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دبلوماسية الرئيس أردوغان الرمضانية

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ramazan
diplomasisi
بــدأ الرئيــس الرتكــي (رجــب طيــب أردوغــان) -مــع حلــول شــهر رمضــان
املبــارك  -حركــة دبلوماســية مكثفــة؛ مشلــت مجلــة اتصــاالت تلفونيــة مــع
قــادة العــامل مهنئهــم حبلــول شــهر رمضــان.
Ramazan ayına da yoğun diplomasi
trafiği yürüterek başlayan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
telefonla görüştüğü dünya liderlerinin
ramazan ayını tebrik etti.

رمضان مبارك على األمة اإلسالمية

Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı Mübarek Olsun

إقرأ في هذا العدد
رمضان في جمهورية الخوف

أحمد مظهر سعدو

«الشاهد والمشهود» في رمضاناتنا

عبد الباسط حمودة

رمضان الخير شهر التراحم واإلنسانية

محمد عمر كرداس

مبادرات إنسانية في إدلب للتخفيف عن األهالي في الشهر الفضيل
ميشيل كيلو ..منارة النضال الوطني
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أردوغان يلتقي األطفال في حفلة إفطار بمناسبة العيد المزدوج ليوم
السيادة الوطنية ويوم الطفل في  23أبريل.

المرصد اإلخباري Haber İstasyonu

Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda çocuklarla iftarda buluştu

تشاووش أوغلو :ال شرعية النتخابات النظام في سوريا

Suriye’deki rejimin seçimleri yasal değildir

أكــد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي تشــاووش أوغلــو أن «انتخــاابت الرائســة» الــي ينظمهــا النظــام وحــده يف ســوراي
تفتقــر للشــرعية .وقــال تشــاووش أوغلــو« :ال شــرعية لالنتخــاابت الــي ينظمهــا النظــام وحــده يف ســوراي وال
أحــد يعــرف هبــا».
Türkiye dışişleri bakanı (Çavuşoğlu) Suriye rejiminin tek başına düzenlediği
başkanlık seçimlerin in yasal olmadığını belirtti . ve (Çavuşoğlu) şöyle dedi:
Suriye rejiminin tek başına düzenlediği başkanlık seçimlerin yasal değil ve hiç
kimse bunu kabul etmez.

أقــام الرئيــس الرتكــي (رجــب طيــب أردوغــان) وزوجتــه أمينــة أردوغــان مأدبــة إفطــار مــع األطفــال يف 23
أبريــل مبناســبة يــوم الســيادة الوطنيــة ويــوم الطفــل  ،وذلــك يف يف قصــر (هوبــر) يف (ترابيــا).
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Tarabya’daki Huber Köşkü’nde çocuklarla
iftar yaptı.
يستعد نظام األسد  ،الذي يتجاهل عمل اللجنة الدستورية  ،لالنتخابات

السوريون المهجرون قسرا يعارضون االنتخابات الرئاسية التي

الرئاسية في البالد بدون سكان.

يستعد لها نظام األسد

Anayasa komitesinin çalışmalarını yok sayan Esed rejimi, halksız ülkede
başkanlık seçimine hazırlanıyor

Zorla yerinden edilen Suriyeliler Esed rejiminin hazırlandığı devlet
başkanlığı seçimine karşı çıkıyor

الســوريون الذيــن نزحـوا قسـًـرا بســبب هجمــات نظــام بشــار األســد يف ســوراي ،وجلــأوا إىل حمافظــة إدلــب ال يــرون
أن االنتخــاابت الرائســية الــي يســتعد النظــام األســدي  -هلــا -شــرعية.
Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib
iline sığınan halk, rejimin hazırlandığı devlet başkanlığı seçimini meşru
görmüyor.

أعلــن نظــام بشــار األســد  -الــذي جتاهــل عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية  ،الــي خرجــت مــن
الدورة اخلامسة يف كانون الثاين  -أن االنتخاابت الرائسية الثانية ستجرى يف  26أاير يف املناطق
الواقعــة حتــت ســيطرته .وســتجري هــذه االنتخــاابت يف بيئــة يعيــش فيهــا ماليــن الســوريني خــارج
بالدهــم انزحــن ،أو مشــردين داخــل بالدهــم.
Beşşar Esed rejimi, ocakta 5. turunu geride bırakan Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını
görmezden gelerek, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden
edildiği bir ortamda, kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs’ta 2. kez başkanlık seçiminin
yapılacağını duyurdu.
تواصل االشتباكات بين نظام األسد ومنظمة  YPG / PKKاإلرهابية

المتحدث باسم وزارة الخارجية (بيلجيتش) :االنتخابات المقرر إجراؤها في سوريا

في مدينة القامشلي بسوريا

ال تلتزم المعايير الخاصة بخارطة الطريق.

Suriye’nin Kamışlı ilçesinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK
arasındaki çatışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye’de düzenlenecek seçim yol haritasında
yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır

قــال املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة بيلجيتــش ،إن «االنتخــاابت الــي أعلنهــا النظــام الســوري يف  26مايــو 2021
تتعــارض مــع املعايــر الـواردة يف خارطــة الطريــق الــي نــص عليهــا قـرار جملــس األمــن الــدويل رقــم .»2254

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, “Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde
düzenleneceği duyurulan seçimler, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla
ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır.” Dedi

حبســب املعلومــات ال ـواردة مــن مصــادر حمليــة  ،فــإن االشــتباكات بــن ميليشــيا الدفــاع الوطــي (األمــن الوطــي) املواليــة
لقـوات نظــام األســد  ،و منظمــة  YPG / PKKاإلرهابيــة  -والــي كانــت قــد انتهــت بتدخــل روســي  -قــد عــادت
لتشــتد مــن جديــد .
2

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi güçlerine bağlı Difa El-Vatani
(Ulusal Güvenlik) adlı silahlı milis gücü ile terör örgütü YPG/PKK arasında, Rusya’nın
araya girmesiyle son bulan çatışmalar tekrar şiddetlendi.

السياسية في قرار مجلس األمن الدولي›

Esed rejimi devalüasyonla Suriye lirasının değerini yarı yarıya düşürdü

BM’den Suriye’deki başkanlık seçimleri için ‘BMGK kararındaki siyasi sürecin
parçası değil’ açıklaması

خفــض نظــام بشــار األســد  -يف ســوراي -قيمــة عملتــه مبقــدار النصــف مقابــل الــدوالر األمريكــي
وذلــك بســبب نقــص العملــة األجنبيــة يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا .هــذا  ،فقــد مت ختفيــض قيمــة
العملــة  -يف الدولــة -للمــرة الثانيــة خــال العــام املاضــي.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerde döviz kıtlığı
nedeniyle para biriminin değerini ABD doları karşısında yarı yarıya
düşürdü. Ülkede son 1 yılda ikinci kez devalüasyon yapıldı.

المرصد اإلخباري Haber İstasyonu

ً
بيان األمم المتحدة بشأن االنتخابات الرئاسية في سوريا بأنها ‹ليست جزءا من العملية

نظام األسد يخفض قيمة الليرة السورية إلى النصف مع هبوط قيمة العملة.

أوضحت األمم املتحدة أن «االنتخاابت الرائســية» اليت أعدها النظام يف ســوراي ليســت جزءًا من العملية
السياســية جمللــس األمــن الــدويل  ،وأنــه وف ًقــا للقـرار  ،جيــب إجـراء االنتخــاابت حتــت إشـراف األمــم املتحــدة
مبشــاركة مجيع الســوريني.

BM Suriye’de rejimin hazırladığı “başkanlık seçimlerinin” BMGK’nın siyasi sürecin
bir parçası olmadığını, karara göre, seçimlerin özgür ve adil, tüm Suriyelilerin
katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.
منظمة حظر األسلحة الكيماوية تعلق حق نظام األسد في سوريا في التصويت

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye’deki Esed rejiminin oy hakkını askıya aldı

أعلن االتحاد األوروبي أن النظام في سوريا لن يتخلى عن جرائم مثل
الهجوم باألسلحة الكيماوية.

AB, Suriye’de rejimin kimyasal silah saldırısı gibi suçlarının peşini
bırakmayacağını bildirdi

أعــرب االحتــاد األورويب عــن ســعادته بتعليــق بعــض حقــوق وامتيــازات نظــام األســد يف ســوراي مبوجــب اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة  ،مبــا
يف ذلك حق التصويت  ،وبني أن النظام لن يتواىن عن متابعة كافة مستوايت اجلرائم من مثل هجمات األسلحة الكيماوية.
Avrupa Birliği (AB), Suriye’deki Esed rejiminin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki oy hakkını
da içeren bazı hak ve ayrıcalıklarını askıya almasından memnuniyet duyulduğunu belirterek,
rejimin kimyasal silah saldırıları gibi suçlarının tüm seviyelerde takipçisi olacağını bildirdi.

بعــد الق ـرار املتخــذ يف اجتمــاع الــدول األط ـراف يف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة (، )OPCW
تقــرر ثبــوت اســتخدام قـوات نظــام بشــار األســد أســلحة كيماويــة يف ســوراي يف (اللطامنــة) يف آذار 2017
ويف (سـراقب) يف شــباط  ، 2018وبنــاء عليــه مت تعليــق بعــض حقــوق العضويــة هلــذا البلــد.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Toplantısı’nda
alınan kararla, Suriye’de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017’de Latamne’de
ve Şubat 2018’de Serakib’de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin
ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alındı.
يستقبل سكان منطقة عملية نبع السالم شهر رمضان المبارك للمرة الثانية
في جو من السالم واألمن.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halk, ramazanı ikinci kez huzur ve güven
ortamında karşılıyor

مساعدات غذائية من (ألماجي دادا) للمحتاجين في مخيمات األيتام في سوريا

‘Elmacı Dede’den Suriye’deki yetim kamplarında kalan ihtiyaç
sahiplerine gıda yardımı

عاما من (دنيزيل)  ،عاشــق اجملاهدين  ،الذي اشــتهر جبلب التفاح للجنود املشــاركني يف العمليات  ،حضر
حممد يلماز ً 71 ،
هــذه املـرة إىل (كيليــس) مــن أجــل تقــدمي مـواد اإلغاثــة إىل خميمــات األيتــام يف ســوراي.
Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı
Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Suriye’deki yetim kamplarına
yardım malzemeleri götürmek için Kilis’e geldi.

يعيــش العديــد مــن املدنيــن  -الذيــن نزح ـوا مــن دايرهــم بســبب أعمــال التنظيمــات اإلرهابيــة -ج ـوا مــن
الســعادة وهــم يســتقبلون شــهر رمضــان املبــارك مــع أقارهبــم وذلــك بعــد عودهتــم إىل دايرهــم إثــر طــرد
منظمــة  YPG / PKKاإلرهابيــة.

Terör örgütünün yerinden ettiği birçok sivil, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin
ardından doğdukları topraklara dönerken ramazanı akrabalarıyla karşılamanın
mutluluğunu yaşıyor.
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ثروات سوريا

Suriye’nin zenginlikleri
صبحي دسوقي

إشراقات

كلمة العدد

Subhi DUSUKİ
رئيس التحرير
Genel Yayın Yönetmeni

Suçlu Hafız Esad, onların sadakatlerini sağlamak için her büyük nüfuzlu Alevi ailesine
bir petrol kuyusu vermişti. Hafız Esad Suriye’nin servetini ve gücünü kendisi, ailesi ve
yakınları için kullandı. Suriye, petrol, fosfat ve gaz yönünden zengin ülkelerden biridir
ve bol miktarda buğday ve arpa üreten, fazlasını dünya ülkelerine ihraç eden verimli
tarım alanlarına sahiptir. Petrol ve gaz gelirleri devletin genel bütçesine dahil edilmiyor.
Nitekim vatandaşlar Petrol ve gaz gelirlerinin büyüklüğünü bilmiyor. Amerikalı
iktisatçı (Jeffrey Sachs) Wall Street Journal’da şöyle bir makale yazdı: “80 milyon
insanın Avrupalılarınkinden daha yüksek bir kişi başına gelirle burada yaşayabilmesi
mümkündür”
Suriye’de birçok petrol sahası bulunmaktadır; Örneğin: - (Koniko sahası) Deir
Ezzor’da, 20 milyon insanın gaz ihtiyacını karşılayabilecek. - El-Haseke’deki (Alcebsa sahası), gaz akışının yoğunluğu nedeniyle gaz türbinlerinden elektrik üretme
kabiliyetine sahiptir.
- Hasaka’daki (Rumailan sahası), Suriye’yi içindeki devasa miktardaki sıvılaştırılmış
gaz için 2 numaralı ülke yapabilir.
- Deir Ezzor’daki (EL Omar sahası), Ortadoğu’nun en büyük ve en zengin petrol
sahalarından biri ve aynı zamanda Deir Ezzor’daki (Et-tenk)) petrol sahası şelale gibi
fışkıran, (Hecin çölünde yer alıyor. ve yerden 12 metre yüksekliğe sahiptir.
Deir Ezzor’da kömür kuzey bölgesinde ise altın madenleri bulunmaktadır.Ayrıca orada
dünyanın en iyi mermer, taş ve granit dağları vardır. Suriye’de önemli geçitler(yollar)
bulunmaktadır; Örneğin Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Bab al-Hawa geçişi gibidir .
Aynı zamanda Ürdün’ü Körfez’e bağlayan ve milyarlarca dolar yıllık gelir sağlayan
“Naseeb” geçiti de vardır. Suriye fosfatı dünyanın en iyisidir. ve dünyadaki kıtlığı
sona erdirebilecek zengin bir balık zenginliğine sahiptir. Dünyada pamuğu yetiştiren
dördüncü, buğdayı yetiştiren üçüncü, zeytin ve zeytinyağı üreten ikinci ve narenciye ve
sebze yetiştiren ve ihraç eden üçüncü ülkedir.
Hafız Esad’ın serveti:
Suçlu (Hafız Esad), Suriye devletinin genel bütçe rakamlarında yer almayan ve
çoğunlukla petrol ve gazdan toplanan Beşar ve ailesine 30 milyar dolar gizli para
bıraktı.
Beşar Esad’ın serveti:
Belgelenen veriler, Beşar Esad’ın kişisel servetinin büyüklüğünün birçok dünya
liderinden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı, tahmin edildiği gibi (50 milyar dolar).
Ülkenin petrol ve fosfatlardan başlayarak, eski eserlerin ve altın sikkelerin yağmalanması
ile başlayan servetleri, ve ana mal ve hizmetleri tekeline alan dev şirketler aracılığıyla
ekonomik, ticari ve mali alan üzerindeki kontrolleri sona ermiştir.
Esma Esad serveti:
(katil Beşar Esad’ın karısı Esma Esad’ın) servetinin, kendisini ve ailesini hedef alan
ABD ekonomik yaptırımlarının varlığına rağmen üç milyar dolardan fazla olduğu
tahmin ediliyordu.
Rami Makhlouf’un serveti:
Makhlouf, telekomünikasyon sektörünü, elektriği ve gayrimenkulü içeren bir ekonomik
imparatorluğun başındaydı.Ayrıca, başta “Şam al- Kâbiza”, “Ramak yatırımı “ ve
“Ramac geliştirme ve insani yardım projesi “ olmak üzere birçok şirketin hisselerinin
çoğunluğuna sahiptir. “ve tahminlere göre 27 milyar dolardan fazlasına sahiptir.
En sonunda:
Cani Suriye rejimi ve onun suçlu lideri Beşar, zengin çünkü Suriye’yi, ekonomisini ve
zenginliğini hala kontrol ediyorlar ve Suriye halkı daha da fakirleşiyor.
Diğer tarafta dünya, özgürlüklerini ve haysiyetlerini talep eden özgür Suriye halkına
karşı Suriye’nin yok edicisi Beşar’ın yanında duruyor.
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 حيث قام بتسجيل،استغل اجملرم حافظ األسد ثروات سوراي ومقدرهتا له ولعائلته وللمقربني منه
 سوراي من الدول الغنية ابلنفط والفوسفات.بئر نفط لكل عائلة علويةكبرية متنفذة ليضمن والءها
 ومتتلك أراضي زراعية خصبة تنتج القمح والشعري بكميات كبرية تصدر الفائض إىل،والغاز
 وال يعرف املواطن حجم، مردود النفط والغاز ال يدخالن يف املوازنة العامة للدولة.دول العامل
) كتب مقالة يف (وول سرتيتJeffrey Sachs(  اخلبري االقتصادي األمريكي.إيرادهتما
 مليون نسمة بدخل للفرد الواحد80  إن سوراي من املمكن أن يعيش فيها:جورانل) قال فيها
 (حقل كونيكو) بدير الزور الذي يستطيع سد حاجة: يف سوراي.أعلى من دخول األوروبيني
 وحقل (اجلبسة) ابحلسكة لديه قدرة على توليد الكهرابء من،مليون إنسان من الغاز/ 20/
 وحقل (الرميالن) ابحلسكة يستطيع أن جيعل،عنفات الغاز املوجودة فيه بسبب شدة تدفق الغاز
 وحقل (العمر) بدير الزور من،ّ لكميات الغاز املسال اهلائلة املوجودة فيه2 من سوراي قطر رقم
 وكذلك حقل (التنك) بدير الزور املوجود،أضخم حقول النفط ابلشرق األوسط ومن أغناها
. مرت فوق األرض12 ببادية هجني ينبع منه النفط كما الشالل ويصل ارتفاعه إىل
 وفيها جبال، ومناجم الذهب يف املنطقة الشمالية،وهناك مناجم الفحم احلجري يف دير الزور
 وفيها معابر توصل الشرق ابلغرب معرب ابب اهلوى،ًالرخام واحلجر واجلرانيت األجود عامليا
الذي يصل تركيا أبورواب ومعرب نصيب الذي يصل األردن ابخلليج بدخل سنوي مليارات
 وفيها ثروة مسكية قادرة على إهناء جماعة،ً الفوسفات السوري األجود عامليا.الدوالرات
، واثلث دولة ابلعامل بزراعة القمح القاسي، وهي رابع دولة ابلعامل بزراعه القطن،الكرة األرضية
 واثلث دولة ابلعامل بزراعة وتصدير احلمضيات،واثين دولة ابلعامل إبنتاج الزيتون وزيت الزيتون
.واخلضار
:ثروة حافظ األسد
 يف الصندوق السري للعائلة، مليار دوالر30 ترك اجملرم (حافظ األسد) خلليفته بشار مبلغ
 مجعت يف معظمها من عائدات، والذي ال يظهر يف أرقام امليزانية العامة للدولة السورية،وللنظام
.النفط والغاز
:ثروة بشار األسد
كشفت بياانت موثقة أن بشار األسد يتفوق يف حجم ثروته الشخصية على العديد من زعماء
،ً ويعد هذا الرقم يف نظر السوريني متواضعا،) مليار دوالر50( العامل حيث قدرت أبكثر من
 استولوا خالهلا على مجيع مقدرات، عقود5 بعدما هنب آل األسد سوراي على مدى أكثر من
 وانتهاء بسيطرهتم على اجملال،البالد بدءاً من النفط والفوسفات وهنب اآلاثر واللقى الذهبية
.االقتصادي والتجاري واملايل عرب شركات ضخمة حتتكر السلع واخلدمات الرئيسة
:ثروة أمساء األسد
 رغم وجود،قدرت ثروة (أمساء األسد زوجة السفاح بشار األسد) أبكثر من ثالثة مليار دوالر
.العقوابت االقتصادية األمريكية اليت استهدفتها وعائلتها
:ثروة رامي خملوف
،تربع خملوف على رأس إمرباطورية اقتصادية مشلت قطاع االتصاالت والكهرابء والعقارات
»كما ميتلك غالبية األسهم يف شركات عدة أبرزها شركة «شام القابضة» و»راماك لالستثمار
. مليار دوالر27  وميتلك عرب التقديرات أكثر من،»و»راماك للمشروعات التنموية واإلنسانية
:ًأخريا
النظام السوري القاتل ورئيسه السفاح بشار أثرايء ألهنم مازالوا يتحكمون بسوراي واقتصادها
.ً والشعب السوري يزداد فقرا،وثرواهتا
. ضد الشعب السوري احلر الذي طالب حبريته وكرامته،والعامل يقف مع القاتل بشار مدمر سوراي
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رمضان في جمهورية الخوف

رئيس القسم السياسي

أايما فضيلة يف شهر رمضان الكرمي،
يعيش شعبنا السوري ً
وهو يستمر يف طقوس الرتاحم والتوادد االنساين ،وفعل اخلري،
واالقرتاب أكثر وأكثر من القيم اإلنسانية النبيلة اليت طاملا
عاشها وترىب على أساسياهتا ،رغم حالة الدمار الكربى اليت
أنتجها نظام العصابة األسدية على مدى عقد من الزمان ،ذاق
فيه الشعب السوري كل أنواع القهر والعسف األسدي ،قتالً
قسري إىل كل بقاع
واعتقال يف غياهب السجون،
وتدمريا
ً
وهتجريا ً
ً
ً
الدنيا ،عالوة على النزوح اإلجباري إىل الشمال السوري ،وهو
مع كل ذلك مابرح يُصر على احملبة والرتاحم وفعل كل ماجيرب
خواطر الناس حوله ،فهو شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن،
هو شهر الود واخلري والكرم واإليثار ،شهر العتق من النار ،وشهر
تقرب من هللا جل يف عاله.
العمل الصاحل ً
وابلرغم من كون «الطغيان يقضي على أفضل ما يف البالد
من رجال وثروات وثورات ومعارضات .إنه يسلمها إىل الغزاة
إن رفضه أهلها» رغم كل ذلك فمازال الشعب السوري ينتج
ويعيد إنتاج قيمه اإلنسانية املتجددة من أجل بناء وطن بعقل
مجعي وعقد مجعي مجاعي ال يستثين أح ًدا ،بل يدفع حنو بناء
وصول إىل الوطن
الوطن السوري على أسس من العدالة واحملبةً ،
الدميقراطي املنشود ،بال صراعات وال نوازع ابئسة ،بعد كنس
الطغاة (كل الطغاة) من أرض سورية احلرة الكرمية.
وابلرغم من آالم الشعب السوري املتتابعة واملتالحقة ،حيث
رحلت عن دنياان يف هذا الشهر الفضيل جمموعة وخنبة وقامات

وطنية قل مثيلها من خرية أبناء الشعب السوري ،وممن ضحوا
وعملوا من أجل سورية احلرة املستقلة بال آل األسد .وهم
األستاذ ميشيل كيلو واألستاذ حممد خليفة واألستاذ حبيب
مجيعا ،فقد
عيسى وأي ً
ضا األستاذ تيسري احلج حسني .رمحهم هللا ً
كان رحيلهم عرب داء العصر الكوروان وسواه  .فقد بقي الشعب
السوري العظيم وكله تصميم على التعاضد والتحاب والعمل من
أجل بناء الوطن .يتمثل قول الراحل ميشيل كيلو عندما قال «
تتح ّداان الثورة اليت خال أعداؤها أهنا مستحيلة ،وها هي جتعل
حلما تُقاس
كل ما عداها ً
ابطل وقبض ريح .وبعد أن كانت ً
واقعا ال حلم سواه وال أمنية عداها ،يعيشه
به األماين ،صارت ً
السوريون منذ اخلامس عشر من مارس /آذار عام  .2011وحنن
يف يوم الذكرى العاشرة النفجارها الذي زلزل الدنيا مبعىن الكلمة
احلريف ،ومل يستطع أعداؤها حجب ارتداداهتا عليهم ،وعلى
أولئك الذين هرعوا إىل احلرب عليه ،ويف ظنهم أنه يكفي أن
ويفر أحرارها مذعورين ال يلوون
يه ّشوا هلا من بعيد ،حىت تنهارّ ،
على شيء» حيث اتبع السوريون اشتغاهلم اجلدي واملتفائل
حنو إجناز وبناء مداميك جديدة تتكيء على دستور عصري
وجامع للكل ،إذ لن يسود يف سورية احلرة بعد اليوم طاغية
وال طغيان ،بل الدستور الوطين اجلامع فوق اجلميع ،وسيادة
القانون اليت ال يعلوها فرد مهما عال شأنه ،وال أحز ًاب وال أجهزة
أمنية ،وال تغول عصاابيت على مقدرات الوطن ،فال حيوات
حقيقية للسوريني بدون دولة القانون واملواطنة احلقة ،بعي ًدا عن

كل هرطقات وتعدايت العصابة املتحكمة يف سورية اليت تقتل
العباد ،وتدمر البالد ،بدعم روسي وإيراين فاجر ،وصمت دويل
غري مربر وال مفهوم ،فكيف يُرتك هذا النظام السوري يف هذا
مستفردا ابلشعب السوري ،وما يسود يف سورية
الشهر الفضيل
ً
عربه هو سياسات وأدوات تنبثق عن مجهورية اخلوف األسدية
كابوسا فوق رؤوس السوريني قاطبة ،سواء كانوا
اليت أصبحت ً
يف الشمال احملحرر أو يف املناطق اليت مازال يسيطر عليها نظام
القهر األسدي.
يف شهر الصوم املبارك ماانفك السوريون يتابعون الفعل اليومي
املتضامن مع بعض ،والعمل امليداين الدؤوب من أجل بناء
دوما حنو مزيد من النصر املنجز على
الوطن السوري املتطلع ً
الظلم ،ومزيد من ترتيب البيت السوري اجلديد اخلايل من القمع
واملعتقالت والنهب والفساد واإلفساد األسدي الذي عشش
يف بنية الواقع السوري منذ أن خطف حافظ األسد الوطن
بكليته مطلع مشس  16تشرين اثين  /نوفمرب  ،1970مث مع
ابنه الوريث غري الشرعي الذي حياول الروس واإليرانيون إعادة
تدويره أو إنتاجه بعد أن كاد ينهار هو ونظامه اجملرم خالل عام
 2013ومابعده.
السوريون ويف رمضان اخلري والرتاحم والربكة مصممون على
كنس الطاغية ،وحىت حتقيق ماحلموا به من حرية وكرامة إنسانية
ما برحوا يعملون ويضحون من أجلها .وهو هدف وغاية البد
آجل ،وعى ذلك اجملتمع الدويل أم مل يعيه.
عاجل أم ً
منجزة ً
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«الشاهد والمشهود» في رمضاناتنا

مقاالت

عبد الباسط حمودة
كاتب سوري

أايم عزيــزة علــى النفــس تلــك الــي أتيت مــع شــهر رمضــان مــن كل عــام ،الــروح
هتفــو إىل هــذه األايم ،وترنــو إليهــا مــن عـ ٍـام إىل عــام ،ملــا فيهــا مــن ســكينة
للنفــس ،واطمئنــان للقلــب ،وراحــة للبــدن ،حيــث الســباق علــى الطاعــات
أيضـاً أمـ ًـا يف رضــا اخلالــق ســبحانه وتعــاىل.
شــهر رمضــان فرصــة لإلانبــة إىل هللا ،فيــه منتنــع عــن احلــال -إســامياً -يف
أايم معــدودات ،ونكبــح مجــاح النفــس لالرتقــاء هبــا يف مراتــب الطاعــات،
وكــف اجلـوارح والقلــوب عــن كل مــا يغضــب هللا ،إهنــا فرصــة لشــحن بطاريــة
اإلميــان ،وشــحذ اهلمــم ابلصيــام وفضائلــه ،واالنفــاق يف كل وجــوه اخلــر ،مــن
عطــف علــى املســاكني ،وإســعاد للفق ـراء ،وإدخــال الفرحــة علــى اليتامــى،
ليتبــدل احلــال مــن الرتاخــي والتيــه إىل حــال الطائعــن النافعــن للمجتمــع فيعــم
اخلــر علــى العبــاد.
كمــا أن للصيــام يف شــهر رمضــان الكــرمي فوائــد متعــددة ،حيــث تشــمل
خمتلــف أعضــاء اجلســم ابلكامــل ،ومــن أبــرز املشــاكل الصحيــة الــي يعاجلهــا
الصيــام هــي الســمنة ،فهــو الوســيلة الفعالــة إلنقــاص الــوزن.
فالصيام يلعب دوراًكبرياً يف حتقيق العافية بشكل عام إىل جانب السيطرة
علــى األم ـراض الشــائعة واألم ـراض اخلطــرة ،فقــد يســاعد يف الســيطرة علــى
ارتفــاع ضغــط الــدم ومــرض الســكري وأم ـراض القلــب واألوعيــة الدمويــة
أيضـاً.
فكــم كنــا ،قبــل الثــورة ومهــوم الغربــة القسـرية ،دائمـاً نســعى يف رمضــان أن ال
يكــون بيننــا أو يف جمتمعنــا جائــع أو حمتــاج قــدر املســتطاع ،وأنــه علــى أهــل
كل منطقــة أو قريــة أو جنــع أو مدينــة أن يقــوم أغنياؤهــا حبوائــج فقرائهــا ،فــإن

ـي اليــوم قــد يكــون
هللا (عــز وجــل) قســم أقـوات الفقـراء يف أمـوال األغنيــاء ،فغـ ُ
فقـ َـر الغــد ،وفقـ َـر اليــوم قــد يكــون غــي الغــد ،وهــذه ســنة مــن ســنن احليــاة.
كمــا أن األجـواء الــي يفتقدهــا أحــدان يف شــهر رمضــان خــال تواجــده يف
الغربــة والشــتات ،هــي غالبـاً افتقــاده لعائلتــه جمتمعـةً أو أفـراداً ،وكذلــك أجـواء
التـزاور بعــد اإلفطــار ،حيــث إهنــا مــن أبــرز العــادات الــي افتقدانهــا يف هــذا
الشــهر الفضيــل مــع الــوابء وجائحــة كــوروان.
فقــد كان رمضــان طقسـاً روحيـاً ممزوجـاً بوجدانيــة عاليــة خاصــة مــع اإلفطــار
اجلماعــي يف دمشــق وأرايفهــا عام ـةً ،وذلــك برمضانيّــات فيهــا ل ـ ّذة العبــادة،
وفرحــة اإلفطــار ،وأوصــاف بديعــة للطعــام والشـراب ،ولعــل رمضانيــات مجيــع
الشــام أعجــب ابأللفــة االجتماعيــة ،مــن
النــاس هكــذا ،ولكنّــه يف دمشــق ّ
خــال مــا كان يســمى «خيــم الرمحــن» الــي تنتشــر أيضـاً يف كثــر مــن املــدن
اإلســاميّة الكــرى ،وهــذه مأثــرة اترخييــة قدميــة ال صلــة هلــا البتــة بنظــام النهــب
واجلرميــة األســدي وادعاءاتــه حــول هــذه اخليــم ،بــل هــي مــن الطقــوس القدميــة
جــداً ،ففــي أثنــاء احلكــم اململوكــي ،وقبيــل الفــرة العثمانيــة ب ـ  90عام ـاً،
وحســب وصــف «ابــن بطوطــة» الرحالــة املغــريب األشــهر ،تــرى دمشــق الــي
غــادرت نشــوة املدينــة العاصمــة مب ّكـراً ،واســتعاضت عــن ذلــك ابملدينــة الــي
مجعــت أبعــاداً متشــابكة ،فهــي مدينــة األوليــاء والصناعــة املتقنــة واملزيــج الديــي
املتســامح؛ وحــى حــن يصــادف الطاعــون وجــود «ابــن بطوطــة» فيهــا،
يطلــب احلاكــم أن يصــوم النــاس ثالثــة أايم ،بعدهــا أييت املســلمون حاملــن
املصاحــف والنصــارى حاملــن األانجيــل ،وكذلــك اليهــود حاملــن للتــوراة،
ولكنهــا يف رمضــان الــذي يطلــق عليــه «ابــن بطوطــة» وصــف املعظّــم ،مثــة

طبقــة واحــدة متثــل اجلميــع موزعــن علــى موائــد ،جتتمــع معـاً عنــد الفطــور فــا
يوجــد مــن يفطــر وحــده البتّــة ،إهنــا دمشــق قبــل ســبعمائة عــام.
ـس مشــابه ألهلنــا يف مدينــة اخلليــل الفلســطينية وهــم
كمــا أنــه يســجل طقـ ٌ
حتــت ح ـراب االحتــال ،فيحــاول الفلســطينيون بشــى الســبل وضــع حــد
الستش ـراء الفقــر فيمــا بينهــم بعــد أن بلــغ مبلغــه ,نتيجــة اســتمرار احلصــار
واإلج ـراءات القمعيــة اإلس ـرائيلية ،ويبــذل األهــايل جهــداً كب ـراً لرفــع درجــة
التكاتــف والتعــاون ابعتبارهــا الوســيلة الشــائعة ملســاعدة العائــات األكثــر
حاجــة خاصــة بعــد سلســلة املضايقــات الــي تعرضــت هلــا اجلمعيــات اخلرييــة.
ففــي هــذه املدينــة أخــذ الســكان علــى أنفســهم عهــداً ،غــر مكتــوب ،أبن
يدفن ـوا الفقــر وأال يكــون بينهــم جائــع ،مــن خــال توفــر «تكيــة إبراهيــم»
املوروثــة منــذ آالف الســنني ,وجبــات ســاخنة للفقـراء واملســاكني مــن مدينــة
اخلليــل والقــرى اجملــاورة هلــا ط ـوال أايم الســنة وتــزداد خــال شــهر رمضــان
الكــرمي.
إنــه رمضــان اخلــر الــذي حتــول مــع عصابــة النهــب واجلرميــة األســدية إىل
حرمــان وهتجــر وقتــل ،إذ إن أغلــب الســوريني يســتقبلون رمضــان هلــذا العــام
أبســعار جنونيــة ال ترحــم ،وببطــون خاويــة وموائــد فارغــة ابســتثناء ’جمــدرة‘
و’شـ َـوربة‘ ويف أحســن حــال ’جــظ مــظ‘ ،إضافــة لـ’املعكرونــة‘ ،ألن أغلبهــم
يــرزح حتــت خــط الفقــر وفــق تقاريــر صــادرة عــن األمــم املتحــدة.
نرجــو هللا أن حيــل علينــا رمضــان القــادم وقــد ختلصــت ســورية مــن هــذه
الطغمــة الدخيلــة والفاشــية ،وتعــود للمشــاركة يف مســرة احلضــارة والتقــدم،
ولتعيــش أج ـواء األلف ــة والدع ــة كمــا كانــت اترخيي ـاً.
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من أمجل ما قرأت يف توصيف هذا الشــهر الكرمي على إحدى الصفحات
كانــت تلــك العبــارات املفعمــة ابحلــرص واملوعظــة والتشــبيه البليــغ « :شــهر
رمضــان بــن أحــد عشــر شــهرأ كيوســف بــن أحــد عشــر كوكبـاً ،فــا تقتلــوه
ـب وال تبيعــوه بثمــن خبــس» .
وال تلقــوه يف اجلـ ّ
إنـّـه شــهر يف الســنة وكأنــه الفرصــة اإلهليــة املمنوحــة للبشــر ليقوم ـوا بعمليــة
مراجعــة شــاملة ملــا ارتكبــوه خــال العــام مــن إمهــال يف العبــادات وللعالقــات
اإلجتماعيــة والتعاضــد ومســاعدة الغــر ،حيــث يتـ ّـم يف هــذا الشــهر إعــادة
شــحذ اهلمــم اإلميانيــة الــي تراخــت ط ـوال الشــهور املاضيــة أشــبه ببطاريــة
تــكاد أن تكــون قــد فرغــت شــحنتها فيــأيت رمضــان ليشــحنها مــن جديــد،
تلــك اجلرعــات اإلميانيــة الــي تتجلــى بصــور خمتلفــة علــى صعيــد الواقــع
فتــزداد عــرى املــودة وصلــة الرحــم والتســامح والبــذل فتظهــر صــورة اإلســام
احلقيقــي ورســالته اإلنســانية الســامية ،رغــم مــا يتعـ ّـرض لــه مــن محــات
مســعورة وحــرب بــا ه ـوادة مــن قبــل أعــداء اإلنســانية لتشــويهه وإضعافــه
واحل ـ ّد مــن انتشــاره .
مــا مييّــز اإلســام عــن بقيــة الش ـرائع أنـّـه يــزداد رســوخاً يف القلــوب كلّمــا
اشــت ّدت عليــه احلــرب ،فمنــذ أن اهنــار اإلحتــاد الســوفييت وتراجعــت الشــيوعية
بشــكل كبــر واحنســر الفكــر املاركســي اللينيــي ،واعتــرت الرأمساليــة نفســها
أ ّنــا انتصــرت ومل يبــق أمامهــا ســوى اإلســام لتقضــي عليــه كمــا توقــع ذلــك
( فوكــو ايمــا) يف كتابــه « ص ـراع احلضــارات»  ،ومنــذ تســعينيات القــرن
املاضــي بــدأت حمــاوالت الغــرب يف التضييــق علــى اإلســام والعمــل حثيث ـ ًا
علــى إلصــاق هتمــة اإلرهــاب بــه مــن أجــل حماربتــه بشــكل علــي واســتباحة

منطقتنــا العربيــة الــي هــي احلاضنــة الطبيعيــة لإلســام علــى اختــاف امللــل
واإلثنيــات وحــى األداين األخــرى ،فثقافــة املنطقــة مســتم ّدة مــن اإلســام
والعالقــات االجتماعيــة انظمهــا الفعلــي هــو اإلســام.
وبعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمرب  2001ازدادت احلــرب
شراســة ووقاحــة ،إىل أن وصــل هبــم األمــر إىل جتييــش جحافلهــم لغــزو بــادان
حبجــة حماربــة « القاعــدة» ومــن مث « داعــش» رغــم افتضــاح أمــر األخــرة
أبهنــا صنيعتهــم.
لكــن املعادلــة الذهبيــة الــي مل حتــد يومـاً هــي أ ّن اإلســام يــزداد صالبــة كلّمــا
تعـّـرض هلجمــة مــن األعــداء ،بــل ويــزداد اتســاعاً حــى يف عقــر دار الغــرب،
كل عــام شــهر اخلــر والربكــة ويعـ ّـزز مــن
وهــذه مــن نعــم هللا الكثــرة ،ليــأيت ّ
النفحــة اإلميانيــة الــي تتســلل إىل صــدور املســلمني فينعكــس ذلــك علــى
ســلوكيتهم طـوال هــذا الشــهر ،فتعـ ّـم بــن أوســاط اجملتمــع تلــك احلالــة الرائعــة
مــن الرتاحــم والشــعور مبتعــة البــذل والعطــاء وتقــدمي املســاعدة للمحتاجــن،
وخاصــة يف هــذه احملنــة العصيبــة الــي تعصــف ابلســوريني إن كان يف الداخــل
احملتـ ّـل أو الداخــل احملـ ّـرر حيــث املخيمــات املمت ـ ّدة علــى طــول الش ـريط
احلــدودي مــع تركيــا ،وكذلــك الالجئــن يف دول اجل ـوار.
صــور انصعــة كثــرة جــداً مــن التكاتــف والتعــاون ختــرج بعضهــا إىل العلــن
وكثــر منهــا يتـ ّـم بعيــداً عــن اإلعــام ،فاجلمعيــات اخلرييــة تتحـ ّـول إىل خليــة
حنــل يف مجــع التربعــات وتوزيعهــا علــى احملتاجــن علــى شــكل ســلل غذائيــة
أو مبالــغ ماليــة تعــن األســر املنكوبــة علــى مواجهــة ظــروف احليــاة القاســية،
وتنهال التحويالت املالية من الالجئني يف أورواب إىل أهلهم يف ســورية رغم

تواضــع تلــك املبالــغ الــي يقتطعهــا الالجئــون مــن معيشــتهم ملســاعدة مــن
تب ّقـوا حتــت ســطوة نظــام املافيــا األســدي واجلــوع والغــاء جمتمعــن.
لعلّــي أذكــر املبــادرات الفرديــة كشــكل مــن أوضــح أشــكال التــآزر واإلكـراث
والــي تعكــس جليـاً ثقافــة اجملتمــع املســلم ،ومــن هــذه املبــادرات الفرديــة النبيلــة
مبادرة رجل يف الســبعني من العمر « حممد يلماز» الذي مجع  376ســلة
غذائيــة مــن مدينــة (دنــزيل) الرتكيــة ملســاعدة إخوانــه يف الشــمال الســوري،
وقــد محلهــا بســيارته « فــان» وتوجــه هبــا إىل احلــدود الســورية إليصاهلــا إىل
جتشــم عنــاء الســفر ملســافة مئــات الكيلــو مـرات وهــو صائــم.
احملتاجــن وقــد ّ
وهنــاك مبــادرة مجيلــة متعــارف عليهــا هنــا يف تركيــا وشــائعة وهــي إقــدام أهــل
اخلــر مــن امليســورين علــى التوجــه إىل حمــال البقالــة يف األحيــاء وتســديد
قيمــة مــا هــو مسـ ّـجل يف دفــر الديــون كام ـاً ومــن مث متزيــق الدفــر أمــام
أعــن املــارة.
هنــاك علــى اجلانــب اآلخــر نفوس ـاً مريضــة ال تبــايل مبشــاعر النــاس فتظهــر
للعلــن إس ـرافها يف املش ـرايت ويف إعــداد الســفر الرمضانيــة بشــكل مبالــغ
فيــه ،ولكــن مــا يثلــج الصــدر هــو نظ ـرات اإلزدراء الــي صــارت تالحقهــم،
ـث علــى
وتعلــو اإلنتقــادات علــى صفحــات التواصــل اإلجتماعــي الــي حتـ ّ
عــدم نشــر املوائــد املبالــغ فيهــا مراعــاة ملشــاعر أخوهتــم الذيــن ال قــدرة ماليــة
لديهــم ،وابلفعــل مــا مييّــز رمضــان احلــايل هــو غيــاب أي شــكل مــن أشــكال
اإلسـراف علــى صفحــات الفيــس بــوك ،وأصبحــت حتـ ّـل حمــل تلــك الصــور
املليئــة مبــا ل ـ ّذ وطــاب صــور أخــرى مــن األدعيــة والقصــص التارخييــة املليئــة
وتبشــر ابلفــرج القريــب.
التقشــف والــي تدعــو للصــر ّ
ابملواعــظ وابلقناعــة و ّ

بين األصالة والحداثة

كاتب سوري

نقـرأ ونســمع ونتابــع كل يــوم لســيل مــن الغــث والســمني يف تدفــق املعلومــات،
لتيــارات فكريــة كثــرة حداثيــة أو مــن ُحقــب التاريــخ اآلفلــة ،فتــكاد تصبــح
هــذه التيــارات والــي تتشــظى وتتناقــض يف داخلهــا أحيــاانً ،والــي تتحــول
إىل أداة ضغــط علينــا بــدالً مــن أن تكــون قيمــة إضافيــة ورصيــد لنــا ،فــكل
تيــار يســعى ليخلــق منــا «رجـاً أحــادي األبعــاد» كمــا ذكــر املفكــر األملــاين
 األمريكــي ماركيــوزي يف كتابــه الــذي حيمــل العنـوان نفســه والــذي انتقــد فيــهالرأمساليــة يف ســتينيات القــرن املاضــي يف ال ـوالايت املتحــدة ،ووصفهــا أبهنــا
خلقــت نوعـاً مــن الفكــر األحــادي بدعــم مــن اآلالت اإلعالميــة والسياســية
والتعليميــة واالســتهالكية املدببــة واملوجهــة حلمايــة الرأمساليــة ونظامهــا.
وهنــا نتســاءل :ملــاذا تضعنــا هــذه التيــارات الفكريــة يف ص ـراع بــن هويتنــا
واترخينــا وبــن احلاضــر واملســتقبل ،ملــاذا هــذا االســتقطاب النكــد الــذي أصبــح
الســمة الرئيســية اليــوم مــا بــن مدعــي احلداثــة والــذي يســعى الستنســاخ
جتــارب مــن هنــا وهنــاك وال يؤمــن إال بقيمهــا وآلياهتــا ،بوصفهــا املــاذ األخــر
ألي تقدم ،وما بني متشــدد ديين دفن رأســه يف كتب الرتاث ويرى التشــبث

املطلــق بفهــم عقــول أجــداده للنــص ،وأهنــا الوســيلة الوحيــدة للنهــوض رافضـاً
كل أن ـواع الفكــر اآلخــر ،وفريــق آخــر يــرى أن العقــل هــو الســيد وال وجــه
للديــن مــن اإلعـراب يف احليــاة.
فهــل ُكتــب علينــا أن نعيــش حالــة االســتقطاب األحاديــة هــذه ،خصوص ـاً
أن كل طــرف ال يقبــل بغــر الســيطرة التامــة هلــذا التوجــه األحــادي العنيــف؟
فالــكل يســعى جلعــل كل منّــا يف النهايــة «رجـاً أحــادي األبعــاد» يف قالــب
فكــري مــن صناعتــه ،وهــو مــا يتناقــض مــع الطبيعــة البشـرية ،والبشــر مل خيلقـوا
يف اهل ـواء هكــذا فهــم ش ـربوا ســنيناً مــن أرض ثقافتهــم وقيمهــم ،فــإذا مــا
أردت الص ـواب واملضــي ابلنجــاح فــا ميكــن أن تضــع عراقيــل ذاتيــة ممــا
شـربته أفكارهــم وتتحــول النــاس إىل حالــة دفــاع حــذر وهــذا يــؤدي إىل ردات
فعــل ميكــن أن يتوقعهــا أي عاقــل يفهــم الطبيعــة البشـرية ،البــد مــن التصــاحل
والت ـوازن واملنطقيــة مــا بــن األصالــة واحلداثــة وخلــق حالــة مــن االنســجام
الفكــري واملنطقــي ليســر مركــب النهــوض يف طريــق ســلس بــا معوقــات
نصنعهــا ابملنطــق األحــادي ،فمــا كان لــدول كثــرة هنضــت إال وهــي تتعامــل
بلطــف وعنايــة مــع األصالــة مســتخدمة احلداثــة مبــا ينفعهــا.
بتقديــري إن احلتميــة احلقيقيــة للتاريــخ البشــري وســلوكيات اجملتمعــات هــي

مقاالت

د -زكريا مالحفجي

أهنــا تكــون يف السـواد األعظــم انجتــة عــن فكــر ،وأن الفكــر ينتــج عنــه الســلوك
والفعــل مث النتائــج ،والفكــر عمليــة جدليــة ممتــدة ومتطــورة مــع وجــود ثوابــت
جيــب عــدم إنكارهــا ،خصوصـاً ابلنســبة للمعتقــدات ،ولعلــه ليــس مــن املبالغــة
يف شــيء التأكيــد علــى وجــود جــدل أو «ص ـراع» بــن األفــكار علــى مــر
التاريــخ ،وال أتوقــع أن خيتلــف ذلــك يف املســتقبل ،ومــن مث تكــون أمهيــة إقـرار
وســيلة احلـوار للوصــول إىل الفكــر املنشــود.
وحــى لــو ترســخت لــدى النــاس قناعــات وأفــكار خاطئــة فالص ـواب هــو
«االنتقــال الســلمي» لألفــكار الصحيحــة وألفــكار النهــوض والبــد مــن
التـوازن واالنســجام بــن األصالــة واحلداثــة لــكل جمتمــع واإلنســان ابــن بيئتــه.
سياســة حــرق الكتــب فشــلت متام ـاً ،فلــم حتافــظ يف أورواب علــى وحــدة
الكنيســة الكاثوليكيــة كمــا ســعت ،ومل متـ ُـح مــن الوجــود فكــر ابــن رشــد أو
تقضــي علــى عقالنيــة املعتزلــة ،والشــيء نفســه ابلنســبة لتصفيــة املفكريــن
ِ
أنفســهم ،ألهنــا جتعــل منهــم شــهداء فكــر ،فيضفــي ذلــك قدســية علــى فكرهــم
حــى لــو كان حتــت مســتوى العقــل أو الشــبهات ،فاملنطــق واحلكمــة هــي
ســفينة النجــاة يف عــامل األفــكار والقبــول ابآلخــر فنحــن مل خنــر مــن يعيــش
معنــا لكننــا معنيــن ابختيــار كيــف ســنعيش مع ـاً.

رمضان الخير شهر التراحم واإلنسانية
محمد عمر كرداس
كاتب سوري

يف الثقافة اإلســامية لشــهر رمضان مكانة كبرية وعظيمة دينيًا وإنســانيًا
فقــد ذكــر يف القــرآن الكــرمي يف أكثــر مــن آيــة .وهــو الشــهر الــذي أنــزل
فيــه القــرآن علــى الرســول الكــرمي {شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن
أيضــا هــو
ـدى للنــاس وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان} صــدق هللا العظيــم ،و ً
هـ ً
الشــهر الــذي فيــه الليلــة العظيمــة ليلــة القــدر {:إانّ أنزلنــاه يف ليلــة القــدر ومــا
أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة القــدر خــر مــن ألــف شــهر}  .كمــا أن ذكرايتنــا
عــن رمضــان أتخــذان إىل املعــارك الكــرى واملفصليــة يف التاريــخ اإلســامي
وأوهلــا معركــة بــدر ،أول معركــة يف االســام الــي انتصــر فيهــا املســلمون
وهــم قلــة ولكــن متســلحني بســاح اإلميــان علــى رؤوس الكفــر يف قريــش
أيضــا معركــة عــن جالــوت يف ســهل بيســان
مــن املشــركني ،كمــا نســتذكر ً
يف فلســطني الســورية ،الــي هــزم فيهــا اجليشــان الســوري واملصــري املوحــدان

بقيــادة واحــدة جيــش املغــول اجل ـرار وأهنــى بذلــك اإلمرباطوريــة املغوليــة الــي
كانــت هتــدد العــامل ابجتياحهــا الس ـريع للكثــر مــن املمالــك والــدول وبينهــا
بغــداد عاصمــة اخلالفــة العباســية ،وال ننســى معركــة  6تش ـرين أول/أكتوبــر
أيضــا الــي خاضهــا اجليشــان الســوري
عــام { 1973العاشــر مــن رمضــان } ً
واملصــري والــي كادت أن تكــون حـ ًـرب حتريريــة لألراضــي العربيــة الــي احتلهــا
العــدو اإلس ـرائيلي يف عــام  1967ل ـوال أن حرفهــا قادهتــا وضح ـوا بدمــاء
الشــهداء مقابــل مكاســب سياســية آنيــة وشــخصية .والشــك أبن هنــاك
معــارك كبــرة أخــرى جــرت يف رمضــان وانتصــر فيهــا املســلمون علــى مــدى
التاريــخ اإلســامي.
أمــا مــن الناحيــة اإلنســانية فهــو شــهر الرتاحــم والتعاطــف تــزداد فيــه
الصدقــات ولــه زكاة خاصــة هــي زكاة الفطــر الــي تتوجــب علــى كل صائــم،
الروابــط األسـرية والصداقــات تتوطــد يف رمضــان مــن خــال اللقــاءات علــى
موائــد اإلفطــار الــي تتكــرر بوتــرة كبــرة خــال الشــهر الكــرمي.
مــن الناحيــة االجتماعيــة واملظاهــر االحتفاليــة فرمضــان يف ســورية لــه
مظاهــر ومأك ـوالت خاصــة تظهــر بشــكل أساســي يف رمضــان ،ولــو أهنــا
واندرا ماتظهــر
ليســت خاصــة بــه ،لكــن لرمضــان حلوايتــه اخلاصــة يف ســورية ً
يف ابقــي األشــهر كال ـرازق والغريبــة والناعــم وهــو رقائــق خبــز حمــاة بدبــس
العنــب .كمــا ال ختلــو مائــدة إفطــار أو ســحور مــن صحــن الفــول أو احلمــص
والش ـراابت البــاردة خاصــة يف الصيــف وعلــى رأســها ش ـراب العــرق ســوس
الــذي ختتــص ســورية ابنتاجــه وتصديــره إىل الكثــر مــن الــدول ،وهنــاك القمــر
الديــن وهــو مصنــوع مــن املشــمش والســكر وال يطيــب إال القمــر الديــن
الســوري ألنــه حيتــاج إىل مشــمش خــاص يــزرع يف ســورية .غالبًــا ماتــرى علــى
مائــدة اإلفطــار الســورية الكثــر مــن األطبــاق لتكتشــف أهنــا «ســكبة « أي
مرســلة مــن قبــل اجلـران الذيــن يتبادلــون مــا يعــدون مــن األطعمــة مــع جرياهنــم.
إهنــا وســائل مــن الرتاحــم والتالحــم درجــت عليهــا األســر الســورية.

يف بــاد الغربــة الــي اضطــرران للجــوء إليهــا مل نــر ومل نعــش هــذه املظاهــر
وال ابلبــاد العربيــة الــي عشــنا فيهــا وال حــى ابلبــاد األخــرى ،فلــكل شــعب
طقوســا مجيلــة وروحيــة يف رمضــان
عاداتــه وتقاليــده ،عشــنا قبــل اللجــوء ً
وكانت املدن الســورية ال تنام حىت الســحور الذي كان يتكفل به املســحرايت
منــذ زمــن طويــل ولــو أن هــذا الـراث اســتمر مــع أن احلاجــة العمليــة لــه قــد
أيضــا اســتمر مــع املســحرايت كتقليــد مــن
انتهــت ،ومدفــع رمضــان والســحور ً
تقاليــد رمضــان اجلميلــة.
متامــا يف ســورية ،فلــم يتــورع
يف الســنوات العشــر األخــرة اختلــف الوضــع ً
النظــام عــن مهامجــة املتظاهريــن ابلنــار وقتــل الكثــر منهــم ومنــع التشــييع
للشــهداء الذيــن ســقطوا يف رمضــان علــى أيــدي جالديــه ،أمــا احلديــث عــن
مئــات آالف املعتقلــن يف املعتقــات الســورية فحــدث وال حــرج ،واختفــت
مظاهــر رمضــان الــي نعرفهــا فــا مظاهــر رمضانيــة وال احتفــاالت ،ومــع أن
النظــام حــاول منــذ جميئــه يف ســتينات القــرن املاضــي إهنــاء املظاهــر الرمضانيــة
بشــى الوســائل ،لكنــه مل ينجــح كمــا جنــح مــع بدايــة الثــورة ،فمــع العنــف
والقتــل واالعتقــال جــاء أخـ ًـرا الغــاء وفقــدان غالبيــة امل ـواد األساســية بعــد
االهنيــار الواســع يف مجيــع املرافــق االقتصاديــة واخلدميــة ،فغالبيــة الســوريني يف
الداخــل الذيــن طحنهــم الغــاء وفقــدان املـواد ،قضـوا شــتاءهم مل يــروا فيــه أي
مــادة مــن م ـواد التدفئــة فــا مــازوت وال غــاز كه ـرابء وهــي مــن ضــرورايت
وأساســيات احليــاة ،عــدا عــن اخلبــز وابقــي امل ـواد الرئيســية.
يف رمضان احلايل تزداد املآسي ويزداد احلرمان والناس ترى من تربح من
وتبذيرا ،ويكفي
النظام على حســاب لقمة الشــعب الســوري يزدادون سـ ً
ـفها ً
أن ترى قوائم الطعام يف املطاعم السورية وأسعارها لتعرف من يراتدها.
ال شــك أبن ســورية والســوريني مصــرون علــى عــودة احليــاة الطبيعيــة إىل
بلدهــم املكلــوم ،وهــذا لــن يتــم إالّ بتغيــر هــذا النظــام الفاســد واملســتبد وإقامــة
نظــام وطــي دميقراطــي يلــي حاجــات كل الســوريني.
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مبادرات إنسانية في إدلب للتخفيف عن

تقارير وتحقيقات

األهالي في الشهر الفضيل
سونيا العلي
صحافية سورية

يعــود شــهر رمضــان علــى أهــايل إدلــب يف ظــل أوضــاع اقتصاديــة
ومعيشــية قاســية ،وخدمــات مرتديــة ،وحتض ـرات ضعيفــة ،بعــد أن
هجرهتــم آلــة القتــل والتدمــر لنظــام األســد وحلفائــه ،فــا جيــدون مــا
يســد رمقهــم ،ويبحثــون عــن فرصــة عمــل تســاعدهم علــى حتمــل
النفقــات واالحتياجــات الــي تــزداد خــال شــهر الصــوم ،وتنشــط
األعمــال اخلرييــة الــي هتــدف لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للنازحــن،
والتخفيــف مــن معاانهتــم اليوميــة طيلــة شــهر اخلــر.
أم ابراهيــم ( 39عام ـاً) انزحــة مــن معــرة النعمــان إىل خميــم يف بلــدة
حربنــوش بريــف إدلــب الشــمايل ،تعيــش مــع أوالدهــا اخلمســة بعــد
اعتقــال زوجهــا مــن قبــل نظــام األســد منــذ أربــع ســنوات ،تتحــدث
عــن األوضــاع يف شــهر رمضــان بقوهلــا« :للعــام الثــاين نقضــي شــهر
رمضــان يف خميمــات النــزوح بعــد أن هج ـران النظــام الســوري وهــدم
بيوتنــا ،واحتــل مناطقنــا ».
وتضيــف أم ابراهيــم« :الشــهر أشـ ّد صعوبــة ،واحليــاة أكثــر قســوة يف
املخيمــات ج ـراء ارتفــاع درجــات احل ـرارة ،ونقــص امليــاه والكه ـرابء
والغــذاء ومجيــع مقومــات احليــاة ،كمــا ميثّــل انتشــار فــروس كــوروان
حتــدايً آخــر أمامنــا ».
تؤكــد أم ابراهيــم أبهنــا تضطــر للعمــل يف األراضــي الزراعيــة مــع اثنــن
من أبنائها ،حتت أشعة الشمس لتأمني قوت يومهم ،كما تتحايل
لتوفــر لقمــة العيــش ألوالدهــا ،وتبحــث عمــا يتوفــر يف الســوق مــن
خضــار مومسيــة قــد تكــون رخيصــة ،إضافــة إىل مــا حتصــل عليــه مــن
مواد غذائية عرب املســاعدات اإلنســانية ،مشــرة إىل أهنا تقوم أحياانً
جبمــع نبــات اخلبيــزة مــن اجلبــال واألراضــي القريبــة مــن املخيــم إلعــداد
وجبــة اإلفطــار ألس ـرهتا لتوفــر بعــض النفقــات ،مؤكــدة أن أســعار
اخلضــار مرتفعــة ،أمــا اللحــوم فهــي تــرف ال وصــول إليــه .

كمــا يفتقــد الكثــر مــن أهــايل إدلــب لألج ـواء األلفــة وملــة العائلــة
جبميــع أفرادهــا حــول املائــدة الرمضانيــة ،بعــد أن تفرقـوا بــن اللجــوء
واملــوت واالعتقــال.
أم عــاء ( 50عاماً)انزحــة مــن مدينــة س ـراقب ،تعيــش مــع زوجهــا
يف منــزل غــر جمهــز يف مدينــة إدلــب ،جتلــس علــى مائــدة اإلفطــار،
وبعيــون دامعــة تتحــدث إلش ـراق عــن غيــاب احليــاة عــن أج ـواء
رمضــان هــذا العــام ،وعــن ذلــك تقــول« :أفتقــد لوجــود أوالدي
إىل جانــي يف مجيــع املناســبات ،وخاصــة يف شــهر رمضــان ،فقــد
استشــهد أحــد أوالدي جـراء إصابــة حربيــة منــذ ســنتني ،فيمــا ســافر
اآلخــر إىل تركيــا للعمــل واإلنفــاق علينــا ،وابنــي تقيــم مــع زوجهــا يف
منطقــة قــاح بريــف إدلــب الشــمايل ،وبذلــك بقينــا لوحــدان نصــارع
الوحــدة والنــزوح ».
اســتجابة لألوضــاع املعيشــية املرتديــة انطلقــت يف إدلــب خــال شــهر
رمضــان العديــد مــن املبــادرات اإلنســانية الــي هتــدف لتخفيــف
األعبــاء عــن األهــايل والنازحــن الذيــن قــد ال جيــدون قوهتــم بعــد
صيــام يــوم طويــل .
خطيــب اإلدلــي مديــر فريــق تلمنــس التطوعــي يتحــدث إلش ـراق
قائ ـاً« :تعــاين فئــة كبــرة مــن النــاس مــن ضيــق العيــش ،ويعجــزون
عــن توفــر أمورهــم املعيشــية ،وأدىن حاجاهتــم األساســية ،لذلــك نقــوم
خالل شهر رمضان بتوزيع وجبات إفطار للعائالت احملتاجة يومياً،
كما ســنعمل على إطالق محلة إلكســاء أطفال أيتام  ».مؤكداً أن
نشــاط الفريــق يرتكــز يف عــدة قــرى وبلــدات بريــف إدلــب الشــمايل،
منهــا معــرة مصريــن وكفرحيمــول ،ومعــارة األخـوان وابريشــا وكفــردراين
وكللــي وحزانــو ،وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين  350عائلــة».
ويبــن اإلدلــي أن الفريــق يعمــل بشــكل تطوعــي ابلكامــل ،ويتلقــى

الدعــم مــن قبــل أصحــاب األايدي البيضــاء.
أم أمحــد ( 33عام ـاً) انزحــة إىل ريــف إدلــب الشــمايل تســتفيد
مــن الوجبــات الرمضانيــة بشــكل يومــي وعــن ذلــك تقــول« :غــاء
األســعار جيعــل خيــارات إعــداد املائــدة الرمضانيــة حمــدودة ،لذلــك
ننتظــر بلهفــة املســاعدة والعــون خــال شــهر رمضــان مــن قبــل الفــرق
التطوعيــة ،الــي ختفــف عــن كاهلنــا املثقــل ابألعبــاء ».
كذلــك فريــق «االســتجابة الطارئــة» يعمــل علــى وفــاء ديــون الفقـراء
واحملتاجــن الذيــن يعجــزون عــن ســدادها ،وعــن ذلــك يتحــدث
إلش ـراق مديــر الفريــق دالمــة العلــي بقولــه« :الكثــر مــن الفق ـراء ال
ميلكــون نفقــات احليــاة اليوميــة يف ظــل شــح فــرص العمــل وانتشــار
الفقــر والغــاء ،فيلجــؤون لالســتدانة لتأمــن احتياجاهتــم األساســية،
األمــر الــذي دفعنــا لوفــاء ديــون الفق ـراء املســجلة يف دفاتــر حمــات
بيــع املـواد الغذائيــة ،حيــث قمنــا حــى اآلن بوفــاء ديــون  120عائلــة
حمتاجــة».
ويشــر العلــي إىل قيــام الفريــق بتوزيــع اللحــوم وســلل غذائيــة رمضانيــة
علــى عــدة قــرى وبلــدات يف منطقــة جبــل الزاويــة .
أمــا كمــال األســود مــن مدينــة إدلــب فقــد قــرر تعزيــز مبــدأ التكافــل
االجتماعــي يف رمضــان مــن خــال عــدم تقاضــي بــدل إجيــار
شــهر رمضــان مــن املســتأجر النــازح الــذي يقيــم يف منزلــه ،هبــدف
اإلحســاس مبعاانتــه والتخفيــف مــن أعبائــه ،يف ظــل عــدم توافــر فــرص
عمــل ومصــادر دخــل .
يســتقبل أهــايل إدلــب شــهر اخلــر ،وســط ظــروف صعبــة وارتفــاع يف
األســعار ونقــص كبــر يف جوانــب متطلبــات حياهتــم اليوميــة ،لتبقــى
مبــادرات أهــل اخلــر كفيلــة ابلتخفيــف عــن األهــايل والنازحــن الذيــن
أرهقهــم الفقــر والنــزوح والغــاء.

إرادة الغرب أم إرادة الله؟
محمد علي صابوني
كاتب سوري
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أصــدر نظــام دمشــق ق ـراراً مفــاده  :إن التصويــت يف «االنتخــاابت»
القادمــة متــاح للســوريني املقيمــن يف اخلــارج ممــن لديهــم «ختــم اخلــروج
الرمســي» علــى ج ـواز ســفرهم فقــط.
حيــث يقلــص هــذا الق ـرار بشــكل كبــر اعــداد الناخبــن يف «اق ـراع»
أاير املقبــل ،الــذي يتوقــع ان يكــون تصويتــا اســتعراضيا كسـ ِ
ـابقيه مــع
ً
ً
ُ
وجــود بعــض «الكومبــارس» ممــن ي ّدعــون ترشــيح أنفســهم ملنصــب
الرائســة  ..علمــا أن الدســتور الســوري و»جملــس التطبيــل والتزمــر»
الــذي يدعــى زوراً وهبتــاانً مبجلــس الشــعب مل يصممــا أص ـاً إلج ـراء
انتخــاابت حــرة نزيهــة ،بــل صممــا لتأليــف وإخـراج ومتثيــل جتديــد بيعــة
((القائــد األوحــد)) كلمــا انتهــت ال أكثــر وال أقــل ،ومــن املرجــح أن
يفــوز األســد بتلــك التمثيليــة القميئــة املمجوجــة.
ووف ًقــا لتقدي ـرات األمــم املتحــدة ،فإنــه يوجــد أكثــر مــن مليــون ســوري
مســجل يف لبنــان و 600ألــف ســوري ابألردن بينمــا يتواجــد أكثــر مــن
 3ماليــن ونصــف املليــون ســوري يف تركيــا ومئــات اآلالف بــن أورواب

وابقــي بلــدان العــامل ومعظــم هــؤالء هربـوا مــن بطــش األســد وميليشــياته
و مل خيرج ـوا بشــكل رمســي مــن مطــارات النظــام أو بواابتــه احلدوديــة
وابلتايل فهم ال حيق هلم التصويت يف انتخاابت األســد املقبلة حســب
القاعــدة الــي وضعهــا .ومبعــى آخــر يريــد األســد أن يوصــل رســالة
للســوريني مفادهــا :ســتجري االنتخــاابت يف مناطــق ســيطرته ولــن
يشــارك فيهــا ســوى املؤيــدون لــه ولنظامــه .يعــي ((أهليــة مبحليــة ..
واللــي مــا عجبــه يبلــط البحــر))! وســيفوز وحيكمكــم ابع ـراف معظــم
دول العــامل الذيــن تغاض ـوا عــن مجيــع جرائمــه الــي ثبتــت ابألدلــة
والقرائــن .ولتبق ـوا أنتــم متناحريــن فيمــا بينكــم ،واختلِف ـوا علــى توزيــع
صكــوك الوطنيــة والثوريــة :مــن هــو مــن ث ـوار  2011ومــن مــن ث ـوار
ووزعـوا صكــوك الغفـران
وتقمصـوا دور اإللــه عــز وجــل ّ
ّ !!!.. 2012
علــى البشــر وفــرز اخللــق نيابــة عــن اخلالــق .وال تنس ـوا توزيــع مفاتيــح
اجلنــة ومفاتيــح النــار!.
أيهــا الســوريون وال أســتثين أحــداً  :لطاملــا أن هــذه العقليــات هــي مــن

تتحكــم بكــم لــن تفلح ـوا .ولــن يغــر هللا مــا أنتــم عليــه حــى تغــروا مــا
أنتــم عليــه وستســتمرون ابالحنــدار واالن ـزالق والتخلــف وكل يــوم أييت
عليكــم ســيكون أســوء مــن الــذي ســبقه وهــذا ليــس بـ ٍ
ـكالم تنجيمــي.
بــل هــو قانــون إهلــي ال اســتثناء لــه .
أنتــم خمــرون ولســتم مبسـ َّـرين ومقولــة أهنــا (إرادة الغــرب وإرادة إسـرائيل)
واالستســام لتلــك الفرضيــة ونفــي إرادة هللا حبــد ذاتــه هــو قمــة الكفــر
ـكل أســبابه وحيثياتــه وإال ملــاذا يفرضــون علينــا
وذروة ســنام الشــرك ،فلـ ٍّ
مــن حيكمنــا مــن أدواهتــم حنــن ابلــذات ونقبــل صاغريــن .بينمــا ال
يســتطيعون فــرض إرادهتــم علــى الكثــر مــن شــعوب العــامل ممــن امتلكـوا
قرارهــم الوطــي املســتقل وامتلك ـوا زمــام أمورهــم؟!
إذاً العلة تكمن فينا ،فنحن الضعفاء املتخلفني املتناحرين املستسلمني
القانطــن مــن وفّـران هلــم األرضيــة اخلصبــة واملناســبة لزرعهــم الطفيلــي
الســام .وارتضينــا أن نركــن إىل اليــأس والقنــوط واالكتفــاء ابللطــم
والنــدب والعويــل وتعليــق خيباتنــا املتكــررة علــى مشاعــة اآلخريــن.

محمود الوهب
كاتب سوري

أن تكــون معارض ـاً يف ظــل حكــم األســد فهــذا يعــي أنــك تغامــر
حبياتــك ،ويعــي مــن جهــة أخــرى ،أن الوطــن وحريــة أبنائــه أغلــى
مــن حياتــك .ومــن هنــا كان منــوذج ميشــيل كيلــو الــذي تعرفــت عليــه
يف إحــدى النــدوات الــي كانــت تقــام يف منــزل الســيدة «جورجيــت
عطيــة» بدمشــق ،وكان صــوت ميشــيل هــو األعلــى واألوضــح
مــن بــن املتحدثــن كلهــم .لقــد كان اســم ميشــيل يــردد كث ـراً يف
أوســاطنا ،حنــن الشــيوعيني ،أو لــدى بعضنــا علــى األقــل ممــن يلتقــون
معــه ومــع املعارضــة عموم ـاً فيمــا يطرحونــه مــن أفــكار تعمــل علــى
تفعيــل احليــاة السياســة الســورية بــدءاً إلعــادة الــروح لســورية الوطــن
لكننــا ،لألســف ،كنــا أســرى لتلــك اجلبهــة الــي ســامهت جــدايً بقتــل
احليــاة السياســية .أذكــر عندمــا اعتقــل ميشــيل يف العــام  2006مــع
عــدد مــن املثقفــن الســوريني ،وكنــت عض ـواً يف جملــس الشــعب،
طالبــت يف إحــدى املداخــات ابإلف ـراج عــن معتقلــي ال ـرأي يف
ســورية وذكــرت بعــض األمســاء مــن بينهــم عــارف دليلــة االقتصــادي

الــذي كنــا نتــداول بعــض مقاالتــه منســوخة وبــررت مطالبــي أبن
هــؤالء وجــه ســورية الثقــايف واحلضــاري .ولــدى انفضــاض اجللســة
عاتبــي حممــود األبــرش رئيــس اجمللــس أبن هــؤالء كــذا وكــذا .فقلــت
إن ذلك ال يليق بسورية والسوريني .يف العام  2016زارين بصحبة
الصديــق عبــد البــاري عثمــان يف مقــر «املنتــدى الثقــايف الســوري يف
غــازي عينتــاب» وفهمــت مــن عبــد البــاري ،فيمــا بعــد ،أن كانــت
لــدى ميشــيل رغبــة لتحويــل املنتــدى إىل مركــز ثقــايف للســوريني.
اليــوم خــر مــا ميكــن لرفــاق ميشــيل وشــركائه يف النضــال الوطــي
لتحريــر ســورية مــن االســتبداد واالحتــال األجنــي وإيصاهلــا إىل بــر
األمــان أن يعملـوا جبديــة مــن أجــل تنفيــذ وصيــة ميشــيل الــي كتبهــا
قبــل عــدة أايم مــن وفاتــه العمــل وجوهرهــا هــو وحــدة املعارضــة
ووحــدة صوهتــا واإلخــاص لفكــر ميشــيل واحرتام ـاً لــدم الشــهداء
وجديــر بنــا أن نســتذكر بعــض مــا جــاء يف تلــك الوصيــة:
«ال تنظروا إىل شعبكم ووطنكم من خالل أهوائكم وأيديولوجياتكم

مقاالت

ميشيل كيلو ..منارة النضال الوطني

وهوايتكــم اآلنيــة والضيقــة والســطحية ،بــل انظــروا إىل ذلــك كلــه
مــن خــال شــعبكم ووطنكــم ،عامــل غــى وإث ـراء وتفاعــل وتكامــل
وتعاضــد ،فالتق ـوا مبــن كان خمتلف ـاً معكــم بعيــداً عــن احنيازاتكــم
اهلوايتيــة أو اإليديولوجيــة الــي كانــت تصـ ِّـوره عــدواً لكــم .فيمــا عــدوان
مجيعــا هــو االســتبداد الــذي ســلب حقوقنــا وحرايتنــا .لــن تقاتل ـوا
ً
االســتبداد منفردين .إذا مل تتحدوا يف إطار وطين وعلى كلمة سـواء
وهنائيــة ســيذلكم إىل زمــن طويــل جــداً .يف وحدتكــم خالصكــم
فتدبــروا أمرهــا أبي مثــن .لــن تصبحـوا شــعباً واحـ ًـدا مــا دمتــم تعتمــدون
معايــر غــر وطنيــة وأثريــة يف النظــر إىل بعضكــم وأنفســكم ،وهــذا
يعــي أنكــم ســتبقون املبــادرة بيــد األســد الــذي يغــذي هــذه املعايــر
وعالقاهتــا ،وأنتــم تعتقــدون أبنكــم تقاومونــه».
لرتقــد روح ميشــيل كيلــو يف أمــن وســام ،ولتغــدو أفــكاره الثوريــة،
والســمحة آبن ،منــارة للســوريني يف نضاهلــم املعجــز ،ليكــون النصــر
دمـ َـره نظــام األســد علــى غــر صعيــد.
حليفهــم يف ترميــم مــا َّ

ما بين ميشيل كيلو وبشار األسد
آالء العابد
كاتبة سورية

تــويف املفكــر واملعــارض الســوري البــارز ميشــيل كيلــو عــن عمــر يناهــز
 81عام ـاً يــوم االثنــن  19نيســان/ابريل أبحــد املستشــفيات العاصمــة
الفرنســية ابريــس متأث ـراً إبصابتــه بفايــروس كــوروان .مل يكــن ميشــيل كيلــو
جمــرد معارضـاً للنظــام يف دمشــق بــل كان أيضـاً مفكـراً ومدافعـاً عــن حقــوق
اإلنســان وامل ـرأة ابلدرجــة األوىل وكاتب ـاً ومرتمج ـاً.
ولــد ميشــيل كيلــو يف مدينــة الالذقيــة عــام  1940درس الصحافــة يف
أملانيــا ومصــر عمــل بعدهــا مرتمجـاً بــوزارة الثقافــة يف دمشــق اخنــرط بعدهــا
يف العمــل السياســي يف ســبعينيات القــرن املاضــي اعتقــل بعدهــا يف زمــن
حافــظ األســد ملعارضتــه سياســته يف ســورية آنــذاك وغــادر بعدهــا دمشــق
متوجه ـاً إىل فرنســا.
بعــد وفــاة حافــظ األســد عــام  2000أعطــي األمــل ملعظــم املعارضــن
ابلتغيــر يف ســورية والقيــام بنشــاط سياســي ومنهــم ميشــيل كيلــو .كان مــن
أبــرز املشــاركني يف صياغــة إعــان دمشــق عــام  2005كمــا شــارك قبلهــا
بظهــور املنتــدايت السياســية وجلــان إحيــاء اجملتمــع املــدين الــذي عــرف
آنــذاك بربيــع دمشــق.
مل تعــرف ســورية مثــل هــذه النشــاطات يف عهــد األســدين فلــم يــدم ربيــع
دمشــق طوي ـاً إذ أغلقــت األجهــزة األمنيــة كل املنتــدايت السياســية
واعتقلــت الكثــر مــن املعارضــن ومنهــم ميشــيل كيلــو
بــدأت بعدهــا ش ـرارة الثــورة الســورية عــام  2011اخنــرط هبــا كيلــو منــذ
اليــوم األول وأيدهــا وأيــد املظاهـرات الســلمية املطالبــة ابحلريــة والدميقراطيــة
والتغيــر الســلمي.
تعــرض بعدهــا ملضايقــات كثــرة مــن األجهــزة األمنيــة مــا دعتــه ملغــادرة
ســورية متأمـاً ابلعــودة القريبــة مــع حتقيــق حلمــه ببنــاء ســورية حــرة مســتقلة.
اخنــرط بعدهــا يف احل ـراك السياســي للثــورة الســورية وكان عض ـواً ابرزاً يف
االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية انســحب الحق ـاً مــن

املشــهد السياســي واســتقر يف ابريــس وتفــرغ للكتابــة حــى رحيلــه.
اعتــاد ميشــيل كيلــو خــال العشــر ســنوات الــي مضــت مبشــاركة الســوريني
آالمهــم وأحاديثهــم بشــكل أساســي عــر تطبيــق (واتــس آب) لتنشــط يف
كل فــرة تســجيالت بصوتــه تنتشــر علــى نطــاق واســع بــن الســوريني
يســأهلم عــن أحواهلــم ويبــث فيهــم روح الطمأنينــة واألمــل مــن جديــد
واإلص ـرار علــى ســقوط نظــام األســد وحماســبته ولــو بعــد حــن.
قبــل وفاتــه أبســبوع كتــب وصيــة وجههــا للشــعب الســوري محلــت عن ـوان
( كــي ال تبق ـوا ضائعــن يف حبــر الظلمــات ) ركــز يف الوصيــة علــى أمــور
كثــرة أبرزهــا:
(يف وحدتكــم خالصكــم ،ال تنظــروا إىل وطنكــم مــن خــال أهدافكــم
وايديولوجياتكــم بــل انظــروا مــن خــال وطنكــم ،ال تتخلـوا عــن أهــل املعرفــة
والفكــر واملوقــف اســتمعوا إليهــم واحرتمـوا مقامهــم الرفيــع ،لــن حيرركــم أي
هــدف غــر احلريــة فتمســكوا هبــا يف كل كبــرة وصغــرة وال تتخل ـوا عنهــا
ابــداً).
يف هــذه الكلمــات ودع ميشــيل كيلــو الســوريني رحــل منفي ـاً مل تكتحــل
عينــاه بســورية احلــرة الــي حلــم هبــا علــى مــدار نصــف قــرن .رحــل ميشــيل
كيلــو وبقــي الطاغيــة.
يف الوقت نفسه بدأ النظام السوري مسرحياته اجلديدة وهي االنتخاابت
الرائسية يف سورية
إذ حــدد (جملــس الشــعب الســوري) يــوم األحــد  26أاير/مايــو موعــداً
لالنتخــاابت الرائســية حيــث تقــدم بشــار األســد أبوراقــه للرتشــح مــع 15
أشــخاص آخريــن بينهــم امرأتــن ،بطلبــات املشــاركة يف الســباق الرائســي
املفــرض.
لكــن الس ـؤال الــذي ي ـراود الكثرييــن أي انتخــاابت ســتجرى وســورية
اليــوم والســوريون يعيشــون حتــت وطــأة أزمــات معيشــية خانقــة يف الداخــل

والتشــرد بكافــة أشــكاله يف اخلــارج ،ســورية اليــوم ابتــت مقســمة بعدمــا
حتولــت كل منطقــة فيهــا إىل مناطــق نفــوذ إقليميــة ودوليــة.
ملن يرشــح نفســه بشــار األســد لوط ٍن مدمر أم لشـ ٍ
ـعب مهجر ابملاليني أم
لعشـرات الذين قتلهم حتت التعذيب أم الذين تفنن يف قتلهم إما برباميله
املتفجرة أو خنقاً ابألســلحة الكيميائية احملرمة دولياً.
استخدم بشار األسد كل الوسائل إلابدة شعبه مقابل إبقائه يف السلطة،
لعب على الوقت فنسي العامل مأساة السوريني بعد عشر سنوات.
إن إج ـراء االنتخــاابت الرائســية يف ســورية أقــل مــا ميكــن وصفهــا ابملهزلــة
فهــي مســرحية جديــدة للنظــام الســوري بطلهــا بشــار األســد وخمرجيهــا
داعمــي النظــام الســوري روســيا وإيـران أمــا املشــاهدون فهــم اجملتمــع الــدويل
أبكملــه العاجــز عــن إجيــاد حــل للمســألة الســورية.
مجيــع منظمــات اجملتمــع املــدين ومنظمــات حقــوق اإلنســان ودول العــامل
أبكملــه عاجــزة عــن إيقــاف النظــام الســوري ابرتكابــه املزيــد مــن اجملــازر حبــق
الشــعب الســوري وحماســبته عــن قتــل أكثــر مــن مليــون ضحيــة.
اي انتخــاابت ســتجرى ونصــف الشــعب الســوري خــارج بــاده مشـ ًـردا
وغالبيــة األراضــي الســورية خــارج ســيطرة الدولــة الســورية ،أي انتخــاابت
والســوريون اليــوم يف الداخــل يعانــون يف كل يــوم مــن أزمـ ٍـة جديــدة.
ـب احـرام الشـرفاء واآلخــر فقــده رجـ ٌـل
وأخـراً شــتان بــن رجلــن رجـ ٌـل كسـ َ
ورجل أوصل ســورية إىل االهنيار
حلم بســورية تســودها احلرية والدميقراطية ٌ
واخلـراب رجـ ٌـل حلــم بســورية حــرة ورجـ ٌـل يصــر علــى إبقائهــا ســورية األســد
فشــتان بــن االثنــن.
مل يتفــق الســوريون علــى شــخصية وطنيــة منخرطــة ابلعمــل السياســي كمــا
اتفقوا على ميشــيل كيلو ومل يتفق الســوريون أيضاً على شــخصية أوصلت
سورية إىل اهلاوية كما اتفقوا على بشار األسد .إذ ال ميكننا إال أن حنرتم
اولئــك الرجــال الذيــن يعلموننــا يف كل يــوم العصيــان ضــد الظلــم والظــامل.
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أعمالنا الخيرية من أجل أراكان

ARAKAN İÇİN İYİLİK OLUYORUZ
يعــاين الالجئــون يف خميمــات بنغالديــش بعــد املأســاة
اإلنســانية يف (أراكان) إثــر كارثــة احلريــق املأســاوية الــي
حدثــت يف خميمــات ابلوخــايل مــن وضــع مأســاوي
؛حيــث أصبــح اآلالف مــن املتضرريــن مــن احلريــق
ينتظــرون املســاعدات الطارئــة.ويف هــذا تقــوم مجعيــة (الــر
) -وذلك منذ حلظة احلريق -ابعمال خريية مساعدة
للمتضرريــن و للضحــااي عــر فرقهــا يف املنطقــة .حيتــاج
مســلمو األراكان إىل دعمكــم وذلــك لتلبيــة احتياجاهتــم
امللحــة .ميكنكــم مــد يــد العــون وتقــدمي املســاعدة مــن
خــال تربعاتكــم.
ملزيد من املعلومات :
ميكنكــم احلصــول علــى معلومــات مفصلــة حــول التربعــات
عــن طريــق االتصــال خبــط ( الــو اخلــر) التابــع جلمعيــة
).الــر08507773344( :
Arakan‘da yaşanan insani dram sonrası
Bangladeş’te kamplara sığınan mülteciler, Balukhali kamplarında meydana
gelen yangın felaketi nedeniyle mağdur
durumda. Yangından etkilenen binlerce
insan acil yardım bekliyor. İyilik Derneği,
yangın anından itibaren bölgede bulunan ekipleri ile mağdur insanlara iyilik oluyor. Acil yardım ihtiyaçlarının
karşılanması için Arakanlı Müslümanların
desteğinize ihtiyacı var. Bağışlarınızla onlara iyilik elinizi uzatabilirsiniz.
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777
33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı
bilgi alabilirsiniz.

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

شارك حمالت الخير في رمضان!

Her yıl Ramazan Ayı’nın 15. günü “Dünya Yetimler Günü” adıyla kutlanıyor.

!Ramazan’da İyiliği Paylaş
مع استمرار أعمال اخلري والربكة يف رمضان  ،نستمر يف رسم البسمة على وجوه إخواننا احملتاجني .فلنزين
رمضان ابخلري ومند يد العون إلخواننا وأخواتنا يف بالدان ويف املناطق البعيدة.
Ramazan Ayı’nın bereketi paylaşarak artarken, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Hep birlikte Ramazan’ı iyilikle donatalım,
hem ülkemizdeki hem de uzak coğrafyalardaki kardeşlerimize iyilik elini uzatalım.

دعوان ال نرتك أيتامنا وحدهم يف هذا اليوم املميز  ،عرب املشاركة يف نشر اخلري للعامل أمجع  .لنشاركهم ابتساماهتم من خالل تقدمي هدااي
املالبس املتنوعة هلم .أنتم ايضا  -يف اليوم العاملي لأليتام  -ميكنكم املشاركة يف أعمال اخلري مع أيتامنا وأن تكونوا سببا يف رسم
البسمة على وجوههم .

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

11

Azez Anadolu Kültür Merkezinden Minik Öğrencilere Tiyatro Gösterisi

»عرض مسرحي للطالب الصغار مقدم من «مركز أعزاز األناضول الثقافي

 منبر الشام...بلبل زادة

قــدم طــاب اجملموعــة املســرحية يف “مركــز
أع ـزاز األانضــول الثقايف”عروض ـاً إميائيــة و
مســرحية لطــاب املرحلــة االبتدائيــة ورايض
. األطفــال يف مدينــة أع ـزاز
حيــث قــام فريــق مكــون مــن الطــاب
الذيــن حضــروا دورة مســرحية يف “مركــز
أع ـزاز األانضــول الثقــايف” ب ـزايرة املــدارس
االبتدائيــة ورايض األطفــال يف أعـزاز وقدمـوا
 وقــد اســتمتع.عرضــا مســرحيًا ومتثيـ ًـا إميائيًــا
ً
الطــاب كثـ ًـرا ابلعــروض الــي أقيمــت والقــت
رغبــة كبــرة لــدى املعلمــن والطــاب
وقــد مت تقــدمي دورة املســرح ملــا يقــرب مــن.
 طالــب حــى اآلن يف “مركــز أع ـزاز100
األانضــول الثقــايف”؛ حيــث يتــم تنفيــذ
األنشــطة التعليميــة والفنيــة والثقافيــة ًمعــا يف
.املركــز الثقــايف
Azez
Anadolu
Kültür
Merkezi’ndeki tiyatro grubu
öğrencileri Azez’deki ilkokul ve
anaokulu öğrencilerine yönelik
pantomim ve tiyatro gösterisi
sergiledi.
Azez Anadolu Kültür Merkezi
bünyesinde tiyatro kursu gören
öğrencilerden oluşan bir ekip,
Azez’deki ilkokul ve anaokullarını gezilerek tiyatro ve pantomim gösterisi gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerin
büyük rağbet gösterdiği ekinlikte yapılan gösterilerde
öğrenciler doyasıya eğlendi. Azez Anadolu Kültür
Merkezi’nde şimdiye kadar yaklaşık 100 öğrenciye tiyatro kursu verildi. Kültür merkezinde
eğitim, sanat ve kültür çalışmaları bir arada yürütülüyor.

Suriye Topluluğu Üyeleri Bülbülzade Vakfını Ziyaret Etti

) زيارة وفد من أعضاء الجالية السورية وقف ( بلبل زادة

شكر وفد مكون من رئيس اجلالية السورية
، يف (غازي عنتاب) مصطفى احلسني
 واألمني، وانئب الرئيس عدانن الزرابين
العام حممد محايل و هيئة من أعضاء جملس
 و ذلك يف زايرة جرت يوم اإلثنني- اإلدارة
 أبريل اجلاري مبناسبة ذكرى/  نيسان19
- الثورة السورية اليت دخلت عامها العاشر
رئيس وقف (بلبل زادة ) السيد (تورغاي
ألدمري) على املساعدات اليت قدمتها وقف
(بلبل زادة) جلميع السوريني دون متييز
 وقد قام الوفد بتقدمي.خالل هذه الفرتة
)هدية (مصحفاً) للسيد (تورغاي ألدمري
.مبناسبة شهر رمضان املبارك
19 Nisan Pazartesi günü
gerçekleştirilen
ziyarete
Gaziantep Suriye Topluluğu
Başkanı Mustafa El Hüseyin,
Başkan Yardımcısı Adnan Zerbani,
Genel Sekreter Muhammed Şimali
ve yönetim kurulu üyelerinden
oluşan heyet; 10. yılına giren
Suriye devriminin yıl dönümü
ve bu süre zarfında Bülbülzade
Vakfı’nın bütün Suriyelilere ayrım
yapmaksızın yaptığı yardımlardan
dolayı Bülbülzade Vakfı Başkanı
Turgay Aldemir’e teşekkür etti.
Heyet ramazan ayı münasebetiyle
Turgay Aldemir’e Kuran-ı Kerim
hediye etti.
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مساعدات نقدية وغذائية ألسر األيتام قبل شهر رمضان

Ramazan Öncesi Yetim Ailelere Nakit ve Gıda Yardımı

بلبل زادة ...منبر الشام

قــدم املكتــب الفرعــي جلمعيــة
«الــر» يف (غــازي عنتــاب) ،
ابلتعــاون مــع مؤسســة اإلغاثــة
األوروبيــة – عشــية رمضــان
املبــارك  -مســاعدات نقديــة
ل ـ  42أســرة مــن أســر االيتــام
 ،ومســاعدات غذائيــة ل ـ
 127أســرة .كمــا مت تقــدمي
التربعــات االعتياديــة الشــهرية
مــن مســتودعات املعونــة
الغذائيــة التابعــة ملركــز تنســيق
املعونــة اخلرييــة التابــع جلمعيــة
الــر  .كمــا مت تســليم امل ـواد
الغذائيــة األساســية و»املغلفــات
النقديــة» للمحتاجــن مــن قبــل
املســؤولني.
İyilik
Derneği
Gaziantep Temsilciliği
Avrupa
Yardım
Vakfı iş birliği ile
Ramazan arifesinde
42 yetim aileye nakit,
127 aileye de gıda
yardımında bulundu.
Aylık rutin olarak
yapılan
yardımlar
İyilik Derneği Yardım
Koordinasyon
Merkezi Gıda Yardımı
Depolarından yapıldı.
İhtiyaç sahiplerine
temel gıda maddeleri
ile nakit zarfları
görevliler tarafından
teslim edildi.
زيارة وفد من مدينة الباب لوقف( بلبل زادة )

El Bab kentinden Bülbülzade vakfına ziyaret
زار مدير التعليم يف مدينة الباب
السورية ( قاسم يلدز) ،ورئيس
اجمللس احمللي السابق مجال عثمان
والوفد املرافق له وقف ( بلبل
زادة ) وذلك يوم اجلمعة 16
نيسان  /أبريل .و قد مت خالل
الزايرة تبادل اآلراء حول األنشطة
الرتبوية و الثقافية اليت مت تنفيذها يف
مدينة الباب  ،و كذلك الدورات
املزمع عقدها يف “مركز األانضول
الثقايف”  .ويف هذا السياق قدم
السيد ( تورغاي الدمري) رئيس
وقف ( بلبل زادة ) هدااي على
شكل ٍ
كتب للضيوف أثناء تلك
الزايرة.
Suriye’nin El Bab kenti
Eğitim Müdürü Kasım
Yıldız, Eski Yerel Meclis
Başkanı Cemal Osman
ve
beraberindekilerden
oluşan heyet 16 Nisan
Cuma günü Bülbülzade
vakfını ziyaret etti. Ziyarette
El Bab kentinde yürütülen
eğitim faaliyetleri, kültürel
faaliyetler, Anadolu Kültür
Merkez’inde
yapılması
planlanan kurslar üzerinde
görüş
alışverişinde
bulunuldu.
Bülbülzade
Vakfı
Başkanı
Turgay
Aldemir, ziyaret dolayısıyla
misafirlere kitap hediye etti.
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موت بمثابة الوالدة

Ölüm, doğum gibidir
ّ
علي محمد شريف

رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölüm Başkanı

Devrimin bazı şövalyeleri her zaman kaybolup yerlerini kendileriden, kahramanlıktan ve
büyüklükten aşağı olmayan arkadaşlıkları terk etmeleri ölüm hikmeti mi, yoksa devrimin hikmeti mi? Yoksa yokluktan mevcudiyeti ele geçirmek ve yükselen ruhun bulutundan
gökyüzüne yağmur yağdırmak devrimin hikmeti mi? Yoksa asi ruhunun , ayrılış zamanını
fark ettiği zaman kendini yolundaki yanan çim bataklığına ,sadece uzun ağaçları tanıyan
saf diyara mı fırlattı?
Issız yabancılaşmalarında ve yeniden doğuş destanıyla zorlu emeklerinde, kendilerini layık
varoluş, insan kimliği ve vatanseverlik arayışında acılarını dindiren Suriyelilerin acısına
benzer bir acı yoktur. hayal kırıklığı veya yokluk olmadan zayıf yıllarının takviminde
neredeyse hiç güneş parlamaz. Ve işte devrimlerin bedeni ölümün elinden başka bir bıçak
alıyor ve Corona’nın kılıcıyla Özgür, vatansever bir savaşçıyı yok ediyor. ve Esad rejimiyle mücadelede elli yılı aşkın bir süredir geçmişi olan siyasi ve kültürel bir yapı.
Rahmetli savaşçı Mişel Kiloyu, sözde Şam Baharı’ndaki sivil hareketin başlangıcını
tanıdım ve onu 2003 yılında Suriye’nin varlığıyla dolu Halep Askeri Mahkemesi salonlarında yeniden yakından tanıdım. Tüm şehirlerinden ve bölgelerinden on dört kişiyi
desteklemek ve desteklemek için gelen yurtsever liberalleri tarafından temsil edilen tiranlık, varlıkları nedeniyle yargılanmaya başlandı. Esad rejiminin suç eğilimlerine karşı
kültürel faaliyet düzenledikleriden dolayı suçlandılar.
O dönemdeki bu “duruşma”, ona eşlik eden savunmalar, gösteriler ve muhalefet siyasi faaliyetleriyle, rejimin barışçıl bir şekilde değiştirilmesi mücadelesinde, ve zamanın geçmesiyle yaşanan olaylarla büyük bir olay oluştur.
Devrimden sonra, bu adam zengin bir insan kültürü ve düşüncesi ile kapsamlı bir devrimci
ulusal bilgi ve vizyonu gösterdi. Belki de araştırma için bir referans oluşturabilecek ve
istenen değişime ulaşmak için vatansever eylem için bir rehber oluşturabilecek en önemli
odak noktaları, hayatını sonlandıran merhumun iradesine dahil edilenlerdir. Başarısızlığın
nedenlerini, bununla nasıl başa çıkılacağını ve devrimin amaç ve hedeflerine ulaşmak için
kurtuluş yolunu açıkça gösterdiği gibi.
Acıya saplanmış bir Suriyelinin keder ritüelini uygulamaya vakti yok. Ne de geçmişinin
harabeleri ve anavatanının yıkıntıları üzerinde durup yas tutup, yasını tutup gözyaşı dökmek. Başına gelen büyük felaketlere ve talihsizliklere rağmen, Suriyeli’nin kederi ertelendi ve sevinç de öyle. Sorumlulukları ortaya koymak ve suçlamaları paylaşmak için onu
boşa harcayacak zaman yok, çünkü şimdi harekete geçme zamanı ve sadık yurtseverleri
geride kalanları telafi etmek için bekleyen görevlerden ve yüklerden herkes sorumludur.
Zalimlerin ve suçluların pençelerinden özgürlüğü çıkarmak, insanlığını ve haysiyetini
yeniden tesis etmek ve bulunmayan adaletin gereklerini yerine getirmek için büyük Suriye
devrimi projesini tamamlamalıyız. Hiç kimse ve hiçbir şey Suriye’nin iradesini yenemez.
Ömür boyu zafere yemin etmiş bir milletin iradesine ölüm bile suikast yapamaz.
Ölüm birçok militanı kaçırabilir, ancak özgürlük bayrağını düşüremez.
Aynı şekilde, savaşçıların kahramanlık ve namus cephelerindeki kararlılığı da yok edilemez. Ölüm, ezilenlerin kalplerinde zulüm ateşini körükleyebilir ve göğsündeki öfke
duygularını alevlendirebilir, ancak olduğu gibi, onları zorbaları yenmeye, gecikmiş zaferin
nedenlerini düşünmeye , araştırmaya ve aramaya zorlar. Samimiyet, daha fazla güven ve
inançla kurtuluş yolu açar . Özgür ve onurlu bir yaşam, devrimciler tarafından verilen
ve göklerin kutsadığı bir söz ve antlaşmaydı . Ya ölümle kaybımızı yaşam için bir zafere ve adaletin hüküm sürdüğü özgür ve cömert bir vatanın Suriyelilerin toplu hayalini
gerçekleştirmek için samimi bir eyleme dönüştürürsek? İsteklerimiz ve çabalarımız ulusal
bir proje ve Suriyelilerin haklarını koruyan ve adalet, yüksek insani değerler ve ilkelerin
hakim olduğu özgür bir ulus için tüm isteklerini yerine getiren bir sosyal sözleşme etrafında birleşseydi? Ya ulusun değişmeyen çıkarını, kişisel çıkarımızın değişmesinden daha
öncelikli hale getirirsek?
Rahmetli Michel Kilo’nun bize istediği şey bu değil mi?
Merhumun arzuları ve haklı talepleri doğrultusunda çabalamak, onun yolculuğunun devamı ve hatırasının sürdürülmesi, onun mücadelesini ve fedakarlıklarını yüce kılmaktır.
Değil mi? Başarısızlık denen acı verici bir gerçekliğin üstesinden gelmek için dikkat etmemiz, duraklamamız ve onlardan öğrenmemiz gereken birçok ibret ve ders var.
Hazır mıyız ??

 وأن خيل ـوا أماكنهــم،يرتجــل بعــض فرســان الثــورة كل حــن
ّ هــل هــي حكم ـةٌ يضمرهــا املــوت يف أن
 أم هــي حكمــة الثــورة يف اقتنــاص احلضــور،آلخريــن مــن أخوهتــم ال يقلــون فروســيّة وشــرفاً وبطولــة عنهــم
 أم لعلّهــا فطنــة الــروح الثائــرة،مــن الغيــاب واســتمطار الغيــث مــن غيمــة الــروح الصاعــدة إىل الســماء
وقــد أدركــت ميعــاد الرحيــل فأبــت إال وأن ترمــي ســهمها املشــتعل فيمــا اســتنقع مــن عشــب علــى طريــق
ٍ اجللجلــة و
أرض طاهــرة ال تعــرف إالّ ابألشــجار العاليــة؟؟؟
ً ويف املخــاض العســر مللحمــة االنبعــاث حبث ـا،ال وجــع يشــبه وجــع الســوريني يف تغريبتهــم املوحشــة
 إذ ال تــكاد تشــرق مشــس يف تقــومي ســنيّهم.ـتحق واهلويـّـة اإلنســانية والوطنيــة
ّ عــن الــذات والوجــود املسـ
، وهــا هــو جســد ثورهتــم يســتقبل طعنــة أخــرى بيــد املــوت،العجــاف دون انكســا ٍر أو خيبــة أو غيــاب
 وقامــة سياســية وثقافيّــة امتـ ّد اترخيهــا يف مقارعــة نظــام،ًوبســيف كــوروان الــذي غيّــب مناضـاً وطنيـاً حـّـرا
.ًـدي ألكثــر مــن مخســن عامـا
ّ اإلجـرام األسـ
عرفــت املناضــل الراحــل ميشــيل كيلــو بــداايت احل ـراك املــدين فيمــا يســمى ربيــع دمشــق وتعرفــت إليــه
ـوري احلقيقيــة
ّ  يف ردهــات احملكمــة العســكرية يف حلــب الــي اكتـ ّظ هبــا حضــور سـ2003 عــن قــرب ســنة
 ممثلــة أبحرارهــا الوطنيــن الذيــن جــاؤوا مــن مدهنــا ومناطقهــا كافــة مل ـؤازرة ودعــم،الرافضــة لالســتبداد
ـايف معــارض لتوجهــات نظــام اإلج ـرام
ّ احملالــن األربعــة عشــر للمحاكمــة بســبب حضورهــم نشــاط ثقـ
 مبــا الزمهــا ورافقهــا مــن مرافعــات ومظاه ـرات، حيــث شــكلت هــذه «احملاكمــة» آنئـ ٍـذ،ـدي
ّ األسـ
، حــداثً كب ـراً علــى صعيــد النضــال يف ســبيل التغيــر الســلمي للنظــام،ونشــاطات سياســية معارضــة
 مثّ بعــد قيــام الثــورة أســفر هــذا الرجــل عــن ثقافــة وفكــر إنســانيني،ومبــرور الوقــت واألحــداث الــي تلــت
ً ولعـ ّـل أهـ ّـم النقــاط احملوريــة الــي قــد تشــكل مرجع ـا، وعــن معرفــة ورؤيــة وطنيــة ثوريــة جامعــة،زاخريــن
 هــي مــا تضمنتــه وصيــة الراحــل الــي ختــم هبــا،ـي وصــوالً للتغيــر املنشــود
ّ للبحــث ودليـاً للعمــل الوطـ
 وطريــق اخلــاص ابجتــاه حتقيــق غــاايت،حياتــه حيــث تبــن بوضــوح أســباب الفشــل وكيفيــة املعاجلــة
.الثــورة وأهدافهــا
ال وقــت لــدى الســوري املنكــوب الطاعــن يف أملــه لكــي ميــارس طقــوس حزنــه وال ليقــف علــى أطــال
 فبالرغــم مــن املصائــب والنوائــب الكــرى الــي،ماضيــه وخرائــب وطنــه لينــدب وينــوح ويــذرف الدمــع
 وال وقــت لتبديــده يف إلقــاء املســؤوليات وتبــادل،ـوري مؤجــل وكذلــك الفــرح
ّ حلّــت بــه إالّ أ ّن احلــزن السـ
 فــاآلن أوان العمــل واجلميــع مســؤول أمــام املهــام واألعبــاء الــي تنتظــر الوطنيــن املخلصــن،التهــم
 والســتكمال مشــروع الثــورة الســورية العظيمــة النت ـزاع احلريــة مــن براثــن الطغــاة،الســتدراك مــا فــات
. والســتعادة إنســانية اإلنســان وكرامتــه وحتقيــق متطلبــات العدالــة املغيّبــة،واجملرمــن
 حــى املــوت لــن يكــون مبقــدوره أن يغتــال إرادة ّأمــة.ال أحــد وال شــيء ميكنــه أن يهــزم إرادة الســوري
 قــد خيطــف املــوت كث ـراً مــن املناضلــن لكـ ّـن رايــة احلريــة ال تســقط،أقســمت علــى االنتصــار للحيــاة
 يســتطيع املــوت أن يذكــي انر القهــر،وكذلــك عزميــة احملاربــن علــى جبهــات البطولــة والشــرف ال تفــى
يف قلــوب املســتضعفني وأن يلهــب مشــاعر الغضــب يف صدورهــم لكنّــه إذ يفعــل فإنـّـه يدفــع هبــم إىل
يتوســلوا طريــق
ّ  والتفكــر والبحــث يف أســباب،التصميــم علــى إحلــاق اهلزميــة ابملســتب ّد
ّ  وأن،أتخــر النصــر
.اخلــاص ابإلخــاص ومبزيـ ٍـد مــن الثقــة واإلميــان
 مــاذا لــو حولنــا خســارتنا ابملــوت إىل،احليــاة احلـ ّـرة الكرميــة وعــد وعهــد قطعــه الث ـوار وابركتــه الســماء
 مــاذا،انتصــار للحيــاة وعمــل صــادق لتحقيــق احللــم اجلامــع للســوريني بوطــن حــر وكــرمي يســوده العــدل
ـي وعقـ ٍـد اجتماعـ ّـي حيفــظ حقــوق الســوريني وحيقــق
ّ لــو توحــدت إراداتنــا وجهــودان حــول مشــروع وطـ
 مــاذا لــو ق ّدمنــا مصلحــة،رغباهتــم مجيعـاً بوطــن حـّـر تســوده العدالــة والقيــم واملبــادئ اإلنســانية الســامية
 أليــس هــذا مــا قصــده الراحــل ميشــيل كيلــو يف وصيّتــه،الوطــن الثابتــة علــى مصاحلنــا الذاتيــة املتحولــة
 وتكــرمي، أليــس العمــل مبــا تقتضيــه رغبــة الراحــل وطلباتــه احملقــة هــو اســتمرار ملسـرته وختليــد لذكـراه،إلينــا
.مســتحق لنضالــه وتضحياتــه
 والتعلــم منهــا لتجــاوز،كثــرة هــي الوصــااي والــدروس والعــر الــي ينبغــي االلتفــات إليهــا والتوقــف عندهــا
 فهــل حنــن مســتع ّدون؟؟،واقــع مـؤمل عنوانــه الفشــل
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إذا كان الصيــام ُكتــب علينــا لكــي نستشــعر األمل الــذي يعيشــه الفق ـراء مــن احلرمــان والفاقــة ،فلمــاذا
علـ ّـي الصيــام وأان فقــر وأعيــش احلرمــان علــى مــدار العــام كلــه؟!
وإذا كان الصيــام ُكتــب علينــا لكــي نكتســب فوائــد صحيّــة ،فلمــاذا علـ ّـي أن أصــوم وأان حبالــة صحيّــة
جيِّــدة؟!
هــذه التّعاليــل تكثــر يف برامــج ونــدوات نشــاهدها خــال شــهر رمضــان علــى شاشــات التلفــاز ومواقــع
ـربين لك ــي يستس ــيغه عقلن ــا احمل ــدود يف إط ــار
التواص ــل ،وكأنن ــا نري ــد أن جن ــد تربيـ ـراً هل ــذا احلك ــم ال ـ ّ
الســببية والنتيجــة والغائيــة ،بينمــا يكــون احلكــم األهلــي فــوق هــذه احملـ ّددات الــي تؤطّــر عقولنــا لذلــك
علين ــا أن ن ــدرك َّ
أن اإلمي ــان ابهلل ه ــو أص ــل التعلي ــل لعلَّـ ٍـة أي حك ـ ٍـم ،ف ــإذا قي ــل ل ــك مل ــاذا تص ــوم ف ــا
تواج ــهُ إبج ــاابت كال ــي أس ــلفنا
تدخ ــل يف متاه ــة األم ــور الصحيّ ــة والتّضام ــن م ــع الفق ــر ألنّــك ق ــد َ
ذكره ــا.
وال يُفهــم مــن كالمنــا هــذا أنّنــا ال نريــد فهـ َـم أبعــاد هــذا احلكــم أو ذاك ،ولكــن علينــا أن نكــون أكثــر
الربنيــة الــي لــن تفهــم بعيــداً عــن وعينــا ابإلميــان الكلــي ومــا يرتتــب عليــه مــن
وعي ـاً حبقيقــة األحــكام ّ
الصــادرة عنــه
التـزام ابملمارســة ،فعندمــا تؤمــن ابحلقيقــة الكــرى ،وهــي وجــود اخلالــق ،تصبــح األحــكام ّ
الصيــام
التزامــات مفروضــة وتُفهــم الغايــة منهــا بعــد تطبيقهــا وليــس قبــل ذلــك ،فإنّــك لــن تــدرك معــى ّ
تتذوق ــه ،ول ــن تع ــرف نش ــوة االتص ــال
قب ــل أن تص ــوم ،كم ــا أن ــك ل ــن تع ــرف طع ــم العس ــل قب ــل أن َّ
ابخلالــق قبــل أن تصلّــي ،ففهــم العلّــة مــن احلكــم اإلهلــي تكــون بعــد القيــام بــه ،ولذلــك جــاء) لعلكــم
تتقــون (بعــد) كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم (...
لق ــد اصطف ــى هللا ه ــذا ال ّش ــهر م ــن بقي ــة ش ــهور الس ــنة ليك ــون (املث ــال) ع ــن بقيّ ــة األايم األخ ــرى،
ـربين خيتل ــف ع ــن االصطف ــاء ابملع ــى البش ــري فه ــو أييت مبع ــى التّكلي ــف ليك ــون مث ــاالً
فاالصطف ــاء ال ـ ّ
لغــره وليــس مبعــى التّمييــز كمــا نفهــم االصطفــاء حنــن ،فاألماكــن واألزمــان واألشــخاص اصطفــى منهــا
للزم ــن،
هللا أجـ ـزاء لتك ــون مث ــاالً حيت ــذى مث ــل املس ــاجد ابلنّس ــبة لألماك ــن ،وش ــهر رمض ــان ابلنّس ــبة ّ
والرس ــل ابلنّس ــبة لألش ــخاص ،فاألنبي ــاء بش ــر المس ــوا الكم ــال املنش ــود وجعل ــوا فك ــرة الكم ــال أم ــر
حجــة علينــا كــي نكــون
متعـ ّـن يف الواقــع ولــوال وجودهــم لبقيــت فكــرة الكمــال طوابويــة خياليــة ،فهــم َّ
أشــباههم ،واملســجد أيضـاً جيســد فكــرة اجملتمــع املثــايل يف حقيقــة متعيّنــة علــى أرض الواقــع مــن خــال
فســحة مكانيــة حمــددة ترســم نظم ـاً اجتماعيــة متكاملــة مــن خــال اصطفــاف النــاس خلــف إمــام مــن
املفــرض أن يكــون أعلمهــم ،وبــدون رجــال أمــن ينظمــون هــذا االصطفــاف فــكل فــرد يعــرف واجبــه،
وهنــاك صنــدوق جلمــع األمــوال للفق ـراء دون حراســة عليــه ،وأيض ـاً احملافظــة علــى ممتلــكات املســجد
مهمــة اجلميــع دون وجــود جلهــات خمتصــة...
الصــوم أيضـاً جانــب مشــابه بــا شــك فقــد اعتــر املســلمون َّ
ويف َّ
ـوم خــال شــهر رمضــان مظهـراً
الصـ َ
ألي انتهــاك علــي هلــذا الواجــب ،فالصيــام ليــس جمـ َّـرد مســألة
لــروح اجلماعــة ولذلــك ّ
فإنــم َّ
حساســون ِّ
ـرد وح ــده وإمن ــا ه ــو التـ ـزام اجتماع ــي ،ه ــذا التفس ــر
إمي ــان ولي ــس جم ـ َّـرد مس ــألة ش ــخصية خت ـ ُّ
ـص الف ـ َ
للصي ــام كش ــعرية دينيّ ــة غ ــر مفه ــوم عن ــد األداين األخ ــرى .إن الصي ــام اإلس ــامي وح ــدةٌ جتم ــع ب ــن
ّ
والســعادة ،بــل وحـ ّـى املتعــة يف حــاالت معيّنــة ،إنَّــه أكثــر الوســائل التعليميــة طبيعيــة و قــوة
ـك
ـ
التنس
ّ
ّ
وال ــي و ِ
س يف قص ــور املل ــوك وأك ــواخ
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الفالحــن،
ّ
َّ
ُ
ّ
ٌ
ُ
ّ
ص ْب ـ ِغ اجملتم ــع أبخالقي ــات نفتقده ــا عل ــى م ــدار الع ــام،
تصب ــح ممنوع ــة وه ــي يف األص ــل ُمباح ــة ،وم ــن َ
كل األشــياء الــي كنّــا نقــول إنّنــا ال نســتطيع فعلهــا
ـل
ومــن حتطيــم ملقولــة (الــا أســتطع) مــن خــال فعـ ّ
ابس ــتمرار كق ـراءة الق ــرآن بش ــكل يوم ـ ٍّـي والتص ــدق عل ــى الفق ـراء والتَّحلّــي مب ــكارم األخ ــاق وأيض ـاً
كل األفعــال الــي كنّــا نقــول حنــن ال نســتطيع تركهــا مثــل الفواحــش وهلــو احلديــث وغريهــا..
تــرك ِّ
إنّــه ش ــهر التّصعي ــد اإلمي ــاين إىل ذروت ــه ليك ــون مث ــاالً لبقي ــة ال ّش ــهور ،فتخيّ ــل مع ــي حج ــم اإلنس ــانية
الســعادة
املمنوحــة لنــا يف هــذا ال ّشــهر عندمــا تــرك حاجاتــك املاديّــة مــن طعــام وشـراب وجنــس مقابــل ّ
الروحيّ ــة ال ــي تش ــعر هب ــا مبج ــرد أنّــك تش ــعر برض ــى اخلال ــق عن ــك ،ب ــل لي ــس فق ــط ت ــرك احلاج ــات
املاديّــة وإمن ــا دف ــع تل ــك احلاج ــات مم ــا متل ــك لآلخري ــن م ــن خ ــال زكاة الفط ــر ال ــي ال يُرف ــع صيامن ــا
إىل الس ــماء قب ــل إخراجه ــا!
ِ
َّ
إن هــذا َّ
ـت لنــا أنّــه ابســتطاعتنا أن نكــون جمتمعـاً فاضـاً ومنــارس الفضيلــة
الشــهر َّ
حجــة علينــا ألنَّــه يـُثْبـ ُ
ِ
يف الواقــع وحن ّقــق املثاليّــة الّــي يعتقــد املا ّديــون أهنــا حبيســة اخليــال...
فمــن خــال هــذا الفهــم للفــروض واألحــكام اإلهليّــة وعندمــا نُن ـ ِزل هــذا الفكــر املثــايل الــذي جــاء بــه
الق ــرآن كمنه ـ ٍـج للبش ــر ومنارس ــه كفضيل ـ ٍـة يف ش ــوارعنا ،عنده ــا فق ــط س ــنفهم مل ــاذا أم ـ َـر هللا املالئك ــة
ـت للنَّــاس.
ـر أ َُّم ـ ٍـة أُ ْخ ِر َج ـ ْ
ابلس ــجود آلدم ،وعنده ــا أيض ـاً س ــندرك مل ــاذا كنّــا خ ـ َ
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لك
الوقت ْ
وكل هذا ُ
لك
وقت ْ
ال َ
ك
ُّس أوراقاً جبيبِ َ
و َ
أنت تلبس راكضاً وتَد ُ
ِ
واملفاتيح ،النقود ،بطاقة البنك ،التذاكر
تبغك ،هاتِفك ،ومظلتك
كيس َ
ال وقت لك
طفئ انر قهوتك
رجت ُ
وإذا َخ َ
تعود مذعوراً لتُ َ
اليت أطفأهتا سلفاً
وتلعن ما هتيأ لك
ال وقت كي تسقي أصيص الورد خلف النافذة
يسألك
وال جواابً شافياً للطفل جاءك
ْ
ك
لست أتبهُ يف الطر ِيق مبن َهلَ ْ
و َ
ايح األمس
تكسَر من ر ِ
شجر َّ
 ٌ
صديق
شجر
ٌ
 ٌ
طاملا ظللك
لك
ال وقت ْ
ِ
احلي اجملاورِ
لتُماز َح األوالد يف ِّ
حني تعربهم فرتمي
إليك
ت ْ
وصلَ ْ
كرةً َ
ٍ
ِ
وال لِتقرأ يف عيون صبية يف احلافلة
قهراً وثورة
متتمات يف الشفاه
ومل ُتيلك
ٌ
ألي فكرة
جالساً متوتراً تقرأ يف اهلاتف بعض رسائلك
ال وقت لك
حني متشي
فوق اجلس ِر حني تداخلت ألواهنا
لتالحظ الغيمات َ
ِ
شاعر
وبَ َد ْ
ت كرس ٍم عبقر ٍي أو كشطحة ْ
لك
ال وقت ْ
ِ
فلتك
هازَك احملمول حيمل َغ ْ
وج ُ
ومشاعر مرسومةٌ أتيت بنق ِر أظافر

ٌ
أو قهقهاتٍ
لست تسمع صوهتا
 َ
وصمت ماكر
هاءٌ مكررة
ٌ
ِ
وكل ما حولك أصبح تكتكات دقائق متضي لتَبلُ َغ َمقصدك
قصدك؟
ما َم ْ
وما احلقيقة ها هنا ما الوهم؟
وكيف لصورة األشياء أن تغدو أهم من احلياة
أخاف تنسى أن حتس أانملك
وافرتاضياً تصادق أو حتب
ختوض معاركاً شىت وتنجو
ِ
ال الغُبار على القميص وال تـَلَطَّ َخ معطفك
تنجو من املعىن إذن ومن الطريق
لك
البؤس ْ
لك
الوهم ْ
وحقيقةُ األشياء دونك
مسافر ِمن حلظتك
و ُ
اجلمال ٌ
لك
وقت ْ
ال َ
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16

حسام الدين الفرا
فنان وكاتب سوري

بعــض بــي جلدتنــا حيــب النَّصــب ال الرفــع ،وخاصــة يف الغربــة يقــول صديقــي ويتابــع :مــع أن هنــاك أربــع حـ ٍ
ـاالت ،ميكــن
ْ
أن يلجــأ إليهــا املغــرب ،مــن رفـ ِع قيــم التســامح ،وجـّـر اآلخريــن للتعــاون والتكافــل ،وجـ ِـزم األمــور أبمهيــة ذلــك جزمـاً حامسـاّ،
ُ
النحــو ،عالمــات أصليــة ُتيّزهــم عــن غريهــم ،مــن
نصابينــا ،كمــا يف ْ
إال أنــه يكتفــي ابلنصــب .وملـَـن امتهـ َـن النصــب مــن ّ
فتحــة رابنيــة فتــح هللا هبــا عليهــم ،وصــارت هلــم حســاابت بنكيــة ،وعالمــات فرعيــة ،كامتــاك عقــارات وســيارات فارهــة.
للنصابــن أدوات ،يُ َعرفــون هبــا ،كأن جتدهــم مــن ذوي اللحــى الطويلــة ،يتاجــرون أبمـوال اليتامــى ،واجلمعيــات اخلرييــة،
و ّ
أو ممـّـن يرتــدون البدلــة الرمسيــة ،مــع ربطــة العنــق ،ويقدمــون أنفســهم علــى أهنــم (ليرباليــون) ،وليســت لديهــم مشــكلة،
ابلتعــاون مــع الشــيطان ِ
نفســه ،يف ســبيل الشــهرة واملــال ،أو ممــن ركبـوا الثــورة ،وابعـوا ســاحها ،ليفتحـوا مطاعــم وشــركات
هلــم يف أصقــاع األرض.
النحو والقواعد!!
حو َ
لت كالمك درساً يف ْ
قلت لصديقيّ :
فقال :ههه  ...نرتك النحو جانباً.
يف الغربــة جتــد كل اجلاليــات األخــرى متعاونــة ومتكافلــة ،وهلــم نـو ٍاد واجتماعــات ،وحييــون مناســباهتم يف مــكان يضمهــم
ٍ
ض أحــد
مجيع ـاً ،فللســودانيني اند وللمصريــن كذلــكّ .أمــا حنــن فــا اندي وال جاليــة جتمعنــا ،وتطالــب حبقوقنــا إذا تعـ ّـر َ
للظلــم أو األذى.
رأيــت مــن ضــروب التكافــل مــن بعــض اجلاليــات مــا ميكــن أن يكــون مثــاالً ُيتــذى لنــا ،والســيما عنــد اجلاليــة الســودانية.
ختيـ ْـل صديقــي حمبــة بعضهــم بعضـاً ،ومســاعدهتم ملــن كان حمتاجـاً منهــم يف هــذا املثــال:
كان يعيــش يف اإلمــارات زول طيــب ،اتصــل بــه َزول آخــر موجــود يف بلــده ،طالبـاً املســاعدة يف أتمــن عمــل لــه ،لســوء
معيشــته وفقـره ،فســارع الــزول إىل البحــث عــن فرصــة عمــل ملواطنــه ،وبعــد أن وجدهــا حجــز لــه تذاكــر الســفر.
يسأل صديقي :مىت سنصل إىل مرتبة زول وال جيري ما حدث معي ؟!
 :عندمــا رجعــت لإلمــارات بعــد تعرضــي حلــادث الســر ،حاولــت أن أبقــى بــا ســيارة ،ولكنــي مل أســتطع ،فأخــذت أاتبــع
صفحــة اإلعــاانت يف جريــدة اخلليــج ،وقـرأت إعــاانً عــن ســيارة مســتعملة للبيــع ،ويف أســفل اإلعــان رقــم هاتــف املعلــن.
ُ
اتصلت به ،ألمسع هلجته السورية اجلميلة ،فسألته من أي مدينة أنت؟
ُ
ـرت خـراً طاملــا أنــك مــن تلــك املدينــة ،وأنــي أحبهــا يف كل األايم ،وليــس فقــط يف
ـ
ش
استب
أان
ـه:
ـ
ل
ـت
ـ
ل
وق
ـة،
ـ
ن
ملدي
حـ ّدد ا
ُ
يــوم األربعــاء.
اتفقت معه أن آيتَ للمدينة اليت يسكن فيها ،ألرى السيارة.
ُ
ِ
يف اليــوم التــايل ذهبـ ُـت إليــه ،وأان مازلــت ألبــس حزامــي ذا الصفائــح احلديديــة ،مــن أجــل العمــود الفقــري ،وأان ال خــرة
يل ابلســيارات وش ـرائها ،فلـ ْـم أصطحــب أحــداً معــي لفحــص الســيارة ،ألين تومسـ ُـت خ ـراً بصاحــب الســيارة ومدينتــه،
وأنــه ال ميكــن أن يغشــي أبــداً.
ـص
شــاهدت الســيارة ،وقــام صاحبهــا أبخــذي إىل مــكان لفحصهــا ،لتكــون النتيجــة أهنــا كمــا يُقــال (خاليــة العــام) ،فــا قـ َّ
فيهــا وال أثــر حلــادث ســابق .طلــب مــي عربـوانً لكيــا يبيعهــا ،ألن هنــاك شــخصاً أعجبتــه كمــا قــال ويريدهــا ،فأعطيتــه
عربـوانً ،ألجــيء بعــد يومــن الســتكمال دفــع املــال وإجـراءات الفراغــة .كان يف شــكل صاحــب الســيارة وكالمــه شــيء
ال يُطمئــن ،ممــا دفعــي إىل سـؤال زميــل يل ،ينحــدر مــن مدينتــه ،فألْمـ َـح يل دون تصريــح أبن هــذا الشــخص غــر ثقــة.
ذهبت بعد يومني وأخذت معي أحد أقرابئي ،ولديه خربة كافية ابلسيارات ،وبسوق (أبو شغارة للسيارات).
قلت لصاحب السيارة :إين أريد فحصها مرًة أخرى ،عند أحدهم ،فلم يوافق على ذلك.
قلت له :إذن السيارة فيها مشكلة ،وقد تكون مقصوصة.
قال :أنت فحصتها سابقاً.
وبعد مالسنة بيننا طلبت منه إعادة العربون ،فلم يوافق.
قلت له :أع ْد نصفه ،فتمسك بكالمه السابق.
قلــت :أتعــرف لــو أن هــذا األمــر جــرى يل مــع هنــدي أو بنغــايل أو ابكســتاين ،ألرجــع العربــون ،بســبب وضعــي الصحــي،
أو ألرجــع نصفــه علــى األقــل.
يقول صديقي :فعالً أمر عجيب الشاطر يريد أن ينصب على اآلخر.
أول التحاقي ابلعمل يف تلك الدولة ،كنت أذهب لشراء األاثث من بعض أبناء البلد ،فأتعرض للغش واالحتيال.
أقــول لنفســي :أشــري مــن ابــن بلــدي وأن ّفعــه أفضــل مــن الغريــب ،ولكــن علــى مــا يبــدو ال (خيدعــك) إال ابــن بلــدك ،إن
مل أقــل كالمـاً آخــر يقــال يف هــذه املناســبة.
نصاابً؟
سألت صديقي :أمل تصبح مثلهم يف الغربة ّ
أجابــي :يف حيــايت كلهــا مل أقــم وزانً للمــال ،وال اشــتغلت ابلــدروس اخلصوصيــة ،يف الوطــن أو يف الغربــة ،أو يف التعليــم
املســائي ،وكان بعضهــم يقــدم الرشــوة ،لشــخص امســه شـريف (الــذي ليــس لــه مــن امســه نصيــب) ،لكــي يُقبـ َـل يف التعليــم
املســائي ،ويزيــد مــن تكديــس املــال.
النصــب يف عشـرة أايم ،سـواء علــى أرض الواقــع ،أو (أوناليــن) ،بســبب
ـم
ـ
ل
تع
يف
ـة،
رمبــا أكــون حباجــة إىل دورة منهجيـ
ْ
احلجــر.
ْ
رمبا أكون قد لطشت بعض الكتب ،من أصدقاءَ يل ،ومنهم َمن يُفيت أبن لطش الكتب ليس حراماً.
ورّبــا تعلّمــت النصــب قلي ـاً ،عندمــا تركــت بيــي يف بلــد االغ ـراب ،وقمــت ببيــع أاثثــه ألحــد األصدقــاء ،وبســع ٍر أقـ َّـل
ممـّـا ُدفــع يل.
فال أدري إن كنت قد فرضت على ذلك الصديق شراء أاثث البيت ،طمعاً ابلبيت (اللقطة) وإجياره الزهيد جداً.

حلب في رمضان
د .محمد جمال طحان
كاتب وباحث سوري

يتجـ ّـول رمضــان يف أزقّــة حلــب وحواريهــا غريبـاً ال يــكاد يتعـّـرف عليــه إالّ بعــض النــاس الذيــن شــبعوا مــن الدنيــا أو قاطعوهــا
منــذ زمــن طويــل .رمضــان يســتجلي حضــوره ابحملبــة ويفخــر بكونــه مناســبة للتســامح والغف ـران ..حبلولــه يصــل النــاس مــا
انقطــع بينهــم مــن حبــال الــود..
أييت واضح ـاً جه ـراً ،وحــن ي ـراه النــاس يتذ ّكــرون تفاهــة خالفاهتــم ويبــدؤون إبصــاح مــا أفســده اللهــاث خلــف مــا كان ـوا
يظنّونــه خ ـراً هلــم ،فــإذا بشــهر اخلــر يفتــح بصائرهــم ليع ـوا مجــال العــامل الــذي يتميّــز ابلنقــاء ،وبــدالً مــن اشــتهاء مــا لــدى
اآلخريــن ،يلحــظ املــرء األشــياء الــي حيتاجهــا اآلخــرون ويســارع إىل بــذل مــا لديــه منهــا مــن أجلهــم .لكـ ّـن هــذا الــذي
كل عــام ،يشــعر ابلغربــة يف قدومــه األخــر .النــاس يرتاكضــون ويواصلــون صخبهــم ..يشــتمون األفعــال القبيحــة
يفعــل ذلــك ّ
يتذمــرون..
وميارس ـوهنا  ..و ّ
العــامل ليــس كمــا ينبغــي ..ورمضــان أيض ـاً يتجـ ّـول يف الشــهباء هــذا العــام ليــس كمــا ينبغــي ،ويتســاءل مندهش ـاً  :كــم مــن
األشــياء ينبغــي تغيريهــا كــي نعــود إىل رؤيــة رمضــان واســتيعاب فضائلــه واالمتثــال إىل متطلّباتــه وإشــاعة احملبــة بيننــا  ..متامـاً
كمــا ينبغــي؟
أمــام مدخــل جامــع األنـوار لفتــت نظــري فتــاة صغــرة تبكــي ،ســألتها إن كانــت ضائعــة ،أجابــت ابلنفــي ،وحــن رأتــي مصـّـراً
علــى معرفــة سـّـر بكائهــا قالــت :أعــادت املعلمــات هــداايي هلــن .اهلــدااي مل تكــن مثينــة كهــدااي زمالئــي الذيــن قدمـوا (خالطــة
فواكــه -معصــرة برتقــال -جمموعــة زينــة -طقــم مناشــف )..أمــا أان فقــد أهديــت معلمــايت األربعــة ومديــرة املدرســة أث ـواب
نــوم .والــدي موظــف قــال :اهــد املعلمــات وروداً لكنــي وفــرت /العيــدايت /واشـريت مخســة أثـواب .مجعــت أربعمائــة آالف
لــرة ووالــديت أعطتــي ألفـاً واشـرينا األثـواب ،لكــن املعلمــات قلــن يل :احتفظــي هبــداايك ،وأعدهنــا يل ،وأعــدن كل العطــور
واهلــدااي الرخيصــة الــي مل تعجبهــن وأخــذن ابقــي اهلــدااي مــن رفاقــي اآلخريــن ألهنــا غاليــة .اآلن لــن يهتممــن يب بعــد اليــوم
ووالــدي ســيضحك علـ ّـي ألنــه يعلــم أن الســيد مديــر الرتبيــة أصــدر تعميمـاً بعــدم قبــول اهلــدااي.
قلــت هلــا :ال تتومهــي أيتهــا الصغــرة ..املعلمــة ال هتتــم هبــذه الصغائــر وهــي تعلــم أن اهلديــة علــى قــدر االســتطاعة وإالّ حتولــت
إىل تســمية أخــرى ،واملعلمــة هتتــم جبميــع األطفــال وحتــب التالميــذ بصــرف النظــر عــن اهلــدااي .املعلمــات قبلــن اهلــدااي ولكنّهــن
أحبــن أن يهدينــك ّإيهــا ألن عيــد املعلــم جــاء متوافقـاً مــع رمضــان املبــارك.
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ـا
ـ
ه
اقتناع
ـدم
ـ
ع
ـن
ـ
ع
ـم
ـ
ن
ي
ال
ؤ
ـ
س
ـا
ـ
ه
عيني
مســحت الطفلــة دموعهــا ..محلــت كيــس اهلــدااي وهــي تشــكرين وبــدا يف
ّ
ّ
لديكــم إجابــة أكثــر إقناعـاً تســاهم يف إعــادة العمليــة الرتبويــة إىل جــادة الصـواب لتحقيــق أهدافهــا ؟!..وهــل ميكننــا جعــل
كل يــوم رمضــان؟
ّ
ـف عــن الشــيء .وشــرعاً :اإلمســاك عــن الطعــام والش ـراب واجلنــس ،مــن الفجــر إىل غــروب
الصيــام لغ ـةً :اإلمســاك والكـ ّ
ـف األذى منــذ ال ـوالدة حــى املــوت.
الشــمس .وفقه ـاً :اإلمســاك عــن الشـ ّـر وكـ ّ
ـف وحــده ال يكفــي مــامل يتلــوه جـ ّـار وجمــرور يبـ ّـن الفعــل الــذي جيــب جتنّبــه ،فــإ ّن الصــوم الشــرعي يتّصــل ابلصــوم
وإذا كان الكـ ّ
الفقهــي وال يتـ ّـم إالّ بــه.
الصــوم الــذي فــرض علــى املســلمني امتثــاالً لقولــه تعــاىل {اي أيّهــا الذيــن آمنـوا ُكتــب عليكــم الصيــام كمــا ُكتــب علــى الذيــن
أبيم أ َُخــر ،أو بفديــة.
فيعوضهــا ّ
مــن قبلكــم لعلّكــم تتقــون} هــو أايم معــدودات ميكــن أن يُســتثىن منهــا املريــض واملســافرّ ،
لكـ ّـن هــذا االســتثناء ال يُبيــح لإلنســان -املســلم وغــر املســلم-يف البــاد اإلســامية أن جيهــر بفطــره ،وذلــك احرتامـاً لشــعائر
العبــادة الــي هــي مظهــر مــن مظاهــر التضامــن االجتماعــي واألعـراف والتقاليــد الــي يتميّــز هبــا شــعب مــن سـواه.
والصيــام الــذي ُكتــب -بســماته الشــرعية -إّنــا يرمــي املشـ ّـرع مــن ورائــه إىل أمــل ابإلنســان أن يقــي نفســه اآلاثم {لعلّكــم
موضحـاً مواصفــات الصيــام (إّنــا الصــوم ُجنّــة ،فــإذا كان أحدكــم صائمـاً فــا يرفــث
تتقــون} .وهلــذا جــاء احلديــث الشـريف ّ
وال جيهــل ،وإن امــرؤ قاتلــه أو شــامته فليقــل :إين صائــم ..إين صائــم) وهنــا ميتــد الصيــام ليشــمل تــرك التشــامت والتســافه،
كل مــا أمــر بــه .فــا صيــام للذيــن
كل مــا هنــى عنــه اإلســام ،وإتيــان ّ
والبعــد عــن كل مــا يضـّـر اجملتمــع أو أي فــرد فيــه ،وهجــر ّ
ينمون ،كما ال صيام يُقبل من الذين يؤذون الناس -بقصد أو غري قصد -ويعطّلون مصاحلهم إما
ّ
يغشــون أو يرتشــون أو ّ
حبجــة
أو
ـاحل،
ـ
ص
امل
ـاء
ـ
ض
لق
ـة
ـ
م
األ
ـم
ـ
ه
كلت
أو
ـن
ـ
ي
الذ
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ج
احلا
ـاب
ـ
ح
أص
ـا
ـ
هب
ـه
ـ
اج
و
ي
ـي
ـ
ل
ا
ـاالة
ـ
ب
ابلالم
أو
ـوة)
ـ
ش
(ر
ـة
ـ
ع
منف
ـد
ـ
ص
بق
َُ
ّ
الصيــام الــذي يشــعر بثقلــه مــن يقتصــر بصيامــه علــى احلــدود املاديــة للصــوم ،ممـّـا جيعلــه يتـ ّـأزم فيضيــق حلمــه وتغالبــه طبــاع
أتصلــت فيــه .يقــول الرســول الكـرمي (مــن مل يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فليــس هلل حاجــة يف أن يــدع طعامــه وشـرابه).
فاســدة ّ
وهنــا نصــل إىل فائــدة عظيمــة ميكــن أن جينيهــا الصائــم مــن خــال التزامــه أبوامــر هللا ،حيــث ميـّـرن نفســه علــى الصــر وتقويــة
اإلرادة ،ممـّـا مينحــه احرتامـاً لذاتــه حــن يالحــظ أهنــا تقــوم بفعــل جماهــدة ال يُلزمهــا بــه أحــد مــن النــاس .وإمنــا هــو أمــر طوعــي
التــزم بــه اإلنســان جتــاه خالقــه ،وال رقيــب عليــه سـواه.
جيــوع فتســمو نفســه وترتفــع عــن الصغائــر ومتيــل إىل الشــعور مبعــاانة الفقـراء الذيــن ال ميلكــون إالّ النــذر اليســر مــن أقواهتــم
بســبب مغالبــة أصحــاب اليســار الــذي يكنــزون علــى حســاب اآلخريــن ويسـرقون جهدهــم ومثـرات أعماهلــم.
لقــد اعتــدان أشــياء كثــرة حنــاول التخلّــص منهــا ،ورمضــان فرصــة طيّبــة لكــي منتحــن قدراتنــا علــى تــرك عاداتنــا الذميمــة لنبــي
عــادات أخــرى نرغــب أن نتحلّــى هبــا.
االتــاه حنــو النــور
فلنحــاول علــى صعيــد التســامح واحملبّــة وتــرك الشــرور وإغـراءات ســلطان املــال والقـ ّـوة ،علــى صعيــد الــروح و ّ
كل يــوم رمضــان.
اإلهلــي ،علــى صعيــد التآخــي والرتاحــم… لنحــاول أن جنعــل ّ
ولنتذ ّكــر حديــث رســول هللا (( :)مــن صــام رمضــان وعــرف حــدوده ،وحت ّفــظ ممـّـا كان ينبغــي أن يتح ّفــظ منــهَّ ،
كفــر مــا
قبلــه) .جعلنــا هللا يف ِعــداد الصاحلــن ،وأعاننــا علــى مكافحــة الشـّـر ،مبتدئــن أبنفســنا [الــي نســتثنيها عــادة] كــي ال نغــدو
كالذيــن أيمــرون النــاس ابملعــروف وينســون أنفســهم .آمي ــن.

محمد سليمان زادة
شاعر وكاتب سوري

سرتحلني ...

كنت العشب حول جزع تلك الشجرة
وأان ُ

أعرف هذا

ِ
أسنانك
أيت
ر ُ

ُجهز الشموع
كل ليلة أ ّ

بيضاء كحليب ّأمي

فما من امر ٍأة بقيت يف السابق

صرت غابة
ملست شفتيك حىت ُ
و ُ

وما من امر ٍأة تركت طباع الغزالة

لست شجرة
لو أنين ُ

وصارت شجرة

عن أبنين غريب الشكل
ملا قال أيب ّ

يف عائليت ال أحد حيب الفؤوس

أغصاين كلها مائلة على الرتاب

كنّا ندلل أشجاران

شجر امسه الباكي
قال أحدهم أبن هناك ٌ

فوقع الغرابء يف حبها

بكيت يوماً
لكنين ال أذكر أنين ُ

لكننا مل ِ
نبك

سوى يوم سألتين ّأمي عن امسي

حنن ال نبكي على النساء

األشجار تنسى كثرياً

وآخر مرة بكيت فيها كانت يوم والديت

والغزالن ال تتذكر العشب األول

وال أعرف ملاذا بكيت؟

الغزالن متضي فقط

وكم بكيت
لكنين أذكر أن امرأة مجيلة

سري
لو أن أمي مل تكشف ّ
لقلت ِ
لك أبنين غراب حر

مسحت كل دموعي

جئت من تزاوج صق ٍر مع أنثى اهلدهد

بصوهتا

كربت مع الظالم حىت أخذته يف ريشي
ُ

سرتحلني

اب ُحر
غر ٌ

وال دموع ستسقط ِ
عليك

حىت عيناه ال تلمعان يف الظالم

محلنا صفات أشجاران

ِ
لكنك تعرفني

ال نتأمل على أصحابنا

أبنين مقطوع من غابة

ال نبكي

جرفين النهر تسعني عاماً ومل أصل

فوقع الغرابء يف حبنا

رأيتين عائماً منذ الوالدة

يف مدفأة ما

ورأيت النهر

عمي
التقيت ابن َّ

لكنين مل أصل

كنا حنرتق يومها

نسيت أنين كنت شجرة

وكانت الغيوم تتش ّكل فوق جبل هاوار

وأنت ِ
كنت األهنار

لكنين ر ِ
أيتك تبتعدين

ال األشجار متشي

ِ
كنت غزالةً صغرية يومها

وال األهنار تعود

الفنان التشكيلي

ميالد الشايب
يسر عيان
كاتب سوري

يف معلــوال املدينــة الســراينية الــي ختتبــئ بــن صخــور
دمشق أبصر الفنان «ميالد الشايب» النور يف العام
 .1918أظهــر الفنــان حبــا للرســم والفنــون يف ســن
مبكــرة .درس الرســم علــى يــد الفنــان توفيــق طــارق
الــذي شــجعه ومنحــه الكثــر مــن املعرفــة الفنيــة .كان
الفنــان ميــاد متميـزاً منــذ بدايتــه أبســلوب فــي فريــد.
أرســل يف بعثــة لدراســة الفنــون يف معهــد ســوريكوف
موســكو وختــرج منــه عــام  .1965أتثــر أثنــاءدراســته أبعمــال الفنــان الروســي اندريــه روبليــوف،
رســام األيقــوانت األشــهر .ركــز الفنــان أثنــاء دراســته
يف معهــد ســوريكوف علــى دراســة األســاليب واألمنــاط الكالســيكية دراســة عميقــة .درس أيض ـاً فـ ّـن
األيقونــة يف اليــوانن ليكــون الحق ـاً أحــد أهـ ّـم فنــاين األيقــوانت يف ســوراي .بعــد عودتــه مــن رحلتــه
الطويلــة ســعيا منــه لدراســة شــى أنــواع الفنــون بــدأ بتدريــس الفنــون يف معهــد إعــداد املدرســن وعـ ٍ
ـدد
مــن الثانــوايت يف دمشــق ،كمــا درس مــادة التصويــر الزيــي يف كليــة الفنــون اجلميلــة  -دمشــق واملعهــد
العــريب الفرنســي .شــارك ميــاد الشــايب يف العديــد مــن املعــارض اجلماعيــة وأقــام أيضــا العديــد مــن
ٍ
مهمــة منهــا جائــزة الدولــة التشــجيعية مــن اجمللــس األعلــى
املعــارض الفرديــة لينــال جوائــز وميداليــات ّ
للفنــون واآلداب عــام .1968
جســد ميــاد مشــاهد الطبيعــة يف دمشــق وحيــاة النــاس البســطاء يف املــدن واألرايف حيــث أفلــح
بتصويرهــا أبســلوب واقعـ ّـي فريـ ٍـد وأصيــل ،كمــا أبــدع يف فـ ّـن األيقونــة وأضــاف اليــه الكثــر .عُــرف عــن
الفنــان ميــاد الشــايب لطفــه وميلــه للصمــت والتأمــل والنشــاط يف العمــل.
رحل الفنان ميالد الشايب يف العام  2000بعد رحلة فنية طويلة أغىن من خالهلا احلركة التشكيلية
السورية ابلكثري من األعمال الفنية واأليقوانت املوجودة يف املتاحف السورية والكنائس.

القسم الثقافي

ُ
غراب حر

ذاكرة الفن التشكيلي السوري
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قسم المرأة

هل أحتضن سعادتي؟!
إلهام حقي
رئيسة قسم المرأة

هل أحتضن سعاديت أم أبكي على كل ما حدث؟!
لكــي أحــب حيــايت وكل شــيء فيهــا ،عملــت جبــد وكل شــيء فعلتــه
خــال هــذه الرحلــة حبلوهــا ومرهــا كان شــاقاً ومجيـاً آبن واحــد.
ال ميكــن أن ختطــط حلياتــك كمــا تريــد وتســر أمــورك بسالســة ،العســر
والتوتــر مــن طبيعــة احليــاة ،هنــاك مئــات مــن العراقيــل معظمهــا كان
بســبب عوامــل خارجيــة يتخللهــا أمــور شــخصية ونفســية واجتماعيــة
ماديــة والعمــر مــاض ،عــدا أن أجســادان وعقولنــا غــر جمــردة مــن
العواطــف ،لدينــا الكثــر لنعيــش مــن أجلــه ،احليــاة ،اجلمــال ،الفصــول،
ت ـوايل الليــل والنهــار ،األل ـوان ،العائلــة ،األصدقــاء ،وحــب البقــاء،
هنــاك مــكان يف داخلنــا حيثنــا علــى املضــي قدمـاً ،ويقــول لنــا ابســتمرار
ال جلفــاف املشــاعر ،لــن يرجــع الزمــان فلحظــة تــرف يف زمــن الشــح
ابتــت منقذتنــا مــن األوهــام ،لنغــرق أنفســنا يف حبــر الســعادة مبتعديــن
عــن األح ـزان لنرميهــا أبالف الســهام ،هنــاك كتــف دائم ـاً نتكــئ
عليــه ،رغــم األمل الــذي جيعلنــا نفــرق بــن حياتنــا وأحالمنــا وآمالنــا،
آمالنــا الــي تقبــع يف صنــدوق نضعــه اترة يف قلوبنــا واترة يف عقولنــا
وينشــب بينهــا الن ـزاع! وال يفــوز إال الواقــع!
الواقــع الــذي حيــران ،نســر معــه أحيــاانً علــى ســحاب وأحيــاانً علــى
انر ،لكننــا نســر ال حنــن نقــف وال تتوقــف احليــاة عنــد أي منهمــا،

حناول أحياانً أن نقفز عالياً لنمســك ابلقمر فيباغتنا وهج الشــمس
فنعــود مستســلمني قانعــن مبــا يصنعــه القــدر ،نقفــل األبـواب لتبقــى
أحالمنــا عالقــة بــن النــور والظــام ،نضحــك لــأول وننتحــب
للثــاين ،والصمــت اللعــن يالزمنــا طوي ـاً ،إىل أن يســتيقظ شــيء
بداخلنــا وخيــران أنــه تعــاىف ويدعــوان لنحتضــن ســعادتنا املتبقيــة ونعــود
للحيــاة مــن جديــد ،لنبكــي مــلء قلبنــا ونضمــد جراحنــا أبيدينــا دون
أن نشــتكي مــن احليــاة ،فقاعــة مــن الفــرح ،أو دعــاء واحــد خيــرج مــن
قلــب حمــب تغــر جمــرى حياتنــا ،ال ميكــن االختبــاء لألبــد ،لنتوقــف
عــن كوننــا البطــل ،إن أردان أن منســك بقــوس قــزح علينــا حتمــل
املطــر ،ليمنحنــا ســعادة ألوانــه ويعيــدان إىل هيئــة البشــر ،ويدفعنــا
إىل مناقشــة أمــوران واســتعادة أنفاســنا لنرســم مــن جديــد بســمة علــى
حميــاان ،ورفــض التأقلــم مــع الفشــل ،دعــوة مــن جديــد للتخلــص
مــن األمل ،لنوقــظ القــوة واجلانــب اجليــد بداخلنــا نتحكــم مبشــاعران
ونتعــاىف ،نعمــة احليــاة مجيلــة حكمتهــا:
ال تقلق اي مغفل
ستشــرق الشــمس كل يــوم ويســطع القمــر فنحــن علــى قيــد احليــاة،
نشــع معهــا ونســتضيء بضــوء القمــر ،وال ننتظــر اإلخــاص ممــن ال
ميلكــه.

مفاتيــح أحالمنــا بــن يدينــا وعلينــا املضــي قدمـاً وجتــاوز كل العقبــات،
الربيــع علــى األب ـواب ،تتــاىل الفصــول ولــكل فصــل لونــه ومجالــه،
أحيــاانً نســر ابلصحـراء وحنــن نبتســم لنعومــة الرمــال حتــت أقدامنــا ،لــن
نتنفــس آخــر أنفاســنا ولــن نســمح لــأمل أن يســيطر علينــا ،لــن يفيــدان
القلــق ســيقتلنا قبــل أواننــا ،لتتغلغــل أشــعة الشــمس يف جوانبنــا لتذيــب
التجمــد عــن هــذا اخلافــق.
يف جانيب األيسر قطعة محراء مجيلة خفاقة تقول يل دوماً:
ال تقلــق اي مغفــل فاحليــاة مجيلــة ،احتضــن ســعادتك
بكلتــا يديــك ،إن كرهــت نفســك فــا شــيء ابلعــامل يســتحق احلــب.

القفل والمفتاح
مرام رحمون
كاتبة سورية
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ترى ماذا سيفعل القفل عندما يعود لزايرته املفتاح...؟
هل سيعرفه بعد سنني الغياب...؟
عشرون عاماً من الشوق تكفي لعناق بال صرير.
اياااه لقد أصاب الصدأ ذاك القفل واملفتاح.
مــن ثقــب ذاك البــاب يف الغرفــة العاليــة ،الغرفــة الصغــرة ذات
الشــباك الصغــر ،أكـوام مــن الذكـرايت ،واألشــياء الصغــرة املهملــة
متلؤهــا كخرابــة مهجــورة يف حــي قــدمي ،دفاتــر قدميــة وكتــب وصــور
وف ـراش صغــر لــه ذاكــرة قويــة تشــهد علــى مراهقــي الشــقية !...
إهنــا مــا زالــت حتفــظ أسـراري وحتمــل يف طياهتــا رائحــة الســجائر الــي
كنــت أختلســها مــن علبــة ســجائر أيب احلم ـراء ألســتمتع هبــا بعــد
منتصــف الليــل والــكل نيــام.
كان لتلــك الســجائر املســروقة طعــم لذيــذ ليــس لــه شــبيه وال يشــبه
ســجائر اليــوم ،رمبــا ألهنــا مــن ســجائر أيب وحتمــل رائحتــه!
املناديــل الــي كنــت أمســح هبــا أمحــر الشــفاه الــذي أضــع منــه بعــد أن
تنــام أمــي ،كان طعمــه لذيــذ ،ال يشــبه أمحــر شــفاه اليــوم ،رمبــا كان
حيمــل شــيء مــن طعــم قبــات أمــي الكرزيــة.
ايااه كــم كنــت كاذبــة عندمــا أقســمت أنــي مل أضــع منــه وأكســره
دومنــا قصــد!
بــت اآلن أطــول وضفــريت الــي كانــت تُربكــي بعــد االســتحمام

تســتلقي يف درج خزانــي.
إنــي أقــرب مــن أكثــر عــادايت ســوءاً بنظــر أيب إهنــا صــور الفنانــن
الــي كنــت أخفيهــا عنــه ،مل حيبهــم يوم ـاً ،إهنــم خمنثــن ،يقــول حبنــق
وغضــب شــديدين:
 كيف جليل كهذا أن يعيد القدس؟ما هذا الصوت القادم من خلف الباب؟
إين أرتعــد ،هــل هـ َّـن جنيــات هــذه الغرفــة الل ـوايت أخربتــي عنهــم
عمــي ســعاد؟
كـ َّـن ميشــطن شــعرها الطويــل ليـاً مبشــط أســود ،ويســرقن الشــعرات
املتســاقطة ليصنعــن هلــا حجــاب جللــب احلبيــب.
أين أمسع جلبة داخل الغرفة:
 هيا تعايل ..لقد عادت من املتكلم يف نفسي أقول؟ هل ستظهر يل اجلنيات؟ـعرهن الطويــل وعيوهنــن الزرقــاء
كنــت أرمسهــم يف دفــري الصغــر بشـ َّ
الواســعة
أصابعهن املنحوتة كمغزل اجلدات!
و
َّ
أم أهنــم كتــي القدميــة ودفاتــري وقصصــي الرومانســية الــي كنــت
أقرأهــا دون علــم أمــي !...

إنه ينادي عليها تنادي عليه:
 من ينتظرين اي ترى بداخل الغرفة الصغرية ...؟هــل هــي ذكـرايت الصبــا واملراهقــة هــل أصبــح هلــا أصـوات بعــد رحيلــي
...؟
ســأفتح هــذا البــاب وأدخــل وأستنشــق غبــار الصبــا وأنعــم حبنــان
املــكان ،إهنــم يتهامســون خلــف البــاب:
 سأفتح البابالضــوء الــذي دب يف اللمبــة كمشــنوق قــدمي تــدىل مــن الســقف،
دامهتــه ابلنظــر فبكــى وقــال:
 أهالً بعودتك.إنه قلمي يهمس لدفرتي القدمي
 -تعايل لنبدأ الكتابة  ....لقد عادت إلينا من جديد.

د -محمد مروان الخطيب

مقاالت

شهر رمضان ومكتسباته اإلنسانية

أكاديمي وباحث سوري

ـص
يُعــد شــهر رمضــان أفضــل الشــهور لــدى املســلمني كافــة ،وقــد خـ ّ
الل ــه ســبحانه وتعــاىل هــذا الشــهر مب ـزااي عديــدة ،ممــا جعــل فيــه القيــم
اإلنســانية العليــا الــي أتــى هبــا اإلســام تتجســد عاليــة فيــه ،قــال تعــاىل
ضــا َن الَّـ ِـذي أُنْـ ِزَل فِيـ ِـه الْ ُقـ ْـرآ ُن ُهـ ًـدى لِلنَّـ ِ
ـاس» لذلــك
« َ
«شـ ْـهُر َرَم َ
يبتهــج املســلمون لقــدوم هــذا الشــهر ،ويتهيّــأون الســتقباله بشـ ّـى
الوســائل والطــرق .وصيــام رمضــان ركـ ٌـن مــن أركان اإلســام ،وهــو
فــرض علــى املســلمني.
وختتلــف الطــرق والعــادات يف اجملتمعــات املســلمة يف آليــات اإلحتفــاء
هبــذا الشــهر الفضيــل ،ولكنهــا جتمــع علــى كونــه شــهر تُعلــى فيــه مــن
القيــم اإلنســانية وفضائــل األعمــال الصاحلــة الــي توطــد العالقــات
اإلنســانية فهــذا الشــهر تــرز فيــه معــامل الســمو األخالقــي والنفســي
واهلــدوء وســيادة املشــاعر اإلجيابيّــة ،حيــث يســود الشــعور ابحملتاجــن
والفقـراء واملســاكني ،مــن خــال إنقطــاع املســلمني مجيعـاً عــن الطعــام
والش ـراب ،إضافــة لــردع النفــس وتربيتهــا علــى الصــر واإلنضبــاط.
ومــن خــال كونــه الشــهر الــذي أنــزل فيــه «القــرآن الكــرمي» فيعتــر
شــهر ق ـراءة القــرآن وتدبــره ،والعمــل بــه حــى يكــون خلق ـاً وســجية
وطبع ـاً ،وعــدم هجرانــه ،ممــا قــد يعــي عــدم متثــل القيــم اإلنســانية
ب إِ َّن قـَْوِمــي
الر ُسـ ُ
«وقَـ َ
ـال َّ
ـول َي َر ِّ
املتضمنــة فيــه عم ـاً بقولــه تعــاىل َ
َّ
ـورا» فهج ـران كتــاب اللـ ــه هــو اإلبتعــاد عــن
اتَـ ُذوا َٰه ـ َذا الْ ُقـ ْـرآ َن َم ْه ُجـ ً
القيــم اإلنســانية الــي أاتان هبــا وفرضهــا علينــا ،وأتكيــداً علــى ضــرورة
اإلقـراب مــن كتــاب اللـ ــه وتدبــره كانــت ليلــة القــدر يف العشــر األواخــر
مــن هــذا الشــهر الكــرمي الــذي قــال عنهــا ربنــا «لَيـْلَـةُ الْ َقـ ْد ِر َخي ـٌْـر ِمـ ْـن
أَلْـ ِ
ـف َشـ ْـه ٍر» لرفــع قــدر عمليــة تدبــر القــرآن الكــرمي وتفهــم معانيــه
ومقاصــده ممــا يفــرض العمــل مبضمونــه.
وإن كان الصــوم مدرســة تربويــة إميانيــة ،تــريب النفــس علــى األخــاق
الفاضلــة والبعــد عمــا يفســدها مــن اإلســاءة إىل اآلخريــن وإىل القيــم
اجملتمعيــة واإلنســانية ،كمــا هــو شــهر الرتبيــة علــى الفضائــل والبعــد
عــن الرذائــل وحفــظ اللســان عــن اآلفــات مــن ذم اآلخريــن وهضــم
حقوقهــم فهــو شــهر اإلنضبــاط وحفــظ اللســان واجلـوارح عمــا يغضــب
اللـ ــه تعــاىل ،هــي القيــم اإلنســانية الــي فصلهــا ربنــا يف كتابــه الكــرمي

وفــرض علــى املؤمــن العــودة إليهــا وتذكرهــا ومتثلهــا مــن هنــا كان هــذا
الشــهر يتمثــل املؤمنــون خاللــه بتقرهبــم بســلوكياهتم مــن القيــم اإلنســانية
الــي أوردهــا اللـ ــه ســبحانه يف كتابــه الكــرمي ونبهنــا إىل ضــرورة متثلهــا
ليتفــرق املؤمــن عــن غــره ،لنــزداد متســك ابلقيــم املنزلــة ،ونــزداد خوفنــا
مــن اإلبتعــاد عنهــا والتنكــر هلــا ،ولنقنــع مبكتســباتنا ،ولنســتعد ليــوم
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ـب َعلَــى
ـب َعلَْي ُكـ ُـم ّ
الصيَـ ُ
احلسـ َ
ـام َك َمــا ُكتـ َ
ـاب»ي أَيـَُّهــا الذيـ َـن َآمنُـوا ُكتـ َ
ِ
الَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن قـَْبل ُكـ ْـم لَ َعلَّ ُكـ ْـم تـَتـَُّقــو َن» فهــدف الصيــام هــو أن نصــل إىل
(رب
التقــوى مــن اللـ ــه يف أفعالنــا وأقوالنــا ،لذلــك قــال رسـولنا الكــرمي ّ
صائــم ليــس لــه مــن صيامــه إال اجلــوع ،ورب قائــم ليــس لــه مــن قيامــه
إال الســهر) فــإن مل يفعــل الصــوم فعلــه يف ســلوكنا مــن قــول أو عمــل
فــإن قيمتــه احلقيقيــة تكــون غــر حمققــة ومل نكــن قــد وصلنــا للغايــة الــي
فَــرض مــن أجلهــا اللـ ــه هــذه الفريضــة ،لذلــك فإنــه مــن خــال تدبــر
معــاين القــرآن الكــرمي يف هــذا الشــهر الفضيــل يتوجــب علينــا أن نصــل
إىل هــذه القيــم النبيلــة الــي فرضــت مــن أجلهــا هــذه الشــعائر.
ويف هــذا الشــهر الكــرمي تتوثــق أواصــر العالقــات اإلنســانية مــن خــال
املشــاركة اجملتمعيــة يف تبــادل األطعمــة واملشــارب ،مــن خــال موائــد
الرمحــن ،الــي كانــت تنطلــق يف مجيــع البلــدان ،عم ـاً بقولــه تعــاىل
«ويطْعِمــو َن الطَّعــام علَــى حبِـ ِـه ِمسـ ِ
ـكينًا َويَتِ ًيمــا َوأ َِسـ ًـرا» لتكــون هــذه
َ َ َ ٰ ُّ ْ
َُ ُ
اإلفطــارات حالــة راقيــة مــن مشــاركة اآلخريــن الطعــام دون املســاس
بكرامتهــم وبيــان التفــاوت يف املقــدرة املاليــة ،وخــال هــذا الشــهر
الفضيــل وإنطالقـاً مــن كونــه شــهر خـ ٍر وبركــة ،ففيــه احلســنة مضاعفــة،
فقد استحســنت فيه الصدقات وفيها ســنة صدقة الفطر اليت توجب
علــى كل مســلم قــادر وتــوزع علــى اجلميــع عم ـاً بقولــه تعــاىل «إَِّنـَـا
الص َدقَــات لِْل ُف َقــر ِاء والْمســاكِ ِ ِ ِ
ـن َعلَيـَْهــا َوالْ ُم َؤلََّفـ ِـة قـُلُوبـُُهـ ْـم»
ني َوالْ َعاملـ َ
َّ ُ َ َ َ َ
لتعميــق أواصــر التكافــل اإلجتماعــي يف هــذا الشــهر الفضيــل الــذي
يتلــوه عيــد حيتفــل الصائمــون مجيعـاً إبجنازهــم مــا اســتطاعوا حتقيقــه مــن
فهــم وتطبيق ـاً لقيــم اإلســام اإلنســانية.
ويتســم هــذا الشــهر الفضيــل إضافــة جلهــاد النفــس الــي ذكرهــا تعــاىل
يف كتابه الكرمي َّ ِ
ين َج َاه ُدوا فِينَا لَنـَْه ِديـَنـَُّه ْم ُسبـُلَنَا ۚ َوإِ َّن َّاللَ لَ َم َع
َ
«والذ َ
ِِ
ني» والــي تتجســد يف كبــح مجــاح نـوازع الشــر لصــاحل نـوازع
الْ ُم ْحســن َ

اخلــر ورفعــة القيــم اإلنســانية ،فهــو شــهر يكافــح يف اإلنســان األحقــاد
واحلســد والكراهيــة وفســاد ذات البــن ،يف حماولــة حتقيــق قيــم الديــن
اإلنســانية بتغلبــه علــى قطيعــة األرحــام والعجــز والكســل والغفلــة.
وإضافــة لذلــك فــإن هــذا الشــهر الفضيــل يتســم أيض ـاً بكونــه أحــد
األشــهر الــي اســتطاع املســلمون الدفــاع عــن عرضهــم وممتلكاهتــم وقــد
بــدأت هــذه املعــارك مبعركــة بــدر والــي أطلــق عليهــا ســبحانه وتعــاىل
ِ
المعـ ِ
ِ
ـان» فقــد كان
«وَمــا أَنـَْزلْنَــا َعلَـ ٰـى َعْبــد َن ي ـَ ْـوَم الْ ُف ْرقَــان ي ـَ ْـوَم الْتـََقــى َْ ْ َ
َ
بدايــة عهــد إنتهــاء خــذالن املســتضعفني وتــرك املظلومــن واإلنتصــار
هلــم وترســيخ إنتهــاء مهادنــة مغتصــي احلقــوق ومدنســي املقدســات.
ومــن هنــا فإننــا نــرى أن مــا يــدور علــى أرض القــدس احملتلــة أوىل
القبلتــن ومســرى الرســول الكــرمي يف هــذا الشــهر الفضيــل إمنــا هــو
تعبــر عــن إنتفاضــة ثلــة مــن فدائيــي أمتنــا بعــد أن خذهلــم معظمنــا.
حيــث أن تدنيــس املســجد االقصــى هــو تدنيــس ملســاجدان يف كل
مــكان ،كمــا أن احتــال فلســطني هــو احتــال ألراضنــا .فــا ميكــن
أن نســتوعب كيــف تســتقيم عباداتنــا يف هــذا الشــهر الفضيــل والعديــد
مــن املســلمني املتعبديــن يطبعــون مــع هــذا الكيــان الغاصــب ،فكيــف
تســتقيم العبــادة يف هــذا الشــهر ابلنســبة هلــؤالء املطبعــن علــى األقــل
يف حــن أن عصــاابت الكيــان الصهيــوين تقتــل أخوتنــا ويدنســون
مقدســاتنا ومســاجدان.
إن شــهر رمضــان املبــارك بكونــه شــهر خــر وبركــة وزكاة ،وكانــت تعــم
فيــه موائــد الرمحــن ،وبســبب احلــروب واألزمــات االقتصاديــة الــي أملــت
ببلــدان ،ممــا جعــل مــن اجلــوع حقيقــة مزمنــة يف احليــاة ،حيــث يعــاين
نصــف ســكان بلــدان مــن خطــر اجلــوع ،وأصبحــت ســلة املـواد الغذائيــة
األساســية أغلــى بنســبة ال تقــل عــن  %200مقارنــة مبــا كانــت عليــه
قبــل عــام .وأصبحــت اللحــوم ترفـاً ،واخلبــز أصبــح وجبــة يف حــد ذاتــه.
ابلنظــر لــكل هــذا فــإن هــذا الشــهر الفضيــل هــو امتحــان حقيقــي لنــا
ملــدى مقدرتنــا علــى إســتيعاب قيمــه اإلنســانية والتمثــل بقيــم التكافــل
اإلجتماعــي الــذي ميثلــه ،وبقــدر تدبـران القــرآن الكــرمي الــذي نــزل يف
هــذا الشــهر ،سنســتطيع أن نصــل لعيــد الفطــر ،الــذي أمتــى مــن اللـ ــه
أن يكــون ســعيداً علينــا مجيعـاً.
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İŞRAK

أجـواء رمضــان الروحانيــة ومظاهـره وطقوســه الــي عايشــناها يف البــاد العربيــة واإلســامية ،تفتقدهــا اجلاليــات املســلمة يف أورواب الــي
تواجــه حــرب البقــاء يف ظــروف قاســية ،بعدمــا أصبحــت أهدافًــا واضحــة للهجمــات العنصريــة جبميــع أحنــاء أوراب مــن قبــل املنظمــات
اليمينيــة املتطرفــة الــي حتــارب اإلســام عالنيــة وتطالــب مبنــع املســلمني مــن أتديــة شــعائرهم يف اجلوامــع واملســاجد وطردهــم مــن أراضيهــا.
أكثــر مــن ســتة ماليــن عــريب مســلم يعيشــون يف أورواب وحياولــون قضــاء الشــهر الكـرمي مــن خــال االحتفــاالت والطقــوس الرمضانيــة
بشــكل قريــب مــن السـرية.
يف الــدول اإلســامية تــدرك اق ـراب شــهر رمضــان شــهر احلــب والتســامح مــن خــال مظاهــر الفــرح الــي متــأ الش ـوارع ،األعــام
والالفتــات والفوانيــس والبســمة الــي متــأ الوجــوه ،التآلــف والرتابــط اإلنســاين علــى موائــد الرمحــن املنتشـرة يف غالبيــة الشـوارع ،وتســتعيد
الــروح اإلميانيــة اخلالصــة يف القــول والعمــل ،وااللت ـزام ابلطقــوس والعبــادات واألخالقيــات املصاحبــة هلــا.
اجملالس اإلسالمية األوروبية اليت تدير أمور املسلمني يف أورواب ،حتاول إقناع األوربيني بعدم ربط اإلرهاب ابملسلمني.
بعيدا عن اجملتمع العام وااللتزام بعدم اجملاهرة به وإظهاره.
الصوم يف أوراب أمر شخصي وخاص ً
قبــل انتشــار جائحــة الكــوروان كانــت تنشــط حفــات اإلفطــار اجلماعــي بــن األســر واألصدقــاء يف رمضــان ،وجتــد األســر الســورية
تشــارك نظريهتــا املصريــة واملغربيــة واللبنانيــة حفــات اإلفطــار ،وكلمــا كانــت مســاحة الصداقــة أوســع ،امتــدت املوائــد الرمضانيــة لتتســع
جلميــع املســلمني مــن كل اجلنســيات علــى مائــدة واحــدة.
كانــت املؤسســات اإلســامية يف الغــرب تنظــم إفطــار مجاعــي تدعــو إليــه املســلمني وغريهــم كنــوع مــن االنفتــاح الثقــايف علــى اجملتمعــات
الغربيــة ،وكانــت تشــمل إىل جانــب اإلفطــار ،برامــج ترفيهيــة لتعريــف األصدقــاء غــر املســلمني ابلعــادات والتقاليــد اإلســامية وأهدافهــا
والغــرض منهــا بعيـ ًـدا عمــا يُصــدر مــن مجاعــات مناهضــة لإلســام.
والتأكيــد علــى أن رمضــان ليــس كمــا هــو مشــاع عنــه ،فاالمتنــاع عــن الطعــام مــن الصبــاح للمســاء ،ليــس هــو الغايــة اإلميانيــة مــن فقــه
الصــوم ،بقــدر املســامهة بشــكل فعلــي يف مســاعدة فقـراء البلــدان واجملتمعــات اإلســامية وإصــاح الصــورة الذهنيــة عــن اجملتمــع املســلم
الــذي تســممت صورتــه مــن جـراء تطــرف وعنــف تيــارات تكفرييــة ومتطرفــة ،أســاءت بشــكل ابلــغ لإلســام واملســلمني.
ـايل هــو األصعــب علــى اجلاليــات اإلســامية يف أوراب ،فحريــة االختــاف الــي طاملــا ميــزت اجملتمعــات الغربيــة ،أتثــرت بتغــر
رمضــان احلـ ّ
املـزاج األورويب وارتفــاع نـرات العــداء للمهاجريــن وخاصــة أصحــاب الداينــة اإلســامية ،أو للتأثــر احلــاد للمجموعــات املعارضــة لتيــار
اإلســام الــذي يســعى اليمــن املتطــرف إىل جترميــه يف أورواب ،مــا انعكــس بــدوره علــى شــكل اجملتمــع اإلســامي يف الغــرب ،واعتبــاره
لــدى الكثرييــن مســؤوالً عــن اهلجمــات اإلرهابيــة الــي هتــز أورواب ،خــال املناســبات الدينيــة للــدايانت األخــرى.
تناهــض األحـزاب اليمينيــة يف أورواب الوجــود اإلســامي ،وتســعى إىل دمــج املســلمني قسـ ًـرا مــع اجملتمعــات الغربيــة ،وخاصــة امللتزمــن
دينيًــا الذيــن أرغمـوا علــى اللجــوء إىل أوراب بســبب الظــروف األمنيــة والسياســية ببلداهنــم.
األحـزاب املتطرفــة والــي تظهــر عداءهــا لإلســام واملســلمني وتــروج (اإلســاموفوبيا) يف أورواب وتصــف املســلمني ابإلرهابيــن ،وتصــور
اإلســام علــى أنــه مرتبــط يف مشــاهد الــدم والتفجـرات ،وتصــف املســلمني ابملتطرفــن.
فرنسا:
قــام وزيــر الداخليــة الفرنســي (جريالــد دارمــاانن) بـزايرة إىل مســجد ابريــس الكبــر والتقــى إبمــام املســجد مهنئـاً ببدايــة شــهر رمضــان
املبــارك ،ونقــل لــه أمانيــه يف أن ميضــي املســلمون يف فرنســا هــذا الشــهر املقــدس يف روح مــن الرتاحــم والكــرم اللــذان مييـزان هــذا الشــهر.
وال زال املســلمون مصدومــون مــن تصريــح الرئيــس الفرنســي (إميانويــل ماكــرون)« :اإلســام ديــن ميــر أبزمــة يف مجيــع أحنــاء العــامل» ،وأ ّن
هنــاك حاجــة إىل «حتريــر اإلســام يف فرنســا مــن أتثـرات األجانــب».
وغضبهــم مــن قانــون (مبــدأ احليــاد) يف فرنســا الــذي يكـ ّـرس العنصريــة والتّمييــز ض ـ ّد املســلمني وحيظــر علــى موظفــي اخلدمــة املدنيــة
العامــة ،ووضــع قواعــد أكثــر صرامــة
ارتــداء الرمــوز الدينيــة مثــل احلجــاب والتعبــر عــن اإلســام ،يف القطاعــن العــام واخلــاص للخدمــات ّ
للســلطات إبغــاق أي دور عبــادة ملــدة تصــل إىل
الســماح ّ
علــى األمـوال األجنبيــة املرســلة إىل املنظّمــات ال ّدينيّــة يف فرنســا ،إضافــة إىل ّ
شــهرين مــن أجــل وقــف «دعــاة الكراهيــة».
الدامنارك:
تــزداد نــرة العــداء ضــد املســلمني يف الدامنــارك ،إذ متيــز شــهر رمضــان بعــودة اجلــدل بشــأن احلجــاب واملســاجد ،وحــى طريقــة الصــوم،
وهــو مــا يظهــر مــن اقـراح (إنغــر ســتويربغ) وزيـرة اهلجـرة واالندمــاج الدمناركيــة ،بضــرورة إعطــاء املســلمني إجــازة طيلــة شــهر رمضــان،
لكيــا يعرضـوا حيــاة النــاس للخطــر ،فالوزيـرة املعروفــة مبواقفهــا املعاديــة للهجـرة واملســلمني تعتــر أن صــوم شــهر رمضــان خطــر علــى
اجملتمــع.
الدمنــارك قــررت إلغــاء تصاريــح إقامــة الالجئــن الســوريني حتــت ذريعــة أن الوضــع األمــي العــام يف املنطقــة يف دمشــق ومــا حوهلــا قــد
حتســن.
وقامت حركة متطرفة ضد املهاجرين بنشر إعالن:
 بشرى سارة ،ميكنك اآلن العودة إىل سوراي املشمسة ،بلدك حباجة إليك.ووجهــت األمــم املتحــدة ،انتقــادات إىل الســلطات الدمناركيــة ،حلرماهنــا الجئــن ســوريني مــن تصاريــح إقامــة العتبــار الوضــع «آمنـاً» يف
دمشــق ،وأكــدت املنظمــة الدوليــة أن هــذا اإلجـراء يفتقــر إىل املــرر ،داعيــة إىل عــدم إعادهتــم قسـراً إىل بالدهــم.
أملانيا:
رغــم االســتقبال احلافــل الــذي قوبــل بــه الالجئــون يف أملانيــا ،إال أن الشــرطة األملانيــة رصــدت تزايــداً يف عــدد اهلجمــات الــي تعرضــت
هلــا مراكــز إيـواء الالجئــن.
مع تشدد اليمني املتطرف أبملانيا ومطالبته بطرد املسلمني والالجئني من أراضيهم.
ومــع تصاعــد اخلطــاب العنصــري وجهــت شــخصيات معروفــة يف أملانيــا مــن بينهــا شــخصيات دينيــة وقيــادات نقابيــة ورايضيــة نــداء
يدعــو إىل االنفتــاح ومناهضــة التعصــب والعنــف والكراهيــة ،ومطالبــة الرئيــس األملــاين (فرانــك فالــر شــتاينماير) املواطنــن إىل الوقــوف
ضــد الكراهيــة والعنصريــة والتحريــض علــى العنــف.

Avrupa’daki Müslüman toplulukları Ramazan ayında , Arap ve İslam ülkelerinde yaşadığımız manevi atmosferi,
tezahürleri ve ritüelleri özlüyor. Nitekim Avrupa’daki aşırı sağın ırkçı saldırılarının net hedefi olduktan sonra, zorlu
koşullarda hayatta kalma savaşı ile karşı karşıya kalan . Müslümanlar, İslamla açıkça mücadele eden, Müslümanların camilerde ibadetlerini yapmalarının engellenmesini talep eden kanaat örgütleri tarafından , topraklarından
sürülmek isteniyor.
Avrupa’da altı milyondan fazla Müslüman Arap yaşıyor ve kutsal ayı Ramazan ibadetlerini ve ritüellerini neredeyse
gizliliğe yakın bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Sevgi ve hoşgörü ayı olan Ramazan, İslam ülkelerinde caddeleri
dolduran sevinç görüntüleri, pankartlar, kandiller, fenerler , yüzleri süsleyen tebessümle, insanların kaynaşmasını
ve birlikteliğini sağlayan Rahman’ın serilmiş sofralarıyla yaklaşıyor .
İçinde, kişi konuşma ve eylemdeki saf inanç ruhunu ve onlara eşlik eden ritüellere, ibadete ve ahlaka bağlı kalmayı
yeniden kazanır.
Avrupa’daki Müslümanların işlerini yöneten Avrupa İslami Konseyleri, Avrupalıları terörle Müslümanları ilişkilendirmemeleri için ikna etmeye çalışıyor.
Avrupa’da oruç, toplumun genelinden uzak, kişisel ve özel bir konudur ve bunu açıkça göstermemelidir.
Corona salgınının yayılmasından önce Ramazan ayında aileler ve arkadaşlar arasında toplu iftar ziyafetler düzenleniyordu. Ve Suriyeli ,Mısırlı, Faslı ve Lübnanlı aileler iftar sofralarına katılırken, dostluklar arttıkça iftar sofraları,
tüm milletlerden Müslümanları tek bir sofrada ağırlayacak şekilde genişliyordu .
Batı’daki İslami kurumlar, Müslümanların ve diğerlerinin Batı toplumlarına bir tür kültürel açılım olarak çağrıda bulundukları toplu bir iftar düzenlerlerdi Ve iftarın yanı sıra Müslüman olmayan dostları İslami gelenek ve göreneklerle
tanıştırmak için eğlence programları da dahil ederlerdi.Bundaki hedefleri, İslam karşıtı gruplardan uzak kalmaktır .
Ramazan söylendiği gibi, sabahtan akşama kadar yemekten kaçınmak değil . Orucun amacı, İslam ülkelerinde
ve toplumlarında fakirlere yardım etmeye ve Müslümanların zihinsel imajını iyileştirmeye aktif olarak katkıda bulunmak ve Müslümanların zihnini aşırı ve şidet yanlısı tekfirci akımların sebeb olduğu kötü imajdan uzak
tutmaktır .
Şu anki Ramazan, Avrupa’daki Müslüman topluluklar için en zor olanıdır. Batı toplumlarını uzun süredir karakterize
eden farklı düşünce özgürlüğü, Avrupa’nın ruh halindeki değişimden ve göçmenlere, özellikle de İslam dinine
veya Avrupa’da aşırı sağın suç saymaya çalıştığı İslam eğilimine karşı çıkan grupların şiddetli etkisiyle Batı’daki
İslam cemaatinin şekline ve birçokları tarafından diğer dinlerin dini etkinlikleri esnasında Avrupa’yı sarsan terör
eylemlerinden müslümanları sorumlu tutmularından olumsuz etkilenmiş .
Avrupa’daki sağ partiler İslami varlığa karşı çıkıyorlar ve kendi ülkelerindeki güvenlik ve siyasi koşullar nedeniyle
Avrupa’ya sığınmak zorunda kalan Müslümanları Batı toplumlarına zorla entegre etmeye çalışıyorlar.
Avrupa’daki sağ partiler , İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıklarını gösteren ve (İslamofobi) propagandası yapan
Müslümanları terörist olarak tanımlayan, İslam’ı kan ve bombalama sahneleriyle bağlantılı gösteren ve Müslümanları şiddet yanlısı olarak tanımlayan aşırılık yanlısı partilerdir.
Fransa: Fransız İçişleri Bakanı (Gerald Darmanan), Paris Ulu Camii’ni ziyaret etti ve cami imamıyla görüşerek
mübarek Ramazan ayının başlangıcını kutladı.
Fransa’daki Müslümanların bu kutsal ayı, onu karakterize eden bir şefkat ve cömertlik ruhu içinde geçireceklerini
umuyordu.
Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı’nın (Emmanuel Macron) “İslam, tüm dünyada kriz içinde olan bir din” ve
“Fransa’da İslam’ı yabancıların etkilerinden kurtarmaya” ihtiyaç olduğu ifadesiyle hala şok yaşıyorlar.
Müslümanlar, kendilerine karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı destekleyen ve devlet memurlarının kamu ve özel sektörde
hizmetleri için peçe gibi dini semboller takmasını ve İslam’ı ifade etmesini yasaklayan ve daha katı hale getiren
Fransa’daki yasaya (tarafsızlık ilkesi) hala kızgınlar.
Aynı zamanda, yetkililerin “nefret söylemlerini” durdurma bahanesiyle herhangi bir ibadethaneyi iki aya kadar
kapatmasından ve Fransa’daki dini kuruluşlara gönderilen yabancı fonların kurallarından şikayet ediyorlar.
Danimarka’da Müslümanlara yönelik düşmanlığın tonu artıyor; Ramazan ayı, peçe, camiler ve hatta oruç tutma
yöntemiyle ilgili tartışmaların geri dönüşü ile kutlandı. Bu, insanların hayatlarını tehlikeye atmamak için Ramazan
ayı boyunca Müslümanlara uzun bir izin verilmesi gerektiğini söyleyen Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı’nın
önerisinden (Inger Stoeburg) anlaşılıyor. Göç ve Müslüman karşıtı tavırlarıyla tanınan bakan, Ramazan ayında oruç
tutmayı toplum için bir tehlike olarak görüyor.
Danimarka, Şam ve çevresindeki bölgedeki genel güvenlik durumunun iyileştiği bahanesiyle Suriyeli mülteciler için
oturma izinlerini iptal etme kararı aldı.
Göçmenlere karşı aşırılık yanlısı bir hareket ,bir ilan yayınladı:
”“İyi haber, artık güneşli Suriye’ye geri dönebilirsiniz. Ülkenizin size ihtiyacı var.
Birleşmiş Milletler, Danimarkalı yetkilileri, Suriyeli mültecilerin Şam’daki durumu “güvenli” olarak nitelendirmek
için ikamet izinlerini reddetmekle eleştirdi ve uluslararası kuruluş, bu prosedürün gerekçesiz olduğunu vurgulayarak, onları zorla ülkelerine geri gönderilmemeleri çağrısında bulundu.
Almanya:
Almanya’da mültecilerin sıcak karşılanmasına rağmen, Alman polisi mülteci sığınma evlerine yapılan saldırıların
sayısında artış gözlemledi.
Almanya’da aşırı sağın sertleşmesi ve Müslümanları ve mültecileri topraklarından çıkarma talebiyle,
Irkçı söylemin tırmandırılmasına karşın, Almanya’da dini figürler, sendika başkanları ve sporcular da dahil olmak
üzere tanınmış şahsiyetler açılma davet ettiler ve hoşgörüsüzlüğe, şiddete ve nefrete karşı çağrıda bulundular.
Alman Cumhurbaşkanı da (Frank-Walter Steinmeier) vatandaşlarını nefret, ırkçılık ve şiddete karşı durmaya
teşvik etti.
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Siyaset bölüm başkanı -her zamanki gibi tatlı tavrıyla- oruç ayı hakkında bir şeyler yazmamı istedi. Ona söyledim: Deniyorum, inşallah. Yüzyıllardır akademisyenlerin, ibadetçilerin, yazarların ve
düşünürlerin araştırma, yazarlık, övgü ve şiirleriyle doymuş bir konu hakkında ne yazacağımı çok
düşündüm. Yazılacak yeni bir şey yok. Ve sadece sayfaları doldurmak için kelimeleri tekrar etmekten hoşlanmıyorum. Oruç ayının faydaları hakkında çok şey yazıldı. Bir şey ekleyebilir miyim?
Sanmıyorum. Masamdan ayrıldım ve çıktım. Çalıştığım merkeze gittim ve oruç ayını selamlayan ve
kutlayan bayraklar, fenerler ve hoş sözlerle kaplı duvarları, kapıları ve tavanı buldum.
İçeri girer girmez herkesin gülümsemesiyle karşılandım. Kapıcı, resepsiyon personeli, işçiler,
hemşireler, doktorlar ve yöneticiler. Herkes neşelidir. Herkes bu ayın gelişini kibar ruhlar ve gülen
yüzlerle kutsuyor. Bu gülümsemelerin ardında, ayların geri kalanından farklı olan yeni bir ruh ve
nabız var. Gözden geçiren hastaların çoğu sohbetlerine tebrikler ve nimetlerle başlar. Gün batımından
önce Peygamber Camii, Kuba Camii ve hatta mahalledeki camiye yöneliyorlar.
Farklı ırklardan, milletlerden ve renklerden çok sayıda insan var. Suudiler ve diğerleri onları kahvaltı
masalarında, tarif edilemeyecek kadar büyük bir karşılama ve nezaketle karşılayarak, bir sonraki
seyahatlerinde katılarak onları onurlandırmasını diliyor.
Ev sahibi, diğer günlerde görmediğiniz sürece size tevazu,iyi niyet ve misafirperverlik gösterir. Sade
kahvaltı masasına oturup etrafınızda Arapça, Türkçe, Kürtçe, Çince, Bengalce, Hintçe konuşan ırklardan insanları görürsünüz Avrupalı ve diğer ülkelerdeki insanları beraber görürüz bu masa etrafında.
Herkes yanındakilere karşı naziktir ve onlara hizmetlerini sunar. Sınırları aşan sosyal ve insani
bir durum bu. Teravih namazı vakti geldiği zaman camilerin çevresindeki sokaklar arı kovanına
dönüşür. Herkes düz sıralar halinde, elleri gökyüzüne doğru uzatılmış, ağlayan gözler ve Allah’a
bağlı yüreklerle ayakta dururlar ve namazda secde etmeyi beklerler.
Hayal gücüm hızla Suriye’ye, özellikle memleketim Ariha’ya gidiyor. Ramazan ayında her zaman,
her hava durumu ve her sosyal davranış için özel bir neşe ve tat ile kendinizi orada hissedersiniz.
Kalbe ve ruha dokunan, Ramazanı karşılayan, gönülleri sevindiren, gözlere veda eden güzel ilahiler
vardır. Camilerde ders veren kişiler, caminin önünde piyasa hareketi ve satıcıların sesleri ,büyük
ticari faaliyetlerdendir. Komşular arasında yemek paylaşımı olur. Aile iftar masasında toplanıyor.
teravih namazına gidenler adete bir yarış içerisindedirler. Arkasından arkadaşlar, akrabalar ve sevdikler için bir gece yürüyüşü yapılır. Şafaktan hemen önce özel sahur ritüelleri ve ardından melodik
seslerle yapılan özel ilahiler, insanları camilere çıkıp namaz kılmaya davet ediyor.
Bu ayda,kötü alışkanlıklar kaybolur . Bireysel ve sosyal aktiviteler artar ve kırılan kalpler onarılır.
ruhun aldığı eğitim yoluyla içgüdüler üzerinde daha fazla kontrol ve dürtülerin (bireysel ve sosyal)
üstesinden gelmek için yeterli alan ve uygun bir ortam elde eder. izin verilen ve gerekli olanı bile
inkar etmek için bu eiğtimi almazlar.
Bu ayda, Müslüman bir toplumdaki bir ailenin aç kalması veya hayatının temelleri için bir insana
ihtiyaç duyması nadirdir. Bu ay birçok kronik rekabette sona eriyor, birçok karmaşık aile sorunu
çözülüyor, kopan ilişkiler köprüleniyor, düşmanlıklar ortadan kalkıyor ve kızgınlıklar azalıyor.
Hayırseverler sosyal faaliyetlerin bu ay aktif olduğu ve açıkça pek çok aile bağını ve kavgaların
yasaklanmasını teşvik eden şeriat metinleri tarafından motive edilen bunun saflığını korumak için
hoşgörü temelinde aile ve sosyal anlaşmazlıkları sona erdirmek için uğraşılan mübarek bir aydır.
Her Müslüman ülkede Ramazan ayı için özel ritüeller vardır. (örneğin Filipinli hemşirem bana Ramazan ayında çok sayıda gencin teknelerle çıktığı, her tarafı suyla çevrili kasabaları için özel bir
ritüel anlattı. Şafaktan önce ve insanları sahura kadar uyandırmak için yüksek sesle cemaat ilahileri söylüyorlar) Ancak görünüşteki farklılıklarına rağmen, toplumda sıcaklığı artıran ve neşe yayan
genel sosyal ruhu canlandırarak derinlemesine katılırlar ve içinde sevgi etiğini vurgularlar, en üst
düzeyde hoşgörü, işbirliği ve dayanışma aktiviteleri düzenler . Basitçe, oruç ayı, toplumun istikrarı,
uyumu ve canlanmasında önemli bir rol oynayan sosyal, psikolojik ve davranışsal eğitim sistemidir.
İnsan ilişkileri ve iyi ahlak müfredatının yoğun bir yıllık döngüsünü oluşturur. Bu ay Müslümanların farkındalıklarında genel bir sevgi, hoşgörü, sabır, dayanışma atmosferi, farklılıkların üstesinden gelme yeteneği, dürüstlük ve kötülüklerden ve arzulardan kaçınma ile bağlantılı olduğundan
dolayıdır . Bu, Ramazan’a bir yandan Allah’la ilişki düzeyinde, diğer yandan da makalenin konusu
olan toplumla ilişki düzeyinde kendi kendini gözden geçirmek için eşsiz bir mevsim haline getirilen
bir özgünlük veriyor. Bu ayda pek çok zararlı ve köklü alışkanlık terk edildi ve bu ay iyilikseverliği,
işbirliğini ve merhameti teşvik eden birçok sosyal kurum kuruldu. Toplum için geçerli olan büyülü
inanç havası gölgesi altında pek çok kötülükten arındırılır. Ramazan ayının ilk günü “hilal” çıktığında oruçlar açılır. Pek çok hata ve ihmal düzeltilir, yaraları iyileştirmek, bireye ve topluma bir takım
fiziksel ve psikolojik dengeler kazandırmak için bir durak oluşturur. Ramazan, toplumun biriken
sosyal hastalıklara ve inatçı ilaçlara karşı bağışıklığını artıran yıllık destekleyici bir dozdur. Vücudu
sağlıklı ve güçlü tutan bir sosyal aşıdır. Talebe yanıt olarak vurgulamaya karar verdiğim nokta budur.
Elbette Ramazan ayı başında bastığınız bir düğme değil ve birden bire arkadaş canlısı, kibar,
hoşgörülü, hayırsever bir insana dönüşüyorlar ama vicdanınızı ve derinliklerinizdeki sosyal varlığı
sarsan bir uyarıcıdır. ve onu yükselmeye ve hareket etmeye iter. Kendinizdeki, zihninizdeki ve
kalbinizdeki iyilik potansiyelindeki dozu ortadan kaldıran bir esintidir. O zaman hareket etme motivasyonuna, değişme cesaretine ve devam etme isteğine sahip olmalısınız. Bir şey ekledim mi? bilmiyorum.

 قلــت. أن أكتــب شــيئًا عــن شــهر الصيــام- طلــب مــي رئيــس القســم السياســي – أبســلوبه اللطيــف املعتــاد
ـعرا مــن فقهــاء
ً  فكــرت كثـ ًـرا مــاذا عســاي أكتــب عــن مســألة أشــبعت حبثًــا وأتلي ًفــا. أحــاول:لــه
ً ومدحــا وشـ
 وال أحــب. ليــس مثــة جديــد ميكــن الكتابــة عنــه.وعبــاد وعلمــاء وكتــاب ومفكريــن علــى مــدى قــرون طويلــة
 هــل ميكنــي. لقــد كتــب الكثــر عــن فوائــد شــهر الصيــام وثوابــه ونفحاتــه.تكـرار الــكالم جملــرد مــلء الصفحــات
. تركــت طاولــي وخرجــت. ال أعتقــد.أن أضيــف شــيئًا
ذهبــت إىل املركــز الــذي أعمــل بــه فــإذا اجلــدران واألب ـواب والســقف مكســوة أبعــام وفوانيــس وعبــارات
 البـواب وموظفــات. مبجــرد دخــويل قابلتــي االبتســامات مــن اجلميــع.لطيفــة تســتقبل شــهر الصيــام وحتتفــي بــه
 والــكل يبــارك للــكل قــدوم هــذا الشــهر. الــكل مبتهــج.االســتقبال والعمــال واملمرضــن واألطبــاء واالداريــن
ونبضــا خيتلــف عنــه يف ابقــي
ً روحــا جديــدة
ً  تلمــح وراء هــذه االبتســامات.بنفــوس طيبــة ووجــوه مبتســمة
 قبيــل املغــرب تتجــه إىل املســجد النبــوي. معظــم املرضــى املراجعــن يبــدؤون حديثهــم ابلتهنئــة واملباركــة.الشــهور
 عــدد كبــر مــن النــاس مــن أجنــاس وأع ـراق وأل ـوان خمتلفــة.الش ـريف أو مســجد قبــاء أو حــى مســجد احلــي
يســتقبلهم الســعوديون وغريهــم علــى موائــد اإلفطــار برتحــاب شــديد ولطــف يفــوق الوصــف متمنــن علــى
 يظهــر لــك املضيــف مــن التواضــع والتــودد والرتحــاب مــا مل تعهــده يف.القــادم أن يكرمهــم ابجللــوس إىل ســفرهتم
 جتلــس علــى مائــدة اإلفطــار البســيطة فــرى حولــك العــريب والرتكــي والكــردي والصيــي والبنغــايل.األايم األخــرى
 حالــة اجتماعيــة. الــكل يتلطــف ملــن جيــاوره ويعــرض عليــه خدماتــه.واهلنــدي واألورويب واألبيــض واألســود
 أييت وقــت صــاة الرتاويــح فتتحــول الشـوارع احمليطــة ابملســاجد إىل خــااي.إنســانية عابــرة للحــدود قــل نظريهــا
 يقــف اجلميــع يف صفــوف مســتوية منظمــة منتظريــن الركعــة األخــرة لكــي ترتفــع أكفهــم وتدمــع عيوهنــم.حنــل
.وتســجد قلوهبــم خاشــعة بــن يــدي ابرئهــا يف منظــر أخــاذ يشــكل وصلــة متينــة بــن األرض والســماء
 يف رمضــان تشــعر هنــاك ببهجــة خاصــة وطعــم مميــز.يســافر خيــايل سـر ًيعا إىل ســورية وحتديـ ًـدا إىل بلــديت أرحيــا
 األانشــيد اجلميلــة الــي تالمــس القلــب والــروح والــي ترحــب.لــكل وقــت وكل طقــس وكل ســلوك اجتماعــي
 حركــة الســوق قبيــل املغــرب. حلقــات الــدرس يف املســاجد. أو تودعــه فتدمــع العيــون،برمضــان فتبتهــج القلــوب
 اجتمــاع العائلــة علــى مائــدة. تبــادل صحــون الطعــام بــن اجلـران.وأصـوات الباعــة والنشــاط التجــاري الكبــر
 يتبعهــا املش ـوار الليلــي لألصدقــاء. صــاة الرتاويــح الــي يتنافــس علــى صفوفهــا األوىل املتســابقون.اإلفطــار
 طقــوس الســحور اخلاصــة والــي يتبعهــا ترنيمــات خاصــة أبص ـوات شــجية قبيــل الفجــر.واألق ـرابء واألحبــاب
.تدعــو النــاس للخــروج حنــو املســاجد ألداء الصــاة
يف هــذا الشــهر تُكســر العــادات الســيئة املســتحكمة – الفرديــة واالجتماعيــة – وحتصــل النفــس علــى مســاحة
كافيــة وبيئــة مناســبة ملزيــد مــن التحكــم يف الــذات والســيطرة علــى الغرائــز والتغلــب علــى النــزوات – الفرديــة
.واالجتماعيــة – مــن خــال الرتبيــة الــي تتلقاهــا النفــس عــر حرماهنــا اهلــادف مــن املباحــات والضــرورايت
. أو حيتاج مسكني ألساسيات حياته،يف هذا الشهر يندر أن جتوع عائلة يف جمتمع مسلم
يف هــذا الشــهر تنتهــي الكثــر مــن اخلصومــات املزمنــة وحتــل العديــد مــن املشــاكل العائليــة املعقــدة وتوصــل
 حيــث تنشــط الفعاليــات االجتماعيــة اخلــرة يف.العالقــات املقطوعــة ومتســح العــداوات وختمــد حــدة الضغائــن
 وبدافــع واضــح مــن النصــوص الشــرعية الــي حتــض كثـ ًـرا علــى صلــة األرحــام وحتــرمي املشــاحنات- هــذا الشــهر
 يف. إلهنــاء اخلالفــات العائليــة واالجتماعيــة علــى قاعــدة مــن التســامح حفاظًــا علــى نقــاء هــذا الشــهركل بلــد إســامي هنــاك طقــوس خاصــة بشــهر رمضــان (علــى ســبيل املثــال أخربتــي ممرضــي الفيليبينيــة عــن
طقــس خــاص لبلدهتــم الــي حتيــط هبــا امليــاه مــن كل جانــب يف رمضــان حيــث خيــرج عــدد كبــر مــن الشــباب
 لكنهــا،)يف القـوارب قبيــل الفجــر وينشــدون أانشــيد مجاعيــة حمببــة بصــوت عــايل إليقــاظ النــاس علــى الســحور
علــى اختالفاهتــا ابملظهــر تشــرك يف العمــق إبحيــاء الــروح االجتماعيــة العامــة الــي تــزرع الــدفء وتنشــر البهجــة
 ببســاطة يشــكل شــهر.يف اجملتمــع وتــرز فيــه أخــاق احملبــة والتســامح والتعــاون والتكافــل أبعلــى درجاهتــا
الصيــام دورة ســنوية مكثفــة ملنهــج الرتبيــة االجتماعيــة والنفســية والســلوكية والعالقــات اإلنســانية واألخــاق
 حيــث يرتبــط هــذا الشــهر يف وعــي.مهمــا يف اســتقرار اجملتمــع ومتاســكه وهنضتــه
ً احلميــدة الــي تلعــب
ً دورا
 جبــو عــام مــن احملبــة والتســامح والصــر والتكافــل والشــعور ابآلخــر والقــدرة علــى- املســلمني – وال وعيهــم
 هــذا األمــر يعطــي لرمضــان خصوصيــة.جتــاوز اخلالفــات والصــدق واألمانــة واالبتعــاد عــن الشــرور والشــهوات
جتعلــه مومسًــا فريـ ًـدا ملراجعــة الــذات علــى مســتوى العالقــة مــع هللا مــن جهــة والعالقــة مــع اجملتمــع – وهــو موضــوع
، فالكثــر مــن العــادات الضــارة املســتحكمة يتــم التخلــي عنهــا يف هــذا الشــهر. مــن جهــة أخــرى- املقالــة
،والعديــد مــن األنشــطة االجتماعيــة الــي حتــض علــى االحســان والتعــاون والرتاحــم يتــم تثبيتهــا يف هــذا الشــهر
والكثــر مــن الضغائــن يتــم تنظيــف النفــس منهــا حتــت مظلــة اهلالــة االميانيــة الســحرية الــي تســري ابجملتمــع مــع
 إنــه حمطــة لتصحيــح الكثــر مــن األخطــاء واهلفـوات وبلســمة اجلـراح وإعــادة بعــض.هــال أول يــوم مــن رمضــان
 رمضــان جرعــة ســنوية داعمــة تزيــد مــن مناعــة اجملتمــع جتــاه األمـراض.التـوازن املــادي والنفســي للفــرد واجملتمــع
 إنــه مبثابــة اللقــاح االجتماعــي الســنوي الــذي حيافــظ علــى جســم.االجتماعيــة املرتاكمــة واألدواء املســتعصية
. هــذه النقطــة الــي قــررت أن أوجــه الضــوء إليهــا اســتجابة للطلــب.ـوي
ً اجملتمــع معــاىف قـ
،ابلطبع رمضان ليس ًزرا تضغط عليه أول الشــهر فتتحول فجأة إلنســان ودود لطيف متســامح حمب للخري
.لكنــه منبــه يهــز ضمــرك والكائــن االجتماعــي اللطيــف القابــع يف أعماقــك ويدفعــه حنــو النهــوض واحلركــة
 وال بــد بعدهــا أن متتلــك حافــز احلركــة.إنــه نســمة تزيــل الغبــار عــن كوامــن اخلــر يف نفســك وعقلــك وقلبــك
. هــل أضفــت شــيئًا؟ ال أدري.وشــجاعة التغيــر وإرادة االســتمرار
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يومــا بعــد يــوم عــدد أولئــك الذيــن يســألون بتعجــب وهــم ينظــرون حنــو اجلغرافيــا الــي حتتضــن املســلمني
يــزداد ً
حــول العــامل؛ «هــل يوجــد شــيء امســه العــامل اإلســامي ًّ
حقــا؟» .بعــض هــؤالء ابلطبــع يســأل هــذا السـؤال
إبخــاص وبدافــع القلــق ،والبعــض اآلخــر يســأل ابســتهزاء وبــا تفكــر.
ابلنســبة يل كفــرد كنــت وال أزال أحــاول متابعــة هــذه اجلغرافيــا مــن زوااي عــدة وخمتلفــة لســنوات طويلــة،
أجــد اإلجابــة عــن هــذا السـؤال مــع بدايــة شــهر رمضــان مــن كل عــام ،أقــول :نعــم ،ال يـزال هنــاك مــكان
امســه العــامل اإلســامي ،يف كل مــكان يشــهد الصــوم وشــوق الصائمــن .بــل إنــي أمسّــي العــامل اإلســامي
مــن هــذه الزاويــة ب ـ «جغرافيــا الصــوم».
مــن املثــر لالهتمــام أن نــرى الصيــام أكثــر شــعرية إســامية حمبّبــة لــدى املســلمني .وهــذا ال ينطبــق علــى
املســلمني يف تركيــا فحســب ،بــل يف مجيــع أحنــاء العــامل اإلســامي ومجيــع املناطــق الــي يســكنها املســلمون،
حيــث جنــد حفــاوة بشــعرية الصــوم أكثــر مــن ســائر العبــادات األخــرى.
ماليــن املســلمني حــول العــامل ال يــؤدون صالهتــم ابنتظــام ،وال يدفعــون أمـوال زكاهتــم كمــا جيــب ،وكذلــك
حمرمــات اقتصاديــة،
األمــر ال يــؤدون فريضــة احلــج أو ّ
يؤخروهنــا ،وال يلتزمــون مبــا هنــى اإلســامي عنــه مــن ّ
أو مســلمات ال يهتممــن بفريضــة احلجــاب والتســر ،ومــع ذلــك جتــد اجلميــع يلتــزم ابلصــوم خــال رمضــان
دون تفويــت.
وذلــك ألن الصــوم جيلــب معــه تقاليــد منــذ قــرون عديــدة وطويلــة إىل يومنــا هــذا .إنــه يذ ّكــر اإلنســان
ابلروابــط األسـرية احلميمــة ،وبـراءة طفولتــه الغابــرة ،والذكـرايت الــي ال ميكــن اســتبداهلا أبي شــيء حاضــر.
ـال ،وابألشــخاص الــذي رحل ـوا دون
عدمــا أو أطـ ً
إن الصــوم يذ ّكــر النــاس ابألماكــن الــي ابتــت اليــوم ً
عــودة مأمولــة.
ولذلك ال ميكن تفسري الصوم على أنه عبادة فحسب ،بل هو ثقافة وانتماء يف الوقت ذاته.
يــكاد يكــون الصــوم هــو القاســم املشــرك الوحيــد مــن حيــث طريقــة أدائــه بــن مجيــع املســلمني يف شــى
بقــاع األرض الــي يتواجــدون فيهــا ،مــن املغــرب للشــرق األقصــى ،ومــن الشــمال للجنــوب ،ومــن أمريــكا
إىل أورواب.
جنــد العديــد العبــادات كالوضــوء والصــاة والــزكاة واحلــج وغريهــا ،ختضــع للعديــد مــن أن ـواع االجتهــاد
واآلراء املختلفــة يف طريقــة أدائهــا ،إال أن الصــوم بعيــد عــن ذلــك حيــث يبــدو يف غايــة البســاطة .وفيمــا
لــو اســتثنينا رؤيــة اهلــال مطلــع شــهر رمضــان واختــاف ذلــك مــن بلــد آلخــر ،فــإن مجيــع املســلمني فيمــا
عــدا ذلــك يــؤدون الصــوم ابلطريقــة والبســاطة ذاهتــا.
حــى علــى صعيــد السياســة ،لــو نظـران إىل البلــدان اإلســامية املختلفــة عــن بعضهــا بشــكل كبــر مــن حيــث
األنظمة السياســية واإلدارات احلاكمة ،جند أن الصوم هو الذي ميكن أن جيمعهم حتت ســقف واحد.
إنــه الصــوم الــذي تلتقــي فيــه قلــوب مجيــع املســلمني ،سـواء أولئــك الذيــن يعيشــون برخــاء وســام إىل الذيــن
ـدوا حمتـ ًّـا ،كلهــم جيتمعــون علــى
يعيشــون حتــت وطــأة احلــرب ،أو الذيــن يواجهــون أزمــات اقتصاديــة أو عـ ًّ
مجيعــا يف املســتوى
مائــدة هــذه العبــادة ،حــى الــدول الــي تعتــر كل منهــا األخــرى عـ ًّ
ـدوا هلــا ،تصطــف ً
ذاتــه يف عبــادة الصــوم ،بعيـ ًـدا عــن كل نقــاط االنفصــال واالختــاف .ألن الصــوم عبــادة ال تقبــل الشــقوق
واخلالفــات ،سـواء علــى صعيــد العــرق أو املذهــب أو املنطقــة أو التاريــخ.
حينمــا كنــت أحــاول وضــع يــدي علــى املفاصــل الرئيســية جلغرافيــا الصــوم ،شــعرت أن مقالــي لــن تكــون
مكتملــة مــا مل أقــف عنــد الكتــاب النفيــس الــذي أبدعــه الكاتــب ســيزاي كاراكــوج .حيــث يقــول؛
أيضــا ،نعــم إن أفطــار الصــوم يكــون يف قلــب املؤمــن .ومائــدة الصــوم خمتلفــة للغايــة وفيهــا
«الصــوم يُفطــر ً
مــن األغذويــة الســماوية مــا ال ميكــن حصــره ....ليــس اإلنســان وحــده مــن يشــتاق للصــوم ،فالصــوم
أيضــا يشــتاق لإلنســان .حينمــا أييت الصــوم فحــى املالئكــة تســجد لبعــض الصائمــن ،كأولئــك الذيــن
ً
يصلوانلرحــم مثـ ًـا ،ويغــدون ويروحــون وهــم جائعــون يســعون دون تعــب ...جــاء الصــوم ،مــا يعــي أنــه
جيــب تقــدمي الطعــام وامليــاه ،وإضــاة املصابيــح .جــاء الصــوم ،مــا يعــي أن شــيئًا خالـ ًـدا ســينضم لنــا وحيضــر
معنــا .وحينمــا يوشــك علــى املغــادرة عليــه أن حيمــل أشــياء منّــا جتعلــه خالـ ًـدا».
متامــا كمــا كل ســنة،
عامــا ابلضبــط .و ً
كتــب ســيزاي كاراكــوج هــذه الســطور عــام  ،1967أي قبــل ً 54
حينمــا أراجــع كتاابتــه حــور رمضــان ،أدرك مــن خــال ســطور كاراكــوج أن شــهر رمضــان هــو يف الواقــع
فرصــة رائعــة للهــروب يف مواجهــة قســوة احليــاة الــي نعيشــها وملــل الوقــت الــذي حنــن فيــه.
لذلــك فــإن الصــوم ال يعــي لــكل مســلم يف «جغرافيــا الصــوم» جمــرد عبــادة لالرتقــاء والطهــارة فحســب،
أيضــا مرســم االســتقبال واحلفــاوة واللقــاءات والوصــل.
بــل هــو ً
ـب مــا نق ّدمــه
إنــه ضيــف مهــم للغايــة أييت مــرة واحــدة يف الســنة ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ضيــف كــرمي الطبــع حيـ ّ
اهتمامــا مــن املضيــف الــذي نــزل عنــده!.
لــه ،إال أنــه يطلــب ً

Müslümanların yaşadığı geniş coğrafyanın hâl-i pürmelâline bakıp, “İslâm dünyası
diye bir yer var mı gerçekten?” sorusunu soranlar bugün giderek çoğalıyor. Bunlardan bazısı samimi ve gidişata dair endişeli, bazısı ise manzaraya karşı müstehzi
ve düşüncesiz. Uzun yıllardır bu coğrafyayı birçok açıdan ve farklı yönleriyle izlemeye çalışan ben ise, her yıl ramazan ayı başlarken cevabımı yeniden buluyorum:
Evet, İslâm dünyası diye bir yer var; bu dünya, orucun tutulduğu ve heyecanının
hissedildiği her yer. Hatta İslâm dünyasına bu açıdan “oruç coğrafyası” bile diyorum ben.
Oruç, ilginç bir şekilde, Müslümanlar arasında İslâm’ın en çok rağbet gören emri.
Sadece Türkiye’de değil, İslâm dünyasının her yerinde ve Müslümanların yaşadığı
her bölgede, oruca teveccüh diğer ibadetlere yönelişten daha fazla. Namazını
düzenli kılmayan, zekât vb. malî yükümlülüklerden yan çizen, tesettüre riayet
etmeyen, haccı erteleyen, İslâm’ın ekonomik alandaki yasaklarına karşı lâkayt
davranan milyonlarca Müslümanın, ramazan orucunu sektirmeden tuttuğuna şahit
olunuyor. Yüzyıllar ötesinden günümüze, bir geleneği de beraberinde getiriyor
çünkü oruç. İnsana sımsıcak aile bağlarını, çocukluğun masumiyetini, eskinin
yerine hiçbir şey konulamayacak hatıralarını, yerle yeksân olmuş mekânları ve
çoktan atına binip yükünü tutmuş güzel insanları hatırlatıyor. Oruç, sadece bir
ibadet olarak yorumlanmıyor; aynı zamanda bir kültür ve aidiyete de dönüşüyor
hafızalarda.
Ta Mağrib’den Uzakdoğu’ya, kuzeyiyle-güneyiyle Amerika’dan Avrupa’ya kadar,
Müslümanların var olduğu bütün ülkelerde, oruç, eda ediliş biçimiyle de neredeyse tek ortak paydayı oluşturuyor. Abdest, namaz, hac, zekât vb. birçok ibadet
çok çeşitli içtihatlarla bazı yorum farklarına ve tatbikatta nüanslara konu olurken,
oruç son derece basit ve eşitleyici. Ramazanın başlangıç ve bitişiyle ilgili görüş
ayrılıklarını istisna edersek, orucu bütün Müslümanlar aynı biçimde ve sadelikte
tutuyor.
Birbirinden çok farklı siyasî sistemlere ve yönetim usullerine sahip olan İslâm
ülkelerini bir uçtan bir uca kuş bakışı seyretsek, hepsini aynı çatı altında toplayan
şey de yine oruç. Refah ve huzur içinde yaşayanından iç savaşa sürüklenenine,
düşman işgaliyle yüzleşeninden ekonomik krizlerle boğuşanına, Müslüman
yüreklerin hepsinin buluştuğu, aradaki ayrışma ve ihtilâf noktalarının kaybolup
gittiği, birbirine düşman ülkelerin bile aynı safta dizildiği bir ibadet oruç. Etnik, mezhebî, bölgesel, tarihî… hiçbir çatlağı bünyesine kabul etmeyen, herkesi
karşısında esas duruşa geçiren bir ibadet.
“Oruç coğrafyası”nın ana damarlarını böylece ortaya koymaya çalışmışken, Sezai
Karakoç’un oruç yazılarını topladığı Samanyolunda Ziyafet adlı enfes kitabından
şu alıntıyı yapmazsam, yazım eksik kalır:
“Ve orucun da iftarı vardır. Oruç, mü’minin kalbinde iftar eder. Onun sofrasında,
işte saydığımız, göğe mahsus yiyecekler bulunur.
Yalnız, insan orucu özlemez. Oruç da insanı özler. Ramazan ayı gelince, sıla-i
rahm edenler gibi, meleklerin bile önünde eğildiği insana koşar. Oruç, insana
acıkır ve koşar gelir.
Oruç geldi, öyleyse oruca yiyecek taşımalı, su sunmalı, orucun lâmbasını yakmalı,
örtüler atmalı üzerine, ki geldiğinden daha zengin gitsin. Verdiğinden daha çok
alsın. Yanına gideceği eski oruçlara katacağı, söyleyeceği çok şeyler bulunsun.
Çağımız Müslümanlarının portresini eski çağ mü’minlerinin portrelerinin yanına
çizecek ya, bizim öyle bir portremizi çizsin ki, ileride gün olur ki o portreyi bize
gösterirler, utanmayalım ondan o zaman.
Oruç geldi, ondan bize ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken, bizden de
”ona ölümsüzleşecek birkaç şey katılmalı.
Sezai Karakoç bu satırları 1967’de yazmış, yani tam 54 yıl önce. Her ramazan
olduğu gibi yine oruç yazılarına göz atarken, ramazan ayının aslında içinde
yaşadığımız hayatın hoyratlığı ve zamanın yıpratıcılığı karşısında ne kadar büyük
bir kaçış imkânı olduğunu Karakoç’un satırlarıyla yeniden kavrıyorum. Böylece
“oruç coğrafyası”ndaki her bir Müslüman yürek için ramazanın yalnızca bir yükseliş ve arınma fırsatı değil, aynı zamanda bir misafir ağırlama ve eve çeki-düzen
veriş mevsimi olduğunu da aklıma getiriyorum. Yılda bir kere gelen, kolay
…beğenen ama ev sahibinden de özen bekleyen, pek kıymetli bir misafir
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Biden’ın tavrı basit bir Haçlı dayanışması
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لنسـلّم أب ّن الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن قــد فعــل مــا مل يفعلــه قبلــه الرؤســاء األمريكيــون الســابقون ،حيــث ألقــى بنفســه حنــو اهلاويــة،
متامــا كمــا فعــل ســلفه ترامــب الــذي هــو اآلخــر ألقــى بنفســه حنــو اهلاويــة مــن
واســتخدم كلمــة «إابدة مجاعيــة» بشــأن مزاعــم األرمــنً .
خاللــه قـراره حــول القــدس.
مــا فعلــه ترامــب يف ذلــك الوقــت ،كشــف عــن اجلوهــر الصهيــوين لــدى ال ـوالايت املتحــدة ،ومــا فعلــه ابيــدن اليــوم مــن خلــط اترخيــي
حكــم خاللــه علــى أحــداث عمرهــا  106أع ـوام ،مــن غــر أن يكلــف نفســه وينظــر ًأول لتاريــخ وحاض ـره بــاده ،املليــئ ابإلابدات
اجلماعيــة واملذابــح واالحتــاالت واملمارســات الالإنســانية وطــرق التعذيــب الوحشــية؛ قــد كشــف عــن اجلوهــر الصليــي الــذي خيتبــئ يف
قلــب ال ـوالايت املتحــدة.
يوما بعد يوم تكشــف عن طابعها املتمثل يف كوهنا
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دولة صهيونية-صليبية .ومن انحية أخرى يكشــف ذلك عن أ ّن الوالايت املتحدة يف حالة احندار حنو اهلاوية.
إن كــون ال ـوالايت املتحــدة دولــة عظمــى ال يعــي أن ذلــك مينحهــا ممارســة ســطوة علــى الشــعوب لفــرض حكمهــا عليهــم ،أو منحهــا
فضيلــة إرســاء العــدل فيمــا بينهــم .ال ســيما وأن ال ـوالايت املتحــدة منــذ أتسيســها وحــى اليــوم ،مل وال تتحــرك ابســم هــذا النــوع مــن
الفضيلــة .ال شــك أن األيديولوجيــا والديــن مهــا وراء قـرار أحــادي األجانــب يتجـرأ علــى احلكــم حــول قضيــة حدثــت قبــل  106أعـوام
ال يســتطيع حــى املؤرخــون احلكــم عليهــا بســهولة .وابلطبــع ال حيمــل هــذا القـرار أي قيمــة علــى اإلطــاق يف منظــور العدالــة .يف بيــان
الرئيــس األمريكــي ابيــدن يف هــذا الصــدد ،نلحــظ حجــم النفــاق واالزدواجيــة ،ال ســيما مــن خــال اســتخدامه عبــارة «نتخــذ هــذا القـرار
ليــس مــن أجــل اهتــام تركيــا ،ولكــن مــن أجــل أن ال يتكــرر هــذا النــوع مــن احلـوادث».
إن املآســي الــي تســببت هبــا الـوالايت املتحــدة يف املاضــي واحلاضــر ،تفــوق مبـرات ومـرات بشــكل تنعــدم فيــه املقارنــة مــع مــا حصــل عــام
 ،1915بغــض النظــر عــن املزاعــم الــي يلفقهــا األرمــن.
ولــو كانــت اإلدارة األمريكيــة متتلــك ذرة صــدق وإحســاس ملــا حصــل مــا حصــل اآلن س ـواء يف الع ـراق وســوراي واليمــن وأفغانســتان،
وكذلــك يف كشــيمر وميامنــار .يف العـراق وحــده ،مت قتــل مدنيــن يفــوق عددهــم مــا يزعمــه األرمــن مــن أعــداد القتلــى عــام  ،1915لقــد
قُتــل يف العـراق أكثــر مــن ذلــك بكثــر وأبكثــر الطــرق وحشــية وقســوة دون أي وجــه حــق ،فضـ ًـا عــن أشــكال التعذيــب الــي تقشــعر
هلــا األبــدان .مــا حــدث يف العـراق ليــس مســألة اترخييــة ،بــل هــو موضــوع اليــوم وحديثــه ،هــو أحــداث ُضبطــت فيهــا الـوالايت املتحــدة
وهــي متلبســة جبرائمهــا .ال ميكــن أبي شــكل أن تــويف الـوالايت املتحــدة حــق اعتذارهــا مــن البشـرية مجعــاء ،عــن كل ذنــب وجرميــة اقرتفهــا
جنودهــا ،الذيــن ُضبطـوا وهــم ميارســون أشــنع صــور إذالل النــاس ،ويرتكبــون أفظــع اجلرائــم ضــد اإلنســانية .واليــوم تســببت الفوضــى الــي
جلبتهــا الـوالايت املتحــدة إىل الشــرق األوســط ،خبلــق روتــن يومــي لــدى الشــعوب املســلمة ،مــن قتــل وجمــازر وتعذيــب وانتهــاكات وشــى
أنـواع املمارســات الالإنســانية.
فتــش عــن الضمــر املزيــف الــذي تزعمــه الـوالايت املتحــدة ومجيــع جتــار اإلابدة اجلماعيــة مــن اليــوم حــى  ،1915لــن جتــد ســوى كــم هائــل
مــن احلقــد والكراهيــة فحســب .لقــد ذكــرت مــن قبــل وهــا أان اليــوم أكــرر مــا قلتــه؛ هنــاك حماولــة لــ»إابدة مجاعيــة حبــق مســلمي األانضــول»
مل تنجــح ،بقيــت كعقــدة يف خلفيــة مزاعــم اإلابدة اجلماعيــة لألرمــن .وابلطبــع تلــك احملاولــة ليســت مــن قبيــل اهتامــات عشـوائية مت تلفيقهــا
اليــوم .رمبــا يكفــي أن نعلــم أو أن نتذكــر أبن مجيــع الشــخصيات العثمانيــة الــي وضعــت خطــة التهجــر موضــع التنفيــذ عــام  ،1915أو
حــى الــي كانــت موجــودة يف الســلطة فحســب ،مت العثــور عليهــم مقتولــن إثــر اغتياهلــم علــى يــد العصــاابت األرمنيــة بطــرق مالحقــة حمـّـرة
للعقــل .طلعــت ابشــا ،أنــور ابشــا ،ســعيد حليــم ابشــا ،وايل طرابــزون مجــال عظيــم ،هبــاء الديــن شــاكر مديــر املنظمــة اخلاصــة يف تركيــا،
إىل جانــب رئيــس وزراء أذربيجــان الســابق فــااتيل خــان خويســكي ،ووزيــر العــدل الســابق خليــل بــك حســميدوف ،وغــر ذلــك الكثــر
الكثــر مــن األمســاء ،لدرجــة أن مــن بينهــم مدنيــون أرمــن مت قتلهــم علــى يــد تلــك العصــاابت بتهمــة اخليانــة.
لقــد اختــذت العصــاابت األرمنيــة قـرار هــذه االغتيــاالت ،خــال مؤمترهــا التاســع يف يريفــان عــام  ،1919ومت إطــاق عمليــة االغتيــاالت
الــي محلــت امسًــا ابليواننيــة يعــي «آهلــة االنتقــام» .كمــا مت ختصيــص ميزانيــة كبــرة هلــذا الغــرض ،ومت إج ـراء مجيــع ذلــك وفــق ختطيــط
انبعــا عــن ظلــم أو عمـ ًـا
وتنظيــم كبرييــن .هــذا مثــال كبــر علــى أن قـرار التهجــر الــذي اختذتــه اإلدارة العثمانيــة يف ذلــك الوقــت ،مل يكــن ً
غــر مــرر .إنــه مثــال يوضــح بشــكل ال لبــس فيــه كيــف أن العصــاابت األرمنيــة املتعطشــة للدمــاء كانــت حتــاول ذبــح وقتــل أكــر قــدر
مــن املســلمني .يُظهــر هــذا املثــال كيــف عملـوا ضمــن شــبكة قتــل احرتافيــة علــى الرغــم مــن مضــي  4ســنوات علــى عــام  .1915أظهــر
هــذا املثــال حجــم مــا ميكنهــم فعلــه ،وأن اغتياالهتــم تلــك كانــت تن ّفــذ مــن خــال ميزانيــات عاليــة وبتنظيــم وختطيــط دقيقــن ،وبدعــم
دويل واضــح .مــا يعــي أننــا لســنا أمــام شــعب مقهــور مبــا عاشــه مــن مآســي أو اضطهــاد وظلــم ،أو تعــرض للســحق واإلابدة كمــا يزعــم.
آالمــا ومآســي عاشــها اجلميــع يف تلــك احلقبــة ،كدعايــة خاصــة هبــم
حنــن أمــام أانس مشــبعني ابلكراهيــة واحلقــد واالنتقــام ،يســتخدمون ً
أبكثــر الطــرق فعاليــة وأتثـ ًـرا.
إن كتّــاب التاريــخ اليــوم الذيــن يتصيــدون مــن ذلــك التاريــخ مــا يــروي عطــش أكاذيبهــم للرتويــج هلــا واهتــام تركيــا هبــدف االنتقــام منهــا ،مــا
هــم يف هنايــة املطــاف ســوى جنــود رخيصــن أفرزهتــم العصــاابت األرمنيــة الــي كانــت ابألمــس.
ولذلــك نقــول ،إن كان هنــاك َديــن مــا فقــد مت حتصيــل هــذا الديــن وأبضعــاف كبــرة ،وإذا كان هنــاك انتقــام مــا فقــد وقــع علــى يــد
العصــاابت األرمنيــة ،ال ســيما وأن املذابــح الــي متــت علــى يــد تلــك العصــاابت عــر الدعايــة ملزاعمهــم ،قــد بــدأت منــذ ســبعينيات القــرن
التاســع عشــر .حينمــا حــدث تواطــئ علــى العلــن مــع قـوات االحتــال للقتــال ضــد األتـراك ،فضـ ًـا عــن احملاكــم الــي أقيمــت حتــت إشـراف
أحكامــا عامــة ابإلعــدام ،هــذا غــر االغتيــاالت الــي مورســت حبــق الدبلوماســيني .حينمــا
إدارة االحتــال الربيطــاين ،حيــث أصــدرت ً
ـادي ،فــا نتعجــب مــن أن يتحــول االنتقــام إىل مســة اجتماعيــة وواقــع ينامــون ويســتيقظون
تتخــذ تلــك العصــاابت «آهلــة االنتقــام» دليـ ًـا وهـ ً
عليــه .وال ميكــن بطبيعــة احلــال إشــباع آهلــة مصنوعــة تقــذف أعينهــا ًانرا ،ال ميكــن إشــباعها بــكل ســبل االنتقــام مهمــا حصــل .إن القضيــة
األرمنيــة مــا هــي ســوى قضيــة دمويــة مريضــة ،تتغــذى علــى االنتقــام وال تشــبع منــه علــى اإلطــاق .اآلن يعتــر جــو ابيــدن الفــارس األخــر
يف قضيــة االنتقــام تلــك .وبغــض النظــر عــن كونــه قــد أصبــح عنصـًـرا مــن عناصــر هــذا احلقــد واالنتقــام والكراهيــة ،فإنــه مل خيجــل عــن تقــدمي
دورا يف زايدة احلـوار بــن تركيــا واألرمــن.
نفســه كوســيط ميكــن أن يعلــب ً
أيضــا ،إ ْن لعــب دور
السـؤال هــو ،مــا الــذي ميكــن أن يقدمــه اي تــرى أحــد طــريف الصـراع أو رمبــا أحــد مــن يســاهم يف تعميــق الصـراع ً
الوســيط؟

ABD Başkanı Joe Biden, kabul edelim ki, daha önceki ABD başkanlarının eşiğine kadar getirip yapmadıklarını yapmış oldu. Tıpkı selefi Trump’ın Kudüs konusunda yaptığı eşik atlama denemesini
Biden, Ermeni meselesinde “soykırım” sözcüğünü kullanarak yapmış oldu.
Trump yaptığını yapmakla ABD’nin Siyonist özünü iyice açığa çıkarmıştı.
Biden ise kendi soykırımlar, katliamlar, insanlık dışı sömürgeci işgaller ve işkencelerle dolu geçmişine
ve bugününe bakmadan 106 yıl önceki bir hadiseye karışma biçimiyle ABD’nin altındaki Haçlı özü
ortaya çıkarmış oldu. Bilmediğimiz şeyler değildi elbet. ABD bir Siyonist-Haçlı devleti olma niteliğini
her geçen gün daha fazla öne çıkarıyor. Bu, onun düşüş içinde olduğunun resmini veriyor bir yandan
da. Dünyanın süper devleti olarak âleme nizam vermesi ona dünyanın bütün halkları arasında adalet
gözeten bir erdem kazandırmamıştır. Zira ABD kuruluşu itibariyle, bugünkü varlığı itibariyle bu erdemden hareket ediyor değildir.
106 sene önce neler olup bittiğine dair tarihçilerin bile işin içinden kolay çıkamayacağı bir durumdan
bir siyasi kararla çıkıvermek için sadece tek taraflı ideolojik-dinsel bir karar vermiş olmak gerekiyor.
Bu kararın da adalet nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yok.
Biden’ın konuşma metninde özellikle bu ifadeyi “Türkiye’yi suçlamak için değil sadece bu tür hadiseler bir daha hiç yaşanmasın” diye kullandığını söylemesi tam bir ikiyüzlülük. ABD daha bugün yaptığı
uygulamalarla, doğru kabul edilse bile 1915 hadiselerine atfedilen trajedilerin kat kat fazlasına yol
açıyor. Böyle bir hassasiyette zerre kadar samimi olsalardı ne Irak’ta ne Suriye’de ne Afganistan’da ne
Yemen’de ne de şimdi Keşmir ve Myanmar’da yaşananlar yaşanırdı. Irak’ta, 1915 yılında katledildiği
iddia edilenlerden çok daha fazlası, hiçbir haklı sebebi yokken, en ağır, en vahşi duygularla katledildi,
işkencelere tabi tutuldu. Irak hapishanelerinde yaşananlar tarih konusu değil, bugünün konusu, suçüstü
olaylar. Bir insanın alçalabileceği en düşük seviyede, insanlığa karşı işlenmiş suçlarıyla yakalanan askerleri dolayısıyla ABD’nin dünyaya özür borcu hiçbir zaman bitmeyecektir. Bugün Ortadoğu’yu içine
sürüklemiş olduğu kaos yüzünden ölümler, katliamlar, işkenceler, bilumum insanlık dışı uygulamalar
Müslüman halkların rutini haline gelmiş durumda.
ABD’nin ve bilumum soykırım tacirlerinin 1915 yılına kadar gidip oradan yaptığı vicdan sadece kin
ve intikam eseri. Daha önce de söylemiştik, tekrarlayayım: Aslında Ermeni soykırımı iddialarının
arkaplanında içlerinde ukde kalmış, başarılamamış bir “Anadolu Müslümanı soykırımı” vardır. Bu
ihtimal hiç de bugünden farazi olarak kurgulanan bir ihtimal değil. 1915’te tehcir planını devreye
sokan veya o günlerde devlet sorumluluğunu taşıyan bütün Osmanlı devlet ricalinin hepsinin Ermeni Taşnak örgütünce akıllara durgunluk veren bir sürek avı neticesinde bulunup suikastla vurularak
öldürüldüğünü hatırlamamız belki yeter de artar bile. Talat Paşa, Enver Paşa, Sait Halim Paşa, Trabzon Valisi Cemal Azim, “Teşkilât-ı Mahsusa”nın yöneticisi Bahattin Şakir, yanısıra Azerbaycan eski
Başbakanı Fetali Han Hoyski, eski Adalet Bakanı Halil Bey Hasmemmedov, hatta Ermeni davasında
kusuru görülmüş, hain addedilmiş birçok Ermeni ve daha niceleri bu karara istinaden takip edilip teker
teker öldürülmüştür. Bu suikastlar Taşnak örgütünün Erivan’daki 1919 yılında toplanan 9. kurultayında kararlaştırılmış, adına Yunanca “intikam tanrıçası” anlamına gelen “Nemesis operasyonu” denilerek
önemli bir bütçe tahsisi ve büyük bir organizasyonla sistemli bir biçimde uygulamaya konulmuştur.
Osmanlı’nın aldığı tehcir tedbirinin hiç de haksız olmadığını gösteren yeterince çarpıcı bir örnektir
bu. Aktif bir biçimde çalışmakta olan ve gözünü kan bürümüş çetelerin çok daha büyük bir Müslüman
katliamı girişiminde olduklarını teyit eden bir örnek. 1915 yılından 4 yıl sonra bile nasıl profesyonel
bir cinayet şebekesi olarak çalıştıklarını ve nelere muktedir olabildiklerini gösteriyor. Son derece organize ve büyük bütçeler kullanarak, uluslararası destekler de alarak bu tür suikastları gerçekleştiriyorlar.
Karşımızda; yaşananların acılarıyla kahrolmuş, ezilmiş, zulmedilmiş bir halk yok yani. O halkların
yaşadığı acılara da sebep olarak, sonradan o acıları da kendi propagandaları için en verimli şekilde
kullanan gözünü kin, nefret ve intikam bürümüş bir yapılanma var. Bugün diasporada soykırım tarihi
yazanlar, bu tarihten trajediler üreterek Türkiye aleyhine koşturanlar bu intikam örgütünün elemanları. Aslında sözkonusu olan bir borçsa, bu borç defalarca tahsil edilmiş, intikamsa Ermeni örgütleri
tarafından bu intikam defalarca alınmıştır: Zaten 1870’li yıllardan itibaren propaganda çerçevesinde
girişilmiş katliamlar var. İşgal kuvvetlerinin saflarında Türklere karşı açık işbirliği var. İngilizlerin
işgal yönetiminin gözetimi altında kurulmuş mahkemelerde idama mahkûm edilmiş olanlar var. ASALA’nın suikastlarıyla öldürülmüş diplomatlar var. İntikam tanrıçasını kendine rehber edinince, intikamı da bir hayat tarzı haline getirmek mukadder oluyor. İntikamı bir tanrı gibi tasavvur eden, böylece
gözünü intikam ateşi bürümüş bir yapıyı doyurmanın imkânı olmaz. İntikama doymayan, intikam
duygusuyla beslenen hasta bir kan davasıdır Ermeni davası.
Ve bu intikam davasının son şovalyesi Joe Biden. Böyle bir kin, nefret ve intikam davasının neferi
haline gelmiş olduğuna bakmadan konuşmasında bir de Türkiye ve Ermeniler arasındaki diyaloğun
artmasına yardımcı bir rol oynayacağını söylemeyi ihmal etmemiş. İhtilafın bir tarafı, o tarafın kahramanı, hatta ihtilafın daha da derinleşmesinin sebebi haline gelmiş haliyle neyin arabulucu rolünü talep
?ediyor olabilir
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لماذا تختار البداية السيئة؟

?Neden kötü başlangıç seçilir
برهان الدين دوران

Burhanettin DURAN
صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

كانــت وســائل اإلعــام األمريكيــة -ابألمــس  -قــد غصــت ابألخبــار الــي تفيــد أبن الرئيــس (ابيــدن) يصــف أحــداث عــام
 1915أبهنــا “إابدة مجاعيــة” .وقــد بعــث  38مــن أعضــاء الكوجنــرس األمريكــي برســالة إىل ابيــدن -يف األســابيع املاضيــة
 تدعــو إىل هــذا االجتــاه .ومــن املقــرر أن يقــوم ( ابيــدن ) -يــوم الســبت يف  24أبريــل  ،بعــد إزالــة (تركيــا ) رمسيــا برانمــج - F-35ابســتخدام مصطلــح “اإلابدة اجلماعيــة” يف كلمتــه  ،والــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن توتــر العالقــات بــن
(أنقــرة) و(واشــنطن)  ،تلــك العالقــات الــي تعــاين بــرودة واخنفاضــا يف األصــل.
جوا من االنتظار والرتقب إىل
)
أردوغان
ئيس(
ولقد شكلت عدم إجراء (ابيدن)  -حىت اآلن -أي مكاملة هاتفية مع الر
ً
أي اجتاه ميكن أن يذهب مسار العالقات الثنائية .ورغم اجللبة الصادرة عن الكوجنرس األمريكي ضد تركيا؛ إال أن املأمول
أن تتشكل العالقة  -وف ًقا لتقييم السياسة اإلسرتاتيجية طويلة املدى لواشنطن – وأن ال “إابدة مجاعية” تبقى احتمال.
من الواضح أن اهتامه سيكون بداية سيئة.
مــع العلــم أنــه قــد مت وضــع تعريــف اإلابدة اجلماعيــة يف عــام  ، 1946إال أن تطبيــق هــذا احلكــم (االهتــام) علــى األحــداث
املؤملــة للحــرب العامليــة األوىل ليــس لــه وجود.وكمــا يعلــم اجلميــع ؛ فــإن هــذا (االهتــام) ميثــل قضيــة وطنيــة يتفاعــل معهــا اجلمهــور
الرتكــي بشــكل مجاعــي .ومــن هنــا ؛ فقــد خاطــب رئيــس حــزب الشــعب اجلمهــوري ( كليجــدار أوغلــو ) اإلدارة األمريكيــة
بطريقــة مل يعتدهــا كثـ ًـرا يف توت ـرات السياســة اخلارجيــة“ :أدعوكــم إىل التصــرف مبســؤولية وحكمــة بطريقــة ال تضــر ابلعالقــات
االسـراتيجية بــن البلديــن الصديقــن ،والــدول احلليفــة ودعــم اخلطـوات الــي ســتحقق الســام يف جنــوب القوقــاز “ .ال شــك يف
أن دعــوة (كليجــدار أوغلــو) تُظهــر حساســية السياســة الرتكيــة ،والشــعب الرتكــي جتــاه أحــداث عــام .1915و مــن انحيــة أخــرى
ـتعدادا لتفكريهــم يف التدخــل يف سياســتنا الداخليــة.
 ،فــإن اســتخدام (ابيــدن )كلمــة “إابدة مجاعيــة”  ،فهــذا يعكــس اسـ ً
إن إشــارات احلــد املــزدوج مــن (الصــن) و(روســيا ) الــي أطلقهــا ابيــدن يف تصرحياتــه والــي ســتعمل علــى إفســاد العالقــات مــع
تركيــا ليســت خيـ ًـارا معقـ ًـول .إذ إن هنــاك مصــاحل مشــركة علــى جــدول أعمــال أنقــرة وواشــنطن ؛ مــن حنــو القضيــة األفغانيــة،
وتعزيــز حلــف الناتــو .أنقــرة فاعلــة للغايــة يف التوتــر األوكـراين ،وهــي يف وضــع مماثــل حللفائهــا الغربيني.ومــن هنــا فــإن اختيــار
التوتــر بــدالً مــن العمــل مــع أنقــرة  -وهــي ذات أتثــر قــوي وفاعــل يف مناطــق األزمــات مــن ســوراي إىل ليبيــا و(كاراابخ ) حــى
(دونبــاس)  -ليــس قـر ًارا عقالنيًــا.
دعــوان نــرى فيمــا إذا كان (ابيــدن) ســيدع جانبًــا كلمتــه الــي اســتعملها يف الدعايــة االنتخابيــة  ،ويســتخدام كلمــة أخــرى بــد ًال
مــن “إابدة مجاعيــة” مثــل الرؤســاء الســابقني؟ أم أنــه ســيوجه ضربــة جديــدة للعالقــة الثنائيــة الــي تقبــع يف احلضيــض؟
إن عبــث مثــل هــذه البدايــة الســيئة -الــي ســتزعج األمــة الرتكيــة ابلكامــل  -أمــر مــن شــأنه أن جيعــل (أنقــرة) تــرد بقســوة علــى
اســتخدام ابيــدن لكلمــة “إابدة مجاعيــة”.
املعارضة اليت تعيش يف ظل أردوغان
أردوغــان قائــد صاحــب مهمــة وقضيــة ســعى لدعــم التحــول والتنميــة يف تركيــا عــر قيادتــه حــزب العدالــة والتنميــة منــذ
عامــا .وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الذيــن تركـوا حزبــه خــال فــرة حكمــه الطويلــة والصعبــة ،إال أن الناخبــن مل يشــكوا
ً 19
أبـ ًـدا يف قيادتــه .ولعــل خــروج املاليــن إىل الشـوارع ليلــة  15يوليــو  ،بدعــوة مــن أردوغــان يؤكــد هــذه الثقــة القويــة يف هــذا القائــد.
من املؤكد أن اهلدف األكرب للمعارضة هو هزمية( أردوغان) يف انتخاابت عام  .2023لكن حزب املعارضة اجلمهوري
( )CHPكان دائمــا يســتعمل شــعار “نظــام الرجــل الواحــد” عــر لغــة متطرفــة وجتيــش عاطفــي  ،مــن أجــل انتقــاد (
أردوغــان ) و هـؤالء ليــس هلــم أيــة كلمــات جديــدة يدندنــون هبــا.
ولــذا يقــوم أعضــاء حــزب الشــعب اجلمهــوري بتكثيــف محالهتــم الكاذبــة،إذ ال ميكنهــم التخلــي عــن مســاعيهم الراميــة اىل تدبــر
االنقــاابت واهتــام احلكومــة الدائــم .
ويف إطــار قضيــة  104مــن اجلن ـراالت املتقاعديــن املتهمــن ب ـ “التخلــف “ هــدد النائــب يف حــزب الشــعب اجلمهــوري
(ألتــاي) (أردوغــان) بشــكل غــر مباشــر مــن خــال حديثــه عــن “هنايــة مندريــس” وكــذا قامــت رئيســة حــزب الشــعب
اجلمهــوري يف واليــة إســطنبول (كفتاجنــي أوغلــو) ابســتغالل حادثــة الطفــل الســوري  ،وهــي حتــاول اهتــام احلكومــة بسـرقة
 128مليــار دوالر .ال يســتطيع حــزب الشــعب اجلمهــوري اخلــروج مــن خطــاب “التخلــف والتهديــد ابالنقــاب” املألــوف
الــذي ســيجعله خيســر .والســبب هــو حقدهــم العلمــاين  ،الــذي يقضــي أحيــاان حــى أولئــك الذيــن يعيشــون يف أكنافهــم .ولعــل
احملــور الرئيســي هلــذا احلقــد هــو بــا شــك (أردوغــان) والثقــة فيــه .ولكــن سيســتمر ( أردوغــان) ابحتوائهــم حتــت عباءتــه ،بينمــا
هــم ســيواصلون حقدهــم وسياســتهم الســلبية.

Dünkü Amerikan medyası, Başkan Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım olarak” niteleyeceği
haberleriyle doluydu. Geçtiğimiz haftalarda da 38 Kongre üyesi Biden’a bu yönde çağrı yapan bir mektup göndermişti. Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılmasından sonra
Biden’ın bir de 24 Nisan Cumartesi günü sözde “soykırım” kelimesini kullanması, Ankara-Washington ilişkilerinin zaten düşük olan seyrine yeni bir gerilim getirecek.
Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile henüz telefon görüşmesi yapmamış olması, ikili ilişkilerin seyrinin nereye gideceğine dair bir bekleme havası getirdi. Kongre’den gelen
Türkiye karşıtı seslere rağmen Washington’ın Türkiye politikasının uzun vadeli stratejik
değerlendirmelere göre şekillenmesi umuluyor(du). Olası “soykırım” suçlamasının kötü bir
başlangıç olacağı çok açık.
1946’da soykırımın tanımı yapılmışken bu suçlamayı I. Dünya Savaşı’nda yaşanan acı
olaylara uygulamanın getireceği bir katkı yok. Bu suçlamanın Türk kamuoyunun ortak bir
şekilde tepki verdiği milli bir mesele olduğu herkesin malumu. Nitekim CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu, dış politika gerilimlerinde sık yapmadığı bir şekilde ABD yönetimine seslendi: “Dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve
sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya’ya barış getirecek adımları desteklemeye davet
ediyorum.” Kılıçdaroğlu’nun daveti kuşkusuz bir yönüyle Türk siyasetinin ve halkının 1915
olayları hakkındaki hassasiyetini gösteriyor. Diğer yönüyle de Biden’ın “soykırım” kelimesini kullanması durumunda iç siyasetimize yansımalarına hazırlık mahiyetinde.
Çin ve Rusya’yı çifte sınırlandırma işaretleri veren ABD’nin Türkiye ile ilişkileri daha da
bozacak bir başlangıç yapması makul bir tercih değil. Ankara ve Washington’un gündeminde
Afganistan meselesinde işbirliği ve NATO’nun güçlendirilmesi gibi ortak çıkarlar var. Ukrayna geriliminde Ankara hayli aktif ve Batılı müttefikleriyle benzer konumda. Suriye’den Libya, Dağlık Karabağ ve Donbas’a kadar kriz bölgelerinde etkili olan Ankara ile çalışmayı değil
de gerilimi seçmek rasyonel bir karar değil. Bakalım Washington’da aklıselim galip gelir de
Biden, önceki başkanlar gibi seçim sözünü bir kenara koyarak “soykırım” yerine başka bir kelime mi kullanır? Yoksa diplerde seyreden ikili ilişkiye yeni bir darbe mi vurur? Türk milletini
”toptan rahatsız edecek bu kadar kötü bir başlangıcın anlamsızlığı ortada. Biden’ın “soykırım
kelimesini kullanmasına Ankara, sert bir misillemede bulunacaktır.
Erdoğan parantezinde yaşayan muhalefet
AK Parti iktidarının 19 yılda Türkiye’ye getirdiği dönüşümü destekleyenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir misyonun, davanın lideridir. Uzun ve mücadele dolu iktidarı döneminde
partisinden ayrılanlar olsa da seçmen, Erdoğan’ın liderliğinden şüpheye hiç düşmedi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın çağrısıyla milyonların meydanlara inmesinin sebebi, lidere olan bu
güçlü güvendi. Elbette muhalefetin en büyük hedefi, Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde yenmek.
Ancak “tek adam rejimi” sloganı ile CHP muhalefeti öylesine radikal bir dile ve duyguya
savruldu ki, Erdoğan’ı eleştirmek için söyleyecek yeni söz bulamıyorlar.
CHP’liler yalan kampanyalarına hız verirken darbe imalarından ve irtica suçlamalarında
vazgeçemiyorlar. 104 emekli amiralin “irtica” suçlaması, CHP Grup Başkanvekili Altay’ın
Erdoğan’ı “Menderes’in sonu” ile dolaylı şekilde tehdit etmesi ya da 128 milyar dolar suçlaması yapayım derken CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun Aylan bebek sömürüsü
”yapması buna son örnekler. CHP kendisine kaybettirecek bildik “irtica ve darbe ile tehdit
söylemlerinden çıkamıyor. Sebebi de kimi zaman kendi mahallelerindekileri bile linç eden
seküler öfkeleri. Öfkenin ana muhatabı kuşkusuz Erdoğan ve ona duyulan güven. Muhalefet
negatif siyaset ve öfke ile hareket ettikçe Erdoğan parantezinde debelenmeye devam edecek.

