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أردوغان:
)السترات الصفراء( 

كشفت فشل أوروبا في 
امتحان الديمقراطية

Erdoğan:
(Sarı Yeleklilerin 

gösterilerine 
polis müdahalesi) 

”Avrupa’nın 
demokrasi imtihanında 

sınıfta kaldığı ortaya 
çıkmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde çıkan 
şiddet olayları nedeniyle Avrupa’nın, demokrasi, insan hakları ve özgürlük imtihanında sınıfta kaldığının 
ortaya çıktığını söyledi. 

قــال الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، إن تظاهــرات )الســرات الصفــراء( كشــفت فشــل أورواب يف امتحــان الدميقراطيــة 
وحقــوق اإلنســان واحلــرايت.

] بائعة البسكويت..[
BISKÜVI SATICISI..
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»    ورحلت بائعة البسكويت...
الطفلة التي كانت تجوب شوارع 

»مدينة اعزاز« وهي تصحب والدها 
الضرير وتستجدي عواطف المارة للشراء 

منها .
اليوم لم تعد تستجدي عواطف احد... 
فقد رحلت جراء انفجار سيارة الفخخة 

في مدينة اعزاز..   «

 »Azez'de bisküvi satan kızı 
kaybettik... 
Azez'in yollarında görme  
engelli babasının gözü olan, 
babasını dolaştıran ve bisküvi 
satarak babasına maddi destek  
olan kızı kaybettik. 
Artık o kızın, hiç kimsenin 
merhametine  ihtiyacı yoktur. 
Çünkü onu Azez'de bir araba 
patlamasında kaybettik...  «
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السوريون في تركيا

Emir Muhammed İstanbul’u fethetmesinin ar-
dından İmparatorluğun Sultanı oldu. Hadlerini 
aşarak yeryüzünde fesat çıkaran bütün yöne-
timler, onun karşısında dize geldi. O, sarayının 
kapısına şu ifadeyi yazdırmıştı:
“Sultan, Tanrının yeryüzündeki gölgesi ve 
bütün mazlumların koruyucusudur” 
Bu cümle, ardında devlet aklı ve insani idareyi 
ihtiva etmektedir. Öyle ki, yüz yıllar boyunca 
ölümden kaçan Yahudilerin, engizisyon mah-
kemelerinden canını kurtarmaya çalışan Hris-
tiyanların ve tağuti yönetimlerin zulmü altın-
da inleyen Müslümanların sığındığı bir liman 
olmuş idareyi anlatır. 
Suriyeliler, ikinci vatanları olan Türkiye’ye 
sığındı, aileleri ve Müslüman Türk kardeşleri-
nin yanına. Çünkü mücrim Suriye rejimi, dik-
tatörlüğünün karşısında duran, özgürlük ve 
onurlu bir yaşam talep eden kim varsa katlet-
mek istiyor. 
Türkler ve Suriyelilerin kaderleri bu coğrafya-
da ortak olmuştur. Tarih boyunca da kökleri 
ve temelleri bir atılmıştır. Ortak yazgıları in-
sanın insanlığını korumak ve bütün dünyanın 
söndürmek için bir araya geldiği İslam’ın ko-
runu diri tutmak olmuştur. 
İki komşu millet tarih boyunca muhabbet, ülfet 
ve kardeşliğe dayalı bir ilişki yürütmüş, ge-
lecek nesillere miras bırakacakları ortak yaşam 
modelini sürdürme konusunda ortak irade ser-
gilemişlerdir. 
Medeniyet iddiasındaki dünya devletleri, kendi 
dışındaki ülkeler için demokrasi, özgürlük ve 
İslam’ın zaferini değil de geri kalıp kendilerine 
bağlı olmalarını arzulamaktadır. 
Bu çerçevede Türkiye ekonomisine yönelik 
yürütülen açık komplo, ülkelerini kalkındır-
mak isteyen devletlere ve liderlere verilmiş 
sömürgeci zihniyetin kirli bir mesajıdır. Ülkel-
erini geri kalmışlıktan kurtarıp, iktisadi olarak 
önde gelen ilk 20 devletin arasında sokamaya 
çalışan liderleri hedef alıp, topraklarını tarumar 
eden ve halklarını evsiz barksız vatansız bıra-
kan zorba yönetimlere kucak açıyorlar. 
Dünya, İsrail örneğinde olduğu gibi en güçlü 
olabilmek için vatanlarını yıkıma uğratan ka-
tillerin yanında dururken, halkını özgürlük, 
demokrasi ve ilerletme yolunda çalışan Tür-
kiye’ye karşı savaş açıyor.  Şehirleri yerle bir 
eden, halkına karşı kimyasal dâhil silahın her 
çeşidini kullananların yanında, ekonomisi-
ni, köprülerini, havaalanlarını ve şehirlerini 
kalkındıranların karşısında yer alıyorlar. Bu 
görünürde hümanizm iddiasında bulunan an-
cak alenen utanmadan katilleri ve haydutları 
destekleyen devletlerin çifte standardıdır.   
Suriye halkı, her daim yanında duran ve der-
tlerine ortak olan kardeş Türkiye halkını hiçbir 
zaman unutmayacak. Ve biz Suriyeli yazar ve 
edebiyatçılar ile İşrak Gazetesi yazarları, bu 
insani duruşu gelecek nesillere anlatıp miras 
bırakacağız. Ve bunu, ilk vatanımız olan Suri-
ye’ye dönene kadar boynumuzun borcu olarak 
taşıyacağız. Türkiyeli kardeşlerimiz için refah 
ve istikrar temenni ediyor ve tüm komploların 
üstesinden gelineceğine inanıyoruz. 
Yakinen inanıyoruz ki, mazlumların ve 
ezilenlerin yanında duranları Allah Teâla 
hiçbir zaman başarısızlığa uğratmayacaktır. 
Türkiye halkı demokrasiyi en iyi şekli-
yle uygulayan bir millettir. Yöneticilerini 
özgürce ve şeffaf şartlar altında seçmektedir. 
Milletler arasında alnı ak, başı dik yaşama-
ya, ilerlemeye ve zirvelere çıkmayı hak etme-
ktedir.   

بعدمــا فتــح األمــر حممــد مدينــة القســطنطينية وأصبــح 
ســلطاانً إلمرباطوريــة أرعبــت كل الطغــاة يف العــامل، كتــب 

علــى بوابــة قصــره العبــارة التاليــة:
إليــه كل  يــؤوي  األرض،  يف  هللا  ظــل  )الســلطان 

. ) مظلــوم
إهنــا مجلــة ختفــي وراءهــا عقــل الدولــة وإرادهتــا اإلنســانية، 
والــي جلــأ إليهــا اليهــود الفــارون مــن املــوت، والنصــارى 
التفتيــش،  حماكــم  مــن  أرواحهــم  إنقــاذ  حاولــوا  الذيــن 
حكامهــم  ظلــم  مــن  يعانــون  الذيــن كانــوا  واملســلمون 

الطغــاة.
أهلهــم  وإىل  تركيــا  الثــاين  وطنهــم  إىل  جلــأوا  الســوريون 
النظــام الســوري اجملــرم  وإخوهتــم األتــراك املســلمني ألن 
أراد قتــل كل مــن وقــف ضــد ديكتاتوريتــه وطالــب ابحلريــة 

والكرامــة.
املشــركة  اجلغرافيــة  هــذه  قدرهــم  والســوريني  األتــراك 
والتاريــخ الــذي ضــرب جــذوره ومرتكزاتــه عــرب التاريــخ.

االنســان،  إنســانية  علــى  حفاظهمــا  املشــرك  وقدرمهــا 
وعلــى جــذوة اإلســام الــذي يتآمــر كل العــامل مــن أجــل 

إطفائهــا.
احملبــة  تســودها  عاقــات  اجلاريــن  عــاش  التاريــخ  عــرب 
منــط  اســتمرار  يف  املشــركة  واالرادة  واألخــوة،  واإللفــة 

املقبلــة. لألجيــال  وتوريثــه  املشــرك  العيــش 
العــامل الــذي يدعــي احلضــارة، ال يريــد ال للدميقراطيــة وال 
للحريــة وال لإلســام االنتصــار يف أماكــن جيــب بقائهــا 

متخلفــة واتبعــة لــه.
مــا حيــدث مــن آتمــر فاضــح علــى االقتصــاد الركــي رســالة 
اســتعمارية قــذرة إىل كل الــدول واحلــكام الوطنيــني الذيــن 
حياولــون النهــوض أبوطاهنــم، يتآمــرون علــى حاكــم انتشــل 
بلــده مــن قــاع التخلــف ووضعــه يف قائمــة الــدول العشــرين 
األوائــل اقتصــادايً، وحيتضنــون الطواغيــت الذيــن دمــروا 

بادهــم وشــردوا شــعوهبم.
أوطاهنــم كرمــى  دمــروا  الذيــن  القتلــة  مــع  يقــف  العــامل 
إلســرائيل كــي تبقــى األقــوى، وحياربــون الدولــة الركيــة 
والدميقراطيــة  احلريــة  مــن  شــعبها  لتمكــني  تســعى  الــي 

والتقــدم.
أنــواع  ويســتعمل كل  املــدن  يدمــر  مــن  مــع  يقفــون 
األســلحة وحــى الكيميائيــة منهــا ضــد شــعبه، وحياربــون 

واملــدن. واملطــارات  واجلســور  االقتصــاد  يبــي  مــن 
هــي ازدواجيــة يف املعايــر مــن قبــل دول تدعــي اإلنســانية 

شــكا وتدعــم القتلــة والســفاحون علنــاً ودون خجــل.
لــن ينســى الشــعب الســوري أخوتــه األتــراك الذيــن وقفــوا 
معه وساندوه يف حمنته، وحنن يف ملتقى األدابء والكتاب 
لألجيــال  ســنؤرخ  إشــراق  صحيفــة  وكتــاب  الســوريني 
القادمــة هــذا املوقــف اإلنســاين ونورثــه هلــم، وســنحمله 
دينــاَ يف أعناقنــا حــني عودتنــا إىل وطننــا األول ســوراي.

نتمــى الرخــاء واالســتقرار ألهلنــا األتــراك، وحنــن واثقــون 
أهنــم ســيتغلبون علــى كل املؤامــرات.

وحنــن علــى يقــني أن مــن وقــف ويقــف مــع املظلومــني 
لــن خيذلــه هللا. واملضطهديــن 

أخريًا:
تركيــا شــعب وأمــة متــارس الدميقراطيــة أبهبــى أشــكاهلا، 
وشــفافية،  حريــة  بــكل  وحكامهــا  قيادهتــا  وتنتخــب 
العــامل  أمــم  بــن  الــرأس  مرفوعــة  تعيــش  أبن  جديــرة 

القمــم. وتتقــدم وتســود وترتبــع 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türkiye’de Suriyeliler 

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أوقطاي: على أجندتنا اآلن كسر الممر اإلرهابي المراد تشكيله شرق الفرات.

وزير الداخلية التركي: قرابة مليون طالب سوري يواصلون تعليمهم في مدارسنا

الميزان التجاري التركي يحقق فائضا بمقدار 2.770 مليار دوالر

Oktay: “Şu anki gündemimiz, Fırat’ın doğusunda 
oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek”

Türkiye İçişleri Bakanı: “Yaklaşık bir milyon Suriyeli 
öğrenci okullarımızda eğitim görüyor”

Türkiye, 2 milyar 770 milyon dolar cari fazla verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkesinin, İdlib’te yaşanacak büyük bir insanlık 
trajedisinin önlenmesinde başarılı olduğunu belirterek, “Şu anki gündemimiz, Fırat’ın doğusun-
da oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek” dedi. 

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin çocuklarından yaklaşık bir milyon 
öğrencinin, Türkiye’deki okul ve üniversitelerde eğitim gördüğünü bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 döneminde cari işlemler hesabının ekim ayın-
da 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı. 

صــرح فــؤاد أوقطــاي انئــب الرئيــس الركــي، أن بــاده جنحــت ابلتصــدي حلــدوث أزمــة إنســانية كبــرة إبدلــب، وعلــى 
أجندتنــا اآلن كســر املمــر اإلرهــايب املــراد تشــكيله شــرق الفــرات.

قــال وزيــر الداخليــة الركــي ســليمان صويلــو ، إن حنــو مليــون طالــب مــن أبنــاء الاجئــني الســوريني، يواصلــون مســرهتم 
التعليميــة يف املــدارس واجلامعــات الركيــة.

قــال البنــك املركــزي للجمهوريــة الركيــة، إن امليــزان التجــاري الركــي حقــق فائضــاً  بقيمــة 2.770 مليــار دوالر، خــال شــهر 
أكتوبــر/ تشــرين األول الفائــت.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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اليونيسف تقيم ورشة عمل حول دور وسائل اإلعالم في حماية حقوق 
الطفل في غازي عنتاب

UNİCEF’ten, Çocuk Haklarının Korunmasında Medy-
anın Rolü Konulu Çalıştay 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8-9. Aralık 2018 Cumartesi-Pa-
zar günü Gaziantep kentinde, “Çocuk Haklarının Korunmasında Medyanın Rolü” Konulu 
Çalıştay düzenledi. Çalıştaya, İşrak Gazetesi yazarları, Suriyeli Yazar ve Edebiyatçılar 
Forumu İcra Heyeti üyelerinin yanı sıra Türkiyeli gazeteciler ve basın mensupları katıldı. 
İki gün süren çalıştayın oturumlarında ve atölye gruplarında, “Çocuk Haklarının Korun-
masında Medyanın Rolü”, “Çocuk Hakları ve Medya”, “Çocuk Hakları ve Mülteciler”, 
“Medyada Gerçekleşen Yaygın Çocuk Hakları İhlalleri”, “Yabancı Karşıtlığı”, Gizlilik ve 
Yasaklar Hususunda Çocuklarla İlgili Haberlerin Üretimi”, “Çocuklarla İlgili Özel Haber ve 
Röportaj Çalışmaları Nasıl Yapılmalı” konuları ele alındı.    

أقامــت منّظمــة األمــم املّتحــدة للطفولــة )يونيســف( ورشــة عمــل حــول دور وســائل اإلعــام يف محايــة حقــوق 
الطفــل يف غــازي عنتــاب يومــي الســبت واألحــد  8-12/9-2018 ، وشــارك فيهــا  عــدد مــن كتــاب 
صحيفــة إشــراق وأعضــاء املكتــب التنفيــذي مللتقــى األدابء والكتــاب الســوريني، ابإلضافــة إىل عــدد مــن 

اإلعاميــني والصحفيــني األتــراك..
جــرت مناقشــة دور وســائل اإلعــام يف محايــة حقــوق الطفــل - حقــوق األطفــال ووســائل اإلعــام - حقــوق 
األطفال والاجئني - االنتهاكات احلقوقّية األكثر شــيوعاً يف وســائل اإلعام - العدوانّية ضّد األجانب - 

صناعــة األخبــار املتعّلقــة ابألطفــال اخلصوصيّــة واحملظــورات - كيفيّــة عمــل التقاريــر واملقابــات مــع األطفــال.
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التقــى املفكــر الركــي األســتاذ )تورغــاي ألدمــر( بعــدد مــن أعضــاء ملتقــى األدابء والكتــاب الســوريني وكتــاب 
صحيفة إشــراق يوم الثااثء 2018/11/27

ورحــب ابحلضــور مقدمــاً الشــكر ملــا تبذلــه صحيفــة إشــراق وراديــو فجــر مــن جهــد يف حتقيــق أهدافهمــا يف 
التقــارب الثقــايف الســوري الركــي ويف دورمهــا يف مجــع مجيــع أطيــاف اجملتمــع الســوري والتآلــف بــني شــعوب 

املنطقــة.
متمنيــاً أن تنتهــي املأســاة الســورية قريبــاً كــي يتحقــق األمــان للشــعب الســوري، وأكــد أن فــرة اللقــاء الــي 

مجعــت بــني الشــعبني الســوري كانــت متميــزة ومتــى للســوريني الســعادة والعــودة اآلمنــة إىل وطنهــم.
وشدد على أمهية األخذ مبقرحات وآراء كل املوجودين من أجل تطوير عمل إشراق وراديو فجر.

مث قــدم شــكره للشــيخ )حممــود قازماجــار( الــذي يتابــع وجبهــد معــاانة الســوريني ويعمــل علــى التخفيــف منهــا، 
كمــا شــكر الســيد )مجــال مصطفــى( رئيــس جملــس إدارة منــرب الشــام وانئــب الرئيــس )علــي ابكــر( علــى 

متابعتهــم ودعمهــم لصحيفــة اشــراق وراديــو فجــر.
كمــا شــكر الســيد )فاتــح أمــني أوغلــو( رئيــس مركــز الشــرق األوســط اإلعامــي علــى مــا يبذلــه مــن جهــد 

ومتابعــة مــن أجــل النهــوض أبداء اشــراق وفجــر.
وأكد على إميانه ابلعمل املشرك اجلامع بني الشعوب يف هذه البقعة اجلغرافية الواحدة.
وأكد أن السوريني ذاكرة متنقلة حتافظ على البنية الثقافية السورية وتعمل على إحيائها.

وأن املــدن هتــدم وميكــن بناؤهــا مــن جديــد، أمــا الفكــر إذا حلــق بــه الدمــار فيتطلــب زمنــاً وجهــداً إلعــادة بنائــه، 
وأكد أن الشعب السوري أضاف الكثر للمجتمع الركي من خال الثقافة واألدب واجملتمع والعادات.

وأشــار إىل أن هنــاك العديــد مــن املشــاكل الــي تواجــه تركيــا، منهــا ضغــوط داخليــة إلبعــاد الســوريني، وهنــاك 
أحــزاب تســعى إلاثرة الفــن واألزمــات مــع الســوريني، لذلــك علينــا العمــل معــاً الحتــواء هــذه االزمــات، 

والسياســيني األتــراك يســارعون إىل معاجلتهــا كيــا تتفاقــم.
املثقفــون خيططــون للمســتقبل ملنــع االهنيــارات الثقافيــة والفكريــة، ويتوجــب علينــا التعامــل مــع الــرأي العــام 

وتنويــره.
املســؤولون األتراك يســعون إىل ســن القوانني الي تنظم حياة الســوريني يف تركيا، وهناك املعارضة الي تســعى 

إىل عرقلــة احللــول.
وحتــدث عــن العاقــات االجتماعيــة والثقافيــة واإلنســانية املشــركة الــي جتمــع الشــعبني وأكــد علــى أمهيــة فتــح 

آفــاق جديــدة مشــركة واســتمرار هــذه اللقــاءات ملعاجلــة كل اإلشــكاالت والصعــوابت 
وأشــار إىل ضــرورة تشــكيل جملــس إدارة للصحيفــة واإلذاعــة لتقــدمي املقرحــات واحللــول، وأنــه بصــدد اقــراح 

آفــاق عمــل مســتقبلية تتبــى:
اجتماع موسع بن الكتاب واألدابء والصحفين واإلعالمين السورين واألتراك.  -

تشكيل جملس استشاري للصحيفة ولإلذاعة.  -
ندوة شهرية فكرية تناقش آفاق املستقبل.  -

إحداث دار نشر.  -
وطالــب بــزايدة مشــاركة املــرأة ابألنشــطة والفعاليــات كــي يكتمــل املشــهد، ووعــد بتســهيل وصــول أعــداد 

اشــراق اىل الداخــل الســوري.
وحتــدث األســتاذ )مجــال مصطفــى( حــول اجلهــد الــذي يبذلــه األســتاذ )تورغــاي( يف دعمــه للشــعب الســوري 

ولإلعاميــني، وأنــه يســعى دومــاً إلحــداث التطــور والتميــز للصحيفــة ولإلذاعــة.
وشــكر )أمحــد صــوان( الســيد تورغــاي علــى دعمــه للســوريني وأكــد أن الصحيفــة واإلذاعــة أســهمتا بنشــر 

القوانــني الركيــة واالرشــادات للســوريني الحــرام القوانــني والعــادات الركيــة.
كما طال )أمحد قاسم( بزايدة عدد الصفحات املتخصصة ابلشأن الكردي.
وطالب )حسن النيفي( إبحداث مركز دراسات تضم كل األنشطة املختلفة

)صحيفة - إذاعة - دار نشر(.
وأكــدت )إهلــام حقــي( علــى ضــرورة الدقــة واحلــذر يف اســتعمال الــكام املوجــه لألتــراك كــي ال يفســر بطريقــة 
خاطئــة، وطالبــت برمجــة كامــل صفحــات الصحيفــة إىل الركيــة لتخفيــف االحتقــان مــن قبــل االتــراك، وأمهيــة 

اللقــاءات املتكــررة مــع بلبــل زادة واجلهــات اإلعاميــة الركيــة.
كمــا حتــدث رئيــس حتريــر صحيفــة اشــراق حــول مــا قدمتــه الصحيفــة خــال ثاثــة أعــوام، وركــز حديثــه 
حــول وضــع ملتقــى ودوره الــذي يبذلــه مــن أجــل التقــارب الثقــايف الســوري الركــي، وعــن حتقيقــه للعديــد مــن 

اإلجنــازات يف اللقــاءات مــع اإلعاميــني األتــراك وعــدد مــن أســاتذة اجلامعــات الركيــة
وحتدث عن الورشات الي حضرهتا اشراق وحضرها أكثر من 600 صحفي واعامي تركي. 

Bu sene 3. yayın yılını bitirmek üzere olan İşrak Gazetesi’nin ve 5. 
yılına giren Fecr Radyo’nun değerlendirme toplantısı 27 Kasım Salı 
günü Bülbülzade Vakfında yapıldı. Toplantıya Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Koordi-
natörü Mehmet Fatih Eminoğlu, İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Subhi Dusuki, İşrak Gazetesi Yazarlar, Fecr Radyo Müdürü 
Aladdin Husso ve Fecr Radyo programcıları katıldı.
Toplantıda İşrak Gazetesi ve Fecr Radyonun yayınlarının planlaması, 
programlaması, yayın stratejileri, yayın içeriklerinin düzenlenmesi 
gibi konular ele alındı. Hem İşrak Gazetesi hem de Fecr Radyonun 
yayınlarının değerlendirileceği yazarlar, programcılar ve çalışanlar-
dan oluşan bir danışma kurulu ve bir icra kurulu oluşturulmasına 
karar verildi. İcra kurulunun aylık, danışma kurulunun da 2 ayda 
bir toplanarak yayınları değerlendirmesi kararlaştırıldı. Bu kurul-
larda radyonun ve gazetenin nasıl bir yayın politikası olması gerek-
tiği, yayın stratejileri belirleyecek ve radyo programları, haberler ve 
yazılar kuruldan geçtikten sonra yayımlanacak.
Toplantıda ortak yaşam hedefi olan insanların bir araya gelerek 
çıkardığı İşrak Gazetesinde Kürtçe sayfalara daha fazla yer verilme-
si gerektiği belirtilerek Suriyelilerle Türkiyelilerin birlikte yaşamı 
konusunda BEKAM çatısı altında bir araştırma komisyonun kurul-
ması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Kürtçe ve Arapça dillerinde 
radyo ve gazete üzerinden eğitimlere ağırlık verilmesine, Ortadoğu 
Medya İletişim Merkezi çatısı altında da eğitici seminerler verilmes-
ine karar verildi.
Gazeteci ve yazarlarla diğer şehirlerdeki Gazeteci Yazarlar ve Edebi-
yatçılar Derneği ziyaret edilmesine, Gazeteci Yazarlar ve Edebi-
yatçılar Derneği ofislerinin bulunduğu illerde Anadolu Platformuna 
üye kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi. Toplantı-
da Suriyeli yazarların seyahat engeli ve bu konuda yapılacak girişim-
ler de masaya yatırıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay 
Aldemir, İşrak Gazetesinin her ırktan, Kürdü, Türkü, Arabı, Ermeni-
si, başka dinlerden, başka mezheplerden insanları kucaklayan bir 
gazete olmayı sürdüreceğinin altını çizerek bunu sürdürürken akıl, 
can, mal, nesil, din emniyetini koruyan politikalar ve stratejiler 
geliştireceklerini dile getirdi. Aldemir yayınların niteliğinin artırıl-
ması ve daha fazla insana ulaşması için daha fazla çaba sarf etmek 
gerektiğini de sözlerine ekledi.

İŞRAK

Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak üç dilde yayımlanan İşrak Gazetesi’nin 
ve Fecr Radyo’nun değerlendirme toplantısı geniş bir katılımla yapıldı.
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طالعنــا الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب قبــل أايم قليلــة بتصرحيــات صحفيــة حــول تركيــا، وصــف فيهــا 
الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان أبنــه رجــل قــوي وذكــي.

موقــف جديــد مــن ترامــب جتــاه تركيــا والرئيــس أردوغــان، وهــو يف احلقيقــة مل يقــدم لنــا أي جديــد فنحــن 
نعلــم أصــا هــذه املعلومــة الــي صــرح هبــا، ولكــن واضــح جــدا مــن خــال هــذه الكلمــات وابلرغــم مــن 
قلــة عددهــا أن ترامــب وصــل إىل اكتشــاف عظيــم بعــد أن كان يظــن أنــه يتعامــل مــع رئيــس ضعيــف ال 

يفقــه مــا يفعــل ومــا يقــول.
بدايــة البــد مــن هتنئــة ترامــب علــى الوصــول هلــذه النتيجــة الــي ســرحيه هــو خــال تعاملــه مــع الرئيــس 
أردوغــان وتركيــا، وســتجعله حيســب ألــف حســاب قبــل أن جيــرؤ علــى موقــف مــا أو تصريــح مــا، فركيــا 
ليســت واليــة أمريكيــة وليســت دويلــة حمميــة أمريكيًــا واملســؤولون فيهــا ليســوا حباجــة للحمايــة األمريكيــة، 
وتركيــا كلهــا ليســت حباجــة لــكل أمريــكا إال عاقــات علــى قاعــدة النديــة والشــراكة الــي ختــدم ابلدرجــة 

األوىل مصــاحل تركيــا وأشــقائها املخلصــني.
علــى ترامــب أن يعلــم جــدايً أنــه منــذ أن قــاد الرئيــس أردوغــان حــزب العدالــة والتنميــة عــام 2002 وفــوزه 
ابحلكــم يف تركيــا، أثبــت أنــه قائــد نزيــه حمنــك سياســيا يتمتــع بشــخصية كاريزماتيــة، متفانيــاً خبدمــة بلــده 

وأمتــه فضــا عــن احرامــه الشــديد لشــعبه. 
علــى ترامــب أن يعلــم أن الرئيــس أردوغــان مل يصــل للحكــم بتعيــني القــوى اخلارجيــة لــه بــل وصــل للحكــم 

بدميقراطية الشــعب الركي.
ومــن املعــروف أنــه طاملــا متتــع القائــد ابلنزاهــة ومل يســتغل منصبــه ودوره القيــادي لظلــم الشــعب أو هنــب 

ثــروات وطنــه، كلمــا انل تقديــر شــعبه وانل ثقتــه. 
علــى ترامــب أن يــدرك جيــداً أن الرئيــس أردوغــان أثبــت أنــه رجــل يضــع مصلحــة بلــده وشــعبه وأمتــه فــوق 
أي اعتبــار، ولذلــك اســتطاع أن حيقــق جناحــاً ابهــراً ال ينكــره أحــد، وذلــك علــى املســتوى االقتصــادي 

والسياســي واالجتماعــي والتنمــوي، فضــا عــن املكانــة اإلقليميــة والعامليــة الــي حققتهــا تركيــا بقيادتــه.
نقــول لرامــب أنــك مل تقــدم جديــداً بتصرحيــك هــذا ألننــا نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي 

وإال ملــا كان وصــل بركيــا إىل مــا هــي عليــه اليــوم وخــال 16 عامــاً فقــط ال غــر.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا كانــت تركيــا اليــوم بفضــل هللا أوال مث هــذه القــوة 

وهــذا الــذكاء ضمــن الــدول الـــ16 األوىل يف العــامل مــن انحيــة القــوة االقتصاديــة.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا ارتفــع دخــل املواطــن الركــي الســنوي مــن 3500 

دوالر عــام 2002، إىل حنــو 17 ألــف دوالر حاليــاً.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا وصلــت صــادرات تركيــا مــن 36 مليــار دوالر 
أمريكي ســنوايً قبل الرئيس أردوغان وحزبه إىل 500 مليار دوالر حبلول عام 2023 كما هو متوقع.

نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا ارتفــع عــدد الشــركات األجنبيــة املســتثمرة يف تركيــا 
مــن 5400 شــركة عــام 2002، إىل أكثــر مــن 45 ألــف شــركة أجنبيــة العــام املاضــي.

نعلم أن الرئيس أردوغان رجل قوي وذكي وإال ملا اخنفضت نسبة البطالة من 38%، إىل 2% فقط.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا رأينــا تركيــا اليــوم تتجــه شــيئاً فشــيئاً لاكتفــاء الــذايت 

ابلصناعــات العســكرية اهلجوميــة والدفاعيــة.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا أصبحــت تركيــا اليــوم قــوة يهاهبــا أهــل الشــرق وأهــل 

الغرب.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا كان انتصــر مــع شــعبه علــى حماولــة انقابيــة فاشــلة 
كانــت قويــة مدعومــة مــن حلفــاء ترامــب، وملــا اســتطاع أن يغــر دســتور تركيــا مبوافقــة غالبيــة الشــعب 

الركــي وحتريــر البــاد مــن ســطوة الغــرب وأغــال اخلــارج.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا كان اســتطاع أن حيمــي بــاده مــن النــران الــي 
أشــعلتها القــوى اإلقليميــة والعامليــة يف منطقــة الشــرق األوســط، وملــا اســتطاع أن خيفــف مــن حــدة هــذه 
النــران علــى شــعوب املنطقــة ابلرغــم مــن وجــود العديــد مــن القــوى الــي تصــب املليــارات علــى هــذه 
النــران كــي تبقــى مشــتعلة مــن أجــل عيــون الكرســي واملنصــب و«إســرائيل« وصفقــة القــرن وبــني املســجد 

األقصــى املبــارك وإذالل الشــعوب وهنــب ثرواهتــا.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا اســتطاع أن جيــّر الكثــر مــن امللفــات الــي كانــت 

تُعــد لضــرب تركيــا واألمــة، وحيّوهلــا لصــاحل تركيــا واألمــة.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال لكانــت قضيــة مجــال خاشــقجي قــد انتهــت منــذ زمــن 

طويــل وجنــا اجملــرم احلقيقــي بفعلتــه.
نعلــم أن الرئيــس أردوغــان رجــل قــوي وذكــي وإال ملــا زرع هللا تعــاىل حبــه يف قلــوب مئــات املايــني مــن 

املســلمني حــول العــامل بعكــس مــن يدعــي محــل رايــة اإلســام علــى تــال مــن املليــارات.
نعلم أن الرئيس أردوغان رجل قوي وذكي وإال ملا فعل وفعل وفعل...

دوانلــد ترامــب عليــك أن تشــكر ربــك ألنــه جعلــك تــرى هــذه احلقيقــة وال يســُعنا إال أن نقــول لــك: 
صــح النــوم.

يفــرض أن تبــدأ جولــة جديــدة مــن املباحثــات يف آســتانة حــول القضيــة الســورية يف هنايــة 
نوفمــرب اجلــاري، وكانــت اجلولــة العاشــرة الــي انعقــدت أواخــر يوليــو املاضــي قــد انقشــت قضــااي 

مكافحــة اإلرهــاب واملعتقلــني وعــودة الاجئــني، إىل جانــب مســألة اللجنــة الدســتورية.
ويومهــا قــال رئيــس الوفــد الروســي “ألكســندر الفرينتتيــف” إن هنــاك تغــرات إجيابيــة، ومل 
يلحــظ الســوريون أي تغيــرات عــرب مباحثــات آســتانة الســابقة كلهــا غــر مــا مســي خبفــض 
التصعيــد، الــذي جــاءت نتائجــه مصاحلــات قســرية مــع النظــام الســوري، وتســليم األســلحة 
أو التهجــر القســري إىل الشــمال الســوري. ولألســف مل تتمكــن روســيا مــن تنفيــذ ضماانهتــا 
ملــن قبلــوا املصاحلــة، والواضــح أن إيــران تلعــب دوراً كبــراً يف إفشــال أي مســعى حنــو إجيــاد 
حــل للقضيــة الســورية، فهــي تعلــم أن انتهــاء الصــراع بــني النظــام واملعارضــة قــد يلــم مشــل 
الســوريني مــن جديــد، وعندهــا ســيتم ســؤال اإليرانيــني )مــاذا تفعلــون هنــا؟(، ولــن يتمكــن 
النظــام مــن تســويغ بقــاء االحتــال اإليــراين بعــد احلــل السياســي، وال ســيما أن البيئــة الشــعبية 
العامــة ترفــض وجــود إيــران الــي حتــرص علــى حتقيــق احتــال ايديولوجــي وثقــايف ودميوغــرايف 
ال تقبــل بــه الغالبيــة العظمــى مــن اجملتمــع الســوري، ولــن تســتطيع روســيا الدفــاع عــن مشــروع 
إيــران التوســعي يف املنطقــة العربيــة، ألن ذلــك ســيفقد روســيا مــا بنتــه مــن عاقــات وطيــدة 
مــع عــدد مــع الــدول العربيــة والعــامل، ألن إيــران مل تعــد هتــدد احلضــور العــريب وحــده، بــل ابتــت 
هتــدد الســلم العاملــي، والســيما يف تصرحياهتــا االســتفزازية لكوهنــا تســيطر علــى ابب املنــدب 
عــرب “احلوثيــني”، وتســيطر حــني تشــاء علــى مضيــق هرمــز، وتدعــم نفوذهــا حــى علــى قنــاة 
الســويس مــن خــال طموحهــا للســيطرة علــى البحــر األمحــر، ومــن الصعــب أن توافــق روســيا 
علــى هــذه الطموحــات اإلمرباطوريــة الــي يقــف العــامل كلــه ضدهــا، ألن الســيطرة علــى ممــرات 
املاحــة الدوليــة ليــس أمــراً مــروكاً إليــران، لكــن جناحهــا الراهــن يف الســيطرة علــى العــراق 
ولبنــان وســوراي، وســعيها للســيطرة علــى اليمــن فتــح شــهيتها حــى لتهديــد الــوالايت املتحــدة 

بعقــاب شــديد. 
ففــي آخــر تصرحياهتــا تتوعــد القواعــد والســفن األمركيــة بتدمرهــا، فهــي متتلــك صواريــخ يصــل 
مداهــا إىل 700 كلــم، وميكــن أن تســتخدمها يف خليــج ُعمــان، بــل ويف أفغانســتان ضــد 
الســفن والناقــات والقواعــد األمركيــة، كمــا صــرح ابألمــس قائــد القــوى اجلويــة يف احلــرس 

الثــوري، يف رده علــى العقــوابت األمركيــة.
وعلــى الرغــم مــن إدانتنــا املســتمرة لنتائــج التدخــل الروســي العســكري يف ســوراي، فإننــا نــدرك 
أن التدخــل العســكري اإليــراين يف ســوراي هــو أخطــر علــى الصعيــد االســراتيجي، ألن روســيا 
ال حتمــل فكــراً وثقافــة معينــة تريــد نشــرها بــني الســوريني، وإمنــا هــي تبحــث عــن مصــاحل 
حيويــة تظــن أن النظــام قــادر علــى ضماهنــا مســتقبًا، فهــي تريــد أواًل حضــوراً عســكرايً يف 
منطقتنــا وتوجيــه رســالة قويــة للغــرب كلــه، مفادهــا )لقــد عــدان ولــن نــرك لكــم الشــرق األوســط 
وحدكــم(، بــل إهنــا تعمــل علــى إهنــاء سياســة القطــب األوحــد، لتــربز مكانتهــا الدوليــة، وبرغــم 
القلــق الغــريب مــن هــذا احلضــور إال أن روســيا جنحــت يف يّل ذراع اجلميــع عــرب تفردهــا ابلقضيــة 
الســورية، وعــرب اثنــي عشــرة مــرة اســتخدمت فيهــا “الفيتــو” معطلــة قــرارات جملــس األمــن، 
وعــرب إصرارهــا علــى رفــض مســار املفاوضــات يف جنيــف، وحتديهــا لألمــم املتحــدة بنقــل ملــف 
التفــاوض إىل آســتانة، ممــا دعــا األمــم املتحــدة بعــد رفــض قلــق أن تقبــل حــى بــدور مراقــب 
مبدئيــاً، وقــد متكــن بوتــني مــن أن يقنــع ترامــب يف لقائهمــا يف فيتنــام أن احلــل املمكــن للقضيــة 
الســورية هــو )دســتور وانتخــاابت(، ومت جتاهــل هيئــة احلكــم االنتقاليــة )الــي نــص عليهــا بيــان 
جنيــف وقــرارات جملــس األمــن(، ومــع أن هيئــة التفــاوض ال تــزال تصــر يف تصرحياهتــا علــى 
تشــكيل هيئــة حكــم، إال أهنــا اســتجابت لتشــكيل جلنــة دســتورية، ومل تلــق مقرحاهتــا موافقــة 
روســية ألن النظــام الســوري يرفضهــا، ويصــر علــى أن يكــون املســيطر، وهــا هــو ذا النظــام 
يرفــض اتفاقيــة سوتشــي بــني روســيا وتركيــا، فتخــرج تصرحيــات روســية تعــرب عــن التملمــل مــن 
مســار االتفاقيــة، ولنــا أن نتوقــع تغــرات خطــرة حــول الوضــع يف إدلــب، ألن التنظيمــات 
املتطرفــة جتــد مــن يدعهمــا يف الرفــض، فإيــران تريــد حــرابً يســتعيد فيهــا النظــام ســيطرته علــى 
الشــمال، كــي يبقــى دورهــا العســكري أساســياً، وعندهــا ال حاجــة ألي حــل سياســي مــع 

اكتمــال احلــل العســكري.
والســؤال اآلن هــل ســتجد جولــة آســتانة القادمــة خمرجــاً مــن أتزم الوضــع يف إدلــب، وهــل 
بوســعها أن تــرك شــيئاً للتفــاوض حــول احلــل النهائــي يف جنيــف؟ وهــل ســيكون احلــل يف 
إدلــب ابجتــاه متديــد ختفيــض التصعيــد ومنــح فرصــة أطــول حللــول سياســية مــن دون مزيــد مــن 
الدمــاء؟ أم أهنــا ســتفتح للنظــام وإيــران، مبشــاركة روســية بوابــة حــرب علــى الشــمال إلخضاعــه 

ابلقــوة مــع احتمــال انتقــال اهلــدف الركــي إىل شــرق الفــرات؟

دونالد ترامب صح النوم
هل ستجد جولة آستانة القادمة 
 من تأزم الوضع في إدلب؟

ً
مخرجا

صحفي وكاتب تركي

د. رياض نعسان آغاحمزة تكين

وزير سابق وكاتب وإعالمي سوري
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ال أفهم ظاهرة شدة التعلق ابلوطن وِبَعَلم الوطن.
حبكــم عملــي، أجالــس العلمــاء واملفكريــن وكبــار الدعــاة، وأجــد يف حديثهــم نَفســاً مشــبعاً ابلوطنيــة 

ابملعــى اجلغــرايف الضيــق.
ولســت أدري كيــف ميكــن كســر صنميــة هــذا االنتمــاء اجلغــرايف الضيــق، مبــا حيويــه مــن رمزيــة وحــدود 
وانغــاق، لــدى عامــة النــاس، إذا مــا كانــت النخــب علــى هــذا القــدر الكبــر مــن “اإلميــان” هبــذه 
احلــدود املصنوعــة واملفصلــة علــى مقــاس ليــس إســامياً، وإمنــا مقــاس خيــدم مصــاحل الــدول الغربيــة الــي 

رمستهــا.
شــكل 

ُ
تصــور وامل

ُ
هنــاك تطويــع بــنّي يف منطــق كثــر مــن العلمــاء والدعــاة، للنصــوص مبــا خيــدم الوطــن امل

يف األذهــان والنفــوس ابلتجربــة اليوميــة واملمارســة املمتــدة لعقــود حتــت حكــم العســكر وأنظمــة حكــم 
صنعــت كل تصوراتنــا ومفاهيمنــا، بــدءاً مــن املدرســة، وانتهــاء مبؤسســات الدولــة.

تطويــع يكــرس النــص يف خدمــة حــدود اجلغرافيــة الراهنــة بــكل رمزيتهــا السياســية واالجتماعيــة والفكريــة، 
علــى حســاب خطــاب األمــة الواحدة.

قــرأت الســرة النبويــة مــراراً وتكــراراً، وقــرأت ســرة اخللفــاء الراشــدين األربعــة، ومــدة اخلاقــة الراشــدة 
بتفاصيلهــا، فلــم أجــد أصــا هلــذا االنتمــاء اجلغــرايف الضيــق، بــل إن عمــر كان ميســك الصحابــة يف 
املدينــة عنــوة عــن االنطــاق يف ربــوع األرض يف ســبيل هللا، ليــس تعطيــا هلــم، وإمنــا لإلفــادة منهــم يف 

املدينــة.
حــى الصحابــة الذيــن كانــوا حينّــون إىل املدينــة مل يكــن حنينهــم انبعــاً مــن إحســاس وطــي أرضــي ضيــق، 
وإمنــا كان فعــا إميانيــاً مســاوايً، يغذيــه شــوقهم إىل ذكــرايت املدينــة النبويــة، فــكان حنينهــم إىل مدينــة 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ال إىل وطنهــم، ومل تكــن املدينــة وطنــاً للمهاجريــن، وإىل البقعــة 
الطاهــرة الــي تقــام فيهــا شــريعة هللا يف أفضــل صــورة، وإىل أنقــى جمتمــع إميــاين وأخاقــي يف الدنيــا. 

هــذه هــي أســباب احلنــني والتعلــق لــدى الصحابــة الذيــن مل يكــن يشــغلهم هــمٌّ ســوى اإلســام ونشــره 
وتعزيــزه، ومل يكونــوا يــرون املدينــة رابطــاً جغرافيــاً بينهــم، وإمنــا رابطــاً إميانيــاً، فليســت احلــدود السياســية 

هــي دائــرة االنتمــاء األوىل، وإمنــا البقعــة الــي تتحقــق فيهــا قيــم الشــريعة العليــا ومقاصدهــا.
أان زعيم أبن الفســاد الذي أصاب تصوران اإلســامي، حى كثر من النخب اإلســامية مل تســلم منه، 

وإذا مــا كانــت هــذه حــال النخــب، فعــن العامــة حــدث وال حــرج.

أاثرت صور رئيس النظام الســوري بشــار األســد، خال اســتقباله وفداً من حمافظة الســويداء، 
الــدروز، حكمــت اهلجــري، حفيظــة حــى مؤيــدي  يتقدمهــم شــيخ عقــل طائفــة املوحديــن 
األســد ابلداخــل، وأخرجــت، رغــم خماطــر، حــى الفتوحــات القوليــة بدولــة البعــث االشــراكية، 

كثريــن مــن الصامتــني عــن صمتهــم.
وتوزعــت التســاؤالت وأســباب االمتعــاض خاصــة حــول أمريــن اثنــني، ختللتهمــا الصــور الــي 
آثــر النظــام تســريبها عــرب مصــوري القصــر الرائســي بدمشــق، لينقــل رســائل كثــرة.. ســنأيت علــى 

بعضهــا الحقــاً.
األمــر األول هــو محــل بعــض الزائريــن لتقــدمي الشــكر والطاعــة للســيد الرئيــس، األســد علــى 
أكتافهــم، مــا شــبهه كثــرون بعريــس وفــق الطقــس الشــامي أو كمنتصــر عــاد للبــاد ابحلريــة 

والعدالــة وحــرر املغتصبــات.
وأمــا األمــر الثــاين، الــذي شــكل تفســره لغــزاً وتضــارابً، هــو ضحكــة الســيد الرئيــس العريضــة 
الــي بــدت خاهلــا نواجــذه، ففــي حــني رأى البعــض يف تلــك الضحكــة باهــة وعــدم شــعور مبــا 
عانتــه وتعانيــه ســورية، ذهــب آخــرون للتفســر أن يف تلــك الضحكــة رســالة مشاتــة مبــن مــات 
ومؤشــر انتصــار علــى املؤامــرة الكونيــة.. فكيــف ال انتصــار، والســيد الرئيــس مــا زال علــى قيــد 

الرائســة وكرســي أبيــه، بــل ويضحــك مــلء فيــه. 
نقطــة نظــام ولــزوم مــا يلــزم، جــاء اســتقبال بشــار األســد لرهــط مــن مدينــة الســويداء، ليبــارك 
هلــم ويشــكروه، علــى حتريــر خمتطفــات وأطفــال، قيــل قبــل حنــو مائــة يــوم، إن تنظيــم “داعــش” 
مــن اختطفهــم مــن بيوهتــم، صبيحــة يــوم غــادر يف قــرى شــرقي مدينــة الســويداء جنــويب ســورية، 
وقيــل وقتــذاك، كيــف يتــم دخــول “داعــش” إىل مناطــق حتــت ســيطرة األســد، لــوال أوامــر قبــل 
يــوم واحــد مــن اقتحــام التنظيــم ابنســحاب بعــض جنــود األســد وخمابراتــه، بــل و”الشــبيحة” 

الذيــن يــدورون بفلكــه مــن أهــايل الســويداء.
التنظيــم  يقتحــم  إذ كيــف  اليــوم،  حــى  يــزل بعضهــا معلقــاً  أســئلة مل  فــرة اخلطــف  ومحلــت 
القــرى دومنــا علــم وأوامــر مــن األســد، وهــو وحلفــاؤه الــروس، مــن نقلوهــم مــن ريــف دمشــق 
“احلجــر األســود” إىل شــرقي الســويداء وبباصــات مكّيفــة، بــل ومهــا مــن يراقباهنــم وميداهنــم 
بــكل االحتياجــات، ريثمــا حيــني تنفيــذ مهــام وأدوار وظيفيــة، تصــب ابلنهايــة يف خدمــة دعايــة 
األســد وحماولــة “تطويــع” أهــايل الســويداء الذيــن رفضــوا االنضمــام إىل جيــش الوطــن ومقاتلــة 

أهلهــم الثائريــن يف املــدن الســورية.
هنايــة القــول: كمــا حبــال القضــاء، اجلرميــة الكبــرة أتكل الصغــرة، أي ليــس مــن حاجــة إىل 
التســاؤل حــول ضــرورة ارتــداء الرئيــس بدلــة وربطــة عنــق ســوداء، تناســبان حــداثً مؤملــاً ذهــب 
ضحيتــه ســوريون جنبــاء خــال الدفــاع عــن بيوهتــم وأعراضهــم صبيحــة اقتحــام فــرع داعــش 
األســدي قراهــم، أو الفتــاة والشــاب اللذيــن قتــا خــال فــرة اخلطــف وعرضــت جرائــم قتلهمــا 

بعــد تصويرهــا وبثهــا مــن تنظيــم األســد الداعشــي.
وغنــاء  األكتــاف  علــى  ومحلــه  األســد  ضيــوف  بفــرح  جتلــت  صغــرة،  جنحــة  عــن  وبعيــداً 
“جوفيــات” اعتــاد أهــل جبــل العــرب بســورية غناءهــا خــال االنتصــارات، وهــم مــن خســروا، 

كمــا أســلفنا، شــباابً ورجــااًل، خــال االقتحــام وأثنــاء االعتقــال.
سنسأل وبعيداً عن كل ذلك سؤالني:

األول، هــل ميكــن لوفــد يــزور بشــار األســد أن يرفعــه علــى األكتــاف، بعيــداً عــن التنســيق 
املســبق مــع املرافقــة واألمــن ابلقصــر، والســوريون يعملــون يقينــاً، أن ال حركــة أو كلمــة مســموح 

لضيــف ســيادته أن خيــرج خاهلمــا عــن النــص.
ومــن حماولــة اإلجابــة عــن هــذا الســؤال نســأل: ملــاذا اي تــرى مت التخطيــط لتلــك “العراضــة” 

ومــا هــي الرســائل الــي أراد الرئيــس عــرب ضيوفــه أو معهــم، إيصاهلــا؟
أمــا الســؤال األخــر، افــرض عزيــزي القــارئ أنــك رئيــس دولــة أو منظمــة دوليــة أو جهــاز أمــي، 
أو قســم بوزارة خارجية متخصص ابلشــأن الســوري، أو حى مركز أحباث سياســي أو نفســي، 
ووصلــت إليــك صــورة بشــار األســد مرفوعــاً علــى األكتــاف ويضحــك بــكل مــا أويت مــن باهــة 
ومشاتة.. فماذا ميكن أن تقول، وأنت العامل سلفاً، أن رئيس هذه الدولة قتل أو ساهم مبقتل 
حنــو مليــون ســوري ومل تــزل املقتلــة ببلــده حــى اليــوم، وأن بلــداً حيكمــه هــذا الرئيــس الضاحــك 
هتدمــت بنــاه وهياكلــه وانفــت خســائر احلــرب املندلعــة فيــه منــذ نيــف وســبع ســنوات، خســائر 

احلــرب العامليــة الثانيــة، فضــاً عــن نــزوح وهتجــر أكثــر مــن نصــف الســكان.
بــل وهــذا الرئيــس الضاحــك واملرفــوع علــى األكتــاف ال ميتلــك قــراراً ميكنــه مــن زايرة مدينــة 
جماورة لدمشــق أو حى اخلروج من خمبئه، إال بعد أخذ األذن من الروس احملتلني، إىل جانب 
أربــع دول، ترفــرف أعامهــا بســماء دولــة حيكمهــا هــذا الرئيــس.. جبــد مــاذا ميكــن أن تقــول 

وكيــف ميكــن أن تقــرأ تلــك الصــورة؟!

صنمية الوطن
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للحــروب والنزاعــات األهليــة عواقــب خطــرة علــى اجملتمعــات، منهــا املنظــور كالقتلــى واجلرحــى واملعوقــني، والدمــار 
لــدى اجملتمــع،   القيميّــة  الــذي ينعكــس علــى املنظومــة  العمــراين واالقتصــادي والبيئــي،  ومنهــا غــر املنظــور 

وعواقــب هــذا النــوع وخيمــة وفاجعــة، وحيتــاج إىل وقــت طويــل ملعاجلــة آاثره.
فــرى خــرباء الدراســات االجتماعيــة، أّن هــذه اآلاثر واملشــاكل االجتماعيــة واألمــراض النفســية، تبقــى لســنوات 
طويلــة، وقــد حيتــاج اجملتمــع للتعــايف منهــا، إىل جيــل أبكملــه )أي بــني 25 اىل 30 ســنة(، هــذا إذا قــدر هلــذه 

الــدول أن حتظــى ابالســتقرار السياســي وتبقــى موحــدة.
ومــرّد ذلــك إىل اختــال املنظومــة القيميــة لديهــم، وهــو أمــٌر معهــوٌد يف األمــم عنــد األزمــات والنوائــب، حيــث 
تطغــى القــوة علــى احلــّق، ومتيــل شــرائح مــن أبنــاء اجملتمــع إىل القــوة، وتــرى فيهــا وســيلة لبــّث اخلــوف والقضــاء 
علــى اخلصــوم وإذالل الرجــال؛ مــن أجــل ابتزازهــم، وحتصيــل مكاســب ماديــة، ترفــع مــن ســويتهم االجتماعيــة، 

وتفــي ابملتــع الدنيويّــة الــي كانــوا حمرومــني منهــا.
وغالبًــا مــا يتلطّــى هــؤالء ابلشــعارات، ويظهــرون حرصهــم علــى املبــادئ الثوريــة، الــي ابت اجملتمــع يتبّناهــا يف 
مواجهــة النظــام السياســّي، وهــم يف أغلــب األحيــان مــن طبقــات اجتماعيــة، تعــاين مــن القهــر واحلرمــان، وســلب 

اإلرادة والتهميــش، وتــديّن يف املســتوايت التعليميــة، وخلــل يف املنظومــة القيمّيــة.
وقــد شــاعت تلــك املظاهــر يف اجملتمــع الســورّي يف ســنوات الثــورة، وكثــرت الشــكوى منهــا يف عمــوم املناطــق، 
ســواٌء منهــا املواليــة أو املعاِرضــة، ووصلــت إىل حــدود غــر متوّقعــة؛ لدرجــة أّن احلديــث فيهــا ابَت أيخــذ حيــزًا 

واســًعا مــن جمالــس الســوريني.
وقــد متثَّلــت يف التعــّدي علــى احلرمــات واألمــوال العامــة أواًل؛ بدعــوى أهّنــا مــن خمّلفــات النظــام، وينبغــي طمســها 
انتقلــْت إىل مــّد اليــد علــى األمــاك اخلاصــة؛ بدعــوى أّن أصحاهبــا موالــون للنظــام  ووضــع اليــد عليهــا، مثّ 
ــا نفــض أولئــك األشــخاص 

ّ
وشــبيحته، وُهــْم وأمواهلــم وممتلكاهتــم غنيمــة للثائريــن علــى النظــام الــذي يوالونــه، ومل

أيديهــم مــن هذيــن األمريــن، طالــْت فعاهُلــم عمــوم الشــرائح االجتماعيــة، فــكان اخلطــف واالبتــزاز، وعمليــات 
القتــل والنهــب؛ األمــُر الــذي جعــل النــاس يف حــرة مــن أمرهــا، إلجيــاد مــربرات ملــا حيصــل، وأّدى ذلــك إىل 
املقارنــة بــني مــا آلــْت إليــه األمــور ومــا كانــت عليــه، وكان مــن تداعياهتــا جنــاُح الثــورة املضــادة، وعــودُة النظــام يف 

عــدد مــن املناطــق، فضــًا علــى تشــويه أهــداف وشــعارات الثــورة بشــكٍل غــر خــاٍف.  
ولعــّل مــن أخطــر مظاهــر هــذا االختــال القيمــّي لــدى الســوريني، انقطــاُع حبــل الــوّد بينهــم يف ســنوات الثــورة، 
فكثــٌر مــن العاقــات االجتماعيــة يشــاهبا الفتــور، واعراهــا اخللــل، لدرجــة القطيعــة أحيــااًن، ووصــل األمــر يف 

أحيــان معينــة إىل حــّد العــداوة واخلصومــة.
وهــو أمــٌر وقــَف عنــده املراقبــون، وعلمــاء االجتمــاع، فوجــدوا أنّــه ال يُبقــي علــى حبــال الــوّد والوصــال إالّ مــن 
حُســنت مشائلــه، ومنــا عنــده اجلانــب الربــوّي، فضــًا علــى أصالــة معدنــه، وكــرمي خلقــه، فللنــاس طبــاٌع وأخــاق 
خاصــة، ختتلــف مــن فــرد إىل فــرد، كمــا أن املعــادن هلــا خصائــص أساســية متيّــز أحدهــا عــن اآلخــر، وتســبغ علــى 
كّل منهــا طابعهــا اخلــاص، وتلــك هــي الطبــاع واألخــاق األساســية كالكــرم واحللــم والصــدق، وهــي تنشــأ مــع 
الفــرد منــذ نعومــة أظفــاره، بــل قبــل ذلــك هــي مــن الطبــع والفطــرة الــي تولــد مــع الفــرد، مث تغذيهــا قيــم العائلــة 
وأعــراف اجملتمــع، واألمــُر أعــرُق يف النفــس ممــا ميهــد لــه الديــن، وأجــدُر أن يكــون مــن قواعــده الــي يبــى عليهــا 

توجيهاتــه وتكاليفــه.
وهــو أمــٌر ســأل عنــه حــى صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ذات يــوم، ففــي احلديــث املــروي َعــْن َأيب 

ُهَريــْـَرَة، قَــاَل: ِقيــَل:
، َأيُّ النَّــاِس َأْكــَرُم؟ قَــاَل: َأْكَرُمُهــْم ِعْنــَد اللَِّ أَتـَْقاُهــْم. قَالُــوا: لَْيــَس َعــْن َهــَذا َنْســأَُلَك. قَــاَل:   » اي َرُســوَل اللَِّ

فـََعــْن َمَعــاِدِن اْلَعــَرِب َتْســأَُلوَنِن؟ قَالُــوا: نـََعــْم. قَــاَل: ِخَيارُُكــْم يف اْلَاِهِليَّــِة ِخَيارُُكــْم يف اإِلْســالِم ِإَذا َفِقُهــوا ».

يف النظــام الرأمســايل تــذوب الفــوارق، وتتقلــص مســاحات اخلصوصيــة، وتســود ثقافــة 
واحــدة وهــي ثقافــة اهليمنــة علــى كل ســاكن ومتحــرك، ويتــم برجمــة اجلماهــر علــى نظــام 
اثبــت ومنــط اســتهاكي وفكــري موحــد، فــا تســتطيع اجلماهــر أن حتيــد عــن هــذا النظــام 
بعــد أن متّلكهــا نفســياً وفكــرايً، وأصبــح ميثــل مصــدر معارفهــا وتشــكيل وعيهــا، وهــذه 
أوىل حتــدايت معركــة الوعــي يف ظــل ســيطرة العوملــة، الــي صبغــت اجملتمعــات بلــون واحــد، 
حولتهــا إىل وحــدات متشــاهبة يف الفكــر والتوجــه والســلوك، مــا جعــل رواد اإلصــاح 
والتغيــر يف مــأزق حقيقــي، مــع كل خطــوة خيطوهنــا حنــو اســرداد وعــي األفــراد وفصلهــم 
عــن آلــة اإلعــام الرأمســايل، الــي تتعمــد تغييــب العقــول عــن الواقــع ونســخها بوعــي جديــد 

حيــول العــوام إىل مــادة اســتعمالية يســخرها القــوي حلســابه.
يف قصــة كهــف أفاطــون الــي نقلهــا عــن معلمــه ســقراط، الــذي أتثــر بنهايتــه املأســاوية 
عندمــا راح ضحيــة قيمــه وأخاقــه ودفاعــه عــن احلــق، ومــع ذلــك كرهــه قومــه واهتمــوه 
أبنــه يتعــرض ألهلتهــم بســوء ومت احلكــم عليــه ابإلعــدام، ومــات ســقراط نتيجــة هلــذا احلكــم 
الظــامل ومل يهــرب ابلرغــم مــن أن الفرصــة قــد واتتــه لعمــل ذلــك، لكنــه فضــل املــوت علــى 

أن يكســر القانــون الــذي عــاش طــوال عمــره ينــادي ابحرامــه.
رّكــز أفاطــون يف القصــة علــى أتثــر النمــط املوحــد علــى قناعــات البشــر، وصعوبــة تقبلهــم 
ألي حقائــق جديــدة حــى وإن كان مــا يؤمنــون بــه جمــرد خرافــات وأوهــام فارغــة ال متــت 
للواقع بصلة، وال وجود هلا إال يف خميلتهم، وتتحدث القصة عن جمموعة من املساجني 
حمبوســون منــذ نعومــة أظافرهــم يف كهــف حتــت األرض وجيلســون يف وضعيــة اثبتــة حبيــث 
تكــون ظهورهــم موجهــة ملدخــل هــذا الكهــف، وهــم مكبلــون مــن أعناقهــم وأرجلهــم 

حبيــث ال يســتطيعون القيــام أو االلتفــات إىل اخللــف.
ويوجــد خلــف هــؤالء املســاجني مســرح عــايل ال يرونــه كمســرح العرائــس املتحركــة، وفــوق 
هــذا املســرح انر خافتــة هــي مصــدر اإلضــاءة الوحيــد يف هــذا الكهــف، وميــر أمــام النــار 
حــراس حيملــون متاثيــل ومنــاذج لألشــياء املختلفــة كاحليــواانت والنبــااتت وأشــياء أخــرى، 

فــرى املســاجني ظــال هــذه التماثيــل 
والنمــاذج علــى اجلــدار القائــم أمامهــم، وأحيــاانً يصــدر احلــراس أصــوااتً فيعتقــد املســاجني 
أن هــذه األصــوات تصــدر مــن الظــال املنعكســة أمامهــم، ويكــون شــاغل املســاجني 
طــوال الوقــت هــو تفســر هــذه الظــال، فيتســابقون فيمــا بينهــم يف تفســر مــا يرونــه، 
ومــن منهــم صاحــب أفضــل تفســر، ومــع هــذ احليــاة الومهيــة الــي حتيــط ابلســجناء، جيــرب 
حــراس الســجن ســقراط علــى اخلــروج خــارج الكهــف، يف البدايــة ســيكون األمــر صعبــاً 
وشــاقاً علــى ســقراط بعــد أن عــاش ســنوات مكبــًا يف عتمــة الظــام، لكــن بعــد ذلــك 
ســوف يتأقلــم مــع حياتــه اجلديــدة، وخبــروج ســقراط تبــدأ معــه حقيقــة إدراك األشــياء مــن 
حولــه، ســوف ينظــر إىل الشــمس ويــدرك أهنــا مصــدر الضيــاء يف الكــون بــل إهنــا مصــدر 
النــار الــي كانــت يف الكهــف، وســيدرك احلقيقــة كاملــة وســرثى علــى حالــه ســابقاً وحــال 
زمائــه القابعــني يف الكهــف، حيــث أهنــم يعيشــون يف أوهــام وال يدركــون عــن الواقــع 

شــيئاً.
لــه احلقائــق واســرد وعيــه مــن  يعــود ســقراط إىل الســجن مــرة أخــرى بعــد أن جتلّــت 
جديــد، فلــم تعــد عينــاه معتادتــني علــى الظــام كمــا كانتــا مــن قبــل، وســيعتقد زمــاؤه أن 
رحلتــه للخــارج قــد أتلفــت عقلــه، حيــاول ســقراط أن خيربهــم ابحلقيقــة لكنهــم لــن يصدقــوه 
وسيفشــل يف أي حتــِد خيوضــه معهــم، فهــو مل يعــد يــدرك مــا كان يدركــه يف الســابق، 
وســيهزأ منــه زمــاؤه ويتهمــوه ابجلنــون، وكلمــا حــاول أن يبصرهــم وحيملهــم علــى اخلــروج 

اىل اخلــارج اثروا عليــه وقــد حياولــوا قتلــه.
إبســقاط هــذه القصــة علــى واقعنــا املعاصــر مبــا فيــه مــن هيمنــة رأمساليــة وإعــام مضلــل جنــد 
أهنــا تعــرب عنــه بصــورة كبــرة، فاجلماهــر أســرى اآللــة اإلعاميــة والسياســة املوجهــة الــي 
تتحكــم يف عقوهلــم ورفــض مناقشــة أي أفــكار أخــرى وافــدة، حــى وإن كانــت حقائــق 
واقعيــة يعيشــوهنا ومــن هنــا تظهــر أثــر االنقســامات والعــداوة، بــني رواد الفكــر والوعــي 
وبــني العــوام عبيــد األنظمــة السياســية وألــة اإلعــام املزيــف، الذيــن يلفظــون كل فكــر 
مســتنر، وأي دعــوة إلعمــال العقــل، وهــذه هــي آفــة الواقــع املعاصــر فغالبيــة اجلماهــر 
مســاجني يف زنزانــة اإلعــام، مكبلــني أبفــكاره مؤمنــني بباطلــه وكذبــه، رافضــني الســر يف 
طريــق العقــل والبحــث عــن احلقيقــة، حــى ألفــوا الباطــل وتعايشــوا معــه، ومــن جهــة أخــرى 
يقاومــون احلــق ويعــادون أهلــه، لذلــك ال عجــب عندمــا تــرى مــن يقــدس الباطــل ويؤلــه 
احلاكــم ويســر يف ركاب بطانتــه ويفلســف نظرايتــه ويــربر ظلمــه وعدوانــه، فهــذا العصــر 
حيتــاج إىل حتــرر العقــول قبــل حتــرر األوطــان، فمعــارك الوعــي لطاملــا كانــت ســاحة القتــال 
األبديــة الــي يتبــارى فيهــا العقــاء مــن املثقفــني والعلمــاء مــع الغالبيــة مــن العــوام واجلهــاء، 

ومــا زالــت تلــك املعــارك قائمــة ومل حُتســم نتائجهــا إىل اليــوم.
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زكي الدروبي

أهنــت الثــورة الســورية حــى اآلن مرحلتــني منفصلتــني وبــدأت تدخــل يف مرحلتهــا الثالثــة، فقــد بــدأت 
االنتفاضــات الشــعبية العفويــة يف 15 آذار 2011 لتعــرّب عــن موقــف الشــعب الســوري الرافــض 
للنظــام واملطالبــة بتغيــره وعندمــا جوهبــت ابلرصــاص طالبــت إبســقاطه، وكان مــن املفــرض علــى 
القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة أن تتوحــد حلمايــة الثــورة ولقيادهتــا هبــدف تنفيــذ أهدافهــا يف احلريــة، إال 
أنــه ولألســف وبســبب أاننيــة بعــض قيــادات األحــزاب وحماولــة تفردهــا ابلثــورة مث ابلنظــام ســامهت يف 
تاشــي املرحلــة األوىل مــن الثــورة ويف الســماح ملخططــات النظــام والقــوى االقليميــة املعاديــة بتنفيــذ 
سياســتها يف دفــع الثــورة حنــو العســكرة والطائفيــة الــي طبعــت املرحلــة الثانيــة بطابعهــا ، والــي اســتمرت 
مــن بدايــة عــام 2013 إىل منتصــف عــام 2018 والــي مسحــت أوال بتطويــر إجــرام النظــام وأدت 
إىل التدخــات اخلارجيــة حتــت شــعار حماربــة االرهــاب ، وحولــت ســورية إىل ســاحة لصراعــات دوليــة 
ســنعاين مــن آاثرهــا  طويــا ، وابلتزامــن مــع توقــف جحافــل النظــام وســيادة الــروس وااليرانيــني علــى 
أبــواب إدلــب بســبب الضغوطــات الدوليــة املختلفــة مث التوافقــات الدوليــة املختلفــة توقــف العمــل 
العســكري  وأســس هــذا التوقــف حــى لــو كان مؤقتــاً، لبدايــة العمــل السياســي  ولعــودة احلــراك الشــعيب 
إىل الداخــل الســوري الــذي بــدأ يف  إدلــب مث انتشــر إىل أرايف حلــب ومحــاه، ونعتقــد أنــه سينتشــر 
يف كافــة احملافظــات لــو أتقنــا إداراتــه وعملنــا علــى تثبيتــه منطلقــني مــن جتــاوز أخطــاء املاضــي واإلنتهــاء 
مــن عقليــة اهليمنــة وتركيــز شــعارات وطنيــة،  تؤســس لدعــم دويل هلــذا  احلــراك والنهــج وتنهــي اعتبارهــا 

ثــورة متطرفــة قاتلــة.
وكان مــن املفــرض أن تتشــكل هيئــة وطنيــة متثــل كافــة القــوى تعمــل علــى إدارة الصــراع واالســتفادة 
مــن احلــراك الشــعيب وتطويــره مــن أجــل تعميمــه واعتبــاره قــوة تفاوضيــة كبــرة قــادرة علــى حتقيــق مطالــب 
قــادرون حــى اآلن علــى  أننــا  النظــام وبنــاء الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة، ونعتقــد  الثــورة يف إســقاط 
حتقيــق هــذا العمــل الــذي يضــم كل فعاليــات الثــورة السياســية والشــعبية والثوريــة واملؤسســات اجملتمعيــة 
املختلفــة يف جهــد واحــد قــادر علــى مشــاركة الشــعب الســوري يف حتقيــق مســتقبله يف ظــروف سياســية 

دوليــة وإقليميــة صعبــة.
وهــذا يتطلــب مــن اجلميــع أتمــني أجــواء دميقراطيــة قــادرة علــى االنتقــال وقــادرة علــى حبــث املاحظــات 
وأتمــني حــوار جــدي قابــل إلعــادة تدقيــق العمــل الثــوري عنــد كل منعطــف أو كل ظاهــرة تتطلــب 

الوقــوف عندهــا ومناقشــتها.
وهنــاك بعــض الظواهــر املقلقــة الــي بــدأت تنتشــر يف أوســاط الثــورة ومنهــا حماولــة البعــض تشــكيل أكثــر 
مــن غرفــة لتحديــد أمســاء اجلمــع ممــا يعكــس بعــض املظاهــر املتطرفــة، ومبــا خيــدم الدخــول يف صراعــات 
داخليــة تؤســس الســتام هــذا البعــض إدارة احلــراك للوصــول إىل أهدافهــم، والســيطرة مــرة أخــرى علــى 

إدارة املظاهــرات وتوجيههــا ألهــداف سياســية أعتقــد أهنــا صغــرة.
ان يكــون هــذا الواقــع موجــوداً يف أوســاط الثــورة فهــذا طبيعــي وهــو انجــم عــن بعثــرة القــوى وعــدم 
حماولتهــا التجمــع خــال الفــرة املاضيــة، وهــذا الطبيعــي جيــب أن ينتقــل إىل الاطبيعــي يف ظــروف 
الثــورة ويف ظــروف دقــة املرحلــة وعلــى اجلميــع أن يلتقــوا ويتفقــوا ويعملــوا هبــدوء وبــدون تســرع للوصــول 
إىل األهــداف الوطنيــة يف إســقاط النظــام وبنــاء اجملتمــع الدميقراطــي ،  وخصوصــاً بعــد أن انتهينــا مــن 
الطائفيــة ومــن العســكرة، والواجــب أال نســمح مطلقــاً  ابلعــودة إليهمــا، وبعــد أن أصبــح النظــام فاقــداً 
للشــرعية وفاقــداً ألي دور لــه يف التدخــل يف تقريــر مســتقبل ســوراي، بعــد أن ســلم كل مقدراتــه إىل 
روســيا وإيــران اللتــان أصبحتــا تعبثــان هبــذه املقــدرات وحتويلهمــا النظــام إىل جمــرد اتبــع صغــر غــر حمــرم.
إن هــذا الواقــع يفــرض أن نعمــل علــى تشــكيل واقــع بديــل يعكــس نضــج املعارضــة وقــوى الثــورة، 
وقدراهتــا علــى حتقيــق أهــداف مرحليــة تصــل إىل هــدف اســراتيجي قريــب املــدى وحتقــق احــرام اجملتمــع 
الــدويل الــذي يعبــث مبقدراهتــا ومــن هــذا املنطلــق فــإن رفــض نشــاط كل التيــارات املتطرفــة ورفــض 
اخلضــوع للخــارج ستؤســس ألعمــال مبشــرة جديــة وهــذا مــا جيــب أن نعمــل عليــه ولكــن إذا اســتمر 
االحــراب احلــايل واذا بقــي )املتســلقون( مســرعني يف حتقيــق أهدافهــم يف الســيطرة علــى احلــراك الثــوري 
فإن احلراك ســرعان ما يبهت ويراجع - كما الحظنا مؤخراً - وســوف ينتشــر اليأس اثنية  وســنقتل 

أبيدينــا الفرصــة الــي أتيحــت لنــا اآلن.
فهــل نســتطيع التفكــر بعمــق وروح وطنيــه وروح مجاعيــة ونعــرف بــكل اآلخــر كشــريك يف العمــل أم 

ســنعود إلنتــاج أخطائنــا مــرة أخــرى وهــذا مــا ينبــئ بــه الواقــع اآلن.

مــع توقــف أصــوات الرصــاص، ودأب ثــوار احلريــة، عــادت املظاهــرات للخــروج مــرة أخــرى يف 
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة األســد، وظهــرت مؤشــرات علــى انفجــار مســتقبلي يف املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرة النظــام، ففــي محــص حاصــرت قــوات النظــام وملــدة أربعــة أســابيع متتاليــة 
مســاجد يف املدينــة خمافــة خــروج مظاهــرات، ويف درعــا خرجــت وقفــات احتجاجيــة ويف 
غرهــا وغرهــا، أي أن اجملتمــع مــازال حمتقنــاً ومل يســتطع النظــام وال مجيــع مــن جلبهــم مــن 

خمتلــف أحنــاء األرض إســكات الصــوت املطالــب ابحلريــة والعدالــة االجتماعيــة.
يف املناطــق احملــررة كانــت املشــاركة الشــعبية الكبــرة الفتــة للنظــر، وحمرجــة للجميــع، نظامــاً 
واحتــاالت، وأعــادت التذكــر أبن هنــاك شــعباً لديــه مطالــب حمقــة، شــعب يطمــح لدولتــه 
الربيــع  النظــام وحلفــاءه وأعــداء  الدميقراطيــة وليــس جمموعــات إرهابيــة مســلحة كمــا كان 
العــريب يصفــون الثــورة الســورية، وأعــادت هــذه املشــاركة احليويــة للشــعب والــروح الثوريــة الــي 
دفنــت حتــت أطنــان املتفجــرات والرباميــل والصواريــخ الــي أطلقــت علــى صــدور الشــعب 

الســوي كــي يســتكني ويتوقــف عــن مطالبــه يف احلريــة والدميقراطيــة.
هــذا النشــاط جعــل البعــض ممــن مل يتعلــم مــن أخطــاء املاضــي يكــرر تلــك األخطــاء، فهنــاك 
النشــاط واســتغاله لتحقيــق أغراضــه السياســية الضيقــة،  مــن ال زال حيلــم ابهليمنــة علــى 
هلــذا هــرول الخــراق التنســيقيات الوليــدة عــرب حمــاوالت شــراءها ابملــال السياســي القــذر، 
وقــد حــذرت يف مقالــي املاضيــة )إدلــب يف عــني العاصفــة ]2/2[( مــن مغبــة هــذا األمــر 
ونبهــت لضــرورة حتويــل املناطــق احملــررة ملثــال حيتــذى عــرب نشــر احلــرايت السياســية وإعــادة 
النشــاط السياســي للمجتمــع بعــد تغييبــه لســنوات طويلــة مــن قبــل العســكر، وذلــك عــن 
طريــق الســماح لألحــزاب ابلنشــاط، وحــل التنظيمــات اإلرهابيــة املتطرفــة، وأوىل خطــوات 
احلــل تكــون عــرب ســحب األهــايل ألبنائهــم املقاتلــني يف تلــك التنظيمــات، وتنشــيط الصحافــة 
احلرة، وتنفيذ انتخاابت إدارة حملية دميقراطية إبشــراف األمم املتحدة نفســها لنســتطيع إجياد 
جهــة متثيليــة حقيقيــة للمناطــق احملــررة بعيــداً عــن أجنــدات الــدول والتنظيمــات املختلفــة الــي 

يســعى مجيعهــا لتحقيــق مصاحلــه الضيقــة علــى حســاب الوطــن.
وهنــاك مــن مل يتعلــم مــن أخطــاء املاضــي عــرب االســتمرار يف عقليــة الشــعاراتية، وكنــت قــد 
حتدثــت مطــواًل يف مقالــي )إنقــاذ إدلــب ليــس ابلشــعارات( عــن عقليــة الشــعاراتية، ونبهــت 
من خطورة هذه العقلية على الروح الثورية الي ســتخبو مع تكرار رفع شــعارات ال نســتطيع 

تنفيذهــا.
أيضــاً هنــاك مــن الزال يعيــش يف عقليــة الصــراع، ويعتــاش علــى دفــع احلركــة الوطنيــة حنــو 
االنقســام، وكلنــا يذكــر كيــف دفــع املتظاهــرون بعــد انطــاق الثــورة أبشــهر مــن قبــل تنظيــم 
التنظيــم للصــراع  املهيمــن علــى صفحــة تســمية أمســاء اجلمــع وحلفــاء  اإلخــوان املســلمني 
وتقســيم احلركــة الوطنيــة، وبــداًل مــن أن يتــم الركيــز علــى نظــام األســد وتقويــة وحــدة املعارضــة 
السياســية والشــارع الثــوري، انشــغلوا بصراعاهتــم الداخليــة علــى اهليمنــة والتمثيــل، وأطلقــوا 
مجعة هيئة التنســيق ال متثلنا، مث وبعد ســنوات من التســمية والتخوين أصبح مطلقو التســمية 
زمــاء يف الــرايض 1، والزلــت أذكــر كيــف مت رفــض تشــكيل حلنــة متابعــة يف املؤمتــر الوطــي 
للمعارضــة والثــورة الســورية الــذي عقــد يف القاهــرة يف 2012 بدفــع مــن اجمللــس الوطــي 
املهيمــن عليــه اخوانيــاً كــي ال يتــم ســحب البســاط والتمثيــل مــن قبــل هــذه اللجنــة الــي تضــم 

كل الفعاليــات السياســية والثوريــة والعســكرية املوجــودة بشــكل حقيقــي علــى األرض.
هــذا الصــراع وتفتيــت احلركــة الوطنيــة كان يف أوج صعــود النشــاط الثــوري، وأدى لنافــذة 
دخلــت منهــا الــدول املختلفــة لتقويــة فريــق علــى حســاب فريــق آخــر، وبــداًل مــن االنشــغال 
برفع شــعارات وطنية تعرب عن رقي الشــارع الثوري وعراقة احلضارة الســورية، رفعت شــعارات 
صراعيــة تعكــس اخلــاف والرغبــة ابهليمنــة، فاعتقــدت هيئــة التنســيق أن احلــل يف روســيا 
وإيــران، واعتقــد اجمللــس الوطــي أن احلــل لــدى الغــرب، وحــاول كل فريــق منهــم االعتمــاد 
علــى اخلــارج لتقويــة موقفــه يف مقابــل الفريــق اآلخــر، ونســي اجلميــع الشــارع الثائــر وخميمــات 

الاجئــني وتركــوه بــني أنيــاب اللئــام، بــني ســندان اإلرهــاب ومطرقــة مكافحــة اإلرهــاب.
مــن جديــد عــادت الشــعارات الــي تدعــو إىل الصــراع، فــكان هنــاك نكــوص يف مظاهــرات 
األســبوع املاضــي، ورأينــا تراجــع يف احلركــة الشــعبية، ومــن يــرى يف نســبة 50 % علــى أهنــا 
األغلبيــة فهــو خاطــئ، فنحــن لســنا يف وضــع طبيعــي يســمح ابلقبــول بنســبة 50% حــى 
لــو كانــت ضمــن ثاثــة خيــارات، بــل حنــن يف وضــع تراجــع احلركــة الوطنيــة، والبحــث عــن 
صراعــات مــع أقســام املعارضــة الســورية هــو مضيعــة للوقــت ومضــر للثــورة، وســيضرهبا مبقتــل، 
وتصغــر الثــورة الســورية ملســتوى طــرد أفــراد مــن هيئــات أو إســقاط هيئــات معيــب حبــق هــذه 
الثــورة وحبــق الشــهداء، بــل جيــب العمــل علــى رفــع شــعارات وطنيــة تدعــوا اجلميــع للتمســك 
مببــادئ الثــورة واالنتقــال مــن نظــام االســتبداد األســدي وأشــباهه إىل نظــام دميقراطــي تعــددي 

يكفــل املواطنــة املتســاوية جلميــع الســوريني.

هل نستطيع االستفادة
 من تجاربنا؟؟

سياسي وكاتب سوري

منصور االتاسي
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نظرات استغراب وتعجب حتيط بكل من خترب اآلخرين عن عمرها.
أحاديث ومهسات. 

هل هي جمنونة؟ 
ما تلك اجلرأة الي متلكها؟ 

مل خيطر ببايل يوماً أن األنثى ترفض البوح بعمرها
كنت أراه شيئاً عادايً جداً. 

لطاملا كانت أمي تذكر عمرها با تردد أو خجل
لكن.

عندما كربت فوجئت أبن أكثر النساء
يتجننب ذكر هذا الشيء وكأنه عار.

سؤال يراودين دوماً 
هل عمر املرأة عورة؟ 

هل من اخلطيئة أن يعرف اجلميع عمرها؟
تطالــب  وبــدأت  املشــاركات،  الســيدات  إحــدى  وقفــت  النــدوات  أحــد  يف 
ابملســاواة بــني املــرأة والرجــل، وتنــادي حبــق النســاء يف احلصــول علــى مجيــع 

احلقــوق 
وأنه جيب على الرجل أن يدعمها وأال يقف يف طريقها. 

وهتفت مطالبة النساء مجيعاً ابلتمرد على واقعهن.
هنض رجل من بني احلضور

وقال للسيدة لدي سؤال واحد 
إن استطاعت السيدات اإلجابة عنه 

أعد اجلميع أين سأكون أول املطالبني حبقوق النساء 
كم عمرك سيديت؟

وابغتها بسؤاله املفاجئ!
ذهلت السيدة من السؤال! 

وقالت كيف جترؤ على هذا ال...
قاطعها قائًا احلرية واجلرأة تبدأ من الداخل أواًل. 
ضحكات سرت بني الرجال وكأنه النصر املبني.

وساد الصمت بني النساء 
وانسحبت بعض السيدات من بني احلاضرين.

هل جيب أن يتوقف عمرك سيديت يف العشرين؟ 
رغم ازدهارك يف الثاثني

تكتملني نضوجاً كالقمر ابألربعني 
وتزدادين وقاراً يف اخلمسني

ويف الستني أرى يف عينيك ألق السنني
ويفوح منك عبق اتريخ مجيل إن وصلت للسبعني

مجيلة أنت يف كل حني 
لنتحرر من تلك القيود

كي ال يردد الرجال دوماً 
انقصات عقل ودين….

نشــر جتمــع احملامــني الســوريني األحــرار ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري وبدعــم مــن مبــادرة اإلصــاح العــريب يف 
ابريــس حبثــاً للمحامــي أمحــد صــوان بعنــوان: )قضــاء األحــداث يف ســوراي يف ضــوء القوانــني الدوليــة(، وفيمــا يلــي أهــم 
األفــكار الــي تضمنهــا :تعتــرب ظاهــرة جنــوح األحــداث ظاهــرة اجتماعيــة معقــدة، هتــدد أمــن و ســامة اجملتمــع، كمــا هتــدد 
مســتقبل أجيالــه، ونظــراً  ألن احلــدث اجلانــح مصنــوع ال مولــود ، وهــو ضحيــة أكثــر منــه جمرمــاً هلــذا فقــد أمجعــت  املواثيــق 
الدوليــة علــى أن محايــة االحــداث اجلاحنــني تنطلــق مــن مبــدأ الرعايــة وتقــومي الســلوك إلعــادة االدمــاج اجملتمعــي، وإن أيــة 
عقوبــة تطــال احلــدث الــذي مل يكمــل ســن /18/ ســنة هــي عقوبــة غــر شــرعية، فــا ميكــن للطفــل أن يكــون هدفــاً ألي 

اجــراء عقــايب فاهلــدف مــن أيــة عقوبــة هــو التهذيــب واإلصــاح وليــس الــردع واإليــام . 
املرجعية الدولية لقواعد محاية وقضاء األحداث:

لقد أجنزت األسرة الدولية جمموعة من املبادئ واالتفاقيات لرعاية األحداث اجلاحنني ومن أمهها:
اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان و العهديــن الدوليــني، واتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989، وقواعــد األمــم املتحــدة 
النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث واملعروفــة ابســم) قواعــد بكــني( لســنة 1985، واملبــادئ املتعلقــة حبمايــة 
مجيــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، وقواعــد األمــم املتحــدة اخلاصــة حبمايــة 
األحــداث اجملرديــن مــن حريتهــم واملعروفــة ابســم ) قواعــد هافــاان(، ومبــادئ األمــم املتحــدة ملنــع جنــوح األحــداث ومبــادئ 
الــرايض التوجيهيــة، وقواعــد األمــم املتحــدة للتدابــر غــر االحتجازيــة ) قواعــد طوكيــو( ، وغرهــا مــن القواعــد واالتفاقيــات 

الدوليــة .
أهم القواعد الدولية اخلاصة إبدارة شؤون قضاء األحداث:

1( مبدأ احليادية وعدم التمييز بن األحداث.
2( إبالغ ذوي احلدث فور إلقاء القبض عليه.

3( الضمــاانت اإلجرائيــة، جيــب أن تكفــل للحــدث ضمــاانت أساســية، مثــل افــرتاض الــراءة، واحلــق 
ابلتــزام الصمــت، واحلــق ابحلصــول علــى مســاعدة حمامــي، واحلــق ابلتمثيــل القانــوين، واحلــق حبضــور أحــد 
الوالديــن للمحاكمــة، واحلــق مبناقشــة الشــهود ، واحلــق بعــدم املســاءلة عــن فعــل مــر عليــة التقــادم، واحلــق 

بعــدم جتــرمي النفــس وعــدم اإلكــراه علــى اإلدالء مبعلومــات، واحلــق ابالســتئناف.
4( حظر التعذيب أو احلكم ابإلعدام أو السجن مدى احلياة على األحداث.
5( ال جيوز حرمان األحداث من حريتهم إال كملجأ أخري وألقصر فرتة ممكنة.

ــات: مينــع وصــف الصغــار أبهنــم جاحنــون وعــدم نشــر قضيتهــم ابإلعــالم، وحفــظ  6( محايــة اخلصوصي
ســجالت األحــداث يف ســرية اتمــة.

7( فصل قضاء األحداث عن القضاء العادي.
8( سرعة الفصل ابلدعوى.

9( اللجوء إىل طرق بديلة حلل النزاعات لتجنيب احلدث دخول احملاكم.
10( التخصص داخل شرطة األحداث.

كمــا تنــاول البحــث قضيــة عمالــة األحــداث، فقــد أابح قانــون العمــل الســوري اجلديــد ابملرســوم رقــم )17( لعــام 2010 
تشــغيل األحــداث ومل يتــم اســتثناء االطفــال يف هــذا القانــون وهــذا خافــاً لــكل املواثيــق الدوليــة.

لقــد نصــت املــادة )114(   حيظــر تشــغيل احلــدث أكثــر مــن ســت ســاعات يوميــاً علــى أن تتخللهــا فــرة لتنــاول الطعــام، 
وال جيــوز تكليــف احلــدث بســاعات عمــل إضافيــة.

كما نصت املادة )113( - يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف والشروط الي يتم فيها التشغيل.
يف هنايــة البحــث أدرجــت جمموعــة كبــرة مــن املقرحــات منهــا: إلغــاء املــادة 185 مــن قانــون العقــوابت الــي تبيــح ضــرب 
األطفــال مــن قبــل األهــل أو املعلمــني، وإلغــاء املــادة 508 املعدلــة مــن قانــون العقــوابت الــي متنــح ختفيفــاً عــن املغتصــب أو 
مرتكــب أيــة جرميــة جنســية الــذي يتــزوج الطفلــة أو املــرأة الــي اغتصبهــا وتعديــل املــادة 18 مــن قانــون األحــوال الشــخصية 
الــي تبيــح تزويــج األطفــال، جلهــة رفــع ســن الــزواج اىل 18 ســنة، وتعديــل قانــون العمــل الســوري وقانــون العاقــات الزراعيــة 
جلهــة املــواد الــي تبيــح تشــغيل االطفــال قبــل إمتــام ســن 18 ســنة، وإصــدار تشــريع يتضمــن تقييــد ومراقبــة حصــول األطفــال 

واألحــداث علــى الســاح مبختلــف صــوره.
 جديــر ابلذكــر أن مكتــب الدراســات يف جتمــع احملامــني الســوريني األحــرار، يقــوم إبعــداد البحــوث والدراســات القانونيــة 
لإلصــاح املؤسســي يف ســوراي ولتعديــل القوانــني الســورية هبــدف تطويرهــا، لتتوافــق مــع الشــرعة الدوليــة حلقــوق االنســان 
وإصــدار دراســات قانونيــة ملســتقبل ســوراي، يســاهم إبجنــاز البحــوث عــدد مــن أعضــاء التجمــع، وتتــم ترمجــة معظمهــا اىل 
اللغتــني االنكليزيــة والفرنســية ويتــم نشــرها يف عــدد مــن املواقــع العامليــة، وتُنجــز هــذه الدراســات ابلتعــاون مــع املنتــدى 

القانــوين الســوري، وبدعــم مــن مبــادرة االصــاح العــريب يف ابريــس.  

متى ستتحرين من عقدة 
السنين؟

الزاوية القانونية

قضاء األحداث في سوريا في ضوء القوانين الدولية

صحفية وكاتبة سورية

أحمد صوان آيات حاضري

رؤية قانونية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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أشــد املتفائلــني مــن الوضــع احلــايل يف إدلــب، يتوقــع أن تنتهــي فــرة الفوضــى، 
واالنفــات األمــي، يف ُمــدة زمنيــة ال تقــل عــن عشــر ســنوات، نتيجــة الوضــع 

الراهــن؛ الــذي يُنــذر مبخاطــر مجّــة، علــى كافــة األصعــدة.
خططــات، واالتفاقيــات الــي أبرمــت يف ظــّل املؤمتــرات، الــي 

ُ
إن مّت تنفيــذ امل

ادلــب  واقــع  لتغيــر  إجيــايب،  مؤشــر  يُعتــرب  فهــذا  ادلــب،  أجــل  مــن  ُعقــدت 
املنهــار، والــذي يعــاين مــن مشــاكل عــدة، أبرزهــا مســألة األمــن، الــذي يغيــب 
عــن املنطقــة منــذ ســنوات، ودون وجــود أي حلــول هلــذه املســألة، الــي تعــد 
مــن أبــرز وأخطــر املشــاكل، الــي يعــاين منهــا الشــعب، يف املناطــق اخلاضعــة 

لســيطرة املعارضــة.
وتنــدرج ضمــن مشــكلة األمــن يف ادلــب، مســائل عــدة أبرزهــا؛ انتشــار ظاهــرة 

الســاح والســرقة واخلطــف وانعــدام الســلطة واملؤسســات والتنظيــم.
وتشــكيل  العامــة،  مــن  األســلحة  بســحب  يبــدأ  األمــن،  معضلــة  حلــول 
مؤسســات أمنيــة، تعمــل حتــت نظــام يُوضــع مــن قبــل جلــاٍن خمتصــة ابحلمايــة 
واالنضبــاط والتنظيــم، فمســألة انتشــار الســاح، ابتــت تشــكل خطــرًا كبــرًا، 
ليــس فقــط علــى املدنيــني يف ادلــب، بــل علــى املنطقــة برّمتهــا، فهــي تعــّد ذريعــة 
لتدخــل الغــرب يف منطقتنــا، حبجــة نــزع الســاح، ونشــر الســام، وابلنســبة 
حلمايــة املدنيــني مــن النظــام، فيؤخــذ بعــني االعتبــار؛ تشــكيل فــرق دفاعيــة 
ُمنّظمــة مهمتهــا محايــة الثغــور واجلبهــات، وتكــون ُمنّظمــة وُمدرّبــة، كــي تقــوم 

بواجباهتــا علــى أكمــل وجــه.
األخبــار  مــن  وأصبحــت  بشــكل كبــر،  منتشــرة  واخلطــف،  الســرقة  ظاهــرة 
املتداولــة بــني الســكان يوميًــا، إذ ال خيلــو يــوم، دون ورود أخبــار عــن جرائــم 
وضــع  فيجــب  ادلــب،  بقــاع  أغلــب  واحتيــال، يف  ونصــب وخطــف  ســرقة 
خطــط وحلــول ملعاجلتهــا، واحلــد منهــا كــي ال تصبــح مــن العــادات والتقاليــد، 
وكيــا تصبــح أمــرًا اعتيــاداًي بــني الشــعب، وخاصــة فئــة الناشــئني والشــباب.

العيــش بســام، بعيــًدا عــن ضجيــج احلــرب ومشــاهد  املدنيــون ابت مههــم 
الدمــار وشــبح املــوت والفوضــى وانعــدام األمــن، وهــذه األمــور مــن أبســط 
متطلبــات احليــاة، ولكــن يف منطقــة ادلــب؛ هــي مــن أحــام الشــعب الــي 
تتحقــق يف خميلتهــم فقــط، يف ظــل نــوم اجملتمــع الــدويل، وغيــاب اإلنســانية رغــم 

ــح أغلــب دول العــامل هبــا. تبجُّ
 فهل ســيتحقق األمن يف ادلب، ويكون األمان للشــعب، بعد فقدانه ألكثر 
مــن ســبع ســنوات، أم ســتبقى الفوضــى واالنفــات األمــي ســيد املنطقــة، يف 

ظــل انعــدام اخلارطــة، والقــرار الــدويل النهائــي بشــأن ادلــب؟.

سية
سيا

ضايا 
ق

هل تكفي عشر سنوات 
لتوطيد األمن في ادلب؟

صحفي وكاتب سوري

مصطفى طه باشا

عندمــا نتكلــم عــن حلــب يف التاريــخ فإننــا ال نتكلــم عــن املدينــة املعهــودة الــي نعرفهــا اليــوم فحلــب قبــل مائــة ســنة ليســت هــي 
حلــب اليــوم. فحلــب التاريــخ واحلضــارة والعراقــة هــي حلــب مــا قبــل مائــة ســنة وقبــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو هــي مدينــة حلــب 
وغــازي عنتــاب ومرعــش وكلــس واســكندرون فالشــعب كان واحــداًـ واآلالم واآلمــال كانــت مشــركة بــني أبنــاء هــذه املنطقــة، مث 
مت ســلخ حلــب عــن هــذه املناطــق الــي تعتــرب عمقــاً اســراتيجياً هلــا فأصبحــت كشــخص قطــع أطرافــه يديــه ورجليــه فهــو مشــلول 

ال يســتطيع احلركــة.
وحيدثنا التاريخ القريب عن حدود والية حلب يف العهد العثماين وهي:   

واليــة حلــب ابعتبــار مــا يتبعهــا مــن املــدن والقــرى، حيّدهــا مــن جهــة اجلنــوب لــواء محــاة مــن واليــة ســورية الــي مركــز واليهــا مدينــة 
دمشــق الشــام ومــن الغــرب البحــر األبيــض املتوســط، مث واليــة أضنــة، ومــن الشــمال واليــة ســيواس، ومــن الشــرق واليــة داير 
بكــر، فواليــة حلــب كان حيكمهــا مــن قبــل الدولــة العثمانيــة واٍل مركــزه حلــب، وتنفــذ أوامــره إىل متصّرفــني اثنــني وثاثــة عشــر 

وكيــًا يعــرف ابلقائمقــام.
أما املتصرفان فمركز أحدمها مدينة الّرها وأوامره تنفذ إىل ثاثة وكاء، ومراكزهم: سروج وقلعة الروم والبرة.

ومركــز املتصــرف الثــاين مرعــش )وهــي مدينــة تركيــة اليــوم( وأوامــره تنفــذ إىل أربعــة وكاء مركزهــم: الزيتــون والبســتان وأندريــن 
وابزارجــق.

وأمــا الثاثــة عشــر وكيــا فتتبــع لــواء حلــب ومراكزهــم: قصبــة إدلــب وبيــان )قــرب اســكندرون( ومنبــج ومعــرّة النعمــان وعينتــاب 
)مدينــة تركيــة( وإســكندرونة )مدينــة تركيــة( والبــاب وحــارم وانطاكيــة )مدينــة تركيــة( وجســر الشــغور، وكلّــز )كلــس مدينــة تركيــة( 

ودارة عــزة وتعــرف بقضــاء جبــل مسعــان، واملركــز الثالــث عشــر الرقــة وكانــت اتبعــة متصرفيــة الــزور، مث أحلقــت بلــواء حلــب.
لذلك عندما نتكلم عن حلب يف التاريخ وأعماهلا ومنجزاهتا فإن حديثنا يشمل:

مدينة حلب وريفها اليوم- مدينة كلس- مدينة عنتاب- مدينة مرعش- مدينة االسكندرون.
وكتــب التاريــخ مليئــة ابلنصــوص الــي تــدل علــى وجــود التاحــم واالنســجام والتعايــش بــني هــذه املناطــق وأهلهــا والتشــابه يف 

العــادات والتقاليــد واألخــاق والتداخــل بــني األســر والعائــات.
إن حلــب كانــت ابابً لغــزو الــروم وفتــح البــاد وكانــت اجليــوش جتتمــع فيهــا منــذ عهــد الصحابــة رضــوان هللا عليهــم متهيــداً لفتــح 
القســطنطينية )إســتانبول( لذلــك جنــد الكثــر مــن األماكــن الــي ذكــرت خــال الفتوحــات واملعــارك كدابــق ومرعــش وطرســوس 

قــرب مرســني حيــث كانــت هــذه املــدن ثغــوراً تنطلــق منهــا اجليــوش.
وعندمــا يتحــدث املؤرخــون عــن حلــب فإهنــم يتحدثــون عــن مدينــة عظيمــة ويقارنوهــا ابملــدن العظيمــة كاســتانبول والقاهــرة فهــي 
أتيت يف املرتبــة الثالثــة بعــد هــذه املــدن كحاضــرة مــن حواضــر العــامل اإلســامي بــل بســبب موقعهــا االســراتيجي كان القــادة 
يفضلوهنــا علــى هــذه املــدن ألهنــا كانــت ابابً لفتــح أورواب، وثغــراً مهمــاً مــن ثغــور اإلســام حــى إن صــاح الديــن األيــويب كان 
يعتربهــا طريقــاً لفتــح القــدس فهــذه املدينــة مل تتميــز مبوقعهــا فحســب بــل متيــزت بغــى ثرواهتــا، واشــتهرت مبهــارة أهلهــا يف التجــارة 
والصناعــة قدميــاً وحديثــاً، واشــتهرت مبعامــل النســيج القدميــة واحلديثــة حــى كانــت مصــدرة لــدول كثــرة، وصناعــة صابــون الغــار 

ومتيــزت بــه، ومبحــاجل القطــن.
 وعندمــا يــزور الســواح واملؤرخــون مدينــة حلــب يســتفيضون يف مدحهــا حــى إن بعضهــم شــبهها ابملــدن اإليطاليــة مــن حيــث 
مجــال بنائهــا وشــوارعها ويعــود ذلــك إىل تربتهــا وحجــارة الكلــس املشــهورة فيهــا، واشــتهرت أبســواقها القدميــة حــى إن أكــرب 
األســواق املســقوفة موجــود يف حلــب )ســوق املدينــة( كســوق العطاريــن، وســوف النحاســني، وســوق احلداديــن، واشــتهرت 
مبســجدها األمــوي وبقلعتهــا الــي تعتــرب أقــدم قلعــة موجــودة يف املدينــة، واشــتهرت أببواهبــا كبــاب أنطاكيــة وابب اجلنــني وابب 

قنســرين وابب النصــر وابب احلديــد وابب املقــام وابب النــرب.
وقــد انلــت مدينــة حلــب لقــب عاصمــة الثقافــة اإلســامية عــام 2006م، وأصبحــت مــن مواقــع الــراث العاملــي يف اليونســكو 

عــام 1986م
ومما ورد يف مدح مدينة حلب:

ورد يف بغيــة الطلــب يف اتريــخ حلــب: »فأمــا جــودة هــواء حلــب وصحــة مناخهــا فذلــك أمــر مســتفيض اعــرف بــه األغــراب، 
وأخــرب عنــه الســواح وفّضلهــا كثــر منهــم علــى هــواء أكثــر مشــاهر البــاد العثمانيــة، وانهيــك دليــا علــى ذلــك نضــارة وجــوه 

أهلهــا، واعتــدال أجســامهم ولطــف ألواهنــم وقلــة العاهــات واألمــراض فيهــم.
وقــال الدكتــور فنديــك يف كتابــه املــرآة الوضيــة يف الكــرة األرضيــة: إن أهــل حلــب أمجــل مــن مجيــع ســكان البــاد العربيــة، وتــرى 
النســاء مــع هــذه احملاســن البديعــة علــى غايــة مــن العفــة واألدب والصيانــة والطاعــة ألزواجهــن، والرضــاء ابليســر والقناعــة 

مبعايشــهن والقيــام خبدمــة أزواجهــن وأوالدهــن ومنزهلــن. 
ومــن مزاايهــم احلســنة تــوّدد أهــل امللــل الثــاث إىل بعضهــم، وتبادهلــم الصداقــة واحملبــة وحســن التعامــل واملعاشــرة مــع التــزام احلشــمة 
واألدب، وتناصرهــم يف الغربــة ومزيــد ألفتهــم وحنينهــم إىل بعضهــم، غــر انظريــن إىل اختــاف مللهــم ومذاهبهــم، وهــم يف إنفــاق 

املــال علــى أهلهــم يف حالــة متوســطة بــني اإلســراف والتقتــر 
وأمــا دينهــم ومروءهتــم فيكفيــك ابالســتدالل عليهمــا أن حلــب مهمــا كثــرت فيهــا أســباب الفســاد أخــرا، فهــي بذلــك مل تــزل 
دون بقيــة البــاد الــي تضاهيهــا ابلســعة والثــروة. وأهــل حلــب ألوليــاء األمــور مــن أطــوع خلــق هللا تعــاىل وألينهــم عريكــة وأقلهــم 
معارضــة. حــى قــال دارفيــو يف تذكرتــه الســابق ذكرهــا: ال يبعــد عنــدي أن تكــون هــذه املدينــة مسيــت حبلــب أخــذاً مــن ماءمــة 
أخــاق أهلهــا.  ومــن حســن مشائــل أهــل حلــب إقباهلــم علــى أعماهلــم وقناعتهــم ابالرتــزاق مــن جتارهتــم وقلــة هتافتهــم علــى وظائــف 
احلكومــة، والغالــب عليهــم حســن اخللــق وســامة الصــدر مــن املكــر واخلديعــة وصفــاء األلــوان وجــودة األفــكار ودقــة األنظــار، 

واســتعمال الرويــة وتــرك العجلــة والتهــور فيمــا يبهــم أمــره وجتهــل عاقبتــه عليهــم.
أمــا عظمــة حلــب واتســاعها فحســبنا مــا قالــه يف ذلــك ابتــرك روســل: إن مدينــة حلــب تســتحق أن تعــد يف اململكــة العثمانيــة 

بعــد إســتانبول ومصــر بعظمتهمــا وإن كانــت فوقهمــا إبتقــان البنــاء والنظافــة وحســن املنظــر.
ويقــول ايقــوت احلمــوي يف وصــف حلــب وأهلهــا:« وألهلهــا عنايــة إبصــاح أنفســهم وتثمــر األمــوال، فقــّل مــا تــرى مــن نشــئها 
مــن مل يتقيــل أخــاق آابئــه يف مثــل ذلــك، فلذلــك فيهــا بيــواتت قدميــة معروفــة ابلثّــروة ويتوارثوهنــا وحيافظــون علــى حفــظ قدميهــم 

خبــاف ســائر البلــدان، وقــد أكثــر الشــعراء مــن ذكرهــا ووصفهــا واحلنــني إليهــا«
املقال جزء من حبث مت تقدميه بعنوان )أمهية حلب االسرتاتيجية يف املنطقة( يف جامعة كلس.

أهمية حلب االستراتيجية في المنطقة

د. محمد نور حمدان

أكاديمي وباحث سوري
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اجتماع مجلس البث لصحيفة إشراق وإذاعة فجر

İşrak Gazetesi ve Fecr Radyo Yayın Kurulu Toplandı

Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak üç dilde yayımlanan İşrak Gazetesi’nin ve Fecr Radyo’nun 
değerlendirme toplantısı geniş bir katılımla yapıldı.
Bu sene 3. yayın yılını bitirmek üzere olan İşrak Gazetesi’nin ve 5. yılına giren Fecr 
Radyo’nun değerlendirme toplantısı Bülbülzade Vakfında yapıldı. Toplantıya Bülbülzade 
Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Meh-
met Fatih Eminoğlu, İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Subhi Dusuki, İşrak Gazetesi 
Yazarlar, Fecr Radyo Müdürü Aladdin Husso ve Fecr Radyo programcıları katıldı.

عقــدت صحيفــة إشــراق وإذاعــة فجــر الناطقتــني ابلثــاث لغــات هــي الركــي والعربيــة والكرديــة اجتماعــاً تقييميــاً مبشــاركة موســعة 
يف مقــر وقــف بلبــل زاده.

وتنهــي صحيفــة إشــراق هــذا العــام عامهــا الثالــث، يف حــني تنهــي إذاعــة فجــر عامهــا اخلامــس. وشــارك يف االجتمــاع رئيــس 
وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر، واملنســق العــام إلعــام الشــرق األوســط حممــد فاتــح أمــني أوغلــو، ورئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق 
صبحــي دســوقي، ومديــر إذاعــة فجــر عــاء الديــن حّســو، وعــدد مــن كتــاب صحيفــة إشــراق، ومعــدي الربامــج اإلذاعيــة يف 

إذاعــة فجــر.

عودة طفل سوري إلى عائلته
Suriyeli Çocuk Ailesine Kavuştu

İdlib’de patlamada yaralanması üzerine 1,5 yıl önce getirildiği Türkiye’de tedavisi tamam-
lanan Suriyeli 14 yaşındaki çocuk, uzun süredir ayrı kaldığı ailesine kavuşmanın mutlu-
luğunu Kızılay’la yaşadı.
Çatışma ortamının olumsuz etkilerinden kurtulmak için göç eden ve göç yolunda bir-
birlerinden ayrı düşen aileleri bir araya getiren Türk Kızılay, Suriyeli çocuk E’yi de ailesine 
kavuşturdu. Suriye’de ağır yaralanan çocuk Türkiye’den gelen bir ambulansla Mersin’de 
hastaneye yatırılmıştı. Mersin’de tedavi edilen ve yaralanan yüzü için 22 ameliyat olan 
Suriyeli çocuğun ailesine kavuşma hayali Türk Kızılay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Hatay Valiliği ortaklığında gerçeğe dönüştürüldü. Hatay’daki Yayladağı Sınır 
Kapısı’nda gerçekleşen kavuşmada sevinç gözyaşları döküldü.

بعــد إمتــام عاجــه يف تركيــا إثــر إصابتــه يف تفجــر إبدلــب قبــل عــام ونصــف، عــاش طفــل ســوري يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً مــع اهلــال 
األمحــر الركــي فرحــَة لقــاء عائلتــه الــي بقــي بعيــداً عنهــا كل تلــك املــدة.

ودأب اهلــال األمحــر الركــي علــى مل مشــل العائــات الــي تفــرق أفرادهــا بســبب االشــتباكات املســلحة، أو يف طريــق اهلجــرة احملفــوف 
ابملخاطــر. وكانــت ســيارة إســعاف اهلــال األمحــر قــد نقــل إىل مستشــفى مدينــة مرســني الركيــة ذلــك الطفــل الــذي أصيــب إصــاابت 
بليغــة. وخضــع إىل 22 عمليــة علــى مســتوى الوجــه فقــط. وبعــد انتهــاء مرحلــة العــاج والنقاهــة بــدأ اهلــال األحــر يف التنســيق مــع وزارة 
العمــل واخلدمــات االجتماعيــة وواليــة هاطــاي يتحقــق حلــم الطفــل ابلعــودة إىل عائلتــه إىل واقــع. واهنمــرت دمــوع الفرحــة أثنــاء اللقــاء 

الــذي مت يف بوابــة ايياداغــي احلدوديــة بواليــة هاطــاي.

تقييم أعمال الدستور السوري
Suriye Anayasa Çalışmaları Değerlendirildi

Fecr Radyo’da haftalık olarak yayınlanan Suriye Diyalogları programında bu hafta Suriye 
Muhalif Devrimci Ulusal Koalisyonu Sözcüsü Enes Abde ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ab-
dulahad Seyfo konuk oldu. Programda Suriye’deki anayasa çalışmaları masaya yatırıldı.

اســتضافت إذاعــة فجــر خــال األســبوع اجلــاري يف برانجمهــا األســبوعي »حــوارات ســورية« كًا مــن أنــس العبــدة املتحــدث ابســم 
االئتــاف الوطــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية، وعبــد األحــد ســيفو رئيــس جلنــة العاقــات اخلارجيــة ابالئتــاف. وانقــش 

املشــاركون يف الربانمــج األعمــال اجلاريــة لصياغــة الدســتور الســوري.
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الجئات سوريات يقمن معرض »ألوان األمل«

الهالل األحمر التركي يوفر الدراسة والعمل في إدلب

Suriyeli Kadınlardan “Umudun Renkleri”

Kızılay’dan İdlib’e Eğitim ve İstihdam Desteği

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Sosyal Uyum Yardım 
(SUY) nakit programı çerçevesinde Umudun Renkleri projesinin ilk sanat eserleri orta-
ya çıktı. Bu kapsamda yürütülen 3 aylık sanat çalışması sonrasında Türkiye’deki kadın 
sığınmacıların eşsiz bakış açısını dışa vuran sanat çalışmaları, Ankara Cermodern Sanat 
Galerisi’nde sergilenmeye başlandı.
Umudun Renkleri girişiminde, 12 Suriyeli kadın Türk eğitmenlerden sanat tekniği öğrendi 
ve sonrasında bu teknikleri, Suriye’deki savaştan kaçışları ve Türkiye’de güven arayışları 
sırasında deneyimlediklerini yansıtan eserleri üretmek için kullandı.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’deki mazlum halkın yanında olan Türk Kızılay, İdlib’in 
Han Şeyhun (Türkiye sınırına 120 kilometre mesafede) ilçesinde kurduğu anaokulu ve terzihane ile çatış-
ma mağdurlarına eğitim ve istihdam desteğinde bulundu. Aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 55 
çocuğun eğitim gördüğü anaokulunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık,, onlara kırtasiye, oyuncak ve kıyafet gibi çeşitli hediyeler dağıttı. Kınık, daha sonra 20’nin 
üzerinde kadının istihdam edildiği, Kızılay tarafından kurulan terzihanenin açılışını yaptı.

ظهــر املولــود الفــي األول ملشــروع »ألــوان األمــل« يف إطــار برانمــج املســاعدات النقديــة الــذي ينفــذه اهلــال األمحــر الركــي ضمــن 
مشــروع االنســجام االجتماعــي الــذي ميولــه االحتــاد األورويب. وإثــر النشــاطات الفنيــة الــي اســتمرت ثاثــة أشــهر يف هــذا اإلطــار، 
فتــح رواق Cermodern ابلعاصمــة أنقــرة أبوابــه لعــرض عــدد مــن األعمــال الفنيــة الــي تكشــف النقــاب عــن وجهــات نظــر 
النســاء الاجئــات يف تركيــا. ويف مبــادرة »ألــوان األمــل« قــدم مدربــون أتــراك دورات فنيــة لـــ12 امــرأة ســورية، اســتخدمن تلــك 

املهــارات إلنتــاج عــدد مــن األعمــال الفنيــة تصــور مرحلــة اهلــروب مــن احلــرب يف ســوراي، والبحــث عــن األمــان يف تركيــا.

مدرسة جديدة ألطفال السوريين في إدلب
Suriyeli çocuklar için İdlib’e yeni okul

مساعدات إنسانية إلدلب
İdlib’e insani yardım

İdlib’deki Kemmune Kampı’nda Bursa Fetih-Der ve İHH ortaklığıyla inşa edilen 300 
çocuğun eğitim alacağı Muhammed Musab İlköğretim Okulu hizmete açıldı.
Bursa Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (Fetih-Der) ve İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kenti kırsalında bulunan Kemmune Kampı’nda 300 çocuğun eği-
tim alacağı Muhammed Musab İlköğretim Okulu’nun açılışı yapıldı. 2016 yılının Aralık 
ayında Halep’ten tahliye edilen aileler için kurulan Kemmune Kampı’nda inşa edilen 10 
derslikli okulda, 17 öğretmen ile 300 savaş mağduru çocuğa eğitim verilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, yaşam şartlarının daha da 
kötüleştiği Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan ailelere 2 
bin adet gıda kolisi dağıtımı yaptı.

مت افتتــاح مدرســة حممــد مصعــب االبتدائيــة يف خميــم كمونــة لاجئــني بريــف إدلــب. وقــد مت بنــاء املدرســة ابلشــراكة بــني هيئــة 
IHH لإلغاثــة اإلنســانية ومجعيــة الفتــح للعلــوم والربيــة والتكافــل االجتماعــي يف واليــة بورصــا الركيــة. وتضــم املدرســة 10 
فصــول دراســية وســيعمل هبــا 17 مرســاً لـــ300 طفــل مــن أبنــاء خميــم كمونــة الــذي مت إنشــاؤه ليــؤوي العائــات الــي مت نقلهــا يف 

ديســمرب 2016 مــن مدينــة حلــب.

وزعــت هيئــة IHH لإلغاثــة اإلنســانية ألفــي ســلة غذائيــة علــى العائــات الــي تعيــش يف اخليــام واملاجــئ يف ريــف إدلــب حيــث 
تــزداد مصاعــب العيــش مــع قــدوم فصــل الشــتاء.

يواصــل اهلــال األمحــر الركــي تقــدمي الدعــم للمتضرريــن مــن احلــرب علــى مســتوى التعليــم والعمــل وذلــك إبنشــاء ورشــة خياطــة 
وروضــة أطفــال يف بلــدة خــان شــيخون الــي تبعــد 120 كلــم عــن احلــدود الركيــة. وقــد وقفــت مجعيــة اهلــال األمحــر الركــي إىل 
جانب الشــعب الســوري املســتضعف منذ بدء احلرب األهلية يف 2011. ويدرس تلك تلك الروضة حنو 55 طفًا من بينهم 
أيتــام. وقــد زارهــم رئيــس اهلــال األمحــر د. كــرم قينــق وحتــدث معهــم ووزع عليهــم أدوات مدرســية ولعبــاً ومابــس وهــدااي خمتلفــة. 

وبعــد ذلــك افتتــح رئيــس اجلمعيــة ورشــة اخلياطــة الــي بناهــا اهلــال األمحــر لتعمــل فيهــا 20 امــرأة الجئــة.
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باحث وكاتب عراقي

د. أوس الجبوري

إن دراســة التاريــخ والبحــث يف أخبــار األمــم الســابقة هــي ليســت مــن ابب التســلية ، إمنــا تكمــُن يف 
االســتفادة مــن التجــارب العميقــة الــي مــرت هبــا األمــم وحماولــة فهــم هــذه التجــارب واألخــذ بعــني االعتبــار 
اجيابياهتــا واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن ســلبياهتا ، فذِكــر القــران الكــرمي للعديــد مــن جتــارب األمــم ليــس 
مــن ابب ســرد الروايــة التارخييــة فقــط وإمنــا لتــايف أخطــاء األمــم الســابقة واالســتفادة مــن تلــك التجربــة 

اإلنســانية .
إن مــا ميــر بــه العــراق اليــوم هــو ليــس حبــدث جديــد وإمنــا هنالــك جتــارب عديــدة وأحــداث مشــاهبة إىل 
حــد مــا مبــا ميــر بــه العــراق اليــوم ، فمثــا خــال حقبــة احلــروب الصليبيــة واهلجمــات األوربيــة اىل املشــرق 
اإلســامي يف هنايــة القــرن الســابع اهلجــري ومــا ســبق ذلــك بقليــل كانــت احلالــة مشــاهبة اىل حــد كبــر 
حالنــا اليــوم، فاجملتمــع كان مفــككاً ويســيطر عليــِه ثلــة مــن الفاســدين املتنفذيــن القابعــني علــى مدخــرات 
النــاس ومصاحلهــم مــن أمــراء وغرهــم . حيــث كان اجملتمــع يــدور يف دوامــة عنيفــة مــن الصراعــات الطائفيــة 
إذ كانــت الدولــة الفاطميــة يف مصــر شــيعية املذهــب بينمــا كانــت الدويــات اإلســامية يف الشــام والعــراق 
ســنية فــكان هــذا الصــراع يشــبه إىل حــد كبــر الصــراع الدائــر اليــوم يف العــراق وكمــا هــو احلــال اليــوم كان 
الصــراع مصبــوغ بصبغــة مذهبيــة اال انــه يف جوهــره صــراع مصــاحل ونفــوذ ، ويف خضــم هــذه اإلحــداث 
بــدأت احلملــة الصليبيــة األوىل مســتغلة مــا متــر بــه املنطقــة مــن تشــرذم حيــث متكنــت ســنة 692هـــ \ 
1095م مــن الســيطرة علــى الرهــا )مدينــة أورفــا احلاليــة( وأنطاكيــة وبيــت املقــدس ممــا زاد هــذا مــن أوضــاع 
املنطقــة تعقيــداً وتشــعباً أكثــر، يف وســط هــذه األحــداث كانــت عامــة النــاس يف حالــة أيس وانقطــاع 
لألمــل يف إجيــاد حلــول جذريــة واخلــاص مــن مــا متــر بــه األمــة مــن احتــال وتشــرذم، فــكان جمــيء عمــاد 
الديــن زنكــي إىل املوصــل بطلــب مــن أهلهــا مرســا مــن قبــل اخلليفــة العباســي يف بغــداد كان يعــد نقطــة 
حتــول عظيمــة يف ســر أحــداث املنطقــة، إذ بــدأ سياســة تعتمــد علــى عاملــني أساســيني األول : هــو إعــداد 
اجملتمــع، والثــاين يعتمــد علــى املواجهــة ، حيــث توصــل عمــاد الديــن زنكــي رمحــه هللا تعــاىل إىل أن مثــل 
هكــذا ظــروف ال ميكــن تغيرهــا إال مــن خــال إحــداث تغــرات جذريــة يف اجملتمــع ذاتــُه قبــل كل شــي، 
وهكــذا بقــي يعــد اجملتمــع حــى استشــهد فمــا كان مــن خلفــِه نــور الديــن زنكــي إال أن أكمــل مــا بــدأه 
والــده مــن سياســة اإلعــداد الــي تكمــن يف إحــداث ثــورة جمتمعيــة مــن خــال االنقــاب علــى كل مظاهــر 
الفســاد والظلــم الــي كان يعيشــها اجملتمــع آنــذاك، فقربــوا العلمــاء وعظمــوا مكانتهــم يف اجملتمــع وخصصــوا 
هلــم الصــات )مبالــغ نقديــة( وجعلــوا هلــم مكانــه أعلــى مــن مكانــة األمــراء، وأظهــروا احرامهــم أمــام اجلميــع 
ألهنــم أدركــوا أن مــن ركائــز اخلــروج مــن األزمــة يكمــن يف احــرام العلمــاء وإعطائهــم الــدور الــرايدي يف 
مســك زمــام أمــور اجملتمــع، كمــا عمــدوا إىل نشــر املــدارس واملكتبــات وتشــجيع التعليــم فبُنيــت عشــرات 
املــدارس يف املوصــل كاملدرســة )األاتبكيــة( حيــُث بنيــت هــذه املدرســة يف املوصــل يف العصــر )األاتبكــي( 
، وقــد بناهــا ســيف الديــن بــن عمــاد بــن عمــاد الديــن، وقــد وصفهــا املقدســي عنــد حديثــِه عــن ســيف 
الدين بقوله :« وبى يف املوصل املدرســة )األاتبكية( العتيقة وهي من أحســن املدارس وأوســعها وجعلها 
وقفــاً علــى الفقهــاء الشــافعية واحلنفيــة نصفــني« ، كمــا أوقــف هلــا الكثــر مــن األوقــاف، كمــا كانــت هنــاك 
مــدارس وقفيــة أخــرى يف املوصــل مــن أمههــا املدرســة الزينبيــة واملدرســة الكماليــة اللتــني بنامهــا زيــن الديــن 
أبــو احلســن بــن بكتكتــني، واملدرســة النوويــة واملدرســة الكماليــة القضويــة ومدرســة ابــن الشــرجي واملدرســة 
اجملاهديــة، وهكــذا جنــد أن مرحلــة اإلعــداد امتــدت زهــاء األربعــني عامــاً مت مــن خاهلــا إحــداث تغــرات 

جذريــة يف اجملتمــع تلخصــت فيمــا يلــي :

1-  احرتام العلماء ورفع مكانتهم واشراكهم يف اختاذ القرار ومشورهتم . 
2-االهتمام ابلعلم وبناء املدارس واملكتبات.

3- القضاء على الفساد واملفسدين.
4- توحيــد البهــة الداخليــة مــن خــالل بنــاء عالقــات متوازنــة بــن الــوالايت بعيــدة عــن 
اخلالفــات وإتبــاع سياســة إرضــاء الميــع وإشــراكهم بــدور فعــال يف اجملتمــع حيــُث بــدا ذلــك 
جليــاً عندمــا شــاهدان ضــم نــور الديــن زنكــي لدمشــق ســنة 551 هـــ وجعلهــا نقطــة االنطــالق 

يف مواجهــة العــدو ببيــت املقــدس .

إن خاصــة القــول تكمــن يف أن اخلــروج ممــا منــر بــه اليــوم هــو ممكــن شــريطة حتقيــق مــا قــد ســلف مــن 
إصاحــات جذريــة وخطــوات عمليــة وعلميــة تــؤدي إىل تغــُر جــذري داخــل اجملتمــع ذاتــُه، إذ ميكــن 
االســتفادة مــن هــذه التجربــة التارخييــة الناجحــة الــي تكللــت يف توحيــد اجملتمــع والنهــوض بــه علميــاً 

واقتصــادايً. وفكــرايً 

» أعطن حلناً أغنيه للشعب            وال أابيل مبن يضع قوانينه«
كثــرًا مــا ُتســتخدم املوســيقى واألغــاين يف الســياقات السياســية ســواء كانــت مؤيــدة وتتنــاول 
القيــم الوطنيــة أو القضــااي املتعلقــة ابلفخــر واالنتمــاء الوطــي وتعزيــز املواقــف واحلشــد االجتماعــي 
مــن جهــة، أو كانــت مناهضــة تدعــو لاحتجــاج والتمــرد ورفــض الواقــع وسياســات النظــام القائــم 
يف البلــد مــن جهــة أخــرى، ارتبطــت أغــاين االحتجــاج ابالضطــراابت االجتماعيــة والسياســية، 
للتعبــر عــن الســخط والتمــرد وهــي هتــدف يف األســاس إىل رفــع درجــة الوعــي لدعــم قضيــة أو 
لبــث شــكوى أو للمطالبــة حبقــوق هــي غــر ملتزمــة برســيم احلــدود الدوليــة وليســت حبيســة بــني 
خطــوط الطــول والعــرض، فمــن املمكــن أن حتمــل األغنيــة رســالة تضامــن مــع اآلخــر، كمــا أن 
قــدر علــى شــعوب العــامل أن يعانــوا مــن األنظمــة الفاشــلة والديكتاتوريــة وقــدر أيًضــا علــى كل 
نظــام فاشــل وديكتاتــوري أن خيــرج عليــه النــاس ليحتجــوا ويف كل احتجــاج تولــد أغــاين يرددهــا 
ويغنيهــا حشــد املتظاهريــن أو احملتجــني كرســالة منهــم إىل حكامهــم تضمــن مطالبهــم وتظلمهــم 
ويف نفــس الوقــت لتنذرهــم أبن صــربان قــد أوشــك علــى النفــاذ، يعتــرب العــامل العــريب مــن أكثــر 

الشــعوب إنتاًجــا ألغــاين االحتجــاج السياســية خصوًصــا يف فــرة ثــورات الربيــع العــريب. 
شــهد الوطــن العــريب يف الســنوات األخــرة تصاعــًدا ملحوظًــا يف منــو األغنيــة السياســية خاصــة 
بعــد مرحلــة الثــورات العربيــة وقــد دعمــت احلكومــات متاًمــا كمــا األفــراد هــذا اجلانــب كوســيلة 
للحشــد وبنــاء عقــل مجعــي بشــأن سياســة أو توجــه حمــدد، حاولــت اجلهــات السياســية إيصــال 
رســائل إمــا واضحــة أو غامضــة مــن خــال املوســيقى واألغــاين الــي تصنعهــا تبًعــا لألوضــاع 
الراهنــة والتطــورات احلاصلــة وابلتــايل ميكــن لتلــك الرســائل أن هتــدف فقــط ملراقبــة األوضــاع 
السياســية ونقلهــا للعامــة يف قالــب فــي موســيقي أو أن أتخــذ منحــى أبعــد مــن ذلــك فتقــدم 
رأي حــزب حمــدد أو تدعــو لسياســة معينــة علــى حســاب سياســة أخــرى كمــا حصــل يف مصــر 
حــني انقلبــت فئــة علــى الشــرعية وحشــدت مجيــع الفنانــني إىل بــث األغــاين الوطنيــة الــي ختــدم 
هــذه الفئــة اخلارجــة عــن الدميقراطيــة  ووفًقــا هلــذا التمييــز ميكننــا القــول إن املوســيقى السياســية 

إمــا أن تســتخدم لــزايدة وعــي اجلمهــور أو الدعــوة وأتييــد جهــة معينــة.
ماهية األغنية السياسية:

 األغنيــة السياســية هــي إنتــاج ثقــايف مرتبــط بــكل احلضــارات والثقافــات وعامــل مهــم لقيــاس 
التغــرات السياســية واالجتماعيــة يف وعــي اجملتمعــات، ولــو عــدان إىل اتريــخ األغنيــة السياســية 
العربيــة لوجــدان أهنــا تعــود إىل بــداايت القــرن املاضــي أي يف الفــرة الــي كانــت الــدول العربيــة 
ال تــزال خاضعــة لســيطرة االحتــال والتقســيم،  ولعــل أكــرب مثــال علــى األغنيــة يف تلــك الفــرة 
هــو مــا غنــاه ســيد درويــش لتحريــض الشــعب وبــث احلماســة فيــه ورفــع معنوايتــه  يف التحــرر 
مــن االســتعمار مســتخدًما بذلــك املفــردات الشــعبية البســيطة واألحلــان الغنائيــة اجلميلــة الــي 
خلــدت امســه كأحــد أهــم رائــدي الغنــاء العــريب، ولكــن أيــن يكمــن الســؤال؟، هــل كان يعلــم 
ســيد درويــش أن هنــاك خملفــات لاســتعمار وأن هنــاك احتــال  جديــد يف العصــر اجلديــد مــا 
يســمى  احتــال األنظمــة العربيــة لشــعوهبا واضطهادهــا ؟، وهــل كان يعلــم أن هنــاك ربيــع عــريب 
قــادم حيمــل بــني طياتــه أحلــان أمجــل وأعظــم ممــا غنــاه هــو وغــره يف زمــن الــا اســتعمار، ولــو قفــزان 
قفــزة ســريعة مــن تلــك املرحلــة ملرحلــة الثــورات العربيــة أي قفــزة عمرهــا أكثــر مــن 60 عاًمــا تقريبًــا  
ونظــران لإلنتــاج السياســي يف األغنيــة العربيــة  ســنجد أننــا أمــام مرحلــة هامــة مــن حيــاة الشــعوب 
العربيــة يف تقريــر مصرهــا وخاصهــا مــن حكــم االســتبداد  واالضطهــاد ولعــل أهــم مــا أطلقــه 
الفنــان الســوري الكبــر )مسيــح شــقر( يف بــداايت الثــورة الســورية كان أول صــوت للثــورة كان 
كل شــيء واضــح، الكلمــة واللحــن وحمــاكاة ظلــم احلاكــم وخيانتــه كانــت األغنيــة »اي حيــف« 
مصــدر الثــورة ومغّذيهــا وكانــت ظاهــرة )إبراهيــم قاشــوش( علــى مرحلــة كاملــة مــن املوســيقى 
البديلــة الــي انتهــى دورهــا مــع بدايتهــا حيــث املواربــة السياســّية مل تكــن كافيــة ألن األغــاين عــن 
احلريـّـة ُمقدســة يف الشــوارع الســوريّة يغنيهــا الرجــال حــني حيملــون توابيــت إخوهتــم يف الطريــق إىل 

املقابــر ويغنوهنــا يف ســاحات احلريّــة كل ليلــة وحــى وصلــت إىل مــآذن املــدن الثائــرة.
 يف درعــا بــدأت األغنيــة ويف درعــا جلــس آالف الرجــال يف ســاحات القــرى واملدينــة يغنــون 
مجيعــاً “اي حيــف” مثــل آالف الســوريني الذيــن غّنوهــا وهــم يبكــون ويضحكــون يف الشــوارع 

والســاحات أثنــاء خروجهــم مبظاهــرات ثورهتــم.
إن زوجــة شــامل قائــد املقاومــة الشيشــانية ضــد الــروس قالــت لــه: » الــدم يســيل حولنــا أيهــا 
اإلمــام والنــاس يقتلــون فكيــف تســتطيع االســتماع إىل أغــاين زوجتــك اجلديــدة وكأهنــا صــاة 
بعدمــا حرمــت الغنــاء، فأجاهبــا: » إهنــا تغــي األغــاين الــي يرددهــا أعــداؤان ولــو مسحــت لألغــاين 
الباكيــة أن تنتشــر لبلغــت أعــداءان ولتغــرت فكرهتــم عنــا وسأشــعر ابخلجــل آنــذاك ابلنظــر يف 

عيــون األمهــات اللــوايت استشــهد أبناؤهــن يف محاهتــم معــي. 
» ســيصرخون ضــد الغنــاء وســيغي الشــعب، ســيصرخون ضــد املوســيقى وســيطرب الشــعب، 
الفكــر  ضــد  ســيصرخون  الشــعب،  مشــاهدته  علــى  وســيحرص  التمثيــل  ضــد  ســيصرخون 
واملفكريــن وســيقرأ هلــم الشــعب، ســيصرخون ويصرخــون وســيمألون الدنيــا صراخــاً وســرتفع 
مكــربات أصواهتــم وســتنفجر قنابلهــم وتتفرقــع رصاصاهتــم وســوف يكونــون يف النهايــة ضحــااي 
كل ما يفعلونه وسوف يدفعون الثمن غالياً حني حيتقرهم اجلميع ويرفضهم اجلميع ويطاردهم 

اجلميــع »أفاطــون«.

األغنية السياسية
 في زمن الحرب

صحفي وكاتب سوري

هائل حلمي سرور
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شاعر وكاتب سوري

إسماعيل الحمد

هوى الشام

اندل الشوق

اي هـــوى الشـــام اي لـــن بـــالدي

جفـــل الفـــن فاســـتفاقت عيـــوين

هـــام شـــعري هبـــا فأبكـــى القـــوايف

دليلـــي  وفيـــك  اتئـــه  قمـــري 

فاســـتقرت يف زرقـــة املوج نفســـي 

فيـــك مـــن رعشـــة الفـــراق بقـــااي 

النـــوااي  هتفـــو  حاجبيـــك  وإىل 

فأمضـــي  شـــآم كحـــٌل  اي  ليتـــن 

أرمتـــي فـــوق خـــدك الغـــض حـــى 

ومـــن الثغـــر يطلـــب الثغر شـــهدا 

مـــّن  املعطّـــر  تـــْرك  وعلـــى 

املـــرااي  جبـــن  يف  النـــور  وتـــرى 

يُزهـــُر العشـــق فوق صـــدرك حى 

ســـراب  إين  شـــام  اي  تقـــويل  ال 

اندَل الّشـــوِق أْســـِقن مـــْن َلماهـــا

ِعْشـــقا  َتفّجـــَر  عاِشـــًقا  تلـــْم  ال 

الهثـــاٍت  آهاتُـــه  وتعالـــت 

وْجنتْيهـــا  دموُعـــه  وتُـــرّوي 

َعروًســـا  األغـــّر  للّســـنا  ُكلِّلـــْت 

حـــن َمنـّْيـــُت خاطـــري يـــوَم ابَنْت 

طفَرت دْمعـــٌة على صْحِن َخّدي 

ُثّ غابـــْت يف غْفلـــٍة عـــن ُعيـــوين 

واســـتقّرْت فيهـــا َشـــظااي َغرامـــي 

ُمقيًمـــا  فيهـــا  مـــازاَل  وفُـــؤادي 

ارســـم العمـــر فـــوق خـــد الفـــؤاد

وســـادي ذراع  علـــى  تتلـــّوى 

حـــن أجرت علـــى املداد مدادي

والوهـــاد الـــراب  فـــوق  يتهـــادى 

ابلســـواد مكحـــل  جفـــن  حتـــت 

ودادي يثـــري  مـــا  الـــود  ومـــن 

ووادي واٍد  بـــن  مـــا  ظامئـــات 

ابلســـهاد مثقـــال  جفنيـــك  بـــن 

تشـــرب النفس مـــن شـــِهّي املُراِد

الوقّـــاد مجـــره  يف  يتلظّـــى 

ابلعنـــاد موســـومٌة  قبـــالٌت 

الـــُورّاد زمحـــة  عـــن  يتـــوارى 

ابألجســـاد األرواُح  تضيـــق  ال 

مـــرادي وفيـــك  ظامـــئ  فـــأان 

وامـــأ الـــكأَس ِمن رَحيِق َشـــذاها

َلظاهـــا ِمـــْن  أوصالُـــه  وتلظّـــْت 

الِباهـــا الـــرتاُب  قبّـــَل  أْن  يـــوَم 

ـــفاها ـــفاُه الشِّ ُكّلمـــا تلمـــُس الشِّ

التـّّياهـــا ِلَمْجِدهـــا  وَجَلْوهـــا 

أْلقاهـــا زِفاِفهـــا  يف  أنّـــن 

كّفاهـــا َرذاَذهـــا  فَتلّقـــْت 

املياهـــا الِشـــراُع  ودّع  أْن  يـــوَم 

تْبعـــُث احلـــّب اتلِـــًدا ِمـــْن هواهـــا

رابهـــا الِفـــراِق  علـــى  يُغـــادْر  ملْ 

إن سرَت يف حقل الندى.. فترعِم
وإذا مررَت بغابة فتضيغِم

وإذا نظرت إىل السما كن نسَرها
أو كالشهاب يطري بن األجنم

لو شئت مارَد قمقم يهب املىن
فاعلم أبن العلم مارُد قمقم

فاركب على جنح الرياع مسابقًا
أطياَف حلمك للمعايل تغنِم

ال متِض خلف سراب حلٍم قد مضى
إن السراَب شراُب أيٍس للظمي

وإذا خطاك تعّثرت يف وثبٍة
حنو الذرى فاحبث هلا عن سلَّم

ليس السقوط هو الوقوع على الثرى
بل يف الرجوع إىل الورا بتهكُّم
وإذا رماك الدهر سهماً انفذًا

فاسحبه يف أَنٍف وال تتأمِل
وامسح صبيَب الرح منه بدمعٍة

خرساَء وارشف ملَحها وتبسَِّم
فالداء يرتك يف الدماء مناعًة

من أي وخز آخر متجرث
والدمع يف عن األابة آللئ

وقذًى بعن الواهن املستسلم
سامل وسّلم يف احلياة أموَرها
بعد التوكل، للسالم فتسلم
وإذا النوائب أنشبت أنياهَبا

فاشحذ حساَم الصر ال تستسلم
ولقد ترى صدقاً وخرياً من أخ

فرتاه خرياً من أخ لك ابلدم
ال حتسنب السيف أقطع فيصل

بل ذلك املسلول من غمد الفم
فيصيُب ماال قد تصيُب جحافٌل

ويعود احياانً عليَك مبأمت
كم حرَف سيٍف قد تبلسَم جرحُه

وجراُح حرِف احلرف مل تتبلسم
مفتاح أعلى ابب دار بسمة
وراتجه يف وجهك املتجهم

فاسكْت إذا نطَق السفيُه مبجلٍس
وإذا العقوُل ختاطَبت فتكّلم

إن احلياَة حبلوها ومبّرِها
منهاُج درٍس دائٌم فتعّلِم

واذكر أبن الَل خرٌي حافظًا
وُهداَك يف هنج الرسول األعظم

يا ولدي

 شاعر وطبيب سوري من حمص

د. عبد الناصر الشيخ علي
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يف الليل
ُياحقي املوت إىل قربي!

ضيفاً مل أعتد إشاحَة وجهي عن ضيٍف
أرمي على ماِئدِة كفي:

نِثاَر ُحزين
قلماً مكسورًا

أوراقاً، وكلمات ثكلى
يف أرِض غريبة

! يتلفتُّ
يرقَب العابرين فوَق خناجِر

الرحيِل
وألغاَم الفجِر البعيِد!

*
يف عيِد الذابئِح الوطي
يرفُع أبناَء طوِر عابدين

نراَن الصليِب
ويهزجون بفرٍح موءوٍد يف

سهوِل أمهم سوراي!
حى سهل بي عاِمْر

أرضي ُمتّفِحمة
سنابلي يبتلعها هنِم أفواِه اجلياِع

تنتِظُر حمطَة العشاء الراّبين األخر
هذِه املرة كان على رأِس املائدِة

خناسوَن
واملسيُح وحيداً، يُلقي موعظَة السماء

على أطفاِل الشاِم ومحَص
يف أطاِل مقربة!

*
من حبرٍة سوداَء يفوُر بُركان

ذاكريت
مل أجــد ســوى مراثــي درويب الغائــرة، حتــَت رايــة 

اهلزميــة
وجراين هجروين!

تركوا يل أحجاَر أاثفيِهْم
وال انَر تطبُخ يل قصيدة

سوى رماَدُهم
ومرودًا

تتكحُل بِه أمي!
*

على مائدِة األسِف يوِلموَن يل
ذبيحًة

هي أخي
أو ابن مديني

وحيتالون عليَّ خبيمٍة ملونة كقوِس قزح!
لكنها ال متِطُر سوى

دمعاً ِمدراراً!
ويهديي امللُك العريب هاتفاً نقااًل ألطمِئنَّ

على أهِل دايري
وُهم ُهناك ال سقَف وال نوَر وال ماء

سوى أطااًل خلولِة، ِبرُبقِة ثـَْهَمِد
تلوُح الشاُم وَهنًا

كباقي الوشِم
بيٍد مبتورٍة

ؤّجِل
ُ
على قارعِة النصِر امل

*
ُكنُت وحيدًا

ال حيتِفُل يب أحد!
وال يهتَُّم يب

سوى قرب، بقي فارغًا
مل يتسًن للُغزاِة إكماِل ضحاايُهم

فصار نصييب
ستُبدي لَك اللحوُد ما كاَن ِمنها فارِغًا

ويُلِحُدَك من ال يرثي، وال عيناً لُه
عليَك
تدمُع!

*
دعي أُغي آلخر مرة

فصويت صاِمُت، خمفٌي
كي ال يوِقَظ املوتى ويُثَر فيهم رغبة الرقِص

انفذيت صارت مسرحاً النتظارايت العاِقر
وترقِب العائدين

من وليمِة النهِر، حُمتِفًا!
قبَل عامني ونيف وجَد ضفتيِه الضائعتنِي!

وطرَد ضيوفه ابألمِس حنَي أضاَع:
ضفتيِه
وجمراُه

وأمساكُه
وحى الُشجراِت الظليلَة

أسندُت ظهري للريِح
ومل أسقط!

*
حنرق ِفداًء ألّمٍة اعتادت دعارَة األزقِة

وما شِبَعْت ِمن ِسفاِد األغراِب
ينهبنا األوغاُد
وُهم ُيصِفقوَن!

أيمروَن نسائِهم حبلِّ الِتّكِة
وانتظاِر أواهِنم

أمدُّ يدي غارقاً يف جُلِّة القهِر
يهيلوَن عليًّ رمًا من صحراِء

ويُطفئوَن هلييب
بنراِن النخوِة العربيِة

على املنابِر
ويف الصباح

اجُدهم انئمني يف ُحضِن أعدائي، ُسكارى
من مؤمتِر الليلِة املاضيِة

يف ماخور!
*

حنرُت أشعاري أماَم أول املذابِح
على حجٍر

على ضّفِة مِحٍص تغرُق يف حبرِة الغدِر والدِم
ومداِئن حوران متشي كاملمسوِس

ُتكلُِّم نفسها
وتقرأُ نشيَد احلياِة با وهِن

يقرأين أانَس رحلوا
ويُفشوَن أسراري لعابري الليل

بني املقابِر
أحبُث عن راهبٍة

أقرأُ طُهرها

تقرأُ ضعفي وأساَي
متنحي روحها

وتستويل على روحي
وينعِتُق اجلسُد من رغباتِه
وختبئي حني برٍد وصاٍة

يف حمراِب زكراي
ال ُتكلَِّم الناس ثااًث

وتصفُع بصلواهتا عتَو الصامتنَي يلوذوَن
يكمنوَن خلف الطاغيِة

يقتلوان!
وال ختتبُئ بسواِد الثياِب

*
عنَد الفجِر

ُتكّلمي!
تكِسُر نذورها

هِتزُّ جذعها النقَي
فيّساقُط علَي ُرطباً جنياً!

ويتحول الثوُب كرومًا
وبساتنَي ورٍد
وغابًة با هنِر

أبقى أنِزُف وجعاً ُهناَك
حى جينُّ الليل

فيصنُع هنراً من خيوِل دمعي
أعوُد غداً إىل الشاُم جدواًل عميقًا

با ضفتني!
سوى قلمي

وضفًة أخرى، دفر
وترقُد هانئًة

أروُح وأجُئ، حارسًا
وعلى كتفي الُيمى

قلمي بني أصابعي حمّشوًا
*

يقرعوَن طبواًل مَمّزقًة للحرِب!
يهتِفوَن لصوِت الصليِل ساِطعًا

من آلِة تسجيٍل محقاَء
با فعِل

يستعرضوَن غريزَة الذئِب فينا
وحنُن كقطيِع ِبدائٍي، نتقافُز حول الناِر

حوَل أطاِل الوطِن
وحرائقِه

وليمًة أخرًة
للُذابِب

وأهلي توجوا رأسي
أبكليٍل من الشوِك

*
راهقنَي

ُ
يرادُف الساسة امل

يواروَن الوطِن يف القرِب
وعلى رأِسِهم يقُف يزيد ليأخذ البيعَة

ابلسيِف!
خيبطون رؤوِسهم جبدراِن القرِب

ويستسلموَن لسحابٍة من جراٍد
أكلت مغامنَُهم

وأرضي
ويف الليِل يُرافقوَن اجلاِد إىل حانِة

قامريَن، ويتبادلوَن أخناَب دخولِه
ُ
امل

معاهدِة احلظِر اإلسراتيجِي
ويستلُم صّك شرعيتِه علنًا

ويف الصباِح يضُع يف إسِتهم
صوارخيَاً جديدة!

*
أضُع يدي الُيمى يف جييب

ومن ُيسراَي أنفُث ُدخاَن غليوين
أمضي إىل حانِة الُفقراِء

ارفُع خنب الُشهداَء ألهنم اراتحوا
وأبكي لألحياِء
ألهنُم يزدادوَن

مواًت
*

حتايلُت على ِظّلي
وأخذُت يدُه الُدلَُّه على قربي!

فحمل معُه ثرويت:
دفاتراً عتيقة

وذكرايَت من فرِح الطفولِة
ومل يذُكر يف صحيفي غدَر امرأٍة

أو فلوَل انكسارايت
أو قدمَي تنقلتا أمجَل عِهدمها

حافيتاِن!
*

سأعود إليَك:
ومعي مخوراً ُمهرّبة

با شعٍر
با ثياَب أنيقة

با أكاذيَب أخدُع هِبا الُبسطاَء بُلغي املستوردَة
الغريبة

سنكوُن جنودَك
حنُن البسطاَء ال تعرِفُنا
سوى أحجاِر دروِبَك

ومساكِب حقوِلَك
والسواقي الناِحاِت

والصفصاِف، والزيتوِن
حيِمُلي هنرًا

وأمحُلَك معي
ال أخاُف نوااي الليِل القادِم

فعيوُن الُفقراِء
مصابيحِي
مصابيحَك

وأكتُب على وجِه الفجِر رسائلي
جلنوِدَك اجملهولنَي با هوية

با أساب ذهبوا
لراهبي ترفُع صلواهتا هنراً من طهٍر

ِمنُه تِغرُف، تُعّمدين!
*

ُم َما ُكْنَت َجاِهـًا / َستـُْبِدي َلَك األايَّ
وأَيْتِْيـَك اِبأَلْخبَـاِر َمْن ملَْ تُـَزوِِّد

َوأَيْتِْيـَك اِبأَلْخَباِر َمْن ملَْ تَِبْع لَـُه
بـَتَـااتً َوملَْ َتْضِرْب َلُه َوْقَت َمْوِعـِد /

ب
ثقافة وأد

مسيرة وطن ضرير

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد
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على عروشها خاوية
احلجارة تئنُّ
حنيب الغبار

هسيس األرواح..
وْسط الدمار

ُنسخ القرآن مُمزَّقة
جوارب أطفال ُمرتَّقة

جيتار بال أواتر
لوحات كنافا حمروقة

غابت فيها أبصار األمهات والدَّات
كتب ُمَبْسرتة عن الصالة وأحكامها

عن الزكاة وأنصاهبا
عن الوضوء بنور الشمس
وكيف تكسب األصدقاء

أحجار الرسيس وورق اللعب
كيلواتت نسائية أبلوان كانت زاهية 

كتب عن القرامطة وفن الطبخ
وأقساط مصرف

علبة هندسة
وكيف تتعلم الرتكية يف مخسة اايم.

يف ساحة نعيم مراد اخلاوية
طيف القاضي غاللة كبرية

تغطِّي السماء
نعيم مراد قاضي احملكمة

النحيف جدًا
الطويل جدًا
األبيض جدًا

ذو األنف األمحر الكبري
واألصابع الطويلة

بربطة عنقه ذات العقدة الصغرية
اليت تتأرجح فوق تفاحة آدميته

بطقمه الرمادي امللتصق جبسده دائمًا
حى ظنَّ أهل احلي أنه ال خيلعه

بطربوشه األمحر
وشرَّابته املتأرجحة إبيقاع خطوته.

مات القاضي نعيم مراد منذ زمن مطمئنًا
فالعدالة كبـَُرت

واخلالدية أزهرت
مل يعرف أنَّ حرابً قامت يف اخلالدية

وأنَّ الساحة ُدمِّرت.
يف ساحة نعيم مراد

يف مدينة وْسط البالد
تضم حبيبتك هناك
حيث صفري الريح

حيث ال أحد
ال أحد سوى اخلراب
وموسيقى النائز...

هناك تصبح الُقبلة فْرض عن
ألهنا قبلة احلياة.

يف ساحة نعيم مراد
حيث غاب متاماً 

حمل الشيحة ابئع البوظة
وهتدَّمت دكَّان أيب نوري ابئع احلليب

ُسِفَح حليب األطفال
مل يبق له أثر

حلسه الذابب األزرق واختنق ابلبارود
لعقتُه القطط وماتت ابلشظااي

أو حتت الركام...
وغري بعيد

جفَّت ساقية الري
وامتأت ابلثث

وإطارات صور اآلابء واألجداد 
وألعاب الصبيان والبنات

وفوارغ الرصاص.
يف محص

يف اخلالدية
يف ساحة نعيم

ال ترى غري الحيم
جحيم صنعه السوري للسوري.

لعلَّ ساحة مراد
ُتصبح عرة ألهل البالد

لعلَّ
لع
ل.

ب
ثقافة وأد

ساحة نعيم مراد

شاعر وفنان سوري

عبد الكريم عمرين

ذات ليلة حني مللٌت
فكرُت ابلبداايت 

ابلوقــود الــذي قلنــا ســيكفي ان حنــرك 
بــه االرض

تسعة أمتار ابجتاه القمر 
كانت الفكرة 

قبــل أن نكتشــف الثقــب الكبــر يف 
خــزان القلــب 

قبل أن نعرف أن 
كأي  القطــارات  يصعــد  القلــب 

فر  مســا
وجيلس خلف النوافذ 

يرى أن األشجار هي الي تسر
واجلبال والوداين 

وال خيطر بباله ملرة واحدة أبنه 
هو املسافر الذي يبتعد 
وأن اجلسد هو القطار 
وحني يرى حمطة مجيلة 

ينزل 
وميضي القطار 

......
ذات ليلة 

علــى  مــن  أزيــل صورتــك  أن  قــررُت 
اجلــدار 

فرفعتها برفق إىل ظهر اخلزانة 
وبعد قليل انتبهت للظل الذي تركته 

والفراغ الغريب يف اجلدار 
فرمست انفذة زرقاء 

وستارة من الدانتيل الشفاف 
وأراقــب  املــارة  أأتمــل  وجلســت 

مشــيتك 
وأنت تعربين الشارع 

كظل سحابة 
ال أتبه حلركة السر 
وحني حل املساء 

أغلقت النافذة 
ومل أمن 

بل كنت أفسر ما حيدث اآلن 

فوق اخلزانة 
.....

حيدث أنك تكون وحدك 
حيدث كل يوم 

فنكتسب عادات جديدة 
مكتــوف  وأنــت  فقــط  تــراتح  أن 

عــني  لذرا ا
أن حتب الوقوف أكثر يف املمر 

وكأنك ستخرج اآلن 
كأن أحدهم حياول االتصال بك 

لكنك غر آبه ألي شيء 
تبعث الرسائل 

وتراقب إشارة الرسائل
كل حني 

فلم حيدث من قبل 
أال تُقرأ رسائلك بعد ساعات 

ومل حيدث أيضًا
أن تضع هلا املربرات 
رغم النهاية السعيدة 

وأن تطيل الوقوف على الشباك 
كقطة ال يهمها كل ما حيدث 

كما أنه مل حيدث أيضًا
أن ترسم شباكاً 

وجتلس خلفه كل الوقت.
.....

يف الصباح تزيح الستارة الشفافة 
لرى الشارع 

رغم أنك تستطيع أن ترى الشارع 
دون أن تزحيها 
مث تفتح النافذة 

تسقي الورد 
وترد التحية للجارة الواقفة

خلف انفذة املطبخ 
وتتجاهل ما حيدث منذ يومني 

فوق اخلزانة 
...........

/ حيدث أنك ترى/ مقطع 
خلخال ضّيق

ذات ليلة

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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ب
ثقافة وأد

كاتبة وصحفية سوريةشاعر وقاضي سوري

عودة حنظلة
المرأة السورية
 حديثي اليوم عن المرأة فقط

إلهام حقيخالد دعبول

هـــَوْت وَخـــّرْت صـــروُح العـــــدِل اي أمـــُم

مثـــــاًل  لنـــا  ماضيهـــا  صروُحُكـــم كاَن 

تـَْرقبُـــــها واألرواُح  تشـــهُد  األرُض 

بشـــــرعتكم الباغـــي  القاتـــُل  ُيكـــرَّم 

بـــــه نلـــوذ  أمـــٌن  يف جملـــس األمـــن ال 

تسوســـــه دوٌل عظمـــى ومـــا َعُظَمـــْت

هـــذي فلســـــطن نبكيهـــا وقـــد ُســـِفكْت

ــا ــان اليـــوَم مصَرُعهـ ــام تنـــزُف حـ والشـــ

ــا أجماُدهـــم أفـَلَـــــْت  والعـــرب ِمـــْن حوهلـ

رايَتهـــــم للظلـــم  ســـــلّموا  ُحّكامهـــا 

تـَْتبعهـــم اخللـــــِق  شـــــراِر  مـــن  بثـُلَّـــٍة 

ابألمـــِس هانـــْت دمـــاٌء َعطـــرْت وطنـــًا

خنـــب  زنزاانهتـــم  خلـــف  وُغيِّبـــت 

ابألمـــس دوَّت بـــكل الكـــون صرختنـــا 

مـــن صغـــار ضـــاع موطنهـــم  وبصقـــــة 

ابقيـــــة فالشـــــام  جتزعـــي  ال  أختـــاه 

ينهـــزُم والتاريـــــُخ  نبـــدأُ  أيـــَن  ِمـــْن 

يرتســـــــُم واألهـــواِل  ابلقهـــــِر  ابلظُلـــِم 

فاملـــوت أهـــون مـــا صاغـــــوا ومـــا نظمـــــوا

الســقـــــم هـــا  َهدَّ شـــــعوٌب  وُتســـــتباح 

تـُْلتَـــــهم األوطـــــان  هبـــــا  انٌر  ومنـــــه 

يتَّســـــــُم اإلجـــــراُم  بـــــــه  مبـــاض  إال 

دماؤهـــــا واســتباحـــــت نوَرهـــا الظُلَـــــُم

والعجـــــم الـــروس  ثـَــــــراها  ويســـــتبيح 

مـــات الضمـــرُي هبـــــم واســـــتوطَن الصمـــُم

ابلسيف والعسكر الباغي هلا حكمــوا

صنـــــم معبودهـــــم  ُهبـــــٌل..  وربُـّــــهم 

ـــس العهـــر واألوغـــاد قـــد بصمـــوا مبجلــ

ذمـــــــم وال  عهـــــد  هبـــــــم  يـــراَع  ومل 

صـــوت الثـــكاىل لســـقف العـــرش يســـتلم

ترتســـم األنـــس  وجـــــوه كالب  علـــى 

منتقـــم األرض..  طغـــاة  وفـــوق كل 

حنـــن النســـاء الســـورايت ال زلنـــا أحيـــاء ومل تنتـــه حياتنـــا بعـــد!، ابلرغـــم مـــن خروجنـــا مـــن وطننـــا 

وحنـــن حنتضـــر، كيـــف تنظـــرون إلينـــا؟، كأننـــا مـــن كوكـــب آخـــر، لدينـــا حـــواس مخســـة، وال منلـــك 

احلاســـة السادســـة الســـرضاء اجلميـــع واقناعهـــم أبننـــا بشـــر مثلهـــم،  حنـــن مثـــل كل نســـاء العـــامل 

نتنفـــس ونشـــعر ونضحـــك ونبكـــي ولدينـــا مشـــاعر، وكلنـــا بنـــات حـــوا، رمبـــا خنتلـــف قليـــا عـــن 

بقيـــة النســـاء!، فقـــط مبـــا القينـــاه مـــن ظلـــم واضطهـــاد يفـــوق الوصـــف!، احلـــرب كانـــت شـــديدة 

الوطـــأة علينـــا وأكثـــر فتـــكاً، جـــوع وبـــرد وفقـــدان واعتقـــال وتعذيـــب وترهيـــب واغتصـــاب، واملشـــهد 

احلقيقـــي أشـــد قتامـــة وأكثـــر بشـــاعة مـــن هـــذا الوصـــف الكتـــايب، وهـــذا مـــا جعلنـــا أكثـــر صابـــة 

وحتمـــل مـــن النســـاء األخـــرايت، إن متنـــا هـــل ســـتنجو األرض والســـماء؟، وهـــل نقتـــل كلنـــا مـــن 

أجـــل شـــخص واحـــد؟، أتينـــا إىل هـــذا املـــكان كوننـــا جـــران وأرضكـــم هـــي امتـــداد ألرضنـــا ولـــكل 

الكـــرة األرضيـــة ، هـــذه الدنيـــا ملـــك هلل توزعنـــا عليهـــا ابلصدفـــة، اســـتمعوا إلينـــا وامحـــوان، أال 

يكفـــي مـــا القينـــاه مـــن ظلـــم واضطهـــاد؟، ابلرغـــم مـــن كل احملـــاوالت اجلـــادة حلمايـــة املـــرأة وابلرغـــم 

مـــن التطـــورات اهلائلـــة يف الذهـــن والعقـــل اإلنســـاين الزالـــت املـــرأة تعنـــف!، وشـــعارات محايتهـــا 

مكتوبـــة علـــى حيطـــان آيلـــة للســـقوط، وهـــذا مـــا يبقيهـــا دومـــاً خائفـــة ال تشـــعر أبي نـــوع مـــن 

األمـــان، أعتقـــد أن طريقنـــا شـــائك جـــداً، عندمـــا تبكـــي املـــرأة الســـورية أال يعـــي بكاءهـــا لكـــم 

شـــيئاً، أغمضـــوا أعينكـــم للحظـــة واشـــعروا ولـــو قليـــاً مبـــا تشـــعر؟، أان أقـــول لكـــم مـــا نشـــعر بـــه :

- عندمـــا ينـــام الكـــون يهطـــل الـــدم يف عروقنـــا.. ويبـــدأ الظـــام مـــن حولنـــا برقصـــة املـــوت.. أرواح 

شـــريرة تاحقنـــا وتطـــرق اببنـــا كل يـــوم.. وتنهـــال علينـــا بـــكل أنـــواع األســـلحة...

حنـــن نســـعى جاهديـــن للتعايـــش معكـــم، ونســـعى أكثـــر للعـــودة إىل بـــادان، ولكننـــا اآلن بينكـــم 

ومعكـــم، هـــل مطلـــوب منـــا العـــودة يف هـــذه الظـــروف؟، وهـــل هنـــون عليكـــم!، قـــد ال منلـــك 

القـــدرة علـــى إســـقاط الطاغيـــة، لكننـــا منلـــك القـــدرة علـــى إيصـــال مـــا حيـــدث هنـــاك مـــن أهـــوال 

!، مل أنت خوفـــاً مـــن املـــوت بـــل أتينـــا لنصـــون عرضنـــا وحنمـــي أطفالنـــا، وحنـــن نســـتحق ذلـــك، 

وأطفالنـــا أيضـــاً، ال تضيقـــوا علينـــا، فنحـــن ماضـــون يف ثورتنـــا، ســـنصنع مـــن أحقادهـــم حليبـــاً 

نرضعـــه ألطفالنـــا ألهنـــم خانـــوان، وكمـــا قـــال تولســـتوي:

عندما خيونوك فكأهنم قطعوا ذراعيك ...تستطيع مساحمتهم ولكنك ال تستطيع عناقهم.

يعـــودون إىل وطنهـــم أن يكتبـــوا شـــعاراهتم أبيديهـــم  الوقـــت ســـنعلم أطفالنـــا عندمـــا  وبنفـــس 

الطاهـــرة، وبنفـــس هـــذه األايدي ســـيكتبون كيـــف اســـتقبلتموهم بـــكل حفـــاوة، وســـعيتم جاهديـــن 

لتعليمهـــم، وطبابتهـــم وراحتهـــم، كل ذلـــك ســـيبقى علـــى مـــر احليـــاة، ال شـــيء يضيـــع هبـــاء، 

ســـيكون هنـــاك اتريـــخ رائـــع بـــني هذيـــن الشـــعبني الســـوري والركـــي، وســـيكون لنـــا لقـــاءات كثـــرة 

علـــى أرض وطننـــا، ســـنعود ويف جعبتنـــا حمبتكـــم وعطـــر أنفاســـكم وسنشـــعر ابلغـــرة إن أحببتـــم 

أحـــداً أكثـــر منـــا.

 --------

ألقيـــت يف أنقـــرة خـــال مؤمتـــر الدعـــم املطـــور لطالـــيب اللجـــوء املتأثريـــن ابألزمـــة الســـورية والعراقيـــة 

يف تركيـــا 2018/11/8
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

ال خيفــى علــى أحــد أن املنظومــة الدوليــة تشــكلت علــى خلفيــة وأعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة كحاجــة 
املســاندة  الكــوارث، وكذلــك  املنكوبــة ومواجهــة  الشــعوب  عامليــة إىل األمــن واالســتقرار ومســاعدة 
وثقافيــة وصحيــة  وأمنيــة وحقوقيــة  اجتماعيــة  مهــام  مــن  هنالــك  مــا  اإلنســان وإىل  والدعــم حلقــوق 

واقتصاديــة.
علــى رأس هــذه املنظومــة تشــكلت األمــم املتحــدة وهــي منظمــة دوليــة أنشــأت يف عــام 1945، 
وتتكــون حــى اآلن مــن 193 دولــة عضــو، وتسرشــد األمــم املتحــدة يف مهمتهــا وعملهــا ابألهــداف 
واملقاصــد الــواردة يف ميثــاق أتسيســها، حيــث أن كل دولــة مــن الــدول الـــ193 األعضــاء يف األمــم 
املتحــدة هــي عضــو يف اجلمعيــة العامــة، وتُقبــل عضويــة الــدول يف األمــم املتحــدة بقــرار للجمعيــة العامــة 
بنــاء علــى توصيــة مــن جملــس األمــن، أمــا األجهــزة الرئيســية لألمــم املتحــدة هــي اجلمعيــة العامــة وجملــس 
األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي وجملــس الوصايــة وحمكمــة العــدل الدوليــة واألمانــة العامــة 

لألمــم املتحــدة، ومجيعهــا أنشــأت يف عــام 1945.
حيــث أن جملــس األمــن الــدويل أهــم هيئــة اتبعــة لألمــم املتحــدة ملــا لــه مــن دور أساســي يف التصــدي 

ملختلــف املشــاكل واألزمــات الــي تواجــه الكــرة األرضيــة.
واجمللــس هــو اجلهــة الوحيــدة الــي إبمكاهنــا اصــدار قــرارات ملزمــة للــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة كمــا 
ميكنــه اصــدار قــرارات مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة وهــي قــرارات واجبــة التنفيــذ، 

ومــن املمكــن أن يتــم اللجــوء إىل القــوة يف حــال امتنــاع اجلهــة أو الدولــة املعنيــة عــن تنفيــذ القــرار.
ويتكــون جملــس األمــن مــن مخســة عشــر عضــواً، مخســة منهــم دائمــو العضويــة بينمــا األعضــاء العشــرة 

اآلخــرون فعضويتهــم مؤقتــة وتبلــغ عامــاً واحــداً.
قــرارات جملــس األمــن يف املســائل  ولــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس األمــن صــوت واحــد وتصــدر 

أعضائــه. مــن  تســعة  مبوافقــة  اإلجرائيــة 
أمــا قراراتــه يف القضــااي األخــرى فتصــدر مبوافقــة أصــوات تســعة مــن أعضائــه، يكــون مــن بينهــا أصــوات 
األعضــاء الدائمــني متفقــة، بشــرط أن ميتنــع عــن التصويــت مــن كان طرفــاً يف النــزاع يف القــرارات املتخــذة 

تطبيقــاً ألحــكام الفصــل الســادس والفقــرة 3 مــن املــادة 52 .
واألعضــاء الدائمــون يف جملــس األمــن يتمتعــون حبــق النقــض أو مــا يعــرف ابلفيتــو وهــم: الــوالايت 

املتحــدة وروســيا والصــني وبريطانيــا وفرنســا كوهنــا )ســامهت يف أتســيس املنظمــة الدوليــة(.
 وابلتايل، فإن تصويت عضٍو دائم يف اجمللس ضد أية مبادرة هو استخدامه حلق النقض.

 هل الدول دائمة العضوية يف جملس األمن الدويل مستعدة للتخلي عن هذا احلق؟
يقــول انئــب منــدوب روســيا الدائــم لــدى املنظمــة الدوليــة )فادميــر ســافرونوف( إن روســيا لــن تســاند 

)أي فكــرة تــؤدي إىل انتهــاك امتيــازات الــدول الدائمــة العضويــة يف اجمللــس، مبــا فيهــا حــق النقــض(.
والصــني مــن جانبهــا أيضــاً ال توافــق علــى هــذه املبــادرة، كمــا أن واشــنطن، علــى الرغــم مــن أن دوانلــد 

ترامــب يشــارك بنشــاط يف عمليــة إصــاح املنظمــة الدوليــة، فإهنــا تعــارض بشــدة هــذه املبــادرة.
 إال أن فرنســا وبريطانيــا تســلمان إبمــكان التخلــي عــن حــق الفيتــو طوعــاً عندمــا يــدور احلديــث عــن 

اختــاذ إجــراءات ســريعة لقمــع اجلرائــم اجلماعيــة.
ممــا تؤكــد احلالــة هــذه علــى أن املنظومــة الدوليــة ومنــذ أتسيســها كانــت ختــدم األنظمــة احلاكمــة يف 

حقيقــة األمــر وليســت الــدول وشــعوهبا. 
البــاردة منقســمة ملناطــق النفــوذ بــني  الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف مرحلــة احلــرب  كانــت 
القطبــني العامليــني )اإلحتــاد الســوفيايت ســابقاً( والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، والشــعوب كانــت تئــن 
حتــت ســيف حكامهــا الظاملــني بدعــم مــن هــذا القطــب أو ذاك، وهبــذه الشــاكلة الــي تتعامــل املنظمــة 

مــع األزمــات ترمــي مبيثــاق أتسيســها بعــرض احلائــط مــن خــال اســتخدام الفيتــو. 
األمثلــة كثــرة، وجتــارب التاريــخ أمــام أعيننــا مــا تــزال حيــة، وكذلــك علــى مســاحات العــامل، حــى أن 
األنظمــة الدكتاتوريــة واملســتبدة الــي تبيــد شــعبها ابحلديــد والنــار وابلغــازات الكيماويــة ال تســتطيع 
هــذه املنظمــة العامليــة التدخــل مــن أجــل إنقــاذ الشــعوب مــن حكامهــا اجملرمــني وذلــك جــراء اســتخدام 
)الفيتــو( مــن قبــل أحــد األعضــاء املســتفيدين مــن هــؤالء احلــكام، ممــا يعــي أبن ميثــاق األمــم املتحــدة 
غطــاء مــن دون مفعــول وال ســند ليكــون ســنداً ألمــن وســامة الشــعوب، إن ســوراي اليــوم هــي الضحيــة 
األخــرى هلــذه املنظمــة العاجــزة واملكبلــة إلنقــاذ الشــعب الســوري مــن جرائــم االســتبداد الــي تُرَتكــب 

حتــت غطــاء الفيتــو الروســي.
الســؤال الكبــر، كيــف ســتتحرر الشــعوب أواًل مــن مطرقــة الفيتــو وســندان املنظومــة الدوليــة الــي تبــدو 
أهنــا وصلــت إىل هناايهتــا أخاقيــاً وإنســانياً وجيــب تغيــر بنيتهــا وميثاقهــا مــن األســاس لتواكــب املرحلــة 
الــي جيــب أن تكــون الشــعوب يف ظلهــا أبمــان وليســت األنظمــة احلاكمــة، حيــث أن مراحــل احلــرب 
الباردة واســتحقاقاهتا قد انتهت وأن العامل اليوم ليس ابلعامل الذي كان يعيش يف دوائر مغلقة حلكامه 
بعيــداً عــن املعلومــة، وأن الرفاهيــات يف املراحــل الســابقة أصبحــت مــن أولــوايت احليــاة ومســتلزماهتا 
اليــوم، أمــا تــرك الشــعوب حتــت ســيف حــكام مســتبدين يف ظــل املنظومــة الدوليــة جرميــة أخاقيــة 

وإنســانية ال ميكــن قبوهلــا.

Ji kesî nayê veşartin ku sazîya navdewletî li pişt şerê cîhanî ya duwem hate sazkirin wek 
pêdawistîyeke cîhanî bû ji bona aramî û asayîşê û alîkarîdana ji miletin li ber gefan û 
rûbirûdana bêtaran, her weha piştgêrî ji bo mafên mirovan û karkirdin bo pêkanîna erkin 
civakî û aramî û dadwerî û çandî û tenduristî û aborî…
Li ser serê vê sazîyê rêxistina netewin yekbûyî ya navdewletî saz bû li sala 1945, ku ji 
193 dewletan pêk tê heta niha wek dewletin endam. Û tevayî van dewletana endamin di 
komela gîştî de. netewin yekbûyî ji kar û erkin bi armanc û berpêçûn de peymana sazîya 
xwe wek rêber dibîne.. û endametîya dewletan di NY de bi biryara komela gîştî li gor 
pêşniyara encûmena asayîşê li ser tê erê kirin.. lê amêrin sereke ya NY evin, komela gîştî 
û encûmena asayîşî û encûmena aborî û civakî û encûmena radestî û dadgeha dadwerî ya 
navdewletî û emîndarê gîştî ya NY. Bi tevayî jî li sala 1945 hatine saz kirin.
Encûmena asayîşa navdewletî girintirîn desteya girêdayî bi NY de ji ber rola wê ya 
bingehîn pêşbende ji kêşeyin cûr bi cûr û kirîzên rarûyê goga zemînê dibin. Û ew hêla 
tekaneye dikarê biryaran cîbicîkar bigre ji dewletin endamin di NY de û dikare biryarin 
li gor beşê heftemîn ji peymana NY bigre ku ew biryar pabendin bi cîbicîkirinê ne. her 
dibe ku hêz jî têne bi karanîn eger alîyê ew hêl yan ew delet biryarê qebûl neke.
Encûmena asayîşê ji 15 endaman pêk tê, ji pênc endamin hemdemînin û deh jî en-
dametîya wan demkîne yek salin. Her endamekî encûmenê bi dengekî ye, û biryarin 
encûmenê dertên di dozin kiryarî de bi erêkirina neh endamin wê.
Lê biryarin wê sebaret bi dozin din dibe bi neh dengan pesend bibe di nav de dengê en-
damin hemdemîn lihevkirî bin, bi mercê ku eger yek ji wan endaman hêlekbe di kêşe û 
kêferatê de mafê wî ji dengdanê re tune li gor sezayin beşê şeşemîn xala 3 ji madeya 52.
Endamin hemdemîn di encûmenê de xwedî mafê (vîto)ne, ewjî evin: Emerîka û Rûsya 
û Çîn û Birêtanya û Firensa ji ber “ ku ewana hevkar bûn di biyad danîna rêxistina na-
vdeletî de”.
Lomajî, dengdana yekî ji wan her pêncan li dijî çi pêşniyarê be tê wateya bi karanîna 
Vîtoyê, û ew pêşniyar pûç dibe.
Ew deletin endamê hedemîn di encûmenê de amadene dest ji mafê xwe yê Vîtoyê berdî?
Cîgirê şandeya Rûsya yê hemdemîn di rêxistina navdewletî de (Filadîmîr safronof) dibê-
je Rûsya nabe palpişt ji “tu bîr û boçûneke ku bibe sedema têkçûna cûdayetîya mafdarî 
ya dewletin hemdemîn bi endametîya xwe di encûmenê de, tevî mafê Vîtoyê.”
Her wusa Çîn jî ji hêla xwe de ne razîye wî mafî ji dest bide. Waşinton jî, tevî ku Donald 
Tiramp bi çalak tevlî karpêdana çaksazîya rêxistina navdewletî dibe, ewjî bi tundî li dijî 
vê destpêşxerîyê dibe.
Lê Firensa û Birêtanya dikanin dest ji mafê Vîtoyê berdin gava gotina biryardana zûtirîn 
li dijî tawanin komelî tête pêş.
Ev rewş tekezî died ku sazîya navdewletî ji avakirina wê de ew di xizmeta rijêm û sa-
zumanin desthilatdar de ye di rastîya xwe de ne ya dewlet û gelên wê de ye. Dewletin 
endam di NY de li qonaxa şerê sar de parvekirî bûn di herêmin desthilatdarîya Yeketîya 
Sofyeta berê û Emerîka de, lê miletin wan dewletan sancîya setemkarîya bi şûr ji destê 
rijêmin xwe dikêşandin û bi piştewanîya herdu serekin cîhanê. Û bi vî rengê ku rêxistin 
kar dike di nava kirîzan de, tê wateya avêtina peymana ku pê ava bûye li rûbarê dîwaran 
bi karanîna Vîtoyê.
Nimûne gelekin, û ezmûnin dîrokî li ber çavanin. Her weha li ferebûna cîhanê jî, ku 
rijêmin zordest û tûndrew yên bêtaran bi serê gelên xwe de tînin bi hesin û agir û gazin 
kîmawî ev sazîya navdewletî nikare destêwerdanekê bike bo felatkirina gelan ji gefin des-
thilatdarin tawanbar ji ber bi kar anîna Vîtoyê ji hêla endamekî hemdemîn di encûmenê 
de ji ber sûdmendîya xwe ji wan desthilatdaran, tê wateya ku peymana NY sîwaneke bê 
kargêre û nejî palpişte ji aramî û parastina gelan re, û Sûrî hîro qurbanîyeke dine ji vê 
sazîya bê çare re ku dest girêdayî li beramberî tawanin bi serê xelkê Sûrî de hatine bi 
destî rijêma tawanbar di bin sîwana Vîtoya Rûsî de.
Pirsa mezin ewe, çawa gel dikaribe ji bin çakuça Vîtoyê û hawisa sazîya navdewletî 
rizgar bibe, wekî tê dîtin ku gîhaye dawîya xwe di alîya sênç û mirovantîyê de, pêwîste ji 
binyadê de bête guhertin tevlî peymanê ve da ku bi qonaxa nûjen re bi rêkeve ku pêwîste 
gel di bin sîwana wê de bêne parastin ne rijêmin desthilatdar. Qonaxin şerê sar û mafpêd-
anin wê nema, û cîhan îro ne cîhana ku di dorpêçeke girtî ji hêla desthilatdarîyên xwe de 
dijî ji dûrî pêzanînê. Û tiştên ku duh ji bo xweîya zêde bûn îro bûne pêwistîyên jiyana 
xelkê ne, lê berdana xelkê di bin şûrê desthilatdarin setemkar de û di sîwana sazîya na-
vdewletî de tawanbarîyeke li dijî sênçî û mirovahîyê ye natê qebûl kirin.  

المنظومة الدولية عاجزة عن حل األزمات؟

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Sazîya navdewletî bêçareye di çarekirina kirîzan de?

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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طبقــاً ألكثــر املعطيــات املتوفــرة مصداقيــة، فــان خميــم الركبــان للنازحــني الســوريني، هــو املــكان االســوأ 
للعيــش يف العــامل، فمــن الناحيــة اجلغرافيــة، يقــع املخيــم يف قلــب ابديــة الشــام ابلقــرب مــن نقطــة التقــاء 
احلــدود االردنيــة - العراقيــة، ويبعــد عــن آخــر نقطــة تســيطر عليهــا قــوات نظــام االســد حنــو ســبعني 
كيلــو مــراً، وينــدر يف املنطقــة تلمــس أي وجــود للحيــاة مــن بشــر ومــاء ونبــات ابســتثناء قلــة مــن 

الزواحــف مــن حيــات وعقــارب، اعتــادت العيــش يف بيئــة املــكان.
مل يكــن أي مــن ســكان املخيــم هنــاك قبــل العــام 2014، والبــذرة األوىل هلــؤالء، فــارون مــن مناطــق 
القتــال، نواهتــم األوىل جــاءت مــن منطقــة ديــر الــزور، عندمــا هامجتهــا “داعــش” يف العــام 2014 
علــى أمــل العبــور إىل األردن لانضمــام إىل أفــواج الاجئــني الســوريني هنــاك حبثــاً عــن مــاذ آمــن، 

يوفــر احتياجــات احلــد األدىن للعيــش بعيــداً عــن املــوت.
وألن الســبل تقطعــت ابملتجمعــني يف الركبــان، حيــث ال طريــق للعــودة، وال عبــور إىل مناطــق ســيطرة 
النظــام، فقــد أملــوا يف أن ميررهــم االردن يف وقــت الحــق، وعــزز األمــل وصــول قــدر حمــدود مــن 
مســاعدات أبقتهــم قيــد احليــاة، وبــدل أن حتــل مشــكلة جتمــع الركبــان، أخــذ عددهــم يتزايــد يف ظــل 
توســع ســيطرة داعــش علــى الرقــة وديــر الــزور ومناطــق واســعة مــن الباديــة، فوصــل عددهــم إىل حنــو 

ســبعني ألفــاً، جــاءت غالبيتهــم مــن حمافظــات ريــف دمشــق ومحــص وديــر الــزور ومناطــق اخــرى.
املشــكلة األهــم احمليطــة مبخيــم الركبــان، أن غالبيــة ســكانه، جــاءت مــن مناطــق ختضــع للمعارضــة 
املســلحة يف ريــف دمشــق وريــف محــص، الــي كانــت مســتهدفة مــن مجاعــات التطــرف “داعــش” 
انئمــة  خــااي  وجــود  حــول  األردن  شــكوك  عــززت  واغتيــاالت  تفجــرات  فيــه  فجــرت  والنصــرة، 

جلماعــات ارهابيــة بــني ســكانه، فطبــق االردن قواعــد متشــددة للتعامــل مــع املخيــم وســكانه.
ســعى ســكان الركبــان يف ظــل واقــع بقائهــم االجبــاري يف املــكان إىل تنظيــم أنفســهم قــدر املســتطاع، 
فأقامــوا جملســاً مدنيــاً حمليــاً مــن وجهــاء وشــيوخ العشــائر يف املنطقــة وفعاليــات مدنيــة، تواصــل مــع 
االردن مــن جهــة ومــع منظمــات إغاثيــة لتأمــني احتياجــات املخيــم، لكــن الطرفــني، مل يوفــرا ســوى 
قــدر حمــدود، كاد يقتصــر علــى املــاء وقليــل مــن الغــذاء، وتــكاد تنعــدم فــرص العمــل وخدمــات التعليــم 
والصحــة، بــل األخــرة مل تعــد موجــودة مــن شــهر أيلــول املاضــي، حيــث أغلقــت منظمــة )اليونســيف( 
نقطتهــا الطبيــة يف جــوار املخيــم، وتــويف يف الشــهر املاضــي عــدد مــن الســكان لغيــاب أي رعايــة صحــة 

وبينهــم أطفــال صغــار.
مل يقتصــر تفاقــم أوضــاع ســكان املخيــم علــى اجلانبــني األمــي والصحــي، إمنــا امتــدت إىل اجلانــب 
الغذائــي نتيجــة تشــديد قــوات نظــام األســد علــى املنافــذ الــي تصــل املخيــم مبناطــق ســيطرة النظــام بعــد 
أن ســيطر األخــر علــى منطقــة الضمــر يف القلمــون الشــرقي، وعلــى درعــا، فأغلــق حــى املســارب 
الصغــرة، الــي كانــت متــد املنطقــة ابلقليــل مــن الغــذاء والــدواء، كمــا أغلــق األردن منفــذه الــذي يصــل 
املخيــم ابألردن، ومت منــع بعــض املســاعدات الغذائيــة بطلــب مــن الــروس يف إطــار ضغوطــات علــى 

ســكان املخيــم لانتقــال إىل مناطــق ســيطرة النظــام.
خميــم الركبــان علــى وضعــه االنســاين البائــس حمــط اهتمــام واســع مــن جانــب أطــراف متعــددة، تتمــى 
مجيعهــا أن خيتفــي املخيــم وســكانه مــن الوجــود، لكــن ســكان املخيــم راغبــون يف حــل مشــكاهتم 
احتياجاهتــم  أتمــني  األقــل  فعلــى  االساســية،  وقراهــم  مدهنــم  إىل  العــودة  يكــن يف  مل  إن  احلياتيــة، 
أمنيــة  خمــاوف  لديــه  االردن  األطفــال،  وتعليــم  والــدواء  الغــذاء  مــن  وخاصــة حاجاهتــم  األساســية 
مــن متطرفــني يقــال أهنــم موجوديــن يف املخيــم، ونظــام االســد مســتمر يف سياســة إذالل الســوريني 
وجتويعهــم وصــواًل إىل املــوت، االمركيــون الذيــن لديهــم وجــود عســكري وهلــم أنصــار مــن املعارضــة 
املســلحة يف منطقــة التنــف قريبــاً مــن املخيــم، يرغبــون يف تســوية أوضــاع املخيــم ابلشــراكة مــع االردن، 
والــروس يســعون مــن أجــل تســوية مــع أهــايل املخيــم، تضمــن انتقاهلــم إىل مناطــق ســيطرة النظــام، 
وجــرت يف ظــل هــذه املعادلــة مفاوضــات خــال االســابيع املاضيــة بــني النظــام ووفــد ميثــل املخيــم، ومت 
التوصــل إىل اتفــاق يضمــن موافقــة النظــام علــى مــرور املســاعدات االنســانية للمخيــم، والســماح بنقــل 

احلــاالت املرضيــة إىل مشــايف دمشــق، لكــن النظــام امتنــع عــن التنفيــذ.
وســط تلــك اللوحــة يف خميــم الركبــان وحولــه، تســتمر األوضــاع هنــاك يف بؤســها واحندارهــا، حصــار 
وجــوع ومــرض يــؤداين إىل املــوت، وتقاعــس مــن كل األطــراف واجلهــات عــن القيــام مبســؤولياهتا، 
وانســداد يف أفــق معاجلــة وضــع يطــال حنــو ســبعني ألفــاً طحنتهــم احليــاة يف الســنوات األربــع املاضيــة 

ومــا تــزال.

سوريا المكان األسوأ للعيش في العالم
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Çoğu güvenilir kaynağa göre, Suriyelilerin yaşadığı Er-Rakban Mülteci Kampı, coğra-
fi açıdan dünyada yaşanabilecek en kötü yerlerden biri olarak nitelendiriliyor. Kamp, 
Ürdün-Irak sınırının kesişim noktasında Şam’ın çöl bölgesinin kalbinde yer alıyor. Su-
riye rejiminin kontrolündeki son noktadan 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgede, 
akreplerin ve sürüngenlerin dışında insan hayatına, suya, bitkilere dair bir yaşam belirtisi 
görülmüyor. 
2014 öncesi hiç kimsenin yaşamadığı bu kampa ilk yerleşimler, savaş bölgelerinden 
kaçan Suriyeliler tarafından gerçekleştirildi. DEAŞ’ın 2014’teki saldırılarının ardından 
Deyr’uz Zur bölgesinden kaçanlar, Ürdün sınırını geçerek oradaki Suriyeli mülteci gru-
plarına katılmak ve ölümden uzak bir şekilde asgari yaşam şartlarını sağlayacak güvenli 
bir yer aramak amacıyla buralara geldi. 
Geri dönüş yolunun olmayışı, rejimin kontrol altına aldığı bölgelere geçişin imkânsız oluşu 
ve Ürdün’ün kendilerini kabul edeceği umudu, bu grupları Rakban kampında bir araya 
topladı. Hayata tutunmalarına yetecek kadar sınırlı sayıda yardımların ulaşması umutları 
onları diri tuttu. Ancak Rakban halkının sorunlarının çözülmesi bir yana DEAŞ’ın Rak-
ka, Deyr’uz-Zur ve çöl bölgelerinde olan hâkimiyetini genişletmesi sayılarının giderek 
artmasına, yaklaşık 70 bine ulaşmasına neden oldu. Bu grupların çoğunluğu, Şam banli-
yölerinden, Humus, Deyr’uz-Zur ve diğer diğer bölgelerden gelmişti. 
En büyük sorun ise gelenlerin çoğunun, DEAŞ ve Nusra gibi aşırı örgütlerin hedefindeki 
silahlı Suriye muhalefetinin etkin olduğu Şam ve Humus’un banliyölerinden gelmesiydi. 
Nitekim bir süre sonra bombaların patlaması ve suikastların yaşanması, Ürdün yönetimi-
nin, kamp sakinleri arasında bu aşırı örgütlerin uyuyan hücrelerinin olduğu yönündeki 
şüphelerini artırdı ve kampla ilgili işlemlerdeki kural ve önlemleri had safhaya çıkardı. 
Bu gelişmeler ışığında bölgede zorunlu ikamete mahkûm olan Suriyeliler, imkânları 
doğrultusunda kendi sistemlerini kurarak, aşiret liderleri ve ileri gelenlerin bulunduğu 
Mahalli Sivil Meclis oluşturdular ve bölgedeki faaliyetlerine başladılar. Bu meclis, çeşit-
li kanallarla Ürdün ve yardım dernekleriyle iletişim kursa da azı hariç istenilen cevabı 
alamadı. Su ve yiyecek sınırlı kalmış, iş fırsatları, eğitim ve sağlık hizmetleri nered-
eyse yok denecek safhaya ulaşmış hatta geçen eylül ayından bu yok hükmüne gelmişti. 
UNICEF’in de kamp civarındaki sağlık hizmeti veren son tıbbi merkezini kapatmasıyla, 
geçen ay, aralarında küçük çocukların da bulunduğu kamp sakinlerinden bazıları tıbbi 
müdahalenin yokluğu nedeniyle hayatını kaybetmişti. 
Güvenlik ve sağlık hizmetleri bakımından da durumları gittikçe kötüleşen kamp sakin-
leri, Esed rejiminin, kontrolü altındaki bölgelerden kampa ulaşan yollardaki denetimleri-
ni sıklaştırması ve son olarak da El-Kalemun’un doğusundaki Ed-Damir ile Dera bölge-
lerini kuşatması nedeniyle gıda yönünden de zor durumda kaldı. Öyle ki, rejim, bölgeye 
az miktarda yiyecek ve ilaç ulaşmasına imkân sağlayan küçük su kanallarını bile kapattı. 
Öte yandan Ürdün de sınırlarındaki kampa uzanan yolu keserek, Suriyelilerin, rejimin 
kuşatması altındaki bölgelere geçmeleri konusunda baskı oluşturmak amacıyla Rusya’nın 
talebi üzerine bazı insani yardımların geçişine müsaade etmedi. 
Rakban kampındaki insani durum, çeşitli çevreler tarafından ilgi odağı olmaması için 
çaba sarf ediliyor, bu çevrelerin tamamı adeta kampın ve içerisinde yaşayanların yok 
sayılmasını temenni ediyor. Ancak buna rağmen Rakban halkı, asıl kentleri ve köylerine 
dönemeyecek olsalar bile hayati sorunlarının çözülmesi konusunda kararlılık gösteriyor. 
En azından temel yaşam gereçlerinin temini, özellikle de gıda ve ilaç sorunun çözümü ve 
çocuklarının eğitiminin sağlanmasını istiyor. 
Ürdün tarafı ise kampta aşırı grupların bulunduğunu iddia ederek, güvenlik açısından 
duyduğu endişeyi gündeme getiriyor. Esed rejimi de Suriyelileri aşağılama ve aç bıra-
karak ölüme sürükleme politikalarına devam ediyor. Kamp yakınındaki El-Tenef bölge-
sinde askeri varlığı bulunan ve silahlı Suriye muhalefetine destek olan Amerikalılar 
da Ürdün ortaklığında kamp koşullarının düzeltilmesinden yana. Ancak Ruslar, kamp 
halkının bölgeden tasfiye edilerek rejimin kontrolündeki bölgelere geçişlerinin sağlan-
ması görüşünü benimsiyor. 
Tüm bu denklemlerin mevcudiyetinde kamp heyeti ile rejim heyeti arasında geçtiğimiz 
haftalarda görüşmeler gerçekleştirilebildi. Rejimin insani yardımların kampa geçişine 
izin vermesi ve hastaların Şam’daki hastanelere taşınması konularını içeren bir anlaşma 
sağlandı ancak Esed rejimi bunu fiili olarak uygulamaya yanaşmadı. 
Kampla ilgili ortaya çıkan bu tablodan konuya bakıldığında, kamptaki durumlar git gide 
kötüleşiyor; kuşatma, açlık, hastalık insanları ölüme sürüklüyor. Konuyla ilgili tarafların 
sorumluluklarını üstlenmedeki başarısızlıkları, sorunlara çözüm bulma ufkunda yaşanan 
tıkanmışlık 4 senedir 70 bin kişinin, hayatın yükü altında ezilmesine neden oluyor. 

Fayiz SARA

Suriye: Yeryüzünde Yaşanılacak En Kötü Yer

Suriyeli Yazar-Siyasi Aktivis / Medaru’l Yevm Sitesi Editörüسياسي وكاتب سوري - مدير موقع مدار اليوم
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الغــرب يتغــىن إبنســانيته يف احلفــاظ علــى كلبــة مــن الرقــة، ويتناســى تدمــريه للرقــة وقتلــه لشــعبها 
اآلمــن.

ســلطت صحيفة التلغراف الربيطانية الضوء على جندي بريطاين عمل بتفكيك العبوات الناســفة يف 
مدينــة الرقــة، اســتطاع أن يســتقدم كلبــة أمساهــا )ابري( بعــد أن أنقذهــا مــن بــني األنقــاض يف املدينــة، 

بعــد أن قطعــت )3( آالف ميــل إىل اململكــة املتحــدة.
يقول ليدلو )30 عاماً(: 

لقــد منحتــن ابري بعضــاً مــن الشــعور ابحليــاة الطبيعيــة، أبقــت عقلــي ســليماً، عندمــا تعمــل يف 
منطقــة حــرب، ويكــون لديــك رفيــق تلعــب معــه وتدربــه، يبتعــد تفكــريك عــن كل مــا شــهدته يف 

تلــك املنطقــة، ال ميكنــك ختيــل مــدى ســوء الوضــع يف ســوراي.
تواصــل ليدلــو مــع مؤسســة خريــة خمصصــة ملســاعدة احليــواانت يف مناطــق احلــروب، للبــدء إبجــراءات 
الفحــوص الطبيــة واألوراق، جللــب )ابري( إىل أورواب، ونقلــت املؤسســة اخلريــة )ابري( إىل العــراق، 
حيــث خضعــت لفحــوص طبيــة وتلقــت اللقاحــات، مث نُقلــت جــواً إىل األردن لُتوضــع يف حجــر 
صحــي ملــدة شــهرين، وخضعــت للمزيــد مــن الفحوصــات الطبيــة، ومنهــا إىل ابريــس، حيــث التقاهــا 

ليدلــو.
----------

مبــارٌك وصولــك )اململكــة املتحــدة( اي ابري فقــد وطــأت قدمــاِك أرضــاً كانــت حلمــاً لكثــر مــن 
اهلاربــني، إال أنَّ الِعــرق امللكــي والــدم اآلري الــذي يعــرب عــن متييــز عنصــري أجــوف يؤمــن بــه أولئــك 

الربيطانيــون، حــال دون وصــول الكثريــن مــن أبنــاء ســوراي وأبنــاء مدينتــك الرقــة إليهــا.
 لكن اي ابري:

عــربِت احلــدود الطويلــة بســاعات قصــار وابلدرجــة املمتــازة يف الطائــرة ودخلــِت مــن البوابــة دومنــا خــوف 
مــن اعتقــال أو مســائلة، فــا تنســي اي ابري آالف مــن أبنــاء مدينتــك الرقــة أمضــوا شــهوراً يف طريــق 
العبــور احملفــوف ابملــوت واملخاطــر، كثــٌر مــن اآلابء اي ابري ركبــوا القــوارب والبلــم املطاطــي فحالــت 
جبــال مــن األمــواج بينهــم وبــني فلــذات أكبادهــم وصــاروا طعامــاً ألمســاك حبــر إجيــة ونــوراً لظلماتــه 

احلالكــة، ال تنســي اي ابري. 
ســتدخلني املشــفى أواًل اي ابري وســتخضعني لتحليــات وعنايــة طبيــة فائقــة، وستدهشــني بتنــوع 
االختصاصــات وضخامــة األجهــزة الطبيــة لكــن ال تنســي أبنــاء مدينتــِك الرقــة وهــم يفتقــرون لكثــر مــن 

االختصاصــات الطبيــة وفقــدان لـــ قســم غســيل الكلــى، ال تنســي اي ابري.
ســيعاجلِك األطبــاء ابجملــان فــا تنســي أطبــاء مدينتــِك الرقــة وهــم يشــارطون املرضــى علــى مثــن العمليــة 
قبــل إجرائهــا، وهــم ينزفــون دمــاً، ال تنســي اي ابري كــم يفتقــد الكثــر مــن أطبــاء مدينتــك لشــرف املهنــة 

واإلنسانية. 
ســرين يف املشــفى براداً حلفظ جثث املوتى، فا تنســي اي ابري آالف من جثث أبناء مدينتِك الرقة 

مــا تــزال حتــت األنقــاض وأغلبهــا ُمقيــد ابســم جمهــول. 
سيفحص الطبيب أطرافك، وإن كانت سليمة، فا تنسي اي ابري )حممد صايف و مرمي وعمر و...

وآالف( من أبناء مدينتك الرقة ذوي األطراف املبتورة واالحتياجات اخلاصة .
ســتمنحني أوراقــاً شــخصية، وثبوتيــات إقامــة، وحــى جنســية، فــا تنســي اي ابري أبنــاء مدينتــِك الرقــة 

وهــم منــذ 7 ســنوات جمهولــون ومعدومــون وبــا ســجات مدنيــة.
ســرين أطفــال املــدارس، وحافاهتــم النظيفــة، ومدارســهم املزركشــة ابلرســومات واأللعــاب، الــدفء 
الــذي تشــعرين بــه اآلن اي ابري هــو حلــم يفتقــده أطفــال مدارســنا، ال تنســي اي ابري أنوفهــم الســائلة 

وأجســادهم املرتعشــة ومدارســهم أغلبهــا مــا تــزال بــا أبــواب وال نوافــذ.
ســرين الســماء الصافيــة وحدائــق ومــروج خضــراء فــا تنســي اي ابري مدينتــك الرقــة مدينــة الغبــار 

جــردة. 
ُ
والكثبــان الرمليــة واحلدائــق امل

ســيكون لديــِك أصدقــاء مــن الــكاب وســتأكلون مــا لــذ وطــاب، فــا تنســي اي ابري أصدقائــك هنــا 
يف مدينتــِك الرقــة كيــف أمســت اجلثــث وجبتهــم املفضلــة، وتنافســوا مــع البشــر علــى حــاوايت القمامــة 

للحصــول علــى الغــذاء. 
ال تنســي اي ابري أن املنــزل الــذي انتشــلِك منــه هــذا اجلنــدي الربيطــاين مــا يــزال ومثلــه ثاثــون ألــف 

منــزل علــى األرض. 
رافقتك السامة اي ابري ...أمتى لك حياًة سعيدة، وداراً خراً من دارك، وأهًا خراً من أهلك. 

كــوين كلبــًة وفيــًة اي ابري وال تنســي الرقــة كمــا نســيها البشــر وفكــري ابلعــودة إليهــا يومــاً ولــو مبحــض 
الــزايرة لعلــِك ســتجدين الوضــع قــد اختلــف واجلســر املدمــر قــد مت إعــادة بنائــه.

اي ابري:
 ال أريــد أن أفجعــِك فمــن خلصــِك مــن هــذا العنــاء ومحلــك بذراعيــه شــارك مــع كثريــن يف تدمــر 

مدينتــِك وقتــل أهلــك فــا تنســي اي ابري.

جروة من الرقة

مازن الحرامي

Türkçe ي و
عرب

Batı Dünyası,  Rakka’da Bir Köpeği Koruma Üzerinden İnsanlık Şarkıları Söy-
lerken Kentin Yıkımını ve Halkının Yok Edilişini Unutturuyor
İngiliz Telegraph Gazatesi, el yapımı bombaların etkisizleştirilmesi görevi kapsamın-
da Rakka’da bulunan bir İngiliz askerinin, Birleşik Krallık’tan binlerce mil uzaklıkta-
ki kentte enkazdan kurtardığı ve Barrie ismini verdiği köpek ile hikâyesini sayfalarına 
taşıdı.     
30 yaşındaki İngiliz asker Sean Laidlaw: Barrie bana doğal yaşam hissini yaşat-
tı, savaş bölgesinde sağlıklı düşünmemi sağladı. Oynadığınız, eğittiğiniz ve size 
arkadaşlık yapan biri sizinle olduğunda, savaş alanında şahit olduğunuz tüm o 
olumsuzluklar sizden uzaklaşıyor. Suriye’deki ortamı tahayyül bile edemezsiniz.  
Laidlaw, yavru köpek Barrie’nin tedavisinin yapılması ve Avrupa’ya götürülebilme-
sini sağlamak için gerekli evrakların hazırlanması amacıyla savaş bölgelerindeki hay-
vanlara yardım eden bir kuruluşla irtibata geçti. Yardım kuruluşu tarafından Irak’a 
götürülen köpek, burada tıbbi kontrolleri ve aşıları yapıldıktan sonra hava yoluyla 
getirildiği Ürdün’de 2 ay süreyle karantina altında tutuldu. Paris durağında da yapılan 
tetkiklerin ardından Laidlaw ile buluştu. 
------------------------------
Birleşik Krallık’a yolculuğun hayırlı olsun Barrie… Ayak bastığın topraklar savaştan 
kaçan birçok kişinin hayaliydi. Ancak İngilizlerin uydurmasından ibaret olan kraliyet 
soyu ve aryan kanı gibi ırk ayrımcılığı inancı, Suriye halkının ve senin kentin Rak-
ka’nın evlatlarının hayali olan ülkeye ulaşmalarına engel oldu. 
Uzun uzadıya giden sınırları kısacık bir zaman diliminde ve bir uçağın içerisinde en 
iyi şekilde geçmeyi başardın. Tutuklanma ya da sorguya alınma korkun olmaksızın 
sınır kapısından geçtin. Unutma Barrie! Aylarını yollarda ölüm korkusu ve tehlikeler 
altında geçiren binlerce hemşerini unutma! Teknelerle ve küçük plastik botlarla yol-
culuk yapan birçok anne babanın, ciğerpareleriyle aralarına giren dağ gibi dalgaları, 
onların Ege Denizi’nde balıklara yem oluşunu ve kapkaranlık suları masum ruhlarıyla 
aydınlattığını unutma…
Orada hastaneye götürüldüğünde çeşitli tahlillerinin modern tıbbi araçlarla yapıldığı-
na tanıklık edeceksin. Gelişmiş uzmanlık alanlarının çeşitliliği ve tıbbi gereçlerin 
büyüklüğü seni dehşete düşürecek. Ancak bunları gördüğünde aklına, birçok tıbbi ci-
hazın yokluğundan muzdarip, diyaliz makineleri bile olmayan Rakkalıları aklına getir.
Doktorlar seni orada ücretsiz bir şekilde tedavi ettiğinde, senin kentin Rakka’daki 
doktorların ameliyat yapmadan önce hastalarından para talep edişini düşün! İçine 
doğduğun kentteki doktorların birçoğunun insanlık ve mesleki onurunu nasıl kaybet-
tiğini var sen tahayyül et.
Hastanelerde ölenlerin bekletildiği morgları gördüğünde hala Rakka’daki enkazların 
altında bekleyen ve çoğu isimsiz olarak kayda geçen binlerce insanı unutma Barrie. 
Doktorlar uzuvlarını muayene ettiğinde, uzuvlarını kaybettiği için özel gereçlere ihti-
yaç duyan Muhammed Safi, Meryem, Ömer ve binlerce masumu da an.
Orada sana kişisel belgeler, oturum izni ve hatta vatandaşlık bile verecekler. Bir de 
7 yıldan bu yana kimsesiz ve yok sayılan, nüfus kayıtları bile bulunmadan yaşayan 
Rakkalıları düşün.
Gittiğin yerde berrak bir gökyüzü, yemyeşil bahçe ve çayırları temaşa edeceksin. 
Toz bulutuna kaplanmış Rakka’nın, kumul birikintileriyle dolu sokaklarını ve bitki 
örtüsünden arınmış çıplak bahçelerin acı tablosunu hayal et.
Orada köpeklerden arkadaşlar edinecek, güzel ve leziz mamalar yiyeceksin. Burada 
en güzel yemekleri cesetler olan ve beslenebilmek için çöplüklerde insanlarla yarışan 
arkadaşlarını aklından çıkmasın.
Barrie, İngiliz askerin seni çekip çıkardığı ev gibi 30 bin evin hala yıkık dökük old-
uğunu hatırla.
Yoldaşlığını tebrik ederim Barrie, mutlu bir hayatının, güzel bir evinin ve yaşanılası 
sahiplerinin olmasını dilerim.
Vefalı bir köpek ol Barrie! Sakın Rakka’yı unutma sen de insanoğlu gibi. Bir gün 
olsun ona geri dönmeyi düşün ziyaret için bile olsa. Umarım o gün geldiğinde, Rak-
ka’yı şimdiki halinden farklı bir şekilde bulursun, yıkılan köprüleri yeniden inşa 
edilmiş halde…
Barrie! Seni, içinde bulunduğun zor durumdan kurtaran ve kollarını açan insanlara 
karşı korkutmak değil amacım ancak onlardan çoğunun, Rakka’nın yıkımı ve ehlinin 
katledilmesinin suç ortaklığını yaptıklarını sakın unutma!

Mazin EL-HARAMI

Rakka’da Bir Enik Hikâyesi

Gazeteci-Suriyeli Yazarكاتب وصحفي  سوري
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العــامل أبســره يعــرف الظلــم الــذي تســلطه الصــني علــى مســلمي تركســتان الشــرقية منــذ ســنوات طويلــة، 
ولكــن ال حيــاة ملــن تنــادي، ومــا مينــع العــامل مــن املطالبــة بوقــف تلــك املظــامل إال احتمــال مصــاحل دنيويــة 
عميــاء، فعنصــر املصلحــة املتحكــم يف العاقــات الدوليــة، البيــان التــايل الصــادر عــن االحتــاد العاملــي 

لعلمــاء املســلمني ينــادي أصحــاب الضمائــر احليــة يف العــامل للمطالبــة بوقــف تلــك املظــامل.
وتتــواىل األخبــار منــذ ســنني، عــن ســلب املســلمني يف الصــني وخصوصــاً مســلمي تركســتان الشــرقية 
حقوقهــم وتضييــق احلــرايت الدينيــة واملظــامل الــي يتعرضــون هلــا يف حياهتــم االجتماعيــة واحلمــات الــي 

يواجهوهنــا لرتــدوا عــن اإلســام. وهــذه نبــذة عــن تلــك املظــامل:

أ- جيمعــون املايــني مــن أبنــاء املســلمني وحيبســوهنم يف حضائــر العمــل ابلســخرة الــي يســموهنا 
“خميمــات إعــادة التأهيــل”، ويعرضوهنــم لــكل فعــل مــن شــأنه أن يهــني كرامتهــم ويســفه دينهــم 

وعقيدهتــم ويضعــف ارتباطهــم بثقافتهــم ودينهــم.
ب- يســلطون علــى املســلمني ضغوطــاً كبــرة كــي ال يتعلمــوا دينهــم يف املســاجد وال يظهــروا رموزهــم 

الدينيــة وال ميارســوا عباداهتــم وحيــددون حريــة تنقلهــم.
ج- يفرضــون علــى املســلمني قبــول ضيــوف صينيــني يف بيوهتــم، ليعيشــوا معهــم ويتشــاركوا معهــم 
حياهتــم اليوميــة، ويهدفــون مــن وراء ذلــك هــو مراقبــة املســلمني عــن كثــب يف حياهتــم اليوميــة 
وإعــداد التقاريــر ضــد كل مــن ياحظــون عليــه أي ســلوك يعــرب عــن ارتباطــه ابإلســام كأداء 
الصــاة والصــوم واللبــاس احملتشــم وتوفــر املصحــف والســجادة يف البيــت وجتنــب التدخــني أو 

شــرب اخلمــر، أو تطبيــق أي حكــم مــن أحــكام اإلســام.

ويبدو يف العموم أن السياســة الصينية الرمسية حيال املســلمني هتدف إىل حمو اإلســام والقضاء على 
أي ارتباط للمسلمني ابإلسام.

وبنــاء عليــه فــإن االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني ينبــه إىل خماطــر الظلــم والقهــر واألذى الــذي تســلطه 
الصــني علــى املســلمني، ويقــف يف وجــه ذلــك كلــه، وجيــّرم املســؤولني عــن ذلــك، ويذكــر ابلنتائــج 

اخلطــرة لتلــك املمارســات.
ولذلك فإن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني:

1. يذّكــر ويؤكــد علــى العاقــات والروابــط املتنوعــة والراســخة القائمــة بــني الصــني والعــامل اإلســامي 
علــى املســتوى احلكومــي والشــعيب، وحنــن كاحتــاد هنــدف إىل توســيع تلــك العاقــات والروابــط 

وتعزيزهــا بــداًل عــن توترهــا أو قطعهــا.
2. يدعــو االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني احلكومــة الصينيــة إىل احــرام تلــك األقليــة يف كافــة 

حقوقهــا وحرايهتــا الدينيــة واالجتماعيــة، ويطالبهــا بشــكل خــاص ابلنقــاط التاليــة:
* إطاق سراح املعتقلني املسلمني، وحترير كافة الذين مت جتميعهم يف خميمات العمل ابلسخرة.

* ضمــان احلريــة للمســلمني وغرهــم يف أن يعيشــوا دينهــم ويتمتعــوا حبقوقهــم الدينيــة مــع القــدرة 
علــى إظهــار رموزهــم الدينيــة ومتكينهــم مــن بنــاء املســاجد وتعلــم الديــن وأداء الشــعائر الدينيــة 

الفرديــة واجلماعيــة.
* متكــني مســلمي الصــني مــن حــق التنقــل والســفر والوصــول والتواصــل داخــل الصــني وخارجهــا 

مــن أجــل خمتلــف األهــداف املشــروعة.
* دعــوة كل الــدول اإلســامية ومنظمــة التعــاون اإلســامي إىل فهــم هــذا املوضــوع واالهتمــام بــه 
بشــكل جــدي ومتابعــة أحداثــه وتطوراتــه وطرحــه علــى اجلانــب الصيــي وجلنــة حقــوق اإلنســان 

التابعــة لألمــم املتحــدة.

ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمون﴾ ﴿واللَّ
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مظالم الصين واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين

Çin’in Doğu Türkistan Müslümanlarına yıllardan beri yaptığı zulmü bütün dünya 
biliyor, ama kılını kıpırdatan yok. Gözü kör olası dünya menfaati ve uluslararası 
ilişkilerin hâkim unsuru olan çıkar ilişkisi bu zulme dur demeyi engelliyor. 
Dünya Müslüman Âlimler Birliği aşağıya aldığım açıklamasıyla dünyanın, ne 
kadar varsa, vicdanlı insanlarını bu zulme dur demeye çağırıyor:
Yıllardan beri Müslümanların Çin’de, özellikle de doğu Türkistan’da 
Müslümanların haklarını elde etmede, dini özgürlükte, sosyal hayatta maruz 
kaldıkları zulüm ve onları zorla dinlerinden vazgeçirme çabaları hakkındaki 
haberleri art arda gelmektedir.
Bunlardan bazıları:

a. Milyonlarca Müslüman çocuğu toplayıp, zorla “Rehabilitasyon, yeniden 
elverişli hale getirme kampları” diye adlandırdıkları zorunlu çalışma 
kamplarında tutsak etmeleri, onurlarını kırıcı ve inançlarını, kültürlerini, 
dinlerini ve dine bağlılıklarını zayıflatacak her şeye maruz bırakmaları.

b. Müslümanlara camilerinde, dinlerini öğrenmede, dinî sembollerini icrada, 
ibadetlerini uygulamada ve seyahatlerinde baskı uygulamaları.

c. Müslümanları, kendi evlerinde yerli Çinlilerden misafir kabul ettirip, 
beraber yaşamayı ve günlük hayatı paylaşmayı zorla dayatmaları; 
bundan da maksatları Müslüman bireylerin namaz kılma, oruç tutma, 
giyim kuşam, Kur’ân-ı Kerimi bulundurma, seccade, sigarayı veya içkiyi 
bırakma gibi, İslâm’a bağlılıklarını sergileyen herhangi bir davranış 
veya İslâmî hükümlerin herhangi bir uygulamasında, kişiler hakkında 
rapor tutma ve dosyalamayı, onları zorla izleyip yakından takip etmeyi 
sağlamaktır.

Genel olarak görünen odur ki; Çin’in, Müslümanlara yönelik resmi politikası, 
İslâm’ı silmeyi ve İslâmiyet’e bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
Binaenaleyh Müslüman Dünya Âlimler Birliği, Çin Müslümanlarına karşı 
uygulanan eziyetin, zulmün ve haksızlığın tehlikelerine dikkat çekmekte, tüm 
bunlara karşı çıkmakta, sorumluları suçlu bulmakta ve tehlikeli sonuçlarını 
hatırlatmaktadır.
Bu yüzden Dünya Müslüman Âlimler Birliği:

1. Çin ve İslâm âlemi arasındaki, devletler ve halklar arası çeşitli ve 
kökleşmiş ilişkileri ve bağları hatırlatıp vurgulamaktadır; Birlik olarak 
biz bu bağlantıları ve ilişkileri sarsma ve kopartma yerine, genişletip 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

2. Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Çin hükümetinden Müslüman azınlığın 
tüm haklarına, dine ve topluma ait özgürlüklerine saygılı olmaya davet 
etmektedir. Özellikle şunları istemektedir:

* Müslümanlardan tutuklananların serbest bırakılmaları, zorunlu toplu 
kamplarda alıkonulanların özgürlüklerine kavuşmaları.

* Mescitleri inşa etme, dini öğretme, Müslümanların ve başkalarının, 
birey ve toplum olarak ibadetlerini özgürce yapmaları ve sembollerini 
taşımaları dâhil olmak üzere herkesin dindarca yaşama ve dinî haklarını 
kullanma özgürlüğünün güvence altına alınması.

* Çin Müslümanlarının, ülkenin içinde ve dışında, çeşitli meşru amaçlar 
uğruna; seyahat etme, taşınma, ulaşım ve iletişim hakkına sahip olmaları.

* İslâm yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu ve İslâm ülkelerini teker teker 
bu konuyla ciddi anlamda ilgilenmeye, olaylara ve gelişmelere vâkıf 
olmaya, gündeme taşımaya, Çin tarafı ile beraber ve Birleşmiş Milletler’e 
bağlı İnsan Hakları Konseyi önünde takipte kalmaya çağırmaktadır.

“Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu 
bilmezler” (Yusuf: 21)

Çin mezâlimi ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Hayrettin KARAMANخير الدين قرامان



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.7
0 

- 
15

/1
2/

20
18

23

Türkçe ي
ك

تر

إن مرحلــة فســاد العاقــات الركيــة األمريكيــة هــي يف الوقــت ذاتــه مرحلــة اســتقال تركيــا عــن أمريــكا، وتتــم حماســبة 
تركيــا بشــكل عاجــل أو آجــل علــى عــدد مــن القضــااي املهمــة مثــل زراعــة األفيــون أو رفــض الدخــول حتــت اإلمــرة 
األمريكيــة أثنــاء عمليــة الســام القربصيــة، وقــد أريــد للحكومــات الركيــة أن تنســجم مــع )أبنــاء أمريــكا املدللــني(، 

وذلــك عــن طريــق األدوات االنقابيــة، أو بنشــر مذكــرات التهديــد.
ويبقــى خــط ســر العاقــات بــني البلديــن يســر بشــكل معتــدل منــذ عــام 2003 حنــو اســتقال تركيــا عــن الــوالايت 

املتحدة.
***

عندمــا بــدأ السياســيون األمريكيــون يســتخدمون مجاعــة )فتــح هللا گولــن( لشــن محلــة ضــد تركيــا، ويتبعــون يف ســوراي 
سياســة ترمــي إىل حتويــل حــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب إىل جيــش نظامــي، وصــل التآمــر إىل 
نقطــة مل تعــد فيهــا املقاومــة املعتدلــة كافيــة، ومل تراجــع تركيــا عــن ذلــك خطــوة واحــدة، لتمــارس ضغوطــاً كــربى علــى 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وتتصــدى لتنظيــم )گولــن( اإلرهــايب، مؤكــدًة بشــكل دائــم أن وحــدات محايــة الشــعب 

ال ختتلــف عــن حــزب العمــال الكردســتاين.
وعندمــا مت إحبــاط حماولــة تنظيــم )گولــن( اإلرهــايب االنقابيــة يف الـــ 15 مــن متــوز 2016، تلقــت الــوالايت 
املتحــدة صفعــة مل تكــن تتوقعهــا أبــداً مــن تركيــا. ومــا زلنــا مل نفهــم إىل حــد اآلن حجــم ذلــك النجــاح العظيــم الــذي 
حققتــه تركيــا ابلكشــف عــن تنظيــم )گولــن( اإلرهــايب وإحباطــه. ولذلــك فــإن الـــ 15 مــن متــوز هــو يــوم ميــاد 
االســتقال الركــي أبمت معــى الكلمــة، واســتطاعت تركيــا منــذ ذلــك اليــوم أن تعــود إىل اللعبــة مــن جديــد، وقــد مت 
إغــاق اجملــال اجلــوي الســوري علــى تركيــا عــن طريــق مكيــدة إســقاط الطائــرة الروســية، وبــدأت تركيــا تبتعــد عــن 

امليــدان كلمــا حتــول خــط ســر احلــرب ضــد املعارضــة وملصلحــة نظــام األســد ووحــدات محايــة الشــعب.
وتتعــرض تركيــا إلرهــاب داعــش والعمــال الكردســتاين الــذي يتغــذى مــن داخــل ســوراي، وحياولــون نقــل سياســة 
)الكانتــوانت( إىل تركيــا عــرب اخلنــادق الــي حفرهــا حــزب العمــال الكردســتاين يف جنــوب شــرق األانضــول، وبذلــك 

تتحــول تركيــا إىل هــدف مــن طــرف حلفائهــا املزعومــني بــداًل مــن أن يدعموهــا.
***

إن املشــهد يف ســوراي يســتهدف مــن حيــث األســاس تركيــا أكثــر مــن غرهــا، وقــد انــربت تركيــا بعــد احلــادي عشــر 
مــن متــوز بشــكل ســريع إىل تطهــر جهــاز األمــن الــذي يعتــرب رافعــة الدولــة، وركــزت يف تلــك الفــرة الزمنيــة مــن جديــد 
علــى الشــأن الســوري، وكلمــا متًّ تقليــم أغصــان تنظيــم )گولــن(، كلمــا منــت شــجرة تركيــا أكثــر، وقــد حتولــت تركيــا 

إىل فاعــل رئيســي ونقطــة تقاطــع يف كل قمــة ومباحثــات تتعلــق بســوراي.
ومــا التطــورات اجلاريــة يف الشــهرين األخريــن إال نتيجــة جلهــود تطهــر مؤسســات الدولــة مــن تنظيــم )گولــن( 

اإلرهــاب إثــر الـــ 15 مــن متــوز، تلــك اجلهــود الــي فرضــت الركيــز علــى املســألة األمنيــة.
***

إن جنــاح تركيــا يف لفــت انتبــاه العــامل أبســره إىل التحقيقــات املتعلقــة مبقتــل الصحفــي الســعودي مجــال خاشــقجي، 
وإقناعهــا كافــة دول العــامل أبمهيــة تلــك القضيــة، ليــس إال مؤشــراً علــى أن تركيــا قــد ابتــت أكثــر متاســكاً، ويف هــذا 
اإلطــار يدخــل كذلــك تــرك الــوالايت املتحــدة موقــف التلويــح ابلعصــا الــذي مارســته علــى تركيــا منــذ مــدة، لتبــدأ 

اآلن ابلتلويــح ابجلــزرة.
ومــن تلــك اجلــزرات الــي لــن أتكلهــا تركيــا، ختصيــص الــوالايت املتحــدة األمريكيــة جائــزة ماليــة ملــن يــدل علــى 
ثاثــة مــن قيــادات حــزب العمــال الكردســتاين، وهبــذا الشــكل ميكــن كذلــك قــراءة األخبــار الــي تداولتهــا وســائل 
إعــام أمريكيــة عــن احتمــال تســليم )فتــح هللا گولــن( إىل تركيــا، وحــى إن مت نشــرها بضغــط مــن البيــت األبيــض.
وخاطئ من يؤول سياســة اجلزرة تلك أبن تركيا قد اتفقت مع أمريكا حول الشــرق األوســط، وإذا تســاءلنا عّمن 

اقــرب مــن سياســة اآلخــر أو اضطــر لاقــراب، فــا شــك أن اجلــواب هــو أمريــكا وليــس تركيــا.
وهذا يعي أنه ال يوجد أي حكم لتلك الصور امللتقطة بشغف كبر يف حفلة الشواء مع إرهابيي وحدات محاية 
الشــعب، فالصــور امللتقطــة مــع اجلنــود األمريكيــني وصــور احلفــات مــع الراقصــات، كل تلــك األمــور ابتــت معلومــة 
لدينــا، واجلميــع ابت يعــرف القصــد مــن تســويق تلــك الصــور للــرأي العــام، ويف هــذا البــاب يدخــل اعتقــاد حــزب 
العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة الشــعب أن مثــن احلصــول علــى منطقــة حكــم ذايت هــو السياســة األمريكيــة 

القائمــة علــى مبــدأ “فليمــت األكــراد بــداًل عــن اجلنــود األمريــكان”.
***

لقــد مــرت ســبع ســنوات علــى بــدء احلــرب يف ســوراي، وقــد تغــرت مواقــع الكثــر مــن األحجــار يف املنطقــة خــال 
تلــك املــدة مــن الزمــن، وإن الذيــن يظنــون أن تركيــا ســتتزحزح عــن مكاهنــا، ويبذلــون قصــارى جهدهــم مــن أجــل 
حتقيــق ذلــك، قــد عاشــوا خيبــة أمــل يف هنايــة اليــوم، فركيــا حجــر ثقيــل جــداً ال ميكــن حتريكــه مــن مكانــه، وقــد 

حاولــوا زحزحتهــا فلــم يفلحــوا.
ميكــن لوحــدات محايــة الشــعب أن تعيــش متعــة عــدم ختلــي الــوالايت املتحــدة عنهــا، وذلــك بنشــر تلــك الصــورة 
التذكاريــة علــى صفحــات التنظيــم، ولكــن عليهــم أن يعلمــوا جيــداً أن الصــورة التذكاريــة األخــرة هنــاك ســتلتقطها تركيــا.

الصورة األخيرة ستلتقطها تركيا

Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması süreci, Türkiye’nin ABD’den bağımsızlaşma 
sürecidir aynı zamanda. Amerika’nın emrine girmeyi reddettiği Kıbrıs Barış 
Harekatı ya da afyon ekimi gibi konuların hesabı er geç Türkiye’ye sorulmuş, 
ya muhtıra ya darbe aygıtıyla iktidarlar “bizim çocuklar” kıvamına getirilmek 
istenmiştir. 
2003’ten bu yana ilişkilerin izlediği seyir ise Türkiye’nin itidalli biçimde ABD’den 
bağımsızlaşma sürecidir.   

*** 
ABD’li siyasetçiler, FETÖ’yü kullanarak Türkiye’ye operasyon çekmeye ve 
Suriye’de PKK-YPG’yi ordulaştırma politikası izlemeye başladığında artık 
itidalli direncin kifayet etmediği bir noktaya gelindi. Türkiye buradan geri 
adım atmayarak, kararlılıkla FETÖ’nün üstüne giderek, YPG’nin PKK ile bir ve 
aynı olduğunu devamlı surette söyleyerek ABD’nin üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturdu. 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi püskürtülünce ABD, Türkiye’den hiç tahmin 
edemediği bir tokat yedi. Bugün hala FETÖ’nün ifşa edilmesi ve çökertilmesinin 
Türkiye için ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlayabilmiş değiliz. Tam 
anlamıyla 15 Temmuz, Türkiye’nin bağımsızlaşma miladıdır. Türkiye o günden 
sonra yeniden oyuna dönebilmiştir. Rus uçağının düşürülmesi komplosuyla 
Suriye hava sahası Türkiye’ye kapanmıştı. Savaşın seyri, muhaliflerin aleyhine, 
Esed rejiminin ve YPG’nin lehine döndükçe Türkiye de sahadan uzaklaştırıldı. 
Suriye’den beslenen PKK ve DEAŞ terörüne maruz kalıyor, PKK hendek 
terörüyle kanton politikasını Türkiye’ye taşımaya çalışıyor ama Türkiye, sözde 
müttefikleri tarafından arkalanmak yerine hedefe konuluyordu.   

*** 
Suriye’deki mizansen esasında en çok da Türkiye’yi hedef alıyordu. 
15 Temmuz’dan sonra Türkiye, devletin güvenlik saç ayağını hızlıca FETÖ’den 
temizlemeye koyuldu. Bu zaman zarfında Suriye’ye yeniden odaklandı. FETÖ 
budandıkça Türkiye gürbüzleşti. Suriye ile ilgili müzakerelerin baş aktörü, her 
zirvenin kesişim kümesi oldu. 
Son iki aylık gelişmeler, 15 Temmuz’dan sonraki FETÖ’den arınma sürecinin ve 
bu sayede güvenlik meselesine konsantre olabilmenin neticesidir.   

***  
Tüm dünyanın ilgisini Kaşıkçı soruşturmasına çekmekteki ve bunun her ülkeyi 
ilgilendiren bir mesele olduğunu kabul ettirmekteki başarısı bile Türkiye’nin 
form tuttuğunu gösteriyor. ABD’nin bir süredir devam eden sopa gösterir 
tavrını bir kenara bırakıp Türkiye’ye havuç uzatmaya başlaması da... 
ABD tarafından PKK’lı üst düzey üç teröristin başına ödül konulması, Türkiye’nin 
yemeyeceği havuçlardan biri mesela. ABD basınında çıkan Gülen’in iadesi 
haberleri, Beyaz Saray tarafından üstüne basıla basıla yalanlanmış dahi olsa, 
benzer şekilde okunabilir.   
Bu havuç politikasını, Türkiye’nin Ortadoğu’da ABD ile anlaştığına yoranlar ise 
çok yanılıyor. Burada, kim kimin politikasına yaklaştı ya da yaklaşmak zorunda 
kaldı diye sorarsak şüphesiz Türkiye değil ABD’dir doğru cevap. 
YPG’li teröristlerin çok meraklı şekilde verdikleri kebap sofrası pozlarının bir 
hükmü yok yani. ABD’li askerlerle verilen pozlar, dansöz partileri falan, bunlar 
bilmediğimiz şeyler değil... Fotoğrafların kamuoyuna servis edilmesindeki 
maksat da herkesin malumu. ABD’nin “bizimkiler öleceğine Kürtler ölsün” 
politikası, PKK-YPG’nin karşılığında özerklik kazanacağını zannetmesi de...   

*** 
Suriye savaşı başlayalı yedi sene oldu. Bu zaman zarfında bölgede çok taş 
yerinden oynatıldı. Türkiye’nin de yerinden oynatılabileceğini zannedenler ve 
bunun için ellerinden geleni yapanlar günün sonunda hayal kırıklığı yaşadılar. 
Türkiye yerinden oynatılamayacak kadar ağır bir taş. Çok asıldılar ama muvaffak 
olamadılar! 
YPG, ABD tarafından terk edilmediğinin keyfini, örgüt hesaplarından hatıra 
pozu paylaşarak çıkartabilir ama bilinmeli ki son pozu Türkiye verecek. 

Son Pozu Türkiye Verecek!

Gazeteci - Yazarكاتبة وصحفية

Halime KÖKÇEحليمة گوكچه



نــرك وراءان ســابع ســنة منــذ بــدء احلــرب يف ســوراي، ويتــم إعــداد خطــط جديــدة يف هــذه األايم الــي نســتعد 
فيهــا لدخــول عــام 2019، ونعيــد النظــر يف مــا عشــناه حــى اليــوم، وجيــب اعتبــار احملاســبة والتخطيــط 

مادتــني مهمتــني ال بــد منهمــا، إذ تتمــم إحدامهــا األخــرى مــن أجــل بنــاء مرحلــة مســتدامة.
وإذا أردان تقييم املرحلة السابقة يف إطار احملاسبة، فقد عاش إخوتنا السوريون كثراً من املصائب منذ أول 
يــوم انطلقــت فيــه تلــك احلــرب، ومازالــوا يعيشــون مصائــب مســتمرة، فبادهــم الــي عاشــوا فيهــا ســنيناً طويلــة 
حتولــت فيهــا االحتجاجــات إىل ميــدان لاشــتباكات املســلحة، وعندمــا تبــني أنــه مــن املســتحيل حــل تلــك 
املشــكلة ابحلــوار والطــرق الدميقراطيــة، انتشــرت االشــتباكات بســرعة، وتوســعت لتشــمل كل حــي وبلــدة 

وقريــة، وكان البعــض ينظــر إىل القضيــة علــى أهنــا اشــتباكات يف نطــاق حملــي، ولكــن تبــني عكــس ذلــك.
املنظومــة الدوليــة هلــا مطامــع يف املنطقــة منــذ القــدمي، وقــد بقيــت تلــك احلســاابت غــر مكتملــة، فبــدأ 
حــراس املنظومــة املزعومــون يتدخلــون يف تلــك القضيــة، فوقفــت جبهــة روســيا وإيــران والصــني إىل جانــب 
نظــام األســد، فتعقــدت أكثــر وضعيــُة املعارضــة وحلفائهــا الذيــن يدافعــون حبــق عــن حريــة ســوراي، وكمــا 
هــو حاهلــم يف كل زمــان، فــإن أمريــكا وبريطانيــا ودول الغــرب الذيــن يعتــربون أنفســهم محــاة الدميقراطيــة 
وحقــوق اإلنســان، يتظاهــرون ابلوقــوف إىل جانــب املعارضــة، ولكنهــم يكتبــون ســيناريو حــرب هتــدف إىل 
خدمــة مصاحلهــم هــم وحدهــم، وقــد جــاءت الــوالايت املتحــدة إىل ســوراي ليــس مــن أجــل مصلحــة الشــعب 
الســوري، بــل مــن أجــل حتجيــم النفــوذ الروســي يف املنطقــة، وبنــاء عليــه فــإن واشــنطن حاولــت أن تتموقــع 
يف املنطقــة، ابلتعــاون مــع داعــش ووحــدات محايــة الشــعب وحــزب العمــال الكردســتاين، مــن أجــل حتقيــق 
مطامعهــا اخلاصــة، ومازالــت إىل اليــوم علــى موقفهــا هــذا، دون أن أتبــه بوضــع الشــعب الســوري وال مبوقــف 
تركيــا احلســاس مــن ذلــك، أمــا مواقــف الــدول األورويب فهــي أســوأ، إذ هــم مثــل “اللــص امليــت” كمــا 
يقولــون يف املثــل األورويب، وهــم بتلــك الذهنيــة يبيعــون الســام لــكل مــن أييت للقتــال يف املنطقــة، وينهبــون 
اإلرث التارخيــي واحلضــاري ويهرّبونــه إىل أورواب، ويف هــذا اإلطــار ممــن املمكــن رؤيــة أثــر تلــك الذهنيــة 
الصليبيــة املتوحشــة القادمــة مــن أورواب حتــت كل عمــل غــر إنســاين كتهريــب اآلاثر وهنــب املتاحــف وســرقة 
واثئــق األرشــيف احلساســة مــن املؤسســات احلكوميــة، واختــاس واثئــق امللكيــة العقاريــة، وهتريــب البشــر 
ومافيــا األعضــاء البشــرية، وإىل جانــب ذلــك فمــن املمكــن كذلــك رؤيــة دول أخــرى خمتلفــة األحجــام، 
أتيت إىل األراضــي الســورية أبهــداف خمتلفــة، لتقتنــص هلــا مصــاحل خمتلفــة، ويف هــذا اإلطــار فــإن تركيــا هــي 
الدولــة الوحيــدة الــي تقــف إىل جانــب املعارضــة الســورية احلــرة بــكل وضــوح، لتقــدم للعــامل منوذجــاً يف املقاربــة 
املرتكــزة علــى البعــد اإلنســاين، وهــذا األمــر ليــس اســتنتاجاً مــي أان وحــدي، بــل إنــي قــد مسعــت تقييمــات 
كثــرًة فيهــا ثنــاء علــى موقــف تركيــا مــن العديــد مــن قيــادات املعارضــة الســورية الــذي التقيتهــم يف خمتلــف 
االجتماعــات. وإننــا يف املرحلــة الــي وصلنــا إليهــا اليــوم علينــا أن نؤســس ملرحلــة حــوار وتواصــل تدعــم تلــك 
التقييمــات لتعطــي للعــامل درســاً يف اإلنســانية، وعندمــا تتحــول تلــك املقاربــة اإلنســانية الــي تعاملنــا هبــا مــع 
امللــف الســوري إىل حــد اآلن، علينــا أن نفكــر يف عــام 2019 يف إجــراء أمــور ملموســة يف إطــار انســجام 
الســوريني داخــل تركيــا بدعــم مــن اجملتمــع املــدين الســوري والركــي علــى حــد ســواء، وعلينــا التفكــر كذلــك 
بــدء مرحلــة إعــادة التأســيس والبنــاء يف مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون، خصوصــاً وأن جيــري التخطيــط 
ليشــهد عــام 2019 تســارعاً يف مســاعي االنســجام، وهــذا مــا سيســرّع اخلطــوات الــي نســعى لتحقيقهــا 

ويعززهــا.

مرحلة االنسجام من المحاسبة إلى البناء

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Suriye savaşında yedinci yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılına hazırlandığımız şu 
günlerde yeni gelen yıl için planlamaları yapılıyor ve bu güne kadar yaşadıklarımızı 
gözden geçiriyoruz. Muhasebe ve planlama birbirini tamamlayan ve sürdürülebilir 
bir sürecin inşası için olmazsa olmaz iki önemli gündemimiz olarak değerlendir-
ilmelidir.
Muhasebe bağlamında geriye dönük bir değerlendirme yapacak olursak; savaşın 
çıktığı ilk günlerden bu yana Suriyeli kardeşlerimiz bir takım badirelerden geçtiler 
ve hala geçmeye devam ediyorlar. Öncelikle uzun yıllar yaşadıkları Vatanlarında 
çıkan kargaşa silahlı çatışmaya dönüştü. Olayların müzakere ve demokratik yön-
temlerle çözülemeyeceği anlaşılınca çatışma hızla yayıldı ve her mahalleyi her köyü 
her kasabayı içine alacak şekilde genişledi. Mesele kendi içinde yaşanacak bir çatış-
ma olarak değerlendiriliyordu ama öyle olmadı. Bölgede geçmişten beri hesabı olan 
ve yarım kalmış emperyalist emellerinin tamamlamak isteyen uluslar arsı sistemin 
sözde jandarmaları meseleye müdahale etmeye başladı. Rusya İran ve Çin bloğu 
Esad rejiminin yanında yer alırken Suriye’nin gerçekten özgürlüğünü savunan mu-
halif kesimin müttefikleri konusu oldukça çetrefilli bir meseleye dönüştü. Kendile-
rinin insan hakları ve demokrasinin hamisi (!) olarak tanımlayan ABD İngiltere ve 
Batılı ülkeler her zaman olduğu gibi Muhalefetin yanında duruyormuş gibi yaparak 
kendi çıkarlarını koruma üzerine bir savaş kurgusu içerisine girdiler. ABD Suri-
ye halkı için değil Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu kısıtlamak için Suriye’ye geldi. 
Bu yaklaşımından dolayı da Suriye halkını ve Türkiye’nin hassasiyetlerini hiç dik-
kate almadan kendi emelleri doğrultusunda terör örgütleri DAEŞ ve PYD/PKK ile 
işbirliği yaparak bölgede var olmaya çalıştı hala bu tutumunu sürdürüyor. Avrupa 
ülkelerinin yaklaşımları ise daha da vahim! Kendilerinin deyimi ile “Ölü Soyu-
cu” bir zihniyet ile bölgede gelip savaşan her tarafa silah satma, bölgenin tarihi ve 
kültürel mirasını çalarak Avrupa’ya kaçırma ki bu bağlamda; tarihi eser kaçakçılığı, 
müze soygunları, kritik devlet dairelerinde arşivlerin çalınması, tapu ve nüfus arşiv-
lerinin çalınması, insan kaçakçılığı, organ mafyacılığı vb. insanlık dışı ne tür ey-
lem varsa altında Avrupa’dan gelen Vandal kafalı istilacı haçlı zihniyetinin izlerini 
görmek mümkündür. Bunun dışında dünyanın değişik ülkelerinde farklı amaçlarla 
Suriye topraklarına gelip kendi çıkarlarına faaliyet yürüten irili ufaklı devletleri 
görmek mümkün.
Bu bağlamda İnsan merkezli yaklaşımı ile Özgür Suriye muhalefetinin yanında en 
net duran ve bu yaklaşımı ile dünyaya örneklik teşkil eden ülke Türkiye oldu. Bu 
durum sadece benim değerlendirmem değil farklı ortamlarda katıldığım çeşitli to-
plantılarda Suriyeli muhalefet liderlerinin de takdir ederek yaptıkları değerlendirme 
de bu şekildedir. Bu gün gelinen süreçte bu değerlendirmelerin altını doldura-
cak ve dünyaya insanlık dersi verecek bir iletişim ve diyalog süreci inşa etmek 
te bizim elimizde. 2019 yılı itibari ile bu güne kadar yapılan insan merkezli yak-
laşımımız hem Suriyeli hem de Türk sivil toplumu tarafından desteklenerek Türkiye 
içerisinde uyum bağlamında somut işlere dönüşürken, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekat Bölgelerinde de yeniden yapılanma ve inşa süreci olarak somut adımlara 
dönüşmelidir. Nitekim Türkiye Suriye konusunda 2019 yılını uyum sürecinin hı-
zlanacağı bir yıl olarak planlıyor olması bu konuda atacağımız adımları hızlandırıp 
güçlendirecektir.

Mehmet Ali EMİNOĞLU

Muhasebeden İnşaya Uyum Süreci…
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