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أحمد قاسم
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أردوغان:
ال يمكنهم 

إخضاع تركيا عبر 
لغة التهديد

Erdoğan: 
Türkiye’yi 

Tehdit 
Diliyle Yola 

Getiremezler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Tehdit diliyle 
bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden anlarız, biz haktan, hukuktan 
anlarız ama böyle tehditten anlamayız. Biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. 
Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun.”

قــال الرئيــس الرتكــي أردوغــان: ال ميكنهــم إخضــاع هــذه األمــة عــر لغــة التهديــد إطالقــاً، حنــن نفهــم لغــة 
القانــون واحلــق، وحنــن ننهــض إبذن هللا مــن املــكان الــذي نكبــو فيــه، ابألمــس هنضنــا وننهــض اليــوم وغــًدا، 

يكفــي أن يقــف شــعيب صامــًدا.
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لن أفقد األمل ...
إنها سورية العظيمة
وليست سوريا األسد

مي سكاف: 1969 - 2018

Mai Skaf 1969-2018

Umudumu kaybetmeyeceğim ...
Büyük bir Suriye
Suriye Esad değil
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الثورة السورية في عامها السابع

Tunus, Mısır ve Libya’da diktatörlüklere karşı 
yapılan devrimler, Esad rejimine karşı devrim-
in başlamasına katkı sağlamıştır. Devrimin patlak 
vermesi 15 Mart’ta Şam’da olmuşsa da, devrim üç 
gün sonra fiilen Dera’da başlamıştır. Sonrasında ise 
özgürlük ve onur talepleri Suriye’nin çoğu şehir ve 
kasabasına yayılmıştır. Devrimin ilkeleri, gayrimeş-
ru sulta rejiminin düşürülmesi, halkın tüm oluşum-
larıyla birlikle sivil ve demokratik bir devlet kurul-
ması, özgürlük, eşitlik, onur ve insan haklarına saygı 
isteklerinin gerçekleşmesi şeklinde ifade edilmiştir.
Devrim başlangıçtan beri vatanın birliğine, 
barışçıllığa ve mezhepçilikten uzak olunmasına 
vurgu yapmış; amacının değişim olduğunu ve bu 
değişimi Suriyelilerin kendi güç ve kuvvetleriyle 
Suriye halkının hedefleri gerçekleşinceye kadar 
sürdüreceklerini dile getirmiştir.
Devrim, Suriye’nin toprak ve millet olarak bir bütün 
olduğunu, barışçıl bir metot izlediğini ve herhangi 
bir dini, mezhebi, etnik veya ideolojik siyaset çatısı 
altında yer almadığını belirtmiştir.
Başlangıcından bu yana devrim, Suriye toplumunun 
tüm kesimlerini ve din gruplarını aralarında ayrım 
yapmaksızın bünyesine katmıştır.
Devrimin üzerine kurulu olduğu ilkeler, zorba re-
jimin devrilmesi talebinde vücut bulmuş, bu nedenle 
başlangıçtan beri barışçıl olmuş, halen de bu temel 
ilkeleri dillendirerek silahtan uzak mücadele ver-
meye devam etmektedir.
Altı yıldır devam eden devrimin sloganı “özgürlük” 
olmuştur. Bu güzel slogan, Suriyelilerin dilinde 
bıkmak usanmaksızın tekrar ettikleri bir senfoniye 
dönüşmüştür.
Suriyelilerin dudaklarından dökülen can alıcı soru 
ise şudur: Temizliğine ve hedeflerinin asil olmasına 
rağmen, bu devrim neden muzaffer olamadı? Zafer 
kazanılamamasının sebeplerinden bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:
Suriye, uluslararası bir savaş alanına dönüştü. Suri-
ye topraklarının tamamı üzerinde, dünyadaki farklı 
ülkeler gerek vekalet üzerinden gerekse de bizzat 
plan kurmaya başladı. Buna ek olarak Rusya ve İran 
Suriye’yi fiilen işgal etti.
Rejimle savaşan İslami, ÖSO’ya bağlı veya diğer 
silahlı grupların ve farklı tugayların tavırlarında 
zorbalık olması, en önemli sebeplerden birisidir. Bu 
grupların parçalanmış bir yapıda olması ve ortak bir 
hedeflerinin bulunmaması, yine çoğunun Suriyelil-
erin arzu ve hayallerinden uzak hedeflere sahip ol-
ması.
Vatanımızın hepimize ihtiyacı var; hepimize bir-
likte ihtiyacı var. Devrimimiz, her birimiz yalnızca 
kendisini kurtaracak yolu seçerken muzaffer ola-
mayacaktır. Geçen altı yıl boyunca ağıt ve gözyaşı 
konusunda çok başarılıydık. Fakat bu ne geçmişte 
kan gölünü ve şehirlerin ve evlerin ahalisinin başına 
yıkılmasını engellemiş, ne de gelecekte engelleye-
cektir. Düzeltmek için hatalarımızı bulmalıyız. 
Devrimimize parlak günlerini ve sadakatini tekrar 
kazandırmalıyız. Vatanımızı özgürleştirmek ve 
zorbalardan kurtulmasını sağlamak için toplu bir 
şekilde çalışmalıyız. Eğer zafer istiyorsak, bunun 
tek yolu öncelikle kendimizden başlamamızdır.
Altı yıl önce bugünkü gibi Suriye’de gösteriler yap-
an yiğitlere selam olsun. Onlara ve onlardan işkence 
altında veya tutukluyken yahut da mülteciyken can 
vererek şehit olanlara selam olsun.
Yedinci yılına girerken, hiç şüphesiz özgürlük ve 
onur devriminin, ne kadar uzun sürerse sürsün zaf-
ere ulaşacağını kesin bir biçimde söylüyoruz. Katil 
rejim ve başta terörist Hizbullah olmak üzere tüm 
mezhepçi milisler, beraberlerinde de devrimimizi bi-
zden çalan tüm savaş ağaları elbet devrilecektir.

الثــورات املناهضــة للديكتاتــورايت يف تونــس  أســهمت 
األســد  نظــام  ضــد  الثــورة  ابنطــالق  وليبيــا،  ومصــر 
الســلطوي، وكانــت البدايــة مــن العاصمــة دمشــق يف 15 
آذار، لكــن درعــا شــهدت انطالقتهــا الفعليــة بعــد ثالثــة 
أايم، لتمتــد بعدهــا إىل معظــم املــدن والبلــدات الســورية، 

مطالبــة ابحلريــة والكرامــة. 
األساســي  الثــورة  هبــدف  اباللتــزام  مبادئهــا  وتلخصــت 
أجــل  مــن  الالشــرعي،  التســلطي  النظــام  إســقاط  وهــو 
متكــن شــعبنا مبكوانتــه املختلفــة مــن بنــاء دولتــه املدنيــة 
واملســاواة  احلريــة  يف  تطلعاتــه  وحتقيــق  الدميقراطيــة، 

اإلنســان. حقــوق  واحــرتام  والكرامــة 
وال  الثــورة  وســلمية  الوطنيــة  الوحــدة  علــى  وشــددت 
طائفيتهــا، وأن الثــورة مــن أجــل التغيــر وهــي عمــل وطــي 
ينجــزه الســوريون بقواهــم وقدراهتــم، وســتبقى مســتمرة إىل 

حــن حتقيــق أهــداف الشــعب الســوري.
وعلــى  وشــعًبا،  أرًضــا  ســوراي  وحــدة  علــى  وركــزت 
ســلميتها، وأهنــا ليســت حتــت أي مظلــة دينيــة أو طائفيــة 
أو عرقيــة إثنيــة بعينهــا، أو أيديولوجيــا سياســية حمــددة.

اجملتمعيــة  الشــرائح  مجيــع  ضمــت  الثــورة  بدايــة  ومنــذ 
بينهــا. التفرقــة  عــن  بعيــًدا  ســوراي،  يف  والــدايانت 

واملبــادئ الــي انطلقــت عليهــا الثــورة، متثلــت إبســقاط 
نظــام مســتبد، وبــدأت ســلمية والزال الشــعب الســوري 
عــن  بعيــًدا  األساســية  ابملبــادئ  ينــادي  اليــوم  حــى 

الســالح.
ســت ســنن والثــورة مســتمرة هبتافهــا االنســاين اجلميــل 
دون  الســوريون  يرددهــا  مسفونيــة  إىل  وحتولــت  )حريــة( 

ملــل.
والســؤال اجلــارح الــذي يــرتدد علــى شــفاه الســورين، ملــاذا 
مل تنتصــر هــذه الثــورة؟؟؟ ، رغــم نقائهــا ونبــل أهدافهــا، 

ومــن األســباب الــي أدت إىل عــدم انتصارهــا: 
حتــّول ســورية إىل ســاحة حــرب عامليــة وتصفيــة حســاابت 
علــى كامــل الــرتاب الســوري، أحيــاانً ابلوكالــة، وابألصالــة 
أحيــاانً بــن دول العــامل، ابإلضافــة إىل احتــالل فعلــي مــن 

قبــل الــروس وإيــران.
والســبب األهــم هــو طغيــان املظاهــر املســلحة والــراايت 
إســالمية  منهــا  إمسيًــا،  النظــام  تواجــه  لفصائــل  املتفرقــة 
تشــرذمها  مــع  وغرهــا،  احلــر  للجيــش  تتبــع  وأخــرى 
وغيــاب اهلــدف الواحــد هلــا، وغالبيتهــا دافــع عــن أهــداف 

وراايت بعيــدة عــن طمــوح وحلــم الشــعب الســوري.
الوطــن حيتاجنــا مجيًعــا، حيتاجنــا كلنــا معــا، ولــن تنتصــر 
ثورتنا ما دام كل منا يســبح يف هنر اختاره ســبياًل إلنقاذ 

ذاتــه.
لقــد أجــدان النــواح والبــكاء لســت ســنن مضــت، وهــذا 
مل يوقــف، ولــن يوقــف، شــالالت الدمــاء وتدمــر املــدن 
والبيــوت علــى رأس ســاكنيها، علينــا البحــث يف أخطائنــا 
علينــا  ألقهــا وصدقهــا،  لثورتنــا  ونعيــد  نتجاوزهــا،  كــي 
التوجــه إىل العمــل اجلماعــي الــذي يكــون غايتــه الوطــن 

وحتــرره وخالصــه مــن الطغــاة.  
إذا أردان االنتصار فأمامنا سبيل واحد

هو أن نبدأ من أنفسنا.
الذيــن تظاهــروا يف ســوراي يف  الشــجعان  حتيــة ألولئــك 
مثــل هــذا اليــوم قبــل ســت ســنوات، حتيــة هلــم ومنهــم مــن 

أصبــح شــهيَدا حتــت التعذيــب أو معتقــاًل، أو الجئًــا.
الســابع، هــو يقــن ال يتزحــزح أن  وعلــى عتبــة عامهــا 
ثــورة احلريــة والكرامــة البــد أن تنتصــر مهمــا طــال الزمــن، 
وسيســقط نظــام القتــل وكافــة ميليشــياته الطائفيــة وعلــى 
رأســها حــزب هللا اإلرهــايب وسيســقط معهــم كل أمــراء 

احلــرب الذيــن ســرقوا ثورتنــا.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Suriye Devrimi Yedinci Yılında

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أردوغان: مستعدون لتأسيس نظام استخدام
العمالت المحلية في التبادالت التجارية

متحدث الرئاسة التركية: تركيا لن ترضخ للتهديدات واالبتزاز األمريكي

وزير الخزانة والمالية التركي يعلن عن مرحلة جديدة في االقتصاد 

Erdoğan: Ticari Alışverişlerde Yerli Paraları
Kullanacak Bir Sistem Kurmaya Hazırız

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Türkiye ABD’nin Tehdit ve Şantajlarına Boyun Eğmeyecektir

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Ekonomide Yeni Dönemi Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Çin, Rusya, İran, Ukrayna ve ti-
cari alışverişinin bulunduğu diğer ülkelerle yerli para birimlerini kullanacak bir sistemi kurmaya 
hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye 
yönelik tehdit, yaptırım ve şantajlarının başarıya ulaşmayacağını, aksine Türkiye’nin azmini 
arttırarak ABD’nin Türkiye’de ve dünyadaki yalnızlığını derinleştireceğini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye hızlı ve güçlü tüm kurumları, strate-
jileri ve politikaları vasıtasıyla hedeflerini gerçekleştireceği bir aşamaya geçecektir” dedi. Al-
bayrak ayrıca, ülkesinin yeni ekonomi modelinde esas alınacak ilkeleri açıkladı.

احملليــة يف  العمــالت  اســتخدام  نظــام  لتأســيس  بــالده مســتعدة  إّن   ، أردوغــان  الرتكــي رجــب طيــب  الرئيــس  قــال 
التبــادالت التجاريــة الدوليــة مــع الصــن وروســيا وإيــران وأوكرانيــا وغرهــا مــن الــدول الــي منلــك التبــادل التجــاري معهــا.

قــال املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة، إبراهيــم قالــن، إن التهديــدات والعقــوابت واالبتــزاز الــذي متارســه الــوالايت املتحــدة 
علــى تركيــا لــن تنجــح بــل ســتزيد مــن عزميــة تركيــا وســتعمق مــن عزلــة الــوالايت املتحــدة يف تركيــا وعلــى الســاحة الدوليــة.

قــال وزيــر اخلزانــة واملاليــة الرتكــي )بــراءت آلبــراق(: تركيــا ســتعيش مرحلــة تبلــغ فيهــا أهدافهــا عــر كل مؤسســاهتا 
والقويــة. الســريعة  وسياســاهتا  واســرتاتيجياهتا 

معلناً عن املبادئ اجلديدة الي سيتم االلتزام هبا يف النموذج االقتصادي اجلديد للبالد. 
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في إطار الحرب االقتصادية على تركيا.. ترامب يعلن مضاعفة الرسوم 
الجمركية على واردات الصلب واأللومنيوم

مباحثات تركية أمريكية لبحث سبل حل المشاكل الثنائية

ارتفاع كبير في عدد الشركات السورية داخل تركيا

Türkiye’ye Düzenlenen Ekonomik Savaş… Trump Çelik ve 
Alüminyum İthalatı Gümrük Vergilerini İki Katına Çıkardı

Türkiye ve ABD Krize Çözüm Bulmaya Çalışıyor

Türkiye’deki Suriyeli Şirket Sayısı Hızlı Bir Biçimde Artıyor

Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine 
uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Bu kararın Türkiye’ye karşı 
açılan ekonomik savaş bağlamında alındığı belirtilirken, Trump’ın “Türkiye’yle şu anki 
süreçte ilişkilerimiz iyi değil” dediği aktırıldı.

Türk heyeti ve Amerikalı yetkililer arasında ABD’nin Washington’da bulunan Dışişleri Bakanlığı merkez-
inde iki ülke arasındaki krize çözüm bulma amacıyla gerçekleşen görüşmeler sona erdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Amerikalı ve Türk yetkililer arasındaki görüşmelerin 
halihazırda devam ettiğini söyledi.

İzmir Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çağrı Bulut, Suriyeli yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirketlerin sayısının 
giderek arttığını, bu şirketlerin Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlere oranının %10’a ulaştığını ifade etti.

أعلــن الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، مضاعفــة الرســوم اجلمركيــة علــى واردات بــالده مــن الصلــب واألملنيــوم الرتكــي، وذلــك يف 
إطــار احلــرب االقتصاديــة علــى تركيــا، وأضــاف قائــاًل: )عالقاتنــا مــع تركيــا ليســت جيــدة هــذه الفــرتة(.

وزيرة التجارة التركية تجتمع مع شركات أمريكية عمالقة لتجنب امتداد التوتر 
السياسي إلى االقتصاد

Türkiye Ticaret Bakanı Siyasi Gerilimin Ekonomiye Sıçrama-
ması İçin Büyük Amerikan Şirketleriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, aralarında Apple, Boeing, IBM ve Microsoft’un da bulunduğu 30 
Amerikan şirketinin temsilcileriyle bir araya geldi. Pekcan Türk siyasetinin her zaman işbirliği ve istikrarı 
önceliklerinin başına yerleştirdiğini vurgularken, “Türkiye ve Amerika, ekonomik bir zemini olmayan bu 
krizin ekonomik işbirliğine zarar vermesine müsaade etmemelidir” şeklinde konuştu.

بينهــا “آبــل” و”بوينــغ” و”آي يب أم”  مــن  أمريكيــة،  الرتكيــة (روهصــار بيكجان)مــع ممثلــي 30 شــركة  التجــارة  اجتمعــت وزيــرة 
و”مايكروســوفت”، وأكــدت وزيــرة التجــارة الرتكيــة بيكجــان أن سياســة تركيــا فّضلــت دائًمــا وضــع التعــاون واالســتقرار علــى رأس 
أولوايهتــا، وقالــت: “إن تركيــا والــوالايت املتحــدة ينبغــي أال يســمحان ألزمــة ليســت هلــا أرضيــة اقتصاديــة أبن تعيــق التعــاون االقتصــادي”.

 
ً
تضاعف حجم التجارة التركية مع أفريقيا 4 مرات خالل 15 عاما

Türkiye ile Afrika Arasındaki Ticaret 15 Yılda 4 Kat Arttı

Türkiye Kara Kıta’yla siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye ile Afrika arasın-
daki ticari ilişkiler son 15 yılda dört kat artarak 20,6 milyar dolara ulaştı.

تواصــل تركيــا تطويــر عالقاهتــا السياســية واالقتصاديــة مــع القــارة الســمراء، حيــث تضاعــف حجــم التجــارة الرتكيــة مــع أفريقيــا أربــع 
مــرات خــالل اخلمســة عشــر عامــاً األخــرة، ووصــل إىل 20.6 مليــار دوالر.

انتهــت احملــاداثت الــي جــرت يف مقــر وزارة اخلارجيــة األمريكيــة بواشــنطن، بــن وفــد تركــي ومســؤولن أمريكيــن، حــول ســبل حــل املشــاكل الراهنــة بــن 
البلديــن. قالــت املتحدثــة ابســم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، هيــذر نويــرت، إن املباحثــات متواصلــة يف الوقــت الراهــن بــن مســؤولن أمريكيــن وأتــراك.

 في األسواق العالمية الكبرى
ً
 تجاريا

ً
تركيا تعتزم إنشاء 35 مركزا

Türkiye Dünyadaki Büyük Pazarlarda 35 Ticaret Merkezi Kurmak İstiyor

Türkiye, ekonomik kalkınmayı hızlandırma ve Hindistan, Latin Amerika, Çin, Meksika ve Afrika gibi yeni 
pazarlara açılma bağlamında, dünyadaki büyük pazarlarda 35 ticaret merkezi kurmak istediğini açıkladı.

أعلنــت تركيــا اعتزامهــا إنشــاء 35 مركــزاً جتــارايً يف األســواق العامليــة الكــرى، يف خطــوة لتســريع النمــو االقتصــادي واالنفتــاح علــى 
أســواق جديــدة مثــل اهلنــد وأمريــكا الالتينيــة والصــن واملكســيك وإفريقيــا.

قــال »تشــاغري بولــوت« مســاعد دكتــور يف جامعــة ايشــار بواليــة إزمــر الرتكيــة، أّن عــدد الشــركات الــي أسســها املســتثمرون الســوريون 
يف تركيــا يف تزايــد مســتمر، ونســبة هــذه الشــركات وصلــت إىل 10 ابملئــة مــن إمجــايل الشــركات الناشــطة يف البــالد بــرؤوس أمــوال أجنبيــة. 
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والــوالايت  تركيــا  املاضيــة، كانــت  الســتة  العقــود  مــدى  علــى 
وقــف  لقــد  للناتــو،  وحلفــاء  اســرتاتيجيتن  شــريكتن  املتحــدة 
بلدينــا جنبــاً إىل جنــب ضــد التحــدايت املشــرتكة خــالل احلــرب 

أعقاهبــا. ويف  البــاردة 
عنــد  أمريــكا  مســاعدة  إىل  تركيــا  هرعــت  الســنن،  مــر  وعلــى 
الضــرورة، فلقــد ذرف جنــودان وجمنداتنــا الدمــاء معــاً يف كــوراي، 
ويف ذروة أزمــة الصواريــخ الكوبيــة، قامــت تركيــا بتيســر جهــود 
الــوالايت املتحــدة لنــزع فتيــل األزمــة مــن خــالل املوافقــة علــى نشــر 
صواريــخ )جوبيــرت( علــى أراضيهــا، ويف أعقــاب هجمــات 11 
ســبتمر اإلرهابيــة، عندمــا اعتمــدت واشــنطن علــى أصدقائهــا 
وحلفائهــا للــرد علــى قــوى الشــر، أرســلنا قواتنــا إىل أفغانســتان 

للمســاعدة يف إجنــاز مهمــة الناتــو هنــاك.
فهــم  يف  وتكــراراً  مــراراً  املتحــدة  الــوالايت  فشــلت  ذلــك،  ومــع 
واحــرتام اهتمامــات الشــعب الرتكــي، ويف الســنوات األخــرة، مت 

اختبــار شــراكتنا مــن خــالل اخلالفــات.
 لســوء احلــظ، ثبــت أن جهــودان لعكــس هــذا االجتــاه اخلطــر 
عقيمــة مــا مل تبــدأ الــوالايت املتحــدة ابحــرتام ســيادة تركيــا وتثبــت 
أهنــا تــدرك املخاطــر الــي تواجــه بــالدان، فــإن شــراكتنا قــد تكــون 

يف خطــر.
يف 15 يوليــو 2016، تعرضــت تركيــا للهجــوم مــن قبــل أعضــاء 
الــذي يقــود منظمتــه  جمموعــة غامضــة بقيــادة فتــح هللا غولــن، 
-الــي وصفتهــا حكومــي رمسيًــا ابســم منظمــة فتــح هللا اإلرهابيــة- 

مــن جممــع ســكي يف ريــف واليــة بنســلفانيا.
 حــاول “الغوالنيــون” تنظيــم انقــالب دمــوي ضــد حكومــي. يف 
تلــك الليلــة، هــرع املاليــن مــن املواطنــن العاديــن إىل الشــوارع 
انطالقــاً مــن اإلحســاس ابلوطنيــة، علــى غــرار مــا شــهده الشــعب 

األمريكــي بعــد بــرل هاربــر وهجمــات 11 ســبتمر.
لقــد دفــع مائتــان ومخســون شــخًصا بريئًــا، مبــا يف ذلــك إيــرول 
لفــرتة طويلــة كمديــر  الــذي عمــل  العزيــز  أولتشــاك ، صديقــي 

حلملــي الدعائيــة، وابنــه عبــد هللا طيــب أولتشــاك، أقصــى مثــن 
حلريــة أمتنــا، ولــو جنحــت فرقــة املــوت الــي ســعت خلفــي وخلــف 

عائلــي، لكنــت قــد انضممــت إليهــم.
لقــد توقــع الشــعب الرتكــي أن تديــن الــوالايت املتحــدة اهلجــوم 
بشــكل ال لبــس فيــه وأن تعــرب عــن تضامنهــا مــع القيــادة الرتكيــة 
املنتخبــة، ولكــن مل حيــدث ذلــك، فــرد فعــل الــوالايت املتحــدة مل 
يكــن مرضيــاً، وبــداًل مــن االحنيــاز إىل الدميقراطيــة الرتكيــة، قــام 
املســؤولون األمريكيــون ابلدعــوة حبــذر إىل “االســتقرار والســالم 
والرتابــط ضمــن تركيــا”، وجلعــل األمــور أســوأ، مل حيــدث أي تقــدم 
فيمــا يتعلــق بطلــب تركيــا تســليم فتــح هللا غولــن مبوجــب معاهــدة 

ثنائيــة.
مصــدر آخــر لإلحبــاط يتعلــق ابلشــراكة بــن الــوالايت املتحــدة و
PYD / YPG )الفرع السوري حلزب العمال الكردستاين(، 
وهــي جمموعــة مســلحة مســؤولة عــن مقتــل اآلالف مــن املواطنــن 
األتــراك منــذ عــام 1984 والــي مت تصنيفهــا كمجموعــة إرهابيــة 
من قبل الوالايت املتحدة األمريكية، ووفقاً لتقديرات السلطات 
الرتكيــة، اســتخدمت واشــنطن 5000 شــاحنة و2000 طائــرة 

لنقــل األســلحة إىل PYD / YPG يف الســنوات األخــرة.
املســؤولن  مــع  خماوفنــا  وتكــراراً  مــراراً  حكومــي  شــاركت  لقــد 
األمركيــن بشــأن قرارهــم تدريــب وجتهيــز حلفائهــم حــزب العمــال 
الكردســتاين يف ســوراي، ولكن لألســف، لقد وقعت كلماتنا على 
آذان صمــاء، فقــد مت اســتخدام األســلحة األمريكيــة الســتهداف 

املدنيــن وأفــراد قواتنــا األمنيــة يف ســوراي والعــراق وتركيــا.
الــوالايت املتحــدة سلســلة مــن  يف األســابيع األخــرة، اختــذت 
اخلطــوات لتصعيــد التوتــر مــع تركيــا، حبجــة اعتقــال الشــرطة الرتكيــة 
ملواطــن أمريكــي -أنــدرو برونســون-، بتهمــة مســاعدة منظمــة 
حثثــت  -كمــا  القضائيــة  العمليــة  احــرتام  مــن  وبــداًل  إرهابيــة، 
الرئيــس ترامــب يف العديــد مــن اجتماعاتنــا وحماداثتنــا-، أصــدرت 
الــوالايت املتحــدة هتديــدات صارخــة ضــد دولــة صديقــة وشــرعت 

أعضــاء حكومــي، كان  مــن  العديــد  علــى  فــرض عقــوابت  يف 
هــذا القــرار غــر مقبــول وغــر عقــالين وأضــر يف هنايــة املطــاف 

بصداقتنــا الطويلــة.
مــن  ابلــرد  قمنــا  للتهديــدات،  تســتجيب  ال  تركيــا  أن  ولنثبــت 
خــالل فــرض عقــوابت علــى العديــد مــن املســؤولن األمريكيــن، 

وابملضــي قدمــاً، ســنلتزم ابملبــدأ نفســه: 
إن حماولــة إجبــار حكومــي علــى التدخــل يف العمليــة القضائيــة 

ال تتماشــى مــع دســتوران أو قيمنــا الدميقراطيــة املشــركة.
لقــد أوضحــت تركيــا مــراراً وتكــراراً أهنــا ســتعتي مبصاحلهــا اخلاصــة 

إذا رفضــت الــوالايت املتحــدة االنصــات هلــا.
ملنــع  الرتكيــة  احلكومــة  تدخلــت  املاضــي،  القــرن  ســبعينيات  يف 
حــدوث مذابــح حبــق العــرق الرتكــي مــن قبــل القبارصــة اليواننيــن 
علــى الرغــم مــن اعرتاضــات واشــنطن، ويف اآلونــة األخــرة، أدى 
فشــل واشــنطن يف إدراك جديــة خماوفنــا بشــأن هتديــدات األمــن 
القومــي املنبثقــة مــن مشــال ســوراي إىل محلتــن عســكريتن نتــج 
عنهمــا قطــع الطريــق علــى مــا يســمى ابلدولــة اإلســالمية للوصــول 
إىل حــدود الناتــو، وإزالــة مقاتلــي وحــدات محايــة الشــعب مــن 

مدينــة عفريــن. 
الالزمــة  اخلطــوات  فسنســتمر ابختــاذ  احلــاالت،  هــذه  وكمــا يف 

الوطنيــة. مصاحلنــا  حلمايــة 
ويف الوقــت الــذي تســتمر فيــه قــوى الشــر يف دس الكراهيــة حــول 
العــامل، فــإن التصرفــات األحاديــة اجلانــب ضــد تركيــا مــن قبــل 
الــوالايت املتحــدة -حليفتنــا لعقــود-، لــن تــؤدي إال إىل تقويــض 

املصــاحل األمريكيــة واألمــن. 
لذلــك وقبــل أن يفــوت األوان، جيــب علــى واشــنطن التخلــي عــن 
الفكــرة املضللــة الــي مفادهــا أن عالقتنــا ميكــن أن تكــون غــر 

نديــة وأن تتصــاحل مــع حقيقــة أن تركيــا لديهــا بدائــل. 
إن عــدم عكــس هــذا االجتــاه األحــادي وعــدم االحــرام يدفعنــا 

للبــدء يف البحــث عــن أصدقــاء وحلفــاء جــدد.

اإلجراءات األحادية الجانب ضد تركيا من قبل الواليات المتحدة
سوف تقوض المصالح األمريكية وتجبر تركيا على البحث عن أصدقاء وحلفاء آخرين.

بقلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النيويورك تايمز 
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مبكــراً، ومنــذ بــدء احلــراك الشــعيب الســوري يف مــارس 2011، مت 
طــرح شــعار الدولــة »املدنيــة« عــر بعــض رمــوز النخبــة الســورية، 
ليكــون تعبــراً وخالصــة جتربــة املثقــف الســوري والنخبــوي الثقافيــة 
وقراءاتــه املعرفيــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لتالقــي طموحــات 
مــن حريــة ودميقراطيــة  املدنيــة  الســوري يف مكتســبات  الشــباب 
دولــة  عــن  مميــز  سياســية كفــارق  رؤيــة  ويف  ومســاواة،  وعدالــة 
العســكر وتســلط األجهــزة األمنيــة علــى مقــدرات الدولــة وســطوهتا 
علــى كل إمكانيــات اجملتمــع املاديــة والشــبابية وجتيرهــا ملصلحــة 
فســاد  تبعــات  مــن  مالــه  الفــرد،  وديكتاتوريــة  االســتبداد  ســلطة 

وهيمنــة واحتــكار كانــت األســباب الرئيســة لقيــام الثــورة.
خضــع مفهــوم الدولــة »املدنيــة« العرتاضــات عــدة ومناقشــات 
مجة، خاصة يف ربط الصفة ابملوصوف املفرتض أن يكون حيادايً 
يف األســاس، فالدولــة ومؤسســاهتا ال أتخــذ صفــة بعينهــا ســوى 
صفــة الوطنيــة، فالدولــة هــي جتريــد األمــة بــكل تعييناهتــا، والــي 
تعــي ابلضــرورة أهنــا دولــة الــكل اجملتمعــي بــكل مــا حيملــه ويتضمنــه 

وأهليــن  مدنيــن  مــن 
وسياســين ومتدينــن ووو، 
بينهــم  العالقــة  وتنظــم 
ومســاواة  القانــون  وضعيــة 
ويف  احلقــوق.  يف  اجلميــع 
تشــكيل  إن  آخــر  جانــب 
الدولــة ســابق علــى تشــكيل 
وجــدت  فالدولــة  املدنيــة، 
مــذ وجــد التنظيــم البشــري 
أتــت الحقــة  املدنيــة  بينمــا 
العقــد  صيغــة  يف  لذلــك 
القــرن  مــن  االجتماعــي 
)روســو  عشــر  الســابع 
يف  وغرهــم(  لــوك  هوبــز 
الرجوازيــة  الثــورة  ســياق 
كمــا  املعلنــة.  والليراليــة 
أهنــا، أي املدينــة، مل تتخلــق 
الناجــزة  بصيغتهــا  مباشــرة 
عــر  مــرت  بــل  اليــوم، 
بــدءاً  التطــور  مــن  حلقــات 

ابحلريــة والعدالــة، إىل العقــد االجتماعــي إىل حقــوق املشــاركة يف 
االنتخــاابت املتســاوية، إىل حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة وصــواًل 
إللغــاء التمييــز العنصــري بــن البيــض والســود إىل حقــوق املثليــن 
جنســياً وغرهــا.. ويف ســياق هــذه الصــرورة تشــكلت املؤسســات 
 Non-Governmentalب واملعرفــة  املســتقلة  املدنيــة 
إطــار  خــارج     Civil Organizations NGCO
نقــاط ضغــط عليهــا يف  للدوليــة، وشــكلت  الرمسيــة  املؤسســات 
املدنيــة صفــة  الصفــة  بذلــك  لتكــون  العامــة،  احلقــوق  موضوعــة 
الحقــة لتشــكيل الدولــة ال ميكنهــا أن حتــل حملهــا أبــدا، وال الدولــة 
ميكنهــا االســتغناء عــن دورهــا فكالمهــا مكمــل لبعــض يف دورة 
واحلقــوق. املســؤوليات  فيهــا  تتكامــل  مدنيــة  دميقراطيــة  حيــاة 
امللفــت للنظــر هنــا، ويف ســياق جتربــة الثــورة الســورية، أنــه علــى 
املســلمات  هلــذه  الســورية  النخبــة  مــن  الكثــر  وعــي  مــن  الرغــم 
وســرعة تراجعهــا عــن مفهــوم الدولــة املدنيــة إىل دولــة املواطنــة، إال 
أن هنــاك شــرحية مــن النخبــة املوصوفــة ابل مــا فوق-مدنيــة، قــد 
ســارعت للتأســيس للعديــد مــن منظمــات العمــل املــدين املســتقلة 
الناجزة، قبل أن تتشــكل وتتضح معامل الدولة الســورية احلديثة أو 
اجلمهوريــة الثالثــة، كمــا نرغــب بوصفهــا سياســياً. وخلفيــة املوضــوع 
قــد تبــدو نــوااي حســنة، والنــوااي احلســنة محالــة لألخطــاء املعرفيــة، 

يف تشــكيل املدنيــة الســورية كرافعــة للهويــة السياســية، لكــن ظهــور 
النزعــات واألهــداف السياســة غــر املعلنــة يف بدايــة التشــكيل، 
أظهــرت النفعيــة والغرضيــة املوجهــة مــن هكــذا تشــكيالت، وهــذا 
ليــس للتعميــم اجلــزايف بقــدر إلقــاء الضــوء علــى صــورة حمــددة. مــا 
Object-  ًحييلنــا إىل اشــتقاق مفهــوم الغرضيــة املوجهــة نفعيــا
Oriented Pragmatically oop علــى أهنــا منظومــة 
األحــداث ملصلحــة  توجيــه معطيــات ووقائــع  علــى  تقــوم  عمــل 
واألحــداث  الواقــع  عنــق  يل  تســتلزم  مــا،  فرضيــة  أو  مــا  جهــة 
للوصــول هلــا وتتمتــع بنزعــة تريريــة وصفيــة بغيــة متريــر مشــروعها 
النفعــي. و ظهــرت جليــاً هــذه النفعيــة مــن خــالل الســعي احلثيــث 
ســواء للمشــاركة يف مؤمتــر جنيــف 3 ومــا تــاله لليــوم، مالــه مــن 
ضمــاانت مبســامهة الثلــث املــدين يف احلــل الســوري، أو مــن خــالل 
اســتبدال مفهــوم الدولــة »املدنيــة« ابلدولــة »العلمانيــة«، وكأنــه 
حــق أريــد بــه ابطــل، فمــن جانــب ســعى الكثــر مــن الغرضيــن 
السياســين إلنشــاء حتالفــات سياســية ســريعة مبرجعيــة روســية يف 

األداء والتنفيــذ مــن خــالل منصــات متعــددة تســتند إىل فكــرة 
متعــددة، وســرعان  مدنيــة  الســوري أبذرع  الداخــل  وجودهــا يف 
تيــارات  تشــكيل  عــر  الصــوري  وجودهــا  حجــم  مــن  تزيــد  مــا 
ويف  خمتلفــة.  وبســميات  الشــخوص  ذات  مــن  أخــرى  متعــددة 
اجلانــب اآلخــر تعطلــت احللــول السياســية ملســار الثــورة الســورية 
عنــد احلمــالت العســكرية الروســية ودخــول الكثــر مــن املناطــق 
واملــدن الســورية حتــت بنــدي التهجــر أو املصاحلــات املذعنــة، مــا 
جعــل الشــارع الســوري بتعيناتــه األهليــة وشــبابه شــبه املــدين وقــواه 
السياســية املعارضــة، ينظــروا بعــن الريبــة والشــك يف »املدنيــة« أو 
»العلمانيــة« املعلنــة مــن قبــل تلــك املنظومــات مــا فوق-املدنيــة.
الوصفيــة والكالميــة الشــكلية هــي أكثــر األخطــاء املعرفيــة إدانــة 
علــى مســتويي الفكــر واألخــالق، ليــس ألهنــا بــال مضمــون أو 
ذلــك كمــا يف  مــن  الكثــر  فقــد حتمــل يف طياهتــا  ثقافيــة  هويــة 
تضــع  بــل ألهنــا  ومنظماهتــا،  الســورية  للمســألة  املــدين  التعريــف 
أهدافــاً سياســية مبطنــة خــالف مــا تطرحــه للعلــن مــن جانــب، 
ومــن جانــب آخــر جتعــل املفهــوم الكلــي كمفهــوم حيمــل قيمــة 
إنســانية دفعــت البشــرية الكثــر مــن التضحيــات، والثــورة الســورية 
فالعلمانيــة كصفــة  ومبتــذل.  مســطح  مفهــوم  ألجلــه،  أيضــاً 
للدولــة احلديثــة ال ميكــن أن أتيت عــن طريــق إنشــاء التحالفــات 

السياســية الــي تعمــل يف ظــل عمليــات عســكرية روســية تدمــر 
مواقــع وحواضــن الثــورة حبجــة واهيــة هــي اإلرهــاب، هــذه التريريــة 
النفعيــة للقتــل ختــرج العلمانيــة كمــا املدنيــة، ومحلتهــا مــن دائرهتــا 
املعرفيــة األوىل يف الفصــل بــن الدولــة والديــن، وهــذا الفصــل ال 
يعــي أبــداً اجتثــاث الديــن بقــدر تثبيتــه كجــزء مــن اتريــخ البشــر 
وتراثهم ومعتقداهتم على أن تتم ممارســته خارج مؤسســات الدولة 
اخلاضعــة للقوانــن الوضعيــة والعقــد االجتماعــي العــام. وأيضــاً، ال 
ميكنهــا رد كل املســألة الســورية لإلرهــاب متغاضيــة عــن عنــف 
علــى  اللعــب  لليــوم  حيــاول  الــذي  النظــام  وديكتاتوريــة  وتســلط 
كلمــات حماربــة اإلرهــاب ومحايــة العلمانيــة والدميقراطيــة صــورايً 

فقــط. وكالميــاً 
يف كتابــه “العــرب والفكــر التارخيــي”، ســلط العــروي الضــوء علــى 
الليراليــة اجلديــدة يف الــوالايت املتحــدة، ورأى مــا مُياثلهــا عربيًــا، 
يف نقــاط أربــع: الفوضويــة الــي تشــخصن كل القضــااي علــى قــدر 
الفــرد ورؤاه الذاتيــة، الفرويديــة يف التشــخيص النفســي والتعــايل 
الصوريــة  الشــكلية  الــذايت، 
مضامــن  بــال  الكالميــة 
حمــددة،  معرفيــة  هويــة  أو 
والســرايلية الطوابويــة يف رؤيــة 
الواقــع. لكنــه مل يــدرج معهــا 
املتصاحلــة  التريريــة  النفعيــة 
الــذي  الذاتويــة  مربــع  مــع 
نقــده يف الثــورة الســورية، مثــة 
خلــط كبــر بــن العلمانيــة أو 
املدنيــة وبــن الغرضيــة املوجهــة 
انــزالق  فالثانيــة  نفعيــاً، 
إىل  األوىل  عــن  وخــروج 
مصــاف املصلحــة السياســية 
احملــض علــى حســاب مظــامل 
النــاس وثورهتــم، وليــس فقــط 
هــو خــروج مريــب عــن ســياق 
ســاحة  إىل  املــدين  العمــل 
املاليــة  للســطوة  اهليمنــة 
يف  عملهــا  وأدوات  املمولــة 
بقرهبــا  ســواء  القــرار  صناعــة 
مــن مراكــز صناعــة القــرار العاملــي أو منظمــات الــدول املاحنــة. وقــد 
يقــول قائــل ال عمــل مــدين مســتقل إال بتمويــل! ويبــدو هــذا حــق 
إذا مــا اتضحــت شــرطي شــفافية التمويــل واالســتقرار السياســي 
لضمــان احلقــوق بظــل القوانــن الناجــزة وهــذا مــا مل يتحقــق بعــد، 
ومــن جانــب آخــر وهــو األهــم، إن حجــم ثــورة بدمهــا الكبــر 
األهــداف  جعلــت كل  هبــا،  املتســع  والدمــار  القتــل  ومســاحة 
املدنيــة والعلمانيــة حمــط تســاؤل ونبــذ دائــم مــن قبــل فئــات الشــعب 
الســوري املســتباحة هــذه، مــا يقــود إىل تفتيــت مغــروض يف هويتــه 

الوطنيــة. ووحدتــه 
ليســت العلمانيــة وال املدنيــة هــي العيــب، رمبــا حيــق لنــا القــول إهنــا 
النفــس األمــارة ابلســوء، وهــذه يف خمــاض التجــارب الثوريــة حالــة 
طارئــة مهمــا امتــدت، تبقــى ابنــة ظــروف تشــكلها ميكــن للعمــل 
املــدين املتضامــن وابلتعــاون مــع العمــل السياســي أيضــا، أن حيــدا 
وهــذا  والتقــدم  اإلجنــاز  ســياق  النفعيــة يف  غرضيتهــا  ومــن  منهــا 
مــن املهمــات والتحــدايت الكــرى أمــام الفكــر املــدين وحواملــه 
املدنيــة الفعليــة، األمــس واليــوم وغــداً مهمــا كانــت كلفــة التجربــة 
وعوائقهــا، ســواء بســبع ســنوات خلــت أو بســبع قادمــة أخــرى، 
فهــي مشــروع دولــة وأمــة ختــوض معرتكهــا بــن األمــم بــن ســؤايل 

الوجــود والعــدم.

في الدولة المدنية والنفعية الغرضية

كاتب وباحث سوري

د جمال الشوفي
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املشــهد الســوري التقليــدي واحملقــق يف واقــع نشــاط اإلنســان 
يف ســورية منــذ عقــود أربعــة ونيــف مضــت يــدل علــى احنســار 
القــوى التقليديــة، وابتعــاد مــا كان قائمــاً يف املراحــل الســابقة 
السياســي  التأثــر  عــن  وطبقــات  وأحــزاب  تنظيمــات  مــن 
واالجتماعــي مبــا فيهــم حــزب البعــث نفســه، ومل يرتافــق هــذا 
تغــر سياســي جوهــري جديــد معاصــر،  مــع أي  االحنســار 
بــل حصــل نكــوص وتفريــغ اجملتمــع الســوري مــن أهــم لبائِــن 
البــى اجملتمعيــة الــي كانــت بداايهتــا األوىل قبــل جمــيء الســلطة 

بكثــر.
التحــول الســليب الــذي طــال منظمــات اجملتمــع املتنوعــة، طــال 
أيضــاً املنظومــة االقتصاديــة والسياســية وشــرائح خمتلفــة وحــى 
طبقات وإعالم وصحافة ودور نشــر...وغرها، املؤشــر العام 
ابلــغ الداللــة خــالل اإلجهــاز القســري علــى الواقــع التقليــدي 
والثــوري وشــبه الدميقراطــي يف اجملتمــع الســوري آنــذاك كان 
دائمــاً تعزيــز الســلطة العســكرية واألمنيــة وصــواًل إىل اجليــش 
البلــد  وإخضــاع  ابلدولــة،  ال  ابحلاكــم  وارتباطــه  العقائــدي، 
حلكــم الطــوارئ واألحــكام العرفيــة وإيقــاف العمــل ابلدســتور 

حبجــة العــدو اخلارجــي.
يف تلــك الظــروف مت تغييــب السياســة، وقتــل فكــر النخــب، 
املتعمــد،  وتدجينهــا  األحــزاب  املؤسســات، وحظــر  وتدمــر 
ومنــع قيــام معارضــة مــن أي نــوع كانــت، ترافــق مــع الســيطرة 
الكليــة علــى اإلعــالم وحتويلــه إىل إعــالم موجــه يــرزح حتــت 
رمحــة األجهــزة األمنيــة ومؤسســات البعــث اإلمسيــة املغيبــة عــن 
املعلــن، وهبــذا وبغــره مــن املمارســات مت إجهــاض تطلعــات 
الشــعب الســوري وتقييــده وحرمانــه مــن بنــاء منظماتــه املدنيــة 

والتخصصيــة حتــت قبضــة القمــع والتخويــف.
مل َيســلم االقتصــاد مــن عبــث الســلطة احلاكمــة، فالقــرارات 
الفســاد والنهــب  اهلادفــة حتســن وضــع  العشــوائية واملنظمــة 
مــن  وغرهــا  واملصــادرات  التعســفي  التأميــم  عــر  املنظــم 
والطفيليــة،  واألمنيــة  املاليــة  املافيــا  لظهــور  قــاد  اإلجــراءات، 
وفُتــح اجملــال أمــام شــهية القــادة العســكرين واملدنيــن املقربــن 
علــى مصراعيــه دون حســاب وعقــاب, وبســبب التملمــل يف 
عــام 1980م وجهــت الضــرابت القاســية املوجعــة للنقــاابت 
احلــرة ومت حلهــا، وهــي نقــاابت املهندســن واألطبــاء واحملامــن 
)مراكزهــا وفروعهــا(، ورافقهــا اعتقــاالت, وحــل حملهــا كمــا 

لــدى غرهــا التعيــن املرمــج قســرايً.
منظمــات  تشــكيل  لقبــول  املبتدعــة  القوانــن  تعقــب  وأثنــاء 
جمتمعيــة، جنــد اشــرتاطها قيــام النمــاذج الــي تبتعــد عــن ممارســة 
العمــل السياســي، وال تشــابه منظمــات اجملتمــع املــدين، بــل 
تعلــن انصياعهــا املطلــق لرغبــات الســلطة وتُــزرع يف قياداهتــا 
عناصــر األمــن الــي تدقــق يف كل شــيء، ومــن املدهــش يف 
هــذا اجملــال أيضــاً أنــه مُســح بتشــكيل وتَســهيل عمــل منظمــات 
تفــوح رائحــة الرجعيــة منهــا، ســواء كانــت علــى أرضيــة دينيــة 
أو مــا شــابه مثــاًل “ القبيســات، والكزبــرايت وتعليــم القــرآن 

الكــرمي يف مــدارس ابســم احلاكــم”.
ومنــذ جمــيء الســلطة القمعيــة ومــا فعلتــه يف البنيــة االجتماعيــة 
خيــدم  مبــا  بنائهــا  وإعــادة  وتفكيكهــا,  الســائدة  التقليديــة 
أهدافهــا, منــذ ذلــك الزمــن وتدرجييــاً اختفــت الغالبيــة العظمــى 
مــن املنظمــات أو مت تطويعهــا مــع العهــد اجلديــد, وبقيــت 
املنظمــات احملــورة “ دينيــة, هيئــات خريــة, مجعيــات البيئــة, 
الســورية للتنميــة , منظمــات غــر حكوميــة تنمويــة, منظمــات 
التنميــة الريفيــة, منظمــات العنايــة ابلشــباب, ...وغرهــا”, 
كل هــذا أدرج حتــت قانــون “ منظمــات اجملتمــع األهلــي” 
وأعيــد تســميته بقانــون “اجلمعيــات غــر احلكوميــة”, مجيعهــا 

أبعــد مــا تكــون عــن منظمــات اجملتمــع املــدين.
لألســر  املــايل  والدعــم  اإلغاثــة  يف  غالبيتهــا  نشــاط  احنصــر 
اللــوازم  وتقــدمي  الصحيــة  الرعايــة  أوجــه  وبعــض  الفقــرة, 

املدرســية, تدريــب وتعليــم مهــن تقليديــة, وبعضــاً منهــا امتهــن 
محايــة البيئــة, افتقــرت هــذه املنظمــات للخــرات التخصصيــة 
واملعرفــة وللتجربــة اإلداريــة, وكل هــذا مت وترافــق مــع احملاربــة 
غــرار  علــى  منظمــات  تشــكيل  إلمكانيــة  وبوقاحــة  العلنيــة 
اجملتمعــات املتقدمــة, ويف مقدمتهــا منظمــات اجملتمــع املــدين 
الــي ميكــن هلــا مراقبــة السياســات وبرامــج احلكومــات املتعاقبة, 

وتقــومي األفــراد وحــى اجلمعيــات وتطويــر عملهــا.
هــذه  عنــوان  علــى  اإلجابــة  مــن  أكثــر  االقــرتاب  وحملاولــة 
احملاولــة، وشــغف الشــعب الســوري لوجــود وبنــاء منظمــات 
اجملتمــع املــدين؟، علينــا التعمــق بدراســة مرحلــة الثــورة الســورية 
املنظمــات،  هــذه  مثــل  لــدور  املاســة  وحاجتهــا  الســلمية 
العمــل  تغييــب  وبســبب  الشــباب  أن  نكتشــف  وبســهولة 
السياســي لعقــود مل يــدرك هــذه الضــرورة، وحتــرك بقــدر مــا متليــه 
عليــه رغبتــه يف نيــل احلريــة والقــدرات الفرديــة، مــع التغييــب 
الكامــل لضــرورات التكويــن السياســي واالجتماعــي والثقــايف، 
ممــا أخــر تبلــور املشــروع السياســي للثــورة، ومكــن هــذا فيمــا 

بعــد مــن تشــويهها وحرفهــا توقــاً إلجهاضهــا.
لقيــام الثــورة هنــاك مقومــات موضوعيــة )ماديــة واجتماعيــة(، 
البحــث يف درجــة  أمــا  السياســي ضــرورة قصــوى،  وللتغيــر 
إىل  تبايــن، وحيتــاج  فذلــك موضــع  الضــرورات  تلــك  نضــج 
حــوار أوســع، فالثــورة قــد قامــت واخلصــوم يقاتلوهنــا منــذ ســبع 
والتشــدد،  التشــويه  معتمديــن  إجهاضهــا،  هبــدف  ســنوات 
والقوى اخلارجية وميليشــياهتا متعددة اجلنســيات، وتذبذابت 
اليســار  وســقوط  اإلقليميــة،  والتناقضــات  الــدويل،  اجملتمــع 
الشــعب  قتلــوا  لقــد  والشــيوعي(،  )القوجمــي  بشــقيه  العــريب 
جســداً وهجــروا وغيبــوا غالبيتــه، ولكــن مل يُهــزم مشــروع الثــورة، 

وأطوارهــا الســلمية تتعــزز.
املصــادر املوثوقــة الواعيــة تصــف عفويــة وتلقائيــة الثــورة حبــق، 
علــى الرغــم مــن خلــو الشــارع الســوري مــن األحــزاب الثوريــة 
الرغــم  وعلــى  عقــود،  منــذ  والتهجــر  التدمــر  طاهلــا  الــي 
احلقيقيــة،  اجملتمعيــة  للمنظمــات  الســوري  اجملتمــع  فقــر  مــن 
فالشــباب والتنســيقيات اســتطاعوا فــرض ســلمية الثــورة، ومل 
يســمحوا ابالجنــرار وراء احملــاوالت املتكــررة مــن قبــل النظــام 
املطلــيب  الفعــل  العســكرة، وســاد  لإليقــاع هبــا وجرهــا حللبــة 
اجلماهــري واحلشــود املنظمــة الشــارع، وأتخــر قليــاًل الفعــل 

النظــام...       اجلــذري واســقاط  املطالــب ابلتغيــر  السياســي 
لصــاحل  قياداهتــا  املدجنــة  املنظمــات  أن كل  الوقائــع  وتشــر 
انديــة،  مجعيــات،  مدجنــة،  أحــزاب  )نقــاابت،  االســتبداد 
وقفــت  بعثــات...(  وزارات،  جامعــات،  إغاثــة،  منظمــات 
واســتمرت العمــل يف الضفــة املعاديــة للثــورة، وهــذا دليــل علــى 
أهنــا مل تكــن يومــاً مجاهريــة أو جمتمعيــة ولــن تكــون، ولكــن 
بــدأت ومنــذ األايم األوىل تظهــر االنقســامات فيهــا، علــى 
تشــكلت ومــن  أنــه  إال  البطــش  اخلــوف وقســوة  مــن  الرغــم 
فيهــا كلمــة  املصــدر وترفــق  اســم  داخلهــا جمموعــات أتخــذ 
 ... األحــرار  احملامــن  األحــرار،  املهندســن  مثــل  األحــرار، 

وغرهــا.
يف  السياســية  ومنهــا  املقومــات  مــن  عــدد  غيــاب  ظــل  يف 
الرديفــة  املنظمــات  فقــدان  ظــل  للثــورة، ويف  األوىل  املراحــل 
الســوري  واجلمهــور  الشــباب  قــدم  التغيــر،  لفعــل  الالزمــة 
الكثــر مــن اإلبداعــات، واســتطاعت التنســيقيات النهــوض 
فالتظاهــرات  األحــداث،  مســتوى  إىل  اجملتمعيــة  ابحلاضنــة 
والدعــم  فالتنظيــم  واتســاع جغرافيــاً،  عــددايً  ابزدايد  كانــت 
رســخ  والعــالج،  واإلغاثــة  واإلعــالم،  والرصــد  اللوجســي، 
السياســية  املهــام  طــرح  مســتوى  إىل  ودفعــه  الشــباب  دور 
إىل الواجهــة أيضــاً، ممــا ضاعــف اخلــوف والفــزع يف صفــوف 

وجرائمهــا...  شراســتها  وزاد  الســلطة 
يتبع

مثلمــا هــي فصائــل املعارضــة مأزومــة يف منطقــة الشــمال، فيمــا ابتــت تعــرف 
اختصــارًا بـــ )إدلــب(، فــإّن النظــام هــو اآلخــر يعيــش ذات األزمــة، فهــو حمــرج 
أمــام حاضنتــه الشــعبية، الــي تنتظــر منــه أن يرتجــم كالم األســد علــى الصعيــد 
العمليــايت، فهــو قــد صــرح عقــب انقشــاع غبــار الســيطرة علــى اجلنــوب، أبن 

إدلــب ســتلحق أبختهــا درعــا يف القريــب العاجــل.
مــن جهــة  إْن  صــّد كبــر،  حائــط  وجــدت  قــد  التصرحيــات  هــذه  أّن  غــر 
التفامهــات الدوليــة واإلقليميّــة يف جعــل إدلــب منطقــة خفــض تصعيــد، مرّشــح 
ليغــدو وقــف إطــالق انر دائــم، وقــد بــرز هــذا يف اجتماعــات )أســتاان 10(، 
الــي اســتضافتها سوتشــي الروســية أواخــر شــهر متــوز املنصــرم، حيــث مالــت 
األطــراف الثالثــة اجملتمعــة إىل عــدم التصعيــد، البــْل أرســلت رســائل ذات 

مضمــون واضــح إىل النظــام، أبهّنــا لــن تذهــب معــه يف رغبتــه تلــك.
أو مــن جهــة النظــام نفســه، الــي مل تعــد إمكاانتــه اللوجســتية، تســعفه يف 
القيــام أبّي مســعى عســكرّي، مــن غــر أن تــؤازره حليفتــاه )روســيا، وإيــران(، 
وهــو مــا أثبتتــه الوقائــع، فليــس مبقــدوره أن يصّعــد عســكراًي يف أيــة منطقــة 

مــن دوهنمــا.
هــذا فضــاًل علــى أّن جــّل املراقبــن يــرون أّن الطريــق إىل إدلــب لــن تكــون 
ممهــدة، ابلشــكل الــذي جيعــل مثــل هــذا التصعيــد العســكري لــدى أّي مــن 

طــريف األزمــة، بــال حســاابت اســرتاتيجية معقــدة.
وبذلــك فــإّن التصعيــد يــوم اجلمعــة: 10/ 8، مــن أورم الكــرى إىل مناطــق 
املعــرة، إىل أرايف محــاة، وقــام بــه النظــام )منفــرًدا علــى مــا يبــدو(، ال يتعــّدى 
رّدة فعــل نزقــة علــى املظاهــرات الــي شــهدهتا عــدة مناطــق يف الشــمال احملــرر، 
اندت فيهــا حشــود املتظاهريــن بتدخــل أوســع لرتكيــا يف املنطقــة، مــن خــالل 
تفعيــل نقــاط املراقبــة )12(، والســعي لبســط ســيطرهتا، عوًضــا عــن حالــة 
االنفــالت غــر املــررة، وكســر حالــة اجلمــود يف الــي تشــهدها خمتلــف البلــدات 

والقــرى، بشــكل المســت فيــه منطقــة حتــت الصفــر، مبســتوايت قياســية.
وذلــك بعدمــا فشــلت احلالــة الفصائليــة يف اخلــروج مــن هــذا املــأزق، الــذي 
ابت احلديــث فيــه ضاغطًــا علــى تركيــا، كطــرف ضامــن، وعلــى الفصائــل، 
والســّيما هيئــة حتريــر الشــام، كطــرف ممســك ابملؤسســات الرمسيــة واملعابــر  

واملفاصل املعاشية األخرى.
املطالــب، يف  هــذه  املتظاهريــن، حتمــل  مــن  اجلمــوع  هــذه  لدرجــة جعلــت 
تظاهــرات ال تقــّل محاســة عــن نظراهتــا الــي كانــت بوجــه النظــام يف مراحــل 

األوىل. الثــورة 
وقد ابت احلديث عن املهلة املمنوحة لرتكيا، قبيل اجتماع الرابعية 

)فرنســا، أملانيــا، تركيــا، روســيا( يف: 6/ 9/ القــادم، إلجيــاد حــّل ملشــكلة 
إدلــب، ممثــاًل يف إهنــاء حالــة االســتعصاء الــي تعيشــها، يف ظــّل إمســاك اهليئــة 
هبــا، ابت حديــث الســورين، ومــن غــر كثــر مــن التوجســات مــن األطــراف 

املعنيــة، الــي كانــت تــرى أّن ذلــك )حديــث احملرمــات(.
ويشــار يف هــذا الصــدد إىل مســارعة األطــراف الضامنــة إىل التهدئــة، حــى ال 
تذهب األمور إىل غر ما تريد، والســّيما يف ظّل انقســامات حاّدة تشــهدها 
العالقــات الدوليــة لــدى كلٍّ منهــا؛ فروســيا، وإيــران، وتركيــا، كّلهــا ابتــت يف 
مركــب واحــد، تقــاوم فيــه التجديــف األمريكــي، الــذي يدفعهــا حنــو أزمــات 

اقتصاديــة حــادة.
وهــي ابلتــايل حباجــة إىل متاســك تفامهــات أســتاان )علــى ضحالتهــا(، وال تريــد 
أن ينفــرط عقدهــا يف هــذه املرحلــة، ألســباب أخــرى غــر العالقــة مــع أمريــكا، 
متعلقة ابمللف الســورّي أساًســا؛ وعليه مّت التواصل ســريًعا فيما بينها الحتواء 
املوقــف، حيــث عــاد اهلــدوء إىل الشــمال الســوري بعــد اســتمرار التصعيــد 
العســكري فيــه ألكثــر مــن ســت ســاعات، ختللتهــا غــارات جويــة للطــران 
املروحــّي واحلــريّب مــن النظــام، ورّد بقصــف مدفعــّي وصاروخــّي مــن اجلبهــة 

الوطنيــة للتحريــر.
وأفــادت مصــادر عســكرية مطلعــة، أن التهدئــة حصلــت بعــد طلــب روســيا 
للوســاطة الرتكيــة، مــن أجــل َوقْــف اجلبهــة الوطنيــة قصفهــا علــى الثكنــات 
العســكرية غــريّب حلــب، ونبــل والزهــراء يف مشــال حلــب، وريــف محــاة حيــث 
اخلــزان البشــري املــوايل للنظــام، وذلــك يف مقابــل الضغــط علــى النظــام لَوقْــف 

غاراتــه.
وعلــى مــا يبــدو فقــد جنحــت الوســاطة، فغــاب الطــران عــن أجــواء الشــمال 
وحــدات  وصمتَــْت   ،8  /10 اجلمعــة:  أمــس  ليــل  منتصــف  يف  الســورّي 

للتحريــر. الوطنيــة  للجبهــة  التابعــة  املدفعيــة والصواريــخ 

دوافع الحماس لبناء منظمات المجتمع المدني 
في سورية؟؟ الجزء األول

على هامش تصعيد النظام 
على مناطق المعارضة في إدلب

أكاديمي وباحث سوريكاتب وباحث سوري

د. محمد عادل شوكد. اسماعيل أبو عساف  
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 احتفلــت منظمــة العمــل الدوليــة للمــرة األوىل ابليــوم 
العاملــي ملكافحــة عمــل األطفــال يف عــام 2002 ، مث 
أعلنــت األمــم املتحــدة  يــوم 12 يونيــو مــن كل عــام 
 ) األطفــال  عمــل  ملناهضــة  العاملــي  اليــوم   ( ابعتبــاره 
مــن أجــل خلــق الوعــي هلــذه املشــكلة الــي تؤثــر علــى 
حمطــة  اليــوم  هــذا  ويعتــر  وعقليــاً،  جســدايً  األطفــال 
لتســليط الضــوء علــى مأســاة العمــال الصغــار يف العــامل.

1- القانون الدويل وعمالة األطفال:
أبنــه  الطفــل  عمــر  الدوليــة  املواثيــق  أ -حــددت كافــة 
األطفــال  عمالــة  وعّرفــت  ســنة   /18/ دون  الســن 
أبهنــا التكليــف الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة علــى الطفــل، 
رب  ابســتغالل  ورفاهيتــه،  وصحتــه  ســالمته  ويهــدد 
العمــل ضعــف الطفــل وعجــزه عــن الدفــاع عــن حقوقــه، 
ابعتبــاره عمالــة رخيصــة بديلــة عــن عمــل الكبــار، العمــل 

الــذي يعيــق تعليــم الطفــل ويصــادر مســتقبله.
حتظــر  الــي  الدوليــة  االتفاقيــات  عشــرات  -هنــاك  ب 

منهــا: االطفــال  عمــل 
 32 )املــادة   1989 لعــام  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة   -

منهــا(.
- االتفاقيــة بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 
لعــام  رقــم 182  عليهــا  للقضــاء  الفوريــة  واإلجــراءات 
العمــل  ملنظمــة  العــام  املؤمتــر  مــن  املعتمــدة   1999

الدوليــة.
-  االتفاقيــة بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام رقــم 
138 لعــام 1973املعتمــدة مــن املؤمتــر العــام ملنظمــة 

العمــل الدوليــة.
عمالة األطفال السورين يف دول اللجوء تركيا - مثاًل 

1- أسباب انتشار ظاهرة عمل األطفال السورين:
ســريًعا  النمــو  علــى  الســوريون  األطفــال  أجــر  لفــد 
األوان وممــا  قبــل  األعبــاء  ليصبحــوا كبــاراً، ويتحملــون 
دفعهــم للعمــل: انعــدام دخــل األهــل وضــرورات املعيشــة 

املرافقــة.  والفواتــر  الســكن”،  “إجيــار  دفــع 
2- اجملاالت الي يعمل هبا األطفال السورين:

تتنــوع جمــاالت عمــل األطفــال الســورين ومنهــا ورشــات 
اخلياطــة، ورشــات الكهــرابء والســيارات ومقالــع احلجــارة 

واملطاعــم، وبيــع األلبســة واألحذيــة، 
احملــارم  وعلــب  امليــاه  قواريــر  وبيــع  واملطابــع،  والزراعــة 
والســجائر ومجــع خملفــات املعــادن والبالســتيك والعتالــة، 
وورشــات األحذيــة، وصباغــة األلبســة غــر أن أخطــر 
األعمــال تكمــن يف اســتغالل األطفــال يف بيــع وترويــج 

املخــدرات. 
3- ظــروف عمــل األطفــال الســورين واألخطــار الــي 

يتعرضــون هلــا :
يف كثــر مــن الــورش واملصانــع يعمــل أطفــال ســوريون 
ويتعــرض  زهيــدة  وأبجــور  قاهــرة  ظــروف  ظــل  يف 
األطفــال للعديــد مــن االنتهــاكات واملخاطــر يف أماكــن 
العمــل وحــى يف الشــوارع بطريقهــم إىل العمــل، هنــاك 
أطفــال يتعرضــون للضــرب واالهانــة وأحيــاانً حملــاوالت 
للتحــرش  تعرضــن  صغــرات  فتيــات  االغتصــاب، 
اجلنســي، العمــل يف صباغــة األلبســة تعــرض األطفــال 

اخلطــرة.  الكيماويــة  للمــواد 
4- عمالة األطفال السورين واحلرمان من التعليم :

الدراســة  مقاعــد  تــرك  إىل  األطفــال  مــن  عمــد كثــر 
األطفــال  بــه  حيتــج  وممــا  العمــل،   بســوق  وااللتحــاق 

مــن أجــل تــرك املدرســة اســتحالة التوفيــق بــن املدرســة 
والعمــل، وحيتــج بعــض األوليــاء بوجــود عوائــق قانونيــة 
اجملانيــة، كعــدم  املــدارس  أبنائهــم  دخــول  دون  حتــول 
قدرهتــم علــى احلصــول علــى بطاقــة احلمايــة املؤقتــة “ 
الكيملــك”، ممــا يضطرهــم  لتوجيــه أطفاهلــم  للعمــل : 
نظــراً لعجزهــم عــن دفــع مصاريــف املــدارس اخلاصــة .

5- القانون الرتكي وعمالة األطفال:
• حدد قانون العمل الرتكي سن العمل بـ 18 عاماً.

•  مســح القانــون بتشــغيل مــن جتــاوز الـــ 15 عــام، ضمــن 
شــروط صارمــة منهــا الفحــص الطــيب والتأمــن الصحي.

•  متاشــياً مــع االتفاقيــات الدوليــة فــان القانــون 
الرتكــي اشــرتط عمــل اليافعــن فــوق 15 ســنة يف مهــن 
يلتــزم  حيــث  إجيــايّب  أمــر  وهــذا  خطــرة،  غــر  بســيطة 
القانــون الرتكــي ابملعايــر الدوليــة ويراعــي مصــاحل الطفــل. 
• عمليــاً هنــاك كثــر مــن األطفــال الســورين يعملــون 
يف مهــن صعبــة وهــم حتــت ســن اخلامســة عشــرة وهــو 
أمــر خمالــف للقانــون الرتكــي ويعاقــب عليــه كل مــن ويل 
الطفــل وصاحــب العمــل بعقوبــة الســجن، كمــا يغــّرم 
صاحــب العمــل بغرامــات كبــرة، علمــاً أن الســلطات 
القانــون جلهــة  خمالفــة  مــع  مطلقــاً  تتســاهل  الرتكيــة ال 

األطفــال. تشــغيل 
• احلكومــة الرتكيــة مل تقصــر بتقــدمي التســهيالت الكبــرة 
للســماح للســورين للعمل بشــكل قانوين وســنت قوانن 

ملنــح إذن العمــل للســورين.
•  إمنــا الغالبيــة مــن الســورين مــا زالــوا يعملــون بشــكل 
غــر قانــوين المتنــاع أرابب العمــل عــن تســجيل العاملــن 
مــن الضرائــب ممــا حيــرم العمــال مــن الكثــر مــن  هتــرابً 

حقوقهــم. 
6- نظرة بعض األتراك لعمل األطفال السورين: 

7- العمالــة الســورية تثــر اســتياء بعــض األتــراك ألهنــا 
رخيصــة وتقلــل مــن فــرص العاملــن األتــراك، وممــا خلــق 
حالــة مــن االحتقــان لــدى العاملــن األتــراك الذيــن ابتــوا 
يعانــون مــن بطالــة بعــد رفضهــم العمــل ابألجــور املتدنيــة.

8- من يتحمل املسؤولية؟
- األهــل أواًل: واجلشــع الــذي أصــاب بعــض العائــالت 
العائــالت  بعــض  مــن حصــول  الرغــم  فعلــى  الســورية، 
علــى املســاعدات وإضافــة لعمــل األب يرســل أطفالــه 

لســوق العمــل.
توفــر  يف  قصــرت  الــي  والدوليــة  احملليــة  املنظمــات   -

والتعليــم. الرعايــة  فــرص 
- أرابب العمل الذين يستقبلون هذه العمالة الرخيصة 

ويزجوهنم يف ظروف عمل شاقة وخطرة.
- يعمــد كل مــن أرابب العمــل وكذلــك أوليــاء األطفــال 
أمــا  املســاءلة،  خشــية  األطفــال  عمــل  إخفــاء  إىل 
عائــالت األطفــال فتســعى إىل حتســن دخلهــا وختشــى، 
يف الوقــت نفســه، مــن ختفيــض املســاعدات اإلنســانية 
املقّدمــة هلــا مــن اهليئــات الدوليــة واإلنســانية يف حــال 
علمــت هــذه اجلهــات ابلدخــل مــن عمــل األطفــال. 

أخراً:
هــؤالء  أوضــاع  ملعاجلــة  حامســة  إجــراءات  مــن  البــد 
األطفــال قبــل أن يفاجــأ الســوريون بوجــود جيــل كامــل 
يعــاين مــن األميــة والتجهيــل نتيجــة غــض الطــرف عــن 
ماليــن األطفــال الذيــن هجــروا املــدارس واخنرطــوا قبــل 

العمــل. األوان يف ســوق 

عــاىن الالجــئ الفلســطيي علــى مــدار ســبع عقــوٍد مضــت مــن مــرارة التشــريد 
منهــج مــن قبــل اإلحتــالل اإلســرائيلي الــذي تدعمــه الدميقراطيــة 

ُ
والتهجــر امل

اإلمريكيــة حتــت شــعار أحقيــة »البنــاء والتأســيس« حتــت ذرائــع ومهيــة الطائــل 
مــن ورائهــا ســوى حتقيــق املنافــع السياســية للكيــان اإلســرائيلي يف إقامــة دويلتــه 
املزعومــة علــى األرض الفلســطينية بــدون أي احــرتام للحــق اإلنســاين يف العيــش 
إبمــان وســالم، يف ظــل مقــرارات دوليــة تصدرهــا الــوالايت املتحــدة اإلمريكيــة 
وغرهــا أبحقيــة الشــعوب يف العيــش إبمــان وعــدم التعــرّض هلــم مــن قبــل أي 

جهــة أخــرى مهمــا كانــت. 
منــذ أكثــر مــن ســبعة عقــود والالجــئ الفلســطيي يرتنــح يف عــدة عواصــم عربيــة 
وغربيــة اترة للعيــش واترًة أخــرى لتحصيــل العمــل، أو للهجــرة طلبــاً للجــوء 
السياســي ابحثاً عن األمن، أو طلباً للعلم، وســط جتاهل ُمطبق وهامشــي من 
قبــل القــوى واملؤسســات اإلنســانية الدوليــة واحملليــة يف الدفــاع عــن حقوقهــم. 
فالالجــئ الفلســطيي يف غربتــه ال حيتــاج لكيــس طحــن وحبيبــات مــن القمــح 
والعــدس، ومالبــس رثــة يقــي هبــا نفســه مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء، فالكرامــة 
والصمــود ولــّد لــدى الفلســطيي معــاين القــوة احلقيقيــة يف صقــل ذاتيتــه يف بنــاء 

نفســه وكوخــه بعيــداً عــن التنــازل عــن كرامتــه. 
إابن االحــداث املأســاوية الــي عايشــها الالجــئ الفلســطيي علــى مــدار عقــود 
مضــت مــا بــن التهجــر اترة والتشــريد اترة أخــرى وقســوة املعاملــة والظــروف 
الــي تعــرض هلــا مؤخــراً يف بعــض الــدول العربيــة مــن قصــٍف وهتجــر منظــم، وقتــل 
ــع عليــه مــرارة التشــريد والقتــل دون أي حتريــك يف  مُمنهــج وكأن الفلســطيي طُب
إيقافهــا، فالفلســطيي الــذي قــدم وعــاىن وضحــى أبرضــه يف الدفــاع عــن أمتــه؟، 

اليــوم يتعــرض للقتــل والتشــريد هــذه هــي مكافــأة هنايــة اخلدمــة لــه؟
العيــش  مــرارة شــظف  مــن  الفلســطيي  التشــريد والقتــل مل يســلم  عــالوة عــن 
وصعوبــة احليــاة، حيــث أشــارت ســجالت وكالــة الغــوث أن نســبة الفقــر بــن 
الالجئن الفلســطينن عام 2017م، مداها 38.5% وفقاً ألمناط اإلســتهالك 
الفلســطينن حــوايل  بــن الالجئــن  بلــغ مــداه  البطالــة  أمــا معــدل  الشــهري، 

34.7% مقابــل 22.8% مــن غــر الالجئيــن. 
العيــش يف  والتهجــر وســوء  التشــريد  نفقــات  يتحمــل  مــن  املطــروح  الســؤال 
خميمــات العــودة ابخلــارج، وإنعــدام فــرص العمــل، وســوء الوضــع االقتصــادي؟، 
الغربيــة  الدميقراطيــات  أيــن  اإلنســان؟  حقــوق  أيــن  الدوليــة؟  املنظمــات  أيــن 
الداعمــة حلقــوق اإلنســان؟، فعنمــا يصــاب حيــواانً مبــرٍض مــا جتهــُز لــه ســيارات 
اإلســعاف وأمهــر اإلطبــاء للعــالج، أمــا الالجــئ الفلســطيي الــذي  يئــن مــن 
وطأة الفقر واحلرمان  من أبســط حقوق احلياة، عندها حتبس تلك املنظمات 

أنفاســها أبن ذاك الكائــن ليــس بشــراً بــل هــو أقــل مــن املســتوى اآلدمــي.
العــودة  يف  أمــاًل  الفلســطيي  لــدى  يبقــى  الواقــع  ومــرارة  احليــاة  شــظف  رغــم 
لفلســطن والصــالة يف حمراهبــا، فاحلقــوق التســقط ابلتقــادم، واليعــوّل عليهــا 
مــن قبــل األخريــن، وحــى يتحقــق احللــم البــد مــن ترســيخ األمــل لــدى الــكل 
الفلســطيي خاصــة لــدى الالجئــن الفلســطينن يف حتقيــق الوحــدة الفلســطينة، 
الــي تعــد مبثابــة ابرقــة أمــل يف رســم معــامل الوحــدة بــن مجيــع أطيــاف الشــعب 
اماكــن  الصهاينــة يف كل  بيــوت  أســافيل  تــدّق  وانقــوس خطــر  الفلســطيي، 
أو  الشــعبية  ســواء  املقاومــة  أشــكالة  دعــم كافــة  األخــر  واألمــر  تواجدهــم، 
املســلحة يف ســبيل دحــر أخــر جنــدي صهيــوين عــن فلســطن، وبنــاء وطــن 
فلســطيي مكتمــل اإلركان خــاٍل مــن أي تواجــد يهــودي علــى أراضيــه يكــون 
عنوانــه » فلســطن حــرة« وهــذا لــن يتــم إال ابلتكاتــف وترســيخ معــامل الوحــدة 

بــن كافــة أبنــاء الشــعب الفلســطيي يف كل أماكــن تواجــده. 

اليوم العالمي لمناهضة عمل األطفال
الالجئ الفلسطيني بين 
مرارة التشريد وحلم العودة

كاتب وباحث فلسطيني مدرسة وتعمل في مجال حقوق الطفل

د/ معاذ عليويفوزية صوان  
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رافــق يــوم ذكــرى اغتصــاب فلســطن وإعــالن قيــام اســرائيل أبحــداث 
داميــة نفذهتــا اســرائيل مؤكــدة مــن جهــة طبيعتهــا العدوانيــة، ومصــرة 
علــى قتــل الفلســطينين كسياســة مســتمرة واثبتــة عنــد اإلســرائيلين، 
مــع االعتــداء األمركــي علــى القــدس بعــد أن نقــل  وترافقــت أيضــاً 
ترامــب ســفارته إليهــا داعســاً علــى كل القــرارات الدوليــة ذات الصلــة 

والــي تتناقــض وترفــض النقــل.
 وهنــاك عــدة عوامــل ســامهت يف نقــل الســفارة إىل القــدس ويف قتــل 

الفلســطينين أمههــا:
أوال: النظــام العاملــي اجملــرم حيــث تدعــم الــدول الكــرى أتباعهــا هنــا 

وهنــاك 
األمــن،  وجملــس  املتحــدة  األمــم  قــرارات  بتجــاوز كل  هلــم  وتســمح 
وعندمــا يتــم الدعــوة حملاســبتهم تســتخدم هــذه الدولــة الكــرى الفيتــو 
حلمايــة إجــرام أتباعهــا، وهــذا مــا فعلتــه روســيا 11 مــرة مدافعــة عــن 
إجــرام  عــن  مدافعــة  أمريكيــا  فعلتــه  مــا  وهــذا  األســد،  نظــام حافــظ 
اســرائيل ومهجيتهــا، لذلــك حنــن أمــام عــامل جمــرم تــداس فيــه الشــرعية 
الدوليــة ويقتــل األطفــال واألبــرايء وتنتهــك كل القيــم، بعجــز دويل.

ونــرى أن الــرد احلقيقــي هلــذا الواقــع يتطلــب أتمــن كل التضامــن بــن 
بــدأ  الــذي  العاملــي اجلديــد  النظــام  مــن مهجيــة  للتخفيــف  الشــعوب 

يــدوس علــى كل القيــم 
واحملرمــات، هبــدف احلصــول علــى مــا ميكــن مــن أرابح، وإن منطقتنــا 
العربيــة وخصوصــاً شــعبينا يف ســورية وفلســطن هــم املتضرريــن األكثــر 

مــن اإلجــرام العاملــي.
اثنيــا: النظــام العــريب املتهــاوي والغــر قــادر علــى فعــل شــيء واملستســلم 
أمــام هــذه االنتهــاكات الكــرى والــي ســتزيد مــن تصــدع واهنيــار النظــام 
العــريب، فلــم تســتطع اجلامعــة العربيــة اختــاذ موقــف مؤثــر بدوهلــا الكــرى 
رغــم أهنــا قــادرة علــى منــع اإلجــرام الصهيــوين وعلــى منــع نقــل الســفارة 

إىل القــدس، لذلــك حنــن
نــرى أن النظــام العــريب هــو املســؤول األساســي عمــا جيــري يف منطقتنــا 

مــن قتــل وتدمــر وتشــريد وانتهــاك لقــرارات األمــم املتحــدة.
اثلثــا: حركــة الشــعوب العربيــة املقهــورة واملبعثــرة واملتشــتتة خصوصــاً بعــد 
أن ســيطرت عليهــا التيــارات اإلســالمية املتطرفــة ممــا أهنكهــا ومنعهــا 

مــن أي فعــل.  
إن تغيــر هــذا الواقــع يتطلــب إعــادة الوحــدة والتضامــن بــن الشــعوب 
مــع  للتحالــف  وإجيــاد صيغــة  دميقراطيــة  وطنيــة  أســس  علــى  العربيــة 

أورواب  شــعوب 
والعــامل لصياغــة نظــام عــريب وعاملــي جديــد قــادر علــى محايــة االنســان 

وعلــى الدفــاع عــن املبــادئ األساســية، واحلفــاظ علــى حياهتــا.

قبل الدخول أبجواء النكد، تعالوا أروي لكم هذه الدعابة.
بعــد توريــث بشــار األســد كرســي أبيــه عــام 2000، ســرت 
نكتــة يف أوســاط الصحافيــن الســورين، فكلمــا رأى صحــايٌف 
لقــد مت عــزل خملــوف خملــوف، وخملــوف  لــه،  يقــول  آخــر، 
خملــوف بقــي مديــراً عامــاً ملؤسســة الدواجــن بســورية لنحــو 
عقديــن مــن الزمــن، ورغــم كل جتاوزاتــه وســرقاته، لكنــه خّلــد 
عينــوا  مــن  زميلــه،  الصحــايف  يســأل  وحينمــا  منصبــه،  يف 

مكانــه، يــرد األول، أخــرس األخــرس.
قــد ال تثــر هــذه النكتــة ضحــك أي قــارئ مــن خــارج ســورية، 

لــذا ال بــد مــن شــرح املفــردات.
زوجــة حافــظ األســد، الرئيــس الســابق، امسهــا أنيســة خملــوف، 
وذاك املخلــوف بطــل الدواجــن قريبهــا، وال جيــرؤ أحــد علــى 
حماســبته أو عزلــه، ولكــن عــام 2000 وحينمــا ورث بشــار 
ملــك أبيــه، وزوجتــه امسهــا أمســاء األخــرس، فــكان مــن املمكــن 

أن أييت أخــرس األخــرس مــكان خملــوف خملــوف.
مــا الــذي ذكــرين هبــذي الدعابــة، بعــد ســنوات مــن التهجــر 
عقــد  إنــه  االبــن؟!،  األســد  عهــد  يف  الدولــة  بنيــة  وتغيــر 
االتصــاالت الــذي جعــل حكومــة األســد ترتبــع علــى قائمــة 
وشــغل  الدنيــا  “مــأل  والــذي  للفســاد،  املكافحــة  الــدول 
األســد  بشــار  نظــام  يكتشــف  فــأن  الفــرتة،  هــذه  النــاس” 
تالعبــاً بعقــد، وبقيمــة مليــار لــرة، فهــذا مــا مينــح النظــام وآلــه 

املمتــازة. الدرجــة  أميــة مــن  وصحبــه أمجعــن، وشــاح 
ولكــن مــا هــي حكايــة هــذا العقــد وكيــف ومــى مت اكتشــافه، 
ومــا عالقــة أشــهر جاســوس إســرائيلي اخــرتق النظــام الســوري 
يف مخســينيات القــرن املاضــي ووصــل إىل مواقــع قياديــة، قبــل 

أن يتــم اكتشــافه وإعدامــه عــام 1965.
تســهياًل،  لكننــا  األمريــن،  بــن  رابــط  مــن  أكثــر  أن  أعتقــد 
ولتخفيــف الضغــط عــن القــارئ الــذي مــلَّ القــراءة وتصديــق 
جــّل مــا يكتــب يف هــذا “الزمــان الرخــو” ســنأيت علــى خيــط 

واحــد، واملعــذرة إن تفرعــت احلبكــة الدراميــة.
أهنــا  قليلــة،  أايم  وقبــل  ســادة اي كــرام،  إســرائيل اي  أعلنــت 
اســتعادت ســاعة إيلــي كوهــن، بــل واعترهتــا حبســب تصريــح 
خاصــة  وعمليــة  “جناحــاً  نتنياهــو  بنيامــن  الــوزراء  رئيــس 
وشــجاعة أدت إىل اســرتجاع أثــر اترخيــي لواحــد ممــن تعترهــم 

األســطورين”. أبطاهلــا  إســرائيل، 
وضاعــت الطاســة كمــا يقــال يف أمثــال الســورين، ففــي حــن 
تذرعــت إســرائيل أبهنــا اســتعادت الســاعة عــر شــرائها مــن 
جمهول من خالل التســّوق اإللكرتوين، مل ينبس نظام األســد 

ببنــت شــفة، بــل صمــت، عــّل املوضــوع يضيــع بزمحــة األخبــار 
و”االنتصــارات” وعــودة العالقــات مــع احملتــل اإلســرائيلي.

وأمــا بكــر بكــر، ورمبــا لســوء طالعــه أن امســه كمــا نســبه، أي 
مــن فصيلــة أخــرس األخــرس وخملــوف خملــوف، فهــو مديــر 
عــام شــركة االتصــاالت الســورية، وهلــذه الشــركة خصوصيــة 
العتبــارات كثــرة، مــن أمههــا، أن رامــي خملــوف ابــن خــال 
بشــار األســد، مســتأثر أبهم اســتثماراهتا، الســلكية واخلليوية، 
بــل هــو املســتثمر احلصــري لشــركي االتصــال اخلليــوي بســورية 
حــى اترخيــه “قلنــا حــى اترخيــه، ألن األســد أعطــى إليــران 

عقــداً ملشــغل اثلــث وقــد يــرى النــور قريبــًا”.
ويبــدو أن هــذا الـ”بكــر” كــّر راس كمــا يقــول الســوريون، 
ومتــرد علــى “الواقعيــة” الــي كثــر تردادهــا هــذه اآلونــة، فرفــض 
إعطــاء عقــود آلل خملــوف واألخــرس، فجــاء الــرد علــى هتريــب 
ســاعة إيلــي كوهــن، ومــن شــركة االتصــاالت أبوتســرتاد املــزة 
وســط دمشــق هــذه املــرة، كمــا كان أييت الــرد علــى القصــف 
اإلســرائيلي وبــكل مــرة، مــن إدلــب ودرعــا والغوطــة، فيدفــع 
الشــعب احملاصــر املســكن، مــن دمــه وممتلكاتــه، مثــن الغــارات 

وردة فعــل النظــام املمانــع.
ومــا إن “متــت الغــارة االقتصاديــة” علــى آل النظــام، حــى 
دون  مــن  -مســؤول  األســد  بنظــام  مســؤول  مصــدر  أعلــن 
طبعــًا- “نتيجــة  والغمــوض  األحاجــي  ملزيــد  االســم،  ذكــر 
التدقيق يف أحد إجراءات دراســات العروض ألحد املشــاريع 
الضروريــة للشــركة الســورية لالتصــاالت، صــدر قــرار احلجــز 
االحتياطي رقم /2053/ املتضمن إلقاء احلجز االحتياطي 

علــى مديــر الشــركة وبعــض العاملــن مبســتوايت خمتلفــة”.
هنايــة القــول: مــن قبيــل “لــزوم مــا يلــزم” نشــر إىل أن النظــام 
األســدي اســتطاع أن يكشــف فســاد “بكر بكر” فقط بعد 
15 ســنة مــن تبــوُّؤ الرجــل منصبــه، وهــي الفــرتة املقاربــة لفــرتة 

اكتشــاف اجلاســوس اإلســرائيلي كوهن.
ونشــر أخــراً، إىل أن مثــة مقــوالت كثــرة حــول رفــض بكــر 
تعهيــد عقــود لبعــض آل النظــام، مــا أوصلــه ملوقــع االهتــام، 
تقــدمي  يف  حنســبها  بــل  القضيــة،  هنــا  ليســت  رمبــا  ولكــن 
“كبــش فــداء” لقضيــة ســاعة كوهــن الــي بــدأت الصحافــة 
والــي  إلســرائيل،  وصوهلــا  حــول كيفيــة  أســئلتها  مــن  تزيــد 
ننصــح الســيد بكــر مربــع، ابختصــار الزمــن واالعــرتاف أنــه 
مــن ابعهــا إلســرائيل، كمــا كان ثــوار إدلــب والغوطــة، وبعــد 
املطــارات  مــن يقصــف  أهنــم  كل غــارة إســرائيلية، يعرتفــون 

القــوى اإليرانيــة بســورية. األســدية ومواقــع 

ساعة إيلي كوهين وعقد بكر بكردروس من اجرام غزة

سياسي وكاتب سوري

عدنان عبد الرزاقمنصور االتاسي

سية
سيا

ضايا 
ق

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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اي إهلي، ماذا حيصل يف هذا العامل؟!
احليــاة  هــي  تعــد  مل  واحليــاة  عربيــة،  بلــدان  االنتفاضــة يف  بــدأت رايح  مــذ 
نفســها، والبلــدان مل تعــد هــي البلــدان نفســها، والنــاس مل تعــد هــي النــاس 
نفســها، النفــوس تغــرت، والعالقــات تبدلــت، والبيــوت تفككــت، وإال فمــاذا 
بيــت  القــرآن ونشــأت يف  امــرأة متدينــة وحتفــظ جــّل ســور  يعــي أن تصــّر 
يُفــرتض أنــه متــوازن نفســياً، علــى عصيــان زوجهــا مــن دون موجــب، والتمــرد 

عليــه مــن غــر ســبب، وقهــره مــن غــر داع، وإهانتــه مــن غــر مــرر؟!.
أي تنشــئة خيضــع هلــا أوالد هذيــن األبويــن، وهــم أســرى بيــت ميزقــه النــزاع 

واملكايــدة؟. والتناحــر  والتباغــض 
أحضــان  يف  وهــم  يكابدونــه  ومــادي  وعاطفــي  ونفســي  معنــوي  يتــم  وأي 

والديهــم؟!.
ومــن ذا الــذي ســيمأل حاجــات أساســية هلــؤالء األطفــال، وهــم يتحسســون 
خــراً مــن صفحــة جديــدة مــن حياهتــم توشــك أن تُفتــح هلــم قبــل أســابيع مــن 

افتتــاح املــدارس؟!.
أي حــال وصــل إليهــا هــذا البيــت؟؟، إال أن يكــون الديــُن الــذي حنتفــظ 
بصورتــه يف أذهاننــا وعقولنــا، غــَر الديــن الــذي جــاء بــه حممــد، صلــى هللا عليــه 
وســلم، مــن عنــد هللا، والشــريعُة الــي بُعــث هبــا النــيب، عليــه الصــالة والســالم، 
هبــدف إجيــاد التــوازن النفســي والفكــري واملــادي للنــاس، واســتقامة احليــاة علــى 

الطريقــة الــي أرادهــا اخلالــق خللقــه، غــَر الشــريعة الــي نعرفهــا اليــوم.!
مــاذا حتقــق، عمليــاً، مــن دراســة القــرآن عنــد هــذه املــرأة؟!، ومــا األثــر الــذي 
حفرتــه هــذه اآلايت يف نفــٍس ســهرت الليــايل، وتعبــت األايم مــن أجــل ســوره 
وآايتــه، وســّخرت كثــرا مــن وقتهــا، يف عــّز صباهــا وهــي فتــاة مرفهــة يف كنــف 

أهلهــا، مــن أجــل ســلوك هــذا الطريــق؟!
مــا نفــع الصــالة والصيــام يف بيــوت ماتــت فيهــا غــرة الرجــال، وغــاب عنهــا 
حيــاء النســاء، ومتــردت فيهــّن خــالاي الذكــورة علــى فطــرة األنوثــة الــي ُفِطــرَن 

عليهــا؟،!
حمــال أن تكــون هــذه املــرأُة اســتثناًء يف جمتمعهــا، بــل واحــدة مــن بناتــه وأيتامــه، 
مثلمــا هــي مثــٌل حــّي وصــارخ علــى حالــة القشــورية والســطحية الــي متيــز 
العالقــة بــن هــذا الديــن وبــن الكثــر الكثــر مــن معتنقيــه واملؤمنــن بــه، وبرهــاٌن 
ســاطع، مــع أمثلــة ال تعــد وال حتصــى، علــى حتــول هــذا الديــن يف كلياتــه 
وفروعــه إىل طقــوس وشــعائر اجتماعيــة، تتوارثهــا األجيــال كمــا تتــوارث املــأكل 

واملشــرب وامللبــس.
ســطحية تتمثــل عنــد هــذه املــرأة، وغرهــا مــن األمثلــة الــي متــأل جمتمعاتنــا 
ابألســى، يف االســتجابة الســريعة ملــن تســتمع هلــّن وتقــرأ مــن “مشطــاواٍت” 
يطلــق عليهــّن زورا: “استشــارايت عالقــات أســرية”، وســطحيٌة تتبــّدى يف 
أقبــح مظاهرهــا وهــي تقــرر االســتجابة المــرأة اتفهــة َخرِفــة تقــول يف “كتبهــا” 

وعــر مواقــع اليوتيــوب: 
“عليك اي سيديت أن تتصاحلي مع نفسك. أحيب نفسك ودلليلها”.

هكــذا، ويف حلظــة ســطحية جديــدة، قــررت هــذه الســيدة أن حتــب نفســها، 
فكانــت النتيجــة أن أمهلــت أوالدهــا: إطعامهــم كمــا ينبغــي، وإلباســهم كمــا 
أن  النتيجــة  فكانــت  نفســها،  تدلــل  أن  قــررت  وهكــذا  ونظافتهــم،  يليــق، 

تذهــب إىل دروس القــرآن واللقــاء بصاحباهتــا رغــم أنــف زوجهــا.
يف حيــاة ســطحية، ُمِلئــت بفهــم ســطحي، وإميــان ســطحي، وأداء للشــعائر 
اآلايت  دالالت  بــكل  احلكيــم،  الذكــر  مــن  حمفوظاهتــا  نســفت  ســطحي، 
منهــا  الــي حتفــظ  الســنة  وحمــت  ونواهيهــا،  وأوامرهــا  وتقومياهتــا  وتوجيهاهتــا 

البشــرية وفضالهتــا!. األفــكار  قلبهــا وعقلهــا ملخّلفــات  الكثــر، وفتحــت 
يف بيــوت مثــل هــذه، حتســب ســاكنيها مجعــاً، وقلوهُبــم شــى، تــرى الزوجــن 
قــد يتحــوالن، يف حلظــة جــدال أو حــوار، إىل أســد ولبــوة يف دفاعهمــا عــن 
ديــن، بعقائــده وشــرائعه وأخالقــه وآدابــه، ابلرغــم مــن عــدم وضــوح هــذا الديــن 
يف ذهنهمــا، و”نظافــة” وعيهمــا مــن احلقائــق الــي يُــراد مــن هــذه العقائــد 
والعبــادات واألخــالق واآلداب أن تُقرَّهــا يف قلوهبــم وعقوهلــم، مث األثــر الــذي 

ينبغــي أن يتحــرك، بعــد ذلــك، يف االجتاهــات كلهــا علــى جوارحهــم.
هنــا، يف هــذه املســاحة الضيقــة الــي ترتكــز فيهــا كل قُــوى اجملتمــع وطاقاتــه: 

البيــت أو األســرة، املعركــة حاميــة.

ال تــزال الدميقراطيــة مــن املواضيــع اجلدليــة بــن أوســاط املســلمن 
منــذ مائــة ســنة حــى هــذا اليــوم وكانــت ســبباً يف انقســام املســلمن 
يكــن  املوضــوع مل  هــذا  لــه، واخلــالف يف  بــن مؤيــد ومعــارض 
خالفــاً فقهيــاً وإمنــا كان خالفــاً عقــدايً مــا بــن متشــدد يف املوضــوع 
الفســق  يقــول هبــا ابلكفــر أو  مــن  وحمــارب للدميقراطيــة متهمــاً 
وبــن مــن يدعــو إىل الدميقراطيــة بتفاصيلهــا وبــن مــن يدعــو إليهــا 

ابعتبارهــا شــكال مــن أشــكال الشــورى.
إن احلديــث عــن الدميقراطيــة واألخــذ هبــا وهــل هــي تتعــارض مــع 
النظــام السياســي يف اإلســالم أم ال تتعــارض معــه موضــوع حيتــاج 
إىل النظــر بــه بعيــداً عــن التشــنجات واألخــذ والــرد، لذلــك ال بــد 
لنــا أن نؤكــد علــى عــدة نقــاط متفــق عليهــا يف النظــام السياســي 

اإلســالمي.
أوال: اإلســالم جــاء أبهــم قاعــدة مــن قواعــد احلكــم السياســي 
هبــا  وأمــر  اإلســالم،  يف  الشــورى  قاعــدة  وهــي  اإلطــالق  علــى 
ومســى ســورة كاملــة ابلشــورى والشــورى هــي نقيــض االســتبداد 
واالســتبداد  فريضــة  فالشــورى  ابلــرأي  واالســتئثار  والدكتاتوريــة 

قطعــاً. حــرام 
مــن  اإلنســان  لتحريــر  جــاءت  اإلســالمية  الشــريعة  إن  اثنيــا: 
العبوديــة والــرق وظلــم احلــكام، واحلريــة هــي مــن أهــم املقاصــد يف 
الشــريعة اإلســالمية وجنــد مراعــاة هــذا املقصــد يف مجيــع أحــكام 
لتحريــر  اإلســالمية  الشــريعة  دعــت  فقــد  اإلســالمية  الشــريعة 
اإلنســان مــن ظلــم احلــكام إىل عــدل اإلســالم ومــن ضيــق الدنيــا 
إىل ســعة اآلخــرة ومــن الظلمــات إىل النــور وممــا يؤكــد علــى أمهيــة 
احلريــة يف الشــريعة اإلســالمية جعلــت االجتهــاد ابلــرأي املصــدر 
الثالــث مــن مصــادر الشــريعة اإلســالمية بعــد الكتــاب والســنة.
اثلثــا: الشــريعة اإلســالمية مل تكــن شــريعة منغلقــة جامــدة علــى 
البشــر  جلميــع  رســالة  بــل كانــت  اليهوديــة  نفســها كالشــريعة 
بذاهتــم، ويف  أعــراق  أو  أقــوام  علــى  واإلنســانية وليســت حكــراً 
ســبيل ذلــك كان العــرف وهــو مــا تعــارف عليــه النــاس مصــدراً مــن 

مصــادر التشــريع فقــال تعــاىل:
)خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلن(

 ويف ســبيل ذلــك دعــا اإلســالم إىل االســتفادة ممــا جــاءت بــه 
البشــرية من علوم وتطور وتقنيات وتكنولوجيا ومعارف وخرات 
فهــذا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أيخــذ بفكــرة اخلنــدق 
وهــي فارســية وهــذا عمــر بــن اخلطــاب أيخــذ بفكــرة الدواويــن 
دخلــوا  عندمــا  الفاحتــون  املســلمون  هــم  وهــؤالء  فارســية  وهــي 
إىل بــالد الشــام والعــراق ومصــر اســتفادوا مــن احلضــارات الــي 
كانــت موجــودة، فلــم يهدموهــا ومل خيربوهــا وإمنــا تعاملــوا معهــا، 
وأكــر دليــل علــى ذلــك اآلاثر الــي نراهــا يف هــذه البــالد وعمرهــا 
آالف الســنن بــل مل تــورث عندهــم مشــكلة حــى يتناقشــوا هبــا 
أو تكــون مثــار جــدل بينهــم وال يــزال املســلمون إىل يومنــا هــذا 
البشــرية علــى  الــي قدمتهــا  املعاصــرة  التقنيــات  مــن  يســتفيدون 

العســكري واالقتصــادي واخلدمــي. الصعيــد 
املســلمن وال خــالف  بــن مجيــع  عليهــا  متفــق  القواعــد  فهــذه 
فيهــا، أمــا ابلنســبة للدميقراطيــة والقواعــد الــي ســارت عليهــا ال بــد 

أن نؤكــد علــى عــدة نقــاط.
احلريــة  علــى  تقــوم  املعاصــرة  الدميقراطيــة  جوهــر  األول:  األمــر 
هــو  للدميقراطيــة  الرئيســي  الســبب  يعــد  بــل  االســتبداد  وحماربــة 

االســتبداد. حماربــة 
بلــد  بلــد إىل  مــن  الدميقراطيــة كممارســة ختتلــف  الثــاين:  األمــر 
عــن  ختتلــف  بريطانيــا  فالدميقراطيــة يف  مــكان  إىل  مــكان  ومــن 
الدميقراطيــة يف أمريــكا وختتلــف عــن الدميقراطيــة يف فرنســا ابلرغــم 
مــن وجــود قاســم مشــرتك وهــو حريــة الفــرد ومقاومــة االســتبداد 
لكــن ممارســتها وآلياهتــا ووســائلها ختتلــف ابختــالف طبيعــة البــالد 

والشــعوب ومــن ميارســها.
األمــر الثالــث: الدميقراطيــة ال تعــي احلريــة املطلقــة بــدون ضوابــط 
فتصــوره  مطلقــة  حريــة  الدميقراطيــة  أبن  يتصــور  ومــن  قيــود  أو 
خاطــئ بــل يوجــد ثوابــت يف كل بلــد وبــن النــاس اتفقــوا عليهــا 
ومل تغــر الدميقراطيــة مــن هــذه الثوابــت فمثــال يف بريطانيــا وهــي 
تعتــر مــن أعــرق البــالد دميقراطيــاً يوجــد عندهــم ثوابــت ال تقبــل 
يــزال  ال  اللــورادات  وجملــس  موجــودة  تــزال  ال  فامللكــة  النقــاش 
واللغــة اإلنكليزيــة ال زالــت موجــودة وهــذه األمــور ال  موجــوداً 
تقبــل النقــاش والتصويــت وكذلــك األنظمــة الــي تتخذهــا البلــدان 
كالنظــام العلمــاين وفصــل الديــن عــن الدولــة هــذه مــن األمــور الــي 
ال تقبــل النقــاش هبــا فــال ميكــن القبــول بفكــرة النقــاش يف اخلــروج 
عــن النظــام العلمــاين مثــال يف فرنســا، أو إدخــال الصبغــة الدينيــة 

إىل أجهــزة الدولــة.  
ســبيل  أهنــا  يــرى  ويعارضهــا  الدميقراطيــة  مــن  يتخــوف  مــن  إن 
لتحكيــم الشــعوب وقــد يــؤدي حتكيــم الشــعوب إىل حتكيــم شــرع 
غــر شــرع هللا وهــذه هــي الركيــزة األساســية للرافضــن هلــا وهنــا ال 

بــد لنــا مــن الوقــوف علــى نقطتــن:
أوال فكــرة أن حيكــم الشــعب نفســه بنفســه هــي فكــرة إســالمية 
أصيلــة فاألمــة هــي الــي متلــك الســلطة وهــي الــي ختتــار حاكمهــا 
وهــي الــي تعزلــه بوجــود مــن ميثلهــا وهــم أهــل احلــل والعقــد أو 
تصــور  إىل  أدى  الفكــرة  هلــذه  اخلاطــئ  والفهــم  مباشــر  بشــكل 
مغلــوط عنــد اخلــوارج الذيــن خرجــوا علــى )علــي( رضــي هللا عنــه 
تعــاىل : )إن  بقولــه  أمــر هللا مســتدلن  الرجــال يف  ألنــه حكــم 
احلكــم إال هلل( فناقشــهم يف هــذه النقطــة أبن هللا حكــم الرجــل 
بقولــه تعــاىل )فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا( وقولــه 
تعــاىل )حيكــم بــه ذوا عــدل منكــم( مث قــال هــذه كلمــة حــق أريــد 

هبــا ابطــل. 
أمــا النقطــة الثانيــة وهــو أن حتكيــم الشــعب قــد يــؤدي إىل حتكيــم 
الدميقراطيــة  عــن  خاطــئ  تصــور  بســبب  فهــذا  هللا  شــرع  غــر 
وفلســفة  أوضحنــا  كمــا  املطلقــة،  احلريــة  تعــي  ال  فالدميقراطيــة 
الدميقراطيــة ليســت أمــراً متفقــاً عليــه بــن مجيــع الــدول واحلضــارات 
الدكتاتوريــن  مــن  عــدداً  أن  وجــدان  بــل  والشــعوب  والثقافــات 
يّدعــون أبهنــم دميقراطيــون وحيافظــون علــى هــذا النظــام يف البلــد 

وهــم أبعــد مــا يكونــوا عــن الدميقراطيــة. 
ومبا أن جوهر الدميقراطية هو احلرية ومبا أن فلســفتها ختتلف من 
ثقافة إىل أخرى فال مانع من أن تكون عند املســلمن دميقراطية 

تعتمد على الثقافة اإلسالمية وتستند إىل األسس اإلسالمية.
قــد يثــور إشــكال آخــر عنــد احملاربــن للدميقراطيــة هــو إن أردان 
أن تكــون لنــا دميقراطيــة تســتند إىل األســس اإلســالمية فلمــاذا 
نســميها دميقراطيــة وملــاذا ال نضــع امســاً إســالمياً هلــا، واجلــواب 
علــى هــذه النقطــة أن اإلســالم ال يقــف كثــراً عنــد املصطلحــات 
ومل يبــدل مــن املصطلحــات الوافــدة إليــه مــن حضــارات أخــرى بــل 
كان حريصــاً علــى تســمية األمــور مبســمياهتا، ومبــا أن الدميقراطيــة 
النــاس  عمــوم  بــن  الرائــج  املصطلــح  هــو  أصبــح  كمصطلــح 
وأن هــذه املصطلــح هــو الــذي يعــر عــن احلريــة وأن ضــد هــذا 
املصطلــح هــو االســتبداد وال اثلــث هلمــا اليــوم، يف لغــة السياســين 
أو  يكــون دميقراطيــاً  أن  إمــا  املعاصــر  احلكــم  فنظــام  والشــعوب 
اســتبدادايً وال اثلــث هلمــا اليــوم فــال مانــع مــن اســتخدام هــذه 
التســمية ألن الدميقراطيــة هــي أقــرب لإلســالم مــن االســتبداد.

بقــي أمــر أخــر ال بــد مــن التنبيــه إليــه هــو أننــا عندمــا نتكلــم 
عــن الدميقراطيــة ال نتكلــم عــن مصطلــح اثبــت ال يتغــر بــل رمبــا 
يتغــر الزمــان وتتغــر املصطلحــات السياســية ومثــل هــذه األحــكام 
مرنــة تقبــل التغيــر والتبديــل فهــي مــن األحــكام الــي تتغــر بتغــر 

الزمــان.        

بين الديمقراطية واإلسالمسطحية

إعالمي وكاتب سوري

د. نور حمدانجهاد عدلة
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2018م(   /7  /24( الثــالاثء  ظهــر  الزهــراء  جامعــة  شــهدت 
عهــداً جديــداً مــن مســرة التنميــة وبنــاء اإلنســان، وذلــك بتخريــج 
الدفعــة األوىل للعــام الدراســي 2017/2018 مــن محلــة اإلجــازة 
اجلامعيــة، وذلــك حتــت رعايــة رئيــس اجلامعــة الروفيســور )مصطفــى 
الروفيســور  العامليــة  املدينــة  جامعــة  رئيــس  وحبضــور  مســلم(، 
احلكوميــة،  اهليئــات  بعــض  عــن  وممثلــن  زيــن(،  بــن  )عصمــاوي 
واملؤسســات التعليميــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وعــدد كبــر مــن 

الطلبــة. الضيــوف واحلضــور وأهــايل 
وقــد بــدأ احلفــل بعــد عــرض موكــب التخــرج بتــالوة عطــرة مــن القــرآن 

الكــرمي قرأهــا الطالــب املتخــرج )حســن مجعــة(.
مث ألقــى الروفيســور )مصطفــى مســلم( رئيــس اجلامعــة كلمــة توجــه 
طلــب  مســرة  ومواصلــة  العلــم  علــى  فيهــا  حثهــم  الطلبــة  إىل  هبــا 
العلــم، كمــا شــكر أوليــاء أمــور الطــالب علــى حضورهــم ووقوفهــم 

جبانــب أبنائهــم.
تــال الكلمــة عــرض فيلــم قصــر اســتعرض فيــه مالمــح مــن اإلجنــازات 
الــي حققتهــا اجلامعــة، واملناســبات الــي شــهدهتا وشــكلت عالمــات 

ابرزة يف مسرهتا.

العامليــة  املدينــة  لرئيــس جامعــة  التخريــج كلمــة  واســتضاف حفــل 
الروفيســور )عصمــاوي بــن زيــن( أكــد فيهــا علــى مواصلــة التعــاون 
مــع جامعــة الزهــراء عــر برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا، 
وأشــار إىل أن األمــم ال تنهــض إال ابلعلــم واملعرفــة، لذلــك علــى 
الطلبــة اخلرجيــن التشــمر عــن ســاعد اجلــد وشــحذ اهلمــم لتطبيــق 

ذلــك.
مث ألقــى األســتاذ )حممــد غونيــش( ممثــاًل عــن إفتــاء مدينــة غــازي 
عينتــاب، واألســتاذ )حممــد دمــر( ممثــاًل عــن وقــف )زكاة فونديشــن( 
يف تركيــا كلمتــن عــرا مــن خالهلمــا عــن ضــرورة مواصلــة دعــم مســرة 

التعليــم لإلخــوة الســورين.
ويف ختــام احلفــل ألقــت الطالبــة )نــدى احلريــري( كلمــة اخلرجيــن 
العــايل وقــت األزمــات حيتــاج إىل جــرأة  التعليــم  فيهــا: إن  قالــت 
ومبــادرة ومغامــرة وقــد حتملــت جامعــة الزهــراء هــذه األشــياء رغبــة 

منهــا يف خدمــة الطلبــة.
وشــكرت يف هنايــة كلمتهــا نيابــة عــن اخلرجيــن اجلامعــة علــى اجلهــود 

الــي بذلتهــا لتخريــج هــذه الدفعــة.
بعــد ذلــك قــام الســادة العمــداء بتوزيــع الشــهادات وتكــرمي الطلبــة 
اخلرجيــن األوائــل، ومــن مث قــدم رئيــس اجلامعــة درعــا شــكر وتقديــر 
فونديشــن  زكاة  وقــف  ولرئيــس  العامليــة  املدينــة  جامعــة  لرئيــس 
ابإلضافــة لعــدد مــن الشــخصيات اهلامــة يف اجملتمــع واملؤسســات 

املتعاونــة مــع الزهــراء.
اإلفتــاء  جملــس  يف  املستشــار  الرتكــي  اجلانــب  مــن  احلفــل  حضــر 
يلــدز(،  )أمحــد  الســيد  الرتكيــة  الدينيــة  الشــؤون  لرائســة  األعلــى 
ومستشــار انئــب رئيــس الشــؤون الدينيــة الســيد )شــكري شــاتن(، 
العدالــة والتنميــة ملنطقــة الشــهيد كامــل  فــرع حــزب  وممثــل رئيــس 
الســيد )حممــد يلمــاز(، وممثــل منظمــة ihh يف جنــوب تركيــا الســيد 
)حممــد معــاز أوز أصــالن(، ورئيــس مكتــب املعــادالت يف الرتبيــة 
الســيد )حممــد دمــر(، ومفــي قرقميــش وجرابلــس )د. حممــد ســردار 
أوغلــو(، وممثــل افتــاء أورفــا الســيد )آدم دبــور(، ورئيــس النقــاابت يف 
عينتــاب الســيد )أمحــد جــوك(، وممثــل وقــف املعــارف الســيد )حممــد 
أرســالن(، ورئيس نقابة األئمة يف عينتاب الســيد )مســلم جورال(.

رأيتــه بعــد عقــد مــن الزمــن، كان شــرطًيا يف قســم املــرور، هــو مــن 
جيلــي، وابــن احلــي الــذي ســكنته، لكنــه ليــس بصديــق.

رأيتــه بنظــرة خاطفــة كنــت يف احلافلــة، وكان جالًســا علــى كرســي 
حتــت مظلــة موقــف البــاص عنــد ســاحة الدميقراطيــة، عرفتــه دون 

تــردد، مــن جلســته، مــن نظراتــه، مــن شــكله، كرشــه، شــعره. 
مل يتغــر اســلوبه، ذات اجللســة، عــن الصفنــة، هكــذا كان يف 
حلــب، كان جيلــس بعــد العصــر أمــام داره، مييــل برأســه حنــو 
اجلهــة اليمــى، وعينــاه ترقبــان حشــرات ومهيــة حتــوم فــوق رأســه. 
 عــادة اجللــوس يف حيٍّنــا دارجــة، لكنهــا ذات طابــع ذكــوري 
علــى األغلــب، إال مــن بعضهــم، كان جيلــس وجبانبــه زوجتــه، 
ســرعان مــا تبتعــد إن جــاءه ضيــف غريــب، وتبقــى إن كان قريبًــا 

أو جــارًا.
وكان البعــض يزيــن جلســته إببريــق الشــاي الكــروم، وإبريــق املــاء 

البالســتيكي،
 والــذواق يضــع إبريًقــا زجاجيًــا وكأس مــاٍء مــن الطــراز الفرنســي، 
ويلطــف اجللســة بتنكــة رحيــان يداعــب خصالهتــا براحــة كفــه 
بــن فينــة وأخــرى، فيهــب ضوعهــا منعًشــا الصــدر املختنــق مــن 

هلــب متــوز وآب.
إال هــو، كان جيلــس منفــرًدا، ال يكلــم أحــًدا، وجبــواره دراجتــه 
الناريــة الــي تــدل علــى مهنتــه، يبقــى لســاعات، مث يدخــل داره، 
تعجبــت لعــدم تبــدل شــكله، حــى ظننــت أن دراجتــه الناريــة 
جبانبــه، بــل حبثــت عــن قلنســوته الــي كانــت بــدل تنكــة الرحيــان. 
كان الوقــت أســرع مــن النهــوض والنــزول مــن احلافلــة، والذهــاب 

إليــه لإلستفســارعن حالــه وأحوالــه. 
علــى  ابنهــا  تؤنــب  اخللــف  ســيدة جتلــس يف  لصــوت  انتبهــت 

قوهلــا: منــه  اهلاتــف وصلــي 
-  قلــت لــك.. مل تســمع كالم أمــك.. هــي تعيــش داخــل بــراد 
لــن  تتبــدل.. مهمــا حصــل لكمــا  لــن  تتغــر..  لــن  متنقــل..  
يؤثــر هبــا..  لــن يتحســن وضعــك وعملــك طاملــا أنــت معهــا.. 
أتركهــا.. ســأزوجك أمجــل منهــا ألــف مــرة.. وإذ رغبــت هنــاك 
ســورايت أمجل منها مليون مرة.. امسعي..  حســناً.. سأســألك 
أفضــل  أيهمــا  العقلــي  أم  البــدين  الركــود  فقــط:  واحــًدا  ســؤاال 

لصاحبــه؟.
غاب صوت السيدة مع دخولنا النفق. 

ركود بدن أم عقل؟جامعة الزهراء تحتفل بتخريج الدفعة األولى من طلبتها

أكاديمي وباحث سوري

عالء الدين حسود. عبد الله لبابيدي

كاتب وإعالمي سوري - مدير راديو فجر
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بلبل زادة... منبر ال
معهد شيام باري ينظم زيارة إلى وقف بلبل زاده

توزيع ألعاب على األطفال في سوريا

CHIAM BARI Enstitüsü’nden Bülbülzade Vakfı’na Ziyaret

Suriye’de çocuklar için oyuncak şenliği

İtalya Merkezli Akdeniz Ülkeleri Tarım, Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsü (CHIAM BARI) Türkiye 
Temsilcisi Dr. Ziad Al Chami Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Tur-
gay Aldemir ile görüşen Chami, enstitü olarak Suriye’ye yönelik yapacakları çalışmalarla ilgili görüş 
alışverişinde bulundu. Chami, Suriye’ye yönelik tarımsal proje geliştirme, tarımsal araştırma, eğitim 
ve burs gibi çalışmaları olduğunu belirterek bu konularda Bülbülzade Vakfı ile koordineli bir şekilde 
çalışmak istediklerini dile getirdi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kasabasında-
ki mülteci kamplarında eğitim gören bin çocuk için şenlik düzenlenerek oyuncak hediye edildi.

أدى ممثــل معهــد شــيام ابري يف تركيــا الدكتــور زايد الشــامي زايرة إىل وقــف بلبــل زاده. معهــد شــيام ابري هــو مؤسســة البحــوث 
الزراعيــة لــدول البحــر األبيــض املتوســط ومركــزه يف إيطاليــا. الدكتــور الشــامي التقــى يف زايرتــه تلــك رئيــس الوقــف طورغــاي آلدمــر، 
وتبــادل معــه اآلراء واألفــكار املتعلقــة ابألعمــال الــي ميكــن أن يقدمهــا املعهــد إىل ســوراي. ولفــت الســيد الشــامي إىل أن املعهــد 
لديــه أعمــال تســتهدف ســوراي يف جمــاالت تطويــر املشــاريع الزراعيــة واألحبــاث الزراعيــة والتعليــم واملنــح الدراســية، مشــراً إىل رغبــة 

املعهــد يف التعــاون مــع الوقــف والتنســيق معــه يف تلــك األعمــال واملشــاريع.

نظــم فــرع هيئــة IHH لإلغاثــة اإلنســانية يف واليــة ســاقاراي احتفــااًل شــارك فيــه ألــف طفــل يزاولــون تعليمهــم يف خميمــات الالجئــن 
ببلــدة إعــزاز الســورية املتامخــة لواليــة كليــس الرتكيــة، ووزع فــرع اهليئــة كميــة مــن األلعــاب علــى أولئــك األطفــال.

جمعية إييلكدر تلتقي في مدينة آفيون مع ممثليها في 60 منطقة
İyilikder 60 bölge temsilcisi ile Afyon’da bir araya geldi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 60 iyilikder temsilcisinin katılımıyla, Afyon’da düzenlenen Anadolu Bu-
luşmaları kapsamında istişare toplantısında bir araya gelindi. İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
İbrahim Bahar’ın temsilcilerin sorunlarını dilediği bölge toplantısında gündem yoğundu. Temsilcile-
rimiz ve gönüllülerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ayrıca iyilikder yönetim kurulu üyesi Mahmut 
KAÇMAZER, Genel Sekreter Mustafa Çaylı ve Temsilci Koordinatörü Safa Asaroğlu’da hazır bulundu. 
İstişarede çok sayıda konu başlığının yanı sıra, 2018 yılı Kurban kampanyası değerlendirmesi, Afrika 
Süt Keçisi Projesi ve bölgelerde yürütülecek projelerle geçmiş dönem değerlendirmeleri ele alındı.

علــى هامــش ملتقــى األانضــول الــذي انتظــم يف مدينــة آفيــون غــريب تركيــا، عقــدت مجعيــة إييلكــدر اجتماعــاً استشــارايً شــارك فيــه 
ممثلــون عــن اجلمعيــة يف 60 منطقــة مــن خمتلــف مناطــق تركيــا. وقــد كان جــدول أعمــال رئيــس اهليئــة اإلداريــة للجمعيــة الســيد 
إبراهيــم هبــار كثيفــاً بســبب اســتماعه ملشــاكل ممثلــي اجلمعيــة يف هــذا االجتمــاع اإلقليمــي. االجتمــاع الــذي شــهد حضــوراً كثيفــاً 
مــن طــرف ممثلــي اجلمعيــة ومتطوعيهــا، شــارك فيــه كذلــك عضــو اهليئــة اإلداريــة للجمعيــة حممــود قامچــزر واألمــن العــام مصطفــى 
چايلــي ومنســق املمثلــن صفــاء آصــار أوغلــو. وتنــاول االجتمــاع كثــراً مــن املواضيــع، كمــا مت فيــه تقييــم محلــة توزيــع األضاحــي لعــام 

2018، ومشــروع املاعــز احللــوب، واملشــاريع الــي ســيتم تفعيلهــا يف املنطقــة، وتقييــم املرحلــة املاضيــة بشــكل عــام.

بالتبرع تتحول الحياة إلى عيد
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban organizasyonları ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında 
vekaletlerinizi yerine getiriyoruz. İYİLİKDER 40 yılı aşkın faaliyet tecrübesiyle ülkemiz genelinde 71 
temsilciliği ile,Türkiye ve dünyada birçok ülkede kalıcı projelerlerle, savaş mağdurları, yoksullar, kimse-
sizler, yetimler, yaşlılar ve daha birçok kitleye eğitim, gıda, istihdam, sağlık, rehabilitasyon gibi alanlarda 
katkı sağlayan, Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi hedefleyen, İçişleri bakanlığınca verilen 
yardım toplama ve dağıtma iznine sahip bir insani yardım kuruluşudur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kurban organizasyonları ile ülkemizde ve dünyanın bir çok noktasında vekaletlerinizi yerine getiriyoruz.

كمــا جــرت العــادة يف كل عــام نعمــل علــى مجــع الترعــات وذبــح األضاحــي ابلوكالــة عــن املترعــن وتوزيعهــا علــى احملتاجــن يف 
تركيــا ويف خمتلــف أحنــاء العــامل. لــدى مجعيــة إييلكــدر جتربــة تعــود إىل أكثــر مــن40 عامــاً، ولديهــا 71 مكتــب متثيــل، وتنفــذ العديــد 
مــن املشــاريع الدائمــة يف عمــوم تركيــا ويف العديــد مــن دول العــامل، لتقــدمي العــون للفقــراء واملشــردين واأليتــام وكبــار الســن واملتضرريــن 
مــن احلــروب وكثــر مــن شــرائح اجملتمــع. وهــي منظمــة إغاثــة إنســانية، متتلــك ترخيصــاً مــن طــرف وزارة العمــل جلمــع الترعــات 
وتوزيعهــا، وهتــدف إىل تطبيــق مبــدأ »علمــي كيــف أصطــاد وال تعطــي مسكــة«، وتســاهم يف جمــاالت كثــرة كالتعليــم واملــواد الغذائيــة 
وفــرص العمــل واخلدمــات الصحيــة والتأهيــل. وكمــا جــرت العــادة يف كل عــام فإننــا نعمــل خــالل العــام اجلــاري أيضــاً علــى تنظيــم 

محــالت لتوزيــع حلــوم األضاحــي يف تركيــا ويف كثــر مــن بقــاع العــامل ابلوكالــة عــن املترعــن.
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ملتقى األناضول في مدينة آفيون قره حصار
13. Anadolu Buluşması Afyonkarahisar’da Yapıldı

Anadolu Platformunun bu sene 13.’sünü düzenlediği Anadolu Buluşmaları “İslam Dünyası Birliktelik 
Modeli&Gelecek Perspektifi” üst başlığı ile 5-10 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı.
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR’in açılış konuşması ile başlayan Anadolu 
Buluşmaları başta Mehmet GÖRMEZ ve Raşit El GANNUŞİ olmak üzere İslam Dünyasının tanıdık 
isimlerinin katılımları ile son buldu.

عقــد منتــدى األانضــول الــدورة الـــ13 ملتلتقــاه الــدوري حتــت شــعار »العــامل اإلســالمي منــوذج وحــدة ورؤيــة مســتقبلية« بــن 5 
و10 أغســطس 2018 يف مدينــة آفيون قره حصــار غــرب تركيــا. وانطلــق امللتقــى بكلمــة افتتــاح ألقاهــا طورغــاي آلدمــر رئيــس 
اهليئة اإلدارية ملنتدى األانضول، تلتها كلمة حممد گوزرمز وراشــد الغنوشــي يليهم عدد من األمساء املشــهورة يف العامل اإلســالم.
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مي سكاف تاء التأنيث

رئيس تحرير جريدة المدن

ساطع نور الدين

كان مــن الصعــب أاّل متــوت مــي ســكاف اآلن!، كان مــن الصعــب أاّل تُتــوِج االختنــاق 
الســوري مبيتــة غــر مفهومــة، إهنــا اللحظــة املناســبة جــداً للمــوت، ومــي إذ ال نعــرف مــا 
إذا كانــت قــد اختــارت موهتــا، أم أنــه اختارهــا، فاألمــران ســيان، ذاك أن الوقــت قــد حــان 

لكــي تعلــن ســوريًّة مثــل مــي موهتــا.
ومــي ومــذ خرجــت مــن ســوراي وهــي تصــارع شــيئاً هائــاًل حبجــم املــوت، ليــس النظــام مــا 
كانــت تصارعــه بعــد أن خرجــت مــن دمشــق، فهــي تولــت هــذه املهمــة قبــل مغادرهتــا 
املدينــة، الــي ال جتيــد العيــش يف غرهــا، بــل كانــت تصــارع شــيئاً هالميــاً يفــوق النظــام يف 
جروتــه، وحنــن مــن كنــا نلتقيهــا كنــا حنــار هبــذا الشــيء وأحيــاانً كنــا خنــاف أن يكــون حنــن.

لطاملــا أشــعرتنا أبن مثــة مــا ال تؤمــن بــه، وأهنــا ذاهبــة بغضبهــا إىل مــا بعــده، كان الغضــب 
مســة حضورهــا الوحيــدة علــى “فيســبوك” يف الســنوات الــي أمضتهــا خــارج ســوراي، 
الغضــب غــر املهــذب وغــر املســيس، وعنــد كل انتكاســة كانــت جتــدد غضبهــا بعبــارة 
مــن النــوع الــذي حــن نقرأهــا حنــاول أن نشــيح بوجهنــا عــن الصــور الــي تســتدرجها يف 

أذهاننــا.
ماتــت مــي يف الوقــت املناســب، وهــي أجابــت مبوهتــا عــن أســئلة شــطبت وجوهنــا مجيعــاً، 
وتركتنــا أمــام ســؤال عــن جــدوى البقــاء علــى قيــد احليــاة يف هــذه اللحظــة الــي نعيشــها 

وتعيشــها ســوراي، ماتــت عنــا مجيعــاً. 
التقيــت مــي عــام 2011 يف بــروت، كانــت االحتجاجــات الســورية يف أول أايمهــا، 
ومــي كانــت واحــدة مــن وجــوه هــذه االحتجاجــات، تدبــرت يل ابنــة خالتهــا الصديقــة 
دميــا ونــوس لقــاء معهــا، كانــت مــي مقيمــة يف دمشــق وأتيت كل اســبوٍع مــرة إىل بــروت، 
أنــي  املفــرتض  مــن  اليســوعية. وكان  املســرح يف اجلامعــة  لتشــارك يف تدريــب طــالب 
صحــايف يلتقــي وجهــاً ســورايً معارضــاً ومعروفــاً يف مقهــى غــر شــهر يف بــروت، مــي 
وصلــت إىل اللقــاء بصحبــة شــخص آخــر، عرفــت الحقــاً أنــه ســائق التاكســي الــذي 
ســيعيدها إىل دمشــق، وأنــه ليــس صديقــاً، بــل تعرفــه معرفــًة عابــرة عــر مكتــب الســفرايت 
يف دمشــق، ولكــن وقبــل أن أعــرف ذلــك، كانــت مــي قــد قالــت مــا قالتــه عــن كل 
“أســرار الثــورة”، مسَـّـت يل مــن ســاعدها يف التخفــي قبــل أن يُلقــى القبــض عليهــا، 
وشــتمت ضباطــاً أبمسائهــم، وكشــفت عــن صديقــات هرّبــن هلــا طعامــاً إىل الســجن، أمــا 
الســائق املســكن فــكان خائفــاً ممــا يســمع، وكان يتلفــت مينــة ويســرة وحيــاول أن يهدئهــا، 
وكانــت هــي تنهــره وتقــول لــه، إذا كنــت خائفــاً مــن إيصــايل يف هــذا الليــل إىل دمشــق 
فاتركــي وغــادر لوحــدك، والســائق املســكن راح يقــول هلــا، كيــف أتــركك يف هــذا الليــل 

وكيــف ســتعودين؟.
وأذكــر أهنــا يف لقائنــا الثــاين، الــذي نظمتــه أيضــاً دميــا، وصلــت أيضــاً وقــد نســيتي متامــاً، 
وجــاءت حمّملــة أبخبــار جديــدة عــن التظاهــرات، وكان ســائق آخــر برفقتهــا، ومــرة أخــرى 

وّبتــه علــى خوفــه.
كانــت أول مــن أعلــن احنيــازه ضــد النظــام مــن الفنانــن الســورين، وهــي فعلــت ذلــك 
مدركــة األمثــان الــي ســتدفعها، وهــي فعــاًل دفعتهــا، فمنــذ أن انشــقت عــن “الدرامــا 
الرمسيــة”، وغــادرت دمشــق، حــى ابشــرت حيــاة فيهــا مــن املشــقة مــا ال يفوقهــا ســوى 
إنفــة مــي وقرارهــا احلاســم ابالحنيــاز األخالقــي ضــد النظــام وضــد خصومــه اإلســالمين، 
مشــاركاهتا  وأصــداء  األوىل،  دمشــق  تظاهــرات  يف  مشــاركاهتا  فيديــوات  وصلتنــا  فقــد 
وصلــت مــن املــدن األخــرى، فقــد هتــف أهــل محــص ملــي يف ذلــك الزمــن غــر امللــوث 
بـــ “جهاديــي” الثــورة الذيــن أطلقهــم النظــام مــن ســجونه، وتولّــت دول اجلــوار متويلهــم 

هبــدف خنــق األصــوات الــي تشــبه صــوت مــي.
عاشــت مــي ســنواهتا األخــرة يف إحــدى ضواحــي ابريــس، مــن هنــاك قالــت إن أكثــر مــا 
تطمــح إليــه هــو أن متــوت يف ســوراي، مل تتمكــن مــن دفــن أمهــا فيكتــوراي الــي قضــت يف 
دمشــق، وأيضاً شــقيقتها ملى الي ابتلعها ســرطان القهر الســوري، ويف األشــهر األخرة، 
قــررت أن تتحــول راهبــة للقضيــة الســورية، فراحــت تقــص علــى جراهنــا الفرنســين قصصــاً 

صغــرة عــن بلدهــا، حماولــة تعويــض فقداهنــا انصيــة القصــة الكــرى.
املــوت الرتاجيــدي ملــي ســكاف مــواٍز ملــوت كبــر عــّم ســوراي، ومــواز للمــآالت املأســوية 
ملــا حيصــل هنــاك لذلــك، وحــن أُعلــن موهتــا، تكشَّــف بعــض مــن ذلــك الغمــوض الــذي 

كانــت مــي توحــي لنــا بــه يف عالقتهــا بســوراي وبدمشــق وأبمهــا وأختهــا.
ماتــت مــي يف الوقــت املناســب، وهــي أجابــت مبوهتــا عــن أســئلة شــطبت وجوهنــا مجيعــاً، 
وتركتنــا أمــام ســؤال عــن جــدوى البقــاء علــى قيــد احليــاة يف هــذه اللحظــة الــي نعيشــها 

وتعيشــها ســوراي.
ماتت عنا مجيعاً.

كأهنــا كانــت أل التعريــف ابلثــورة يف نســختها االصليــة احملببــة، أو اتء التأنيــث للثــورة يف صورهتــا االوليــة املفتقــدة. 
هــي أصبحــت االن فقــط، أيقونــة الثــورة الــي تصــون الذاكــرة، وحتفــظ مالمــح ذلــك الوجــه اهلــادىء، الغاضــب، 

املتمــرد، يف آن واحــد.
كأن مــي ســكاف برحيلهــا املفاجــىء، والغامــض، تعلــن أهنــا تعبــت مــن أداء دورهــا االخــر: ان تكــون رمــزاً لثــورة 
علــى وشــك ان ختمــد، طليعــة لثــوار علــى حافــة الضيــاع.. تكتفــي أبن تطلــق بــن حــن وآخــر صرخــة مدويــة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، تتحــدى هبــا اليــأس واخليبــة واملنفــى.. لكنهــا ال جتــد مــن يســتجيب هلــا أو 

حــى يســمعها يف الداخــل الســوري. 
وفــاة مبكــرة، تــكاد تكــون جنايــة. لكنهــا أتيت يف ســياق طبيعــي جــدا: يف حلظــة إســدال الســتار علــى املشــهد 
يبــدو أن غيــاب بطلــة  الــروس وااليرانيــن خلطــف ســوراي، ال  العبــث ابلثــورة، ومحلــة  اخلتامــي مــن مســرحية 
الرتاجيــداي الســورية مــي ســكاف ميثــل منعطفــاً يف مســار احلــدث. هــي أطلقــت صرختهــا األخــرة الــي رمبــا لــن 
يــرتدد صداهــا يف أي مــكان ســوري، لكنهــا قــد تــرتك أثــراً موجعــاً يف املنــايف الــي تــوزع عليهــا شــعب غــدر بــه 

الزمــن، وحرمــه حــى مــن الصــراخ.
هنــاك، يف الشــتات، حتــول خــر وفــاة مــي ســكاف علــى االرجــح اىل فاجعــة شــخصية لــكل منفــّي يقــاوم الغربــة 
واهلجــرة: هــل مــا زال الوطــن قائمــاً، متاحــاً، أم أنــه حتــول اىل ذكــرى بعيــدة، تضعــف يومــاً بعــد يــوم، لتســقط 
يف القريــب.. وال يصمــد منهــا ســوى بعــض الروابــط الواهنــة والصــور الباهتــة، الــي ال ميكــن توريثهــا اىل اجليــل 

اجلديــد مــن الســورين. منفيــون ومهجــرون كثــرون أحســوا ابخلــوف مــن مــوت مشــابه.
وحيدة ماتت مي ســكاف يف املنفى. مل يعد هناك ثورة تشــبهها، ومل يبق هناك ثوار يعرون عنها، يليقون هبا. 
رفــاق املســرة ابتــوا يف القــر او الســجن..او يف بلــد مــا صــار االندمــاج بــه متاحــاً، بــل ملزمــاً، طاملــا ان شــروط 
العــودة اىل ســوراي تــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم . وهــذا مــا كان ابلتحديــد خــارج تصــور مــي ســكاف الــي قاومــت 
مــن اللحظــة االوىل ضغــط اخلــروج مــن ســوراي، وكانــت تــردد علنــاً اهنــا تشــعر ابحلريــة يف أي معتقــل ســوري أكثــر 
مــن أي منفــى. وهــي إختــارت بوعيهــا الكامــل الدخــول اىل الســجن يف املرحلــة االوىل مــن الثورة،ألهنــا مل تكــن 

تريــد أن تــرتك الثــوار، ومل تكــن تــود ان تتعــرض لالبتــزاز واملســاومة علــى حريتهــا.
يف منفاهــا الباريســي، ظــل صوهتــا يصــدح ابهلتافــات والشــعارات االوىل، عــن الشــعب الواحــد، وعــن االلــه 
الواحــد. بــن احلــن واالخــر كانــت تســب، وتتوعــد، وتعــر عــن ثقــة مفرطــة أبن ســوراي لــن تظــل اىل االبــد 
إحتــكاراً أســدايً. كانــت تلــك اللغــة عالمــة خاصــة مبــي ســكاف وحدهــا، جيــري تصنيفهــا إبعتبارهــا تذكــراً 
ضــرورايً ابالايم اجلميلــة للثــورة، الــي خطفــت مث أغتصبــت مث عذبــت مث دفنــت مــن قبــل مجيــع مــن كانــوا حوهلــا، 

احللفــاء منهــم واالصدقــاء العــرب واالجانــب، قبــل األعــداء الــروس وااليرانيــن.
لعــل مــي ســكاف جلــأت اىل تلــك اللغــة يف االونــة االخــرة بعدمــا شــعرت أن كل شــيء قــد إنتهــى، وأنــه أوان 
الرتجــل، والتنحــي. لكــن شــخصيتها الفريــدة ، الثائــرة، بــكل مــا يف تلــك الكلمــة مــن معــى، مل تــدع جمــاال للشــك 
يف أهنــا ميكــن أن تغــادر خشــبة املســرح علــى هــذا النحــو، أو أهنــا ميكــن أن تســلم ابهلزميــة )املؤقتــة علــى االقــل(، 

أو أن تعــرتف ابحلاجــة اىل االحننــاء قليــاًل أمــام العاصفــة الروســية االيرانيــة اهلوجــاء.
ســلمت مــي ســكاف االمانــة قبــل مخــس ســنوات. عندمــا إرتضــت العيــش يف املنفــى. إعــالن وفاهتــا أمــس 
جــاء متأخــراً بعــض الشــيء. قــد يكــون إرتبــط برصــد نتائــج تلــك العاصفــة، ومبــا حققــه الــروس وااليرانيــون مــن 
إخرتاقــات يف اجلســد الســوري، ومبــا عجــز عنــه ورثــة الثــورة وحمرّفوهــا عــن مســارها األول الــذي كان يتيــح لفنانــة 

خــارج السياســة أن تتحــدى نفســها وعائلتهــا وطائفتهــا ومدينتهــا.. وتكــون أل التعريــف واتء التأنيــث.

ًماتت مي سكاف في الوقت 
المناسب لموتنا جميعا

كاتب وصحفي لبناني

حازم أمين
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لن أفقد األمل !

كاتب وباحث أردني

محمد أبو رمان 

مــن واجــه مــي ســكاف ومتّكــن مــن التأّمــل يف وجههــا العــذب، عــرف ســّر اســتحواذها علــى ذلــك الفيــض 
الوجــدايّن الــذي غمــرت بــه حميطهــا مــن صبــااي الثــورة الســورية وشــباهبا؛ أينمــا حلّــت، منــذ اللحظــات األوىل 
للثــورة، يف ســاحات احلريــة وشــوارع مدهنــا، ويف بيــوت أهــل الوطــن الثائريــن، وبــن أوســاط املثقفــن، يف 
أايم اعتقاهلــا 2013م، وحينمــا أطلــق ســراحها، وختّفــت يف بيــوت أهــل الشــام، إىل أن صــادرت أجهــزة 
املخابــرات هلــا شــّقتها الصغــرة يف جرمــاان، وحــّل مكاهنــا شــبيحة النهــب واملــوت، وصــواًل إىل هتجرهــا 
القســرّي إىل عّمــان؛ إذ مل تتــوان مــي ســكاف يوًمــا عــن خدمــة الثــورة وأهلهــا فيهــا، مثّ إىل ابريــس؛ فكانــت 
صرخاهتــا مــن أجــل حريــة وطنهــا ختــرتق حواجــز الســماء، وحتــّط يف آذاننــا حنــن املهّجريــن يف أرجــاء األرض 

ونواحيهــا.
منــذ حلظــات الثــورة األوىل؛ إذ كانــت الصــدور عاريـّـة مبواجهــة الرصــاص والراميــل و... وصــدر مــي ســكاف 
عــاٍر، واجهــت ســلطة املــوت، وتشــردت مــع مــن تشــّرد، ورفضــت التنــازل عــن ثورهتــا، القــت الويــالت، 
لكنهــا ظلّــت حاضــرة يف ضمــر الثــورة، كانــت أيقونتهــا، مجيلــة مجيالهتــا، فنانــة احليــاة، خالقــة احلــّب يف 
مياديــن الثــورة يف الداخــل واخلــارج، حتمــل مالمــح مدنيّــة مدينــة دمشــق ورقّيهــا وطهرانيّــة قديســة مرتديــة 

قلــوب املعذبــن.
مــع  صرخاهتــا  تســارعت  ســكاف  مــي 
 15 منــذ  ســوراي  علــى  مــّر  يــوم  كّل 
ولكّنهــا  مماهتــا،  وحــّى  2011م؛  آذار 
استشــعره  كمــا   – العجــز  استشــعرت 
اآلخــرون مــن الســورين - أمــام طغيــان 
شــرور العــامل بقيــادة بــؤر الفســاد العاملــّي 
األمريكيــة، الــي أوكلــت مافيــات روســيا 
إيــران احلاقديــن وأذايهلــا؛ فحــاّل  ومــاليل 
مراكــز  مــع  متعــاواًن  اســتعمارًا  أرضنــا  يف 
الفســاد يف دول املنطقة وأجهزة خمابراهتا؛ 

إســرائيل. إبشــراف 
مــي ســكاف؛ أيتهــا اجلميلــة الــي أهلمتنــا 
الــذي  عاملهــا  اخلصــب،  بعاملهــا  الولــوج 
ابلرغبــة  التــوق  ذلــك  مــع كّل  شــّيدته 
اخلالقــة  أبنوثتهــا  شــّيدته  احليــاة،  يف 
للحريــة، بســعيها حنــو املعرفــة يف حياهتــا 
الشــخصية، منــذ كانــت طالبــة يف قســم 
ويف  دمشــق،  جبامعــة  الفرنســي  األدب 
املســرح  علــى  الكثــرة  التمثيليــة  أدوراهــا 
ويف الســينما والتلفــاز، ويف مســرح تياتــرو 
لفنــون األداء املســرحي الــذي أسســته يف دمشــق 2004م، واضطــرت لنقــل فاعلياتــه مــن ســاحة عبــد 
الرمحــن الشــهبندر، إىل جرمــاان، إىل حــي القنــوات الدمشــقّي؛ وخّرجــت منــه عشــرات املســرحين؛ فأســهموا 
يف إنتــاج عشــرات العــروض املســرحية واألفــالم طيلــة فــرتة الثــورة الســورية، منتصريــن فيهــا لطهرانيــة ثوارهــا، 

تواجــد. أينمــا  ولإلنســان 
مــن حــّدق يف ســيماء وجهــك اي مــي ســكاف منــذ والدتــك يف مدينــة دمشــق 1969م، وحلظــة إعالنــك 
املــوت يف مدينــة ابريــس، يــدرك أنّــك ممــن حتملــن مآســي النــاس، ويعــرف - أيًضــا - ســرًّ جناحــك يف 
حياتــك وانتصــارك يف موتــك، أنــت اي مــي، لســت األوىل الــي تعلــن املــوت علــى واقــع سياســّي اتســم 
ابلعهــر والكــذب واجلرميــة، أنــت حمطــة جديــدة مــن حمطــات صرخــات اإلنســانية لتتجــاوز عجــز البشــر عــن 
نشــر احملبــة واخلــر واملعرفــة، أنــت اي مــي؛ عنــوان لــكّل مــا هــو مجيــل يف هــذه احليــاة الــي اســتحّقت مجالــك.
كّل مــن مســع أخبــارك أدرك أنّــك ال تعرفــن أن تطأطئــي، أو تســتكيي للظلــم، أنــت إحــدى نســاء ثــورة 

شــعب ســوراي العظيــم؛ اللــوايت أهلمــن شــباهبا التمــّرد علــى ســلطة النظــام الفاســدة والقهريّــة.
كانــت مــي ســكاف معروفــة بتطويعهــا ألدوار التمثيــل املرّكبــة، الــي حتتــاج طاقــات إبداعيــة خارقــة، وبقيــت 
وفّيــة لفّنهــا - متاًمــا - كمــا كان وفاؤهــا لثورهتــا، وقــد أجنــزت يف أثنــاء إقامتهــا بباريــس أعمــااًل الفتــة، كان 
آخرهــا فيلــم ســراب يف 2017م؛ إذ أّدت دور »رميــا مرشــيليان« وهــي مهّجــرة ســوريّة يف أثنــاء الثــورة 

الســوريّة، كان يراودهــا حلــم أن تتــوىل حكــم بلــد عــريبٍّ يف خضــم االنتخــاابت الفرنســّية األخــرة.
أخــرًا ترّجلــت مــي ســكاف، وأعلنــت موهتــا املشــتهى يف زمــن خــؤون، وذلــك يــوم االثنــن 23 يوليــو/ متــوز 

2018 م عــن عمــر انهــز 49 عاًمــا.
عهًدا لك، أيتها الشــهيدة اجلميلة، شــهيدة الغربة القســريّة، شــهيدة ثورة شــعب ســوراي العظيم، عهًدا أمام 
ــة دميقراطيــة، كمــا حلمــت هبــا؛ إذ مل يعــرف  روحــك الطهــورة، أن نبقــى علــى عهــد بنــاء ســوراي حــرّة مدنّي

التاريــخ هزميــة ثــورة، بــل ال يــزال التاريــخ اإلنســايّن يهــزم األوغــاد والفاســدين والقتلــة واحملتلّــن.

املــكان كورنيــش امليــدان يف دمشــق، الزمــان الســاعة السادســة مســاًء، 14 متــوز 2011، 
احلــدث اعتقــال مــّي ســكاف املمثلــة الســورية املشــهورة مــع عــدد مــن الفنانــن واملثقفــن الذيــن 

خرجــوا للتظاهــر يطالبــون ابلتغيــر السياســي يف ســورية.
كنــُت أمــس أســتعيد هــذه املســرة املشــهورة الــي شــاركت فيهــا مــّي، علــى موقــع اليوتيــوب، 
قبــل أن تصبــح مطــاردة مــن أجهــزة األمــن والقضــاء، وموجــودة علــى قوائــم املنــع ومهــددة 
ابلقتــل، مث تصــل األردن عــر التهريــب، ومتكــث هنــا لنعرفهــا ونتعــارف عــن قــرب علــى هــذه 

الشــخصية الرائعــة واإلنســانة النبيلــة العظيمــة، مث لتغــادر بعــد ذلــك إىل فرنســا.
صديقــي مــّي؛ حاولــُت جتاهــل األخبــار واألنبــاء الــي حتدثــت عــن رحيلــك عــن احليــاة، 
جتّنبتهــا، متعّمــداً، كأنــي مل أمسعهــا أو أقرأهــا، ال أريــد أن أعــرتف هبــذه احلقيقــة، اي أيقونــة 
الثــورة وصورهتــا اجلميلــة، لكــن حجــم احلــزن والغضــب والتعاطــف معــك علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، هــو الــذي أجــرين أول مــن أمــس علــى أن أعــرتف أبنّنــا فقــدانك وخســرانك!

آخــر منشــورات مــّي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي كانــت قبــل يــوم واحــد مــن رحيلهــا 
وكتبت »لن أفقد األمل..«، وهي رسالة مهمة تعكس شخصية مّي وقيمها وثقافتها، فهي 

كانــت  الوفــاة  حلظــة  إىل 
الســورين  حبــق  تتمّســك 
والدميقراطيــة  ابحلريــة 
ابختيــار  الكرميــة،  واحليــاة 
وبرملاانهتــم  حكوماهتــم 
ابلقوانــن  حيكمــوا  وأبن 
ال  العادلــة  والتشــريعات 
ترتــدي  الــي  ابلعصــاابت 

األمــن! مالبــس 
هــذا  مــع  كنــَت  ســواء 
الطــرف أو ذاك يف األزمــة 
أن  متلــك  فــال  الســورية، 
الســكاف  مــّي  تديــن 
وطنيتهــا  يف  تشــكك  أو 
وقيمهــا،  وإنســانيتها 
أتييــد  إبمكاهنــا  فــكان 
املتظاهريــن،  وشــتم  النظــام 
يف  ابألمــن  والتغــي 
احلريــة  مطالــب  مواجهــة 
فعــل  كمــا  والدميقراطيــة، 

زمالؤهــا مــن الفنانــن، أو علــى األقــل الصمــت أو حــى التــواري عــن املشــهد، أو التكســب 
تلــك.. أو  الدولــة  هــذه  مــن  املعارضــة  مواقفهــا  مــن 

مــّي مل تفعــل أاّيً مــن ذلــك! فكانــت شــجاعة منــذ البدايــة صادقــة مــع نفســها، شــاركت يف 
املظاهــرات واملســرات الســلمية الــي تطالــب احلريــة والعدالــة والدميقراطيــة، وعندمــا أصبحــت 
حتــت طائلــة هتديــدات القتــل أو الســجن األســوأ مــن القتــل أصــّر أصدقاؤهــا عليهــا ابلرحيــل، 
جــاءت إىل األردن وكانــت تبحــث عــن عمــل، بعــد أن كانــت جنمــة معروفــة، وألهّنــا مل متتلــك 
واثئق الســفر، مل تســتطع املشــاركة يف أعمال فنية عربية يف دول أخرى، وكانت تقبل أبدوار 
حمــدودة ال تتناســب مــع قيمتهــا ووزهنــا، مــن أجــل تغطيــة مصروفهــا يف األردن، وعملــت مــن 

هنــا علــى مســاعدة الســورين فنيّــاً وثقافيــاً يف ترمجــة قيــم الثــورة الســلمية.
كانــت يف عّمــان تســكن يف شــّقة متواضعــة جــداً، ابلرغــم مــن أّن ابســتطاعتها لــو ركبــت 
جــراء مواقفهــا، ونفســياً  تعيــش حيــاة مرتفــة، وعانــت اجتماعيــاً  املوجــات أن  مــن  موجــة 
تعرضــت لضغــوط شــديدة، ومــع ذلــك كان هاجســنا دومــاً – أصدقاؤهــا- إقناعهــا ابلعــدول 
عــن فكــرة العــودة إىل ســورية عــن طريــق التهريــب واملكــوث هنــاك، ألهّنــا ال تطيــق البعــد عــن 

دمشــق!
رحلــت مــّي وقلبهــا معلّــق بدمشــق، وإذا كان هنالــك ايمســن دمشــقي ســيزهر مــن جديــد فمــا 
قيمتــه إذ كان املــاء الــذي يســقى بــه مغمــوس بدمــاء األبــرايء، وبــكاء املظلومــن واملقهوريــن 
واملهّجريــن. مــا نتمنّــاه وأنملــه فعــاًل هــو أن يتحقــق حلــم مــّي أبن يعــود الســوريون إىل وطنهــم 

ويعمّرونــه، لكــن علــى قاعــدة احلريــة والكرامــة والعــدل واحلــق يف تقريــر املصــر.
وداعــاً مــّي ســكاف اي مشّاعــة القيــم اجلميلــة، وروح الثــورة النبيلــة، ومنــوذج األخــالق العاليــة 

الســامقة.

.. موتك 
ً
ا مي سكاف، وداعا

ً
وداع

المشتهى

مدير مركز ليفانت للدراسات الثقافية، اإلسكندرية

أدهم مسعود القاق
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وتُنتشــر  متصاعــد،  طريــق  يف  ظاهــرة  األايم  هــذه  تنتشــر 
حــاالت قميئــة مــن الوعــي املغلــوط، يف الســاحة اللبنانيــة، 
عــر طريــق وأســاليب عنصريــة يف التعاطــي مــع قضيــة وجــود 
الالجئن السورين يف األرض اللبنانية، ويزيد أوارها خالل 
االنتخــاابت الرملانيــة يف لبنــان مــن قبــل بعــض األطــراف، 
وكأن الالجــئ الســوري، قــد أصبــح نكــرة تتقاذفــه األمــواج، 
هــذه  وقــف  أجــل  مــن  الصــوت  علــو  إىل  دعــا  مــا  وهــو 
العنصريــة، الــي وصلــت حــًدا غــر معقــول، لتخــرج بعــض 
ميدانيــة  دراســة  إجــراء  وبعــد  أبمــركا،  االلكرتونيــة  املواقــع 
علميــة، حيــث تبــوأت لبنــان املرتبــة الثانيــة عامليًــا ابنتشــار 
الفكــر العنصــري، واألوىل علــى مســتوى العــامل العــريب. كل 
ذلــك دفعنــا إىل حــوار الباحــث الســوري األســتاذ )حممــد 
عــن  ليحدثنــا  اللبنــاين  الواقــع  علــى  املطلــع  وهــو  خليفــة( 
اللبنــاين،  السياســي  للمجتمــع  نظرتــه  وفــق  ذلــك  أســباب 
يف  الســورين  أوضــاع  علــى  ذلــك  انعــكاس كل  مث  ومــن 
لبنــان، ومــع حماولــة األســتاذ خليفــة التخفيــف مــن وطــأة 

ذلــك، لكنــه أكــد قائــاًل:
“ منــذ أن بــدأ تدفــق النازحــن الســورين إىل لبنــان ظهــرت 
موجــات رفــض هلــم بــن اللبنانيــن ، وأخــذت طابًعــا عدائيــا 
أحيــااًن ، جتلــت يف اعتــداءات وســلوكيات تنــم عــن كراهيــة ، 
ال ســيما يف بعــض األوســاط الطائفيــة، ولكنــي رغــم ذلــك 
أحتفــظ علــى توصيفكــم هلــا بقولكــم )فكــر عنصــري( فــال 
جمــال موضوعًيــا لظهــور مثــل هــذا الفكــر، ألن العالقــة بــن 
اللبنانيــن والســورين والتداخــل الســكاين ال تســمح بذلــك، 
وقــد ينطــوي احلديــث عــن )شــعبن( علــى مغالطــة علميــة” 
مث أضــاف الســيد خليفــة قائــاًل  “ إن لبنــان بلــد صغــر 
يــرزح يف غالبيتــه حتــت خــط الفقــر ويعــاين مــن بطالــة عاليــة 
، والدولــة مدينــة ب 88 مليــار دوالر ، ومــع ذلــك وجــد 
لبنــان نفســه جمــرًا علــى حتمــل أكثــر مــن مليــون ســوري انزح 
حيتاجــون لرعايــة شــاملة صحيــة وســكنية وتعليميــة وغذائيــة 
وخدميــة ، ممــا شــكل حتــداًي صعًبــا تنــوء حبملــه أغــى وأقــوى 
الــدول ) مــا يســاوي 20 مليــون انزح لرتكيــا أو 25 مليــون 
يف املانيــا !( ورغــم كل مــا يقــال عــن ســوء املعاملــة والتقصــر 
إال أن لبنــان هنــض ابحلــد األدىن مــن الواجبــات، فالســوريون 
مســموح هلــم العمــل بــال شــروط، وهــم موجــودون يف مجيــع 
مــدن لبنــان ويعملــون يف كل املهــن احلــرة، ومجيــع األطفــال 

التحقــوا مبــدارس حكوميــة لتلقــي التعليــم، وهنــاك منظمــات 
أن  وصحيــح  إخل،  وإنســانية..  صحيــة  خدمــات  تقــدم 
لبنــان تلقــى معــوانت دوليــة ملســاعدته يف إعالــة الســورين 
لكنهــا أقــل مــن املطلــوب “، وقــد فســر كل هــذه النزعــة 
الطبيعــي  مــن  احلالــة  هــذه  مثــل  يف   “ بقولــه:  العنصريــة 
ظهــور مشــاعر رفــض ونفــور وتــرم مــن وجــود هــذا العــدد 
بــد أن نتوقــع اســتغالل بعــض  النازحــن، وال  الكبــر مــن 
املنظمــات السياســية املعاديــة للثــورة الســورية سياســًيا هلــذا 
الوضــع وشــن محــالت معاديــة للنازحــن، وخاصــة يف مواســم 
مزايــدات  ســوق  إىل  البــالد  تتحــول  حيــث  االنتخــاابت 
تنتعــش فيــه الشــعارات الشــعبوية بدوافــع طائفيــة أو طبقيــة 
أو أخالقيــة، ولكنهــا يف كل األحــوال ليســت عنصريــة.” ، 
لكنــه عــاد للقــول “ نعــم أحدثــت املســألة الســورية انقســاًما 
وخلقــت  طائفيًــا،  أصــاًل  املنقســمن  اللبنانيــن  بــن  حــاًدا 
حالــة اســتقطاب وصــراع داخلــي، ولكــن علينــا أن نتفهمهــا 
ونتجنــب تضخيمهــا، لكــي ال نســاهم يف تعميــق الشــروخ 
بــن شــعوبنا العربيــة، وجيــب أن حنصــر انتقاداتنــا يف نظــام 
الطغيــان الــذي ســبب الكارثــة، وحــرك عمــالءه يف لبنــان 
خللــق بعــض التصرفــات املســيئة للســورين إلجبارهــم علــى 

العــودة إىل ســلطته”..

محمد خليفة:
ا

ً
ا عدائي

ً
في لبنان موجات رفض للسوريين، تأخذ طابع

صحفي وكاتب سوري

أحمد مظهر سعدو

وجهة نظر شخصية:
العربة ابملواقيت .... الصراخ مبكان والضربة القاتلة مبكان 

آخر.
كــي يتــم ألســياد غابتنــا الكونيــة، وكلبهــم الطاغيــة التغطيــة علــى 
مذابــح املعتقلــن املرعبــة، بصقــوا بوجوهنــا بقوائــم بضعــة آالف ممــن 
متــت تصفيتهــم، وهبــذا تــرأوا بــكل صلــٍف مــن مئــات آالف جمهــويل 
املصر، هلذا كان جيب أن يشــغلوان عر اإلعالم املوجه، ويفجرون 
االختــالف  عجــاج  وتثــر  الثــورة،  أهــل  تســتفز  أخــرى  قضيــة 

والتشــاحن الضيّــق التافــه.
يبدو كان ال بّد من اغتيال شــهيدة القهر والغربة )مّي اســكاف(، 
ألهنــا وقعــت بقرعــة اإلنتقــاء املــدروس ببــٍث ودهــاء - مكانتهــا 
كمبــدع ثقــايف وطــي لديــه قبــول عــام - التزامهــا النقــي ابلثــورة- 
التنــوع الديــي يف بيئتهــا االجتماعيــة، أنفتهــا عــن التســلق واالرتــزاق 
اســتثناءات  عــدا  والثــاين  الصــف األول  بــه  وقــع  الــذي  الرخيــص 

اندرة.
ولتــزداد احلبكــة إاثرًة أطلــق بعــض أعواهنــم عــر وســائل التواصــل 
فتــاوى مســمومة، اســتنكارا جلــواز الرتّحــم عليهــا، فتداعــى الُســّذج 
واحلمقــى للتفنــن يف أتكيــد أو نفــي هــذه الرخــص الــي ليســت مــن 

اإلســالم وأي معتقــد آخــر بشــيء.
مت هلم ضعضعتنا ومتزيقنا وحنن أمسال مهرتئة وخمرتقن حى العظم.

* الرعــاة الكبــار لديهــم شــعوب ودول ومؤسســات وقوانــن مرعيــة 
ابحلــد الالئــق بشــعوهبم ، وحنــن ننحــرف كالعــادة عــن هــذا اجلانــب 
املهــم وفشــلنا ابســتثمار قوانينهــم املرعيــة واملعمــول هبــا، حيــث أننــا 
أمــام غفلــة عظيمــة للدفــاع عــن مأســاة ال يقــل عــن نصــف مليــون 
معتقــل مــدين جمهــول املصــر، وفيمــا لــو توفــر فريــق وطــي خمتــص 
وكفــؤ ونزيــه ، وممــن ال يســتثمر يف مصائــب شــعب ألجــل جمــده 

الشــخصي. 
بيــاانت وتفاصيــل مهولــة عمــا جــرى وجيــري  نســتطيع أن جنمــع 
ونضعــه للتاريــخ أمــام شــعوب هــذا العــامل احملكــوم مــن مافيــات قــذرة، 

تدفــع ابلبشــرية حنــو اخلــراب واهلمجيــة والفنــاء.
* جيــب أن ننتبــه أهنــم بــدأوا أمــس متامــاً بتفجــرات داميــة ابلســويداء 
- والعصابة الطائفية تبّيُت حقداً قدمياً - ودفعوا بداعش للساحة 
مــن جديــد بعــد أن تالشــت متامــاً ، وهــذا متابعــة حثيثــة ودقيقــة 
املســائل ،  مــن مشــروعهم خللــط األوراق ومتييــع  التاليــة  للخطــوة 
وابلتــايل متابعــة تثبيــت القتلــة حلكــم ســوراي لألبــد علــى ركام مقــرة 

الوطــن اخلربــة.
* بقــي أن أبّشــر قطعــان األوغــاد ممــن تنطّــع لتزّعــم واجهــات الثــورة 
ومؤسساهتا املبتذلة الي أذلّتنا وضيعت ثورتنا بن أحذية األعداء:
العــامل كلــه  واســتخبارات  الطائفيــة  األســدية  فالعصابــة  اطمئنــوا 
الفاعلــة بثورتنــا - عركــم - لــن يغتالــوا أحــدا منكــم ..... أنتــم يف 
رعايــة ومحايــة اتّمــة يناهلــا عــادة كالب الصيــد الســلوقية، كاّلً مــن 

ســيده، فأنتــم علــى ديــن مموليكــم.
ويف اخلتــام: حتيــايت ألهــل املــدن الســورية العريقــة، مــن إبــن ريــف 
وبــدوي مشــرد، يؤمــن بســورية لــكل أبنائهــا، ومتمســك بثــورة احلريــة 
والكرامة والســؤدد الوطي حى املوت، الدروب ســهلة ملن يشــتهي 
تكتيكيــاً اســتعادة بيــاانت املصنــع وأن يعــود لظــالل أحذيــة الطاغيــة 
ابلعــروة  متمســكاً  ســيبقى  ومــن  ســنرى كــم،  ابلــدفء،  ليتنعــم 

الوثقــى.

العبرة بالمواقيت

شاعر وكاتب سوري

محمد صالح عويد
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كنــت قــوايً يف الســابق، كنــت ذئبــاً مبخالــب صقــر وقلــيب كان 
خــردة حديــد.

ذات مــرة كســرت حزمــة حطــب بيــد واحــدة، حزمــة حطــب 
أؤجــل موضوعــك  ذراعيــِك وكنــت  مثــل  أذرع  تعــادل عشــرة 

األنبيــاء. بصــر 
مل أخف من أي شــيء يف كل حيايت، ثالثة أشــياء فقط كنت 
أخــاف منهــا، هللا وأمــي والســفر، لكنــي فيمــا بعــد خفــت منــِك 

أيضاً.
منــِك،  للتخلــص  اخلطــط  أضــع  وأان  هكــذا  أكــن ضعيفــاً  مل 
ذات مــرة قتلــُت مسكــة بــدم ابرد، مسكــة صغــرة حبجــم أصبــع 
انتزعتهــا مــن مســمكة زجاجيــة ورميتهــا علــى األرض وأان أقــول 
هلــا إىل اجلحيــم أيتهــا الســمكة، كنــت أراِك مثــل مسكــة ذات 
يــوم، مسكــة يف حــوض صغــر ومل أعــرف أبنــي أان الســمكة الــي 

ســتضيع يف حبــرِك.
ذات مــرة وأان منهمــك يف التخطيــط للخــالص منــك خنقــت 
حنلــة مبفــردي، حجزهتــا داخــل كأس زجاجــي وأتملتهــا وهــي 
ترتطــم ابلزجــاج إىل أن استســلمت وانقلبــت علــى ظهرهــا ميتــة، 
كنــت أأتملهــا كزعيــم مافيــا وأتوعــد صورتــك أبنــي ســأفعلها 

ولكــن أؤجــل لغايــة يف نفســي.
وركلــت كلــب  حنلــة  وخنقــُت  مسكــة  قتلــُت  ضعيفــاً،  لســُت 
جــاريت الصغــر الــذي كنــت أحقــد عليــه ألنــه ينــام يف ســريرها 
وتقّبلــه كلمــا رأتــي، وذحبــت دجاجــة ابلســكن ورحــت أأتمــل 
دمهــا وأان أختيلــك يف حلظــة الــدم، كنــت أختيــل أمحــر شــفاهك 
صــار  الــذي  ودمــي  خــدودك  وأمحــر  األبيــض  قميصــي  علــى 

مباحــاً يف ســرتك.
مل أكــن ضعيفــاً هكــذا ســوى أمــام أمــي، ومــرة شــتمت صديقــي 
ألنــه صــرخ بوجــه أمــه، ومل أكــن متســاحماً هلــذا احلــد لدرجــة أن 
أشــرب الشــاي مــع قاتلــي وأكشــف لــه كل مــرة نقــاط ضعفــي، 
كنــت قاســياً كل حيــايت ومل أنــدم ســوى مرتــن يف كل عمــري، 
مــن جيــب أيب  لــرة  مائــة  املــرة األوىل كانــت عندمــا ســرقت 
لفتــاة شركســية لكنــي ندمــت يف الطريــق  ألشــرتي هبــا عطــراً 
فعــدت إىل البيــت وخفــت وأان أعيــد النقــود جليــب أيب، خفــت 
أكثــر مــن حلظــة انتزاعهــا مــن جيبــه وكأهنــا حــاليل، هكــذا بــررت 
العــامل مــا دمــت ال  لنفســي يومهــا بقــويل، طــز يف كل نقــود 

أســتطيع شــراء زجاجــة عطــر.
واملــرة الثانيــة الــي ندمــت عليهــا كانــت حــن تركتــك علــى قيــد 

احليــاة تتمدديــن يف روحــي بقــوة اجلــذور وعنادهــا.
يرمــي  الطــرق كمــن  منــك أبســهل  للتخلــص  أخطــط  وكنــت 
منديــال مــن انفــذة قطــار، كنــت أحلــم أبن أكــون قناصــاً وأراِك 
بــكل ســحرك يف دائــرة ســالحي وأصابعــي العشــرة علــى الــزاند.
لكنــي كنــت أؤجــل بصــر األنبيــاء علــى املصيبــة، وكنــت أخطــط 

لقتلك كل حلظة وعشــت إبخالص البدوي للثأر.
مــي ســيجِت قالعــاً يف رأســي حــى صــار  لكنــِك يف غفلــة 
اخلــالص منــك يتطلــب اخلــالص مــن رأســي، ورأيتــك بعــد كل 
ختطيــط لقتلــك تكريــن يّف، أكــر حــى صــار عنقــك كعنــق 
زرافــة لــن تطالــه ســكيي وصــرُت أان قــزم، كنــت أخســر كل يــوم 
ســنتيمرتاً مــن طــويل أمامــك، حــى أنــك يف آخــر مــرة مل تنتبهــي 

يل وأان أعــر جبــوارِك.
ســأقتلُك اي داليــة لكنــي أؤجــل حبــب األنبيــاء لرســالتهم، أؤجــل 
قتلِك كلما أرى ابتسامتك الرابنية فيصيبي شلل يف الذراعن 
ودوار يف الرأس، سأقتلك اي دالية إبخالص البدوي لثأر أبيه، 

ســأقتلِك ألنــِك آخــر مــا أملــك علــى هــذه األرض.

أنا اعترف فال 
تضحكوا

كاتب وشاعر سوري

محمد سليمان زادة

تقريــر صحفــي خــاص لصحيفــة إشــراق حــول الفعاليــة اهلامــة الــي 
أقيمــت حتــت عنــوان: “ ورشــة عمــل سلســلة الشــباب يف أزمــر “
علــى مــدار ســتة أايم ُقســمت علــى جولتــن األوىل بــدأت بتاريــخ 27 
– 28 – 29 / 06 / 2018 والثانيــة بتاريــخ 1 2- 3- /08 / 
2018 بدعــم مــن املتطوعــة )جيــزام آي( ابلتعــاون مــع بلديــة )كــوانك 
الورشــة  ابشــرت  مــن خاللــه  والــذي   - بســمانه(  حــي  مركــز  أزمــر – 

عملهــا.
متــت دعــوة ملتقــى األدابء والكتّــاب الســورين - مكتــب أزمــر للمشــاركة 
بصفــة رمسيــة حيــث قــام املكتــب بتحديــد األمســاء الــي ستشــارك يف هــذه 
الفعاليــة ممثلــة: - عبــد امللــك شــهاذة -غســان اجليــالين - فاطمــة نعســان 

- حممــد حصــرم - هائــل ســرور.
من هي هذه الورشة؟

ورشــة عمــل سلســلة شــباب أزمــر هــي جمتمــع أنشــأها شــباب يعيشــون 
يف مدينــة أزمــر قدمــوا إليهــا وهــي منصــة تطوعيــة مت أتسيســها مــن قبــل 
شــباب قاطنــن يف أزمــر مــن الســكان احملليــن ومــن الالجئــن واملهاجريــن 

مــن ســوراي والعــراق واليمــن والصومــال 
وإيران والسودان ولبنان ومن ابقي أحناء العامل.  

من حنن؟
العــرق  أســاس  علــى  التفرقــة  الشــباب دون  قبــل  مــن  تكوينــه  جمتمــع مت 
واللغــة والديــن واجلنــس، هــذا اجملتمــع يناضــل مــن أجــل العدالــة واملســاواة 
عــر توفــر الفرصــة للشــباب للتعبــر عــن أنفســهم وألجــل حــل مشــاكل 

الشــباب جيتمــع الشــباب يف أوقــات حمــددة 
ويقومون بتنفيذ فعاليات خمتلفة.

كيف مت األداء؟
يف اليــوم األول مــن ورشــة العمــل انقــش الشــباب فيمــا بينهــم متطلباهتــم 
وخماوفهــم حيــث كان املطلــب الرئيســي الكفــاح مــن أجــل القضــاء علــى 
أكــر  وكانــت  اجملتمــع  يف  رأي  أصحــاب  يكونــوا  وأن  والتمييــز  التفرقــة 
إىل  القــرار  صنــاع  قبــل  مــن  صوهتــم  إيصــال  عــدم  يف  تتمثــل  خماوفهــم 
منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات الدوليــة بعــد انتهــاء ورشــة العمــل، 
والــي مــن خالهلــا ذلــك تكونــت أربعــة أســئلة أساســية كانــت نقطــة العبــور 
مــا هــي مشــاكل  الشــاب؟ -  الورشــة هــي: - مــن هــو  الفتتــاح هــذه 
الشــباب؟ - مــا هــو مصــدر هــذه املشــاكل؟ - كيفيــة حــل املشــاكل 

مشــرتكًا؟
من هو الشاب؟

الشــبايب  التفكــر  حيــث  مــن  ســنه  عــن  املســتقل  الشــاب  ذاك  هــو 
والديناميكــي والطاقــة ومــن حيــث قدرتــه علــى رؤيــة مشــاكله اخلاصــة الــي 
هــي جــزء مــن مشــاكل هــذا العــامل، وابلتــايل هــو ميثــل الوعــي لــدى اجملتمــع 
الــذي جعــل  وهلــذا الســبب هــو اجلــزء األكثــر تطــوراً يف اجملتمــع األمــر 
هــذه السلســلة عــن تُعــّرف عــن نفســها أهنــا اجلــزء األكثــر تفــاؤاًل مــن هــذه 

الشــبكة احلساســة.
ما هي املشاكل وما هي مصادرها؟

أهــم  لتســجيل  جمموعــات  علــى  املشــاركن  بتقســيم  العمــل  فريــق  قــام 
املشــاكل الــي تعــرتض الشــباب ضمــن لــوح ورقــي فتــم اســتنباط التــايل:
- عــدم قــدرة الشــباب علــى اســتعمال إمكانياهتــم - عــدم الوثــوق يف 

الشــباب - احلــرب - عــد االكتفــاء املــادي - قلــة اخلــرة - البطالــة - 
النظــام التعليمــي- عــدم تقييــم األشــخاص حســب مواهبهــم - األحــكام 
املســبقة - عــدم توافــق شــرط العمــر املطلــوب مــن قبــل صاحــب العمــل 
- اختطــاف األطفــال مــن قبــل العصــاابت - عــدم كفايــة الســكن - 
العوائــق البروقراطيــة - عــدم تكافــؤ الفــرص - التمييــز العنصــري - نقــص 

التعليــم - أدوار اجلنســن.
 إن أهــم املشــاكل الــي حددهــا املشــاركون هــي عــدم اســتطاعة الشــباب 
مزاولــة املهــن الــي ختصصــوا هبــا، إضافــة إىل عــدم تســاوي شــروط العمــل 
يواجههــا  الــي  املشــاكل  طليعــة  يف  أتيت  والــي  مؤّمــن  الغــر  والتوظيــف 

الشــباب.
كيفية حل املشاكل ابلعمل املشرك؟

للخدمــات  خريطــة  أتمــن   – املــدين  اجملتمــع  منظمــات  علــى  التعــرف 
ميكــن الوصــول إليهــا - تكويــن فــرق عمــل حلــل املشــاكل - مشــاركة 
النتائــج مــع اجلهــات الفعالــة يف اجملتمــع املــدين والســلطات احملليــة - إنشــاء 
تقاريــر عــن سلســلة الشــباب ودعــوة اجلهــات املختصــة إىل النشــاطات 
والفعاليــات وهــذا كلــه يــدرج حتــت مســمى إشــراك ممثلــي اجملتمــع املــدين 

يف هــذه العمليــة.
أمــا مــا خيــص طــرق احلــل والكفــاح ضــد البطالــة فتتمثــل: - زايدة الــدورات 
التعليميــة املهنيــة – تنظيــم حماضــرات حــول قانــون العمــل الرتكــي – عمــل 
رايدة  حــول  تدريبــات  عمــل   – للشــباب  املهــي  للمســتوى  امتحــان 
إدخــال  املشــاكل : -  الثقــايف حلــل  التفاعــل  مبــا خيــص  أمــا  األعمــال، 
الطعــام –  الالجئــن يف مشــروع األخــوة – عــروض األفــالم – ورشــة 
ورشــات عمــل اإليقــاع واللغــة والرســم والرقــص، ابإلضافــة إىل أن هنــاك 
تعليميــة  جلســات  تنظيــم   -  : تتبلــور  األطفــال  عمالــة  ضــد  محــالت 
لألهــايل – محــالت توعيــة – توفــر احلمايــة لألطفــال اليتامــى – تنظيــم 
ورشــات عمــل تســاعد علــى اكتشــاف مواهــب األطفــال – شــرح حقــوق 

الطفــل – تضامــن األطفــال و الشــباب .  
والتوقعــات  والالجئــن  األتــراك  الشــباب  متطلبــات  أهــم  هــي  مــا 

الطرفــن؟ مــن كال  احملتملــة 
قامــت ورشــة سلســلة الشــباب بتنظيــم جلســات إضافيــة بنــاء علــى طلــب 
الالجئــن  فيهــا  انقشــوا  حيــث  أكثــر  البعــض  بعضهــم  لفهــم  املشــاركن 
الســورين والشــباب الرتكــي توقعاهتــم ومتطلباهتــم مــن بعضهــم البعــض علــى 
أســاس تقبــل االختالفــات املوجــودة والتعايــش معهــا واالمتثــال للقواعــد 
والقوانــن الــي تتطلبهــا احليــاة االجتماعيــة وتشــكيل منظومــة فكــر مبنيــة 
علــى أســاس الفهــم أبن بعــض املشــاكل املوجــودة هــي ابألســاس مشــاكل 
مشــرتكة وشــائعة وهذا كله يدرج حتت مســمى متطلبات الشــباب األتراك 
الشــباب  متطلبــات  هنــاك  ابلتــايل  الالجئــن،  الشــباب  مــن  وتوقعاهتــم 
الالجئــن وتوقعاهتــم مــن الشــباب األتــراك هــي نفــس احلالــة األوىل مــع 
إضافــات ختــدم هــذا اجلانــب تقبــل االختالفــات املوجــودة والتعايــش معهــا 

والتخلي عن التعميم وخطاب الكراهية والقضاء على التحيز.
وكان امللتقــى حاضــراً بقــوة حيــث شــكل نقطــة ارتــكاز وحمــور هــام يف 
مــع  مــن خــالل خراتــه وأعمالــه واحتكاكــه  النقاشــات ووضــع احللــول 
اجلانــب الرتكــي مســبقاً ابإلضافــة إىل مواهبــه الثقافيــة والفنيــة الــي أظهرهــا 

بشــكل كبــر.

سلسلة الشباب.. من نحن؟

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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ماذا إن هنضنا جمدداً ؟ لنخرب اجلميع مبا حصل معنا ؟
حــد  إىل  وأتملنــا  وضحكنــا  عشــنا  يبــايل،  أحــداً  أظــن  ال 
اإلغمــاء ومتنــا، لذلــك ال تســعدان العــودة، كثــر مــن الشــر 
علــى هــذه األرض، واتســاع الشــر ينــذر ابلطوفــان، ســيغرق 
اآلالم والضحــك!،  مــن  الدمــاء وكثــر  مــن  العــامل يف حبــر 
وكيــف  ؟،  العيــون  وقلــع  البطــون  بقــر  يســتطيعون  كيــف 
يتلــذذون مبعــاانة األمهــات واآلابء؟؟، هــل خلــق العــامل علــى 

الشــر فقــط؟.
 ال أعتقــد فدمعــة طفــل جائــع تقلقــي كل العمــر، ومنظــر 

فتــاة مكســورة جتعلــي أهيــم علــى وجهــي ليــال. 
صليــت لــكل مالئكــة الســماوات أن يرأفــوا حباهلــم، لكنهــم 
ماتــت  هــل  أحــد،  علــى ابل  بطــرق ال ختطــر  قتلــوا!!!!! 
يعــاجل  هــل  جــرى؟،  مــاذا  ؟،  ابهلــم  مــا  العــامل؟  أحاســيس 

يعــاجل مــن؟. اإلجــرام؟، كيــف ومــن 
 بتنــا النعــرف أنفســنا كيــف ننــام وأصــوات املعتقلــن تعانــق 
الســماء !، لٌقد أصيب العامل أبســره ابلصم والبكم والعمى، 
وهــذه األمــراض غــر قابلــة للشــفاء، وهــذا املــرض معــٍد، إىل 
درجــة اجلنــون، والشــعور ابلعظمــة والغــرور، وزعــت األدوار 
فوقــف اجلميــع ابملقدمــة علــى رؤوس الشــجعان واألبطــال، 
خافوهــم فقتلوهــم فالقــوة للســالح، زيفــوا التاريــخ وخلبطــوا 
 ، ومكانــه  أرضــه  يف  أحــداً  يريــدون  ال  البــالد،  جغرافيــة 
فــاألرض تعــي القــوة واملــكان األمــان ، قلبــوا القانــون وزوروا 
احليــوان!، وجمــدوا  علــى حقــوق  فقــط  واعتمــدوا  الدســتور 

اجملــرم الســفاح فالتاريــخ لــن يكــرره مرتــن!. 
هل نبيع أرواحنا ونعمل حلساب الشيطان؟، لنتعرف جيداً 
على أرواحهم الشــريرة ، ســنوات رديئة عشــناها أختل العامل 
يف حلظات ، ووقف اجلميع مع الدجال ، يف زمن الوضوح، 
مصطلحــات  هنــاك  ســتكون   ، األجــرام  هــو  فالوضــوح 
جديــدة ، كلهــا شــريرة ، التباعــد يــزداد وطمــس احلقائــق 
أجنــز وصــدرت القوانــن واألحــكام ، ونفــذوا اإلعــدام بــكل 
النــاس املثاليــن وبــكل الشــباب األبطــال والشــيوخ األجــالء 
والنســاء العفيفــات ،  يريــدون دفــن اخلــر واإلنســانية فهــي 
ال تواكــب العصــر ، هــذا عصــر اإلجــرام واجلنــون ، يريــدون 
كتــاابت مشوشــة وألغــاز الحتــل ، وأصبــح زعيــم اإلجــرام 
متصــدراً لــكل األمكنــة، لــن جيــدوا علــى مــر العصــور مثــل 
ســفاحنا ابع األرض والعــرض والرجــال والنســاء واألطفــال، 

وشــرد املاليــن ليصبــح ســيد اجملرمــن. 
ليعلــم اجلميــع لنــا عــودة إىل هــذه احليــاة حاملــن معنــا اخلبــز 
والــورود ، ال شــيء حيطــم اخلــر والســالم ، كلهــا أوهــام، 
ســيعود العــامل إىل رشــده مــن جديــد ، لنخــر اجلميــع أنــه 
واجلولــة  الــذل  قــوم صاحلــون النقبــل  حنــن  التغيــر  بوســعنا 

احلقيقــة للخــر والســالم. 
ســالماً ألرواح الشــهداء الذين ســقوا األرض بدمائهم لتعود 

حــرة مــن جديــد.

الموءودة في وضح النهار
اتساع الشر ينذر 
بالطوفان

كاتبة وصحفية سوريةشاعر وكاتب سوري

إلهام حقيعصام حقي

االثنــن  يــوم  ســكاف(  )مــي  الســورية  الثــورة  فنانــة  رحلــت 
23/7/2018 يف ابريس، قبل أن تتنســم عبر احلرية، وقبل 

اخلــالص مــن اجملــرم األول يف ســوراي.

مل يقتلوا مّي ابلسكن 
بل حجبوا عن عيوهنا دمشق.

فماتت بنوبة شوق وحنن
---

ماتت حن وأدوا الغوطة 
وعّكرت سنابك خيلهم ماء الفيجة 

وذّلوا صخور قاسيون 
ولّوثوا لون اليامسن

---
ماتت مي:

يوم مّزقوا خريطة وطنها، 
ورموها أشالء ترّنح حتت التعذيب.

---
ماتت مّي 

حن يّتموا سورية األم
وعبثوا جبدائل شعرها 

ولون عينيها 
وشوهوا لون بشرهتا الورديّة 

وتركوها عارية الروح 

حافية األمل..
---

ماتت مي 
عــن  ليفقــؤوا  الغــزاة  الطغــاة كلّ   اســتقدم  يــوم 

الديــن صــالح 
 وينبشــوا قــرب ســيف هللا املســلول وســيف الدولــة 

وهــارون الرشــيد 
---

ماتت مي 
حن أبصرت وطناً جيوب الصحاري 
ويقطع البحار حبثاً عن أجبديّة الكرامة

---
ماتت مي 

ألهنــا أيقنــت أن احلريــة ليســت شــعاراً يُرفــع بــل مبــدأ 
ً وقيمــة تصنعهمــا التضحيــة مــن أجلهما. 

وألهّنــا رأت أّن االحــراق مــن أجــل احلريــة خــر مــن 
حيــاة الــذل أبقفــاص العبوديــة 

---
أقدامهــا يف وداع  اليــوم علــى  تقــف  ســورية كّلهــا 
ســيدة الفــن الرفيــع ...وســيدة الوطــن الذبيــح .....
الســالم  غزالــة  روح  علــى  والســالم  فالرمحــة. 

.!... العــذراء  مــي  روح  املــوءودة... 
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

ال خيفــى علــى أحــد أن منطقــة الشــرق األوســط هــي مــن حتــدد أولــوايت الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة يف سياســاهتا اخلارجيــة لطاملــا أهنــا تؤكــد علــى أن مصاحلهــا الشــرق األوســطية تؤمــن 
أمنهــا القومــي، وابلتــايل، فهــي هتتــم جبديــة بــكل املتغــرات يف منطقتنــا وتســعى أال تكــون تلــك 

املتغــرات ابجتــاه تشــكيل خطــر علــى مصاحلهــا االســرتاتيجية.
مــن هــذا املنطلــق تتعامــل أمريــكا مــع أحــداث املنطقــة مــن دون اخللــط بــن سياســاهتا الشــرق 
األوســطية مــع تلــك الــي تتبــع جتــاه أورواب وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة وحــى شــرق آســيا حــى وإن 
كانــت األحــداث يف الشــرق األوســط تلقــي بتأثراهتــا بشــكل أو آبخــر علــى جممــل السياســات 
العامليــة، كــون منطقــة الشــرق األوســط هــي املخــزون األهــم للطاقــة الــي تعتمــد عليهــا غالبيــة 

الــدول الصناعيــة وكذلــك الــدول الــي ال متتلــك مــن هــذه الثــروة املهمــة للبنــاء والتنميــة.
أن األحــداث الدمويــة الــي تســتمر يف املنطقــة علــى خلفيــة مــا مسيــت )ابلثــورات العربيــة( وصلــت 
إىل حــدود تــكاد تكــون قــد خرجــت عــن الســيطرة يف ظــل اهليمنــة الدوليــة وتدخالهتــا العســكرية 
يف اليمــن وســوراي، حيــث أن إليــران الــدور البــارز يف تعقيــد الصراعــات الدوليــة علــى املنطقــة 

مــن جهــة ومــن جهــة بــن مكــوانت تلــك الشــعوب املختلفــة يف انتماءاهتــا العرقيــة واملذهبيــة.
وبــالف املناطــق األخــرى، فــإن ســوراي تبــدو وكأهنــا املنطقــة األكثــر أمهيــة ابلنســبة إليــران، 
وهــي عتبــة املنطقــة ابلنســبة ألورواب منــذ بــداايت القــرن التاســع عشــر، وهنــاك مــن يقــول مــن 
احملللــن السياســين منــذ احلملــة الصليبيــة األوىل علــى املنطقــة وابلتــايل، فــإن إمهــال ســوراي وتركهــا 
للســيطرة اإليرانيــة قــد تســد البــاب أمــام السياســات األوروبيــة واألمريكيــة معــاً يف املنطقــة، وأن 
تقارابهتــا للسياســة الروســية يف املنطقــة مــن قبــل إيــران تــكاد أن ال تتجــاوز حــدود املرحلــة الراهنــة 
وتكــون قــد حــددت مواقفهــا مــن التدخــالت الروســية أيضــاً بعــد انتصارهــا النهائــي يف كل مــن 
ســوراي ولبنــان وإضافتهمــا إىل العــراق الــي أصبحــت منطقــة نفوذهــا لطاملــا أن الشــيعة هــي مــن 

تديــر سياســة العــراق مــن خــالل اســتيالئها علــى احلكــم حبكــم األغلبيــة النيابيــة.
إذاً حنــن أمــام معضلــة صعبــة ومعقــدة يف حقيقــة األمــر لطاملــا أن إيــران وحبكــم امتالكهــا لقــوات 
ميليشــياوية يف املنطقــة تكــون هــي اليــد األقــوى يف نشــر الفوضــى وعــدم االســتقرار الــذي تســعى 
لتوصيــات )آيــة هللا اخلميــي( بصــوص  إليــه إيــران هبــدف الســيطرة وتوســيع نفوذهــا تنفيــذاً 
اخــرى كمــا  مــن جهــة, ومــن جهــة  أيــة حــدود جغرافيــة  الثــورة وعــدم وقوفهــا عــن  تصديــر 
أســلفت, أن أمريــكا وأورواب وكافــة الــدول الصناعيــة املؤثــرة علــى اقتصــادايت العــامل ال ميكــن أن 
تتخلــى عــن مصاحلهــا يف الشــرق األوســط وأن بقائهــا واســتمراريتها يف مزاولــة سياســاهتا الــي 
تتعــارض مــع الطموحــات اإليرانيــة تدفــع ابملنطقــة حنــو هاويــة حــرب أكثــر مشوليــة تتجــاوز احلــدود 

ومنطــق الصــراع الــدويل واإلقليمــي وقــد تدمــر املنطقــة وتزيــل دواًل عــن اخلارطــة.
جــواابً للتدخــالت اإليرانيــة اخلطــرة يف املنطقــة جــاءت املطاليــب األمريكيــة القاســية )كشــروط( 
علــى إيــران علــى لســان وزيــر خارجيتهــا )مايــك بومبيــو( اثــي عشــر شــرطاً ابلتفصيــل الــذي ال 
ميكــن أن تقبلهــا إيــران كوهنــا إن قبلــت يعــي ذلــك علــى أهنــا ســتتخلى عــن مبــدأ تصديــر الثــورة 
الســيطرة يف  الــي تســاعدها علــى  وتوســيع مناطــق نفوذهــا، وكذلــك ســتتخلى عــن أذرعهــا 
مناطــق عديــدة، يعــي ابملعــى األكثــر عمقــاً أن إيــران ســتتغر يف عمــق وجودهــا االســرتاتيجي 

واإليديولوجــي، وهــذا غــر ممكــن ألســباب جوهريــة عديــدة.
إيــران للشــروط األمريكيــة املعلنــة مســتبعد وكذلــك احلــرب الشــاملة أيضــاً كمــا  إن رضــوخ 
يرفضهــا مجيــع األطــراف وخاصــة الطــرف األورويب، وأن العقــوابت االقتصاديــة لــن حتــد مــن 
أطمــاع إيــران يف اســتمالكها للســالح النــووي الــذي تــرى فيــه الــرادع األوحــد ملــن يقــف يف 
وجــه مطامعهــا اإلقليميــة وابلتــايل، أعتقــد، ومنطــق العقــل يقــول: أن تلــك الشــروط القاســية 
مــع فــرض عقــوابت قاســية حســب وصــف )بومبيــو( ســتضع إيــران علــى مســار ســكة احلــل 
الوســط يف هنايــة املطــاف جتنبــاً للصــدام العســكري، حتصــل أمريــكا مــن خاللــه علــى تنــازالت 
إيرانيــة كبــرة يف ســوراي وتوقيــف الرانمــج النــووي ملــدة أطــول قــد تصــل إىل ربــع قــرن حســب 

توقعــات بعــض احملللــن.
ولكــن هنــاك مــن يــرى أبن ختلــي إيــران عــن ســوراي يعــي ذلــك بدايــة الهنيــار النظــام اإليــراين 
اســتناداً إىل أتكيدات من قادة إيرانين “ على أن ســقوط دمشــق يعي بداية لســقوط طهران 
“، وهــذا مــا يضــع أمريــكا بــن خياريــن، إمــا إعــادة ترميــم سياســاهتا الشــرق األوســطية وذلــك 
ال ميكــن أن تــردع إيــران ووقفهــا عنــد حدودهــا أو أن تغامــر إبعــالن حــرب شــاملة جمهولــة 
النتائــج قــد تكــون تدمريــة علــى مســتوى املنطقــة لبدايــة أتســيس ملنظومــة دوليــة جديــدة تنســف 

ابملنظومــة الســابقة الــي تعجــز عــن إدارة العــامل ابحلكمــة والعــدل.

Nayê veşartin ji kesî re ku Rojhilata naverast ew guhpêdana berpêş ji siyaseta 
derva ya Emerîka sînordar dike ma dam ew tekez dike ku bercewendîya wê ya 
li Rojhilata naverast asayîşa wê ya netewî diparêze, lomajî, ew giringî dide her 
guhertinekê di herêma me de û hewl dide ku ew guhertin nebne talûke li ser 
bercewendîyên wê ya istîratêcî.
Ji vê nêrînê de Emerîka tevlî bûyeran dibe bê ku tevlihevî têxîne navbera sîyase-
tin xwe yên beramberî Ewropa û Efrîqa û Latîn Emrîka ta bi rojhilata Asya jî tevî 
ku bûyerin li Rojhilata Naverast bandora xwe bi rengekî ji rengan bidne ser siya-
setin cîhanî, ji ber ku herêma Rojhilata Naverast giringtirîn embara  sotemenîyê 
ye ya ku dibe palpişt ji piranîya dewletin pêşesazî û dewletin bê berhemdan ji vê 
samanê re ya binyad ji avakirin û perepêdanê re.
Ev bûyerin bi xwîn ya ku berdewamin di herêmê de ji encamdana wek nav lê 
kirine ( şoreşin Erebî ) gîhane sînorekî ku ji bi kontirolê derketine di sîya destêw-
erdanin nav dewletî ya leşkerî li Ymen û Sûriya, ya ku Îran tê de xwedî roleke 
berze di girêkpêdana keftuleftin navdewletî de li ser herêmê li yacîkî, û li hêleke 
din di navbera pêkhateyin gelên cûda cûda di binyada xwe ya netewî û olî de.
Bi vacayî herêmin din, Sûrî wek herêmeke giringtire sebaret ji Îranê re, û ew 
dergeha herêmêye sebaret ji Ewropa re ji destpêka sadsala 19 de, hinek şirovekar 
vedgerînin operesyona Xaçperest ya yekemîn de li ser herêmê. Loma jî, guh-
pênedana Sûrî û destjêberdana wê ji kontirol kirina Îranê re dibe ku derî li pêş 
sîyasetin Ewropa û Emerîka li herêmê bi hev re bête girtin, û nêzikbûna Îranê 
ya sîyasî ji Rûsya re li herêmê sînorê qonaxa îro derbas nakê ku helwêsta xwe 
aşkere bike ji destêwerdana Rûsya jî piştî serkeftina xwe ya dawî li Sûrî û Lub-
nanê raghîne û tevlêbûna wan bi ser Îraqê ve ku ew ji xwe bûye herêma kontirol 
kirî ji Îranê re bi desthilatdarîya Şîa li gor piranîya wan di perlemanê de.
Yanî em li beramberî girêkeke ne hesanin di rstîya dozê de ma dam Îran xwedîyê 
hêzin çetetîdare di herêmê de ew pê dibe xwedî destekî bi hêztir di belavkirina 
berdanberdayî yê de û nehîştina aramî ya dikevê xizmeta destêwerdanin wê û 
ferekirina Kontirola xwe wekî cîbicîkirina şîreta (Ayetulahê Xûmeynî) sebaret 
ji berdewamîya şoreşê re bê ku li ser sînorekî cugrafî rawestê li hêlekê, li hêla 
din wek min anîye ziman ku Emrîka û Ewropa û tevayî dewletin pêşesazîkar 
yên bandordar li ser aboriyên tevayî cîhanê tew nabe dev ji bercewendiyên xwe 
yên li Rojhilata naverast berdin, û mayîna wan û berdewamîya sîyaseta wan ya 
bi vacayî dilxwazî ya Îranê herêmê ber bi têwerdana şerekî berfere û bê sînordar 
didin ku dûrî mentiq û kêferata navdewletî û herêmî be dibe ku herêmê ber bi 
wêranîyeke tevayî de bidin û hin dewletan ji ser nxşê nehêlin…
Bersiv ji destêwerdana bi talûke ya Îranî re daxwazin Emerîka ya hişk wek ( 
mercan ) li ser zimanê wezîrê derva ( Mayk Bombyo ) bi 12 mercin cûda cûda 
yên ku mehale bibne pabend ji erêkirina Îranê re, erêkirin tê wateya destberdana 
Îranê ji berdewamîya şoreşê û ferekirina herêmin destêwerdanin xwe, her wuha 
destberdana ji pî û baskin xwe yên alîkar bo destêwerdanan, tê wateya herî kûrtir 
ku Îran dikeve ber guhertinin kûr di hebûna xwe ya istîratêcî û idyolocî, û ev 
nakeve ber kargêrî ji ber gelek sidemin cewherî.
Razîbûna Îranê dûre ji mercin Emerîka yên ragihander re her wuha şerekî ber-
fere jî ku tevayî alîyan pê nerazîya xwe nîşan didin nemaze ji hêla Ewropîyan 
de.. û ew sezayên aborî nabne sînor ji timaya Îranê re ya ku dixwazê çekê 
etomî bi dest xwe ve bîne, ew çekê ku dibe bergir li rarûyê her alîyekî li 
pêş timaya wê ya herêmî rawestê, lomajî, balkêşî wa dibêje: Ew mercin hişk 
tevlî sezayên hişkane li gor bi ziman kirina (Bombyo) dê Îranê bixîne ser şîşa 
çareserî ya naverast di dawîya çûndinê de li dûrî rarûya leşkerî bi hawakî ku 
Emerîka hin destjêberdanin mezin ji hêla Îranê de bi dest xwe ve tînê li Sûrî û 
rawestandina pirograma etomî ta demeke dirêj dibe dighê 25 salan li gor hin 
şirovekaran.
Lê hinek jî dibînin destberdana Îranê ji ser Sûrî tê wateya destpêka hilweşandina 
rijêma Îranê li gor tekezîya Îranîyan bi xwe ku dibêjin `` roxandina Dîmeşqê tê 
wateya destpêka roxandina Tehranê `` û ev yek Emerîka dide ber du hilbijêran, 
yan vegerê û siyaseta xwe ya Rojhilata naverast careke din bide ber çaksazî û 
ev yek Îranê venagerîne ji timayî yan jî xwe bavêje şerekî berfere ya encam di 
tarî de dibe sedema wêranî li ser asta herêmê ku bibe destpêka damezrandina 
sistêmeke navdewletî ya nuh û sistêma berê bavêje ewa ku bêçareye di  rêve-
berîya xwe de ji cîhanê re  bê rahber û dadwerî.

أمريكا بين سياسة
الترميم والتدمير

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Emerîka yan siyaseteke
çaksasî yan wêranker.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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)أان أملاين عندما نفوز، لكين مهاجراً عندما خنسر(
بتلــك اجلملــة ختــم الالعــب األملــاين ذات األصــول الرتكيــة “مســعود أوزيــل” بيانــه الــذي أعلــن فيــه 
اعتزالــه اللعــب دوليــاً، إثــر هجمــات حــادة شــّنتها وســائل اإلعــالم األملانيــة علــى الالعــب بعــد ظهــوره 
جبــوار الرئيــس أردوغــان قبــل كأس العــامل، حمّملــة إايه خســارة الفريــق وخروجــه مــن الــدور األول، يف 
صــورة فاضحــة تســتدعي حقبــة زمنيــة ســوداء كانــت أملانيــا وقتهــا مضــرب املثــل يف العنصريــة ورفــض 

التعايــش مــع اآلخــر. 
عندمــا أراد هتلــر اجتيــاح أورواب مل جيــد غــر العنصريــة كأداة فعالــة تســاعده يف حشــد اجلماهــر خلــف 
العــرق “اآلري” كأفضــل  مــن  وتضخــم  تُعلــى  اإلعالميــة  احلمــالت  فبــدأت  التوســعي،  مشــروعه 
األعــراق وأحقهــا حبكــم أورواب بــل والعــامل أبســره، وابلفعــل مّت لــه مــا أراد وســار الشــعب خلــف قائــده 
لهــم بعــد أن صــّدق كل كذابتــه الــي مل يكــن وراءهــا هــدٌف إال اســتثارة العواطــف والتأييــد الشــعيب، 

ُ
امل

ومازالــت تلــك العنصريــة تُلقــى علينــا بظالهلــا مــع كل حــدث جديــد نســمع عنــه أو نقــرأه يف اجملتمــع 
األملــاين، فمــا حــدث ملســعود أوزيــل ميثــل نســبة بســيطة مــن وقائــع كثــرة، يتعــرض هلــا الكثــر مــن 

املهاجريــن ومــن ليســوا مــن أصــول أوروبيــة.
خــرج أوزيــل ليخــر اجلماهــر مبــا حــدث ابلتفصيــل، واقفــا أمامهــم موقــف املتهــم الــذي كل ذنبــه أنــه 
شــخص يفتخــر جبــذوره وأصلــه الرتكــي، بعــد اهلجــوم الــذي انلــه مــن كثــر مــن السياســين واحتــاد 
الكــرة األملــاين الــذي يتجســد فيــه نــص احلديــث النبــوي القائــل “ وإذا خاصــم فجــر” بعــد أن نســوا 

كل مــا قدمــه الالعــب مــن عطــاء للمنتخــب األملــاين، 
وهــذا مــا دلــل عليــه املديــر الفــي لنــادي ابيــرن ميونيــخ” 
أويل هونيــس “عندمــا مســع ابعتزالــه دوليــاً، فقــال :”أان 
لســنوات  لعــب  لقــد  انتهــى،  قــد  الرعــب  أبن  ســعيد 
بشــكل أمحــق، وآخــر مبــارزة ثنائيــة فــاز فيهــا تعــود ملــا 
قبــل كأس 2014، واآلن خُيفــي نفســه وأداءه الــرديء 

وراء هــذه الصــورة مــع أردوغــان.”
اي هلــا مــن ازدواجيــة محقــاء تلــك الــي يتعامــل هبــا الغــرب 
مــع خصومــه السياســين، حــى لــو كانــت علــى حســاب 
مــن رمســوا البهجــة يومــاً علــى وجــه شــعوهبم، مبينــة حالــة 
التناقــض الــي طاملــا ُعــرف هبــا الغــرب قدميــاً، حــى وإن 
لتحســن  حديثــة  ومســميات  شــعارات  وراء  أخفاهــا 

صورتــه الذهنيــة لــدي الشــعوب.
قــال مســعود أوزيــل يف وصــف مــا حــدث لــه قائاًل:”مــن 
صديقــي،  مــن  عــدوي  عرفــت  األزمــة  تلــك  خــالل 
فاجلميــع ختلــى عــي حــى شــركات الدعايــة الــي كانــت 
بعــض  بشــأن  معــي  التعاقــدات  إلجــراء  متحمســة 
محالهتــم اإلعالنيــة، وهنــاك مــن كان يشــارك معــي يف 
بعض النشــاطات اخلرية وســرعان ما فض هذا التعاون 
معــي كل  ليحــدث  فعلــت  فمــاذا  احلملــة،  بــدء  جمــرد 
هــذا؟، إن جــذور عائلــي مــن تركيــا، لــدي قلبــان أحدمهــا 
تركــي واآلخــر أملــاين، خــالل طفولــي علمتــي والــديت أن 
أكــون حمرتمــاً وال أنســي أبــدا مــن أيــن أتيــت، ومازالــت 
تلــك القيــم هــي الــي أفكــر فيهــا إىل يومنــا هــذا، إن 
الصــورة الــي أخذهتــا ليســت هلــا نــوااي سياســية، مل تربــي 
أمــي أن أغفــل عــن ســاللي وتراثهــا وتقاليــد عائلــي، 
كانــت الصــورة مــع الرئيــس أردوغــان ال تتعلــق ابلسياســة 
أو االنتخــاابت، بــل تتعلــق ابحــرتام أعلــى منصــب يف 
بلــد عائلــي، ابلنســبة يل مل يكــن األمــر متعلــق مبــن هــو 
الرئيــس بقــدر مــا كان متعلــق ابحــرتام جــذور أجــدادي 

الذيــن يفخــرون مبــا أان فيــه اليــوم “
إن قــرار مســعود أوزيــل اعتزالــه اللعــب دوليــاً هلــو هدفــاً قاتــاًل يف مرمــى العنصريــة، بــل إنــه أعظــم هــدف 
أحــرزه يف مســرة حياتــه ألنــه كشــف وجــه الغــرب احلقيقــي ذات املالمــح املشــوهة والعقــد التارخييــة جتــاه 
كل غريــب عــن بــالده، لذلــك أثــي علــى هــذا القــرار ورحــب بــه العديــد مــن املســؤولن األتــراك، ألنــه 
يؤكــد أن الغــرب مل ولــن يكــن يومــاً صديقــاً لرتكيــا فأعــداء التاريــخ ال ميكــن أن جتمــع بينهــم صداقــة 
يف احلاضــر وال تعــاون يف املســتقبل، وإن حــدث فلــن تتعــدى كوهنــا مصــاحل عابــرة وجمامــالت فاتــرة، 

ويبقــي مــا يف القلــب يف القلــب، ويف هــذا املعــى قــال املتنــيب قدميــاً :
ومن َنَكِد الّدنْيا على احلُّر .... أْن يـََرى َعُدّواً َلُه ما من َصداقَِتِه بُدُّ.

أوزيل والنازيون الجدد

علي الصاوي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

“Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum.”
Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, dünya kupası öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la görüntülenmesi üzerine Alman basının düzenlediği şiddetli 
saldırılar neticesinde artık dünya kupasına katılmayacağını dile getirdiği açıklamada yukarı-
daki ifadeleri kullandı. Alman medya organları Alman takımının maç kaybetmesi ve birinci 
turda elenmesinden Özil’i sorumlu tutmuş, böylece Almanya’da bir zamanlar ırkçılığın ve 
ötekiyle yaşamayı kabul etmemenin hakim olduğu dönemleri akıllara getirmiştir.
Hitler Avrupa’yı istila etmek istediğinde, kitleleri yayılmacı politikasının arkasında sürükleme 
konusunda ırkçılığı bir araç olarak görmüştü. Bu nedenle “ari” ırkın en üstün ırk olduğu ve 
yalnızca Avrupa’yı değil tüm dünyayı yönetmesi gerektiği şeklinde geniş çaplı bir medya 
propagandası başlattı. Nitekim istediğine ulaştı ve halk kendisinden ilham aldıkları liderleri-
nin arkasında yürüdü. Halk, Hitler’in hedefi yalnızca galeyan çıkarmak ve destek kazanmak 
olan yalanlarına inanmıştı. İşte bu ırkçılık, halen dahi Alman toplumunda yaşanan olaylarda 
duyulmakta ve görülmektedir. Mesut Özil’in başına gelen de, göçmen olan ya da Alman 
kökenden gelmeyen çok sayıda kişinin maruz kaldığı birçok olaydan yalnızca birisidir. 
Özil başına gelenleri detaylı bir şekilde anlatmak için halkın huzuruna çıkmış, suçu yal-
nızca Türk kökenli olmasından kaynaklanan bir suçluymuşçasına kendisine gösterilen tav-
rın karşısında durmuştur. Birçok Alman siyasetçi ve Almanya Futbol Federasyonu Özil’e 
saldırmış, futbolcunun Almanya milli takımına yaptığı katkıları unutarak Peygamberim-
izin (asm) şu sözünün zihinlerde canlanmasına 
yol açmışlardır: “Hasımlık yaptığında ise aşırıya 
gider.” Bayern Münich Başkanı Uli Hoeneß’in 
Özil’in milli takımı bırakması üzerine sarf ettiği 
sözleri bunun açık delilidir: “Hayalet gittiği için 
mutluyum. Yıllardır berbat bir şekilde oynadı. Ka-
zandığı son ikili mücadele 2014’ten önceydi. Şim-
di ise kendisini ve rezil performansını Erdoğan’la 
fotoğrafının arkasında gizliyor.”
Batı’nın politik hasımlarına karşı takındıkları 
bu tavır nasıl sersemce bir çifte standarttır ki 
günümüzde toplumları için çizdikleri sevinç 
tablosunun aleyhine işlemektedir. İşte bu, Batı’nın 
eskiden ün saldığı çelişkili tavra dayanmakta, 
toplumların zihnindeki imajını iyi hale getirmek 
için yeni slogan ve kavramlar kullansa da bu tavır, 
gizli bir şekilde pusuda beklemektedir. Mesut Özil 
başına gelenleri şu şekilde anlatmaktadır: “Bu kriz 
sürecinde düşmanımı ve dostumu tanıdım. Her-
kes, hatta benimle medya kampanyaları yapma 
konusunda son derece istekli olan sponsor firma-
ları dahi beni yalnız bıraktı. Benimle bazı hayır 
faaliyetlerine katılanlarla kampanyanın başlaması 
sonucu bağlarımız koptu. Tüm bunların başıma 
gelmesi için ne yaptım? Benim ailem Türkiye 
kökenli. Benim bir Türk bir de Alman olmak 
üzere iki kalbim var. Çocukluğumda annem bana 
saygılı olmayı ve nereden geldiğimi unutmamayı 
öğretti. Hala bu değerleri muhafaza ediyorum. 
Çektiğimiz fotoğraf siyasi amaçlı değildi. Annem 
beni soyumu, kültürümü ve aile geleneklerimi 
unutacak şekilde yetiştirmedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la çektirdiğimiz fotoğrafın siyaset ya da 
seçimlerle bir ilgisi yoktu. Ailemin memleketin-
deki en üst makama saygı duymamla ilgili vardı. 
Benim açımdan mesele kimin cumhurbaşkanı old-
uğuyla alakalı değildi; benim şu anki konumumla 
gurur duyan ailemin köklerine saygı göstermem-
le alakalıydı.” Irkçılığın hedefi olan Mesut Özil’in dünya kupasından ayrılma kararı, ha-
yatında aldığı en büyük karardır. Zira Özil, Batı’nın kendisine yabancı olan herkese karşı 
takındığı tarihi kötücül tavrı gün yüzüne çıkarmıştır. Bu nedenle Özil’in kararı birçok Türk 
yetkili tarafından övülmüş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü bu karar, Batı’nın ne 
geçmişte ne de gelecekte Türkiye’nin dostu olmayacağını gözler önüne sermektedir. Nitekim 
eski düşmanlar yeni dostlar olamaz ve gelecekte işbirliği yapamazlar. Böyle bir işbirliği 
gerçekleşse de ancak geçici çıkarlar ve güzellemeler şeklinde olabilir. Kalpteki duygular ise 
olduğu gibi kalacaktır. Mütebenni bu manada şöyle demiştir:
“Her kim dünyanın zorluğunu çekmişse, düşmanın bile dostluk bulmaya mecbur kalır.”

Ali ES-SAVI

Özil ve Neo-Naziler

Mısırlı Gazeteci-Yazarكاتب وصحفي مصري
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حتمــل املمارســات السياســية العديــد مــن الرســائل حــول الــذات واآلخــر، كمــا توّضــح مــدى فهــم 
خمتلــف األطــراف للصراعــات الدائــرة، أو املصــاحل الوطنيــة، وهــي تظهــر مــدى تطــور الرؤيــة السياســية 
أو أتخرهــا لــدى النخــب، خصوصــاً النخــب احلاكمــة، وتعكــس مســتوى األزمــات املوجــودة يف حلظــة 
اترخييــة حمــددة، وابلتــايل فــإن حتليــل املمارســات السياســية، ومــا يرافقهــا مــن أشــكال خطــاب أخــرى، 
أبرزهــا الدبلوماســية واإلعــالم، يقــودان إىل اإلمســاك بعناصــر بنيويــة للصراعــات، وليــس فقــط املصــاحل 
املباشــرة، وهــو مــا جيعلنــا نستشــرف املخاطــر الكامنــة، الــي ينبغــي معاجلتهــا يف مســتوايت متعــددة، 

وليــس فقــط يف املســتوى السياســي.
لقد كشــفت الســنوات املاضية يف الشــرق األوســط، عن اســتخدام أطراف عديدة ألشــكال خطاب 
تتنــاىف، بــل وتتناقــض كليــاً، مــع ضــرورات بنــاء منظومــة أمــن واســتقرار جديــدة، بعــد أن اختلّــت 
منظومــة األمــن واالســتقرار القدميــة، وبــدا أن الســعي لكســب حصــص نفــوذ جديــدة، أهــم بكثــر مــن 
إحــالل االســتقرار، علــى الرغــم مــن الكلفــة العاليــة ملثــل هــذا املنطــق السياســي، القائــم علــى توســيع 
النفــوذ أبي مثــن، واعتبــار أن التكيّــف مــع الفوضــى أمــر ممكــن، بــل وميكــن جتنّــب انعكاســاهتا، وقــد 
أدى هــذا الســلوك عمليــاً مــن قبــل بعــض الــدول، إىل اســتثمار أشــكال ال تنتمــي إىل منطــق الدولــة 
احلديثــة، ومنهــا اســتثمار منظمــات مســلحة، مــن فصائــل وميليشــيات وفــرق مرتزقــة، مــن أجــل حتقيــق 

املزيــد مــن التوّســع يف النفــوذ.
يُظهــر خطــاب الكراهيــة غيــاابً شــبه كامــل ملنطــق الدولــة احلديثــة، بــل إنــه يــرز فشــل الــدول يف 
الدخــول إىل عصــر احلداثــة، كمــا أنــه يف الــدول الــي أصاهبــا الفشــل بعــد مــا يســمى »الربيــع العــريب«، 
يعكــس مــدى االنقســامات العموديــة واألفقيــة يف تلــك اجملتمعــات، بعــد أن خــرج الصــراع مــن أجــل 
التغيــر عــن ســّكته الوطنيــة، وانزلــق بفعــل العديــد مــن العوامــل، إىل صــراع فئــات دينيــة ومذهبيــة 
وقوميــة ومناطقيــة، وقــد أصبــح خطــاب الكراهيــة يف تلــك الــدول الفاشــلة عامــاًل آخــر يضــاف إىل 

عوامــل الصــراع األخــرى، بــل مشــكلة قائمــة حبــد ذاهتــا.
إن خطــاب الكراهيــة ال يشــيطن اآلخــر علــى املســتوى السياســي فقــط، بــل ينــال منــه أيضــاً علــى 
مســتوايت عــدة؛ إذ يشــكك يف جدارتــه الدينيــة واحلضاريــة واإلنســانية، مــا جيعــل مــن اســتهدافه 
أمــراً مشــروعاً، وابلتــايل فــإن أي إابدة هلــذا اآلخــر تصبــح ســلوكاً »مشــرعنًا«، خصوصــاً مــع ادعــاء 
خمتلــف األطــراف امتالكهــا للحقيقــة املطلقــة، واحلــق املطلــق، مــا جيعــل مــن حرهبــا علــى اآلخــر حــرابً 

»مقدســة«، ال جمــال فيهــا ملســاءلة األدوات املســتخدمة يف هــذه احلــرب. 
يف ظــل العــّدة األيديولوجيــة الــي تــرر خطــاب الكراهيــة، والدعــم اإلعالمــي الكبــر هلــذا اخلطــاب، 
يغدو اســتخدام وســائل وأدوات حمّرمة أمراً ال حيتاج إىل أي ترير، فتلك الوســائل واألدوات موجهة 
إىل جمموعــات مــا دون بشــرية، حبســب خطــاب الكراهيــة، كمــا أن قتــل مئــات اآلالف مــن الســكان 
يغــدو عمليــة تطهــر ضروريــة، مــن دون التوقــف حلظــة واحــدة أمــام أي منجــز بشــري فيمــا خيــص 

حقــوق اإلنســان، ومــا يتصــل هبــا مــن مواثيــق أمميــة.
لكــن تنامــي خطــاب الكراهيــة وتصاعــده هبــذا الشــكل العبثــي ليــس أمــراً منفصــاًل عــن اخللــل يف 
األمميــة  فاملؤسســات  الراهــن،  العوملــي  النظــام  مفاعيــل  وعــن  نفســها،  الدوليــة  العالقــات  منظومــة 
والدوليــة تبــدو يف حالــة عجــز متزايــدة أمــام صراعــات الشــرق األوســط، ففــي املثــال الســوري، عجــزت 
األمــم املتحــدة عــن اختــاذ قــرارات بســيطة، مثــل إدخــال املســاعدات لبعــض املناطــق احملاصــرة، فكيــف 
احلــال إذن مــع وضــع حــّد للنــزاع الدائــر، خصوصــاً مــع اخنــراط مباشــر لقطبــن رئيســين يف جملــس 

األمــن يف الصــراع نفســه، مهــا الــوالايت املتحــدة وروســيا!؟
إن أي مدخــل حقيقــي مســتدام للصراعــات الراهنــة يف الشــرق األوســط، ال ميكــن أتمينــه مــن دون 
األخــذ ابحلســبان احلاجــة إىل نبــذ خطــاب الكراهيــة، وتفعيــل خطــاب عقــالين وحديــث يف املمارســة 

السياســية.

تصاعد خطاب الكراهية

حسام ميرو

Türkçe ي و
عرب

Birçok siyasi uygulama, kişinin kendisi ve öteki hakkında mesajlar taşımak-
tadır. Aynı şekilde farklı kesimlerin mevcut çatışmaları yahut milli çıkarları 
nasıl anladığını gözler önüne sermektedir. Yine toplumun önde gelen, özel-
likle de yönetici, kesiminin siyasi vizyonunun ne kadar gelişmiş ya da geri 
kalmış olduğunu göstermekte ve tarihin belirli bir anında var olan krizler-
in düzeyini yansıtmaktadır. Buna bağlı olarak siyasi uygulamaları ve bera-
berinde ortaya koyulan – başta diplomasi ve medyaya ait - söylem çeşitlerini 
analiz etmek bizleri çatışmaların yalnızca doğrudan çıkarlarla ilgili kısmını 
değil, temel unsurlarını görmeye sevk etmektedir. Bu sayede tek başına siyasi 
düzlemde değil, birçok düzeyde düzeltilmesi gereken gizli sorunları önceden 
görebiliriz.
Ortadoğu’nun son birkaç yılı, birçok kesimin kendisini yalanlayan ve hatta 
kendisiyle çelişlen söylemler ortaya koyduğunu göstermiştir. Bu tavrın amacı 
eski güvenlik ve istikrar sisteminin bozulmasının ardından yeni bir güvenlik 
ve istikrar düzeninin vaz edilmesidir. Böylece yeni nüfuz payları elde etme 
çabasının, bu tür bir siyasi mantığın getireceği büyük bedellere rağmen, is-
tikrarı tesis etmeden daha önemli görüldüğü anlaşılmaktadır. Buna bağlı 
olarak nüfuz elde etmek için her türlü bedel ödenmekte, kaosa ayak uydur-
mak mümkün görülmekte ve hatta kaosun yansımalarından kaçınılabileceği 
düşünülmektedir. Bazı devletlerin pratikte benimsedikleri bu davranış biçimi, 
modern devlet mantığına ait olmayan biçimlerin esas alınması sonucunu 
doğurmuştur. Bu biçimlerden birisi, daha fazla nüfuz sahibi olabilmek adına 
milisler ve paralı askerler arasından gelen silahlı gruplara yatırım yapmaktır.
Nefret söylemi, modern devlet mantığının neredeyse tamamen ortadan kalk-
tığını ve devletlerin modern çağda dahil olmada başarısızlığa uğradığını gös-
termektedir. Aynı şekilde milli hedefler adına dönüşüm için çatışma yaşan-
masının ardından “Arap Baharı” olarak adlandırılan süreçte başarısız olan 
devletlerde ve toplumlarda yatay ve dikey bölünmeler meydana gelmiştir.  Bu 
ülke ve toplumlar birçok etkenin sonucu olarak dini, mezhebi ve bölgesel gru-
pların çatışma sahasına dönüşmüştür. Böylece bu ülkelerde nefret söylemi, 
diğer çatışmaların sebepleri arasında dahil olmuş; hatta başlı başına bir soruna 
dönüşmüştür.
Nefret söylemi ötekini yalnızca siyasi düzeyde şeytanlaştırmakla kalmamak-
ta, birçok düzeyde ötekine zarar vermekte, kişinin dini, kültürel ve insani liya-
katini kuşku altında bırakmaktadır. Bu ise kişinin hedef alınmasını meşru hale 
getirmektedir. Bu bağlamda yapılan katliamlar ise “meşru” bir hüviyet kazan-
maktadır. Farklı kesimlerin mutlak hakikate ve mutlak doğruya sahip olduk-
larını iddia etmesi sonucu, ötekiyle mücadele “mukaddes” bir hal almakta, bu 
nedenle böylesi bir savaşta kullanılan vasıtalar sorgulanmamaktadır.
Nefret söylemini meşrulaştıran çok sayıda ideoloji ve bu söylemi pekiştiren 
medya desteği göz önüne alındığında, normal şartlarda yasak olan araç ve 
vasıtaları kullanmak için haklı gerekçe aranmamaya başlanmaktadır. Bu araç 
ve vasıtalar nefret söylemi nazarından bakıldığında insandan aşağı olan gru-
plara yöneltilmektedir. Aynı şekilde yüzlerce insanın öldürülmesi, gerekli bir 
temizlik operasyonu olarak addedilmekte ve insan hakları ya da uluslararası 
anlaşmalar bir an olsun düşünülmemektedir.
Fakat nefret söyleminin yükselmesi ve anlamsız bir biçimde tırmanışa 
geçmesi, uluslararası ilişkiler manzumesinin aldığı yaralardan ve mevcut 
küreselleşme unsurlarından bağımsız değildir. Nitekim uluslararası kurum ve 
kuruluşlar Ortadoğu’daki çatışmalar karşısında giderek artan bir acziyet duru-
mundadır. Suriye örneğine bakacak olursak BM, kuşatma altındaki bazı böl-
gelere yardım ulaştırmak gibi basit kararları dahi almaktan aciz kalmıştır. Bu 
durumda, özellikle de çatışmanın başlıca iki kutbu olan ABD ve Rusya’nın her 
ikisi de BM Güvenlik Konseyi’nde bulunurken, mevcut çatışmanın kendisine 
nasıl son verilecektir!? 
Ortadoğu’daki çatışmalar ancak nefret söyleminin reddedilmesi ve siyasi 
uygulamalarda yeni ve akl-ı selim söylemin ortaya koyulması ile gerçek an-
lamda sonlandırılma yoluna girebilecektir.

Hüsam MIRO

Nefret Söylemindeki Yükseliş

Suriyeli Araştırmacı-Yazarكاتب وباحث سوري
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أال يــرون؟ إهنــم يــرون بــا شــك، ولكنهــم خيفــون احلقيقــة ويتســرون عنهــا، أنــا أحتــدث 
هنــا عــن إعــام الغــرب، وعــن موقــف اإلعــام الغــريب مــن املظــامل التــي متارســها إرسائيل، 
إهنــم يتســرون عــن تلــك املظــامل، ألهنــم رشكاء يف الظلــم، إهنــم ال يكتفــون بالصمــت عــا 

حيــدث هنــاك، بــل يعملــون عــى التعتيــم عــى تلــك األحــداث.
ــة  ــون هيودي ــا اآلن!، فقان ــروا آخره ــى ين ــا حت ــل ونروه ــا إرسائي ــة ارتكبته أي مظلم
ــو  ــرى، وه ــة ك ــه مظلم ــد ذات ــو بح ــرًا ه ــي مؤخ ــت اإلرسائي ــره الكنيس ــذي أق ــة ال الدول
ــع  ــو تطبي ــة، وه ــم اإلرسائيلي ــات الظل ــى سياس ــة ع ــاء املروعي ــق إضف ــوة يف طري خط

ــه. ــر علي ــك ويتس ــي ذل ــريب خيف ــام الغ ــة، واإلع ــاب الدول ــة وإره ــز والعنرصي للتميي
كــا قلــت آنفــًا إهنــم ال هيملــون احلديــث عــن ذلــك القانــون لعــدم أمهيتــه، بــل ألهنــم هــم 
ــًا  ــو، خصوص ــال نتنياه ــا ق ــة مثل ــخ الصهيوني ــة يف تاري ــول مهم ــوة حت ــه خط ــًا يعترون أيض
إذا تعلــق األمــر باملــادة الســابعة التــي مــن الــروري أن يتحدثــوا عنهــا طويــًا، ولكنهــم 

ــون. يصمت
مــاذا تقــول تلــك املــادة؟، »تــرى الدولــة يف االســتيطان اليهــودي قيمــًة وطنيــة، وســتعمل 
الدولــة عــى التشــجيع عــى إنشــاء املســتوطنات وتطويرهــا ومكافــأة مــن يســاهم يف ذلــك«.
هــذه املــادة ال يمكــن أن تكــون إال دفاعــًا علنيــًا أمــام العــامل بــأرسه عــن االحتــال والنهــب 
ــة  ــون هيودي ــن قان ــدث ع ــي مل تتح ــة الت ــام الغربي ــائل اإلع ــي وس ــا ه ــتغال، وه واالس
ــذ  ــل من ــا إرسائي ــي ترتكبه ــازر الت ــال واملج ــم االحت ــن جرائ ــك ع ــت كذل ــة، تصم الدول

أيــام.
ــه  ــوين، إن ــويب الصهي ــيطرة الل ــع لس ــام خاض ــام إع ــن نظ ــدث ع ــا نتح ــة فإنن ويف املحصل

ــف. ــن عني ــام كدي ــن واإلس ــلمن كإرهابي ــة املس ــور يف كل فرص ــيئ يص ــام س نظ
ــم يف  ــة، وه ــطورة اإلرسائيلي ــم األس ــى تضخي ــون ع ــام يعمل ــذا النظ ــوا ه ــن أسس إن الذي
ــرة  ــاص يف الف ــكل خ ــا بش ــامي وتركي ــامل اإلس ــلمن والع ــتهدفون املس ــت يس ــس الوق نف
األخــرة، ويكيلــون املديــح إلرسائيــل ولليهــود ترصحيــًا وتلميحــًا، وهــم بذلــك حياولــون 

ــن هلــم. ــه مدي ــاع عــن أن العــام كل تشــكيل انطب
هــا هــو املــؤرخ اإلرسائيــي إيــان بابيــه يتحــدث يف كتابــه »عــر خرافــات حــول إرسائيــل« 
عــن األحــكام املقولبــة واخلرافــات التــي يتداوهلــا اإلعــام الغــريب بشــكل دائــم بخصــوص 

إرسائيــل، فــا هــي تلــك اخلرافــات؟:
1. كانت فلسطن أرضًا مقفرة ال يسكنها أحد!.

2. اليهود شعب ليس له أي قطعة أرض يعيشون عليها فوق هذا الكوكب!.
3. الصهيونية هي اليهودية!.

4. الصهيونية ليست احتاالً!.
5. ترك الفلسطينيون وطنهم لليهود عن طواعية عام 1948!.

6. كانت إرسائيل جمرة عى دخول احلرب العربية اإلرسائيلية عام
        1967ومل تكن تريد دخول تلك احلرب أبدًا!.

7. إرسائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة يف الرق األوسط!.
8. دمر يارس عرفات حمادثات أوسلو التي تطورت بذاهتا، وأطلق  

     االنتفاضة الثانية كحركة إرهابية ضد إرسائيل!.
9. محاس حركة إرهابية وتستخدم إرسائيل حقها الرعي يف الدفاع عن 

     نفسها يف غزة!.
10. احلل األفضل للفلسطينين هو حل الدولتن بالشكل الذي تراه إرسائيل 

      تكون بموجبه للفلسطينين »دولة« منزوعة الساح خارج األرايض  
      الفلسطينية تتحكم إرسائيل يف حدودها.

ــا هــي  ــم فهمهــا بشــكل خاطــئ، إن ــة أو معلومــات ت ليســت هــذه جمــرد اقتباســات خاطئ
نتائــج نشــاطات الدعايــة التــي يديرهــا اللــويب اليهــودي هنــاك بشــكل منظــم. وإن مــا جيــب 
علينــا نحــن فعلــه يف هــذا املجــال حمــو آثــار تلــك املنتجــات وإظهــار احلــق وكشــف احلقيقــة 
لدحــض تلــك اخلرافــات، وإن تركيــا وزعيمهــا رجــب طيــب أردوغــان مهــا الفاعــل احلقيقي 
ــوم عــى منظومــة الظلــم تلــك ويقــول لذلــك املســار اخلاطــئ  ــد الــذي يعــرض الي الوحي

قــف.
أردوغــان مل يعــرض فقــط عــى املظــامل اإلرسائيليــة، بــل مل يواجههــا وحدهــا، بــل إنــه يفعــل 
أمريــن آخريــن كذلــك، األول هــو أنــه يرســم مســارًا جديــدًا لركيــا التــي كانــت يف املــايض 
ــل  ــة عم ــى طريق ــرض ع ــه يع ــاين أن ــك، والث ــم تل ــة الظل ــًا ملنظوم ــًا خملص ــف حليف ولألس
املنظومــة الدوليــة بشــكل عــام، وعــى اخللــل الــذي أصــاب أرضيــة العدالــة الدوليــة، داعيــًا 
إىل حلــول بديلــة، وبفضــل هــذه اجلهــود فــإن منظومــة الظلــم تلــك ســتنهار يومــًا مــا بــإذن 

اهلل تعــاىل.

البد لنظام الظلم هذا أن ينهار

Görmüyorlar mı? Görüyorlar elbette. Ancak göstermiyorlar, gizliyorlar. 
Batı medyasından, Batı medyasının İsrail zulmüne ilişkin tutumundan 
bahsediyorum. Bu zulmü gizliyorlar, çünkü bu zulme ortaklar. Olan bitene 
sadece sessiz kalmıyorlar, olan bitenin üstünü örtüyorlar.
İsrail’in hangi zulmünü gösterdiler ki bu sonuncusunu göstersinler. İsrail 
parlamentosunun kabul ettiği Yahudi ulus-devlet yasası başlı başına bir 
zulüm. İsrail’in zulüm politikalarını meşrulaştırma adımı... Ayrımcılığın, 
ırkçılığın ve devlet terörünün sıradanlaşması...Ve Batı medyası bunu 
gizliyor.
Dediğim gibi üzerinde konuşmaya değer bulmadığından değil. Yoksa 
Netanyahu’nun dediği gibi onlar da bu adımı Siyonizm tarihinde bir dönüm 
noktası olarak görüyorlar. Hele ki söz konusu yasanın 7. Maddesi, üzerinde 
uzun uzun konuşmak isteyecekleri bir madde. Ancak susuyorlar.
Ne diyor o maddede? “Yahudi yerleşimini ulusal bir değer olarak gören 
devlet, bu yerleşimlerin kurulmasını ve gelişmesini cesaretlendirmek ve 
ödüllendirmek için çalışacaktır.”
Bu, bütün dünyanın gözleri önünde işgalin, gaspın, sömürünün açık açık 
savunulmasındanbaşka bir şey değil. Yahudi ulus-devlet yasasını gündem 
yapmayanlar, pekala İsrail’in birkaç gündür yaptığı katliamları, işlediği 
cinayetleri de gündeme getirmiyor.
Nihayetinde Siyonist lobinin tahakkümündeki bir medya düzeninden 
bahsediyoruz. Her fırsatta Müslümanları terörist, İslam’ı şiddet dini olarak 
yansıtan adi bir düzen bu.
Bu düzeni kuranlar Müslümanları, İslam dünyasını ve son dönemde 
özellikle Türkiye’yi hedefe koyarken bir yandan da İsrail efsanesini 
büyütmeye çalışıyorlar. Bazen üstü örtük, bazen açık biçimde İsrail’e ve 
Yahudilere övgüler düzüyorlar. Bütün dünyanın onlara borçlu olduğu 
intibaını oluşturmaya çalışıyorlar.
Ilan Pappe, geçen yıl yayınlanan ‘İsrail Hakkında On Mit’ isimli önemli 
kitabında Batı medyasında İsrail’le ilgili olarak sürekli tedavülde tutulan 
efsanelerden, kalıp yargılardan bahseder. Nelerdir bunlar?
1) Filistin, üzerinde kimsenin yaşamadığı boş bir coğrafyaydı!
2) Yahudiler, dünya yüzeyinde yaşayacakları bir toprak parçaları olmayan 
bir topluluktu!
3) Siyonizm demek Yahudilik demektir!
4) Siyonizm, sömürgecilik değildir!
5) Filistinliler 1948’de gönüllü olarak yurtlarını Yahudilere terk ettiler.
6) 1967 Arap-İsrail savaşı İsrail’in mecbur kaldığı, hiç istemediği halde 
girdiği bir savaştı.
7) İsrail Ortadoğu’nun tek demokratik ülkesidir!
8) Kendiliğinden gelişen Oslo Barış Süreci Yaser Arafat tarafından bilerek 
sabote edilmiş, İsrail’e karşı terörist bir eylem olarak İkinci İntifada 
başlatılmıştır!
9) Hamas terörist bir örgüttür ve İsrail Gazze’de meşru müdafaa hakkını 
kullanmaktadır!
10) İsrail’in savunduğu şekliyle iki devletli çözüm (Filistinlilerin silahtan 
arınmış, sınırları İsrail tarafından kontrol edilen ve Filistin topraklarının 
dışında bir “devlet” kurmaları) Filistinliler için en iyi çözümdür!
Bunlar sadece hatalı çıkarımlar, yanlış bilinen hususlar değil, İsrail 
devletinin ve Yahudi lobisinin sistematik bir biçimde yürüttüğü propaganda 
faaliyetinin ürünleridir. Bize düşen her platformda bu ürünlerin izini 
sürmek ve bunların karşısına hakkı, hakikati koymak olmalıdır. Bugün bu 
zulüm düzenine itiraz eden, bu gidişata dur diyen tek gerçek aktör Türkiye 
ve onun lideri R. Tayyip Erdoğan’dır.
Erdoğan sadece İsrail’in zulümlerine itiraz etmiyor, onlara karşı çıkmıyor. 
İki şey daha yapıyor. Birincisi geçmişte ne yazık ki bu zulüm düzeninin 
sadık bir müttefiki olan Türkiye’ye yeni bir güzergâh çiziyor. İkincisi ise bir 
bütün olarak dünya sisteminin işleyişine, küresel zemindeki adaletsizliklere 
itiraz ediyor, alternatif çözümler öneriyor. Bu gayretle ve elbette Allah’ın 
yardımıyla bu zulüm düzeni bir gün yıkılacak...

Bu zulüm düzeni yıkılacak elbet

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Fahrettin ALTUNفخر الدين آلطون
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ــوان )العــامل  ــون  قــره  حصــار( حتــت عن ــة )آفي ــدورة الـــ13 مللتقــاه الســنوي يف مدين نظــم منتــدى األناضــول ال
ــنوية. ــادة س ــبة إىل ع ــذه املناس ــت ه ــد حتول ــتقبل(، وق ــرة للمس ــش والنظ ــوذج يف التعاي ــامي: نم اإلس

واســتمر امللتقــى ســتة أيــام بمشــاركة عــدد كبــر مــن املتحدثــن واملراقبــن مــن داخــل تركيــا وخارجهــا، وقــدم 
زعيــم حركــة النهضــة التونســية راشــد الغنــويش كلمــًة ثريــة جــدًا بدأهــا بقولــه: »أتيتكــم بســام مــن إخوتكــم 

التونســين«.
ــال  ــح املج ــا تفت ــه فإهن ــر، وعلي ــًا إىل اخل ــؤدي دائ ــة ت ــوره، وإن احلري ــذ ظه ــة من ــن احلري ــام دي - كان اإلس
ــة،  ــة وواضح ــة قوي ــة القرآني ــك ألن األدل ــة، ذل ــن احلري ــلمون م ــاف املس ــد أي داٍع ألن خي ــام، وال يوج لإلس
ــون  ــل تك ــًا فه ــة حرام ــت الديمقراطي ــإذا كان ــر، ف ــار الغ ــق إجب ــن طري ــكان ع ــول إىل أي م ــن الوص وال يمك
الدكتاتوريــة حــاالً؟، فالدكتاتوريــة هــي العــدو األكــر الــذي تواجهــه احلــركات اإلســامية، وإن دليــل اإلســام 
ــة يمكــن أن  ــوا برهانكــم«، إن احلري ــه يف هــذا املجــال قــوي، والقــرآن يتحــدى حــن يقــول »هات ــه وندائ وإثبات
تفتــح البــاب عــى أشــياء ســيئة، ولكــن يف املحصلــة فــإن شــعبنا يعــرف احلــال واحلــرام، وهــو يقــدس احلــال 
ويفــر مــن احلــرام، ولذلــك فعلينــا أن نقــف دائــًا إىل جانــب احلريــة مــن حيــث املبــدأ بقطــع النظــر عــا تــؤدي 

إليــه احلريــة.
ــس يف  ــة تؤس ــت أول دول ــة كان ــة، املدين ــة يف املدين ــم دول ــل هل ــام جع ــن اإلس ــة، ولك ــرب دول ــن للع - مل يك
احلجــاز، وكانــت وثيقــة املدينــة بمثابــة الدســتور، وقــد نظمــت تلــك الوثيقــة طريقــة التعايــش مــع اآلخــر عــى 
أســاس دســتوري للمــرة األوىل، وقــد كانــت إســطنبول كذلــك مركــز اخلافــة اإلســامية، وكانــت تتميــز هــي 

ــة. كذلــك بالتعددي
- إن تاريــخ هــذا الديــن هــو يف نفــس الوقــت تاريــخ الثقافــة والسياســة واحلضــارة، ومل يتــوّل عمــر بــن اخلطــاب 
اخلافــة بتوصيــة مــن أيب بكــر الصديــق، بــل تــوىل اخلافــة بنــاء عــى توافــق عــام، وبنفــس الشــكل تــوىل عــي 

بــن أيب طالــب اخلافــة.
- إن تأليــه امللــك أمــر ليــس مقبــوالً يف حضارتنــا، وقــد حدثــت ثــورات، ومل حيــرص اإلســام احلكــم يف عــرق 

بعينــه، فاملســلون إخــوة، واألمــة واحــدة موحــدة. وقــد مكــن اإلســام الشــعوب مــن تبــادل الســلطة.
ــل  ــة بفض ــكل حمب ــراك ب ــي األت ــن نحي ــام، ونح ــاء 500 ع ــعوب زه ــك الش ــؤون تل ــون ش ــد أدار العثاني - لق
ــذه  ــي يف ه ــوم أن نلب ــا الي ــة علين ــور الواجب ــن األم ــات م ــد ب ــايض. وق ــا يف امل ــي حققوه ــات الت ــك النجاح تل
األيــام بالــذات تلــك الدعــوة إىل بنــاء »تصــور للمســتقبل« باســم »العــامل اإلســامي« أو إىل احلديــث عــن تلــك 
التصــورات، فمــع مــن ســيعيش املســلمون يف املســتقبل؟، وكيــف ســيكون ذلــك العــامل الــذي سيعيشــون فيــه؟، 

ــتقبل؟. ــلمن يف املس ــة للمس ــاع العام ــتكون األوض ــف س وكي
ال شــك أن املســلمن باتــوا قادريــن اليــوم عــى طــرح مثــل هــذه األســئلة، وهــذا موضــوع مهــم، وربــا كانــوا يف 
املــايض ينســجون أحامــًا وخيــاالت تتعلــق باملســتقبل مــن دون أن يطرحــوا تلــك األســئلة، لكــن كيــف توافقــت 
تلــك األحــام مــع الوضــع الــذي وصلنــا إليــه اليــوم، فذلــك موضــوع آخــر. ربــا جيــب علينــا يف املرحلــة األوىل 
ــجناها يف  ــي نس ــات الت ــام واملثالي ــن األح ــوم وب ــلمون الي ــه املس ــذي وصل ــع ال ــن الوض ــات ب ــراء مقارن إج
ــن  ــن الذي ــر م ــا الكث ــة، أم ــك املواجه ــل تل ــرون أي داٍع ملث ــاس ال ي ــن الن ــرًا م ــل أن كث ــن املحتم ــايض، وم امل
ــن الوضــع الراهــن  ــًا شاســعًا ب يشــعرون بــرورة تلــك املواجهــة ولدهيــم الشــجاعة إلجرائهــا، فســرون بون
واألحــام التــي نســجها النــاس يف شــباهبم باســم املثــل اإلســامية العليــا. لكــن هــل تســببت تلــك املســافة يف 
ــا  ــد تأويلن ــح، عن ــه الصحي ــر يف طريق ــأن كل يشء يس ــاس ب ــا إحس ــه متلكن ــراف، أم إن ــدول أو انح ــوح أو ع جن
للنصــوص األصليــة الكــرى التــي هــي مصــدر تلــك األحــام، تأويــًا جديــدًا يف ضــوء مــا علمتــه لنــا احليــاة، 
فــإذا كان األمــر كذلــك فهــل يتســبب هــذا يف حالــة هــروب ســاذجة مــن الــذات ختــدم عمليــة تريــر األخطــاء 
ــا  ــامة؟، إنن ــة وس ــر صح ــكل أكث ــل بش ــص والتأوي ــن الن ــوازن ب ــر ت ــاهم يف تطوي ــك سيس ــة، أم أن ذل املرتَكب
ــك  ــوم تل ــرض الي ــول يع ــدى األناض ــو منت ــا ه ــئلة، وه ــذه األس ــن كل ه ــاملة تتضم ــاءلة ش ــوون إىل مس مدع
ــاش  ــاول النق ــن نح ــا نح ــتقبل، وه ــامل املس ــلمن يف ع ــع املس ــة وض ــال ملناقش ــح املج ــق فت ــن طري ــوة ع الدع

ــة تلــك الدعــوة. والتحــول بتلبي
ــؤال ال  ــذا الس ــك أن ه ــك؟، ال ش ــم تل ــتكون حياهت ــف س ــتقبل وكي ــامل املس ــلمون يف ع ــيعيش املس ــن س ــع م م
يمكــن اإلجابــة عليــه مــن دون طــرح ســؤال مــع مــن عــاش املســلمون يف املــايض وكيــف كانــت تلــك احليــاة التي 
عاشــوها؟، فقــد عــاش املســلمون يف املــايض مــع اجلميــع، وكان غــر املســلمن يف العمــوم يطبقــون مــا تفرضهــم 
عليهــم دياناهتــم وحيافظــون عــى هويتهــم ويعيشــون بحريــة حتــت حكم املســلمن، ومــن احلقائــق املعروفــة أن كل 
املــدن التــي بناهــا املســلمون يف املــايض كانــت هكــذا متعــددة الثقافــات، والتعدديــة هنــا هــي وســط اجتاعــي 
متعــدد الثقافــات ظهــر بفضــل ثقــة املســلمن يف ذاهتــم وموقفهــم الداعــم دائــًا للحريــة حســب تعبــر الغنــويش، 
إن املســلمن يواصلــون اليــوم العيــش مــع غرهــم، ولكــن هــذه املــرة يف وســط ال يســتطيعون خالــه الســيطرة 
عــى أنفســهم بشــكل دائــم. ويف هــذا الوســط الــذي ال يســتطيع خالــه املســلمون الســيطرة عــى أنفســهم، نشــهد 
بشــكل متواتــر حــاالت يتعرضــون فيهــا للضغــط واإلقصــاء والظلــم مــن طــرف ثقافــات أخــرى. ومــن جانــب 
آخــر فإنــه عــى املســلمن أال ينســوا أهنــم مل ولــن يكونــوا العنــرص الوحيــد الفاعــل يف العــامل الــذي يريــد املســلمون 
إنشــاءه يف عــامل املســتقبل أو عــى األقــل التأثــر يف مرحلــة بنائــه، ذلــك ألن أكثــر األمــور التــي خيطــئ فيهــا أولئــك 
الذيــن يشــكلون الرؤيــة املســتقبلية هــي عــدم تصورهــم وجــود عنــارص أخــرى فاعلــة يف امليــدان، وعــدم توقعهــم 
ــوا، أو  ــر مهــا فعل ــن عــى التأث أهنــا يمكــن أن تكــون عنــارص حمــددة، وذلــك ألن أفعاهلــم جتعلهــم غــر قادري

جترهــم عــى إعــادة النظــر يف كافــة خططهــم.
ــارب  ــك التج ــج تل ــول نتائ ــتقبلية«، وح ــة املس ــارب »الرؤي ــول جت ــر ح ــال الكث ــن أن يق ــه يمك ــة فإن يف احلقيق
الفاشــية الضــارة التــي شــهدها عــرص األيديولوجيــات الكــرى، أو حــول التأثــرات العميقــة للديانــات العامليــة 
الكــرى التــي حتولــت منــذ ثاثــة آالف عــام إىل ســهام مغــروزة يف صــدر حارضنــا، وكذلــك حــول زوايــا النظــر 

التــي يفتحهــا اإلســام عــى »املســتقبل«. وســنواصل مــن هنــا إذا يــر اهلل لنــا ذلــك.

المسلمون وتصوراتهم المستقبلية

nadolu Platformu’nun geleneksel hale getirdiği Anadolu Buluşmalarının 13.sü bu yıl 
Afyonkarahisar’da “İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi” başlığıyla 
gerçekleştirildi.
Altı gün süren ve yurtiçinden-yurtdışından çok sayıda konuşmacının ve izleyicinin 
katılımıyla gerçekleşen sempozyuma Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el Gannuşi de 
sözlerine “Tunuslu kardeşlerinizden selam getirdim” diyerek başladığı çok verimli bir 
söyleşide bulundu.
- İslam doğduğu günden beri özgürlükçü bir din olmuştur. Özgürlük her zaman iyiliklere, 
dolayısıyla İslam’a alan açar. Müslümanların özgürlükten korkmalarını gerektiren bir 
durum yoktur. Zira Kur’an’ın delilleri güçlüdür, açıktır.Başkalarına baskı uygulayarak bir 
yere varılamaz. Demokrasi haramsa diktatörlük mü helal oluyor? İslami hareketlerin 
en büyük düşmanı diktatörlüktür. İslam’ın delili, ispatı, çağrısı güçlüdür. Kur’an meydan 
okuyor; “delillerinizi getirin” diyor. Özgürlük kötü şeylere de kapı açabilir, ama sonuçta 
halkımız haramı helali bilir. helali kutsar, haramdan kaçar. O yüzden neye yol açtığına 
bakmaksızın ilke olarak biz her zaman özgürlüğün yanında yer almalıyız.
-Müslüman Arapların bir devleti yoktu. İslam onları Medine’de bir devlet yapmıştır. Medine 
Hicaz’da kurulan ilk devlettir. Medine Vesikası bir anayasa niteliğindeydi ve ilk defa bir 
anayasa temelinde başka insanlarla bir arada yaşamayı düzenlemiştir. İstanbul da İslam 
hilafetinin merkeziydi. Zira çoğulcuydu.
-Bu dinin tarihi aynı zamanda kültürün, siyasetin, medeniyetin tarihidir. Hz. Ömer, 
Ebubekir’in vasiyetiyle halife olmadı. Genel uzlaşma üzerine halife oldu. Aynı şekilde Hz. 
Ali de öyle…
-Bizim medeniyetimizde kralların uluhiyeti kabul edilmemiştir. Devrimler olmuştur. İslam, 
yönetimi herhangi bir ırka hasretmemiştir. Müslümanlar kardeştir. Ümmet birdir ve tekdir. 
İktidarın toplumlar arasında el değiştirmesine hak sunmuştur.
-Osmanlılar yaklaşık 500 yıl toplumları yönettiler. Tarihteki bu başarılarından ötürü Türkleri 
büyük bir muhabbetle selamlıyoruz.
“İslam Dünyası” adına bir “gelecek tahayyülü” kurmaya veya bu tahayyüller üzerine 
konuşmaya davet aslında bugünlerde ifa edilmesi vacip konulardan biri haline gelmiş gibi. 
Geleceğin dünyasında Müslümanlar kimlerle beraber yaşayacak? Nasıl bir dünyada yaşıyor 
olacaklar? Müslümanların durumu genel olarak gelecekte nasıl olacak?
Kuşkusuz Müslümanların bugün bu soruları soracak hale gelmiş olmaları bir mevzu. Belki 
geçmişte bu sorular sorulmadan geleceğe dair hayaller ve ütopyalar kuruluyordu. Bugün 
gelinen durumun geçmişte kurulan o hayallerin neresine denk düştüğü ise başka bir mevzu. 
Belki ilk etapta geçmişte kurulmuş hayaller veya ütopyalar ile bugün Müslümanların geldiği 
durum arasında karşılaştırmalar yapmak lazım. Muhtemelen bir çok kişi bu yüzleşmeye 
hiç gerek duymuyordur bile. Bu yüzleşmeye gerek duyup cesaret eden bir çok insan ise 
gelinen durum ile gençliğinde İslami idealleri adına kurmuş olduğu hayaller arasında ciddi 
mesafeler görecektir. Bu mesafelerin bir sapma bir vazgeçiş, bir inhiraf mı oluşturduğu 
yoksa hayatın yeni öğrettikleri ışığında o hayallere kaynaklık eden asıl büyük metinler 
yeniden yorumlanarak herşeyin yolunda olduğu hissi mi yayılıyor? Eğer böyle oluyorsa bu, 
yapılan yanlışların haklılaştırılmasına hizmet eden basit bir kendinden kaçmayı mı sağlıyor 
yoksa gerçekten daha sağlıklı bir metin-yorum dengesi mi geliştiriyor?
Bütün bu soruların ortada olduğu bir sorgulama bizi davet ediyor. Anadolu Platformu 
geleceğin dünyasında Müslümanların durumunu tartışmaya açarak bu daveti de yapmış 
oluyordu. Biz de bu davete icabet ederek tartışmaya-düşünmeye çalıştık.
Geleceğin dünyasında Müslümanlar kimlerle birlikte nasıl bir hayat yaşayacaklar? Bu soru 
kuşkusuz geçmişte Müslümanların kimlerle birlikte nasıl bir haşat yaşadıklarını sormadan 
cevaplanabilecek bir soru değil. Geçmişte Müslümanlar herkesle birlikte yaşadılar. 
Genellikle Müslümanların idaresi altında Müslüman olmayanlar kendi dinlerinin gereğini 
de yerine getirerek, kimliklerini koruyarak özgürce yaşadılar. Müslümanların geçmişte 
kurdukları bütün şehirlerin böylesi bir kozmopolit niteliğinin de olduğu bilinen bir gerçek. 
Kozmopolitlik Gannuşi’nin de ifade ettiği Müslümanların kendilerine duydukları özgüvenin 
de ifadesi olarak her zaman özgürlükten yana koydukları tavır sayesinde ortaya çıkan 
çoğulcu, çokkültürlü bir toplumsal ortam. Bugün Müslümanlar yine başkalarıyla, ama bu 
kez her zaman kendilerinin kontrol edemedikleri ortamlarda birlikte yaşamaya devam 
ediyorlar. Kendilerinin kontrol edemedikleri bu ortamlarda ise başka kültürlerin baskısına, 
dışlamasına ve zulmüne maruz kalmaları da sıklıkla yaşanan durumlar.
Diğer yandan geleceğin dünyasında Müslümanların kurmak istedikleri veya en azından 
kurulumunu etkilemek istedikleri dünyanın hiçbir zaman tek aktörü olmadıklarını veya 
olmayacaklarını akıllarından çıkarmamaları gerek. Zira gelecek perspektifi kuranların en 
çok yanıldıkları hususlardan birisi, sahada başka aktörlerin de var olduğunu ve kendisi ne 
yaparsa yapsın, bu yaptıklarını ya etkisiz hale getirecek veya bütün planlarını revize etmek 
zorunda bırakacak eylemleriyle bu aktörlerin veya faktörlerin de belirleyici olabileceğini 
hesaba katmamak.. Aslında “gelecek perspektifi” tecrübeleri üzerine söylenecek çok şey 
var. Bu tecrübelerin büyük ideolojiler çağında yaşanmış zararlı-faşizan sonuçları üzerine, 
veya büyük dünya dinlerinin üç bin yıl öncesinden günümüze atılmış oklara dönüşen 
muazzam etkileri üzerine ve tabi İslam’ın “geleceğe” açtığı bakış açıları üzerine…
Nasipse buradan devam ederiz….

Müslümanlar ve “gelecek tasavvurları”
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أثنــاء قصــف إســرائيل لقطــاع غــزة عــام 2012 دخلنــا إىل القطــاع مــن معــر رفــح احلــدودي، وحلظــة دخــويل 
انفجــرت قنبلــة غــر بعيــد عــي، فتجمــدُت حيــث أان مــن شــدة الرعــب، رغــم أنــي كنــت قــد تعــودت علــى أصــوات 

القنابــل أثنــاء تغطيــي حــرب البوســنة، ولكنــي نســيت ذلــك بعــد مــرور 17 عامــاً.
امتطينــا ســيارة إســعاف كانــوا يســتخدموهنا يف األصــل لنقــل النــاس مــن احلــدود إىل الداخــل، ألن إســرائيل كانــت 

تقصــف حينهــا كل عربــة تتحــرك علــى احلــدود.
- أطفال غزة الشجعان

كانــت غــزة تقصــف مــن جديــد أمــام أعــن العــامل مــن فوقنــا بطائــرات مــن دون طيــار، ومــن البحــر بســفن حربيــة 
تلــك األجــواء كنــا  املــدوي، ووســط  الســماء بطائــرات حربيــة حتلــق بضجيجهــا  القذائــف، ومــن  تطلــق علينــا 

سنؤســس مكتــب وكالــة األانضــول يف غــزة لنبــث للعــامل مــا جيــري هنــاك.
هناك رأيت ألول مرة أطفال غزة الشجعان، ايسراً وحسناً وعمراً وأاب لبابَة ومتيناً وفريداً ومصطفى.

أثنــاء القصــف علــى غــزة كانــوا يلتقطــون الصــور والفيديوهــات وينشــروهنا يف خمتلــف أحنــاء العــامل، لقــد تعــرض مكتبنــا 
القــدمي للقصــف، وأصيــب فيــه أحــد زمالئنــا، فأتينــا الفتتــاح مكتــب جديد.

ايســر عرفــات البنّــا مديــر مكتبنــا هنــاك كان شــاابً ايفعــاً، ولكــن روحــه أنضجتهــا اآلالم، كان شــعره أســود أجعــد، 
وكان صحفيــاً يعمــل بــكل جديــة ملؤهــا احلــزن حــن ينقــل لنــا كل يــوم تلــك األخبــار األليمــة، وكان يتابــع مناطــق 
القصــف ويف يــده جهــاز الالســلكي، وعندمــا يتثبــت مــن املــكان يرســل فريــق التصويــر إىل هنــاك ويكتــب لنــا اخلــر.

- أطفال يستحقون التقبيل على جباههم
ميكــن أن يكــون بيتــه الــذي تعيــش فيــه عائلتــه وأحبابــه مــن بــن البيــوت الــي ســقطت عليهــا قنبلــة، كل أعضــاء 

الفريــق ينســحب عليــه ذلــك، كمــا ميكــن أن يصــاب أحدهــم، أو أن يكتــب خــر إصابــة عائلتــه.
قضيــت ليلــي يف فنــدق يقيــم فيــه الصحفيــون، وهــو املبــى الوحيــد الــذي بقــي قائمــاً يف غــزة، ويف ســاعات الصبــاح 
األوىل حــدث انفجــار هائــل، فلــم أشــعر بنفســي كيــف ســقطت مــن الســرير وهرعــت إىل خــارج الغرفــة دون وعــي. 
وجدت نفســي يف الشــرفة، وكان الفندق ســليماً، وكان الدخان يرتفع من احلي املقابل، ذهبنا إىل هناك بســرعة، 
فوجــدان بنايــة متعــددة الطوابــق قــد أصيبــت بصــاروخ، وكان االنفجــار شــديداً إىل حــد أن العمــارة ذابــت، وذابــت 
معهــا عائلــة كاملــة، مل أعــرف كيــف أخفــي دموعــي الــي انفجــرت مــن عيــّي يف ذلــك اليــوم، فقــدت طاقــي كلهــا، 
بعدهــا نظــرت إىل أطفــال غــزة، فوجدهتــم حيــررون خــر ذلــك االعتــداء، كانــوا جيتهــدون يف املســامهة يف خدمــة 
قضيتهــم إبعــالم العــامل بتلــك اجملــزرة، حينهــا قلــت إن هــؤالء األطفــال ذوي الشــعور اجلعــد يســتأهلون التقبيــل مــن 

جباههم.
- عهد التميمي ذات الشعر األشقر األجعد

ــا قبــل يومــن رســالة، ذكــر فيهــا كالمــاً مجيــاًل عّمــا قدمــه مكتــب األانضــول للقضيــة  أرســل يل ايســر عرفــات البّن
الفلســطينية، ويف تلك األثناء كنت أشــاهد صور عهد التميمي ذات الشــعر األشــقر األجعد، تفطّر قليب ملشــهد 
عناقهــا أختهــا وهــي تبكــي، مث تقطعــت أوصــايل أمــام تعابــر وجــه والدهــا وهــو يعانــق ابنتــه، أان أيضــاً لــدّي ابنــة، 
وأســتطيع متثّــل مشــاعر األب وقــد وقعــت ابنتــه يف األســر، غرقــت يف ذلــك الطوفــان الــذي اثر بداخــل ذلــك 
األب، وأحسســت بتلــك األهنــار الــي تتدفــق بداخلــه وهــو يعانــق ابنتــه، لقــد شــعرت مبــدى ثقــل ذلــك الصــراع 
الــذي خيوضــه طفــالن شــعرمها أجعــد مــن أجــل قضيــة فلســطن، وأان أشــاهد مــن بعيــد وأكتــب مقــااليت، لكــن مــاذا 

نســتطيع أن نفعــل؟، فاحليــاة تؤملنــا أحيــاانً أبالّ تســمح لنــا أبن نفعــل أي شــيء.
أظــن أن آالف النــاس مثلــي قــد أتثــروا بقصــة ايســر الــذي كتــب أخبــاراً عــن تلــك البنــت ذات الشــعر األجعــد 

)حــى وأن مل يعرفــوه(.
- التمييز بن عهد التميمي وايسر عرفات البّنا

كيــف يســتطيع املــرء التمييــز بــن هذيــن الشــابن يف القضيــة الفلســطينية؟، لكــن مثــة مــن مييــز بينهمــا، وبعضهــم مل 
يعجبــه شــعرها األجعــد وبنطاهلــا اجلينــز وانتقــد ذلــك، ذلــك التمييــز هــو أفضــل مثــال عــن اجلهــل والتعصــب والنيــل 
مــن القضيــة، وأان أظــن أن هــذه الذهنيــة هــي أهــم مؤشــر علــى بقــاء العــامل اإلســالمي عاجــزاً يف مواجهــة إســرائيل.

إن الذيــن يعمــدون إىل التمييــز بــن املســلمن حســب مالبســهم وهندامهــم وهيئتهــم ومذهبهــم ومشــرهبم وطريقتهــم 
وشــيخهم، أولئــك هــم أكثــر النــاس إضــراراً ابإلســالم، هــؤالء النــاس ال يقدمــون يف احلقيقــة شــيئاً للقضيــة، وعليهــم 

علــى األقــل أن جيتنبــوا التمييــز بــن هــؤالء الشــباب كــي ال حيبطــوا تلــك املعركــة الــي تســر ببــطء.

فصل أطفال فلسطين ذوي الشعر األجعد
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كمال اوزتورك

azze, İsrail tarafından bombalanırken girmiştik Mısır’ın Refah kapısından (2012 yılı). Girdiğim 
anda biraz ilerde bir bomba patlamış, olduğum yerde donup kalmıştım. Bosna savaşında gazete-
cilik yaparken bomba sesine alışkındım. Aradan 17 yıl geçince unutmuşum.
Bir ambulansa bindik. Aslında sınırdan içeri insan taşımakta kullanıyorlardı. O zaman İsrail sınır-
da hareket eden her aracı vuruyordu çünkü.
GAZZELİ CESUR ÇOCUKLAR
Tepemizde insansız hava araçları, denizde top atışı yapan savaş gemileri ve büyük gürültüyle 
uçan savaş uçaklarıyla Gazze, tüm dünyanın gözü önünde bombalanıyordu yine. Biz de tam bu 
ortamda Anadolu Ajansı’nın Gazze bürosunu açıp, dünyaya yayın yapacaktık.
İlk defa orada Gazzeli cesur çocukları gördüm. Yaser, Hasan, Ömer, Lubaba, Metin, Farid, Mus-
tafa…
Gazze’de bombalar patlarken, onlar fotoğraf ve video çekip dünyaya yayıyorlardı. Önceki 
büromuz vurulmuştu. Bir arkadaşımız da yaralanmıştı. Şimdi yeni büroyu açıyorduk.
Yaser Arafat El Benna ofisimizin yaşı genç ama ruhu acılarla olgunlaşmış yöneticisiydi. Siyah 
kıvırcık saçları vardı. Yüzünde abluka altında yaşayan, her gün acı haberler yapan bir Filistinli 
gazetecinin hüzünlü ciddiyeti vardı.
Elinde telsiz, bomba düşen yerleri takip ediyordu. Yeri tespit ettiğinde ekipleri oraya sevk ediyor 
ve haberini yazıyordu.
ALINLARINDAN ÖPÜLECEK ÇOCUKLAR
Ailesinin ve sevdiklerinin yaşadığı evler de o bomba düşen yerlerden biri olabilirdi pek ala. Tüm 
ekip aynı durumdaydı. Her an kendisi vurulabilir ya da ailesinin vurulma haberini alabilirdi.
Gece Gazze’nin tek ayakta kalmış, gazetecilerin olduğu otelde kaldım. Sabaha karşı öylesine 
büyük bir patlama oldu ki, yatağımdan yere düştüm ve bilinçsizce dışarı fırladım. Çıktığım yer 
balkonmuş. Otel sağlamdı. Karşı mahalleden dumanlar yükseliyordu.
Hemen oraya gittik. Bir füze ile vurulmuş çok katlı bir binaydı burası. Patlama öylesine şiddetli-
ydi ki, bina erimişti adeta. Koca bir aile de onunla birlikte.
O gün gözlerimden akan yaşları nasıl gizleyeceğimi bilemedim. Tüm enerjim tükendi. Sonra 
Gazzeli çocuklara baktım. Bunun haberini yapıyorlardı. Bu vahşi katliamı dünyaya duyurmak ve 
davalarına bir katkı sağlamak için uğraşıyorlardı. İşte o zaman bu kıvırcık saçlı çocukları alın-
larından öpmek gerekir dedim.
SARI KIVIRCIK SAÇLI AHED TAMİMİ
Yaser Arafat El Benna önceki gün bana bir mesaj attı. Filistin davasına AA ofisinin yaptıkları 
için güzel sözler söyledi. Tam o esnada sarı kıvırcık saçlarıyla Ahed Tamimi’nin fotoğraflarına 
bakıyordum. Kardeşine ağlayarak sarılması dağladı yüreğimi. Sonra babasının kızına sarılırken 
yüzündeki ifade içimde bentleri yıkıp götürdü. Ben de kız babasıyım, hapislere düşmüş evladı 
için neler hissedebileceğini kestirebiliyorum. O babanın içinde kopan tufana kapıldım. Kızına 
sarılırken içinde akan nehirleri hissettim.
İki kıvırcık saçlı genç çocuğun Filistin davası için verdiği mücadele, benim gibi uzaktan izleyip, 
yazı yazan biri için fazlaca ağır geldi. Ne yaparsınız, bazen hayat size hiçbir şey yaptırmayarak 
acı çektirir. Sanırım benim gibi binlerce insan, bu kıvırcık sarı saçlı kızın ve (tanınmasa da) onun 
haberlerini yapan Yaser’in hikayesinden etkilenmiştir.
AHED TAMİMİ VE YASER ARAFAT EL BENNA’YI BİRBİRİNDEN AYIRMAK
Filistin davasının bu iki genci arasında ayrım nasıl yapabilir bir insan? Yapanlar olmuş. Ahed 
Tamimi’nin sarı kıvırcık saçlarına, kot pantolonuna laf etmişler. Beğenmemişler. Cehaletin, 
bağnazlığın ve bir davayı baltalamanın en tipik örneğidir bu ayrım. Sanırım İslam dünyasını İsrail 
karşısında aciz düşüren anlayışın da en önemli göstergesi budur. Giyimine, kuşamına, tipine, 
mezhebine, tarikatına, şeyhine, meşrebine göre Müslümanlar arasında ayrım yapanlar, İslam’a 
en büyük zararı verenlerdir. Zaten bir şey yaptığınız yok, bari oturduğunuz yerden bu gençler 
arasında ayrım yapıp, cılız süren mücadeleyi baltalamayın bari.
Filistin’de doğdum
Yerim yok
Ve manzaram yok
Küçük bir evim var
Ah şarkı söylediğinde
Ve acılarınla
Kadınlarımız çarpışacak
(Emel Mathlouthi-Naci El Palestina)

Kemal ÖZTÜRK

Filistin’in kıvırcık saçlı çocuklarını ayırmak
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