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وخطاب الكراهية
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı 

ve nefret söylemleriyle mücadelede daha 
kararlı adımlar atmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar, 
özellikle Müslüman kadınlar, dünya 
genelinde birçok ülkede ırkçı, ayrımcı 
politikaların mağduru oluyor. Teşkilat 
olarak İslam düşmanlığı ve nefret 
söylemleriyle mücadelede daha kararlı 
adımlar atmalıyız.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »املســلمون ، وخاصــة النســاء املســلمات، 
ضحــااي السياســات العنصريــة والتمييزيــة يف العديــد مــن البلــدان 
حــول العــامل. كمنظمــة، جيــب علينــا اختــاذ خطــوات أكثــر حســما يف 

مكافحــة اإلســاموفوبيا وخطــاب الكراهيــة«..

Halep sakinlerinin yerinden edilme trajedisinin beşinci yılı
العام الخامس على مأساة تهجير سكان مدينة حلب
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Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 21-22 Aralık’ta yapılacak Suriye konulu 17. 
Astana Görüşmelerinde, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem 
maddesi olarak masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma geçmişten 
bugüne aziz milletimizin en müstesna hasletleri olmuştur. Türk Kızılay’ımız da ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olarak nice yaralar sarmıştır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB olarak 
İdlib’e yönelik yardımlarına devam edeceklerini, Suriye’ye ilişkin pozisyonlarını değiştirmek 
için bir sebep olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin, son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülke olarak bugün 5 milyondan fazla yabancıyı misafir ettiğini belirtti.

يف حماداثت أســتاان الســابعة عشــر حول ســوراي اليت ســتعقد يف نور ســلطان ، عاصمة كازاخســتان، 
يف الفرتة من 21 إىل 22 ديســمرب ، ســتتم مناقشــة عمل اللجنة الدســتورية يف جنيف كبند رئيســي 

علــى جــدول األعمــال.

قــال الرئيــس أردوغــان: »املســاعدة والتعاطــف والتضامــن كانــت الســمات األكثــر اســتثنائية ألمتنــا احلبيبــة مــن املاضــي 
إىل احلاضــر. كمــا أن اهلــال األمحــر الرتكــي قــد شــفى العديــد مــن اجلــراح مــن خــال وقوفــه إىل جانــب احملتاجــن«.

قــال املمثــل األعلــى للعاقــات اخلارجيــة والسياســة األمنيــة  يف االحتــاد األورويب ، جوزيــف بوريــل ، إنــه بصفتهــم االحتــاد األورويب ، 
ســيواصلون مســاعدة إدلــب ، وأنــه ال يوجــد ســبب لتغيــر مواقفهــم فيمــا يتعلــق بســوراي.

صــرح رئيــس الربملــان الرتكــي مصطفــى شــنطوب أن تركيــا اســتضافت أكثــر مــن 5 مايــن أجنــي علــى مــدى الســنوات الســبع 
املاضيــة ابعتبارهــا الدولــة الــيت اســتضافت أكــرب عــدد مــن الاجئــن يف العــامل.

جدول األعمال الرئيسي لمحادثات أستانا السابعة عشر بشأن سوريا هو اللجنة الدستورية

الرئيس أردوغان: الهالل األحمر التركي عالج العديد من الجراح من خالل وقوفه إلى جانب المحتاجين

الممثل األعلى لالتحاد األوروبي بوريل: ال داعي لتغيير موقفنا  في »سوريا« 

تركيا ، الدولة التي تستضيف أكبر عدد من الالجئين في العالم خالل السنوات السبع الماضية

Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay’ımız ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olarak nice yaralar sarmıştır

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den ‘Suriye’ açıklaması: Pozisyonumuzu 
değiştirmek için sebep yok

Türkiye, son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke

İnsan hakları örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Fransa’da bulunan ve savaş 
suçlusu olduğu belirtilen Suriyeli Abdulhamid C’nin yargılanmasının önünün açılması çağrısında 
bulundu.

دعــت منظمــات حقوقيــة الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون إىل متهيــد الطريــق حملاكمــة الســوري عبــد احلميــد ســي املوجــود 
يف فرنســا والــذي يُقــال إنــه جمــرم حــرب.

منظمات حقوقية تدعو ماكرون إلى عدم حماية مجرمي الحرب السوريين

İnsan hakları örgütlerinden Macron’a ‘Suriyeli savaş suçlusunu 
korumayın’ çağrısı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in ev sahipliği yaptığı 
toplantıda, 11 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bu 
ülkede terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

شــدد ممثلــو 11 دولــة ومنظمتــان دوليتــان يف االجتمــاع الــذي اســتضافه املبعــوث األممــي اخلــاص لســوراي غــر بيدرســون 
يف بروكســل عاصمــة بلجيــكا ، علــى أمهيــة وحــدة أراضــي ســوراي وحماربــة اإلرهــاب يف ســوراي.

التأكيد على وحدة األراضي السورية ومكافحة اإلرهاب في االجتماع الذي استضافته األمم المتحدة
BM’nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusu
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Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, 3 binden fazla sivilin ölümüne 
neden olan ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, kurbanların yakınlarına 
tazminat dahi ödemedi.

Amerikan New York Times gazetesi, Suriye’deki Beşşar Esed rejimine yakın 
isimlerin yasa dışı uyuşturucu üretip satarak ülkeyi bir “narko-devlete” 
dönüştürdüklerini ileri sürdü.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” 
münasebetiyle düzenlenen organizasyonda iki görme engelli futbol takımı 
dostluk maçı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının 
devam ettiği gerekçesiyle Belarus’a karşı 5’inci yaptırım paketini onayladı.

حبســب بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ، فإن القوات األمريكية وقوات التحالف بقيادة الوالايت 
املتحــدة ، والــيت تســببت يف مقتــل أكثــر مــن 3000 مــدين ، مل تدفــع حــى تعويضــات ألقــارب الضحــااي.

كتبــت صحيفــة نيويــورك اتميــز األمريكيــة أن أمســاء قريبــة مــن نظــام بشــار األســد يف ســوراي حولــت البــاد إىل 
“دولــة خمــدرات” مــن خــال إنتــاج وبيــع املخــدرات غــر املشــروعة.

لعــب فريقــان مــن املكفوفــن مبــاراة وديــة يف كــرة القــدم أقيمــت مبناســبة »اليــوم العاملــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة« 
3 كانــون األول / ديســمرب،  يف حمافظــة إدلــب مشــال غــرب ســوراي.

وافــق االحتــاد األورويب علــى احلزمــة اخلامســة مــن العقــوابت ضــد بياروســيا علــى أســاس انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
واســتمرار اســتخدام املهاجريــن كأداة سياســية.

اتهمت الواليات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل آالف المدنيين في سوريا

نيويورك تايمز: أسماء قريبة من نظام األسد حولت البالد إلى ‘دولة مخدرات’

مباراة كرة قدم للمكفوفين في إدلب

االتحاد األوروبي يتبنى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد بيالروسيا

ABD, Suriye’de binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor

New York Times: Esed rejimine yakın isimler ülkeyi ‘narko-devlete’ dönüştürdü

İdlib’de görme engelliler futbol maçı yaptı

AB, Belarus’a karşı 5’inci yaptırım paketini kabul etti

Yeryüzü Doktorları Derneği, iç savaşın sürdüğü Suriye’de, 3 yıl önce kurduğu sağlık 
merkezlerinde 500 bin civarı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

قدمــت مجعيــة  أطبــاء حــول األرض العامليــة خدمــات صحيــة جمانيــة لنحــو 500 ألــف مريــض يف املراكــز 
الصحيــة الــيت أنشــأهتا قبــل 3 ســنوات يف ســوراي .

قام أطباء حول األرض بمعالجة 500 ألف مريض خالل 3 سنوات في سوريا

Yeryüzü Doktorları, Suriye’de 3 yılda 500 bin hastaya şifa oldu

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde tuttuğu Haseke’nin 
Kamışlı ilçesinde “çocuk savaşçı” kadrosu için kaçırdığı kız çocuklarının 
anneleri ve yakınları, örgüt karşıtı protestolarına devam etti.

واصلــت أمهــات وأقــارب الفتيــات املخطوفــات يف فرقــة »األطفــال املقاتلــن« يف منطقــة القامشــلي التابعــة 
املناهضــة  الــيت حتتلهــا منظمــة YPG / PKK اإلرهابيــة مشــال ســوراي ، احتجاجاهتــم  ملدينــة احلســكة 

للتنظيــم.

واصلت أمهات الفتيات المخطوفات من قبل YPG / PKK احتجاجاتهن في القامشلي
YPG/PKK’nın kaçırdığı kız çocuklarının anneleri, Kamışlı’da 

protestolarını sürdürdü
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إشراقات

Suriyeliler, saf devrim çağının üzerinden on yıldan fazla bir süre geçtiğinden, 
dünyanın onlara ihaneti karşısında hâlâ şoktalar. Tüm dünya, Suriyelilerin 
özgürlük talep ederek çıkıp tezahürat yaptıkları harika devrimin (Özgürlük, 
Haysiyet ve Yasemin Devrimi) karşısında durdu. Evet Suriyeliler,  yüksek ve gür bir 
sesle “Özgürlük..Özgürlük istiyoruz..”  diyerek çıktılar
Ancak Suriyelilerin istediği özgürlük dünyayı korkuttu ve dehşete düşürdü, bu 
yüzden  dünya,  devrimin zaferini önlemek için tüm güçüyle savaştı.
Gösteriler artmaya başladı .Bundan sonra -  Suriye şehirlerinin ve köylerinin çoğunu 
dahil ettikten sonra-   onun yayılma hızı ve genişliği ile dünya dehşete düştü.  Y aşlı, 
genç, ve kadınlar hep birlikte tek bir ağızdan tezahürat yaptılar: “Özgürlük....”
Vahşi dünya bunu iyice  öğrenmişti ki , Suriye halkı özgürlüğünü elde ederse, 
Arap dünyasındaki ajanları, zalim yöneticilerin rolü sona erecek ve zaferi Arap 
ülkelerindeki diğer halkları haklarını talep etmeye zorlayacaktır.
 Planları alt üst olacak, bu yüzden Suriye devrimini çeşitli yollarla engellemek ve 
öldürmek için toplandılar.
Dünya , hemen buna karşı çıktı ve Özgür Ordu’nun Suriye’yi katil  Esad’dan 
kurtarmasına ve onu ortadan kaldırmasına saatler kala, Özgür Ordu gruplarını 
kontrol eden Arap yöneticilere Abbasi Meydanı’ndan çekilmelerini ve eski yerlerine 
dönmelerini emretti. Suriye halkı, dünyanın onları terk etmesi ve Suriye’nin 
yaseminini ortadan kaldırmayı, onun yerine barut ve kan kokusu, kin ve ihanet 
kokusu getirmedeki başarısı nedeniyle büyük bir şok içindedir.
Suriye devrimine karşı duran , tüm dünyanın, insanlıktan, özgürlüklerden, 
demokrasiden ve  Suriyelilere yasaklanmış olan ve  hayvan haklarından bahseden 
sahte dünyanın yüz karasıdır.
Bununla   savaştılar, çünkü galip gelirse, yolundaki devrin bütün zalimlerin  silip 
süpüreceğini biliyorlardı. Özgür insanların kurban edilmesi onlar için en kolay 
çözümdü. Üzücü ve acı olan ise düşmanlardan önce dostların ihaneti ve Suriye 
halkının dostuyuz diyenlerin yalanlarıydı.
Suriye’nin haritadaki konumunu çok küçük olarak biliyorduk. Bizim 
düşündüğümüzden ve bildiğimizden daha büyük olduğunu bilmiyorduk. Ancak 
sınırlarındaki işgalci İsrail’in varlığı nedeniyle daha önemli hale geldi. Dünya, 
Suriye zalimine destek veriyordu çünkü o ve suçlu babası (Hafız) sınırlarının 
korunmasını ve emniyete alınmasını gözetlemişti. Bu nedenle dünya, Beşar Esad 
rejimine verdiği destekte samimiydi.
Bu yüzden sürekli olarak toplantı ve konferanslar düzenleyerek devrim ve 
Suriye halkının hakları hakkında konuşuyorlar ve Suriye katilinin korunmasını 
talep ediyorlar. Ayrıca ondan bir milyondan fazla şehidi unutarak davranışını 
iyileştirmesini talep ediyorlar. Evlerinden atılan Suriye nüfusunun yarısından 
fazlası, İranlılar ve Şii paralı asker grupları tarafından iskan ediliyor.
İşkenceye uğramış şehitlerin belgelenmiş 55 binden fazla fotoğrafını Keysar 
kendilerine teslim etmiştir. Devrimimiz dünyadaki tüm devrimler için büyük bir 
derstir. Tarih onu olduğu gibi yazarsa, ona karşı saflığını, asaletini ve dünyanın 
suçluluğunu gösterecektir..
Devrimimiz insancıl bir devrimdir.. Çocuklarımıza, gelecek nesillere devrimimizin 
gerçeğini ve saf yüzünü gösteren bir mesaj bırakacağız..
Özgür Suriye ve onun büyük devrimi, tüm öldürme girişimlerine rağmen dünyaya 
karşı güçlü kalacak. Suriye devrimi asil bir fikirdir ve büyük fikirlerle savaşılıp 
mağlup edebilirler ama ölmeyecekler ve küllerin altından bir anka kuşu gibi 
yükselecekler..
Devrimimiz muzaffer olacaktır. Suriye, suçlu esad ailesine değil Suriyelilere aittir.

مازال السوريون مصدومون من خذالن العامل هلم، منذ أكثر من سنني عشر مضت من عمر ثورهتم النقية.
لقد وقف العامل كله يف وجه الثورة الرائعة )ثورة احلرية والكرامة واليامسني(، اليت خرج فيها السوريون يطالبون 

ابحلرية وهم يهتفون:
-  )حرية.. حرية.. بدان بدان حرية..(.

أوتوا من بطش وجربوت ملنع  العامل وأرعبته، فحاربوها بكل ما  أرادها السوريون أخافت  اليت  ولكن احلرية 
انتصارها.

والقرى  املدن  غالبية  مشلت  أن  بعد  واتساعها  انتشارها  سرعة  من  العامل  وارتعب  تكرب،  املظاهرات  بدأت 
السورية، وشارك فيها الكبار والصغار والشيوخ والنساء كلهم معاً هتفوا بصوت واحد: حرية.

حسبَّها العامل املتوحش جيدًا، فإن حصل الشعب السوري على حريته، فسينتهي دور عمائهم احلكام الطغاة 
وستنقلب  وحريتهم،  حبقوقهم  للمطالبة  العربية  الباد  يف  الشعوب  بقية  سيدفع  وانتصارها  العريب،  العامل  يف 

خمططاهتم رأساً على عقب، فاجتمعوا على إفشال وقتل الثورة السورية بشىت الوسائل.
ووقف العامل ضدها وأمروا احلكام العرب الذين هلم سطوة على فصائل اجليش احلر ابالنسحاب من ساحة 
بعد ساعات من ختليص سوراي من  أن كان اجليش احلر على  بعد  السابقة،  أماكنهم  إىل  العباسيني والعودة 

السفاح األسد والقضاء عليه.
الشعب السوري يعيش حالة صدمة كبرية لتخلي العامل عنه، وجناحه ابلقضاء على ايمسني سوراي، واستبداهلا 
برائحة البارود والدم، ورائحة حقدهم وغدرهم، جنحوا بوأد ثورتنا وحولوا مجاهلا إىل معاانة جلوء مزمنة، مزقوا 

لوحاتنا الوردية، وأبقوا لنا صور معتقلينا وشهدائنا األبرار خالدة ما بقينا أحياء.
واحلرايت  اإلنسانية  عن  يتحدث  الذي  الكاذب  العامل  أبسره،  العامل  على  عار  هو  السورية  الثورة  حماربة 

والدميوقراطية وحقوق احليواانت، وابلواقع هي حمرَّمة على السوريني.
حاربوها ألهنم يعلمون أهنا إذا انتصرت فستجرف بطريقها كل طغاة العصر، فكانت التضحية ابلشعب احلر 

أسهل احللول ابلنسبة إليهم.
احلزن واملرارة يكمنان يف غدر األصدقاء قبل األعداء، وكذب من أمسوا نفسهم أبصدقاء الشعب السوري.

موقع سوراي على اخلارطة صغري جدًا، ومل نعرف أنه أكرب مما كنا نظن ونعرف، فهي مهمة للعامل بسبب وجود 
الكيان الصهيوين احملتل على حدودها، وأن إسرائيل أرغمت العامل بدعم سفاح سوراي ألنه وأبيه اجملرم )حافظ( 

قد سهرا على حراسة وأتمني حدودها، فكانت وفية بدفاعها عنه. 
يعقدون االجتماعات واملؤمترات بشكل دائم ويتحدثون عن الثورة وحقوق الشعب السوري، ويطالبون ابإلبقاء 
على سفاح سوراي، ويطالبونه بتحسني سلوكه، متناسني أكثر من مليون شهيد، وأكثر من نصف سكان سوراي 

الذين هجروا من بيوهتم، اليت سكنها اإليرانيني والفصائل الشيعية املرتزقة.
أكثر من )55( ألف صورة موثقة لشهداء التعذيب أوصلها هلم )قيصر(، فاكتفوا أبن وضعوها يف معرض 

صور.
ثورتنا درٌس عظيم لكل ثورات العامل، وإن دوهنا التاريخ على حقيقتها فستظهر نقائها ونبلها وإجرام العامل حبقها، 
هي ثورة عظيمة ضربت السائد املتحجر وكشفت حقيقة العامل وأسقطت أقنعته، وأظهرت كذبه يف ادعائه 

احلضارة والرقي واالنسانية، وأظهرت حقيقته كعامل متوحش يتمسك بشريعة الغاب.
ثورتنا إنسانية سامية، وسنرتك ألطفالنا جيل املستقبل رسالة تظهر حقيقة ثورتنا ووجهها النقي، ندعوهم فيها 
أال ينسوا حقنا يف احلياة الكرمية، وأن يكملوا هذه الثورة العظيمة، وأال يهدروا دماء الشهداء اليت أريقت من 

أجلها.
ستبقى سوراي احلرة وثورهتا العظيمة عصية على العامل، ابلرغم من كل حماوالهتم لقتلها.

الثورة السورية فكرة نبيلة واألفكار السامية قد حتارب وهتزم ولكنها لن متوت، وستنهض كالعنقاء من حتت 
الرماد.

ثورتنا ستنتصر، وسوراي للسوريني وليست لعائلة األسد اجملرمة.
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Hafız Esad’ın  İktidara geldiğinden  bu yana   Suriye’deki insan hakları ihlal ediliyor :şeriatsiz 
varis oğlu  da onu takip ediyor. Bu  İhlal hala devam ediyor ve her geçen gün artıyor. 
Görünen o ki, insan hakları ihlallerinin batağına saplanmışken  ve Beşar Esad suçlarına 
devam ettiği sürece Suriye’de, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nün ve onun bilinen 10 Aralık 
bildirisinin kutlanması konusu gereksiz hale geldi. Siyasi gözaltılar devam ediyor ve Suriye’deki 
gözaltı merkezlerinin özellikleri ve ayrıntıları, “insan mezbahaları” olarak adlandırılabilecek 
kadar artıyor.  Sezar’ın fotoğrafladığına ek olarak, fotoğraf sayısı 50 bini geçti, bu da insanlık 
adına utanç verici. Suriye  halkının  devriminin on yılı boyunca siyasi tutukluların ve kanaat 
önderlerinin sayısı 900.000’i aştı.  Esad’ın kendi uçakları, Rusya’nın uçakları, İran milisleri 
ve yandaşlarıyla gerçekleştirdiği varil bombalı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 
da bir milyonu geçti. Suriye’deki altyapı Beşar Esad tarafından yok edildi, Bu yıkım   BM 
tahminlerine göre yüzde 65’e ulaştı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle mülteciler arasında 
zorla yerinden edilenlerin sayısı (Esadist Holokost’un cehenneminden kaçan) 14 milyon 
Suriyeliyi aştı. Suriye’de savaş nedeniyle sakat kalanların sayısı 400.000’den fazla kişiye 
ulaşırken, Esad’ın yıktığı altyapının yeniden inşasının maliyeti de 400 milyar doları aştı. Esad’ın 
şebihasının Suriye halkına yönelik sürekli saldırganlığının toplumsal parçalanmaya sebep  
olduğu  unutulmamalıdır. Bütün bunlar ve diğerleri, Suriye’de insan haklarının olmadığını 
gösteriyor. Aksine tüm insani durumun ihlal edildiğinin  en belirgin özelliğidir. Rafta bırakılan 
BM kararlarına göre bu mücrim  rejimin  herhangi bir siyasi girişimde  bulunma  isteği yok 
gibi görünüyor;
Cenevre girişimleri  de kesintiye uğradı ve onun  yerini,hiçbir  başarıya  ve anlaşmaya yönelik 
bir hareketi bulunmayan  6 oturumu aşan  Anayasa Komitesi toplantıları aldı. Astana konusuna  
gelince    bu yol    da diğerlerinden  daha iyi değildi. Bu düzende insan haklarını koruyan   
herhangi  bir iş yapılacağına   dair  umut yoktur. Beşar Esad’ın ve beraberindekilerin   en son 
kaygısı, heder edilmiş bu   insanlardır; Çünkü  onları bu hale koyan zaten kendisidir. 
Rejime ve insan haklarını ihlal edenlere uygulanan yaptırımların devam etmesine rağmen  bu 
sistematik politikada hiçbir şey değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri , dünya çapındaki ağır 
insan hakları ihlalleriyle yüzleşmek için son adımlarında  Suriye, İran ve Uganda dahil olmak 
üzere üç ülkede kişi ve kuruluşlara yaptırımlar ilan etmesine rağmen durum  değişmedi.
Ihlaller, kimyasal silah kullanımından barışçıl göstericilerin ve siyasi muhaliflerin bastırılmasına 
kadar uzanıyordu. Kimyasal saldırılardan işkenceye  ve cinayete kadar rejimin Suriye’de neler 
yaptığını herkes biliyor. Son yaptırımlar, Suriye rejiminin hava kuvvetlerinde görev yapan iki 
subayı içeriyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre  “sivillere yönelik kimyasal 
silah saldırılarından sorumlu olduklarını” belirtti. “Suriye’deki baskıcı güvenlik ve istihbarat 
servislerinde görev yapan üç Suriyeli istihbarat görevlisine” olarak çalışmaktadır . Suriye 
cezaevlerinde işkence sonucu hayatını kaybeden en az 14 bin Suriyeliye vardır. Barışçıl gösteri 
yapan binlerce Suriyeli yanı sıra ABD Maliye Bakanlığına göre “Temsil ettikleri bu yetkililer 
ve kurumlar yüzlerce kişinin  hapse atıldığını gösterdi. Bugünkü kararların, Esad rejiminin 
halkına yönelik suistimallerinin hesap verebilirliğin teşvik etmek için gerekli bir adım olduğunu 
da sözlerine ekledi.. 
Suriye’deki bireylere yönelik yaptırımlar arasında (Tevfik Muhammed Haddur) yer alıyor. 
Suriye rejiminin “22. Hava Tümeni” komutanıdır. ABD Hazinesi, (Khaddour)’un 25 Şubat 
2018’de Al-Dameer Hava Üssü’ndeki 30. Tümen’e Doğu Guta’ya baskınlar başlatma emri 
verdiğini söyledi. Bu operasyonlar çok sayıda sivilin ölümüne yol açtı Ancak tüm bunlar, 
özellikle aldığı sınırsız destek ve hem Rusya hem de İran’ın haberleriyle, bu cani rejimi kötü 
şöhretli eylemlerini sürdürmekten Alıkoymadı ve alıkoyulamayacak. Ayrıca Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa’nın insanlık tarihi boyunca bir siyasi sistemi devirmiş açıklamalardan ve 
yaptırımlardan memnun olduğu bilinmektedir. Tüm bunlara rağmen, yaralı Suriye halkı hala 
dünyanın her yerindeki insanlarla eşit birçok insan hakkına sahip olduğu bir hayatın hayalini 
kuruyor. Bu yüzden  Suriye halkı, Esad çeteleri ve destekçileri tarafından ihlal edilen özgürlük 
ve haysiyetleri için 2011 Mart ayının ortalarında barışçıl devrimini gerçekleştirdi.
Hatta insanların özgürlükleri sağlanamazsa ve hakları ihlal edilirse devrimlerin devam 
edeceğini, suçlunun insanla dalga geçtiği küresel bir sessizliğin gölgesinde ayaklanmaların 
durmayacağını söylüyor. kendisiyle aynı fikirde olmayanları cezaevleri ve gözaltı merkezlerine 
atmaktadır. Suriye halkı özgürlüklerin ve hakların baskı ve ihlalleri devam ettiği sürece 
devrimine devam edecektir. Ne yazık ki (uygar) dünya, insanları ölümden kurtarmak için ciddi 
bir çalışma yapmadan olup biteni izliyor.
Zulüm ve baskı  yapanlara gelince, onlar  hala  devam etmektedir. Ve güpegündüz ağızları 
susturma politikası ve insanların hayatlarının gasp edilmesi de  devam  ediyor.

مابرحت تُنتهك حقوق اإلنسان السوري منذ أن اعتلى السلطة وسرقها األسد األب، واتبعه من بعده 
االبن الوريث غري الشرعي، ومازال االنتهاك مستمًرا، ويزداد اضطراًدا يوًما إثر يوم. ويبدو أن مسألة 
االحتفاء ابليوم العاملي حلقوق االنسان وإعانه املعروف يف 10 كانون أول / ديسمرب، ابت انفًا يف 
سورية الغارقة يف انتهاكات حقوق اإلنسان، وحيث تستمر املقتلة األسدية، على طول املدى، كمال 
لتسمى  سورية  يف  االعتقال  مراكز  وتوصيفات  مسات  وتتصاعد  فصواًل،  السياسي  االعتقال  يتواصل 
ابملساخل البشرية، عاوة على ما صوره قيصر من صور جتاوز عددها ال 50 ألف صورة يندى هلا جبني 

اإلنسانية.
لقد فاق عديد املعتقلني السياسيني وأصحاب الرأي خال عشرية الثورة السورية أكثر من 900 ألف 
معتقل/ كما جتاوزت أعداد القتلى املدنيني جراء القصف الرباميلي الذي مارسه األسد بطائراته وطائرات 
روسيا ومليشيات إيران وتوابعها املليون، ومت تدمري البنية التحتية يف سورية على يد بشار األسد ليصل 
إىل مانسبته 65 ابملئة حسب تقديرات أممية، كما جتاوز عدد املهجرين قسراًي بني انزح داخلي وال جيء 
خارجي ال 14 مليون إنسان سوري هربوا من جحيم احملرقة األسدية. كما بلغت أعداد معوقي احلرب 
يف سورية ماينوف عن 400 ألف إنسان، عاوة على أن تكاليف إعادة اإلعمار للبنية التحتية اليت 
هدمها األسد قد جتاوزت ال 400 مليار دوالر. انهيك عن حاالت التفكك اإلجتماعي الذي ساهم 

به العدوان املستمر على أهل سورية من قبل شبيحة األسد.
كل ذلك وسواه يشري إىل أنه ال وجود حلقوق اإلنسان يف سورية، بل إن انتهاكها هو السمة األبرز حيث 
تنتهك احلالة اإلنسانية برمتها، وال يبدو أن هناك أي قناعة لدى النظام اجملرم من أجل الولوج يف أي 
انتقال سياسي حسب القرارات األممية املركونة على الرف، حيث ُعطلت مسارات جنيف، واستعيض 
عنها برحلة الشتاء والصيف إىل اجتماعات اللجنة الدستورية اليت جتاوزت دورات لقاءاهتا ال 6 دون 
أي حركة ابجتاه التوافق أو التفاهم، ابالضافة إىل مسار أستاان األكثر بؤًسا، وال أمل يف هذا النظام لينجز 
أي عمل حيافظ على حق البشر يف حيواهتم، كم أن آخر هم األسد ومن معه اإلنسان املهدور يف كل 

مناحي احلياة ألنه هو من هدره.
أي  يتغري  مل  اإلنسان،  ينتهكون حقوق  الذين  النظام ورجاالته  املفروضة على  العقوابت  استمرار  ومع 
االنتهاكات  جملاهبة  املتحدة  الوالايت  خطوات  آخر  ويف  أنه  رغم  املمنهجة،  السياسة  هذه  يف  شيء 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان حول العامل، فقد أعلنت عقوابت حبق أفراد وكياانت يف ثاث دول، تشمل 
سورية وإيران وأوغندا. االنتهاكات تنوعت بني استخدام األسلحة الكيماوية وصواًل إىل قمع املتظاهرين 
النظام يف سورية. من هجمات كيماوية  السياسيني. حيث يدرك اجلميع مافعله  السلميني واملعارضني 
وتعذيب وقتل. والعقوابت األخرية  مشلت ضابطني يف القوات اجلوية التابعة للنظام السوري، وذكرت 
وزارة اخلارجية األمريكية أهنما »مسؤوالن عن هجمات ابألسلحة الكيماوية على املدنيني«، ابإلضافة 
إىل »ثاثة ضباط استخبارات سوريني يف أجهزة األمن واالستخبارات القمعية يف سورية«. وقالت وزارة 
اخلزانة األمريكية، يف بيان، هلا إن »هؤالء املسؤولني واملؤسسات اليت ميثلوهنا قامت بسجن مئات اآلالف 
من السوريني الذين تظاهروا بشكل سلمي، إضافة إىل 14 ألف سوري على األقل قضوا يف السجون 
السورية جراء عمليات التعذيب«.  وأضافت أن »قرارات التصنيف اليوم تعد خطوة ضرورية إضافية 
للتشجيع على حماسبة جتاوزات نظام األسد ضد شعبه«. ومشلت العقوابت على األفراد يف سورية )توفيق 
حممد خضور( وهو لواء وقائد »الفرقة اجلوية 22« التابعة للنظام السوري. وقالت وزارة اخلزانة األمريكية 
إن »خضور أمر الفرقة 30 يف قاعدة الضمري اجلوية، يف 25 فرباير عام 2018، بشن غارات على 
الغوطة الشرقية حيث أسقطت براميل حتوي متفجرات كيماوية ما تسبب مبقتل مدنيني«. لكن كل ذلك 
مل يثن ولن يثن هذا النظام اجملرم عن االستمرار يف أفعاله سيئة الذكر، أمام الدعم الاحمدود الذي حيصل 
عليه، والتغطية من قبل كل من روسيا وايران، واالكتفاء األمريكي واألورويب ابلتصرحيات، والعقوابت اليت 
مل تسقط نظاًما سياسًيا على مدى التاريخ البشري. مع كل ذلك مايزال الشعب السوري املكلوم حيلم 
حبيوات فيها الكثري من حقوقه االنسانية اليت تساويه مع البشر يف كل أحناء العامل، وقد قام بثورته السلمية 
أواسط آذار/ مارس 2011 من أجل حريته وكرامته املنتهكتني من قبل عصاابت األسد، ومالف لفهم.

الثورات سوف  للناس واحلصول على حقوقهم املستباحة، فإن  تتحقق احلرية  أنه إن مل  يقول  والواقع 
تستمر، واالنتفاضات لن تتوقف يف ظل صمت عاملي مطبق، ُيرتك فيه اجملرم طليًقا، يعبث يف أرواح 

البشر، ويزج مبن خيالفه الرأي يف غياهب السجون واملعتقات.
ولسوف يستمر الشعب السوري بثورته القابلة للحياة على طول الطريق مادام القمع وانتهاك احلرمات 
واحلرايت واحلقوق على قارعة الطريق، بينما يتفرج العامل )املتحضر( على ماجيري دون القيام أبي عمل 
األفواه،  وكم  القمع  وأدوات  األسدي،  الطغيان  قوى  يد  على  الزؤام  املوت  من  البشر  إلنقاذ  جدي 

والتعدي على حيوات الناس يف وضح النهار.

Esad’ın varlığıyla  sürekli ihlal edilen  insan hakları 

Siyaset Bölüm Başkanı
رئيس القسم السياسي

حقوق اإلنسان المنتهكة دوًما بوجود األسد

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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مقاال

علــى وقــع العديــد مــن الســياقات الدوليــة واإلقليميــة املضطربــة يف أوكرانيــا 
الثــورة  الكبــر وســورية واليمــن والعــراق، واحنســار  العــريب  واتيــوان واملغــرب 
الــكام األمركــي حــول دعــم الدميقراطيــة،  العربيــة يف دول الربيــع، ورغــوة 
جــاءت حمــاداثت ڤيينــا األخــرة بعــد مطمطــة إيرانيــة مكشــوفة برضــى وتوافــق 

أمركــي وإســرائيلي فضــًا عــن األوريب والروســي والصيــي.
العــّد  اعتبــاره  ميكــن  مــا  علــى  ويرّكــز  رّكــز  واالقليمــي  الــدويل  املشــهد  إن 
العكســي إلحيــاء االتفــاق النــووي مــع إيــران وتطويــر العاقــات األمركيــة 
واألوروبيــة مــع طهــران، ومــا يرافــق ذلــك مــن تفامهــات دوليــة وإقليميــة مــع 
اســرائيل؛ وقــد يكــون العــام املقبــل مرشــحاً كأصعــب أعــوام املنطقــة العربيــة، 
ألّنــا ســتكون يف مواجهــة مــع عــدة قضــااي خطــرة أوهلــا نتائــج إعــادة التموضــع 
األمركــي يف جنــوب حبــر الصــن واحمليــط اهلــادي بعيــداً عنهــا، واثنيهــا آاثر 
االتفــاق النــووي بــن واشــنطن وطهــران، والفاتــورة الباهظــة الــيت ســيدفعها 
األمــن القومــي العــريب، يعقبهــا اثلثــاً صعــود نفــوذ قــوى إقليميــة يف مقدمتهــا 
إســرائيل علــى حســاب دوهلــا، ورابعــاً ظهــور حتالفــات جديــدة لبعــض أنظمــة 
الــذي يتعــّرض فيــه كّل مــن لبنــان وســورية  هــذه املنطقــة العربيــة، ابلوقــت 
والعــراق وفلســطن واليمــن والســودان واجلزائــر لضغــوط داخليــة هتــّدد بتفــّكك 
وحتّلــل دوهلــا الوطنيــة، إضافــًة ملخاطــر تطــّور فــروس كــوروان مبتحولــه اجلديــد 
’’أوميكــرون‘‘ وآاثره الســلبية علــى ســامة واقتصــادات دول وشــعوب هــذه 

املنطقــة.
ومصــر  تركيــا  مثــل  دول  تســعى  أن  املتوقــع  مــن  نوويــة،  إيــران  حالــة  ففــي 
والســعودية لتصبــح دواًل نوويــة يف غضــون فــرتة ال تتجــاوز العقــد مــن األعــوام، 
كمــا العديــد مــن دول العــامل الثالــث ممــن ســيبي لنفســه قــدرة نوويــة، ويف 
املرحــوم  املفكــر  التســعينات  يف  وصفــه  الــذي  الناشــئ  الوضــع  هــذا  مثــل 
»اليــاس مرقــص«، قبــل وفاتــه، وحــذر مــن أنــه )ســيظهر ســاح نــووي ومساهــا 

’’رمــاانت نوويــة‘‘، حــى وإن كانــت بدائيــة يف حيــازة منظمــة أو منظمــات 
إرهابيــة متطرفــة، لتكــون خِطــراً علــى املنطقــة والعــامل كلــه، وأنــه- حســب 
رأيــه- جيــب االســتعداد سياســياً هلــذه احلــاالت، وخاصــة مبــا يتعلــق ابالنتشــار 
إيــران إىل دولــة  مــا وصلــت  إذا  النــووي يف منطقتنــا!(؛ علــى ضــوء ذلــك 
بعتبــة نوويــة، فســتتمتع مبكانــة إقليميــة وعامليــة حمّســنة، وســتكون منيعــة علــى 
عمــل  حبريــة  وســتحظى  نظامهــا،  إلســقاط  اخلارجــي  العســكري  التدخــل 
مضاعفــة للتآمــر والعمــل اإلرهــايب النــووي يف املنطقــة كلهــا، وســتكون كمــن 
مــع العديــد مــن الــدول، وستكســب صــورة دولــة  حقــق تــوازانً اســرتاتيجياً 

اســتفزت العــامل، وســعت لفــرض إرادهتــا عليــه.
يبــدو أن إيــران ســتحصل علــى مباركــة وتصديــق األعضــاء الكبــار يف النــادي 
النــووي الــدويل، لتدخــل رمسيــاً يف الفــرع اإلقليمــي للنــادي الــذي يضــم مخــس 
ــَح هلــا ابلتاعــب علــى معاهــدة منــع  دول، قــد فرضــت نفســها نــووايً ومسُِ
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وهــي: اهلنــد وابكســتان وكــوراي الشــمالية 
وإســرائيل، واآلن إيــران؛ ذلــك علــى وقــع قــرار الــدول الكــربى اخلمــس دائمــة 
العضويــة يف جملــس األمــن- الــوالايت املتحــدة والصــن وروســيا وبريطانيــا 
وفرنســا- القاضــي مبنــع قاطــع ألي دولــة عربيــة مــن أن تقــرتب مــن اقتنــاء 

القــدرات النوويــة العســكرية.
التباهــي  وبقــرار دويل، بعدمــا ارتكــب خطــأ  العــراق عمــداً  لقــد مت تدمــر 
بتطــّور قدراتــه يف ميــدان األســلحة البيولوجيــة والكيماويــة والنوويــة، ومت متزيقــه 
حــى يف أعقــاب جتريــده مــن الســاح احملظــور وبعدمــا كذبــت الــدول الكــربى 
لــدى تنفيــذ القــرارات الدوليــة، فتمّلصــت مــن فقــرات كتلــك الــيت اعتــربت 
جتريــد العــراق مــن الســاح احملظــور جــزءاً مــن االلتــزام مبنــع أي دولــة إقليميــة 
مــن احلصــول علــى القــدرات النوويــة احملظــورة، وارتكبــت مصــر غلطــة االلتــزام 
قبــل التيّقــن مــن التــزام الــدول األخــرى؛ والقــرار الــدويل كان ُمّتخــذاً بغــض 

النظــر عــن امتــاك إســرائيل الســاح النــووي، مــا دامــت »تنفــي« وال تعــرتف 
وال تقــّر بــه، وهــذا مــا طُبِّــق علــى اهلنــد وابكســتان أيضــاً.

قــد تدخــل إيــران اندي الــدول »الناِفيَــة« المتــاك الســاح النــووي، وإســرائيل 
ســتصرخ وحتتــج وســتصّعد غزواهتــا الســيربانية ضــد املواقــع اإليرانيــة النوويــة؛ 
لكــن القاســم املشــرتك بــن إيــران وإســرائيل هــو توافقهمــا واتفاقهمــا علــى منــع 
أي دولــة عربيــة مــن الوصــول اىل النــادي النــووي، والــدول اخلمــس الكــربى 

تدعمهمــا يف ذلــك.
وســوف تظــّل حركــة أمــركا يف املنطقــة العربيــة قويّــًة، لكّنهــا ســوف تســعى 
لتطويــع دوهلــا للقبــول آباثر وتبعــات االتفــاق املقبــل مــع طهــران حــال التوصــل 
إليه، وردود فعل إعادة التأهيل األمركية إليران؛ وثقة واشــنطن بذلك عالية 
ارتبــاط اجلميــع ابلــدوالر األمركــي،  املنطقــة عليهــا بســبب  العتمــاد دول 
وابلســاح األمركــي، وابلتعــاون االســتخباري األمركــي، وابلوجــود األمركــي 
املؤثّــر يف قواعدهــا اإلقليميــة احمليطــة ابملنطقــة العربيــة فضــًا عــن العاقــة مــع 

إســرائيل.
مــن  واإلمــارات  والســعودية  مصــر  بــن  واجلــذب  الشــّد  يســتمر  ولســوف 
انحيــة، والــوالايت املتحــدة األمركيــة مــن انحيــة أخــرى، وستســعى القاهــرة 
وأبوظــي والــرايض لوضــع صياغــة جديــدة للعاقــات املســتقرّة مــع واشــنطن 
بعدمــا قــّررت إدارة الرئيــس جــو ابيــدن إحــداث تغيــر جوهــري يف شــروطها 
للتعامــل معهــم، مقابــل ســعي أمــركا بدورهــا للمزيــد مــن الضغــط علــى هــذه 
العواصــم هبــدف تطويعهــا أكثــر للقبــول إبجــراءات وسياســات متــّس ســيادهتا، 
لتثبــت أنــا أكثــر ارتباطــاً بتحالفهــا مــع واشــنطن لعلهــا حتصــل علــى تفضيــل 
مبكانتهــم اإلقليميــة واالســرتاتيجية مــع واشــنطن مبواجهــة الثقــل االســرتاتيجي 
ــاً  لعواصــم أخــرى خاصــة طهــران؛ إنــه صــراع الوجــود بــن حقــوق املؤثّــر عربّي

مقابــل االســرتاتيجي املؤثّــر مــن غــر العــرب!

عبد الباسط حمودة

صدام استراتيجي
بين مصالح دولية وحقوق عربية 

كاتب سوري

رئيــس  وانئــب   2005 عــام  يف  اإلســامية  التقليديــة  املعارضــة  شــكلت 
اخلــاص،  جبهــة  يومهــا  النظــام  عــن  املنشــق  خــدام  احلليــم  عبــد  اجلمهوريــة 

طبعــاً.! مؤسســيها  بيــد  اخلــاص  جبهــة  مــن  اخلــاص  مت  مــا  وســرعان 
 وهكــذا تكــررت العــادة إىل اليــوم مــن مشــاريع تزعــم اخلــاص مث مــا تلبــث أن 
تتشــظى وتتــآكل وتنتهــي. لكنــي أعتقــد أن اخلــاص الســوري حيتــاج اخلــاص 
مــن طــرق التفكــر والعقليــة والطريقــة الــيت نفكــر فيهــا ونعمــل مــن خاهلــا، 
فهــذا الطريــق وهــذه الطريقــة مــن العمــل ال حتقــق لنــا اخلــاص الســوري الــذي 
ننشــد، طاملــا أننــا بــا زمــام مبــادرة لتصحيــح األخطــاء وبــا قــدرة وجــرأة علــى 
ذلــك، ولســان حالنــا ليــس ابإلمــكان أكثــر ممــا كان، فهــذا ال حيقــق خاصــاً 
علــى اإلطــاق، مــامل نفتــح طُــرق أخــرى للعمــل وأســاليب أخــرى للســعي، 
ونتحــرر مــن التأثــر املباشــر لألطــراف الدوليــة الفاعلــة يف املوضــوع الســوري، 
فــا أحــد يفهــم عمــق تعقيــد املشــكلة الســورية وحاجتهــا للخــاص أكثــر مــن 

الســورين أنفســهم.
وامســه  األشــكال  مــن  شــكل  ميكــن جتاهلــه أبي  الــذي ال  العامــل  وهنــاك   
الشــعب الســوري الذي ابت بكل تاوينه ومناطق النفوذ السياســي فيه ســواء 

الثاثــة أو اخلمســة مــع األســف، ينشــد خاصــاً مــن الواقــع الــذي حييــاه، وهــذا 
الشــعب الــذي صــرب طويــًا علــى ويــات احلــرب لــن يصــرب إىل ماالنايــة حتــت 
ضغــط هــذا الواقــع املــر، والــذي ابت يــرى خاصــه مــن هــذا الواقــع ابخلــاص 
مــن قــوى األمــر الواقــع الــيت فُرضــت بشــكل أو آبخــر، ابتــداًء مــن الســورين 
حتــت النظــام املتوحــش الذيــن يرقبــون خاصــاً حــذراً  يف حيــاة مل تعــد حتتمــل 
الضغــط عليهــم أبشــكال خمتلفــة، إىل الســورين حتــت قــوى صنعــت صناعــة 
امسهــا قســد، إىل الســورين املشــردين يف قــرى مــن القمــاش منــذ ســنن يرقبــون 

خاصــاً.
إّن قــوى اجلماهــر قّلمــا تشــعر بقوهتــا الكامنــة اخلطــرة وهــذه القــوة الــيت قــد 
تتفجــر بلحظــة وأخــرى، وقــد حصــل االنفجــار الكبــر يف 2011 وقــد تنفجــر 
أبي حلظــة علــى هــذا االســتعصاء الــذي فُــرض وُحشــر فيــه الشــعب الســوري. 
ال ميكــن إعــادة عقــارب الســاعة إىل اخللــف يف ســورية، وأن هنــاك أكثريــة 

شــعبية ســاحقة تريــد التغيــر واالنتهــاء، بغــض النظــر ممــا يريــده اآلخــرون.
لــو كان لــدى الســورين أمــل آخــر يتعّلقــون بــه، غــر اخلــاص مــن النظــام 
وهــذا الواقــع املفــروض، ملــا كانــوا اســتمروا إىل اليــوم مــع كّل مــا حصــل مــن آالم 

ونكبــات، إىل اليــوم هنــاك اإلصــرار علــى احليــاة والعلــم والعمــل.
 فمــا نشــهده كّل يــوم يقــّدم دليــًا علــى اســتعداد الشــعب للتضحيــة بــكّل مــا 
عنــده، بــل أبغلــى مــا عنــده ومل يعــد لديــه أي شــيء خيشــى ضياعــه وفقدانــه.

يريــد  مــن  مواجهــة  يف  الســوري  الشــعب  ينشــده  الــذي  اخلــاص  يــوم  إّن   
مبــا يف ذلــك  يريــد اخلــاص هلــا،  مــن ســورية أبي ســبيل كان وال  اخلــاص 
الســبيل اآليــل إىل تقســيم البلــد إىل مناطــق نفــوذ، وكل منطقــة حتكــم نفســها 
بســلطة مصنوعــة، فيمــا يكتفــي اجملتمــع الــدويل بــدور املتفــرّج علــى املأســاة 

الواحــد والعشــرون. القــرن  العــامل يف  الــيت يشــهدها  األكــرب 
بعــد عشــرة ســنوات علــى ثــورة الشــعب الســوري، اخليــار يبــدو واضحــاً بــن 

خــاص ســورية واخلــاص مــن ســورية الــذي ســعت لــه بعــض األطــراف.
إّن تلــك الدولــة الــيت تســمى ســورية والــيت تتصــارع فيهــا قــوى دوليــة متلــك جــذراً 
حضــارايً اترخييــاً عميقــاً، مهمــا ضربــت احملــن ســاقه وأوراقًــا ســتخرج مــن جديــد، 
فالضغــط املســتمر علــى النــاس بــا أفــق واســتعصاء للحــل بــا خمــرج، لــن يبقــي 
الواقــع هكــذا بــل يــؤذن ابنفجــار مــا، مــامل نســعى للخــاص ســعياً جريئــاً حثيثــاً 

صادقــاً خمتلفــاً عــن مــا نقــوم بــه ونعمــل عليــه.

د- زكريا مالحفجي
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ت
مقاال

    ابنتصارهــا مــع احللفــاء يف احلــرب العامليــة الثانيــة عــام 1945 واستســام 
اليــاابن بعــد ضــرب مدينــيت هروشــيما وانغازاكــي الياابنيتــن ابلقنابــل النوويــة والــيت 
أدت إىل تدمــر املدينتــن مبــن فيهمــا مــن الســكان املدنيــن، تكرســت الــوالايت 
اليــاابن  وحكمــت  أملانيــا  ابحتــال  شــاركت  احلــر(،  لل)عــامل  املتحــدة كزعيمــة 
حكًمــا عســكراًي مباشــرًا وفرضــت نظامهــا االقتصــادي واملــايل علــى املنهزمــن، 
وحيــًدا يف  اقتصــاداًي  نًجــا  ليصبــح  احللفــاء  عنــد  النظــام  لذلــك  روجــت  كمــا 
مواجهــة االحتــاد الســوفيييت القائــم علــى النظــام الشــيوعي وحكــم احلــزب الواحــد، 
مت االســتقطاب العاملي بعد أتســيس حلف الناتو والذي تبعه حلف وارســو لتبدأ 
يف العــامل مرحلــة جديــدة مسيــت احلــرب البــاردة، ولتنتهــج فيهــا الــوالايت املتحــدة 
سياســة حافــة اهلاويــة ضــد احللــف الشــرقي والــيت تعــي سياســة الضغــط االقتصــادي 
والتهديــد العســكري، وحملاصــرة االحتــاد الســوفيايت شــنت احلــروب يف عــدة مناطــق 
يف العــامل ضــد حلفــاء موســكو والصــن الــيت بــرز فيهــا احلــزب الشــيوعي كحاكــم 
مطلق مثل كوراي وفيتنام وبعض دول شــرق آســيا وأنشــأت القواعد العســكرية يف 
الــدول احلليفــة هلــا واحمليطــة ابالحتــاد الســوفيايت كرتكيــا وغرهــا، كمــا بنــت قــوة حبريــة 
عظمــى ســرت مــن خاهلــا األســاطيل الــيت حتتــوي حامــات الطائــرات العماقــة 
اإلدارات  بــرأي  يعتــرب  ذلــك كان  ذاهتــا، كل  حبــد  تعتــرب جيوًشــا  الــيت  والبــوارج 
األمركيــة املتعاقبــة ضــروراًي حلمايــة الســلم العاملــي ومنــع قيــام دول ذات نزعــات 

عدوانيــة هتــدد هــذا الســلم.
    مــع غطرســة القــوة وبــروز زعمــاء أمركيــون ســيطرت عليهــم أوهــام جنــون 
العظمة، وبعد أن أصبحت أمركا القطب الواحد بعد تفكك االحتاد الســوفيايت 
دون حــرب، شــرع منظــرو ومفكــرو هــذه الدولــة العظمــى ابســتنباط طــرق جديــدة 
االحتــاد  انيــار  بعــد  يعمــان  والفــراع  الفوضــى  تــرك  العــامل وعــدم  للســيطرة علــى 

النظريــة  انتصــار  التاريــخ وتكريــس  احلضــارات ونايــة  فــكان صــراع  الســوفيايت، 
األمركيــة  ووجــوب تعميمهــا وتعميــم الدميقراطيــة األمركيــة علــى العــامل ولــو ابلقــوة.

    مل تكتــف أمــركا ابهليمنــة املاليــة واالقتصاديــة عــرب ســيطرهتا علــى العــامل وفــرض 
سياســاهتا بقــوة املــال واالقتصــاد وبنظــام العقــوابت واحلرمــان بــل جلــأت لسياســة 

القــوة واالحتــال يف أكثــر مــن منطقــة يف العــامل.
    بتــويل جــورج بــوش األب وتدشــينه أول حــروب أمــركا يف منطقتنــا ضــد العــراق 
إلخراجــه مــن الكويــت عــرب حتالــف عريــض ضــم دول عربيــة فاعلــة وعــرب منعــه احلــل 
الســلمي إلنــاء االحتــال بــدأت مرحلــة جديــدة يف السياســة األمركيــة تعتمــد 
القــوة الغامشــة بعــد مرحلــة احلــرب البــاردة، كانــت حــرب إابدة للجيــش العراقــي 
ودفــن اآلالف أحيــاء هبمجيــة مقصــودة حبجــة حتريــر الكويــت، وإلرهــاب العــامل 
ابلقــوة الغامشــة الــيت التعــرف الرمحــة وال حتضــع حــى لقواعــد احلــرب بــن اجليــوش.

    بعــد عمليــة تفجــر برجــي التجــارة يف نيويــورك وضــرب البنتاغــون بعمليــات 
أســامة  يقــوده  الــذي  القاعــدة  تنظيــم  اهتــم  انتحاريــة عــرب طائــرات مدنيــة والــيت 
بــن الدن ســعودي اجلنســية وحليــف أمــركا الســابق بتدبرهــا، قامــت اجليــوش 
األمركيــة مــع  حتالــف دويل ابحتــال أفغانســتان لتدمــر القاعــدة وبقيــت هنــاك 
مــدة عشــرين عاًمــا وبعــد انســحاهبا املــذل عــادت األمــور كمــا كانــت وكأنــك 
الدولــة  مــن  أجــزاء  تســيطر علــى  أن كانــت طالبــان  فبعــد  )ايأبوزيــد ماغزيــت( 
يف  انتحاريــة  بعمليــة  القاعــدة  تنظيــم  وقــام  ابلكامــل  عليهــا  تســيطر  أصبحــت 
مطــار كابــول يــوم االنســحاب األمركــي ليــودع األمــركان بعــدد كبــر مــن القتلــى 
الشــعب  وتركــت  دوالر  ترليــون  قرابــة  أفغانســتان  أمــركا يف  واجلرحــى. صرفــت 
األفغــاين جائًعــا بــدون بنيــة حتتيــة أو أي مراكــز علميــة أو أيــة مصانــع ومــزارع غــر 
مــزارع احلشــيش واألفيــون. بعــد احتــال أفغانســتان وطعــم الــدم مــازال يف فمهــا 

قامــت أمــركا بغــزو العــراق حبجــة امتاكــه أســلحة الدمــار الشــامل الــيت ثبــت عــدم 
وجودهــا ومــع قناعــة بــوش الصغــر بذلــك إآل أنــه صمــم علــى الغــزو وحســب 
الســماء  مــن  أبلغــه أن وحيًــا  بــوش  الفرنســي أن  الرئيــس  تصريــح جــاك شــراك 
يطلــب منــه ذلــك لوجــود أيجــوج وماجــوج هنــاك. إًذا اخلرافــة وجنــون العظمــة قــادا 
إىل حــرب العــراق الــذي كان بوابــة األمــة الشــرقية ليتحــول إىل حكــم عصــاابت 
وميلشــيات نبــت ودمــرت وغــرت تركيبــة الســكان ابلتهجــر والتشــريد ومــازال 

العــراق يئــن حتــت وطــأة هــذه املليشــيات الناهبــة واملتخلفــة.
فهــل هــذه هــي أمــركا الــيت كانــت حلــم الكثريــن؟ واذا وصلنــا إىل ســورية وكيــف 
تتصــرف أمــركا ابمللــف الســوري نــرى العجــب، فمــن جهــة وخــال عشــر ســنوات 
نراهــا جتهــر بدعــم املعارضــة ومبقاطعــة النظــام، ولكنهــا علــى أرض الواقــع تفعــل 
العكــس فهــي تتواجــد جبيوشــها يف مناطــق اســرتاتيجية يف ســورية وتدعــم فصائــل 
انفصاليــة لتســتويل علــى ثاثــة حمافظــات رئيســية  مــع أن هــذه الفصائــل مبكونــا 
العرقــي هــي أقليــة يف هــذه احملافظــات ومــع أنــا تســتمر بدعــم أمركــي وإشــراف 
مباشــر مــن أمــركا فهــي متــارس يف هــذه املناطــق نفــس سياســة النظــام االســتبدادية 
والفاســدة ضــد أهــل املنطقــة، ومــن هنــا يتضــح املوقــف احلقيقــي ألمــركا الــيت جتهــر 
بدعمهــا لوحــدة واســتقال ســورية ولكنهــا متــارس سياســة انفصاليــة ودكتاتوريــة 
عــرب حلفائهــا فــا هتتــم ملصائــب الشــعب الســوري ومعاانتــه وتنازلــت عــن أن 
النظــام فقــد شــرعيته لســتدعي روســيا حلمايتــه وجتنيبــه الســقوط عندمــا فشــلت 
إيــران بذلــك. مــن يعتــرب أمــركا هــي املنقــذ فقــد فقــد عقلــه، حســب وجهــة نظــري، 
أمــركا التعــرف إال التخريــب والتهــدمي وتفســيخ الكيــاانت ألن أمــركا حقيقــة 
الختيفهــا إال الدميقراطيــة، وبنظــرة علــى مــن حتالــف مــن األنظمــة يف املنطقــة يتضــح 

ذلــك متاًمــا.

أميركا تتزعم العالم الحر
عبر تدمير المدن والدول 

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

بعــد الفضيحــة املدويــة الــيت عصفــت يف الداخــل الســوري » احملــرر« حــول كتــاب 
الســرة النبوية الشــريفة ، واألخطاء اليت أغضبت األهايل حن اكتشــفوا اإلســاءات 
لســرة الرســول )ص( مــن خــال الرســوم املرافقــة للفقــرات والــيت ختلــو مــن أي قيمــة 
اترخيية أو حى فنية لتفقد غايتها كوســيلة مســاعدة ألطفالنا يف املناطق احملررة، مما 

أدى إىل مجــع النســخ وحرقهــا يف الســاحات أمــام عدســات اإلعــام.
مل ميــر ســوى بضعــة أايم لنكتشــف فضيحــة أخــرى يف كتــاب آخــر لطــاب املرحلــة 
اإلبتدائيــة وحتديــداً يف الصفحــة الــيت حتمــل الرقــم )92( وفيهــا يطلــب الوصــل بــن 
املعركــة الــيت خاضهــا )بلــدي( واســم املســتعمر احملتــّل، والطامــة الكــربى حــن جتــد 
أن الســؤال قــد حــدد معركتــن مهــا » معركــة ميســلون » و« معركــة القادســية« ، 
املســتعمر  و«  الصهيــوين«  العــدو   « املســتعمر  اســم  وضــع  املقابــل  الطــرف  ويف 

الفرنســي« !!
هــل ميكــن اعتبــار هــذا اخلطــأ غــر متعّمــد؟ .. يف مفهــوم ) اهليمنــة الدماغيــة( فــإن 
هــذا اخلطــأ يرتقــي إىل حــّد اجلرميــة حبــق أطفالنــا، ألّنــا ترتكــز علــى مبــدأ » اإلنطبــاع 
األويل« للمعلومــة يف الســن املبكــرة، ويقــول علمــاء اإلجتمــاع والرتبيــة أبن عمليــة 
إعــادة تصحيــح املعلومــة اخلاطئــة لــدى األطفــال هــي أصعــب بكثــر مــن ترســيخ 

املعلومــة الصحيحــة عندمــا يتلقاهــا الطفــل أول مــرة.
ملاذا هذا اإلســتهتار ابلعملية التعليمية ألطفالنا يف مناطق النزوح واليت هي أساســاً 
تعــاين مــن اإلنقطــاع املتكــرر للتعليــم ونقــص يف املــوارد البشــرية واملاديــة، انهيــك 

عــن الظــروف اإلســتثنائية الــيت يعيشــها أطفالنــا يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة 
النظــام اجملــرم وميليشــياته اإليرانيــة الــيت تعمــل علــى بــّث مسومهــا الطائفيــة املقيتــة، 
الفكــر  مســوم  تبــّث  الــيت  اإلنفصاليــة  الكرديــة  امليليشــيات  اآلخــر  الطــرف  وعلــى 
األوجــاين الصهيــوين، بعيــداً عــن الوطنيــة واإلنتمــاء لبلــد عريــق مثــل ســورية، ليخــرج 
يف نايــة املطــاف جيــل بــا هويــة تتاعــب بــه القــوى اخلارجيــة وحتولــه إىل ســاح 
يقاتلوننــا بــه. مــن خــال متابعــيت حلجــم الدعــم املقــّدم مــن األمــم املتحــدة والــدول 
الداعمــة للمناطــق » احملــررة«، وعــدد املنظمــات الــيت تعمــل علــى األرض تتخيّــل 
أن مثــل هكــذا أخطــاء ال ميكــن أن متــّر بســهولة، وخاصــة بوجــود حكومــة مؤقتــة 
وحكومــة إنقــاذ يف مناطــق إدلــب وريــف حلــب الــيت تضــم قرابــة )4( مليــون نســمة، 
وهنــاك وزاراتن للتعليــم يف كلتــا احلكومتــن، فلمــاذا تتكــرر مثــل هــذه األخطــاء الــيت 
تــكاد تقــّوض العمليــة التعليميــة برمتهــا برغــم اإلنفــاق الكبــر عليهــا مــن خــال 
املنظمــات الــيت تدعــم تلــك العمليــة ومتنــح الرواتــب لطاقــم املعلمــن واملدرســن، 
وتقــّدم القرطاســية للطــاب، ابإلضافــة إىل املســاعدات اللوجســتية وصيانــة املــدارس 

وأتمــن وقــود التدفئــة.
كّل تلــك املايــن مــن الــدوالرات املقّدمــة ابســم دعــم التعليــم، تفقــد قيمتهــا إذا مــا 
كانــت املناهــج ال تــوازي حجــم الدعــم املــادي كــي تصبــح العمليــة متكاملــة وتــؤيت 
أكلهــا. واملتابــع لســرة املنظمــات العاملــة هنــاك يعلــم متامــاً أن هنــاك مشــاريع عديــدة 
يف كافــة اجملــاالت وهنــاك وحــدة خاصــة مشــكلة للتنســيق بــن تلــك املنظمــات ملنــع 

التداخــل اإلنســاين ـ كمــا هــي مســماةـ ويف جمــاالت حيويــة هامــة مثــل: مشــاريع 
امليــاه والنظافــة والصــرف الصحــي، ومشــاريع زراعيــة لدعــم األســر، ومشــاريع احلمايــة 
الــيت تشــمل الطفــل والدعــم النفســي ، وإقامــة مســاحات آمنــة للنســاء والفتيــات 
)WGSS(، وإقامــة دورات توعيــة للمــرأة يف جمــاالت تنظيــم األســرة واملهــارات 
احلياتيــة واحلمــل املبكــر ومهــارات التواصــل، ابإلضافــة إىل املســاعدات العينيــة الــيت 
تشــمل الســال منهــا الغذائيــة ومنهــا للمــواد غــر الغذائيــة وســال مــواد النظافــة 

.)DK( وســال الكرامــة
ولكــن تبقــى العمليــة التعليميــة هــي بيضــة القبــان يف بنــاء جيــل صحــي جســدايً 
وعقليــاً، لذلــك نرفــع صوتنــا عاليــاً أمــام أيــة هفــوة أو خطــأ تعــرتي التعليــم وخاصــة 
ابلنســبة للمرحلــة التعليميــة اإلبتدائيــة، فكّلنــا مســؤول عــن ضمــان وصــول املعلومــة 
الدقيقــة والصحيحــة ألطفالنــا ألنــم اللبنــة األوىل يف إعــادة بنــاء اجملتمــع الســوري يف 
ســورية اجلديــدة علــى أســس متينــة مــن الشــعور ابإلنســانية واإلنتمــاء والدفــاع عــن 
احليــاة الكرميــة واحلــق والعدالــة، بعــد التخّلــص مــن كّل اآلاثر الســلبية الــيت راكمهــا 

النظــام اجملــرم خــال عقــود مــن القمــع واالســتبداد والشــحن الطائفــي.
القيــام  الثائــر  الســوري  الشــعب  متثــل  الــيت  املؤسســات  تســتطيع  أن  أمتــى  ختامــاً 
بواجباهتــا يف الرقابــة والتدقيــق يف مجيــع املناهــج الرتبويــة والتعليميــة توخيــاً لعــدم تكــرار 
مثــل هــذه األخطــاء الــيت تبعــث برســائل ســلبية للمجتمــع الــدويل ال يســتفيد منهــا 

إاّل النظــام اجملــرم وداعميــه.

ياسر الحسيني 

التعليم في » المحرر« إلى أين ؟

كاتب سوري                                                                                                                          
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ت
تقارير ومقاال

تســتعن فاطمــة بعكازيــن يف احلركــة والتنقــل مــن مــكان آلخــر، ويبــدو علــى 
وجههــا التعــب واإلرهــاق، وجتــد صعوبــة كبــرة يف أتمــن احتياجــات أوالدهــا 
الثاثــة وأداء واجباهتــا كأم وزوجــة، بعــد أن تســبب قصــف جــوي ببــرت قدمهــا 
منــذ أكثــر مــن ســنتن. فاطمــة الــدايب)30 عامــاً( انزحــة مــن مدينــة ســراقب 
إىل خميــم كللــي بريــف إدلــب الشــمايل هــي واحــدة مــن النســاء اللــوايت أرخــت 
احلــرب الســورية بظاهلــا عليهــن، وحوهلــن قصــف نظــام األســد وحلفائــه إىل 
معاقــات ســيحملن إعاقتهــن مــدى احليــاة، فيمــا حتولــت بعــض اإلصــاابت إىل 
عاهــات مســتدمية نتيجــة اإلمهــال ونقــص الرعايــة الصحيــة. فاطمــة تتحــدث 
إلشــراق عــن معاانهتــا ابلقــول: »يف شــهر كانــون األول/ديســمرب عــام 2019 
كنــت يف طريقــي إىل الســوق حــن ســقط بقــريب صــاروخ مــن طائــرة حربيــة 
وتناثــرت الشــظااي يف املــكان، وتســببت إحداهــا ببــرت قدمــي وإصابــة آخريــن.«

نقطــة حتــول صعبــة يف حياهتــا، وابتــت  اإلعاقــة شــكلت  أن  الــدايب  تبــن 
بغمضــة عــن حباجــة للمســاعدة يف كل تفاصيــل حياهتــا، وتضيــف: »حاجــة 
أوالدي يل جعلتــي أنــض مــن جديــد وأمتاســك وأتظاهــر أبنــي أقــوى مــن أي 

وقــت مضــى.«
عــن  اإلصابــة، حبجــة عجزهــن  بعــد  النســاء  عــن  األزواج  مــن  الكثــر  ختلــى 
أي  علــى  دون حصوهلــا  ملصرهــا،  املــرأة  لتــرتك  واألوالد،  ابلبيــت  االهتمــام 
العيــش بكرامــة، فيمــا يصعــب علــى الكثــرات  تعويــض مــادي ميكنهــا مــن 
العمــل جــرّاء أتثــر اإلصابــة الــيت جتعــل املصابــة مــن ذوي احتياجــات خاصــة 
غالبــاً. مسيــة اجلاســم )29 عامــاً( انزحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل خميــم 
بشــظية  لإلصابــة  تعرضــت  لطفلــن،  أم  إدلــب،  مشــال  روحــن«  »مشــهد 
مــا أّدى  نظــام األســد علــى منزهلــا عــام 2018،  قبــل حواجــز  مــن  قذيفــة 

لتضــرر عمودهــا الفقــري، تقــول إلشــراق: »انقلبــت حيــايت رأســاً علــى عقــب، 
وأصبحــت عاجــزة، أعتمــد علــى كرســي متحــرك يف التنقــل يف أرجــاء منــزيل، 
وأطلــب مســاعدة والــديت وأخــوايت يف إجنــاز أعمــال املنــزل واالهتمــام ابألطفــال 
.«تؤكــد اجلاســم أن زوجهــا تعاطــف معهــا يف البدايــة، مث مــا لبثــت أن شــعرت 
بــربود مشــاعره جتاههــا، ومل تتفاجــأ حــن مسعــت خبــرب زواجــه مــن امــرأة أخــرى، 
مؤكــدة أنــا تركــت منــزل زوجهــا، وانتقلــت مــع طفليهــا للعيــش يف منــزل أهلهــا، 
وتضيــف: »املــرأة حــن تتعــرض لإلعاقــة ال يكفيهــا األمل الــذي تاقيــه، بــل 
تعــاين مــن نظــرة اجملتمــع هلــا، ابلشــفقة حينــاً والتهميــش أحيــاانً، وكأنــا جيــب أن 
متــوت قبــل أوانــا أو تصبــح مثــل أي شــيء جامــد ال دور هلــا يف هــذه احليــاة.«

وتواجــه الكثــرات مــن مصــاابت احلــرب عجــزاً عــن أتمــن أطــراف صناعيــة 
بســبب أوضاعهــن املاديــة املرتديــة، يف الوقــت الــذي ال يوجــد فيــه أي جهــة أو 

منظمــة هتتــم بتقــدمي أطــراف صناعيــة جمانيــة هلــن.
عليــة الدغيــم )25 عامــاً( انزحــة مــن بلــدة جرجنــاز إىل خميــم يف أطمــة احلدوديــة 
مــع تركيــا، بــرتت قدمهــا نتيجــة شــظية مــن برميــل متفجــر أواخــر عــام 2019، 
تتحــدث إلشــراق عــن وضعهــا احلــايل ابلقــول: »كنــت أدرس التمريــض قبــل 
للنازحــن،  إصابــيت، واليــوم أواجــه آالمــاً ال تطــاق، حيــث أعيــش يف خميــم 
وأحــاول أن أأتقلــم مــع حيــايت اجلديــدة، وأمتــى أن أعــود إىل دراســيت وحيــايت 
السابقة يوماً .« الشابة تستخدم عكازين يف التنقل، وتنتظر دورها للحصول 
علــى طــرف صناعــي مــن إحــدى اجلمعيــات اخلريــة، ألنــا وضعهــا املــادي ال 
يســمح هلــا بشــرائه علــى نفقتهــا اخلاصــة، وتشــكو مــن انعــدام مقومــات احليــاة 
يف املخيــم العشــوائي الــذي تقطنــه، وبعــد املراكــز الصحيــة، وغيــاب مراكــز 
تقــول: »أمتــى احلصــول  أمنيتهــا  للمصابــن. وعــن  الازمــة  والتأهيــل  الدعــم 

علــى طــرف صناعــي يتناســب مــع إصابــيت مبســاعدة املنظمــات اإلنســانية ممــا 
يســاعدين علــى اســتعادة حركــيت ولــو بشــكل جزئــي.«

النســاء  مــن  الكثــر  تقــع  بــل  اجلســد،  حــدود  عنــد  النســاء  إعاقــة  تقــف  ال 
املصــاابت يف احلــرب فريســة األمــراض النفســية، ابعتبــار مأســاة اإلعاقــة تقــع 
علــى النســاء بشــكل أقســى وأصعــب، ألن املــرأة تتحمــل يف احليــاة مســؤوليات 
كبــرة، قــد ال تســتطيع النهــوض هبــا مــع وجــود إعاقــة يف جســدها، فاملــرأة 
ليســت مســؤولة عــن نفســها فقــط، بــل عليهــا أن تعتــي مبــن حوهلــا مــن أفــراد 

أســرهتا.
النفســي  ابإلرشــاد  خمتصــة  إدلــب،  مدينــة  مــن  عامــاً(   42( التيــزري  نــور 
تتحــدث إلشــراق عــن اآلاثر النفســية لإلعاقــة: »تــرتُك اإلعاقــة معــاانة أكثــر 
تعقيــداً وعمقــاً ممــا نتخيــل، تتعــدى كونــا آاثراً جســدية أو عضويــة، ومتتــد إىل 
اآلاثر النفســية الــيت قــد تبقــى ومتتــد ســنن طويلــة حــى بعــد أن تشــفى اجلــراح 

وختتفــي.«
وتؤكــد التيــزري أن اإلعاقــة جتعــل املــرأة مــع حاجتهــا للعــون اخلارجــي تشــعر 
ابخليبــة واإلحبــاط ، كمــا تعــاين مــن األعــراض النفســية كاضطــراب مــا بعــد 
مــن  لفقــدان عضــو  الشــعور ابخلســارة  نتيجــة  والقلــق  الصدمــة، واالكتئــاب 
اجلســد، والعجــز عــن رعايــة أســرهتا.« وتنصــح التيــزري بضــرورة توفــر فــرص 
تدريــب وأتهيــل النســاء هبــدف دجمهــن يف اجملتمــع، وتركيــز اجلهــود علــى التوعيــة 

اجملتمعيــة للتعريــف حبقــوق ذوي اإلعاقــة وتغيــر النظــرة الســلبية.
تعــاين النســاء ذوات اإلعاقــة يف إدلــب مــن صعــوابت وعوائــق يف الوصــول 
حلقوقهــن يف العيــش الكــرمي والرعايــة الصحيــة، ويكــن أكثــر عرضــة للعنــف 

ظــروف حياتيــة صعبــة. واإلمهــال واالســتغال، وســط 

سونيا العلي 

إدلب:
مأساة اإلعاقة ونظرة المجتمع وصعوبة العالج 

صحافية سورية

جبانــب أحــد أفــران التنــور القريبــة مــن قريــة أرمنــاز جيلــس عهــد وزمائــه لتنــاول خبــز التنــور 
وفطائــر اجلبنــة والفليفلــة وتتكــرر العمليــة كل يومــن أو ثاثــة وأحيــاانً كل يــوم، فطــرة عطانــه 
وفطــرة فليفلــة تكفــي الشــخص الواحــد منهــم ويعــودون بعدهــا إىل املشــفى يف مدينــة أرمنــاز 

حيــث مــكان عملهــم.
تكثــر أفــران التنــور علــى امتــداد الطريــق مــن قريــة ملّــس حــى مدينــة ســلقن، ويوجــد عشــرة 
أفــران لبيــع اخلبــز والفطائــر موزعــة علــى أطــراف الطريــق مبســافات متفاوتــة وتكثــر يف مدينــة 
مشــفى  املوظفــون يف  يقصــد  الطيــي.   التنــور  وأفــران  الفخــار  بصناعــة  لشــهرهتا  أرمنــاز 
هانــد اجلراحــي الواقــع يف قريــة أرمنــاز تنــور أمحــد القريــب مــن القريــة لتنــاول وجبــة االفطــار 
الطازجــة، ينتظــرون دورهــم، لكــن أمحــد يراعــي لباســهم األخضــر ويعــرف أنــم ملزمــون بــدوام 
ــر مــن قريــة )تــل منّــس( أبــو أمحــد وزوجتــه يقومــون ابلتجهيــز للعمــل  هجَّ

ُ
فــا يتأخــر عليهــم. امل

قبــل شــروق الشــمس مــن جتهيــز العجــن وتشــغيل التنــور، ألن أغلــب بيــع اخلبــز يكــون بــن 
الســاعة الســابعة والنصــف حــى التاســعة وهــي فــرتة ذهــاب املوظفــن ملــكان عملهــم وغالبــاً 
يتــم توصيتهــم علــى كميــة كبــرة مــن اخلبــز ألن معظــم العوائــل اجتهــت إىل خبــز التنــور كبديــل 
عــن خبــز األفــران اللــذي يرتفــع ســعره كل يــوم وال يقيــت كخبــز التنــور علــى حــد قوهلــم. 
بعــد تراجــع اللــرة الرتكيــة أمــام الــدوالر وارتفــاع األســعار بشــكل جنــوين وغيــاب الرقابــة 
وخاصــة علــى األفــران الــيت تديرهــا هيئــة حتريــر الشــام ابت مــن الصعــب أتمــن مــادة اخلبــز. 
إبراهيــم اخلضــر ) 35 عامــاً( يقــول: »كنــت يف الســابق أشــرتي اخلبــز كل يــوم مــن الفــرن 
اآليل يف مدينــة كفرختــارمي ومــرة يف األســبوع أقــوم بشــراء كميــة مــن خبــز التنــور، أمــا يف 

الوقــت احلــايل فقــد تقــارب الســعر وأقــوم بشــراء خبــز التنــور بكثــرة ألن هبــوط اللــرة الرتكيــة 
رفــع ســعر ربطــة اخلبــز ألكثــر مــن الضعــف واحلكومــة غــر ُمكرتثــة، ينبغــي علــى حكومــة 
اإلنقــاذ دعــم اخلبــز ألنــه مــادة أساســية للمواطنــن وعليهــا مســاعدة الشــعب لتخطــي هــذه 
احملنــة«. يشــتهر الريــف الســوري خببــز التنــور، وهــو خبــز مائــل لونــه للســمرة يتنــاول يف مجيــع 
الوجبــات. بعــد طحــن القمــح يصبــح جاهــز للخبــز مــع مكــوانت العجــن مــن مخــرة وميــاه 
وطحــن، والكثــر مــن النــاس يقومــون بطحــن ذرة أو أرز وخلطهــا مــع طحــن القمــح، 
والبعــض يشــرتي طحيًنــا جاهــزًا وتكــون حبــة القمــح مقشــورة فيختلــف لــون اخلبــز ليصبــح 
أبيــض اللــون. شــروف اخلضــر )60 عامــاً( زوجهــا متــويف وتعيــش مــع ابنهــا عــزت يف مدينــة 
ســلقن وهي مريضة ال تقوى على املشــي إال مبســاعدة شــخص وتشــتاق كغرها إىل منزهلا 
وحارهتــا الــيت ُهجــرت منهــا. تقــول شــروف: »ال أملــك ســوى الُدعــاء علــى مــن أوصلنــا هلــذا 
احلــال، فكيــف أســتطيع التغلــب علــى شــيطاين والعيــش يف شــقة ضمــن بنــاء كبــر ال يوجــد 
فيهــا شــرفة تطــل علــى حديقــة أو شــارع للتســلي، فقــد كنــت أعيــش يف منــزيل أزرع اخلضــار 
يف حاكورتــه الصغــرة وأقــوم ابخلبــز علــى التنــور كل ثاثــة أايم ومل أشــرت خبــز مــن الفــرن اآليل 
طــوال حيــايت، أمــا يف الوقــت احلــايل ال أشــرتي إال خبــز الفــرن«. و تســتذكر شــروف األايم 
اخلــوايل قائلــة: »كنــت أقــوم ابلتجهيــز للخبــز يف الصبــاح الباكــر بعــد صــاة الفجــر، وأقــوم 
خبلــط الطحــن مــع القليــل مــن اخلمــرة وامليــاه وبعــد عجنهــا ببعضهــا أتركــه ملــدة ســاعتن 

ليختمــر بدرجــة حــرارة معينــة ليصبــح جاهــز للتقطيــع واخلبــز«.
التنــور ركــن أساســي مــن الــرتاث الريفــي أم عهــد ))66 عامــاً( تضــع تنورهــا الصغــر الــذي 

قــام بصنعــة مرعــي اخلضــر )47 عامــاً( علــى شــرفة منزهلــا املطلــة علــى الطريــق الرئيســي، 
وســوف أتخــذه معهــا يف حــال تغيــر ســكنها.

ورث مرعــي مهنــة صناعــة التنــور عــن والــده وهــي اآلن مصــدر رزق ابلنســبة لــه. يقــول 
مرعــي: »بعــد خلــط تــراب »احلــال« اخلــاص بصناعــة التنــور مــع تربــة بيضــاء تســتخرج 
مــن آابر امليــاه االرتوازيــة وخيــوط اخليــش الــيت تســتخرج مــن أكيــاس العلــف جلعــل قوامــه 
متماســكاً وصاحلــاً لصناعــة التنــور. وبعــد أن تصبــح العجينــة جاهــزة يتــم تشــكيلها حبلقــات 
دائريــة تبــى علــى قوالــب خاصــة وتوصــل احللقــات فــوق بعضهــا وتصقــل بواســطة اليــد، مث 
تــرتك ليــوم كامــل لتجــف، جيــب أن يكــون قطــر فتحــة التنــور مــن األعلــى أصغــر مــن قطــر 
القاعــدة، ويســتغرق صنــع التنــور مــن أســبوع حــى شــهر وذلــك حبســب حجــم التنــور وطبيعــة 
اجلــو، وبعــد أن ينشــف التنــور حيتــاج للتفخــر عــن طريــق إيقــاد النــار داخلــه علــى مــدار 

يومــن قبــل إعــداد اخلبــز فيــه »ال خبــز كخبــز أمــي
أبن مدينة كفرنبل مســؤول املشــرتايت يف مشــفى اهلاند اجلراحي عهد احلســن )47 عاماً( 
يقــول: »نقصــد تنــور أمحــد لتنــاول وجبــة الفطــور بشــكل يومــي ألن أمحــد ُمهجــر مــن قريــة 
قريبــة مــن مدينــيت الــيت تركتهــا قســراً قبــل عامــن ونصــف، واخلبــز الــذي خيــرج مــن تنــوره يشــبه 
اخلبــز الــذي كنــت أتناولــه ســابقاً يف املنــزل علــى تنــور أمــي فعندمــا أقــرتب مــن التنــور أســتعيد 
ذكــرايت مجيلــة ويف كل مــرة أذهــب إليــه أشــعر أنــا املــرة األوىل، لكــن ال خبــز كخبــز أمــي 
». أمــا رامــي الفــارس فملتــزم أبكل خبــز النخالــة ليحافــظ علــى وزنــه، ويف كل مــرة يكســر 

الرجييــم وأيكل مــن خبــز أمحــد فهــو تــراث يذكــره مبدينتــه.

عمر علي الحسن 

خبز التنور: 
راث وبديل ل »ربطة الخبز« في إدلب
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مقاال

يف  الســوري  امللــف  يف  الاعبــن  وبعــض  اإلعــام  وســائل  تتــداول 
الفــرتة املاضيــة ســيناريو قــدمي جديــد طُــرح مــن خالــه تشــكيل جملــس 
عســكري حيكــم ســورية مرحليــاً ميكــن أن يكــون حســب مــن روج لــه 
بداية حل يضع حد ملعاانة الشــعب الســوري حتقيقاً جلزء من تطلعاته 
املشــروعة، وليس الغريب أن أيخذ تشــكيل هذا اجمللس العتيد صدى 
واســًعا علــى كافــة املســتوايت وألســباب أصبحــت واضحــة للقاصــي 
والــداين وعلــى رأس هــذه األســباب فشــل مــن متــرتس خلــف مؤسســات 
الســوري  الشــعب  حقــوق  مــن  بســيط  جــزء  ولــو  حتقيــق  يف  الثــورة 
وأهــداف ثورتــه وانفضــاح أمــر هــؤالء بُعيــد تصرحيــات رئيــس االئتــاف 
حــول اللجنــة االنتخابيــة الــيت كان مــن املقــرر أن تشــارك مــن خاهلــا 
مؤسســات املعارضــة يف انتخــاابت اجملــرم بشــار األســد ومــا تبعهــا مــن 
ومل  مشــارهبم  خمتلــف  علــى  الســورية  الثــورة  مــن مجهــور  أفعــال  ردود 
يتوقــف هــؤالء عنــد هــذا بــل زاد يف فضحهــم املعلومــات املســربة مــن 
اجتماعــات اللجنــة الدســتورية حــول متاهــي رئيــس اللجنــة الدســتورية 
مــع طروحــات وفــد األســد يف اللجنــة وظهــر وكأنــه ضمــن وفــد ميثــل 
نظــام العصابــة يف دمشــق األمــر الــذي أاثر الغضــب العــارم يف الشــارع 
الســوري والــذي تُرجــم إىل احتجاجــات مــن قبــل التجمعــات واهليئــات 
الثوريــة الســورية إبصدارهــا الكثــر مــن بيــاانت الرفــض هلــذه اللجنــة وملــن 
ميثــل الثــورة الســورية فيهــا علــى خمتلــف وســائط التواصــل االجتماعــي، 
وتبعهــا خطــوة ابلغــة األمهيــة قــام هبــا شــعبنا يف املخيمــات مــن خــال 
هــذه  ولعــل  مبحاســبتهم،  وتطالــب  هــؤالء  تســقط  شــعارات  رفــع 
الســقطات املربجمــة الــيت جتلــت فيمــا ذكــران هــي مــن أدت إىل االرتيــاح 
الواســع األويل لطــرح مشــروع اجمللــس العســكري وهــذا أعطــى بــدوره 
فســحة واســعة مــن النقــاش بــن خمتلــف مكــوانت الشــعب الســوري 
بــل اهتمــت بــه بعــض الــدول الغارقــة يف امللــف الســوري كروســيا علــى 
الرغــم مــن نفيهــا وجــود هــذا املقــرتح وســيناريو اجمللــس، إال أن مــا ُنشــر 
عــن أحــدى الشــخصيات يف إحــدى منصــات املعارضــة أكــد أن هــذا 
املشــروع مت طرحــه علــى الــروس منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات ومــن 
أكثــر مــن جهــة متثــل الثــورة الســورية زارت موســكو ومل يلــق هــذا املقــرتح 

أي رد مــن القيــادة الروســية.
أبنــه  رشــح  مــا  وحســب  العســكري  اجمللــس  تشــكيل  تفاصيــل  ويف 
الســاح  علــى  الســيطرة  هدفــه  انتقاليــة  هيئــة حكــم  مبثابــة  ســيكون 
وتفكيــك الفصائــل وامليليشــيات غــر املنضبطــة وطــرد احملتــل اإليــراين 
مــن  مدنيــة  دولــة  إلقامــة  الظــروف  وهتيئــة  الســورية  األراضــي  مــن 
خــال أحــزاب سياســية ال متلــك أي جنــاح عســكري ختــوض هــذه 
األحــزاب انتخــاابت نيابيــة ورائســية نزيهــة وتتــاح فُــرص متســاوية جلميــع 
بعيــداً  االنتخــاابت  هــذه  يف  للمشــاركة  الســوري  الشــعب  مكــوانت 
ِلمــن  الســلطة  تســليم  والعســكرية وابلتــايل  األمنيــة  الضغوطــات  عــن 
ســيختاره الشــعب الســوري وانكفــاء العســكر بعــد ذلــك إىل إعــادة 

هيكلــة اجليــش واألمــن حلمايــة الوطــن والشــعب مــن األخطــار الداخليــة 
واخلارجيــة وابلتــايل احلفــاظ علــى وحــدة ســورية بكافــة مكوانهتــا الدينيــة 
والعرقيــة والطائفيــة، كل هــذا طرحــه مــن تبــى فكــرة هــذا اجمللــس مــن 
خمتلف األطراف إال أن هؤالء مجيعاً اختلفوا وكان هناك تباين واضح 
يف طــرح البنيــة التنظيميــة لتشــكيل هــذا اجمللــس حيــث طــرح البعــض 
جملــس عســكري يضــم الضبــاط املنشــقن فقــط وإعانــه اجلســم الوحيــد 
املمثــل للثــورة الســورية هبــدف ســحب البســاط مــن حتــت االئتــاف 
لوضــع حــد ملزيــد مــن التنــازالت املذلــة الــيت كان آخرهــا مــا نتــج عــن 
مؤمتــر أســتاان األخــر والــذي أســقط ورقــة التــوت األخــرة وعــرى هــؤالء 
متامــاً و كشــف متاهيهــم مــع تطلعــات وآمــال اجملــرم بشــار األســد يف 
البقــاء يف الســلطة، ولألســف هــذا املقــرتح مل يلــق صــدى يف األوســاط 
الرمسيــة العربيــة والدوليــة حــى أن بعــض الضبــاط مل يقبلــوا أبن يشــاركوا 
قــوض  مــا  بــه دون وجــود غطــاء دويل أو عــريب هلــذا اجمللــس وهــذا 
الفكــرة  البعــض ذهــب إىل تطويــر هــذه  الفكــرة يف مهدهــا، إال أن 
إىل مقــرتح تشــكيل جملــس عســكري يضــم مثانيــة ضبــاط مــن جيــش 
األســد ومثانيــة مــن الضبــاط املنشــقن وأربعــة ضبــاط مــن قــوات ســورية 
الدميقراطيــة وقــد القــى هــذا املقــرتح ارتياحــاً مقبــواًل منــذ حلظــة اإلعــان 
الثــورة  الثوريــة يف حاضنــة  واألجســام  التكتــات  خمتلــف  لــدى  عنــه 
خاصــة أنــه يشــرتط عــدم وجــود بشــار األســد ومــن تلوثــت يــداه بدمــاء 
الســورين، أمــا املقــرتح اآلخــر فــكان تشــكيل جملــس عســكري مشــرتك 
مــن جيــش األســد  اجمللــس  ثلثــي ضبــاط  بنســبة  مــع ضبــاط األســد 
العاملــن واملتقاعديــن والثلــث األخــر مــن الضبــاط املنشــقن الذيــن مل 
تتلــوث أيديهــم ابلدمــاء مــع بقــاء بشــار األســد يف املرحلــة االنتقاليــة 
وهــذا املقــرتح لألســف طــرح علــى اجلانــب الروســي مــن قبــل أشــخاص 
يف منصــة القاهــرة احملســوبة علــى املعارضــة وأعتقــد أن هــذا الســيناريو 
هو ما تســعى إليه موســكو وســتعمل على تنفيذه يف حال فشــلت يف 

إقنــاع األمريــكان يف بقــاء بشــار األســد يف الســلطة.
لتشــكيل هــذا اجمللــس  املقرتحــات والســيناريوهات  مــن خــال هــذه 
جنــد أن اجلميــع مبــا فيهــم الــوالايت املتحــدة األمركيــة مصريــن علــى 
إبعــاد بشــار األســد وزمرتــه مــن القتلــة عــن املشــهد الســوري يف أي 
حــل للقضيــة الســورية ابســتثناء اجلانــب الروســي واإليــراين وحلفائهــم 
يف املعارضــة والــيت ثبــت مــن خــال مؤمتــر اأســتاان األخــر متاهيهــم مــع 
احلــل الروســي اإليــراين وقبوهلــم ببقــاء بشــار األســد رئيســاً لســورية علــى 
الرغــم مــن حجــم اجلرائــم الــيت ارتكبهــا وهــذا يرجــع كمــا أعتقــد إىل 
أســباب عــدة لســنا بــوارد تفنيدهــا اآلن، أمــا فــرص جنــاح هــذا اجمللــس 
فأعتقــد أنــا كبــرة نتيجــة الظــروف املوضوعيــة الــيت متــر هبــا الثــورة إذا 
أن  عــن احلكــم وأعتقــد  إبعــاد األســد وزمرتــه احلاكمــة  حتقــق شــرط 
صمــت أمــركا عــن التحــركات الروســية وبنفــس الوقــت منعهــا متريــر 
الســلطة عامــًا هامــاً وركيــزًة أساســيًة يف  يُبقــي األســد يف  أي حــل 

فــا حــل ميكــن أن ينقــذ الشــعب الســوري مــن  جنــاح هــذا اجمللــس 
براثــن األســد وعصاابتــه إال هــذا اجمللــس لكــن وفــق شــروط دقيقــة مــن 
أمههــا أن يكــون هــذا اجمللــس مؤقتًــا حيكــم البــاد يف مرحلــة انتقاليــة 
وبيئــة  وطنيــة  سياســية  أحــزاب  لتشــكيل  املائمــة  الظــروف  ويهيــئ 
مناســبة إلجــراء انتخــاابت برملانيــة ورائســية دميقراطيــة ومــن مث يلتفــت 
هــذا اجمللــس أو مــن ســيتوىل حقيبــة وزارة الدفــاع واألركان إىل بنــاء 
مؤسســة عســكرية حمرتفــة مهمتهــا األساســية محايــة ســورية وشــعبها 
مــن األخطــار اخلارجيــة والداخليــة، وأيضــاً بنــاء مؤسســة أمنيــة مهمتهــا 
محايــة الدولــة الســورية وحتقيــق األمــن واألمــان للشــعب الســوري علــى 
املســتوى الداخلــي واخلارجــي ومنعهــا مــن التدخــل يف احليــاة العامــة 
يتــداول عــن أمســاء أشــخاص ميكــن أن  أمــا مــا  للمواطــن الســوري، 
يقــودوا هــذا اجمللــس العتيــد فأعتقــد أن هنــاك هواجــس لــدى أغلــب 
الشــعب الســوري مــن وجــود منــاف طــاس ابــن وزيــر الدفــاع الســابق 
واليــد اليمــى لألســد األب وعــراب األســد االبــن مصطفــى طــاس يف 
قيــادة هــذا اجمللــس نتيجــة التجــارب املريــرة الــيت مــرت هبــا ســورية يف 
عهــدي األســد األب واالبــن ودور والــده مصطفــى طــاس يف تنصيــب 
األســد االبن وتثبيت حكمه انهيك عن دوره يف ارتكاب جرائم حبق 
الشــعب الســوري ابتــداًء مــن جمــازر محــاه يف الثمانينــات وتفاخــره علــى 
العلــن أبنــه كان يوقــع عشــرات قــرارات اإلعــدام حبــق أبنــاء الشــعب 
الســوري الثائــر علــى األســد ونظامــه اإلجرامــي وهــذا مــا جيعــل الكثــر 
مــن أبنــاء الشــعب الســوري يرفضــون وجــود طــاس االبــن الــذي تــرىب 
يف كنــف األســد وبــن أبنائــه يف قيــادة هــذا اجمللــس علــى الرغــم مــن 
كثــر مــن إشــارات االســتفهام الــيت تلــف شــخصيته إال وفــق شــروط 
أمههــا عــدم توليــه أي منصــب بعــد إجــراء االنتخــاابت النيابيــة والرائســية 
وهبــذا ميكــن االطمئنــان أبن منــاف لــن يقــوم مبــا قــام بــه والــده ويعيــد 
إنتــاج عائلــة األســد مــن خــال تنصيــب حافــظ بشــار األســد، وهبــذا 
ســتعود ســورية إىل مــا كانــت عليــه قبــل انــدالع الثــورة وســيعود القتلــة 
مــن انفــذة طــاس االبــن كمــا حــدث وُنصــب بشــار األســد مــن بوابــة 
طــاس األب، وأعتقــد أن هــذا اهلاجــس يــراود أغلــب شــرائح الشــعب 
الســوري علــى خمتلــف انتماءاهتــم ســواء يف املناطــق احملــررة أو يف مناطــق 
وتســلطهم  مــن جرائمهــم   تســلم  مل  الــيت  األســد وعصاابتــه  ســيطرة 
علــى هــذا الشــعب املســكن الــذي حتمــل مــا مل تتحملــه اجلبــال مــن 
هــؤالء القتلــة، وأعتقــد أن القبــول هبــذا الــدور ملنــاف ليــس لقناعــة كل 
الشــعب الســوري بشــخصيته ابســتثناء جمموعــة مــن أصحــاب املصــاحل 
الشــخصية واملناطقيــة إمنــا أحــد طــرق اخلــاص مــن جحيــم املعارضــة 
الرخيصــة الــيت ابعــت دمــاء الشــعب الســوري ومعاانتــه بثمــن خبــس 
حتقيقــاً ملصاحلهــم الشــخصية واحلزبيــة العقديــة املتماهيــة مــع عقيــدة 
نظــام املــايل يف طهــران متغافلــن عــن حجــم اإلجــرام الــذي قــام بــه 

األســد وحلفائــه اإليرانيــون حبــق الشــعب الســوري املكلــوم.

خالد المطلق  

المجلس العسكري والهواجس المشروعة

كاتب سوري
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Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Kahramanmaraş’ta Suriyeli 
aydın, akademisyen, STK temsilcisi ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
7 Aralık Salı günü Rıdvan Hoca Vakfı’nın ev sahipliğinde yapılan buluşmaya çok sayıda dav-
etli katıldı. Buluşmada katılımcılara hitap eden Aldemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Suriye ile beraber İslam toprakları, coğrafyamız 100 yılı aşkındır tarihte sürükleniyor. Birçok 
çatışmaya, huzursuzluğa mekân oluyor. Bunların nedenlerini ve bunların tekrar yaşanmaması 
için erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla aklımızı birleştirerek yeni bir idrak uyanışına ihti-
yacımız var. Gün, 10 yıldır yaşadığımız zulmü konuşarak burayı bir ağlama duvarına çevirme 
günü değildir. Tekrar bu zulümleri çocuklarımızın ve ondan sonraki nesillerin yeni zalimlere 
maruz kalamaması için birlikte ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız bunu konuşmanın günüdür. 
Her kadın olarak, her erkek olarak siyasi düşüncemiz ne olursa olsun, mezhebimiz ne olursa 
olsun, ister sağcı olalım ister solcu olalım, ister ulusalcı olalım coğrafyamızı bu toprakları ge-
leceği için birlikte ne yapabiliriz? Bu bugünün vazifesidir, bize görevidir. Gün sorunlarımızı 
birlikte konuşarak ve çözüm için hepimizin desteğini ortaya koyarak konuşma günüdür. Suri-
ye’de büyük bir zulme maruz kalındı. Hama olayında bu son savaşta da kendi halkını katleden 
bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Biz şunun şahidiyiz, 10 yılı aşkındır Suriye’den hep istifade 
ettik, bize değer kattınız, bizi hep zenginleştirdiniz. Sizlerle beraber olmaktan hep onur duy-
duk. Biz size az şey verdik, siz bize çok şey kattınız. Ama şimdi gerek Suriye’de gerekse Tür-
kiye’de bulunduğumuz her yerde adaletin hâkim kılınması için Allah bize birlikte mücadele 
etme fırsatını ve lütfunu verdi. Bunun için beraber oturup bunun derdine düşmeliyiz.
Bizim amacımız her insanın 5 emniyetini koruma altına almaktır. Birincisi can emniyetini, ikin-
cisi mal emniyetini, üçüncüsü din emniyetini, dördüncüsü namus emniyetini, beşincisi akıl 
emniyetini. Akıl emniyeti demek her insanın özgür iradesi ile tercihine saygı duymak deme-
ktir. Çabamız bu coğrafyada yeniden tıpkı tarihte olduğu gibi vaktiyle Selahaddin Eyyubi’nin 
Halep’ten, Şam’dan, Kudüs’e gittiği gibi her din mensubunun, her kadının, her çocuğun akıl, 
nesil, can, mal emniyetinin korunduğu bir günün hazırlığı içinde olmalıyız. Yaşadığımız bu 
topraklarda bir kişi bile özgür değilse biz özgür olamayız. Hürriyetimizin oluşması ve devamı 
için mutlaka özgürlüğümüzün geleceği için aramızda sivil toplum örgütlerinde örgütlen-
memiz gerekir. Bugün burada da sizleri ziyaret edip konuşmaktaki amacımız dönem dönem 
bir araya gelerek sorunlarımızı konuşalım, çözümü için birbirimizle yardımlaşalım ve çözüm 
için aklımızı, tecrübemizi ortaya koyarak birlikte çaba sarf edelim istiyoruz. Buna dair biz saha-
da birçok çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep’te, Ankara’da, İstanbul’da birçok 
toplantılar yaptık. Bu yeni dönemde de 15 gün önce Şanlıurfa’da sizin gibi fikir, düşünce in-
sanlarıyla bir araya geldik. Bugün buradayız, haftaya Hatay’da ondan sonra Gaziantep’te son-
ra Ankara’da sonra İstanbul’da, Mersin’de bir araya gelip ondan sonra da sizin içinizden çıkıp 
Avrupa’ya gidip Almanya’da, Fransa’da, Amerika’ya yerleşen Suriyeli kardeşlerimizle bir araya 
getirip coğrafyamız ve Suriye için birlikte ne yapabiliriz onun çabası içindeyiz“ dedi.

التقــى تورغــاي الدمــر ، رئيــس جملــس إدارة احتــاد األانضــول ، مبثقفــن ســورين وأكادمييــن وممثلــي املنظمــات غــر 
احلكوميــة وقــادة الــرأي يف كهرمــان مرعــش.

حضــر العديــد مــن الضيــوف االجتمــاع الــذي اســتضافه وقــف رضــوان هوجــا يــوم الثــااثء 7 كانــون األول. ويف 
كلمــة ألقاهــا أمــام املشــاركن يف االجتمــاع ، قــال الدمــر: “إن األراضــي اإلســامية وجغرافيتنــا وســوراي قــد مت جرهــا 
إىل التاريــخ ألكثــر مــن 100 عــام. أصبــح منطقتنــا مــكااًن للعديــد مــن الصراعــات واالضطــراابت. حنــن حباجــة إىل 
إيقــاظ جديــد للتفاهــم مــن خــال توحيــد عقولنــا الرجــال والنســاء والشــباب وكبــار الســن معــا ملنــع حــدوث ذلــك مــرة 
أخــرى. اليــوم ليــس اليــوم الــذي حنــول فيــه هــذا املــكان إىل جــدار مــن البــكاء ابحلديــث عــن القمــع الــذي عشــناه منــذ 
10 ســنوات. إنــه يــوم احلديــث عمــا جيــب أن نفعلــه وكيــف جيــب أن نفعــل ذلــك حــى ال يتعــرض أطفالنــا واألجيــال 
القادمــة لقســوة جديــدة مــرة أخــرى.كل امــرأة ، كل رجــل ، بغــض النظــر عــن رأينــا السياســي ، ومهمــا كانــت طائفتنــا 
، ســواء كنــا ميينيــن أو يســارين أو قوميــن ، مــاذا ميكننــا أن نفعــل مًعــا مــن أجــل مســتقبل جغرافيتنــا وهــذه األرض؟ 
هــذا واجبنــا اليــوم ، واجبنــا. اليــوم هــو يــوم احلديــث عــن مشــاكلنا وإظهــار دعمنــا للحــل مًعــا. كان هنــاك اضطهــاد 
عظيــم يف ســوراي. أحــداث محــاة ، واجهنــا نظــام قــام بذبــح شــعبه و يف هــذه احلــرب األخــرة أيًضــا. حنــن شــهود علــى 
ذلــك ، لقــد اســتفدان دائًمــا مــن الســورين ألكثــر مــن 10 ســنوات ، لقــد أضفتــم لنــا قيمــة ، لقــد أثرمتــوان دائًمــا. كنــا 
دائمــا نتشــرف بكوننــا معكــم. قدمنــا لــك القليــل ، أعطتنــا الكثــر. ولكــن اآلن أعطــاان هللا الفرصــة والنعمــة للقتــال مًعــا 
حى تسود العدالة يف كل مكان ، يف كل من سوراي وتركيا. هلذا السبب علينا أن جنلس ونقلق بشأن ذلك سوية.

هدفنــا هــو محايــة ســامة كل إنســان. األول أمــن احليــاة ، والثــاين أمــن املمتلــكات ، والثالــث أمــن الديــن ، والرابــع 
أمــن الشــرف ، واخلامــس أمــن العقــل. تعــي ســامة العقــل احــرتام اإلرادة احلــرة واالختيــار لــكل إنســان. جهــدان يف 
هــذه اجلغرافيــا مــرة أخــرى ، كمــا هــو احلــال يف التاريــخ. مثلمــا ذهــب صــاح الديــن األيــويب ذات مــرة إىل حلــب 
ودمشــق والقــدس ، جيــب أن نكــون مســتعدين ليــوم يتــم فيــه محايــة ســامة العقــل والتوليــد واحليــاة واملمتلــكات لــكل 
متديــن وكل امــرأة وكل طفــل. ال ميكننــا أن نكــون أحــرارًا إذا مل يكــن شــخص واحــد حــراً يف هــذه األرض الــيت 
نعيــش فيهــا. مــن أجــل تكويــن حريتنــا واســتمرارها ، جيــب أن نشــرتك فيمــا بيننــا يف املنظمــات غــر احلكوميــة مــن 
أجــل مســتقبلنا و حريتنــا. اهلــدف مــن الــزايرة والتحــدث معكــم هنــا اليــوم هــو أننــا نريــد أن جنتمــع مــن وقــت آلخــر 
ونتحــدث عــن مشــاكلنا ، دعــوان نســاعد بعضنــا البعــض مــن أجــل إجيــاد احلــل ، ونبــذل جهــًدا مًعــا مــن خــال وضــع 
أفــكاران وخرباتنــا مــن أجــل إجيــاد احلــل. حنــن نقــوم ابلكثــر مــن العمــل يف هــذا اجملــال. يف الســنوات املاضيــة ، عقــدان 
العديــد مــن االجتماعــات يف غــازي عنتــاب وأنقــرة واســطنبول. منــذ فــرتة قريبــة اجتمعنــا مــع العديــد مــن األشــخاص 
مــن قــادة الــرأي مثلكــم يف شــانلي أورفــا منــذ 15 يوًمــا. حنــن هنــا اليــوم ، األســبوع املقبــل يف هــااتي ، مث يف غــازي 
عنتــاب ، مث يف أنقــرة ، مث يف اســطنبول ، مرســن. حنــن يف حماولــة جلمــع إخواننــا مًعــا ونــرى مــا ميكننــا القيــام بــه مًعــا 

مــن أجــل جغرافيتنــا وســوراي “.

  Aldemir, Kahramanmaraş’ta Kanaat Önderleriyle Buluştuألدمير يلتقي بقادة الرأي في كهرمان مرعش
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Suriye’nin Azez ve Cerablus kentlerinde faaliyetlerine devam eden Anadolu Kültür Merke-
zlerinde “Müslüman Filozoflar” kitabının tahlili yapıldı.
Tire Kitap tarafından Arapça olarak basılan kitabın tahlili 9 Aralık Salı günü Cerablus ve 
Azez kent merkezlerindeki Anadolu Kültür Merkezlerinde yapıldı. Öğrenci ve öğretmen-
lere yönelik yapılan kitap tahlilinde; İslam felsefesi alanında ilk önemli isimler ve eserler, 
Türk, Arap dünyası ve Avrupa’daki Endülüs filozofları, Suriye, Ürdün, Filistin, Anadolu, Me-
kke ve Medine’nin İslam düşüncesi ve felsefesi alanında bünyesinde barındırdığı değer-
ler ve bu değerlerin güvenli, huzurlu ve barış içerisinde imza attıkları büyük başarılar ve 
gelişmeler ele alındı. 

مت حتليــل كتــاب “فاســفة مســلمن” يف مراكــز األانضــول الثقافيــة الــيت تواصــل نشــاطها يف مدينــيت اعــزاز وجربلــس يف 
املنطقــة اآلمنــة يف ســوراي.

مت حتليــل الكتــاب ابللغــة العربيــة يــوم الثــااثء 9 كانــون األول يف مراكــز األانضــول  الثقافيــة يف مركــزي مدينــيت جرابلــس 
وإعــزاز. حتليــل الكتــاب الــذي مت إجــراؤه للطــاب واملعلمــن ؛ مت مناقشــة أمســاء الفاســفة األوائــل واألعمــال املهمــة يف جمــال 
الفلســفة اإلســامية ، الفاســفة األتــراك والفاســفة يف العــامل العــريب واألندلــس ويف أورواب ، وأيضــا القيــم الــيت جتســدها 
ســوراي واألردن وفلســطن واألانضــول ومكــة واملدينــة يف جمــال الفكــر والفلســفة اإلســامية ، و أمهيــة هــذه القيــم ، ومت حبــث 

اإلجنــازات والتطــورات العظيمــة الــيت حققوهــا.

  Müslüman Filozoflar Kitabı AKM’lerde Tahlil Edildiتحليل كتاب فالسفة مسلمين في مراكز األناضول الثقافية 

Bülbülzade Vakfı ve Gaziantep Suriye Topluluğu’nun iş birliği ile Suriyeli öğrencilere yönelik olarak 
düzenlenen haftalık seminer kuşağında bu hafta Cumhuriyet ve Gazikent Kültür Merkezleri ziyaret 
edilerek “Gönüllülüğün Önemi” konusu işlendi. Bülbülzade Vakfı Ortaöğretim Komisyonu üyelerinin 
katılımıyla 27 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle tanışılarak 
muhabbet edildi. Ardından “Gönüllülüğün Önemi” konulu seminer düzenlendi.

يف الندوة األسبوعية اليت نظمت للطاب السورين ابلتعاون بن وقف بلبل زادة واجلالية السورية يف غازي 
عنتاب ، متت زايرة مركزي مجهورايت وغازي كنت الثقافية هذا األسبوع ونوقش موضوع “أمهية التطوع”.

خال الزايرة اليت أقيمت يوم السبت 27 نوفمرب مبشاركة أعضاء جلنة التعليم الثانوي يف وقف بلبل زادة، 
التقى الطاب واملعلمون وحتدثوا معا. بعد ذلك أقيمت ندوة بعنوان “أمهية التطوع”.

  Suriyeli Öğrencilere “Gönüllülüğün Önemi” Anlatıldıشرح “أهمية التطوع” للطالب السوريين
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بلبل زادة... منبر ال

  Suriyeli STK’lar Uyum için Vatandaşlara Çiçek Dağıtacakالمنظمات السورية غير الحكومية ستوزع الزهور على المواطنين من أجل االنسجام االجتماعي 

Türkiye-Suriye uyum ve kardeşliği teşvik etme çalışmaları kapsamında aralarında Bülbülzade Vakfı da 
olduğu birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen “Yeşil Yürekler” kampanyasının açılış töreni 
yapıldı.
Aralarında Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Suriye Topluluğu, Türkiye Suriye Dayanışma Platformu, Yeşil Umut 
Derneği ve Önder Dayanışma Derneği gibi birçok STK’nın iş birliği ile yapılan “Yeşil Yürekler” kampanyası 
çerçevesinde vatandaşlara 600 adet süs bitkisi dağıtımı gerçekleştirilecek.
Kampanyanın açılışı dolayısıyla 9 Aralık Perşembe günü Önder Kalkınma ve Dayanışma Derneğinde 
bir tören düzenlendi. Törene kampanyaya destek veren Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Suriye Topluluğu, 
Türkiye Suriye Dayanışma Platformu, Yeşil Umut Derneği, Önder Dayanışma Derneği, Oranc Derneği, 
Midad Derneği, Şam Derneği, Beled Derneği temsilcileri ve davetliler katıldı.

أقيم حفل بداية محلة “القلوب اخلضراء” ، بدعم من العديد من املنظمات غر احلكومية ، مبا يف ذلك  وقف بلبل زاده، يف نطاق 
اجلهود املبذولة لتعزيز االنسجام واألخوة بن تركيا وسوراي.

سيتم توزيع 600 نبتة زينة على املواطنن يف إطار محلة “القلوب اخلضراء” اليت مت تنفيذها ابلتعاون مع العديد من املنظمات غر 
احلكومية مثل  وقف بلبل زاده ، واجلالية السورية يف غازي عنتاب ، ومنصة التضامن الرتكية السورية ، ومجعية األمل األخضر ، 

ومنظمة الرواد  الرواد للتعاون والتنمية.
أقيم احلفل يف منظمة الرواد للتعاون والتنمية يوم اخلميس 9 ديسمرب كانون األول، مبناسبة بداية احلملة. حضر احلفل ممثلن عن 
وقف بلبل زاده ، واجلالية السورية يف غازي عنتاب ، ومنصة التضامن الرتكية السورية ، ومجعية األمل األخضر ، ومنظمة الرواد ، 

ومنظمة أورانج ، ومنظمة مداد ، ومجعية شام ، ومجعية بلد والضيوف.

Suriye’deki Anadolu Kültür Merkezleri’nde düzen-
lenen seminerler kuşağı her hafta farklı bir konu 
ve konuğun katılımıyla devam ediyor.
Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
seminer kuşağının bu haftaki oturumunda 
“Hedefleri Olan Bir Hayat Yaşamak” konusu işlen-
di. 5 Aralık Pazartesi günü düzenlenen semine-
re Dr. Atiye Alvehebi konuşmacı olarak katıldı. 
Seminerde; İnsan yaşamı içerisinde olumlu ve 
olumsuz durumların da bulunduğu serüven 
olduğu, hedefi olan insanın her daim ileriye 
bakacağı ve olumsuzluklara takılı kalmayacağı, 
kişinin hedefini neye göre belirlemesi gerektiği 
konuları ele alındı. Seminere Azez Anadolu Kültür 
Merkezi’nde eğitimlere devam eden öğrenciler, 
öğretmenler ve yöre halkı katıldı.

استمرار الندوات اليت تعقد يف مراكز األانضول الثقافية يف 
سوراي مبشاركة ضيف خمتلف كل أسبوع.

مركز  يف  املنعقدة  الندوة  من  األسبوع  هذا  جلسة  يف 
الثقايف يف اعزاز ، نوقش موضوع “عيش حياة  األانضول 
مع أهداف”. عقدت الندوة يوم االثنن 5 ديسمرب كانون 
األول و حضر الندوة د. عطية الوهايب كمتحدث ونوقش 
موضوع املغامرات يف حياة اإلنسان ، مبا يف ذلك املواقف 
اإلجيابية والسلبية ، وأن الشخص الذي لديه هدف يتطلع 
، وكيف جيب  السلبيات  إىل  يلتفت  األمام وال  إىل  دائًما 
واملدرسون  الطاب  الندوة  هدفه. حضر  املرء حتديد  على 
والسكان احملليون الذين يواصلون تعليمهم يف مركز األانضول 

الثقايف يف مدينة اعزاز.

Azez AKM’den “Hedefleri Olan Bir Hayat Yaşamak” Semineriندوة »عيش حياة مع أهداف« في مركز األناضول الثقافي في مدينة اعزاز 
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انئيتــني، وشوشــة األصابــع وهسهســة  داليتــني  عنــاق  الطفولــة،  إىل  الكهولــة  احلــّب درج   
اجلســد، احلــّب يــدان تلوحــان ملــوج البحــر، مقعــد خــاِو وشــاٌل يتلــّوى فــوق الرمــل، صــورة 
للشــغب املغــادر ابحــة القلــِب وال أحــد، واحلــّب بيــت الغريــب، صوتــه الرعــوّي، شــرفته املطلّــة 

علــى الــرباري واخليــول واألبــد.
ليــس خرافــة تســكن شــعاب التيــه، وال طلســماً علــى جــدران أقبيــة العزلــة، إن هــو إالّ احلــّب 
عارفــاً ومعرَّفــًا بذاتــه يقــرع أجــراس احلقيقــة، ميضــي يف الطرقــات الصاعــدة إىل مدائــن احلريــة 
والنشــور، حامًا مصباحه العتيق ميضي يف املســالك املعّبدة بشــوك اليأس واملدججة أبفخاخ 
الرغبــات الفانيــة وكمائــن الطاغــوت، ينثــر ابقــات العرفــان ملــن أظلمــت روحــه وضــّل الســبيل. 
الفقــراء  أبــواب  يطــرق  مواكــب.  وال  مراســم  بغــري  وكمالــه  جبالــه  حمفوفــاً  أييت  احلــّب  هــو 
واملعذبــني، ينقــر نوافــذ صباحاهتــم املغّمســة ابلقهــر ويرســم علــى بللورهــا الباهــت قمــراً أخضــَر 
وجنومــاً محــراء، ينســّل إىل مناماهتــم املوحشــة، يقّبــل وجناهتــم البــاردة املضّمخــة بغبــار التعــب، 
وحــني تنهــض قاماهتــم ابجتــاه الضــوء يغــدو احلــّب ِقبلتهــم ويســري يف عروقهــم املرتعــة ابلعزميــة 

واليقــني. 
ال مواقيــت لــربوق احلــّب وال ميعــاد مقــروانً ابحلضــور، لكنّــه الــورُد تتفتــح بتاتــه يف غفلــة عــن 
الصلصــال، وقــل الوعــد الــذي أجنزتــه الريــح يباغــت قلــق العابــد يف حمــراب اللهفــة ويرمــي 

الســام علــى الــروح ذات خــوف وعطــش. 
عــارايً ممّــا حيجــب فتنتــه يتــأأل احلــّب. إنّــه النــور، ليــس كشــمٍس تفصــح عــن ضوئهــا املســترت، 
تبــزغ يف مســاء زرقــاء أزاحــت عــن كاهلهــا عــبء الليــل والســحب العابــرة، بــل هــو الــربق يومــض 
يف عتمــة الــروح املزّملــة ابلرجــاء واملكتظــة ابلرمــاد والدخــان، ويكشــط الســواد املتلبّــد عــن 

قلــوب ايئســة. 
هو احلّب ال يعرف االنكسار وال االنتظار، ال اهلروب وال السقوط، وال يعرتف بغري اجلمال 
مستــاً وســبيًا وغايــة، يرفــض ســوى اخلــري مثــرة وميــزااًن، هــو ثــورة علــى الظلــم والكراهيــة والقبــح، 
وهــو التمــّرد علــى القيــود واألغــال، هــو برهــٌة فاصلــة بــني املــوت والــوالدة يتبــّدد معهــا ِســْفر 

اخلــوف وتتكســر مزامــري الــردح والقنــوط. 
وحــني حنــّب تتشــابك أصابــع العائديــن مــن ســفٍر وتيــه، يزهــر التفــاح وتســتعيد األرض ضحكتها 
وامسهــا الغجــرّي، حــني حنــّب نســرتد االســم واملعــى والطمأنينــة املغــادرة، ال مــكان يف صــدر 
احملــّب ســوى للحــّب وحليــاة تســتحّق مطلــق البــذل والعطــاء. ال فائــدة ترجــى مــن اســتجداء 
املــوت، وال مــرّبر للقلــق واحلــزن، ال معــى للبقــاء يف دّوامــة األســئلة ذاهتــا وال النتظــار إجــاابت 
فقــدت جدواهــا وبريــق حضورهــا، ابت كل ذلــك مــن املاضــي املغــرق يف البــؤس، سنرشــق 

احليــاة بزهــر احلــّب وابألســئلة، وســتمنحنا احلــّب واحلقيقــة والطريــق.
لدينــا مــا يفيــض عــن حاجتنــا مــن الغضــب، وقــد امتلكنــا مــن يقــني احلــّب مــا يقينــا مــن الغــرق 
يف دوامــة البحــث عــن أســباب اخلســارات واألمل، لقــد اكتفينــا مــن النظــر إىل نفوســنا الضاّلــة 
يف مــرآة ذواتنــا املعتلــة املتورمــة، آن حلواســنا أن تغــوص يف ميــاه بعيــدة غــري مياهنــا الراكــدة، 
أن نستشــرف آفاقــًا ال حــدود المتدادهــا وســعتها، أن نعيــد البوصلــة جتــاه اهلــدف ونســتعيد 

اإلميــان والثقــة. 
حيــدث أن تتلبّــد الســماء برمــاد احلرائــق وهتتــّز األرض هبديــر غامــض، مثّــة طقطقــة تســمع 
للجــذور وموســيقى تعزفهــا الرباعــم، إنّــه أوان الــربوق فالفضــاء مكفهــّر عبــوس والــرايح تعصــف 
ابجلــذوع اهلرمــة وتقتلــع الطفيليــات وتطيــح ابهلوائــم، الظــروف مائمــة الحتــكاك غيمتــني 
داكنتــني مشــبعتني إبكســري احليــاة، عّمــا قليــٍل تشــتعل جــذوة احلــّب وتنشــر ضياءهــا علــى ذرى 

اجلبــال وتتدفــق ينابيــع الــدفء يف بطــون األوديــة وبــني الضفــاف. 

بروق الحّب

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

وتديُر ليَلَك مومساً للوعِد 
تبحُث يف هنايِتِه عِن القمِر الوليْد

عن زهرٍة ال تشبُه األزهاَر
تنسُجها لعرِسَك،

اِب الِبْكْر للرتُّ
للحلِم اجلديْد

عبْأَت صوتَك ابملََطْر
أطلْقَت يف قلِق الرَّماِل 

الّرِيْـــَح  وانتظـــْرَت  شـــوِقَك،  نطـــاَف 
َخبـَـــْر حاملـــًة 

ومضْت شهوُر احلَْمِل...
فاجَأها املَخاُض...

......
توقَـَّفْت ِمْن َأْجِل أْمٍر عابٍر....

وتوقَـَّفْت
ــوِل  ــِل يف حقـ ــُة املناجـ ــُت هسهسـ فالوقـ

الشَّـــكِّ
ال صرصاَر 

يطرُق صمَت وادينا...
وما قْلنا: /على مرمى َحَجْر/

بعـــَد انقشـــاِع الدَّهشـــِة الُكـــربى وجـــدانُه 
ســـراابً الَح يف أفـــٍق بعيـــْد...

***
يف وحشِة السََّفِر الطَّويِل، َوقـَْفَت 

أيُّ حمطٍة للثَـّْلِج تلَك!!...
وأيُّ شاخصٍة ستحتمُل الضجيْج!!
ال شيَء يف تلَك الرُّاب يُغري الصَُّوْر

ال شـــيَء مينـــُح جنَمـــَك املصلـــوَب بعـــَض 
بـــراءٍة كـــي َيْســـَتمْر

ال شيَء، فالدَُّم صاَر حكايًة
راَع  والّرِْيُح َمزََّقِت الشِّ

مـــا كنّـــا  التَّعبـــرِي  ِمـــْن كّراســـِة  فغـــاَب 
َقَمـــْر ْيِه  ُنســـمِّ

غاَب الَقَمْر
غْبنا، فا ألواَن...

ال حلماً هبيْج
***

بَِقَيْت ساُلَك والرَّصيُف...
وقصٌَّة مَلْ َتْكَتِمْل

شـــبابيِك  علـــى  ينـــاَم  أْن  تـََعـــوََّد  وطـــٌن 
األمـــْل هبـــا  ميـــرُّ  انتظـــاٍر ال 

ويداَك ايبستاِن 
مـــا زمـــاٌن  مـــا يوحـــي أبهنَّ ليـــس هنـــاَك 

آخـــٌر...
ال فرَق بينهما وما يف الّطنْيِ

فارغتاِن إالّ ِمْن خطوٍط ُمبـَْهَمْة
هذا يشرُي لوقعٍة 

ويشرُي ذاَك مللحَمْة...
والزَّْهُر عنواٌن قدمٌي 

ال مكاَن َلُه
بتلَك القائَمْة

***
فـــا  ُحِفـــَرْت  الّـــيت  الزُّقاقـــاِت  رُْغـــَم 

ى  َمْســـر
إىل عينيَك...

غطَـّــى  الثَّلـــُج  تقـــوُل:  شـــاخصٌة 
. . . ْرَب لـــدَّ ا

شاخَصٌة تقوُل: 
أبختـــاِم  ممهـــوراً  فلْســـَت  الـــوراِء  إىل 

اأَلِميـْـــْر...
وتقوُل شاخصٌة:

ترجَّْل أيُّها العصفوُر 
ليس لديَك َأْمٌر ابلعبوْر

وتقوُل شاخصٌة:
توقَّْف فاهلَوى واحلبُّ مشروٌع خطرْي

***
وتديُر ليَلَك...

ال جديْد
ال زهرًة يف رابياِت الوعِد...

ال قمراً وليْد
)َنْ اي َصغريي 

َنْ( 
وتسَحُب فوَق ُغْربَِتَك الغطاْء...

)َنْ اي صغريي
تاْء(.. َنْ، فقد َحلَّ الشِّ

اي جدَّيت...
أان جائٌع...

أان خائٌف
أان ضائٌع

أان....
ا سأانُم ُكْرَمى للدُّموِع /َحبيبيت/... إنَّ

فإىل اللِّقاْء.

    عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

من أغاني
 مواسم الجفاف
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هذه املّرَة،

سنفرشها على شرفة الّسنة اجلديدة

هذه األحام

ونراتح من عتلها على الظهور املكسورة 

طواَل التقاومي الوعرة كتاريخ عبوس

ننتهز أّن الليل عتيق، ُمتَلف، نعسان 

يدير لنا قفاه

وهو يداول نوبته كحارس لأبد

سنقول هلا:

اي سنُة! انتقي منها ما تريدين

تدفّئي على هليبها، إن شئت، فالربد قارس 

كما العادة 

يف هذه األلفّية

ها كّلها حتت جنحك، يف مرمى بصريتك 

مل نربط هلا خيطاً أبصابعنا 

امللتهية بطّي العناوين كورقة للنسيان

كلُّها كلُّها

كي ال تقويل: وحدهم السوريّون،

خيدعون املستقبل، إذ يكثرون من القرابني

فيعمى عن محولٍة زائدة 

معّلقٍة على األكتاف كزّوادات الرتحال

هاك

هذا ضغث

هذا ليقظٍة جمهضٍة وهي ترّتب هنارًا

مل تكن لتقوى على ثقله

وهذا صدئ 

مندمــًا  يرتــّد  األرض  يف  جــرح  علــى  افركيــه 

زنــد علــى  كوشــم 

هذا، فضفاض كثوب مضحك 

وذاك، ضاق فا يصلح إاّل لدمى األوالد

وهذا، جّففناه على الّنار اهلادئة للصرب

فتبّخر فيه الربيق كقعر جّرٍة مائلة

وهذا، من بقااي طموح فاشل

كان على وشك أن يصري أيقونًة للمنال

أّما ذلك الذي حتدقني فيه كلغز 

ليس لنا، ال نعرف كيف وال مىت؟ 

علق خبطواتنا كالشوك

انظري 

قارين

أو ليس لأحام قسماٌت  

مامُح  

وْمُض اللمحة األوىل  

فتشبه أصحاهبا؟

افعلي ما شئت  

قايضي هبا على اليوم الناقص من شباط

وال تقويل: السوريّون 

يستغّلون االزدحام قبيل الصبح

فيتنّكرون أبحام مستعملة

هي كثرية اي سنة

كثرية، فلن متّري هبا كّلها  

فوقتك حمدود بساعة الصفر

خذي الباقيات

 أقرئيها على مهل 

احكيها ألحفادك

أســاطري  مــن  وانســجيها كواحــدٍة  أو كّريهــا 

لشــعوب ا

ولكن سنسأل قبل أن تصيح مفاتيح أبوابك 

كديكة الفجر

أمل خيطْر ببال الّسنة املغرورة كعروس؟

ملاذا حنن واألحام هكذا؟

نقّل وتزداد

نكرب وتصغر

متاما كما الّليل والنهار

يطول الواحد منهما على حساب اآلخر.

عبد السالم حلوم

شاعر سوري

أحالم

محمد ياسين نعسان

نحن و تاريخنا من 
يكتب اآلخر؟!

كاتب سوري

كثــرياً مــا نســمع عبــارة إن التاريــخ يعيــد نفســه، مبعــى أن األحــداث الــيت حدثــت يف 
التاريــخ تعــود مــن جديــد، وحتــدث بواقــع احلــال اآلن... 

ولكن هل فعًا التاريُخ يعيد نفسه أم أننا من يرغب إبعادته؟..
هنــاك تيّــارات تتحــدَّث عــن أمهيّــة التاريــخ يف حياتنــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، 
ومنهــا يف الطــرف اآلخــر تيــارات تدعــو لتجاهــل التاريــخ وإبقائــه يف دواويــن املكتبــات، 
وأن نفكــر حلاضــران دون االلتفــات للخلــف ونســيانه متامــاً، والبعــض اآلخــر مــن التيــارات 

تنــادي بقــراءة التاريــخ علــى أنــه يشــكل اجلــزء األكــرب مــن بنــاء احلاضــر.
هل نسخ األحداث التارخيية وإسقاطها على أحداث اليوم أمر صحي؟!..

اإلســامية عندمــا يضعــون خمططــاً  األحــزاب  بعــض رجــاالت  عــن  أيضــاً  نســمُع كثــرياً 
ملســتقبل حركتهــم أو تنظيمهــم فإهنــم يتبعــون خــّط الدعــوة اإلســامية يف بدايتهــا مــن 
املرحلــة الســرية للدعــوة وانتقــااًل إىل الدعــوة العلنيــة واهلجــرة ويصنفــون حقبتهــم ابملكيــة 

أو املدنيــة، وكأهنــم يعيشــون يف مكــة قبــل أكثــر مــن 1400 عــام.. 
وابلفعــل فقــد كان هلــذا الفكــر تبعاتــه علــى واقعنــا وواقــع احلركــة اإلســامية بشــكل عــام مــن 

ترّهــل يف التفكــري اخلــّاق واجلمــود ووضــع القوالــب اجلاهــزة واحللول املســبقة.
فعندمــا تُلبــس التاريــخ لبــوس احلاضــر املختلــف ابملقــاس واللــون واملوضــة، هــذا يعــي أنــك 
تعطــي لفكــرك اســرتاحة طويلــة وخمــدراً يشــعرك ابلطمأنينــة، فقــد أفرز هــذا التلبيس التارخيي 
مقــوالت مضحكــة ومؤســفة مثــل )ســنحّرر رومــا( مــع أن رومــا اليــوم بلــد عــادي جــداً يف 
أورواب، وال حيمــل أي وزن سياســي أو عســكري متميــز عــن بقيــة البلــدان األوروبيــة، إال 
أهنــا اترخييــاً كانــت عاصمــة اإلمرباطوريــة الرومانيــة، ومبثــال آخــر علــى هــذه االفــرازات، 
فاملســلمون عندمــا كانــوا يفتحــون البــاد اأُلخــرى كان اهلــدف مــن أجــل نشــر الدعــوة 
وختليــص النــاس مــن الظلــم، فهــل اليــوم حنــن حباجــة حلــرب لكــي ننشــر دعوتنــا يف كنــدا 

مثــًا!؟
اليــوم مــن قــراءة جدليّــة للتاريــخ، وعــدم االنســياق وراء  لنــا  بــدَّ  وعلــى كل حــال، ال 
املقــوالت املنحــازة )للتارخيانيــة( أو للواقعيــة املفرطــة، فليــس التاريــخ  كتبــاً مغــربّة علــى 

رفــوف املكتبــات وال هــو منهــاج حياتنــا يف القــرن احلــادي والعشــرين.
فالتاريــخ عصــارة جتــارب البشــر يف كافــة اجملــاالت، وهــذه العصــارة كنــز ال ميكــن التخّلــي 
عنــه، والبــد مــن دراســته لكــي نســتفيد مــن املنهــاج احلركــي ملســرية هــذه الشــعوب واألمــم، 
وملعرفــة األســباب واملعطيــات والظــروف الــيت كانــت احملــرك األساســي وراء هــذة احلركيــة 

التارخييــة كمــا فعــل ذلــك ابــن خلــدون يف مقدمتــه.
ومــن جهــة أخــرى، فالتاريــخ لــن يصبــح حاضــراً مهمــا تشــاهبت جمرايتــه مــع أحــداث اليــوم، 
لَــُه مــا ال حيتمــل ألن األحــداث السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة  وعلينــا حنــن أن ال حنمِّ
واالجتماعيــة مرهونــة ابلظــروف املوضوعيــة الــيت كانــت موجــودة يف حقبــة )زمكانيــة(، 
فعندمــا حتــدَّث ابــن خلــدون عــن نشــوء الــدول وتطورهــا ومــن مث زواهلــا كان يــدرس الظــروف 
املوضوعيــة يف دولــة املســلمني يف األندلــس وحيــاول وضــع قوانــني عامــة لســري تلــك الدولــة 

مــن خــال قــراءة عقليــة واقعيــة ملســرى األحــداث التارخييــة.
إن علــم الفقــه االســامي يشــرتط علــى الفقيــه أن يكــون فقيهــاً بواقعــه إضافــًة لفقهــه 
أبصــول األحــكام الشــرعية، ومــا يــدل علــى األمهيــة الكــربى للفهــم املطلــوب للظــروف 
املوضوعيــة املعاصــرة، فابــّد لنــا اليــوم مــن جتــاوز الفهــم التقليــدي للتاريــخ واالقتــداء 
اببــن خلــدون كنهــج وليــس كنــّص، والبــدء مــن حيــث انتهــى وبنــاء منهــج لدراســة اترخينــا 
املعاصــر علــى أســس معاصــرة علميــة، وليــس جمــرد قــصٍّ ولصــق لأحــداث املاضيــة علــى 
حاضــران، فبعــد احلربــني العامليتــني والثــورة الصناعيــة والشــركات الــيت حتكــم العــامل مل يعــد 
النظــام العاملــي يشــبه النظــام الــذي كان ســائداً يف عصــر األمويــني والعباســيني علــى ســبيل 
املثــال... لقــد كانــت تلــك النظــرة التقليديــة للحاضــر والتاريــخ وعاقتهمــا يف عاملنــا العــريب 
تشــكل نقطــة عجــز يف حركــة التطــور، وخاصــة عنــد احلــركات اإلســامية الــيت وصلــت 
ملكانــة مهمــة يف قيــادة اجملتمعــات والــدول. حقيقــًة إننــا نعيــش قطيعــة معرفيــة أبســتمولوجية 
وعلينــا إجيــاد احللــول لتجــاوز هــذة القطيعــة، ولــن يكــون ذلــك إال مــن خــال العــودة 

ــا. ــا أن يكتبن ــا، ال أن نســمح لتارخين ــة اترخين لكتاب
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كان الفلــم حزينــاً لكنــي مل أبــِك بــل انتابــي شــعور قــوي للضحــك إالَّ أنّــي مل أضحــك احرتامــاً ملشــاعر 
اآلخريــن، لكــن ابئــع التذاكــر أكــد يل أبن هــذا الفلــم حقــق أعلــى نســبة بــكاء يف اتريــخ الســينما 

فدفعــُت لــه عشــرة أضعــاف وهــو يؤّكــد يل:
-  سأعيد لك مثن التذكرة إذا مل تبك حىت التعب.

لكني مل أبِك وعدت إليه بعد ساعتني خائباً أطالبه بنقودي، وقفت أمامه:
- أيها الغشاش مل أبك حلظة واحدة وأضف إىل ذلك لقد ضيًّعت ساعتني من وقيت.

أستغرب ابئع التذاكر وراح يلمسي ويضغط أبصابعه على جلدي وكأنه أمام رجل آيل مث قال يل:
- أمل تبِك حني انفصل والد )آجني( عن والدهتا، وكانت )آجني( يف التاسعة!!! 

- ال مل أبك.
- أمل تبــِك حــني ذهبــت )آجنــي( يف إجــازة مــع والدهتــا اىل اليــوانن وتذكــرت والدهــا علــى الشــاطئ 
حــني جــاء ابئــع اآليــس كــرمي الــذي كان يشــرتيه والدهــا هلــا َفراحــْت ترســم ظلــه علــى الرمــال وتتأمــل 

البحــر.!!!
- ال مل أبك. 

- أمل تبِك حني قال الطبيب لوالدهتا أبن )آجني( مصابة ابلسرطان!!!
- ال مل أبِك.

- أمل تبــك حــني وقــع )ســام( يف حــب )آجنــي( وهــو يعــرف أهنــا مريضــة بســرطان الــدم ويعــرف ابهنــا 
قــد متــوت يف أيــة حلظــة.!!!

- ال مل ابك.
- أمل تبــِك حــني ذهبــت )آجنــي( يف العشــرين مــن عمرهــا مــع )ســام( إىل الشــاطئ اليــوانين ذاتــه 
وتذكــرت حــني كانــت ذات مــرة هنــا مــع والدهــا ووالدهتــا وراحــت ترســم ظاهلمــا علــى الرمــل.!!!

- ال مل أبِك!!!
- أمل تبِك حني قال الطبيب )لسام( أن )آجني( ستموت خال شهر واحد!!!

- ال مل أبِك.
- أمل تبــِك حــني قالــت )آجنــي لســام(، عــدين أن تكــون ســعيداً وأال تبقــى وحيــدًا، تذكــرين وأنــت 
مــع امــرأة أخــرى، فكِّــر يب قليــًا مــن الوقــت ألنــي قــد أكــون قريبــة وقــد أشــعر ابلغــرية وانــت علــى 

الشــاطئ معهــا. 
وال تنسى أن ترسم ظلي على الرمل قبل أن تغادرا الشاطئ!!! 

- ال مل أبِك.
- أمل تبك حني كان )سام( يقصد احلمام ليبكي لدقائق ويعود مبتسماً.  

- ال مل أبِك.
- أمل تبــِك حــني اســتيقظ )ســام( يف الصبــاح الباكــر ومل يغــادر الســرير ألن )آجنــي( كانــت متكئــة علــى 

صــدره وهــي انئمــة لكنــه اكتشــف بعــد ســاعة ونصــف أبهنــا ميتــة!!!
- ال مل أبِك.

- ومل تبِك حني كان )سام( يكتب هلا الرسائل كل ليلة بعد موهتا.
- ال مل أبِك.

- أمل تبك حني تزوج بعد مخس سنوات من امرأة أحبها، وتذكر )آجني( يف أول ليلة معها!!!
- ال مل أبِك.

-  أمل تبِك حني كان )سام( على الشاطئ مع حبيبته ورسم ظل )آجني( جبانبه على الرمل!!!
- ال مل أبِك.

- أمل تبك حني اختار )سام( إسم )آجني( لطفلته. 
- ال مل أبِك.

- أمل تبــِك حــني مــات )ســام( يف صبــاح اخلميــس اليــوم الــذي ماتــت فيــه )آجنــي(، ومــات ورأســه علــى 
صــدر حبيبتــه لكنــه تــرك هلــا رســالة: 

   )ارمسي ظالنا على الرمال وعديي أن تكوين سعيدة(!!!
- ال مل أبِك

- أمل تبِك حني قال الطبيب للحبيبة أبن )سام( مات بسرطان الدم.
- ال مل أبِك.

- أنت إنسان غريب.. غريب جدًا.. خذ نقودك. 
- لكني أريد أن أبكي.

أخــذت نقــودي وغــادرت ويف الطريــق رأيــت ســهواًل خضــراء وهنــراً عظيمــاً وحقــواًل مثمــرة وعشــباً 
طازجــاً، ورأيــت غــزااًل وحيــدًا ميضــي دون رغبــة ورأســُه مائلــة إىل اخللــف، فبكيــت وبكيــت وبكيــت.

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

البكاء

فاضل سفان

في المنفى

شاعر سوري

املنـَْفـــى يف  اهلَـــمَّ  مَحَلـــَت 

الزيِّفـــا مَتَْضـــُغ  وأرُضـــَك 

ٍد جبَـــاَّ بُِليَـــْت  َفقـــْد 

واخلَوفَـــا اجلـــوَع  َســـَقاها 

ُمْرتَـــِزٍق كلَّ  وأدىن 

وَمْن جاَس احِلمـى َجْلَفا *

ُمـــراَتدًا صـــاَر  وَكرُمـــَك 

ــْن أْخَفـــى ــْن أبـــدى وَمـ ِلَمـ

روٍم إىل  فـُـــْرٍس  وِمـــْن 

وفَّ قَـــْد  ِصهيـــوَن  إىل 

مازالـــْت امِلْســـُخ  وهـــذا 

َعْزفـــا ِكابُـــُه  تِشـــنُّ 

قـَـــْوٍم علـــى  حَتْـــَزْن  فـــا 

* ُخّفـــا  نُفوُســـُهم  جتَِـــلُّ 

املـــوىَل تســـأِل  مَلْ  إذا 

ـــيفا فـََقـــْدَت التُّــــْرَس والسَّ

ِمعـــواانًَ اِبهلِل  فُعـــْذ 

أَْلَفـــا ُتِصـــْب  ِمئَـــٍة  ويف 

خاِلُقـــُه أْخـــَزاُه  وَمـــْن 

ِحْلفـــا لـــُه  يـَْلقـــى  فـَلَـــْن 

َوَرٍم علـــى  أْغَفـــى  وَمـــْن 

نَزفـــا روُحـــُه  َستســـُقُط 

الطَّاِغـــي هنايـــُة  وتِْلـــَك 

َقْصَفـــا هبـــا  أعيـــا  وقَـــْد 

َذنَـــٍب علـــى  َأَســـٌف  وال 

َوْصَفـــا ِبَشـــْأنِِه  َتضيـــُق 

َمْســـَعاان -هللُا-  إليـــَك 

َصفَّـــا َخطْـــَوان  ـــْد  فوحِّ

ِشـــْرِذَمٍة مَشْـــَل  وشـــتِّْت 

َســـْقَفا ِحْقَدهـــا  أقاَمـــْت 

ُخطَـــًا جتَِـــدُّ  زالـــْت  ومـــا 

زَْحَفـــا َأعدائِنـــا  إىل 

أاب »السَّْوءاِت« ال تـَْزَمْع *

اأَلوَف َعميُلهـــا  فأَنْـــَت 

ِمْهـــذاٍر طيـــَف  ســـتـَْقَبُع 

َصيـَْفـــا وقَـــارَُه  أضـــاَع 

وُتْســـَحُق ِمثْـــَل َصرصـــوٍر

أقـَْفـــى َمـــْن  يـُْنِجيـــَك  وال 

فمـــا طابَـــْت ِبُكـــْم َوجهـــًا

ولَـــْن َترضـــى ِبُكـــْم َخْلفـــا

َولَـــدًا حِلُكِمهـــا  أتَيـــَت 

ومَتِْضـــي كالصَّـــدى َعْصفـــا

َوَخـــٍم ِمـــن  هللاُ  َخـــَزاَك 

احلَْرفَـــا ِذْكـــُرُه  يُدنِّـــُس 

قَـــَذرًَا ِبَدهـــران  تـَرَْكـــَت 

واألَنـَْفـــا الَعـــنْيَ  ُيِصيـــُب 

َنْســـُلُكها هللِا  ِبَعـــوِن 

ـــْخَفا والسُّ الـــذُّلَّ  تـَُهـــدُّ 

حَيِْســـُمها حـــنَي  وربُـّــَك 

َنْســـَفا ِجباهَلـــا  يُزيـــُل 
................................

- جاس: خاض
- اجللف: سيئ اخللق

- اخلف: احلذاء
- ال تزمع: ال تبالغ
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أســرة  يف  أرانؤوط  القــادر  عبــد  الفنــان  نشــأ 
ألبانيــا.  إىل  أصوهلــا  تعــود  متواضعــة  دمشــقية 
احلياتيــة  أن ظروفــه  إال  أبنواعهــا  الفنــون  أحــب 
موهبتــه وصقلهــا يف  تطويــره  وبــني  بينــه  حالــت 
مرحلــة مبكــرة. عمــل موظفــا يف مديريــة اإلحصــاء 
دمشــق،  يف  دراســته  إهنائــه  بعــد  والتخطيــط 
أمــام  لينفتــح الطريــق  الثقافــة  مث عمــل يف وزارة 
الفنــان الشــاب بعــد إيفــاده لدراســة الفنون-قســم 
االعــان والديكــور يف كليــة الفنــون –رومــا، أهنــى 
ملتابعــة  ســوراي  إىل  وعــاد  عــام 1967  دراســته 
عملــه يف وزارة الثقافــة ليتــم إيفــاده اثنيــة ملتابعــة 
دراســته يف املدرســة الوطنيــة العليــا للفنــون يف ابريــس هــذه املــرة. عمــل مدرســاً يف كليــة 
الفنــون يف دمشــق بعــد عودتــه، مث عــني رئيســاً لقســم االتصــاالت البصريــة يف ذات 
الكليــة حــىت وفاتــه. كان أرانؤوط فنــاانً مثقفــاً كثــري القــراءة واالطــاع يف لغــات خمتلفــة، 
فضــًا عــن نشــاطه امللحــوظ يف املشــهد الفــي والثقــايف حيــث نظــم العديــد مــن املعــارض 
الفنيــة الفرديــة اخلاصــة ذات الطابــع احلداثــي والتجديــدي، عاكســاً رؤيتــه الفنيــة املميــزة 

واأللــوان. لأشــكال 
يعتــرب أرانؤوط مــن أوائــل الفنانــني الــرواد الذيــن أدخلــوا فــن اإلعــان إىل نواحــي احليــاة 
مــن  العديــد  ابتكــر  إنــه  بــل  العامــة،  املختلفــة كاملســرح والســينما واملعــارض واحليــاة 

أســاليب اخلــط العــريب الــيت مــا تــزال مســتخدمة يف جمــال اإلعــان حــىت يومنــا هــذا.
اســتطاع أرانؤوط فهــم احلداثــة الفنيــة فهمــاً عميقــاً مّكنــه مــن جتــاوز الصيــغ التعبرييــة 
ــة املألوفــة جتــاوزًا آمنــا، حيــث حافــظ علــى أصالــة عناصــره الفنيــة بعــد هدمهــا  التقليدي
وإعــادة بنائهــا يف بنيــة حداثيــة مميــزة. أحــب دمشــق حبــاً شــديداً فكانــت يف بيوهتــا 
اللــويّن، معيــداً صياغــة كتلهــا  التجديــد  إهلــام يف خطــاه احلثيثــة حنــو  وأزقتهــا مصــدر 
احلجريــة بصيــغ وتقنيــات غــري مألوفــة يف زماهنــا، فنــراه يســتخدم الكــوالج أبخــذ قطعــة 
مرصعــة ابلصــدف مــن كرســّي أو صنــدوق قدميــني، ويلصقهــا علــى ســطح القمــاش كجــزء 
ــة مســتمدة مــن احلــرف العــريب  مــن مســاحة اللوحــة وتكوينهــا، إضافــة إىل صيــغ جتريدي
والزخرفــة اهلندســية. صمــم خــال حياتــه الفنيــة الكثــري مــن امللصقــات اإلعانيــة املهمــة 
كملصقــات معــرض دمشــق الــدويل وملصــق دورة ألعــاب البحــر األبيــض املتوســط يف 

مدينــة الاذقيــة عــام 1987 إضافــة إىل الكثــري مــن أغلفــة الكتــب املختلفــة.
عــام  مدينــة دمشــق  الســورية يف  الفنيــة  الســاحة  أرانؤوط  القــادر  عبــد  الفنــان  غــادر 
1992 إال أن أثــره بقــي حاضــرًا إىل يومنــا هــذا كفنــان أدخــل فــن اإلعــان والديكــور 

إىل التجربــة الفنيــة الســورية، وطــوره مــن خــال جتربــة عميقــة ومميــزة.

)1(

الغافيـــه النجـــوَم  الليـــُل  نبّـــَه 

املســـاء  الحتفـــاالت  ودعاهـــا 

يبتغـــي جنـــٍم  كلُّ  فتبـــارت 

الضيـــاء  مبضمـــار  الســـْبق  قصـــَب 

بـــدت  ملّـــا  كّلهـــا  وتـــوارت 

البهـــاء  إبكليـــل  تزهـــو  جنمـــيت 

)2(

واضـــح  بقلـــي  احلُســـِن  ســـّلُم 

القمـــر  مثّ  فيـــه  ُأوىل  أنـــِت 

بـــه خيبـــو  ال  احلـــّب  وضـــراُم 

يســـتعر  أطفأتُـــُه  كّلمـــا 

ْ كما أنـــِت غيـــُث الروح إن جّفـــت 

البصـــر  أنـــِت  للعينـــنِي..  أنـــِت 

)3(

اهلـــوى ديـــواُن  أنـــِت  ضلوعـــي  يف 

اجلمـــال  عنـــواُن  فيـــه  حـــرف  كّل 

حلظـــًة غيـــي  مث  فاقرئيـــه 

احلـــال  الســـحر  مـــن  ثنـــاايه  يف 

الـــذي الوجـــد  ينطفـــي  فمحـــاٌل 

حمـــال  بقلبينـــا،   ُ هللا  أوقـــد 

)4(

النـــدي األْفـــٍق  مـــن  أنـــِت  نســـمٌة 

احلنـــني  بشـــّباك  وهلـــى  غفـــت  قـــد 

غفوهـــا  مـــن  أيقظتهـــا  كّلمـــا 

اليامســـني بعبـــري  غمرتـــي 

املـــى  ينابيـــع  مـــن  وســـقتي 

الســـنني ثغـــر  علـــى  ذاَب  ســـّكراً 

)5(

اهلـــوى مـــدارات  يف  ُخِلقنـــا  قـــد 

حلنـــا منـــه  وصغنـــا  واقتبســـناه 

واجـــٍف بقلـــٍب  وعزفنـــاه 

وُجنّـــا العـــايت  موُجـــه  فتجـــّى 

حكمـــه  فارتضينـــا  ومتـــادى 

معـــى لأحـــكام  فيـــه  رأينـــا  بـــل 

)6(

ال تقـــويل قـــد رأيـــُت الـــدرَب وعـــرا

أنـــِت ابلقلب ونبـــِض القلب أدرى

معـــًا وترعرعتـــم  فيـــِه  أنـــِت 

نـــذرا لـــه  نـــذران  قـــد  شـــرٍب  كّل 

عابـــراً  ســـحاابً  يل  تكـــوين  مل 

أْفَق عمري.. لن تكوين حمَض ذكرى

)7(

الصبـــاح  انداه  منـــِك  طيـــٌف  ذاَك 

وراح  بعينيـــه  قلـــي  فاســـتىب 

غفوتـــه مـــن  اجلـــوريَّ  أيقـــَظ   

األقـــاح  خـــدِّ  علـــى  ِعطـــرًا  فهمـــى 

حلـــوًة متضـــي  العمـــر  صَفحـــات 

الـــرايح  أن متضـــي وتذروهـــا  قبـــل 

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

عبد القادر أرناؤوط )1937-1992(

عصام حقي

مضمار الضياء

شاعر وكاتب سوري

كلَّ عام أنِت اخلري ....
يف عيد مياد رفيقة درب العمر: »أّم شادن«
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ال أحد يكرتث، وصلنا إىل مرحلة الامباالة بشــكل مرعب، هناك شــخص 
مرمــي علــى قارعــة الطريــق ال ميكــن ألحــد التنبــؤ إن كان حيــاً أو ميتــاً، الــكل 
مســرع حــى أنــم ال يكلفــون أنفســهم ابالقــرتاب أو حــى أن يدفعهــم الفضــول 
لنكــزه، جمموعــة مــن الشــباب والشــاابت يقيمــون احتفــااًل قريبــاً وأصواهتــم تعلــو 

للســماء يرتاكضــون مــن حولــه ومنهــم مــن يــدوس علــى قدمــه دون اعتــذار.
جارتنــا العجــوز العميــاء تقطــن يف حــي شــعي مل ختــرج مــن البيــت منــذ عــدة 
أايم مل يفطــن أحــد هلــا لكنهــم تنبهــوا إىل رائحــة غريبــة منفــرة لقــد فارقــت 

احليــاة منــذ عــدة أايم.
طفــل صغــر حــايف القدمــن والــربد قــارص ينقــر نوافــذ الســيارات ليحصــل علــى 
شــيء يقتات به، ال يســتطيعون فتح النافذة فالربد شــديد. فتاة مجيلة تركض 
مســرعة جللــب دواء ألمهــا اعرتضهــا عــدة شــبان، ميــر اجلميــع دون اكــرتاث، 

صغــر ينبــه والــده:
-  أيب هذه الفتاة تتعرض للخطر.

 األب:
-  تناول شطرتك وانظر أمامك.

رجــل طاعــن ابلســن يســتجدي رغيفــاً شــلة مــن الشــبان حييطــون بــه ويــدورن 
حولــه يســأله أحدهــم متنــدراً:

-  هل ميكن استبداله بكعكة مياد.

منثورٌة تراتيلي..
على شرفات سنن عمرِك..
متتدُّ ما بن الصرخة البكر..

وضحكة اليوم..
لكلِّ ترتيلة منها..

صوت حلم ميأل آذان احملال..
.. ِطلِّ

ُ
صادحٌة ابلفجر امل
على وجوه األاّيم..

حتكي قصَّة يف ذكرى مولدك..
ورغم العْقديِن..

وما زاد عليهما من سنن..
مازلِت الطفلة أنِت..

ختتصر عيناِك مجال كون أبكمله..
مازلِت الطفلة أنِت..

ربيعك عاهد أشجار أوراده..
أْن ال خريف يؤرُِّخ يوماً من أاّيمها..

مازلت الطفلة أنِت..

كل هــذا يهــون أمــام فتــاة تســحل ابلشــارع مــن قبــل أربعــة جمنديــن وهــي 
تســتنجد بــكل مــا أنــزل هللا مــن مفــردات واجلماهــر الغفــرة ترتاكــض بــكل 

االجتاهــات.
ــاً بقــوا صامتــن وهــم يراقبــون شــاابً يــداس ابألقــدام  ويف حافلــة أربعــون راكب
ويضــرب علــى رأســه أبمخــص البواريــد ألنــه أتخــر دقيقــة يف البحــث عــن 

هويتــه كونــه معــاق.
الســجون تغــص ابملعتقلــن أصواهتــم تعانــق الســماء وكل البيــوت اجملــاورة ترفــع 

صــوت التلفــاز وتنــام علــى صــوت املــذايع.
عائــات أبكملهــا تغــرق ابلبحــار وتتشــرد ابلــرباري والغــاابت يقتلهــم الــربد 

واجلــوع، ويذكــرون أعدادهــم بنشــرات األخبــار.
فرصــة  يفوتــون  ال  الطوفــان  جيتاحهــا  واألطفــال  ابلنســاء  مليئــة  خميمــات 
تصويرهــم ابأللــوان، ويتــم تعويضهــم بســلة حتتــوي علــى كل املنظفــات. يف 
بتصفــح  والــكل مشــغول  ابلســكاكن  طعنــاً  شــاابً  يقتلــون  األنفــاق  مــرتو 

)موابيلــه(.
مــن  غرامــات  العريــض )10  لعمارتنــا كتــب ابخلــط  مقابــل  علــى حائــط 
املخــدرات خبمســن أورو(، والشــرطة تبحــث دومــاً عــن املخــدرات حتــت 
األحجــار. شــاب حيــدق يف وجــه شــابة جتلــس بــن أبويهــا ويســحب مــن 
يدهــا اهلاتــف بــكل وقاحــة ويلــوذ ابلفــرار، الســائق يغلــق البــاب ويكمــل 

تتوّسدين ذراَعي غيمة..
مل تبلغ الفطام بعد..
مازلت الطفلة أنت..

أنغام قيثارة ترتمن به حنااي روحي..
يف صباحي واملساء..

مهساتِك وليداُت صومعة..
تتنفس الرتانيم دعاًء..

تستظّلَن بظلِّ القداسة..
إذا ما أمطرت دنياِك حمًنا..

وتسقَن النفَس..
بندى معّتق حبب الورود..

أما أان..
فقد ميَّْمُتِك على عتبة الروح..

بطهر األحاسيس حبًّا متسامًيا..
وعفَّْرُتِك مبا سلَب الوقُت مّي..

من أحام..
وكْم من املرّات..

املشــوار.
ابلغوطــة الشــرقية أطلــق النظــام )الكيمــاوي( علــى ماجــئ كان مــن فيهــا 
حيتمــي مــن قصــف الطائــرات اختلــف العــامل علــى نــوع هــذه املــواد. مئــات 
النــاس يقفــون يف طوابــر اخلبــز قبــل شــروق الشــمس للحصــول علــى لقمــة 
لألطفــال واملذيــع يتفتــل بينهــم بعــد ســاعات وســاعات يســأهلم عــن جــودة 

الطحــن وإن كانــوا عــن الكميــة راضــن.
ويف كل البلدان يتنمرون على الاجئ وكأنه جاء مبحض إرادته لاســتجمام 

ال هــرابً مــن املــوت جوعــاً وقتــًا وبــرداً وحبثــاً عــن األمــان.
شــكراً مــن القلــب )لعمــر الشــغري( الــذي جنــا مــن مســاخل النظــام أبعجوبــة 

وحتــدث أمــام جملــس األمــن بــكل ثقــة قائــا:
- إن إنقــاذ الســورين ليــس مبعجــزة، مكمــًا إن ســنحت لكــم الفرصــة إلنقــاذ 

روح بريئــة دون املخاطــرة حبياتكــم هــل ســتفعلونا.
وشكراً من القلب )لوعد اخلطيب( على جرأهتا:

- أان لســت فخــورة أبنكــم أحتتــم يل الفرصــة ابلتحــدث مــن منربكــم، بــل يل 
الشــرف أبنــي أمثــل الثــورة الســورية، وأكــدت أن ســوراي ليســت آمنــة. وأخــراً 
أان أقــول مــن منــربي الضيــق هــذا، كل الســورين يف كل أصقــاع العــامل ليســوا 

خبــر وليســوا أبمــان.
- وال أحد يكرتث.

صيـّْرُتِك السنة الواحدة بعد األلف..
أُلعلَن بك مياد كياين..

ويكفيي أنَّ ليس يل أن أتعّرَف على ماحمي..
إاّل يف عينيِك..
مرْت السنون..
وها أنِت ذي..
عطرِك الفرايتَّ..

كْم من املرّات عليَّ أْن أفتديه..
بشهقٍة من أنفاسيَّ..
وُهنَّ األعزُّ أفتديه..

شّكل القدُر براحتيه حقيقة..
يوم ُكنِت..

وها هو اليوم مينحي..
حقيقة كينونتِك..

اليوم اخضوضَر الفرح..
عناقيَد من أمل َنِضر الرؤاي..

وأنشودة السعادة..

صار ملوعدها مكان وزمان..
أنِت له دليٌل من بعد تِْيه..

وطيور السنونو..
اصطّفْت أسرااًب..

تعتلي عن األفق..
.ِ . قاصدًة جبن مشسكِّ

لقد تطيَـَّبِت بعطر الّتذّكر لِك..
عند من يعتزون بِك..

واحتفظت لِك عند نسائم كّل مساء بعهد..
وصادرِت حريَّة اليأس..

يف أْن يزورِك وقتما شاء..
وكيفما شاء..

فساًما على أنفاسِك يوم مولدك..
وساًما عليها يف كّل حن.. 

)كل اخلر يف كل عام قلبك املائكي(
طاب مولدك

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

ال أحد يكترث

افتخار هديب

شاعرة وكاتبة سورية

فراتية سماوية

م المرأة
س

ق
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حيــث ال توجــد أيــة نقطــة طبيــة مدعومــة مــن املنظمــات، وعليــه فــإن أي 
جــرح كبــر أو تســمم أو أي حالــة حرجــة يضطــر الــكادر الطــي لنقلهــا إىل 
مشــايل M4 أي مشــايف مدينــة إدلــب ملعاجلتهــا وتبعــد عــن جبــل الزاويــة مــا 
بــن عشــرين إىل ثاثــن كيلومرتوخاصــة بعــد أن قــام طــران النظــام بتدمــر 

مشــفى كيــوان وهــو املشــفى األكــرب يف اجلبــل.
حتــدث الشــيخ علــي العامــل ابلشــأن الطــي عــن غــاء الــدواء قائــًا: إن 
تكلفــة الــدواء أمســت ابهظــة جــًدا وال ســيما علــى املرضــى املزمنــن الذيــن 
حيتاجــون ألخــذ الــدواء بشــكل دائــم ) الســكر، الضغــط( واملريــض منهــم 

حيتــاج إىل مــا يعــادل ثامثائــة لــرة تركيــة شــهراًي.
عــن واقــع التعليــم يف اجلبــل التقينــا املعلــم املتطــوع يف بلــدة بليــون وســألناه 

عــن حالــة املــدارس ودعــم املدرســن فقــال:
احللقــة  وخاصــة  الدعــم  قلــة  القطاعــات  ابقــي  تعــاين كمــا  هنــا  املــدارس 
الدراســة الثانيــة والثالثــة، حيــث تدعــم بعــض املنظمــات احللقــة االبتدائيــة 
متطوعــون  هنــا كلهــم  واملدرســون  الرابــع  األول حــى  الصــف  مــن  األوىل 
عــن عائلــة وأوالد ومصاريــف  الدعــم ألنــم مســؤولون  بعــض  وحيتاجــون 

الطــاب. لــكل  التعليــم  يقدمــون خدمــات  متنوعــة وهــم 

 حــال الثــروة النباتيــة واحليوانيــة يف اجلبــل ليســت أبفضــل حــال ولإلطــاع 
عليهــا قصــدان مكتــب اجلمعيــة الفاحيــة يف إحــدى بلــدات اجلبــل والتقينــا 
مســؤول اجلمعيــة عثمــان علــي العمــر الــذي حدثنــا عــن الزراعــة: الثــروة 
تعرضــت  حيــث  مســتمر  تدهــور  يف  املاضيــة  الســنة  ومنــذ  هنــا  احليوانيــة 

تقارير

تديــر  لســورية  الغــريب  الشــمال  العاملــة يف  اإلنســانية  املنظمــات  تــزال  مــا 
ظهرهــا ملئــيت ألــف مــدين يعيشــون يف جبــل الزاويــة رغــم املناشــدات الــيت 
الغــاء واجلفــاف  مــن  يعانــون  الذيــن  املدنيــة واملدنيــن  مــن اجملالــس  أتيت 

والقصــف.
يتــوزع املدنيــون علــى أربــع وثاثــن بلــدة يف اجلبــل ويرتكــز القســم األكــرب 
قــوات  مــع  التمــاس  عــن خطــوط  بعيــدة  تكــون  الــيت  البلــدات  منهــم يف 
النظــام، ملعرفــة أعــداد العائــات التقينــا عبــد الغــي العــراين رئيــس اجمللــس 
احمللــي يف بلــدة بليــون الــيت تتوســط اجلبــل والــيت حدثــت فيهــا جمــزرة للجنــود 
أعــداد  عــن  ســألناه  الروســي،  الطــران  قصــف  بعــد  عامــن  قبــل  األتــراك 

فأجــاب: املدنيــن 
يف القــرى احملاذيــة خلــط التمــاس مثــل البــارة يوجــد 900 عائلــة وهــذه البلــدة 
غــر خمدمــة مــن قبــل أي منظمــة، كنصفــرة 350 عائلــة، مــوزرة 400 
عائلة، عن الروز 500 عائلة، قوقفن 300 عائلة، أرنبة 300 عائلة، 

جــوزف 1000عائلــة، معراتــة 1000عائلــة، بليــون 550 عائلــة.
املنظمــات  غيــاب  مــن  تعــاين  البلــدات  هــذه  مجيــع  أن  العــراين  أضــاف 
االنســانية واإلغاثيــة بشــكل شــبه كامــل، حيــث حتضــر بعــض املنظمــات 
بشــكل خجــول كل ثاثــة شــهور أو أربعــة لتحضــر معهــا بعــض الدعــم 

ولكــن بعيــًدا عــن بلــدات التمــاس حبجــة اخلطــر .
بليــون  نقطــة  العامــل يف  املمــرض  ســألنا  اجلبــل  الطــي يف  الواقــع  وملعرفــة 
الطبيــة عــدانن الشــيخ علــي عــن اخلدمــات الطبيــة املتوفــرة يف مناطــق اجلبــل 

فأجــاب:
الوضــع الطــي يف اجلبــل صعــب جــًدا وســط غيــاب النقــاط واملراكــز الطبيــة 

املنطقــة للجفــاف وانعكــس ذلــك علــى الثــروة احليوانيــة وتســبب  يف غــاء 
العلــف حيــث وصــل كيلــو )التــن( إىل مخــس لــرات تركيــة وتضاعــف ســعر 
الشــعر والربســيم حــى وصــل مثــن كيــس العلــف ذو 25 كــغ إىل مخســة 
وثاثــن دوالرًا، كمــا اشــتكى العاملــون برتبيــة األغنــام واألبقــار مــن تفشــي 
املنتشــرة  القاعيــة  الداخيلــة علــى مواشــيهم مثــل احلّمــة  بعــض األمــراض 
بشــكل كثيــف جــًدا وقــد الحظــت أبم عيــي خــال الكشــف علــى املواشــي 
مــن قبــل مديريــة الزراعــة والثــروة احليوانيــة إبدلــب فقــدان الكثــر منهــا حيــث 

أحصينــا نفــوق 10   ابملئــة مــن األغنــام واألبقــار.
وأضــاف العمــر أن الغــاء وصــل إىل اللقاحــات الضروريــة للمواشــي حيــث 
تركيــة  لــرة   75 50 إىل  مــن  البقــرة  أو  الواحــدة  للغنمــة  اللقــاح  يكلــف 
وطالــب املربــون املنظمــات ابلقيــام بعمليــة تقــدمي اللقــاح ملواشــيهم املهــددة 
ابإلنقــراض. وعــن حــال الزراعــة أوضــح العمــر أن اجلفــاف يف الســنة املاضيــة 
كان لــه األثــر الســيء إذ اخنفضــت كميــة األمطــار إىل مــا دون منســوب 
النصــف ويف هــذه الســنة مــا زال اجلفــاف ســائًدا والعجــز عــن أتمــن البــذار 
حاضــرًا، حيــث مل تســتطع اجملالــس احملليــة مــن تقــدمي ســوى نســبة قليلــة مــن 
البــذار للفاحــن والــيت ال تعــدل ســوى 5  ابملئــة مــن الكميــة املطلوبــة مثــل 
مــادة الربســيم، كمــا أن العجــز وصــل إىل وقــود الديــزل الــازم حلراثــة األرض 
وابلتــايل بقــي القســم الكبــر مــن األراضــي دون حراثــة لعجــز أصحاهبــا عــن 
حراثتهــا.  تركنــا جبــل الزاويــة وحنــن نســتمع إىل القبضــة الاســلكية حتــذر 
مــن طــران االســتطاع الــذي جيــوب اجلبــل ومــن تســاقط القذائــف وســط 
النــاس علــى احليــاة  رغــم اخلــوف والغــاء وعيونــم ترتقــب دعــم  إصــرار 

املنظمــات فهــل مــن جميــب!

فيصل عكلة

200 ألف مدني في جبل الزاوية  يعيشون في غياب المنظمات ؟!

صحافي سوري
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Suriye devrimimin gençleri olan özgür Suriyelilerden Waad al-Khatib, Omar al-Shughari ve İbrahim Olabi 
21 Kasım salı günü Güvenlik Konseyi önünde yaptıkları konuşmada, medeniyet ve insanlık olduğunu id-
dia eden ama yaralıların ve tutukluların sesine kulaklarını tıkayan, Esad’ın suçlarına gözlerini yuman, Su-
riyelileri öldürmeye ve yerinden etmeye devam etmesi için ona her türlü desteği veren dünyayı rezil ede-
cek bir şekilde karşılık verdiler. Füzeler, patlayıcı variller ve kimyasal silahlar gibi kitle imha silahlarını 
kullanması bile terörle mücadele olarak meşrulaştırıldı. Medeni dünya, cani Esad’a karşı duran ve onun 
özgürlüğünü ve onurunu talep eden herkesi terörist olarak yaftalıyor ve ortadan kaldırılması gerektiğini 
iddia ediyorlar. Suriye şehirlerinin yarısından fazlasının yıkılması, bir milyondan fazla özgür Suriyelinin 
şehit edilmesi, on milyondan fazla Suriyelinin yerinden edilmesi, şehir ve köylerin boşaltılması ve İranlı 
ve mezhepçi milisler tarafından değiştirilmesi hususları Birleşmiş Milletler ve güvenlik konseyi tarafından 
uluslar arası düzeyde meşrulaştırılmakta ve korunmaktadır. Güvenlik konseyi huzurunda Suriye’deki tra-
jik duruma ilişkin belgelenmiş ifadelerinde uluslararası toplumu ifşa ettiler. Suriye rejimine Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası desteği, Rus ve İran işgali olmadan Esad’ın tekrarlanan suçlarının 
devam etmeyeceğini açıkça belirttiler.  Oturum, Suriye British Council’ın entegre bir ekibi olan ve katil 
Esad’ı sorumlu tutmak için çalışan devrimcilerin önemli bir parçası olan aktivist bayan Waad al-Khatib ve 
avukat İbrahim Olabi tarafından önemliydi.
WAAD AL-KHATİB 
Waad al-Khatib, 2019’da “Sama İçin” adlı belgesel filmini çeken, Londra’da ikamet eden Suriyeli bir 
gazeteci ve yönetmenin takma adıdır. 
Bu yönetmen İngiliz Film Akademisi’nden dört ödüle aday gösterildi ve En İyi Belgesel Film Ödülü’nü 
kazandı. 
Ayrıca Halep olaylarını yayınlarken uluslararası bir ödül de kazanmıştır.
- Waad al-Khatib müdahalesinde şunları söyledi:
- Size Güvenlik Konseyi’ ndeki varlığımdan onur duyuyorum dememi beklemeyin. Bu konsey beni onur-
landırmaz. Beni sadece Suriye devrimi onurlandırır. 
- Bugün birçok devlet yetkilisinde ve medyada Suriye’nin güvenli hale geldiği ve geri dönülebileceği 
söyleniyor. Ancak Esad rejiminin varlığından dolayı bu güvenli değildir. 
- Güvenlik Konseyi ise bizim yanımızda soykırımı ve öldürmeyi durduracağını duyuruyor.
Güvenlik Konseyi yalnızca bağlayıcı olmayan kararlar verdi ve sizde soruşturma komiteleri ve insanî 
yardım kuruluşları tarafından Suriye’de meydana gelen vahşeti belgeleyen tüm uluslararası raporları don-
durdunuz.
 - Güvenlik Konseyi, Suriye’deki katliamlara müdahale etmeden oturup izliyor. Sizin meclisiniz failleri so-
rumlu tutmadı. Bu nedenle biz Suriyeliler, Suriyeli hukuk ekipleri ve bazı ülkeler aktivistlerin gözetiminde 
rejimi sorumlu tutmak için yeni yollar arıyoruz. Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun hazırladığı 42 
rapor, Uluslararası Af Örgütü ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün raporları olmasına rağmen 
bazılarınız suçlu Suriyeli ile diplomatik ilişkilerin yenilenmesinden bahsediyor-
OMAR AL SHOGHARİ
1995 yılında Baniyas’ın El-Bayda ilçesinde dünyaya gelen Ömer, Suriye devriminin başlangıcında ve 
El-Bayda katliamı sırasında onlarca kişiyle birlikte tutuklandı. 
Sednaya cezaevinde 3 yıl hapsedildi. Çıktığında bir iskelet haline gelmişti.
- 2020 yılında İsveç Kralı VI. Carl’dan empati, cesaret ve ail değerler gibi liderlik niteliklerine sahip 
olanlara verilen Liderlik Ödülü’nü aldı. 
- Omar al shoghari şunları söyledi:
- Kendinizi tehlikeye atmadan masum bir ruhu kurtarma şansınız olsaydı, yapar mıydınız? Birleşmiş Mil-
letler’e göre Suriyeliler.
- Esad rejimini durdurmak ve daha fazla can almasını engellemek bir mucize değil sadece cesaret ve 
kararlılık gerektiriyo.
İnsan hakları aktivisti İbrahim Olabi:
- Suriye British Council üyesi ve hukukta uzmanlaşmış “Guernica 37”grubunun bir üyesidir. 
- Konseyin Esad’ın suçlarına karşı sessiz kalması onu ihlalleri sürdürmeye teşvik etti ve Esad ceza al-
madan suç işlemeye devam ediyor. 
- Özellikle Bağımsız Soruşturma Komisyonu’nun 1270 sayfalık raporunda ve Kimyasal Silahları Yasakla-
ma Örgütü’nün raporlarında asıl suçlunun Suriye rejimi olduğuna dair yeterli delil var.
Bugün Suriye’ deki suçların faillerini sorumlu tutmak için bir fırsat var. Ancak uluslararası toplumun 
bunun için gerçek bir eyleme ihtiyacı var.
Suriye savaş alanı değil suç mahallidir. Savaşlar biter, suç devam eder.
Suriye acısını dile getirdiler, dünyanın Suriyeli katile yönelik sessizliğini kınadılar ve bunun sebebini 
uluslararası iradenin yokluğunda ve resmi muhalefetin sığlığından kaynaklandığını açıkça belirttiler. 
Ruslar ve İranlılar kendi kendilerine şöyle diyecekler: Umutsuzluk ihanettir ve devrimi zafere kadar 
sürdürmek tüm özgür insanların sorumluluğudur.. Sessizlik, suskunluk ve teslimiyet Esad hapishanel-
erinde şehit düşenlerin, tutukluların ve kamplarda acı çekenlerin hakkıdır.
Tüm dünya Esad kasabının yanında dursada, devrimimiz galip gelecektir. 
Biz devrimin asil şövalyelerinin sessiz dünyayla savaşlarını izlerken onlar emin ve daha da kararlı hale 
geldiler.

كلمــة الســورين األحــرار أبنــاء الثــورة الســورية )وعــد اخلطيــب - عمــر الشــغري - إبراهيــم علــي(، أمــام جملــس األمــن بتاريــخ 
الثــااثء 2021/11/30 جــاءت كصفعــة مدويــة علــى وجــه العــامل الــذي يدعــي احلضــارة واإلنســانية، لكنــه يصــم أذنيــه علــى 
أصــوات اجلرحــى واملعتقلــن، ويغمــض عينيــه علــى جرائــم الســفاح األســد، ويقــدم لــه كل أنــواع الدعــم ليســتمر بقتــل الســورين 
وهتجرهــم.  وحــى اســتخدامه ألســلحة الدمــار الشــامل كالصواريــخ وبراميــل املــوت املتفجــرة والكيمــاوي، متَّ تربيرهــا علــى أنــه 
حيــارب اإلرهــاب. يلصــق العــامل املتحضــر بــكل مــن وقــف ضــد الســفاح األســد وطالــب حبريتــه وكرامتــه صفــة اإلرهــايب وجيــب 
القضــاء عليــه. دمــار أكثــر مــن نصــف املــدن الســوري واستشــهاد أكثــر مــن مليــون ســوري حــر، وهتجــر أكثــر مــن عشــرة 
مايــن ســوري، وإفــراغ املــدن والقــرى مــن ســكانا وإحــال اإليرانيــن وامليليشــيات الطائفيــة، كل هــذا مــربر وحممــي دوليــاً مــن 
قبــل األمــم املتحــدة وجملــس األمــن. يف إفاداهتــم وشــهاداهتم املوثّقــة عــن األوضــاع املأســاوية يف ســوراي  أمــام جملــس األمــن، قامــوا 
بتعريــة اجملتمــع الــدويل، وأوضحــوا أن جرائــم األســد املتكــررة مــا كانــت تســتمر لــوال الدعــم الــدويل للنظــام الســوري مــن األمــم 
املتحــدة وجملــس األمــن، واالحتــال الروســي واإليــراين. جــاءت اجللســة مهمــة مــن قبــل املناضلــن )الســيدة وعــد اخلطيــب 
واحملامــي ابراهيــم علــي(، ومهــا جــزء مهــم مــن الثــوار الذيــن يعملــون علــى حماســبة الســفاح األســد كفريــق متكامــل للمجلــس 

الســوري الربيطــاين.
وعد اخلطيب 

هــو اســم مســتعار لصحفيــة وخمرجــة ســورية مقيمــِة يف لنــدن، قامــت إبنتــاج فيلمهــا الواثئقــي )مــن أجــل مســا عــام 2019(؛ 
والــذي ترشَّــح ألربعــة جوائــز مــن األكادمييــة الربيطانيــة الســينمائية وفــاز جبائــزة أفضــل فيلــٍم واثئقــي، وترشــح أيضــاً جلائــزة 

األوســكار ألفضــل فيلــم واثئقــي، وحصلــت خــال تغطيتهــا ألحــداث حلــب علــى جائــزة دوليــة. 
قالت وعد اخلطيب يف مداخلتها:

- ال تنتظــروا مــي أن أقــول لكــم: يشــرفي حضــوري يف جملــس األمــن، فهــذا اجمللــس ال يشــرفي، وحدهــا الثــورة الســورية 
هــي الــيت تشــرفي.

-  ُيســمع اليــوم مــن كثــر مــن مســؤويل الــدول ومــن وســائل اإلعــام أن ســوراي أصبحــت آمنــة وميكــن العــودة إليهــا، 
لكنهــا يف احلقيقــة ليســت آمنــة يف ظــل وجــود نظــام األســد لقــد كان لــديَّ أمــل كبــر بوصفــي خُمرجــة أوثّــق مآســَي 
الســورين، أن اجملتمــع الــدويل لــن يتخلــى عنــا وأن مجيــع الــدول ســتقف جبانبنــا، وأن جملــس األمــن ســيفعل مــا بوســعه 

لوقــف عمليــات اإلابدة والقتــل. 
- جملــس األمــن مل تصــُدر عنــه ســوى قــراراٍت غــر ملزمــة، وقمتــم بتجميــد مجيــع التقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن جلــان 

التحقيــق واملنظمــات اإلنســانية الــيت وثّقــت الفظائــع الــيت جتــري يف ســوراي.
- جملــس األمــن يتحمــل املســؤولية كاملــة يف جلوســه متفّرجــاً علــى اجملــازر يف ســوراي دون التدخــل، جملســكم أخفــق 
يف مســاءلة اجلنــاة لذلــك فإننــا كســورين نبحــث عــن مســارات جديــدة حملاســبة النظــام إبشــراف انشــطن وفــرق قانونيــة 

ســورية وبعــض الــدول.
-  هنــاك 42 تقريــراً صــادراً عــن هيئــة التحقيــق الّدوليّــة، فضــًا عــن التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة العفــو الّدوليّــة ومنظمــة 
حظــر األســلحة الكيماويــة، ورغــم ذلــك كلــه بعضكــم يتحــدث عــن جتديــد العاقــات الدبلوماســية مــع النظــام الســوري 

اجملرم.
عمر الشغري:

ولــد عمــر عــام 1995 يف البيضــاء يف ابنيــاس، ومتَّ اعتقالــه يف بدايــة الثــورة الســورية مــع العشــرات خــال مذحبــة البيضــاء، 
ســجن ملــدة 3 ســنوات يف ســجن صيــداناي وخــرج منــه جمــرد هيــكل عظمــي.

- وانل عــام 2020 جائــزة القيــادة مــن امللــك الســويدي كارل الســادس، وهــي جائــزة مُتَنــح للذيــن يتمّتعــون بصفــات 
قياديــة كالتعاطــف والشــجاعة والقيــم النبيلــة. 

وقال عمري الشغري:
- إذا أتيحــت لكــم فرصــة إلنقــاذ روح بريئــة دون تعريــض أرواحكــم للخطــر فهــل ســتفعلون؟، نعــم غالبيــة األشــخاص 
يفعلــون ذلــك، هنــاك أكثــر مــن 3000 فرصــة ضائعــة حلمايــة املدنيــن األبــرايء يف ســوراي، منــذ ذلــك الوقــت قتــل نظــام 

األســد 350 ألــف ســوري وفقــاً لألمــم املتحــدة.
- إيقاف نظام األسد ومنعه من إزهاق املزيد من األرواح، ليس معجزة، فقط يتطلب الشجاعة والتحرك واإلصرار. 

الناشط احلقوقي ابراهيم علي: 
- عضو يف اجمللس السوري الربيطاين، وعضو يف جمموعة “غرنيكا 37” املختصة يف القانون الّدويّل:

- إن صمــت اجمللــس عــن جرائــم األســد شــجعه علــى مواصلــة االنتهــاكات، واألســد يســتمر ابرتــكاب اجلرائــم دون 
عقــاب.

- هنــاك أدلــة كثــرة علــى أن النظــام الســوري هــو اجلــاين الرئيــس، خاصــة يف تقريــر جلنــة التحقيــق املســتقلة املؤلــف مــن 
1270 صفحــة، فضــًا عــن تقاريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة.

-  اليوم توجد فرصة حملاسبة مرتكي اجلرائم يف سورية لكنها حتتاج إىل حترك فوري وحقيقي من اجملتمع الّدويّل.
- سوراي ليست منطقة حرب، هي مسرح اجلرمية، احلروب تنتهي واجلرمية مستمرة.

أخريًا:
لقــد تكلمــوا عــن الوجــع الســوري، وأدانــوا صمــت العــامل عــن املقتلــة الســورية، وأوضحــوا أن العلــة تكمــن بغيــاب اإلرادة الدوليــة 
وضحالــة املعارضــة الرمسيــة، ومــن اتبعهــم وهــم يصرخــون ويدينــون جرائــم األســد والــروس واإليرانيــن، ســيقول يف نفســه: اليــأس 
خيانــة، واالســتمرار ابلثــورة حــى انتصارهــا هــي مســؤولية مجيــع األحــرار. الســكوت والصمــت واالستســام مبثابــة جرائــم حبــق 

كل مــن استشــهد، وحبــق املعتقلــن واملغيبــن يف ســجون األســد، وحبــق مــن يعــاين يف املخيمــات.
ثورتنــا ســتنتصر ولــو وقــف العــامل أبكملــه مــع الســفاح األســد، هــو يقــن وقــد ازداد ثبــااتً وحنــن نتابــع فرســان الثــورة النبــاء 

وهــم حياربــون العــامل الصامــت.

Güvenlik Konseyi Özgür Suriyelilerle Yüzleşiyor
مجلس األمن في مواجهة السوريين األحرار
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Momen al-Zayyat, ılık bir bahar gününde bir Türk kültür şahsiyetiyle tanışmak için evinden (Üsküdar 
semti) ayrıldı. Ancak ortamı ırkçılık ve nefretle bulandırdı ve bu durum İstanbul’daki sosyal ortamı 
gölgede bıraktı. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye’deki Suriyelilere yönelik 
bazı Türk ırkçıları, bunun körüklenmesine katkıda bulundu. Arap sakinlerine yönelik tekrarlanan zor-
balık ve taciz olayları da iki ülke arasındaki büyük uçurumun açılmasına ve politikacıların bu akorda 
nasıl oynadığını göstermeye katkıda bulundu. Politikacılar istedikleri melodiyi çalar ve bunu kitlelere 
seçim vaatleri şeklinde sunar. Ancak bunların çoğu iktidara geldiklerinde uçup gider Burada, göçmen 
krizini şiddetlendiren, Türk ve Arap milletleri arasındaki tüm ortak köprüleri yok eden ırkçılığın tohu-
mları olduğu gibi kalıyor. Moamen El-Zayat’ın yazar Orhan Tekin ile röportaj yapmak için hazırladığı 
diyaloğun içeriği; aydınların Araplar ile Türkler arasındaki bağları güçlendirmedeki rolü ve Araplar 
hakkında sömürgeci yalanları teşvik eden sahte tarihi hesapları çürütmesiydi. Aynı husus, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun Arap ülkelerini gasp eden, onları köklerinden söküp atan ve onları cahil ve geri kalmış 
bir işgalci devlet olarak tanımlamaları için de geçerlidir.. Araplar ve Türkler aralarında  yaşanan insani 
ilişkileri  tehlikeli anları parlak tarihlerini ve  savaş meydanına karışan kanlarını unutmaları ve önyargılı 
insanların bunları kurcalamasına yol açması Mo’min al-Zayyat’ı çok meşgul eden çetrefilli bir konu.
Bu sorun, önyargılı insanların iki halk arasındaki ilişkiyi kurcalamasına ve tarihi başka bir biçimde 
geri dönüştürmesine olanak sağladı. Türk yazar, milletler arasında insani ve medeni köprüler inşa et-
mede edebiyatın ve kültürün rolünden ve medeniyetler çatışmasını yaratanların fanatik politikacılar 
olduğundan ve asıl insani hedeflere ancak aydınların ulaşabileceğinden bahsederek söze başladı. Yazar 
ekledi: “Yalnızca entelektüeller asıl insani hedeflere ulaşabilir ve halklar arasındaki ortak noktayı arar 
ve güçlendirir.”
Moamen al-Zayyat ona, Araplar ve Türkler hakkındaki bu fikirleri kitlelerin zihninde ölümsüzleştirmek 
için okul müfredatıyla ve iki halk arasındaki popüler tarih ile  pekiştirilen anlatılarla nasıl yüzleştire-
ceğini sordu Cevabı şuydu: “Fikirler, ancak bunalımların ve çıkarların baskısı altında kalmadan, siya-
setten ve ekonomiden uzak, iki ulusta uyanış ve aydınlanma meşalesini taşıyanlar tarafından ortaya 
konabilir ve onlarınki  gibi fikirlerle çürütülür. Ötekinin ve kültürünün cehaleti, yanlış anlaşılmalara ve 
önyargılara yol açar.”
O zaman bu toplumsal gerilim, medyanın ve irrasyonel siyasi söylemlerin etkisi altında cehalet ve yanlış 
anlamanın yaygınlaşmasına doğal olarak yol açar.Arap ve Türk milletleri, bu aşırıcı fikirlerin yarattığı 
ahlaki engeller nedeniyle  ve Arapların ihanet, Türklerin işgalci olarak damgalanmasıyla onlarca yıldır 
birbirlerinden faydalanamadılar.
Söz,Moamen al-Zayyat’ı ikna etti ancak yine de sordu:
-  Kutuplaşma ve nefretin hakim olduğu, sosyal ve politik ortamda nasıl uygulanır?
Bunun üzerine (Orhan Tekin) Türk okullarında ilkokullar için bir ders kitabı hazırladı ve şöyle dedi: 
Şuna bakın!
Ölümden kaçmak için Türkiye’ye gelen Suriyeli çocukların hikayelerini anlatıyor, ölümlü yolculuklarda 
İstanbul’a gelene kadar çektikleri acıları anlatıyor, onlara kapılarını açan Türkiye sevgisini vurguluy-
or,hayatlarını tehlikeye atan bir uçurumun eşiğinde kaldıktan sonra yeni bir hayat öpücüğü. Sonra (Or-
han) ona baktı ve dedi ki:  Okul müfredatının çocukların kalplerine kin ve nefret aşılaması gibi,reform 
ve gerçek   bir entegrasyonun başlatılması, gelecek nesiller için taze bir hafızanın üretilmesi, iki ulusun 
siyasi amaçları için ve aynı zamanda kalplere sevgi ekmek, nefreti kaldırmak ve insânî duyguları pe-
kiştirmek için bir araçtır. Bu iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partsi’nin öne sürdüğü bir akımdır ve sevgi 
ve barışı destekleyen konular Türk ilkokullarının müfredatında yer almıştır. Mümin sordu;eğitimin rolü 
nedir?
Ferid Orhan:Pragmatizm ve materyalizme bulaşmadan ,tanışma seminerleri düzenleyerek iki halki 
güçlendirebilir, aralarında karşılıklı sevgi ve fikir alışverişine sebep olabilir. Bu,insanları dogruya yonlen-
diren peygamberlerin mesajlarindan daha az değerli olmayan zor fakat insânî bir görevdir.Uyum,şefkat 
ve dayanışma,dînî erdemlerden önce gelen toplumsal değerlerdir. Kültürel iletişim,sömürgeci ellerin se-
bep olduğu tarîhî yanlışları düzeltmek için son çaredir ve bu hem Araplar hem de Türkler için inanılması 
gereken yüce bir görevdir. Moamen El-Zayat,Turk yazar Orhan Tekin ile görüşmesini bitirdikten sonra 
İstanbul sokakları dolduran Arap topluluklarının vatan özlemi duyan ve endişe dolu yüzlerini görmek 
için dışarı çıktı.Bunlar hayatta kalabilmek,kabullenilmek ve ayrilik acisinin resmiydi. Bir mümin, o 
yorgun yüzleri, kaygılı ruhları, acıyla dolmuş kalpleri seyrederek kendi kendine şöyle dedi: Bunlar 
ırkçılığa ve zorbalığa değil, insani bir dokunuşa ve ruhlarında saklı olan yaraları iyileştiren sevgi dolu 
bir merheme ihtiyaç duyarlar. Sol yanak, hiçbir şey insan dokunuşları gibi ruhun acısını iyileştirmez.
Mümin, o yorgun yüzleri, kaygılı ruhları, acıyla dolmuş kalpleri seyrederek kendi kendine şöyle dedi: 
Bunlar ırkçılığa ve zorbalığa değil, insani bir dokunuşa ve ruhlarında saklı olan yaraları iyileştiren sevgi 
dolu bir merheme ihtiyaç duyarlar. Ruhun acısını,insânî bir dokunuştan başka hiçbir şey iyileştirmez.

خــرج مؤمــن الــزايت مــن بيتــه ابجتــاه )حــى إســكودار( ملقابلــة شــخصية تركيــة ثقافيــة، يف يــوم ربيعــي معتــدل، 
إال أن أجــواءه كانــت ملبّــدة بعنصريــة وكراهيّــة، خّيمــت علــى املشــهد االجتماعــي يف اســطنبول، ســاهم يف 
إذكائهــا حــزب الشــعب اجلمهــوري املعــارض وبعــض العنصريــن األتــراك جتــاه الســورين يف تركيــا، وحــوادث تنّمــر 
وإســاءات متكــررة ملقيمــن عــرب تُــربز الفجــوة الكبــرة بــن األمتــن وكيــف يلعــب الساســة علــى هــذا الوتــر، 
لعــزف اللحــن الــذي يريــدون وتصديــره للجماهــر يف شــكل وعــود انتخابيــة يتبّخــر معظمهــا يف اهلــواء جمــرد 
اســتام الســلطة، وتبقــى بــذرة العنصريــة كمــا هــي تُفاقــم أزمــة املهاجريــن وهتــدم أي جســور مشــرتكة بــن األمتــن 
الرتكيــة والعربيــة، وذاك كان مضمــون احلــوار الــذي أعــده مؤمــن الــزايت حملــاورة األديــب )أورهــان تكــن( ودور 
املثقفــن يف تقويــة األواصــر بــن العــرب واألتــراك ودحــض الــرواايت التارخييــة املزيفــة الــيت رّوجــت ألكاذيــب 
اســتعمارية حــول خيانــة العــرب لألتــراك ووصــف الدولــة العثمانيــة أبنــا دولــة احتــال ســطت علــى البــاد العربيــة 

واســتأصلت شــأفتها وتركتهــا يف جهــل وختلــف. 
موضــوع شــائك شــغل ابل مؤمــن الــزايت كثــراً، خلطورتــه علــى التعايــش اإلنســاين بــن العــرب والــرتك، ونســيان 
اترخيهمــا املشــرق ودمائهــم الــيت امتزجــت يف ســاحات معــارك حربيــة كثــرة، وإفســاح اجملــال للمغرضــن أن يعبثــوا 
بعاقــة الشــعبن وإعــادة تدويــر التاريــخ يف شــكل آخــر، فبــدأ األديــب الرتكــي ابحلديــث عــن دور األدب والثقافــة 
يف بنــاء جســور إنســانية وحضاريــة بــن األمــم، وأن الساســة املتعصبــون هــم مــن يفتعلــون صــراع احلضــارات، 
ووحدهــم املثقفــون قــادرون علــى صناعــة األهــداف اإلنســانية النبيلــة، ويبحثــون عــن املشــرتك بــن الشــعوب 

وتقويتــه.
ســأله مؤمــن الــزايت عــن كيفيــة مواجهــة الــرواايت التارخييــة الرائجــة بــن الشــعبن والــيت عززهتــا املناهــج الدراســية 
فــكان رده أبن األفــكار ال تدحضهــا إال  العــرب والــرتك،  تلــك األفــكار يف أذهــان اجلماهــر عــن  لتخليــد 
أفــكار مثلهــا يقدمهــا مــن حيملــون مشــاعل اإلفاقــة والتنويــر يف األمتــن، بعيــداً عــن السياســية واالقتصــاد، 
اللــذان خيضعــان إىل التأثــر حتــت ضغــط األزمــات واملصــاحل، فاجلهــل ابآلخــر وبثقافتــه يقــود إىل الفهــم اخلاطــئ 
واألحــكام املســبقة مث أتيت العنصريــة كرافــد طبيعــي التســاع اجلهــل وســوء الفهــم حتــت أتثــر اإلعــام واخلطــاابت 
السياســية غــر العاقلــة، فاألّمتــن العربيــة والرتكيــة عجــزت كل منهمــا علــى أن تســتفيد مــن األخــرى لعقــود 

طويلــة، نظــراً للحواجــز املعنويــة الــيت خلقتهــا تلــك األفــكار املتطرفــة ووصــم العــرب ابخليانــة والــرتك ابلغــزاة. 
كام أقنع مؤمن الزايت لكنه سأل:

-  كيف السبيل إىل تطبيقه يف حميط اجتماعي وسياسي يغلب عليه االستقطاب والكراهية؟ 
فأخــرج )أورهــان تكــن( كتــاابً مدرســّياً مقــرراً علــى الصــف االبتدائــي يف املــدارس الرتكيــة، وقــال: انظــر إىل هــذا، 
أمســك مؤمــن الــزايت الكتــاب وقــرأ موضــوع بعنــوان » أحــب أصدقائــي الســورين« يتحــدث عــن قصــص 
أطفــال ســورين جــاءوا إىل تركيــا هــرابً مــن املــوت، ويتحدثــون عــن معاانهتــم إىل أن وصلــوا إىل اســطنبول يف 
رحــات كانــت حتمــل املــوت، وإبــراز حبهــم لرتكيــا الــيت فتحــت هلــم أبواهبــا وأعطتهــم قبلــة حيــاة جديــدة، بعــد 

أن كانــوا علــى شــفا جــرف هــار مــن فقــدان أرواحهــم.
 مث نظــر إليــه )أورهــان( وقــال: مــن هنــا يكــون اإلصــاح وبدايــة االندمــاج احلقيقــي وصناعــة ذاكــرة جديــدة 
لألجيــال القادمــة، فكمــا كانــت املناهــج الدراســية هــي ســبب غــرس األحقــاد والضغائــن يف نفــوس أبنــاء األمتــن 
ألهــداف سياســية، تكــون هــي أيضــاً وســيلة لبــذر احملبــة وجــاء الكراهيــة وترســيخ املشــاعر اإلنســانية، وهــذا 
اجتــاه يدفــع بــه حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم، فكانــت تلــك املواضيــع الــيت حَتــّض علــى احملبــة والســام ضمــن 

مقــرر الصفــوف االبتدائيــة الرتكيــة. 
قــال مؤمــن ومــا دور املثقفــن؟ فــرد أورهــان: بعقــد نــدوات تعــارف ال تشــوهبا برامجاتيــة السياســة وال ماديــة 
االقتصــاد تشــد مــن عضــد الشــعبن وتفســح جمــااًل للحــب وتاقــح األفــكار بينهمــا، وتلــك مهمــة شــاقة ورســالة 
إنسانية، ال تقل قيمة عن رسائل األنبياء يف هداية البشر إىل العقيدة الصحيحة، فالتآلف والرتاحم والتعاضد 
كلهــا قيــم اجتماعيــة قبــل أن تكــون فضائــل دينيــة، فالتواصــل الثقــايف هــو احلــل األخــر لتصحيــح مســار التاريــخ 
املــزور أبايدي اســتعمارية، وتلــك مهمــة مقدســة حتتــاج إىل مؤمنــن هبــا إميــاانً راســخاً مــن العــرب واألتــراك معــاً. 
انتهــى مؤمــن الــزايت مــن اللقــاء مــع األديــب الرتكــي )أورهــان تكــن(، وخــرج يتأمــل وجــوه أفــراد اجلاليــات العربيــة 
الــيت متــأل شــوارع اســطنبول، َمــن حيملــون حقائــب مــن اهلمــوم واحلنــن إىل أوطانــم، تــرى أثرهــا مرســوماً علــى 
قســمات وجوههــم، وتشــم رائحتهــا يف أحاديثهــم اجلانبيــة، فتســمع قصصــاً مــن الكفــاح املتفــاين مــن أجــل البقــاء 
علــى قيــد العيّــش، ال علــى قيــد احليــاة، فكانــت رغبتهــم يف إثبــات الــذات صــورة عــن مركــب النقــص الناتــج عــن 

مــرارة الرحيــل واألســباب الــيت محلتهــم عليــه. 
ثقلــة ابألمل، وقــال لنفســه: إن هــؤالء ال يســتحقون 

ُ
أتّمــل مؤمــن تلــك الوجــوه املتعبــة والنفــوس الَقِلقــة والقلــوب امل

العنصريــة والتنّمــر، بــل هــم حباجــة إىل ملســة إنســانية وبلســم حَمبــة يــداوي اجلــراح الكامنــة يف نفوســهم، فليــس مــن 
العــدل أن أيتيــك إنســان مصفــوع علــى خــده األميــن فتقــوم بصفعــة مــرة أخــرى علــى اخلــد األيســر، فــا شــيء 

يشــفي مــن أمل النفــس مثــل اللمســات اإلنســانية.

Ali El-Sawi

Nefretin Melodisi
لحن الكراهية

علي الصاوي

كاتب مصري
Mısırlı yazar
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بــدأت العاقــات الرتكيــة اإلماراتيــة يف اآلونــة األخــرة تتحســن تدرجييًــا بعــد التقلبــات الكبــرة الــيت عاشــتها 
يف الســنوات العشــر األخــرة.

ويــوم أمــس، شــهدان خطــوة قويــة أخــرى حنــو تطبيــع العاقــات بــن تركيــا واإلمــارات، وذلــك بــزايرة ويل عهــد 
أبــو ظــي حممــد بــن زايــد، العاصمــة الرتكيــة أنقــرة.

قبل كل شيء دعوان نتذكر:
بعــد مفاوضــات طويلــة أجرهتــا وحــدات خمابــرات البلديــن وراء الكواليــس، اســتقبل الرئيــس الرتكــي رجــب 
طيــب أردوغــان يف 18 أغســطس/آب، مستشــار األمــن القومــي لدولــة اإلمــارات طحنــون بــن زايــد، ومــع 

هــذه الــزايرة ابت مــن الواضــح للجمهــور أن العاقــات الرتكيــة اإلماراتيــة ستشــهد تطــورات جديــدة.
وبعــد 13 يوًمــا فقــط مــن هــذا االجتمــاع، اختــذت اخلطــوة الثانيــة يف تطبيــع العاقــات وذلــك عــرب احملادثــة 

اهلاتفيــة بــن أردوغــان وويل عهــد أبوظــي حممــد بــن زايــد.
وعندمــا ُســئل أردوغــان عــن الصــورة املفاجئــة الــيت مجعتــه مــع طحنــون يف ذلــك احلــن، وعمــا إذا كانــت 
الــزايرة اإلماراتيــة تعــي ذوابن اجلليــد بــن البلديــن، قــال الرئيــس الرتكــي إن »مثــل هــذه التقلبــات ميكــن أن 

حتصــل وحصلــت بــن الــدول، وهنــا أيًضــا حدثــت بعــض املواقــف املماثلــة«.
وأوضــح أردوغــان حينهــا أن تركيــا ويف مقدمتهــا جهــاز اســتخباراهتا قامــت خــال األشــهر املاضيــة بعقــد 

بعــض اللقــاءات مــع إدارة أبــو ظــي، ووصلــوا خاهلــا إىل نقطــة معينــة.
لقــد كان الســبب الرئيســي إلظهــار اإلمــارات العربيــة املتحــدة موقًفــا عدائًيــا جتــاه اإلدارة احلاكمــة يف تركيــا 

هــو أن جتربــة حــزب العدالــة والتنميــة كان هلــا أتثــر عميــق علــى الشــارع العــريب.
لقــد قــرؤوا هــذا الوضــع ابعتبــاره »هتديــًدا« رئيســًيا جملــال نفوذهــم، وكانــوا لســنوات عديــدة مــن املؤيديــن 
جلميــع أنــواع املبــادرات ضــد حــزب العدالــة والتنميــة. ويشــمل ذلــك قــرار »متويــل« حماولــة االنقــاب يف 

15 يوليــو / متــوز.
»إذن ماذا حدث وما الذي تغر؟«

هذا السؤال الذي هو أمامنا هو سؤال املليون دوالر.
قبل االنتقال إىل »ماذا حدث«، من الضروري فهم »الذي حدث« بشكل صحيح.

مــن املفهــوم أن هــذه االتفاقيــة اجلديــدة، الــيت وصفــت أبنــا ذوابن اجلليــد أو »دفــن اخلافــات«، قــد مت 
تصميمهــا واملوافقــة عليهــا للمضــي قدًمــا علــى أســاس عملــي ووفــق منطــق »أولويــة االقتصــاد«.

وحبســب األخبــار والتقاريــر، فــإن إدارة أبــو ظــي ختطــط للعــودة إىل تركيــا ســريًعا وتفعيــل االســتثمارات 
هنــاك. االقتصاديــة 

عندمــا حدثــت التطــورات املذكــورة أعــاه يف أغســطس، حتدثــت إىل اجلهــات املختصــة يف تركيــا والــيت لديهــا 
معرفة مبا حيدث وراء الكواليس، وقالوا يل، »لقد متت دراســة ومناقشــة كل شــيء مســبًقا من قبل الطرفن 

وقــد مت التوصــل إىل اتفــاق«.
اآلن، دعوان ننتقل إىل هذا السؤال.

»ما الذي حدث حى تغرت األحوال هكذا؟«
تــرى بعــض املصــادر أن حتســن العاقــات الرتكيــة اإلماراتيــة ترتبــط بشــكل مباشــر مــع نتائــج االنتخــاابت 

األمريكيــة األخــرة.
القرارات اليت اختذهتا إدارة ابيدن أحدثت تطورات جديدة.

يقال مثل هذا:
ترامب كان هو السبب يف توتر العاقات بن تركيا واإلمارات، لكن هذا املوقف تغر يف عهد ابيدن.

حيــث قــررت إدارة ابيــدن وقــف مبيعــات األســلحة مؤقتًــا إىل اإلمــارات والســعودية بســبب تدخلهمــا 
بشــكل مباشــر يف حــرب اليمــن.

كمــا أن قــرار الــوالايت املتحــدة ابلعــودة إىل املفاوضــات النوويــة مــع إيــران أدى إىل تغيــر السياســة اخلارجيــة 
إلدارة أبــو ظــي.

حسًنا، ما هو دور اإلدارة األمريكية يف تغير نج أبو ظي جتاه تركيا؟
وفيما يتعلق هبذا األمر، فقد علق بعض احملللن:

- لقد أدركت اإلمارات بعد هذه التطورات، أن الصراع مع تركيا عدمي الفائدة ابلنسبة هلا.
- وابلنسبة لإلمارات فإن القتال ضد إيران مسألة وجود أو عدم وجود.

- كما أن الصراع مع تركيا يؤدي إىل »تضارب يف املصاحل«.
ومــن خــال هــذا الوضــع رأوا أنــه ال جــدوى مــن صــب الزيــت علــى النــار ضــد تركيــا، بــل علــى العكــس فــإن 

حتســن العاقــات ســيعي فتــح آفــق اقتصاديــة هامــة لإلمــارات.
هذا ما حاولت املصادر قوله عن تطبيع العاقات مع اإلمارات.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde 10 yılı aşkın süredir esen sert rüzgârlar, son aylarda 
yerini ılımlı bir atmosfere bırakmış durumda.
Dün, bu ülkenin bir numaralı ismi olan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in (MBZ) 
Ankara’ya yaptığı ziyaretle ilişkileri normalleştirme yönünde güçlü bir adım daha atılmış oldu.
Öncesini de hatırlatalım.
İstihbarat birimlerinin arka planda yürüttüğü uzun müzakerelerin/pazarlıkların akabinde, 
18 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Tahnoun bin Zayed’i kabul etmiş ve bu ziyaretin kamuoyuna duyurulması ile yeni 
dönem ‘alenileşmişti’.
Bu yüz yüze görüşmeden 13 gün sonra, Erdoğan ile MBZ arasında gerçekleşen telefon görüşme-
siyle, ikinci bir adım daha atıldı.
18 Ağustos’ta Beştepe’den verilen sürpriz fotoğraf, aynı gün katıldığı televizyon programında 
kendisine sorulduğunda Erdoğan, şöyle dedi:
“Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer 
bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta ol-
mak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş 
bulunuyoruz.”
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’deki yönetime karşı hasmane bir tutum sergilemesinin 
temel nedeni, AK Parti tecrübesinin Arap sokağını derinden etkilemesiydi.
Bu durumu kendi nüfuz alanlarına dönük büyük bir ‘tehdit’ olarak okudular ve uzun yıllar boyu 
AK Parti’nin aleyhine gelişen her türlü girişimin destekçisi oldular.
Buna, 15 Temmuz darbe girişimini ‘fonlama’ kararı da dâhil.
NE OLDU DA BÖYLE OLDU?
Peki, ne oldu de böyle oldu?
Karşımızda duran ‘bir milyon dolarlık’ soru bu.
Ne oldu kısmına geçmeden, ‘olanı’ doğru şekilde anlamak gerekiyor.
Buzların erimesi, yahut ‘baltaları gömme’ olarak nitelendirdiğimiz bu yeni sürecin pragmatik 
bir zeminde ve ‘ekonomi öncelikli’ bir alanda ilerleyecek şekilde tasarlanıp, üzerinde mutabakat 
sağlandığı anlaşılıyor.
Zaten haberlere, ilgili isimlerin açıklamalarına da yansıdığı gibi, Abu Dabi yönetimi, Türki-
ye’ye hem doğrudan, hem de sıcak para ile ekonomik yatırımlarla dönmeyi planlıyor.
Ağustos ayında yukarda sözünü ettiğim gelişmeler olduğunda, bu sürecin perde arkasına dair 
bilgi sahibi olan çevrelerle konuştuğunca, “Önceden çalışıldı, görüşüldü, karşılıklı konuşuldu 
ve bir anlaşmaya varıldı” şeklinde değerlendirmeler almıştım.
Şimdi, o soruya gelelim.
Yani ne oldu da böyle oldu sorusuna.
Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye ile ‘çatışma’ politikasını rafa kaldırmasını 
ABD seçimlerinin sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiriyor.
BİDEN YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARLAR, YENİ YÖNELİMLERİ BERABERİNDE 
GETİRDİ
Şöyle şeyler söyleniyor:
-Trump Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir alan açmıştı. Ama Biden döneminde bu tutum değişti. 
Biden yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki rolüne müdahale ederek bu iki 
ülkeye silah satışını geçici olarak durdurma kararı aldı.
-Ayrıca ABD’nin İran’la nükleer müzakerelere geri dönme kararı, Abu Dabi yönetiminin dış 
politikasındaki değişimi beraberinde getirdi.
Peki, ABD’deki yönetim değişikliğinin Abu Dabi’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımını değiştirme-
sindeki rolü ne olabilir?
İşin bu kısmıyla ilgili olarak da şu türden değerlendirmeler yapılıyor:
-Bu gelişmelerin ardından Türkiye ile mücadelenin kendileri açısından ‘alan daraltıcı’ bir 
tarafının olduğunu gördüler. Birleşik Arap Emirlikleri açısından İran’la mücadele bir ‘varlık, 
yokluk’ meselesi. Türkiye ile olan ihtilaf ise, ‘çıkar çatışmasından’ kaynaklanıyor.
-Bu yeni durum karşısında Türkiye’ye karşı yangına körükle gitmenin bir işe yaramadığını 
gördüler.
Kaynaklar, BAE ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair böyle şeyler dile getiriy-
orlar.

Mehmet Acet

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem: Baltalar neden/nasıl gömüldü?
فنت الخالفات؟

ُ
عهد جديد مع اإلمارات: لماذا وكيف د
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علــى الرغــم مــن مجيــع اجلوانــب اجليــدة للدميراطيــة الــيت اكتشــفها العقــل البشــري املشــرتك لتكــون منوذًجــا يف احلكــم، إال أنــا تعــاين 
يف الوقــت ذاتــه مــن معوقــات كبــرة. ومــن أبــرز هــذه املعوقــات هــو وجــود إغــراء مرتفــع يف حتقيــق مكســب مــن خــال اخلطــاب 
الشــعبوي والسياســات الشــعبوبة، دون وجــود إدراك أبن التعلــق هبــذا اإلغــراء ميكــن أن يقضــي علــى مجيــع املكتســبات احلســنة 

للدميقراطيــة، أو جيعلهــا فارغــة.
ال ســيما وأن الطريــق مفتــوح أكثــر مــن الــازم ألولئــك السياســين الفاشــلن الذيــن ال ميلكــون أي أفــق واضــح، يف ســبيل اعتمــاد 

اخلطــاب الشــعبوي كاســتثمار رخيــص وجاهــز يف حماولــة خلطــاب اجلماهــر وكســبهم.
إغراء الشعبوية يف عامل الدميقراطية

ويف املقابــل، جنــد أن هنــاك شــرحية مــن النــاس تصفــق ولســوء احلــظ هلــذا اخلطــاب الــذي يقــوم علــى جمــرد وعــود كاذبــة، وقلــب 
للحقائــق عــرب نظــرايت مؤامــرة ال متــت للواقــع بصلــة، واللعــب علــى وتــر الكراهيــة واحلقــد والتحريــض.

ويف احلقيقــة ميكــن القــول أن هــذا النــوع مــن اخلطــاب ميثــل هتديــًدا حقيقيًّــا للدميقراطيــة، يفــوق بــدوره أي هتديــد خارجــي آخــر 
هلــا، وإن التهديــدات الــيت تتعــرض هلــا الدميقراطيــة األوروبيــة اليــوم هــي مــن هــذا النــوع ابلــذات.

وهلــذا الســبب جنــد العاقــة بــن خطــاابت اإلســاموفواي أو معــاداة الاجئــن مــن جهــة، وبــن األجــواء االنتخابيــة يف أورواب، 
عاقــة قويــة ومرتبطــة فيمــا بينهــا بشــكل مباشــر. ولذلــك كلمــا ســارت البــاد حنــو عمليــة انتخابيــة مــا، جنــد أن اخلطــاب األكثــر 

رواًجــا للسياســين يقــوم علــى اإلســاموفوبيا ومعــاداة الاجئــن.
فريوس اإلساموفوبيا يف فرنسا يف تصاعد متزايد

تعيــش فرنســا اليــوم أجــواء عمليــة انتخابيــة قريبــة، ومــن املتوقــع ابلتــايل أن تشــهد البــاد زايدة كبــرة يف خطــاب الكراهيــة ضــد 
اإلســام يف هــذه املرحلــة.

ويف هــذا الســياق، جنــد أن خطــاب املرشــح الرائســي العنصــري، إريــك زمــور، ميكــن أن يتحــول إىل وعــود عنصريــة، مثــل وعــده 
حبظر اســم »حممد« يف حال فوزه يف االنتخاابت الرائســية. بل ميكن أن يصل األمر إىل اقرتاح اســتهداف املســلمن يف فرنســا 
بشــكل مباشــر، والتشــهر هبــم، وتذكرهــم ابلتمييــز القانــوين املمــارس ضدهــم. ويف هــذا الصــدد نشــر موقــع إلكــرتوين حمســوب 
علــى اليمــن املتطــرف يف فرنســا، قائمــة أبمســاء 300 مســلم عرفهــم أبنــم »يســاريون مســلمون«، يف خطــوة غــر مســبوقة مــن 

اســتهداف املســلمن بشــكل مباشــر.
ال تشــعر فرنســا اآلن أن تتســرت أصــًا أو ختفــي عداءهــا االســتثنائي لإلســام. واألهــم مــن ذلــك أن خطــاابت السياســين 
العنصريــن واليمينيــن املتطرفــن، وإن كانــت تبــدو متطرفــة يف البدايــة، لكنهــا ســرعان مــا جتــد قبــواًل هلــا يف اجملتمــع بعــد وقــت 
قصــر. وذلــك ألن اخلطــاب اليميــي املتطــرف مبجــرد أن يبــدأ، دون أن توقفــه مبــادئ أو قوانــن صارمــة، يتحــول إىل حالــة مــن 
اإلغــراء تصيــب أصحــاب هــذا اخلطــاب، ليتوجهــوا بقــوة أكــرب يف احلصــول علــى نصيــب مــا مــن مكاســب هــذا اخلطــاب. وهبــذه 

احلالــة يتحــول الوضــع إىل عــدوى للفاشــية علــى صعيــد اجملتمــع أبســره.
وال شك أن مصادقة اجمللس الدستوري الفرنسي على قانون التمييز حبق املسلمن، املعروف بـ«مكافحة اإلسام االنفصايل«، 

يف أغسطس/آب املاضي، كان مبثابة تشريع رمسي من قبل الدولة حملاوالت التدخل بسهولة يف حياة املسلمن بفرنسا.
ويف نطــاق هــذا القانــون الــذي يســمى كذلــك بـ«مبــادئ تعزيــز واحــرتام قيــم اجلمهوريــة«، أغلقــت العديــد مــن اجلمعيــات 
واملســاجد، كمــا اســتهدفت النســاء احملجبــات، فضــًا عــن دور النشــر. بــل إن وزارة الداخليــة الفرنســية أعلنــت إغــاق حنــو 30 

مــن أصــل 89 مســجًدا، يف إطــار هــذا القانــون الفاضــح. وال تــزال اآلن يف صــدر إغــاق 6 مســاجد أخــرى.
يف الواقــع، ال تقتصــر هــذه اخلطــوات علــى كونــا اعتــداء علــى اإلســام فحســب، بــل هــي تعــي االنتحــار ابســم القيــم الفرنســية 

املزعومــة.
حاجة الدميقراطية إىل بعض التدابري

يُنظــر إىل فرنســا علــى أنــا مهــد الدميقراطيــة والتنويــر والعلــم واجلمهوريــة وحقــوق اإلنســان، وابلتــايل مهــد مجيــع القيــم األوروبيــة 
علــى مســتوى أورواب. قــد يكــون هنــاك العديــد مــن األســباب وراء تراجــع فرنســا إىل هــذا احلــد، لكــن أواًل وقبــل كل شــيء جيــب 

مناقشــة ذلــك حتــت عنــوان خماطــر أو مشــاكل الدميقراطيــة املباشــرة.
إن املشــكلة الــيت نواجههــا يف هــذا الصــدد هــو أن حــدود الدميقراطيــة علــى صعيــد حقــوق اإلنســان واحلــرايت الدينيــة مل ترســم 
بشــكل واضــح. وميكــن قــراءة ذلــك بوضــوح لــو اســتبدلنا احلديــث عــن املســلم يف فرنســا، ابليهــودي املوجــود هنــاك. فمثــًا ال 
يلجــأ أحــد يف فرنســا إىل أي نــوع مــن خطــاابت الكراهيــة ضــد اليهــود، ألن القانــون جيــّرم حــى اإلحيــاءات املندرجــة حتــت معــاداة 

الســامية، بــل أن الوضــع يصــل لدرجــة أن اليهوديــة معفــاة مــن أي نــوع مــن االنتقــاد املوجــه هلــا.
لكــن يف املقابــل، حــن احلديــث عــن املســلم واإلســام يف فرنســا فالصــورة خمتلفــة متاًمــا. حنــن ال نطالــب ابلطبــع إعفــاء املســلمن 
أو اإلســام مــن االنتقــاد املوجــه، بــل نطالــب بضــرورة محايــة املســلمن واإلســام هنــاك مــن خطــاب الكراهيــة واحلقــد وابلطبــع 
مــن املمارســات التمييزيــة. وإال فــإن النتائــج الســلبية لذلــك لــن تقتصــر علــى املســلمن فحســب، بــل علــى فرنســا نفســها وأورواب 

والدميقراطيــة بصــورة أعــم.
هل اإلساموفوبيا يف تركيا مستوردة من فرنسا؟

يبــدو أنــي أمســع أشــخاًصا يســألون عمــا إذا كنــا يف تركيــا، يف وضــع أفضــل بكثــر يف هــذا الصــدد. يف الواقــع، ال يــزال الوضــع يف 
فرنســا يقــدم لنــا دروًســا مثينــة، حنــن الذيــن أخــذان العلمانيــة والدميقراطيــة مــن خــال النمــوذج الفرنســي.

أال نشــاهد كيــف أن احلركــة الــيت بــدأت كحركــة مناهضــة لاجئــن، ذهبــت إىل أقصــى احلــدود مث حتولــت إىل فاشــية انتشــرت يف 
اجملتمــع أبســره وقضمــت كل القيــم والفضائــل واخلــر واملكتســبات الــيت صنعــت تركيــا؟

بعد فرتة، أال جيرؤ معادو الاجئن على توجيه خطاابت معادية للمسلمن تفوق خطاابت اليمن املتطرف يف أورواب؟
يف تلك اللحظة ابلذات، أال تشعر مبرارة أن بادان حتت احتال أعداء اإلسام دون أن تعرف ذلك؟

Yönetim modeli olarak insanlığın ortak aklıyla keşfedilip geliştirilmiş olan demokrasinin bütün iyi yan-
larına karşılık çok büyük handikapları da var. Bu handikaplarından biri popülist söylem ve politikalar 
üzerinden pay kapma ihtimalinin ayartıcı cazibesinin fazla olması ve bu cazibeye kapılarak demokras-
inin bütün erdemli müktesebatını boşa çıkarabilmesidir. Özellikle beceriksiz, ufuksuz siyasetçilerin en 
ucuz yatırım alanı olarak gördükleri bu popülist söylemler üzerinden kitlelere hitap etmeleri ve kitlelerle 
bir anlaşma zemini bulabilmelerinin yolu gereğinden fazla açık.
DEMOKRASİDE POPÜLİZMİN AYARTICI CAZİBESİ
Boş vaatlerle, hiçbir gerçekçiliği olmayan komplo teorileriyle gerçekleri tersyüz ederek nefrete, kine, 
kışkırtıcılığa oynamanın her zaman belli bir müşteri kitlesi var maalesef. Demokrasinin bu tür söylem-
lerle maruz kaldığı tehditler, demokrasiye doğrudan düşman, harici tehditlerden çok daha ağır olabiliyor 
ki bugün Avrupa demokrasisinin maruz kaldığı tehditler de bu türden.
Avrupa’da İslamofobik söylemler veya mülteci karşıtlığı ile seçim süreçleri arasında çok doğrusal bir 
ilişki oluyor bu yüzden. Seçimlere doğru gittikçe politikacıların en çok başvurduğu söylemler İslam 
düşmanlığı oluyor.
FRANSA’DA İSLAMOFOBİ VİRÜSÜ, AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU
Fransa’da şu anda bir seçim süreci yaşanıyor ve bu esnada İslam’a yönelik nefret söylemlerinde de ciddi 
bir artış bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un ırkçı söylemleri “Seçilirsem Muhammed 
ismini yasaklayacağım” şeklinde bir vaade bile dönüşebiliyor. Ülkede Müslümanları doğrudan hedef 
göstermek, fişlemek ve onlara karşı yasal ayırımcılıkları akla getirmek bile önerilebiliyor. Aşırı sağcı 
bir internet sitesinin, Müslümanları ve “İslamo-solcu” olarak nitelediği 300’den fazla kişiyi fişlediği 
yazıldı geçtiğimiz günlerde.
Fransa İslam düşmanlığını artık o kadar da gizlemeye ihtiyaç bile hissetmiyor. Bazı ırkçı, aşırı sağcı 
siyasetçilerin ilk etapta aşırı gibi görünen söylemleri bir süre sonra toplumda kabul görmeye başlıyor. 
Çünkü aşırı-sağcı söylemler bir kez telaffuz edilmeye başlayınca, bunun önünde de ilkesel veya yasal bir 
engel oluşmayınca herkesin pay kapmaya çalıştığı bir siyasal kazanç pastası gibi algılanmaya başlıyor 
ve bir süre sonra normale dönüyor. Böylece faşizmin dalga dalga yayılıp bütün toplumu kapladığı bir 
toplumsal olay yaşanmış oluyor.
Nitekim, Anayasa Konseyi’nin Ağustos ayında onayladığı ayrılıkçı yasanın yürürlüğe girmesiyle, devlet 
de ülkedeki Müslümanların hayatına rahatça müdahale edebilmeyi yasallaştırmış da oluyor.
“Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” adını taşıyan yasa kapsamında, birçok 
dernek ve cami kapatıldı, başörtülü kadınlar ile yayınevleri hedef alındı. İçişleri Bakanlığı’nca son bir 
yılda 89 camiden 30’a yakının kapatıldığı adeta “terörle başarılı mücadele” performansının heyecanıyla 
duyuruldu. Şimdi 6 caminin daha kapatılması için işlemler başlatılmış durumda. Bu adımların hepsi 
sadece İslam’a saldırılar değil, aslında Fransa’nın demokrasi, insan hakları, laiklik gibi değerleri adına 
intiharından başka bir anlam ifade etmiyor.
DEMOKRASİNİN BAZI TEDBİRLERE İHTİYACI VAR
Fransa Avrupa’da demokrasinin, Aydınlanma’nın, bilimselliğin, Cumhuriyetin, insan haklarının, 
dolayısıyla bütün Avrupa değerlerinin beşiği. Bütün nesiller katı bir “okul” süreci ile aydınlanmadan 
geçirilmişken bu noktaya kadar gerilemiş olmasının nedenleri çok da olabilir, ama öncelikle doğrudan 
demokrasinin riskleri veya sıkıntıları başlığı altında da ele alınmalıdır.
Bu konuda karşı karşıya olduğumuz sorun aslında demokrasinin insan hakları ve dini özgürlükler 
konusunda sınırlarının tam çizilememesidir. Burada Müslüman yerine Yahudi ismi konulduğunda Fran-
sa’nın bambaşka bir yüzü çıkıyor ortaya. Anti-semitik imaların bile suç kapsamına alındığı bir ortamda 
hiç kimse Yahudilere yönelik bir nefret söylemine başvurmadığı gibi Yahudilik her tür eleştiriden bile 
muaf tutulabiliyor. Elbette İslam’ın veya Müslümanların eleştiriden muaf tutulması gibi bir talebi ol-
amaz kimsenin ama kin, nefret söylemlerine ve tabii ki ayırımcı uygulamalara karşı korunması hususu 
mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Aksi taktirde olan sadece Müslümanlara olmuyor, bizzat Fransa’ya, 
Avrupa’ya, demokrasiye oluyor.
TÜRKİYE’DE İSLAMOFOBİ FRANSA’DAN MI İTHAL?
Bu konuda Türkiye olarak biz çok daha iyi bir konumda mıyız diye soranları duyar gibiyim. Aslında 
laikliği ve demokrasiyi Fransa modeli üzerinden almış olan bizler için Fransa’nın durumu hala büyük 
ibretler üretmektedir.
Bizde de mülteci karşıtlığı olarak başlayan hareketin hangi uçlara kadar gittiği ve oradan da bütün 
topluma yayılan bir faşizme dönüşüp Türkiye’yi Türkiye yapan bütün değerleri, erdemleri, iyilikleri, 
müktesebatı kemirip durduğunu ibretle seyretmiyor muyuz?
Mülteci karşıtlığı bir süre sonra Avrupa’nın en İslam düşmanı aşırı sağcılarından daha değme İslamofo-
bik söylemlere cüret oluşturmuyor mu?
Tam o anda ülkemizin bilmeden İslam düşmanlarının işgali altında olduğunu acı acı hissetmez misiniz?

Yasin Aktay

Avrupa ve Fransa demokrasisi İslamofobi girdabında
الديمقراطية األوروبية والفرنسية في دوامة اإلسالموفوبيا

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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متوُت الطفولُة يف ملجأ العشِق 

تيبُس تلك األايدي بنزف الدماء 

حياصُرها املغصُّ مغُص الوروِد  

من الغرِب حى باِد الفرجنة العظيمة 

فسروا حبزٍن 

 يف روشال، يف مدريد  

يف جبل طارق   

دعوا أطفالَ  آمل الرتاب ينمون  

     

وحن َهبطنا إىل حبران املتوسط كنا

نسينا أبن نذكَر األندلس وابن طفيل... 

أاندي كاَم امللوحِة

يف الَبحِر حينا أبنفاس أطفال تلك اجلبال  

وأمضي إىل   قلب إفريقيا... 

ومنها تبّدى يل َ البحر

مثَّ يطل علينا  

فاملُح فيها انقطاع الكاِم  

وحنَت عيوِن اجلبال   

وأبصُر يف األفِق صمَّ الصخور 

ولكن ستبقى مراثي الطفولة أوجَع

من أمل العشق يف روشال 

 

وإن كان لوُن الوروِد 

اليت قد مَنْت عندان

قد جفاها البكاُء

فخذ عاملاً 

دون قول الطفولة للصمِت وامض  

ودع مسكة صغرة يف جبل طارق

لتجمع أحامها الصافية من قلب حبر  

ودعها لتذهب يف جولة إىل ضفتيه  

)البحر األبيض املتوسط( إىل قلب تلك املياه  

هلذا تكوُن مرعش

ماجئ شعٍر لتلك الطفولة 

 

أكانت مواجع تلك الطفولة 

اليت بلغت حد األانضول قد جفت؟

؟  أم أن حلم األالعيب جفَّ

وهل يرتدي الصمت ثوب البياض  

إذا الثلج غطى الثرى يف مدريد ؟!

أحام الطفولة يف مرعش

جتف كما الفلفل األمحر

لذلك يدرك فيها األطفال مبكرا معى األمل 

على انصية الشارع عند منحدر السعادة

تتفتح أحامهم وأحاسيسهم احلمراء 

على وجوه هؤالء األطفال األبرايء

تنبت الوردة املسقية يف وقت السحر

حضارتنا يف روشال 

تصافح الدنيا ابلورد 

وجنون األمل يف أفريقيا 

يستشعر بلون الورد

Aşk acısına sığınan 

Ölüyor çocuklar 

Eli kanla kuruyan

Midesi Avrupa kadar olan batıdan

Gül sancısıyla

Yürü Rosshal’de Madrid’de 

Cebelitarık’ta hüzünle 

Büyüsün toprağın acısı çocuklar

 

Biz Akdenize indiğimizde tatile 

Hatırlamıyoruz Endülüsü İbn Tufeyli

Tuzlu denizin kelimelerini 

Dağların çocuk nefesiyle sesleniyorum 

Ve iniyorum Afrika’nın kalbine 

Oradan Akdeniz görünüyor 

Kesilmiş sözcükler 

Ağaçların gözleri oyulmuş 

Kör taşlar görüyorum 

Fakat yinede Rosshal’de

Aşk acısından üstündür 

Çocukların ağıtları

 

Eğer ağlamıyorsa 

Yanımızda büyüyen gülün rengi

Çocukların küçük kelimelerinden 

Dünyayı sessizliğe al

Küçük bir balık Cebelitarıkta

Toplasın denizden saf düşleri 

Uzasın Akdenizin iki yakasına

Kalplerin durgun sularına

Bu yüzden Maraştadır 

Şiire sığınan çocuklar

 

Çocukların acısı Anadolu kadar mı 

Kurutulur mu düşleri oyunların 

Kar yağarken suskunluk 

Beyaza bürünür mü Madrid’de 

 

Maraş’ta

Çocuk düşleri 

Kırmızı biber gibi kurutulur

Bu yüzden acıyı erken tartar çocuklar 

Sokak başında bahtiyar yokuşunda 

Hayalleri sezgileri kırmızı açar 

Çocukların masum yüzünde

Tanyeri ile sulanan gül 

 Bizim medeniyet Rosshal’de

Gül ile dokunur dünyaya

Afrikada açlığın sancısı

Hissedilir gülün rengiyle 

ÇOCUKLAR 
األطفال

Mehmet MORTAŞ
محمد مورتاش 

شاعر تركي  
Türk Şair Yazar 


