazla Suriyeliyi 
katletmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmiştir. Bu oyunun gizemleri, ABD Eski 
Başkanı Obama döneminde ÖSO’ya katliamdan kurtulmalarını sağlayacak uçaksavar silahların 
ulaştırılmasının yasaklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra ABD, Putin’in Suriye halkını 
katletmek, şehirlerini ve askeri donanımını yıkarak İsrail’in bölgedeki en güçlü devlet olarak 
kalmasını sağlamak amacıyla Suriye’ye girmesine yetki vermiştir. Aynı şekilde İran’ın dört Arap 
başkentini (Şam, Beyrut, Bağdat, Sana) hakimiyeti altına alarak Pers İmparatorluğu’nu yeniden 
kurma ve Sünnilerden öldürebildiğini öldürerek, geri kalanları ise tehcir ederek demografik 
dönüşümü sağlama hayaline izin vermiştir.
Üzücü olan ise Arap ve İslam dünyası lider, kral ve devlet başkanlarının Batı’nın isteklerine 
boyun eğmiş olmasıdır. Kendi halklarına baskı yaparak, halklarını devrim düşünmeleri halinde 
Suriye halkının akıbetiyle karşılaşmakla tehdit etmişlerdir.
Suriye halkının devrimiyle Rusya, İran, İsrail ve katil Suriye rejimine karşı tek başına mücadele 
ettiğini ne zaman anlayacaklar bilmiyoruz.
Son olarak:
Batı’nın İslam’a karşı açtığı savaşı yalnızca Türkiye fark etmiş ve Türkiye, Malezya ve 
Pakistan’dan oluşan, İslami uyanışı sağlayacak bir işbirliği ile büyük bir İslami ittifak kurma 
çağrısı yapmıştır. Bu sayede İslam ülkelerinin istikrarı sağlanacak ve maruz kaldıkları 
baskılardan kurtulacaklardır.
Diğer İslam ülkelerinin de uyanmasını ve Müslümanlara yapılan katliamlarla mücadele için 
yakın zamanda bu ittifaka dahil olmasını temenni ediyoruz.

يتعرض املسلمون يف عصران احلديث إىل محالت إابدة مجاعية يف ظل النظام العاملي اجلديد، هذه اإلابدة 
واجملازر ترتافق مع تعتيم إعالمي كبري، وجتاهل وإنكار من قبل قادة العامل املتمدن، فخالل العقدين 
األخريين حصدت اجملازر مئات اآلالف من املسلمني يف البوسنة والشيشان وكوسوفو وكشمري واهلند 

والفلبني وأفغانستان وإندونيسيا ونيجرياي وبورما وأريرتاي والصومال وفلسطني ولبنان والعراق وسوراي.
اجملازر املتكررة اليت قام هبا املستعمر الغريب حبق املسلمني، مع تعدد جنسيات الضحااي وتعدد بلداهنم 
وأقطارهم وتعدد إحصائيات قتالهم، إال اهنم اجتمعوا يف نقطة واحدة هي انتمائهم للدين االسالمي، 

والقاتل هو النظام العاملي اجلديد.
قتلت  املثال، وأمريكا  العراق على سبيل  األطفال يف  والتجويع انلت ماليني  املنظمة  القتل  محالت 
أكثر من 300 ألف مدين وعسكري يف حرب اخلليج الثانية )عاصفة الصحراء(، كما قتلت عرب 10 

سنوات من احلصار أكثر من مليون ونصف طفل من سوء التغذية وانعدام الدواء.
 ملف اجملازر اجلماعية وعمليات اإلابدة العرقية والتصفيات اجلسدية احلاصلة للمسلمني اليوم حتتاج 
إىل جملدات ومؤرخني متفرغني يتابعون تفصيلها وإحصائياهتا، وعمليات القتل واإلابدة مستمرة أبشكال 
يرسلها  اليت  لألمراض  والناشرة  والفاسدة  املعِقمة  واألدوية  النسل،  وبرامج حتديد  أنظمة  منها،  عدة 

الغرب عرب شحنات األغذية اليت تدخل بالد املسلمني املنكوبة حتت عناوين املساعدات الغذائية.!!
انهيك عن عمليات التصفية واجملازر اليت تقوم هبا احلكومات وأنظمتها الطاغوتية لشعوهبا، وخاصة 
للشباب املسلم يف حال شعورها أبي خطر. وقوائم جرائمهم طويلة، حيث قتل حافظ األسد مطلع 
الثمانينات أكثر من 40.000 من الشعب السوري ويف تل الزعرت يف بريوت - لبنان حنو 60.000 
من الفلسطينيني، ويف طرابلس كذلك أكثر من 20.000 لبناين كما أكمل السفاح بشار األسد ما 
يريده الغرب منه مثناً لبقائه يف كرسي احلكم حيث قتل أكثر من مليون مسلم سين ودمر املدن والبلدات 
والقرى السنية السورية، والتزم مبا أراده الغرب منه مبا يسمى محاية األقليات اليت تعين تصرحياً بقتل 

األكثرية السنية يف سوراي.
الغرب يدعي احلضارة وحقوق االنسان لكنه ابخلفاء يدير حرابً صليبية على املسلمني، ويضع اخلطط 

إلابدهتم.
وما فعله بسوراي، يظهر جبالء اسرتاتيجية عدائه لإلسالم واملسلمني، فهو من دعم القاتل بشار ابملال 
والسالح ومده مبا ميكنه من قتل املزيد من السوريني ، وقد ظهرت خفااي اللعبة اليت بدأها الرئيس 
األمريكي السابق أوابما بوضعه حظراً على وصول األسلحة املضادة للطريان إىل اجليش احلر واليت تعين 
محايتهم من اإلابدة، وتفويضه لبوتني ابلدخول إىل سوراي لذبح الشعب السوري وتدمري مدنه وقدراته 
العسكرية كي تبقى إسرائيل الدولة األكثر قوة يف منطقة الشرق األوسط، ومساحه إليران ابلسيطرة على 
أربع عواصم عربية ) دمشق - بريوت - بغداد - صنعاء( وتنفيذ حلمها إبحياء اإلمرباطورية الفارسية 

وإجراء التغيري الدميوغرايف بذبح السنة وهتجري من مل تتمكن من قتلهم.
واملؤمل أن قادة وملوك ورؤساء العاملني العريب واإلسالمي راضخون ملا يريده الغرب، ومنشغلون ابلتضييق 

على شعوهبم وهتديدهم مبصري مشابه ملا القاه الشعب السوري إن فكروا ابلثورة عليهم.
وال نعلم مىت يدركون أن الشعب السوري يواجه بثورته وحيداً روسيا وإيران وإسرائيل والنظام السوري 

القاتل.
أخريًا:

تركيا وحدها أدركت ما يريده الغرب من حربه على اإلسالم ودعت إىل حتالف إسالمي كبري يضم تركيا 
وماليزاي وابكستان من أجل التعاون لتحقيق هنضة إسالمية، تضمن استقرار البلدان اإلسالمية وتنقذها 

من الضغوط اليت تتعرض هلا.
ضد  اإلابدة  حرب  ملواجهة  التحالف  هبذا  القريب  والتحاقها  اإلسالمية  الدول  بقية  صحوة  نتمىن 

املسلمني.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Müslümanlar Katlediliyor

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
علي محّمد شريف
إلهام حقي
أحمد شاهين

صبحي دسوقي

محمد سامر أبرص 
رئيس القسم السياسي 

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

التنفيذ الفني

رئيس التحرير

مدير التحرير



5

ي
س

سيا
م ال

س
 الق

م(
َ
ول

َ
إدلب وحالة التخلي )الُمع

Devlet politikaları bilimsel temeller üzerine kurulur, bir dizi konu etrafında odaklanır. Bunların başlıcaları 
vatan ve vatandaş, iş imkanları sağlama, müreffeh, insani bir hayat sunma, adil yapılar inşa etme, insana ve 
insani değerlere saygı duyma, düşünce özgürlüğüne fırsat verme, kimden gelirse gelsin özgürlükleri ihlal 
edecek her türlü girişimi her türlü yöntemi kullanarak önleme ve böylece sivil ve demokratik bir devleti 
ortaya koymadır.
Elbette bunlar bu değerlerin varlığına saygı duyan bazı devletlerde kendisini gösterecektir. Çete-devletlerde, 
polis devletlerinde, teokratik devletlerde veya bugünün Suriye’sinde olduğu gibi zorba, faşist devletlerde söz 
konusu olmaz. Ve tabi ki “Ya Esed, Ya da Ülkeyi Yakarız” sloganına sahip bir ülkede de bulunması mümkün 
değildir. Bugün 10 Aralık 1948’de BM’nin 217 numaralı kararı mucibince Paris’te İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin ilan edilişinin yıldönümünde bir kutlama havası yaşanıyorken, Suriyeliler bambaşka bir şey 
yaşamaktadır. Zira sabah akşam çeşitli insan hakları, çökmüş rejimini Suriye’nin her yanında katliam yaparak 
yeniden ayağa kaldırmayı tercih eden zorba rejim tarafından ihlal edilmektedir. Bu katliamlar özellikle de 4 
milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı İdlib ve çevresinde meydana gelmektedir. Rejim bu kişilerin çoğunu 
Suriye’nin farklı yerlerinden tehcir etmiş, coğrafi olarak küçük olan fakat büyük bir kalbe sahip bulunan, 
herkese kapılarını açan İdlib’e gitmeye zorlamıştır. Ancak Esed faşizmi ve beraberindeki Rus ve İran 
zorbaları, hala Suriye halkına karşı insanlığın tanık olduğu en çirkin ve en aşağı yıkım ve katliam tekniklerini 
uygulamaktadır. Bu katliamları zaman zaman füzelerle, zaman zaman kimyasal bombalarla, zaman zaman 
ise fosfor, napalm ve varil bombalarıyla yapmakta, çocuk, yaşlı, kadın; hastane, okul, ibadethane ayırt 
etmemektedirler. Tüm dünya artık rejimin halkına yaptıkları nedeniyle bir ülkenin yöneticisi ya da bir devletin 
lideri iddiasına sahip olamayacağını düşünmektedir. Her kimse olursa olsun bir yönetici ve beraberindekiler 
nasıl olur da bir milyon veya daha fazla Suriye vatandaşının katledilmesini kabul edebilir? Diğer yandan 
Filistin ve Golan’ı işgal eden İsrail’in, Araplara karşı yaptığı savaşların toplamında sadece Suriyeliler değil, 
Mısırlı, Suriyeli, Ürdünlü, Filistinli ve Lübnanlılardan olmak üzere toplam 55 bin insan ölmüştür.
Katil Esed birçok insani öldürmüş ve altı aydan fazla süredir hala İdlib’deki insanları katletmeye, evlerini 
başlarına yıkmaya devam etmektedir. Son dönemde katliamlarını daha da arttırmış, bölgesel ve uluslararası 
güçler ise bu korkunç sahneleri tiksinme, garipseme ve ortak olma arasında gidip gelerek izlemektedir. 
Nitekim sessiz kalan, suça ortak sayılır.
Yalnızca geçtiğimiz Kasım ayında, Suriye İnsan Hakları Komitesi Suriye genelinde 323 kişinin şehit olduğunu, 
toplamda ise 11 katliam düzenlendiğini belgelemiştir. Şehitlerin 72’si çocuk, 37’si kadın, 20’si işkence 
altında can veren kişilerdir. Rus güçleri 133 kişinin, Suriye rejimi ise 44 kişinin ölümünden sorumludur. 
Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı terörist milisler ise 7 kişiyi katletmiştir. Komite, 46 kişinin bomba yüklü 
araçlar ve el yapımı bombalarla öldürüldüğünü, 44 kişinin bilinmeyen kişilerce suikasta uğratıldığını, 24 
kişinin mayınlar, Hasiçi’ndeki el-Hevl mülteci kampındaki bir kişinin ise tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle 
yaşamını yitirdiğini aktarmıştır.
İdlib, can kaybının en fazla yaşandığı şehirdir. Burada 138 kişinin hayatını kaybettiği, arkasından 49 kişinin 
can verdiği Halep, 40 kişinin yaşamını yitirdiği Rakka ve 35 kişinin katledildiği Deyrizor gelmektedir. 
Dera’da ölenlerin sayısı 11, Hama ve Şam kırsalında ise 7 kişidir. Başkent Şam, Humus ve Kuneytra’da 
da 1’er kişi hayatını kaybetmiştir. Diğer yandan Suriye İnsan Hakları Komitesi, Kasım ayında Suriye’de 
11 katliam gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Bu sayı, 
iki ay düşüşte olan oranların arkasından ortaya 
çıkmaktadır. İdlib şehri ise katliamların en fazla 
yaşandığı şehir olmuş, söz konusu katliamların 5’i 
burada meydana gelmiştir. Hasiçi ve Halep’te 2, 
Deyrizor ve Rakka’da ise 1 katliam yapılmıştır. Rus 
uçakları bu katliamların beşinden sorumluyken, 
diğer katliamları rejim gerçekleştirmiştir.
Bu barbarca şiddetin arkasından İdlib’in akıbeti, 
belirsiz ve muğlaktır. İdlib halkı sonunun Halep, 
Dera, Humus ve Şam kırsalı gibi olmasından 
korkmaktadır. Öte yandan Arap dünyası rejimleri 
ve halkları ile, gözlere acı veren ve ızdırap dolu bu 
trajedileri izlemekte, bu da akıllara tekrar “küresel” 
terk ediliş halini getirmektedir. Yalnızca komşu 
Türkiye; Rusya, Esed rejimi ve İran tarafından 
Suriye halkına yapılan bu katliamları durdurmaya 
çalışmaktadır.

تُبىن السياسات يف الدول على أسس علمية، ترتكز على مجلة قضااي، أوهلا محاية الوطن واملواطن، وأتمني فرص 
العمل، واحلياة اإلنسانية الرغيدة، ومتطلباهتا، وإقامة بناءات متينة من العدالة، واحرتام قيم االنسان واإلنسانية، 
وإفساح اجملال حلرية الرأي، ومنع أية عمليات تغول على احلرايت، من أي جهة جاءت، وعرب أية أساليب أتت، 

وصواًل إىل الدولة املدنية الدميقراطية.
وابلطبع فإن هذا يكون ويتعني يف بعض الدول اليت حترتم وجودها، وتلتحم جبماهريها، ال يف دولة/ العصابة، أو 
الدولة األمنية، أو الدولة الثيوقراطية، وليس يف الدولة )الطاغوتية( الفاشية كما حيصل يف بالد السوريني هذه 
األايم، وبكل أتكيد ليس يف دولة شعارها )األسد أو حنرق البلد(. وإذا كنا نعيش اليوم يف أجواء االحتفاء العاملي 
بذكرى اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي أقر يف ابريس  10 كانون األول/ ديسمرب 1948 مبوجب القرار 
217 ، فإن للسوريني وما يعيشون به هذه األايم أوضاًعا أخرى، بل صباحات ومساءات من انتهاك حقوق 
االنسان خمتلفة، مع نظام طاغويت آثر أن يعيد قيامة نظامه املنهار، عرب املقتلة املستمرة يف كل أصقاع سورية، 
وخاصة يف إدلب وما حوهلا، حيث جيتمع فيها ما ينوف عن 4 ماليني إنسان سوري، كان قد َهجَّر معظمهم 
هذا النظام اجملرم من كل اجلغرافيا السورية، ليحل هبم املقام يف إدلب الصغرية جغرافًيا، والكبرية بقلبها الواسع، 
الذي يتسع للجميع، لكن هذا الفاشي األسدي ومن معه من طغاة العامل الروس واإليرانيني، مازالوا ميارسون حبق 
الشعب السوري أبشع وأشنع ما عرفته البشرية من أساليب الدمار والقتل، ابلصواريخ اترة، والكيماوي اترة 
أخرى، والناابمل والفوسفور والرباميل بشكل متواصل، والذي ال يستثين طفاًل وال شيًخا وال امرأة، ال مشفًى وال 
مدرسة، وال دوَر عبادة، حىت ابت العامل كله ينظر إليه من منطلق أنه ال ميكن أن يكون حاكًما لوطن، ويدعي 
قيادة دولة، أو سلطة، ويفعل ما يفعل بشعبه، إذ كيف ميكن حلاكم أاًي كان، أن يقبل هو ومن معه، بقتل مليون 
بينما العدو اإلسرائيلي الذي حيتل فلسطني واجلوالن، ويف كل حروبه مع العرب، مل  مواطن سوري أو يزيد، 
يتجاوز عدد من قام بقتلهم من العرب قاطبة، وليس السوريني فقط، رقم 55 ألف إنسان مصري وسوري 

وأردين وفلسطيين ولبناين.
هذا االجرام األسدي قتل الكثري وهو ما انفك يواصل عمليات القتل والتدمري فوق رؤوس الناس يف إدلب 
وما حوهلا، منذ أكثر من ستة أشهر، وهو ُيصعِّد عمليات القتل يف األايم األخرية، وسط حالة مريعة من الُفرجة 

اإلقليمية والعاملية، اليت ابتت مشوبة ابالمشئزاز والغرابة والشراكة، حيث يُقيَّم الصامت كشريك. 
مقتل:  سورية  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  اللجنة  وثقت  لوحده،  الفائت  نوفمرب  الثاين/  تشرين  شهر  خالل 
323 شهيًدا وارتكاب 11 جمزرة يف سورية، كان من بينهم: )72( طفاًل، و)37( سيدة، و)20( شخًصا 
قتلوا حتت التعذيب. وكانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل )113( شخًصا، والنظام السوري مسؤواًل عن 
مقتل )44( شخًصا. كما كانت امليليشيات اإلرهابية من )قسد( مسؤولة عن مقتل )7( أشخاص. ووثقت 
اغتياهلم  املفخخة، و)44( شخًصا مت  الناسفة والعرابت  العبوات  السورية مقتل )46( شخًصا جراء  اللجنة 
أبيدي جمهولني، و)24( شخًصا جراء انفجار األلغام األرضية، و)1( جراء نقص املوارد الطبية والصحية يف 

خميم اهلول يف احلسكة.
وجاءت حمافظة إدلب يف مقدمة احملافظات من حيث أعداد الضحااي، حيث سّجلت مقتل )138( شخًصا، 
تلتها حمافظة حلب بـ)49( شخًصا، ومن مث حمافظة الرقة بـ)40( شخًصا، وحمافظة دير الزور بـ)35( شخًصا. 
وبلغ جمموع الضحااي يف حمافظة درعا )11( شخًصا، و)7( أشخاص يف كل من حمافظة محاة وريف دمشق، 

و)1( يف كل من العاصمة دمشق وحمافظيت محص والقنيطرة. من 
جهة اثنية وثّقت اللجنة السورية حلقوق اإلنسان ارتكاب )11( 
هذا  وأييت  الثاين/نوفمرب.  تشرين  شهر  خالل  سورية  يف  جمزرة 
املعدل بعد شهرين من االخنفاض يف عدد اجملازر. وجاءت حمافظة 
)5( جمازر،  بواقع  اجملازر،  احملافظات يف عدد  مقّدمة  إدلب يف 
تلتها حمافظتا احلسكة وحلب مبجزرتني لكل منهما، مث دير الزور 
والرقة مبجزرة لكل منهما. وقد ارتكب الطريان الروسي )5( من 

هذه اجملازر، فيما ارتكبت قوات النظام اجملازر األخرى. 
ويبقى مصري إدلب جراء كل هذا العنف اهلمجي، غائًما وغري 
واضح املعامل، ويتخوف أهايل إدلب من مصائر، تشبه ما حصل 
يف حلب ودرعا ومحص وريف دمشق، بينما العامل العريب بنظمه 
وشعوبه يتفرج على هذه املأساة اليت تفقأ العني، وتُلجم احلليم، 
التخلي  حالة  ضمن  عقباها،  حيمد  ال  قد  مآالت  إىل  وتؤشر 
أجل  من  تعمل  برحت  ما  اليت  تركيا،  اجلارة  من  إال  )املَُعومَل(، 
وقف هذه اجملازر الروسية األسدية اإليرانية حبق الشعب السوري.

İdlib ve “Küresel” Terk Ediliş
أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

Ahmet Mazhar Sado

Siyasi Bölüm Başkanı
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يقــول املثــل الفارســي: »االبــن العــاق كالثؤلــل يف وجــه أبيــه، إذا تركــه فهــو 
عاهــة وإذا انتزعــه أتمل«. 

هــذا هــو حــال إيــران اليــوم الــي تعيــش بــن التأثــر واإلرغــام الــدويل، وبــن 
الثــورة الشــعبية الــي بــدأت تتحــرك تصاعــدايً ضدهــا ســواء داخــل إيــران أو 
يف االقليــم حوهلــا، حيــث أماكــن أذرع إيــران يف املنطقــة وهــي الثؤلــل يف املثــل 
الفارســي الــذي ُيســيئ إليــران وال تســتطع التخلــص منــه، فهــذا منطــق قــادة 
إيــران، وفكــرة الثــورة وتصديــر الثــورة ، واليــوم ال مــكان يف العــامل لتصديــر 
ثــورة ألي مــكان وقــد أنشــأت إيــران هــذه األذرع مــع بدايــة الثــورة اخلمينيــة 
التوســعية اإلمرباطوريــة يف املنطقــة، وكمــا وّصــف كســينجر أبن  واألطمــاع 
إليــران حالــة الدولــة الرمسيــة الــي تلتــزم ابلربوتوكــول وحالــة الــال دولــة عــرب 
املليشــيات الي تتبع هلا بشــكل مباشــر أو غر مباشــر لتصدير الثورة اإليرانية 

والســيطرة والنفــوذ.
ورغــم حساســية املنطقــة الــي تُنشــئ فيهــا إيــران حالــة الــال دولــة أو احلالــة 
امليلشــوية وأحيــاانً تكــون داخــل دولــة هلــا شــرعية دوليــة كحالــة احلوثــي يف 
اليمــن، وحــزب هللا يف لبنــان، ويف أكثــر مــن منطقــة حساســية يف العــامل ويف 

قلــب العــامل يف الشــرق األوســط.
أبنــاء إيــران مــن املليشــيات الــي أوغلــت يف دمــاء هــذه الشــعوب مقابــل تلــك 
األطمــاع، كمــا هــو احلــال يف ســورية واليمــن أو التهديــد ملنطقــة اجلزيــرة العربيــة 
عــرب صواريــخ إجراميــة عبثيــة تطلقهــا تلــك املليشــيات الــي هــي يف إطــار الــال 

دولــة وتتبــع بشــكل مباشــر إليــران.
وأتيت اليــوم العقــوابت الدوليــة وعلــى رأســها األمركيــة واالنتفاضــات الشــعبية 

شــخص  هــو  فالعميــل  العملــة،  لــذات  وجهــان  واخليانــة  العمالــة 
رخيــص ابع نفســه للعــدو وخــان أهلــه ووطنــه مــن أجــل مصلحتــه 
الشــخصية الضيقــة، ابحملصلــة هــو خائــن، إمــا طمعــاً يف جــاٍه مزيــٍف 
شــخصيته  يف  املتأصلــة  العبوديــة  لنزعــة  إرضــاًء  أو  قــذٍر  مــال  أو 

الذليلــة.!!  اخلانعــة 
هبــا  يتصــف  قــد  الــي  الصفــات  أبشــع  مــن  واحــدة  اخليانــة  تعتــرب 
الســليمة  وللرتبيــة  احلميــدة  لألخــالق  مناقضــة  فهــي  اإلنســان، 
وللمســؤولية وللديــن أيضــاً، وقــد تتنــوع مفاهيــم اخليانــة، فهــي ال 
خــرق ونقــض  تعــي أحيــاانً  تقتصــر علــى معــًى دون آخــر، وقــد 
بــن طــرٍف و طــرٍف  املوجــودة  املواثيــق  أو  العهــود  أو  االتفاقــات 
اثن، وهــي نقيضــة للنُبــل وللوفــاء، وتتنــوّع اخليانــة وتتعــدد أشــكاهلا، 
لكــن أشــنعها وأقذرهــا مكانــة خيانــة األهــل والوطــن واألمــة، وهــذا 
الصنــف ابتلينــا بــه منــذ بدايــة الثــورة الســورية الســلمية، وقبــل أن 
مــن خــالل عمالئــه  يعمــل النظــام القمعــي علــى عســكرهتا قســراً 
اســتغلها  الــي  الورقــة  تلــك  لــه  قدمــوا  أبن  النظــام  خدمــوا  الذيــن 
لٌيظهــر املنتفضــن ضــده أبهنــم )مجاعــات ارهابيــة مســلحة تســتهدف 
األقليــات وتعــادي كافــة األداين والطوائــف وتريــد أن تعيــد اجملتمــع 

إىل اجلهــل والتخلــف( !!
مسّــي الشــخص الفاعــل للخيانــة ابلغــادر أو الغــّدار ليتســاوى بصفتــه 
تلــك مــع أقــذر املخلوقــات والضــواري املتوحشــة الــي تتواجــد يف 
املعمــورة. وقــد ذكــر هللا اخلائنــن يف كتابــه الكــرمي وذّمهــم وتوعدهــم 
بغــر موضــع حيــث قــال عــز وجــل يف ســورة احلــج -اآليــة 38 }ِإنَّ 

اللََّ يَُداِفــُع َعــِن الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإنَّ اللََّ ال يُِــبُّ ُكلَّ َخــوَّاٍن َكُفــوٍر{
- وقــال عــزَّ ِمــن قائــل يف ســورة النســاء: }ِإانَّ أَنَزْلَنــا ِإلَْيــَك اْلِكَتــاَب 
اِبحْلـَـقِّ لَِتْحُكــَم بــَـْنَ النَّــاِس مبـَـا أَرَاَك الّلُ َواَل َتُكــن لِّْلَخآئِنِــَن َخِصيًمــا 
الَِّذيــَن  َعــِن  ُتَــاِدْل  َواَل  رَِّحيًمــا  َغُفــورًا  الّلَ َكاَن  ِإنَّ  اللِّ  َواْســتـَْغِفِر 
ــبُّ َمــن َكاَن َخــوَّااًن أَثِيًمــا َيْســَتْخُفوَن  َيَْتانُــوَن أَنُفَســُهْم ِإنَّ الّلَ اَل يُِ
َمــا اَل  يـُبـَيِّتُــوَن  ِإْذ  َمَعُهــْم  َوُهــَو  ِمــَن اللِّ  َيْســَتْخُفوَن  النَّــاِس َواَل  ِمــَن 
يـَْرَضــى ِمــَن اْلَقــْوِل وََكاَن الّلُ مبـَـا يـَْعَملُــوَن مُِيطًــا{ . فاخلونــة منبوذيــن 
مــا يصنعــون وإصرارهــم  بقــذارة  الســماء، لعلمهــم  يف األرض ويف 
علــى مــا يقرتفــون. أمــا األمحــق فهــو حبمقــه وجهلــه ميكــن أن يصبــح 
عميــاًل خائنــاً ألهلــه وألمتــه دون أن يعــي ويــدرك حقيقــة مــا يقرتفــه 
أو  للطاغيــة  املؤيــد  القطيــع  ضمــن  فُيســاق كالبهيمــة  جرائــم  مــن 
احملتــل. ومــن انحيــة اهلــدم واخلــراب الــذي حلــق أبمتنــا اليــوم ال فــرق 

لرتغــم إيــران علــى الرجــوع واخلضــوع وســحب األذرع والتوقــف عــن دعمهــا 
وقــد أصبــح أغلبهــا مصنًفــا علــى الئحــة اإلرهــاب كاحلــرس الثــوري اإليــراين 

وحــزب هللا وغرهــا.

اإلرغــام صــورة مــن صــور املواجهــة الذكيــة الــي تمــع بــن القــوى الصلبــة 
الناعمــة  والقــوى 

لكــن ترتكــز علــى العقــوابت واحلظــر االقتصــادي واألعمــال األمنيــة ودعــم 

املعارضــات اإليرانيــة الــال عنفيــة لتضيــق ذرعــاً هبــذا، وتصاعــد هــذا اإلرغــام 
يوًمــا بعــد يــوم للوصــول إىل حافــة اهلاويــة 

وبعــض األوربيــن قــد ال يرغــب ابلتصعيــد املباشــر ضــد إيــران واحلفــاظ علــى 
 ،faft اتفاقيــة لــوزان وقــد طلبــوا أن متتثــل إيــران جملموعــة العمــل املــايل العامليــة
فقالــت جمموعــة العمــل املــايل »فاتــف« اهليئــة الرقابيــة العامليــة ملكافحــة غســل 
األمــوال، إهنــا أمهلــت إيــران حــى فرباير)شــباط( 2020 لالمتثــال لتشــديد 

قوانينهــا ملكافحــة غســل األمــوال، ومتويــل اإلرهــاب. 
وهــذا يعــي أن أمــام إيــران خياريــن إمــا أن تســتمر مبــا هــي فيــه فتصــل حلافــة 
اهلاويــة ورمبــا اهلاويــة بعدهــا، وذلــك جــراء التصاعــد الشــعي املســتمر داخليــاً 

وخارجيــاً ضــد إيــران وأذرعهــا.
 أو تقــوم مبنــع متويــل كل املليشــيات التابعــة هلــا مــن احلوثــي يف اليمــن إىل 

احلــرس الثــوري يف ســورية والعــراق إىل حــزب هللا.
زعمــاء إيــران منقســمون حــول االمتثــال لقواعــد »فاتــف«. ويقــول مؤيــدون، 
إن االمتثــال قــد يســهل التجــارة اخلارجيــة مــع أورواب وآســيا، يف الوقــت الــذي 
تســتهدف فيــه عقــوابت أمركيــة اقتصــاد البــالد لعزلــه. وإيــران أمــام إرغــام مل 
تشــهده منــذ )الثــورة اخلمينيــة( والدولــة الــي تســعى للتدخــل بــدول اجلــوار 
وخلــق مليشــيات هنــا وهنــاك وتصــرف عليهــم أرقــام كبــرة علــى حســاب 
تشــهد  أن  مــن  فبــداًل  واقتصــادايً،  علميــاً  البــالد  وتطــور  اجملتمعيــة  التنميــة 
البــالد حالــة ازدهــار، فإهنــا تشــهد حالــة بطالــة كبــرة وأمــوال الشــعب وطاقتــه 
الشــبابية تصــرف يف حــروب عبثيــة يف املنطقــة لتواجــه حتــرر الشــعوب املظلومــة 
من قبل األنظمة املرتبطة إبيران بشــكل أو آبخر وتســعى للتحرر والنهوض.

أذرع إيران املتوحشــة الي تقمع حراك الشــعوب ابتت مكشــوفة ومفضوحة، 
ومــا أعتقــده أن إيــران ســوف تواجــه حالــة إقليميــة شــعبية خمتلفــة عــن الســابق، 
وســوف تطــول طويــاًل طاملــا هــذا النظــام واســرتاتيجيته مســتمرة، ويف العمــوم 
فالشــعوب ال حتقــد علــى بعضهــا، لكنهــا حتقــد علــى أنظمتهــا. ويف الوقــت 
ذاتــه تكســب تركيــا وبعــض دول املنطقــة مــن الــدول العربيــة احــرتام الشــعوب 
هلــا، وذلــك عــرب مســاندة قضــااي هــذه الشــعوب ودعمهــا السياســي وتقــدمي 
يف  إيــران  أذرع  نكأهتــا  قــد  جــراح كانــت  يضمــد  الــذي  اإلنســاين  العــون 
املنطقــة، فذاكــرة الشــعوب ســتبقى حيــة أمــام مــن جرحهــا أو داواهــا، وهلــذا 

ســتبقى إيــران حتــت اإلرغــام.

بــن العميــل واألمحــق، فكالمهــا مطيّــة خدمــت األمــركان والــروس 
وأدواهتــم ومهــدت هلــم طريــق االغتصــاب: »طالبــان« خَدمتهــم يف 
دخــول أفغانســتان و«القاعــدة« خدمتهــم يف تعزيــز وجودهــم يف 
العــراق ويف أفغانســتان. و)»داعــش« و«النظــام« والفــرع الســوري 
لــل pkk اإلرهــايب وتفرعاهتــم( خدموهــم يف دخــول ســورية وخراهبــا 
الــذي  والســؤال  العــراق.   يف  حلفائهــم  ووجــود  وجودهــم  وتعزيــز 
يفرض نفســه اليوم: - هل مت تقدمي تلك اخلدمات ألعداء األمة؟ 
نعــم مت ذلــك بــكل أتكيــد.! أمــا قضيــة أن تلــك »اخلدمــات« قــد 
مت تقدميهــا عــن عمالــٍة أو عــن مُحــق وســذاجة، فتلــك مســألة أخــرى 
ميكــن مناقشــتها واخلــوض فيهــا بعيــداً عــن تلــك املســّلمة الــي أثبتــت 

أبن اخليانــة ال ريــب قــد وقعــت وأصبحــت علــى أرض الواقــع. 

د- زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

إيران تحت اإلرغام

محمد علي صابوني

كاتب سوري

األحمق والعميل والخائن



7

ت
ال

مقا

الثــورة واملعارضــة يف  قــوى  تواجهــه  الــذي  مــن حالــة االســتعصاء  للخــروج  يف ماولــة 
مرهتنــة  والعســكري  السياســي  الفعــل  أدوات  أصبحــت  حيــث  األخــرة،  اآلونــة 
إمكانيــة  للثــورة يف  الشــعبية  احلاضنــة  عــن  احلديــث  عــاد  والدوليــة،  اإلقليميــة  للقــوى 
مســتقبلي  لفعــل  التهيئــة  أو  جديــد،  ثــوري  عمــل  إطــالق  إلعــادة  إليهــا  اإلرتــكاز 
املســتقبل. لســورية  جديــد  سياســي  وضــع  مــن  التوافقــات  ترمســه  مــا  تنفيــذ  بعــد 
هــذا التعويــل علــى احلاضنــة الشــعبية يرتكــز لكــون ماحــدث يف آذار 2011 مل يكــن 
بدايــة احلــراك الثــوري يف ســورية، حــراك عجلتــه أحــداث الربيــع العــريب، لكنهــا مل ختلقــه، 
ومل تصطنعــه، كان هــذا احلــراك الثــوري تطــوراً يف مســتوى احلركــة الشــعبية املعارضــة، ويف 
مداهــا، لكــن علــى الطريــق نفســه الــي قطعهــا الشــعب الســوري قبــل ذلــك، منــذ عقديــن 
أو أكثــر علــى حكــم بشــار األســد، وتصاعــدت مــع وصولــه إىل الســلطة وراثــة عــن أبيــه.
كان الشعب السوري يطالب ابلتغير، إبهناء الفساد، وإبهناء االستبداد، بوقف التمييز 
والســلوك الطائفــي بــن مكــوانت الشــعب الســوري، ابحــرتام حقــوق االنســان الســوري، 
وحن جاء هذا التطور يف احلراك الشعي يف مرحلة الربيع العريب رفع الشعارات نفسها، 
وهــي شــعارات )ســورية دميوقراطيــة، تنعــم ابحلريــة، حتــارب الفســاد، ختضــع كل مواطــن 
للقانــون، علــى قاعــدة تســاوي اجلميــع أمامــه(. وبقيــت هــذه الشــعارات ألشــهر أربعــة 
هي الســائدة يف احلراك الثوري الســوري، مل يرفع ســالح، ومل ترفع راية غر العلم الوطي 
علم اجلمهورية العربية الســورية، ومل يســتجلب الدين إىل ســاحة الصراع. وكانت املســرة 
الشــعبية العظيمــة يف محــاة /متــوز مــن ذلــك العــام الصــورة املثلــى لذلــك احلــراك الثــوري.
لكــن النظــام واجــه كل ذلــك ابلرصــاص والتعذيــب والقتــل داخــل املعتقــالت، والتعــدي 
علــى األعــراض، وأطلــق شــبيحته دون أي وازع أو قانــون أو حــدود، فســقط مئــات 
القتلــى يف الشــوارع، واختفــى املئــات، واعتقــل اآلالف. وترتــب علــى ذلــك اهنيــار فكــرة 
وجــود هويــة وطنيــة ســورية ومعهــا مفاهيــم املواطنــة احلديثــة القائمــة علــى املســاواة يف 
واملواطنــن  السياســين  للفاعلــن  يُبــق  مل  وهــذا  املواطنــن،  لكافــة  والواجبــات  احلقــوق 
علــى الســواء جمــااًل إلجنــاز التفامهــات واملصاحلــات، فــكان االنفجــار العظيــم تعبــراً عــن 
رفــض املواطنــن احلاســم للعقــد االجتماعــي الــذي فــرض عليهــم ابلقــوة والقهــر واإلذالل.
عكــس االنفجــار الشــعي حقيقــة اجملتمــع وانقســاماته السياســية واالجتماعيــة والدينيــة 
واملذهبيــة الــي بـُـذرت ومنــت وترعرعــت وتــذرت برعايــة غــر كرميــة مــن نظــام االســتبداد 

مــع  عينتــاب،  يف  السياســي  الصالــون  أعضــاء  الســكايب  عــرب  لقــاء  مجــع 
غــازي  مدينــة  يف  تفاعليــة  جلســة  يف  )ميشــيل كيلــو(،  الســوري  املعــارض 
عينتــاب الرتكيــة. وقــد دام اللقــاء ســاعة ونصــف، قــّدم األســتاذ كيلــو مــن 
خاللــه عرضــاً لتداعيــات األحــداث يف املنطقــة، وخاصــة الثــورات املشــتعلة يف 
كّل مــن لبنــان والعــراق وأخــراً يف إيــران، أّمــا علــى الصعيــد الســوري فقــد قــال 
:« هــذا النظــام مل يعــد ميثّــل شــيئاً لــه عالقــة بســورية، ال وظيفيــاً، وال إدارايً، 
وال عســكرايً، وال سياســياً ، وأن عمليــة إحيــاء هــذا النظــام، وإعادتــه إىل مــا 
كان عليــه مــا قبــل 15 آذار/ مــارس 2011 ، تعتــرب مســألة تــكاد أن تكــون 
مســتحيلة، ابلنســبة للــروس ولغــر الــروس، وهــذا مــا دفــع الــروس إىل إرســال 
رســائل مفادهــا أنــه مل يعــد لــه أي شــعبية ال عنــد الشــيعة وال الســّنة، ولــو كان 
األمــر للســورين ملــا كان لــه وجــود، وملــا اســتطاع أن يســتمر، فهــذا الشــعب 
الــذي قاتــل لســنوات وهــو شــبه أعــزل، ضــّد نظــام جمــرم مدعــوم مــن قــوى غربيــة 
وشــرقية، يســتحيل وال أبي حال من األحوال، أن يرجع إىل نظام األســد«.
يف رّده على سؤال السّيد أمحد مظهر سعدو عضو الصالون السياسي، عن 
اجملــازر الــي يرتكبهــا الطــران الروســي وطــران النظــام يف إدلــب، ومصــر ثالثــة 
ماليــن ونصــف مــن الســورين هنــاك، أجــاب:« هنــاك مــاوالت مســتميتة مــن 
النظــام الســتعادة ســيطرته علــى ابقــي املناطــق الــي حتــّررت مــن ســطوته، ومــا 
مييّــز منطقــة إدلــب يف الفــرتة األخــرة، هــو هــذا احلــراك املــدين فيهــا، وهــو يمــل 
معــاين سياســية كبــرة ، ورســالة للعــامل أّن الطــرف اآلخــر الــذي يــاور النظــام 

والــروس ال ميثّــل أحــداً، أو بعبــارة أخــرى جيــوز القــول أنــه ليــس معــه أحــد«.
ويف ذات الســياق ورداً علــى ســؤال عضــو الصالــون السياســي )د. مــروان 
اخلطيــب(، أكــد علــى ضــرورة العــودة إىل احلــراك الســلمي، وإىل الشــعارات 
األوىل الــي اندى هبــا الشــعب الثائــر ))الشــعب الســوري واحــد(( و))ســورية 
بدهــا حريــة((، وهبــذا نكــون قــد فتحنــا صفحــة جديــدة يف ثورتنــا علــى حــّد 
تعبــره، والتأكيــد علــى مطلــب الثــورة يف إقامــة نظــام دميقراطــي يضمــن احليــاة 

الكرميــة لكافــة أفــراد الشــعب الســوري.
تناولــت األســئلة مهــوم وهواجــس الســورين يف الداخــل واخلــارج، وعــن جــدوى 
اللجنــة الدســتورية، مث عمليــة نبــع الســالم يف شــرق الفــرات، ودور االئتــالف 

تشــكيل  حكمــت  الــي  الضيقــة  احملليــة  النزعــة  يف  بوضــوح  ذلــك  وتلــى  والفســاد. 
وتعثــر كل  اتليــاً،  املســلحة  والكتائــب  بدايــة  املــدين  اجملتمــع  ومنظمــات  التنســيقيات 
الكتائــب املســلحة، حيــث  التوحيــد إن علــى صعيــد املنظمــات املدنيــة أو  مــاوالت 

عجــزت عــن تشــكيل كيــاانت جامعــة بقيــادة وطنيــة واحــدة، وبقيــت القــوى مشــتتة 
واجلهــود واإلمكانيــات مبعثــرة، انســحب ذات املوقــف علــى املعارضــة السياســية أبحزاهبــا 
القــوى  اخنــراط  زاد  وقــد  الشــامل،  التحالــف  درجــة  تبلــغ  مل  الــي  االئتالفيــة  وكياانهتــا 

استشــرافية  وأســئلة  الســوري،  الشــعب  ملطالــب  الــدويل  الدعــم  احنســار  يف 
ملســتقبل القضيــة الســورية، وقــد أبــدى الســيد ) كيلــو( عــدم ارتياحــه مــن 
التعقيــدات املوجــودة وخاصــة يف شــرق الفــرات، ومتوضعــات القــوات األمركيــة 
والروســية يف املنطقــة، وبــذات الوقــت أبــدى إعجابــه بصالبــة املوقــف الرتكــي 
وتفاجئــه بذلــك، فقــد كان يعتقــد أبن اإلرادة األمركيــة هــي الــي ســتملي 

شــروطها علــى األرض، ولكــن ثبــات تركيــا وإصرارهــا علــى املضــي قدمــاً يف 
عمليــة الســالم، هــو الــذي رســم خارطــة جديــدة يف شــرق الفــرات، وبــّدد 
جغرافيــاً،  يتصــل  انفصــايل«   « إقامــة كيــان  يف  الكرديــة  األحــزاب  أحــالم 

والــدول يف الصــراع يف ســورية يف تكريــس وتعميــق االنقســامات والتشــتت يف ضــوء 
ســعي هــذه القــوى والــدول المتــالك موطــئ قــدم ونفــوذ يف املشــهد الســوري واســتثمار 
ذلــك يف حتقيــق مصــاحل خاصــة ال عالقــة هلــا ابلثــورة الســورية وتطلعاهتــا وأهدافهــا.
وطنيــة  قيــادة  تشــكيل  يف  والعســكرية،  السياســية  الثــورة،  قــوى  فشــل  قــاد  لقــد 
موحــدة ليــس إىل عــدم تنســيق وخــوض معــارك مليــة وتبايــن الربامــج واخلطــط فقــط 
حتقيــق  خــالل  مــن  خارجــي  دعــم  اســتقطاب  أجــل  مــن  الســلي  التنافــس  وإىل  بــل 
مكاســب ميدانيــة، أو ادعائهــا، وتوفــر مصــادر دعــم مــايل وعســكري واالســتئثار بــه 
والدخــول يف مواجهــات جانبيــة حلمايــة هــذه اإلمكانيــات. مــا رتــب تشــظي العمــل 
املشــتتة  املســلحة  الفصائــل  وتعــرض  ضيــق  ملــي  أســاس  علــى  واإلداري  العســكري 
جــزر  وحلفائــه وماصرهتــا يف  النظــام  قــوات  قبــل  مــن  عســكري  إىل ضغــط  واملبعثــرة 
معزولــة وتصفيتهــا أو إجبارهــا علــى الدخــول يف مصاحلــات تقّيدهــا أو خُترجهــا مــن 
الصــراع، وإىل تقويــض نفــوذ ودور املســتوى السياســي، اجمللــس الوطــي الســوري بدايــة 
مث االئتــالف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة وأخــرًا اهليئــة العليــا للمفاوضــات، وإىل 
تراجــع املراهنــة علــى املعارضــة كبديــل سياســي للنظــام. وابلتــايل صــار مــن الضــروري 
العمــل علــى إدارة حــوار وطــي لوقــف هــذا التدهــور ليــس هبــدف إزاحــة أي طــرف 
مــن أطــراف املعارضــة الوطنيــة عــن موقعــه، بــل يف إزالــة مــا وقــع مــن أخطــاء وعيــوب 
خــالل ســنوات الثــورة، وماولــة وضــع برامــج إســتباقية وخطــط تصحــح مســار العمــل 
الوطــي. وابلتــايل مثــة حاجــة إىل عمــل إنقــاذي، مل يعــد مقبــواًل علــى اإلطــالق التســاهل 
األوان؟ فــوات  قبــل  التحــّدي،  مســتوى  يف  ونكــون  ذلــك،  نفعــل  فهــل  إجنــازه،  يف 

بكردســتان العــراق.
كما دعا إىل العمل من خارج » االئتالف » يف ما أمساه )ساحة خارجية( 
الثــورة، وإحيــاء احلــراك الشــعي الســلمي، وخاصــة يف هــذه  لتجميــع قــوى 
اآلونــة حيــث قــال : أالحــظ اآلن اهنيــارًا مزدوًجــا علــى املســتوى السياســي 
لــكّل مــن التيــار املتأســلم املتعســكر يف ســورية وهــو يلفــظ أنفاســه األخــرة منــذ 
حلــب إىل اليــوم، وهنــاك اهنيــار للنظــام أيضــاً علــى كل الصعــد كمــا أســلفت، 
وهــذه فرصــة طاملــا التيــاران » اخلطــران« يرتاجعــان، فمــن واجبنــا أن نوســع 
الشــبايب  والثقافيــة، ابحلــراك  املدنيــة،  املقاومــة  احلريــة، مبشــاركتنا يف  هامــش 
وبــكل الوســائل واألســاليب الــي ميكــن أن يطورهــا الشــعب الســوري، الــذي 

ميتلــك قــدرة خالقــة أثبتهــا خــالل الســنوات الثمــاين املاضيــة.
إذ  اســتثنائي،  أمــام حتــول اتريــي  اليــوم  نقــف  اللقــاء ابلقــول: حنــن  وختــم 
بنظــر شــعبه، وال يوجــد نظــام  شــرعياً  العــريب نظامــاً  العــامل  ليــس هنــاك يف 
واحــد يظــى أبّي قبــول مــن شــعبه، هــذا االنشــطار احلاصــل بــن الشــعوب 
واألنظمــة، يدفــع بقــوة لطــرح البديــل الدميقراطــي وألول مــرة، فكــرة بنــاء النظــام 
الدميقراطــي، فكــرة احلريــة، العدالــة، املســاواة، ابعتبارهــا أســس حليــاة جديــدة، 
هــذه  ينتهــزوا  إذا مل  العــرب،  وســتكون غلطــة اترييــة كــربى يقرتفهــا مجيــع 
الفرصــة ويشــاركوا فيهــا بــكل مــا لديهــم مــن إمــكاانت وقــدرات، فالتاريــخ لــن 
ينتظــر أحــداً، وهــو ذاهــب يف هــذا االتــاه، والدليــل هــذه الثــورات الــي تتفجــر 
يف كل مــكان مــن عاملنــا العــريب، وكّل واحــدة تتعلّــم دروســاً مــن األخــرى 

وترتقــي بوســائلها لتحقــق أهدافهــا املنشــودة.

د – مروان الخطيب 

هل يمكن استعادة الحاضنة الشعبية للثورة

كاتب وباحث سوري

ياسر الحسيني

الصالون السياسي في عينتاب وميشيل كيلو 

كاتب وإعالمي سوري
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لــدى  جديــد  وعــي  عــن  املنطقــة  يف  األخــرة  والتطــورات  األحــداث  تكشــف 
الشــعوب، غــر مســبوق، بعــد أن كانــت الســنوات األخــرة الداميــة قــد ارتــدت 
ابملنطقــة وشــعوهبا إىل مفاهيــم وقيــم مــا دون وطنيــة، وأشــاعت مــن األمــراض 
واآلفــات االجتماعيــة مــا ال ســابق هلــا. يــربز اليــوم وعــي جديــد لــدى أجيــال 
شــابة يعلــي مــن شــأن »الوطنيــات« العربيــة، الــي غيبتهــا األيديولوجيــات القوميــة 
واإلســالمية واألمميــة الــي ازدهــرت يف النصــف الثــاين مــن القــرن املاضــي، األمــر 
الــذي ســاهم يف إضعــاف االنتمــاءات الوطنيــة وكــرس مــا فوقهــا ومــا حتتهــا، مــا 
يعكــس اليــوم احلاجــة املاســة للعــودة اىل بنــاء دولنــا وتربيــة أبنائنــا علــى أســس 
النزعــات  وحــى  واملذهبيــة،  الطائفيــة  يتجــاوز  ســائًدا،  ملــا كان  مغايــرة،  وطنيــة 
تفتيــت  ســياق  يف  املنطقــة،  أقليــات  بعــض  راودت  الــي  االنفصاليــة  القوميــة 
وإضعــاف كياانهتــا، وإشــاعة »الفوضــى اخلالقــة«. لقــد جربــت، وفشــلت، معظــم 
األطــراف الــي راهنــت علــى حتقيــق مشــاريعها اخلاصــة، ابلدعــم اخلارجــي والقــوة، 
بعــد أن نشــرت ثقافــة الكراهيــة، ونبشــت مــن التاريــخ القصــي والبعيــد، أحــدااًث 
ونزاعــات ال تفيــد إال بتهتــك النســيج االجتماعــي، لصــاحل مشــاريع وقــوى مريضــة 
غافلــة عــن خطــورة مــا تعمــل، ونتائجــه الوخيمــة، علــى كل األطــراف الوطنيــة. 
لقــد تعرضــت املنطقــة قبــل التطــورات األخــرة يف ســورية، وانــدالع ثــوريت لبنــان 
والعــراق، إىل حالــة مــن »االلتبــاس« الوطــي، بســيادة ورايدة قــوى ومفاهيــم زيفــت 
الوعــي الوطــي، وشــوهته، لدرجــة أصبحــت معهــا شــعوب املنطقــة ومكوانهتــا 

ابلرغــم مــن أنــي مل أســّم عــامل القــرآن الــذي مجعتــه صــورة تذكاريــة مــع 
كهنــة وزارة أوقــاف األســد، فــإن عــدداً مــن املتثيقفــن املعتدلــن، أشــهر 
ســيفه يف الــرد علــي علــى »تويــرت« بلغــة ال تليــق ابالعتــدال الــذي ثقبــوا 
آذاننــا بــه، واملشــكلة يف هــؤالء املتدينــن، الذيــن ورثــوا كل تصوراهتــم 
للديــن واحليــاة مــن شــيخ احلــارة، ال يريــدون أن يفهمــوا أننــا نعيــش واقعــاً 
جديــداً، كســرت فيــه القيــود عــن عقــول النــاس، فصــاروا أكثــر انضباطــاً 
حبقيقــة التديــن، وأكثــر قــدرة علــى التحــرر مــن ســلطة املشــايخ، ال مــن 
الديــن والنصــوص، ألن الديــن عنــد هــؤالء هــو حصــراً مــا يقولــه الشــيخ 
ومــا يفهمــه، ولذلــك فــإن هــذا املتديــن يعجــز متامــاً عــن وضــع تصرفــات 
شــيوخه يف ســياقها الشــرعي، حــى يف أحلــك الظــروف الــي متــر فيهــا 
بــالده وأمتــه ويكــون فيهــا لزامــاً علــى شــيوخه إظهــار حقائــق الديــن 
وأحكامــه، وإظهــار مواقفهــم علــى أساســها، وهــذا النمــط مــن التديــن، 
قــاد جمتمعنــا الســوري إىل »تصنيــع« كهنــة كبــار يدبــرون العالقــة بــن 
هللا والعبــاد مبــا يعــود ابلنفــع علــى احلاكــم الــذي بــدوره يتوســع يف بنــاء 
املســاجد ومراكــز حتفيــظ القــرآن، ويقيــم املســابقات، ومينــح اجلوائــز علــى 
ذلــك، حتــت عنــوان مكرمــات ســيادته الــي تعطيــه مزيــد شــرعية بــن 
بســطاء املســلمن، واحملصلة اخلطرة هلذا الواقع انشــقاق اجملتمع املســلم 

عمــودايً، علــى مســتوى الدعــاة والعلمــاء مــا يصعــب علــى خــر مــن 
النــاس إدراك احلقيقــة رغــم وضوحهــا، وتشــظي هــذا اجملتمــع أفقيــاً حبيــث 

صــران غــر قادريــن علــى االتفــاق علــى مــا ال ينبغــي االختــالف فيــه.
إدراك  عــن  التخلــف  مبعــى  اإلســالمي،  التخلــف  مــن  اجلــو  هــذا  يف 

قبائــل متحاربــة تقيــم بينهــا ســدوًدا ومتاريــس يف حروهبــا العبثيــة. مثــة وعــي جديــد 
منســجم مــع تطــورات الواقــع، متاًمــا، يــربز بقــوة يف روح املنطقــة وجيــدد شــباهبا، 

وعنفواهنــا، بعــد أن أدركــت القــوى اجلديــدة عمــق اهلــوة الســحيقة الــي رمتهــا هبــا 
القــوى النافــذة واملرتبطــة مبشــاريع ودول خارجيــة، وجرهتــا اىل مســتنقعات الــدم 

والفجيعــة، وأحبطــت تطلعاهتــا حليــاة حــرة كرميــة. معــامل الوعــي اجلديــد تظهــر بقــوة 
يف ســاحات وشــوارع املــدن الثائــرة، ويف خطــاابت القــوى املنتفضــة، الــي تــاوزت 
األحــزاب واأليدولوجيــات والعقائــد املريضــة، والــي حتولــت إىل عائــق أمــام هنضــة 
شــعوهبا وتقدمهــا وعيشــها حبريــة وكرامــة، وهــو مــا جيــب أن تلتقطــه القــوى الوطنيــة 
والدميقراطيــة احلقيقيــة، ومعهــا القــوى الشــبابية وقــوى احلــراك اجلديــدة، لتعمــل 
علــى أتســيس حالــة وطنيــة، وترســيخ قيــم ومفاهيــم عصريــة بديلــة، متكنهــا مــن 
العبــور أبوطاهنــا اىل مــا هدفــت إليــه يف حراكهــا وثوراهتــا. قصــارى القــول إهنــا حلظــة 
اترييــة ومفصليــة ســيكون هلــا مــا بعدهــا، فتزيــل ركام العفــن التاريــي وتكنــس 
القــوى املريضــة الــي فكــرت وعملــت خــارج حــدود ومفاهيــم الوطنيــة احلقــة القائمة 
علــى املواطنــة واملســاواة والعــدل وتبــي كافــة قيــم حقــوق اإلنســان. الالفــت أن 
قــوى وشــباب الثــورة، اليــوم، هــي نفســها ابألمــس القريــب كانــت جنــود وخيــول 
املشــاريع املريضــة وعناصــر ميليشــياهتا الــي غرقــت يف اجلهــل والعبــث والعــدم. 
واملفارقــة األخــرى أن الذهنيــة الوطنيــة اجلديــدة تقــدم فهًمــا وخطــااًب جديديــن 
النتمائهــا اىل ميــط عــريب، وتربــط بــن قضاايهــا بفهــم جديــد أساســه ومنطلقــه 
»الوطنيــة » اجلديــدة. الرهــان علــى أتصيــل احلالــة اجلديــدة وبلورهتــا يف صيــغ 
ومفاهيــم وآليــات حــراك اجتماعــي خمتلفــة تعيــد أتســيس أوطاننــا املســتلبة واملنهوبــة 
وتطلــق العنــان لقواهــا الكامنــة لتعيدهــا إىل حالــة الفعــل التاريــي، وعلــى أســاس 
قيــم العصــر واحلداثــة وتقطــع مــع حقبــة االرتــداد الوطــي املقيتــة. هنــا ال ميكــن 
احلديــث عــن وطنيــة جديــدة دون تعميــم ثقافــة وطنيــة عامــة تعــرتف ابآلخــر، 
دون إقصــاء واســتبداد واســتتباع ووالء خلــارج احلــدود، ترتكــز علــى صياغــة عقــد 
اجتماعــي جديــد أيخــذ ابحلســبان كافــة التطــورات األخــرة ومفاعيلهــا، وبــروز 
اهلــوايت اخلاصــة القاتلــة، وال ميكــن أن يرتســخ دون قوانــن وتشــريعات، ومناهــج 
دراســية، وأحــزاب سياســية وتمعــات ومنظمــات، تنغــرس يف احلالــة الوطنيــة، 
وســلطة وخنبــة ونظــم وطنيــة أواًل وأخــرًا. إنــه رهــان صعــب يســتمد قوتــه وحضــوره 
مــن حناجــر وقبضــات الشــباب الثائــر الــذي يســدد فواتــر مســتقبله مــن دمــه. 

واملســتقبل املأمــول واملنشــود يســتحق التضحيــة.

اإلســالم الــذي هــو أبســط بكثــر، يف القضــااي الكليــة والعامــة، ممــا يريــد 
بعضهــم تقعــره وفلســفته، صــال كهنــة كبــار يف عقــول النــاس وجالــوا 
يف قلوهبــم وزينــوا قمــة الباطــل علــى أنــه قمــة احلــق، وأمثــال ذلــك الشــيخ 
ممــد ســعيد رمضــان البوطــي الــذي جلــس عقــوداً علــى منــرب رســول 
هللا، يزيــن للنــاس أفعــال األســد و«القــوة اخلفيــة« الــي ترعــاه وتكــون 
معــه يف قراراتــه املصريــة، ابلرغــم مــن أن جوهــر وظيفــة األســد ومهامــه 
كانــت النكايــة بديــن هللا والتآمــر عليــه، ووأد أي ماولــة لعودتــه إىل 

مســرح احليــاة حــى لــو علــى مســتوى احلــي أو الشــارع.
مــن  صــدر كثــر  يضيــق  اإلســالمي،  التخلــف  مــن  اجلــو  هــذا  ويف 
هــؤالء املتدينــن عــن انتقــاد عــامل القــرآن الــذي ارتضــى لنفســه صــورة 
تذكاريــة مــع كهنــة وزارة األوقــاف التابعــة لنظــام األســد، بــل وصــل 
األمــر لطــالب هــذا الشــيخ يف علــوم القــرآن، أن يتفنــن أحدهــم يف 
تربيــر »حالــة الضيــق والتوتــر والشــعور ابالختنــاق« الــي يعيشــها الشــيخ 
يف الصــورة، وكيــف أن الشــيخ ميســك بطــرف ثوبــه مغاضبــاً ومتوتــراً، 
لإليــاء أبن هــذا الشــيخ الــذي ذهــب إىل الشيشــان مبحــض إرادتــه 
لإلشــراف علــى مســابقة قرآنيــة، اهلــدف النهائــي منهــا ليــس تطبيــق 
الرئيــس  عينهــا  عميلــة  حكومــة  خدمــة  وإمنــا  األرض،  علــى  القــرآن 
الروســي علــى رؤوس مســلمي الشيشــان ورغــم أنوفهــم ابلقــوة والقهــر، 
وجــد نفســه مضطــراً ومرغمــاً علــى الوقــوف يف صــورة تذكاريــة مــع كبــار 

اجملرمــن. الكهنــة 
مــا هــذا الغثــاء واهلــراء الــذي يســيطر عليــه دعــاة االعتــدال وطأطــأة 

الــرؤوس يف وقــت ال ينفــع فيــه إال فقــه االســتعالء؟!
هــذا النمــط مــن الفهــم والتديــن، وهــذا التخلــف اإلســالمي، وهــذه 
الكهانــة الــي تذبــل وتــذوب، صــار بفضــل هللا ورمحتــه وكرمــه، حتــت 

األقــدام، ولــن يكــون لــه رجعــة حبــول هللا تعــاىل.

عبد الرحيم خليفة 

كاتب سوري

عن وعي وطني جديد

جهاد عدلة

إعالمي وكاتب سوري

كهانة ذابلة
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ت
تقارير وتحقيقا

يعيــش مــا يزيــد عــن مليــون ســوري حاليًــا يف دول أوروبيــة متفرقــة، وقدمــت هلــم 
األخــرة بعــد وصوهلــم بطــرق شــرعية وغــر شــرعية كثــرًا مــن التســهيالت واملعــوانت 
املاديــة واملعنويــة يف ســبيل حتقيــق االندمــاج يف اجملتمعــات والتحــول إىل أشــخاص 

فاعلــن.
مضــت ســنوات منــذ وصــول الدفعــات األوىل مــن الالجئــن الســورين إىل دول 
أوروبيــة خمتلفــة، وهــي مــن املفــرتض أن تكــون كفيلــة إبتقاهنــم لغــات البــالد الــي 
يعيشــون فيهــا وقواعدهــا، ومــن مثّ الدخــول يف ســوق العمــل، غــَر أن كثــراً مــن 
الســورين مــا زالــوا يف الــدرك األســفل مــن ســلم تعلــم اللغــة واالندمــاج. ال توجــد 
إحصــاءات رمسيــة تشــر إىل نســب يف هــذا اجملــال، لكــن املشــاهدات توحــي أبن 
أرقامــاً ليســت هبينــة مــن الســورين مــا تــزال تعتمــد بشــكل كلــي علــى املســاعدات 
االجتماعيــة، كمــا أن موضوعــة االندمــاج الــي طمــح هلــا األوروبيــون منــذ البدايــة 
وخصصــوا ألجلهــا كثــراً مــن الربامــج تســر خبطــى بطيئــة ومتعثــرة لــدى جمموعــات 
مــن الســورين الذيــن ازداد تعلقهــم بقيمهــم االجتماعيــة وعاداهتــم بعــد انفتاحهــم 
علــى النمــط الغــريب )الصدمــة الثقافيــة(، وهــي حالــة طبيعيــة ميكــن أن حتــّل نفســها 
بنفســها عــرب تعاقــب األجيــال فاجليــل الثــاين يف أورواب ممـّـن ولــدوا ودرســوا وترعرعــوا 

يف البلــدان األوروبيــة لــن يواجــه املشــكالت الــي واجههــا اجليــل األول. 
املشــكلة تكمــن يف اجليــل احلــايل وهــي الــي تســتدعي حلــواًل ســريعة، إذ ال بــّد 
للســورين مــن االندمــاج يف جمتمعاهتــم األوروبيــة املضيفــة ولــو جزئيــاً ابحلــدود الــي 
تســمح هلم بدخول ســوق العمل واالنتقال إىل الفعالية واالنتاج، لكن قســماً كبراً 
مــن الســورين ال يدركــون أمهيــة هــذا االنتقــال، ويعتقــدون أهنــم يســتطيعون العيــش 
طيلــة حياهتــم علــى املســاعدات االجتماعيــة، ومياطلــون يف تعلّــم اللغــة لتمديــد فــرتة 
الدعــم، وبعضهــم يشــعر أنــه بتجــاوزه رحلــة البحــر اخلطــرة فإنــه يســتحق أن يعيــش 

بقيــة حياتــه أبمــان وســالم واكتفــاء دون أن يتكّبــد مشــاق أو متاعــب العمــل.
نعــرف قصصــاً كثــرة عــن ســورين يف أورواب يــراتدون مــدارس ومعاهــد تعلــم اللغــات 
منــذ ثــالث وأربــع وأحيــاانً مخــس ســنوات ومــا زالــوا يف املراحــل األوىل مــن تعلــم 
اللغــة، كمــا ويرفضــون االلتــزام أبي فــرص عمــل مــن شــأهنا أن ختّفــف مــن عــبء 
نفقاهتــم، مــا يدفــع األوروبيــن إىل تكويــن تصــّورات أبن الســورين ليســوا كفؤيــن 
والتجــارب  اخلــربات  مــن  وهلــم  واحــدة،  بوتــرة  معهــم  التعاطــي  مثّ  ومــن  للعمــل، 
مــا ميّكنهــم إعــادة دمــج العجينــة الســورية وتكوينهــا بطــرق جديــدة، وعــرب ذلــك 
اســتطاعوا إدخــال العديــد مــن الســورين ذوي االختصاصــات يف أعمــال مهنيــة 
وجنحــوا يف تدريبهــم وإعدادهــم هلــذه األعمــال. اســتغرق األمــر وقتــاً وجهــداً لكــن 

النتيجــة كانــت إجيابيــة. 
ميكــن تشــبيه مــا يــدث بــدورة إعــادة اإلنتــاج الــي يدخلهــا الالجئــون مــن املرحلــة 

اجليوسياســية  للصراعــات  ســاحة  اترييًــا  املتوســط  شــرق  منطقــة  تعتــرب 
اإلقليميــة والدوليــة املســتمرة، وقــد شــهدت الســنوات األخــرة اكتشــافات 
كبــرة للغــاز يف املنطقــة، وبينمــا تــزداد أمهيــة املنطقــة مــن جهــة، تتكــون 
أخــرى.  جهــة  مــن  الشــاطئية  الــدول  بــن  جديــدة  وحتالفــات  اتفاقــات 
واتريًيــا كانــت منطقــة شــرق املتوســط خــارج حســاابت الــدول وشــركات 
البــرتول والغــاز وكانــت منطقــة اخلليــج العــريب هــي األهــم. بعــد اكتشــاف 
الغــاز والبــرتول يف املنطقــة أصبحــت هلــا أمهيــة اقتصاديــة كبــرة ممــا خلــق 

توتــرات بــن الــدول الشــاطئية.
تطــل علــى شــرق البحــر املتوســط كل مــن )تركيــا، اليــوانن، مصــر، ســورية، 
لبنــان، جزيــرة قــربص الشــمالية، جزيــرة قــربص اجلنوبيــة، فلســطن احملتلــة( 
ترســيم  علــى  تتفــق  مل  الشــاطئية  الــدول  أن  املنطقــة  هــذه  يف  واملشــكلة 
احلــدود املائيــة مــن قبــل، فإســرائيل تتهــرب مــن ترســيم احلــدود املائيــة مــع 
لبنــان، ومصــر، وبــن تركيــا واليــوانن، وبــن تركيــا وقــربص اجلنوبيــة.  يف 
ترســيم  اتفاقيــات  علــى  وقــربص  ومصــر  اليــوانن  مــن  وقعــت كل  حــن 
احلــدود املائيــة، ووقعــت إســرائيل مــع جزيــرة قــربص اجلنوبيــة اتفاقيــة ترســيم 
احلــدود املائيــة. كمــا مت التوقيــع بــن مصــر وقــربص واليــوانن علــى ترســيم 
احلــدود. لكــن هنــاك إطــارًا قانونًيــا حددتــه األمــم املتحــدة، ضمــن قوانــن 
البحــار، والــي مت توقيعهــا يف 10 ديســمرب 1982، ودخلــت حيــز النفــاذ 
يف 16 نوفمــرب 1994 بعــد أن صادقــت عليهــا 60 دولــة. وتضمنــت 
هــذه االتفاقيــة العامــة تقســيم البحــار إىل 4 مناطــق رئيســية، وهــي البحــر 
اإلقليمــي، وُيــدد حبــد أقصــى 12 ميــاًل حبــراّيً مــن خــط األســاس، وللدولــة 
ســيادة كاملــة عليــه، مث املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة الــي حددهتــا بـــ 200 
ميــل حبــري تقــاس أيًضــا مــن خــط األســاس، مث منطقــة اجلــرف القــاري، 
وأخــرًا أعــايل البحــار. وكل الــدول الشــاطئية لشــرق املتوســط وقعــت إال 
تركيــا بســبب وجــود مشــاكل حدوديــة بينهــا وبــن اليــوانن ومــع قــربص 

اجلنوبيــة. 
وقــد قســمت املنطقــة الــي تتواجــد فيهــا حقــول الغــاز والنفــط اىل 12 
بلوك متوزعة يف منطقة شــرق املتوســط. وأبرز االكتشــافات كانت حلقول 
الغــاز الــي اكتشــفت قــرب الســواحل املصريــة وأمههــا حقــل » ظهــر«، 

صفر مث ما يلبثوا أن يرجوا منها هبيئة وحّلة جديدة وكّل ذلك حالة صحية ميكن 
فهــم دوافعهــا ومربراهتــا وقبوهلــا، كــون بيئــة العمــل الــي حتتضــن الســورين نظيفــة، 
وتضمــن حقوقهــم وحترتمهــم، وهــي بــال شــك أفضــل مــن بقائهــم دون عمــل، كأن 
الــدول األوروبيــة إىل موظفــن يف مطاعــم  يتحــول خرجيــي املعاهــد املتوســطة يف 
الوجبــات الســريعة، أو املعلمــن إىل عمــال يف مصانــع وورشــات مهنيــة، مبداخيــل 
معقولــة وشــروط مقبولــة، وكل ذلــك يــدث وفــَق متطلبــات وحاجــة الســوق، ومهمــا 

كان الالجــئ منيعــاً ومصــراً علــى منــط معــن، أو العمــل ابختصــاص مــّدد هــو ليــس 
جديــراً بــه، فإنــه يرضــخ أخــراً ملــا يــراه املشــرّع األورويب، الــذي يتخــذ منــذ البدايــة 

طرقــاً حضاريــة، فيهــا مــن التحفيــز واجلاذبيــة مــا يقنــع الالجــئ الســوري ابملوافقــة.
لكن من غر املفهوم أن تتعامل مؤسسات صنع القرار األوروبية مبنطق االستبعاد 
واالســتخفاف مع الســورين من ذوي الشــهادات العليا واملكاانت العلمية املرموقة 
وميثلــون مــا نســبته 13 ابملئــة مــن الالجئــن الســورين يف أورواب وفــَق دراســة ملركــز 

وقبالــة ســواحل قــربص، وفلســطن احملتلــة الــي يســتثمر كافــة احتياطاهتــا 
االحتــالل اإلســرائيلي وخاصــة يف حقــل » ملــار« النفطــي، ابإلضافــة إىل 
وجــود عــدة حقــول نفطيــة أمــام البلــوك 9 الــي يتنافــس عليــه االحتــالل 
اإلســرائيلي ولبنــان. تقــول احلكومــة اللبنانيــة أن كامــل احلقــل يقــع ضمــن 
امليــاه اإلقليميــة اخلالصــة للبنــان، يف حــن تقــول إســرائيل إن أجــزاء مــن 
بلــوك 9 يقــع ضمــن امليــاه اإلقليميــة اخلالصــة إلســرائيل. يف الوقــت الــذي 

فيهــا  احلــدود واعرتفــت  اتفاقيــة ترســيم  قــربص  مــع  فيــه إســرائيل  وقعــت 
قــربص أبحقيــة االحتــالل اإلســرائيلي مبنطقــة البلــوك 9. ولكــن حــى اآلن 

مل ينتــه الصــراع عليــه بــن لبنــان واالحتــالل اإلســرائيلي. 
واليــوانن  اجلنوبيــة  قــربص  تركيــا وجزيــرة  بــن  فــكان  األشــد  الصــراع  أمــا 
الــي يقــوم هبــا  التنقيــب  ومــن خلفهــم االحتــاد األورويب حــول عمليــات 

حرمــون للدراســات املعاصــرة، فهــؤالء مــن غــر املمكــن أن يتــم التعاطــي معهــم 
بنفــس اآلليــة والطريقــة، وليــس مــن الكياســة مبــكان تعريضهــم لظــروف واختبــارات 

مهنيــة ونفســية شــاقة.
تفاجــأُت كثــراً عندمــا مسعــُت مؤخــراً مــن صديقــة مقيمــة يف فرنســا منــذ أعــوام، أبن 
معظــم الســورين مــن زمالئهــا املهندســن ال جيــدون فــرَص عمــل يف ختّصصهــم علــى 
الرغــم مــن متّكنهــم مــن اللغــة الفرنســية، وعندمــا تتصــل هبــم اجلمعيــات املســؤولة 
عنهــم واملعنيــة إبجيــاد فــرص عمــل هلــم فإهنــا ختربهــم بوجــود شــواغر يف جمــال النظافــة، 

الطبــخ، ورعايــة املســنن أو األطفــال، وهــي مهــن ال ميكــن هلــم العمــل هبــا.
التنــازالت،  مــن  بقليــٍل  أبس  ال  األوروبيــة  القــارة  يف  اثنيــة  درجــة  كمواطــن 
فاألوروبيــن يعرتفــون أبن أحــد أبــرز أســباهبم يف اســتقبال الالجئــن هــو حاجتهــم 
ملــا تعانيــه القــارة مــن نقــص يف قطاعــات الرعايــة الطبيــة  أليــدي عاملــة، نظــراً 
والنظافــة، وختصصــات مهنيــة أخــرى لــن يكــون مبقــدور األوروبيــن تغطيتهــا يف 
مــن  االســتفادة  الذيــن مت أتهيلهــم  للســورين  املمكــن  ومــن  القريــب،  املســتقبل 
هــذه الفــرص، بعيــداً عــن التقليــل مــن الكفــاايت أو فــرض اآلليــة عينهــا عليهــم. 
خلصــت دراســة ســويدية، متعّلقــة مبســتوايت تعليــم الوافديــن إىل الســويد خــالل 
عــام 2014، إىل أّن الالجئــن الســورين هــم األكثــر تعليمــاً مــن بــن الالجئــن 
احلاصلــن علــى إقامــة دائمــة يف هــذا البلــد، وأّن 37 يف املئــة منهــم حاصــل علــى 

شــهادات جامعيــة. 
مــن صعــوابت وبروقراطيــة  القاطنــن يف أورواب يشــكون  الســورين  األكادمييــن 
جماراهتــم  اســتحالة  وابلتــايل  شــهاداهتم،  معادلــة  أو  العليــا،  الدراســات  إكمــال 
الســكان األصليــن يف فــرص العمــل الــي تناســبهم، وهــو حتــدٍّ ينبغــي علــى اهليئــات 
املدنيــة الفاعلــة هنــاك التصــدي لــه ابلتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات األوروبيــة الــي 

تتحلــى ابملوضوعيــة.

األطــراف يف املنطقــة، خاصــة أن تركيــا مل توقــع علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
املتعلقــة بتحديــد املنقطــة االقتصاديــة اخلالصــة، والســبب األساســي لعــدم 
توقيــع تركيــا علــى هــذه االتفاقيــة هــو املشــاكل احلدوديــة يف حبــر إجيــة مــع 
اليــوانن، وجزيــرة قــربص اجلنوبيــة. مــن وجهــة نظــر احلكومــة الرتكيــة فــإن 
عمليــات البحــث واحلفــر الــي تقــوم هبــا حكومــة جنــوب جزيــرة قــربص 
ابلتعــاون مــع شــركات البــرتول العامليــة غــر قانونيــة، وتقــف تركيــا ضــد 
احلقــوق  االعتبــار  بعــن  أتخــذ  ال  الــي  والتنقيــب  البحــث  أعمــال  كل 
القانونية للجمهورية الرتكية ولألتراك يف اجلزء الشــمايل من جزيرة قربص. 
الــي مت اكتشــافها مقابــل اجلزيــرة هــي جلميــع  وأن مجيــع مصــادر الغــاز 
ســكان جزيــرة قــربص وجيــب حتديدهــا وتطويرهــا مــع بعضهــم البعــض.  
وقــد صرحــت احلكومــة الرتكيــة يف عــدة مــرات أهنــا لــن تــرتد يف التدخــل 
بكافــة الوســائل ومنهــا العســكرية ضــد ســفن البحــث واحلفــر يف شــرق 
البحــر املتوســط إذا مــا تعــدت الــدول اجملــاورة علــى املنطقــة االقتصاديــة 

اخلالصــة لرتكيــا. 
لقــد أصبحــت منطقــة شــرق املتوســط مــن أهــم املناطــق حيويــة بســبب 
موقعهــا االســرتاتيجي، وبســبب االكتشــافات اجلديــدة مــن مــوارد الطاقــة، 
واألهــم مــن ذلــك قــرب هــذه املــوارد مــن دول االحتــاد األورويب وتركيــا، 
وهــم مــن أكثــر الــدول اســتهالًكا ملــوارد الطاقــة. ابإلضافــة لعــدم امتالكهــم 
ألي احتياطــات مــن مــوارد الطاقــة، لذلــك نشــهد صراًعــا كبــرًا بــن الــدول 

الشــاطئية للحصــول علــى احلصــة األكــرب مــن هــذه املــوارد.

آالء عوض

حسن الشاغل

أوروبا وإعادة إنتاج السوريين

الصراع على شرق المتوسط

كاتبة وصحافية سورية

كاتب سوري
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Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay toplum merkezleri. Koruma 
Programının düzenlediği, Türkiye’de Uluslararası ve Geçici Koruma Altındaki Çocukların Eğitimine yönelik 
yapılan çalıştay, geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleşti.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nin organize etmiş olduğu 3Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılım 
sağladı. 

Sosyal uyum yardımları konusunda çok önemli çalışmalara imza atan KIZILAY KART ve Tur-
nuvanın düzenlenmesinde büyük destek sağlayan Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi fut-
bol takımları, elenmelerine rağmen taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar.

Türk Kızılay Ankara toplum merkezi, gönüllüleri ile birlikte UNHCR Türkiye, Ankara Kültür San-
at-Medeniyet Derneği, Altındağ Belediyesi ve Suriye Dostluk Derneği iş birliğinde gerçekleşen 
Suriyeli ve Türk sanatçıların eserlerinden oluşan, “Sanatçının Göçü, Sanatın Gücü” sergisine katıldı.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı kapsamında, 3 haftalık reçel atöly-
esinin ilkini gerçekleştirdi. İlk haftada katılımcılar ile Akdeniz mutfağına ait portakal reçeli 
yapıldı ve reçelleri katılımcılara hediye edildi.

مت تنظيم ورشة عمل حول برانمج احلماية مبشاركة وتعاون بن وزارة الرتبية والتعليم الرتكية، واملديرية العامة للتعلم املستمر مدى 
احلياة، ومراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية. وقد مت تنظيم الورشة يف أنقرة مبشاركة كبرة وواسعة، واستهدفت تعزيز ودعم تعليم 

األطفال الذين هم حتت احلماية املؤقتة واألطفال الدولين يف تركيا.

شارك مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب يف اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة الذي نظمه 
مركز العيش بدون إعاقة التابع لبلدية غازي عنتاب الكربى، وذلك يف 3 كانون األول.

جرت مباراة بن فرق كرة القدم الفريق األول اتبع ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة الذي له دعم كبر يف 
تنظيم املباراة، والثاين فريق كرت كيزيالي صاحب االسهامات الكبرة واملهمة يف موضوع االندماج والوائم االجتماعي. 

وقد فاز الفريقان بتقدير اجلميع بعد هذه املباراة سواء أكانوا مشجعن أم غر مشجعن ، وذلك رغم اخلسارة.

شارك كل من مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف أنقرة، ومكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن يف 
تركيا، واملتطوعون و »مجعية أنقرة للفن والثقافة واحلضارة«، وبلدية ألتن داغ  ومجعية الصداقة يف معرض في محل 

عنوان »هجرة الفنان هي قوة الفن«، والذي احتوى أعماال فنية لفنانن سورين وأتراك.

نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصة أول ورشة عمل خمصصة لصنع املرىب الي تستمر ملدة ثالثة أسابيع، 
وذلك يف إطار برانمج الوائم واالندماج االجتماعي. ومت يف األسبوع األول إعداد مرىب الربتقال اخلاص مبطبخ إقليم 

البحر األبيض املتوسط ، ومت تقدمي املرىب للمشاركن كهدااي.

Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gönüllü olmanın 
önemini ve güzelliğini anlatmak için alışveriş merkezinde gönüllülerin fotoğraflarından 
oluşan bir sergi açtı ve sergiyi gezen kişileri Toplum Merkezi Gönüllüsü olmaya davet etti. 

مبناسبة اليوم العاملي للمتطوعن افتتح مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف بورصة معرًضا احتوى على صور املتطوعن، 
ونظم املعرض يف مركز التسوق وهدف لشرح أمهية التطوع ومجاله. وقد دعا املركز زوار املعرض إىل أن يصبحوا متطوعن 

يف املركز اجملتمعي. 

EU Delegation Türkiye tarafından fonlanan Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Sosyal Uyum Pro-
gramı kapsamında, Toplum Merkezi tercümanı ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Ahmet Benne 
ile çocuk faydalanıcılara yönelik müzik atölyesinde, uygulamalı müzik derslerine devam ediyor.

Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi, Sosyal Uyum Programı kapsamında; yararlanıcılara yönelik, Türk 
Tarihi Bilgilendirme Seminerlerine devam ediyor. Yararlanıcılar tarih öğretmenleri ile birlikte, Mersin 
Tarihi Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek, uyum içinde tarihin izini sürdüler.

تستمر دروس املوسيقى يف ورشة املوسيقى الي تستهدف املشاركن األطفال والي تقام مبعية األستاذ أمحد بنا الذي يعمل كمرتجم يف 
املركز اجملتمعي  ويف الوقت ذاته فنان صويت. وأقيمت هذه الفعالية يف إطار برانمج االندماج والوائم املمول من االحتاد األورويب والذي 

ينظمه مركز اهلالل األمحر الرتكي  اجملتمعي يف أنقرة. 

يواصل مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف مرسن ندوات التوعية ابلتاريخ الرتكي، الي تستهدف املستفيدين املشاركن يف إطار برانمج 
االندماج والوائم االجتماعي التابع ملركز اهلالل األمحر الرتكي يف مرسن. وقام املشاركون بصحبة معلمي التاريخ بزايرة إىل متحف مرسن 

األثري التاريي، وحاولوا تعقب اآلاثر التاريية يف وائم واندماج.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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 Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden İşrak Gazetesi Kürtçeبلبل زادة... منبر ال

bölüm başkanı Ahmet Kasim’ın Minberşam Derneği’ndeki taziyesine Bülbül-

zade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Özmantar 

ve Mahmut Kaçmazer, İyilik Derneği Gaziantep Temsilcisi Cavit Karakaş, Or-

tadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, 

İşrak Gazetesi yazarları, Suriyeli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önder-

leri katıldı. Taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Ahmet Ka-

sim’ın hayatı ve mücadelesine dair anekdotlar paylaşıldı.

“Din, Dindarlık ve Değerler” çalışmasının ardından bu dönemin ikinci atölye çalışması 
olan “Bitmeyen Hikâye Göç” ün ilk oturumu 23 Kasım Cumartesi günü BEKAM Çok 
Amaçlı Salon’da yapıldı. Atölye çalışmasının ilk oturumunda “Yakın Dönem Göç Hare-
ketlerinde Gaziantep’in Konumu” konusu Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Halil İbrahim Yakar tarafından interaktif bir sunumla irdelendi.

Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu (GÖNÜLKUR)’un aylık yapılan mutat to-
plantılarının bu ayki oturumu Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gaziantep’deki sivil toplum kuruluşları her ay düzenli olarak bir araya gelip şehrin 
çeşitli sorunlarını ele alarak çözüm aramakta ve belirlenen konuları istişare ederek 
paylaşmaktadır. Bu bilgilendirme ve görev paylaşımı toplantıları her ay bir kuru-
mun ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. 2019 yılının son ayında yapılan Gaziantep 
Gönüllü Kuruluşlar toplantılarında Bülbülzade Vakfı ev sahipliği yaparak 30 sivil 
toplum kuruluş temsilcisini bünyesinde topladı.

شــارك تورغــاي ألدمــر رئيــس وقــف بلبــل زاده يف واجــب العــزاء لوفــاة رئيــس القســم الكــردي يف صحيفــة إشــراق أمحــد قاســم 
الــذي تــويف يف املستشــفى الــي كان يتلقــى العــالج هبــا. وأقيمــت مراســم التعزيــة يف مجعيــة منــرب الشــام، وشــارك فيهــا أيضــا 
أعضــاء اجمللــس اإلداري يف الوقــف  إبراهيــم أوزمانتــار وممــود كاتشــمازر، واملنســق العــام جلمعيــة إييلــك يف غــازي عنتــاب 
جاويــد كارداش، إضافــة إىل ممــد فاتــح أمــن أوغلــو املنســق العــام ملركــز الشــرق األوســط لإلعــالم واالتصــال. كمــا شــارك يف 
التعزيــة كتــاب صحيفــة إشــراق، وسياســيون ومثقفــون وأكادمييــون وقــادة الــرأي العــام الســوريون. وخــالل زايرة التعزيــة مت قــراءة 

القــرآن الكــرمي ومت تبــادل احلــكاايت والقصــص عــن حيــاة ونضــال أمحــد قاســم.

تنتهي« وذلك  انتهاء أعمال ورشة »الدين والتدين والقيم« مباشرة، ُعقدت اجللسة األوىل لورشة عمل »اهلجرة.. قصة ال  بعد 
يف قاعة املؤمترات يف مركز بيكام. يوم السبت 23 تشرين الثاين، حيث تعترب هذه الورشة هي الثانية ملركز بيكام يف هذا املوسم.

وخالل اجللسة األوىل للورشة قدم الربفسور الدكتور خليل إبراهيم ايكار، عضو اهليئة التدريسية يف جامعة غازي عنتاب، موضوعه 
بشكل تفاعلي حول »موقع غازي عنتاب يف حركات اهلجرة يف الفرتة القريبة«.

الشهري  اجتماعها  )غونول كور(  عنتاب  غازي  يف  التطوعية  املنظمات  منصة  عقدت 
االعتيادي يف مبى وقف بلبل زادة. إذ تتمع منظمات اجملتمع املدين غر احلكومية يف 
غازي عنتاب كل شهر بشكل منتظم لبحث ونقاش خمتلف مشاكل املدينة والبحث عن 
حلول هلا ويتبادلون التجارب واآلراء حول القضااي احملددة. ويتم عقد هذه االجتماعات 
التوعوية والعلمية والتشاركية كل شهر يف مؤسسة جديدة من املؤسسات. وقد استضافت 
مؤسسة وقف بلبل زادة اجتماع املنظمات يف الشهر األخر من عام 2019 إذ اجتمع 

فيها ممثلي 30 من املنظمات غر احلكومية التطوعية يف غازي عنتاب.

بدأ ورشة عمل »الهجرة.. قصة ال تنتهي«قامت إدارة وقف بلبل زادة بواجب العزاء بوفاة أحمد قاسم 

عقد اجتماع المنظمات التطوعية في وقف بلبل زادة 

Bülbülzade Vakıf Yönetiminden Ahmet Kasim’a Taziye Ziyareti “Bitmeyen Hikâye Göç” Atölyesi

Gönüllü Kuruluşlar Toplantısı Bülbülzade Vakfında Yapıldı 
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بلبل زادة... منبر ال

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Bitmeyen 
Hikâye Göç” atölye çalışmasının ikinci oturumunda “Geçmişten Günümüze Göç: Suriye 
Özelinde Arap Baharı ve Türkiye’ye Etkileri” konusu ele alındı.
30 Kasım Cumartesi günü BEKAM Çok Amaçlı Salon’da yapılan oturuma Gazian-
tep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Özlü konuşmacı olarak katıldı.  Özlü 
“Geçmişten Günümüze Göç: Suriye Özelinde Arap Baharı ve Türkiye’ye Etkileri” 
konusunu interaktif bir sunumla dinleyicilere aktardı.

مت نقــاش موضــوع “الربيــع العــريب يف النمــوذج الســوري وآاثره علــى تركيــا.. اهلجــرة بــن املاضــي واحلاضــر” خــالل اجللســة 
الثانيــة لورشــة العمــل الــي نظمهــا مركــز التعليــم والثقافــة والبحــوث بيــكام ، والــي محلــت عنــوان: “اهلجــرة.. قصــة ال تنتهــي”

وقــد شــارك الربفســور الدكتــور زينــال أوزلــو عضــو اهليئــة التدريســية يف جامعــة غــازي عنتــاب كمتحــدث يف اجللســة الــي عقــدت 
يف قاعــة املؤمتــرات مبركــز بيــكام يــوم الســبت ، 30 تشــرين الثــاين2019، حيــث قــدم أوزلــو للحضــور عرضــه التفاعلــي حــول 

“ النمــوذج الســوري يف الربيــع العــريب وآاثره علــى تركيــا.. اهلجــرة بــن املاضــي واحلاضــر”

الربيع العربي في النموذج السوري وآثارە على تركيا
Suriye Özelinde Arap Baharı ve Türkiye’ye Etkileri 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği’nin ilk, orta, lise ve üniversitede okuyan 
ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kıyafet yardımları başladı. 
26-30 Kasım tarihlerinde Gaziantep İyilik Derneği Yardım Koordinasyon 
Merkezinden bulunan Giyim Mağazasında yapılan kıyafet yardımları il 
genelindeki ilk ve orta dereceli 34 okulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerle 
üniversite okuyan öğrenciler katıldı. 

بــدأت مجعيــة اخلــر) إييليــك( فــرع غــازي عنتــاب بتقــدمي مســاعدات مــن املالبــس للطــالب احملتاجــن يف املراحــل االبتدائيــة 
واملتوســطة والثانويــة وأيضــا طــالب اجلامعــات. 

حيث شــارك طالب من الفقراء وذوي االحتياج الذين يدرســون يف 34 مدرســة يف املراحل االبتدائية واملتوســطة والثانوية 
إضافــة اىل طــالب اجلامعــات، ابالســتفادة مــن املســاعدات الــي وزعــت يف متجــر املالبــس القريــب مــن مركــز املســاعدات 

التابــع جلمعيــة اخلــر) إييليــك( يف غــازي عنتــاب والــذي جــرى يف التواريــخ بــن 26 و 30 تشــرين الثــاين. 

جمعية الخير) إييليك( تقدم مساعدات المالبس للطالب
İyilik Derneği’nden Öğrencilere Kıyafet Yardımı 

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu 
Öğrenci Birliği Başkanı Muhammed Fatih Eren ve Sivil Toplum Birim 
Başkanı Mehmet Alpcan, 24 Kasım Pazar günü Prof. Dr. Hayrettin Kara-
man’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Anadolu Platformu’nun ve Anadolu Öğrenci 
Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile ve 
gençlik çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, eğitim 
hizmetlerinin nitelik boyutu ve gelecek nesillere taşınmasının nasıllığı 
kapsamında nitelikli bir istişare gerçekleştirildi. Kültür ve yayın çalışma-
ları hakkında bilgiler paylaşıldı.

قــام كل مــن الســيد تورغــاي ألدمــر رئيــس اجمللــس التنفيــذي ملنصــة األانضــول، وممــد فاتــح 
أرن رئيــس احتــاد طــالب األانضــول، وممــد ألــب جــان رئيــس وحــدة اجملتمــع املــدين، بــزايرة 
للربفســور الدكتــور خــر الديــن كارامــان. وخــالل الــزايرة  مت تقــدمي معلومــات عــن أنشــطة 
منصــة األانضــول واحتــاد طــالب األانضــول. كمــا مت أيضــا النقــاش وتبــادل اآلراء حــول 
النشــاطات املتعلقة ابألســرة والشــباب، كما جرت نقاشــات ومشــاورة معمقة ومهمة حول 
البعــد النوعــي للخدمــات التعليميــة وكيفيــة نقلهــا إىل األجيــال القادمــة. ومت أيضــا النقــاش 

وتبــادل املعلومــات حــول األنشــطة الثقافيــة. 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Ziyaret Edildiزيارة للدكتور خير الدين كارامان
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علي محّمد شريف

لو أنك انتظرت قليال أيها الموت

رئيس القسم الثقافي

املوت ليس شيئاً .. الشيء الرهيب هو أال نعيش)1(. 

مل يُك أمحد غريباً ومل نكن غره أو غران، وغر ما صران وصارت إليه دفاتران املوشحة ابلسواد، مل تنضب 

ينابيع الذاكرة يف لوحنا احلجرّي، كنا معا نشتل األمساء يف حقل البنفسج ونعّد حقائبنا إليالف العبور إىل 

الغد السورّي. 

كان »أمحدو« أمجلنا وأكثران يقينا إذا ما استعر الشّك يف زّوادة املنفى. -: ال ريب سوف يزهر وعدان، 

كان يقول، إن حنن عربان أمسنا املوهوب للنسيان، ونزعنا األفخاخ عن يومنا الطويل. 

وكان يملنا على التخّفف من وطأة اخلوف، ومن أمحال ال تدي، وتنهك القلب يف السفر السعيد، وأن 

حناذر من خياانت البيادق والبطارق والطريق.

كان يمل ظّله يف قلبه لكي ييا، وكي يدثّر حلمنا املرصود من قّناصة الفيء ومن سراب الدرب، وكان، 

مثلنا، يشى من جنوٍم قد تؤثر السقوط يف حلبة تكتّظ ابملوتى، وابحلمقى وابألصدقاء الالعبن.

ال ظّل لك اي موت فأنت الظّل، ال شيء يسرت عريك األزيّل سوى ما شّف من البياض يف األكفان، ال 

شيء مينحك الوجود سوى نقيضك يف الوجود وخوف من ماتوا وهم أسرى شراكك العبثية املضحكة.

لن ترتكه بال ظّل أيها املوت فأنت مض الظّل، وأمحد السورّي خّبئ ظّله يف صدره وقّرر العيش دومنا وهٍم، 

ودون أن يغادر ظله املوشح ابلزيتون واجللنار.

إنّه يسرتيح فقط وليس يف خلده أن يغادر صوته. 

هو، مثلنا، ال يفكر فيك اآلن ليس خوفا منك أو هراب من يديك الطائلتن، فما يشغله ويشغلنا حديقة 

وساقية وضوء معّمد ابحلّب.

ليس جبنا أو شجاعة أن حنيا حقيقتنا وننسى طيفك السرمدّي، فلقد أدمنا وجودك يف بالدان املنكوبة 

ابلقوارض وابلوحوش، ويف خمالب عامٍل هو أشد إيالما وقسوة من حضورك الزائد عن حاجتنا للحياة.  

هو اإلميان ما مينحنا القوة ويدعوان كي ال ننتظر اي أيها املوت، أن نعدو إىل احلياة غر آهبن ملا يكمن لنا 

يف أنفاق العامل ودهاليزه املعتمة.

ها أنت حتاول أن تقطف احللم املعلق على سنداين األمل، وها هي أصابعك اخلشنة تنزع من شجرة احلياة 

غصنا ما زال أخضر ومشرئباً حنو الشمس. 

لقد استعجلت اي موت اجمليء وأخطأت اهلدف. فكما ترى مل يستسلم لك أمحد السورّي، كان قراره حازماً 

يف أن يعود وأن يعيش، ومل تكن شيئاً مهّماً له، وال مثبطاً لروحه العاشقة للجمال وللحقيقة، وللخر املنذور 

لإلنسان يف وطنه السورّي. 

ها هو »أمحدو« يسبقنا حبقائبه البيضاء مرتعة بزهور مّبيه إىل حاكورته األثرة، يعود حامال ومموال إىل 

حيث تنتظره أمه ويلّوح له أبوه. سيضم حبواسه روح األرض، وميسح عن جبينها لوعة الفقد وأمل الفجيعة. 

لو أنك أتيت لنا، أيها املوت، هناك حيث يف غدان القريب نكون. كان ميكن لك أن تسر إىل هدفك 

على السجاد األمحر. وأن تستقبل مبا يليق بسلطان هيبتك، وجبالل حضورك املهدور، وكانت ستنصب 

ألجلك البيوت وتذبح القرابن..

لعلك تشعر ابخليبة واحلزن ممّا فعلت أيها املوت..؟!.

___________________________________

العبارة جلان فاجلان يف رواية البؤساء لفيكتور هيجو.    )1(

يتارين قلقي

رهينَة بوِحِه األزيلِّ 

يضرِم نوَر خيبِته

وينُفُض عن ضجيج الوهم

سْرَب جنون دهشَي الي عّزت

فأورق يف ثناايها السؤال ..!!

*      *      *

هو ريشٌة – قلي – 

تاوز حّد تلك اللهفة الوجلى

فأرسل طيَّ حسرتِِه

حروفاً متتطي سهَم العذوبة 

يف تقاسيم الظالْم

وتدّس يف فرح القصيدة ريَقها

لتفوَر عند نضوِجها دفلى الكالْم

*       *      *

أشرقَت حزانً يف دمي

كالصمت

فاعزْف حلَن عودِتك األثرِة

كي أغّي

قد حصدُت الوهم 

من وعِد التجّلي

شاخ طيُف الوجد

عّرش يف اخضرار الوقت

يف دِم ُمسرتاحي ألُف قفٌر

وانتشى فصل الغياِب

وبّت أقرأ ما ختّبئه عيوُنك

يف مفاتيح احلروف

من انكساٍر دافٍئ عذٍب

ومن ألِق السهاْم !!

*    *    *

الوقت يصفع حلَننا

نبكي..؟ 

نعم لكننا 

بن اشتعال جنوهِنم وذهوهِلم

نُعلى عروشاً من ُمى

ونقول لآليت: تلَّ

أاي َسِيُّ

وكْن -كما ترجو الرؤى-

فَرحاً يزنِّر أفَقنا وفضاَءان

ونقول:

إاّن مل نكن لليِل ننزُف

أو نزفُّ دماءان 

بل إن دهشَة حلِمنا فاضت

تنازعها اغرتاٌب عاثٌر

ومشى هبا حنو التوزِّع مشتهًى زاٍه

ولّوهنا اكتئاُب

قلي على عمٍر تناثر يف الدروِب

ويف القلوِب

ومل يفْز

إال بقهقهٍة يفُّ هبا سراُب ..!!

*   *    *

هّزي جبذْع الصمت

- أيّتها القصائد -

وابعثي مطَر الفضيلة

أحرفاً 

تزهو

بدفِء سنا احلروف

وما يلّذ من البياْن !!

هو ذا البهاُء

يفيض مكتماًل بسحرِك 

طافحاً برؤى اخلياِل

ويف يديه الصوجَلاْن.

شاعرة سورية

سميرة بدران

يل
ّ
 دماءنا.. لل

ُّ
نزف
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جاءت من األفق الظليل إليه

حتمل وجَدها

وتنوء من ثقل السكون على السهوب،

َقواُمها متشّكٌل من غصِن تفاٍح

وإشراقاِت وجٍه وابتسامة

والقلب بن ضلوِعها سفٌر

حوى أشجى حكاايِت الرحيِل

حبيث تُوِرُف، من معانيها، مناديُل الغماَمْة.

هي ذي حتّط بطيِفها الشادي

على ورِق الكتابِة

أو على قلِم الرصاِص

كما اليمامْة.

هي ذي حتّط وتنثي

بن احلقيقِة واخلياِل

تريُد أن تغفو على »بّر السالمْة ».

كم مرًة عانت من السفِر الطويِل،

وزاَمَلْت موَج البحاِر،

تفّرَدْت يف شوِقها املكتوِم،

وارحتَلْت تفتُش عن إقامْة 

****        

يتهّدُل الصوُت الرخيُم

تقوُل: اي عتي عليَك

رميَت نفسَك طائعًا

أو ضائعاً،

هي إبرٌة يف بيدٍر؛

أعِي قصيدَتَك الي َوَهَنْت عظاَمَك،

دون أن أتتيك وادعًة.

أتنسى أن كلتينا معاً َشْهٌد على شفِة املوّدِة

نستمّد من النجوم

ربيَع أايم تليدْة.!!..

ودنت إىل أن قاربت عينيه عيناها

وأومّض ثغُرها..

ارتعَشْت،

فمدَّ الراحتن لكي يالمَس وجنتيها،

فاستحاَلْت عشبًة غابّيًة

ترنو إىل األُفِق الشفيِف

ووّدعْت ورَق الكتابِة،

واستداَر الطيُف منطلقًا

إىل أمواِج غربتِه املديدْة.

تـَرََكْتُه منكسَر الفؤاِد

يغوُص يف كرسّيه اخلشّي..

يراتُد القصيدَة.

عّلها أتيت..

ومل أتِت القصيدْة.

شاعر وكاتب سوري

عبد الرحمن عمار

مناديل الغمامة

محمد سليمان زادة

 أكرە الرياضيات والكيمياء
والجغرافيا والقومية

شاعر وكاتب سوري

ستقولن للناس أبنه ال يوجد سبب وأن هناك أشياًء كبرة حتدث يف حياتنا دومنا سبب، هذا يعي أننا متفقن 
على أننا فشلنا يف إجياد مربر مقنع فقرران أن نقول: ال يوجد سبب لكل ما حدث، وكأننا ندفع بقصتنا إىل حقل 

الظواهر الغامضة أو األشياء الي مل جيد هلا العلم تفسراً.
املشكلة اني منذ الصغر أحب الفيزايء وأكره الرايضيات والكيمياء، وهلذا السبب ال أريد أن أرى الشمس املشرقة 
ألني ببساطة عشت معك على االعتقاد اجلميل أبن غيابك سيغر جمرى الكون وستختفي النجوم واألقمار ومشس 

الصباح، فضحك علّي االصدقاء وقالوا إن الشمس تسطع كل يوم لكنك ال تريد أن تراها.
ملاذا مضينا هبذه الطريقة رغم أننا كنا حنلم ابملدينة الفاضلة وكان لدينا من الوقت ما يكفي لبناء كوخ على تلك 

اجلزيرة.
ملاذا ال يوجد سبب؟، ملاذا ماتت قطة اجلارة يف عامها الثاين رغم أهنا مل تكن مريضة وكان من الطبيعي أن تعيش 
ثالثة عشر عاماً كما تقول جاريت، لكنها ماتت فجأة على مصطبة الشباك فقررت جاريت أال أتيت بقطة جديدة 

احرتاماً لروح قطتها الي ماتت.
يكبح  اخلوف  أن  وأعرف  النساء  أفهم مشاعر  أان  اثنية،  مرة  التجربة  تكرار  أهنا ختاف  فاحلقيقة  تكذب  جاريت 

مشاعرهّن احلقيقية فيخسرن كل شيء.
ذات مرة سألت طفلي:

- إذا فقدت حبيبك يوماً.. ماذا ستفعلن؟
- سأحزن اي أيب.

- وفيما بعد؟
- سأحزن كثراً لكن من املؤكد أني سأعطي حيايت فرصة أخرى.

طفلي قوية أما اان فال أمتتع هبذا اجلواب حى أني ال أستطيع التفكر به ألني كائن خيايل.
قبل مخسة سنوات دخلت طفلي املرحلة الثانوية وهي تكره الرايضيات وسرعان ما اكتشفت أن اغلب صديقاهتا 

يكرهن الرايضيات، تقول طفلي: 
- حنن جمربات على أن نتعلم األشياء الي ال حنبها والي تكون سبباً يف فشلنا أحياانً.

مث تضيف أبن الرايضيات مادة مرّسبة وأن صديقتها )أنتونيا( خسرت عاماً من حياهتا بسبب عالمة يف الرايضيات.
طفلي دخلت اجلامعة وعادت غاضبة بعد أول يوم جامعي هلا، كتبت يل على »الواتس« أبهنا حزينة وأن فرع 
)أنتونيا(  أن صديقتها  وأضافت  الرايضيات،  من  مشتقة  رئيسية  مواد  على مخسة  يتوي  تدرسه  الذي  اهلندسة 
الي سافرت إىل اسرتاليا لتكمل دراستها أيضاً حزينة ألن الفرع الذي تدرسه فيه ثالث مواد مرّسبة مشتقة من 

الرايضيات.
القصة واضحة أبننا نكره الرايضيات ألهنا ببساطة ال تقبل املستحيل وال تؤمن ابخليال، فحن نقول إن اثنن انقص 
واحد تساوي صفر. يضحك علينا أهل الرايضيات وجييبون أبن النتيجة واحد وليست صفر، لكني اآلن صفر ويف 
السابق كنا اثنن، وحن نقص مّنا واحد صرت صفراً عظيماً أمحل مزااي االمتصاص، حى لو انضربت حيايت أبلف 

امرأة فالناتج صفر، لكني حتماً سأعطي الواحد القادم قيمته حن أجعله عشرة بلمسة.
جاريت ال تفهم ابلرايضيات لكنها تعد سنوات غياب ابنها ابألايم والساعات، واجلديد أهنا جاءت بقطة إىل املنزل 
وقالت أبهنا ابنة قطتها الي ماتت وأن السبب الوحيد الذي جعلها تؤوي قطة جمدداً هو أن هذه حتمل رائحة أمها، 

هذا يعي أبني قد أفكر مثل جاريت يوماً.
لقوا  ابندا  ثالثن  أكثر من  إن  للغاية حيث  اتصلت وكانت حزينة  )أنتونيا(  قالت يل أبن  التقيت طفلي  حن 

مصرعهم نتيجة حرائق الغاابت يف اسرتاليا.
ثالثون حيوان بريء ميوتون بسبب أحٍد ما أضرم النار يف الغابة، هذا سبب منطقي ألن حتزن صبية أملانية ولكن ما 
هو سبب عدم حزن العامل على شعوب حترتق ابلفوسفور والناابمل واسطواانت الغاز الي متطر فوق رؤوسهم؟!، أال 
يستدعي قتل الناس ابلرباميل والطائرات وصواريخ سكود واملدافع والسكاكن ألن يزن العامل ولو لنصف ساعة؟!.
ما هو السبب؟، قلت لِك أن هناك أشياء يف حياتنا حتدث بال أي سبب، مثاًل ما حدث معنا يبقى بال سبب 

متاماً كما قلت لك: إهنا أشياء تشبه الظواهر الغامضة.
هلذا السبب أكره الرايضيات والكيمياء واجلغرافيا والقومية، وكنت يف املدرسة أحب فقط اآلنسة سهام معلمة اللغة 

االنكليزية ألهنا كانت مجيلة وترتدي تنورة قصرة كالعمر.
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سوزان خواتمي

قراءة في كتاب

»أخف من الهواء« نوفيال الرشاقة والمتعة

كاتبة سورّية

إسماعيل الحمد

 الِجراح
ُ

ن
َ
ط

َ
و

شاعر وكاتب سوري

هذا الفراُت وقَيُحه الدَّفَّاُق                  لفظت خفااي جرِحه األعماُق

وروت شواطُئه حكايَة أمٍة                    فيها َتغىنَّ ابلشآِم ِعراُق

وهبا نُدوٌب من جراح أَميٍة               وَصَدى الرشيِد وُمهُره السّباُق

وهبا روت كتُب املآسي قصًة             تعبت هبا األقالُم واألوراُق

عن توأَمنْي تالقَيا يف حِمنٍة               وَرَعى اللقاَء َمدامٌع وعناُق

وعلى جباِل األرِز هتتُف رايٌة           بيضاُء أشرَق صوهُتا الرَّقراُق

اي موطَن الشَّمِس اجلرحيِة إنَّين           يف حَبِر حبَِّك مغرٌم َعشَّاًق

ِه املُشتاُق؟ فمىَت يـَُبلُّ صداُه ِمنَك ُمتـَيٌَّم              وَمىَت يَعوُد لُعشِّ

نيا ِلطرِيَك َموِطًنا                إاّل لَيغزَو ُعشَُّه الَوقواُق مل َتفَتِح الدُّ

يب ِمن غراِمك كلُّ ما عَرَف اهلوى        ِمّا َطَوى، وأتوََّه الُعّشاُق

فاقرْأ رواايِت الغراِم جتَِد هبا              ما أسَرَفت يف فضِحِه اآلماُق

أثناء جتوالك يف معارض الكتب قد متسك بورقة حتتوي على عناوين 
قرأت عنها وترغب ابقتنائها، إال أن تلك الورقة تغدو على األغلب 
من  الرفوف  تعرضه  ما  لشراء كل  نفسك  تراودك  عندما  هامشية 
ينصحك  حاملا  الفائدة  عدمية  وتصبح  بل  املشوقة،  الكتب  أغلفة 

صديقك صاحب دار النشر مشرياً إىل كتاب بعينه.
صاحب  وهو  النبهان  حممد  الشاعر  الصديق  من  إرشاد  وفق 
للروائي  اهلواء«  من  »أخف  رواية  اشرتيت  »مسعى«  النشر  دار 

األرجنتيين فيديريكو جامنري. 
على  احلاصل  الكاتب  ابسم  اليوم  قبل  أمسع  مل  أيضاً  أان  أجل.. 
املرتجم  االسبانية  عن  الرواية  ونقل   2009 عام  جائزة كالرين 
حممد الفويل، وذلك تقصري ال ميكن تفاديه أمام آالف اآلالف من 

املنشورات السنوية. 
لنعد إىل الرواية ذات الـ 175 صفحة، واليت ميتد خطها الزمين إىل 
أربعة أايم مفصلية غري حمددة تبدأ بتاريخ 29 نوفمرب حتتوي على 
تقاطعات اسرتجاعية بني احلاضر واملاضي، إال أهنا تنطلق منذ حلظة 
حماولة لص شاب يف الرابعة عشر من عمره هاجم عجوزاً يف الثالثة 

والتسعني بقصد سرقتها لكنها متكنت من إقناعه أبهنا ختبئ ثروهتا 
مكاانً  ليتشاركا  بينهما  القوى  موازين  تقلب  حنكتها  احلمام.  يف 
حمدوداً ال يتعدى مساحة احلمام حيث يقبع الصيب سانيت سجيناً، 
وابقي أرجاء منزل ليتا كما حتب أن يناديها، فهل كانت الصدفة 

هي البداية؟
فالرب كان  ذاك،  أو  هبذا  األمر  تعلق  سواء  للصدفة  وجود  »ال 
يدرك أنك أنت وأان كنا يف حاجة متساوية لتعارفنا، وحينها دبر ما 
دبره من ترتيبات. الرب يرى كل شيء، حىت ولو مل تصدق، ووفقاً 
ملا يراه وما يعلمه، يقرر ما هو أكثر مالءمة لكل امرئ منا يف كل 

حلظة من حياتنا.« 
العجوز الضحية ومن مث السجانة تغتنم الفرصة لرتوي، فيأيت على 

لساهنا: 
» أقسم لك كنت أظن دوما أنه ليس من املستحب أن أقص على 
شخص آخر شيئا يهمين أان وحدي، إذا أمعنت النظر فإن عدم 
رؤييت لوجهك وأان أحكي جيعل املسألة تبدو كاعرتاف يف الكنيسة.

سطره  منذ  فالعمل  األحداث،  يتصدر  واملثري  املغاير  السرد 

األول وحىت نقطة النهاية مبين على مونولوج حاد وصادم لعجوز تعاين 
أم مل  اللص املسجون يف محامها سواء رغب  الشيخوخة والوحدة جترب 
يرغب على مساعها، ومتده عرب فتحة الباب برقائق البسكويت وشرائح 

اللحم الرقيقة.
»أعتقد أن إبمكاين مساحمتك، لكن امنحين بعض الوقت من فضلك. 
دفعتين لتذكر وحديت يف اللحظة اليت ظننت أنين أخرياً عثرت على من 

قد يهمه حقاً معرفة ما حدث ألمي. الوحدة قبيحة.«
ال فائدة ترجى إذا ما صرخ أو ضرب الباب، فالشاب عليه أن ينصاع 
ويصغي إىل حكاية أمها ديليتا الشغوفة ابلطريان واليت تلتقي بطيار يعد 
من  تنصله  يريده.  ما  على  ليحصل  اجلاحمة  رغبتها  يستغل  مث  بتعليمها 
وعده جيعلها هتدده وتطلق عليه الرصاص مث تقلع بطائرته رغم صعوابت 
التحليق يف ظل وجود الرايح، ومتوت أثناء اهلبوط. ال يتوقف السرد عند 
تفاصيل  عنها حكاايت صغرية أتيت على  تتفرع  بل  فقط  احلكاية  تلك 
حياهتا البائسة واغتصاهبا ومعاانهتا وآرائها وانتقادها جلماعة الغاتشو وهم 

رعاة األبقار يف األرجنتني.
»ماحدث فقط أهنم غريوا ملبسهم. أحدثك عن مسألة أكثر عمقاً، عن 
طبيعة انسانية معدية تنتقل من جيل إىل آخر.... أكره املايت وعشبته. 

أعتقد أهنما املذنبان يف كل مساوئ الوطن ومساوئنا«
االنفعاالت؛  من  خمتلفة  مبستوايت  والسجني  السجانة  بني  العالقة  متر 
وقد  التعاطف،  وأيضاً  والوعود  والتوسل  واإلذعان  وامللل  كالغضب 
لسان  على  ليأيت  الروائي  العمل  مترير كامل  على  الكاتب جبرأة  اعتمد 
العجوز وحدها، فتتوىل نيابة عن الطرف اآلخر سرد تعابريه وما يقوله رغم 
ذلك يظل القارئ مرتبطاً بشغف ملعرفة ما سيحدث يف مفاجأة النهاية، 

وما حدث يف النهاية أتركه ملن سريغب بقراءة هذا العمل اجلميل.

ال شيء

هي جمرد مخس سنوات 

يف السنة األوىل: 

ستلتهم الذكرايت بنهم مبالغ به

تستيقظ ابكرًا

لتقلب الصرب إىل وجهه األقل نضوجًا

مث تبكي 

ال هتتم فقد تفوح من فمك رائحة القهر أحيااًن

هي جمرد أعراض جانبية خفيفة 

يف السنة الثانية:

ستكسو أنفاسك طبقة صدأ رقيقة 

وتتكاثر يف رأسك بكترياي الندم 

فقط عليك أن تعرض وجهك للطمات 

ملئة مرة قبل املساء

يف السنة الثالثة:

ستطفو على وجه بستانك أعشاب ضارة 

تقلد أصوات الغائبني 

لن تقتلعها فـ أنت فالح فاشل 

يف السنة الرابعة:

لن جتد موطأ قدم المسك الغريب 

إال يف سجالت اخلائفني 

وقد جتده مكتوابً على هناية غصن يف شجرة عائلة احلزن 

ال بل هذا أمر مؤكد 

يف السنة اخلامسة:

ستعيد كل ما فعلته سابقاً ببطء شديد 

أمل أقل لك أهنا جمرد مخس سنوات من عمرك؟

شايك  تسخني  تعيد  وأنت  املطبخ  يف  إمضاءها  ميكنك 

البارد للمرة األلف

أو أن تساعد اخليبة يف طبخ حلظات حياتك املتبقية 

على انر خامدة.

شاعر سوري

حسين الضاهر

خمس سنوات في المطبخ
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كلهم للشتاء منتظرين
واألبــواب  النوافــذ  خلــف  يتمرتســون 

واحلــرس
قد رّوضوا خماوفهم

يتومهون العزمية يف ارتعاشاهتم
صباحاً أمام املرااي

يربّتون على أكتافهم ُمطمئنني
يستعجلون الغيوم وتعليمات ساداهتم

يغازلون الريح
يراهنون على الربد بلهفِة قاطِع طريٍق

يلبُد يف كمني
قرأوا:

ختــوِم  علــى  الــربد  كســره  )هنيبعــل( 
املكــني النصــر 

سيرتكون الشوارع عارية
ترتدي أمسال الفقراء

واألرصفة لن تتسَع للعشاق
لثورة بثياب غانية

ورمبا يغلقون اجملاري
أبوبئــِة  ابلســيوِل  الشــوارع  لتطفــح 

ئــف لطوا ا
ابلدماء

يقــّدَر  ال  الفوضــى  مــن  االنســحاب 
بثمــن

هم يفعلون ابملماطلة
والشــعب تتســلل حتــت أمانيــه ســيول 

التســويف
وليــايل  اهلتــاف  هنــارات  ســيغتالون 

مرة ملســا ا
يف بريوت وطهران وبغداد واحملّمرة

حنن قبلهم غرقنا يف وحل اإلمهال
قتلتنا النخوُة 

واحنداران دون أن ننتبه للفقر املهني
وانتظــار  واجلــوع  ابلــربد  قتلــوان 

ت ا ملعجــز ا
ومكــر  السماســرة  أالعيــب  قتلتنــا 

متــني لصا ا
أراان حيارى

يف فيايف التجاهل الدويل ُمتعفنني
والصباحــات القارســة تتعــّرق مــن هلــاٍث 

وأنني
أراان يف أزقتنا نكفُر ابليقني

والنســاء  األطفــال  يتهــاوى  حــني 
منــني آل ا

والغدُر مرتوٌك لشمشون
كخياٍر أخرٍي أمني

حني نذوي بال دفٍء أو نصري
ننخدُع بقشور نصٍر هزيٍل، 

مث إايٌب للخونِة اآلفلني
أبواهبــم  ثقــوب  مــن  يتلصصــوَن  وهــم 

هازئــني
يدفئون مسروقاهتم

لتكون مراٍس ملراكِب البالد اخلالسّية
األُب: قرصاٌن أعور الضمري لدود

واألمُّ: غانيٌة غربّية جشعة ولود
ال أراان يف غٍد

إاّل كغيٍث عميم
يقطف سنابلنا اجلبناء

 وُسراَق اخلبِز 
واليقني

محمد صالح عويد

شاعر وكاتب سوري شاعر وكاتب سوري

بانتظار الشتاء زوِم
ْ
الَمأ

َخَذلَْتنا الُعْصَبُة احلَمقاُء
واْرَتدَّْت عِن الَعهِد ُمروقَا
كاَنت الرِّدَُّة ِمن كيِد َأفَاٍع

تنـُْفُث السُّمَّ َعِتيَقا
.

وتـَبـَنَّاها رَِقيٌع
مَِّة ِغرٌّ فَاِقُد الذِّ

رَِكَب احِلْقَد َطرِيَقا
.

كاَن ِمْزماراً قَبيَح اللَّْحِن
صاَر السُّْقُم يف َعْرِض الثَّرى

وْجهاً يُواِفينا َصِفيَقا
.

ُكلَّما َهبَّ على الَغرْباِء إْعَصاٌر
هَتاَوى الَقاِصُر اَلمْمُسوُس

واْشَتدَّ نَِعيَقا
.

ليَس خَتَْفى ِسرْيُة املَْهزوِم
ابَع اأَلرَض.. ابَع الِعْرَض

أْضحى ُدبـُْرُه يف َزمْحَِة احلَْرِب
ُمَعرَّى ِلُزاَنٍة

مَلْ يَرْوا ِفيِه َعِشيَقا
.

آِه ما َأقـَْبَح َأْن تـَْرَعى
على َمدِّ َفِم الكذَّاِب
يف قَاِفَلِة احلُْمِر هَنيَقا

.
ساَء ِفْعُل احلَاِكِم املَأُجوِر

-ِ - َرْغَم الَقْهِر واإِلْذالل 
ما زاَل كما اأَلفـَْعى طَليَقا

.
َلْعَنُة الذُّلِّ تُقاِضيِه

فـََقْد أَْلَفْت ِبِه الَفيَحاِء َدجَّااًل
وراَحْت يف الَورى

َتْشُكو ُعُقوقَا

.
ولصوُص الَكوِن عنَد السَّْطِو

َقْد َمزََّقت احلَْبَل الوثِيَقا
* * *

أنَت يف الَقْدِر َمهنْيٌ
فاِقُد اهلَيَبِة َمْقُموٌع

بِه أْضَحْت دايُر الشَّاِم
يف الَكوِن َمَشاَعًا

تَتواّلها ُسيوُف الَغْزِو جَتْرحَيًا
وَترِميها ُخروقَا

.
آَن تـَْنهدُّ ُجنوُد الشَّرِّ أْفواَجًا
فَمْن حَيِْمي ِمَن املَوِج الَغرِيَقا؟

.
َهكذا َيْسَتعِرُض املَْسُعوِر ُدنْياُه ُصراَخًا

يـَبـَْعُث اهلَمَّ َعِميَقا
* * *

هذِه ْمأَساُة َمْأزوٍم
تـَبـىَّن طاِئَف »املّلِة« ِمعيارًا
وملْ أيََْسْف على تـَّياِر نـَْهٍر

من دِم الَقوِم َأرِيَقا
.

وغَداً ِعنَد ُشروِق الَفْجِر
َقد تـَْرَعى بَيااَنً:

)ِمْن ُهنا مرَّْت ُحشوُد الَغْدِر
والسَّفَّاُح »كاجلْربُوِع«

لإِلْعَداِم ِسيَقا(.
.

ِعْندها ُتْدِرُك عاِقبَة الظُّْلِم
اِر احلَرِيَقا وَمْن َأْسَعَر يف الدَّ

.
مُيِْهُل الرَّمحُن للظَّامِل لِكْن

يف ُخطا الشَّيطَاِن
مَلْ يـُْهِمْل َطريَقا.

ان
ّ

فاضل سف
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بنــا أيهــا الزمــان اي لقســوتك، ليتــك أعطيتنــا منهــا القليــل لتعيننــا  رفقــاً 
علــى الفــراق فهــو قاتــل صامــت، خــذالن ومــوت صغــر، ال أحــب مراســم 

الــوداع، وأكرهــه كاللقــاء!
لقــاء هــو بدايــة  فــأي  فاللقــاء موجــع كالفــراق، اخلــوف علمــي ذلــك، 
لفراق، ما أمجل النســيان ما ابل هذه الذاكرة! تتشــاطر علينا وال تســعفنا 

ابالمتحــاانت، وتكــون جاهــزة دومــاً ابلنوائــب وتذكــر األحبــاب.
يلــو هلــا دومــا أن تســحب بســاط الســعادة مــن أســفل أقدامنــا، وتبقينــا 
يقظــن يف أحلــك األوقــات، وختوننــا ذاكرتنــا كثــراً يف اســتحضار األفــراح 
واملســرات، كنــا نــودع األحبــة كل حــن وهنــاك متســع مــن الوقــت للحــزن 
والوداع، إىل أن أصبح الفراق صديقنا اليومي ويف كل األوقات، كشجرة 
اخلريــف البــد مــن أن تتســاقط كل األوراق، وحنــن نشــكل جــزءاً مــن تلــك 
الوريقــات، وهــذا ال يقلقنــا فاملــرء ال يفــارق نفســه وهــذا عــزاء، نتفــاءل 
هبــذا عندمــا نــودع األحبــاب علــى أمــل اللقــاء، لكنهــم يرتكــون يف دواخلنــا 
فراغــاً ال يطــاق، وأصبــح اجلميــع يفــارق دون ســابق إنــذار، واألصعــب 
دون وداع، وال أمــل ابلعــودة أو لقــاء، وتصبــح غربتنــا غربتــان، ويظــل 
العــامل ابرداً يف كل الفصــول،  اللقــاء، ويصبــح  فراقهــم غصــة إىل وقــت 
وتغلــق الســعادة أبواهبــا، ال بقــاء يف هــذه الدنيــا إال للمــوت والفــراق، 
فقــط الذكــرايت ال متــوت، ومــن يفارقــوان يرتكــون لنــا ســيواًل مــن الدمــوع 
، مآســي وآهــات، قــد نبــدو أمــام العــامل بــال إحســاس حنــن أنكل وننــام 
ومنــرح ولكــن هيهــات صوركــم ماثلــة أمامنــا ال تبارحنــا فجرحنــا لــن يــربأ 
مهمــا امتــد الزمــان، فالنــار ال تــرتك وراءهــا إال الرمــاد، هــذه لعبــة احليــاة، 
وليــس هنــاك عــامل دون وداع، رحلــوا مــن عاملنــا لكنهــم يف قلوبنــا ابقــون 
وكيــف هلــذا القلــب اهلــش الصغــر أن يتمــل كل هــذا الفــراق، أرواحهــم 

من أكثر املشاعر السيئة حلظة فشل!
ابتت املرأة معرضة هلجمات نفسية وصدمات عاطفية وأزمات 

متتالية، ويف خضم هذه األمور، مواكبة العصر ومتابعة أخر 
الصيحات )الرجييمية( على صفحات الفيس واإلميان هبا، تعتقد 

أبن كل ما تراه من خصور حنيلة ووجوه هزيلة حقيقة واقع، 
وماذا ستفعل يف قضيتها العالقة، تلس ابلساعات تتابع تار 

)الرجييمات( وخزعبالهتم، شرب الليمون على الريق، أكل املوز أو 
البطاطا سبعة أايم وستصبحن كالفراشة، وتتجاهل أن جلوسها 

الطويل ملتابعتهم يزداد وزهنا أضعافاً، وهناك من يضع نصائح ذهبية: 
أمشي كل يوم عشر خطوات وكلي أربع بيضات وحبة فاكهة ثالث 

مرات، ختتار الواحدة أكرب حبة فاكهة لتسد هبا جوعها املصطنع 
وال تدري أن تفاحة صغرة فيها ستن سعرة حرارية والكبرة منها 

حتتوي على مائة وعشرون، وأهنا لو ابتعدت عن متابعة نصائحهم 
وعاشت يومها بشكل طبيعي حلققت نتائج أفضل كثراً، اتبعي 
ابعتدال العلم واملعرفة، إن االنشغال الدائم ابلطعام والتفكر به 

يفشل الرجييم، الرتكيز الذهي أبمور مفيدة تغنيك عن التفكر به، 
أفضل األوقات للرجييم االستقرار الكامل، أسوأ أنواع الرجييم من 
يتبع خطوات عسكرية حرفية، ليكن هناك نظام غذائي متكامل 

تتعايشن معه طوال حياتك، مع احلركة الدائمة واإلقالل من 
اجللوس ورفع األوزان، فكلمة رجييم عند املرأة يرافقه انزعاج واكتئاب 

وحزن متواصل، وللحالة النفسية دور مهم يف السمنة، كلما زاد 
القلق والتوتر النفسي زاد اإلحساس ابجلوع، ويتملكك اإلحباط 
واليأس، وال تنسي عملية األيض فهي املسؤولة عن حرق الدهون 

والتخلص من السعرات احلرارية، تنخفض سرعة األيض بشكل 
كبر يف حالة االكتئاب ويدث خلًل يف اإلفرازات وأتدية الوظائف 

أبوامر من الدماغ، وتناول سعرات حرارية أقل من االحتياج يؤدي 
إىل أعراض أخرى كوهن ابجلسم ومخول ابلعقل وآالم ابلبطن 

ومزاجية سيئة مع ازدايد ابلوزن  كل ذلك نتيجة اجلهل واتباع 
)رجييمات( من كل حدب وصوب، لكل جسم نظامه وثغراته ما 

يناسب غرك قد يضرك، أسباب الزايدة ابلوزن غالباً وراثية أو نفسية 
ومزاجية والباقي عادات غذائية سيئة، ال تعزيل نفسك ابلطعام 
فاالندماج يسهل امتصاص اجلسم ما هو مفيد من فيتامينات، 

ابتعدوا عن الرجييم العشوائي، إن كان األمر خطراً إجلأوا إىل 
العيادة الطبية والنفسية آبن واحد، طبق ذلك يف عيادة يف لندن 

وكانت النتائج إجيابية، التصاحل مع النفس وحب اآلخرين ضروري، 
والتخلص من احلالة النفسية السيئة، تنب األطعمة الدمسة وتعويض 

اللحم األمحر ابللحم األبيض واألمساك، أكثروا من شرب املاء، 
وأبدلوا كلمة رجييم، ابتباع غذاء صحي ألنه سيكون منط حياتكم 

الدائم ، امضغوا الطعام جيداً وتناولوه ببطء، ركزوا على نوع الطعام  
واخلضروات والفواكه والبقوليات بدل اللحوم، احلرص على تناول 

كل املأكوالت ال للتجويع فهذا ضار، تقليل امللح والسكر، ممارسة 
احلركة الدائمة يف حياتكم ال حتسبوا خطواتكم واعتمدوا على تناول 
الطعام بكميات قليلة واجعلوا طبق السلطة دائم يف كل الوجبات، 

ال يوجد شيء يرق الطعام، مع النوم املعتدل والصرب. 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

جرح ال يندمل

آيات حاضري

كاتبة سورية

عشوائية الريجيم

معلقــة أبرواحنــا، هــل تعلمــون أيهــا الراحلــون مقــدار أملنــا وحزننــا الكبــر، 
نعيــش علــى صــدى أصواتكــم علــى وقــع خطواتكــم علــى عطــر أنفاســكم، 

نبتســم إن تذكــران ضحــك عيونكــم، حنــاول جاهديــن أن نعتــاد علــى احليــاة 
بدونكــم ومعكــم لــن يفارقنــا إال أجســادكم، العــن توقفــت عــن ســفك 

الدمــوع ولكــن القلــب عصــي عــن النــزف واخلفقــان، والروح تســتأنس 
بذكراكــم، نصدقكــم القــول أننــا بتنــا نراكــم يف كل الوجــوه، إن أردمت 
التعبــر عــن رد اجلميــل زوروان ولــو ابملنــام، لنحكــي لكــم مــا حصــل 
بغيابكــم، وقتهــا قــد تقــدرون نعمــة املــوت قبــل اهلــالك، ســنخربكم 
أبن أوالدكــم وأخوتكــم وأصدقائكــم وأحبتكــم ميوتــون كل يــوم ألــف 
مــرة، نســيت أن أســألكم هــل املــوت مــؤمل !!!، وهــل يســتمر األمل؟؟ 
هــل تنصحوننــا بســرعة اللحــاق بكــم؟، هــل هنــاك مــا تريــدون قولــه؟، 
وتشــتاقون لنــا مثــل اشــتياقنا إليكــم؟ أم انشــغلتم عنــا بتلــك الــداير، 
وأصبحتــم تســتخفون أبفــكاران وأعمالنــا وذكرايتنــا، نســتمر حبزننــا 
الــذي ال جيــدي أم ننصــرف بكلنــا إىل احليــاة، الزال القمــر يشــع 
والشــمس تســطع، ال زلنا نتابع احلياة، أوالدان يكربون بســرعة أكثر 
مــن الســابق فــكل شــيء حوهلــم قــد تغــر، أنتــم فارقتموهــم وحاصرهــم 
الواقــع املــؤمل والتشــرد وســحب مــن عاملهــم األمــان، مل تعــد هنــاك 
جــدات تــروي احلــكاايت وال أجــداد ليجلســوا حبجورهــم ليقصــوا 

عليهــم قصــص األبطــال، مــات األبطــال! مــات األبطــال.
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الكــردي يف  القســم  رئيــس  قاســم،  أمحــد  األســتاذ  القريــب  عــن عاملنــا ابألمــس  رحــل 
صحيفــة إشــراق، غــادران إىل جــوار ربــه، بعــد أن كان مــن أعمــدة الصحيفــة الرئيســين، 
وهــو الــذي مل يـــأُل جهــًدا يف إنتــاج حالــة صحفيــة جديــة متميــزة، علــى طــول املــدى، 
)إشــراق( ســألت أصدقــاءه ومتابعيــه عــن مــا ميكــن قولــه هبــذا الراحــل املهــم، وكيــف 
ينظــرون إليــه، ومــاذا يتحدثــون عنــه، حيــث أكــد الســيد عبــد البــاري عثمــان، عضــو 

حبيبــي  اي  أنــت..  )ألنــك   « قائــاًل  السياســي  الصالــون 
تعهــدت أن ال أتراجــع عــن وعــدي ألنــي أعشــق تربــي 
وأعيــش مــع دفء وطــي فلــواًل حــي ألشــواك بلــدي ملــا 
قدمــت لــك أمجــل ابقــة مــن الــورود ولــوال اشــتياقي لشــروق 
هبــذه  عينيــك.(  بنــور  نفســي  أحرقــت  ملــا  بــالدي  مشــس 
الكلمــات اجلميلــة املليئــة ابإلحســاس الوطــي نســتطيع أن 

نتعــرف علــى أمحــد قاســم الــذي ولــد عــام 1953 يف قريــة بيــل ويــران التابعــة ملدينــة 
كــوابين، انضــم للحــزب التقدمــي الدميقراطــي الكــوردي يف ســورية عــام 1968. طبــع 
ديوانــه األول آســو ابللغــة الكورديــة عــام 1985 ولــه العديــد مــن املقــاالت ابللغتــن 
الكورديــة والعربيــة، كمــا أن لــه كتــااًب قيــد الطباعــة ابللغــة العربيــة. لــه أربــع بنــات روشــن 
وروبــن ومزكــن وهيــالن وابنًــا وحيــًدا امســه شــروان. ترشــح لعــدة دورات للربملــان الســوري 
كمســتقل يف أعــوام 1983 و1986 و1998. اعتقــل عــدة مــرات وعــرب ســنوات 
متعــددة منهــا 1983 و1986 و1998 مــن قبــل أجهــزة املخابــرات الســورية وتعــرف 
علــى )أكادمييتهــم التعذيبيــة(. تــرك الوطــن ابتــاه الســليمانية بكوردســتان العــراق عــام 
2004 ولغايــة 2014، مث اتــه إىل اســطنبول الرتكيــة ليكــون قريًبــا مــن أبنــاء ثورتــه، مث 
اســتقر يف أقــرب واليــة ملدينتــه كــوابين وهــي غــازي عنتــاب اىل يــوم وفاتــه.« وأضــاف » 
كان من أجرأ الشخصيات السورية عامًة والكوردية خاصًة، صديق صديقه ويٌف ملبادئه 
كــرمٌي بعطائــه عزيــز النفــس، مســامح يف التعامــل، إنــه أبــو روشــن هكــذا كنــت أانديــه ». 
أمــا الســيد منجــد الباشــا فقــال عنــه » هــو املناضــل الكــوردي الســوري، ففــي غمــرة 
احلــراك الثــوري الــذي كنــا خنــوض صراعاتــه يف مدينــة عنتــاب الرتكيــة، حيــث حــط بنــا 

اهلــرب مــن براميــل املــوت بعــد أن متكــن منــا أعــداء الثــورة 
الســورية. وذلــك يف ســياق مــاوالت سياســية عديــدة مــع 
اجتهــدت  الــي  الســورية.  السياســية  القــوى  مــن  جمموعــة 
إطــارًا سياســًيا متقدًمــا  تنتــج  مــن مبــادرة علهــا  يف أكثــر 
يــدم الثــورة ويلــي احتياجــات ســاحتها. وعلــى مــدار عــدة 
أمحــد  األســتاذ  التقيــت  جــدوى.  دون  ولكــن  ســنوات. 

ولــد )أمحــد قاســم( يف قريــة جــورت التابعــة لعــن العرب/كــوابين عــام 1953. انضــم لصفــوف احلــزب 
الدميقراطــي الكــردي يف ســورية عــام 1968. وهــو أول حــزب كــردي سياســي أتســس يف ســورية 
احلديثــة عــام 1957. اســتمر يف نضالــه السياســي حــى آخــر حلظــة مــن عمــره، حيــث رحيلــه عــن 

عاملنــا كان يف 28 مــن تشــرين الثــاين/ نوفمــرب 2019 ودفــن يف مســقط رأســه.
الكرديــة  السياســية  التجربــة  عــاش كل مراحــل  متتــد خلمســة ومخســن عاًمــا.  تربــة طويلــة عميقــة 
والســورية واالقليميــة. مــن نضــال سياســي إىل برملــاين إىل معارضــة سياســية للحكومــة الســورية علنًــا 

دفــع مثنهــا ابالعتقــال والســجن اترة وابهلجــرة واالبتعــاد عــن الوطــن اترة أخــرى. 
رؤية أمحد قاسم؟ 

ال ختتلــف رؤيــة أمحــد قاســم كثــرًا عــن رؤيــة حزبــه الــذي مســي ابحلــزب الدميقراطــي الكــردي التقدمــي 
متيــزًا عــن االحــزاب الــي انشــقت عنــه بســبب تبايــن يف الــرؤى أو الســلوك.

يعتــرب الكــرد الســورين جــزًء مــن الشــعب الشــعب الســوري وال يســتخدم مصطلــح كردســتان ســورية، 
ويؤمــن كحزبــه ابلنشــاط السياســي اجلماهــري الدميقراطــي الســلمي.

نظــام  الســوري يف ظــل  الوطــن  إطــار  السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة يف  الكــرد  يطالــب حبقــوق 
دميقراطــي. مــدين 

كان يــدرك أنــه بعــد تقســيم املنطقــة وفــق اتفاقيــة ســايكس بيكــو، وتوزيــع األدوار، مل يبــق للكــرد ســوى 
النضال. كلٌّ يف الدولة الي رمست له، دون أن ينسى التعاطف مع أبناء جلدته يف الدول األخرى، 

ولكــن الرتكيــز علــى الدولــة الــي ابت جــزًء منهــا.
تقييمه الوضع الكردي يف سورية واملنطقة عموًما؟

يقــول أمحــد قاســم يف خمطوطــه » وفًقــا للمتغــرات يف املنطقــة بعــد تنفيــذ ســايكس بيكــو، بــدأت 
الــدول اإلقليميــة تســتخدم املعارضــة الكرديــة واســتعماهلا لتصفيــة حســاابهتم فيمــا بينهــم مــع احلفــاظ 
علــى املوقــف املعــارض لتحقيــق حقــوق الكــرد وهــذا مــا أثبتتــه املراحــل التارييــة الالحقــة«. وقســم أمحــد 
قاســم املراحــل – كمــا يف خمطوطــه- إىل مخســة مراحــل يف اتريــخ احلركــة السياســية الكرديــة يف ســورية.

قاســم كممثــل للحــزب الدميقراطــي التقدمــي الكــوردي ، وكان الفتًــا، إذ إنــه ابلضــد 
ممــا كنــا خضنــا معهــم العديــد مــن احلــوارات والســجاالت مــن اإلخــوة الكــورد الذيــن 
تفاعلنــا معهــم يف إطــار مــا تقــدم، كان الفقيــد يتميــز هبدوئــه وابتســامته املوحيــة الــي 
لطاملــا ذكرتــي بســهول وجبــال مناطــق بلــدة عفريــن القابعــة يف الشــمال الســوري، الــي 
كثــرًا مــا أحببتهــا. وأحسســت بوداعتهــا. نعــم كان الفتًــا، فقــد كان كثــرًا مــا يســهب يف 
تبيــان وإظهــار مظلوميــة أبنــاء قوميتــه. لكــن دون تضخيــم أو هتويــل أو تعصــب، حــى 
لــكأين كثــرًا مــا وجــدت فيــه كأي واحــد مــن اإلخــوة العــرب الذيــن أيًضــا وقــع عليهــم 
الكثــر مــن الظلــم واالذالل.« مث قــال » كان يريــد لقومــه مــا يريــده لــكل ســوري آخــر، 
يريــد الوطــن الــذي يؤمــن أســباب وحقــوق املواطنــة للجميــع. يريــد ســورية موحــدة. وأهــم 
مــن هــذا وذاك، كان يعمــل علــى انتصــار الثــورة الســورية، أواًل وأخــرًا. هكــذا رأيــت 
مــن  إىل غرهــا  ُتضــاف  موجعــة  مفاجــأة  افتقــاده.  خــرب  وقــد كان  رمحــه هللا.  الفقيــد 
املوجعــات الــي مازالــت تنهــش بنــا. وتعوقنــا عــن إنتــاج إطــار سياســي وطــي ميثــل الثــورة 

والثــوار. الرمحــة لــروح الفقيــد. وعهــًدا. علــى املضــي قدًمــا 
يف النضــال انتصــارًا للماليــن مــن أمثــال الفقيــد الثائــر«.

السياســي  الصالــون  منســق  بنــاان  الديــن  ميــي  الدكتــور 
أمحــد  األســتاذ  عــن  أعرفــه  مــا   « قــال  عينتــاب  يف 
االســتبداد  ضــد  انضــل  ثــوري  وطــي  إنســان  أنــه  قاســم 
اآلخريــن،  نظــر  وجهــات  يــرتم  وكان  والفســاد، 

.« السياســي  الوعــي  مــن  الكثــر  الكثــر  وميتلــك  معهــم،  خمتلــف  هــو  مــن  حــى 
أمــا الدكتــور مــروان اخلطيــب املنســق الســابق للصالــون السياســي يف عينتــاب فقــال:« 
السياســي  العمــل  يف  حياتــه  مــن  طويلــة  فــرتة  عمــل  رجــاًل  الســورية  الثــورة  خســرت 
الــذي اســتطاع  الســوري، كمــا عمــل بقلمــه  للشــعب  بقضــااي احلريــة والكرامــة  مؤمنــاً 

املرحلة األوىل: الكرد بعد االستقالل
  يــرى أمحــد قاســم أبن الكــرد هنــا لعبــوا دورًا واخنــرط الساســة يف حركــة أتســيس الدولــة، وتبــوء مراكــز 

مهمــة مل تــدم مــع عصــر االنقــالابت الــذي مل يتــح فرصــة بنــاء املؤسســات.
املرحلة الثانية: من االستقالل حى الوحدة

وصفهــا أمحــد قاســم أبهنــا مرحلــة متقلبــة جــًدا، وغــر مســتقرة. يف ظــل االنقــالابت واالغتيــاالت 
السياســية، وكان الكــرد يف تلــك املرحلــة موزعــن مــا بــن الكتلــة الوطنيــة واحلــزب الشــيوعي الســوري.

املرحلة الثالثة: الوحدة – حى استالم حافظ أسد 
كانــت هــذه املرحلــة - وفــق خمطــوط أمحــد قاســم- ســيئة سياســًيا واجتماعيًــا واقتصــاداًي.  فقــد اعتقــل 
أغلــب السياســين الكــرد عــدا عبــد احلميــد درويــش زعيــم حزبــه، ومت االفــراج عنهــم بعــد االنفصــال. وال 
ينكــر دور ومســؤولية القيــادة يف تلــك الفــرتة يف تدهــور الوضــع السياســي الكــردي يف ســورية. ويقــول 
عنهــا أبهنــا أسســت ثقافــة مشــوهة.  ويــرى اخلطــوة األكثــر خطــورة يف اتريــخ احلركــة السياســية الكرديــة 
وهــي عــام 1970 عنــد قبــول دعــوة ابرزاين لتوحيــد احلــزب الــذي انشــق حلزبــن بســبب االختــالف يف 

وجهــات النظــر والســلوك ممــا أنتــج عــن املؤمتــر حــزب اثلــث زاد مــن التعقيــد. 
املرحلة الرابعة: مرحلة األسد 

يقســم أمحــد قاســم مرحلــة األســد إىل ثالثــة مراحــل، األوىل مــن عــام 1971- 1982 والثانيــة مــن 
1982- 2000 والثالثــة مــن 2000- 2011.

يقــول قاســم يف خمطوطــه:« التحــول الكبــر يف احلركــة الكرديــة الســورية بــدأ مــع دخــول حافــظ األســد 
يقــوم  بــدوره  الــذي كان  العراقــي  النظــام  العــراق ضــد  الكرديــة يف  الثــورة  دعــم  اللعبــة، واســتعداده 
مبحاولــة اســقاط نظــام األســد. فقــد اتصــل حافــظ االســد يف عــام 1975 مــع قــادة الثــوار العراقيــن 
عــام 1975م، ومت إعــالن االحتــاد الوطــي الكردســتاين عــام 1975 مــن دمشــق. واســتئنف القتــال 
يف كردســتان العــراق يف عــام 1976 بدعــم ليــي ســوري بــن االحتــاد الوطــي الكردســتاين واحلــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين التابــع للــربازين. وانعكــس ذلــك علــى احلركــة السياســية الكرديــة يف ســورية، 

أن جيســد رؤيتــه الفكريــة السياســية مــاواًل صقــل القضيــة 
الوطــي  النســيج  تشــبك  أن  تســتطيع  بشــكل  الوطنيــة 
متزيقــه  علــى  عديــدة  انفصاليــة  قــوى  عملــت  الــذي 
وإن كان  جانبيــة.  مبعــارك  وتشــتيتها  الثــورة  قــوى  إلهلــاء 
لقائــي األخــر معــه عــرب تشــكيل الصالــون السياســي يف 
يف  اجملتمعــي  للحــوار  نــواة  لتشــكيل  ماولــة  يف  عنتــاب 

الــي  القــوى  مواجهــة  الوطــي يف  عملــه  ســياق  يف  صادقــاً  فإمنــا كان جهــداً  املهجــر، 
عملــت علــى إلغــاء احليــاة السياســية وجعلهــا حكــراً علــى املؤسســات الرمسيــة لألنظمــة 
حياتــه  جــل  ســخر  عزيــز  ألخ  بفقــدان  الســورية.  للثــورة  السياســية  املنابــر  وملصــادري 
وال  والكرامــة،  احلريــة  مذبــح  علــى  القرابــن  تقــدمي  يف  الثــورة  تســتمر  الوطــي  للعمــل 
يســعنا هنــا إال أن نؤكــد عزميتنــا علــى مــا تعاهــدان عليــه يف اســتمرار العمــل لتحقيــق 
« الكاملــة.  املواطنــة  حبــق  أبنائــه  مجيــع  يتمتــع  بلــد  يف  لشــعبنا،  والكرامــة  احلريــة 

إلشــراق  حتــدث  احلامتــي  الكــرمي  عبــد  الســوري  األديــب 
قائــاًل » أمحــد قاســم قلــم وطــي، جــف مــداده. هبــدوء وبــال 
مقدمــات طويلــة، غــادران األســتاذ أمحــد قاســم إىل جــوار 
ربــه، وتركنــا يف حالــة مــن الذهــول، غــر مصدقــن، أن أحــد 
فرسان الكلمة الصادقة. والقلم احلر، والرأي األريب، ترك 
امليدان.« وقال » يشــدك هبدوئه واتزانه. وتعجبك ابتســامته 

الواثقة، وتقنعك مجله املتأنية، املستندة إىل الوقائع بتمعن، ونظرته الثاقبة يف استقراء املستقبل.. ال 
تســتطيع أن تســتفزه بســهولة. كان ســوراًي وطنًيا ابمتياز. كرداًي مبوضوعية. ال يســاوم حول وطنيته. 
وال يتنكر لكرديته. يربط األحداث كما ينبغي. ويستشهد ابلتاريخ الذي متثله بعقالنية ومنطقية. 
تشهد له املنابر ووسائل االعالم. وصفحات التواصل. خسران أستاًذا سنتذكره طوياًل«.

فانقســمت األحــزاب مــن ثالثــة إىل ســتة أحــزاب.« 
يشــرح كيــف اســتخدم األســد الكــرد يف ســبيل مصاحلــه، وأن املرحلــة الثانيــة مــن ســلطة األســد، مــن 
أســوء املراحــل علــى اإلطــالق، خاصــة بعــد عــام 1985. حيــث كانــت احلركــة الكرديــة يف ســورية 
» تتخبــط يف أوحاهلــا الــي صنعــت مبهــارة« وكانــت يف حالــة تشــتت ومعزولــة وال جهــات دوليــة 
تســاندها. كانــت كاليتيمــة الــي فقــدت املــأوى. وكانــت قيادهتــا متخلفــة عــن املســتوى املطلــوب. 
وغــر قــادرة علــى االعتمــاد علــى ذاهتــا ملمارســة املمكــن واحلفــاظ علــى شــيء مــن االســتقاللية وبنــاء 

شــخصية مســتقلة تتوافــق مــع خصوصيتهــا. 
كان يــرى أن هنــاك قصــورًا يف بنــاء الــذات اقتصــاداًي. وهنــاك قصــورًا اجتماعيًــا مــن خــالل فشــل 
خــروج األحــزاب الكرديــة عــن النمــط الريفــي واجملتمــع العشــائري والتقوقــع، وعــدم فتــح العالقــات مــع 

املكــوانت األخــرى مــن الشــعب الســوري لطــرح حقيقــة قضيتهــا القوميــة والوطنيــة.
املرحلة األخرة: بعد الثورة

يــرى أن الكــرد يف ســورية ال جمــال وال منــاص هلــم ســوى العمــل ســواًي مــع ابقــي مكــوانت الشــعب 
الســوري لبنــاء دولــة وطنيــة تراعــي حقــوق كافــة املكــوانت ضمــن دولــة مدنيــة ذات مؤسســات. وكان 
ينطلــق يف ذلــك مــن خــالل التأســيس مــن جديــد.  وفــق املتغــرات. وهــذا يتــاج جلهــد مضاعــف مــن 
كافــة اخلــربات لتكويــن هــذه النــواة لقيــادة املرحلــة القادمــة. وهــذا يعــي العــودة إىل البــدء. وهــو عنــوان 
مقالــه األخــر الــذي نشــر يف صحيفــة اشــراق العــدد 92 يف 2019/11/15 أبن الشــعب الســوري 
كلــه ضــد احلــرب وضــرورة عــودة اجلميــع إىل مناطقهــم ســواء النــازح داخليًــا أو املهجــر خارجيًــا. وحــى 
يتحقــق ذلــك يقــول » حنتــاج إىل ثــورة ســلمية مــن نــوع آخــر لنحقــق لشــعبنا وطنًــا ينتمــي إليــه وهويــة 

يفتخــر هبــا ودولــة ينشــئها.« وهــذا هــو مشــروع أمحــد قاســم.
مالحظــة: املخطــوط ابســم »احلركــة السياســية الكرديــة يف ســورية« كان املفــروض أن أكتــب عنــه 
مقدمــة حــن يتــم معاجلتــه ومراجعتــه مــن قبلــه، ولكــن شــاء هللا أن ينقلــه مــن هــذه الــدار، غفــر هللا 

لــه ورمحــه.
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Fransa’daki yeni emeklilik sistemi nedeniyle yapılan grev hayatı felç etti
Sarı Yelekliler Hareketi, doğal bir halk hareketi olup, Fransız hükümetinin 2018 sonunda yaptığı yakıt 
zamlarını ve vergi artışlarını protesto etmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
Göstericiler, otobanlardaki şoförler gibi sarı yelekler giymiş, vergilerin Fransız Cumhurbaşkanı’nın 
hatalı bir stratejisi olduğunu söyleyerek, cumhurbaşkanını insanların gündelik hayatlarında yaşadıkları 
ekonomik zorlukları anlamamakla suçlamıştır.
Fransız hükümetleri vergi artışlarını iptal etmiş ve yakıt fiyatlarına yapılan zammı durdurmuş olsa da, 
gösteriler Fransa’da her cumartesi günü devam etmiştir.
16 Kasım 2019’da ise Sarı Yelekliler’i destekleyenler, gösterilerin başlangıcının birinci yılında 
kutlamalar yapmıştır. Bu nedenle Fransız hükümeti, toplu taşıma konusunda sıkıntılar olabileceği ve 
yolların kapatılabileceği konusunda Fransa’daki büyük şehir merkezlerinden geçen ya da buralara 
gidenlere dikkatli olması uyarısında bulunmuştur. 
Yapılan yağmalamalar ise dünyaya yayılırken, dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri olan 
Fransa’nın imajını etkiledi. Gösterilerin başlangıcından bu yana trafiğin sıkışması sonucu meydana 
gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık iki bin kişi yaralandı.
Göstericiler ise suçlunun polis şiddet olduğunu söyledi ve güvenlik takibinden sorumlu polislere, 
güvenlik güçlerinin yetkilerini aştığını gösteren 200’den fazla rapor sundu. Her cumartesi yaşanan 
şiddet olayları ve göstericilerin tek bir konu ya da liderlik etrafında hemfikir olamaması, Sarı Yelekl-
iler’in kamuoyunda popülerliğinin ve destekçilerinin azalmasına yol açtı.
Fransa’daki gösteriler hükümetle diyalog konusundaki anlaşmazlığa rağmen devam etti. Anlaşmazlık, 
yaşam standartlarının düşmesi etrafında birleşen göstericiler arasındaki lider kadrolarında baş göster-
di. Birçok gösterici Fransa’daki mevcut siyasi yapıyla hiçbir ilişki ve diyalog istememekteydi. Aynı 
şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başlattığı milli müzakereyi de boykot ettiler.
5-6/12/2019 Perşembe-Cuma günleri, 62 olan emeklilik yaşını 64’e yükseltme girişimine karşı Fran-
sa’nın her tarafında gösteri, protesto ve grevler başladı. Macron’un amacı, kendi ifadesiyle Fransızları 
daha fazla çalışmaya teşvik etmekti.
Grevin amacı, memur ve işçi maaşlarının artmasını istemek ve emeklilik yaşının yükselmemesini 
sağlamaktı. Greve Paris, Toulouse, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes ve Marsilya gibi büyük şehirlerden 
birçok kişi katılırken, göstericiler talepleri karşılanana dek protestoları sürdürme tehdidinde bulundu.
Yapılan anketlere göre 10 Fransızın 7’si, göstericilerin taleplerinin meşru olduğunu ve bu talepler 
karşılanana dek gösterilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyor.
Gösterilerin sona ermediğini göstermek adına Paris’te dört bin gösterici, Şanzelize caddesinden 
başlayan bir protesto yaptı. Bu protestolar Fransa’nın çeşitli bölgelerinde toplam 11 bin 600 gösteri-
ci tarafından gerçekleştirildi. Bu rakam, geçtiğimiz hafta aynı saatte 10 bin 200 kişinin katılımıyla 
yapılan gösteriden biraz daha kalabalıktı.
Yetkililer ise kontrolü ele almak isteyerek, on milyar Euro yatırımla alım gücünü kuvvetlendirme yol-
una gitti. Öte yandan Macron, “Büyük Milli Müzakere” programını başlatarak, vatandaşların öfkel-
erinin nedenlerini dinleme girişiminde bulundu. Ancak birçok gösterinin aklında bu müzakerenin 
sonuçlarının göz önüne alınıp alınmayacağı konusunda soru işaretleri var.
Bununla birlikte çok sayıda Fransız, Fransız Parlamentosu’nun kapısını çimentoyla kapatma girişi-
minde bulunurken, şu ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşımaktaydı:
“Milletvekilleri Halkı Temsil Etmiyor!”
Greve Fransız toplumunun çoğu kesimi katılırken, insanların çoğu şirket, devlet daireleri, tren ista-
syonu, havalimanı, çeşitli taşıma araçları, okul ve üniversitelerde çalışmayı durdurdu. Hatta hastanel-
er, doktorlar ve sağlık sektörü çalışanları da talepleri yerine getirilene dek greve katıldığını açıkladı.
Grevciler eylemlerinin devam edebileceği/yenilenebileceği tehdidinde bulunurken, kimileri ise bunun 
ulaşım alanında kara bir gün olduğunu söyledi. Çünkü grev, Fransa’nın tüm şehirlerindeki iç ve dış 
taşıma araçlarını da içine alıyordu. Bazı sendikalar hastane ve okulları greve katılmaya davet ederken, 
Sarı Yelekliler’e de dahil olma çağrısı yaptı. Öte yandan Fransız Hava Yolları’ndaki grev sınırlı kaldı.
Bununla beraber hükümetin geçirmeye çalıştığı emeklilik yasasındaki değişikliğe karşı yapılan gre-
vin, kapsamlı ve güçlü olacağı belirtiliyor. Bu nedenle bazı sendika başkanlarının dediği gibi, öfke 
büyük ve bu öfke 5 Aralık’ta dile getirildi ve sürdürülmesi de söz konusu.
Fransız demiryolu şirketleri çalışanları da, işlerinin zorluğu göz önüne alındığında sahip oldukları 
özel sistemden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Nitekim Fransa, bu sektöre çalışan çekebilmek için 
emeklilik yaşını 50 olarak belirlemişti. Ancak Emmanuel Macron hükümeti, demiryolu, metro, oto-
büs, tramvay ve havayolu taşımacılığı şirketlerine özel emeklilik sistemlerinin bazılarını iptal edecek 
bir yasa tasarısını onaylamaya çalışıyor.
Paris’teki özel taşımacılık kuruluşlarına bağlı toplu taşıma araçlarının çoğu da, geniş çaplı grevler 
nedeniyle çalışmayı durdurdu.
Aynı şekilde Fransa’daki mülteciler de gösterilere katıldı. Çünkü mültecilerin birinci dereceden 
Fransız halkının akıbetiyle bağlantılı. Nitekim grev sonucunda elde edilecek her türlü kazanım, mülte-
ciler üzerinde de olumlu sonuçlar doğuracak.
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إضراب عام يشّل فرنسا بسبب نظام التقاعد اجلديد
حركــة الســرتات الصفــراء، هــي حركــة شــعبية عفويــة، خرجــت لالحتجــاج علــى رفــع أســعار الوقــود والــزايدات يف الضرائــب 

الــي فرضتهــا احلكومــة الفرنســية هنايــة عــام 2018.
وخــرج املتظاهــرون يرتــدون ســرتات صفــراء مثــل الــي يرتديهــا الســائقون علــى الطــرق الســريعة، ابعتبــار هــذه الضرائــب جــزءاً 
مــن اســرتاتيجية الرئيــس الفرنســي اخلاطئــة، وأهتمــوه بعــدم إدراك مــدى الصعــوابت االقتصاديــة الــي يواجههــا النــاس يف 

حياهتــم اليوميــة.
ورغــم تراجــع احلكومــة عــن زايدة الضرائــب وتميــد قــرار رفــع أســعار الوقــود، إال أن املظاهــرات اســتمرت كل يــوم ســبت 

يف فرنســا بشــكل متواصــل.
ويــوم الســبت 16 نوفمــرب عــام 2019، احتفــل أصحــاب ومناصــري قضيــة الســرتات الصفــراء مبــرور ســنة كاملــة علــى بدايــة 
احتجاجاهتــم، لذلــك صــدرت التحذيــرات مــن احلكومــة الفرنســية بضــرورة االنتبــاه ملــن يريــد املــرور أو الذهــاب إىل وســط 

املــدن الكــربى يف فرنســا، تفــادايً مــن حصــول اضطــراابت يف املواصــالت العامــة وقطــع للطرقــات.
وكانــت صــور ختريــب وهنــب جالــت العــامل ممــا أثــر علــى صــورة فرنســا، إحــدى أهــم الوجهــات الســياحية يف العــامل، وقضــى 
11 ضحيــة منــذ بدايــة االحتجــاج، يف حــوادث علــى هامــش تعطيــل حركــة املــرور، إال أن حنــو ألفــي شــخص أصيبــوا 

جبــروح خالهلــا.
ويشــر احملتجــون أبصابــع االهتــام إىل عنــف الشــرطة ومت تقــدمي أكثــر مــن 200 بــالغ عــن تــاوز قــوات األمــن لصالحياهتــا 

إىل شــرطة مراقبــة األمــن.
وأدى حــدوث أعمــال عنــف تقريبــاً مــع كل ســبت وعجــز املتظاهريــن عــن االتفــاق حــول قضيــة واحــدة وقيــادة واحــدة، إىل 

تراجــع التعبئــة وتراجــع شــعبية الســرتات الصفــراء لــدى الــرأي العــام.
وتواصل االحتجاجات يف فرنسا رغم االنقسام بشأن احلوار مع احلكومة، 

وظهــر االنقســام بــن شــخصيات قياديــة بــن املتظاهريــن، الذيــن مجعهــم االحتجــاج علــى تراجــع مســتوى معيشــتهم، ويرفــض 
العديــد مــن املتظاهريــن أي عالقــة وحــوار مــع اهليــاكل السياســية احلاليــة يف فرنســا، وكذلــك مقاطعــة النقــاش الوطــي الــذي 

أطلقــه الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون.
ويف يومــي اخلميــس واجلمعــة 5-2019/12/6 انطلقــت أكثــر مــن 200 مظاهــرة ووقفــات احتجاجيــة وإضــراب شــامل 
يف مجيــع أحنــاء فرنســا ضــد ماولــة ماكــرون رفــع ســن التقاعــد احملــّدد حاليــاً ب 62 ســنة، إىل 64 ســنة يف القانــون اجلديــد 

حلــّث الفرنســين علــى مزيــد مــن العمــل علــى حــد تعبــره.
اإلضــراب هــو بســبب املطالبــة برفــع رواتــب املوظفــن والعاملــن ومــن أجــل عــدم رفــع ســن التقاعــد، واتســعت رقعــة املشــاركن 
املتظاهــرون ابســتمرار  مــدن كــربى كباريــس وتولــوز وليــل وبــوردو وليــون واننــت ومرســيليا، وهــدد  لتشــمل  ابإلضــراب 

احتجاجاهتــم حــى تتحقــق مطالبهــم. 
وحبســب اســتطالع للــرأي، هنــاك 7 فرنســين مــن أصــل 10 يــرون أبن مطالــب املتظاهريــن مشــروعة وينبغــي اســتمرارها 

حــى تتحقــق مطالبهــم.
ومــن أجــل التأكيــد علــى عــدم احنســار املظاهــرات، شــهدت ابريــس مظاهــرة ضمــت أربعــة آالف متظاهــر انطلقــت مــن 
جــادة الشــانزليزيه، وعــرب خمتلــف أحنــاء فرنســا تظاهــر حنــو 11 ألفــاً و600 مــن املتظاهريــن، أي بــزايدة طفيفــة عــن عــدد 

احملتجــن يف الســاعة ذاهتــا األســبوع املاضــي حــن كان عددهــم عشــرة آالف و200 متظاهــر.
وحاولــت الســلطات اســتعادة زمــام املبــادرة، بعــد أن اختــذت إجــراءات لتحســن القــدرة الشــرائية بكلفــة عشــرة مليــارات 
يــورو، أطلــق ماكــرون برانمــج )النقــاش الوطــي الكبــر( لالســتماع إىل أســباب غضــب املواطنــن، لكــن تبقــى معرفــة كيــف 

ســيتم أخــذ نتائــج هــذا النقــاش يف االعتبــار أو عــدم أخــذه كمــا يشــى عــدد مــن احملتجــن.
وأقدمت أعداد كبرة من الفرنسين إىل إغالق ابب الربملان الفرنسي ابإلمسنت وهم يملون الفتات كتب عليها:

)الربملانيون ال ميثلون الشعب!!!(.
وشــارك ابإلضــراب غالبيــة شــرائح اجملتمــع الفرنســي وتوقــف أغلــب النــاس عــن العمــل ابلشــركات ودوائــر الدولــة والقطــارات 
شــاركوا  ابلصحــة  والعاملــن  واألطبــاء  املستشــفيات  وحــى  واجلامعــات،  واملــدارس  املختلفــة  النقــل  ووســائل  واملطــارات 

ابالعتصامــات، حــى تنفيــذ مجيــع مطالبهــم.
وهــدد املعتصمــون أبن اإلضــراب قابــل لالســتمرار/التجدد، وهنــاك مــن يقــول عنــه أنــه يــوم أســود يف ميــدان املواصــالت، 
ألنــه إضــراب مشــل وســائط النقــل الداخلــي، واخلارجــي يف كل مــدن فرنســا، وهنــاك نقــاابت دعــت املشــايف واملــدارس 
للمشــاركة يف اإلضراب، ابإلضافة إىل مشــاركة أصحاب الســرتات الصفراء، يف حن أن إضراب اخلطوط اجلوية الفرنســية 

كان مــدوداً.
وهنــاك أتكيــد علــى أن حجــم اإلضــراب ســيكون شــاماًل وقــوايً ضــّد تعديــل قانــون التقاعــد الــذي حتــاول احلكومــة متريــره، 
وابلتــايل كمــا يقــول رؤســاء بعــض النقــاابت إن الغضــب كبــر وعــرّبان عنــه يــوم اخلميــس 5 ديســمرب، وهــو قابــل لالســتمرار.
كمــا أعلــن موظفــو شــركات الســكك احلديديــة الفرنســية متســكهم ابلنظــام اخلــاص الــذي حصلــوا عليــه مــن قبــل احلكومــة 
نظــراً لطبيعــة عملهــم الشــاقة، وقــدد حــددت الدولــة ســن التقاعــد لديهــم عنــد 50 عامــاً كخطــة جلــذب املوظفــن إىل هــذا 
القطــاع، لكــن حكومــة إميانويــل ماكــرون تســعى إلقــرار مشــروع قانــون جديــد يلغــي بعــض أنظمــة التقاعــد اخلاصــة بشــركة 

الســكك احلديديــة ومــرتو األنفــاق والباصــات والرتامــوي إضافــة إىل النقــل اجلــوي.
وقــد توقفــت غالبيــة وســائل النقــل العــام يف ابريــس، والتابعــة هليئــة النقــل الذاتيــة اخلاصــة ابلعاصمــة الفرنســية، عــن العمــل 

بســبب اإلضــراب الواســع.
كما شــارك الالجئون بفرنســا ابملظاهرات ألن مصلحتهم مرتبطة مبصر الشــعب الفرنســي ابلدرجة األوىل، وأي مكســب 

ميكــن أن حتققــه هــذه االعتصامــات ســتنعكس ابإلجيــاب علــى الالجئــن.

حركة السترات الصفراء في فرنسا
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يُعتــرب عصــران الراهــن حبــق عصــر الشــعوب يف التحــرر مــن الظلــم واالســتبداد، واالنطــالق حنــو احلريــة والدميقراطيــة والتعدديــة، وحتقيــق العدالــة 
االجتماعيــة يف مجيــع مناحــي احليــاة، وقــد متكنــت الكثــر مــن شــعوب العــامل وعــرب مراحــل معينــة مــن تطورهــا التاريــي ونضاالهتــا الوطنيــة أن حتقــق 
املزيــد مــن االجنــازات وتســن الكثــر مــن القوانــن الــي متكــن اجملتمعــات البشــرية مــن الوصــول إىل إقامــة العدالــة والدميقراطيــة والســلم االجتماعــي.

ارتبطالشــتات يف ذهن العرب ابلشــتات اليهودي والفلســطيي، غر أن الشــتات والتشــريد القســري كان بســبب احلروب أو ألســباب طبيعية ومن 
جمتمعيــة متنوعــة وكثــرة يف اجلنــس البشــري، فــإىل جانــب الشــتات التاريــي املزعــوم لليهــود، عــرف اليواننيــون الشــتات والرتحيــل، كمــا عــرف األفارقــة 
الســود مــع تــارة العبيــد ترحيــاًل وشــتااتً مــن قارهتــم عــرب األطلســي، ومت ترحيــل الصينيــن ونقلهــم مــن جنــوب الصــن كمــا اهلنــود مــن مناطــق يف اهلنــد 
إىل جنــوب آســيا يف حقبــة تصديــر العمالــة الرخيصــة، كمــا عــرف التاريــخ تشــرد االيرلنديــن يف الشــتات عــرب كارثتهــم مــع اجملاعــة؛ أمــا يف منتصــف 

القــرن العشــرين فقــد شــهد عــرب فلســطن منتهــم الكــربى عــام 1948 وتشــتتهم يف العــامل.
يف عمق مفردة الشــتات تكمن حقيقة حــــالة وظاهرة التذويب واالســتيعاب واالســتيطان والتالشــي املمكن للهوية يف مراحل اســتعمارية وامربايلية 
شــهدها اجملتمــع االنســاين، فــــإن صمتــاً وتواطــًؤا عاملًيــا عــن شــعوب وهــوايت عانــت بشــكل أســوأ وأطــول وأكثــر إابدة ومعــاانة، إذ عانــت شــعوب 
عديــدة مــن آاثر مؤامــرة ســايكس-بيكو املشــؤومة أشــد الويــالت يف طمــس هوايهتــم حــى بتنــا لفــرتة طويلــة ال نســمع إال ملامــاً عــن أخبــار وحيــاة 
هــوايت تلــك الشــعوب حيــث مورســت »سياســة الصمــت املطبــق!«. فليــس الفلســطينيون وحدهــم يف القــرن العشــرين مــن عــاىن ومــازال مــن آاثر 

تلــك الكارثــة االســتيطانية. 
فقــد ابت موضــوع »اللجــــوء« واحــداً مــن أكثــر املصطلحــات رواجــاً يف العصــر احلديــث، ومــن أكثــر املصطلحــات االجتماعيــة والسياســية والنقديــة 
تــداواًل بــن النقــاد والباحثــن واملفكريــن ابلنســبة لشــعبنا الســوري خاصــة بعــد إجــالء و هتجــر أهلنــا الســورين بعــد ثــورة 2011 كمــا شــعبنا العــريب 
يف العــراق بعــد احتاللــه يف 2003، فهــو ميــس جانبــاً مــن جوانــب أزمــة اإلنســان احلديــث الــذي ابت منفصــاًل انفصــااًل حــاّداً مل يســبق لــه مثيــل 
ســواء عــن الطبيعــة أم عــن اجملتمــع، ويعــاين توتــراً نفســياً وقلقــاً مؤرقــاً وعــدم الشــعور ابلقــدرة علــى االنســجام مــع أفــراد جمتمعــه يف وطنــه األم أو يف 

أوطــان اللجــوء اجلديــدة أو حــى التفاعــل مــع اجملتمعــات املختلفــة عنــه لغـويّـــاً وثقـافيّـــاً وحضــــاراّيً.
املوضــوع متشــعب، وحديثــه يتمحــور يف مأســاة شــعبنا ومجيــع مهجــري شــعوبنا العربيــة كقضيــة عربيــة وإنســانية، لكــن وجــدان أن اجلامعــة العربيــة 
ــاء وتُنســى بســرعة وتعــود  واألحــزاب العربيــة واملؤسســات املتعــددة واجملتمــع املــدين ظلــت تتعامــل معهــا وكأهنــا قضيــة هامشــية تــــرد يف موجــــز األنبـــ

للتذكــــر يف املناســبات كقصيــدة شــعر عربيــة ابئســة.
فــإذا كان شــتات ومعــاانة إخوتنــا الفلســطينين بــدأت مــع عــام التقســيم 1948 ابملعــى احلقيقــي، فــإن معــاانة إخوتنــا يف األحــــواز العربيــة بــدأت 
مــا قبــل احلــرب العامليــة األوىل، غــر أهنــا تبلــورت واتضحــت معاملهــا يف اخلارطــة الدوليــة أثنــاء الصــراع علــى مــادة النفــط كطاقــة عامليــة مهمــة للعقــود 
القادمــة، وكانــت مســوحات النفــط األوليــة تبشــر أبن منطقــة األحــــواز تلــس علــى حبيــــرة مــن نفــــط وغـــــاز املســتقبل؛ وإذا عرفنــا ســر الصــراع العاملــي 
وتشــكيل خارطته اجلديدة بعد احلرب العاملية األوىل، جند أن النفط كأهــــم مصلحة اســرتاتيجية ســتجعل من قوى مالية من وراء احمليط االطلســي 
تطــل مبؤامراهتــا ووجودهــا قبــل أن يصبــح مــا مســي الشــرق األوســط ســاحتها الدائمــة واحليويــة. فاجلرميــة السياســية الكــربى أن اجلميــع آتمــــر وصمــت 
صمتــاً مطبقــاً عــن ذلــك الشــعب اتركاً قــدره للريــح بــن خمــــالب وأطمــاع القــوى الكــربى، وكان علــى األنظمــة العربيــة الــي عاشــت حتــت حكــم 
االســتعمار أن تغلــق ذلــك البــاب، فيمــا األنظمــة الــي تســمت ابلثوريــة والوطنيــة يف املنطقــة مل تكــن أحســن حــااًل، فكانــت تقــدم الفتــات والدعــم 
السياســي واملعنــوي اخلجــول، ومل تــربز القضيــة األحوازيــة كقضيــة هويــة واتريــخ إال يف مراحــل متقطعــة اترييــاً، وكان البعــث أو البعــوث تتاجـــر 
هبــا كـورقــــة حاهلــا حــال كل األوراق السياســية يف املنطقــة؛ فقــد كانــت األحــــواز رقعــة الشــطرنج املعقــدة يف الصــراع االقليمــي بــن الفــرس والعــرب 

وبريطانيــا بســبب رائحــة النفـــط حــن ذاك كمتصــدر ومهيمــن علــى مكامــن النفـــط يف املنطقــة.  
ويبــدو أن سياســة النظــم اإليرانيــة تــاه القوميــات غــر الفارســية ال ختتلــف عــن سياســة الصهاينــة يف فلســطن، املبنيــة علــى تاهــل حقــوق هــذه 
القوميــات والضــرب بعــرض احلائــط كافــة القوانــن واملقــررات واملواثيــق الدوليــة الســيما ميثــاق حقــوق االنســان وامليثــاق العاملــي للحقــوق املدنيــة 
والسياســية الصــادر عــن هيئــة األمــم املتحــدة. فظلــت املطالــب القوميــة للشــعوب اإليرانيــة تُقلــق احلكومــة املركزيــة انطالقــاً مــن روح اهليمنــة وتفريــس 
األقليــات األخــرى املضَطهــدة مــن حكومــة املــاليل، روٌح ُكـــرست يف العــراق أيضــاً بعــد 2003؛ فــربوح الوحشــية اتفــق العســكر ورجــال العمائــم يف 

طهــران علــى هنــج سياســة التطهــر العرقــي يف العــراق الــي مورســت اترييــاً يف األحـــــواز. 
وإن عجلــة التحــرك السياســي والوطــي ابتــاه تثويــر الشــارع االيــراين يف كل مناطــق إيــران ابت ملموســاً مــن خــالل فاشــية نظــام املــاليل يف جربوتــه 
القمعــي مؤخــراً، حــى يف مجيــع املناطــق الــي وصــل إليهــا ابســيج فيلــق القــدس يف ســورية و لبنــان والعــراق أيضــاً، عــرب االعدامــات املكثفــة والتهديــد 
ــزٍر متــأزم ميــس قــوت الشــعب وحياتــه،  لــكل عائــالت الســجناء واملعتقلــن أبقســى العقــوابت مســتهدفة جلــم ذلــك االحتقــان الشــعي القتصــاد مــ
ونظــام سياســي منخــور مــن داخلــه ابلفســاد والســرقات والنهــب حتــت رؤيــة ومحايــة » الدولــة البوليســية«  يف نظــام اجلمهوريــة الظالمــي املســمى 
إســالمي مزعــوم. إن الغضــب الــربكاين الــذي يقــف علــى قمتــه شــعوب إيــران كلهــا اآلن )مبــا يف ذلــك حتــركات شــعب األحــــواز يف ظروفــه الصعبــة( 

حتمــل.
ُ
ُيفــي يف ابطنــه وكمونــه تطــورات متفاعلــة تنتظــر التتويــج امل

ولعــل أهــم مــا قدمتــه ثــورات الربيــع العــريب حــى اآلن هــو فــك أســر الشــعوب الطويــل، وفتــح أبــواب التاريــخ أمامهــا، وتشــجيعها علــى أخــذ املبــادرة 
والتحــــرر، والعمــل علــى التصــاحل مــع العــامل الــذي ُعــــزلت عنــه، واالخنــراط مــن جديــد يف العصــر الــذي حرمــت منــه، واملشــاركة اإلجيابيــة واملبدعــة يف 
إجنــازات احلضــارة الــي أريــد هلــا أن تكــون مســتهلكًة هلــا فحســب. وقــد ظهــر أخــرًا للذيــن فقــدوا األمــل، ويئســوا مــن التغيــر، وراهنــوا علــى خــروج 
العــرب مــن التاريــخ، أن االســتبداد والفســاد واالحتــالالت ليســت قــدراً ألي شــعب، وأن األمــل ال ميــوت، فبدونــه ال توجــد كرامــة وال حريــة وال 

مدنيــة وال حيــاة.

İçinde bulunduğumuz çağ, halkların zulüm ve istibdattan kurtuluş, özgürlük, demokrasi ve çoğulculuğa karşı ilerleyiş ve 
hayatın her alanında sosyal adaleti gerçekleştirme çağıdır. Dünya halklarının birçoğu, tarihi gelişimi ve milli mücadelel-
erinin belirli aşamaları vasıtasıyla, birçok başarıya imza atmış ve insan topluluklarının adalet, demokrasi ve sosyal barışı 
hayata geçirmesini sağlayacak yasaları ortaya koymayı başarmıştır.
Arapların zihninde diaspora, Yahudiler ve Filistinlilerle ilişkilendirilmektedir. Ancak diaspora ve zorla vatanından 
çıkarılma, savaşlar, doğal sebepler ve çeşitli toplumsal sıkıntılar nedeniyle meydana gelebilir. Yahudilere atfedilen tar-
ihi diasporanın yanı sıra, Yunanlılar da diaspora ve tehciri yaşamıştır. Yine siyahi Afrikalılar da köle ticaretiyle Atlas 
Okyanusu üzerinden kıtalarından ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Çinliler ise Çin’in güneyine gönderilmiş, Hintliler 
Hindistan’ın çeşitli bölgelerinden ucuz işgücü ihracatı döneminde Asya’nın güneyine gitmişlerdir. Öte yandan tarih 
içerisinde İrlandalılar, kıtlık felaketi nedeniyle diasporaya gitmiştir. Yirminci yüzyılda ise Filistin’deki Araplar, 1948 
yılında büyük felaketlerini yaşayarak, dünyaya dağılmışlardır.
Diasporanın içerisinde asimile olma, özümseme, yerleşme ve çözülme gibi, insan toplumlarının tanık olduğu sömürgeci 
ve emperyalist dönemlerde meydana gelen kimlik meseleleri ortaya çıkmaktadır. Halklar ve kimliklerin çatışması sonu-
cu daha uzun ve kötü katliam ve acılar kendisini göstermiştir. Zira birçok halk Sykes-Picot komplosunun izleri nedeniyle 
kimliklerini kaybetme konusunda sıkıntı yaşamış, hatta bu halkları kimlikleri ve yaşamlarına dair haberler uzun bir süre 
“sessizlik politikası” nedeniyle duyulmaz olmuştur. Yirminci yüzyılda bu yerleşim felaketinden sıkıntı çeken ve çekme-
kte olanlar yalnızca Filistinliler değillerdir.
“İltica” konusu da günümüzde en fazla üzerinde konuşulan konulardandır. Aynı zamanda Suriye halkımız açısından 
eleştirmen, araştırmacı ve düşünürlerin en fazla üzerinde durduğu toplumsal, siyasal ve eleştirel kavramlardan da biri-
sidir. Bu kavram özellikle de Suriyelilerin 2011’de başlayan devriminden sonra yaşanan tehcirin ve Irak’ta 2003’te 
meydana gelen işgalin ardından daha da önem kazanmıştır. İltica meselesi, tabiat ve toplumdan daha önce benzeri 
görülmemiş biçimde uzaklaşan ve psikolojik gerilim, kaygı ve kendi toplumu veya iltica ettiği toplumla kaynaşma 
sorunu yaşayan insanın karşı karşıya olduğu krizlerdendir. Öyle ki mülteci bireyin dil, kültür ve medeniyet bakımından 
çeşitli toplumlarla etkileşimi de zor hale gelmiştir.
Bu karmaşık bir konudur. Bu konu hakkında konuşmak, halkımız ve Arap toplumlarında tehcire uğrayan herkesin tra-
jedisinin odak noktasına alınması demektir. Ancak Arap Birliği, Arap partileri, çeşitli kuruluşlar ve sivil toplumun hala 
bu konuya haberlerde kısaca yer verilen, hızlı bir şekilde unutulan ve basit bir Arap şiirinde tekrar akıllara gelen tali bir 
konu gibi yaklaşmaktadır.
Diaspora ve Filistinli kardeşlerimizin sıkıntıları gerçek anlamda 1948 yılında başlamış olsa da, Arap topraklarının gene-
lindeki kardeşlerimizin sıkıntıları I. Dünya Savaşı’ndan önce başlamıştır. Ancak bu sıkıntılar petrolün gelecek yıllarda 
önemli bir enerji olacağının anlaşılmasıyla yaşanan çatışmalar sırasında, uluslararası ölçekte görünür hale gelmiştir. İlk 
petrol araştırmaları, Arap topraklarının petrol ve doğalgaz denizi üzerinde olduğunu göstermiştir. I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra meydana gelen küresel çatışma ve yeni haritaların oluşumunun sırrı, petrolün en önemli stratejik çıkar unsuru 
olmasında yatmaktadır. Bu unsur, Atlas Okyanusu’nun ötesinden gelen mali güçlerin, komplolarıyla henüz Ortadoğu 
olarak anılmayan bölgeye ulaşmasındaki etkendir. Asıl büyük siyasi suç, herkesin komploculuk yaparken söz konusu 
halklar hakkında sessiz kalması ve onun kaderini büyük güçlerin pençeleri ve arzuları arasına terk etmesidir. Sömürge 
altında yaşayan Arap rejimlerinin bu kapıyı kapatması gerekirdi. Ancak devrimci ve vatansever olarak adlandırılan 
bölge rejimleri, çok da iyi durumda değillerdi ve gereken siyasi ve manevi desteği göstermedi. Bu nedenle söz konusu 
mesele de, belirli tarihsel aşamalar haricinde, bir kimlik ve tarih meselesi olarak öne çıkmadı. Baas ve Baasçılar bu 
konuyu bölgenin diğer siyasi meseleleri gibi bir koz olarak pazarlamaktaydılar. Böylece Arap toprakları bölgedeki pet-
rol rezervlerinin hakimi olan İranlılar, Araplar ve İngilizler arasındaki bölgesel çatışmada, karmaşık bir satranç tahtası 
haline geldi.
İran rejimlerinin Farslar haricindeki milletlere karşı politikası, Siyonistlerin Filistin’deki politikasından farksız görün-
mektedir. Bu politikada diğer milletlerin hakları görmezden gelinmekte ve başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile 
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası karar, yasa ve sözleşmeler hiçe sayıl-
maktadır. Bu nedenle İran halklarındaki milletlerin talepleri, merkezi hükümeti hakimiyet ruhu ve Molla hükümeti 
tarafından zulüm görmüş diğer azınlıkları Farslaştırma noktasından hareketle endişelendirmektedir. Bu ruh 2003’ten 
sonra Irak’ta da kendisini göstermiştir. Tahran’daki askerler ve sarıklılar, tarihsel olarak Ahvaz’da uygulanan etnik 
temizlik politikasını Irak’ta da uygulamışlardır.
Siyasi ve milli hareket süreci, İran’ın tüm bölgelerinde devrime doğru ilerlemekte ve bu Molla rejiminin son dönem-
deki baskıcı uygulamalarından da anlaşılmaktadır. Hatta Suriye, Lübnan ve Irak’ta BESİC ve Kudüs Gücü’nün ulaştığı 
tüm bölgelerde de yoğunlaşan idamlar ve tutukluların ailelerinin en ağır cezalarla tehdit edilmesinde de görülmektedir. 
Ayrıca halk düzeyinde yaşanan kötü ekonomik durum da cabasıdır. Siyasal rejim ise İslami olduğunu iddia eden zulüm 
cumhuriyetinin “polis devleti” koruması altında yolsuzluk, hırsızlık ve yağmalarla içeriden çürümektedir. Başında İran 
halklarının durduğu öfke patlaması, şimdi (zor şartlarda bulunan Ahvar halkının hareketi de dahil) içerisinde ortaya 
çıkmayı bekleyen dinamik gelişmeler barındırmaktadır.
Arap Baharı devrimlerinin şu ana dek ortaya koymuş olduğu en önemli şeylerden biri, halkların uzun süre esaretini 
kırmış ve tarihin kapılarının önlerinde açarak onları özgürleşmeye, izole olduğu dünyayla barışmaya,  yeniden mahrum 
edildiği çağa dahil olmaya ve yalnızca tüketicisi olması istenen medeni kazanımların olumlu bir katılımcısı olmaya teş-
vik etmiştir. Son dönemde umudunu kaybeden, değişim konusunda karamsarlığa kapılan ve Arapların tarihten çekildiği-
ni söyleyenler, istibdat, yolsuzluk ve işgallerin hiçbir halk için kader olmadığını görmüştür. Çünkü umut ölmez. Umut 
olmadan onur, özgürlük, medeniyet ve hayat da olmaz.
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يبــدو أن اتفاقيــة »ترســيم احلــدود البحريــة« الــيت متــت مؤخــًرا بــني تركيــا وليبيــا، قــد ضربــت بــكل التــوازانت 
الدوليــة، متاًمــا كمــا فعلتــه عمليــة »نبــع الســالم« العســكرية. وحــني النظــر إىل ردود الفعــل إزاء االتفاقيــة الــيت 

متــت بــني دولتــني ذات ســيادة؛ جنــد أن لــدى البعــض معايــري أخــرى ملفهــوم الســيادة.
إن اليــوانن بقوهتــا وتصرحياهتــا إضافــة للقــوى الــيت تثــق هبــا، لــن جتــدي شــيًئا أمــام تركيــا، ولذلــك بقيــت تصيــح 
وتصــرخ فحســب بوجــه تركيــا، إال أن موقفهــا جتــاه ليبيــا كان مدهًشــا. لقــد قــررت طــرد الســفري الليــيب يف أثينــا 

كــردة فعــل جتــاه ليبيــا، معتقــد أن حــدوًدا هلــا قــد مت انتهاكهــا.
ــة تــرى مــن خالهلــا مصلحــة الشــعب الليــيب  ــة قــد وقعــت علــى اتفاقي ــا يف النهاي مــن الواضــح للغايــة أن ليبي

ــا هــو أن تتخلــى عــن مصــاحل شــعبها لصــاحل اليــوانن. ــه اليــوانن مــن ليبي بشــكل كامــل. إن مــا تطلب
إن اليــوانن الــيت تتوقــع مــن ليبيــا مــا ال ميكــن فعلــه مــن قبــل أي نظــام حكــم خملــص لشــعبه؛ حتتــاج إىل وجــود 
ــة حــىت تتوقــع منهــا ذلــك، لكــن مــن الواضــح أن اليــوانن ال ترغــب  عالقــة خاصــة ابألصــل مــع تلــك الدول

إبقامــة تلــك العالقــة مــع حكومــة طرابلــس الشــرعية.
يبــدو مــن الواضــح أن ســبب ذلــك يعــود إىل رغبــة اليــوانن يف رؤيــة اجلنــرال االنقــاليب الســابق حفــرت زعيًمــا 
لليبيــا. إهنــم يريــدون حاكًمــا لليبيــا ال يعبــأ مبصــاحل الشــعب الليــيب، بــل مبصاحلهــم فحســب، مهمــا كانــت تلــك 

املصــاحل مضــرة للشــعب الليــيب.
متاًمــا كمــا أرادوا رؤيــة السيســي علــى رأس الســلطة يف مصــر. حنــن نعلــم ذلــك ابألصــل، لكــن اجلزيــرة نشــرت 
واثئقيًّــا يتحــدث عــن ختلــي السيســي عــن 7 آالف كيلــو مــرت مربــع مــن املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة ملصــر 
يف البحــر املتوســط، لصــاحل اليــوانن. ملــاذا اي تــرى فعــل السيســي ذلــك وأظهــر هــذا القــدر مــن الكــرم واجلــود 

علــى حســاب الشــعب املصــري؟
يف األمــس كتــب األســتاذ خــري الديــن كارامــان مقــااًل، فيــه: إن الســبب احلقيقــي وراء ذلــك، هــو رغبــة رؤيتهــم 
شــخًصا انقالبيًّــا كالسيســي علــى رأس مصــر بــداًل مــن رئيــس منتخــب شــرعي مــن قبــل الشــعب مباشــرة 
كالرئيــس حممــد مرســي، الــذي حيكــم علــى أســاس الشــعور ابملســؤولية أمــام شــعبه يف كل يــوم وكل ســاعة.

إن األمــر بســيط للغايــة، الرئيــس مرســي ينتمــي لإلخــوان املســلمني، واإلخــوان هــم إســالميون، ومــن مث 
اإلســالميون هلــم عالقــة ابلتطــرف واإلرهــاب؛ وهــذا كلــه أســطورة. وستســتمر روايــة هــذه األســطورة مبــا أهنــا 

ختــدم ســرقة ثــروات مصــر وليبيــا.
إن الواثئقــي الــذي عرضتــه اجلزيــرة، أظهــر أن وزيــر اخلارجيــة املصــري ســامح شــكري، الــذي كان جيــري 
مفاوضــات مــع اجلانــب اليــوانين حــول ترســيم احلــدود البحريــة يف املتوســط، قــد قــّدم بيــااًن للرئيــس املصــري 
عبــد الفتــاح السيســي حــول نتائــج املفاوضــات، وقــد أوضــح فيهــا أن هنــاك تعنًتــا مــن قبــل الطــرف اليــوانين، 
وأن مصــر بذلــك ستخســر 7 آالف كيلــو مــرت مربــع مــن حقوقهــا يف املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة هلــا 

ابملتوســط.
بــل وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن شــكري مت تعيينــه مــن قبــل السيســي ذاتــه، أوصــى بضــرورة رفــض 
املقــرتح اليــوانين. إال أن السيســي أصــّر علــى قبــول مطالــب اليــوانن، مــا يثبــت أنــه يهتــم ملصــاحل اليــوانن أكثــر 
مــن كونــه حاكًمــا ملصــر. وابلتــايل مــع اعتمــاد املقــرتح اليــوانين هبــذا اخلصــوص، فــإن مناطــق امليــاه التابعــة لرتكيــا 

والــيت تقــع قبالــة مصــر، ابتــت ضمنيًّــا عائــدة لليــوانن.
يف احلقيقــة إن صالحيــة تلــك االتفاقيــة )بــني مصــر واليــوانن( الــيت جتاهلــت حقــوق الشــعب املصــري، ظلــت 
ــة قــد حققــت مصــاحل البلديــن  ــة الرتكية-الليبي ــا. ابلطبــع إن االتفاقي ــا وليبي ــة تركي ــة حــىت انعقــاد اتفاقي مرهون
مًعــا، بيــد أن االتفاقيــة الــيت وقعهــا السيســي ابســم مصــر، واي لغرابــة األمــر، قــد منحــت اليواننيــني والقبارصــة 
الــروم طبًقــا مــن الذهــب وحفظــت مصاحلهــم. وبذلــك تكــون تركيــا قــد حققــت فرصــة ملصــر كــي تعــوض مــا 
فقدتــه عــرب تلــك االتفاقيــة الــيت جتاهلــت السيســي. إن هــذا غريًبــا لكنــه حقيقــة. رمبــا السيســي ليــس معنيًّــا، 

إال أن علــى الشــعب املصــري أن يقــّدر جهــود تركيــا الــيت أســهمت هبــا عــرب هــذه االتفاقيــة.
أمــا انئــب رئيــس حــزب الشــعب اجلمهــوري املعــارض يف تركيــا، فإنــه علــى الرغــم مــن كل ذلــك ال يــزال يــرى 
أن مــن الضــروري تصحيــح العالقــات مــع السيســي واألســد. ملــاذا اي تــرى؟ هــل كــي تقــوم تركيــا بتصحيــح 

عالقاهتــا معهمــا، واخلضــوع التفاقيــات مشــاهبة؟
أال ميكننــا رؤيــة تلــك األمســاء أي األســد والسيســي، علــى أهنمــا قــد ابات ديكتاتوريــني مفضلــني؟ هــذه األمســاء 
الديكتاتوريــة الــيت نتحــدث عنهــا كديكتاتوريــني »مفضلــني«، عبــارة عــن أشــخاص مت تعيينهــم إلنفــاق مــوارد 

وثــروات بلداهنــم علــى اآلخريــن. أّي املشــاكل إذن ميكــن أن حُتــّل عــرب االتفــاق مــع هــؤالء؟
إن تركيــا اآلن متثــل مصــاحل شــعبها، كمــا أهنــا أيًضــا يف احلقيقــة متثــل مصــاحل شــعوب تلــك البــالد الــيت 
حيكمهــا أولئــك الديكتاتوريــون »املفضلــون« الذيــن مت تعيينهــم، إهنــا متثــل مصــاحل الشــعوب أفضــل مــن أولئــك 

الديكتاتوريــني مبــا ال يقــاس.
اتبعــوا ولــو قليــاًل سياســات تركيــا اجلديــدة، وثقــوا متاًمــا أن مــا ســتتعلمونه مــن ذلــك؛ ســيجعلكم تشــعرون 

بضــرورة التخلــي عــن سياســتكم اخلارجيــة إزاء أولئــك الذيــن يرونكــم »مفّضلــني« ابلنســبة هلــم.

Türkiye’nin Libya ile geçtiğimiz hafta imzalamış olduğu “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması” 
anlaşması öyle görünüyor ki, Barış Pınarı Operasyonu kadar uluslararası dengeleri altüst etmiş oldu. 
Türkiye ile Libya’nın İki Egemen ülke olarak imzalamış oldukları anlaşmaya gelen tepkilere bakıldığın-
da, egemenlik konusunda birilerinin tezgah altında başka kabulleri olduğu anlaşılıyor.
Yunanistan’ın ne kendisinin ne de güvendiği güçlerin Türkiye’ye ne sözü ne de gücü yetiyor. O yüzden 
Türkiye’ye bağırıp çağırmakla kalabildi, ama Libya’ya karşı sergilediği tavır enteresan. Libya’nın 
Yunanistan Büyükelçisini sınır dışı kararı alarak ortaya koyduğu tepkiden Libya’ya farz edilmiş belli 
sınırların ihlal edilmiş olduğunu düşünüyor.
Oysa Libya hükümetinin bu anlaşmayla tamamen Libya halkının çıkarlarını düşünerek hareket etmiş 
olduğu apaçık. Yunanistan’ın bir Libya hükümetinden talep ettiği şeyinse Libya halkının çıkarlarından 
Yunanistan lehine feragat etmesi.
Kendi halkına zerre kadar sadakati olan hiçbir yöneticinin yapamayacağı şeyi Yunanistan’ın Libya’dan 
beklemesi için arada çok özel bir ilişki biçiminin olması gerekiyor ve bu ilişki belli ki meşru Trablus 
yönetimiyle kurulamıyor. Zaten darbeci eski general Hafter’in Libya’nın yöneticisi olarak görülmek 
istenmesinin sebebi böylece apaçık görünüyor. Onlar Libya’nın başında Libya halkının değil kendileri-
nin çıkarlarını gözetecek yöneticiler istiyor. Bu çıkarları Libya halkının ne kadar aleyhine olursa olsun.
Tıpkı Mısır’ın başında kendi Sisi’yi görmek istedikleri gibi. Zaten biliyorduk, ama Aljazeera Mısır’ın 
Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesinin 7 bin kilometrekaresinden Sisi’nin Yunanistan lehine 
feragat etmiş olduğuna dair belgeleri yayınladı. Sisi kendi halkı adına bu cömertliği hangi sebeplerle, 
hangi sadakat anlaşmasıyla yapabilmiş olabilir?
Dün Hayrettin Karaman hoca da yazdı: Yunanistan’ın ve diğer Avrupa ülkelerinin Mısır’ın başında 
Muhammed Mursi gibi kendi halkının oyuyla gelmiş ve halkına hesap verme zaruretini yönetiminin 
her gününde her saatinde hisseden gerçek bir Başkan yerine Sisi gibi bir darbeciyi görmek istemesinin 
sebebi tam da bu.
Olay bu kadar basittir. Mursi’nin Müslüman Kardeşler’den olmasıymış, Müslüman Kardeşlerin İs-
lamcılığıymış, İslamcılığınsa terörle veya aşırılıkla ilgisiymiş, bunların hepsi hikaye. Bu hikaye Mısır ve 
Libya’nın kaynaklarının çalınmasında işe yarıyorsa uysa da uymasa da anlatılmaya devam edilecektir.
Aljazeera’nın yayınladığı belgelerde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin Akdeniz sınırının belirlen-
mesi konusunda Yunanistan ile yapılan müzakereler sırasındaki “anlaşmazlıklara” dair Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi’ye bilgi notu yazdığını ve bu notta Sisi’yi Yunanistan tarafının görüşünde ısrar et-
mesi durumunda, münhasır ekonomik bölge sınırlarından Mısır’ın 7 bin kilometrekare kaybı olacağı 
konusunda açıkça uyarmış olduğu görülüyor.
Üstelik bizzat Sisi’nin atamış olduğu Dışişleri Bakanı olmasına rağmen Şükri Yunanistan’ın teklifinin 
reddedilmesi gerektiğini de söylemiş. Buna rağmen Sisi’nin Mısır’ın yöneticisi olmaktan ziyade Yunan-
istan’ın çıkarlarını düşünen biri gibi davranmış olduğu anlaşılıyor.
Böylece, Yunanistan’ın bu konudaki önerisinin kabul edilmesiyle birlikte“Mısır’ın karşısındaki Türkiye 
karasularının açıklarında yer alan bölgelerin de Yunanistan’a geçi de zımnen kabul edilmiş”.
Tabi kendi ülkesinin çıkarlarını hiçe sayan bu anlaşmanın geçerliliği Türkiye’nin Libya ile yaptığı an-
laşmaya kadar. Türkiye bu anlaşmayla aslında kendi çıkarları kadar Libya’nın, ama işin garip kısmına 
bakın ki Mısır’ın da Sisi eliyle Yunanistan’a ve Rumlara peşkeş edilmiş çıkarlarını korumuş oluyor. 
Böylece Sisi’yi göz ardı ederek, Mısır’a da yaptığı bu vahim anlaşmayla kaybettiklerini telafi etme 
fırsatı sağlamış oluyor Türkiye. Garip ama gerçek.
Belki Sisi’nin kendisi değil ama Mısır halkı bu anlaşma dolayısıyla Türkiye’nin katkısını takdir etme-
ktedir, etmelidir de.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz bütün bu tabloya rağmen hala Esad ve Sisi ile ilişkile-
ri düzeltmenin zaruretinden bahsediyor. Neden acaba?Bunlarla ilişkileri düzeltip onlarla aynı anlaşma 
zeminine mi geçmiş olmalı Türkiye?
Bu isimlerin birilerinin favori diktatörleri olduğunu görmüyor muyuz? Kendilerine bahşedilmiş bu “fa-
vorilik” onlara kendi ülkelerinin kaynaklarını birileri adına peşkeş çekme görevi yüklemişken, bu isim-
lerle halledilecek nasıl bir sorun olabilir?
Türkiye şimdi doğrudan onlara “favori” rolü veya rütbesi bahşedenlerle muhatap oluyor ve hem kendi 
halkının hem de bu ülkelerin haklarının çıkarlarını bu diktatörlerden daha iyi temsil ediyor işte.
Biraz Yeni Türkiye’nin politikalarını takip edin, o öğrendiğini, sizi birilerinin nezdinde favorileştiren dış 
politika talimlerinizi bir kenara atmanız gerekecek, emin olun.

Yasin Aktay

Libya ve Mısır’ın “favori” diktatörlerinden beklenen
ع من الديكتاتوريين »المفضلين« في مصر وليبيا
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مــن وقــت آلخــر يتصــرف ماكــرون مثــل ويل عهــد أو وريــث مدلــل. يف بعــض األحيــان يطلــق بعــض التصريــات الكبــرة 
الــي تكــربه والنابعــة مــن غطرســته الباريســية. فرنســا اآلن يف مرحلــة تتجــه فيهــا سياســات البــالد بشــكل متزايــد حنــو 
أقصــى اليمــن املتطــرف، يف هــذه املرحلــة املتجهــة حنــو التطــرف رمبــا لــدى ماكــرون رؤيــة ومهمــة إلبقــاء االحتــاد األورويب 
علــى قيــد احليــاة. يف الوقــت الــذي يتســاقط فيــه تدرجييــا أقطــاب العوملــة مقابــل لــوابن ، ويف الوقــت الــذي تتجهــز فيــه 
مــركل لالعتــزال وهــي الــي تعتــرب السياســي الوحيــد العاقــل يف القــارة ، مل يتبــق احــد ســوى ماكــرون لكــي يقــول ان 

حلــف الناتــو يف حالــة مــوت دماغــي.
وتواصــل العقــوابت العامليــة ضــد لــوابن تدرجييــاً االرتفــاع ، بينمــا تســتعد مــركل، وهــي السياســي الوحيــد العاقــل يف 

القــارة ، لصنــع اليوبيــل ، يف حــن يقــع ماكــرون علــى ماكــرون لقطــع مــوت دمــاغ راكــون.
مل يكــن هنــاك أي مؤشــر علــى حصــول »مــوت دمــاغ« للناتوخــالل قمــة لنــدن الــي عقــدت أمــس. قــال ماكــرون 
ابلفعــل: كيــف ميكننــا ابلفعــل تعزيــز الناتــو وتقويتــه أكثــر؟ لقــد فعلــت بعــض األشــياء مــن أجلــه. ومل يهمــل ماكــرون 
احلديــث عــن الــدور املهــم والكبــر لرتكيــا يف الناتــو. يف غضــون ذلــك قــام ترمــب بــدال عنــا بعمــل مزحــة »املــوت 
الدماغــي« ملاكــرون، فحــى املســبحة الــي كانــت يف يــده كانــت مل تكــن كافيــة لتصحيــح واجهــة ماكــرون املرســومة.
مــن يعــرف مــاذا كان يقصــد ترامــب بـــ »حلــف الناتو«؟مــن يعــرف أنــه كان يقصــد فــرض تكاليــف ماليــة إضافيــة علــى 
فرنســا لصــاحل الناتــو ولصــاحل القــوات العســكرية املوجــودة يف مســتعمراته.  هــل الســؤال: كيــف ســيفعل ذلــك؟ فمــا 
أســهل مــن القيــام أبعمــال إرهابيــة يف أفريقيــا؟ ففيحــن ال يــرون املنظمــات اإلرهابيــة الــي تكافحهــا تركيــا مثــل يب كا 
كا- واي يب جــي، وال يتعربوهنــا إرهابيــة، فإهنــم تســحبون ابب اإلرهــاب وبوجهونــه وفــق مصاحلهــم، وابلتــايل فــإن 
تنفيــذ بعــض اهلجمــات ضــد الناتــو ميكــن أن أن تنبــه الناتــو وتوقــذه وتلفــت انتباهــه. حنــن نعــرف كيــف قتلواالقــذايف 

بوحشــية أولئــك الذيــن مل يفعلــوا أي شــيء حيــال األســد.
إن رفــض تركيــا للخطــة املتعلقــة بــدول البلطيــق قبــل قمــة لنــدن، يعتــرب تذكــرا ذكيــا لــكل أعضــاء الناتــو وعلــى رأســهم 
فرنســا، مبوضــوع الغــرض مــن املنظمــة الدوليــة.إن إشــارة ماكــرون إىل عمليــة نبــع الســالم الرتكيــة حينمــا كان يتحــدث 

عــن »املــوت الدماغــي« وأظهــرأتن األمل احلقيقــي ابلنســبة لــه متعلــق برتكيــا.

ليــس مــن املســتغرب أن تشــكل فرنســا أو أملانيــا درع لتنظيــم واي يب جــي وال ســيما بعــد أن أصبحــت العواصــم 
األوروبيــة ال ختتلــف عــن جبــال قنديــل الــي يتحصــن فيهــا تنظيــم يب كا كا. إن اعــرتض ماكــرون  علــى عمليــة نبــع 
الســالم - يف حــن هــو عاجــز عــن الســيطرة علــى حــراكات الســرتات الصفــراء يف بــالده- ليســت فقــط ألن فرنســا 
كانــت ترعــى حــزب العمــال الكردســتاين لســنوات عديــدة، ولكــن أيًضــا تعــي حســدها وحقدهــا الصريــح علــى تركيــا. 
أي أن تصريــات ماكــرون تلــك مرتبهــة ابحلســد. تركيــا الــي تتســلط عليهــا العيــومن منــذ عــام 2013  جنحتبعنايــة كل 

مــاوالت التعتيــم عليهــا والتغطيــة عليــه ويف إفشــال كل مــا يــاك ضدهــا.
***

بينمــا تركيــا هــي اثين أكــرب جيــش يف حلــف الناتــو، وهــي الدولــة الوحيــدة التيتدفــع نفقــات الدفــاع املرتتبــة عليهــا وفــق 
معايــر حلــف مشــال االطلســي،وهي احلصــة املخصصــة مــن امليزانيــة، ويف حــن أهنــا تتعــرض هلجمــات مــن خــارج 
حدودهــا منــذ عــام 2013 ، يف ظــل هــذا احلــال فإنــه إذا كان مــن حــق أي دولــة أن تتحــدث عــن »املــوت الدماغــي« 
للناتــو فهــي تركيــا فقــط.ألن أملانيــا ســحبت بطــارايت ابتريــوت مــن حــدود تركيــا اجلنوبيــة يف فــرتة زمنيــة كانــت تركيــا 
يف أمــس احلاجــة خالهلــا هلــذا البطــارايت. وخــالل هــذه الفــرتة رفضــت الــوالايت املتحــدة بيــع تركيــا صواريــخ ابتريــوت 
رغــم كل تركيــا مربراهتــا احملقة.وهكــذا فقدتــرك حلــف مشــال األطلســي تركيــا مكشــوفة وغــر مميــة يف مواجهــت كل 
املخاطروالتحــدايت يف املنطقــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أاي مــن بلــدان حلــف الناتــو ليســت يف وســط مناطــق الصــراع 

الســاخنة مثــل تركيــا.
***

حــى ولــومل يكــن أي مــن التهديــدات اإلرهابيــة احلاليــة موجــودة يف األســاس فــإن الظــروف االســتثنائية يف املنطقــة الــي 
حتيــط برتكيــا تعلهــا الدولــة األكثــر حاجــة للتأمــن واحلمايــة، حيــث أن غالبيــة الــدول اجملــاورة لرتكيــا هــي مناطــق صــراع. 

حنــن ماطــون ببلــدان فقــدت مؤهالهتــا وصفتهــا كدولــة أو كحكوميــة.
***

وهبــذا املناســبة دعــوان نذكــر أبن أورواب رفضــت إعــادة اجلنــود الذيــن يدمــون يف الناتــو مــن مجاعــة غــوالن عقــب ماولــة 
االنقــالب الفاشــلة يف متــوز 2015، بــل أهنــا منحتهــم اجلنســيات األوروبيــة.

تركيا هي البلد الوحيد الذي يقول احلقائق يف حلف الناتو، متاما كما تقوزهلايف جملس األمن التابع لألمم املتحدة.

Macron zaman zaman şımarık bir veliaht gibi davranıyor. Bazen de Parizyen kibri 
ile boyundan büyük laflar ediyor. Giderek aşırı sağa teslim olan ülke politikaları 
döneminde Avrupa Birliği’ni yaşatmak misyonu var bir de Macron’un. Le Pen’e 
karşı onu bulup buluşturan küreselciler giderek irtifa kaybederken, kıtadaki tek 
aklı başında siyasetçi diye bakılan Merkel de jübile yapmaya hazırlanıyorken, NA-
TO’nun beyin ölümü gerçekleşti diye racon kesmek Macron’a düştü. 
Dün Londra’da gerçekleşen zirvede pek beyin ölümü emaresi yoktu fakat. Macron 
da zaten “Aslında NATO’yu daha nasıl güçlendirebiliriz, onun için şey etmiştim” 
diye tevil etti sözünü. Türkiye’nin ne kadar büyük ve önemli bir ülke olduğunu 
eklemeyi de ihmal etmedi. Bu arada Trump da bizim yerimize kendisine bir “beyin 
ölümü” şakası yaptı ki, o elinde bir tespih eksik oturuşu bile Macron’un çizilen 
façasını düzeltmeye yetmedi. 
Kim bilir onun da NATO’dan muradı sömürgelerindeki askeri güçlerinin Fran-
sa’ya maliyetini NATO’ya yüklemek. Nasıl mı yapacak? Afrika’da terör eylemi 
yapmaktan kolay ne var? Türkiye’nin mücadele ettiği PKK-YPG’yi terör örgütü 
olarak görmeyip, terörün kapsamını kendi çıkarına göre çekiştirirken yaşanacak 
birkaç saldırı NATO’yu teyakkuza geçirebilir. Esed için kılı kıpırdamayanların 
Kaddafi’yi nasıl vahşice öldürdüğünü biliyoruz.
***
Londra’daki zirvenin öncesinde Türkiye’nin Baltık ülkeleriyle ilgili planı veto et-
mesi, örgütün amacının ne olduğu konusunda Fransa başta olmak üzere NATO 
üyesi diğer ülkelere de adam akıllı bir hatırlatma oldu. Macron’un beyin ölümü 
lafını ederken Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu’na atıf yapması ise asıl karın 
ağrısının tabii ki Türkiye ile ilgili olduğunu gösteriyordu. 
Avrupa başkentlerinin Kandil’den bir farkı kalmamışken Fransa’nın ya da Alman-
ya’nın YPG’ye koruma kalkanı olması şaşırtıcı değil. Daha Sarı Yeleklileri kontrol 
edememiş olan Macron’un, Barış Pınarı’na itirazı, Fransa’nın PKK’yı yıllardır hi-
maye ediyor oluşu ile değil sadece, düpedüz hasetle de alakalı. Gözlerinin önünde 
Türkiye 2013’ten bu yana başına örülmeye çalışına tüm çorapları itinayla çıkart-
mayı ve örenin başına geçirmeyi başardı.
***
NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahipken, savunma harcamalarına bütçeden 
ayrılan pay konusunda NATO kriterlerine uyan tek ülkeyken, 2013’ten bu yana da 
sınırlarımızdan saldırılara maruz kalıyorken “NATO’nun beyin ölümü gerçekleş-
ti” demeye birinin hakkı varsa o da Türkiye’dir. Zira Türkiye’nin gerçek anlam-
da ihtiyacı olduğu bir zaman diliminde Almanya güney sınırımızdan Partiotlarını 
çekmiştir. Yine bu zaman zarfında Türkiye’nin tüm ısrar ve haklı gerekçelerine 
rağmen ABD Türkiye’ye Partiot satmaya yanaşmamıştır. Dolayısıyla NATO, Tür-
kiye’yi bölgesindeki meydan okumalara karşı güvensiz bırakmıştır. Üstelik NATO 
ülkelerinden hiçbiri Türkiye gibi sıcak çatışma bölgelerinin ortasında değildir. 
Halihazırdaki terör tehditlerinin hiçbiri olmasa dahi Türkiye bölgesindeki 
olağanüstü koşullar gerekçesiyle de güvenlik ihtiyacı en yüksek olan ülkedir. Kapı 
komşusu olan ülkelerin büyük bir kısmı çatışma alanıdır. Devlet vasfını yitirmiş 
ülkelerle çevrili bir haldeyiz.
***
15 Temmuz darbe girişiminin ardında NATO’da görevli FETÖ’cü askerleri Avru-
pa’nın iade etmediğini, hatta onlara vatandaşlık verdiğini de hatırlatalım bu vesi-
leyle. 
Türkiye tıpkı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde olduğu gibi NATO 
konusunda da gerçekleri söyleyen tek ülkedir. 

Halime Kökçe

NATO’ya ömür biçmek Macron’a mı kaldı?
هل ماكرون هو من سيمنح عمرا جديدا للناتو ؟
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مــن حــني آلخــر نــرى دعــوات لتطبيــق مقاطعــة اقتصاديــة وجتاريــة، ضــد دول أو شــركات أو جمتمعــات ظاملــة، إال أن نتائــج 
هــذه الدعــوات ال تتحــق طاملــا مل يكــن وراءهــا دعــم قــوي مــن الدولــة عــرب قراراهتــا ومــا شــابه، أو مل حتــَظ بدعــم مــن منظمــات 

اجملتمــع املــديّن، الــيت تطيعهــا غالبيــة النــاس إن مل يكــن مجيعهــم.
ما يعين أن التطبيقات الفردية ال ميكن أن حتظى بتأثري من حيث معّدل االستجابة هلا.

هنــاك العديــد مــن الــدول األوروبيــة واآلســيوية تقــوم مبمارســة االضطهــاد ضــد املســلمني، علــى رأس تلــك الــدول إســرائيل 
والصــني، هــذه الــدول ال تــزال متــارس اســتعمارها الســابق لكــن حتــت مســميات أخــرى، إهنــم ال يرتكــون ثــروات العــامل 
فــوق األرض وال حتتهــا كــي يتنعــم هبــا أصحاهبــا، ولذلــك يعقــدون اخلطــط هبــدف إعــادة مقامستهــا فيمــا بينهــم، ويعقــدون 
االجتماعــات يف الســر والعلــن ألجــل ذلــك، بــل رمبــا يتصارعــون فيمــا بينهــم كــي حيصــل كل طــرف منهــم علــى النصيــب 

األكــرب مــن تلــك الثــروات.
الرئيــس األمريكــي يتحــدث وال ينســى، ومــن اجليــد أنــه يتحــدث علــى العلــن ألنــه يفضــح مــا خيفيــه اآلخــرون، يقــول ترامــب 
خماطًبــا العائلــة املالكــة ابلســعودية “عندمــا ال تعطونــين مــا أريــد فإنــين أســتطيع الرتاجــع عــن محايتكــم، حينهــا ال ميكنكــم 
الصمــود ألســبوع واحــد”، وعلــى صعيــد آخــر يقــول “إننــا نســحب جنــودان مــن ســوراي، لكننــا ســنبقى يف منطقــة النفــط والغــاز 

هنــاك، ألننــا حنتــاج ذلــك”. البعــض ميشــي علــى مبــدأ؛ خــذ واحــدة وأطلــق األخــرى.
مــا ســأعرضه يف هــذا املقــال، هــو عبــارة عــن حماولــة مقاطعــة سياســية واقتصاديــة، اقــرتاح لفــرض عقــوابت. إن هــذا العــرض 

يتــم تقدميــه مــن قبــل أحــد علمــاء االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني، وبتوقيــع مــن مئــات العلمــاء.
ميكننا أن نلخص هذا العرض كما يلي:

لقــد جتــاوزت اإلمــارات العربيــة املتحــدة حّدهــا مبمارســة اجلرائــم، وإراقــة دمــاء املســلمني، بســببها هنــاك املاليــني مــا بــني 
ضحــااي قتــل أو جرحــى أو مهجريــن عــن أوطاهنــم، يف اليمــن وليبيــا، إن مــا قامــت بتخريبــه حيتــاج لســنوات عديــدة وماليــني 
مــن الــدوالرات، كــي يتــم إعمــاره مــن جديــد. ولــو أن تلــك النقــود مت صرفهــا أصــاًل علــى خــري تلــك البــالد، لعاشــت شــعوهبا 

يف كرامــة ورفاهيــة.
إن اإلمــارات مل تــدع موطــأ قــدم يضــر املســلمني إال وطرقتــه، يف ليبيــا، يف اليمــن، ضــد احلكومــة الشــرعية املنتخبــة يف مصــر، 
ضــد مســلمي األيغــور، ضــد املســلمني يف كشــمري وميامنــار، كل اجلرائــم واالنتهــاكات الــيت تتــم هنــاك، يتــم دعمهــا ابملــال 

والســالح والقتلــة املأجوريــن مــن قبــل دولــة اإلمــارات.
إن ما يعتمد عليه ذلك النظام الظامل يف اإلمارات، ليس النفط؛ بل هو املركز التجاري للبلد.

يقــوم كبــار رجــال األعمــال والتجــارة يف اإلمــارات، بتصديــر البضائــع حنــو العديــد مــن البلــدان، مبــا فيهــا البلــدان املســلمة الــيت 
تقاتــل اإلمــارات ضــد شــعوهبا، ومــن مثّ يقومــون بقتــل املســلمني ابألمــوال الــيت رحبوهــا مــن املســلمني أنفســهم.

إن هــذه العريضــة -إن صــح التعبــري- الــيت وقــع عليهــا العلمــاء، تدعــو املســلمني دواًل وشــعواًب إىل مقاطعــة دولــة اإلمــارات، 
وتدعــو التجــار ورجــال األعمــال هنــاك ملغــادرة اإلمــارات وموانئهــا.

إن مساعدة اإلمارات يف ظل دعمها ومشاركتها يف تلك اجلرائم واالنتهاكات، يعين مشاركتها يف الظلم ويف اجلرائم ذاهتا.
يقول هللا تعاىل “وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان” )املائدة آية2(.

إن الســالح االقتصــادي اليــوم وكمــا كان مــن قبــل؛ هــو أقــوى أنــواع األســحلة علــى اإلطــالق، وبــه تكــون ضربــة العــدو 
موجعــة.

“وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة” )األنفــال آيــة60(، وإن اآليــة تشــمل املقاطعــة االقتصاديــة، ألن هبــا يتــم حتجيــم قــوة 
العــدو.

إن علمــاءان القدامــى انطلقــوا مــن مفهــوم هــذه اآليــة، واعتــربوا مــن غــري اجلائــز، عقــد عالقــات جتاريــة واقتصاديــة قويــة مــع 
العــدو، الــذي تعتــرب قوتــه ضــررًا للمســلمني.

ال ميكــن رفــض أو االعــرتاض علــى أحقيــة هــذه الدعــوة، إال أنــه مــن املؤســف أن هــذه الدعــوة الــيت متــت مبشــاركة علمــاء أكــرب 
جتمــع لعلمــاء املســلمني علــى مســتوى العــامل اإلســالمّي، فضــاًل عــن علمــاء آخريــن؛ مل تســفر عــن النتيجــة املرجــوة حــىت اآلن.

alim topluluklara, firmalara ve devletlere karşı ticari ve ekonomik boykot çağrıları oluyor, 
ama bu çağrıların arkasında devletin kararı ve desteği ve/veya güçlü, halkın hiç değilse büyük 
bir kesiminin itaat ettiği sivil toplum örgütleri olmayınca sonuç alınamıyor.
Münferit uygulamaların da amacı hâsıl etme manasında bir etkisi olmuyor.
Başta Çin, İsrail olmak üzere birçok Avrupa ve Asya devletleri Müslümanlara zulmediyorlar, 
eski sömürgelerini başka kılıflar altında sömürmeye devam ediyorlar, yeniden paylaşmak için 
planlar yaptıkları, açık ve gizli toplantılarda kararlar aldıkları dünyanın yeraltı ve yerüstü 
servetlerini sahiplerine bırakmıyorlar, kendi aralarında da en büyük payı almanın kavgasını 
yapıyorlar.
ABD Başkanı utanmadan (iyi ki, utanmıyor da başkalarının gizlediğini o açıklıyor) Suud Ha-
nedanına “İstediğimi vermezseniz sizi korumaktan vaz geçerim ve bu takdirde bir hafta yer-
inizde kalamazsınız” diyor, “Suriye’den askerlerimizi çekiyoruz ama petrol ve gaz bölgesinde 
kalacağız; çünkü bunlara ihtiyacımız var” diyor. Diğerleri de böyle; “Al birini vur ötekine”.
Bu yazıda nakledeceğim teşebbüs de bir siyasi ve ekonomik boykot, bir yaptırım teklifi. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili olan bu teklifi Dünya Müslüman Âlimler Birliğine 
üye bir âlim sunuyor ve yüzlerce âlim de imza ediyor.
Teklifin özeti şöyle:
BAE’nin işlediği cinayetleri ve döktüğü Müslüman kanı haddi aşmıştır, yalnızca Yemen 
ve Libya’daki kurbanları ölü, yaralı ve vatanından uzaklaşmış kimseler olarak milyonları 
aşmıştır, tahrip ettiği binalar ve diğer yapıların tamiri yılları alacak ve milyarlarca dolara 
mal olacaktır. Bu paralar ülkenin ihtiyaçları için sarf edilseydi halkları izzetli ve refahlı bir 
hayat süreceklerdi.
Gerek Libya’ya ve Yemen’e ve meşru yoldan seçilmiş başkanına karşı yapılan darbede 
Mısır’a karşı ve gerekse Uygurlar, Keşmir ve Myanmar Müslümanları gibi azınlıklara karşı 
işlenen cinayetler ve yapılan zulümlerin içinde daima para, silah ve paralı askerleriyle BAE 
olmuştur.
Bu zalim ülkenin bunca cinayete servet yetiştirmesinin dayanağı petrol değil, ticârî merke-
zliğidir. Bu ülkeye yerleşmiş bulunan büyük iş ve ticaret adamları birçok ülkeye (bunların 
arasında kendilerine karşı savaşılan Müslümanların ülkeleri de var) büyük ölçekte mal ihraç 
ediyorlar, elde ettikleri Müslüman paralarıyla Müslümanları öldürüyorlar.
Bu çağrıyı imzalayan âlimler, bütün Müslümanları devletler ve halk olarak BAE’ye karşı 
boykota, oradaki tacirleri ve işadamlarını da ülkeyi ve limanlarını terk etmeye davet ediy-
orlar.
Bu cinayetlere ortak olduğu ve işlediği sürece BAE’ye yardım, zulmü ve cinayetleri destekle-
mek demektir.
Allah Teâlâ “İyilik ve takvada yardımlaşmayı emrediyor, kötülük ve düşmanlıkta yardımlaş-
mayı ise yasaklıyor (Mâide:2).
Ekonomi silahı, dün olduğu gibi bugün de en güçlü silahlardandır, onunla düşmana vurulan 
darbe de büyük olur.
“Düşmana karşı elden geldiği kadar güç hazırlama” emrine (Enfâl:60), boykot da dâhildir; 
çünkü bununla düşmanın gücü azaltılır. Kadim fıkıh âlimlerimiz de bu âyetten hareket eder-
ek düşmanı, Müslümanlara karşı güçlendirecek ekonomik ve ticari ilişkilerin zararına dikkat 
çekmiş ve bunun caiz olmadığını ifade etmişlerdir…
Bu çağrının haklılığını onaylamamak ve katılmamak mümkün değil, ancak ne yazıktır ki, 
İslam dünyasının en büyük âlimler birliğinin katıldığı ve daha başka âlimlerin de imzaladığı 
bu çağrının bile bir sonuç doğurduğuna şu ana kadar ben şahit olamadım.
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