
24

  حزيران  
مكثف  في  
السياسة 
الخارجية 

برهان الدين دوران  

21

بمناسبة رحيل من 
غادرونا مؤخًرا: 
دعوة لتغيير ذهنيتنا 
وسلوكنا.!!

عبد الرحيم خليفة

06
07
08
09
09

14
15
17
18
19

منبج ، بين األداء الثوري والخذالن السياسي

العقل العربي واالستثمار السياسي

إلى متى سياسة دفن الرؤوس بالرمال؟

المقالع الحجرية في إدلب: منفعة ألصحابها وتهديد للسالمة العامة

قصة قضيتين

ال حياد والصمت انحياز

العتبات المحظورة

الباب العاشر لحلب 

الحياة رحلة

دكتاتورية البروليتاريا أم ديمقراطية الشعب 

إقرأ في هذا العدد

05

إدلب بعد 
إعادة تدوير 
األسد إلى 
أين؟

أحمد مظهر سعدو

االنتخابات
في سوريا
حقيقة ال نكتة!

ياسين اكتاي

23

حسن النيفي

د- زكريا مالحفجي

عبد الباسط حمودة

سونيا العلي 

محمد أمين الشامي

علي محمد شريف

سوزان خواتمي

سالم حلوم

إلهام حقي

محمود الوهب

2021/6/15YIL 6 - SAYI    130 السنة السادسة ــ العدد

67 طفالً

طه كلينتش

22 04

القدس

صبحي دسوقي

Türkiye’nin sınırlarının, NATO’nun da 
sınırlarını oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, 
“Biz kendi sınırlarımızı korurken, NATO’nun 
sınırlarını da koruyoruz. Farklı cephelerden 
verdiğimiz mücadelelerde haklı olarak ittifak 
ruhuna uygun şekilde hareket edilmesini 
bekliyoruz.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إن تركيــا حتمــي حــدود حلــف 
مشــال األطلســي، عــر محايــة حدودهــا، معــراب عــن تطلعــه لنهــج وفًقــا 

لــروح التحالــف يعــزز احتــاد »الناتــو« وتضامنــه.

الرئيس رجب طيب أردوغان: تركيا تحمي حدود الناتو 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

Türkiye NATO’nun sınırlarını koruyor 
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkının desteği ve yardımıyla ülkenin sınırlarında 
tehditlere karşı karşıya olduğunu ve terör ve suç örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi. Erdoğan, 
“Sınırlarımıza yönelik tehditler, egemenliğimize yönelik saldırılarla ve terör ve suç örgütleriyle karşı 
karşıyayız ancak halkımızın desteği ve yardımı ile mücadele ediyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, Kanada’da Müslüman bir ailenin 4 
üyesinin öldürülmesini kınayarak, tüm dünyaya nefretin her türlüsüne karşı birleşme 
çağrısı yaptı. Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kanada’da öldürülen Müslüman 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve İslamofobiyi şiddetle kınıyorum” dedi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن بــاده تواجــه التهديــدات علــى حدودهــا وتكافــح املنظمــات 
اإلرهابيــة واإلجراميــة بدعــم ومســاعدة شــعبها. وأضــاف أردوغــان: »نواجــه التهديــدات علــى حــدودان واهلجمــات 

الــي تســتهدف ســيادتنا ونكافــح املنظمــات اإلرهابيــة واإلجراميــة بدعــم ومســاعدة شــعبنا فحســب«.

شــجبت عقيلــة الرئيــس الرتكــي، أمينــة أردوغــان، جرميــة قتــل 4 أفــراد مــن عائلــة مســلمة يف كنــدا، ودعــت العــامل لاحتــاد ضــد 
كافــة أشــكال الكراهيــة. وقالــت يف تغريــدة عــر تويــرت : »أســال هللا الرمحــة ألشــقائنا املســلمني الذيــن قتلــوا يف كنــدا، وأديــن 

بشــدة الكراهيــة واإلســاموفوبيا«.

أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم ومساعدة شعبنا

عقيلة أردوغان تدعو العالم لالتحاد ضد كافة أشكال الكراهية

Erdoğan: Halkımızın desteği ve yardımı ile sınırlarımızda tehditlerle karşı karşıyayız.

Emine Erdoğan, dünyayı her türlü nefrete karşı birleşmeye çağırıyor.

Türk Dışişleri Bakanı:  İki ülke arasında Suriye, Libya, Karabağ bölgesi ve doğu Akdeniz 
gibi birçok ortak işbirliği dosyası var. Yunanistan ve Doğu Akdeniz ile devam eden 
krizler diyalog yoluyla çözülebileceğini. 

وزيــر اخلارجيــة الرتكــي: مثــة العديــد مــن ملفــات التعــاون املشــرتك بــني البلديــن، مثــل ســوراي، وليبيــا، إلقليــم »قــره ابغ« وشــرق 
املتوســط. ميكــن حــل األزمــات العالقــة مــع اليــوانن ويف شــرق املتوســط، عــر احلــوار.

تشاووش أوغلو: تركيا وفرنسا حليفتان وستظالّن كذلك

Bir BM yetkilisi, BM Güvenlik Konseyi’ni BM insani yardımının Suriye’ye ulaştırılması 
mekanizmasının genişletilmemesi konusunda uyardı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye krizindeki 
gelişmeleri tartışmak üzere düzenlediği bir oturumda yaptığı açıklamada geldi.

Bu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından 
New York’taki Uluslararası Örgütün genel merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında geldi.
Dujarric, “Suriye genelinde ihtiyaç sahibi 13.4 milyon insan için kötüleşen insani durumdan 
endişe duyuyoruz.” Dedi.

حــذر مســؤول أممــي، جملــس األمــن الــدويل مــن اإلخفــاق يف متديــد العمــل آبليــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية األمميــة 
إىل ســوراي. جاء ذلك يف إفادة قدمها وكيل أمني عام األمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية مارك لوكوك، خال جلســة 

جمللــس األمــن الــدويل  لبحــث مســتجدات األزمــة الســورية.

جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث الرمســي ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش، 
يف مقــر املنظمــة الدوليــة بنيويــورك. وقــال دوجاريــك: »مــا زلنــا قلقــني للغايــة بشــأن تدهــور الوضــع اإلنســاين لـــ13.4 مليــون 

شــخص حمتــاج يف مجيــع أحنــاء ســوراي«.

قلق أممي بالغ إزاء األوضاع اإلنسانية  لـ 13.4 مليون سوريمسؤول أممي يحذر من فشل تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

BM yetkilisi, yardım dağıtım mekanizmasının Suriye’ye genişletilmemesi konusunda uyardıBM, 13.4 milyon Suriyelinin insani durumundan derin endişe duyuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin 2023 yılına kadar savunma 
sanayisinin yaklaşık yüzde 80’ini yerli ve milli imkanlarla üretmeyi 
hedeflediğini söyledi.

قــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، إن بــاده هتــدف إلنتــاج قرابــة 80 ابملئــة مــن صناعاهتــا الدفاعيــة، 
إبمــكاانت حمليــة ووطنيــة، حبلــول عــام 2023.

بحلول 2023 .. تركيا  تهدف  إلنتاج  ٪80  من   صناعاتها   الدفاعية  محليا

Türkiye, 2023 yılına kadar savunma sanayisinin yüzde 80’ini yerli olarak üretmeyi hedefliyor.

Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa müttefiktir ve öyle kalacaktır
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Türk ve Rus dışişleri bakanlıklarından yetkililer Moskova’da Suriye ve Libya meselelerini 
görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin Türkiye Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel 
Temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Türk Kültür Enstitüsü “Yunus Emre”, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası” 
etkinliklerine başladı. Bu, Yunus Emre Enstitüsü başkanı Şeref Ateş’in ve bu etkinlik 
sırasında filmlerine katılan çok sayıda Arap ve Türk yönetmenin katıldığı internette 
yayınlanan sanal bir törenle yapıldı.

Türk ordusunun Suriye Milli Ordusu ile ortaklaşa yürüttüğü Barış Pınarı 
Harekatı ile bölgenin YPG/PKK teröründen arındırılmasının ardından Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki Tel Abyad kentindeki öğrenciler güvenli bir ortamda 
eğitimlerine devam ediyor.

Yunanistan, Suriye ve Somali gibi ülkelerden Türkiye üzerinden gelen kişilerin sığınma başvurularını 
kabul etmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin mülteciler için güvenli bir ülke olduğunu ve bu ülkelerden gelen 
sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını incelemek için gereken tüm kriterleri karşıladığını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Corona virüsünün yayılması nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 
Olimpiyatları’nda mülteci olimpiyat sporcuları ekibinde yer alacak 29 mülteci sporcu olduğunu 
söyledi. Komite, 29 sporcunun Suriye, Sudan, İran, Güney Sudan, Afganistan, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Kamerun ve Irak’tan olduğunu ekledi.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib Valiliği’nde bir ilkokulun bombalanmasıyla ilgili Amerikan “Vice 
News” kanalının muhabirleri tarafından hazırlanan belgesel film, “James Foley Gazetecilikte 
Cesaret Ödülü”ne layık görüldü. “İdlib Savaşı” adlı belgesel film, Rus savaş uçaklarının bir 
ilkokulun bombalanmasını konu alıyor.

حبــث مســؤولون مــن وزاريت اخلارجيــة الرتكيــة والروســية الشــأنني الســوري، والليــي يف العاصمــة موســكو. وأوضــح بيــان 
صــادر عــن وزارة اخلارجيــة الروســية أن املباحثــات  انعقــدت برائســة انئــب وزيــر اخلارجيــة الرتكــي ســادات أوانل، 
واملبعــوث اخلــاص للرئيــس الروســي إىل الشــرق األوســط ودول أفريقيــا ، انئــب وزيــر اخلارجيــة، ميخائيــل بوغدانــوف.

أطلــق املعهــد الثقــايف الرتكــي »يونــس إمــره«، فعاليــات برانمــج »أســبوع الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا لألفــام 
القصــرية«. جــاء ذلــك خــال حفــل افرتاضــي بـُـث عــر اإلنرتنــت، وشــارك فيــه رئيــس معهــد يونــس إمــره، شــرف أتيــش، 

إىل جانــب عــدد مــن املخرجــني العــرب واألتــراك الذيــن يشــاركون أبفامهــم خــال هــذه الفعاليــة.

يواصــل طــاب مدينــة تــل أبيــض، مشــال شــرقي ســوراي، تعليمهــم يف أجــواء آمنــة، إثــر تطهــري املنطقــة مــن إرهــاب 
»ي ب ك/يب كا كا« عــر عمليــة »نبــع الســام« الــي نفذهــا اجليــش الرتكــي ابلتعــاون مــع اجليــش الوطــي الســوري. 

قالت اليوانن إهنا لن تقبل طلبات جلوء األشخاص القادمني إليها من دول مثل سوراي والصومال، عر تركيا.
ولفتــت إىل أن »تركيــا تعــد دولــة آمنــة لاجئــني، تســتويف مجيــع املعايــري لفحــص طلبــات احلمايــة الدوليــة املقدمــة مــن 

قبــل طالــي اللجــوء القادمــني مــن هــذه الــدول«.

قالــت اللجنــة األوملبيــة الدوليــة، إن هنــاك 29 رايضيــا الجئــا سيشــاركون ضمــن فريــق الرايضيــني األوملبيــني الاجئــني يف 
أوملبيــاد طوكيــو 2020، املؤجلــة بســبب انتشــار فــريوس كــوروان. وأضافــت اللجنــة، أن الرايضيــني الـــ29 مــن ســوراي، 
والســودان، وإيــران، وجنــوب الســودان، وأفغانســتان، والكونغــو الدميقراطيــة، وإريــرتاي، وإثيوبيــا، والكامــريون، والعــراق.

حصــل الفيلــم الواثئقــي الــذي أعــده مراســل قنــاة »فايــس نيــوز« األمريكيــة املتعلــق بقصــف مدرســة ابتدائيــة يف حمافظــة إدلــب 
مشــايل ســوراي علــى جائــزة »جيمــس فــويل للشــجاعة يف الصحافــة«. الفيلــم الواثئقــي املصــور بعنــوان »معركــة إدلــب« متعلــق 

بقصــف مقاتــات روســية ملدرســة ابتدائيــة.

مسؤولون أتراك وروس يبحثون الشأنين السوري والليبي بموسكو

»يونس إمره« يطلق أسبوعا لألفالم القصيرة بمشاركات عربية وتركية..

أجواء آمنة للتعليم بال إرهاب في  تل أبيض

اليونان: لن نقبل طلبات لجوء القادمين عبر تركيا

29 الجئا يشاركون في أولمبياد طوكيو

»معركة إدلب« يفوز بجائزة الشجاعة في الصحافة بالواليات المتحدة

Türk ve Rus yetkililer Moskova’da Suriye ve Libya meselelerini görüştü

Yunus Emre’de kısa film haftası başlıyor 

Tel Abyad’da terörün olmadığı güvenli bir eğitim ortamı

Yunanistan: Türkiye üzerinden gelenlerin sığınma başvurularını kabul etmeyeceğiz

Tokyo Olimpiyatları’na 29 mülteci katılıyor

“İdlib Savaşı” ABD’de Gazetecilikte Cesaret Ödülü’nü kazandı
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إشراقات

Diktatörlüğe ve tiranlığa karşı 2011 yılında başlayan ve özgürlük, adalet ve haysiyet 
çağrısında bulunan Suriye devrimi, adalet, özgürlük ve sempati pankartları ve sloganları 
taşıyan ve Suriye halkının özlemleriyle savaşan ülkelerden maskeler indiriyor ve ifşa 
ediyordu. özgürlük.Katilin yanında duran İsrail’in emirlerine, sınırlarını koruduğu için 
kendisine ve rejimine ödül olarak. Ortaya çıkan devrimimiz, sözde direniş ve muhalefet 
ittifakının sahteliğini ve yalanlarını ortaya çıkardı ve ona bunun bir paralı asker olduğunu 
ve İsrail ile İran arasındaki bir anlaşmanın sonucu olarak kendi topraklarını korumak 
ve kollamak için ortaya çıktığını gösterdi. Lübnan’daki uyuşturucu kaçakçılığı partisi 
ile Arapçılık ve İslam düşmanları olarak kaçakçılık (Captagon hapları) ile ünlü Hasan 
Nasr’ın gerçeklerini ortaya çıkardı. İsmail Haniyeh ve takipçilerinin suçlu İran’ın askerleri 
ve milislerinden biri olduğu ortaya çıktı. Uğursuz Balfour Deklarasyonu ve Suriye halkı, 
Filistinli mültecilerden kardeşlerini ve torunlarını aldığından, Suriye halkına dedelerimizin 
dedelerine verdikleri için teşekkür etmek yerine, özgür Suriyelileri öldürmek için silahlı 
tugaylar, tümenler ve taburlar kurdular. Sadakat, insani bir duruş sergilemelerini 
gerektiriyordu ama onlar katilin yanında yer aldılar.
İran ve Rus işgali ve Esed rejimi yanında Suriye halkına karşı savaşan Filistinli milisler, 
sayıları 100.000’den fazla savaşçı olduğu tahmin ediliyor.Filistin’i terk ederek kendilerini 
Suriye şehirlerini yok etmeye ve özgür Suriye halkını öldürmeye adadılar. Suriye kanı o 
kadar ucuz değil ve Filistinlilerin acısını ve kanını İran düşmanına ucuza satan, İran ve 
onun paralı milislerinin Suriyelilerin kanını gizleyen bir liderliğin sessizliği zedeleniyor.
Özgür Suriye halkı, Filistinli grupların suçlu İran’a karşı tutumunu reddederek Filistin 
davasının yanında yer aldı ve Filistin halkının ve onların Siyonist varlığa karşı mücadelesinin 
yanındadır. Ve direniş ittifakı sürekli tekrarlıyordu: (Kudüs, Geliyoruz) Humeyni daha 
önce seksenli yıllarda şöyle demişti: - Kudüs yolu Bağdat ve Basra’dan geçiyor. 
Hasan (Captagon) dedi ki: - Kudüs Yolu, Al-Bukemal’den Al-Kuseyr ve Zabadani’ye kadar 
Suriye şehirlerinden geçer.
Suriye halkı, İsrail düşmanına karşı direnişi destekliyor, İran düşmanı ile ilişkisini reddediyor 
ve İran ve çetelerinin Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen’de yaptığı vahşeti halka hatırlatıyor. 
Filistin Devlet Başkanı (Mahmud Abbas) kasabın (Beşar Esad) yeni bir cumhurbaşkanlığı 
dönemine seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kardeşçe ve saygılı ilişkilerden duyduğu 
gururu ve ortak çıkarlarını destekleme konusundaki istekliliğini ifade etti.
Hamas’ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İran’a teşekkür etti ve Gazze’de 
yaşayanlardan daha fazla Suriyeliyi öldüren katili (Qassem Soleimani) yüceltti. Hamas 
liderleri, Suriyelilerin katilini (Qassem Soleimani) Kudüs’ün şehidi olarak adlandırdı ve 
sözde zaferlerini İran ve Beşar Esad’ın yanı sıra Hamas ve Cihat kitlelerine adadı, büyük 
mitinglerle zaferi İran’a adadı.
Resmi Filistin kaynaklarına göre, İsrail saldırganlığı can, mal, konut ve ticari tesislerde 
ağır kayıplara neden oldu. Savaşın nedeni siyaset sahnesinin kalbi ve Esad’ın seçimlerinin 
saçmalığını örtbas etmek,
(Netanyahu) iç siyasi açmazından kurtulmak ve ona kendisini zor durumda tutacak bir 
kazanç sağlamaktı. 
Suçlu Hafız Esad’ın uydurduğu Ekim 1973 savaşının sonuçları onu İsrail sınırlarında 
bir muhafız yaptı.2006 Lübnan savaşı da Haşiş partisinin kendisini İsrail’in güvenliğini 
sağlamaya adadığı ve Lübnan üzerindeki mutlak sınırlar kontrolü karşılığında bir 
anlaşmayla sonuçlandı. 
Hamas oyunu önceki oyunların somutlaşmış halidir ve Siyonist varlığı onunla yaptığı 
muğlak anlaşmaya uygun olarak korumaya çalışacaktır.
En sonunda: 
Özgür Suriye halkı, anaokulları ve şehit çocukları için açılan okullar aracılığıyla İran’ın 
Gazze’de ne yaptığını farkındadır. Beyinlerini yıkamak, gömmek ve gelecekte onları Sünni 
Müslümanları öldürmeye hazırlamak ve Allah Resulü Muhammed’in(s.a.v.) sahabelerine 
hakaret etmek için çalışıyor.

الثورة السورية اليت انطلقت عام 2011 ضد الديكتاتورية والطغيان، واندت ابحلرية والعدالة والكرامة، 
كانت كاشفة وأسقطت األقنعة عن الدول اليت ترفع راايت وشعارات العدل واحلرية واملواساة، وحتارب 
تطلعات الشعب السوري ابحلرية، ووقفت مع السفاح األسد ومدَّته مبا يلزمه لتدمري املدن السورية وقتل 
الشعب السوري، تنفيذًا ألوامر إسرائيل اليت وقفت إىل جانب القاتل كمكافأة له ولنظامه حلراسته حدودها. 
ثورتنا الكاشفة كشفت زيف وكذب ما يسمى حبلف املقاومة واملمانعة، وأظهرته أنه مرتزق، وأنه نشأ نتيجة 
اتفاقية بني إسرائيل وإيران، كي حيمي وحيرس حدودها، وأظهرت حقيقة حزب هتريب املخدرات يف لبنان 

وحسن نصر الشهري بتهريب )حبوب الكبتاجون( كأعداء للعروبة واإلسالم. 
وكشفت أن امساعيل هنية واتباعه هم جنود إيران اجملرمة وأحد ميليشياهتا.

منذ وعد بلفور املشؤوم والشعب السوري يستقبل أخوته من الالجئني الفلسطينيني، وأحفادهم بدل أن 
لقتل  مسلحة  وكتائب  وفرق  ألوية  شكلوا  أجدادان ألجدادهم،  قدمه  ما  على  السوري  الشعب  يشكروا 

الشعب السوري احلر، الوفاء كان يتطلب منهم موقفاً إنسانياً، لكنهم وقفوا مع القاتل. 
امليلشيات الفلسطينية اليت تقاتل الشعب السوري اىل جانب االحتالل االيراين والروسي والنظام األسدي، 
الشعب  السورية وقتل  املدن  لتدمري  ألف مقاتل، تركوا فلسطني وتفرغوا  يقدر عددهم أبكثر من 100 

السوري احلر.
الدم السوري ليس رخيصاً إىل هذا احلد، ومؤمل السكوت عن قيادة ابعت آالم الفلسطينيني ودماءهم للعدو 

اإليراين برخص، متنكرة لدماء السوريني اليت أريقت من قبل إيران وميليشياهتا املرتزقة.
الشعب السوري احلر وقف مع القضية الفلسطينية رافضاً موقف الفصائل الفلسطينية من إيران اجملرمة، وهو 

مع الشعب الفلسطيين ونضاله ضد الكيان الصهيوين.
وحلف املقاومة ظل يردد: )قادمون اي قدس(، وسبق أن قال اخلميين يف الثمانينات: - طريق القدس مير 

ببغداد والبصرة.
 وقال حسن )الكبتاجون(:

-  طريق القدس مير ابملدن السورية من البوكمال إىل القصري والزبداين.
الشعب السوري يؤيد املقاومة ضد العـدو اإلسرائيلي، ويرفض عالقتها مع العـدو اإليراين، ويذكر الشعوب 

ابلفظائع اليت ترتكبها إيران والعصاابت التابعة هلا، يف سوراي، والعراق ولبنان واليمن.
الفلسطيين )حممود عباس( هنأ السفاح )بشار األسد( النتخابه لوالية رائسية جديدة، معراًب عن  الرئيس 

اعتزازه بعالقات األخوة واالحرتام وحرصه على تعزيز مصلحتهما املشرتكة، اليت هي:
-  العمالة إلسرائيل.

الذي قتل من  القاتل )قاسم سليماين(  إيران وجمَّد  السياسي حلماس شكر  وإمساعيل هنية رئيس املكتب 
السوريني أكثر من كل سكان غزة.

ولبشار  إليران  املزعوم  نصرهم  وأهدوا  القدس  بشهيد  سليماين(  )قاسم  السوريني  قاتل  قادة محاس مسوا 
فيها صور  إيران عر مسريات ضخمة رفعت  إىل  النصر  أهدت مجاهري محاس واجلهاد،  األسد، وكذلك 

اجملرم سليماين.
واملمتلكات  األرواح  يف  ابهظة  خسائر  اإلسرائيلي  العدوان  خلَّف  الفلسطينية،  الرمسية  للمصادر  ووفقاً 
واملنشآت السكنية والتجارية، وسبب احلرب كانت لتخليص )نتنياهو( من مأزقه السياسي الداخلي ومنحه 

مكسباً سيبقيه يف قلب املشهد السياسي، وللتغطية على مهزلة انتخاابت األسد.
وكذلك  إسرائيل،  حلدود  حارساً  جعلته  األسد،  حافظ  اجملرم  افتعلها  اليت  تشرين 1973،  حرب  نتائج 
أسفرت حرب 200٦ على لبنان عن تسوية التزم حزب )احلشيش( مبوجبها بضمان أمن وهدوء حدود 
إسرائيل، مقابل سيطرته املطلقة على لبنان. ومسرحية محاس هي جتسيد للمسرحيات السابقة وستعمل على 

محاية الكيان الصهيوين وفق اتفاقها الغامض معه.
أخريًا:

الذين  الشهداء،  أطفال  ومدارس  رايض  خالل  من  غزة  يف  إيران  تفعله  ما  يدرك  احلر  السوري  الشعب 
تعمل على غسل أدمغتهم وتشييعهم، وإعدادهم مستقبال لقتل املسلمني السنة وشتم صحابة رسول هللا 

حممد)ص(.
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الق Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020’de İdlib’e ilişkin son protokol anlaşmasının 

imzalanmasından bu yana, Esed suç rejimi, Suriye coğrafyasını işgal eden müttefikleri Rusya, 
İran ile birlikte bu anlaşmanın günlük ihlallerini takip etmeye devam etti.
Ve sonra, Suriye nüfusunun geri kalanını kuzeye doğru yerinden etmek için açık bir girişimde, 
anlaşmanın şartlarının sürekli ihlali sürecinde ahlaksızlık yapıldı, bundan önce bir milyondan 
fazla Suriyeli sivil (Hama kırsalı, İdlib kırsalı, Halep ve Lazkiye kırsalı) ki bu da birçok köyün yok 
olmasına yol açtı ve en önemlileri Maarat al-Numan, Han Şeihoun ve Serakib  gibi bazı şehirler  
yerinden edildi.
Ama öyle görünüyor ki, bu yeni sık sık bombalama turunda ve sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sırasında bile yeni bir barbarlık peşindeydi.Uluslararası toplum eylemler hakkında sessiz kalırsa, 
Suriye topraklarının erozyonu üzerinde çalışmak mümkün olur. Suriye rejimi ,  Al-Gab Ovası’nda 
ve Jabal Al-Zaviya’nın bazı kırsal kesimlerinde tarımsal ürünleri yakarak kavurucu bir toprak 
politikası uyguluyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçleri tarafından son günlerde Balyoun, Al-Bara, Al-
Fatirah, Sufuhun, Felifel, Benin, Kansafra civarı, Al-Ruwaiha bölgelerini hedef alan yoğun füze 
bombardımanı gerçekleştirildiğini doğruladı.
 ve Maarata, İdlib’in güney kırsalındaki Jabal Al-Zaviya’da ve Hama kırsalında Al-Gab 
Ovası’ndaki “Kalidin ve Al-Ziyara” köy ve kasabaları 
civarında şehitlerin meydana gelmesine neden oldu. 
Kuzeybatıdaki, bombalama sonucunda mülkte, tarım 
arazilerinde ve ekinlerinde önemli maddi hasarlar 
meydana geldi.
Ve Suriye ana vatanının hırsızı olan Suriye rejimi, bilinen 
kriminal yapısı ve zorbalıklaryla aldığı büyük Rus 
desteği olmasaydı durum  böyle olmazdı . İran Devrim 
Muhafızları’nın ve onun dirilişini yeniden sağlamak için 
getirdiği mezhepçi milislerin desteğiyle, rejim 2013’ten 
beri çökmüş durumda.Esed ,  Rusya Federasyonu 
başkanı Putin’i   , ünlü mesajıyla Rus ordusunun 2015 
Eylül ay’ı sonlarında gelmesi için yalvardı. Osırada 
Esed’in sarayına 3km kala yaklaşan devrimcileri 
durdurmak için ve Esed’i onlardan korumak için Ruslar  
ona yardıma geldiler 
Bundan daha fazlasını söyleyelim, bu rejimin Suriye’nin 
yüzde 65’inden fazlasını yok ettiğini herkesin bildiği 
bir dönemde, Suriye konusunda tanık olduğumuz 
uluslararası sessizlik  oldu,  Bu yüzden Suriye altyapısı 
ve rejimine karşı 900.000’den fazla isyancı Suriyeli 
tutukluyu hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde hapsetti ve Suriye halkının yarısından 
fazlasını iç ve dış savaşlar  süresince  zorla yerinden ettiler.
Bütün bunlar ve daha fazlası sözde uluslararası toplum ve birbirini takip eden ABD yönetimleri, 
Suriye halkını bu rejimin, bu çetenin ve kendilerini Suriye’nin dostu olarak adlandıranların elinde 
feleketlere maruz bırakıyor. 
Çoğu, cani Esad rejiminin eliyle işlenen katliamlara ve kimyasal bombalamalara sessiz kalıyor. 
Rus-Amerikan anlayışı, yalnızca İsrail’in güvenliğine ve İsrail sınırlarının korunmasına bağlı 
kalmaya devam ediyor.
Büyük, kadim ve tarihi Suriye halkının hiçbir değeri kalmadı. Ruslar ve İranlılar tarafından 
öldürülmelerine izin verdiler. Ve dünya hala bir  gözlemcidir, Herhangi bir pozitif reaksiyon 
üretmez. Esad, aynı zamanda komik ve ağlayan bir seçim maskaralığıyla yeniden seçildi.
Aynı zamanda dünya , bugün idlibin kaderini ne insani ne de ahlaki bir vicdan olmadan Beşar 
Esad’a bırakıyor. 
İdlib ve çevresindeki Suriye sahnesi iç içe ve dizginsiz Rus çıkarları nedeniyle daha fazla şiddete, 
bombalamaya, yerinden edilmeye ve daha fazla saldırıya açık görünüyor. Putin-Biden görüşmeleri 
Suriyelilere pek fayda sağlamıyor gibi görünüyor.
 Tam tersine, Amerikalılar, Rusya-İran müdahalesine bırakılan Suriye sorunuyla daha az 
ilgileniyorlar. Suriye halkı ve bölgedeki mazlum Arap halkları pahasına, iki taraf arasında bir 
Amerikan-İran nükleer anlaşmasının imzalanmasına yaklaştıktan sonra, Suriye, Amerika’nın 
dikkatinden uzak kaldı. Arap rejimine gelince, Suriye’ye veya İdlib’e herhangi bir destek verme 
konusunda isteksiz kaldı.
İdlib ve çevresinde yeni ve kanlı bir yerinden edilme tırmanışına mı tanık oluyoruz? Bunu 
engelleyen bölgesel veya uluslararası bir duruş olabilir mi? Esad çetesinin aralıksız saldırganlığı 
ve sınırsız Rus-İran-Fars mezhep desteği nedeniyle mağdur olan İdlib ve Kuzey Suriye başta 
olmak üzere Suriyeliler için yakın geleceği pek çok soru çizmeye devam ediyor.

دأب نظام اإلجرام األسدي، ومعه حلفاءه احملتلون للجغرافيا السورية، روسيا وايران، ومنذ توقيع 
االتفاق الروتوكويل األخري  بني تركيا وروسيا مبا خيص إدلب يف 5 آذار/ مارس 2020. على 
لبنود  انتهاك مستمرة  اليومية لذاك االتفاق، ومن مث تصاعد الفجور يف عملية  متابعة اخلروقات 
االتفاق، يف حماولة واضحة لتهجري ماتبقى من السكان السوريني ابجتاه الشمال، بعد أن ُهجر قبل 
ذلك ماينوف عن مليون إنسان سوري مدين، منذ هجومه اإلجرامي على ريف محاة، وريف إدلب، 
وأيًضا ريف حلب والالذقية، وهو الذي أدى كذلك إىل قضم قرى كثرية، وبعض املدن أمهها معرة 
النعمان، وخان شيخون، وسراقب. لكن يبدو أنه ويف هذه اجلولة اجلديدة من القصف املتواتر، 
وإابن انتخاابته الرائسية املزعومة، مازال يف حالة مهجية جديدة، من املمكن فيما لو صمت اجملتمع 
القسري  التهجري  من  واملزيد  السورية،  األرض  من  املزيد  قضم  على  العمل  أفعاله،  عن  الدويل 
للسكان، وهو ميارس سياسة األرض احملروقة، مبا يقوم به من حرق للمحاصيل الزراعية يف سهل 

الغاب، وبعض ريف جبل الزاوية.
حيث أكد »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« أن قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام خالل 
وحميط كنصفرة  وبينني  وفليفل  وسفوهن  والفطرية  والبارة  بليون  مناطق  مستهدفة  األخرية  األايم 
والزايرة«  وبلدات »قليدين  اجلنويب، وحميط قرى  إدلب  بريف  الزاوية  والروحية ومعراات، يف جبل 

بسهل الغاب يف ريف محاة الشمايل الغريب، ما أدى إىل 
وقوع شهداء، وحدوث أضرار مادية كبرية يف املمتلكات 

واألراضي الزراعية وحماصيلها من جراء القصف.
وإذا كان النظام السوري السارق للوطن السوري، يفعل 
مايفعل من خالل طبيعته اإلجرامية املعروفة، وإمكانياته 
الطاغوتية االستبدادية املعروفة، إال أن ذلك ماكان من 
الذي  الكبري  الروسي  الدعم  لوال  حيصل  أن  املمكن 
االيرانية،  الثوري  احلرس  قوات  دعم  وكذلك  يتلقاه، 
وامليليشيات الطائفية اليت استقدمها، ليعيد قيامة نظامه 
الروسي  االحتاد  توسل  حني  عام 2013.  منذ  املنهار 
وبوتني،  برسالته املشهورة، ليأيت اجليش الروسي أواخر 
املعارضة،  من  محايته  أجل  من  سبتمر2015  أيلول/ 
اليت وصلت يف حينها على بعد 3 كيلو مرت من قصر 

بشار األسد الرائسي.
الصمت  لوال  فإنه  ذلك،  من  أكثر  ولنقل 
املسألة  يف  نشهده  الذي  شريك(،  الدويل،)والصامت 
السورية، يف وقت يعلم اجلميع أن هذا النظام قد دمر 
ماينوف عن ٦5 ابملئة من البنية التحتية السورية، وزج 

بني  قسراًي  وهجَّر  نظامه،  ضد  اثئر  سوري  معتقل  ألف   900 من  أكثر  ومعتقالته  سجونه  يف 
الداخل واخلارج أكثر من نصف الشعب السوري، كل ذلك وأكثر منه، ومايسمى ابجملتمع الدويل، 
واإلدارات األمريكية املتتابعة، ترتك الشعب السوري يالقي الويالت، على يد هذا النظام، وهذه 
عنه، ويصمت  السوري  السشعب  أصدقاء  أنفسهم  يسمون  الكثري ممن كانوا  ويتخلى  العصابة، 
معظمهم عما اقرتفت أيدي النظام األسدي اجملرم، من جمازر وقصف ابلكيماوي، وليكون التفاهم 
الروسي األمريكي على أمن إسرائيل وحدود إسرائيل اآلمنة، هو األهم واألبقى، وال قيمة لشعب 
سوري كبري وعريق واترخيي، يف أن يتعرض للمقتلة األسدية، وبدعم روسي إيراين فاقع وواضح، 
والعامل مازال فاغًرا فاه، اليؤيت أي أكل اجيابية، مث يعاد تدوير األسد مرة جديدة ومبهزلة انتخابية 

مضحكة مبكية يف نفس اآلن.
كما يرتك مصري إدلب اليوم ليعبث به نظام / العصابة األسدي، دون وازع من ضمري إنساين أو 
أخالقي، وال مصلحي، حيث يبدو املشهد السوري يف إدلب وما حوهلا مَحَّال أوجه، وقاباًل ملزيد من 
العنف والقصف والتهجري، ومزيد من االنقضاض، عر مصاحل روسية منفلتة من كل عقال، حيث 
اليبدو أن اجتماعات بوتني/ ابيدن ستفيد السوريني كثريًا، بل هناك ماهو أكثر مصلحة لألمريكان 
من املسألة السورية، املُتخلَّى عنها، واملرتوكة للعبث الروسي اإليراين، بعد االقرتاب كثريًا من إجناز 
إتفاق أمريكي إيراين نووي مستجد بني الطرفني، على حساب الشعب السوري والشعوب العربية 
املقهورة يف املنطقة، أمام عجز واضح للنظام الرمسي العريب املتهالك، لفعل أي موقف جدي يوقف 
اللعب بواقع السوريني، والعبث مبصائر أهايل إدلب والشمال السوري. فهل نشهد تصعيًدا دمواًي 
هتجرياًي جديًدا يف إدلب وما حوهلا؟ وهل ميكن أن يكون هناك أي موقف إقليمي أو دويل حيول 
دون ذلك؟ أسئلة كثرية مابرحت برسم املستقبل القريب للسوريني، وخاصة يف إدلب والشمال 
السوري، الذي يعاين مايعاين جراء العدوان املتواصل من قبل العصابة األسدية، والدعم الروسي 

االيراين الفارسي الطائفي الالحمدود.

Esad’in geri dönüşünden sonra İdlib nereye gidiyor?

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

إدلب بعد إعادة تدوير األسد إلى أين؟

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

لقــد جّســد احلــراك املــدين الشــعي الــذي شــهدته مدينــة منبــج منــذ 31 أاير/مايــو 
املاضــي، ومــا تــزال تداعياتــه السياســية واألمنيــة قائمــة حــى اآلن، تعزيــزاً لقناعــة 
راســخة تؤّكــد أن الثــورة الــي أطلقهــا الســوريون يف آذار/مــارس 2011 هــي أكثــر 
قــّوًة وأقــدر علــى البقــاء مــن مظاهــر الدمــار واخلــراب املاثلــة أمــام العــامل، لعلــه مــن 
الصحيــح أن الســوريني قــد ضّحــوا أبكثــر مــن مليــون شــهيد، ورمبــا أضعافهــم مــن 
املهّجريــن  مــن  املايــني  عــن  فضــًا  املعتقلــني،  مــن  وأمثاهلــم  واملصابــني،  اجلرحــى 
والنازحــني داخــل ســورية وخارجهــا، إاّل أن هــذه التضحيــات اهلائلــة مجيعهــا الــي 
أورثــت بؤســاً شــديد القســاوة، مل تــؤدِّ إىل إطفــاء جــذوة الثــورة، ومل تتمّكــن مــن 
تقويــض إرادة الســوريني وتطّلعهــم إىل التحــرر، بــل ميكــن القــول: كّلمــا ظــن العــامل 
أن الثورة اندثرت حتت ركام الدمار اهلائل يف ســورية، وتشــّظت حتت نري ســلطات 
األمــر الواقــع، يفاجئهــم الســوريون األحــرار أبن مــارد الثــورة املتجــّذر يف النفــوس 
هــو عصــيٌّ علــى االنــداثر واالحّمــاء، وأن معــاين الثــورة هــي كاجلــذوة الكامنــة حتــت 

الرمــاد، تبقــى تســتعر وتتقــد، مــا دامــت ســورية بلــداً حمتــّاً وأهلهــا مقهــورون.
مدينــة منبــج هــي إحــدى املــدن الســورية، وأهلهــا هــم جــزء مــن النســيج الســكاين 
الســوري، ولئــن كان مــن الصحيــح أهنــا ختضــع لســلطة حكــم واقــع، كغريهــا مــن 
تطلعــات  تبقــى  ولكــن  الــدويل،  النفــوذ  تقاســم  حبكــم  الســورية،  اجلغرافيــا  أجــزاء 
أهلهــا مشــدودة إىل اجلــذر الــذي احتــدت حولــه تطلعــات مجيــع الســوريني الذيــن 
مــن  أجــل ســورية حــرة كرميــة خاليــة  مــن  الظــام وطالبــوا وانضلــوا  انتفضــوا علــى 
الظلــم واالســتعباد، أضــف إىل ذلــك، أن انتفاضــة أي مدينــة ســورية بوجــه الطغــاة، 
والــذل،  العبوديــة  حليــاة  ورفضهــم  مجيعــاً  الســوريني  إرادة  عــن  تعبــرٌي  إاّل  هــي  إْن 
ولكــّن الســؤال الــذي يباغتنــا مجيعــاً، بــل وُيــدث يف النفــوس مــرارة موجعــة هــو: 
وتقويــة  دعــم  الشــعي يف  املوقــف  ُتســتثمر صابــة  ال  الغالــب –  علــى   – ملــاذا 

ملــاذا جنــد  السياســية؟، مث  الدوليــة واملســارات  احملافــل  الســورية يف  القضيــة  أوراق 
واألداء  العفــوي  الشــعي  املوقــف  بــني  والصابــة  األّداء  حيــث  مــن  فجــوة كبــرية 
السياســي لكيــاانت املعارضــة الســورية؟ لقــد شــهدان انتفاضــات عديــدة ألكثــر مــن 
مدينــة وبلــدة ســورية،) الســويداء وإدلــب ودرعــا علــى ســبيل املثــال( وكانــت هــذه 
االنتفاضــات – مبضامينهــا الرائعــة جتّســد امتــداداً للمضامــني الثوريــة الــي شــهدانها 
يف بداية الثورة، أي يف الطور املدين الســلمي، إاّل أن هذا االكتناز الثوري الشــعي 
الــذي يــزداد جتــّذراً يف النفــوس علــى الرغــم مــن اســتمرار املأســاة الســورية، مل جيــد مــا 
ــاً مــا كان الفعــل الرمســي  يوازيــه أو يكافئــه لــدى الكيــاانت الرمسيــة للثــورة، بــل غالب
للمعارضــة خــاذاًل للنشــاط أو احلــراك اجلماهــريي العــام، ولعــّل هــذه اإلشــكالية 
الكــرى تكشــف إىل حــّد بعيــد تشــّعب احلالــة الراهنــة يف منبــج ، كمــا تفّســر مــن 
الــذي جيعــل  الثائــر، األمــر  نــدرة اخليــارات املتاحــة أمــام اجلمهــور  جهــة أخــرى، 

التضحيــات أكثــر مــن احلصــاد يف الغالــب األعــم.
بدأ احلراك يف منبج ســلمياً عفوايً شــعبياً، كما كان يف الطور الذهي للثورة، منادايً 
علــى جممــل السياســات االقتصاديــة واألمنيــة  مبطالــب حُمقــة ومشــروعة، وحمتّجــاً 
اجلائــرة الــي متارســها قســد حبــق املواطنــني، واســتطاع أن يافــظ علــى ســلميته ونقائــه 
علــى الرغــم مــن رّدة فعــل ســلطات قســد ابســتخدام الرصــاص والعنــف، وكذلــك 
علــى الرغــم مــن ســقوط مخســة شــهداء، وأكثــر مــن عشــرين جريــاً، األمــر الــذي 
أحــرج ســلطات األمــر الواقــع، ودفعهــا إىل دعــوة املتظاهريــن إىل التفــاوض، واعــدًة 
ابالســتجابة ملطالب أهل املدينة، وكان من املمكن جّداً أن تســري عملية التفاوض 
بنجــاح، ويصــل املواطنــون علــى جــزء كبــري ممــا يطالبــون بــه، ولكــن غيــاب املظلــة 
السياســية الوطنيــة عــن قيــادة هــذا احلــراك وتوجيهــه، والتعبــري عنــه سياســياً، قــد 
أضعــف قــّوة احلــراك مــن جهــة، كمــا جعلــه عرضــًة لاخــرتاق، ومــن مث االنــزايح عــن 

مســاره املنشــود مــن جهــة اثنيــة، ذلــك أن ســيطرة قســد علــى املدينــة منــذ صيــف 
2016 مل تكــن بعيــدة عــن رغبــة نظــام األســد الــذي حتاصــر قواتــه املدينــة مــن جهــي 
الغــرب واجلنــوب، ابالنقضــاض علــى املدينــة، وابلتــايل إخضاعهــا لســيطرته، وهــي يف 
ســبيل ذلــك، مل يّدخــر أي فرصــة تتيــح لــه االنقضــاض، وذلــك بفضــل النفــوذ الــذي 
يُتــاح ألزالمــه وشــبيحته للتحــرك والنشــاط داخــل املدينــة، حتــت أنظــار ســلطات 
قســد الــي ال تنظــر إىل النظــام ابعتبــاره عــدّوا جــذرايً للســوريني وســبباً يف اســتمرار 
مأســاهتم، بــل رمبــا كان املوقــف املتقــارب بــني قســد والنظــام، ذلــك التقــارب الــذي 
برهنــت عليــه سلســلة طويلــة مــن التفــاوض الــذي أوشــك علــى االندمــاج أحيــاانً، 
أقــول: رمبــا كانــت العاقــة املشــرتكة بــني قســد والنظــام هــي أداة الضغــط الرئيســية 
علــى املتظاهريــن، وذلــك مــن خــال تلويــح قســد بتســليم املدينــة للنظــام إن أصــّر 
املتظاهرون يف رفضهم لسياســاهتا اجلائرة، أي : إما أن تقبلوا بنا كما نشــاء ونريد، 
وإمــام ســنفتح أبــواب املدينــة أمــام قــوات النظــام وميليشــياته اإليرانيــة، ومــا يعــّزز 
هــذا التهديــد واالبتــزاز الاأخاقــي، هــو دخــول عــدد مــن شــبيحة النظــام ومواليــه 
واخرتاقهــم ملفاصــل احلــراك، ودعواهتــم املتكــررة إىل التصعيــد ومحــل الســاح حتــت 
شــعارات حترير منبج من احملتل األمريكي، ولكن ال تعي يف جوهرها ســوى الدعوة 

الصريــة الســتجاب قــوات النظــام اإلجراميــة.
ثنائيــة التنافــس بــني قســد ونظــام األســد أســهمت يف تضييــق اخليــارات بــل ندرهتــا 
أمــام املتظاهريــن، فهــم إّمــا أن يقبلــوا ابلتهــادن مــع ســلطات األمــر الواقــع، ويوافقــوا 
علــى مــا يصلــون عليــه، ومبــا ينســجم مــع سياســات قســد، وإّمــا أن تبقــى املدينــة 
عرضــة البتــزاز قــوات النظــام ابجتياحهــا، ويبقــى العامــل األقــوى يف إضعــاف احلــراك 
الثــوري يف منبــج هــو غيــاب الطــرف الثالــث، أعــي غيــاب ) املظلــة – املشــروع ( 
الوطــي الــذي مــن املفــرتض أن يكــون حامــًا لتطلعــات الثــورة، ذلــك أن غيــاب 
الثــوري مــن شــأنه أن يســهم يف بعثــرة التضحيــات وتشــتتها مــن جهــة،  اإلطــار 
كمــا يســهم يف تعزيــز اإلحبــاط والشــعور ابلاجــدوى لــدى املنحازيــن للثــورة مــن 

ســكان املدينــة.
لقــد انتفضــت منبــج بوجــه نظــام األســد يف آذار/مــارس 2011 ، وحتــررت مــن 
سطوته يف متوز/يوليو 2012 ، كما انتفضت بوجه داعش يف تشرين اثين/نوفمر 
عــام 2013 ومتكنــت مــن طــرده، وهــا هــي تنتفــض مــرة اثلثــة بوجــه قســد، ولكــن 
خيذهلــا غيــاب البديــل املتماهــي مــع انتفاضتهــا مــن حيــث األهــداف والتطلعــات، 
لعلــه الشــعور ب ) اليتــم السياســي( الــذي مل يعــد خيــص منبــج وحدهــا، بقــدر مــا 

غــدا مســًة عامــة للســوريني.

حسن النيفي

منبج
بين األداء الثوري والخذالن السياسي

كاتب وباحث سوري

منــذ توقيــع » معاهــدة األســلحة النوويــة متوســطة املــدى » بــني اإلحتــاد 
الســوفيايت والــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــام 1987 الــي جــرت يف عهــد 
العــامل الصعــداء  تنّفــس  الرئيســني روانلــد ريغــان وميخائيــل غورابتشــوف 
مــن ســباق  التوتــر والقلــق  الــي كان يســودها  الــدول األوروبيــة  وخاصــة 
التســلح بــني الدولتــني القطبــني آنــذاك، وبــدأت مامــح احلــرب البــاردة 
ابلرتاجع متهيداً لبداية مرحلة جديدة ستعيشــها أورواب يف التســعينيات من 
القــرن املاضــي مــع اهنيــار جــدار برلــني وتفــكك االحتــاد الســوفيايت، لــرتث 
روســيا اإلحتاديــة ماخلفــه االحتــاد الســوفيايت مــن معاهــدات واتفاقيــات.

مث تلتهــا اتفاقيــة » األجــواء املفتوحــة » عــام 1992 الــي دخلــت حيــز 
بتســيري  املوقعــة  للــدول  الســماح  تتضمــن  وهــي   ،2002 عــام  التنفيــذ 
رحــات طــريان غــري مســلحة يف أجــواء الــدول األعضــاء بغــرض املراقبــة 
ومجــع املعلومــات العســكرية شــرط اطــاع الطــرف اآلخــر بــكل تفاصيــل 
الرحلــة مبــا فيهــا الصــور. مــا يعــزز الثقــة بــني روســيا وابقــي دول حلــف الناتــو 
األراضــي  إىل  الروســية  القــوات  ولكــن دخــول  الطرفــني،  خمــاوف  ويبــدد 
األوكرانيــة واالســتياء علــى جزيــرة القــرم وضمهــا عــام 2014 أعــاد التوتــر 
مــن جديــد بــني روســيا والناتــو مث تــاه مغامــرة بوتــن يف ســورية لدعــم نظــام 
األســد ضــّد ثــورة الشــعب الســوري هنايــة 2015 لتعــود ذات األجــواء 
املعلــن  خمتلــف كان  بشــكل  ولكــن  البــاردة  احلــرب  حقبــة  ميــزت  الــي 
الــي طبقتهــا أمــريكا والــدول األوروبيــة  عنهــا هــو العقــوابت االقتصاديــة 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب  علــى روســيا االحتاديــة ومــن مث تبعهــا 

إبعانــه االنســحاب مــن اتفاقيــة األجــواء املفتوحــة يف عــام 2020 مــرراً 
االنســحاب بعــدم التــزام موســكو ببنــود االتفاقيــة مــا دفــع روســيا الختــاذ 
إجــراء مماثــل هــذا العــام، ومــع اقــرتاب موعــد اللقــاء بــني الرئيســني ) بوتــني 
ـ ابيــدن( املزمــع عقــده يف جنيــف يــوم 16 يونيــو احلــايل قــام الرئيــس بوتــني 
ابملصادقــة علــى انســحاب بــاده مــن معاهــدة » األجــواء املفتوحــة« يــوم 
الــي  األجــواء  عــن  مســبقاً  انطباعــاً  يعطــي  ممــا  احلــايل  يونيــو  االثنــني 7 

ستســود يف لقــاء القمــة املرتقــب.
قــد يتبــادر إىل الذهــن أبن بوتــني الغــارق يف ســورية بــا آفــاق قريبــة تنــم 
عــن حلحلــة لاســتعصاء احلاصــل يف القضيــة الســورية، وإصــرار النظــام 
علــى عرقلــة أي جهــد ابجتــاه احلــل السياســي املنصــوص عليــه يف القــرار 
األممــي 2254، قــد دفــع بوتــني هلــذه اخلطــوة حلــرف اللقــاء عــن قضــااي 
ملحــة للتهــرب مــن مناقشــتها أو علــى األقــل عــدم منحهــا الوقــت الــكايف 
للوصــول إىل اتفــاق، ولعــل تصريــح انئــب وزيــر اخلارجيــة الروســي ميخائيــل 
بوغدانــوف أن إجــراء انتخــاابت مبكــرة يف ســورية خيــار حمتمــل الــذي جــاء 
بعــد االنتخــاابت اهلزليــة الــي أجراهــا األســد وإعــان فــوزه علــى منافســيه 
»الكومبــارس« بنســبة 95.1% ، لعلّــه جــاء لتريــد امللــف الســوري يف لقــاء 
القمــة وأن روســيا ليســت متمســكة ابألســد علــى حســاب العاقــات مــع 
الغــرب وخاصــة الــوالايت املتحــدة، ولكــن األمــريكان الذيــن يتقنــون فنــون 
الدبلوماســية لــن متــّر هــذه التكتيــكات عليهــم، هــذا إذا علمنــا أبن اإلدارة 
األمريكيــة كانــت قــد أبلغــت موســكو الشــهر املنصــرم أهنــا ال تريــد العــودة 

إىل معاهــدة » األجــواء املفتوحــة« إبشــارة منهــا أبهّنــا لــن تــدرج هــذا امللــف 
يف املباحثــات القادمــة بــني الرئيســني.

يــاول املراقبــون استشــفاف ماهــي امللفــات الــي ســيتم تناوهلــا يف القمــة 
املقبلة وهل ســتفضي إىل نزع فتيل التوتر بني الدولتني أم زايدة يف تدهور 
العاقــات، مــا يدفــع الرئيــس بوتــني إىل مغامــرة عســكرية أخــرى، تغرقــه 
أكثــر وتزيــد مــن عزلتــه وتفاقــم مــن وضعــه االقتصــادي املتدهــور أصــًا ؟ 
كونــه ال ميتلــك ســوى الــذراع العســكرية لتكريــس حضــوره علــى الصعيــد 
الدويل كما فعل يف ســورية وليبيا وأرمينيا ومل يصد ســوى الفشــل ورصيداً 
هائــًا مــن جرائــم احلرب.الرئيــس األمريكــي احلــايل )جــو ابيــدن( مل يعــرف 
عنــه أي نشــاط خــارج العمــل السياســي وهــو قــد شــارف علــى الثمانــني 
مــن العمــر قضــى معظمهــا يف عــامل السياســة وشــغل منصــب انئــب الرئيــس 
يف عهــد أوابمــا لــن يكــون ســهًا التعامــل معــه يف ملفــات علــى درجــة 
ابلغــة مــن األمهيــة هلــا عاقــة ابالقتصــاد واملنــاخ والتدخــل يف االنتخــاابت 
األمريكيــة، ابإلضافــة لقضيــة ضــم شــبه جزيــرة القــرم، واالنتخــاابت الســورية 
الي جرت رغم إعان االحتاد األورويب وأمريكا أبهنا غري شــرعية وتتناقض 
مــع قــرارات األمــم املتحــدة وجملــس األمــن . مــا أســتطيع قولــه اآلن هــو أن 
لقــاء القمــة املرتقــب لــن يكــون ودايً، وقــد ال يُفضــي إىل أي اتفــاق بســبب 
تعنــت بوتــني وعــدم محاســة ابيــدن يف منحــه انفراجــاً أبي مــن امللفــات 
الســاخنة يف وقــت أصبحــت فيــه روســيا مأزومــة داخليــاً بشــكل يهــدد 

مصــري بوتــني السياســي الــذي يطمــع ابلبقــاء يف احلكــم لغايــة 2036. 

ياسر الحسيني

قمة )بوتين ـ بايدن( بال أجواء مفتوحة 

كاتب سوري
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مقاال

قِــدم  قدميــة  للعــرب  ميــزة  وهــذه  العطــاء،  بطبعــه يف  العــريب كــرمي  اإلنســان 
التاريــخ، لكــن هــذا العطــاء ال ينبغــي أن يكــون تقليــدايً جملــرد العطــاء ورمبــا 
الطمــع ابلثــواب األخــروي وإرضــاء للوجــدان الــذايت أنــه ســاهم يف موقــف 
بشــكله  ابلعطــاء  يفكــر  مايــزال  العــريب  العقــل  لكــن  نبيــل،  بعمــل  إنســاين 
التقليــدي املعتــاد واملألــوف يف مســاعدة احملتــاج يف إطعامــه وعاجــه أو بنــاء 
الواقــع  لكــن  نبيــل،  بــكل أتكيــد عمــل  بنــاء مدرســة وهــذا  مســجد ورمبــا 
الــذي نعيشــه مــن النكبــات الــي حلّــت يف املنطقــة أمــام مشــاريع توســعية 
إيرانيــة واحتــاالت واعتــداءات كثــرية وتفــّرد االســتبداد مبؤسســات الدولــة 
وتغولــه عليهــا مث اســتعماهلا ضــد الشــعب مــن أجــل بقــاء ســلطته واســتبداده، 
وأوضحهــا يف ســورية فقــد خّلفــت نكبــات كبــرية ومآســي إنســانية كبــرية، 
واملآســي اإلنســانية حُتــل بقــرارات سياســية وبعمــل سياســي وتعزيــز للكــوادر 
السياســية وبناء الوعي السياســي كي ال تذبح الشــعوب على مقصلة اجلهل 
واملكــر، قــد تكــون املقاومــة أحــد األذرع السياســية، الســيما تلــك املآســي 
اإلنسانية الي سببها طغاة مستبدون يف الدفة السياسية، فاملواجهة الرئيسية  

مل يكــن وعــد بلفــور الــذي أعلــن يف 2 تشــرين اثين/نوفمــر 1917 ذو قيمــة مــن 
الناحيــة القانونيــة، فهــو جمــرد رســالة موجهــة مــن وزيــر خارجيــة بريطانيــا إىل اللــورد 

يونيــل روتشــلد ويطلــب منــه إبــاغ مضموهنــا لاحتــاد الصهيــوين. 
وقــد كان بعبــارات فضفاضــة محالــة أوجــه. حــى أنــه مل يســتخدم عبــارة إنشــاء وطــن 
قومــي لليهــود يف فلســطني بــل اســتخدم عبــارة كيــان قومــي. ليمنــح املرونــة للسياســة 
االجنليزيــة حســب الواقــع الــذي تفــرزه نتائــج هنــاايت احلــرب العامليــة األوىل.  وكان 
مــن املمكــن مواجهتــه أو تغــري مســاره لــو أن العــرب اســتطاعوا امتــاك إرادهتــم. ومل 
يكــن قــدرًا حمتوًمــا كمــا حاولــت أن تصــوره النخــب احلاكمــة يف تلــك الفــرتة وأعطتــه 

األدبيــات العربيــة أكثــر مــن حجمــه بكثــري.
يف حــني يتــم التغافــل عمــا أعطــاه الشــرعية والقانونيــة. وهــي اتفاقيــة األمــري فيصــل بــن 
احلســني ممثــًا عــن الدولــة العربيــة الــي مركزهــا احلجــاز مــع حاييــم وايزمــان ممثــًا عــن 
املنظمــة الصهيونيــة العامليــة وهــذه اإلتفاقيــة هــي الــي تتبــى وعــد احلكومــة الريطانيــة 
وقبــول وتســهيل اهلجــرة اليهوديــة إلقامــة جمتمــع التعايــش »حســب تعبــري االتفاقيــة« 

وحريــة املمارســة الدينيــة.
و ذلــك علــى هامــش مؤمتــر الســام يف ابريــس 1919 وهــي الــي ستشــكل منهًجــا 

لألنظمــة العربيــة الناجتــة عــن خطــة ســايكس بيكــو.
والــي كانــت بريطانيــا أول مــن اخرتقهــا بفــرض أمــر واقــع علــى حلفائهــا األوربيــني 
بتحويل املنطقة »ج« الي تتطابق تقريًبا مع حدود فلسطني التارخيية لتكون حتت 
اإلنتــداب الريطــاين اخلالــص بعــد احتلتهــا عســكراًي وأبقــت فيهــا عــدًدا كبــريًا مــن 
قواهتــا وقواعدهــا، يف حــني أن اتفاقيــة ســايكس بيكــو يف نصهــا األصلــي تصنفهــا 
الثــاث.  لــألداين  كمنطقــة خاضعــة إلشــراف دويل ابألخــص املناطــق املقدســة 
إن متكــن بريطانيــا مــن فــرض ذلــك الواقــع العســكري والسياســي وقبــول األنظمــة 
العربية املســتحدثة وخضوعها لرغباهتا، والتوافق اإلســرتاتيجي األوريب على مشــروع 
إقامــة الدولــة اليهوديــة كحــل ملشــاكلها الداخليــة واخلارجيــة كمــا وضحنــا ســابًقا. و 
نشــاط و تنســيق املنظمــات الصهيونيــة وأمههــا الوكالــة اليهوديــة واملنظمــة الصهيونيــة 
واالحتــاد الصهيــوين واملنظمــات املاســونية. هــو مــا ســاهم يف تطــور املشــروع بنجــاح 

وســرعة أكــر مــن املتوقــع.
مــن  ميكنــه  املرحلــة  تلــك  يف  شــعي كاف  وعــي  هنــاك  يكــن  مل  أنــه  احلقيقــة  يف 
إدراك أبعــاد املشــروع االســتعماري والصهيــوين يف املنطقــة العربيــة وإدراك خطورتــه 
علــى حاضــر ومســتقبل األمــة العربيــة بســبب اجلهــل والفقــر واالنقطــاع الطويــل عــن 
مواكبــة تطــورات العــامل العلميــة والتكنولوجيــة والسياســية. ونــدرة الوســائل القــادرة 

علــى التوعيــة والفعــل السياســي واالجتماعــي.
أمــا النخــب املثقفــة فكانــت إمــا مرتبطــة ارتباطًــا عضــواًي ابلغــرب ومشــروعه عــر 
عاقات مت نسجها إبحكام وروية عر عقود بني الدول االستعمارية وعائات او 

حتتــاج نضــال سياســي لسياســيني وطنيــني وتوعيــة للجماهــري وإدانــة اإلجــرام، 
وهــذه األدوات حتتــاج إنفــاق وتغطيــة لــكل مــا حتتاجــه وهتيئــة كــوادر، ولطاملــا 
أصبــح هــذا النــوع مــن اإلنفــاق تقــوم بتغطيــه دول فممــا يضعــف اســتقالية 
القــرار واســتقال التفكــري، ولطاملــا بقــي الكثــري مــن السياســيني واملناضلــني 
الوطنيــني يعــاين الفقــر وفوقــه الســجن أحيــاانً، ويتحــول لاجــئ سياســي وهــي 
أشــنع كلمــة يف الواقــع الــذي نعيــش، فهــل مل جيــد ذاك السياســي مــا يضمــن 

حياتــه وحــى مــاذه اآلمــن.!
 وعندمــا ميــوت تتكاثــر النعــوات حولــه كخســارة عظيمــة وهــو كان ممــن ال 
يلتفــت إليــه أحــد ويــرتك هــو ومعاانتــه يف تكاليــف احليــاة مث عندمــا ميــوت كل 

واحــد خيــرج صورتــه معــه أبنــه قريــب منــه وذو عاقــة وطيــدة..!
مــدى  إىل  بوضــوح   يشــري  وهــذا  النمــاذج،  هــذه  مــن  الكثــري  رأينــا  وكــم   
اإلســعافية  احلالــة  وإغاثــة  البطــون  مــلء  حنــو  توجهنــا  الــي  تفكــريان  طريقــة 
الــي تســبب هبــا االحتــال أو االســتبداد ونــرتك تغذيــة العقــول وتوعيتهــا يف 
املواجهــة احلقيقيــة للخــاص، لذلــك ابتــت الكثــري مــن قــوى التحــرر مــن أجــل 

عشــائر حمليــة أو منظمــات ومجعيــات أو طوائــف صغــرية. وقــد اختارهتــا تلــك الــدول 
بعنايــة ومت توطيــد العاقــات لتصبــح مبثابــة وكاء حمليــني للمشــروع االســتعماري.

لدرجــة  ابلغــرب وحضارتــه  منبهــرًا  فــكان  املثقفــة  النخــب  مــن  اآلخــر  اجلــزء  أمــا 
االســتياب. فكانــت مقتنعــة أو مصدقــة ملــا يتــم إعانــه أبن اهلجــرة اليهوديــة لــن 
متــس حريــة وحقــوق املواطنــني العــرب األصليــني »كمــا جــاء يف نــص وعــد بلفــور 

واتفاقيــة فيصــل وايــز مــان« و األدبيــات الغربيــة املعلنــة للعامــة آنــذاك.
 طبًعــا ال ميكــن اإلنــكار أن هنــاك  بعــض مــن تنبهــوا هلــذا اخلطــر مبكــرًا وحاولــوا 
التوعيــة واملقاومــة وبذلــوا جهــوًدا كبــرية خملصــة يف ســبيل ذلــك. ولكنهــا كانــت 
تبــدو  الرتاكميــة. ممــا جعلهــا  للتنظيــم والتخطيــط والتكامــل واالســتمرارية  مفتقــرة 

هزيلــة وضعيفــة يف مواجهــة عمــل الطــرف اآلخــر.
إن أبــرز وأجنــح هــذه احملــاوالت هــي حماولــة الشــيخ عــز الديــن القســام الــذي ابع كل 
أماكــه يف مدينــة جبلــة ومضــى إىل حيفــا يف مطلــع العشــرينيات ليبــدأ محلــة توعيــة 
مــن اخلطــر الصهيــوين واهلجــرة. مث ليشــكل جمموعــة العصبــة القســامية الــي كانــت 

نــواة ثــورة مســلحة علــى االســتعمار الريطــاين ومشــروعه اخلبيــث.
ورغــم أهنــا مل تشــمل ســوى املناطــق املمتــدة مــن حيفــا إىل جنــني وأن قوهتــا كانــت 
حمــدودة إال أن مقاومتهــا الباســلة، مث هزميتهــا واستشــهاد القســام نفســه أواخــر عــام 
الســبب  املقاومــة والكفــاح. وتعتــر  بــث روح  األكــر يف  األثــر  لــه  1935 كان 
املباشــر إلنــدالع ثــورة 36 الــي مشلــت كل مناطــق فلســطني. والــي تبلــورت يف 
شــكل حركــة وطنيــة واضحــة هلــا مطالــب حمــددة وهــي إهنــاء االنتــداب وإقامــة دولــة 
عربيــة مســتقلة وإيقــاف اهلجــرة. وأصبــح هلــا قيــادة موحــدة تزعمهــا احلــاج أمــني 

احلســيي.
ولكن تلك الصحوة املتأخرة مل تكن لتجدي نفًعا بعد أن كانت احلركة الصهيونية 
العامليــة مبســاعدة ودعــم القــوى االســتعمارية قــد خلقــت واقًعــا جديــًدا علــى أرض 
فلســطني واملنطقــة العربيــة بنقــل عــدد كبــري البشــر وتوطينهــم علــى االرض وتنظيمهــم 
بشــكل مدروس. كما أهنا نســجت عاقات متشــعبة عميقة مع النخب السياســية 

الدميقراطيــة، وكثــري مــن السياســيني الشــرفاء يعــاين الضغــوط مث جتــد مجــوع 
غفــرية تعــزي بفقدانــه، هــذه خســارات مؤملــة وحــى حالــة التعــزايت تبقــى مــدة 
التفاعــل والبكائيــات فيهــا أايم وقــد متتــد شــهور ونعــود للذاكــرة املفقــودة يف 

ذريــة هــؤالء وغريهــم.!
 بســهولة جتــد مــن يغطــي أعمــال إنســانية إســعافية، لكــن ابملقابــل ليــس 
بســهولة أن جتــد مــن يغطــي حالــة الوعــي واألداء وتعزيــز دور سياســي وطــي 
مســتقل حــر، وغــذاء للعقــول وتوعيتهــا لتنتــج عمــًا صحيحــاً مفيــداً عوضــاً 
عــن حالــة الصــراع البيــي والتــآكل الداخلــي، وتســوقنا اإلشــاعات والوشــاايت 
مث تتحــول القــوى حلالــة مــن اإلرهتــان ومــن هنــا يبــدأ التأثــري علــى القــرار مث 
يصبــح احملــور هــو البحــث عــن الدعــم لتغطيــة النفقــات التشــغيلية مث الوقــوع 
بظــل ِشــباك مــن القيــود تلتــف حــول حريــة القــرار والتفكــري وحــى النتائــج، 
بــكل زمــان هنــاك الغــث والســمني واجليــد والســيء ولكــن اخلــذالن الكبــري 
والنتائــج أصعــب وأصبحنــا بدائــرة نــدور يف فلكهــا الســتمرار هــذا النــوع مــن 

التفكــري الــذي لــن يعطــي نتائــج خمتلفــة.

واالقتصاديــة والثقافيــة أيًضــا يف املنطقــة العربيــة عــر العاقــات املباشــرة أو الوســيطة 
أو احملافــل املاســونية.

لقد وجدت ثورة الشــعب الفلســطيي نفســها يتيمة ما بني قوة اإلســتعمار ونشــاط 
املنظمات الصهيونية وواقع إقليمي خمرتق حى العظم بل شــبه منخرط يف املشــروع 
العــام. إضافــة إىل وضــع سياســي عاملــي متــأزم حيــث كانــت نــذر احلــرب العامليــة  
الثانيــة تلــوح يف األفــق وتفــرض التشــنج اإلســرتاتيجي، وتســتدعي االســتقطاابت 

السياســية بشــكل مباشــر وجلــي.
مشــروعها  أنتجــت  لكنهــا  وتضحياهتــا  عظمتهــا  رغــم   36 ثــورة  فشــلت  لقــد 
الوطــي وقيادهتــا ويف هــذه الفــرتة اختــار أمــني احلســيي الذهــاب ابجتــاه دول احملــور 
وابألخــص أملانيــا النازيــة. ويملــه الكثــريون  املســؤولية التارخييــة ملــا آلــت إليــه القضيــة 
الفلســطينية بســبب هــذا املوقــف. ولكــن إنصافًــا للرجــل ولتاريــخ احلركــة الوطنيــة 
الفلســطينية -دون ادعــاء احلكمــة أبثــر رجعــي- هــل كان أمــام الرجــل خيــارات 

أخــرى يف ظــل حــرب عامليــة ال يقبــل فيهــا مــن أحــد احليــاد؟
وبينمــا كان يــرى الرجــل أمــام عينيــه اإلدارة االجنليزيــة ماضيــة يف إجنــاز املشــروع 
الصهيــوين علــى أرضــه وأنقــاض شــعبه دون تراجــع أو مراجعــة. فهــل كان أمامــه 

الكثــري مــن اخليــارات؟
إن احلكــم علــى ذلــك يتــاج دراســة أعمــق وأمشــل، لكــن بــكل األحــوال ال جيــب 
أن نتــورط يف إلقــاء املســؤولية علــى الرجــل أو القيــادة الفلســطينية يف تلــك املرحلــة 
لترئــة اآلخريــن مــن جرميــة االخنــراط واملســامهة يف إجنــاز ومحايــة املشــروع الصهيــوين 
علــى أرضنــا العربيــة وعلــى حســاب شــعبنا وأمتنــا. مث وضعــت احلــرب أوزارهــا فــوق 
رؤوســنا مجيًعــا مــن وقــف مــع احملــور ومــن وقــف مــع احللفــاء فقــد كانــت نتائــج احلــرب 
والرتتيبــات السياســية ملــا بعدهــا كارثيــة علــى أمتنــا العربيــة إبنشــاء كيــاانت قطريــة 

مســتضعفة خمرتقــة ال تقــوى علــى محايــة نفســها لتحمــي أو حتــرر غريهــا. 
لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  قــرار  األخــرية ابســتصدار  قبــل  اخلطــوة  تنفيــذ  ومــن مث مت 

فلســطني. أرض  بتقســيم  القاضــي   1947 عــام  أواخــر   181 رقــم  املتحــدة 

د- زكريا مالحفجي

بسام شلبي

العقل العربي واالستثمار السياسي

الصراع العربي الصهيوني
تركة الماضي وآفاق المستقبل ج٢

كاتب سوري

كاتب سوري
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ت
مقاال

هــذه أايم القّمــْم الدوليــة؛ املنتــدى االقتصــادي يف روســيا يتلــوه قّمــة أمريكيــة بريطانيــة- 
هــي األوىل بعــد انســحاب بريطانيــا مــن االحتــاد األوريب- مث قّمــة أمريكيــة- روســية مث 
قّمــة الــدول الصناعيــة الســبع والقّمــة األمريكيــة- األوروبيــة وقّمــة أعضــاء حلــف مشــال 
األطلســي )الناتــو(؛ فالــدول األوروبيــة ليســت الوحيــدة املســتفيدة مــن انتخــاب جــو 
ابيدن رئيســاً ألمريكا، وإمنا الصني وروســيا أيضاً، وأن إيران هي من كبار املســتفيدين 
تطــورات يف  مــن  مبــا ستشــهد  تكــون مصرييــة  قــد  األايم  فهــذه  عديــدة،  ألســباب 
السياســة الدوليــة وانعكاســاهتا اإلقليميــة، حيــث تســتعيد أملانيــا جمــد القيــادة يف حفلــة 
وداعيّــة للمستشــارة ’أنغيــا مــريكل‘، وســترتبّع إيــران علــى األحاديــث والقــرارات وتزهــو 
ابنتصــار تكتيكاهتــا واســرتاتيجيتها، فلقــد حالفهــا احلــظ بفــوز ابيــدن ابلرائســة بعدمــا 

اســتثمرت كثــرياً يف خســارة ’ترامــب‘ وراهنــت علــى الصــر االســرتاتيجي. 
طهــران،  اجملــرم يف  النظــام  عــن  الوكيــل  بــدور  وتقــوم  قامــت  الــي  هــي  أورواب  لكــن 
وهــي الــي خاضــت حروبــه الدبلوماســية واالقتصاديــة ابلنيابــة عنــه، وأورواب اليــوم هــي 
وبذلــك  اإلقليميــة،  قيادهتــا  وتعزيــز  إيــران  تعــومي  ابيــدن يف  الفاعــل إلدارة  الشــريك 
يقّدمــان هــدااي اســرتاتيجية لــكٍل مــن الصــني وروســيا اللتــني ترقصــان علــى األنغــام 

األمريكيــة- األوروبيــة اجلديــدة مبتعــة فائقــة وخفيّـــة.
بــني دول حلــف مشــال األطلســي ســتكون  التقليديــة  وواضــح أن اســتعادة العاقــة 
حموريّــة يف قّمــة الناتــو لانقــاب علــى سياســة ’ترامــب‘ حــول املســامهات املاليــة، 
األمــر الــذي أاثر غضــب األوروبيــني، وابيــدن يريــد إضفــاء الطبيعــة التقليديــة جمــّدداً 
علــى تركيبــة الناتــو ويريــد إزالــة أي توتّــر، ويف رأيــه يــب أن يبقــى الناتــو احللــف كمــا 
مت عنــد والدتــه وأن فعاليتــه هــي يف احلفــاظ علــى تقليديتــه وليــس يف تطويــره وفــق 

تصــّور ’ترامــب‘.
والرئيــس ابيــدن قــّرر أن أولويتــه يف السياســة اخلارجيــة هــي إحيــاء االتفــاق النــووي 
ابلتســاوي،  الشــريك  مرتبــة  اىل  األورويب  االحتــاد  دول  ارتقــت  وهكــذا  إيــران،  مــع 

لَحــق؛ إيــران وجــدت نفســها فجــأة يف مرتبــة احلاجــة األمريكيــة بــدل 
ُ
وليــس الشــريك امل

االســتغناء عنهــا زمــن ’ترامــب‘، وهكــذا انقلبــت أورواب مــن خانــة االضطــرار لإلذعــان 
خلانــة الوكيــل عــن املصــاحل اإليرانيــة لــدى اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة، وهكــذا وضعــت 
طهــران قدميهــا يف ميــاه فاتــرة وتركــت املهّمــة ألورواب وكيلهــا الــويف اجلاهــز لبــذل كل 
جهــد ابلنيابــة عنهــا لتحقيــق كل أهدافهــا وغاايهتــا. لذلــك ســتكون طهــران حاضــرة 
كليّــاً يف القمــة األمريكيــة- األوروبيــة رغــم غياهبــا ظاهــرايً، فلقــد وجــدت لنفســها حليفــاً 
قديــراً متمّكنــاً متأّهبــاً لتحقيــق مطالبهــا وجاهــزاً للمعركــة نيابــًة عنهــا إذا لــزم األمــر؛ 
أورواب األمــس يف زمــن ’ترامــب‘ ســّببت القلــق والغضــب لطهــران، واليــوم هلــا مكانــة 
ممّيزة لدى واشــنطن وطهران معاً، فواشــنطن يف حاجة إليها لدى طهران، وطهران يف 
اســرتاحة وراحــة مــع أورواب القــادرة اليــوم علــى تلبيــة احتياجاهتــا مــن واشــنطن بــا عنــاء.

مــا حّققتــه وحتّققــه أورواب، بقيــادة أملانيــا، إليــران اترخيــي ومصــريي، الوكالــة الدوليــة 
وابتــت  االحتــواء  تعــّدت  النوويــة  اإليرانيــة  الُقــدرات  أن  اســتنتجت  الذريّــة  للطاقــة 
متمّكنــًة عســكرايً، إذا شــاءت؛ أورواب قــّررت أن هــذا االســتنتاج كاٍف لانصيــاع إىل 
مــا تريــده طهــران كــي ال تُقــِدم إيــران علــى تصنيــع القنبلــة النوويــة، ويطيــب لألكثريــة 
األوروبيــة أن حتّمــل ’ترامــب‘ مســؤولية تطــّور القــدرات النوويــة اإليرانيــة النســحابه مــن 
االتفــاق النــووي، وهكــذا يــرّر هــؤالء االنصيــاع لطهــران ويتناســون أن إيــران كانــت 

واســتمرت ومــا زالــت تنّفــذ مشــروعها النــووي بغــض النظــر عــن االتفــاق النــووي.
فــأورواب قــّررت أن هاجســها النــووي يــرّر قفزهــا علــى مبــادئ ســيادة الــدول وحقــوق 
اتفــق كل  املفــرق املصــريي، وهكــذا  بــذات  أتــت لتاقيهــا  اإلنســان، وإدارة ابيــدن 
بقمعــه  الاهــي يف طهــران، داخليّــاً  النظــام  يفعلــه  ملــا  متعّمــد  علــى جتاهــل  الغــرب 
حــرايت أساســية يزعــم الغــرب أهنــا يف فهرســه اإلنســاين والسياســي واتفقــت أورواب 
وأمــريكا ابيــدن علــى اإلقــرار بشــرعّية مــا يفعلــه نظــام إيــران اإلجرامــي؛ وخارجيــاً اتفقــت 
واشــنطن والعواصــم األوروبيّــة علــى أن مــا يــدث يف العــراق، مثــًا، ليــس شــأانً مــن 

شــؤوهنا ابلرغــم مــن وضــوح اســتفزاز إيــران هلــا يف خضــّم املفاوضــات النوويــة بفيينــا، 
وبشــكل متعمــد، المتحــان صــدق تعهــد هــذه العواصــم بعــدم التدّخــل يف السياســات 
اإليرانيــة اإلقليميــة الــي تــدوس علــى ســيادة الــدول، وتقتــل أهلهــا وتنهــب ثرواهتــا، 
مــن العــراق إىل لبنــان، مــروراً بســورية واليمــن؛ وابلتــايل قــّررت إدارة ابيــدن والعواصــم 
األوربيــة إضعــاف تلــك الــدول مبفهومهــا التقليــدي والعملــي، ففــي العــراق، مثــًا، 
حيــث »احلشــد الشــيعي وغــري الشــعي« ينّفــذ حاليــاً إبمــاء مــن »احلــرس الثــوري« 
اإليــراين، مهّمــة تدجــني الســيادة والدولــة، ويف ســورية يقــوم نفــس احلشــد الطائفــي 
الشــيعي واإلرهــايب املتعــدد بنفــس املهمــة، تدجــني الســيادة والدولــة لصــاحل امللتــاث 
بشــار، وكيلهــم وذيلهــم مجيعــاً، ويف لبنــان املدمــر علــى أيــدي جماميــع »حــزب هللا« 
اإلرهابيــة واملتحكمــة ابلتدجــني ونســف الســيادة لصــاحل نفــس احللــف املشــبوه املســمى 
حلــف املماتعــة واملقاميــة، ومــا جيــري يف اليمــن ليــس بعيــداً عمــا ذكــران ولكــن أبيــدي 
قصورهــم  ومــن  ُعمــان  يف  وقياداهتــم  احلوثيــني  جماميــع  الثــوري«،  »احلــرس  عمــاء 
ذعنــة لسياســات الغــرب وعواصمــه.  إن 

ُ
املخصصــة هنــاك بعلــم مجيــع دول اخلليــج امل

اهلــوس النــووي امتلــك الغــرب وال يعنيــه مــن فــاز ابنتخــاابت املهزلــة بدمشــق، كمــا لــن 
يعنيــه مــن ســيفوز ابنتخــاابت مهزلــة طهــران، وهــذه موســيقى مريــة لــآذان الصينيــة 
والروســية علــى الســواء ألن كامهــا يعتــر إيــران حليفــاً ورديفــاً ملصاحلهمــا يف منطقتنــا 
والشــرق األوســط ككل. فمــاذا ســُيقال عــن »إســرائيل« الــي هلــا مكانــة خاصــة لــدى 
واشــنطن والعواصــم األوروبيّــة، وأشــد مــا يطلبــه املفاوضــني األوروبيــني واألمريكيــني إقنــاع 
اإليرانيــني بتخفيــف هلجــة العــداء حنــو »إســرائيل«، ويبــدو أن املفاوضــني اإليرانيــني لــن 

يقاومــوا هــذا الطلــب.
فباســم إجنــاح املفاوضــات النوويــة رضخــت إدارة ابيــدن واحلكومــات األوروبيــة لشــروط 
طهــران ابســتبعاد أي حديــث عــن صوارخيهــا وعــن سياســاهتا اخلارجيــة الــي يصيغهــا 
وينفذهــا »احلــرس الثــوري« يف اجلغرافيــا العربيــة؛ هــذا يعــي أن العواصــم الغربيــة يف 
صــدد تســليم إيــران صــكاً مفتوحــاً للتصــّرف إقليميــاً، فيمــا تعمــل ابملــوازاة علــى ترتيــب 

أحاديــث القبــول بــني طهــران والعواصــم العرجبيــة.
ومــاذا عــن الصــني وروســيا؟ ملــاذا تــراتح العواصــم الغربيــة المتــاك روســيا لســورية، أو 
للصفقــة التارخييــة العســكرية واالقتصاديــة بــني الصــني وإيــران؟ وملــاذا ال تبــايل هــذه 
العواصــم بقضــم الســيادة يف دول عربيــة كانــت تعــي هلــا كثــرياً يف املاضــي القريــب مثــل 
العــراق ولبنــان وســورية؟ وكيــف توّقفــت فجــأة هتَــم »اإلرهــاب« إليــران أو لـ«حــزب 
هللّا«؟ وهــل يف األفــق اتفاقــات عابــرة تبقــى حتــت أتثــري السياســات الداخليــة املتقّلبــة 
أو أهنــا حقــاً القطــع املتناثــرة ملــا يســّمى بـ«الصفقــة الكــرى« الــي تســعى إدارة ابيــدن 

والعواصــم األوروبيــة وراء إمتامهــا؟ 

عبد الباسط حمودة

إلى متى سياسة دفن الرؤوس بالرمال؟

كاتب سوري

بعــد مســرحية االنتخــاابت اهلزليــة والــي قــام رئيــس النظــام ابإلدالء بصوتــه فيهــا 
مبدينــة دومــا مــع حشــد مــن ضبــاط وعناصــر األمــن واحلزبيــني وبعــض كركــوزات 
مــا يســمى جملــس الشــعب، أعطــى وعــًدا أنــه سيحســن واقــع احليــاة وســيفرج عــن 

بعــض املعتقلــني مــن أبنــاء املدينــة.
يوم الســبت الذي تا االنتخاابت أذاعت مكرات الصوت يف املســاجد نداء 
ألهــايل املعتقلــني لاجتمــاع يف ســاحة البلديــة النتظــار أبنائهــم الذيــن ســيفرج 
عنهــم، وألن صاحــب احلاجــة مضطــر، اجتمــع األهــايل حاملــني صــور الرئيــس 
وجــاء وفــد أمــي علــى رأســه اللــواء حســام لوقــا مــع وفــد حــزيب والكركــوزات إايهــم 

ترافقهــم حافلــة فيهــا املعتقلــني املفــرج عنهــم.
كانــت املفاجــأة األوىل أن عــدد املفــرج عنهــم هزيــل حيــث كانــوا 14 شــخًصا 
فــرتة قصــرية وليســوا مــن معتقلــي احلــراك  قبــل  الثانيــة أهنــم اعتقلــوا  واملفاجــأة 
الســلمي الــذي بــدأ يف املدينــة منــذ أوائــل الثــورة الســلمية وأن مــن بينهــم جنائيــني 
أدينــوا بســرقات، وبعــد أن كان الوعــد ابإلفــراج عــن 1000 معتقــل ممــن غيبــوا 
يف املعتقــات ألكثــر مــن عشــر ســنوات مــن عــدد املعتقلــني يف دومــا الــذي 
يبلــغ 2800 معتقــل حســب أغلــب مراكــز التوثيــق والذيــن ال أحــد يعــرف 
عــن أحواهلــم أي شــيءطبًعا، وإلكمــال املســرحية شــكر املفــرج عنهــم النظــام 
علــى هــذه املكرمــة ونزلــوا مــن احلافلــة وهــم يملــون صــور صاحــب املكرمــة 

ويهتفــون حبياتــه. 

مرافقهــا  الغوطــة وجوهرهتــا وكانــت  عــروس  دومــا كانــت  مدينــة  أن  املعــروف 
شــبه مكتملــة ففيهــا مشــفى تعليمــي اتبــع لــوزارة الصحــة يقــدم الرعايــة الصحيــة 
ألكثــر مــن مليــون مواطــن مــن أهــايل دومــا والريــف التابــع هلــا، وكان املركــز 
الثقــايف مديريــة للثقافــة يف الريــف وكثــري مــن املرافــق األخــرى التعليميــة والصحيــة 
الــي بنيــت مــن أمــوال األهــايل، ولكنهــا كانــت دائًمــا حماصــرة مــن األمــن واحلــزب 
وحماطــة ابملخريــن الذيــن يصــون كل مهســة وحركــة لــكل مواطــن، ومــع ذلــك 
كانــت دومــا مــن أول املــدن الــي اخنرطــت ابلثــورة، فلمــاذا اختارهــا رأس النظــام 
ليــديل بصوتــه فيهــا، وطبًعــا روج النظــام أنــه بدافــع الوفــاء هلــذا البلــد املؤيــد، لكــن 
احلقيقــة غــري ذلــك، إهنــا الرغبــة يف االنتقــام والتحــدي، وتوجيــه رســالة للمجتمــع 
احمللــي واخلارجــي أن علــى اجلميــع أن يعــرتف ابنتصــاران علــى هــذا الشــعب 
وأنــي ميكــن أن أعامــل اجلميــع كأســرى حــرب ومهزومــني، وقانــوين هــو قانــون 
الغــاب الــذي ال ينصــاع ألي قانــون دويل أو أخاقــي ولقــد قتلتكــم ابلكيمــاوي 
اي أهــايل دومــا وانتصــرت عليكــم وهجرتكــم وأوقفــت حياتكــم وهدمــت بنيــة 
بلدكــم التحتيــة مــن مراكــز للهاتــف ومشــايف ومــدارس فــا ميــاه وال كهــرابء وال 
اتصــاالت أرضيــة وممنــوع عليكــم أن متارســوا أعمالكــم كمــا كنتــم، فــا زراعــة وال 
ثــروة حيوانيــة وال مواصــات تربطكــم ابلعاصمــة أو اجلــوار ومــع ذلــك عليكــم 

اهلتــاف حبيــايت كمنقــذ لكــم.
بعــد هــذه املســرحية توزعــت يف دومــا عــدد مــن الســيارات األمنيــة الــي تســمى 

األمنيــة  الســلطات  وقامــت  املواطنــني  اتصــاالت  علــى  لتتجســس  الراشــدة 
الشــمال  إىل  املهجريــن  اتصلــوا أبهلهــم  ممــن  األشــخاص  مــن  عــدد  ابعتقــال 
الســوري وكذلــك مت اعتقــال مواطنــني يف ســقبا و محوريــة اجملاورتــني لدومــا بعــد 
تقاريــر مــن خمريــن أهنــم مل يكونــوا ممــن هتفــوا وفرحــوا بنتائــج االنتخــاابت، ممــا 
يثبــت أن كل مــا جــرى كان مســرحية هزليــة، وأن األوضــاع بعــد حتســن ملمــوس 
أثنــاء مهروجــة االنتخــاابت، عــادت إىل ســابق عهدهــا وبعــد أن وصــل اســتجرار 
الكهــرابء إىل مخســني ابملئــة، عــادت لســابق عهدهــا واملــواد الغذائيــة واخلضــار 
والفواكــه عــادت لرتتفــع أكثــر مــن ضعفــني، واملواطــن الــذي صــدق أن األوضــاع 
تتحســن ســرعان مــا أصيــب ابإلحبــاط بعــد أن اكتشــف أن الدولــة تســتطيع 
حتســني األوضــاع ولكــن ثبــت أهنــا ال تريــد ألن زابنيتهــا هــم املســتفيدين مــن 

هــذا الواقــع املــزري.
ال يســيطر النظــام علــى أكثــر مــن 60 ابملئــة مــن مســاحة ســورية وأكثــر املناطــق 
املنتجــة هــي خــارج ســيطرته ولــوال محايــة روســيا وايــران لــكان ســقط منــذ أوائــل 
أايم الثــورة، إنــه  نظــام فاقــد األهليــة واالمكانيــة لاســتمرار، فالنظــام الــذي 
حكــم البلــد منــذ عــام 1963 إىل اآلن وكان الــدوالر يســاوي 4 لــرية ســورية، 
ليصــل بعــد هنبــه للبلــد إىل 3000لــرية ال ميكــن إال أن يكــون عصابــة، والبــد 
مــن القضــاء عليــه ليحــل حملــه نظــام وطــي دميقراطــي يعيــد بنــاء ســورية كوطــن 

لــكل الســوريني مبختلــف تكويناهتــم .

محمد عمر كرداس

مسرحية االنتخابات
لم تنته فصولها الهزلية بعد

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

أاثرت املعركــة األخــرية الــي شــهدها قطــاع غــزة الكثــري مــن األســئلة والقضــااي، 
بقــدر مــا أاثر مــن الزوابــع السياســية والســقوطات األخاقيــة وانكشــاف املزيــد 
مــن التبعيــة. ولعــل أكثــر األســئلة أمهيــة ابلنســبة لنــا كســوريني هــو قضيــة املقارنــة 
بــني مســار الثورتــني الســورية والفلســطينية. فاملعركــة األخــرية مل تتوقــف عنــد حــدود 
غــزة والقصــف اهلمجــي املعتــاد للعــدو اإلســرائيلي وأعــداد الضحــااي مــن األبــرايء 
أطفااًل ونســاًء وشــيوًخا وحجارًة وأشــجارًا وذكرايت. بل تعدهتا إىل اإلســتطاالت 
الــي زلزلــت الكيــان الصهيــوين سياســًيا واجتماعًيــا واقتصــاداًي، ووضعــت مناصريــه 
التقليديــني واملســتحدثني يف حــرج مل يســبوا حســااًب لــه. ومل يقــف الــرد الصاروخــي 
عنــد حــدود اآلاثر الــي تركهــا واألهــداف الــي أصاهبــا والقتلــى الذيــن خلفهــم، 
علــى الرغــم مــن تواضــع األرقــام الــي مت االعــرتاف هبــا، بــل ختطاهــا فأحــدث زلــزااًل 
فاجــأ اجلميــع. ولعــل أكــر تبعــات هــذا الزلــزال موقــف فلســطينيي 48 الذيــن 
حتركــوا لنصــرة الشــيخ جــراح ومــن مث غــزة وأعــادوا صنــاع القــرار يف الكيــان إىل مربــع 
غــادروه منــذ زمــن بعيــد حــى نســوا كيفيــة التعامــل مــع فصولــه ونتائجــه وتبعاتــه.

حســاابت احلقــل مل تتطابــق مــع حســاابت البيــدر يف فلســطني احملتلــة، إذ وجــد 
اإلســرائيلي نفســه بــني انريــن: انر الصواريــخ الغزاويــة وانر االنتفاضــة اجلديــدة الــي 
تلــوح يف األفــق يف عمــق »دولتــه« هــذه املــرة. فــكان قــرار املوافقــة علــى وقــف 
اهلجمــات املتبادلــة إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه ابلنســبة لنتنياهــو قبــل أن ميــر أســبوعان 
علــى املعركــة والتهديــدات ابجتيــاح بــري للقطــاع. كمــا ابت األصدقــاء اجلــدد يف 
حيــص بيــص: إعــان الدعــم للعمليــة العســكرية اإلســرائيلية وشــيطنة املقاومــني، 
القصــف وعــدم  التغــول اإلســرائيلي يف  نتيجــة  احمللــي  الشــارع  ومواجهــة غليــان 

التمييــز بــني األهــداف املدنيــة وتلــك العســكرية. 
بعيــًدا عــن الرعونــة الــي أقــدم عليهــا قــادة محــاس والولدنــة السياســية يف توزيــع 
الشــكر مشــااًل وميينًــا علــى مــن هــب ودب، لكــن املعركــة األخــرية أعــادت للقضيــة 
الفلســطينية ألقهــا القــدمي وذكــرت العــامل أن الشــعب الــذي ظنــوه تطبــع واســتكان 
خــرج مــن القمقــم الــذي حبســوه فيــه، وأظنهــا أعــادت اللعبــة إىل نقطــة االنطــاق 
أو كادت، تلــك النقطــة الــي يمــل أصحاهبــا اآلن أدوات خمتلفــة عــن تلكــم الــي 

محلهــا أســافهم. 

كمــا أهنــا، وهــذا هــو األهــم، أعــادت إىل الشــعب وحدتــه املفقــودة، هــذه الوحــدة 
الــي تعتــر التهديــد الوجــودي األكــر الــذي يواجــه الكيــان وجيعــل قادتــه يعيــدون 
حســابتهم مــن جديــد. ويبقــى أن تشــهد الســاحة السياســية الفلســطينية حتــرًكا 
جيســد هــذه النقلــة ويلــم مشــل العائلــة املشــرذمة حتــت رايــة فلســطني، وليــس راايت 

الفصائــل. وال أظــن األمــر ســيتم ابملوجــود مــن القــادة. 
منســوخة  فيهــا  احلســاابت  نــرى  الســوريني،  حنــن،  قضيتنــا  إىل  انتقلنــا  مــا  فــإذا 
البعــد  انطاقــة  مــع  بــوادره  الــذي شــهدان  فالتشــرذم  اخلــاانت.  األرقــام، مهرتئــة 
السياســي للثــورة حتــت مســمى املعارضــة، بــني جملــس وهيئــة، اســتمر وتغلغــل يف 
جســد الثــورة وأبنائهــا ممــا زاد يف تفتيــت القــوى العاملــة علــى األرض حــى انكمــش 
العمــل الثــوري واملنجــزات واحنســار اجلميــع إىل »قطــاع« إدلــب، تيمنًــا بقطــاع 
غــزة، الــذي خيضــع لســيطرة جبهــة النصرة/جبهــة فتــح الشــام/هيئة حتريــر الشــام، 

مسهــا مــا شــئت.
مث، كان هناك إنشاء حكومة اإلنقاذ يف قطاع إدلب الي قامت هبدف تصحيح 

مسار احلكومة السورية املؤقتة الي مل نشهد هلا مسارًا ملموًسا ابألساس.
وهذا ما زاد الطني بلة وكرس االنقسام بني احملرر والقطاع سياسًيا وإيديولوجًيا. 
وليــس الوضــع يف احملــرر أبفضــل منــه يف إدلــب علــى صعيــد االنقســام الطــويل 
والعرضــي. فالفصائــل انقلبــت إىل مجاعــات تتقاســم النفــوذ فيمــا بينهــا، وابتــت 

املناطقيــة واجلهويــة تلــون االنتمــاءات الــي يفــرتض أن تكــون للثــورة وحدهــا. حــى 
وصــل األمــر إىل مــا شــهدان مــن أتخــري اســتقبال املرحلــني مــن اجلــوالن لســاعات 
طوال دون التفات إىل وضعهم وحاهلم، وإىل ما نســمع من اغتياالت واســتقواء، 

حــى عــاد بنــا احلــال إىل عهــد القبضــاايت. وهــذا غيــض مــن فيــض. 
أمــا يف املناطــق اخلاضعــة للنظــام، فيكفيــك أن تــرى حفــات الرقــص الــي قامــت، 
ولــو ابإلكــراه، يــوم االنتخــاابت لتعلــم الــدرك الــذي وصــل إليــه مفهــوم االنتمــاء 
واألخويــة والغرييــة عنــدان. وهــذا ليــس جلــد للــذات بقــدر مــا هــو تســجيل عامات 
اســتغراب ودهشــة مــن هــذه املواقــف الــي مل يســتثن منهــا إال موقــف النشــامى يف 

درعــا، ومعهــا مشــاعر خــزي وأســى هلــذا احلــال الــذي رأينــاه.  
فــإذا مــا وضعنــا التجربتــني، الفلســطينية والســورية، يف ميــزان املقارنــة جندمهــا تســريان 
ابجتاهــني خمتلفــني مــع بقــاء احتماليــة النكــوص قائمــة نظــرًا لتبعيــة األطــراف الفاعلــة 
على األرض، مع أهنما مرات ابلكثري من املواقف املتشــاهبة، وواجهتا العدو نفســه 
حملًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا. فهنــاك جتربــة بــدأت تتلمــس طريــق اســتعادة الوحــدة علــى 
نطــاق الشــعب، علــى الرغــم مــن خفــوت الصــوت بعــد توقــف القتــال، وهنــاك 
جتربــة تتخبــط يف مســارها وتتشــظى غايتهــا األمســى إىل أهــداف وأغــراض شــخصية 
وأقلويــة بلــون مناطقــي، فتزيــد مــن انقســام مــن بقــي مــن شــعب منهــك، وجتعــل مــن 
هاجــر أو جلــأ منــه جيــد لنفســه املــرر يف تناســي ثورتــه، إن كان أصــًا ينتمــي إليهــا.

محمد أمين الشامي

قصة قضيتين

كاتب سوري

أدت احلاجة امللحة ملواد البناء يف الشمال السوري إىل انتشار املقالع احلجرية 
الــي تعمــل يوميــاً علــى تفجــري الصخــور يف اجلبــال، إلنتــاج الرمــل واحلجــارة، 
وتعتمــد يف عملهــا علــى مبــدأ طحــن احلجــارة املســتخرجة مــن اجلبــال وحتويلهــا 
إىل مــواد للبنــاء، وينتــج عــن ذلــك انتشــار الغبــار الــذي يشــكل خطــراً علــى 
حيــاة املقيمــني يف املنطقــة، والنازحــني يف املخيمــات القريبــة منهــا، وخصوصــاً 
األطفــال، إىل جانــب أصــوات اآلليــات وحــدوث تصــدع يف طبقــات األرض، 
النقــل والتوزيــع، ممــا  وتســاقط احلجــارة علــى جوانــب الطرقــات أثنــاء عمليــة 

يــؤدي إىل تلــوث املنطقــة هبــذه املــواد .
خماطــر علــى الســكان معظــم املقالــع يف إدلــب ال ختضــع لشــروط الســامة، 
ممــا يتســبب حبــدوث االهنيــارات احلجريــة، وتطايــر احلجــارة أثنــاء التفجــريات 
إىل مســافات بعيــدة أحيــاانً، ووقوعهــا علــى الطرقــات العامــة، أو ابلقــرب مــن 
املخيمــات، ممــا يهــدد حيــاة األهــايل ابخلطــر، كمــا يعتــر الضجيــج واألصــوات 
العاليــة الصــادرة مــن اآلالت مــن أســباب األمــراض الســمعية، أمــا الغبــار واألتربــة 
املتطايــرة فتســبب العديــد مــن األمــراض التنفســية مثــل الربــو وضيــق التنفــس 

واألزمــات الصدريــة والتهــاب العيــون واجللــد، كذلــك يتخــوف أهــايل املنطقــة 
مــن حــدوث االنفجــارات داخــل املقالــع، كمــا حــدث يف قريــة “ابتنتــه” بريــف 
إدلــب الشــمايل، بتاريــخ 16 مــن شــهر حزيران/يونيــو مــن العــام املاضــي، ونتــج 

عــن ذلــك إصابــة 23 مدنيــاً حبــروق، بعضهــم ُنقــل إىل تركيــا حبالــة خطــرة.
كمــا قتــل مخســة مدنيــني وأصيــب آخــرون جبــروح بتاريــخ 11 آذار /مــارس مــن 
العــام احلــايل إثــر انفجــار وقــع يف »مقلــع حجــر« غــريب مدينــة إدلــب، وذكــر 
الدفــاع املــدين أن األشــخاص اخلمســة قتلــوا نتيجــة انفجــار مــواد تســتعمل يف 

عمليــات تفجــري الصخــور.
الشــاب علــي الفيلــوين )29 عامــاً( انزح مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل خميــم 
عشــوائي بريــف إدلــب الشــمايل، وهــو واحــد مــن عشــرة عمــال يف مقلــع ببلــدة 
كفرلوســني، كاد أن يفقــد حياتــه أثنــاء عملــه، وعــن ذلــك يتحــدث إلشــراق 
بقولــه: »أثنــاء العمــل يف املقلــع حــدث انــزالق كتلــة صخريــة كبــرية، وبينمــا كنــت 
مشــغواًل ابلعمــل، مسعــت فجــأة صــراخ العمــال ألنتبــه يف اللحظــة األخــرية، 

وحــني ابتعــدت قليــًا، ســقطت إىل جانــي .«
يؤكــد الفيلــوين أن عملــه يف املقلــع هــو مصــدر الــرزق الوحيــد ابلنســبة إليــه، رغــم 
املتاعــب واملخاطــر الــي تواجهــه كل يــوم، ولكــن شــح فــرص العمــل جتعلــه يرضــى 

أبي عمــل يعيــل بــه أســرته .
أم ابراهيــم )36 عامــاً( انزحــة مــن مدينــة ســراقب وتقيــم حاليــاً يف خميــم علــى 
أطــراف بلــدة ديــر حســان، تشــكو مــن كثــرة املقالــع احلجريــة يف مــكان ســكنها، 
ذلــك  التحسســي« وعــن  مبــرض »الربــو  الصغــري  تســبب إبصابــة ولدهــا  ممــا 
تقــول: »أقيــم يف هــذا املخيــم منــذ ســنة، وال قــدرة لــدي علــى اســتئجار منــزل 
بعيــد عــن الغبــار والضجيــج، كمــا زادت معــاانيت حــني أصيــب ولــدي البالــغ 
ســنتني من عمره مبرض الربو، نتيجة الغبار الكثيف املنتشــر يف املنطقة بشــكل 

يومــي .«
وتضيف أم ابراهيم: »الضجيج وأصوات اآلالت تؤرقنا وأتخذ علينا أنفاسنا، 
مــن الصبــاح وحــى املســاء، إضافــة إىل الغبــار الكثيــف الناتــج عــن عمليــة طحــن 

الصخــور وإنتــاج الرمــل والبحــص .«
أضرار بيئية

ال تقتصــر أضــرار املقالــع علــى البشــر بــل هتــدد األراضــي الزراعيــة والبيئــة مــن 
الزراعــي حســان األمحــدو )40  املهنــدس  ذلــك  نبــايت، يوضــح  تربــة وغطــاء 
عامــاً( مــن مدينــة إدلــب متحــداثً إلشــراق بقولــه: »تشــكل املقالــع خطــراً علــى 
البيئــة، حيــث تقتلــع الغطــاء النبــايت، وتــؤدي إىل احنســار رقعــة األراضــي الرعويــة 
والزراعيــة، وتعيــق التنــوع احليــوي، كمــا تســهم يف تصــدع وتشــقق املبــاين اجملــاورة 

».
اخلصائــص  تغيــري  يف  يســاهم  احملاجــر  مــن  املتطايــر  الغبــار  أن  إىل  ويلفــت 
اخلضــراء  املســاحات  وتقلــص  منهــا،  القريبــة  املناطــق  يف  للرتبــة  الكيميائيــة 
واحلراجيــة والزراعيــة، وتعتــر املقالــع أيضــاً ســبباً رئيســاً يف زايدة اآلاثر الســلبية 
الــي تتســبب ابلقضــاء علــى التنــوع احليــوي، وتغــرّي تضاريــس البيئــة الطبيعيــة، 
كمــا أن إزالــة الصخــور الصلبــة عنــد إقامــة املقالــع يســاعد يف فقــد الرتبــة لوقايتهــا 
يــؤدي إىل تزايــد آاثر الســيول  املائــي والريــي، ممــا  ضــد عمليــات االجنــراف 

اجلارفــة الــي تتعــرض هلــا املنطقــة يف موســم ســقوط املطــر.
يشــري األمحــدو أن وجــود وانتشــار احملاجــر ابلقــرب مــن املناطــق الســكنية يســبب 
أضــراراً عديــدة علــى الســكان والبيئــة، مؤكــداً علــى ضــرورة تقيــد أصحــاب املقالع 
بشــروط الســامة العامــة، منهــا إبعــاد املقالــع عــن املناطــق املأهولــة ابلســكان، 
وحتديــد ســاعات العمــل، وفــرض التدابــري الوقائيــة علــى املــواد املســتخدمة يف 

التفجــريات.

سونيا العلي 

كاتبة صحافية سورية

المقالع الحجرية في إدلب:
منفعة ألصحابها وتهديد للسالمة العامة
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بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Öğrenci Birliği Yeryüzü Gençlik 
işbirliği ile yürüttüğü kitap bağış kampanyası 
yapılan günübirlik ziyaretle sahiplerini buldu. 
Türkiye’nin Suriye’de, Azez, Afrin, Cerablus, 
El Bab ve kırsalında yaptırdığı okullara, İyilik 
Derneği’nin Millî Eğitim Bakanlığı ve AFAD ile 
birlikte yürüttüğü İyilik Kütüphanesi proje-
si kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde 
kütüphane kuruldu. 
Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerle 
yaptığı ziyarette ilkokul öğrencileri bizleri 
tiyatro, ezgi ve çeşitli gösterilerle karşıladı. 
Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığı 
ziyarette, oyunlar oynandı, ezgiler söylendi 
ve hediyeler dağıtıldı. Kütüphane kurulumu 
sonrasında Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret 
eden öğrencileri yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirildi.

محلــة التــرع ابلكتــب الــي نُفــذت ابلتعــاون مــع احتــاد طــاب 
األانضــول و شــباب مجعيةســطح األرض، وجــدت أصحاهبــا يف 
البــاب  يــوم واحــد. مت إنشــاء املكتبــة يف منطقــة  زايرةاســتمرت 
الســورية ضمــن مشــروع مكتبــة اخلــري الــذي تنفــذه مجعيــة اخلــري 
ابلتعــاون مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة و AFAD ، للمــدارس الــي 
بنتهــا تركيــا يف ســوراي يف مناطــق اعــزاز ، عفريــن ، جرابلــس ، 
البــاب وريفهــا. خــال الــزايرة الــي قــام هبــا طــاب مــن جامعــات 
بعــروض  وقامــوا  االبتدائيــة  املرحلــة  طــاب  اســتقبلنا   ، خمتلفــة 
املســرح واألحلــان والعــروض املتنوعــة. مت لعــب األلعــاب وغنــاء 
األغــاين وتوزيــع اهلــدااي خــال الــزايرة ممــا جــذب اهتمــام الطــاب 
 ، املكتبــات  توزيــع  فعاليــات  مــن  االنتهــاء  بعــد  بشــكل كبــري. 
مت إطــاع الطــاب الذيــن زاروا مركــز األانضــول الثقــايف علــى 

األعمــال املنجــزة. 

إنشاء مكتبة الخير في الباب!

 El Bab’a İyilik Kütüphanesi Kuruldu!

عقــد اجتمــاع قــادة الــرأي الســوريني ، الــذي مت تنظيمــه بتنســيق 
مــن حمافــظ غــازي عنتــاب ووقــف بلبــل زاده ، بطريقــة الفيديــو 
كونفرنــس. وحضــر اإلجتمــاع وايل حمافظــة غــازي عنتــاب داوود 
مــن  والعديــد  الدمــري  تورغــاي  زاده  بلبــل  وقــف  ورئيــس   ، غــول 
ممثلــي النقــاابت واجلمعيــات. يف االجتمــاع؛ مت حتديــد املشــاكل 
واقرتاحات احللول ، ومت مناقشة وضع التعليم واالقتصاد والصحة 
واإلعــام والقانــون واحلكومــات احملليــة يف منطقــة درع الفــرات ، 
الكراهيــة  خطــاب  ضــد  االحتياطــات  الختــاذ  املبذولــة  واجلهــود 
يف وســائل اإلعــام ، واملشــاكل يف جمــال الصحــة و ونوقشــت 
اإلجــراءات املتخــذة ومت مناقشــة الدراســات الزراعيــة والدراســات 
يف جمــال االقتصــاد. مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة املطروحــة 
واحــدة تلــو األخــرى أكــد وايل غــازي عنتــاب داوود جــول أهنــم 
ســيتابعون القضــااي املدرجــة علــى جــدول األعمــال وينقلوهنــا إىل 

الصلــة. املؤسســات ذات 

عقد اجتماع قادة الرأي السوريين

Suriye Kanaat Önderleri Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Valiliği ve Bülbülzade Vakfının 
koordinasyonunda düzenlenen Suriye kanaat 
önderleri toplantısı video konferans yöntemi-
yle yapıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir 
ve birçok sendika ve birlik temsilcisi katıldı.
Toplantıda; sahada tespit edilen sorunlar ve 
çözüm önerileri, Fırat Kalkanı Bölgesindeki 
eğitim, ekonomi, sağlık, medya, hukuk ve yerel 
yönetimlerin durumu, medyada yer alan nefret 
söylemi ile ilgili önlem almaya yönelik çalışma-
lar, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve alınan 
önlemler, ziraat ve tarım alanında yapılan 
çalışmalar, ekonomi alanında yapılan çalışma-
lar ele alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, soru-
lan sorulara tek tek cevap vererek toplantıda 
gündem edilen meseleleri takip ederek ilgili 
kurumlara ileteceklerini vurguladı.
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Azez Anadolu Kültür 
Merkezi’ne eğitim gören 
öğrencilerin yaptığı res-
imler kent merkezinde 
sergilenmeye başlandı. 10-
13-14 Haziran tarihlerinde 
yapılan resim sergisine 
halk ve mülki erkan büyük 
ilgi gösterdi. Suriye Geçi-
ci Hükümeti Ekonomi ve 
Adalet Bakanı, Azez Yerel 
Meclis Başkanı, Kilis Valilik 
Yetkilileri, Akademisyenler 
ve Millî Eğitim Bakanlığın-
dan yetkililerin de gezdiği 
resim sergisi 14 Haziran 
Pazartesi akşamına kadar 
sanat severlerin hizmetin-
de olacak.

بدأ عرض اللوحات الي رمسها الطاب 
األانضول  مركز  يف  يدرسون  الذين 
اعزاز. مدينة  وسط  يف   الثقايف 
أبدى اجلمهور وموظفو مراكز اجملتمع 
الرسم  مبعرض  اهتماما كبريا  املدين 
الذي أقيم يف الفرتة 10-13-14 
زاره  الذي   ، الرسم  معرض  يونيو. 
احلكومة  يف  والعدل  االقتصاد  وزير 
اجمللس  ورئيس   ، املؤقتة  السورية 
أعزاز ، وسلطات حمافظة  احمللي يف 
من  وأكادمييون ومسؤولون   ، كلس 
يف  استمر   ، الوطنية  الرتبية  وزارة 
خدمة عشاق الفن وعرض اللوحات 
الفنية حى يوم االثنني 14 حزيران 

/ يونيو.

 افتتاح معرض الرسم في مركز األناضول الثقافي في مدينة اعزاز

Azez Anadolu Kültür Merkez’inde Resim Sergisi Açıldı 

İyilik Derneği Gaziantep Temsil-
ciliği Avrupa Yardım Vakfı işbirliği 
ile gıda ve nakit yardımında 
bulundu. Yetim ailelere her ay 
düzenli olarak yapılan yardım 8 
Haziran Salı günü yapıldı.  Yardım 
organizasyonunda nakit yardımı 
ve temel ihtiyaç malzemelerin-
den oluşan gıda paketleri ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı.

عنتاب  غازي  يف  اخلري  مجعية  ممثلية  قدمت 
لعائات  نقدية  ومساعدات  غذائية  طرود 
األوروبية.  املعونة  وقف  مع  ابلتعاون  األيتام 
يف  األيتام  ألسر  الشهرية  املساعدة  تقدمي  مت 
مركز اجلمعية ، مت توزيع طرود غذائية تتكون 
االحتياجات  ومواد  نقدية  مساعدات  من 

األساسية على احملتاجني.

المساعدة مستمرة
Yardımlar Devam Ediyor
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Ortadoğu Medya İletim Merkezi 
tarafından yaklaşık 1,5 yıldır bi-
yografik belgesel olarak çekim-
leri yapılan Sözlü Tarih Projesi’nin 
kapanış Lansmanı yapıldı.
Mozaik Kadın ve Aile Derneği’nin 
İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile ha-
yata geçirilen ve Ortadoğu Medya 
İletim Merkezi tarafından çekimleri 
yapılan Sözlü Tarih Projesi kapsamın-
da Suriye’nin önde gelen kanaat 
önderleri konuk alınarak biyografik 
belgeselleri çekildi.
Hazırlanan biyografik belgeseller 
kütüphaneler, arşivler, akademik 
çalışmalar, anket veya istatistik 
çalışmaları gibi birçok alanda görsel 
araştırma kaynakları olarak kullanıl-
mak üzere Arapça, İngilizce, Türkçe 
olarak paylaşımı yapılacak.

Suriyeli Kanaat Önderleri Abbas Kadriye, Mustafa Al Veyyid, Özgür Avukatlar Birliği 
Başkanı Muhammed Hayr Eyyub, Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa 
Al Hüseyin, Minberşam Derneği Başkan Yardımcısı Ali Bekir’den oluşan heyet 
Bülbülzade vakfı ziyaret etti. 
Gerçekleştirilen ziyarette Bülbülzade vakıf başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle 
ülkemizde ve Suriye’de yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

أقيم احلفل اخلتامي ملشروع التاريخ الشفوي ، 
الذي مت تصويره كفيلم واثئقي ملا يقرب من 
األوسط  الشرق  مركز  قبل  من  ونصف  عام 

لإلعام. 
ضمن نطاق مشروع التاريخ الشفوي ، الذي 
دار  موزاييك  واألسرة  النساء  مجعية  نفذته 
بدعم من وزارة الداخلية وصّوره مركز الشرق 
األوسط لإلعام ، مت تصوير أفام واثئقية عن 
السري الذاتية مع ضيوف من أهم الشخصيات 
السورية. وسيتم مشاركة األفام الواثئقية املعدة 
واإلجنليزية  العربية  ابللغات  الذاتية  السري  عن 
مرئية  حبث  الستخدامها كمصادر  والرتكية 
املكتبات  مثل  اجملاالت  من  العديد  يف 
وحلقات  األكادميية  والدراسات  واألرشيفات 

البحث والدراسات اإلحصائية.

قام الوفد املكون من قادة الرأي السورين عباس قادرية ومصطفى الفيد ورئيس احتاد احملامني األحرار حممد 
خري أيوب ورئيس اجلالية السورية يف غازي عنتاب مصطفى احلسني وانئب رئيس مجعية منر شام علي 

بكري بزايرة وقف بلبل زاده.
والتقى الوفد خال الزايرة برئيس وقف بلبل زاده ، تورغاي الدمري ، وتبادلوا وجهات النظر حول األعمال 

املنجزة يف تركيا وسوراي.

قادة الرأي السوريون يزورون وقف بلبل زادهالحفل الختامي لمشروع التاريخ الشفوي 

Sözlü Tarih Projesi’nin Kapanış Lansmanı Yapıldı Suriyeli Kanaat Önderleri Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti 

“Filistin Yaralı, Uzat Elini” yardım 
kampanyasına hayırseverlerin 
desteğini gören Kızılay, Şahinbey 
Belediyesi’nin bağışıyla bölgeye 
5 ambulans daha ulaştırıyor. Şa-
hinbey Belediyesi, düzenlediği 
kan bağışı kampanyalarıyla da 
Kızılay’a desteğini sürdürüyor.
Gaziantep’in Şahinbey Belediye-
si, Filistin’deki insani krizde acil 
ihtiyaç olan sağlık desteği için 5 
ambulans bağışı yaptı. Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahm-
azoğlu ile Kızılay Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık’ın imza altına 
aldığı protokolle yapılan bağış, 
en kısa sürede bölgede hizmete 
sunulacak.

دعم  يتلقى  األمحر،الذي  اهلال  سلم 
يدك  “مد  املساعدة  حلملة  اخلري  فاعلي 
بلدية  من  ترع  فلسطني”،ب  جلرحى 
إضافية  إسعاف  سيارات   5 بيه  شاهني 
إىل املنطقة. وبلدية شاهني بيه دعم اهلال 

األمحر حبمات الترع ابلدم.
ترعت بلدية شاهني بيه يف غازي عنتاب 
الصحي  للدعم  إسعاف  سيارات  خبمس 
إليه يف األزمة  الذي هو يف أمس احلاجة 
املقدم  الترع  فلسطني.  يف  اإلنسانية 
رئيس  قبل  من  املوقع  الروتوكول  مبوجب 
أوغلو  طهماز  حممد  بيه  شاهني  بلدية 
ورئيس اهلال األمحر د. كرم كينك سيتم 
تشغيله يف املنطقة احملتاجة يف أقرب وقت 

ممكن.

التبرع بسيارة إسعاف من بلدية شاهين بيه لحملة الهالل األحمر لدعم فلسطين
Şahinbey Belediyesi’nden Kızılay’ın Filistin Kampanyasına Ambulans Bağışı
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يبــدو أّن احلديــث عــن االســتبداد وأنظمــة الطغيــان وعنــف الســلطة املتوحشــة وتغّوهلــا علــى اجملتمعــات 
واســرتقاق إنســاهنا وســحقه مل يعــد مــاّدة دمســة تثــري شــهّية كثــرٍي مــن مثقفــي البــازار وفنــاين املواســم 
والكتبــة، كذلــك فــإّن حقــوق اإلنســان الطبيعيــة وحياتــه وســالمته ليســت بنــوداً أّوليــة يف أجنــدة عديــٍد 
مــن مراكــز »البحــث« احلقوقــّي والفكــرّي وســدنتها مــن »املتشــبثني« حبمــل رايــة احلريــة والعدالــة 
واملســاواة ومبــادئ حقــوق اإلنســان، وقــد أصبحــت معظــم منظمــات اجملتمــع املــدين، بذريعــة احليــاد، 
حتظــر علــى موظفيهــا ومتطّوعيهــا احلديــث يف السياســة أو إبــداء اآلراء واملواقــف القيميــة واألخالقيــة 
يف مســائل متــّس انتماءهــم وجوهــر وجودهــم اإلنســايّن، بــل وتنســف األســس واملــرّرات الــيت يســتند 

إليهــا شــغلهم ملراكزهــم ووظائفهــم.  
إهنــا شــهوة التملــك والتســلط متنصلــًة مــن الضوابــط واملعايــري والقيــم، بعــد أن مّت حتييــد التعاليــم 
الســماويّة والفكــر واملعرفــة اإلنســانيني، وجتنيــد كل مــا ســبق وَحْرِفــه عــن مقاصــده احلقيقيــة اخلــرّية 
خلدمة شــهوة غريزية ال رادع هلا يف عرف من يبغي إىل تلبيتها، دون تفكرٍي مبا ميكن أن حيدثه الســعي 
األعمــى واحملمــوم إلشــباعها وممارســتها مــن جتــاوزات وضحــااي وآاثر تدمرييــة علــى الــذات واآلخريــن. 
لقــد ابت اإلنســان ومآســيه يف زمننــا الراهــن ســلعًة وجمــااًل خصبــاً لالســتثمار ولتحقيــق مصــاحل وغــاايت 
شــخصية، مشــروعة أو غــري مشــروعة، لــدى عديــٍد مــن العاملــني يف الشــأن العــام واإلنســايّن، وغــدت 
مصائــب البشــر ســاحنًة يتــّم التعامــل معهــا مبنطــق املصلحــة العاريــة واالرتــزاق ومبــا يتنــاىف والغــاايت 
واألهــداف النبيلــة املعلنــة، وقــد وصــل احلــال ابلبعــض لدرجــة االبتــزاز واملســاومة علــى كرامــة املعوزيــن 

واحملتاجــني. 
الصمــت يف معــرض احلاجــة إىل البيــان بيــان، والســاكت عــن احلــق شــيطان أخــرس هكــذا جتــزم القواعــد 
الكليّــة مبــا ال حيتمــل التأويــل أو الشــّك، إّن الصمــت عمــا يقــع مــن جرائــم تواطــؤ وختــاذل وجــن، 
فــال حيــاد أمــام مــا حيصــل مــن انتهــاكات وفظائــع ترتكــب حبــق اإلنســان، واحليــاد هبــذا املعــى احنيــاز 
للباطــل، وتســهيل لوقــوع اجلــرم، بــل واشــرتاك يف ارتكابــه. إذا كان احلــّق ظاهــراً أزليــاً وخالــداً فــإّن 
احلقيقــة قــد تكــون فريســة التجاهــل والتخــاذل وميكــن للحــواة واملتالعبــني النيــل مــن بزوغهــا وطمــس 

معاملهــا ولــو إىل حــني، وهــي حتتــاج إىل مــن يفتــش عنهــا وجيلوهــا وينصرهــا. 
مل تكــن املبــادئ والقيــم اإلنســانية جمــرد حــدث عابــر يف حيــاة األمــم، كذلــك ليســت أجمــاداً غابــرة أو 
تــرااثً حمفوظــاً يف بطــون الكتــب وأمعائهــا القابلــة للبلــى والتعفــن، كمــا أّن مــكارم األخــالق مل أتت نتيجــة 
أتمــل أديــب أو فنــان لكــي تكــون أيقونــة تزيّــن جــدران املعابــد أو حليــة تتباهــى بعرضهــا يف غرفهــا 
وممراهتــا األنيقــة بيــوُت األكابــر، لقــد كانــت األخــالق وســتبقى حاجــًة وضــرورة أبدعتهــا اجملتمعــات 

ضمــاانً لبقائهــا ولصــون حيــاة أفرادهــا وحلمايتهــا مــن املــوت واالنــداثر. 
 التكافــل والتضامــن بــني الشــعوب ال يكــون ضــرورايً فقــط يف مواجهــة الــزالزل والفيضــاانت والكــوارث 
الطبيعيــة، بــل إن أمهيتــه تعظــم أكثــر ويصبــح واجبــاً الزمــاً يف مواجهــة الطغيــان وعســف االســتبداد ويف 
دعــم قضــااي التحــرر والعدالــة، إّن دعــم الشــعوب لبعضهــا يف قضاايهــا احملقــة حتصــنٌي للــذات وســبيٌل 
للخــالص أبقــّل الِكلــف مــن مــآس وظــروف مشــاهبة ليســت مبأمــن مــن الوقــوع فيهــا والتعــّرض ملثيالهتــا 
يف وقــٍت مــا، مــاذا لــو آزرت مثــاًل شــعوب الــدول الدميقراطيــة أو تلــك الــيت تعيــش واقعــاً كارثيّــاً مطابقــاً 
ثــورة الشــعب الســوري وأيــدت مطالبــه يف التحــّرر مــن حكــم طاغيــة دمشــق وإرهابــه ووقفــت ضــّد دعــم 

أنظمتهــا هلــذا النظــام املافيــوزّي القاتــل؟
نســتطيع اجلــزم يقينــاً أبن الطغــاة واملســتبّدين يف جهــات العــامل كلّــه متضامنــون متكافلــون يــؤازر بعضهــم 
بعضــًا، ال غرابــة، وقــد يبــدو هــذا طبيعيّــا طاملــا أهنــم مــن أســرة واحــدة جتمعهــا عقيــدة املــال واملصــاحل، 
وحتكمهــا تعاليــم اجلرميــة والتوحــش، ومبــادئ الغريــزة املتفلتــة مــن أيّــة قوانــني إهليــة كانــت أم مــن صنــع 

البشر.
الــذي يدعــو لالســتغراب والتســاؤل حقــاً هــو تــذّرر الشــعوب وغياهبــا وختاذهلــا أمــام املآســي الــيت 
تعصــف بشــركائها يف كوكــب اهلــّم واملظــامل، وأيضــاً احنيــاز معظــم النخــب إن مل نقــل وقوفهــا إىل صــّف 
أنظمــة املــوت، ودفاعهــا املأجــور عنهــا وتريرهــا جلرائمهــا. هــل اإلنســانية تفــرتض االستســالم لقــوى 
الشــّر العاريــة، هــل اإلنســانية هــي يف احليــاد واخلــرس أمــام األمل والعــذاب اإلنســاينّ ويف تقّصــي املصــاحل 
اجملــّردة مــن القيــم واملبــادئ واســتخدام التقيــة والــرايء والنفــاق لتحقيقهــا، أليــس إجحافــاً حبــق اإلنســانّية 
أن يبــدو اإلنســان الصــاحل أشــبه ابحلمــل املســكني الــذي ال ميلــك إالّ أن يســّلم رقبتــه لســكني األشــرار 
دون أدىن مقاومة، أليســت اإلنســانية احلّقة هي يف الدفاع عن اإلنســان ورســالته يف جتســيد قيم احلرية 

واالنتصــار للحــّق واخلــري واجلمــال، أمل حيــن الوقــت بعــد لقيامــة اإلنســان..؟؟ 

ال حياد والصمت انحياز

شاعر وكاتب سوري

محمد سليمان زادة

عن انتخاباتهم 

أخذت اجلرعة التاسعة عشر من لقاح أتعبتموان وأشعر بصداع، على التلفاز 
من حمطة حملطة تدور أحداث مسرحية الفيل اي ملك الزمان.

نريد فيلة نريد املزيد، هذا الفيل ال يكفينا.
شاهدت مقطع فيديو فيه شبان يهتفون )هللا هللا هللا بشار هو هللا(. 

ويف مقال للصحفي األملاين )بورن يوشكا( كتب أن أحد السوريني يف دمشق 
قال للمحطة األملانية أن هللا سينتخب بشار.

اآلن ال أفكر بشيء سوى جبرعة زائدة من مضادات القهر، واألمر اآلخر هو 
كيف سيعيش أطفالنا مع أطفاهلم هؤالء الذين يعبدون كائناً سيموت يومأ مث 

سيعبدون كائناً آخر.
ال أشعر أبية أعرض وللمرة التاسعة عشر أتخذين رائحتِك إىل مساواٍت بعيدة، 
أنت  أراِك  أن  أريد  اللعني،  التلفاز  هذا  سوى  األرض  إىل  يعيدين  شيء  ال 
وسأعطيِك كل أصوايت، سأبصم ابلدم لِك ليس ألنين أحبِك وال ألنِك مجيلة 
فكُل النساء مجيالًت، لكنين سأعطيِك صويت ألن عصافريك هي اليت تنقر 

على حبال حنجريت. 
يف التحليل املخري األخري اكتشفت أنين ال أملك كرايت دٍم بيضاء، قال يل 
الطبيب أن كرايت دمي كّلها محراء وهناك جمموعة عسلية اللون، أعتقد أهنا 

انعكاسات عينيك يف روحي.
أفكر جبدية لو أنِك لست هنا لكنُت أان اآلخر لسُت هنا، أو لكنُت شيئاً 

آخر، تلفازاً ميتاً.
عشر،  تسعة  وكوفيد  اجلوع،  احلرب،  األخبار،  مساع  يف  االستمرار  سئمت 

وضعت الكّمامة وغسلت يديَّ، غسلتهما عشرات املرات. 
غسلُت يدي من السنوات السبع القادمة، وغسلُت يدي من الوطن والدروب 

املؤدية إليه. 
غسلُت يدي من العامل ومن التلفاز، وغسلُت يدي منِك أبمل.  

ستظلني جدل الوجود لسِت هنا، لسِت هناك ولسِت يف أيَّ مكان لكنِك 
موجودة.

وغسلُت يدي من هذه البالد اليت أعيش عليها، ال شيء يعنيين فيها سوى 
الغاابت وروافد األهنار وأنت اليت كنِت هنا.

الثبوتية  امسعيين اآلن فقط، اآلن أان مثلِك ال وجود يل، لقد مزقوا األوراق 
وشهادة ميالدي، أصبحت أرخص من ذي قبل، ال وطن يل، ال امساً، وال 

الذكرايت يل وأنت لسِت موجودة كإحدى أمريات الرواايت. 
ال شيء بعد اآلن سيعيد يل حقي من الضياع، وهذه البالد ال تكتب أمساء 
اآلابء واألمهات على بطاقات األطفال، ختّيلي حزين وأان أقّلب بطاقة طفليت 
وال أثر يل فأعود لبطاقيت السورية وأتذكر اسم أيب عليها واسم أمي لكنهم 

مزقوها وأعطوا امسي للدخالء.
هل تريدين صداعاً آخر، تعايل فأان مل أعد أخاف عودتِك وال رحيلِك، أخاف 
فقط ان تكتشفي يوماً أبنِك أحببِت رجاًل هشاً توقعُه عطسة، وجهازه املناعي 
معّطل بال كرايت بيضاء، قال الطبيب إهنا عسلّية اللون وقلُت له لون عينيك، 
ضحك الطبيب وضحكُت أان مث تذكرت اهنا ليست ضحكيت أان فمنذ سنني 

وأان اشعر أبنين تلفاز ال أكثر وهذه الضحكات ليست يل.

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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س
الق ــه ينطلــُق  كان صباحــاً نزقــًا. مل أكــن قــد شــرِبُت قهــويت بعــد حــني رأيُت

ــة العجــالت. ــا دراَجتــه ثالثي ــِة معتلًي مثــل صــاروٍخ داخــل الصال
أطــار املشــهد املفــزع بقــااي نعاســي، ســبق أن حذرتــه، بــل حذرهتمــا، هــو 

وأمــه، مــن االقــرتاب.
قبلهــا ال أذكــر أين ضربتــه، حــى حــني يتجــاوز طاقــيت علــى حتمــل 
شــيطنته، كنــت أكتفــي بنهــره، أو بشــد أذنــه حــى حتمــّر، أمــا أن أصفعــه 

فتــرتك أصابعــي عالمــاهتا فــوق خــده األســيل، فذلــك مــا حــدث.
مل يكــن حــال بيتنــا البســيط أباثثــه املتواضــع وهدوئــه املريــح علــى مــا آل 

إليه اآلن.. تغريت األشــياء.
***

أثــًرا،  تــرتك  أن  دون  متــر  الــيت  العابــرة،  الغيــوم  أقصــد  ال  ابلطبــع 
كمشــاحناٍت بســيطٍة بــني حبيبــني حتفــز علــى احتضــان املصاحلــة، بــل 
هــي مــراايان الــيت مل تعــد تعكــس ســوى الوجــوم والنفــور، وبــكاء طفلــي 

العقيمــة املليئــة ابلشــك واالرتيــاب. مــرتواًي، والنقاشــات 
كأن لعنًــة حلّــت، بعــد أن نقلــت التمثــال الــذي صنعتــه، مــن قبــو 
الورشــة إىل صالــة اجللــوس. كان البــد مــن اختــاذ احليطــة، حجمــه الكبــري 
تطلــب إخــالء مســاحة مناســبة، تغيــريات كثــرية طالــت قطــع األاثث 

الــيت مجعناهــا بعًضــا فــوق بعــض..
بطبيعــة احلــال ضــاق املــكان، مل يعــد ابإلمــكان التمــدد حبريــة، حــى 
أن فــرد الســاقني أو االســتلقاء دون االصطــدام بشــيء مــا صــار أمــًرا 

يســتدعي حــركاٍت هبلوانيــة.
أعلنــُت بصــوت مســموع حتذيــرايت املتشــددة، مل يعــد مســموًحا البــين 
أن يلعــب كمــا تعــود أن يفعــل.. لكــن يبــدو أن الصغــار ال يســتوعبون 
القوانــني الطارئــة، والعتبــات احملظــورة، مبــا فيهــا التغــريات الــيت اقتضتهــا 
الضــرورة.. أمــا الكبــار، زوجــيت مثــال، فمــا أن أبصرتــه أول مــرة، حــى 

ألقــت فــوق رأســه أقــرب قطعــة قمــاش طالتهــا.. صرخــت:
- عيناه اي رجل تراقبانين.

بتحفــظ وانفعــال مللمــت شــعرها الطويــل، وســّوت أطــراف ثــوهبا، فيمــا 
اكتفيــت أان بنشــوة عرتــين معتــرًا تلــك الصيحــة برهــان جناحــي.

ــرت لصديقــاهتا املقــرابت، بــني الشــهقة والشــهقة، أهنا حتولــت مــن  أسَّ
ســيدة بيــت متلــك زمامــه، إىل امــرأة غريبــة ختتبــئ يف األماكــن الضيقــة 

واحملرجــة، حــى تــكاد تتالشــى.
ذاك  لناظــري  عرضــة  صــارت  منــذ  تتعــرى  تعــد  مل  إهنا  هلــن  قالــت 
التمثــال، مازالــت ختافــه، وأقســمت أبنــه حيــّدق بوقاحــة، يالحقهــا ليــل 

هنار، يســتهدفها بنظــرات ذئبيــة، ليــس متثــاال بريًئــا ابملــرة..
ندبت حظها: مستحيل أن ننجب طفال آخر.

ترتكــز موهبــيت عنــد أطــراف أصابعــي، حيــث ينمــو إحساســي وميــوت. 
كنــت أستشــعر األشــياء ملًســا لكــن الشــقية ال تفهمــين.. ال تقــدر 

إجنــازي حــق قــدره..
التمثال يقيد حريتها.. أي هراء.

ليــال طويلــة مــن الــدأب: نشــرُت.. طرقــُت.. حفــرُت.. ملســُت.. 
وملعــُت.. مــرَّرُت أصابعــي اخلشــنة فــوق االحننــاءات األكثــر صعوبــة.. 
مــن  تيقنــت  املتعبــة، حــى  التفاصيــل  أدق  أمهــل  مل   ، بتــأنِّ جسســته 
اكتمــال التمثــال، منتصبًــا بقامــة ممشــوقة، وســاعٍد ميتــد بكــرايء .. 

وقعــُت يف حبــه.. ورمبــا هــو الــذي فعــل.. أان صانعــه املوهــوب.
مهــاريت كفنــان ورثتهــا عــن أجــداد واظبــوا علــى صنــع متاثيلهــم جيــاًل 

بعــد جيــل، حــى صــارت لنــا تلــك الســمعة..
إهنا متعــة حتويــل مــادة مــا إىل شــيء مثــني.. حتفــة مــن غــري أن يشــكِّل 
أصلهــا الطيــين، أو الصخــري، أو اخلــزيف أو حــى احلديــدي أَي فــرق! 

..
حلمــت بتمثــايل كل ليلــة.  كان يظهــر يل أشــبه مــا يكــون آبهلــة قدميــة 
يعبدهــا البشــر، لكــن اكتمالــه ابغتــين شــخصًيا: كــم تتغــري األشــياء! ..

أطيــل يف أتملــه، أكاد أشــك أبنــه مل يكــن إال جــذع ايبــس يرقــد يف 
الظــل، ولــوالي لنخــره الســوس أو حتــول حطبًــا يف بطــن مدفــأة.

أفرطُت يف مباهايت مّدعًيا:
»مصنوع من خشب الصندل اإلفريقي..«

»ذاك لونه األصلي دون رتوش وال تلميع ابلشمع الواقي..«
»تنعكس قامته يف أكثر من خيال.. »

بعــض الغــرابء، خصوًصــا الذيــن قطعــوا مســافات كبــرية لرؤيــة التمثــال مل 
يصدقــوين؛ زعمــوا أنــين أابلــغ، وأنــه ليــس إال متثــال آخــر!..

موجــاٍت  يطلــق  التمثــال  أن  أقســمت  عنيــدة؟.  بغــااًل  أقنــع  كيــف 
األوزون. ثقــب  علــى  إجيــايب  أتثــري  هلــا  جاذبــة  مغناطيســية 

ضحكوا!.
أمــا املغــاالة فعــاٌدة  يتناســل الكــذب مثــل كــرة ثلجيــة ال تتوقــف.. 

مؤخــًرا.. اســتحكمتين  جديــٌدة 
بنظرتــه  التمثــال  خيتــال  فيمــا  واقًعــا،  اخليــال  لينقلــب  وأّزور،  أزاود، 
املرتفعــة، وعنقــه املتطــاول، مــن دون أن أيبــه للشــجار الــذي ينشــب 

بيــين وبــني زوجــيت..

وزوجــيت ملــن ال يعرفهــا، هــي املخلــوق الــذي وجــد يف حيــايت ليقــول: 
ال.

هددتين:
- ال طاقة يل على احتماله، إن مل خترجه من وسط بييت سأرحل.

- ترتكني بيتك؟.
- أتركه.. ما عاد بيًتا إنه جمرد مكان.

مل يكــن مــن دليــل علــى أن احليــاة دبّــت يف أوصــال التمثــال ســوى 
وتؤمــن  قلبهــا،  تستشــري  امــرأة  وخمــاوف  الليــل،  يف  ُيســمع  صريــر 

جــدال. دون  حبدســها 
شّح الضوء يف مصباحنا املتقد، حدقُت يف كفّي املليئتني ابلندوب.

مل أكــن بشــجاعة »بيجمليــون« ألحطــم متثــايل. ارتبطــت أقــداران خبيــط 
خفــي ال ميكــن قطعــه أو التحــرر منــه، أمــا الرتاجــع فخطــوة اجلبنــاء.

أان نفســي ال أســتطيع التخلــي عــن األوهــام الــيت ادعيتهــا، أو اإلقــرار 
أبهنا كانــت اســتنتاجات غــري مقصــودة، ولــو أردت، فكيــف أواجــه 
النــاس ألعــرتف أبنــين أخطــأت التقديــر، وأبنــه متثــال أخــرق، ال يقــدم 
يف ميــزان الكــون وال يؤخــر.. وأبهنا كانــت معايــري فنيــة خاطئــة؟. فمــا 
ادعيتــه خشــب صنــدل ليــس ســوى غصــٍن أمحــَق ألقــاه أحدكــم يف 

حديقتنــا اخللفيــة ومضــى.
علــى زوجــيت العزيــزة أن تتفهــم، أبين متــورط حــى اإلبطــني، وأبن التفــوه 

بكلمــة صــدق واحــدة أصعــُب كثــريًا مــن َحبــك سلســلِة أكاذيب.
أمــا االعتــذار، فهــو اجلنــون بعينــه!. متاًمــا كمــن يتخلــى عــن رجولتــه 

وكرامتــه.
اإلصــرار علــى املوقــف أمــر اثبــت، وكل شــيء آخــر ميكــن تدبــر أمــره. 
ابللــني أو ابلقــوة، أســتطيع إقنــاع زوجــيت، يف النهايــة هــي امــرأة ، مــا 
أكثــر مــا تغضــب!.. ومــا أكثــر مــا تغــار!. ميكنهــا أن تعقــد منديــل 
رأســها، وتغلــق ابهبا، وتتحاشــاين بقــدر مــا يشــاء هلــا صرهــا، فليــس 
مــن ســبيل إىل اخلــالص ســوى قــدرة إهليــة، تعيــدين رجــاًل بــال متثــال 

أو أوهــام.
ما زلت أؤمن مبعجزة سأتباهى هبا أمام أجدادي.. ال أختلف عنهم.. 
وال أخالــف النســق. أدرك أن احلكايــة ستســتمر، وأن اختيــاري ألكــون 
بطلهــا حمــض صدفــة ال تعــين الكثــري، فقــد خــرج األمــر عــن إراديت، 
ليس فقط ألين ضربت وحيدي ألول مرة يف حيايت، وال ألين ندمت، 
أو تراجعــت، وال ألن حنيــب زوجــيت أوجــع قلــي، بــل ألن مــا مل يصدقــه 

النــاس صدقــه التمثــال.!
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وزيـــٌر ال كالـــوزراء، ومنـــوذج فريـــد خالـــد لقيـــم النبالـــة وألخـــالق الفرســـان، إنـّــه يوســـف العظمـــة الـــذي 
كان وزيـــر احلربيّـــة )الدفـــاع( حبكومـــة امللـــك فيصـــل األول ملـــك ســـورية قبـــل االحتـــالل الفرنســـي 

.1920
يوســـف العظمـــة الـــذي وقـــف بكـــرايء أمـــام حكومتـــه حـــني أذعنـــت إلنـــذار )غـــورو( الشـــهري وبنـــوده 

املهينـــة، وأعلـــن رفضـــه لـــه ومتـــّرده علـــى امللـــك، وهـــبَّ خارجـــاً مـــن االجتمـــاع مـــرّددا بيـــت املتنـــّي:
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى            حّى يُراق على جوانبه الدم

وراح يلملـــم بقـــااي جيشـــه املســـرَّح وبضـــع مئـــات مـــن املتطوعـــني اســـتعداداً ملواجهـــة جيـــوش فرنســـا 
الزاحفـــة صـــوب دمشـــق، مـــع يقينـــه أْن ال ِقَبـــل هلـــم مبواجهـــة دولـــة عظمـــى كفرنســـا املنتصـــرة ابحلـــرب 

ـــه وكمـــا قـــال: العامليـــة األوىل؛ ولكّن
)خيشى أن ُيسّجل يف كتب التاريخ أن احملتّل دخل عاصمته دون مقاومة(.

ه؛ وســـاروا للـــذود عـــن احلمـــى املهـــّدد،   امتشـــق ورفاقـــه مـــا تيّســـر هلـــم مـــن عـــّدة وعتـــاد علـــى ُشـــحِّ
والوطـــن العزيـــز، ليلتقـــوا جحافـــل الغـــزاة احملتلـــني وطرياهنـــم وداّبابهتـــم يف ميســـلون بظاهـــر دمشـــق.

ودارت رحـــى املعركـــة، ورغـــم عـــدم التكافـــؤ الواضـــح بـــني الطرفـــني، فقـــد استبســـل األبطـــال ابلدفـــاع 
عـــن أرضهـــم حـــى الشـــهادة، وحـــّى ظـــّل يوســـف العظمـــة وحـــده يف امليـــدان.

مل ينكـــص علـــى عقبيـــه، ومل يرتاجـــع، بـــل محـــل عليهـــم ببندقيتـــه الفرديـّــة غـــري هّيـــاب وال وجـــل؛ انذراً 
فـــداء الكرامـــة آخـــر طلقـــة معـــه وآخـــر نقطـــة دم بعروقـــه، ليستشـــهد بشـــرف علـــى ســـياج الوطـــن 

قائـــاًل:
ــاً علـــى نفســـي؛ إن مل نكـــن أحـــرارًا فـــوق الثـــرى، فلنكـــن شـــهداء  ــأقوم بواجـــي ولســـت خائفـ - سـ

حتـــت الـــرتاب.
ــة كـــرى  ــا الشـــعراء مبالحـــم أدبيّـ ــّزة فقـــد خّلدهـ وكمـــا ســـّطر الشـــهيد هـــذه الســـطور يف ملحمـــة العـ

ولعـــلًّ يف مقّدمهـــا مـــا جـــاء علـــى لســـان أمـــري الشـــعراء أمحـــد شـــوقي بالمّيتـــه الكـــرى ومنهـــا:
سأذكر ما حييُت جدار قٍر              بظاهر جّلق ركب الرماال

مقيم ما أقامت ميسلوٌن                  يذّكر مصرع األسد الشباال
)جّلق: دمشق(

ولعـــل الشـــاعر )عمـــر أبـــو ريشـــة( يف ابئّيتـــه الذائعـــة الصيـــت خـــري مـــن َدّون معركـــَة ميســـلون، واحلقبـــَة 
الوّضـــاءة مـــن التاريـــخ الســـورّي الـــيت أدى فيهـــا األبطـــال يومئـــٍذ واجبهـــم دون خـــوف أو تـــرّدد، 

وبغـــّض النظـــر عـــن نتائجهـــا:
ِ كم لنا من ميسلوٍن نفضت ْ                     عن جناحيها غبار التعب 

شرُف الوثبة أن ترضي العال                 غلب الواثب أم مل يغلب ِ
ـــن شـــّكلوا أّول  ـــد يف يوســـف ورفاقـــه الشـــهداء مّم وكان للشـــاعر الســـوري الكبـــري خليـــل مـــردم قصائ

ســـّد بشـــري يف مقاومـــة املســـتعمر احملتـــّل، ولعـــّل مـــن أمجلهـــا هائّيتـــه الـــيت جـــاء فيهـــا:
أيوسُف والضحااي اليوم كثر ٌ                   ليهنَك، كنَت أّوَل من بداها 

زكا نبت البالد وليس بدعا                   زكّياُت الدما كانت حياها
هـــي صفحـــة مـــن اترخينـــا مشـــرقة، ومشـــّرفة مل حيفـــل فيهـــا العظمـــة الوزيـــر بكرســـّي اإلدارة أمـــام كرســـّي 

الكرامـــة، كرامـــة الوطـــن.
صفحـــة الوزيـــر الشـــهيد الـــذي اســـتبدل ابلـــذل والعـــار جمـــدًا وكرامـــة، صفحـــة يوســـف العظمـــة الـــذي 
رفـــض بيـــع الوطـــن لغـــاٍز حمتـــّل، بـــل كان خيشـــى أن يســـجل ِكتـــاب التاريـــخ أن العـــدو وجـــد ســـورية 

ـــواب ملـــن أراد اســـتباحتها إبذن مـــن حاكـــم مهـــزوز ...!  قلعـــة بـــال مقاومـــة، قلعـــة مفتوحـــة األب
صفحـــة يوســـف ورفاقـــه األبطـــال ممـّــن نـــذروا )كمـــا قـــال عمـــر أبـــو ريشـــة( دمهـــم مهـــراً حلريـّــة قادمـــة 

الريـــب فيهـــا:
ِ قد عرفنا مهرِك الغايل فلم                   نرخِص املهَر ومل حنتسب 

وأرقناها دماء حّرة ً                 فاغريف ما شئِت منها واشريب
ويف اخلتـــام البـــد مـــن اإلشـــارة إىل أّن إحـــدى احلكومـــات الســـورية )رمبـــا يف تســـعينّيات القـــرن 
املاضـــي( قامـــت هبـــدم بعـــض أحيـــاء دمشـــق القدميـــة، وكاد هـــذا اهلـــدم العشـــوائي أن يتطـــاول علـــى 
بيـــت يوســـف العظمـــة نفســـه، مـــا دعـــا إىل محـــالت اســـتنكار ورفـــض هلـــذا التهـــّور، نظـــرًا ألمهيـــة هـــذا 
املـــكان كقيمـــة اترخييـــة وكرمـــز لبطـــل وبطولـــة، فاضطـــرت الدولـــة معـــه للرتاجـــع عـــن قرارهـــا، وأبقـــت 
علـــى البيـــت الـــذي حتـــّول الحقـــاً إىل متحـــف شـــخصّي ملقتنيـــات البطـــل الشـــهيد يوســـف العظمـــة.

عصام حقي

الوزير البطل

شاعر وكاتب سوري

أقصــانـــــا اللَّـــــــــوَم  أِقـــــــلَّ 
أقصــــانـــــــا أقصـــــــاَك  فمـــــا 

منــــــــُه تعـافـــــى  مـــــا  ُعضــــــاٌل 
وأقـــصــــانـــــــــا أدنـــانـــــــا    

طـارِقَـــــــٌة منــــــــُه  أصـابَـــــــَك 
ولـــــم   خُتِطْئــــــَك   َعــْدوانـــــــا

املَــوعــــــوُد هوانُــــــَك  فنحـــــُن 
وإْذعـــــــــــــانـــــــا إْذالاًل 

وحنــــــُن خالُصــــــَك املَفقــــــوُد
ِخــذالنــــــــا الصَّبــــــــر  بعــــــَد   

نـَُقهِقــــــــُه   مثـــــــَل   داِعــــــــرٍة
َخطايـــانــــــا فـــــــي  ونفَخــــــــُر 

ــاِت ــَه فــــي احلانـــ ــو اللَّـــ وندعــ
ُغْفــــــرانـــــا نسَتجــديـــــــــِه    

ونبكــــــي   مثـــــــَل   أرَملَـــــــــٍة
قـَْتــــالنــــــا أشـــــــالِء    علــــــى 

تـَتـَنَـــــــزََّل أْن  قبـــــَل  ونـرقُــــــُد 
حاشـــانـــــا؟؟  ... الرَّمَحــــــــاُت 

َســـْكرتِنــــــا بعــــــَد  وَنصحـــــو 
وثِيــــرانــــــا صنـــاديـــــــداً   

َبطَـــــــرًا بعَضنـــــــا  نُنـاِطـــــــُح 
ُعــــْدوانـــــا عنـــــــَك  لنـدفَــــــَع 

فمـــــا ترُجـــــوُه اي بْــــَن الُقـــــْدِس
)ْديَــــــانَـــــا( يعبُــــــــُد  ممَـّــــــْن 

يرأُسنــــــــا ــــــاِم  الشَّ فـــــي  فــــال 
ُسـلطــانــــا يـــــــِن  الـدِّ صـــــالُح 

يــــــِن وال يف مصـــَر سيـــــُف الدِّ
أبكــــــانــــــا النَّصــــــــِر  بعــــــَد 

الفـــــــاروُق يَثـــــرَب  فــــي  وال 
َســـرايــانـــــــا فـــــي  يْســــــري 

أترجـــــو بعــــــَد خيـــــِر النَّـــــاِس
وِخْصيــــــانــــــا ُعْبــــدانــــــاً 

لــــَك اللَّــــــُه الـــــذي إْن شــــــــاَء
َكــــانــــــا ُكـــــــْن  قـــــاَل:  أمـــــراً 

فَمـــــْن أســــرى إليـــــَك بعبـــــــِدِه 
وإحســــــــانــــــــا َفْضــــــــاًل 

ــــــُم فيـــــَك سيبَعــــُث َمــــْن حُيطِّ
وُصلبـــــانــــــا أوثــــــــانــــــاً 

ي
م الثقاف

س
الق

ـوم
ُّ

عمـر محمـد هش

شاعر وكاتب سوري

حـاشـــانـا
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ي
م الثقاف

س
الق احلركــة  رواد  أهــم  مــن  الناشــف  صــالح  الفنــان  يعتــر 

التشــكيلية الســورية ومــن مؤسســيها األوائــل، ولــد يف 
حــي القنــوات يف مدينــة دمشــق عــام 1914، عــاش 
مكتــب  يف  درس  والدتــه.  فقــدان  بعــد  صعبــة  طفولــة 
عنــر مث ســافر اىل إيطاليــا لدراســة الفنــون اجلميلــة يف 
عــاد  األحــدب.  ســهيل  الفنــان  صديقــه  مــع  فلورنســا 
اىل ســوراي بعــد خترجــه عــام 1939 ليشــارك بتأســيس 
أول جتمــع للفنانــني التشــكيليني، كمــا شــارك بتأســيس 
للفنــون  الســورية  واجلمعيــة  للفنــون  العربيــة  اجلمعيــة 
ورابطــة الفنانــني الســوريني يف مخســينات القــرن املاضــي، 
شــارك أبنــاء جيلــه مــن الفنانــني نشــاطهم الفــين والثقــايف 
مــن أمثــال نصــري شــورى وحممــود جــالل وحممــود محــاد.
تنــاول صــالح موضوعــات خمتلفــة مســتقاة مــن الطبيعــة 
والواقــع فرســم الوجــوه واملناظــر الطبيعيــة جامعــا بــني الواقعيــة واالنطباعيــة، كانــت ألوانــه مركبــة ممزوجــة علــى 
ســطح اللوحــة بطريقــة فريــدة تظهــر عالقــات شــى بــني احلــار والبــارد. كان يعمــد يف كثــري مــن األعمــال اىل 

إشــغال عــني املتلقــي بصــراع غــري مرئــي بــني عناصــر اللوحــة واخللفيــة. 
يظهــر يف أعمــال الناشــف األخــرية التأثــري التكعيــي مــن خــالل مكعبــات وأســطواانت وكــرات ابتــت تدخــل 

يف تركيــب بنيــة عناصــره الفنيــة.
شــارك الفنــان صــالح الناشــف يف الكثــري مــن املعــارض داخــل القطــر وخارجــه ليكــون أحــد أكثــر الفنانــني 
نشــاطا يف املشــهد الفــين، كان فنــاان متجــددا دائــم التطــور عــر مراحلــه الفنيــة املختلفــة رافضــا التقوقــع يف 

منــط أو مدرســة فنيــة حمــددة. 
كرمتــه وزارة الثقافــة مبنحــه بــراءة تقديــر عــن نشــاطه وإجنــازه الفــين. غــادر الفنــان صــالح الناشــف عاملنــا عــام 

1971 بعــد صــراع مــع مــرض عضــال مل ميهلــه اال بضعــة أشــهر.

أان واحد منهم 
هؤالء الذي دخلوا حلب 

من ابهبا العاشر 
من حيث مل يدخل الغزاة 
وال املبّشرون حبلم العروبة 

وال جتّار احلرير 
وال الرّحالــة الباحثــون عــن لقــًى ابتلعهــا 

امللــح يف ضفــاف هنــر الذهــب
دخلت مثلما يدخل الّطالب الفقراء 

ببنطاٍل كان ألخي األكر
وحذاٍء بنصف نعل جديد

وبعينني تلتهمان األفق املمتّد 
من كراج االنطالق وحى شجر اجلامعة

مل تكِف روحي 
أسبوعّيٌة من اللريات 

فــوق  مــن  الكتــب  كّل  أحضــن  كــي 
ألرصفــة  ا

أو ألتهم نصف فّروجة كّل مخيس 
من مطاعم ابب الفرج

»ســينما  يف  األفــالم  جديــد  أحضــر  أو 
« الكنــدي 

فاكتفيت بتقسيط األمل: 
كتاٌب كّل شهر 

وعــرٌض متواصــل يف ســينما » العباســية 
»كّل إثنــني 

وبريايٌة يف املقصف العمايل كّل ليل
والباقي: فالفل، محص، فول

وحني سأجوع أكثر 
ال أبس من خبز مباء وزعرت

مل تكِف روحي 
»بشــمارايُت  وال  األعــراس  دبــكاُت 

لّصيــف ا «
ففتحت هلا كّل أضالعي 

لتعلو يف مسّرات حلب
السهراُت اليت غّنينا فيها لفريوز 

والشيخ إمام، والقدود، على أصوهلا، 
يف حّبات حممد خريي

واملولّيا السراقبية 
واجلديد من شجن العراق

مل تكف روحي 
قّصة حب لفتاة تزوجت قبل ان تقول يل:

وداًعا 
أو تــرّد يل قصــَص حممــد عبــد احلليــم عبــد 

هللا
والطبعةَ األوىل من »املصابيح الزرق »

فبعــد بكاءيــن علــى الشــرفة ذات ثلــج 
اندر

ارجتف القلب 
كأمنا ليحّلق مثل طرٍي من قفص

مل تكف روحي 
أن أنقط دمعا على ورق أصفر 

إىل  رومانســية  روايــة  وصلــت  كلمــا 
هتــا  عقد

ومات واحٌد من العاشقني 
يف األرايف الساحرة

فنزلت درج »مكتبة الفجر«
وما زلت ملّا أصعد من ذلك القبو بعد 

مــن  اشــرتيته  مــا  بعــت كّل  أين  رغــم 
ت  ا جملــد

مقابل مدفأة كهرابء بوشيعة اتلفة
مل تكف روحي 

أن أكون اثين أخويت
يف حتصيل »البكلوراي »

ملســتودع  رئيــس  بوظيفــة  وأرضــى 
ف عــال أل ا

فقلــت لكليــة اآلداب »وكانــت ســفينة« 
حــني ذاك

أان أحب السباحة يف احلر
هاك كّلي 

واجعليين أختّرج فيك 
ماّلحا يف خضّم الكلمات

أان واحٌد من هؤالء 
دخلت حلب من الباب العاشر 

ومل أخرج.

سالم حلوم

»الباب العاشر لحلب«

شاعر سوري

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

صالح الناشف
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دميومة احلياة
ال تعــويل علــى دميومــة احليــاة لــِك اي صديقــي، ال تتكلــي علــى حلظــة فــرح، 

قــد ينتشــي هلــا قلبــك الصغــري الــذي مل يكــر بعــد. 
رغــم أنــه ابت طاعنــاً يف األمل واحلــزن والغيــاب، ورغــم أنــك أنــت قــد كــرِت 
قبــل األوان، فتطربــني وتبتســمني ظنــاً منــِك أنــك قــد حــزت علــى رضاهــا، 
وأنَّ القــدر قــد ابتســم لــِك أخــرياً، أو نســمة حــزن تنقــي روحــك، تزيــل كل 

مــا علــق عليهــا مــن شــوائب، فتصقلهــا.
قــد متنحــني هلــا أمجــل ضحكاتــك وتتســولني ضحكتهــا، فُتقطــب جبينهــا 
يف وجهــك،  وقــد هترولــني أبعــذب املشــاعر صوهبــا لعناقهــا، فتديــر لــك 

ظهرهــا، وتُلقــي بــك يف جلّــة حبــر ال حــدود لــه. 
متعجبــة منــك ...!!، كيــف مل تفهــِم حــدودك معهــا حــى اللحظــة؟، وأنَّ 
قلبــِك مل يكــن حمّجــا هلــا، وأنــِك جمــرد وجــه عابــر يف صفــوف املصلــني يف 

حمراهبــا. 
قــد تكســر احليــاة جســور التواصــل بينكمــا.. ومعهــا تتكســر أضــاع احلــب 

ابخليبات.. 
ذلــك مــا يدفعــك إىل أن تســريي وحيــدة حيــث ال تدريــن، فهــذا كل رأس 

مالــك منهــا.
 مهمــا جلدتــك ســياط احلنــني، إعلــِم يقينــاً أبن القــدر الــذي ســقاك مــرَّ 

كــؤوس احليــاة لــن يهبــك يومــاً قــارورة مــن عســل. 
وأن الرحيــل قــدر ال خيــار، وقــد تُغمضــني عينيــك حبثــاً عــن خيــط نــور، 
لتكتشــفي أنــك يف تلــك الدقيقــة، قــد فقــدت ســتون ومضــة مــن نــور. 

الزمي مقعدك وانفذتك.. ارقي القمر وثرثري كعادتك معه من بعيد.
 واكتفــي إبحصــاء النجــوم أبصابــع قلــب نقيــة ال جتيــد الزيــف وال جتيــد 

الــرايء.. 

رسائل الورد
احلقيقــة ٔاان أهتــم ابحلديــث عــن رســائل الــورد، والعشــب وقهــر الســنابل 
وأوجــاع الزيتــون ورحــات العصافــري، واأللــوان والثلــج واملطــر وقــوس قــزح. 
وقطــع  واحملروقــة،  واملقهــورة  املســروقة  وأحامهــم  األطفــال  وابتســامات 
الســكر الــي مازالــت تداعــب خيــال وأحــام الصبــااي، وأحســد جــاريت 

كل صبــاح علــى شــرفتها املمتلئــة أبزهــار القرنفــل. 
وأشــاهد آخــر أفــام جوليــا روبرتــس، وأاتبــع آخــر عــرض ألزايء زهــري 
مــراد علــى الشاشــة الصغــرية، وأبكــي علــى ذلــك الطفــل الــذي ختلّــت 
عنــه والدتــه وتزوجــت بعــد فقــدان ٔابيــه وتركتــه ليعيــش وحيــداً يف ســقيفة 
أقتطــع  ٔان  أســتطيع  أفكــر كيــف  الســوري.   الداخــل  الصفيــح يف  مــن 
30 يــورو مــن راتــب اللجــوء الــذي تكرَّمــت علــيَّ بــه احلكومــة الفرنســية 
والــذي ابلــكاد يســد مطالــب احليــاة الضروريــة هنــا، ملســاعدة تلــك الطفلــة 
الســورية الــي تتســول حتــت أحــد اجلســور جبانــب بيــي القــدمي يف مدينــة 
)ٔاورفــا( الرتكيــة لتعيــل أخــوة هلــا صغــار، علَّــي أجّنيهــا مــن مصــري ينتظرهــا 

علــى يــد أحــد أبنــاء جلدهتــا يطاردهــا للفتــك هبــا. 
أهتــم بــكل هــذا أكثــر مــن اهتمامــي ابحلديــث عــن الثــورة، وعــن النظــام، 

وعــن املدعــني الكاذبــني محلــة الــراايت واألعــام ومــا أكثرهــم هنــاك. 
وعــن الَقَتلــة يف بــادي الذيــن جتــاوز عددهــم عــدد أخطــاء العــامل برمتــه الــي 
ارتكبهــا حبقنــا.  وعــن األوطــان الــي صنعــت لنــا مــن جدراهنــا معتقــات، 

ومــن تراهبــا مقابــر، ومــن مسائهــا عواصــف. 
أوجاعــي جتتــاح روحــي مثــل عاصفــة، صنعــت مــي شــبحاً هــارابً مــن مثــل 
هــذه األوطــان.  حماولــة ٔان أبقــيَّ النــور مضــاًء لنفســي حــني أعــود وحيــدة 
إىل املنزل..  أحاول ٔان أقول ٔان كل شيء مجيل يف ضوء النهار، ابلرغم 
مــن ٔانــي أعلــم ٔان الضــوء كاذب، ؤان الوقــت ظلمــة، ؤان كل شــيء قــد 

ختلــى عنــا هبــذه الظلمــة..  
ؤان الصيــف بغليانــه قــد فــات، وأن الربيــع قــد مــات، وأن مــا بقــي هــو 

شــتاء مثلــج وخريــف تســاقطت فيــه أوراق الــورد.

ابب مغلق
ابب مغلق مرصود قلبها له

منذ نذرت طقوس عبادهتا لضحكته
ابب مغلق

رائحة قدمية 
أايد النافذة تصافح الريح 

ابب مغلق
منذ دمعة ينتظرون يف اخلارج 

سافر يف جيبه املفتاح 
ابب مغلق

تدور يف جوانب املرااي 
مامح ال نعرفها 

ابب مغلق
ختلى اجلميع عنه

وحده جرح الوطن مازال يرافقه 
ابب مغلق

عاد ومل جيدها 
شجرة طفولته الي قص عليها حكاايته 

ابب مغلق
تركوه وحيداً 

هكذا يقول الغبار املتجمع حوله 
ابب مغلق

فأس احلطاب يتأهب
لعشاء دسم 
ابب مغلق 

طوال الليل إبشتياق تئن
املسامري.

لنــا أغنيــة مجيلــة فاحليــاة رحلــة، يف ســكونك  تعــال أيهــا الليــل واعــزف 
يهفــو قلــي ملعانقــة مهســات احليــاة، ويرنــو انظــري شــوقاً لصمتــك وســوادك 

املخملــي املرصــع هبمســات العشــاق. 
اي عــازف األحلــان اعــزف لنــا حلنــاً جيعلنــا حنلــق ابخليــال وتســحر ألبابنــا 
براعــة عزفــك علــى وتــر االشــتياق غامــراً إايان بزانبــق مــن القبــل، لرتقــص 
صغــرييت علــى أحلانــك معهــا تفيــض األحــام، وأتخــذين بــني اجلــداول 
وعبــق الزهــور وتفيــض الدمــوع ابملقــل، دع موســيقاك نســيماً لقلوبنــا وتــرايق 
أمــل، لــوالك مــا كان الســهر، جــد علينــا وفجــر يف قلوبنــا ينابيــع مــن احلــب 
األزيل للحيــاة، افتــح نوافــذ قلوبنــا وامســح لنســمات اهلــواء ابلنفــاذ تســري 

بــني القلــوب فتحيــل حلنــك إىل دواء يشــفينا مــن ســقم احليــاة.
دعنــا نطــري ابلطائــرات الورقيــة نقطــف النجــوم نرتبــع علــى ســطح القمــر 
املضــيء، النجــوم مــن حولنــا ترقــص مبحريــن يف مركبــة األحــام، والســحب 
احلقيقيــة هتطــل حبــاً وأمــاانً نشــرب منهــا ونتوضــأ، أمــا الشــمس ســتبعد عــن 

قلوبنــا وأجســادان بــرد األايم اخلــوايل ومتــدان بــدفء احليــاة، أمــا الكواكــب 
فهــي قناديــل مــن الســعادة األبديــة فاحليــاة رحلــة لتكــن مجيلــة، لنعــود 
بعدهــا لــألرض احلنونــة حتتوينــا حبضنهــا األمومــي وتبعــد عنــا األشــرار، 
لــن حنيــي مــاٍض أليــم فهنــاك أشــياء تفقــد معناهــا مبــرور الزمــن! لنبتعــد 
عــن غــرور املاضــي اجملنــون الــذي ســحب حقيبتــه ومضــى، اي جلمــال هــذا 
الصباح عندما جتد جبانبك شخصاً يقامسك مهومك، ويبعد عنك شبح 
الظــام، دعنــا ال نفكــر ابملاضــي وال ابملســتقبل البعيــد، لنعــش حلظاتنــا 
فقــط، إن أعجبنــا هــذا الصبــاح فليكــن كل الصباحــات، ال نتمــى أي 
شــيء ولــن نســتمع ألحــد، بوجــودان معــاً ســنحظى ابلصباحــات الرائعــة 
الدائمــة، لنكــن  ســرابً مــن العصافــري حنلــق عاليــاً فــوق الطبيعــة نســبح 
عــر الغيــوم دون ارتبــاك، وحنــط علــى غصــن متــني ونطيــل اجللــوس، قــد 
حنصــل علــى عمــر إضــايف فالطبيعــة مزيــد مــن احليــاة،  حنــن حماصــرون هنــا 
بعاقــة معينــة لنعرهــا ســوية مــلء حياتنــا، بــدأ الوقــت يذبــل والســعادة 

تغــري ثوهبــا بــكل األلــوان، لنبعــد عنــا مجيــع األحــزان وجنعلهــا ختتفــي تدرجييــاً  
مــن أمامنــا كالدخــان، أصبــح قلــي يطــري هنــاك مــرح فقــط، ســنحول حياتنــا 
إىل احتفــاالت بســيطة، جنلــس علــى حافــة هنــر ونقتســم قطعــة احللــوى 
بعــد أن نطفــئ مشعــة هــذا النهــار، ميــاد دائــم كل يــوم نعيشــه هــو إضــايف 
حنتفــل بــه بكــوب مــن الشــاي أو فنجــان قــوة أو حــى جلســة طويلــة أمــام 
التلفــاز، لــن نتوقــف عــن حــب احليــاة، وأان اآلن مفتونــة بنفســي دون أي 
ســبب! أصبحــت أعــارك نفســي وأغــري مــن طبعــي ال أريــد االبتعــاد عــن 
هــذا اجلمــال، لنعقــد اتفاقــاً ابلعينــني أيهــا القلــب ال تعرتضــي إن حلقــت 
بــك وأعــد االتصــال يب حــى إن قطعــت أان االتصــال، أان هنــا إىل جانبــك 
أخــرين عندمــا تغــادر ألتبعــك، ال حتــاول إيقــايف، حافــظ علــى الصمــت 
كــن حــذراُ ال تغــدر يب يكفــي مــا أصابنــا مــن حمــن، لقــد اخرتتــك ملشــاعرك 
العظيمــة فــكاان مــن عمــل جبــد اجتــاه اآلخريــن دون كلــل أو ملــل، حنــن 

هنــا اآلن نواجــه معــاً القــدر. 

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة
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جنان الحسن
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كاتب وصحافي سوري

ت
مقاال

يعــدُّ الواقــع مصــدراً لألفــكار الــي يتكفــل وعــي اإلنســان وآليــة تفكريه 
لتنتفــع  للبشــرية  إبعــادة صياغتهــا، وتنميتهــا، وجتددهــا، وتقدميهــا 
منها. مث لتزدهر احلياة، وييا اإلنســان حمققاً غاية وجوده يف إعمار 
وازداد  الواقــع،  معطيــات  تبدلــت  األفــكار كلمــا  وتتبــدل  األرض. 
وعــي اإلنســان. ففــي القــرون الثاثــة مــن األلفيــة الثانيــة، أخــذت 
األوروبيــة  اجملتمعــات  أتثرياهتــا يف  تظهــر  الصناعيــة  الثــورات  نتائــج 
وقواهــا  اجملتمعــات  تلــك  وأخــذت  الثــورات.  تلــك  نشــأت  حيــث 
املنتجــة، وطائعهــا الفكريــة، علــى حنــو خــاص، ترســم معــامل جديــدة 
هلــا وللحيــاة املقبلــة، وانقســمت القــوى العاملــة إىل طبقــات وشــرائح، 
بنيــة اجملتمعــات الزراعيــة/ وفئــات جديــدة مل تكــن، مــن قبــل، يف 

اإلقطاعيــة. وعلــى ذلــك فقــد أنــذرت القســمة اجلديــدة بصراعــات 
حــادة. وإذا كان ماركــس قــد رأى أن التاريــخ مــا كان يف مراحلــه 
املفصليــة إال اترخيــاً لصــراع طبقــي مريــر، فإنــه قــد رأى أيضــاً أنــه: 
»كلمــا جــاء العلــم جبديــد علينــا إعــادة النظــر أبفــكاران!« وملــا كان 
الزمــن ال ميهــل اإلنســان لــريى بعينيــه مــا أييت بــه العلــم مــن جديــد، 
فقــد فــرض علــى األجيــال الاحقــة أن يــروا ذلــك، وألن اإلنســان 
غالبــاً مــا يكــون ابــن مــا ألفــه، فقــد يــرتدد ابســتبدال اجلديــد ابلقــدمي. 
»كتــب، ماركــس يف إحــدى طبعــات البيــان الشــيوعي الــي صــدرت 
يف 24 حزيــران/ يونيــو 1872، إقــراراً بتارخييــة تلــك الوثيقــة وأهنــا 
حتتــاج إىل حتســينات ومراجعــات، وأّن نقاطــاً فيــه أصبحــت قدميــة 
بســبب التطــّور اهلائــل واملســتمر خــال حنــو ربــع قــرن. إاّل أنــه رأى 
أّن بعضــاً مــن ماحظاتــه مــا تــزال صحيحــة مــن حيــث اأَلســاس، 
وإن كان قــد أصبــح قدميــاً يف تفاصيلــه، ذلــك ألّن الوضــع السياســي 
قــد تغــرّي كّليــاً. وقــد أّكــد ماركــس أّن »البيــان« أصبــح وثيقــة اترخييّــة 
ال منلــك حــق تغيريهــا«. وكذلــك رأى إجنلــس، بعــد وفــاة ماركــس، 

الــرأي نفســه لــدى إعــادة طباعــة البيــان بنســخته األملانيــة.
فكيــف لنــا اليــوم أن ننظــر إىل مفهــوم ديكتاتوريــة الروليتــاراي، بعــد 
أن أخضعــت البريوقراطيــة الطبقــة كلهــا يف أول جتربــة هلــا عــر ســيطرة 
احلزب الواحد، واألمني العام الواحد اللذين تولَّيا شؤوهنا ابلكامل، 
فأســقطت التجربــة برمتهــا.. والبــد مــن اإلشــارة إىل أنــه يف الغــرب 
الرأمســايل كان مثــة بريوقراطيــة، ورمبــا أقســى مــن تلــك الــي كانــت يف 
االحتــاد الســوفيايت، لكــن قســوهتا انصبــت علــى حســن اســتثمار زمــن 
اإلنتــاج. إنتــاج الســلعة، ودقــة صناعتهــا، وجودهتــا، وجدَّهتــا املطــورة، 
أمــا البريوقراطيــة املقابلــة فكانــت سياســية كبلــت العامــل، وحــدت، 

يف النتيجــة، مــن إبداعــه وطبقتــه.
 اليــوم ومــع مــرور مئتــني وثاثــة أعــوام علــى ميــاد كارل ماركــس ومئــة 
ومخســة ثاثــني عامــاً علــى مظاهــرة شــيكاغو الــي أهلمــت طائــع 
العمــال جعــل األول مــن أاير/مايــو يومــاً عامليــاً للطبقــة العاملــة حتتفــل 

إبجنازاهتــا ونضاهلــا.
نــرى تغــريات كثــرية تطــرأ علــى بنيــة الطبقــة العاملــة، بوصفهــا أداة 
أداة  زمنــه، وصعودهــا  رئيســة، كمــا رآهــا كارل ماركــس يف  تغيــري 
دفــع قويــة، وعامــل تغيــري رئيــس للحيــاة نفســها، وحامــًا لوظيفــة 
بــل  العــامل فحســب.  تعــى بتفســري  تعــد  الــي مل  الفلســفة اجلديــدة 
ولقدرهتــا  عملهــا،  قــوة  لبيعهــا  إضافــة  العاملــة،  فالطبقــة  بتغيــريه. 
علــى نظيــم نفســها، هــي طبقــة تكتســب وعيــاً حقيقيــاً مــن خــال 
احتكاكهــا ابآللــة الــي تعمــل عليهــا. ومل خيطــئ ماركــس يف وصفهــا 
بـــ »حفــارة قــر الرأمساليــة الــي أوجدهتــا«، إذ تتمكــن مــن اإلمســاك 
ابحللقــات الرئيســة لإلنتــاج. لكــن ماركــس الــذي شــيَّد بنــاءه الفكــري 
املتماســك، مل يكــن ليتصــور تضخــم حجــم ماحظتــه حــول أتثــري 
الــي  العلميــة، وســرعتها يف االرتقــاء ابلتكنولوجيــا  دور اإلجنــازات 
ســوف حتــدث خلخلــة يف بنيــة الطبقــة العاملــة ذاهتــا مــا يزيــد مــن 
اإلنتاجيــة،  العمليــة  منهــا يف  شــرائح كبــرية  بؤســها، ويهمــش دور 
فئاهتــا  ببعــض  نفســه  الوقــت  الشــارع، ويرتقــي يف  هبــا إىل  وليلقــي 
العليــا لتعمــل يف مراكــز أحبــاث الشــركات الكــرى فتزودهــا ابلعلــوم 
واملعــارف واالبتــكارات، ولتســاهم بتحســني اإلنتــاج، ولتغــدو بذلــك 
أقــرب إىل الفئــات الثقافيــة أتهيــًا، وممارســة، وهــي الــي تدعــى اليــوم 
لتنهــض  اجلديــدة  أفكارهــا  تقــدِّم  إذ  الذهبيــة«  »الياقــات  بــذوي 
بتحديــث التكنولوجيــا ابســتمرار يف هــذه الشــركة أو تلــك فتدفــع هبــا 
إىل الطليعــة يف ســلم التنافــس الســلعي، والســباق إىل اجلديــد املتميــز 
يف األســواق. لعــلَّ هــذا الســياق يفــرض علــى الكاتــب اإلشــارة إىل 
أنــه حــني كانــت كــوادر احلــزب الشــيوعي الســوري أوائــل ســبعينيات 
القــرن املاضــي تنتقــد ميثــاق اجلبهــة الوطنيــة، وخصوصــاً منعــه العمــل 
بــني الطــاب واجليــش، وجعلهمــا فضــاء حلــزب البعــث وحــده كانــت 
قيادهتــا )خالــد بكــداش( تــرر خطأهــا التارخيــي أبننــا حــزب الطبقــة 
لنــا والطــاب؟ إضافــة إىل أنَّ  التغيــري، فمــا  العاملــة حاملــة مهــام 
بـــ »احلــرب  مــا يســمى  الســوفيايت ســوف يكســب معركــة  االحتــاد 
البــاردة«  وابملناســبة )تعلَّــل احلــزب الشــيوعي الســوري مبوقــف لينــني 
مــن املثقفــني إذ وضعهــم يف إطــار طبقــة الرجوازيــة الصغــرية املتذبذبــة 

مواقفهــا. فاختــذ مواقــف منكمشــة جتــاه خــرية مثقفيــه بــل مثقفــي 
ســورية.(. 

احلقيقــة ختلــت الكثــري مــن األحــزاب الشــيوعية عــن فكــرة ديكتاتوريــة 
الروليتــاراي، وخاصــة يف بلــدان العــامل الثالــث الــي مل تتكــون لديهــا 
طبقــة عاملــة طليعيــة يف مفهومهــا املاركســي. ولكــن شــتان بــني- أن 
تغــدو الطبقــة موضــع ظلــم تتســاوى فيــه مــع الشــرائح االجتماعيــة 
ببيــع قــوة عملهــا العضلــي أو الذهــي وتغــدو، ابلتــايل، حباجــة إىل 

عطــف إنســاين لاســتمرار يف حياهتــا، وأن تكــون حمــركاً للتاريــخ.
اآللــة وحتريــر  علــى  اعتمــاداً  اإلنتــاج  تطــور  عــن  فكــرة ماركــس  إن 
الطبقــة العاملــة مــن أســرها، وابلتــايل حتريــر اجملتمــع كلــه مــن الظلــم 
واالســتعباد ارتبطــت جبعــل اإلنتــاج املتزايــد بفضــل الروليتــاراي ملــكاً 
للشــعب.  اليــوم مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي، وتراجــع دور 
أســلفت،  األوىل، كمــا  التجربــة  واهنيــار  القيــادي،  العاملــة  الطبقــة 
لشــعوب  واالجتماعــي  االقتصــادي  الواقــع  يف  الصــارخ  والتبايــن 
العــامل. وتفاقــم مشــكات العــامل الرئيســة. واهللهلــة الــي آلــت إليهــا 
معظــم األحــزاب الشــيوعية واملاركســية، فلــم تقــم بواجبهــا جتــاه تطويــر 
املبــادئ الرئيســة الــي تكونــت منهــا املاركســية كمــا هــو مرجــو. اليــوم 
البــد مــن التمســك ابملاديــة اجلدليــة، وابحملتــوى اإلنســاين للماركســية، 
وتاقيهــا مــع األفــكار الــي متاثلهــا يف نزوعهــا اإلنســاين للحــد مــن 
ســطوة الســلعة، واســتعبادها، وللوقــوف فعــًا أمــام التهميــش املتزايــد 
لفئــات وشــرائح اجتماعيــة أكثــر فأكثــر ســواء يف البلــدان املتقدمــة 
أم يف البلــدان الناميــة، واألخــذ بيدهــا كــي ال تــرتك ضحــااي ألفــكار 

متطرفــة قــد تنمــو يف مثــل هــذه املناخــات. 
اليــوم البــد مــن حتقيــق ديكتاتوريــة الشــعب، ال ديكتاتوريــة الطبقــة، 
مــا يعــي الســعي حنــو دميقراطيــة واســعة ترتبــط ابلعدالــة االجتماعيــة، 
وابحلــرايت العامــة املصونــة بدســتور يوضــح مفــردات ســلطة الشــعب 
وتســندها  وجمتمعــاً،  فــرداً  اإلنســان  تؤكــد حقــوق  بقوانــني  يدققهــا 
لألحــزاب  الوطنيــة  الرامــج  تــؤازر  حــرة،  مــدين  جمتمــع  منظمــات 
ذلــك  يرســخ  وتعليميــة،  واجتماعيــة  اقتصاديــة  برامــج  السياســية، 
مــن ذلــك كلــه  نزيــه مســتقل. ويبقــى األهــم  إعــام حــر، وقضــاء 
وجــود جيــش وطــي ابملعــى احلقيقــي للكلمــة. جيــش يســهر علــى 
أمــن بــاده ال أمــن فــرد أو أســرة أو مجاعــة. جيــش ال يكــرر جتربــة 
بعــض اجليــوش العربيــة الــي ســامهت إبفشــال الربيــع العــريب ومنهــا 

جتربــة اجليــش الســوري املــرة.

دكتاتورية البروليتاريا
أم ديمقراطية الشعب 
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Kudüs, sadece Kudüslülerin sorunu veya Filistinlilerin davası değildir.Kudüs, tüm semavi dinlerle ilgili insani, 
insani ve tarihi bir meseledir ve tüm Arap ve İslam halklarının sorunudur, katillerin imajını parlatmaya ve 
onlara teşekkür etmeye çalışan silahlı gruplar ve siyasi gündemler ve koruma alanı değildir. Arap ve İslam 
halkları, Müslüman, Arap ve mazlum halk oldukları için Filistin halkının yanındadır ve Filistinli grupların 
liderlerine karşıdır, çünkü çoğu, Esad rejiminden İran rejimine ulusun düşmanlarının paralı ajanlarıdır. Halk-
ların buna karşı tutumu Hamas’ın cani İran’la ilişkisine veya Abbas’ın cani Esad rejimiyle ilişkisine bir tepki 
olmamalıdır. Filistinliler yılmaz bir halk, bir cesaret ve kahramanlık destanı ve dünyaya vatanseverliğe, inanca 
ve kurtuluşa olan bağlılıklarını gösterdiler.
İran, nükleer dosya da dahil olmak üzere kendi dosyalarını dayatmak için medyada İsrail ile savaşıyor ve Filis-
tinlilerin vatanseverliğini istismar ediyor, sömürüyor ve öldürülen şehitlerin sayısı ve yıkılan evlerin umurun-
da değil.  Bunun yerine, Filistinli gruplar tarafından bir İran zaferi ilan ederek ve onu İran’a, Husilere ve Suriye 
devrimi sırasında Siyonist oluşumdan daha fazla Filistinliyi öldüren kasap Beşar Esad’a adayarak ganimetleri 
yemeye çalışıyor. İran füzeleri, masum insanları yakmak ve saf kanlarıyla ticaret yapmak için cehennemin 
anahtarıydı ve Suriye’nin yok edicisi Kasım Süleymani’nin ruhuna adandı.
Her zamanki gibi, Gazze’yi yeniden inşa etme bahanesiyle tekrarlanan oyun sona erdikten sonra hizip liderleri 
bağışları alacak ve İran Şiiliği ve bayrak altında birleşmeyi reddeden kalan Suriyelileri yerinden etmeye ve 
öldürmeye devam ederken su normal seyrine dönecek. 
Şeyh Cerrah mahallesi:
Adı mahalleye verilen Şeyh Cerrah, MS 12. yüzyılda lider Selahaddin Eyyubi’nin şehzadelerinden Prens 
Hüsameddin bin Şeref El-Din İssa El-Cerrahi’dir. Selahaddin Eyyubi’nin özel doktoruydu, bu nedenle cer-
rah anlamına gelen “el-Cerrahi” lakabını aldı. Prens Hüsameddin El-Cerrahi bir Sufi adamdı ve MS 1187’de 
Hattin Savaşı’nda İslam ordularının Haçlıları ezici zaferinden ve Kudüs’ün kurtuluşundan sonra, Hüsameddin  
El-Jarrahi Kudüs’e yerleşti ve “Jarrah Zawiya” (şimdi Kudüs duvarının yaklaşık iki kilometre kuzeyinde bu-
lunan “Şeyh Cerrah’ın Zaviyesi” olarak bilinir) olarak adlandırılan bir Sufi zaviyesi kurdu. Prens Al-Jarrahi 
MS 1202’de öldüğünde, cerrahi köşeye gömüldü, ardından mezarına bir türbe dikildi ve yakında dünyanın her 
yerinden Müslümanlar için bir türbe haline geldi.
Siyonist işgal güçleri, Siyonist yerleşimciler yararına Kudüslü aileleri Şeyh Cerrah mahallesinden yerinden etti 
ve Şeyh Cerrah sakinleri, kendilerine yönelik etnik temizlik önlemlerini kınayarak haklarından vazgeçmeyi ve 
evlerini terk etmeyi reddetti. Filistinli aileler, demografik manipülasyon ve etnik temizlik politikası kapsamın-
da ev sahipliği haklarının ellerinden alınmasını ve yerleşimcilerin aşırılık yanlısı yerleşim derneklerinin yararı-
na onları ele geçirmesini sağlayan herhangi bir yerleşimi reddettiklerini açıkladılar.
Filistinli kitleler, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın yapma ve yüzlerce Kudüslü’yü Şeyh Cerrah ma-
hallesinden kovma planlarına karşı çıkma çağrısında bulundu.
İşgal altındaki tüm Filistin şehirlerinde Filistinliler, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin evlerini boşaltma kararıyla 
karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah mahallesi sakinleriyle dayanışma nöbetleri düzenledi. İsrail polisi mermi ve 
bombalarla karşılık verdi, katılımcılara saldırdı, bir kısmını tutukladı ve diğerlerini de yaraladı. 
Şehirlerin sokakları Siyonist baskı politikasını ve etnik yok etme politikasını kınayan insanlarla dolunca, 
dünyanın yüzbinlerce özgür insanı İsrail’e artık yeter demeye çıktı. Tüm Türk şehirleri İsrail işgal makam-
larının uygulamalarını kınamak için çıktı ve dünyanın tüm şehirleri Filistinlilerin haklarını desteklediklerini 
ilan eden gösterilere katıldı. Amerika bile katılımcı sayısı 250 bini aştı ve Filistin bayraklarını kaldırdılar ve 
İsrail bayraklarını yaktılar, Hamas’ın roketleri, kendisine karşı olan bu sempatiye son verdi.
Hizbullah’ın İran’ın emriyle 2006’da İsrail’e karşı nasıl tırmanabildiğini ve İsrail’in Lübnan’ın yarısını yok 
eden askeri operasyonları nasıl başlattığını herkes biliyor, ancak Hizbullah, Direniş ve Direniş İttifakına bağlı 
medya kuruluşlarının istediği gibi zaferini ilan ederek çıktı ve halkların ittifak oyununu anlamak için daha fazla 
yanlış bilgi ve aldatmaya ihtiyacı yok.Direniş ve İran, bu oyun dünyaya teşhir ve teşhir edildi.
İran’ın direktiflerinin bir sonucu olarak Hamas, Gazze Şeridinden İsrail yerleşimlerine roketler fırlattı, Hamas 
ve İran arasında İsrail ile bir oyun ve bir anlaşma, dünyanın dikkatini Suriye seçimlerinin saçmalığından uzak-
laştırmak için kasap Beşar’a hizmet etmek için bir anlaşmaydı. Netanyahu bile, gücünü, etkisini ve ırkçılığını 
genişletmek için aşırılıkçılığa ve suça dayanan bir hükümet kurmak için çevresindeki İsraillilerin sempatisini 
kullanacak. Hamas, operatörlerine hizmet etmesi için kendisinden isteneni yerine getirmeyi başardı ve olayı 
İran’ın istediği şekilde değiştirmeyi başardı ve Kudüslülerin taleplerini İsrail’e karşı meşru taleplerden İsrail’in 
yanıt hakkı ve Filistin’e yatırımı meselesine dönüştürdü. 
Kudüslülerin barışçıl sivil hareketi Hamas, Netanyahu, İran ve Suriye rejiminin liderleri tarafından yatırım 
yapıldı ve nükleer dosya müzakerelerinde İran’ın desteğine ve Suriyelilerin iradesiyle hileli seçimlerin 
sahtekarlığı örterek kasap Esad rejiminin desteğine geldi. 
İsrail akınları ve buna yatırım yapan Siyonist lobinin suçlarının bedelini kanlarıyla ödeyen büyük Filistin halkı-
na yönelik saldırganlığı sonucunda Hamas’ın finansal desteğe ihtiyacı olduğu için Hamas Körfez ülkelerinden 
finansal destek alacak. Fakat kirli projelerine ve amaçlarına hizmet edecek.

En sonunda: 
Şeyh Cerrah davası bir insan hakları ve insani mesele olduğunda, dünya buna sempati duydu ve Hamas roket 
saldırılarını başlattığında, küresel değerlendirme İsrail’in güvenliği ve İsrailli sivillerin güvenliği ile ilgili hale 
geldi, bu nedenle ölçekler değişti. Gazze’ye yönelik savaş sona erdi ve İsrail’in yanı sıra İslami gruplar da 
zaferlerini ilan etti ve tek kaybeden, birçoğu şehit olan ve evleri yıkılan Filistin halkı oldu.

القــدس ليســت قضيــة املقدســيني وال قضيــة الفلســطينيني وحدهــم، القــدس قضيــة إنســانية وحقوقيــة واترخييــة تتعلــق بــكل األداين 
الســماوية، وهــي قضيــة مجيــع الشــعوب العربيــة واإلســامية، وليســت حكــراً لفصائــل مســلحة وأجنــدات سياســية، تســعى إىل 
تلميــع صــورة القتلــة وشــكرهم. والشــعوب العربيــة واالســامية مــع الشــعب الفلســطيي ألنــه شــعب مســلم وعــريب ومظلــوم، وضــد 
قــادة الفصائــل الفلســطينية ألن أغلبهــم عمــاء مرتزقــة ألعــداء األمــة مــن نظــام األســد إىل نظــام إيــران. وموقــف الشــعوب منهــا ال 

جيــب أن يكــون ردة فعــل علــى عاقــة محــاس إبيــران اجملرمــة، وال علــى عاقــة عبــاس بنظــام األســد الســفاح.
الفلسطينيون شعب ال يقهر، وهم ملحمة للشجاعة والبطولة، وأظهروا للعامل متسكهم ابلوطنية واإلميان والفداء.

إيــران حتــارب إســرائيل إعاميــاً لتفــرض ملفاهتــا اخلاصــة ومنهــا امللــف النــووي، وهــي تســتغل وطنيــة الفلســطينيني وال يهمهــا عــدد 
الشــهداء الذيــن يقتلــون والبيــوت املدمــرة، بــل تســعى لتــأكل الغنيمــة، مــن خــال إعــان الفصائــل الفلســطينية أنــه نصــر إيــراين، 
وإهــداءه إليــران وللحوثيــني، وللســفاح بشــار األســد الــذي قتــل مــن الفلســطينيني خــال الثــورة الســورية أكثــر بكثــري ممــن قتلهــم 

الكيــان الصهيــوين.
ــر ســوراي  الصواريــخ اإليرانيــة كانــت مفتــاح جهنــم حلــرق األبــرايء واملــزاودة واملتاجــرة بدمائهــم الزكيــة، وكانــت مهــداة إىل روح مدمِّ
قاســم ســليماين. وكالعــادة ســيحصل قــادة الفصائــل علــى الترعــات، بعــد انتهــاء املســرحية املتكــررة حبجــة إعــادة إعمــار غــزة، 
وســتعود امليــاه إىل جماريهــا فيمــا تســتمر إيــران يف تشــريد وقتــل مــا تبقــى مــن الســوريني الذيــن يرفضــون التشــيع واالنطــواء حتــت 

رايــة الــويل الفقيــه. 
حي الشيخ جرَّاح:

الشــيخ جــرّاح الــذي مُسَّــي احلــي ابمســه، هــو األمــري حســام الديــن بــن شــرف الديــن عيســى اجلرَّاحــي، أحــد أمــراء القائــد صــاح 
الديــن األيــويب يف القــرن الثــاين عشــر ميــادي، وكان الطبيــب اخلــاص لصــاح الديــن األيــويب وهلــذا اكتســب اللقــب »اجلرَّاحــي« 
أي الطبيــب اجلــرَّاح، وكان األمــري حســام الديــن اجلرَّاحــي رجــًا صوفيــاً، وبعــد االنتصــار الســاحق للجيــوش اإلســامية علــى 
الصليبــني يف معركــة حطــني عــام 1187م وحتريــر بيــت املقــدس، اســتقر حســام الديــن اجلرَّاحــي يف القــدس وأســس زاويــة صوفيــة 
أصبحــت تدعــى »الزاويــة اجلرَّاحيــة«، )وتُعــرف اآلن ابســم »زاويــة الشــيخ جــرَّاح«، تقــع علــى بُعــد حــوايل كيلومرتيــن إىل الشــمال 
مــن ســور القــدس(، وحــني تــويف األمــري اجلرَّاحــي عــام 1202م دفــن يف الزاويــة اجلرَّاحيــة مثَّ أقيــم علــى ضريــه مقــام مــا لبــث أن 

أصبــح مــزاراً للمســلمني مــن خمتلــف أحنــاء العــامل.
لقــد أقدمــت قــوات االحتــال الصهيــوين علــى هتجــري عائــات مقدســية مــن حــي الشــيخ جــراح ملصلحــة مســتوطنني صهاينــة، 

وســكان الشــيخ جــراح رفضــوا التنــازل عــن حقوقهــم واخلــروج مــن منازهلــم مــع تنديدهــم إبجــراءات التطهــري العرقــي حبقهــم.
العائــات الفلســطينية أعلنــت رفضهــا أي تســوية تتضمــن نــزع حقهــا يف ملكيــة البيــوت ومتكــني املســتوطنني مــن االســتياء عليهــا 

لصــاحل مجعيــات اســتيطانية متطرفــة ضمــن سياســة التاعــب الدميغــرايف والتطهــري العرقــي.
اجلماهــري الفلســطينية دعــت إىل التصــدي ملخططــات املســتوطنني القتحــام املســجد األقصــى، وطــرد مئــات الســكان املقدســيني 
مــن حــي الشــيخ جــراح. ونظــم الفلســطينيون يف كل املــدن الفلســطينية احملتلــة وقفــات تضامنيــة مــع أهــايل حــي الشــيخ جــراح الذيــن 
واجهــوا قــرار احملكمــة اإلســرائيلية العليــا إبخــاء منازهلــم، ردًّت الشــرطة اإلســرائيلية ابســتخدام الرصــاص وقنابــل الصــوت واعتــدت 

علــى املشــاركني واعتقلــت عــدداً منهــم وأصابــت العديــد ابجلــراح.
مئــات األلــوف مــن أحــرار العــامل خرجــوا ليقولــوا إلســرائيل كفــى، حيــث امتــألت شــوارع املــدن ابلشــعوب املنــددة بسياســة القمــع 
الصهيونيــة وسياســة التطهــري العرقــي، خرجــت مجيــع املــدن الرتكيــة منــدِّدة مبمارســات ســلطات االحتــال اإلســرائيلية، وكل مــدن 
العــامل شــاركت مبظاهــرات أعلنــت وقوفهــا مــع حــق الفلســطينيني، حــى أمريــكا جتــاوز عــدد املشــاركني أكثــر مــن 250 ألفــاً ورفعــوا 

إعــام فلســطني وأحرقــوا إعــام إســرائيل، وجــاءت صواريــخ محــاس لتنهــي هــذا التعاطــف وتنقلــب ضــده. 
الــكل يعــرف كيــف اســتطاع حــزب هللا وأبوامــر إيرانيــة مــن التصعيــد ضــد اســرائيل يف عــام 2006 وكيــف شــنَّت اســرائيل عمليــات 
انتصــاره، كمــا أرادت أجهــزة االعــام التابعــة حللــف املمانعــة  عســكرية دمَّــرت نصــف لبنــان، ولكــن حــزب هللا خــرج معلنــاً 
واملقاومــة، والشــعوب ال حتتــاج ملزيــد مــن التضليــل واخلــداع لفهــم لعبــة حلــف املمانعــة وإيــران، هــذه اللعبــة أصبحــت مفضوحــة 

ومكشــوفة للعــامل.
ونتيجــة لتوجيهــات إيــران أطلقــت محــاس رشــقات صاروخيــة مــن قطــاع غــزة ابجتــاه املســتوطنات اإلســرائيلية، وهــي لعبــة واتفــاق بــني 

محــاس وإيــران مــع إســرائيل خدمــة للســفاح بشــار لصــرف انتبــاه العــامل عــن مهزلــة االنتخــاابت الســورية. 
وحى نتنياهو ســوف يســتغل تعاطف اإلســرائيليني حوله لتشــكيل حكومة تعتمد على التطرف واإلجرام لتوســيع ســلطته ونفوذه 
وعنصريتــه. محــاس جنحــت يف أداء مــا طلــب منهــا خدمــة ملشــغليها وجنحــت يف تغيــري احلــدث ملــا تريــد إيــران، وحولــت مطالــب 

املقدســيني مــن مطالــب مشــروعة مبواجهــة إســرائيل إىل موضــوع حــق الــرد االســرائيلي واســتثماره ابلــدم الفلســطيي.  
احلــراك املــدين الســلمي للمقدســيني اســتثمره قــادة محــاس ونتنياهــو وإيــران والنظــام الســوري، وجــاء دعمــاً إليــران يف مفاوضــات 

امللــف النــووي، ودعــم نظــام الســفاح األســد ابلتغطيــة علــى االنتخــاابت املزيفــة واملــزورة إلرادة الســوريني. 
ســوف حتصــل محــاس علــى دعــم مــايل مــن دول اخلليــج بســبب حاجــة محــاس للدعــم املــايل نتيجــة الغــارات االســرائيلية والعــدوان 
علــى الشــعب الفلســطيي العظيــم الــذي يدفــع الثمــن غاليــاً مــن دمائــه بســبب جرائــم هــذا اللــويب الصهيــوين الــذي يســتثمر هــذه 

الدمــاء خدمــة ملشــاريعه وأهدافــه القــذرة.

 أخرياً:
عندمــا كانــت قضيــة الشــيخ جــرَّاح حقوقيــة وإنســانية تعاطــف العــامل معهــا، وعندمــا شــنَّت محــاس اهلجمــات الصاروخيــة أصبــح 
التقييــم العاملــي يتعلــق أبمــن إســرائيل وأمــن املدنيــني اإلســرائيليني، فتغــريت املوازيــن لــدى اإلعــام العاملــي بغــض النظــر عــن الضحــااي 
املدنيــني الفلســطينيني. انتهــت احلــرب علــى غــزة والفصائــل اإلســامية أعلنــت انتصارهــا، وكذلــك إســرائيل، واخلاســر الوحيــد هــو 

الشــعب الفلســطيي الــذي استشــهد الكثــري منــه ودمــرت بيوتــه. 

Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesi
اح في القدس حي الشيخ جرَّ
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Geçen  Nisan ayının ikinci yarısında Suriye; bağlılıkları, fedakarlıkları  ve güvenilirlikleriyle tanınan dört 
ulusal sembolünü kaybetti. Şüphesiz ki  bunlar, Suriye için   kapsayıcı bir düşünceyi temsil ediyorlardı. 
Bu yüzden  Suriye ulusal eylem ve hayatının en tehlikeli aşamasından  geçtiği bu günlerde  bu  dava için  
büyük bir kayıp sayılır. Onların bu dar zamanadaki ani   kaybı, üzerinde durulması  gereken birkaç önemli 
eksikliği ortaya çıkardı. Suriyelilerin genelinde varolan  psikolojik ve davranışsal yapıdan dolayı, bu  in-
sanlar hayattayken onlara hak ettikleri değer verilmedi .
Ne zamanki Tehlikeli  bir hastalık  kendilerine geldiği  zaman onların   iyiliklerinden behsetmeye  ve daha  
önce ciddi  birşekşlde  eleştirdikleri    bu  insanların kötülüklerini  görmezden   gelmeye  başladılar. hatta  
hak ettiklerini ve  ve fedakarca  yaptıklarının  karşılıklarını alamadılar. Sanki bizim kaderimiz, her acılı ve 
trajik gidişte, ölülerimizin erdemlerini hatırlamamız ve  onları sonsuza dek kaybettikten sonra üzerimize 
toprak dökerek, onların önemini ve hayatımızdaki rolünü keşfetmiş oluyoruz.
Milli tarihimizin on yıllara yayılan önemli bir parçası olması  hasebiyle  Ulusal hafızayı koruyan  kurumsal-
laşmanın olmaması, yıllar önce bile anlaşılıp kabul edilse de bugün artık Kabul görülmemektedir.
Kültürel ve siyasi hayatımızı zenginleştiren birkaç aydın şahsiyet dışında onlarca kişi  umursamadan 
ayrıldılar .Ve bu  mesele el atılmaya ve görevi yerine getirilmeye  layık samimi bir çağrıdır.
Bu insanlar bir milli mücadele biyografisini temsil ediyorsa, bazı muhalıf  gruplar, fikri akımlar va dar 
partızan  yaklaşımlar bu insanların (Mişel Kilo _ Habib İsa _ Teysir Hac Hüseyin _ Muhammed Halifa) 
gördükleri değerden dolayı rahatsız  oldular ve içlerine sindiremediler.   Milli bilincimizdeki eksiklikleri 
ve devrimin oncu yılında büyük bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu utanç  verici dar yaklaşımdan  kurtul-
mamız  gerekir. Kendini  üstün görme  , yüzeysel değerlendirmelerle, kendi etrafında dönmeye, başkalarını 
ve rollerini inkar ederek, bazılarının ölümlerine kayıtsız kalarak hatta  onların  taziyelerinde de   bir de  
üstünlük taslarlar. Çünkü onlar diğerlerinin  varlıklarını  yok sayıp  dünyanın başlangıcının  ve sonunun 
onlarda olduğuna inanırlar. Her halükarda, bunlar bizim dünyamızdan ayrılan ilk insanlar değiller ve bizim 
söylediklerimiz ve altını çizdiklerimiz onlar için de geçerlidir.Onlarca, hatta  yüzlercesi onlardan önce geldi 
ve belki bazıları unutuldu .Bunları ancak  samimi ve  vatanına  düşkün olanlar  onları hatırlarlar.Biz, bu  
samimi   ve vatanının  hafızasına sahip çıkanlara çok  ihtiyacımız var .  
Tabii ki bu söylediğimiz  duygusallıktan ibaret değil . kaybettiklerimizden birinin bir yakını olarak kuşku-
suz halkımızın büyük çoğunluğunun onlar için ağladığı ve kayıplarından dolayı derin üzüntülerini dile ge-
tirdiklerinden  şüphe yoktur. Rollerine ve yerlerine duyulan ihtiyacın takdir ve idrakinde, uzun bir süre boş 
kalacak olan bireyler veya asil kişilikler olacaktır… Bu da doğuştan gelen, dürüst ve orijinal bir ifadeden 
başka bir şey değildir, defalarca tekrarlanan, atıfta bulunduğumuz her şeyin ötesindedir. Bu  söylediğimiz 
şeyleri, özellikle bazı seçkinler veya bunun iddiasında bulunanlara  yöneltiyoruz.
Bahsettiğim gibi vefat edenlerden biri , uzun ve parlak tarihinı  yayınlanan ve pek çok kişinin bilmediği 
dört makalede ıçık tutum Muhammed Halife’yi  Araplar için  ve  özellikle  (Filistin, Cezayir ve Mısır ) için  
yaptıkları birçok insan tarafından bilinmiyordu.   Gençliğinden vefatına kadar tanıdığım  bu  adam, cani ve  
suç rejimi olan Esed rejimine   karşı onurlu bir mücadele vermis ve   bu  mücadelenin  bedelini  ödemiştir.. 
Bu adamın  bu  onurlu  mücadelesi tam  olarak  değerlendirilmedi. Ancak  bu  adamın mücadelesi   ve  
cesareti  gelecek  nesiller için ve  tarih  için  bir  meşale olacaktır . 
Biyografisinde ve gidenlerin her birinin biyografisinde, bugünümüz ve geleceğimiz ve  Özellikle gelecek 
nesillerimiz için çok  önemli  faydalar vardır.Ancak  , gerçek hayatta  sadece yarım boş bir bardak gören 
ve umutsuzluğa kapılanlar bunu görmezden gelirler. Durumumuzun ve koşullarımızın ne hale geldiğini, 
bozulan realitemizde farklı seviyelerde ortaya çıkan ve hakim olana baktığımızda, hayal kırıklığımızın bir 
başlığı haline gelip bizi başarısızlık, nihilizm ve parlak ve güzel olan her şeye karşı körlük içinde bıraktılar.  
Tüm dürüstlük ve tarafsızlık ile koşullarımızı yeniden gözden geçirmeye, hak edenleri aramızdayken 
onurlandırmaya ve hak edenlere yerlerini vermek, onların tecrübe, yetenek ve tecrübelerinden istifade et-
mek için saflarımızı yeniden düzenlemeye çağırıyoruz. farklı pozisyonlarda, denenmiş ve güvenilirlikleri, 
dürüstlükleri ve özverileri kanıtlanmıştır. Bunca yıl ve büyük fedakarlıklardan sonra Suriye halkının old-
uğu gibi kalması, kendisini temsil edecekleri sürekli araması, saygın ve ortak bir çerçeve bulamadan çok 
çaba ve zaman harcaması çok utanç verici. Suriye rejimine  yaptığımız gibi muhalafatı  rejimle ayni kefede 
tutarak gerçek  mana da  değerlendirmeden onu  yıpratma zorunda kalmamız  makul değildir. 
Allah, gidenlere ve onlardan öncekilere ve onların peşinden gideceklere rahmet eylesin. Çünkü bu Allah’ın  
ve evrenin kanunlarıdır. Bunlardan ibret almak ve zarureti gerktiren, Başından beri gözlemlediğimiz ve 
değindiğimiz noktalardan hareketle zihniyet ve davranışlarımızı değiştirmek ve bu insanların vücut bulmuş 
olduğu milli mirasımızı, her yönüyle, fedakarlığı ve gayreti ile korumak için çalışmaktır. 
Herkes  yöntemi,   ve fedekarlığı , çabaları ve  görüşlerine  göre   isterse isabet etsin  veya  etmesin  haklıydı. 
Ancak pusulasını, içinde yaşayan ve tepeden tırnağa kadar içine dalmış olan ulusal kaygıyı göstermeye 
devam etmeli.  Büyük halklar, kahraman şehitlerini sadece birer hatıra olarak görmezler, onları hayatlarının 
dönüm noktası olarak görürler.
Zaferlerinin yolu, yüce azimlerinin ve boyun eğmeyen kararlılıklarının gerçek kanıtı ve yüce idealleri için 
durdurulamayan mücadeleleri olarak kalacaktır.

خــال أايم قليلــة، يف النصــف الثــاين مــن شــهر أبريــل/ نيســان املاضــي، فقــدت ســورية أربعــة مــن رموزهــا الوطنيــة 
املشــهود هلــم ابإللتــزام والتضحيــة والعطــاء واملصداقيــة، وال شــك أن هــؤالء خســارة كــرى للعمــل الوطــي، وللقضيــة 

الســورية الــي متــر مبرحلــة هــي األخطــر يف عمرهــا، ملــا ميثلــون مــن فكــر جامــع بــني الطيــف الســوري.
كشف رحيل هؤالء عن عدة جوانب قصور مهمة جيب الوقوف عند بعضها، يف هذه العجالة، واحليز الصغري.

1_ البنيــة النفســية والســلوكية، لعمــوم الســوريني، الــي مل حتتــف هبــؤالء وتعطيهــم مــا يســتحقون مــن مكانــة وتكــرمي 
إال عندمــا دامههــم املــرض اللعــني، وبعــد رحيلهــم، وغياهبــم، وذكــر حماســنهم، والتجــاوز عــن ســيئاهتم الــي كانــت يف 
حياهتــم حمــل انتقــاد وتضخيــم، وحــى حــال عــن أن أيخــذوا فرصتهــم كاملــة مبــا يليــق هبــم، وبتضحياهتــم، وكأن قــدران، 
مــع كل رحيــل موجــع وفاجــع، أن نســتذكر حماســن مــواتان، وهنيــل الــرتاب علــى أنفســنا، بعــد أن خنســر، ولألبــد، مــن 

نكتشــف أمهيتهــم ودورهــم يف حياتنــا.
2_ غيــاب املؤسســاتية الــي حتفــظ الذاكــرة الوطنيــة، ابعتبارهــم جــزًء مهًمــا مــن اترخينــا الوطــي، والنضــايل، املمتــد 

ــا، ومقبــواًل، حــى ســنوات مضــت فإنــه اليــوم مل يعــد مــررًا. لعقــود خلــت، وإن كان ذلــك مفهوًم
فباســتثناء شــخصيات فكريــة قليلــة أغنــت حياتنــا الثقافيــة والسياســية، رحــل العشــرات دون احتفــاء يليــق هبــم، وهــذه 

دعــوة صادقــة ليتكفــل ابألمــر، ويقــوم هبــذا الواجــب، املشــتغلني هبــذا الشــأن، وهــم كثــر.  
3_ إن كان هــؤالء مثلــوا ســرية وطنيــة كفاحيــة فــإن األمــر مل خيــل مــن بعــض »الغرييــة« الــي تعــود مرجعيتهــا إىل شــلل 
ومجاعــات فكريــة، مل يكــن بعضهــا ســعيًدا هلــذا اإلحتفــاء والتقديــر الــذي انلــه الراحلــون )ميشــيل كيلــو_ حبيــب 
عيســى_ تيســري حاج حســني_ حممد خليفة( يف )قروية( خمجلة تكشــف جوانب قصور يف وعينا الوطي، وإدراكنا 
اهلــش، والــذي ينــم عــن أن الســنوات املاضيــة، يف عشــرية الثــورة، مل حتــدث تغيــريًا كبــريًا، يف ذهنيتنــا، مطلــواًب وإبحلــاح.
4_ حالــة مــن التعــايل والفوقيــة جتســدت بعــدم اإلكــرتاث برحيلهــم، أو برحيــل بعضهــم، أو حــى اجملاملــة يف عزائهــم، 
مــرده لعصبيــات، وتقييمــات ســطحية، غارقــة يف الــدوران حــول الــذات، ونكــران اآلخريــن وأدوارهــم، ألن مبتــدأ 

العــامل ومنتهــاه عندهــم. 
بــكل األحــوال، هــؤالء ليســوا أول مــن رحلــوا عــن دنيــاان، وينطبــق عليهــم مانقــول، ومــا نســلط الضــوء عليــه، فلقــد 
ســبقهم العشــرات، بــل املئــات، ورمبــا البعــض طواهــم النســيان، وال يتذكرهــم إال القلــة القليلــة مــن املخلصــني، والذيــن 

يتمتعــون بذاكــرة وطنيــة حيــة، جامعــة، حنــن أبمــس احلاجــة إليهــا.
طبًعــا، مــا نقولــه ليــس بكائيــة الســتدرار العواطــف، وابعتبــاري مــن ذوي أحــد مــن فقدانهــم، فــا شــك أن الغالبيــة 
تقديــرًا  نبيلــة،  أو شــخصيات  فقداهنــم، كأفــراد  علــى  العميــق  عــن حزهنــا  بكتهــم، وعــرت  شــعبنا  مــن  العظمــى 
وإحساًســا ابحلاجــة ألدوارهــم، وأماكنهــم، الــي ســتظل شــاغرة حيًنــا طويــًا مــن الوقــت، ومــا ذلــك إال تعبــريًا فطــراًي 
صادقًــا وأصيــًا، تكــرر مــرارًا، يتجــاوز كل مــا أشــران إليــه، وهــو حقيقــًة خيــص حتديــًدا بعــض النخبــة، أو مدعيهــا.

ممــن رحلــوا، كمــا أشــرت، حممــد خليفــة، الــذي ســلطت، األضــواء علــى اترخيــه الطويــل والناصــع، يف أربــع مقــاالت 
نشــرت، ومعظمــه جمهــول للكثرييــن، يف جانبــه العريب)فلســطني واجلزائــر ومصــر( إضافــة ابلطبــع للجانــب الســوري، 
الــذي عرفتــه مناهًضــا لنظــام القتــل واإلجــرام، منــذ ريعــان شــبابه، وحــى رحيلــه، دافًعــا مثــن مواقفــه وجرأتــه الــي أصبــح 
تقييمهــا يف ذمــة التاريــخ، وعهــدة لــدى األجيــال القادمــة، لتنصفــه وتكرمــه مبــا يســتحق، وتعطيــه قــدره ومكانتــه 
يف ســجل التاريــخ.  يف ســريته، ويف ســرية كل واحــد ممــن رحلــوا، مــا يفيــد يف جوانــب عديــدة حلاضــران ومســتقبلنا، 
خصوًصا ألجيالنا القادمة، والذين ال يرون يف واقعنا ســوى نصف الكأس الفارغ، وايئســون مما آلت إليه أوضاعنا 
وأحوالنــا، والشــك يف أن هــؤالء، وأمثاهلــم، يشــحذون مهمهــم ويبدلــون نظرهتــم، ابلنظــر إىل مــا هــو ســائد، ومــا طفــى 
علــى الســطح، يف واقعنــا املــرتدي، علــى صعــد خمتلفــة، بعــد أن أصبــح عنــوااًن الحباطنــا وإغراقنــا ابلفشــل والعدميــة 

والتعميــة علــى كل مــا هــو انصــع ومجيــل يف حياتنــا، أو تشــويهه علــى األقــل. 
ندعــو بــكل صــدق وحياديــة إىل إعــادة التفكــري أبحوالنــا كليًــا، وإىل تكــرمي مــن يســتحقون وهــم بيننــا، وإعــادة ترتيــب 
صفوفنــا إلعطــاء مــن هــم مؤهلــون مواقعهــم، واالســتفادة مــن خراهتــم وإمكاانهتــم، وجتارهبــم، وهــم مــن جربــوا يف مواقــع 

ومواقــف خمتلفــة، وثبتــت مصداقيتهــم ونزاهتهــم وتفانيهــم.
مــن املعيــب جــًدا، بعــد كل تلــك الســنوات والتضحيــات اجلســام، أن يبقــى حــال الشــعب الســوري علــى ماهــو عليــه، 
يف حالــة حبــث دائــم عــن مــن ميثلونــه، ويصــرف مــن اجلهــد والوقــت الكثــري دون االهتــداء إلطــار حمــرتم، وحمــل إمجــاع، 

ليصبــح مهنــا إســقاط أطــر املعارضــة الســورية، الســرتداد متثيلنــا املزيــف، مثــل مــا هــو دأبنــا إلســقاط نظــام الطغيــان.   
رحــم هللا مــن رحلــوا ومــن ســبقهم ومــن ســيلحقهم، فتلــك ســنن الكــون، وهللا يف خلقــه، ولكــن العظــة والعــرة، ومــا 
تقتضيــه الضــرورة، تغيــري ذهنيتنــا وســلوكنا، انطاقًــا ممــا رصــدانه وأشــران إليــه مــن نقــاط يف البدايــة، والعمــل علــى حفــظ 
تراثنــا الوطــي الــذي جســده أمثــال هــؤالء، كل بطريقتــه وعطائــه واجتهــاده، مبــا اهتــدى إليــه، فأخطــأ وأصــاب، ولكــن 

بقيــت بوصلتــه تؤشــر إىل اهلــم الوطــي الســاكن فيــه، واملنغمــس فيــه مــن رأســه حــى أمخــص قدميــه.  
إن الشــعوب العظيمــة ال تعتــر األبطــال مــن شــهدائها جمــرد ذكــرى، إمنــا تعترهــم معــامل علــى طريــق انتصاراهتــا، 
وشــواهد حــق علــى علــو مهمهــا، ودالئــل صــدق علــى عزمهــا الــذي ال يلــني، وكفاحهــا الــذي ال يتوقــف يف ســبيل 

مثلهــا العليــا.

Ammar Jello

Yakın zamanda aramızdan ayrılanların anısına: Zihniyetimizi ve davranışlarımızı değiştirmek için bir davet.
بمناسبة رحيل من غادرونا مؤخًرا:  دعوة لتغيير ذهنيتنا وسلوكنا.!!

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري
Suriyeli Yazar



22

Türkçe ي
ك

تر

لعــل مــن أبــرز التطــورات الــي حدثــت يف الفــرتة األخــرية، هــو العنــوان البــارز علــى الصفحــة الرئيســية 
لصحيفــة »هآرتــس« إحــدى أكــر الصحــف اإلســرائيلية، يــوم اخلميــس املاضــي 27 مايــو/أاير، حيــث 

عنونــت صفحتهــا الرئيســية بـــ »مقتــل 67 طفــًا يف غــزة.. هــذا هــو مثــن احلــرب«.
وعرضــت صحيفــة هآرتــس يف صفحتهــا األوىل صــور األطفــال الذيــن قتلــوا خــال االعتــداءات اإلســرائيلية 
العنيفــة علــى قطــاع غــزة احملاصــرة، والــي بــدأت يف األايم األخــرية مــن شــهر رمضــان لتســتمر 11 يوًمــا 
حيــث أعلــن وقــف إطــاق النــار يــوم 21 مايــو/أاير اجلــاري، ولقــد أاثرت هــذه اخلطــوة مــن قبــل الصحيفــة 

جــداًل ونقاًشــا واســَعني.
كانــت ردود الفعــل إزاء مــا قامــت بــه الصحيفــة متنوعــة للغايــة. كان هنــاك مــن قــال؛ »ياولــون إمخــاد 
غضبنــا ومحاســتنا مــن خــال عناويــن كاذبــة«، ومــن قــال أيًضــا؛ »هــا هــم يعرتفــون جبرائهــم أبنفســهم، 
يعرتفــون بذلــك بلســاهنم«. كمــا أن البعــض علــق علــى عنــوان صحيفــة هآرتــس بوصفهــا بـ«الصحافــة ذات 
الضمــري«، والبعــض اآلخــر تســاءل حــول غرابــة ذلــك؛ »كيــف صــّدروا صحيفتهــم بعنــوان مــن هــذا النــوع؟ 

هــل يوجــد شــيء خفــي وراء ذلــك؟
علــى أي حــال، أشــارت أحــدث اســتطاعات الــرأي يف إســرائيل، أّن نســبة مــن يدعمــون االعتــداءات 

اإلســرائيلية علــى غــزة وصلــت إىل 90%، بينمــا كان رد فعــل املواطــن العــادي أكثــر غضبًــا وكراهيــة.
ال شــك أن صحيفــة »هآرتــس«- وهــي كلمــة عريــة ابملناســبة تعــي »وطــن« ابللغــة اإلجنليزيــة، وابلعربيــة 
»األرض«- مــن خــال تصديرهــا للنســخة العريــة بعنــوان ابرز عــن جرائــم احلــرب الــي ارتكبتهــا إســرائيل، 

هــو انعــكاس لسياســة التحريــر.
صحيفــة هآرتــس أتسســت عــام 1918 بتمويــل بريطــاين، وهــي منــذ ذلــك احلــني تســري علــى خــط ليــرايل 
يســاري، ولقــد عــززت هــذا االجتــاه بعــد أن اشــرتاها زاملــان شــوكن وهــو مــن أصــول أملانيــة )1877-

1959(، عــام 1935.
أمــا صاحــب اجليــل الثــاين يف الصحيفــة، غريشــوم جوســتاف شــوكن )1912-1990( فقــد ســجل رقًمــا 
قياسيًّا يف اتريخ إسرائيل، منذ أن توىل إدارة الصحيفة دون انقطاع منذ عام 1939 حى وفاته. وخال 
هــذه الفــرتة الطويلــة الــي امتــدت إىل 51 عاًمــا، مل يكــن جوســتاف شــوكن ممــواًل للصحيفــة فحســب، بــل 

رئيــس حتريــر هلــا كذلــك، ممــا جعــل معايــري صحيفــة هآرتــس راســخة متاًمــا.
متتلــك اليــوم عائلــة »شــوكن« 75% مــن أســهم الصحيفــة، بينمــا ميتلــك الـــ25% املتبقيــة رجــل األعمــال 

اإلســرائيلي روســي األصــل، ليونيــد نيفزلــني.
فــإن االبــن األكــر جلوســتاف شــوكن، »عامــوس شــوكن )مواليــد 1944(،  ابلنســبة لعائلــة »شــوكن« 
يــرد امســه يف السياســة التحريريــة للصحيفــة. أمــا شــقيقه األصغــر هيليــل شــوكن فهــو مهنــدس معمــاري، 

وشــقيقتهما راشــيلي إيدملــان، فتديــر دار نشــر متتلكهــا العائلــة.
علــى الرغــم مــن أن صحيفــة »هآرتــس« أتيت يف مرتبــة متأخــرة مــن حيــث التــداول، عــن كــرايت الصحــف 
اإلســرائيلية مثل؛ بديعوت أحرونوت، وإســرائيل هايوم، وإســرائيل بوســت، وجريوزاليم بوســت، ومعاريف، 

وغريهــا، إال أهنــا مــن حيــث التأثــري والســمعة تتقــدم علــى تلــك الصحــف كلهــا.
وذلــك ألن »هآرتــس« تعــرف أبهنــا الصحيفــة الــي يقرأهــا صنــاع القــرار واملســؤولون احلكوميــون، وهــذا هــو 
التأثــري حبــد ذاتــه الــذي ال ينعكــس يف التوزيــع، حيــث أن النخــب اإلســرائيلية واإلداريــني يقرؤوهنــا ســطرًا 

ســطرًا.
وترتبــع الصحيفــة يف موقــع اســتثنائي ضمــن الصحافــة اإلســرائيلية، كمــا أهنــا تنشــر ابإلجنليزيــة والعريــة 

املفصلــة، واألخبــار اخلاصــة، واألعمــدة األكثــر إاثرة. امللفــات 
لكــن ومــع ذلــك، ال ينبغــي التفكــري أبن »هآرتــس« يف حالــة حــرب كاملــة مــع األيديولوجيــة الرمسيــة 
اإلســرائيلية، مــن خــال االســتناد إىل اهلويــة اليســارية الليراليــة للصحيفــة، وبعــض العناويــن الرئيســية مــن 

قبيــل »67 طفــًا يف غــزة«.
رمبــا تكــون صحيفــة هآرتــس متتلــك قــدرًا مــن الشــجاعة مبــا يكفــي لتصديــر صفحتهــا بعنــوان يســلط الضــوء 
علــى جرائــم احلــرب الــي ترتكبهــا دولتهــا، إال أهنــا بــكل األحــوال ال تســأل وال ميكــن أن تســأل »مــاذا نفعــل 
حنــن يف األراضــي الفلســطينية؟«. بــل تبقــى ضمــن حــدود يعتــر أقصاهــا مــن قبيــل؛ »لنعــش مــع العــرب يف 

ســام واســتقرار. مــا ضــرورة الصــراع؟«، فقــط عنــد هــذا احلــد.
إضافــة ملــا ســبق، فــإن صحيفــة »هآرتــس« يف ظــل اهلجمــات األخــرية علــى قطــاع غــزة، حتولــت إىل أحــد 
أطــراف السياســة الداخليــة اإلســرائيلية. كمــا أن هنــاك توجًهــا قــوايًّ يف إســرائيل يعتقــد أن رئيــس الــوزراء 
بنيامــني نتنياهــو هاجــم العــرب، ألجــل حتقيــق هــدف رئيســي هــو إنقــاذ حياتــه السياســية وجتنــب الســجن، 
اليهــود للخطــر وإضعــاف الدولــة -حســب طــرح هــؤالء-، وإن صحيفــة  علــى حســاب تعريــض أمــن 

هآرتــس يف الواقــع تصطــف يف هــذا اخلنــدق ذاتــه.
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، جنــد أن نتنياهــو حتــول إىل شــخص يفيــض ابلشــفقة، حيــث طــرح علــى 
الصحيفــة ســؤااًل ينتقدهــا مــن خالــه، حيــث قــال؛ »ملــاذا مل تذكــر صحيفــة هآرتــس الطفلــني اإلســرائيليني 
اللذيــن قتــا نتيجــة ســقوط صواريــخ محــاس؟«. ويف احلقيقــة دفــع هــذا االنتقــاد عامــوس شــوكن لاعتــذار 

أمــام الــرأي العــام، معرتفًــا أن مــا حــدث كان »خطــأ فادًحــا«، بســبب إمهــال احملــرر.
إذن هــذا هــو أقصــى اجملــال الوحيــد الــذي ميكــن أن تلعــب فيــه أكثــر الصحــف اإلســرائيلية ليراليــة وأكثرهــا 

يســارية وحترريــة.

Son zamanlarda en dikkate değer gelişmelerinden biri, İsrail’in önde gelen gaze-
telerinden Haaretz’in 27 Mayıs Perşembe günkü manşetiydi. Gazetenin İbranice 
nüshasında başlık şöyleydi: “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. İşte savaşın bi-
lançosu.” İsrail tarafından ramazanın son günlerinde başlatılan ve 21 Mayıs’taki 
ateşkese kadar tam 11 gün süren yoğun Gazze saldırılarında katledilen çocukların 
fotoğraflarını birinci sayfasına taşıyan Haaretz, haliyle büyük bir tartışmanın fit-
ilini ateşledi. 
Gazeteye gösterilen reaksiyonlar çok çeşitliydi. “Müslümanların öfkesini yatıştır-
mak için göstermelik manşetlerle bizim gazımızı alıyorlar” diyen de vardı, “İşte 
suçlarını itiraf ettiler, bakın kendi dilleriyle söylüyorlar” diyen de. Haaretz’in 
manşetini “vicdanlı gazetecilik” şeklinde yorumlayanlar da oldu, “Böyle bir 
şeyi nasıl manşet yaptılar? İşin içinde bir iş olmasın?” diye şaşıranlar da. Son 
kamuoyu yoklamalarına göre Gazze’ye saldırılara desteğin yüzde 90’lara kadar 
çıktığı İsrail’de ise, sokaktaki sıradan vatandaşın tepkisi daha çok öfke ve nefret 
şeklindeydi.
Aynı zamanda İngilizce olarak da yayınlanan Haaretz’in (Kelime manasıyla: 
Vatan. Arapça “El Ard”ın İbranicedeki direkt karşılığı), İsrail devletinin işlediği 
savaş suçlarını İbranice nüshasında manşete çıkarmayı tercih etmesi, elbette 
yayın politikasının bir yansımasıydı. 1918’de İngilizlerin ekonomik desteğiyle 
kurulmasından bu yana liberal-sol çizgide yayın yapan gazete, 1935’te Alman-
ya kökenli Salman Schocken (1877-1959) tarafından satın alındıktan sonra, bu 
istikametini daha da tahkim etti. Gazetenin ikinci kuşak sahibi Gershom Gustav 
Schocken (1912-1990) İsrail tarihinde bir rekora imza atarak 1939’dan itibaren 
ölümüne kadar Haaretz’i aralıksız yönetti. G. Schocken’in gazetenin yalnızca 
sermayedarı olarak değil, aynı zamanda genel yayın yönetmeni olarak da görev 
yaptığı bu 51 yıllık uzun dönemde, Haaretz’in yayın politikasının parametreleri 
tümüyle yerleşik hale geldi. Günümüzde gazete hisselerinin yüzde 75’i Schock-
en ailesine ait; kalan yüzde 25 ise Leonid Nevzlin isimli Rusya kökenli İsrailli 
bir işadamının elinde. Haaretz’in yayın politikasında Gustav Schocken’in büyük 
oğlu Amos Schocken’in (d. 1944) sözü geçiyor. Amos Schocken’in erkek kardeşi 
Hillel Schocken mimar, kız kardeşi Racheli Edelman de aileye ait yayınevini 
yönetiyor.
Tiraj yönünden Yediot Aharonot, Israel HaYom, Israel Post, The Jerusalem Post, 
Maariv gibi büyük İsrail gazetelerinin gerisinde kalan Haaretz, tesir ve itibar 
bakımından ise neredeyse hepsini geçiyor. Haaretz için, “karar vericilerin ve dev-
let kademelerinin okuduğu gazete” tanımlaması yapılıyor. Halka ulaşmada tiraja 
yansımayan bu tesir, İsrailli elitlerin ve yöneticilerin gazeteyi satır satır okum-
alarından kaynaklanıyor. İbranice ve İngilizce nüshalardaki ayrıntılı dosyalar, 
özel haberler ve vurucu köşe yazıları, Haaretz’i İsrail basını içinde “sıra dışı” bir 
mevkie yerleştiriyor.
Ancak, gazetenin liberal-sol kimliğinden ve “67 çocuk” türü manşetlerinden 
hareketle, Haaretz’in İsrail resmî ideolojisiyle tamamen savaş içinde olduğunu 
da düşünmemek gerekir. Haaretz belki kendi devletinin işlediği savaş suçunu 
manşete çekecek kadar “cesur” bir gazetedir, ancak “Bizim Filistin toprakların-
da ne işimiz var?” gibi temel bir soruyu asla sormaz ve soramaz. Yayın çizgisi, 
“Araplarla birlikte yaşayalım, barış olsun. Kavgaya ne lüzum var?” liberalliğiyle 
sınırlı kalır. Dahası Haaretz, Gazze’ye son saldırılar bağlamında İsrail iç siyase-
tinin taraflarından birine dönüştü. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun sırf kendi 
siyasi kariyerini kurtarabilmek ve hapse düşmemek için Araplara saldırdığını, 
böylece Yahudilerin güvenliğini tehlikeye attığını ve devleti zayıflattığını savunan 
güçlü bir damar var İsrail’de. Haaretz de bu kampta konumlanmış durumda. Ne-
tanyahu o kadar antipatik bir figüre dönüştü ki, karşısında karmaşık ama birleşik 
bir cephe oluştu.
Ve son olarak:
Haaretz’in manşeti “niçin Hamas’ın attığı roketlerin öldürdüğü iki İsrailli çocuk-
tan da söz etmediniz?” eleştirileriyle karşılaşınca, Amos Schocken “büyük bir 
hata” yapıldığını ve bu durumun editoryal bir dikkatsizlikten kaynaklandığını 
ifade ederek İsrail kamuoyundan özür diledi. İsrail’in en liberal, en sol, en 
özgürlükçü gazetesinin oynayabildiği saha bu kadarcıktı işte.

Taha Kılınç 

67 çocuk
67 طفالً
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عــرض بشــار األســد مســرحية انتخابيــة مبتذلــة، و أببشــع طــرق التهكــم والســخرية مــن الدميقراطيــة وإرادة الشــعب، وهــو الــذي 
مل يقــدم للشــعب الســوري طيلــة عشــر ســنوات خلــت؛ ســوى الدمــاء والتعذيــب والدمــوع واجلــوع والفقــر.

ابلطبــع كانــت نتائــج هــذه املســرحية معلومــة منــذ البدايــة، كمــا أن املرشــَحني اآلخَريــن علــى األغلــب مهــا أيًضــا صــّوات لــه. 
حيــث مل يــز هــذه املرشــحان ســوى علــى 5% مــن األصــوات كحــد أقصــى، ســواء كان دور املرشــَحني ألجــل االســتعراض أمــام 

الشــعب أم ألجــل مــا تتطلبــه هــذه املســرحية.
ويف النهايــة أعلــن مــا يســمى رئيــس جملــس الشــعب الســوري، محــود صبــاغ، أن رئيــس النظــام احلــايل بشــار األســد، فــاز يف 

االنتخــاابت بـــ13 مليــون و540 ألًفــا و360 صــواًت، أي مــا يعــادل 95.1% مــن جممــل األصــوات.
ابلطبــع نتســاءل أّي جانــب مــن جوانــب املســرحية االنتخابيــة الــي متثــل كوميــداي مأســاوية مــن البدايــة حــى النهايــة، ميكــن أن 

يقبلــه العقــل واملنطــق؟
حســب مــا قيــل أبن جممــوع الذيــن صّوتــوا يف االنتخــاابت وصــل إىل 14 مليــون و239 ألًفــا و140 صــواًت، فــإّن هــذا العــدد 
يفــوق عــدد الســوريني الذيــن كان يــق هلــم التصويــت قبــل أن تبــدأ احلــرب حــى. إذن مــن أيــن عثــروا علــى هــذا الكــم الكبــري 

مــن الســوريني ونقلهــم إىل صناديــق االقــرتاع.
هنــاك العديــد مــن املشــاهد انتشــرت لعمليــات تصويــت تثــري الضحــك والشــفقة. إحــدى هــذه املشــاهد الكوميديــة املأســاوية، 
جنــدي يضــع بصمــات أصابعــه علــى عشــرات البطاقــات االنتخابيــة وزّجهــا يف صنــدوق االقــرتاع، أو موظــف جيلــس علــى 

كرســيه ويبصــم عــن األشــخاص الذيــن يظهــرون أمامــه يشــاهدونه. هنــاك العديــد مــن الصــور األخــرى.
دعــوان نكمــل مــن حيــث بــدأان حــول مســألة عــدد الناخبــني الســوريني املشــاركني يف االنتخــاابت. كــم عــدد الســوريني برأيكــم 
الذيــن يعيشــون يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا األســد حاليًّــا يف ســوراي، أي الــي ميكنــه فيهــا إنشــاء صناديــق اقــرتاع؟ لقــد أشــران 
مــن قبــل مــرارًا إىل أنــه منــذ بدايــة االزمــة الســورية هاجــر 4 مايــني علــى األقــل إىل تركيــا، و3 مايــني حنــو لبنــان واألردن، و1.2 
مليــون إىل أملانيــا، ومــا يقــرب مــن مليــون إىل ابقــي الــدول األوروبيــة. وال يــزال هنــاك 5 مايــني شــخص يعيشــون اآلن خــارج 
مناطــق ســيطرة النظــام، يف مناطــق عمليــات نبــع الســام الرتكيــة، ودرع الفــرات، وغصــن الزيتــون. إضافــة لــكل ذلــك، هنــاك 
أيًضــا املناطــق الواقعــة فعليًّــا حتــت ســيطرة الــوالايت املتحــدة، وهــي مناطــق ال ختضــع لســيطرة النظــام الســوري علــى اإلطــاق، 

ويــرتاوح عــدد ســكاهنا مــا بــني 2 إىل 3 مليــون.
هــذا يعــي أن مــا ال يقــل عــن 15 مليــون ســوري يعيشــون اآلن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام. ومبــا أن عــدد الســوريني قبــل 
األزمــة الســورية كان يبلــغ 22 مليــون نســمة، فمــن الواضــح أن مــا ال يزيــد عــن 7 إىل 8 مايــني يعيشــون اآلن يف مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري. حنــن نتحــدث عــن 7 إىل 8 مايــني كرقــم إمجــايل وليــس عــدد الذيــن يــق هلــم االنتخــاابت، الــذي 
ســيكون أقــل بكثــري مــن ذلــك أصــًا، لكــن ومــع ذلــك فــإن النظــام يقــول أن إمجــايل عــدد أصــوات الناخبــني بلــغ 14 مليــون 
و239 الــف، ولذلــك نقــول إذا مل يكــن النظــام قــد اســتورد مواطنــني أجانــب آخريــن إىل ســوراي، فــإن هــذا الرقــم يبقــى جمــرد 

جانــب آخــر مــن جوانــب املهزلــة االنتخابيــة.
يف الواقــع، تقــوم العديــد مــن األنظمــة العربيــة والشــرق أوســطية بعمليــات انتخــاابت اســتعراضية مــن أجــل إظهــار أهنــا تتمتــع 
بدميقراطيــة مــا. ويف أغلــب األحيــان -إن مل يكــن كلهــا- حُتــدد النتائــج قبــل أن تُعقــد االنتخــاابت أصــًا. ابلطبــع اهلــدف مــن 

هــذه املســرحية اهلزليــة هــو إضفــاء »شــرعية« علــى بقــاء هــذا النظــام يف احلكــم، ويف الغالــب يصــد نســبة 90% فمــا فــوق.
وابلفعــل تتبــى العديــد مــن األنظمــة هــذا النــوع الســاخر مــن االنتخــاابت، لدرجــة أنــه ابت موضوًعــا للنــدرة والضحــك بــني 
النــاس. علــى ســبيل املثــال، رئيــس أمريكــي فــاز يف االنتخــاابت لكنــه مل يصــد أكثــر مــن 51%، أصيــب إبعجــاب شــديد 
بديكتاتــور مصــر الراحــل حســي مبــارك، كيــف ميكــن لــه أن يصــل علــى نســب أعلــى ويكــم 30 عاًمــا، ممــا جعــل الرئيــس 
األمريكــي يطلــب مــن مبــارك املســاعدة، وابلفعــل مبــارك مل يرفــض بــل لــى هــذا الطلــب، وأرســل فريقــه ملســاعد ذلــك الرئيــس 

األمريكــي، وعنــد فتــح صناديــق االقــرتاع تبــني أن حســي مبــارك فــاز ابلرائســة األمريكيــة بنســبة %99.
هنــاك نكتــة اخــرى أيًضــا، عــن انخــب أراد أن يفــرغ غضبــه يف صنــدوق االقــرتاع ويصــوت بـــ«ال«، إال أنــه بعدمــا فعــل ذلــك 
وخــرج مــن دائــرة االقــرتاع اعــرتاه خــوف شــديد جعلــه يعــود مــرة أخــرى حنــو الصنــدوق، ليقــول للمســؤولني هنــاك؛ أنــه يريــد 
التحقــق فيمــا لــو كان أدىل بصــوت خاطــئ مل يكــن يقصــده. رد عليــه املســؤولون بطريقــة غاضبــة، »حســًنا حســًنا، حنــن عرفنــا 

ذلــك وأصلحنــا اخلطــأ نيابــة عنــك، لكــن إايك أن تكــّرر ذلــك!”.
مئــات النكــت األخــرى الــي انتشــرت عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي خــال مســرحية االنتخــاابت الســورية األخــرية، تشــري 

إىل أن مــا حــدث مل يكــن نكتــة يف الواقــع، بــل حقيقــة، أو ابألحــرى أشــارت إىل قــدر يســري مــن احلقيقــة.
يبقــى اجلــزء املثــري واملؤســف يف األمــر هــو أن هــذه املهــازل يف مجيــع هــذه األنظمــة يتــم تقدميهــا حتــت غطــاء الدميقراطيــة. واألمــر 
األكثــر ســوًءا هــو أن النقــد اإلســامي هلــذه األنظمــة يتــم إظهــاره علــى أنــه نقــد للدميقراطيــة. حبجــة أن هــذه الصــور تقــدم للنــاس 
الذيــن يعيشــون يف ظــل حكــم هــذه األنظمــة علــى أهنــا هــي الدميقراطيــة حبــد ذاهتــا. مث يطرحــون ســؤااًل؛ هــل ميكــن أن يتوافــق 
اإلســام مــع الدميقراطيــة أم ال. ابلطبــع اجلــواب »ال« يف خميلتهــم، حيــث ســيقولون هــل ميكــن ملســلم أن يقــول أبن اإلســام 

ميكــن أن يتوافــق مــع هــؤالء األوغــاد؟
ولذلــك يكــون مــن احملتــم علــى احلــركات اإلســامية الــي تعيــش يف ظــل حكــم تلــك األنظمــة، أن تكــون عــدوًّا لدميقراطيــة 
هــذه األنظمــة بشــكل راديــكايل عــر خطاابهتــا. إال أن الدميقراطيــة يف الواقــع بعيــدة عــن هــذه األنظمــة، وال ميكــن ملثــل هــذه 

األنظمــة أن متثــل الدميقراطيــة.
ويف النهايــة خنــرج أمــام صــورة حتميــة قائمــة علــى أن مــا يســّمى ابحلــركات اإلســامية هتــدف لتطبيــق نظــام غــري دميقراطــي، مبــا 
أهنــا معاديــة للدميقراطيــة. ويف احلقيقــة تعمــل هــذه احلــركات اإلســامية -مــن غــري أن تــدرك- علــى تقويــة أنظمــة االســتبداد 
القائمــة. وهــذا حبــد ذاتــه يشــكل أحــد أكثــر مظاهــر احلركــة اإلســامية تناقًضــا فيمــا يتعلــق ابلدميقراطيــة. حيــث حتــاول احلــركات 
اإلســامية تفريــغ غضبهــا جــراء القمــع الــذي عانتــه مــن األنظمــة االســتبدادية احلاليــة، مــن خــال خطــاب معــارض أو معــادي 

للدميقراطيــة.

Tam on yıldır Suriye halkına kan, ölüm, işkence, gözyaşı, açlık ve safaletten başka bir şey vermey-
en Beşşar Esad demokrasi kavramıyla, halkın iradesiyle en küstah şekilde dalgasını geçer gibi bir 
seçim tiyatrosu da sergiledi. Sonucu malum olan seçimlerde muhtemelen yine kendisine oy vermiş 
iki aday daha yarışmış gibi göründü. Bu iki adayın toplamına da göstermelik de olsa, demokrasi 
oyunu icabı da olsa yüzde 5’ten fazla oy “tahsis” edilmedi. Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk 
Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad’ın oyların yüzde 95,1’ine 
tekabul eden 13 milyon 540 bin 360’ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.
Tabii baştan sona trajik bir komedi olan seçimin hangi tarafına takılacak akıl ve mantık? Toplam 
14 milyon 239 bin 140 kişinin oy kullandığı söylendiğine göre savaş öncesi Suriyeli sayısından 
fazlasının sandığa gittiği anlaşılıyor. Bu kadar Suriyeli nereden bulunup sandığın başına götürüldü 
diye sorabilirsiniz ama ekranlara yansıyan bazı oy kullanma görüntüleri malumun en gülünç 
ilanını yapıyor. Bir askerin kendi parmak izini onlarca pusulaya basarak sandığa koymasından, 
yine bir görevlinin sıradaki seçmenlerin yerine oy kullanarak sadece sandığın içine koymak için 
seçmene teslim etmesine kadar her türlü trajikomik görüntü var ve gerçi ancak bu kadar saçma 
sapan görüntü bu kadar sürreel rakamın ortaya çıkmasını açıklayabilir.
Şu seçime katılan Suriyeli seçmen rakamından açtık mesela mevzuyu, oradan devam edelim. Suri-
ye’de şu anda Esad’ın kontrol ettiği, dolayısıyla sandığın en iyi ihtimalle kurulabildiği bölgelerde 
yaşayan Suriyeli sayısı sizce ne kadardır? Daha önce bu sayımı kabataslak yapmıştık. Suriye’de 
krizin başladığı on yıldan beri Türkiye’ye 4 milyon, Lübnan ve Ürdün’e toplam 3 milyon, Alman-
ya’ya 1,2 milyon, diğer Avrupa ülkelerinin tamamına da 1 milyona yakın insan göç etti. Halen Tür-
kiye’nin Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde Suriye rejiminin kon-
trolünün dışında yaşayan 5 milyon kadar da insan var. Yine Suriye içinde ABD’nin himayesindeki 
bölgeler de Suriye rejiminin kontrolünün bulunmadığı alanlar ve burada da 2-3 milyondan aşağı 
insan yaşamadığına göre toplam en az 15 milyon Suriyeli rejim kontrolünün dışında yaşıyor. Su-
riye’nin kriz öncesi dönemde nüfusu 22 milyon olduğuna göre aradaki nüfus artışını da hesaba 
katarsak Suriye rejiminin kontrol bölgelerinde şu anda 7-8 milyondan fazla vatandaşın yaşamadığı 
açıkça anlaşılıyor. Bu rakam ise nüfusun toplamı. Oysa seçim sonuçları sadece oy kullanan in-
sanların bile 14 milyon 239 bin kişi olduğunu söylüyor. Dışarıdan Suriye’ye başka vatandaş ithal 
edilmediyse bu rakam sadece seçim maskaralığının başka bir sahnesinden ibaret.
Doğrusu, Arap-Ortadoğu’nun birçok rejiminde göstermelik bir demokrasi, yine göstermelik 
seçimlerle varmış gibi gösterilir. Tabii ki seçimler genellikle sonuçları önceden belirlenmiş gös-
termelik tiyatrolar şeklinde ortaya konulur. Usulen, mevcut yönetimin devamını meşrulaştırmak 
üzere işletilir ve seçim sonuçları komik şekilde yüzde doksan üstü seviyelerde iktidarın hane-
sine kaydedilir. Bu seçim tarzı o kadar benimsenmiştir ki, halk arasında fıkralara konu olmuştur. 
Mesela, seçimleri en fazla yüzde 51’lerle kazanan bir ABD başkanı sürekli yüzde 99’larla seçim 
kazan Mısır’ın 30 yıl hüküm süren diktatörü Hüsnü Mübarek’e özenerek, ondan kendi seçim kam-
panyasında yardım talep ettiği anlatılır. Tabii Mübarek yardım çağrısını geri çevirmez ve destek 
için ekibini yollar. Sandık sonuçları açıldığında ise ABD başkanlığını da yüzde 99 ile Hüsnü 
Mübarek’in kazandığı görülür.
Başka bir fıkrada tam sandık başında muhalifliği nükseden bir seçmen galeyana gelip hayır oyu 
kullanır. Ancak yolda bir korkuya kapılıp sandık başına geri dönüp görevlilere yanlışlıkla yanlış oy 
kullanma ihtimaline karşılık oyunu kontrol etmek istediğini söyler. Görevlilerse kendisine kızgın 
babacan tavırla “tamam, biz zaten oyunu düzelttik, ama bir daha olmasın” derler. Suriye’nin son 
seçimlerinde sosyal medya sayesinde bu fıkraların fıkra olmadığı bizatihi gerçek olduğu hatta 
gerçeğin bile çok azını ifade ettiği görüldü.
İşin ilginç ve yazık tarafı bütün bu rejimlerde yürütülen bu olumsuzlukların tamamının demokrasi 
kılıfı altında sunulması. Daha da yazık olanı bu rejimlere yönelik İslami eleştirinin aynı zamanda 
bir demokrasi eleştirisi olarak ortaya çıkması oluyor. Çünkü bu rejimler altında yaşayan insanlara 
demokrasi diye bu görüntüler sunuluyor. Sonra İslam ve demokrasi uyuşur mu uyuşmaz mı diye 
sorulunca hangi Müslüman İslam’ın bu pespayeliklerle uzlaşabileceği cevabı vermesi beklene-
bilir?
Bu rejimler altındaki İslami hareketler bu uygulamalara bakarak söylemlerinde radikal bir biçim-
de demokrasiye düşmanlık etmeleri kaçınılmaz oluyor. Sanki bu rejimler demokratmış gibi ve 
sanki demokrasi bu rejimlerin uygulamalarında somutlaşmış gibi. Tabi demokrasiye düşman ol-
unca İslami hareketlerin mevcut durumda işaret ettikleri model demokrasi dışı bir yönetim biçimi 
oluyor. Aslında böylece sözkonusu İslami hareketler farkında olmadan mevcut istibdat rejimlerini 
söylemsel olarak daha da güçlendirmiş oluyorlar. Bu da İslami hareketin demokrasiyle ilgili en 
paradoksal durumlarından birini oluşturuyor. İslami hareketler mevcut istibdat rejimlerinden çek-
tikleri zulmün hıncını demokrasiye karşı sergiledikleri muhalif söylemleriyle çıkarmaya çalışıyor-
lar.
Oysa bu ülkelerin hangisinde gerçek anlamda demokratikleşme yönünde bir gelişme olursa, yöne-
timin toplumun değerleri istikametinde daha fazla gelişmesine de şahit olunuyor. Bunu da ayrıca 
kaydetmek gerekiyor.

Yasin Aktay

Suriye’de seçimler fıkra değil gerçek
االنتخابات في سوريا حقيقة ال نكتة!

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران  

األجنــدة السياســة اخلارجيــة هلــذا الشــهر مزدمحــة للغايــة. ســيلتقي الرئيــس) أردوغــان (ابلرئيــس األمريكــي )ابيــدن( يف قمــة 
الناتــو يف 14 حزيــران . ويف هنايــة شــهر حزيــران، وســوف  تقيــم قمــة قــادة االحتــاد األورويب األجنــدة  الرتكيــة ب”اإلجيابيــة”. 
وســتدرس عواصــم االحتــاد األورويب املســار الــذي ســتتبعه واشــنطن مــع أنقــرة، وليــس  هــذا فحســب  فحســب، بــل ســتهتم 

أيًضــا ابحملــاداثت الــي  جتــري  بــني )أنقــرة( و)أثينــا(. 
يف غضون ذلك ، كان وزير اخلارجية )جاويش أوغلو( يف )أثينا( أمس. وقد أعطى )تشــاووش أوغلو (رســائل بناءة. على 
عكــس زايرة أنقــرة “االســتفزازية” لوزيــر اخلارجيــة اليــوانين )دينــدايس( قبــل شــهر . وأكــد علــى ضــرورة اســتمرار  احلــوار بــا 
انقطــاع  مــن أجــل “حــل املشــاكل القائمــة علــى أســاس حســن اجلــوار والقانــون الــدويل واحــرتام احلقــوق واملصــاحل املتبادلــة”. 
وقــال:  إهنــم بــدأوا العمــل يف مشــاريع ملموســة مــن النقــل إىل الطاقــة ، مــن الســياحة إىل البيئــة والتجــارة، مــع الرتكيــز علــى 
العمــل والتعــاون. وذكــر أنــه مت التوصــل إىل توافــق يف اآلراء مــن حيــث املبــدأ بشــأن مخســة وعشــرين بنــدا. كمــا أعلــن أن 
)أردوغــان( ســيلتقي برئيــس الــوزراء اليــوانين )ميتســو اتكيــس( خــال قمــة الناتــو. ابلنظــر إىل حمــاداثت حزيــران؛ يفهــم  أنــه 

ســيتم إجــراء تقييــم مهــم للعاقــات بــني التحالــف الغــريب وتركيــا.

كيف سيختار ابيدن؟
أظهــرت اتصــاالت وزيــر اخلارجيــة األمريكــي )شــريمان( مــع )أنقــرة( إصــرار واشــنطن علــى إس 400-. ويف هــذا ال ميكــن 
الرتكيــز علــى قضــااي التعــاون مــن خــال حصــر املشــاكل القائمــة إال مببــادرة مــن الزعيمــني. وســتبقى  أفغانســتان وليبيــا واألمــن 
يف أورواب الشــرقية ومســتقبل الناتــو والعاقــات التجاريــة هــي اجملــاالت الــي ميكــن اختــاذ خطــوات إجيابيــة فيهــا. يف الواقــع، 
مــن حيــث مســار العاقــات الثنائيــة ؛فــإن الكــرة يف ملعــب )ابيــدن(. وقــد أعلــن أردوغــان أنــه يريــد “فتــح عهــد جديــد” يف 
العاقــات رغــم مــا محلــه تقييــم )ابيــدن (ألحــداث عــام  1915  مــن  حتامــل  وعــبء. دعــوان نــرى مــا نــوع الدبلوماســية 
القياديــة الــي ســيجريها )ابيــدن( مــع )أردوغــان(، الــذي يعرفــه منــذ فــرتة طويلــة خــال االجتمــاع وجًهــا لوجــه يف قمــة الناتــو. 

هناك سيناريوهان حمتمان الجتماع أردوغان وابيدن هلما أمهية مماثلة الجتماع أردوغان وأوابما يف مايو 2013.
 أوالً : علــى الرغــم مــن كل املشــاكل، يُظهــر )ابيــدن( نيــة الســتعادة العاقــات الثنائيــة مــع أردوغــان وميكــن حتقيــق بدايــة 
إجيابيــة. وهــذا يعــي أن )ابيــدن (، الــذي نعرفــه يعلــق أمهيــة كبــرية علــى آراء املؤسســات ، ينســق كيميــاءه مــع أردوغــان مــن 
 YPG و F-35 و S-400 أجــل إحــداث فــرق يف العاقــات مــع تركيــا. قــد ال يتــم حــل العديــد مــن املشــكات مثــل

و FETO، ولكــن ميكــن منــع تدهــور العاقــات.
 اثنًيــا : ميكــن أن يكــون اجتماًعــا دبلوماســًيا نســبًيا يعــر فيــه الطرفــان عــن طروحاهتمــا  حــول القضــااي اإلشــكالية و يعــران 
عــن عــدم ارتيــاح كل  واحــد  منهمــا  للطــرف اآلخــر. كا الزعيمــني لديهــم اخلــرة للحفــاظ علــى وعودهــم. إذا مت عقــد مثــل 
هــذا االجتمــاع، فــإن رأي إدارة )ابيــدن( أبن إدارة )ابيــدن( مل تتخــل عــن موقفهــا “الســلي” خــال احلمــات االنتخابيــة 
ســتصدر  الــرأي  العــام الرتكــي. أمــا إذا جلــأ إىل هنــج “فلننتظــر حــى مــا بعــد انتخــاابت 2023”، فهــذا يعــي أن فرصــة 

حتســني العاقــات بــني البلديــن ســتضيع خــال فــرتة ابيــدن.

الرقص السياسي بني أنقرة وأثينا
أدى التوقــع القــوي لزعمــاء االحتــاد األورويب الســتعادة العاقــات بــني )تركيــا( و)اليــوانن( إىل زايدة احلركــة الدبلوماســية بــني 
أنقــرة وأثينــا. ســتعقد املشــاورة الثالثــة والســتون يف تركيــا.  ومــع ذلــك ، فعلــى الرغــم مــن أنــه مــن املمكــن أن تــؤدي هــذه احلركــة 
إىل حــدوث  خلخلــة  وحلــول  يف جمــاالت التجــارة والســياحة، إال أنــه مــن غــري املتوقــع اختــاذ خطــوات إجيابيــة يف املشــاكل 
املتعلقــة حبقــوق الســيادة )حبــر إجيــه ،وقــرص،  وشــرق البحــر األبيــض املتوســط(.  تلبيــة لتوقعــات بروكســل مــن خــال مواصلــة 
احملــاداثت ، لــن تتوقــف أثينــا عــن فــرض أطروحاهتــا املتطرفــة ضــد تركيــا مــن خــال دعــم االحتــاد األورويب.  وهتــدف نغمــة التوتــر 
إىل إبقــاء يدهــا قويــة علــى مســتوى اخلطــاب يف قمــة االحتــاد األورويب الــي ســتعقد يف وقــت الحــق مــن هــذا الشــهر.  والواقــع  
أن هنــج االحتــاد األورويب والــوالايت املتحــدة الــذي يــايب )اليــوانن( يضلــل )أثينــا(. لــن ترتاجــع أنقــرة عــن سياســتها اخلارجيــة 
االســتباقية يف الســنوات اخلمــس أو الســت املاضيــة. ولــن تتخلــى عــن مصاحلهــا الوطنيــة يف حبــر إجيــة وشــرق املتوســط. مــن 
املمكــن حتويــل هــذه البحــار إىل حبــار ســام وتعــاون. إن الشــعور أبن )اليــوانن( تســتطيع محايــة مصاحلهــا يف هــذه املنطقــة إذا 
حولــت نفســها إىل “جــدار  ألورواب” أو “قاعــدة عســكرية” للــوالايت املتحــدة هــو شــعور مضلــل. فعاقــات حســن اجلــوار 

هــي الطريقــة الوحيــدة لتأســيس معادلــة مرحبــة بــني البلديــن.

Bu ayın dış politika gündemi hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran’da NATO Zirvesi’nde 
ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Haziran sonu da AB Liderler Zirvesi Türkiye ile “pozitif” ajandayı 
değerlendirecek. AB başkentleri hem Washington’ın Ankara ile nasıl bir yol izleyeceğine bakıyor hem de 
Ankara ile Atina arasındaki görüşmelere dikkat kesilmiş durumda. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 
dün Atina’daydı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bir ay önceki “provokatif” Ankara ziyaretinin aksine 
Çavuşoğlu yapıcı mesajlar verdi. Mevcut sorunların “iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak 
ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesi” için diyaloğun “kesintisiz sürmesi” gerektiğini vurguladı. Ulaştır-
madan enerjiye, turizmden çevre ve ticarete somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya 
başlandığını söyledi. Yirmi beş maddede ilke olarak görüş birliğine varıldığını açıkladı. Ayrıca, Erdoğan’ın 
NATO zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geleceğini açıkladı. Haziran ayı 
görüşmelerine bakıldığında Batı ittifakı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli bir değerlendirmesinin 
yapılacağı anlaşılıyor.

BİDEN NASIL BİR TERCİHTE BULUNACAK?
ABD Dışişleri Bakanı Sherman’ın Ankara temasları Washington’ın S-400 ısrarının devam ettiğini göster-
di. Mevcut sorunları paranteze alarak işbirliği konularına odaklanmak ancak iki liderin inisiyatif alması ile 
olabilir. Afganistan, Libya, Doğu Avrupa güvenliği, NATO’nun geleceği ve ticari ilişkiler olumlu adım-
lar atılabilecek alanlar. Aslında ikili ilişkilerin seyri açısından tercihte top, Biden’ın sahasında. Erdoğan, 
Biden’ın 1915 olayları değerlendirmesinin yüküne rağmen ilişkilerde “yeni bir dönem açmak” istediğini 
açıkladı. Bakalım Biden, NATO Zirvesi’ndeki yüz yüze görüşmede uzun süredir tanıdığı Erdoğan ile ne 
tür bir lider diplomasisi yürütecek. 2013 Mayıs’ındaki Erdoğan-Obama görüşmesi ile karşılaştırılabilecek 
önemdeki Erdoğan-Biden görüşmesi için muhtemel iki senaryo var. İlki, tüm sorun alanlarına rağmen 
Biden, Erdoğan ile ikili ilişkileri toparlama niyeti gösterir ve olumlu bir başlangıç yapılabilir. Bu da ku-
rumların görüşlerine önem verdiğini bildiğimiz Biden’ın Türkiye ile ilişkilerde fark oluşturmak için Er-
doğan ile kimyasını uyuşturması anlamına gelir. S-400, F-35, YPG ve FETÖ gibi birçok sorunda çözüme 
ulaşılamayabilir ancak ilişkilerin daha kötüye gitmesi engellenebilir. İkincisi, her iki tarafın sorunlu konu-
lardaki tezlerini dile getirdiği ve karşı tarafa rahatsız olduğu hususları ifade ettiği görece diplomatik bir 
görüşme olabilir. İki lider de sözlerini esirgemeyecek tecrübeye sahip. Bu tür bir görüşme gerçekleşirse 
Türkiye kamuoyunda Biden yönetiminin seçim kampanyaları sırasındaki “olumsuz” tavrını terk etmediği 
kanaati öne çıkar. “2023 seçimleri sonrasını bekleyelim” yaklaşımına yönelmesi durumunda iki ülke il-
işkilerini düzeltme fırsatının Biden döneminde kaçırılması anlamına gelir.

ANKARA VE ATİNA ARASINDAKİ SİYASİ DANS
AB liderlerinin Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin toparlanması yönündeki güçlü beklentisi An-
kara ve Atina arasındaki diplomasi trafiğini artırdı. 63. istişari görüşmeler Türkiye’de yapılacak. Ancak 
bu trafiğin ticaret ve turizm alanlarında bir hareketlenme getirmesi mümkünse de egemenlik hakları (Ege, 
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz) ile ilgili sorunlarda olumlu adımlar atılması beklenmiyor. Görüşmelere devam 
ederek Brüksel’in beklentisini karşılayan Atina, AB’yi arkasına alarak maksimalist tezlerini Türkiye’ye 
dayatmaktan vazgeçmeyecek. Gerilimin tonunu düşürmesi bu ayın sonundaki AB zirvesinde söylem 
düzeyinde elini güçlü tutmak için. AB’nin ve ABD’nin Yunanistan’ı kayıran yaklaşımı Atina’yı yanlış 
yönlendiriyor. Ankara son beş-altı yıldaki pro-aktif dış politikasından geri adım atmayacak. Ege ve Doğu 
Akdeniz’deki milli çıkarlarından vazgeçmeyecek. Bu denizleri barış ve iş birliği denizlerine çevirmek 
mümkün. Yunanistan’ın kendisini “Avrupa’nın surlarına” ya da ABD’nin “askeri üssüne” çevirmesi du-
rumunda bu bölgedeki çıkarlarını koruyabileceği hissi yanıltıcı. İyi komşuluk ilişkisi iki ülke arasında 
kazankazan denklemini kurabilecek tek yol.

  حزيران  مكثف  في  السياسة الخارجية 
Dış politikada yoğun haziran
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