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على هامش التصعيد التركي نحو شرق الفرات

السوريون في ألمانيا يتخلصون من الحاجة إلى سفارة النظام 

في هذا العدد...

قراءة في كتاب الوعي والمعرفة للمفكر التركي تورغاي آلدمير )1( 
ْ

ل
ِّ
ط

َ
ر والدور األممي الُمع

ِّ
ث

َ
ع

َ
الحل السلمي الُمت

ليتني لم أتعرف عليك أيتها السياسة

24

الباحثون 
عن
 العدالة

ياسين أكتاي

02

أثر 
السوريون 
في تركيا

صبحي دسوقي

23

من الذي 
سينقذ 
اليمن من 
المنقذين؟

كمال أوزتورك

رنا جاموس

د. محمد عادل شوك

أحمد صوان.

أحمد قاسم

د. فيصل القاسم

أردوغان حول انسحاب 
واشنطن من سوريا: 
قامت بما يقع على 

عاتقها 

Erdoğan ABD’nin 
Suriye’den Çekilmesi 
Hakkında Konuştu: 
Üzerlerine Düşeni 

Yaptılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’un kuvvetlerini Suriye’den 
çekeceğini açıklamasıyla ilgili olarak “Üzerlerine düşeni yaptılar” dedi. Erdoğan ayrıca, 
Türkiye’nin bu süreç boyunca Trump’la işbirliği yapmayı sürdüreceğini belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن واشــنطن قامــت مبــا يقــع علــى عاتقهــا فيمــا يتعلــق إبعــان انســحاب قواهتــا مــن 
ســوراي. وأضــاف أردوغــان أن تركيــا ســتواصل التعــاون مــع ترامــب خــال هــذه املرحلــة.

] في كل شتاء يحل البالء..........[
HER KIŞ BIR BELA VAR..................
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أثر السوريون في تركيا

Bazı Türk gazeteciler yazı ve araştırmaların-
da, Suriyelilerin Türk toplumuna yaptıkları 
düşünsel, kültürel ve insani katkıları göz ardı 
etmektedir. Suriyeliler katil rejimin zorbalığın-
dan kaçarak, kardeşleri ve aileleri konumun-
da olan Türklere sığınmışlardır. Çünkü çok iyi 
bilmektedirler ki iki kardeş halkın benzerlikleri, 
farklılıklarından çok daha fazladır. Suriyeliler 
tecrübe ve kazanımlarını ortaya koyarak, özünde 
zaten kendi kültürleriyle benzerlikleri bulunan 
Türk gelenek göreneklerine birçok unsurla kat-
kıda bulunmuştur. Türk ve Suriye mutfakları iç 
içe geçmiş, böylece doğu mutfağına yeni renkler 
kazandırılmıştır.
Geçtiğimiz iki ay boyunca Ankara’da Suriyeli ve 
Türk gazetecilerin gerçekleştirdiği beş çalıştay 
sonucunda, ortak görüş ve kanaatlere varılarak 
zorluk ve sorunların üstesinden gelmek, kardeşler 
arasında tatmin edici çözümlere ulaşmak amacıy-
la yeniden bir araya gelmek üzere sözleşildi.
Ben de kendilerine, Gaziantep Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen ve Türk gazetecileri 
şaşkınlığa uğratan akademik bir araştırmayı ve 
sonuçlarını sundum.
Çalışma, üniversite tarafından bir buçuk yıl 
boyunca sürdürülen araştırmanın sonucu olarak 
yayımlandı. “Gaziantep’teki Suriyeliler” adlı ki-
tapta yayınlanan çalışmada, Suriyelilerin Türk 
toplumu içerisindeki yaşantılarına ve ekonomi, 
toplum ve eğitim sahalarına katılımlarına dair 
tüm ayrıntıların yanı sıra, Suriye ve Türk toplum-
larının yakınlaşmasıyla ilgili araştırmalar da yer 
almaktadır.

Şaşırtıcı Sonuçlar
Üniversitenin öğretim elemanı kadrosundan So-
syoloji alanında uzman on ismin danışmanlığını 
yaptığı ve çok sayıda Suriyeli-Türk öğrencinin 
katılım sağladığı araştırmaya göre, Gaziantep’te-
ki Suriyelilerin %81’i hiçbir şekilde adliye veya 
karakollara gitmemiştir. Geri kalan %19 ise kişi-
sel ve kimlik belgelerinde yasal aykırılıklar bu-
lunan kişilerden oluşmakta olup, resmi daireleri 
ziyaret sebepleri Türkçe belgeler çıkartmaktır. 
Bu kişilerin %2,8’i adliyede aleyhlerinde suçlama 
bulunduğundan, ifade vermek için yahut gerçek-
ten de yasaya aykırı bir durumları bulunduğu 
için söz konusu resmi daireleri ziyaret etmiştir. 
Nitekim Türk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 
Suriyelilerin Türkiye’de işlenen suçlara katılım 
oranının son derece düşük olduğunu ifade et-
miştir.
Yine araştırmaya göre Gaziantep’teki Suriyelile-
rin %56’sı, istikrara kavuşması halinde Suriye’ye 
geri dönmek istemektedir. %13 ise Suriye’deki 
durumun halen kötü olması nedeniyle gelecekleri 
hakkında karar vermemiş bulunmaktadır.
Araştırma, Türk yetkililerinin sürekli olarak 
gerçekleştirdikleri resmi açıklamaları da doğru-
lamakta, Suriyeli toplulukların Türk şehirlerinin 
tamamında ne kadar yayılmış olduklarını ve yine 
Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay gibi şehirlerde 
bu şehirlerin birçok açıdan kalkınmasına katkı 
sağlayan gerçek bir toplum unsuru haline geld-
iklerini ortaya koymaktadır.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür’ün 
yaptığı açıklamaya göre araştırmanın başlıca 
amacı, Suriye ile Türk halkları arasındaki yakın-
laşmayı güçlendirmektir. Zira bir takım kesimler 
bu iki toplum arasındaki ilişkileri istismar eder-
ek ortaya sorunlar çıkarmakta, bu ise Gaziantep 
üzerinde doğrudan yansımasını göstermektedir.
Gaziantep Üniversitesi’ne ve insana, muhabbete 
ve halklar arasındaki kardeşliğe yatırım yapan 
herkese en içten şükranlarımızı sunarız.

كتاابهتــم  خــال  األتــراك  اإلعاميــن  بعــض  يتجاهــل 
وحتقيقاهتــم مــا قدمــه الســوريون مــن إضافــات إىل اجملتمــع 

واإلنســانية. والثقافيــة  الفكريــة  وإســهاماهتم  الرتكــي، 
إىل  وجلــأوا  اجملــرم  النظــام  بطــش  مــن  هربــوا  الســوريون   
أهلهــم وإخوهتــم األتــراك، ألهنــم يدركــون أن مــا جيمــع بــن 
الشــعبن الشــقيقن هــو أكــر بكثــر ممــا يفــرق بينهمــا.

وقــد قــدم الســوريون خراهتــم وإمكانياهتــم، وأضافــوا الكثــر 
للثقافــة والعــادات الرتكيــة املتشــاهبة أصــا، وامتــزج املطبــخ 
ألقــاً  أضافــت  رائعــة  منــاذج  وظهــرت  ابلســوري،  الرتكــي 

للمطبــخ الشــرقي.
واألتــراك  الســورين  لإلعاميــن  ورشــات  مخــس  خــال 
أقيمــت يف أنقــرة خــال الشــهرين املاضيــن، مت الوصــول 
مــن  مــع وعــد ابملزيــد  إىل تفامهــات وقناعــات مشــرتكة، 
اللقــاءات لتذويــب الصعــوابت واملشــاكل والوصــول إىل 

حلــول مرضيــة بــن األشــقاء.
خــال  عنتــاب  غــازي  جامعــة  قدمتــه  مــا  هلــم  عرضــت 
دراســتها األكادمييــة والنتائــج املذهلــة عــن الســورين والــي 

األتــراك. اإلعاميــن  فاجــأت 
وأييت إصــدار الدراســة بعــد عــام ونصــف مــن الدراســات 
املســتمرة للجامعــة، حيــث جــاءت يف كتــاب محــل عنــوان 
إحصائيــاٍت  يتضمــن  عنتــاب(  غــازي  يف  )الســوريون 
اجملتمــع  الســورية داخــل  احليــاة  تفاصيــل  عــن كل  دقيقــة 
الرتكــي، مبــا فيهــا املشــاركة الفعليــة يف احليــاة االقتصاديــة 
علــى  ــزت  ركَّ ألحبــاٍث  إضافــًة  والتعليميــة،  واالجتماعيــة 

الســوري والرتكــي. بــن طبائــع اجملتمعــن  التقــارب 
نتائج مذهلة 

وحبســب الدراســة الــي أشــرف عليهــا عشــرٌة مــن كــوادر 
إدارة كليــة  يف  االختصــاص  وذوي  التدريســية  اجلامعــة 
الطــاب  مــن  إضافــًة جملموعــاٍت كبــرة  علــم االجتمــاع، 
الســورين واألتــراك، فــإن 81% مــن الســورين يف عنتــاب 
مل يــزوروا احملكمــة أو مراكــز الشــرطة هنائيــاً، وأن النســبة 
األوراق  يف  قانونيــة  خمالفــات  لديهــم  ملــن  هــي  املتبقيــة 
الثبوتيــة والكمليــك، واهلــدف منهــا كان احلصــول علــى 
األوراق الرمسيــة الرتكيــة، ونســبة 2.8 % هــم مــن زاروهــا 
بســبب ادعــاٍء عليهــم يف احملاكــم لــإلدالء بشــهاداهتم أو 
خمالفــاٍت قانونيــة حقيقــة، وهــو مــا صــرّح بــه وزيــر الداخليــة 
الرتكــي )صويلــو( أبن نســبة مشــاركة الســورين يف اجلرائــم 

املرتكبــة يف تركيــا قليلــٌة جــداً.
وتؤكــد الدراســة أن 56 % مــن هــؤالء يرغبــون ابلعــودة إىل 
ســوراي عند اســتقرار احلياة هناك، إضافًة لـ 13% مل يقرروا 
حــى اآلن مســتقبلهم، نتيجــًة الضطــراب الوضــع امليــداين 

يف ســوراي حــى اآلن.
الرمسيــة  الرتكيــة  التصرحيــات  علــى  والدراســة أتيت أتكيــداً 
يف  الســوري  اجملتمــع  حجــم  أظهــرت  والــي  واملســتمرة، 
)أورفــا  حتــوَّل يف والايِت  وأنــه  الرتكيــة،  الــوالايت  عمــوم 
وغــازي عنتــاب وهــااتي( إىل جمتمــٍع حقيقــي يســاهم يف 

بنــاء هــذه املــدن مــن النواحــي املختلفــة.
فــإن اهلــدف  وحبســب )د. علــي غــور( رئيــس اجلامعــة، 
الشــعبن  بــن  التقــارب  زايدة  هــو  للدراســة،  الرئيســي 
الســوري والرتكــي والــذي حتــاول بعــض اجلهــات اســتغاله 
بشــكٍل دائــم خللــق املشــكات الــي تنعكــس علــى واقــع 

فــوري. بشــكٍل  الــوالايت  هــذه 
شــكراً مــن القلــب جلامعــة غــازي عنتــاب ولــكل مــن يســهم 

يف بنــاء اإلنســان واحملبــة واإلخــاء بــن الشــعوب.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türkiye’deki Suriyelilerin Yapmış Olduğu Katkılar

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

الرئيس التركي أردوغان شخصية العام اإلسالمية

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية يكشف السبب الحقيقي وراء ظهور التنظيمات اإلرهابية

تشاووش أوغلو: ال أحد يستطيع منعنا من تطهير شرق الفرات من اإلرهاب

Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Müslüman Kişilik Seçildi

AK Parti Başkan Yardımcısı Terörist Örgütlerin Ortaya 
Çıkışının Asıl Sebebini Açıkladı

Çavuşoğlu: Kimse Fırat’ın Doğusunu Teröristlerden 
Temizlememize Engel Olamaz

Muslim News Nigeria gazetesi, 2018 yılı “Küresel Müslüman Kişilik” ödülünü Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceklerini açıkladı.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Reşid Ebubekir Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, 
ödülün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmesi kararının, Erdoğan’ın hem İslam dünyasında hem 
de uluslararası ölçekte sahip olduğu etki ve güçten kaynaklandığını vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz yıllarda Or-
tadoğu’da meydana gelen vekalet savaşlarının terör örgütlerinin ortaya çıkma sebebi old-
uğunu dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimsenin Türkiye’nin teröristleri ortadan kaldırma ve 
Fırat’ın doğusunu temizlemesine engel olamayacağını söyledi.

أعلنــت صحيفــة “مســلم نيــوز نيجــراي” أهنــا ســتمنح جائــزة “الشــخصية اإلســامية العامليــة” لعــام 2018، للرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان. وقــال رئيــس حتريــر الصحيفــة، رشــيد أبــو بكــر، لألانضــول، إن قــرار منــح اجلائــزة للرئيــس 

أردوغــان، أييت لتأثــره وقوتــه يف العاملــن اإلســامي والــدويل.

قــال انئــب رئيــس حــزب “العدالــة والتنميــة” الرتكــي، نعمــان قورتوملــوش إن حــروب الوكالــة الــي شــهدهتا منطقــة الشــرق 
األوســط خــال الســنوات املاضيــة تســببت بظهــور التنظيمــات اإلرهابيــة.

قــال وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو،، إنــه مــا مــن أحــد يســتطيع منــع بــاده مــن القضــاء علــى اإلرهابيــن وتطهــر 
منطقة شــرق الفرات يف ســوراي منهم.
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مخيمات الالجئين السوريين ُتغرق تحت أنظار العالم المتحضر
Suriyeli Mülteci Kampları Medeni Dünyanın Bakışları Arasında Boğuluyor

İdlib’in kuzey kırsalındaki yoğun yağışlar, sivillerin selden kurtarılması ve bölgenin tahliye edilmesi çağrıları 
arasında birçok mülteci kampının sular altında kalmasına yol açtı. Medeni dünya ise kurtarma yolunda hiçbir 
çaba göstermeksizin Suriyelilerin boğulmasını izledi. Dünyadaki tüm hür bireylere, Suriye’de bulunan mülte-
ci kamplarına acil yardım ulaştırma çağrısı yapıyoruz. BM’ye yazıklar olsun! Arap liderlerine yazıklar olsun! 
Zor zamanında Suriye halkını yüzüstü bırakanlara yazıklar olsun! Ey ruhlarımız ve kalplerimizin sancısı, ey 
acziyetimiz… Şikayetlerimizi yalnızca Allah’a sunuyoruz.

تســببت األمطــار الغزيــرة الــي تشــهدها املناطــق يف ريــف إدلــب الشــمايل بغــرق عــدد مــن خميمــات الاجئــن، يف ظــل مناشــدات 
لعمليــات إخــاء وإنقــاذ للمدنيــن جــراء الســيول. العــامل املتحضــر يراقــب غــرق الســورين وموهتــم دون أن يفكــر ابلتحــرك إلنقاذهــم. 
نناشــد أحــرار العــامل ابملســاعدة العاجلــة ألهلنــا يف خميمــات الداخــل. العــار لألمــم املتحــدة، العــار لــكل حــكام العــرب، العــار لــكل مــن 

خــذل الشــعب الســوري يف حمنتــه. اي وجــع أرواحنــا وقلوبنــا، وايلعجــزان، شــكواان نرفعهــا هلل وحــده.
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بدعــوة مــن املكتــب الفرعــي مللتقــى األدابء والكتــاب الســورين واجلاليــة الســورية، متــت املشــاركة يف املهرجــان 
األديب والفــي يف مرســن.

يومي السبت واألحد 1-2 كانون األول 2018. 
اليوم األول:

األدابء املشاركون يف األمسية األدبية 
- القاص صبحي دسوقي

- الشاعر متيم صائب
- الشاعر علي حممد شريف

- القاص حممود احلسن
- الشاعر حسن العايد
- الشاعر جنم الدرويش

اليوم الثاين عرض مسرحي وفعاليات فنية ألطفال روضة غدق.
قــدم القــاص صبحــي دســوقي قصــة بعنــوان )شــغلة( تتحــدث عــن بطلهــا احلــامل الــذي يتصــور أنــه قــد تقلــد 

منصبــاً مــا يهبــه الشــهرة واملــال.
كما ألقى الشاعر متيم صائب قصائد متميزة المست اجلرح اإلنساين واملأساة السورية.

وألقى الشاعر علي حممد شريف عدداً من قصائده الي متيزت ابلغنائية واحلنن إىل الوطن.
وألقــى القــاص حممــود احلســن قصتــن مــن قصصــه القصــرة املتمحــورة حــول معــاانة الســورين يف الداخــل 

ويف بلــدان اللجــوء.
كمــا ألقــى الشــاعر حســن العايــد عــدداً مــن قصائــده الشــعبية املليئــة ابلغنائيــة العذبــة واحلنــن إىل ســوراي 

ومدينتــه تدمــر.
وكان مســك اخلتام مع الشــاعر جنم الدرويش الذي لون يف قصائده احلزينة بن الفصحى والشــعيب، وأشــاد 

فيها بتمســك االنســان ابلثورة الســورية وأهدافها، وختمها بقصيدته املتميزة عن الرقة الشــهيدة.
ويف اليــوم الثــاين جــاء العــرض املســرحي املتميــز الــذي نفــذ إبمــكاانت بســيطة، وتركــت اللوحــات أثــرا طيبــاً 
لــدى املشــاهدين والــي حاكــت املأســاة الســورية، والقتــل اليومــي وتغاضــي العــامل عــن تدمــر املــدن الســورية 

وقتــل وهتجــر الشــعب الســوري.
ويف هنايــة اليــوم الثــاين قــدم أطفــال روضــة غــدق، جمموعــة مــن األغــاين واألانشــيد الوطنيــة والدينيــة، اتســم 

عرضهــم بعفويــة األطفــال احملببــة والــي القــت استحســاانً مــن احلاضريــن.
وزعــت أعــداد مــن صحيفــة إشــراق علــى احلضــور، مــع تعريــف عــن مســرهتا ومــا قدمتــه مــن أجــل التقــارب 
الثقــايف الســوري الرتكــي، واملفاجــأة الطيبــة كانــت يف مبــادرة أبطــال العــرض املســرحي يف محــل أعــداد مــن 

إشــراق، وجعلهــا جــزءاً مــن العــرض.

Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu Şube Ofisi ve Suriyeli gurbetçilerin 
daveti üzerine, İşrak Gazetesi 1-2 Aralık 2018 Cumartesi ve Pazar günleri 
Mersin’de düzenlenen edebiyat ve sanat festivaline katıldı.
Birinci Gün:
Edebiyat Gecesine Katılan Edebiyatçılar
- Hikaye Yazarı Suphi Dsoki
- Şair Temim Saib
- Şair Ali Muhammed Şerif
- Hikaye Yazarı Mahmud el-Hasen
- Şair Hasan el-Ayed
- Şair Necm ed-Derviş
İkinci gün Gadak Anaokulu öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi ve san-
atsal faaliyetler gerçekleştirildi.
Hikaye yazarı Suphi Dsoki, “Görev” adlı kendisine şöhret ve para getire-
cek bir makamda bulunduğunu düşünen hayali kahramanı hakkındaki 
hikayesini anlattı.
Şair Temim Saib, insani yaralara ve Suriyelilerin acılarına değinen harika 
şiirler okudu.
Şair Ali Muhammed Şerif, vatana duyulan özlemi anlatan lirik şiirler okudu.
Hikaye yazarı Mahmud el-Hasen, Suriye içinde ve dışında yaşayan Suriyeli-
lerin çektikleri sıkıntılar hakkında yazdığı iki kısa hikayesini anlattı.
Şair Hasan el-Ayed ise Suriye’ye ve memleketi Tedmür’e duyduğu özlemi 
anlatan melodik ve lirik halk şiirleri okudu.
Hüzünlü şiirlerini fasih Arapça ve halk diliyle mezceden şair Necm ed-
Derviş kapanışı yaparken, insanın Suriye devrimine ve hedeflerine bağlılığı 
için övgü dolu ifadeler kullandı ve son olarak şehit Rakka hakkında yazdığı 
şiirini okudu.
İkinci gün basit imkanlarla hazırlanmış olan şahane bir tiyatro gösterisi ser-
gilendi. Suriyelilerin trajedisini, her gün yaşadıkları katliamı ve dünyanın 
Suriye şehirlerinin yerle bir edilişi ve Suriye halkının yurdundan çıkarılışı 
karşısındaki sessizliğini anlatan gösteri, izleyicileri son derece etkiledi.
İkinci günün sonunda Gadak Anaokulu öğrencileri, milli ve dini marş ve 
ezgiler seslendirdi. Çocukların masumiyet ve doğallığı, katılımcılar tarafın-
dan memnuniyet ve mutlulukla seyredildi.
Katılımcılara İşrak Gazetesi’ne ait sayılar dağıtılırken, gazetenin serüveni ve 
Suriye-Türk halklarının kültürel yakınlaşması yolunda yaptıkları anlatıldı. 
Güzel bir sürpriz olarak tiyatro gösterisinin başrolleri gösteri esnasın-
da İşrak Gazetesi sayılarını da sergilediğinden, gazete de gösterinin bir 
parçası haline geldi.

İŞRAK

İşrak Gazetesi Mersin’de
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اجلميــع اتبــع املظاهــرات احلاشــدة يف خمتلــف مناطــق فرنســا قبــل يومــن، والــي كان أعنفهــا يف العاصمــة ابريــس حيــث 
قــام املتظاهــرون أبعمــال شــغب واســعة فاقتهــم الشــرطة الفرنســية ابلعنــف والعصــي وامليــاه والقنابــل املســيلة للدمــوع، مــا 
خلــف مشــهداً فظيعــاً مــن اخلــراب والفوضــى يف تلــك العاصمــة الــي لطاملــا تغــى هبــا البعــض وكتــب هبــا آخــرون قصائــد 

مــن الشــعر الغــزيل.
لســنا نناقــش اليــوم أســباب هــذه املظاهــرات ودوافعهــا، ولســنا نناقــش طريقــة تعامــل الشــرطة مــع املتظاهريــن، لســنا نناقــش 
أصــل احلــدث بــل ســننظر للمشــهد مــن اخلــارج، ســننظر بعيوننــا بعــد أن حاولــت كل الوســائل اإلعاميــة العامليــة أن 

تعمــي عيوننــا عــن أعمــال الشــغب تلــك والعنــف الفظيــع الــذي لقيتــه مــن الشــرطة الباريســية.
قبــل الدخــول هبــذه النقطــة البــد مــن اســتذكار أحــداث )غيــزي ابرك( بســاحة تقســيم يف مدينــة إســطنبول الرتكيــة هنايــة 
أاير/مايــو عــام 2013، يــوم شــهدت املنطقــة مظاهــرات وأعمــال شــغب حبجــة االعــرتاض علــى اقتــاع 13 شــجرة مــن 
الســاحة، ويومهــا مل تكــن هــذه الشــجرات إال ذريعــة إلطــاق أعمــال شــغب يف كل تركيــا وإال مــا عاقــة جمــرد شــجرات 

بشــعارات رفعهــا املتظاهــرون يومهــا تطالــب رجــب طيــب أردوغــان الــذي كان رئيســاً للحكومــة ابلـ«رحيــل«.
مظاهــرات وأعمــال شــغب كان وراءهــا مــا وراءهــا يف تلــك الفــرتة، اضطــرت الشــرطة الرتكيــة الســتخدام القنابــل املســيلة 

للدمــوع وامليــاه لتفريــق املتظاهريــن، فضــا عــن فتــح احلكومــة لقــاءات خاصــة للحــوار مــع منظمــي تلــك التحــركات.
لــن ندخــل أيضــا يف تفاصيــل أحــداث )غيــزي ابرك( الرتكيــة، بــل ســنناقش طريقــة تعامــل اإلعــام العــريب والغــريب مــع 

األحــداث يف تركيــا واألحــداث يف فرنســا.
يف أحداث )غيزي ابرك( الرتكية وابلرغم من أهنا مل تكن ألجل مطالب معيشية أو حياتية، إال أن الكثر من اإلعام 
العــريب والغــريب تعامــل معهــا علــى أهنــا »ثــورة« ضــد احلكومــة والرئيــس أردوغــان، ففتحــت القنــوات التلفزيونيــة هواءهــا 
24/24 مباشــر مــن ســاحة )غيــزي ابرك(، وبــدأ مراســلوها ببــث رســائلهم التحريضيــة املليئــة ابألخبــار الكاذبــة وكأن 

تركيــا »تنهــار« وكأن أردوغــان »رئيــس ديكتاتــوري جيــب التخلــص منــه مــن أجــل الشــعب الرتكــي وحقوقــه«!
وكذلــك فعلــت الصحــف واجلرائــد الــي خصصــت غالبيــة صفحاهتــا الســوداء لنشــر األكاذيــب عــن تركيــا وأردوغــان 
وحــزب العدالــة والتنميــة، داعيــة يف هــذا اخلــر أو ذاك التحليــل املعــوج إىل »إزاحــة أردوغــان« عــن احلكــم و«إســقاط« 

حــزب العدالــة والتنميــة.
يومهــا حتــول ذاك اإلعــام إىل 4 قــرود نشــيطة تســمع وتــرى وتتكلــم وتنشــر، ولكــن وفــق أجنــدات معينــة وأهــواء حاقــدة، 

قــرود اســتطاع الذئــب الرتكــي أن يروضهــا ويئــد مشــاغباهتا اخلبيثــة.
وحــى اليــوم مــازال هــذا اإلعــام وعنــد كل حــدث صغــر كان أم كبــر يف تركيــا، مــازال يــروج لألكاذيــب ولألخبــار امللفقــة 
وكل ذلــك حســداً وحقــداً انبعــن مــن القلــوب الســوداء املعاديــة لقــوة تركيــا الناهضــة املعتــزة بتارخيهــا العثمــاين، واملعاديــة 
لنجاحــات الطيــب أردوغــان وسياســات حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يعمــل ألجــل شــعبه وأبنــاء أمتــه ال ألجــل أســياد 

ذاك اإلعــام اخلبيــث.
حــى احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة يف 15 متوز/يوليــو والــي قــام هبــا تنظيــم غولــن اإلرهــايب مدعومــاً مبليــارات عربيــة وختطيــط 
غــريب، مل يتعامــل معهــا ذاك اإلعــام مبوضوعيــة بــل نشــر األكاذيــب وبــدل أن يتهــم االنقابيــن ذهــب ليتهــم أردوغــان 
واحلكومــة ب-«ظلــم واضطهــاد« االنقابيــن فقــط ألن القضــاء اعتقلهــم وفــق القانــون واحملاكمــات جتــري وفــق القانــون!
قــرود هــذا اإلعــام اخلبيــث لتحريــف  الــي تشــهدها تركيــا، تســعى  حــى االنتخــاابت الدميقراطيــة الشــعبية الشــفافة 
حقيقتهــا وتصويــر تركيــا علــى أهنــا »دولــة غــر دميقراطيــة«، والســبب الوحيــد هلــذا احلقــد هــو جنــاح أردوغــان وحــزب 

والتنميــة. العدالــة 
بينمــا نــرى هــذه القــرود اخلبيثــة تطبــل وتزمــر لانتخــاابت األمريكيــة الــي فــاز هبــا دوانلــد ترامــب، والــي يشــكك هبــا 

وبنزاهتهــا الكثــر مــن املســؤولن األمريكيــن والعديــد مــن املؤسســات األمريكيــة!
إعــام حاقــد مل يهتــم ب6 مشــاريع عماقــة أجنزهــا أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة يف تركيــا، 6 مشــاريع مــن أصــل 
10 شــهدها العــامل يف العقــد األخــر، بــل حــاول هــذا اإلعــام أن يطمــس أخبــار هــذه املشــاريع عــن الشــعوب ومل ينقــل 

حقيقــة هــذا اإلجنــاز الباهــر.
نفــس هــذا اإلعــام نــراه حتــول إىل 4 قــرود أخــرى فيمــا يتعلــق أبحــداث العاصمــة الفرنســية ابريــس، قــرد مل يعــد يســمع 
ابملطالــب املعيشــية الــي رفعهــا املتظاهــرون يف شــوارع ابريــس ومــدن فرنســية أخــرى، وقــرد عميــت عينــاه عــن كل أعمــال 

الشــغب الفظيعــة الــي حصلــت وعميــت عينــاه عــن التعامــل العنيــف جــداً للشــرطة الفرنســية مــع املتظاهريــن.
وقــرد اثلــث ُقطــع لســانه عــن احلديــث حــول مــا جيــري يف ابريــس وحقــوق الشــعب الفرنســي وظلــم الرئيــس الفرنســي 

لشــعبه وعنــف الشــرطة.
وقــرد رابــع مل يعــد يعــرف اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا كان يفعــل ومــازال يفعــل مــع أحــداث تركيــا، إذ نــراه 

حينها نشــيطاً بنشــر الصور املفركة واملقاطع املصورة املمنتجة واألخبار الكاذبة واإلشــاعات املغرضة.
هــذه هــي حقيقــة احلــرب اإلعاميــة الــي تشــنها بعــض املؤسســات العربيــة والغربيــة علــى تركيــا، فقــط ألن فيهــا رجــًا 
قــوايً يدعــى أردوغــان وحــزابً انجحــاً مميــزاً أهبــر العــامل إبجنازاتــه امســه حــزب العدالــة والتنميــة، وفقــط ألن هــذا الرجــل وهــذا 
احلــزب يفتخــران بتارخينــا العظيــم ويســعيان إلحيــاء روحــه العظميــة يف حاضــران املعاصــر، ويســعيان لبنــاء دولــة قويــة ال 

متتثــل ألوامــر أســياد تلــك املؤسســات اإلعاميــة.

مجلــٌة مــن التطــورات يشــهدها امللــف الســورّي، حتمــل املراقبــن علــى قــراءة مــا 
حيصــل بكثــر مــن الروِّيــة والتــأيّن، وذلــك بــدًءا مــن املشــارفة علــى تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية، بعــد التلويــح األمريكــي إبهنــاء مســاري أســتاان وسوتشــي، 
فجــاءت األمــور علــى النحــو الــذي طالبــت بــه أمريــكا، ومــرورًا ابحلديــث عــن 
إقليــم القامشــلي اخلاضــع للســيطرة الكرديــة، وانتهــاًء ابلتصعيــد العســكري 

الرتكــي.
ولعــّل أكثــر مــا يســتوقف املراقبــن مــن تلــك التطــورات، هــو تلويــح تركيــا 
العمــال  حبــزب  عضــواًي  املرتبطــة  قســد،  مليشــيات  علــى  عســكرّي  بعمــل 
الكردســتاين، املصّنــف علــى قوائــم اإلرهــاب الرتكيــة، وقــد تباينــت القــراءات 

يف مــدى جديتــه، واحلــدود الــي ميكــن أن يصــل إليهــا.
صحيــٌح أّن اللهجــة الرتكيــة تبــدو عاليــة، ولكنهــا مــا تــزال حتمــل كثــرًا مــن 
الرســائل الدبلوماســية، وال يطفــو علــى الســطح منهــا مــا ينــذُر ابحتمــاالت 
الذهــاب حنــو التصعيــد املباشــر؛ فالتفامهــات الدوليــة يف ســورية ال حتتمــل أيــة 
حتــركات غــر منســقة مــع بقيــة األطــراف، فضــًا علــى أن التفامهــات الثنائيــة 
)الرتكيــة ـ األمريكيــة( ال حتتمــل أن يذهــب الرئيــس أردوغــان يف تصرحياتــه إىل 

حّد القيام بعمل عســكري شــامل يف شــرق الفرات.
إّن مجلــة التحــركات اإلقليميــة والدوليــة، الــي شــهدها امللــف الســورّي يف 
األايم والســاعات القليلــة املاضيــة، مثلمــا هــي اللغــة اإلجيابيــة الــي غلفــت 
اتصــال الرئيســن أردوغــان وترامــب، لتجعلنــا نذهــب إىل أّن التحــّرك الرتكــي، 

لرمــي إىل تذكــر اجلانــب األمريكــي بضــرورة تفهــم هواجــس تركيــا، 
واإليفــاء بتعهداتــه الــي قطعهــا هلــا يف عــدد مــن امللفــات، ويف صدارهتــا امللــف 
الكــردي يف منطقــي منبــج وشــرق الفــرات، ومحلــه علــى معــاودة التنســيق 
بينهمــا مبــا يفضــي إىل غلــق ملــف منبــج، يف وقــت قــد ال يتعــّدى أواخــر 

ســنة 2018.
فاملصــادر املطلعــة تذكــر أّن فصائــل اجليــش الوطــي الســوري، مل ختطــر إىل 
اآلن بطبيعة التحّرك يف شــرق الفرات، أو وقت الشــروع فيه، و يغلب على 
الظــّن أّن حتركهــا ســيكون ابجتــاه منبــج، وأهنــا ســتحل مــكان املليشــيات قســد 
عنــد خروجهــا منهــا، يف الوقــت الــذي ســرتابط قــوات البيشــمركا الســورية، 
الــي مّت تدريبهــا يف مشــال العــراق، يف الشــريط احلــدودي، وســتقوم عناصــر 
القبائــل العربيــة، الــي يتــوىّل التفاهــم حوهلــا أمحــد اجلــراب مــع تركيــا، أبخــذ 
مواضعهــا يف القــرى والبلــدات العربيــة، الــي انهلــا قســط وافــٌر مــن التهجــر 
والتغيــر الدميغــرايف علــى يــد قســد، وتصــر تركيــا علــى إعــادة أهلهــا املقــدر 
عددهــم مبليــون ومخســمائة ألــف، مــن خميمــات النــزوح فيهــا قبــل الشــروع يف 
خطــوات احلــل السياســي، الــذي يبــدو أن أمريــكا صــارت جــادة يف الســر 

فيــه.
وهنــاك مــن يذهــب إىل أنّــه قــد يســمح لرتكيــا، أن تقــوم بعمليــات حمــدودة 
ضــد الوحــدات الكرديــة يف شــرق الفــرات، وذلــك يف رســالة تريــد أمريــكا أن 

توصلهــا إليهــم، بضــرورة التوقــف عــن التواصــل مــع النظــام بــن الفينــة 
واألخــرى، وضــرورة الســر جبديــة أكــر يف مقاتلــة داعــش، وضــرورة أن تكــون 

وكيــًا حصــراًي هلــا، والنــأي بنفســها عــن روســيا.
التموضــع يف  يعطــى لرتكيــا فرصــة  قــد  أنّــه  أيًضــا إىل  يذهــب  مــن  وهنــاك 
مدينــة الطبقــة، والســماح هلــا بصيانــة وإعــادة تشــغيل ســّد الفــرات، مــن أجــل 
مســاعدهتا يف تنميــة مناطــق غــرب الفــرات وصــواًل إىل إدلــب، للتخفيــف عــن 
كاهلهــا تنميــة تلــك املناطــق، لتكــون عامــل جــذب واســتقطاب ملــن ســيتّم 

إعادهتــم مــن الاجئــن مــن بلــدان أورواب.
وهو أمٌر ال جتد أمريكا فيه ضرًا، طاملا أهّنا متسك ابلسدود األخرى، 

وجبــّل منابــع النفــط والغــاز يف عمــوم منطقــة شــرق الفــرات، فــا أبس مــن 
تــرتك حلليفهــا الرتكــي بعًضــا مــن كعكــة ثــروات املنطقــة، للتخفيــف عنــه يف 
أزمــة الطاقــة املزمنــة، الــي يــرزح حتــت ثقلهــا منــذ قيــام اجلمهوريــة الرتكيــة عــام 

1923م.  

تركيا وفرنسا والقرود األربعة
على هامش التصعيد 
التركي نحو شرق الفرات

صحفي وكاتب تركي

د. محمد عادل شوكحمزة تكين

أكاديمي ومفكر سوري
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أصــدرت وزارة اخلارجيــة األملانيــة قــرارًا يقضــي ابســتثناء الســورين احلاصلــن علــى حــق 
احلمايــة املؤقتــة أو مل الشــمل، إضافــة إىل الســورين الرافضــن أداء اخلدمــة العســكرية 
وميتلكــون أقــارب مــا زالــوا يعيشــون يف ســورية، مــن شــرط الذهــاب إىل ســفارة النظــام 

الســوري لتجديــد جــواز ســفرهم الســوري.
القــرار بعــد ضغــوط ومناقشــات، أجراهــا املركــز الســوري للدراســات واألحبــاث  جــاء 
القانونيــة يف برلــن، وجنحــت يف إصــدار القــرار الــذي ُيشــّكل ســابقة هــي األوىل يف 

أورواب.
الســوري  املركــز  البــي، مديــر  أنــور  الســوري  احملامــي  قــال  األملــاين،  القــرار  هــذا  حــول 
للدراســات واألحبــاث القانونيــة يف برلــن، يف حديــث إىل )جــرون(: إن الاجــئ يف 
القانــون األملــاين “هــو مــن يُقبَــل طلــب جلوئــه، ومُينــح وثيقــة ســفر، وال جيــوز مطالبــة 
الاجــئ الســوري مبراجعــة الســفارة التابعــة للنظــام الســوري لتجديــد جــواز الســفر، ألن 
مراجعــة الســفارة تُفقــد الشــخص حــق اللجــوء، مــن حيــث املبــدأ القانــوين يف أملانيــا”.
وأوضــح البــي أن “االســتثناء الــذي ورد يف القانــون جــاء حلالــي حامــل اللجــوء املؤقــت، 
الــذي مل مُينــح حــق اللجــوء كامــًا، ومــن تواَجــد يف أملانيــا عــر قانــون ملّ الشــمل”، داعيًــا 
كل ســوري يُطلــب منــه مراجعــة الســفارة التابعــة للنظــام الســوري أن يتقــدم ابعــرتاض 

خطــي، يُبــّن فيــه ســبب رفضــه مراجعــة الســفارة، ويطالــب بوثيقــة ســفر”.
وأّكــد رئيــس املركــز احلقوقــي )الــذي كان لــه دور يف حتريــك قضــااي حماكمــة ضــد رمــوز يف 
النظام الســوري يف أورواب(، أن “على الســوري املتواجد يف أملانيا تقدمي اعرتاض خطي 
إىل اجلهــة املســؤولة يف دائــرة اهلجــرة األملانيــة لدراســة طلبــه، َيذكــر فيــه أن مراجعتــه ســفارة 
النظــام الســوري ُتشــّكل خطــرًا عليــه أو علــى أحــد أقرابئــه؛ مــا يضطــر دائــرة اهلجــرة إىل 

منحــه وثيقــة ســفر”.
فيــه علــى معاملــة مــن  وأضــاف: “وّجهنــا كتــااًب إىل وزارة اخلارجيــة ســابًقا، نعــرتض 
ُوضعــوا حتــت احلمايــة املؤقتــة هبــذا الشــكل، ألهنــم أشــخاص طالبــوا حبــق اللجــوء، ولكــن 
قــرار احلمايــة املؤقتــة هــو قــرار أملــاين، وال حيــق أن حُيرمــوا مــن هــذا احلــق”، مشــرًا إىل 
أن الكتــاب الــذي مت إرســاله يؤكــد أن مــن حصلــوا علــى حــق احلمايــة املؤقتــة يف أملانيــا، 
أو حــّق ملّ الشــمل، كانــوا الجئــن أساًســا يف دول اجلــوار، لــذا جيــب أن يشــملهم قــرار 

خــاص ابعتبارهــم الجئــن وليســوا قادمــن بقــرار مل مشــل ابحلالــة الطبيعيــة”.
ونشــر املكتــب اإلقليمــي األملــاين للشــؤون التنظيميــة واملدنيــة برلــن، كتــااًب قانونيًــا بعنــوان 
)التعليمــات اإلجرائيــة اخلاصــة بدائــرة األجانــب يف برلــن( علــى صفحتــه الرمسيــة، هنايــة 
التعليمــات  لــكل  املنظمــة  القوانــن  فيــه كل  مُجعــت  املاضــي،  أكتوبــر  تشــرين األول/ 

اإلجرائيــة الــي تطبقهــا دائــرة األجانــب ابلواليــة.
وفضل البي، رئيس املركز السوري احلقوقي الناشط يف برلن، أن يكون حبوزة املنشقن 
مــن جيــش النظــام الســوري أو املوظفــن املنشــقن عنــه “مســتند أو وثيقــة تُثبــت عملــه 
يف ذلــك املــكان، حــن تقــدمي طلــب االعــرتاض بعــدم قدرتــه علــى زايرة الســفارة التابعــة 
للنظــام يف برلــن”، وأضــاف: “يف كل األحــوال، هــذه الشــخصيات تكــون قــد صّرحــت 
بشــكل مســبق عــن وضعهــا، ويف حــال كان هنــاك حالــة شــك، لــدى اجلهــة املســؤولة 
األملانيــة، فإهنــا تقــوم إبجــراء لقــاء خــاص مــع الشــخص، للتأكــد مــن املوضــوع”. حســب 

أتكيده.
وأعفــى القانــون اجلديــد اجلنــود الذيــن انشــقوا عــن النظــام الســوري واملوظفــن الســابقن، 
وكذلــك أفــراد الشــرطة، إضافــة إىل إعفــاء زوجاهتــم وأطفاهلــم، مــن اســتخراج جــواز ســفر 
ســاري املفعــول أو جتديــده يف ســفارة النظــام الســوري، نظــرًا إىل مــا ســيقع مــن حــاالت 

االنتقــام ضــد أقارهبــم يف ســورية.
األخــرى،  األوروبيــة  الــدول  علــى صعيــد  هــذا  يتــم حتريــك  أن  أنــه جيــب  البــي  ورأى 
وتعميمــه مــن خــال تقــدمي االعرتاضــات وبيــان األســباب للجهــات املختصــة، معتقــًدا 
أن القانون اإلنســاين الدويل ســيتغلب يف احملصلة على القوانن الوطنية يف هذه الدول، 
وأن االعتــداد ابلقانــون اإلنســاين الــدويل قــد يكــون ذا فائــدة ابلنســبة إىل املقيمــن يف 
الــدول األخــرى، كأســبانيا أو فرنســا أو هولنــدا وغرهــا، وأكــد أن هــدف هــذا العمــل 
مل يكــن ماحقــة مؤيــدي النظــام الســوري، فهــم فقــط مســؤولون عــن ماحقــة مرتكــيب 

جرائــم احلــرب أو مــن تــورط جبرائــم ضــد اإلنســانية.

كتبتها منذ عام، وهأنذا أعيدها وقد ازددت إصراراً على هذه املقاربة والرؤية:
___

يف بلداننــا منظومــات حكــم متســلطة دمــرت البنيــة التحتيــة الفكريــة والعلميــة واألخاقيــة، ومزقــت النســيج 
االجتماعــي للمكــون الواحــد نفســه، وأنتجــت أجيــاال مائعــة، تقــف علــى حافــة اهلويــة، وتســرتزق ثقافتهــا مــن 
حــاوايت الغــرب املعــاد تدويرهــا، هــذه البيئــة ســاهم يف إنتاجهــا طبقــة مــن “املعتدلــن” الذيــن افتقــدوا إىل 
حــس املبــادرة، وثقافــة املفاصلــة احلديــة يف زمــن كانــت تتشــكل فيــه مفاهيــم جديــدة علــى بنيــة العقــل املســلم.
إن مقــارابت “املعتدلــن” الرخــوة لألزمــات السياســية احلــادة الــي ضربــت منطقتنــا بعيــد خــروج املســتعمرين 
يف مطالــع القــرن العشــرين، أفقــدت شــباب أمتنــا الثقــة ابلنفــس، وصنعــت يف أرواحهــم نقيصــة الشــعور 
ابلضعــف، وبعــدم القــدرة علــى اجــرتاح احللــول، ويف احملصلــة متخــض جيــل يتمتــع مبســتوى قياســي مــن 
البــادة الفكريــة، وضعــف الشــخصية، آمــن “بعصمــة” النخــب الدينيــة، وبقدرهتــا علــى حتديــد مــا هــو خــر 
للنــاس ومــا هــو شــر، مــا هــو انفــع ومــا هــو ضــار، فانكفــأ، بذلــك، الشــباب إىل الصفــوف اخللفيــة يف ميــدان 

التفكــر، وخســرت األمــة جهــود مايــن الشــباب بعــد تدجينهــم.
الفــرد إىل ســدة الســلطة، يف  يــراد تكريــر التجربــة ذاهتــا مــن خــال مؤسســات دينيــة يرتقــي فيهــا  اليــوم 
مســتوايهتا املتنوعــة، وفــق قاعــدة املنافــع التبادليــة، أو الــوالء، أو الشــللية املناطقيــة مــرة، والعرقيــة مــرة أخــرى، 
وكثــرا مــا كان ينتهــي املنصــب األول يف اجلماعــة أو التنظيــم أو احلــزب إىل شــخص ال ميلــك مــن املقومــات 

القياديــة والفكريــة مــا يؤهلــه لتبــوؤ هــذا املنصــب.
رمبــا حــان وقــت التغيــر، لكــن هــذا التغيــر ال بــد أن ميــر يف مرحلــة خمــاض عســر، كمــا حيــدث يف مرحلــة 

التحــوالت النوعيــة لــدى أي أمــة.
لــدى خنــب املعتدلــن، واتســام خطاهبــم أبســاليب  قــد تكــون مفهومــة حــال اهليجــان العاطفــي  لذلــك، 
حتريضيــة، تنــزع حنــو اخلشــونة والفظاظــة يف أوقــات كثــرة، وترتافــق مــع محــات إعاميــة مركــزة، ضــد القــوى 

الناشــئة، تتميــز مبــا يســمى يف علــم النفــس اجلماهــري، ابهللوســة اجلماعيــة أو هســتراي اجلماعــة.
مل يعــد هنــاك شــك يف أن النخــب الدينيــة التقليديــة أخفقــت يف أن تكــون نــواة فكريــة صلبــة ميكــن لألمــة 

أن تبــي عليهــا منجــزاً.
هــذا اإلخفــاق يضعنــا يف قلــب حركــة التاريــخ الــي تقــدم لنــا، هنــا، أخبــارا ســارة بشــأن ســقوط الفكــر الديــي 

التقليــدي الــذي نشــأ علــى حــواف اهلجمــة االســتعمارية علــى أمتنــا.
العامل اإلسامي يعيش خماض نشوء فكر جديد يرتبط أبصوله وروح ثقافته ارتباطاً عضوايً.

أال تلحظون حجم التضحيات وشدة الصر، والعناد يف سبيل الغاية واهلدف؟!

السوريون في ألمانيا يتخلصون 
من الحاجة إلى سفارة النظام 

صحفي وكاتب سوريصحفية وكاتبة سورية تقيم بألمانيا
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فاطمــة، بنــت يف الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، نزحــت مــع أهلهــا وتركــت 
املدرســة، تعيــش يف خيمــة صغــرة ال تصلــح ملــأوى ضمــن فصــل الشــتاء، 
يعــاين أهلهــا مــن نقــص حــاد ابلطعــام والشــراب ومــواد التدفئــة، وفاطمــة ال 
أتبــه لذلــك وحلمهــا الوحيــد هــو؛ العــودة للمدرســة واســتكمال التعليــم، 

الــذي ُحرمــت منــه بســبب النــزوح.
تقــول فاطمــة » عندمــا أشــاهد األطفــال علــى شاشــات التلفــزة وهــم يف 

املــدارس، أحــزن كثــرًا ويف بعــض األحيــان أغضــب.«
  أغلــب األطفــال الســوريني، ممــن ُهّجــروا مــن بيوهتــم، بســبب ظــروف 
احلــرب ووطــأة الظــروف القاســية، مــن دمــار وقصــف وخــراب، ُحلمهــم 

الوحيــد؛ هــو املدرســة والتعليــم.
وابت هــم الســوريني هــو العــودة، العــودة للماضــي الرغيــد، حيــث كان كل 
شــيء متوفــر، ولــو كان انقــص لكنــه متوفــر وأهــم شــيء كانــت املدرســة 
ابلنســبة لألطفــال، والــي ُحرمــوا منهــا وهــي مــن أبســط حقوقهــم يف احليــاة. 
األطفــال املُهجــرون يعانــون مــن عقــدة الدراســة والتعليــم، حيــث حيلمــون 
ابلعلــم ويتمنــون التعليــم، لكــن الواقــع عكــس ذلــك، فالواقــع مريــر حيــث 

ال يوجــد مــأوى كــي يقيهــم بــرد الشــتاء، فكيــف مبدرســة لتعليمهــم؟
وحنــن هنــا ال نعمــم، وإمنــا نتحــدث عــن بعــض املخيمــات، الــي تفتقر ألدىن 
مقومــات احليــاة وليــس احلرمــان مــن التعليــم، فهنــاك بعــض املخيمــات 

تؤّمــن التعليــم ضمــن املخيــم، بعــد أن وجــدوا مــن يدعمهــم.
احلــل الوحيــد ألزمــة التعليــم وضيــاع األطفــال النازحــني يف مشــال ســورية؛ 
هــو التحــرك اجلــاد مــن املنظمــات واهليئــات اخلريــة، ابلعامل العريب ومســاندة 
هــذه الفئــة مــن الشــعب الســوري، والقيــام حبمــات توعيــة وهتيئــة، كــي ال 

خنســرها وخنســر املســتقبل معهــا.
وطُرحــت عــّدة مبــادرات ومحــات، مــن أجــل إعــادة األطفــال الذيــن يف 
املخيمــات للمــدارس، وقامــوا حبمــات هتيئــة وتوعيــة هلــم، فهــم حباجــة 

لرتميــم نفســي ودعــم معنــوي، بســبب املعــاانة واحملــن الــي عاشــوها. 
 

فاطمــة، تتأمــل تغيــر الوضــع احلــايل الــذي تعيشــه، هــي وأســرهتا، واآلالف 
مــن األســر األخــرى، فقــد تعبــوا مــن الرتحــال والنــزوح، وضاقت صدورهم؛ 

مــن حالــة عــدم االســتقرار، الــي ابتــت صديقــة حياهتــم.
 ويبقــى الســؤال نفســه، يــراود األطفــال ضمــن املخيمــات العشــوائية يف 

مشــال ســورية، هــل ســنعود للمدرســة ونســتكمل تعليمنــا؟
أم سنبقى نتخّبط بني رحى احلرب والنزوح والتشتت؟

وهــذا الســؤال ســيبقى ُمعلًقــا، حــى تنجلــي مهــوم الشــعب النــازح يف مشــال 
ســورية، ممــن ال جيــد ســوى خيمــة، قــد تقيــه مــن الــرد واحلــر وقــد ال تقيــه. 

“عّمــو، بــدي شــوف حــايل ابملرايــة كرمــال هللا... عّمــو، 
ويرجــع  األطفــال  مثــل  طبيعــي  وجهــي  يصــر  ممكــن 
شــعري؟”، وأتيت اإلجابــة “نعــم حبيبــي... رح ترجعــي 
حلــوة ويرجــع شــعرك”، ويســتذكر مديــر دار االستشــفاء 
الــي  األوىل  احلــروق  حالــة  الســيد،  ايســر  ابلرحيانيــة، 
الرتكيــة  احلــدود  عنــد  الواقــع  املستشــفى  إىل  وصلــت 
الســورية، وكيــف حــاول أن يــداري دموعــه عــن الصغــرة 

إســراء.
الســوري  للطــران  قصــف  نتيجــة  الفتــاة كانــت  حــروق 
حبســب   ،2015 عــام  يف  )شــرق(،  الــزور  ديــر  علــى 
مــرّات  تكــرر  األمــر  أّن  إىل  مشــراً  الســّيد،  يوضــح  مــا 
األطفــال  مــن   22 نقــل  يف  ســاهم  والســّيد  ومــرّات، 
املصابــن حبــروق إىل الــوالايت املتحــدة األمركيــة هبــدف 
تلقــي العــاج، قائــًا إّن “إصــاابت هــؤالء تلــك كانــت 
عاليــة،  بتكاليــف  وترميمــاً  جراحــة  وتســتوجب  بليغــة 
فاإلجــراءات العاجيــة كانــت تبــدأ مــن 50 ألــف دوالر 
أمركــي وتصــل يف بعــض احلــاالت إىل حنــو نصــف مليــون 
دوالر، وقــد تكفلــت مستشــفيات تركيــا وأهــل اخلــر ببقيــة 

احلــاالت”.
راحــت  “تركيــا  أّن  اجلديــد”،  لـ”العــريب  الســّيد  يــروي 
قصــف  جــرّاء  مــن  حبــروق  املصابــن  األطفــال  تســتقبل 
الفائــت،  العــام  وحــى   2013 عــام  منــذ  الطــران 
وتســتقبل كذلــك إصــاابت مــن جــرّاء املــازوت املســتخدم 
للتدفئــة واملكــّرر يــدوايً والــذي ُيســّمى يف مناطــق مشــال 
غــرب ســورية )ريــف حلــب وحمافظــة إدلــب(، الــي تقــع 
العرعــوري”،  املــازوت  الســوري،  النظــام  خــارج ســيطرة 
يضيــف أهّنــم كانــوا يســتقبلون “األطفــال احملروقــن الذيــن 
تســببت هلــم حروقهــا بتشــّوهات، مثّ حُتــوَّل حــاالت إىل 
مستشــفيات تركيــة تتكفــل ابلعــاج، ســواء مباشــرة أو 
عــر فاعلــي خــر، وتبقــى احلــاالت اخلطــرة الــي تكــون 
كلفــة عاجهــا ابهظــة يف حــال متّــت يف مستشــفيات 
التواصــل  إىل  يدفعنــا  الــذي  األمــر  تركيــة خاصــة، وهــو 
إغاثــة  مؤسســة  أبرزهــا  عامليــة،  ومراكــز  مؤسســات  مــع 
املتحــدة”،  الــوالايت  يف  حبــروق  املصابــن  األطفــال 
ويشــرح الســّيد أّن “املؤسســة هــي منظمــة ســورية تُعــى 
ابألطفــال املصابــن حبــروق، وهــي تتلّقــى صــور املصابــن 
مــع تقاريــر طبيــة حــول حالــة كّل واحــد منهــم، لُيصــار 
ابلتــايل إىل اختيــار بعــض احلــاالت، بعــد عرضهــا علــى 
تتكفــل ابلعــاج والرتميــم  أطبــاء ومستشــفيات أمركيــة 
والتجميــل”. ويتابــع: “بعــد ذلــك، ُتســتصَدر بطاقــات 
تركيــة لألطفــال لنقلهــم مــن إقليــم هــااتي احلــدودي إىل 
إســطنبول، وجنّهــز ابلتــوازي األوراق الطبيــة اخلاصــة هبــم 
الطائــرة  بطاقــات  حُتجــز  أن  قبــل  اإلقامــة  ومســتندات 
املنظمــات  بعدهــا  لتتكفــل  األطفــال،  هــؤالء  لســفر 

واالستشــفاء”. ابلعــاج 
ويف حن يقّدر الســّيد عدد األطفال املصابن حبروق يف 
ســورية ابآلالف، ال تتوفّــر إحصائيــة ســورية وال عامليــة يف 
هــذا اإلطــار، لكــّن جتــدر اإلشــارة إىل أّن احلــروق خــال 
العاَمــن األخريــن نتجــت مبعظمهــا عــن وســائل التدفئــة 
البدائيــة، وتفيــد مصــادر خاصــة “العــريب اجلديــد”، أبّن 
تركيــا  يف  حبــروق  مصابــون  ســوري  طفــل   200 “حنــو 

العــاج”، غــر أّن املنظمــات الدوليــة  اليــوم، ينتظــرون 
مبتــوري  أو  حبــروق  املصابــن  األطفــال  عــدد  حتــِص  مل 
األطراف. ويتوّقع السّيد “زايدة إصاابت أطفال مناطق 
مشــال ســورية حبــروق مــن جــرّاء التدفئــة هــذا العــام، بســبب 
ارتفــاع أســعار املــازوت )الليــرت الواحــد بنحــو 250 لــرة 
ســورية، أّي مــا يعــادل 0.50 دوالر أمركــي( وكذلــك 
حــّدة الفقــر، وابلتــايل جلــوء الســورين يف تلــك املناطــق 
إىل التدفئــة ابملــازوت العرعــوري املكــّرر يــدوايً أو ابحلطــب 

واملخلفــات الباســتيكية”. 
مــن جهتــه، يقــول املتخصــص يف شــؤون النفــط، عبــد 
القــادر عبــد احلميــد، لـ”العــريب اجلديــد”، إّن “الوقــود 
تقــع  الــي  حلــب  وريــف  إدلــب  مناطــق  يف  املســتخدم 
خــارج ســيطرة النظــام الســوري، تبعــث غــازات محضيــة 
حــروق،  إىل  تعّرضــه  حــال  يف  ابجلســم  تلتصــق  وزيــواتً 
عميقــة  تشــّوهات  حــدوث  يف  بشــكل كبــر  وتســاهم 
يصعــب عاجهــا”. يضيــف أّن “عمليــة تكريــر املــازوت 
تكــون بدائيــة وال ميكــن خاهلــا فصــل املشــتقات النفطيــة 
املســتخدم  املــازوت  فــإّن  ابلتــايل  البعــض.  بعضهــا  عــن 
للتدفئــة حيتــوي علــى البنزيــن والكروســن اللَذيــن يـَُعــّدان 

واالنفجــار”. االشــتعال  ســريعَي  مادتَــن 
يف سياق متصل، تعاين مدن مشال غرب سورية الي تقع 
خــارج ســيطرة النظــام الســوري، مــن قلّــة املستشــفيات، 
فــا يوجــد ســوى مستشــفى واحــد متخصــص يف احلــروق 
مــا يشــر  إدلــب(، حبســب  وهــو مشــفى أطمــة )ريــف 
طبيــب األمــراض اجللديــة املتخصــص يف احلــروق، إبراهيــم 
شــحود، لـ”العــريب اجلديــد”، ويقــول شــحود الــذي يعــاجل 
إصــاابت احلــروق يف املركــز الصحــي الرابــع يف الرحيانيــة، 
إّن “الســبب األبــرز لكثــرة احلــروق انجــم عــن اســتخدام 
مــواد التدفئــة غــر اآلمنــة وغــر اخلاضعــة للرقابــة، وذلــك 
بعدمــا تراجعــت اإلصــاابت النامجــة عــن قصــف الطــران 
منــذ وقــف إطــاق النــار يف إدلــب وريــف حلــب قبــل 

أشــهر”.
العــام  أنّــه “يف أواخــر فصــل شــتاء  ويشــر شــحود إىل 
املاضــي، اســتقبلت أربعــة أطفــال مصابــن حبــروق مــن 
بلــدة واحــدة هــي ســرمن يف ريــف إدلــب، وكانــت نســب 
حروقهــم تــراوح مــا بــن 30 و50 يف املائــة، وكلهــا يف 
اجلــزء العلــوي مــن أجســادهم، أي حــروق يف الوجــه ويف 
األطــراف العلويّــة”، ويوضــح أّن “احلــروق عــادة تــراوح 
ما بن بسيطة ومتوسطة وشديدة. وكّل حرق دون 20 
يف املائــة يكــون بســيطاً، يف حــن أّن كّل حــرق فــوق 
60 يف املائــق يكــون مميتــاً عــادة”، ويتابــع شــحود أنّــه 
“ال إحصــاءات متوفّــرة حــول عــدد إصــاابت األطفــال 
متخصصــة  مستشــفيات  تتوفّــر  ال  حــن  يف  حبــروق، 
يف الداخــل الســوري الــذي يقــع خــارج ســيطرة النظــام 
الســورية  احلــدود  علــى  أطمــة  مشــفى  ســوى  الســوري، 
يف  األوليــة  واإلســعافات  العــاج  يقــّدم  والــذي  الرتكيــة 
حــال كانــت احلــروق دون 20 يف املائــة. ويف احلــاالت 
يف  تركيــة  مستشــفيات  إىل  املصابــون  حُيــوَّل  األخــرى، 
أضنــة وأنقــرة وإزمــر متخصصــة حبــاالت كهــذه. أّمــا إذا 
كانــت اإلصــاابت والتشــوهات بليغــة وتؤثــر علــى اجلهــاز 

احلركــي، فيُنَقــل املصــاب عــادة إىل خــارج تركيــا”.

 طفٍل
ِّ

 لكل
ٌ

عليُم حق
ّ
المازوت العرعوري يحرق أطفال سوريةالت

صحفي وكاتب سوري

عدنان عبد الرزاقمصطفى طه باشا

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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زكي الدروبي

منذ هزمية القوى املتطرفة يف ســورية وتســليمها املواقع الي اغتصبتها من الثورة للنظام خالية 
حــى مــن البشــر الذيــن رحلــوا إىل مناطــق املــوت األخــرى عقوبــة ملشــاركتهم النشــيطة يف ثــورة 
احلريــة وحتريرهــم ألراضيهــم مــن اســتبداد النظــام، هــذه األعمــال الــي لــن يغفرهــا هلــم النظــام 

كمــا أعلــن )مجيــل احلســن( قائــد املخابــرات اجلويــة يف درعــا مؤخــراً.
منــذ هزميــة القــوى املتطرفــة حــذران مــن حمــاوالت النظــام وأتباعــه والقــوى املتطرفــة للهيمنــة 
علــى مــا تبقــى مــن مناطــق خــارج ســيطرهتا يف إدلــب وأرايف حلــب ومحــاة، وخصوصــاً بعــد 
أن فرضــت التوافقــات الدوليــة وقــف األعمــال القتاليــة يف هــذه املناطــق، واســتخدام كافــة 
األســاليب الغــر شــريفة وغــر األخاقيــة إلعــادة هيمنتهــا علــى هــذه املناطــق أو الســتمرار 
الفوضــى والصراعــات داخلهــا كــي ال تســتقر، وكــي يؤجــل النظــام االنطــاق حنــو احلــل 

السياســي إىل أبعــد مــدى ممكــن.
وال نريــد أن نعــدد األفعــال الــي هدفــت إىل دفــع احلــراك الثــوري الــذي ظهــر بعــد وقــف القتــال 
يف إدلــب إىل صراعــات داخليــة تنهكــه وتعــزل مــن تتفــاوض معهــم. مث نشــاط الضفــادع 
أو أنصــار النظــام املتعــدد االجتاهــات الــذي كشــف يف حــاالت عديــدة، مث اندفــاع جبهــة 
النصــرة لعرقلــة املظاهــرات ونشــر حــاالت االضطــراب والفوضــى ممــا ســاهم يف تراجــع عــدد 

املتظاهريــن.
وآخــر هــذه التقليعــات وأخطرهــا قــرار تبديــل القــرار الــذي أصدرتــه حكومــة اإلنقــاذ بتوقيــع 
الدكتــور )صهيــوين( بتبديــل النجــوم احلمــر يف علــم الثــورة بعبــارة )ال إلــه إال هللا حممــد رســول 

هللا(.
وأعتقد أهنم أرادوا من خال هذا التغر حتقيق عدة أهداف منها:

1- دفــع الصــراع املذهــيب والديــي إىل الواجهــة مــرة اثنيــة لتثبيــت ذهنيــة الصــراع بــن الســورين 
مبــا ينســجم مــع أهــداف املتطرفــن.

2- اإلعــان أمــام الــرأي العــام العاملــي أن الثــورة هــي ثــورة متطرفــن أبشــكاهلا العســكرية 
والسياســية، وهــذا يســهل ويشــجع االعــرتاف ابلنظــام الــذي يدعــي التزامــه حبمايــة الســورين 
بــكل انتماءاهتــم الدينيــة واملذهبيــة وغرهــا، التوجــه الــذي عمــل علــى تثبيتــه النظــام يف أوســاط 
بعــض الســورين ويف قناعــات الــدول الــي كانــت داعمــة للثــورة فتحولــت إىل داعمــة للنظــام.
3- دفــع الصــراع يف الداخــل بــن مــن حيمــل علــم الفتنــة ومــن حيمــل علــم النجــوم االلتهــاء 
بصراعــات جانبيــة تزيــد مــن بعثــرت قــوى الثــورة وتزيــد مــن ضعفهــا ومتنــع وحدهتــا يف مواجهــة 

اســتحقاقات شــديدة اخلطــورة ابلنســبة ملســتقبل بــادان.
4- يف حــال عــودة املظاهــرات يف الداخــل الســوري فهنــاك مــن حيمــل علــم الثــورة وهنــاك 
مــن حيمــل علــم حكومــة االنقــاذ وســيتم الصــراع بــن اجملموعتــن، وهكــذا ســتتدخل وحــدات 
جبهــة النصــرة لقمــع املظاهــرات احلاملــة ألعــام الثــورة حبجــة أهنــا خالفــت قــرار حكومــة 
االنقــاذ، وكمــا نعتقــد فإهنــا ســتتحكم ابلســاح وستســكت كل التجمعــات املعاديــة هلــا 
تنفيــذ  لتمنــع  احملــررة  املناطــق  احلــراك وعلــى  علــى  للهيمنــة  العــودة  ولسياســتها وســتحاول 
أيــة سياســات ذات طبيعــة دميقراطيــة أي إطــاق احلــرايت العامــة وهــي فقــط القــادرة علــى 

االنتهــاء مــن التطــرف والعنــف واالجــرام.
لقــد اتبعنــا ردود األفعــال املختلفــة عــر وســائل التواصــل االجتماعــي وهــي بغالبيتهــا املطلقــة 
منــددة ابلقــرار ورافضــة لــه، واملؤيــدون ال يشــكلون أيــة نســبة مئويــة مــن الســكان، وتثبــت 
التجربــة الســابقة أن القمــع والقتــل مهــا األدوات األكثــر فعاليــة إلســكات الشــعب وهــذه 

األشــكال متــارس مــن قبــل النظــام واملتطرفــون.
إننــا نطالــب مجيــع القــوى السياســية واملنظمــات اجلماهريــة وخصوصــاً يف الداخــل للتحــرك 
الســريع إلســكات هــذا التوجــه الشــديد اخلطــورة علــى مســتقبل ســورية ونديــن أيــة دولــة تؤيــد 

أو حتمــي هــؤالء املتطرفــن.
ويف النهايــة ســنكرر مــا ندعــو إليــه دائمــاً مــن أن اســتمرار بعثــرة القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة 
وانفصاهلــا عــن احلــراك الشــعيب ســيؤدي ابلضــرورة لظهــور وســيادة هــذه السياســات الشــاذة 

واملعاديــة لوطننــا وشــعبنا.

تــرز قضيــة خفــوت صــوت املظاهــرات يف الداخــل كقضيــة مهمــة جيــب حبثهــا والتفكــر أبســباهبا بشــكل 
عقــاين وعميــق بعيــداً عــن املــررات الــي يســوقها البعــض مــن أجــل التخفيــف مــن هــول أخطاءهــم، فنحــن 
مــا زلنــا نــدور يف ذات الفلــك الــذي بــدأان فيــه نشــاطنا الثــوري يف 2011، الشــعارات واملــزاودات وركــوب 

احلركــة اجلماهريــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف سياســية حزبيــة ضيقــة ضــد اخلصــوم السياســين.
ال شــك أن هنــاك عوامــل جمتمعــة أدت خلفــوت صــوت املظاهــرات يف الداخــل، وجيــب حبثهــا بتــأنٍّ ودقــة، 
كــي يتــم التعامــل معهــا وجتاوزهــا مــن أجــل عــودة الشــارع الثائــر إىل نشــاطه احلقيقــي، وال أجــزم أنــي 
أمتلــك احلقيقــة املطلقــة أو أنــي قمــت ببحــث علمــي وتبينــت األســباب احلقيقيــة لغيــاب التظاهــرات، 
لكــن التريــرات الــي أطلقــت مــن قبــل البعــض ســخيفة لدرجــة ال ميكــن حتملهــا، فلصــق التهمــة ابلســماء 
والظــروف اجلويــة الســيئة حماولــة لــذر الرمــاد يف العيــون، والقــول أبن النــاس مشــغولون بقطــاف الزيتــون 

يشــبه التريــر الســابق، وال ميكــن الركــون إىل مثــل هــذه التريــرايت غــر املنطقيــة.
أعتقــد أن اإلحبــاط بــدأ يتســلل إىل نفــوس النــاس ألســباب عديــدة، منهــا الصراعــات الداخليــة بــن أفرقــاء 
املعارضــة وإطــاق شــعارات إســقاط اهليئــات السياســية املختلفــة مــن ائتــاف وهيئــة تفــاوض وخافــه مــع 
أنــه مــن الواجــب علينــا أن نركــز هجومنــا علــى النظــام ولدينــا مــن القضــااي الكثــر الكثــر لنعمــل عليهــا، 
وهــذا يذكــرين دائمــاً ببــداايت الثــورة، حــن رفعــت القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة شــعارات ترفــض عســكرة 
الثــورة وأســلمتها وطوئفتهــا وترفــض التدخــل العســكري اخلارجــي الــذي كان ينــادي فيــه البعــض، وقامــت 
القــوى املقابلــة بتخوينهــا وأطلقــت شــعارات تــزاود عليهــا ابلرغبــة يف احلفــاظ علــى الشــعب ودمــاءه، وهــا 
هــي نتائــج تلــك التصرفــات ماثلــة أمــام أعيننــا بعــد أن مت تطييــف الثــورة وعســكرهتا وجلــب التدخــل 
العســكري اخلارجــي، ممــا أدى إىل إبعــاد قســم كبــر ممــن كانــوا ســيلتحقون يف الثــورة الســورية، ودفــع 
املرتدديــن لابتعــاد عنهــا، طبعــاً ابإلضافــة للدمــاء الــي ســالت واملايــن الذيــن هجــروا مــن بيوهتــم انزحــن 

يف الــراري أو الجئــن يف البلــدان املختلفــة يســوموهنم ســوء التقديــر واإلهــاانت والعنصريــة.
طبعــاً ال أقــارن املؤسســات املوجــودة حاليــاً ابألحــزاب الوطنيــة الــي رفضــت العســكرة واألســلمة والتدخــل 

اخلارجــي، لكــي أقــارن الصراعــات املتشــاهبة بــن عامــي 2011 و2018.
أضــف إىل ذلــك مــا تفعلــه الفصائــل العســكرية املتأســلمة كالنصــرة وأشــباهها مــن الفصائــل العســكرية مــن 
ممارســات تشــبه مــا يقــوم بــه نظــام األســد وأتباعــه، فالســجون ال زالــت مملــوءة مبخالفيهــم مــن أصحــاب 
الــرأي، والزال أتبــاع هــذا الفصيــل أو ذاك القائــد خطــاً أمحــر ال جيــرؤ أّي قــاٍض علــى حماســبتهم، وال 
زالــت الفوضــى األمنيــة واالختطــاف ســيد املوقــف، بينمــا الفصائــل الــي يقــدر تعــداد أفرادهــا بعشــرات 
اآلالف غــر قــادرة علــى محايــة املدنيــن مــن اإلجــرام يف مناطــق انتشــارها، وال زالــت احلريــة مفقــودة وال 
يوجــد نشــاط حــزيب سياســي يف تلــك املناطــق، وال توجــد صحافــة حــرة، وال توجــد انتخــاابت حقيقيــة 
تنتــج جمالــس حمليــة وسياســية متثــل النــاس املوجوديــن يف تلــك املناطــق، وإذا أضفنــا أيضــاً ماحقــة النشــطاء 
ومضايقتهــم واعتقــال بعضهــم، وتفــرق نشــطاء التنســيقيات وعــدم وجــود تنســيق بينهــم وبــن التجمعــات 
والكتــل السياســية وكل واحــد منهــم يدعــي احلــق اإلهلــي وخــوف النشــطاء مــن السياســين كــي ال يتــم 
اســتثمار نشــاطهم وإدارهتــم للمظاهــرات يف قضــااي حزبيــة ضيقــة، وعــدم وجــود آليــة تنســيق بينهــم، كل 

تلــك العوامــل جمتمعــة وغرهــا أدى لرتاجــع النشــاط الثــوري يف الداخــل حســب وجهــة نظــري.
الصــورة ليســت قامتــة جــداً، فمــا زال هنــاك بقعــة ضــوء يف هنايــة النفــق، ففــي الثامــن عشــر مــن هــذا الشــهر 
ســيعقد لقــاء تشــاوري للقــوى السياســية الوطنيــة الدميقراطيــة عــر برانمــج “الفيــوز” يضــم أكثــر مــن 38 
جتمعــاً وحــزابً وهيئــة سياســية يف حماولــة الستشــراف آفــاق التعــاون بينهــم، وإذابــة جبــال الثلــوج بينهــم، 
وهــو تتويــج لسلســلة طويلــة مــن احلــوارات واللقــاءات الثنائيــة واحملــاوالت جلمــع الصــف وتوحيــد الكلمــة، 
ورغــم أن هنــاك بعــض القــوى الــي رفضــت املشــاركة انطاقــا مــن نرجســيتها واألان اخلاصــة هبــا، إال أنــي 
أعتقــد أن اســتمرار احلــوار معهــا كفيــل بتخفيــف خماوفهــا ومشــاركتها يف اللقــاءات التاليــة وصــواًل للتفاهــم، 
وإجيــاد مؤسســة جتمــع وتنســق جهودهــم مجيعــاً خلدمــة الثــورة وأهدافهــا يف االنتقــال مــن نظــام مســتبد قاتــل 

إىل نظــام مــدين دميقراطــي تعــددي.
بقعــة الضــوء األخــرى مــا جــرى مؤخــراً يف إســطنبول مــن حــوارات أفضــت الجتمــاع بعــض الفعاليــات 
الشــعبية والقــوى السياســية وتشــكيلهم للجنــة تنســيق مهمتهــا تنســيق اجلهــود واألنشــطة بــن بعضهــم 
البعــض يف إســطنبول كــي يتــم جتــاوز اإلشــكاالت الــي كانــت انمجــة عــن عــدم التنســيق بينهــم ســابقاً، 
املتعلقــة بتضــارب مواعيــد األنشــطة الــي يقومــون هبــا وعــدم الســعي إلجنــاح أعمــال بعضهــم البعــض، 
واللجنــة إن كتــب هلــا االســتمرار فســتكون ابلتأكيــد حتــول مهــم يف النشــاط الثــوري والسياســي للفعاليــات 

الشــعبية والثوريــة واألحــزاب املعارضــة لعصابــة األســد املوجــودة يف اســطنبول.
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حتــاول األكادمييــة الســورية للطاقــة البديلــة والعلــوم، وهــي 
قائمــة  العــايل،  التعليــم  يف  متخصصــة  تعليميــة،  مؤسســة 
علــى النفــع العــام ألبنــاء اجملتمــع، أن تزدهــر وتقــدم خدمــات 
متميزة ونوعية وســط األوضاع الصعبة الي تعيشــها ســورية.
حيــث توفــر األكادمييــة الــي يــدرس فيهــا العديــد مــن الطلبــة 
الســورين يف ريــف إدلــب ختصصــاً هامــاً هــو هندســة الطاقــة 
البديلــة حيــث احلاجــة ملحــة إىل هــذا التخصــص يف بــادان.  
للطاقــة  الســورية  األكادمييــة  رئيــس  مــع  التقــت  )إشــراق( 
)يوســف حســون( يف  املهنــدس  الدكتــور  والعلــوم  البديلــة 

اآليت: احلــوار  معــه  فــكان  إدلــب  ريــف 
ابلعــودة قليــًا إىل املاضــي، مــى أتسســت األكادمييــة 
الســورية للطاقــة البديلــة والعلــوم وملــاذا مت اختيــار ريــف 

إدلــب مقــراً هلــا؟
البديلــة  للطاقــة  الســورية  األكادمييــة  يف  ابلعمــل  انطلقنــا 
 ،2019/2018 الدراســي  العــام  بدايــة  مــع  والعلــوم 
وذلــك ابفتتــاح كليــة هندســة الطاقــة البديلــة، حيــث تضــم 
األكادمييــة قاعــات دراســية للمحاضــرات النظريــة، إضافــة 
إىل وجــود خمابــر متخصصــة، وقــد راعينــا يف اخلطــة الدراســية 
الشــروط العامليــة مــن حيــث تضمينهــا علــى )60( مقــرر يتــم 

تدريســها علــى مــدار األعــوام اخلمســة. 
نظــراً  لألكادمييــة  مقــراً  الشــمايل  إدلــب  ريــف  اختيــار  مت 
لوجــود خميمــات كبــرة تضــم املهجريــن والنازحــن الفاريــن 
مــن ويــات احلــرب والذيــن حرمــوا مــن حــق التعلــم كوهنــم 

األكادمييــة.  قبــل  مــن  املســتهدفة  الرئيســية  الفئــة 
ملاذا مت اختيار هذا التخصص هلا؟

البديلــة،  الطاقــة  أمهيــة  مــن  التخصــص  هــذا  أمهيــة  تنبــع 
الــي كانــت  الكهرابئيــة  الطاقــة  توفــر  يف  الكبــر  ودورهــا 
وماتــزال تشــكل عــبًء كبــراً علــى كاهــل املواطنــن، إضافــة 
إعــداد مهندســن  مــن خــال  املســتقبلية  لتوفــر حاجاتنــا 
متخصصــن يف هــذا اجملــال، مــع تركيــزان الكبــر علــى اجلانــب 

التطبيقــي.
أملنــا أْن يكــون لدينــا فرصــة يف اســتغال الطاقــة الشمســية، 
وطاقــة الــرايح، والغــاز احليــوي يف بلــدان، لكــي تكــون مبثابــة 

طــوق جنــاة لنــا يف موضــوع توفــر الطاقــة الكهرابئيــة.
مــا خطــط التطويــر الــي تعملــون علــى تنفيذهــا يف الفــرتة 

املقبلــة؟
نطمــح مســتقبًا أن نســتطيع التوســع يف بنــاء األكادمييــة 
كــي نكــون قادريــن علــى اســتيعاب أكــر عــدد ممكــن مــن 
الطــاب الراغبــن يف دراســة هــذا االختصــاص، إضافــة اىل 
الســعي لتوفــر خمابــر علميــة متقدمــة يف جمــال الطاقــة البديلــة 
كــي نواكــب التطــورات العلميــة العامليــة يف هــذا اجملــال، كمــا 

خنطــط الفتتــاح معهــد تقــي للطاقــة البديلــة.
ماذا عن اخلدمات الطابية الي تقدمها األكادميية؟

تقــدم األكادمييــة جمموعــة مــن اخلدمــات الطابيــة وذلــك 
املتواضعــة: املاديــة  اإلمكانيــات  ضمــن 

اخلــر  أهــل  يقدمهــا  الطــاب  مــن  جملموعــة  ســنوية  منــح 
كمســامهة منهــم يف نشــر هــذا العلــم املرتبــط ابلواقــع بشــكل 

وثيــق.
ذوي  والطــاب  البعيــدة  املناطــق  لطــاب  جمــاين  ســكن 

االحتيــاج.
وجود قاعة للمطالعة.

احملاضرات اإللكرتونية ويف بعض األحيان املطبوعة. 
مــاذا مُييّــز األكادمييــة الســورية للطاقــة البديلــة والعلــوم 

عــن ابقــي اجلامعــات اخلاصــة؟

نتميــز  كمــا  أواًل،  ابلواقــع  املرتبــط  ابختصاصنــا  نتميــز 
بوجــود كادر تدريســي متميــز مــن محلــة شــهادة الدكتــوراه 
واملاجســتر املختصــن اثنيــاً، ونتميــز بوجــود بنــاء مصمــم 

علميــاً. صرحــاً  يكــون  ألن 
للطاقــة  الســورية  ابألكادمييــة  االلتحــاق  شــروط  مــا 

والعلــوم؟ البديلــة 
أْن يكــون الطالــب حاصــًا علــى الشــهادة الثانويــة العامــة 
الفرع العلمي مبعدل 60% فما فوق، أو أْن يكون حاصًا 
علــى الشــهادة الثانويــة املهنيــة مبعــدل 75% فمــا فــوق أو 

شــهادة معهــد مهــي بتقديــر جيــد جــداً علــى األقــل.
ما عدد أعضاء هيئة التدريس ابألكادميية؟

حتتــوي األكادمييــة علــى جمموعــة متميــزة مــن أعضــاء اهليئــة 
التدريســية تضــم:

مخسة من محلة شهادة الدكتوراه.

مثانية من محلة شهادة املاجستر.
سبعة مهندسن.

لتنميتــه..  اجملتمــع  خدمــة  يف  مســامهة  أكادمييــة  لــكل 
البديلــة  للطاقــة  الســورية  األكادمييــة  تشــارك  فكيــف 

ذلــك؟ يف  والعلــوم 
املتخصصــة  ابلكــوادر  الســوري  اجملتمــع  رفــد  خــال  مــن 
يف خمتلــف جمــاالت الطاقــة البديلــة مــن الناحيتــن النظريــة 
واملعرفــة  األكادمييــة  الناحيــة  مــن  التميــز  مــع  والعمليــة، 
العلميــة، إضافــة إىل تقــدمي االستشــارات واخلــرات الازمــة 

اجملتمــع. البديلــة لكافــة شــرائح  الطاقــة  يف جمــال 
ما وسائل الرتفيه للطاب داخل األكادميية؟

اســتضافة بعــض الشــخصيات الــي هلــا أتثــر يف رفــع الــروح 
املعنويــة للطــاب وحتفيزهــم علــى اكتســاب العلــوم والعمــل 

هبــا.
وجود بوفيه خاص ابلطاب.

وجود حدائق حميطة ابألكادميية.
يف النهاية.. ما رؤيتك للتعليم يف مناطق مشال سورية؟

ختتلــف اآلراء وتتخبــط الــرؤى يف هــذه الناحيــة وذلــك نظــراً 
األمــل  حيــذوان  دائمــا  لكــن  نعيشــه،  الــذي  األليــم  للواقــع 
أبن يكــون الغــد أفضــل لنــا وألبنائنــا، وخصوصــاً يف ظــل 
ظهــور بــوادر اســتقرار مــن خــال احلمايــة الرتكيــة املنشــودة 
هلــذه املنطقــة مــن بلــدان املنكــوب، فنحــن بلــد ميتلــك مجيــع 
املقومــات البشــرية والطبيعيــة للنهــوض ابلعمليــة التعليميــة، 
وال ينقصنــا ســوى االســتقرار واألمــن لكــي يرتقــي التعليــم 

عنــدان. 

مــن أهــم املواضيــع الــي تتصــدر قائمــة مهــوم واهتمامــات االخــوة الســورين يف 
تركيــا موضــوع الســيارة، قيادهتــا، تســجيلها، مطابقتهــا للمواصفــات والقوانــن 

الرتكيــة، معاينتهــا، وعلــى رأس هــذه النقــاط أتيت رخصــة القيــادة.
وحيــث أن الســيارة ومــا يتعلــق هبــا مــن القضــااي ذات الصلــة حبيــاة النــاس 
والدولــة ومرتبطــة ابألمــن والصحــة والبيئــة والتعليــم واجملتمــع ككل، وابلتــايل 
فهــي ذات أتثــر كبــر علــى كافــة الظــروف املعيشــية اليوميــة للنــاس ودورة 
احليــاة يف اجملتمــع ممــا جعــل املشــرعن والباحثــن بقضــااي القانــون يفــردون هلــا 
حيزاً واســعاً من االهتمام حتت مســميات قانون الســر وآداب املرور وحركة 

الطــرق العامــة واملركبــات.
وهنــا نوجــز وابختصــار أهــم الشــروط الــي البــد منهــا للتقــدم واحلصــول علــى 

رخصــة قيــادة الســيارة يف تركيــا:
أن يكــون املتقــدم قــد أمت الثامنــة عشــرة مــن عمــره وال حيــق ملــن هــم   -

ذلــك. دون 
أن يكــون حاصــا علــى كملــك )احلمايــة املؤقتــة( حيمــل الرقــم 99 أو   -

إقامــة قانونيــة ولديــه عنــوان اثبــت يف تركيــا.
أن يكــون الئقــاً صحيــاً وال يشــكو مــن إعاقــة متنعــه مــن قيــادة الســيارة   -
ويتــم اثبــات ذلــك ابســتحصاله علــى تقريــر طــيب صــادر عــن اللجنــة 

الطبيــة املختصــة بذلــك أصــوال.
أن يكــون ســجله العــديل نظيفــاً مــن أي حكــم قضائــي جزائــي وذلــك   -
املتوفــر  دوالت(  )ايــي  خدمــة  بواســطة  حمكــوم  غــر  علــى  حبصولــه 

برتكيــا.
أن يكــون حاصــا علــى شــهادة دراســية يف حدهــا األدىن متعلــم ويف   -
حــال عــدم وجودهــا حيــق للســورين إبــراز شــهادة )A2( يف تعلــم 

اللغــة الرتكيــة وتعــادل شــهادة حمــو األميــة.
كيفية احلصول على رخصة قيادة السيارة يف تركيا:

بعــد اســتكمال الشــروط املذكــورة أعــاه يضــاف إليهــا مخــس صــور شــخصية 
ملونــة حديثــة وصــورة عــن )الكملــك( وتقــدم إىل إحــدى املــدارس املرخصــة 
أصــوال واملعتمــدة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم الرتكيــة مــع دفــع الرســوم 
املرتتبــة والبالغــة تقريبــاً 1000 لــرة تركيــة، وبعــد اخلضــوع إىل دورة تدريبيــة 
ملــدة مخســة أايم مبعــدل عشــر ســاعات يتضمــن منهــاج الــدروس أربــع فصــول 
هــي آداب الطريــق واالســعافات االوليــة وإشــارات املــرور وامليكانيــك يتــم 

حتديــد موعــد االمتحــان.
الــذي يتــم لــدى مديريــة الرتبيــة وإبشــرافها وبطريقــة األمتتــة مــن مخســن ســؤال 

وعامــة النجــاح هــي 70مــن 100
الفحــص  التدريــب علــى مضمــار  يتــم  النظــري  الفحــص  النجــاح يف  بعــد 
العملــي )الدركســيون( وأيضــاً ملــدة مخســة أايم يتــم يف هنايتهــا إجــراء الفحــص 
القيــادة  مببــادئ  املســار مبهــارة والتقيــد  للمتقــدم وعليــه أن جيتــاز  العملــي 

الســليمة.
 ولكن: ماذا لو مل يتم النجاح من املرة االوىل؟؟

- تتــم إعــادة االمتحــان بعــد جولــة تدريــب جديــدة ودفــع رســوم جديــدة 
للفحــص النظــري 150لــرة و300 لــرة للفحــص العملــي علــى أال يتجــاوز 
عــدد مــرات اإلعــادة أربــع مــرات للفحــص النظــري، ومثــان مــرات للفحــص 

العملــي وهنــا يتــم إعــادة الــدورة ابلكامــل ودفــع الرســوم ابلكامــل
ومــن ابب التشــجيع يعفــى مــن رســوم املاليــة البالغــة 600 لــرة كل مــن 
حيصــل علــى درجــة 100مــن100يف االمتحــان النظــري، مــع متنياتنــا لــكل 

األخــوة الســورين ابلنجــاح والتوفيــق.

األكاديمية السورية للطاقة البديلة والعلوم خطوة 
متميزة في التعليم العالي بالمناطق المحررة

حول السيارة وقيادتها في 
تركيا من قبل السوريين

أكاديمي وباحث سوري

عاصي حالقحاوره د. عبد الله لبابيدي

رؤية قانونية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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املدخل:
يقــول األســتاذ عــاء الديــن حســو وهــو الــذي أبــدع وأجــاد يف ترمجتــه 

للكتــاب: 
سيكتشــف كل مــن يقــرأ هــذا الكتــاب انــه امــام مفكــر مميــز مــن طــراز 
املفكرين الكبار، وأبن مشــاعل التنوير مل ختفت وأهنا مســتمرة تنتقل من 

يــد اىل يــد كانتقــال شــعلة األوملبيــاد بــن ايــدي االبطــال. 
ويضيــف: هــذا الكتــاب ال يبــدأ ابلتنظــر بــل هــو كتــاب يبــدأ ابلتطبيــق 
ويشــرح ابلتنظــر لينتهــي ابلتطبيــق، انــه جيعــل القــارئ يســتنتج تعاريفــه 

بنفســه مــع اكتشــافه أســرار مجــال هــذا الكتــاب وســحره. 
هــذا الكتــاب ال يدعــو اىل البنــاء الصحيــح وحســب، بــل يؤكــد علــى 
حســن اختيــار املــكان الصحيــح للبنــاء ويــروي حكايــًة توضــح ذلــك، 
)حيكــى أن جمموعــة جنــت مــن غــرق إحــدى الســفن فلجــأت إىل جزيــرة 
انئيــة وفشــلت حماولتهــم اخلــروج منهــا فقامــوا بتكليــف احلكمــاء منهــم 
ابختيــار املــكان املثــايل لبنــاء ســفينة تنقذهــم، وقامــوا بصنعهــا يف ذلــك 
املكان، وبعد أن ســارت هبم طوياً  اكتشــفوا أبهنم يبحرون وســط حبرة 

كبــرة ضمــن اجلزيــرة ذاهتــا(.
ان العرة ليست يف البناء امنا ابلبناء يف املكان الصحيح. 

يشــر الكتــاب إىل حاجــة البشــرية إىل جيــل مشــبع ابلروحانيــة بعيــد عــن 
األاننيــة، يســعى لتحقيــق مبــادئ الشــرف والعدالــة، جيــل قــادر علــى فتــح 
أبــواب الرمحــة للشــعوب املقهــورة، ألن كل مشــاكل العــامل االســامي تنبــع 
مــن رؤيــة القيــادات للشــعوب علــى أهنــا ملــك هلــا، بينمــا يــرى االســام أن 
مواقعنا الي اكتســبناها من وظائفنا ومنظماتنا وكل ثرواتنا: هي أمانة يف 
أعناقنــا سُنســأل عنهــا يــوم القيامــة، هلــذا جيــب أن نتحــرك مبنطــق )تبديــل 

مناوبــة احلراســة( هبــدف حتقيــق العدالــة واحلريــة لألمــة كلهــا.  
مدخل الكتاب

َوَعِملُــوا  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  ِإالَّ  ُخْســٍر.  َلِفــي  ْنَســاَن  اإْلِ ِإنَّ  )َواْلَعْصــر. 
اِبلصَّــْر.(. َوتـََواَصــْوا  اِبحْلَــقِّ  َوتـََواَصــْوا  الصَّاحِلَــاِت 

تتصــدر هــذه الســورة مدخــل الكتــاب الــذي يبــدأ ابحلديــث عــن اجتــاه 
العــامل واإلنســانية اليــوم خبطــًى متســارعة إىل النهايــة، ألنَّ أنظــار البشــرية 
تتجــه حلالــة الفوضــى، وتبحــث القضــااي الكــرى يف زمــن تاشــت فيــه 
الروحانيــة، حيــث عــمَّ الظلــم واجلشــع والتســلط والطمــع والشــهوات، يف 
هــذا العــامل املتخبــط يقــف املســلمون اليــوم يتطلعــون الكتشــاف طريــق 
ميكنهــم مــن تــرك انطبــاع مؤثــر علــى مســتقبل البشــرية فــا جيــدون إال 
طريقــن أحدمهــا يقودهــم لاستســام لواقــع مريــر هــو اســتمرار التقهقــر 
وأمــا اآلخــر فهــو حماولــة إعــادة إحيــاء اترخيهــم اجمليــد املمتــد يف عمــق 

التاريــخ.
والعامل االسامي وتركيا يعانيان اليوم من أمل اختاذ القرار. 

إن األخبــار املفجعــة الــي تتــوارد إلينــا مــن أحنــاء العــامل لتفشــي احلــروب 
والكراهيــة والدمــار وقتــل األنفــس، تســتلزم جهــوداً إلحــداث تغيــرات 
جذريــة علــى كافــة األصعــدة مــن االقتصــاد والتعليــم وصــوال إىل احلقــوق 

والسياســة.
نعيــش اليــوم يف منطقــة جغرافيــة تدخــل كل شــهر يف لعبــة اســتعمارية 
جديــدة، مــا إن تنتهــي مأســاة منهــا حــى تبــدأ نكبــة أخــرى أشــدُّ وأنكــى، 
كمــا أن ازدايد الفجــوة اليــوم بــن الــدول بــل وبــن الطبقــات االجتماعيــة 
إذ تتكــدس الثــروات بيــد فئــة غنيــة مقابــل فئــات فقــرة ختــوض صراعــاً 

مســتميتاً لتحافــظ علــى بقائهــا ممــا ينــذر مبزيــد مــن الصراعــات
حــن يقســم رب العاملــن يف ســورة العصــر أبن االنســان يف مهلكــة، فهــو 
حيــذره مــن غــرور احليــاة ومــع ذلــك مــا يــزال إنســاننا تســحره صــور احليــاة 
الومهيــة فينطمــس جوهــر االنســان وروحــه حــن يتوهــم أنــه حيقــق حريتــه 

كلمــا ابتعــد عــن اخلالــق أكثــر.
البشــرية اليــوم أحــوج مــا تكــون إىل جيــل جديــد مشــبع ابلروحانيــة، قــادر 
علــى فتــح أبــواب الرتاحــم، جيــل ال يعيــش أباننيــة بــل يســعى لتحقيــق 

مبــادئ الشــرف واالنســانية. 
حتتــاج البشــرية اليــوم إىل دليــل روحــاين إىل مزيــد مــن الرمحــة اإلهليــة كــي 

يرتقــي الفــرد إىل الســماء كارتقــاء النبتــة الــي ترتــوي ابملــاء. 
يرى الكاتب أن العامل االســامي هو احلاضن األم لرتكيا هلذا حنن نؤمن 
أن اخلطــوات الصحيحــة الــي أقدمنــا عليهــا يف جمــاالت العلــم والتعليــم 
بنــاء  علــى  قــادرة  هــي  للمســتقبل  والسياســة وكل ختطيطنــا  واالقتصــاد 

حضــارة تشــبه مــا اجنــزانه يف القــرون املاضيــة.
ألّن روح أمتنــا االســامية انئمــة كالبــذرة تنتظــر مــن يرعاهــا، إننــا أمــة ال 
تنهــار طاملــا امتلكنــا ضمائــر حيّــة وعقــواًل نقيّــة ألننــا نســعى أن نكــون 

خلفــاء هللا احلقيقــن علــى األرض. 
وعي التجديد  

يؤكــد الكاتــب أننــا نعيــش اليــوم يف عــامل يســوده التخــوف مــن اإلســام 
نتيجة براعة السياسة العاملية إلقناع دول العامل بظاهرة “االساموفوبيا” 
نتيجــة  واملســلمن  االســام  مــن  واخلــوف  والكراهيــة  التحامــل  وهــي 

االمرايليــة  تســتغلها  حيــث  عنهــم  الســيئة  والصــورة  املســبقة  األحــكام 
بذريعــة  النظــرة  هــذه  وتكرســت  معارضيهــا،  ضــد  مكاســب  لتحقيــق 

أحــداث احلــادي عشــر مــن ايلــول. 
يف هــذه الظــروف الصعبــة علينــا قــراءة رســالة هللا ورســوله قــراءة ســليمة 
حممــد  الرتكــي  الشــاعر  يقــول  ثوابتهــا كمــا  وفــق  لتجديدهــا  والســعي 

عاكــف: 
)فلنقــدم اإلســام وفــق لغــة العصــر فالقــرآن ليــس للقــراءة عنــد القبــور 
فاملوتــى ال يعرفــون شــيء، وأنــت تعلــم أن هــذا الديــن ولــد حيــاً، 

ويقــف شــاخماً طاملــا اســتمر الزمــان.(.
علينــا اخلــروج مــن موقــف اخلائــف املدافــع والدخــول يف مرحلــة النشــاط 
الفاعــل، فاملــاء الراكــدة معرضــة دومــاً للتلــوث، ومــن تســاوى يومــاه فهــو 
مغبــون، علــى كّل مّنــا أن حياســب نفســه وجيّددهــا كــي ال ننعــزل اترخييــاً 
وننقطــع عــن جــذوران فنلفــظ إىل خــارج التاريــخ، علينــا أن نؤمــن بقــدرات 
العقــل الشــرقي علــى إحيــاء الضمــر الغــريب، وحــن نعيــد لبــادان ميزهتــا 
للعــدل والرمحــة، عندمــا حنّضــر  املظلومــن وبوابــة  لــكل  قبلــة  ابعتبارهــا 
والتناصــح  التعاُضــد  شــرط  حليفنــا،  فالنجــاح  االجتــاه  هبــذا  مســتقبلنا 
وتقاســم اهلمــوم، علينــا أن نتبــى القضــااي وندعــم وعينــا ابلتجــدد املســتمر 

ــا بــه.  وحماســبة أنفســنا عمــا فرطن
ابلتنظيم حنول اآلمال إىل حياة معاشة وهبذا حنقق وعي التجديد.

وعي املسؤولية
منــر مبرحلــة حرجــة عنواهنــا  أبننــا  نعــرتف  أن  الوعــي  مــن موجبــات 

جديــد(. مــن  واإلحيــاء  الوجــود  )إثبــات 
حــن نــرى أّن بقعتنــا اجلغرافيــة أصبحــت ســاحة خصبــة للحــروب وجتزئــة 
اجلســد الواحــد، بينمــا كنــا ذات يــوم ننصــر املظلــوم ونكفــل اليتيــم يف أحنــاء 
الدنيــا، فأصبحنــا اليــوم نعــاين اليتــم ومل يبــَق يف الكــون مــن يناصــر مظلومــاً. 
نلتفــت إىل التاريــخ فنــرى أن اإلســام كان روح هــذا اجملتمــع منــذ قــرون 
طويلــة وافتقــد ذلــك يف القــرن العشــرين، حــن آتمــرت قــوًى دوليــة فعملــت 
علــى نفــي االســام مــن احليــاة والثقافــة والفــن واألســرة، وكانــت الكارثــة 

حــن الصقــت بــه مســة اإلرهــاب إلبعــاد اجملتمــع عنــه. 
حيــذر الكاتــب مــن خطــر حمــدق مبجتمعاتنــا يســمى العقليــة احملافظــة الــي 
ال تــرى ابلديــن ســوى عمامــة دون أي مضمــون، وهــذا يســاهم يف خلــق 
جيــل وصــويل ال مبــاٍل بعيــد عــن روح الديــن، هــذا يرّتــب علينــا واجــب 
إنقــاذ شــبابنا مــن هــذه التغريبــة، لقــد رزقنــا هللا اهلدايــة وجعلنــا أخــوة فــا 
ينبغــي أن ننســى اآلالف عنــد حافــة اهلاويــة، يف كل عــام يُقــدم مليــون 
شــخص يف العــامل علــى  االنتحــار نتيجــة املشــاكل والفــراغ،  فهــل تعــي 
البشــرية املســؤولية عــن ذلــك، هــل حنــن جاديــن ابلبحــث عــن حلــول ذات 
جــدوى، هــل نعــي مســؤولية الفــرد واالســرة واألمــوال ابعتبارهــا كلهــا أمانــة 

يف أعناقنــا وأبننــا ســنمّر ابمتحــان وُنســأل عنهــا ؟؟ 
لقــد كنــا يف تركيــا منــذ فــرتة وجيــزة نناضــل يف ظــروف أقســى مــع قلــة 
ابملوارد ومع ذلك جنحنا يف حتسن ظروفنا، لكننا اليوم منلك إمكانيات 
النجــاح مــن اقتصــاد ورفاهيــة ورخــاء ومــع ذلــك ال أحــد راٍض عــن واقعــه 
والســؤال: مل ال نثــق بــكل غايــة نصــل اليهــا، مل ال نبتهــج بواقعنــا احلقيقــي 

حــن حنقــق أهدافنــا. 
إن اإلميــان بقيمنــا هــو الــذي مينحنــا القيمــة والقــدر، وإن وجــود قضيــة 
نكافــح يف ســبيلها يعطــي حياتنــا قيمــة مضافــة أعلــى مــن حــال العبثيــة 
والفــراغ، لنتذكــر أننــا حــن نوقــف الشــعور ابآلخريــن ســيكون ذلــك اشــارة 
البــدء لاهنيــار، حــن ال نشــعر بتلبيــة أصدقائنــا يعــي حلظــة حجــب الركــة 
عنّــا، كلنــا يتلقــى دروس الفقــه والوعــظ لكــن الــدروس الــي ال تتضمــن 
غايــة احليــاة واالهتمــام ابآلخريــن فــا معــى هلــا، إذا مل ننقــل عــر عملنــا 
الرمحــة إىل بيوتنــا وأزواجنــا وكافــة أحنــاء بــادان فــإن حياتنــا منعزلــة عــن  
التقــوى بعيــدة عــن الديــن، ولنتذكــر دومــاً أن التاريــخ ال يرحــم فهــو أســر 
للســباقن أســر لــرواد األجيــال أســر لــكل مــن يتفــاىن يف ســبيل جمتمعــه 

وحميطــه. 
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كاتب ومحامي سوري

أحمد صوان.
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إذاعة فجر تطرح الملف السوري للنقاش

Suriye’nin Eğitim Meselesi Masaya Yatırıldı

Fecr Radyo’da haftalık olarak yayınlanan Suriye Diyalogları programında bu hafta Suriye 
Muhalif Devrimci Ulusal Koalisyonu Geçici Hükümeti Eğitim Bakanı İmad Bark ile Suri-
ye’deki eğitim meselesi masaya yatırıldı.
Programda konuşan İmad Bark; 2012’den bu yana 55 bin lise öğrencisini mezun ettiklerini 
belirterek bunların 18 bininin Türkiye’de üniversite eğitimine devam ettiğini söyledi. Bark, 
şuanda 450 bin lise öğrencisinin eğitime devam ettiğini, ayrıca ortaokullarda ise 114 bin 
öğrencinin olduğunu söyledi. Geçici Hükümeti Eğitim Bakanı İmad Bark, Suriye içinde 125 
bin öğretmenin de görev yaptığını sözlerine ekledi.

اســتضافت إذاعــة فجــر هــذا األســبوع يف برانجمهــا األســبوعي »حــوارات ســورية« الدكتــور عمــاد بــرق وزيــر الرتبيــة والتعليــم 
ابحلكومــة الســورية املؤقتــة، وطرحــت معــه للنقــاش موضــوع التعليــم يف ســوراي.

وأكد الوزير أن 55 ألف شــاب ســوري حصلوا على شــهادة الثانوية منذ 2012، 18 ألفاً منهم يواصلون دراســاهتم اجلامعية 
يف تركيــا. وأضــاف الســيد بــرق أن 450 ألــف تلميــذ يدرســون حاليــاً يف املرحلــة الثانويــة، يف حــن بلــغ عــدد تاميــذ املرحلــة 

املتوســطة 114 ألــف تلميــذ. وذكــر الوزيــر أن عــدد املدرســن الذيــن يباشــرون العمــل يف ســوراي يبلــغ 125 ألــف مــدرس.

إذاعة فجر تطرح للنقاش موضوع الالجئين السوريين
Suriyeli Mültecilerin Durumu Ele Alındı

Fecr Radyo’da haftalık olarak yayınlanan Suriye Diyalogları programında bu hafta Suriye 
dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı. Programa Suriye Devrimci Muha-
lif Ulusal Koalisyonu eski Genel Sekreteri ve Akraba Topluluklar Başkanı Yahya Mektebi 
ile Suriye Demokratlar Birliği Gaziantep Temsilcisi Abdulbari Osman konuk oldu.
Canlı yayınlanan programda; Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin Suriye’nin geleceğinde 
nasıl rol alabileceği, Suriyelilerin bulundukları ülkelere entegrasyonu ve örnek toplum 
olarak o toplumların gelişmesine katkı sağlaması, Türkiye’deki Suriyelilerin başka ülkel-
ere örnek olması, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin arttırılması ele alındı.

طرحت إذاعة فجر للنقاش هذا األســبوع موضوع الاجئن الســورين. وشــارك يف الرانمج األســبوعي »حوارات ســورية« حيي مكتيب 
األمــن العــام الســابق لائتــاف الوطــي الســوري لقــوى الثــورة واملعارضــة والرئيــس احلــايل ملؤسســة اجملتمعــات ذات القــراب، إضافــة إىل 

ممثــل احتــاد الدميقراطيــن الســورين يف غازي عنتــاب عبــد البــاري عثمــان.
ومت يف الرانمــج املباشــر مناقشــة عــدة مســائل تتعلــق ابلاجئــن الســورين يف تركيــا مثــل كيــف ميكــن للســورين الذيــن يعيشــون خــارج 
ســوراي أن يلعبــوا دوراً يف مســتقبل ســوراي، واندمــاج الســورين يف البــاد الــي يعيشــون فيهــا، ومســامهتهم يف تطويــر تلــك اجملتمعــات 
ابعتبارهــم جمتمعــاً منوذجيــاً، واعتبــار الســورين يف تركيــا منوذجــاً للــدول األخــرى، وزايدة التعــاون بــن منظمــات اجملتمــع املــدين يف تركيــا.

احتجاج في غازي عنتاب من أجل المعتقلين السوريين
Gaziantep’te, Tutuklu Suriyeliler için Protesto

Gaziantep’te, Esed rejimi tarafından tutuklanan ve haber alınamayan Suriyelilerin durumu 
protesto edildi. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kurduğu dernek ve kuruluşlarca, Bülbül-
zade Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen programda, Suriye’de rejim tarafından tutukla-
nanların maruz kaldığı işkencelerin yer aldığı video, fotoğraf ve ses kayıtları paylaşıldı.
Programda çocuklar tarafından, mahkumların yaşadığı zorlukları anlatan tiyatro oyunu 
sahnelendi.

شــهدت مدينــة غازي عنتــاب جنــوب شــرق تركيــا تظاهــرة احتجاجيــة مــن أجــل املعتقلــن واملفقوديــن الســورين الذيــن غيبهــم 
نظــام األســد. الرانمــج احتضنــه وقــف بلبــل زاده ونظمــه عــدد مــن اهليئــات واجلمعيــات الــي أسســها الســوريون الذيــن يعيشــون يف 
تركيــا، وتضمــن عرضــاً لصــور وفيديوهــات وتســجيات صوتيــة توثــق أعمــال تعذيــب عــدد مــن املعتقلــن. وختلــل الرانمــج عرضــاً 

مســرحياً قدمــه عــدد مــن األطفــال يصــور املصاعــب الــي يتعــرض هلــا الســجناء.
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مايا السورية تعود إلى بلدها بقدمين صناعيتين

منظمات المجتمع المدني ترسل نداًء من أجل النساء واألطفال األسرى في السجون السورية

Suriyeli Maya Protez Bacaklarıyla Ülkesine Döndü

STK’lardan Suriye zindanlarındaki kadın ve çocuklar için çağrı!

Babasının konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark 
edilen ve tedavi için getirildiği Türkiye’de Kızılay tarafından protez bacaklara kavuşturulan 
Suriyeli Maya Meri ülkesine döndü.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın girişimleriyle Türkiye’ye getirilen ve burada 
Kızılay gönüllüsü protez uzmanı Dr. Mehmet Zeki Çulcu’nun operatörlüğünde protez ba-
caklara kavuşan Maya, 3 aylık tedavisinin sonunda babasıyla ülkesine döndü. Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Kızılay ekibi tarafından geçiş işlemleri 
yapılan Maya ve babasının yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı.

Sivil Toplum Kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Suriye hapishanelerindeki kadın-
ların ve çocukların kurtarılması için “Son Kadın ve Çocuk Özgür Oluncaya Dek” sloganıyla Türkiye ve 
dünya kamuoyuna bir çağrı yaptı. Çağrıda, hapishanelerde şiddete maruz bırakılan kadın ve çocukların 
bir an önce serbest bırakılması talep edildi.
Yapılan basın toplantısında,  Mart 2011’den 2017 sonuna kadar tespit edilebilen tutuklu kadın sayısının 13 
bin 581 olduğu, Suriye rejim güçleri tarafından halen hapishanelerde tutulan kadın sayısının ise 6 bin 736 
olduğu açıklandı. Hapishanelerde tutulan kadınların ve çocukların, yıllardır şiddet gördüğü, cinsel saldırıya 
ve tecavüze uğradığı, işkenceyle öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

عــادت الطفلــة الســورية مــااي مرعــي إىل موطنهــا برجلــن صناعيتــن وفرمهــا هلــا اهلــال األمحــر الرتكــي الــذي جلبهــا إىل تركيــا لتلقــي 
العــاج بعدمــا اكتشــف حالتهــا وقــد صنــع هلــا والدهــا قدمــن مــن علــب الصفيــح القدميــة.

وحصلــت مــااي علــى رجلــن صناعيتــن مببــادرة مــن رئيــس اهلــال األمحــر الدكتــور كــرم قينــق، ونفــذ العمليــة خبــر األعضــاء 
الصناعيــة املتطــوع يف اهلــال األمحــر الدكتــور حممــد زكــي چوجلــو. وبعــد ثاثــة أشــهر مــن العــاج عــادت الطفلــة مــع والدهــا إىل 
ســوراي. وقــد الحــظ فريــق اهلــال األمحــر الرتكــي علــى مــااي ووالدهــا مظاهــر الفرحــة تغمرمهــا أثنــاء إمتــام إجــراءات اخلــروج مــن بوابــة 

جلوه گــوزي احلدوديــة يف بلــدة رحيانلــي التابعــة لواليــة هاطــاي جنــوب تركيــا.

مساعدات إنسانية لمخيم البيل
Elbil Kampı’na insani yardım

جمعية إييلكدر تواصل توزيع المساعدات الغذائية على إخوتنا المتضررين في سوريا
İyilik-Der, Suriye’deki Mağdur Kardeşlerimize Gıda Yardımlarını Sürdürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Azez kenti kırsalındaki Elbil Çadır Kenti’nde yaşayan 
600 aileye gıda kolisi dağıttı.
Dağıtımı yapılan kolilerde 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılamaktadır.
Yapılan yardımlar hakkında konuşan Gutalı Ayşe Ammuda, “Türkiye bizi hiçbir zaman 
yalnız bırakmadı. Her zaman bize destek oldular. Kışın gelmesiyle çocuklarım çadırda 
üşüyor. Soba ve battaniye eksiğimiz var. Allah sizlerden razı olsun.” dedi.

İyilikder, Halebin kırsalında olan Aterib bölgesinde yaşayan Suriyelilere gıda yardımın-
da bulundu. İyilikderin, İhtiyaç sahipleri için yapmış olduğu kampanya neticesinde topla-
nan gıda malzemelerinden oluşan yardımlar, Aterib bölgesinde yaşayan Suriyeli mağdur 
kardeşlerimize dağıtıldı. Temsilcilikleri yurt içinde ve yurt dışında mağdurların yanında 
olmaya, kış günlerinin çetin ve zor geçtiği Aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor.

وزعت هيئة IHH لإلغاثة اإلنسانية صناديق من املواد الغذائية على 600 عائلة الجئة يف خميم البيل بريف إعزاز. وحيتوي 
كل صنــدوق علــى مــا يكفــي كل عائلــة تتألــف مــن أربعــة أفــراد شــهراً كامــًا. وعــن تلــك املســاعدات قالــت الســيدة عائشــة 
عامــودة وهــي إحــدى الاجئــات مــن الغوطــة هنــاك »مل ترتكنــا تركيــا لوحــدان أبــداً. لقــد دعمتنــا بشــكل دائــم. مــع قــدوم الشــتاء 

بــدأ أطفــايل يشــعرون ابلــرد. تنقصنــا املدافــئ والبطانيــات. جزاكــم هللا خــراً علــى هــذه املســاعدات«.

وزعــت مجعيــة إييلكــدر كميــة مــن املــواد الغذائيــة علــى الســورين الذيــن يعيشــون يف منطقــة األاترب بريــف حلــب، يف إطــار محلــة 
جلمــع املســاعدات أطلقتهــا اجلمعيــة.

وتواصــل مكاتــب اجلمعيــة يف داخــل تركيــا وخارجهــا الوقــوف إىل جانــب املظلومــن واملســتضعفن، خصوصــاً يف أشــهر الشــتاء 
حــن تزيــد قســوة الظــروف وبــرودة الطقــس.

مبناســبة اليــوم العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي يوافــق الـــ10 مــن ديســمر، وجــه عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين نــداًء إىل تركيــا 
والعــامل حتــت شــعار »حــى حتريــر آخــر امــرأة وطفــل« وذلــك مــن أجــل إطــاق ســراح النســاء واألطفــال القابعــن يف الســجون 
الســورية. وطالب املشــاركون يف هذا النداء ابملســارعة إبطاق ســراح كل النســاء واألطفال الذين يتعرضون للعنف يف الســجون 
واملعتقــات الســورية. وأكــدت النــدوة الصحفيــة الــي عقدهــا املشــاركون أن عــدد النســاء الــايت مت التثبــت مــن اعتقاهلــن منــذ 
مــارس 2011 حــى هنايــة 2017 يبلــغ 13 ألفــاً و581 امــرأة، يف حــن مــازال 6 آالف و736 منهــن قابعــات حاليــا يف 
ســجون النظــام الســوري. وأكــد البيــان الصحفــي أن النســاء واألطفــال يف الســجون الســورية يتعرضــون منــذ ســنوات للعنــف 

واالعتــداءات اجلنســية واالغتصــاب والتعذيــب والقتــل.
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أحمد مظهر سعدو

يف جــو مفعــم ابلثقافــة واالبــداع والــود، انعقــدت اجللســة الثانيــة مــن 
الصالــون األديب، املنبثــق عــن ملتقــى األدابء والكتــاب الســورين، وذلــك 
يف مســاء مــن مســاءات عينتــاب الشــتوية اجلميلــة، يــوم اجلمعــة املوافــق 
21 كانــون أول / ديســمر 2018. ابســتضافة منــزل الشــاعر حســن 
العايــد عضــو املكتــب التنفيــذي للملتقــى، وحضــور ومشــاركة رئيــس 

وأعضــاء املكتــب التنفيــذي.
وقــد كان جنــم اجللســة هلــذا اليــوم الشــاعر علــي حممــد شــريف عضــو 
وأمســع  الرائعــة،  الشــعرية  بقرحيتــه  أفــاض  حيــث  التنفيــذي،  املكتــب 
احلضــور قصيــدة متميــزة بعنــوان )قيــل اهبطــا( حيــث أنصــت احلضــور 
للقصيــدة / املعلقــة الــي أهبــرت اجلميــع، لعمقهــا وحتليقهــا يف ملكــوت 
العشــق الاهويت اترة، وعشــق اجلمال املخلوق اترة أخرى، متكًئا فيها 
علــى اجلملــة واملفــردة القرآنيــة الســاحرة، ومعرًجــا علــى جتليــات الباغــة 
العربيــة، مســتغرقًا يف صــوره البديعيــة اآلســرة، دون االبتعــاد عــن مامســة 

الواقــع الــذي نعيــش.
النــص  اإلمســاك جبماليــة  شــريف  حممــد  علــي  الشــاعر  اســتطاع  لقــد 
األديب املبهــر، عــر غــوص يف مكنــوانت الــذات واآلخــر يف اآلن ذاتــه، 
مرســًا خصــات شــعر القصيــدة، عــر النســمات العليلــة، الــي صبغــت 

كل اجللســة الــي طالــت وطالــت حــى منتصــف الليــل.
وقــد حتــدث الســيد صبحــي دســوقي رئيــس امللتقــى ابإلضافــة للســيد 
عــاء حســو والســيدة اهلــام حقــي الــي أدارت اجللســة، كمــا حتــدث 
الشــاعر حســن العايــد واملخــرج بســام وردة، بنقــد فــي وأديب المــس 
ماهيــة  إىل  منوهــن  احلضــور،  أيــدي  بــن  الــي  القصيــدة  منتجــات 
ــاذ الــذي اســتطاع الشــاعر فيــه وعــره اإلمســاك بناصيــة  اجلمــال األخَّ
الشــعر العــريب األصيــل. حيــث أشــار البعــض إىل متكــن القصيــدة مــن 
التعاطــي مــع حمــددات الشــعر احلديــث / شــعر التفعيلــة، دون اخلــروج 
عــن املوســيقا اجلماليــة، أو االبتعــاد عــن الصــور البيانيــة اإلبداعيــة الــي 
أضفــت علــى اجلمــال مجــااًل، يف إشــارة مــن احلضــور إىل أن مــن أمجــل 
مــا يبدعــه شــاعران، هــو غوصــه وجتوالــه يف متاهــات الصــور املبدعــة، 
وهــو مــا أضــاف للشــعر ســحره وإهبــاره. وتســاءل البعــض هــل التمســك 
ابملفــردة القرآنيــة يف القصيــدة وهــو مــا حييــل القــارئ إىل االنطبــاع أبن 
الشــاعر ينهــل مــن بعــد الهــويت؟ أمــا الشــاعر فلــم ينكــر اعتمــاده علــى 
املفــردة القرآنيــة الــي يــرى فيهــا اتــكاًء علــى الــرتاث ومرجعيــة الــرتاث، 
كمــا أن الثقافــة القرآنيــة اإلبداعيــة العظيمــة، تعتــر مرجًعــا البــد منــه 
ألي مبــدع يف الشــعر أو القصــة أو الروايــة. وهــو مــا وافقــه عليــه غــر 

مشــارك مــن احلاضريــن.
الشــاعر حســن العايــد أكــد أن  » الصالــون األديب املنطلــق ابألســاس 

يل  الســورين كان  والكتــاب  األدابء  مللتقــى  التنفيــذي  املكتــب  عــن 
هلــذه  اجللســة  هــذه  جنــم  وكان  بيــي  يف  اســتقباله  يف  الكبــر  الشــرف 
الليلــة األدبيــة شــاعران املميــز واجلميــل علــي حممــد شــريف، وقــد ألقــى 
علينــا قصيدتــه الــي اختــار هلــا عنــوان » قيــل اهبطــا » وكانــت حبــق مــن 
القصائــد امللفتــة للنظــر حيــث خــرج علينــا بنــص قصيــدة خمتلــف، تظهــر 
فيــه القــدرة اإلبداعيــة املبهــرة للشــاعر، وذلــك يف تعرضــه ملســألة آدم 
وحــواء حيــث بــى احلواريــة عليهــا، يف قصيدتــه احلديثــة املتحــررة مــن 
حيــث الشــكل، مــن مظاهــر وحــاالت القصيــدة التقليديــة يف الشــعر 
العــريب، وكانــت حبــق كثيفــة يف مضموهنــا ابلصــور االبداعيــة املعتمــدة 
علــى املفــردة القرآنيــة. والقصيــدة كانــت تنــم عــن اتســاع ثقافــة الشــاعر 
ونضجــه الفكــري، إذ جنــح يف توظيــف اإلســقاطات الــي اســتخدمها 
يف الســياق العــام للقصيــدة، والــي خــدم فيهــا الفكــرة الــي يربدهــا مــن 
خــال النــص ومســاع املتلقــي هلــا، ويف هنايــة املطــاف خضعــت القصيــدة 
حلالــة نقديــة مــن املشــاركن، وقــد وصــل اجلميــع لعامــل مشــرتك بينهــم، 

وابالتفــاق علــى مجــال القصيــدة مــن حيــث الشــكل واملضمــون.« 
الســيد عــاء الديــن حســو انئــب رئيــس امللتقــى قــال » الشــاعر علــي 
حممــد شــريف بقدرتــه اإلبداعيــة املميــزة مــزج يف هــذه القصيــدة الرتاجيــداي 
مــع الغنــاء، وفتــح لنــا انفــذة تطــل بنــا إىل عــامل فكــري ميــزج العاطفــة 
حيــث  أبعادهــا.  بــكل  القصيــدَة  املذهــل  عنواهنــا  واختــزل  ابلفلســفة. 
نــدرك أن هنــاك قيــام فعــل، وهنــاك تداعيــات هلــذا الفعــل. وميهــد لنــا 
العنــوان ذلــك، مشــرًا إىل اخلطيئــة الكــرى وهبــوط آدم وحــواء نتيجــة 
رفــض أمــر إهلــي. ويدخــل إىل ذات البطــل نســمع مــا يســمع ونشــم مــا 
يشــم ونــرى مــا يــرى ونشــعر مــا يشــعر.« وأضــاف » كل ذلــك مــن 
خــال صــور وانزايحــات مدهشــة جتعلنــا يف خلطــة مقارنــة بــن القــدر 
البشــري واحلكمــة مــن صنعــه، وبــن كفاحــه مــن أجــل غايتــه، ومــن 
الظلــم إجــراء موازنــة بــن قصــة اهلبــوط وفقــد الوطــن. وإن كان ذلــك 
واضًحــا ملــن يقــرأ. حيــث تنقلــب احلبيبــة إىل وطــن والفواكــه إىل قيــم 
احلريــة والعدالــة والكرامــة، ألهنــا قضيــة إنســانية ابلدرجــة األوىل، ليســت 
موجهــة جلهــة مــا، بــل ختــص كل البشــرية، هتــم كل نفــس تواقــة للخــاص 
مــن قيــود الظلــم واالســتبداد، ومــن الظلــم أيًضــا ربطهــا وحصرهــا ببعــد 
ديــي، فهــي أوســع مــن ذلــك، وإن اقتضــى التعبــُر مفــردات دينيــة، ألهنــا 
تشــرتك معهــا ابهلــدف والغايــة، وطاملــا ُعّرفــت الرتاجيــداي أبهنــا شــكٌل 
مــن أشــكال العمــل الفــي الدرامــي، يهــدف إىل تصويــر مأســاة مبنيــة 
علــى قضيــة اترخييــة، عمــل الشــاعر علــى توظيــف اهلبــوط لشــرح اســتمرار 

القضيــة اإلنســانية ».
أمــا الســيدة اهلــام حقــي عضــو املكتــب التنفيــذي فقــد أكــدت أن » 

الصالــون األديب ظاهــرة قدميــة مجيلــة ولعــل أول مــن أســس الصالــون 
األديب هــم النســاء، وهــي ظاهــرة حضاريــة، وأوهلــم تدعــى عمــرة ذات 
رأي حكيــم، وتلتهــا ســكينة بنــت احلســن، ولكــن مــن اشــتهر منهــن 
ابلصالــون األديب والدة بنــت املســتكفي، كانــت ســيدة راقيــة وشــاعرة، 
وعرفــت هكــذا جتمعــات مــن عصــر اجلاهليــة، مثــل ســوق عــكاظ وهــو 
مــكان للتجــارة واملناقشــة الفكريــة، واليــوم تيمنًــا بذلــك افتتــح ملتقــى 
ــا، ومت االفتتــاح يف تركيــا مدينــة  األدابء والكتــاب الســورين صالــواًن أدبًي
غــازي عنتــاب، يف منــزل رئيــس امللتقــى صبحــي دســوقي للمــرة األوىل 
الثانيــة كانــت يف 21  واملــرة  نوفمــر 2018  الثــاين/  تشــرين  يف 18 
كانــون األول يف منــزل الشــاعر النبطــي حســن العايــد، وكان لقــاًء مميــزًا 
حيــث ألقــى فيــه الشــاعر علــي حممــد شــريف شــعرًا مجيــًا، جعلنــا حنلــق 
بعنوان)وقــال اهبطــا( ومت التعقيــب عليــه مــن قبــل اجلميــع« وأضافــت 
حقــي  » أردت أن يكــون مــع هــذا الشــعر موســيقا هادئــة تفصــل بــن 

حــن وآخــر، كــي نســتوعب مجاليــة الشــعر أكثــر.« 
شــاعر اجللســة علــي حممــد شــريف حتــدث عــن هــذا اللقــاء بقولــه » 
كان جللســتنا الثانيــة يف الصالــون األديب نكهتهــا اخلاصــة املميــزة لــدّي 
رمّبــا بســبب كــون قصيــديت حمورهــا الرئيــس الــذي انصّبــت االنطباعــات 
احتفاليــة  طقــوس  مــن  ختللهــا  ملــا  وأيضــاً  حوهلــا،  النقديــة  والــرؤى 
وحــوار راٍق، واحــرتام ممــزوج ابحلــب جيّســد تقاليــد راقيــة لطاملــا رافقــت 
الصالــوانت واملنتــدايت اإلبداعيــة الــي عرفناهــا أو مسعنــا وقــرأان عنهــا. 
ولعــّل اجلديــة والرصانــة واالحتفــاء يف تنــاول املــادة األدبيــة مــن جوانبهــا 
املتعــددة اللغويــة واإليقاعيــة والبنائيــة والفكريــة، وحماولــة النفــاذ إىل عمــق 
النــّص وقراءتــه مــن زوااي وأبعــاد خمتلفــة بغيــة اســتجاء مقاصــده ومقوالتــه 
الفكــرة  جلوهــر  اإلخــاص  يف  الرغبــة  يؤكــد  معرفيّــاً،  إنتاجــه  وإعــادة 
تتلخــص يف كونــه مطبخــاً  والــي  األديب،  الصالــون  عليهــا  يقــوم  الــي 
أدبيــاً ابمتيــاز.« واتبــع مضيًفــا » ميكــن أن نســجل بعضــاً مــن النقــاط 
اإلجيابيــة جتلــت يف هــذا اللقــاء مــن خــال تعــّدد حمــاور النقــاش الــذي 
متّيــز ابملصارحــة واملكاشــفة، ومــا رافقــه مــن مجاليــات االلتــزام ابحلضــور 
واملشــاركة مــن مجيــع أعضائــه احلاليــن، ومــن حفــاوة وكــرم االســتضافة، 
أضــف إىل ذلــك االنطباعــات اجلميلــة حــول اللقــاء الــي ترمجتهــا كلمــات 
ومامــح وتعابــر هــي غايــة يف الــوّد واالمتنــان واللطــف. أعتقــد أّن لقــاءان 
الثــاين يف إطــار الصالــون األديب يعــّزز انطاقتــه القويّــة، ويؤكــد علــى 
العزميــة يف اســتمراره وتطــّوره وصــواًل لتحقيــق مــا نتطلــع إليــه مــن رؤاي 
وأهــداف تبغــي يف مآالهتــا إىل إغنــاء املشــهد اإلبداعــي وإىل اإلســهام 
يف مشــروع هنضــوي ثقــايف جوهــره احلريــة والقيــم اإلنســانية النبيلــة، يرتقــي 

ابلوعــي وابلذائقــة الفنيــة واجلماليــة. 
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هبــوب احلنــن حنــو أمــي كان عاصفــاً جــداً هــذا اليــوم، قذفــي إىل مرحلــة اليفاعــة الــي بــدأت هبــا أفهــم 
األشــياء من حويل، وأقرأ إحســاس احمليطن، وأميز بن الســعداء منهم والتعســاء.

متنيــت لــو أين رأيــت البســمة علــى وجــه أمــي يومــاً رغــم اجلهــد الــذي تبذلــه إلخفــاء حزهنــا أمامــي 
لكــن احلــزن فاضــح فــا بــد أن يطفــو علــى الســطح دومــاً. 

كيــف المــرأة بــكل هــذا احلــزن أن تبتســم وهــي تنتقــل مــن يــد الفقــد برحيــل أيب فيتوالهــا املــرض 
ويقلدهــا ملكــة الوجــع علــى عــرش الســرطان. 

تتقاذفــي اليــوم كل زوابــع احلنــن مــن حلظــة رحيــل أيب عنــا حامــًا حقيبتــه اجللديــة الســوداء الــي حتتــوي 
على مابسه، وكل ما يربطه بنا اتركاً خلفه امرأاتن معذبتان تصارعان األمل أبشكاله.

هرولــت خلفــه وأان أصــرخ وأتوســل بــكل شــيء لعلــي أثنيــه عــن عزمــه، فظــل يســر دون أن يلتفــت 
خلفــه حــى تــوارى قاطعــاً الشــارع املعــرتض أمامــه، واختفــى وحجبــت دموعــي رؤيتــه فلــم أعــد أراه، 
كان رحيلــه صدمــي األوىل يف احليــاة وموضــوع حــريت ألعــوام وارتبــاك روحــي وعاطفــي يف أغلــب 
األوقــات، جلســت حتــت جــدار بيتنــا وأكملــت بكائــي حــى جاءتــي أمــي ومــدت يدهــا وانتشــلتي 

إىل بركــة حزهنــا األكثــر اتســاعاً وأغرقتــي معهــا منــذ ذلــك الوقــت. 
ارمتيت حبضنها ألتمس األمان ولكن هيهات فأين لفاقد الشيء أن يعطيه، 

تولــت أمــي رعايــي وتعليمــي برغــم الفقــر، اختصــرت أمــي إقامتنــا بثاثــة غــرف فنقلــت األاثث كلــه 
إىل الغرفــة األوىل الكبــرة الــي كانــت خمصصــة لنــوم أيب، تلــك الغرفــة الــي شــهدت احلــب فيمــا بينهمــا 
بلحظــات متــر بذاكــريت مثــل الســراب كيــف كانــت أمــي تدلــك قدميــه بعــد غســلهما حبــوض خمصــص 
هلــذه الغايــة وتصــب املــاء الدافــئ مــن إبريــق حناســي حيتفــظ حبــرارة املــاء وتنهــي مهمتهــا حبــب وهــي 
تتنــاول فوطــة كانــت قــد رمتهــا علــى كتفهــا حبنــان وجتفــف أقدامــه مث تقــدم لــه العشــاء، ومشــروابً 
ســاخناً، لكــن أيب مل يتمســك بنعيمــه شــأنه شــأن الكثــر مــن الرجــال فرمــى لعبتــه مــن بــن يديــه 

وهجرهــا إىل لعبــة جديــدة أشــد بريقــاً ووهجــاً. 
كان العــام الدراســي يف إســبوعه األول وكان املعلمــون الوافديــن مــن املــدن الكــرى يطرقــون األبــواب 
حبثــاً عــن غرفــة لإلجيــار فــكان مــن نصيبنــا معلمــان صديقــان تشــاركا الغرفــة جبهــة اجلنــوب، وانضمــت 

إليهمــا معلمــة بعــد إســبوعن مــن بــدء الدراســة جلــوار غرفتنــا توســطتنا حنــن وزمائهــا املعلمــن. 
وكان املطبــخ مشــرتكاً وفعاليــات االســتحمام يقــوم هبــا مجيعهــم كل بعتبــة غرفتــه املربعــة مــن الداخــل، 

أمــا دورة امليــاه فكانــت مســتقلة وتقبــع ابلزاويــة الشــمالية مــن فنــاء املنــزل.
قامــت أمــي خبدمــة املســتأجرين اجلــدد بطيبــة خاطــر فكانــت تعاملهــم كأبنائهــا رغــم صغــر ســنها إال 
أن احلــزن جعلهــا تبــدو أكــر مــن عمرهــا بكثــر، كانــت تقــوم برتتيــب أســرهتم وهتويــة وتنظيــف غرفهــم 

حــن يغادروهــا إىل مدارســهم الــي ال تبعــد عــن بيتنــا كثــراً. 
ســأهلا أحدهــم يومــاً عــن ســيدة تغســل لــه مابســه مــرة كل أســبوع فترعــت أمــي ابملهمــة، دون أن 
تعلمــه أهنــا هــي مــن ســتؤدي ذلــك بــل أخرتــه أن جارتنــا ســيدة حمتاجــة وســتقوم بذلــك ألن كرامتهــا 
أوجعتهــا ومل تتمــى يومــاً أن تضعهــا الظــروف مبوقــف كهــذا، صــارت أمــي تتقاضــى مبلغــاً آخــر غــر 

اآلجــار لقــاء خدمــة غســيل املابــس. 
مل تفكــر أمــي ابلطــاق كحــل بينهــا وبــن أيب بــل كانــت تكــرر دومــاً حــن يســأهلا النــاس عنــه أهنمــا 
اكتفيــا ابالنفصــال ولكنــه يبقــى هــو أب أبنــي، مل تشــتمه يومــاً ومل حتقــد عليــه بــل كانــت تفتقــده 
بصمــت كعادهتــا وتبكيــه بصمــت وتشــتاقه مبنتهــى الصمــت كانــت تريــدين أن أفخــر بــه وأعتــز بــه مل 

تــرد يل خســارة تلــك املشــاعر الثمينــة حــى وإن كانــت مشــاعر مرقعــة ومهرتئــة.
------
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الكوميديا السياسية
بين التهريج والقمع

صحفي وكاتب سوري

هائل حلمي سرور

ماهية الكوميداي السياسية؟
عرفــت الكوميــداي منــذ ظهورهــا علــى أهّنــا انتقــاد لظواهــر اجتماعيــة وسياســية قبــل أن يكــون اهلــدف 
منهــا اإلضحــاك،  األنظمــة العربيــة انتبهــت ألمهيــة هــذا املصطلــح ودوره الكبــر  يف ختفيــف إيقــاع 
املشــاكل االجتماعيــة علــى الشــعب فاســتغلوا ذلــك ابلتوجــه إىل صنــع كوميــداي »تنفيســية« متتــص 
غضب الشــعب من أمور دقيقة ومفصلية يف احلياة فأصبح دور الكوميداي أشــّد خطراً من القمع 
السياســي، فهــي تقــوم علــى تفريــغ الشــحنات اإلجيابيــة بتدعيــم احلــس النقــدي حبــدود ال تتجــاوز 
الســطح وقــد تســمح الســلطات بــزايدة اجلرعــة كــي تشــعر املواطــن أبهّنــا تعطيــه حريتــه يف التعبــر، 
ويف الوقــت نفســه تكــون قــد حتكمــت يف ردود فعلــه جتــاه الواقــع ، هنــاك  فنانــون أزعجــوا أنظمــة 
بلداهنم عر الكلمة الســاخرة، وكشــفوا مدى خشــية تلك األنظمة من الكلمة أكثر من خشــيتها 
مــن الســاح، فالســخرية وإن كانــت عاجــزة علــى إحــداث تغيــر سياســي، إال أهنــا تضــع األصابــع 
علــى اجلــرح، إهنــم الفنانــون الكوميديــون الذيــن يســخرون مــن أنظمــة بلداهنــم وذلــك عــر الكلمــة 
فيواجهون القمع والســجن وأحياان الرصاص،  ويف العامل العريب ابتت الكوميداي السياســية مرتبعة 
علــى عــرش هــذا النــوع مــن الفــن  بــل وحتولــت إىل ظاهــرة فريــدة يف طريقــة التعاطــي مــع الواقــع 
السياســي فيكفــي أهنــا وعــر ســخريتها تلــك  ابتــت تشــكل معســكراً معارضــاً مســتقا  كاشــفة 

عــن عجــز الطبقــة السياســية. 
الفنانــن  هــؤالء  علــى  يتوجــب  وملــاذا  الســاخرة؟،  الكلمــة  مــن  القمعيــة  األنظمــة  ختــاف  ملــاذا   
املعــاانة مــن بطــش األنظمــة الديكتاتوريــة؟،  يف حماولــة منــه لتحليــل دور الســخرية يف اجملتمــع  قــام 
عــامل االجتمــاع الشــهر )انطــون  زجيدرفيلــد(  بتأليــف كتــاب حيمــل عنــوان »البعــد االجتماعــي 
للكوميــداي« وخلــص الباحــث إىل أن الفنــان الكوميــدي يقــوم  بتوظيــف القيــم اجملتمعيــة يف أعمالــه  
وهــو مــا خيلــق االحتــكاك  ويولــد النكتــة  وهــو ذات التعاطــي  حســب )زجيدرفيلــد(  مــع قيــم 
األنظمــة القمعيــة بطبيعتهــا اجلامــدة  مشــراً إىل أن الســخرية السياســية ال ميكنهــا إحــداث تغيــر 
سياســي  لكنهــا يف الوقــت ذاتــه متــارس أتثــراً نفســياً ابلــغ األمهيــة،  وهلــذا الســبب يتــم معاقبــة 
الكوميدي بصرامة  لكي ال تقوى شــوكة املعارضة . جتدر اإلشــارة إىل أن الســخرية ميكنها أيضاً 
أن ختتفــي مــع اشــتداد القمــع وهــذا مــا يفســر حســب عــامل االجتمــاع )زجيدرفيلــد( انعــدام هــذا 

النــوع مــن الفــن يف كــوراي الشــمالية 
وســورية مثــا حيــث النظــام أشــد بطشــاً وقمعــا وهــذا مــا ياحــظ يف الصــن أيضــاً / الــدول الــي 
دعمــت نظــام األســد ابلفيتــو / حيــث ال مــكان هنــاك للرســوم الكاريكاتوريــة إال علــى شــبكة 
االنرتنــت ومــن دون أن تكــون مصحوبــة بتوقيعــات أصحاهبــا ألن ال أحــد جيــرؤ علــى الكشــف 

عــن هويتــه وال حــى ابســم مســتعار.
مثال عندما ابدر نظام بشــار األســد يف ســوراي إىل خطوة أكثر مهجية حن أرســل رجاله لتعنيف 
وتعذيــب الرســام الكاريكاتــوري علــي فــرزات وكســر أصابعــه، كان ذلــك يف عــام 2011 عقــب 
انطــاق األحــداث الســورية والغــرض مــن ذلــك  تلقــن الرســام  درســاً   حــى يكــون  عــرة  ملــن ال 
يعتــر، أمــا التهمــة الــي وجهــت إليــه  فهــي إهانتــه لشــخص النظــام الفاشــي بشــار األســد  ورغــم 
مــا تعــرض لــه فــرزات مــن تنكيــل  إال أنــه واصــل فــور شــفاء أصابعــه مــن منفــاه ابلكويــت عملــه 
الفي بغزارة  ومل ينجح النظام الرمسي يف ســوراي يف كســر عزميته  وال حى يف كســر ابتســامته  كما 

يقــول علــي فــرزات.
تتمثــل ماهيــة الكوميــداي السياســية يف قدرهتــا علــى طــرح القضــااي املصريــة ومعاجلتهــا مــع جتــاوز 
مظاهرهــا اخلارجيــة للوصــول إىل معانيهــا وأتكيــداً علــى طبيعــة املرحلــة الــي ختوضهــا البلــدان العربيــة  
والــي جيــب أن تلعــب الكوميــداي الســاخرة دورهــا النضــايل فيهــا، واالهتمــام هبــا ودعمهــا لتســتطيع 
أتديــة دورهــا اإلجيــايب يف توعيــة اجلماهــر وتنويرهــا ويكفــي أن تتنــاول األحــداث اليوميــة ابلنقــد 
لكــي تصبــح الكوميــداي سياســية متفاعلــة مــع اجملتمــع ومؤثــرة فيــه ومعــرة عــن تنــوع األشــكال 
املســتخدمة بشــكل في  بشــرط أال تؤخذ هذه األشــكال لذاهتا بل للتعبر عن قضاايها،   حاولت 
العربيــة واشــتبكت  الســاحة  الوطــي يف  التحــرر  نزعــات  السياســية ترســيخ دور  الكوميــداي  هــذا 
مــع الســلطات السياســية حــول ثــورات الربيــع العــريب الــي فرضــت نفســها كحاجــة ملحــة  كتابــة  
وعرضــاً  ومناقشــة  فــكل مــا ُكتــب وُعــرض آنــذاك كانــت لــه عاقــة  ابلسياســة  مباشــرة  ألن 

السياســة  كانــت تســيطر علــى الشــارع الثقــايف .
  الكوميداي السياسية السورية أين هي من هذه املعمعة؟

الكوميــداي السياســية كانــت وال زالــت أداة بيــد النظــام لتحريــف احلقيقــة، واحلقيقــة تكمــن يف لعــب 
النظــام الــدور املشــوش حــول الوضــع الســوري العــام فهــو مل يتجــاوز عتبــة االعــرتاف ابألزمــة القائمــة 
وحقيقتهــا واســتحقاقاهتا مثلمــا مل يتصــاحل بعــد مــع الواقــع احلقيقــي للســورين مســتعيناً بشــرذمة ممــن 
كانــوا حيســبون علــى الوســط الفــي علــى أهنــم فنانــو الكوميــداي السياســية وعلــى رأســهم دريــد حلــام 

الــذي أيــد بقــوة مــا فعلــه النظــام بشــعبه علــى أنــه عقــاب لــكل مــن خــرج مــن أجــل احلريــة.
يف احملصلة النهائية الكوميداي السياسية هي يف احلقيقة ومن وجهة نظري دراما تصادم اإلرادات.

هبوب الحنين

قاصة وروائية من مدينة الرقة

ابتسام الهالل
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قِفرة وحيدًا
ُ
إذا دخلَت املقرة امل

ال تتلّفَت متوجساً للوراء 
لن ينهض أحداً ليطعن اخلاصرة

ال تتصّنت ...
لن يتهامسوا عنك هبراء 

هنا الشمس تفيُض حناانً 
والريح ساكنة 

كل ما هنا حى احلجر 
يفيُض ابلندِم، ابلرجاء 

ال تستسلم.. أنَت غادرت والرأُس شاخمة 
وبقيُت أان مشلواًل أينفي املوُت 

كأني باء
خُيطيُء كل أهدافِه 

لكنه ألجِل إقتطافَك 
حاصر، عرف كل الثغور 

تعال مرّة 
جئُتَك كأهل الكهِف بيدي ورٌق ابئٌر 

ال جبَل أيويي 
بل فاًة خاويًة، وثبور 

مات عهد األوطاِن بيننا 
وحناذُر الغدَر يف الظاِم حى من ظلِّنا 

من وياِت الغرور 
حيّرقنا الرد، والتشّرد 

واجلوُع، واجلحود 
وأنياُب الدانءِة من بعضنا 

انشبٌة يف أعناقنا 
يف الصدور

--2
ال تستسلم، ال ترتاجع رجاًء

حى ولو أحرقك الرد
حى ولو هنشك اجلوع

وســكنت  الشــمس  غابــت  ولــو  حــى 
لريــح ا

وجللَج بك الروع
ما زال يف روحك جذوة

ما زالت احلياة من صرَك تفوع 
كل يوم هو البداية األوىل 

مثل احلياِة تسرق زيتنا 
كالقيامِة 

كالسطوع 
ألنك لست وحدك

--3
جمُد هللِا ابألرِض:
كرامُة أمرؤ برئ

ورغيفاً نقياً 
وطفًا يف حبوِر العلِم 

ال يضيع 
وأهناراً ابملاِء العذب جتري

ال ابلدماِء
واخضراراُت الروايب هبيٌة 

ال ابلقمِح وحدُه 
بل ابحلبِّ

واقتصاص عدٍل 
وانزايحاً عِن الظَُلِم 

وترك الِعباِد 
خيتاُر كًا 

لُه 
طريق

--4
وحدان 

على مرمى كل احلجر 
خبأوه: 

يف جيوهبــم، وراء ظهورهــم، كبيــادر حقــٍد 
يبَســت مــن انتظــار

مكّومًة متاريسهم من زمٍن بعيد
وحدان 

على مرأى اخلذالن والشماتِة والتشّفي 
بوجوهنا يتقيؤون املرار 
وحدان نتناول خاصنا 

قصائد ابئتٍة 
، تطأان هازئًة  وجحافل الُغزاة مترُّ

وحدان على شفِر اخليبِة واإلحتقار

--5
مثَّة فأٌس مهووٌس 

ُمصاٌب ابلنهِم
يتفيأ بظلِّ شجرة
يبكي ندماً ...

غابــة  أحتطــب  أن  بعــد  حطــاٍب  مثّــة 
لوطــن ا

يبحث عن ظلِّ 
حطّايب األرض شردوا عن دغِل يعقوب

يقضمون أظافرهم 
أصاهبم الضجر 

يرتعشون يف دّوامِة النزِق امللعون 
أحتطبوا أشجار األخرين 

حانقًة أدغاهلم 
جشــعهم  مجــِر  احتمــاِل  علــى  ُمكرهــة 

جملنــون  ا

والفأُس: صليٌب ُمذّهب، ال يتثّلم 
الغــاايت،  كهنــة  بيــِد  منجــل  واهلــاُل: 

مســنون
واألفاعي تنسلُّ من بن أصابع إستر 

لّثمة 
ُ
يصنعون لنا من األشباح امل

أطياَف أنبياء جدد
ليتسّى هلم حشو الرؤوس اخلاوية 

بسيوف التكفر 
واملاقط والزانزين والسياط 
ابلقبور حتت أحذية اجلنود

كي يتسّى هلم إعادة ترميِم زرائبنا
مواقيت إجرتاران 
طقوس تناسلنا 
حتديد مذاهبنا 

ورسم احلدود
ونبُع الضوء

خيفُت من لطِم ريح الدانءة 
واهٌن 

والليل يستعمر مساحات انطفاءان 
ُر اجلّنازين حلاء األرض فيما يُقشِّ

يدّسون اإلنسان 
يُطعِّموهنا، لتستيقظ غداً براعم احلياة

ينتظرون من حيتطَب 
جذوع الظلم حتّجرت 

على الدوِد 
ينخرها با تردٍد

--6
هات غرابلك 

سنتهاوى، وتبقى أنَت 
حى دموعك لن تسيل 

ودمُع احليِف علينا خسارة 
سريٌر من تراب الوطن 

وحلاف 
خراً لك 

ها حنُن نلوُب حبثاً عن حفنة تراب
تشبه تكوين خاايان

--7
نرجع للداير أسرى احلنن

نتأّسف
ال يبقى غداً سوى شهود الزّور

ولباب اخلراب يُعرُِّش 
ويلحن اللصوص ابلقوِل:

هذا حدود املمكِن
وكّلنا عبٌد مأمور

ب
ثقافة وأد

رجاء

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

شفتك ابحللم بس نسيت كالعادة.. 
وعلــى فكــرة )هــاي( أســوأ عــادة إنــو ننســى األحــام ومــا نقــدر 
ننســى الواقــع، صــار ســاعة عــم حــاول أتذكــر شــي، بــس مــا عــم 

أتذكــر.
يقــول العلــم أن أطــول منــام نــراه ال يســتغرق ســوى مخســة ثــواين 

فقــط ولكــن كيــف.
رأيتــك قادمــة ومل تصــدق عينــاي مــا حيــدث، تصــوري أنــي حــى 
يف املنــام فقــدت األمــل، فارتبكــت ورحــت أرتــب ثيــايب وأعــّدل يف 
وقفــي، وأخــذت نفســاً عميقــاً، وأان أعــد خطــاك حنــوي وأفكــر 

بطريقــة خمتلفــة إللقــاء التحيــة.
ال أعــرف ملــاذا مل أفكــر ابلتقــدم حنــوك بــل فضلــت البقــاء واالنتظــار 

وأان أحاول أال أنتبه لقدومك ألعطي املفاجأة وقعها.
يف الواقــع كنــِت تصلــن بســرعة أقــل لكنــك يف املنــام تتأخريــن 
وكأنــك تعرفــن أبنــي ســأنتظر فــا خيــار بقــي يل ســوى االنتظــار. 
األمحــر  أحــب  وأان  أزرق  فســتانك  ملــاذا  نفســي  أســال  ورحــت 
الــذي قلــت لــك مــراراً أبنــه أكثــر األلــوان الــي أخذتــي إليــك كثــور 
أعمــى، ظــل يلحــق بــِك وظــل الغيــاب يغــرز الســيوف يف عنقــه إىل 

أن ســقط أمامــك بدمــاء عنيــدة.
قائمــة  يف  إمســك  عــن  أحبــث  وأان  تقرتبــن  وأنــت  هاتفــي  يــرن 
املتصلــن وأرى آخــر رســالة منــك قبــل أايم وكانــت فقــط عبــارة 

عاديــة 
-  كيفك حممد 

يف الســابق مل يكن امسي حممد كان يل إســم آخر يف قلبك لكنها 
احليــاة هكــذا ال شــيء يبقــى علــى حالــه.

وبعد حلظات وصلت امرأة غريبة لكنها تشبهك وقالت يل:
-  كيفك حممد 

فقلت هذه انت لكني ارتبكت أكثر وقلت هلا..
-  أان منيح كيفك أنِت 

قالت:
- بردانة 

فخلعــت معطفــي ونســيت أبنــي ال أرتــدي شــيئاً حتــت املعطــف 
وكانــت نظراتــك تتفقــد الشــامات الــي علــى صــدري ممــا زاد مــن 
القطــار  حمطــة  يف  منــك  ســرقتها  الــي  شــاماتك  ألهنــا  ارتباكــي 
ونســيت أن أخفــي عليــك اجلــرح الــذي أســفل عنقــي والــذي أخــذ 

شــكل أصابعــك. 
لكنــك مل تنتبــه لشــيء ســوى للقــادة الــي يف عنقــي والوشــم الــذي 
يف إصبعــي الوســطى والــذي هــو امســك كشــكل خــامت صغــر ال 
أســتطيع خلعــه أثنــاء احلمــام والعمــل والتفكــر بــك، يســتحيل أن 
يكــون كل هــذا احللــم جمــرد مخــس ثــواين يســتحيل هــذا اي حبيبــي.

وانتهى احللم ومل أعرف ماذا تريدين من ثور ميوت ويكابر.
مل أقــل كل شــيء وكذبــت عليــك حــن قلــت لــك أبنــي علــى مــا 

يــرام، يف اجلــواب علــى ســؤالك يل ...
-  كيفك حممد 
- حممد مو منيح.

يف نفــس الليلــة تلــك رأيــت حلمــاً آخــر، رأيــت أبنــي أبــرت إصبعــي 
بســكن املطبــخ وأتــرك ســؤااًل ســربكي كل العمــر ...

ماذا سأقول لكل الناس عندما سيسألوني 
-  أين فقدت إصبعك اي حممد.

احترق الحلم

شاعر وكاتب سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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نعم اي سيدي
أان ضد القتل

وضد أن يسكن الوجع بيوت الناس
ألنين إنسان.

ال أقبض من اخلارج
ألمأل الدنيا ضجيجا فارغًا

وأحاضر يف العفاف
وال كنت بوقاً لعقيدة أو إيديولوجيا.

مل ولن أصر كلب قافلة
وال هتفت مع القطيع.
مل أاتجر بدماء الناس

وال ابخلطاابت اجلوفاء.
مل أطبخ البحص لآلخرين

وال كنت من صبيان اإلغاثة.
نعم أان ضد القتل

وضد أن يسكن الوجع بيوت الناس
ألنين إنسان.. فقط إنسان.
 -------------
يشتمونين وينادونين ابلقشَّة

ويكتبوَن يف تقاريرهم
أيّنِ قصمُت ظهَر البعر.

فعًا.. أان قّشة تذروها احلرة
وما البعر سوى وطين.. الذي عاَث فيِه األوغاد 

واألوابش.
 -------------

ال ترتكيين
قليب ما عاد حيتمُل املزيَد من الفقدان

ال تقويل وداعًا
متزَّقت روحي وهي تلهُث خلَف الذين رحلوا.

ال ترتكيين
فاحلرُب مل َتَضع أوزارها بعد

والقنَّاُص اللئيُم مازاَل يرتبُص يب.
مل أُعد أهتم

ال ابلرد وال اجلوع وال القذيفة احلاقدة
ال بسقف البيت املثقوب

وال ابألبواب املَُخلَّعة
مل أعد أهتم ابلوقت مهما طال

وأان أنتظر يف طابور اإلعانة
ما دمت أخراً سأفوز بقليل من الُسّكر والشاي

وابتسامة منِك عرضها كعرض السموات واألرض.
ال ترتكيين

فأان أتوق أن تكوين وطين
سأجعُل من قليب سجادة متشني عليها

وحقل قمح تلهُج سنابله ابمسك
وكرسي عرش ترتبعني عليه

ال ترتكيين اي مجيلي اي فاتني
ال ترتكيين فشوارع محص املَُدمَّرة

حتتاجنا معاً للبناء.. والغناء.

 -----------
حفرُت قرُه على مهل

سبعة أمتار أو أكثر
قٌر بسرير من ابزلت

برفوف من رخام
زيّنتُه أبيقوانت أحببُتها ذات يوم

وفوانيس وقودها زيت زيتون
ومخر عتيق يف فخار

نثرُت يف زواايه األربعة
بعض الزهور

وقصائد كتبُتها حتت ضوء القمر.
إيّنِ حفَّار قبور ابرع

هبّمة عالية
وبقااي ابتسامة متهتكة.
حفرُت قره على مهل

قٌر يليُق جبثة مهيبة
ذات مُسعة عطرة

واتريخ متهّدج طويل
وحني أحضرت الغرابن اجلثة العزيزة على قليب

ملفوفة بكفن أخضر ابهت
سكنتين خيبة أخرى

رمبا هي آخر اخليبات
ُذهلُت فقد كانت اجلثة

حبجم كشتبان خياطة
الكشتبان الذي رتَّقت فيه أمي جواريب

وحقيبة مدرسي
وأزرار قمصاين.

مبهابة وجال
جعلت اجلثة الكشتبان تتوسَُّد البازلت

وأهلت عليها الرتاب بشكل حمموم
كانت تصرخ

تستنجُد، تستجدي، تتوسل
وأان كاملهووس الغاضب

أركُل قليب
وأتفُّ على روحي

وأشتمهما أبقذع العبارات.
وحني صار الرتاب جبًا

أو يكاد
نثران أزهار األكاسيا والزيزفون فوقه

وجلسنا أان وقليب وروحي
نبكي ونتقبَُّل العزاء

دون معّزِين
سوى صرير الريح
وموسيقى اجلنائز

ومضينا يف اخلواء.
من بعيد لوّحُت بيد مرجتفة للقر/ اجلثة

وصرخت: وداعاً أيها األمل.

ب
ثقافة وأد

قصائد

شاعر وفنان سوري

عبد الكريم عمرين

مل نكـــن نشـــعر أننـــا حُنـــّب بعضنـــا “احلـــب علـــى أصولـــه”، إال 
حـــن هتـــب رايح اخلصومـــة بيننـــا، فاخلصومـــة كانـــت تعّرفـــي 
بـــِك أكثـــر فأكثـــر، ال كمـــا ســـاعة نكـــون راضـــن عـــن بعضنـــا.

مـــن هنـــا ســـأفصح عـــن اللـــون الـــذي ميـــز “زعلنـــا”، وتنكـــه 
بتشـــنجاتنا، وهـــو لعناتـــك املســـتمرة احلاضـــرة يف أذين لـــكأس 
املتـــة الـــذي حيتـــل مكانـــه علـــى طاولـــة خافاتنـــا، لكـــن دون 

جـــدوى.
ملـــاذا ترفضـــن مشـــاركي املتـــة اخلضـــراء؟، بينمـــا تركضـــن بلهفـــة 
لنشـــر رائحـــة القهـــوة البنيـــة الســـوداء يف أرجـــاء الغرفـــة، الـــي 
لطاملـــا تقامســـت معنـــا أايم الزعـــل، وأان “أقرقـــع” املتـــة حـــى 

آخـــر نقطـــة، بـــل أعتصـــر مـــا تبقـــى مـــن “ماويتهـــا”.
أســـلم أنـــك منحـــازة للقهـــوة ذات الســـيط الواســـع، وصاحبـــة 
احلضـــور الدائـــم يف املـــآمت واألفـــراح ومراســـم اخلطوبـــة علـــى 

وجـــه اخلصـــوص.
املتـــة اي حلـــوة صديقـــي لصيقـــي اجلديـــدة يف غربـــي الغريبـــة 
وغـــر املعروفـــة، فرائحتهـــا ال تزكـــم األنـــوف كمـــا قهـــوة العشـــق 
بـــل  رائحتهـــا،  مســـتوى  عـــن  خيتلـــف طعمهـــا  الـــي  القـــدمي 
اخلـــداع مـــلء ســـوادها، أو حـــى اشـــقرارها، متـــي أو خارطـــة 
املتـــة اي حلـــوة خاليـــة مـــن الســـكر كقهوتـــك الـــي حتبـــن، لكـــن 
بطعـــم آخـــر، ورغـــم مـــرارة عيداهنـــا أمـــص ماءهـــا بشـــغف وال 

أابيل ملـــن حـــويل، وأنـــت تنظريـــن.
املتـــة شـــفافٌة نضـــرة، تطـــوف أعلـــى الـــكأس الدائـــري “تركـــي 
الصنـــع”، وتنشـــر صبغتهـــا اخلضـــراء فتخضـــر وختضـــر والعـــن 
ال تفـــارق خضرهتـــا، فاشـــربيها حـــن حيـــن الـــرواق ، وإايك 
أن تســـكبيه بغـــر كأســـه البللـــوري الشـــفاف، فاملتـــة ال تقبـــل 
الشـــراكة مـــع نكهـــة أخـــرى أو عشـــبة تزيـــد الطعـــم لـــذة ، 
القرفـــة ، أو الزجنبيـــل، أو غرهـــا مـــن  كإكليـــل اجلبـــل، أو 
غـــر  مشـــروابً  منهـــا  جتعـــل  الـــي  واملنكهـــات  األعشـــاب 
املشـــروب الـــذي حيكـــي أســـطورهتا القدميـــة، والـــي تقـــول إن 
آهلـــة القمـــر والغيـــوم نزلـــت لـــألرض مـــرة لتزورهـــا، وبـــداًل مـــن 
أن جيدهـــا الفاحـــون، وجـــدوا “فهـــدًا” ، حـــاول االنقضـــاض 
عليهـــم ، إال أن رجـــًا عجـــوزاً حكيمـــاً ســـاعدهم يف النجـــاة ، 

فكافأتـــه اآلهلـــة أبن أعطتـــه “مشـــروب الصداقـــة”. 
ــام انظـــري،  ــوة والتـــرج أمـ ــادك للقهـ ــن تظلمـــي روحـــي ابقتيـ لـ
ومصاصـــة املتـــة ال تغـــادر فمـــي، لـــن تغفـــر لـــك املتـــة إهاانتـــك 
املتكـــررة علـــى مـــرأى القهـــوة، وســـرتد لـــك الصـــاع صاعـــن، 
فارشـــفي قهوتـــك بعيـــداً وقـــويل عـــي مـــا شـــئت، بـــل حـــى لـــو 

قلـــت “غـــواراين عجيـــب”، اطلبيـــي للوفـــاق أســـتجيب.

المتة التي تكرهين

صحفي وكاتب سوري

صهيب االبراهيم
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كاتبة وصحفية سوريةشاعر وطبيب سوري

خفايا المرآةالمصباح

إلهام حقيد. عبد الناصر الشيخ علي

منكســـر العـــود  أن  النـــاي  ختـــروا  ال 

وتـــر يف  حبـــان  حنجـــرة  كل  مـــن 

مبتـــدأ احلـــب  وفيـــه  النشـــيد  هـــو 

ذروتـــه اخلفـــاق  البـــرق  إىل  يهـــدي 

مـــن ورق  قـــل للخريـــف ومـــا يف الغصـــن 

ســـايرها النخـــل  مـــا  إذا  تـــدري  والريـــح 

نبذرهـــا األرض  يف  الـــي  الدمـــوع  لـــوال 

عبقـــا خبـــوره  مـــن  العـــود  يطلـــق  ال 

مشمشـــة  الشـــمس  بعـــني  حتلـــو  وكيـــف 

تراقصـــه فراشـــات     لليامســـني    

غـــادره النحـــل  أن  الزهـــر  يقنـــع  مـــن 

بـــه الربيـــع  عـــاد  إذا  الســـنونو  ســـلوا 

ســـنابلنا  عـــودان  اخلبـــز  خنـــذل  لـــن 

اانملكـــم اســـودت  مبـــا  الظـــام  مـــدوا 

يـــدان  يف  فاملصبـــاح  ليـــل  اي  هيهـــات 

الوتـــر يقطـــع  حـــى  العـــزف  نوقـــف  لـــن 

خيتصـــر والنـــاي  وطنـــا  اهلـــوى  حيكـــي 

واخلـــر اإليقـــاع  رصـــده  علـــى  ميشـــي 

البشـــر    حتتـــه  مـــن  للســـما  فتنحـــين 

الشـــجر  هكـــذا  اخضـــرارا.  لنعلـــو  نعـــرى 

مـــن ذا الـــذي يف ختـــام العصـــف ينتصـــر

الثمـــر  أغصاننـــا  علـــى  يزهـــو  أيـــن  مـــن 

الشـــرر  يقـــدح  مل  إذا  الصـــدور  يذكـــي 

الزهـــر يرحـــل  مل  إذا  لـــون  ألـــف  مـــن 

أثـــر    عطـــره  يف  أثـــرا  ضيعـــت  إن 

الزمـــر  أعتابـــه  إىل  تعـــود  ولـــن 

الســـفر     دربـــه  أأنســـى  الـــداير  إىل 

املطـــر يســـمع  مل  إن  الصخـــر  تعصـــر  أن 

الســـهر    أهدابنـــا  يف  ينعـــس  فليـــس 

القمـــر  يتعـــب  حـــى  الصبـــح  يســـتنهض 

جلست سهام أمام املرآة ونظرت طويًا وبدأت ختاطب نفسها:
ال أملـــك عضـــات وال قـــدرة جســـمانية وال جـــروت!، لكـــن يف كبـــدي هرمـــون   -

الشـــخصية. قويـــة  بصـــريت جتعلـــي  األمـــراض،  أخطـــر  مـــن  يقيـــي  أنثـــوي طبيعـــي 
 تعجبت املرآة!، وأكملت سهام:

لـــدي قـــدرة هائلـــة علـــى العطـــاء ومســـاعدة اآلخريـــن، وأخاطبهـــم علـــى قـــدر عقوهلـــم   -
دون الســـخرية منهـــم، وأدعـــي الســـذاجة كثـــراً. 

ضحكت وغمزت املرآة طبعاً.
-  ال أســـتمتع بكلمـــات النفـــاق، وأحـــارب بضـــراوة مـــن أجـــل احلـــق وأمتلـــك ســـرعة 
البديهـــة، وال أكـــرتث لكلمـــات اإلعجـــاب مـــن الغـــرابء، طموحـــة ســـامية أعـــرف قيمـــة 

الوقـــت، ودودة ماهـــرة يف توطيـــد العاقـــات االنســـانية واالجتماعيـــة.
كل هذا؟  -

 قاطعتها املرآة!، استمرت سهام حبديثها، دون أن تكرتث ملقاطعة املرآة هلا:
للمســـي ســـحر غريـــب إن مـــررت هبـــا علـــى جبـــن طفلـــي تعـــاىف، وإن المســـت   -
أبصابعـــي شـــعر زوجـــي امتصصـــت غضبـــه، أدفـــع أبخـــي إىل القتـــال بلمســـة علـــى زنـــده، 
وأقتـــل أيب بقبلـــة علـــى خـــده، وأهـــدئ عمـــي ابلطبطبـــة علـــى كتفـــه، ابملقابـــل أان أحتـــاج 

إىل كل ذلـــك مهمـــا امتلكـــت مـــن قـــوة. 
اتسعت حدقة املرآة لكنها بقيت صامتة. 

أحـــب وأكـــره، أضحـــك وأأتمل، أحقـــد وأســـامح، يل أســـراري الـــي يعجـــز أعـــى الرجـــال   -
عـــن اكتشـــافها، ألجلـــي اهتـــزت ممالـــك وســـقطت عـــروش، أضعـــف ابحلـــب وأقـــوى 
ابلكـــره، إن أحببـــت رضخـــت، وإن كرهـــت استأســـدت، مجـــايل يف روحـــي، ودموعـــي 
أقـــوى مـــن ســـيف الرجـــال، قـــويت يف هدوئـــي، الرقـــة والدلـــع واملرونـــة واحلنـــان مييـــزاين، وأقـــوى 
أســـلحي الصمـــت، إن رأيتـــي صامتـــة، فاعلـــم أنـــي يف أعلـــى درجـــات اليـــأس، )وأنصحـــك 

بعـــدم االقـــرتاب(.
املرآة أان!!!! تشر يل ؟، أواري ضحكي وأاتبع:  -

-  أقوى النساء من كانت حمبوبة، فاحملبوب أقوى من احملب.
هذه املرة أان من ابغت املرآة:

-  مل تراقبينـــي هبـــذه الطريقـــة وصـــوريت ال تفارقـــك؟، ابتعـــدي عـــي قليـــًا أريـــد أن أكـــون 
لوحـــدي، هـــل ترينـــي مـــن كوكـــب آخـــر، أان كائـــن بشـــري يل روح خلقهـــا هللا، شـــئي أم 
ــا عـــن نفســـي  أبيـــي، لـــدي أنـــف وعيـــون وفـــم، ويـــدان أمحـــل هبمـــا صغـــاري وأدافـــع هبمـ
وأطفـــايل بشراســـة، يل قلـــب ينبـــض ابحلـــب واخلـــر واجلمـــال، وعقـــل يفكـــر ويفـــوق تفكـــر 
الكثـــر مـــن الرجـــال. إن رفعـــت صـــويت قالـــوا مســـرتجلة، وإن دافعـــت عـــن حقـــي قالـــوا ال 
متلـــك أنوثـــة، وإن صمـــت قالـــوا بلهـــاء؟؟؟؟، دعـــوين أعيـــش بســـام، فـــأان َمـــن منحكـــم 
احليـــاة واحلنـــان، وأان مـــن صـــر علـــى طفولتكـــم وأمضـــى الليـــل ســـاهرا علـــى راحتكـــم، ال 
جتزئـــوين فـــأان أم وزوجـــة وأخـــت وابنـــة وصديقـــة وحبيبـــة، ال جتعلـــوا مـــي لوحـــة أو متاعـــاً، 
فـــاان ســـندكم ونصـــف جمتمعكـــم. امسعـــوين، كلمـــوين، ال تتحدثـــوا عـــي كســـلعة تبـــاع 
وتشـــرتى، ختونـــوين مـــى شـــئتم، وتقدســـوين مـــى أردمت!، يب تصنعـــون عاملـــاً مغايـــراً، ال حيـــاة 
بـــدوين، ال حتاولـــوا دفـــي حيـــة؟، فالرجولـــة هـــي شـــعوري معكـــم ابلكرامـــة واألمـــان، وأنـــت 
أيهـــا الـــزوج: هـــل ســـألت نفســـك، هـــي ليســـت مـــن دمـــك وال حلمـــك، فكيـــف وصلـــت 
إىل هـــذه الدرجـــة مـــن القرابـــة معـــك؟، وكيـــف تغلغلـــت إىل شـــرايينك، وتوحـــدت مـــع 
روحـــك؟، مجدمتـــوان ابلعـــادات والتقاليـــد، ومهشـــتموان، منحتمـــوان حـــق اإلجنـــاب وتفضلتـــم 
علينـــا برتبيتهـــم، دعـــوان نامـــس نـــور الشـــمس ونســـتمتع ابهلـــواء، ابتعـــدوا قليـــا عـــن ظلنـــا، 

بدوننـــا حياتكـــم ابردة أقـــرب للممـــات.
 أجابت املرآة مذهولة ويف صوهتا حبة حنن:

-  ال حتـــزين هـــذا كلـــه أنـــن الفقـــد للوطـــن واألمـــان، فـــأين أرى يف عينيـــك ظـــال 
األشـــجار وشراســـة الـــذائب، أمـــا قلبـــك فهـــو مـــن فـــوالذ مغلـــف ابحلريـــر، وجيـــري فيـــه 
ــأطلب  ــار، سـ ــر البحـ ــة عـ ــان، ضحكتـــك دواء لـــآالم، وبصوتـــك رحلـ ــن احلنـ شـــال مـ
مـــن كل مـــن وقـــف أمامـــي أن يعوضـــك أبلـــوان احلـــب، لينســـوك رائحـــة البـــارود والدمـــاء، 

فالســـعادة حـــب وقليـــل مـــن احلريـــة.
المستها حبنان ومسحتها برفق وأكملت عملي املرهق مثل ابقي األايم. 



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.7
1 

- 
1/

1/
20

19

19

Beşê kurdî
ي

كرد
م ال

س
الق

كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

ال خيفــى علــى أحــٍد مــن املتتبعــن للمشــهد الســوري منــذ بدايــة املظاهــرات يف 15/3/2011 ومــا 
الحقهــا مــن أحــداث ومتغــرات وقتــل الكثــر مــن الفــرص يف العديــد مــن املراحــل هبــدف قتــل فــُـَرٍص 
قــد أتيت فيمــا بعــد علــى أال تكــون تلــك املظاهــرات بدايــة الشــتعال ثــورة منظمــة تطيــح ابالســتبداد 

وأتيت بنظــام دميقراطــي حيقــق للشــعب حريتــه ويعيــد إليــه كرامتــه.
ومــن دون العــودة إىل تلــك األحــداث واملتغــرات ومــا نتجــت عنهــا مــن مآســي وكــرايت الكــوارث 
للشــعب الســوري جيــب أن حنــدد احملــددات الــي وقفــت يف وجــه املســاعي الــي طرحــت مــن أجــل حــل 
املســألة الســورية حــًا ســلمياً بعيــداً عــن العســكرة واحلــل العســكري الــذي أُثْبِــَت عــدم جــدواه بــل إمنــا 
يدفــع املشــهد مبزيــد مــن الكــوارث والويــات والشــرخ االجتماعــي الــذي يشــكل أخطــر النتائــج علــى 
مســتقبل ســوراي وشــعبها، وابلتايل كان خيار احلل الســلمي هو األفضل واملفروض من اجملتمع الدويل 
ــَل منــذ البدايــة إلنقــاذ ســوراي مــن حــرب “كانــت متوقعــة” ومــن أجــل احلفــاظ  الــذي وبــدوره َتَدخَّ

علــى الدولــة مــن االهنيــار.
لقــد واكبنــا العمــل األممــي والعــريب مــن أجــل ســوراي منــذ تعيــن مبعوثهمــا )حممــد الــدايب وكــويف أانن 

وبعدمهــا األخضــر اإلبراهيمــي ومؤخــراً ســتيفان دميســتورا(.
“لعــل املشــرتك يف نتائــج املهــام الــي ينــري هلــا املبعوثــون الدوليــون يف ســوراي هــو الفشــل الذريــع رغــم 
قدراهتــم وخراهتــم ومعرفتهــم بتفاصيــل األزمــة الــي يرشــحون لتــويل مهمــة إجيــاد حلــول هلــا بتوصيــة مــن 

األمــن العــام لألمــم املتحــدة”
وقــد وقــف العــامل متفرجــاً علــى مشــاهد وصــور قتــل الســورين الســلمين مــن طــرف قــوات النظــام 
وأجهزتــه األمنيــة شــهوراً عديــدة مــن دون أن تتحــرك قــوى اجملتمــع الــدويل أو األمــم املتحــدة لوقــف 
نزيــف دمائهــم، فيمــا اســتغل النظــام الســوري وحلفــاؤه الوقــت كــي يعملــوا علــى جتريــد الثــورة مــن 
طابعهــا الســلمي، وعلــى إفقادهــا مستهــا الوطنيــة، فحــاول النظــام منــذ البدايــة بشــى الوســائل والطــرق 
اهلــادف إىل  التحــرري  الوطــي  الــذي بدأتــه، وتشــويه طابعهــا  الســلمي  الثــورة عــن طريقهــا  حــرف 

اخلــاص مــن االســتبداد، ونيــل احلريــة واســرتجاع الكرامــة، وتطبيــق العدالــة.
وأطلــق مســؤولو النظــام منــذ األشــهر األوىل هتديداهتــم لــدول اجلــوار كــي ال تبقــى الثــورة حمصــورة يف 
احليز الســوري، وراح بشــار األســد يتحدث عن زلزال يضرب املنطقة برمتها يف حال ســقوط نظامه، 
وعن أن الفوضى ستطول دول اجلوار اإلقليمي، بل إن أحد رموز النظام الفاسد اعتر أن أمن دول 
املنطقــة -خاصــة إســرائيل ـ مرهــون ببقــاء النظــام بــكل أركانــه، وابلتــايل مت تعيــن مبعوثــن مشــرتكن بــن 
األمــم املتحــدة واجلامعــة العربيــة لكنهمــا فشــا يف التوصــل إىل حلــول لألزمــة مبكــراً ألســباب معلومــة، 
تكمــن يف الصــراع اإلقليمــي والــدويل يف منطقــة شــرق األوســط، لكــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
ابنكــي مــون جبهــوده الكبــرة اســتطاع أن يضــع مبــادرة مــن ســتة بنــود مثلــت أرضيــة لبيــان “جنيــف1” 

يف حزيــران 2012.
غر أن البيان حبد ذاته أصبح مشــكلة بســبب التفســر الروســي املتناقض للتفســر الغريب واألمريكي، 
أانن  مــن  أظهــر كل  األزمــة  لتلــك  الســلبية  واالنعكاســات  الــدويل  اجملتمــع  يف  التناقــض  وبســبب 

واإلبراهيمــي عــن خيبــة أملهمــا، وبعــد فشــل مؤمتــر “جنيــف2” قــدم إبراهيمــي اســتقالته.
وإن كانــت أســباب الفشــل يف إجيــاد حــل أممــي لألزمــة الــي تعصــف بســوراي تعــود يف األصــل إىل 
تناقضــات واختافــات الــدول الفاعلــة يف اجملتمــع الــدويل، وافتقــار اجملتمــع الــدويل إلرادة موحــدة يف 
التعاطــي معهــا فــإن االنقســام يف جملــس األمــن الــدويل -خاصــة تصلــب املوقــف الروســي- أفضــى إىل 

تشــكيل دور أممــي معيــق حلــل األزمــة.
ثــورة شــعب ضــد  “ لقــد تعامــل املبعوثــون مــع القضيــة الســورية بوصفهــا نزاعــاً مســلحاً وليســت 
طغيــان نظــام مســتبد، ومل أيخــذوا يف احلســبان التعامــل مــع املســألة الســورية مــن جانبيهــا األخاقــي 
واإلنســاين” ، إضافــة إىل التعطيــل الروســي أليــة مبــادرة تشــر إىل حــٍل ســلمي لألزمــة وحــى تلــك الــي 
هتــدف إىل تقــدمي املعــوانت اإلنســانية للمنكوبــن وذلــك مــن خــال اســتعماهلا حلــق النقــض )الفيتــو( 

املتكــرر.
حاولــت روســيا إخــراج امللــف الســوري مــن مظلــة األمــم املتحــدة مــن خــال إقنــاع تركيــا وإيــران علــى 
التعــاون لعقــد اجتمــاع يف آســتاان وفصــل العمــل العســكري عــن مســار السياســي واحلــل الســلمي 
والــذي مــن الضــرورة مبــكان أن يتــم يف جنيــف وحتــت املظلــة الدوليــة، إال أهنــا اســتطاعت ومــن خــال 
ســبعة لقــاءات يف آســتاان دمــج وقــف القتــال مــع قــرار مناطــق خفــض التصعيــد ابحلــل السياســي 
وطرحهــا ملســودة الدســتور مث عقــد مؤمتــر سوتشــي )الــذي مســي مبؤمتــر الشــعوب الســورية( الفاشــل، 
مت خالــه تبــي املــواد الدســتورية، وطرحهــا كمســودة يف اللقــاءات الاحقــة يف آســتاان، حيــث كان 
آخرهــا “آســتاان11” والــي مؤخــراً خيبــت آمــال )ســتيفان دمييســتورا( عندمــا فشــل يف تشــكيل اهليئــة 
الدســتورية الــي رفضهــا النظــام ، وتــرك األزمــة الســورية يف اجملهــول بعــد أربــع ســنوات مــن عقــد ســتة 
لقــاءات يف جنيــف وأحــد عشــر لقــاء يف آســتاان. ليصعــب علينــا القــول: مــا هــو احلــل مــع الــدور األممــي 

ــْل للحــل الســلمي يف ســوراي؟   َعطِّ
ُ
امل

Ne veşartîye ji kesin kirîza Sûrî dişopînin ve ji destpêka xwepêşanan de li 15/3/2011 û 
buyer û gorankarî yên bi dû xwe ve anîne ku gele derfet kuştine bi armanca yên werin 
jî bikujin ji tirsa ku xwepêşandan bibne destpêka şoreşeke bi rêxistin bibe sedema hil-
weşandina zordestîyê û bi xwe re sazumaneke demuqrat bîne vê re mafê gel bi azadî û 
vegerandina rûmeta gel be.
Bê vegera ser bûyer û guhertinan û encamdanin wan ji êş û filêketin bi ser serê gelê Sûrî 
de pêwiste em sedemin li pêş çareserî bûne asteng sînordar bikin ku nehîştin çareserî ya 
sîyasî li dûrî ya leşkerî û şerê bi dû xwe ve bêtar û filêketin bîtir tine û civakê ji ber hev 
dixîne ku gefa herî mezin di pêşeroja xelkê Sûrî de, lomajî, vebjartina çareserîya haştîya-
ne baştrîn rêbû û divabû civaka navdewletî bi rola xwe destêwerdan ji pêşî de bikira û 
kar li ser bikira ku Sûrî ji “şerekî bi guman bû” biparasta da ku dewlet hilneweşî ya.
Di pêvajoyê de karê navdewletî û Erebî ji bo Sûrî bi destnîşan kirina şandeyin xwe dest-
pê kirin(Muhemed Eldabî û Kofî Enan û bi dû ve Exder El-Ibrahîmî û Stîfan Dîmîstora).
“Tê zanîn ku tiştê van şandeyin ji bo Sûrî dighîne hev neçarî û pûçbûna karê wan bû tevî 
posporîya wan û pêzanîna wan bi hemû mofirkin kirîzê boya ew hatibûn kandîd kirin ji 
hêla emîndarîya gîştî ya netewin yekgirtî de”.
Dunya wekî bîneran rawestî li ser wêneyin kuştîyin Sûrî yên sivîl ji alîya hêzin rêjîmê û 
amîreyin parastinê de bi çendîn mehan bê liv û tevgerekê ji hêza civaka navdewletî de 
yan jî neteweyin yakgirtî bi encama rawestandina herikandina xunên wan, lewra rijêmê 
û layengerin wê ew ji xwe re derfetek dîtin ku şoreşê ji rengê haştîyane bişiqitînin, û ji 
wêneya niştîmanî jî wunda bikin bi hewlên xweyên ji pêşî de û bi her awayî hewl da ku 
berê şoreşê ji haştî û rûyê niştîmanî û rizgarîxwazî bo felatbûna ji setemkarîyê û serkefti-
na azadî û vegerandina rûmetê û cîbicîkirina dadwerî biguhêre.
Berpirsin rijêmê ji mehên pêşî de gef li dewletin dor û ber xwarin ku şoreş di navkela 
Sûrî de nemîne, û Beşar Esed pê ve çû digot wê melarizek li herêmê bi tevayî xîne 
eger rijêma wî hilweşe, û wê berdan berdan bighêje tevayî dewletin navçeyê, lê yekî ji 
sembûla rijêmê yê gemirî girêdana aramîya herêmê -taybet ya Îsrayîlê- bi mayîna rijêm 
û tevayî binyadin wê ve girê dida. Lomajî du şandeyin hevpar hatne destnîşankirin ji 
hêla netewin yakgirtî û komkara Erebî de lê ew hatne pûç kirin û negihîştine çareserîya 
kirîzê bi zûtirîn ji ber sedemin têne zanîn, ji ber kêferata navçeyî û navdewletî di herêma 
Rojhilata navîn de. Lê emîndarîya gîştî ya netewin yekgirtî Bankî Mon bi helin xweyên 
mezin kanibû destpêşxerîya ji şeş xalan bikira bingeha “Cinêv1” di hizêrana 2012 de.
Lê ew daxûyanî bi xwe jî bû kêşeyek ji ber şirovekirina Rûsî ya bi vacayî rojava û 
Emerîka, û ji sedema nilihevkirina di civaka navdewletî de û bandora xwe ya ne erînî ji 
kirîzê re ku herdu şandeyan jî Enan û Îbrahîmî mixabînîya xwe nîşan dan, û piştî kongira 
“Cinêv2” bê encam bû Îbrahîmî dest ji kar kişand.
Tevî ku sedemin faylorbûna dîtina çareya navdewletî ji kirîza ku Sûrî xistîye ber şerpê 
ew sedem vedgerê di bingeha xwe de ser nelihevîya dewletin kiryar û nebûna îradeya 
civaka navdewletî ji bo vê kirîzê di encûmena asayîşa navdewletî de – nemaze hişkbûna 
helwêsta Rûsya- hîşt ku rola navdewletî asteng be ji çareserkirina kirîzê re.
“kargêriya şandeyin navdewletî bi doza Sûrî re wekî nêzîkbûna wan ji şerekî navxweyî 
re be ne ku şoreşek be li dijî zordestîyê û rijêmeke setemkar, û nexistibûn bîra xwe ku 
nêzîkbûna wan bi doza Sûrî re divaba di hêla sênç û mirovayetî de be” tevlî rawestandi-
na Rûsî li pêş her destpêşxerîyeke çareserî re ji kirîzê re tevî ewên bi encama pêşkêşîya 
alîkarîya mirovayetî de be jî ji bo yên di bin gefê de bi karanîna mafê (Vîto)yên dûbare 
her tişt pûç kir.
Rûsya hewl da ku doseya Sûrî ji bin sîbera Netewin yekgirtî derîne bi razîkirina Turkî 
û Îranê ku hevkarbin ji civîna Astana re û karê leşkerî ji şoperêya sîyasî û çarekiri-
na haştîyane veqetînin ewa ku giring bû li Cinêvê û di bin sîbera navdewletîda ba.. lê 
dikaribû di heft hevdîtinan de li Astana rawestandina şer û biryara kêmkirina tûndî tevlî 
çareserkirina sîyasî bikira û reşbeleka destûrî bavêta hole û kongira Sotşî “di bin nave 
kongira gelên Sûrî li darxista”ku feşel anî, di wir de li ser xalin destûrî hate erê kirin 
da ku di hevdîtinin di pêşda li Astana bête bi kar anîn. Ya ku “Astana11” ya dawî bû 
mixabinîya Dîmîstora jî anî rû ku ewîjî di pêkanîna destaya destûr de faylor û feşel anî 
desteya ku rijêmê red kir û kirîza Sûrî di wundabûnê de hîşt piştî çar salin dagirtî ji şeş 
Cinêvan û yanzdeh Astanan.. da ku bi me ne hesabe: çareserî çîye bi rola navdewletî ya 
bê çare re ji bo çareserkirina haştîyane li Sûrî?
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Çareserîya haştîyane ya rê girtî û 
rola navdewletî ya bê çare
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الســائد يف واشــنطن هــذه األايم يقــول إن وزيــر الدفــاع (جيمــس ماتيــس) هــو الرجــل الــذي ميكــن أن ينقــذ 
البــاد مــن حــرب، حيــث يــرى أصحــاب هــذا االعتقــاد أن وزيــر اخلارجيــة اجلديــد (مايــك بومبيــو) هــو 
صقــر الصقــور، وأن مستشــار األمــن القومــي املقبــل (جــون بولتــون) هــو األكثــر تشــدداً، مث إن الرئيــس 
)دوانلــد ترامــب( نفســه يتــوق إىل االســتعراضات العســكرية ويشــدد علــى أن تعذيــب اإلرهــايب »فعــال«.
غــر أنــه، وعلــى غــرار معظــم األفــكار الســائدة يف عهــد ترامــب، فــإن كل هــذا جمانــب للصــواب، وذلــك 
لعــدد مــن األســباب، أوهلــا وأمههــا ســوراي، فرتامــب يريــد االنســحاب مــن هــذا البلــد بســرعة، وهلــذا 
فــا توجــد لدينــا اســرتاتيجية حقيقيــة اآلن للتصــدي للحملــة الــي يقودهــا الــروس واإليرانيــون حلســاب 
»األســد«. فالوالايت املتحدة توجد يف ســوراي من أجل تدمر »داعش« فقط، وذلك ما أعلنه ترامب 
يف جتمــع يف أوهايــو، حيــث قــال: »إننــا نقضــي علــى داعــش، وسننســحب مــن ســوراي قريبــاً جــداً«، 

مضيفــاً: »لنــرتك اآلخريــن يتولــون أمرهــا اآلن«.
ورغــم خطــاب محلتــه االنتخابيــة بشــأن عقــم التدخــات العســكرية، فــإن ترامــب مل يعمــد إىل االنســحاب 
ببســاطة، وإمنــا رفــع القيــود علــى قواعــد االشــتباك ابلنســبة للقــوات اخلاصــة األمركيــة الــي تقاتــل »داعــش« 
يف ســوراي والعــراق، ويف إحــدى أفضــل اللحظــات ابلنســبة إلدارتــه، ضــرب قاعــدة جويــة للنظــام بعــد 

هجــوم بغــاز األعصــاب قبــل عــام.
والواقــع أن وعــد ترامــب ابخلــروج مــن ســوراي قــد يكــون جمــرد كام موجــه للحاضريــن، فاألمــر ال يتعلــق 
خبطــاب حــول السياســة الرمسيــة، وإمنــا مبجــرد جتمــع كان موضوعــه يتمحــور حــول بنــاء اجلــدار احلــدودي 
واهلجــرة، ورمبــا مــن املمكــن أيضــاً أن يكــون ترامــب قــد أخــذ أخــراً يســيطر علــى احلكومــة، وينبغــي أن 

نتوقــع سياســات تعكــس خطابــه بطريقــة مل نشــهدها مــن قبــل.
والواقــع أن مثــة أســباابً اســرتاتيجية وجيهــة ملنــع األســد مــن اســتعادة األراضــي الــي خســرها يف ســوراي، إذ 
مــن شــأن ذلــك حرمــان راعيتــه إيــران مــن جســر بــري إىل البحــر األبيــض املتوســط، لكــن الســبب األقــوى 
ملنــع األســد هــو إنســاين؛ فهــذا الديكتاتــور قتــل مــا يكفــي مــن الســورين، وينبغــي أن يدفــع الثمــن، وإْن 

مــن أجــل منعــه مــن قتــل املزيــد، وكرســالة آلخريــن أمثالــه.
وهنــا يتهافــت االعتقــاد الســائد خبصــوص بولتــون و»احملرضــن علــى احلــرب« يف حميــط ترامــب، فمستشــار 
األمــن القومــي املقبــل ليــس مــن »احملافظــن اجلــدد«، ألنــه ليــس مــن املؤمنــن ببنــاء الــدول أو اســتخدام 
اجليــش األمركــي ألســباب إنســانية، وإمنــا مييــي واقعــي، عــارض تدخــل الرئيــس بيــل كلينتــون املتأخــر يف 
البلقــان، ويف جلســة االســتماع املخصصــة لتثبيتــه يف منصبــه عــام 2005 كســفر للــوالايت املتحــدة 
لــدى األمــم املتحــدة، قــال إنــه ال يعــرف مــا إن كان ممكنــاً ألمــركا أن حتــاول منــع اإلابدة اجلماعيــة يف 

روانــدا عــام 1994.
يف  عضــواً  عندمــا كان  اإلنســاين  التدخــل  أفضــل خبصــوص  ســجًا  )بومبيــو(  لــدى  كان  وابملقابــل، 
الكوجنــرس، لكنــه وافــق علــى سياســة إلهنــاء اجلهــد األمركــي الضعيــف حملاربــة نظــام األســد، حيــث عمــد 
يف يوليــو املاضــي، عندمــا كان مديــراً لوكالــة االســتخبارات املركزيــة، إىل وقــف برانمــج الوكالــة لدعــم الثــوار 

املعارضــن لألســد يف ســوراي.
وهــو مــا يرتكنــا أمــام )ماتيــس(، فهــذا األخــر مــرتدد أيضــاً يف اســتخدام القــوة العســكرية، وكان حــِذراً مــن 
التــورط يف ســوراي خــال واليــة أوابمــا األوىل عندمــا كان قائــداً للقيــادة املركزيــة األمركيــة، لكــن )ماتيــس( 
هــو أيضــاً طالــب اتريــخ نبيــه، فهــو يــدرك عواقــب انســحاب متســرع مــن ســوراي، خاصــة إذا كان البديــل 
فراغــاً ميكــن اســتغاله مــن قبــل بقــااي »داعــش«، وهــذا أمــر خطــر الســيما يف الوقــت الراهــن حيــث 

دخلــت تركيــا احلــرب ضــد حلفــاء أمــركا األكــراد.
وال غريــب أن يؤشــر )ماتيــس( إىل أن الــوالايت املتحــدة ســتنتقل إىل مهمــة إرســاء االســتقرار يف ســوراي 
يف ديســمر املقبــل، وهــو مــا ُيضعــف الرســالة الــي صــدرت عــن ترامــب يف أوهايــو، ولئــن كان )ماتيــس( 
غــر متحمــس لتوســيع املهمــة يف ســوراي بقــدر حتمــس مستشــار األمــن القومــي املنصــرف »إتــش. آر. 
ماكماســرت«، فإنــه أدرك خطــورة انســحاب متســرع مــن حــرب دخلهــا أوابمــا أبنصــاف تدابــر ووعــود 

فارغــة.
وهــو أمــر مثــر لاســتغراب يف الواقــع؛ ذلــك أن مؤسســة واشــنطن قلقــة بشــأن تشــدد )بولتــون وبومبيــو 
ونزعتهمــا القتاليــة(، وكانــت تشــعر ابالرتيــاح عندمــا كان ترامــب مكبوحــاً مــن قبــل حمــور مــن الكبــار، غــر 
أنــه إذا كان ذلــك صحيحــاً يف حالــة االتفــاق النــووي اإليــراين، فإنــه خاطــئ يف حالــة ســوراي، ألن الكبــار 

حيثــون ترامــب علــى منــح فرصــة للحــرب الــي ورثهــا، وهــو الــذي يريــد تكــرار أخطــاء ســلفه.

رجال ترامب الجدد.. لن ينقذوا سوريا
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Bu günlerde Washington’da hakim olan düşünce, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in 
ülkeyi savaştan kurtaracak kişi olduğu yönünde. Öyle ki bu düşünceyi benimseyenler, 
yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “şahinlerin şahini” ve ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı John Bolton’ın çok daha radikal olduğuna inanmaktadır. Yine ABD Başkanı 
Donald Trump’ın kendisi de, askeri çözümler için can atmakta ve teröristlere işkence 
yapılmasının “etkili” olduğu konusu üzerinde durmaktadır.
Bununla beraber Trump döneminde hakim olan çoğu düşünce gibi, tüm bunlar doğruluk-
tan uzak. Bunun birçok sebebinden en önemlisi ise Suriye. Zira Trump Suriye’den hızlı 
bir şekilde çekilmek istiyor. Bu nedenle Rusya ve İran’ın “Esed”in lehine yürüttükleri 
kampanyayla mücadele etme konusunda elimizde gerçek anlamda bir strateji bulunma-
makta. ABD Suriye’de yalnızca “DAEŞ”i ortadan kaldırmak için var. Trump bu gerçeği 
Ohio’daki bir toplantıda şu sözlerle ifade etmişti: “Artık DAEŞ’i bitiriyoruz. Çok yakın-
da da Suriye’den çekileceğiz”. Ayrıca “Bırakalım Suriye’yle başkaları ilgilensin” demişti.
Seçim kampanyasında kullandığı askeri müdahalelere son verileceği söylemine rağmen 
Trump, Suriye’den geri çekilme noktasına kolay bir şekilde gelmedi. Nitekim Suriye 
ve Irak’ta DAEŞ’le savaşan ABD özel kuvvetlerinin çatışma üslerindeki kısıtlamalarını 
kaldırdı ve yönetiminin en önemli anlarından biri olarak bir yıl önce sinir gazı kullan-
masının akabinde Suriye rejimine ait bir hava üssünü vurdu.
İşin gerçeği, Trump’ın Suriye’den çekileceği şeklindeki sözleri yalnızca katılımcılara 
yönelik kuru laftan ibaret olabilir. Zira Trump’ın sözleri resmi politikayla ilişkili olacak 
bir ortamda söylenmemiş olup, toplantının amacı sınır duvarının inşa edilmesi ve göçmen 
meselesini konuşmaktı. Belki de Trump son dönemlerde hükümet üzerinde hakimiyet sa-
hibi olmaya başladı. Buna bağlı olarak da söylemlerini daha önce görülmemiş bir şekilde 
yansıtacak politikalara tanık olmayı beklememiz gerekmektedir.
Esed’in Suriye’de kaybettiği toprakları geri kazanmasını önleyecek stratejik sebepler 
arasında, hamisi İran’ın Akdeniz’de bir kara köprüsü elde etmesini engellemek bulunsa 
da, Esed’i alıkoymanın en büyük sebebi insanidir. Zira bu diktatör yeterince Suriyeliyi 
öldürmüştür ve artık yaptığının bedelini ödemeli, daha fazla kişinin canına kıyması ön-
lenmelidir. Böylece emsallerine de mesaj verilmiş olacaktır.
Bu noktada ise devreye Bolton ve Trump’ın etrafındaki “savaş çığırtkanları” hakkındaki 
hakim inanç girmektedir. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, “Yeni Muhafazakarlar”dan 
değildir. Zira devletlerin inşa edilmesinin yahut Amerikan ordusunun kullanılmasının in-
sani sebeplere dayalı olabileceğine inanmamaktadır. Bolton realist bir sağcı olup, ABD 
Eski Başkanı Bill Clinton’un Balkanlar’daki geç müdahalesine karşı çıkmıştır. 2005 
yılında ABD’nin BM elçisi makamına atanması için gerçekleştirilen oturumda Bolton, 
Amerika’nın 1994 yılında Ruanda’da meydana gelen katliamı önlemeye çalışmasının 
mümkün olup olmadığını bilmediğini söylemiştir.
Buna karşın Pompeo’nun, ABD Kongresi’nde bulunduğu zaman zarfında insani müdahale 
konusunda daha temiz bir geçmişi var. Ancak ABD’nin Esed rejimiyle mücadele etme 
konusunda gösterdiği zayıf çabayı sona erdirme politikasını desteklemiş ve geçtiğimiz 
Temmuz ayında CIA Müdürü olarak görev yaptığı sırada, CIA’in Suriye’de Esed’e muha-
lif olan devrimcileri destekleme programını durdurma teşebbüsünde bulunmuştur.
Son olarak gözler Mattis’e çevrilmektedir. Askeri güç kullanımı konusunda tered-
dütlü olan Mattis, aynı zamanda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı görevini yürüttüğü 
Obama’nın birinci iktidar döneminde Suriye’ye müdahale etme konusunda çekinceli 
davranmıştır. Bununla beraber Mattis Suriye’den çok hızlı bir şekilde çekilmenin doğura-
cağı sonuçları bilmekte ve oluşacak boşluğun DAEŞ kalıntıları tarafından doldurulabi-
leceğini düşünmektedir. Bu ise özellikle halihazırda Türkiye ABD’nin Kürt müttefikler-
ine karşı savaşa girmişken, son derece tehlikeli bir durumdur.
Öte yandan Mattis’in, ABD’nin gelecek Aralık’ta Suriye’de istikrarın yerleşmesi görevini 
üstleneceğine işaret etmesi tuhaf karşılanmamalıdır. Bu ise Trump’ın Ohio’da verdiği 
mesajın zayıflamasına yol açmaktadır. Mattis Suriye’deki görevlerinin genişletilmesi 
konusunda ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster kadar hevesli olmasa 
da, Obama’nın neredeyse tedbirsiz bir biçimde ve boş vaatlerle girdiği savaştan çok hızlı 
bir şekilde çıkmanın oluşturacağı riskin farkındadır.
Söz konusu durum gerçekten de hayret vericidir. Zira Washington, Bolton, Pompeo ve 
onların savaş eğilimleri konusunda endişelidir. Trump, üst düzey yöneticiler tarafından 
bastırıldığında Washington rahatlamış olsa da, İran’la nükleer anlaşma konusunda geçerli 
olan bu durum, Suriye konusunda geçerli değildir. Zira bu yetkililer Trump’ı miras olarak 
aldığı savaş konusunda bir fırsat daha ortaya koymaya teşvik etmekte, Trump ise selefler-
inin hatalarını tekrar etmeyi arzulamaktadır.

Eli LAKE

Trump’ın Yeni Adamları Suriye’yi Kurtaramayacak

Amerikalı Siyasi Analistمحلل سياسي أميركي
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ــة أشــخاص يســموهنم “شــيوعيني”، ومل أعــرف وقتهــا مــاذا يقصــدون  ــا أايم الطفول كان يف قريتن
ابلشــيوعيني، لكــن احلديــث عنهــم ابلســوء يف غالــب األحيــان بــني أهــايل القريــة جعــل الكثــر مــن 
األميــني مــن أمثــايل آنــذاك خيافــون منهــم، ويبتعــدون عنهــم، وحيــذرون مــن خطرهــم، والغريــب 
حينهــا أن النظــام الســوري كان متحالفــاً حــى العظــم مــع االحتــاد الســوفيايت الشــيوعي، مــع ذلــك 
كان ياحــق الشــيوعيني، ويصورهــم للعامــة علــى أهنــم خطــرون جــدًا علــى اجملتمــع، ومــن األمســاء 
الــي كانــت تبعــث فينــا اخلــوف والقشــعريرة امســا كارل ماركــس ولينــني، مــع أنــين مل أعــرف عنهمــا 
شــيئاً يف ذلــك الوقــت، لكنــين كنــت أظــن دائمــا أهنمــا شــخصان ســيئان ال حتــاول أن تقــرأ عنهمــا 

أو تتعــرف علــى كتاابهتمــا.
ذات يــوم منحــوس خرجــت مــن ابب بيتنــا املتهــاوي، فوجــدت أمامــه جمموعــة مــن الكتــب 
القدميــة، ال أدري مــن هــو الشــرير الــذي وضعهــا أمــام البيــت بقصــد أو بغــر قصــد، بــدأت 
بتقليــب الكتــب ألقــرأ عناوينهــا ســريعًا، فــإذ هبــا كلهــا حتمــل كلمــات شــيوعي وشــيوعية وماركــس 
ــة، مل أفكــر كثــراً مــاذا أفعــل  ــة ومــا شــاهبها مــن مفــردات يســارية مرعب وماركســية ولينــني ولينيني
بتلــك الكتــب، فأدخلتهــا إىل البيــت بســرعة الــرق وأان أرتعــد خوفــاً مــن أن يكــون أحــد قــد 
شــاهدها أمــام بيتنــا، أو شــاهدين وأان أطلــع عليهــا، مــاذا أفعــل هبــا اي تــرى؟ وجدهتــا، وجدهتــا، 
محلتهــا فــورًا إىل احلمــام اخلارجــي يف بيتنــا )كان علــى اهلــواء مباشــرة(، وأشــعلت فيهــا النــران 
ودقــات قلــيب أكثــر مــن مائــة ومخســني دقــة ابلدقيقــة ورمبــا أكثــر، أحرقــت الكتــب ورقــة ورقــة، 
وكنــت أرى الصفحــات الــي عليهــا حليتــا ماركــس ولينــني تفرقعــان بــني ألســنة النــار، لقــد كنــت 
يف أايم الشــباب األوىل مرعــوابً مــن جمــرد القــراءة عــن شــيء يســمونه سياســة، خاصــة إذا كانــت 

ذات صبغــة شــيوعية أو يســارية عامــة.
ومــع أننــا كنــا جمنديــن قســرًا يف حــزب البعــث منــذ املدرســة اإلعداديــة، إال أننــا مل نفهــم ابلسياســة 
شــيئًا، وكانــت كلمــة سياســة تســبب لنــا حساســية خميفــة، وظللــت بعيــداً عــن السياســة، ألنــين 
ال أفهــم شــيئًا عنهــا، وكنــت أايم اجلامعــة أشــعر خبــوف شــديد عندمــا كان بعــض الطــاب الذيــن 
أســكن معهــم يف املدينــة اجلامعيــة يــرددون اســم تشــي جيفــارا أو لينــني أو ماركــس، كان هــؤالء 
دائمــاً ميجــدون جيفــارا، ويستشــهدون أبقــوال لينــني، لكــن بعيــداً طبعــاً عــن أعــني املخابــرات، لقــد 
كان هــؤالء ثوريــني حــى النخــاع وقتهــا، لكــن عندمــا اندلعــت الثــورة الســورية اختفــوا كاجلــرذان، 
ومل يســمع هلــم أحــد صــواًت، وبــدل أن يكتبــوا كلمــة يتيمــة لصــاحل الثــورة كوهنــم تاميــذ جيفــارا 
املزعومــني، اكتفــوا مبــلء صفحاهتــم علــى مواقــع التواصــل ابحلكــم واألقــوال املأثــورة والقصــص 

االجتماعيــة.
يف الســنة الثالثة والرابعة يف اجلامعة أتذكر أنين يف ذلك العام ســألت زميلي يف الغرفة يف املدينة 
اجلامعيــة ســؤااًل هامــًا، قلــت لــه: اي زملــي أمســع يف الراديــو دائمــاً كلمــة سياســة وكلمــة سياســي، 
شــو معناهتــا، فبــدأ الزميــل، وكان أشــقاؤه وقتهــا ضباطــاً كبــاراً يف اجليــش الســوري، يشــرح يل 
املعــى، لكنــين بصراحــة مل أفهــم شــيئًا، مث شــاءت األقــدار أنــين خترجــت مــن اجلامعــة، وعندمــا 
ذهبــت إىل بريطانيــا لدراســة الدكتــوراه يف األدب اإلجنليــزي عــام 1984، كان أمامــي اختصــاص 
املســرح السياســي، فاخــرتت ذلــك االختصــاص، مــع العلــم أنــين ال أعــرف عــن السياســة شــيئاً، 
لكــن املضحــك يف األمــر أنــين عندمــا قابلــت الروفســور املشــرف علــى دراســي يف جامعــة 
“هــل” يف بريطانيــا، أتذكــر أنــه اقــرتح علــي أن أدرس التأثــر املاركســي علــى الكتــاب املســرحيني 
الريطانيــني يف النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين، فشــعرت خبــوف شــديد، وقلــت لــه بســذاجة 
صارخــة: أرجــوك اي دكتــور، ال أريــد أن أقــرتب مــن ماركــس واملاركســية أبــدًا، فالويــل ملــن اقــرتب 

منهمــا يف ســوراي، فلــو فعلــت ذلــك، لذحبــوين عندمــا أعــود إىل هنــاك بعــد الدراســة.
فتفاجــأ الدكتــور مــن هــذا الــرد الصبيــاين، لكنــه كان ذكيــاً جــدًا، فبــدأ يســتدرجين أســبوعاً بعــد 
أســبوع إىل الفكــر املاركســي واليســاري شــيئاً فشــيئاً، فوجــدت نفســي بعــد فــرتة غارقــاً يف البحــث 
والقــراءة يف الفكــر املاركســي واليســاري عمومــًا. وصــرت أضحــك علــى أايم حــرق الكتــب يف 
محامنــا اخلارجــي، وكيــف كنــت أرتعــب مــن مســاع اســم اليســارين، وبــدأت أحبــث وأقــرأ عــن أقصــى 
األفــكار التحرريــة مــن أجــل أطروحــة الدكتــوراه، ومــن شــدة شــغفي ابملوضــوع ذهبــت إىل أقاصــي 
الفكــر اليســاري الــذي يدعــو إىل حتطيــم األســاطر واملقدســات االصطناعيــة ليكــون موضــع 

أطروحــي.
واليــوم بعــد مــرور األايم اكتشــفت أن السياســة مثــل املزبلــة كلمــا تعمقــت فيهــا أكثــر فاحــت 

منهــا رائحــة أقــذر.

ليتني لم أتعرف عليك أيتها السياسة

د. فيصل القاسم

Türkçe ي و
عرب

Çocukluk günlerimde köyümüzde “komünist” olarak adlandırılan kişiler vardı. 
O zamanlar komünistle ne kastedildiğini anlamazdım. Ancak bu kişilerden köy 
halkı arasında hep kötü olarak söz edilmesi, benim gibi birçok eğitimsiz kişinin 
onlardan korkmasına, uzaklaşmasına ve tehlikelerine karşı temkinli olmasına 
yol açmıştı. Tuhaf olan, o sırada Suriye rejimi Komünist Sovyetler Birliği’yle 
güçlü bir müttefikti ancak komünistleri izler ve halka onları toplum için büyük 
bir tehdit olarak lanse ederdi. O dönem içimize korku ve ürperti salan isimler 
arasında Karl Marx ve Lenin yer alırdı. Ben haklarında o sırada bilgi sahibi 
olmasam da, bu iki kişinin kendileri ya da yazdıkları ile ilgili hiçbir şey okun-
mayacak kötü insanlar olduğunu düşünürdüm.
Talihsiz bir günde gariban evimizden çıkarken, kapının önünde birkaç eski kitap 
buldum. Bu kitapları bilerek ya da bilmeyerek hangi hinoğlu oraya bırakmıştı 
bilmiyorum. İsimlerini okumak için hızlıca kitaplarının ön yüzünü çevirdiğimde, 
hepsinin “komünist”, “komünizm”, “Marx”, “Marksizm”, “Lenin”, “Leninizm” 
ve benzer ürkütücü solcu kelimelerle dolu olduğunu gördüm. Bu kitaplara ne 
yapacağımı fazla düşünmedim. Kitapları evin önünde birinin görmüş olabileceği 
ya da benim kitapları incelediğimin görülmüş olabileceği düşüncesiyle korku-
dan titreyerek şimşek hızıyla eve soktum. Acaba bu kitapları ne yapmalıydım? 
Buldum, buldum! Kitapları hemen evimizin dışındaki tuvalete götürdüm (açık 
alandaydı). Burada bir ateş yaktım. Kalbim dakikada yüz elli defadan daha hı-
zlı çarpıyordu. Kitapların her sayfasını teker teker yaktım. Bu sırada Marx ve 
Lenin’in sakallarının olduğu sayfaların ateşin içinde kıvrıldığını görüyordum. 
İşte ilk gençlik yıllarımda, siyaset denilen şey hakkında kitap okumaktan dahi 
korkuyordum. Özellikle de okuduklarım komünist yahut solcu içeriklere sahipse.
Liseden itibaren zorunlu olarak Baas Partisi mensubu yapılmamıza rağmen, 
siyasetten hiç anlamazdık. Siyaset kelimesi bizim için ürkütücü bir kelimeydi. 
Bu yüzden ben de siyasetten uzak durdum. Üniversite günlerinde ise birlikte 
kaldığım bazı öğrenciler Che Guevara, Lenin ya da Marx isimlerini andıklarında 
büyük bir korkuya kapılırdım. Bu arkadaşlarım sürekli olarak Che Guevara’yı 
över, Lenin’in sözlerini tekrar ederlerdi; elbette Suriye muhaberatının olmadığı 
ortamlarda. O zamanlar köküne kadar devrimciydiler. Fakat Suriye devrimi 
patlak verdiğinde sıçanlar gibi ortadan kayboldular. Kimse onlardan haber al-
madı. Sözde Che Guevara’nın öğrencileri olarak devrim lehine bir kelime de olsa 
yazmak yerine, sosyal medyadaki sayfalarını hikmetli sözler, deyişler ve toplum-
sal hikayelerle doldurdular.
Üniversitenin üç ve dördüncü yıllarında, oda arkadaşıma önemli bir soru sor-
duğumu hatırlıyorum. Ona, “Dostum, radyoda sürekli siyaset ve siyasetçi ke-
limelerini duyuyorum. Bunların anlamı nedir?” diye sormuştum. Kardeşleri bu 
esnada Suriye ordusunda üst düzey subaylar olan arkadaşım da bana bu kelim-
elerin anlamlarını açıklamaya başlamıştı. Ancak açıkçası ben hiçbir şey anlama-
mıştım. Sonrasında üniversiteden mezun oldum ve İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda 
doktora yapmak için 1984’te İngiltere’ye gittim. Önümde seçenek olarak siyasal 
tiyatro vardı. Siyaset namına hiçbir şey bilmememe rağmen bu alanı seçtim. 
Gülünç olan, İngiltere’deki Hull Üniversitesi’nde danışmanın olan profesörle bir 
araya geldiğimde bana Marksizmin 20. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz tiyatroc-
uluğuna etkisini araştırmamı önerdiğini hatırlıyorum. Ben ise korkuya kapılmış, 
açık bir toylukla kendisine şöyle demiştim: “Rica ediyorum hocam, Marx veya 
Marksizme yaklaşmak istemiyorum. Suriye’de bu konulara yaklaşanların başı 
yanar. Ben bu konuları araştırırsam, doktoradan sonra ülkeme döndüğümde 
canıma okurlar.”
Bu çocukça cevap üzerine hocam şaşkına döndü ancak kendisi son derece zekiydi. 
Böylece aşamalı olarak her hafta beni Marksist ve solcu düşünceye yavaş yavaş 
yaklaştırdı. Bir süre sonra kendimi Marksist ve solcu düşünce üzerine derinle-
mesine araştırma ve okumalar yaparken buldum. Artık bahçemizdeki tuvalette 
kitapları yaktığım ve solcuların adını duyduğumda dehşete kapıldığım günleri 
hatırladıkça kahkahaya boğuluyordum. Böylece doktoram için en uç nokta-
daki özgürlük düşüncelerini dahi okumaya başladım. Tutkum öyle bir boyuta 
ulaşmıştı ki doktora araştırmam için solcu düşüncenin yapma efsane ve mukad-
desatın ortadan kaldırılmasını savunan boyutlarını dahi çalışır olmuştum.
Geçen zamanın ardından bugün ise siyasetin, derinine ne kadar inilirse kokusu 
daha da ağırlaşan bir çöplüğe benzediğini anlıyorum.

Dr. Faysal KASIM

Ey Siyaset! Keşke Seninle Hiç Tanışmasaydım
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يقول )نوري ابكدول(: لقد آملتنا أعناقنا من كثرة النظر للغرب والتوقف، كما أننا إضافة لذلك ننظر حنن للغرب بذات املنظار 
الذي يريدان هو أن ننظر من خاله، أي يريدان أن نراه كما يريد هو لنا أن نراه، ملاذا نفعل هذا؟، ملاذا نفعل ذلك دون أن 
نعي ما نفعل؟، يكفي ذلك اي سادة يكفي بعد اليوم!، جيب أن نصحوا بتسامي حي وجديد، جيب أن نكون ألسنة وآذان 

وأعن وأعوان لبعضنا البعض أبخوة وصداقة جديدة وحية، يكفي يكفي.
هبذه العبارات خلص األستاذ سلبيتنا ومخولنا جتاه الغرب، يف القرون الثاثة األخرة بشكل خاص، اغرتبنا عن ماضينا وابتعدان 
عنه، وأصبنا مبرض عدم الثقة ابلنفس بصورة جدية، حبيث بتنا ال نعرف من أين حنن قادمون وإىل أين حنن ذاهبون، وال نعلم ما 
هي القصص الي كدسناها وما هي اإلضافات الي أضفناها لتاريخ احلضارات، لقد صدقنا أبن الغرب هو السكينة والسعادة 
القصوى الي جيب الوصول هلا وملستواها، وآمنا على الدوام بضرورة أن نصبح مثل الغرب وأن نفكر مثلهم وأن نلبس مثلهم 

وأن نعيش بنمط حياة كنمطهم، اترخينا السياسي مليء دائماً مبثل هذه األخطاء. 
لقد كان فؤاد سيزغن رجا عاما نشيطاً، يعمل ليا وهناراً بكل جد من أجل إهناء عقدة النقص هذه الي تتملكنا وحالة عدم 

الثقة ابلذات عندان، متاماً كما عمل على تبيان املستوى املتقدم الذي وصلت له احلضارة اإلسامية يف حقب زمنية معينة.
طبعا من الصعب شرح شخص الرفسور )فؤاد سزغن( يف عدة فقرات، وهو الشخص الذي سعى جاهداً لكشف هذا الكنز 
الضائع ابلنسبة لنا، لكني أحاول هنا -من خال سرد بعض القصص من حياته- أن أعّرفكم على شخص أفى حياته يف 
حماولة للكشف عن القيم املنسية على رفوف التاريخ املغرة وإحيائها. يف البداية لقد تعرفت على )فؤاد سزغن( حينما بدأت 
ابجلامعة عام 2010، وقد تفاجأت كثراً حينما مسعت أنه مت  فصله وإبعاده من قبل الطغمة العسكرية عن عمله يف معهد 

الدراسات الشرقية يف جامعة إسطنبول حتت ذريعة )أكادميي مرفوض( وذلك عقب انقاب 27 أاير 1960.
البخاري(،  بعنوان )مصادر  األستاذية  أطروحة  القرآن( كما كتب  عنوان )جماز  الدكتوراه خاصته حتت  أطروحة  لقد كتب 
وهباتن األطروحتن املهمتن فقد حفر الرفسور امسه يف جماله كواحد من أهم الباحثن وقد أهبران أيضا بكتابه )اتريخ العلوم 
اإلسامية(، لكن مع األسف فقد رضينا أن يسافر أكادميي جديد مثله ألملانيا وأن يكمل دراساته وأحباثه العلمية هناك، كان 
األوىل أن نوليه أمهية أكر من ذلك، مع األسف فقد خسران عاملاً كبراً مثله لصاحل الغرب وذلك إبمهالنا له وألمثاله، لكن مع 

ذلك فإن سفر )فؤاد سزغن( ألملانيا يعد نقطة حتول مهمة يف حياته، وقد عر هو عن حاله هبذه الكلمات: 
)يف أحد األايم قلت لوزير يف الدولة كان أحد املشرتكن يف االنقاب العسكري على احلكومة وهو )حممد أوزكنيش(، قلت: 
ومنذ ذلك الوقت وأان معارض لكم، فكل ما  منذ أن نفذمت االنقاب العسكري وأان مؤمن أبن ما فعلتموه خاطئ متاماً 
فعلتموه خاطئ متاماً ابستثناء شيء واحد كان صحيحاً، وهو أنكم أخرجتموين من بلدي تركيا، فأصبح وجه الوزير أمحر من 

هذه اجلملة.(.
جيب أن نسيطر على الوقت

)فؤاد سزغن( صاحب العبارة القائلة )حنن هنتم أبشياء فارغة واتفهة، متناسن أبن الوقت هو من أكر النعم الي منحنا هللا 
إايها(، كان يقول دائماً إن املسلمن  يعيشون حياهتم ويفنون أعمارهم ابلسياحة والتجول يف الطائرات والقطارات والسيارات 

يف حن جيب عليهم التفكر بعمق وتطوير أفكارهم، ويقول أيضاً: 
)ابلنسبة يل فإن عدد أايم العمل يف العام هو 365 يوماً، أما أايم العمل يف األسبوع فهي 7 أايم، أان أكون كل يوم الساعة 
السابعة والنصف يف املعهد حى يف أايم السبت واألحد، أريد عما أكون فيه قريباً من العلماء ومصادر العلم، إن مل نفعل 
هذا فلن نتمكن من النهوض ببلدان وتنميته، من املهم جداً إياء أمهية كبرة للوقت وتقديره، جيب علينا السيطرة على وقتنا(.

هبذه العبارات يتحدث )سزغن( عن أمهية املوضوع مؤكداً أنه يعمل يف اليوم أكثر من 17 ساعة.
جيب أن تكون لدينا عزمية يف تعلم اللغات

)فؤاد سزغن( الذي يقال إنه يعرف 27 لغة يؤكد على أن تعلم اللغات هو بوابة يتم فتحها على العامل، يقول )سزغن( إنه 
تعلم اللغة العربية خال ستة أشهر انكب فيها على قراءة تفسر الطري بشكل مكثف يف غرفته، وتفسر الطري الذي قرأه 
عبارة عن 30 جملداً، ويشدد )سزغن( على أن املرحلة األوىل من عملية تعلم اللغة هي معرفة الشخص اجليدة بلغته األم 
وقواعدها، وأن اللغة يتم تعلمها ابجللوس على الطاولة، ويؤكد على ضرورة إظهار العزمية واإلصرار على تعلم اللغة، فإن كان 

لدينا قول نود أن نقوله للعامل ونوصله ال بد من تعلم اللغة.
العلوم هي املراث التارخيي املشرتك لإلنسانية

يعرب الرفسور )سزغن( عن انزعاجه الكبر من جتاهل العامل املعاصر لـ 800 عام من اجلهود العلمية للمسلمن، الي قدمها 
املسلمون ملنظومة العلوم الي طورهتا اإلنسانية يف العصر احلاضر، كما ويؤكد أن العلوم هي املراث التارخيي املشرتك لإلنسانية، 
ويقول إن املسلمن اكتشفوا آالف األشياء اجلديدة لغاية أواخر القرن 16، وأهنم قد أسسوا الكثر من فروع العلم اجلديدة، 
بل وإهنم وضعوا حجر األساس للكثر من العلوم اجلديدة واملتطورة يف أورواب، ومع ذلك فإن كل هذه اإلجنازات ال يبدو هلا 
أثر يف الكتاابت الي تتحدث عن اتريخ العلوم األوروبية وال يتم ذكرها بصورة عادلة، وهذا ما دفع األستاذ للبدء بكتابة مؤلفه 

املهم )اتريخ العلوم اإلسامية( كردة فعل على هذه الظاهرة كما يقول.
متحف اتريخ العلوم اإلسامية

لقد ألف )فؤاد سزغن( موسوعة علمية ضخمة جاءت يف 17 جملداً من احلجم الكبر حتت اسم )اتريخ العلوم اإلسامية(، 
وقد مجع فيها كماً كبراً من كتب وأحباث العلماء املسلمن يف شى فروع اتريخ العلوم اإلسامية واإلضافات النوعية الي 
أضافوها لتاريخ العلوم، وتنوعت العلوم الي مشلتها هذه املوسوعة من علم البحار وحى علم الفلك ومن علم الكيمياء حى 
علم اهلندسة املعمارية، وقد جذبت دراسة )سزغن( هذه انتباه اجلميع إليها، وقد أسس )سزغن( أيضاً )متحف اتريخ العلوم 
اإلسامية( يف فرانكفورت األملانية بغرض إظهار املكانة احلقيقية للعلماء املسلمن ودورهم يف اتريخ العلوم، أو على األقل 

االقرتاب من احلقيقة يف هذا املوضوع.
ويف عام 2004 مت إنشاء نسخة يف إسطنبول عن هذا املتحف الذي تعرض فيه حنو 800 آلة واخرتاع صممت على أيدي 
املسلمن، فرغم مرور سنوات طويلة بذل الرئيس الرتكي رجب طيب أردغان جهوداً مضنية من أجل جلب )سزغن( إىل 
تركيا ونشر مؤلفاته وكتبه فيها، وهلذا مت أتسيس النسخة اجلديدة من ذلك املتحف داخل حديقة )غوهلانة( يف إسطنبول عام 

2004 بدعم من أردوغان.
عام فؤاد سزغني

)فؤاد سزغن( الذي كرس حياته خلدمة احلضارة اإلسامية واتريخ العلوم اإلسامية تويف يف الثاثن من حزيران عام 2018 
عن عمر انهز 94 عاماً، الرئيس أردوغان الذي حتدث يف جنازة )سزغن( أكد أنه منذ أن عرف هذا الرجل رأى فيه إنساانً 

طموحاً مصراً على العلم وجلداً من أجله، وأنه رجل حمب لوطنه، كما أعلن أن 2019 هو عام )فؤاد سزغن(.

ِرس لتاريخ العلوم
ُ
ْمر ك

ُ
فؤاد سزغين.. ع

“Boynumuz ağrıdı batıya bakıp durmaktan! Üstelik batının mil çektiği gözlerle bakıyoruz 
batıya.. Niye? Neye baktığımızı bilmeden.. Ama artık yeter bayım! Yeni ve diri bir aşkınlıkla 
silkelenip yeni ve diri bir dostlukla birbirimize göz, kulak ve dil olmalıyız... Artık yeter!…” 
diyor Nuri Pakdil… Bizim batı karşısındaki edilgenliğimizi bu cümlelerle özetliyor Üstad. 
Özellikle son üç asırdır kendi geçmişimize yabancılaşarak, nereden gelip nereye gittiğimizi, 
ne hikayeler biriktirdiğimizi, medeniyetler tarihine neler kattığımızı bilmeksizin ciddi bir 
özgüvensizlik hastalığına tutulmuşuz. Batı’yı hep ulaşılması gereken nirvana olarak kabul 
etmişiz… Batı gibi olmak için, onlar gibi düşünmenin, onlar gibi giyinmenin ve onların 
hayat tarzına sahip olmanın gerekliliğine inanmışız hep… Siyasi tarihimiz hep bu hatalarla 
dolu… İşte bu özgüven eksikliğine son vermek ve İslam Medeniyetinin bir zamanlar 
ulaştığı seviyeyi göstermek için gece gündüz çalışan bir isimdi Fuat Sezgin… 
Yitik hazineyi keşfetmek için yola çıkan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i üç beş paragrafta anlatmaya 
çalışmak elbette kolay bir iş değil. Ancak onun hayatından birkaç anekdot paylaşarak 
tarihin tozlu raflarında saklanmış kendine ait değerleri bulmaya çalışan bir ömrü sizlere 
tanıtmak istiyorum.
İlk olarak üniversiteye başladığım 2010 yılında tanıdığım Fuat Sezgin’in, 27 Mayıs 1960 
darbesi sonrası askerî cuntanın “sakıncalı akademisyen” yaftasıyla, çalıştığı İstanbul 
Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nden uzaklaştırıldığını duyunca çok şaşırmıştım. “Mecâzu’l-
Kur’ân” isimli doktora tezini ve “Buhârî’nin Kaynakları” isimli doçentlik tezini yazmış, her 
iki tez çalışması ile de alanında çok önemli çalışmalara imza atmış ve “İslam Bilim Tarihi 
(GAS)” adlı eşsiz eserine henüz yeni başlamış bir akademisyenin Almanya’ya gitmesine ve 
bilimsel çalışmalarına orada devam etmesine çok kolay razı olmuşuz. Kendi ihmalimizle 
böylesine bir bilim adamını Batı’ya kaptırmışız. Ancak Fuat Sezgin, Almanya’ya gidişini 
hayatında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirmektedir. Bu durumu şu sözlerle 
ifade ediyor: “Bir gün hükümet darbesini yapanlardan Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş’e, 
“Siz askeri darbeyi yaptığınız andan itibaren daima sizin yanlış yaptığınıza inandım ve 
size muhaliftim. Siz her şeyi yanlış yaptınız, ama bir şeyi doğru yaptınız… Bu da beni 
memleketten çıkarmış olmanızdır.” dedim. Kıpkırmızı oldu.” 
Zamana Hâkim Olmak Lazım
“Boş şeylerle uğraşıyoruz. Zamanın Allah’ın bize verdiği büyük bir nimet olduğunu 
unutuyoruz” diyen Fuat Sezgin, Müslümanların bugün hayatlarını uçaklarda, trenlerde, 
otomobillerde gezmekle geçirdiğini, oysa onların düşünmeleri ve düşünüp fikirlerini 
geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. “Benim çalışma yılım 365 gündür. Haftam 7 gündür. 
Ben cumartesi ve pazar günü bile sabah saat 07.30’da enstitüdeyim. Bilim adamlarından 
buna yakın bir çalışma isterim. Eğer böyle yapmazsak ülkemizi kalkındıramayız. Zamana 
değer vermek çok önemlidir. Zamana hâkim olmak lazım.” ifadeleriyle bu durumun 
öneminden bahsediyor ve günde 17 saat çalıştığını sözlerine ekliyor.
Dil Öğrenmeye Karşı Azimli Olmalıyız
Dil öğrenmenin dünyaya açılan bir kapı olduğunu savunan Fuat Sezgin’in 27 dil bildiği 
söyleniyor. Arapça’yı 6 ay boyunca bir odaya kapanarak 30 ciltlik Taberî Tefsiri üzerinde 
yoğunlaşmak suretiyle öğrendiğini ifade ediyor. Bununla birlikte dil öğrenmenin ilk 
aşamasının kişinin kendi ana dilinin gramerini iyi bilmekten geçtiğini, dilin masa başında 
oturarak öğrenileceğini ve dünyaya söyleyecek sözümüz varsa dil öğrenmeye karşı azimli 
olmamız gerektiğini savunuyor. 
Bilimler Tarihi İnsanlığın Müşterek Mirasıdır
Geldiğimiz çağda insanlığın geliştirdiği bilimler manzumesinde Müslümanların 800 yıllık 
çabasının yok sayılmasından yakınan ve bilimler tarihinin insanlığın müşterek mirası 
olduğunu savunan Fuat Sezgin, 16. yüzyılın sonuna kadar Müslüman bilimcilerin yeni 
şeyler keşfettiğini, yeni bilim dalları kurduğunu hatta Avrupa’da gelişmiş olan yeni 
bilimlerin kısmen temellerini attığını, ancak Batı’da bilim tarihine dair yazılan eserlerde 
bunların görülmediğini ifade ediyor. Bu nedenle “İslam Bilim Tarihi (GAS)” isimli eserini bu 
olgu doğrultusunda kaleme almaya başladığını söylüyor.
İslam Bilim Tarihi Müzesi
“İslam Bilim Tarihi (GAS)” isimli 17 ciltlik geniş hacimli eseriyle, deniz bilimlerinden 
astronomiye, kimyadan mimariye kadar İslam Bilim Tarihi’nin değişik dallarında Müslüman 
âlimlerin eserlerini, çalışmalarını ve bilimler tarihine katkılarını bir ansiklopedide toplayan 
Fuat Sezgin’in bu çalışması tüm dikkatleri üzerine çekmişti. O sıralarda Müslüman bilim 
adamlarının bilimler tarihindeki yerini gerçeğe yakın bir şekilde göstermek amacıyla 
Frankfurt’ta İslam Bilimler Tarihi Müzesi’ni kurmuştu. Müslümanlar tarafından yapılmış 
yaklaşık 800 aletin sergilendiği bu müzenin bir modeli de aradan geçen uzun yıllara 
rağmen Fuat Sezgin’i tekrar Türkiye’ye getirmek ve eserlerinin burada yayınlanmasını 
sağlamak için büyük çaba harcayan Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle 2004 yılında 
İstanbul Gülhane parkının içerisinde kuruldu. 
Fuat Sezgin Yılı
Hayatını İslam Medeniyetine ve İslam Bilimler Tarihine adayan Fuat Sezgin, 30 Haziran 
2018 tarihinde 94 yaşında vefat etti. Fuat Sezgin’in tabutu başında konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin’i tanıdığı andan itibaren ilim 
noktasında nasıl kararlı bir insan ve nasıl  bir vatan sevdalısı olduğunu gördüğünü ifade 
ederek 2019 yılını “Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan etmiştir.

BİLİMLER TARİHİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: FUAT SEZGİN

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Ömer Faruk KAVUNCUعمر فاروق كاوونجو
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ُترز احلرب الدائرة يف اليمن منذ ثاث سنوات على السطح كواحدة من أسوأ وأقسى األزمات اإلنسانية يف العامل، إهنا أزمة ميكن 
مقارنتها أبزمة جبانبنا هي األزمة السورية، حنو عشرين مليوانً من املواطنن يف اليمن يعانون من اجلوع من أصل 28 مليون هو 

عدد سكان الباد، وقد ترك أكثر من 2 مليون منهم بيوهتم وجلأوا إىل الدول القريبة.
لقد اختذت احلرب يف الباد منحى وحااًل جديداً منذ أن دخل احلوثيون عام 2014 إىل العاصمة صنعاء  بدعم من إيران 
وانقلبوا على رئيس احلكومة الشرعية عبد ربه منصور هادي، لقد أعيد ترتيب وحتديد الصفوف يف هذه احلرب بتحالفات جديدة.
واحلقيقة أن اجلملة األخرة لوحدها ميكن أن تلخص لنا حال اليمن والنقطة الي وصل إليها، ألن أطراف احلرب يف اليمن مل تكن 
يف أي وقت من األوقات بن احلوثين الذين تدعمهم إيران وبن احلكومة الشرعية الي تدعمها السعودية واإلمارات ببساطة، 
وابلضبط ألهنا ليست كذلك فإن األزمة يف اليمن قد حتولت حلالة معقدة ومتشابكة وابت املاين من الشعب اليمي املدنين 

يدفعون مثن هذه احلرب ابملوت واجملاعة والبؤس والنزوح.
فعلى سبيل املثال فإن احلوثين الذين قاموا ابالنقاب يف عام 2014 ووصلوا إىل صنعاء رغم أهنم ال ميتلكون تلك القاعدة 
اجلماهرية الكبرة، مل يفعلوا ذلك بدعم من إيران فقط، لقد تلقى احلوثيون الدعم من الوالايت املتحدة وبريطانيا بغرض ما قيل 
أنه مواجهة تنظيم القاعدة يف اليمن، كما تلقوا الدعم أيضاً من حلف داخل السعودية أيضاً، لكن يف الواقع فإن هذا الدعم وإن 
كان يبدو ظاهرايً أنه ملواجهة القاعدة لكن خطر القاعدة مل يكن بكل هذا القدر الذي يتطلب أتسيس حلف عسكري دويل 

أو يفرض على إيران دعم احلوثين هبذا احلجم.
احلقيقة أن الذي أقنع مجيع األطراف هبذا التحالف كان اململكة العربية السعودية، أما اهلدف فقد كان حزب اإلصاح يف الباد 

والعناصر والعشائر املقربة منه.
وحى اليوم ال يزال اإلصاح صاحب أكر وأقوى قاعدة مجاهرية وجمتمعية، وهلذا فإن حماوالت إدخال هذا احلزب يف ذات 
احللف الستخدامهم كأداة يف مواجهة احلوثين تبدو واضحة للعيان، لكن اإلصاحيون فطنون جداً حيال استخدامهم كأداة 
من قبل اإلمارات والسعودية اللتن ال تثقان يف اإلصاح، وهم حذرون جداً من الدخول يف عملية يتم استثمارهم فيها، وهلذا 
السبب فإن حزب اإلصاح ال يزال حمافظ على موقعه يف اليمن كطرف بعيد كل البعد عن احلرب وأنى بنفسه عنها، ليس هذا 

وحسب، بل أنه جنح أيضاً يف أن ال يكون أحد أطراف احلرب كما يراد له.
أما اخلوف السعودي من حزب اإلصاح فليس له سبب سوى اخلوف السعودي من اإلخوان املسلمن بشكل عام، يف احلقيقة 
ال يوجد إمكانية الستثناء حزب اإلصاح أو إخراجه من الدائرة فيما يتعلق مبستقبل اليمن، وأي حل يف اليمن بدون اإلصاح 

ال ميكن أن يتحقق أو يستمر.
السعودية الي تعرف هذه احلقيقة، وتعرف أن احلل يف اليمن سيعزز من مكانة اإلصاح ال حتاول التوصل إىل حل حقيقي يف 
اليمن، فمخاوفها من اإلصاح هي أكر عائق أمام حماوالهتا خلق حل ابلباد، وهلذا فإن مصاحل السعودية يف اليمن تكمن يف 

استمرار الفوضى وعدم البحث عن حل واستمرار األزمة اإلنسانية هناك.
ابإلضافة إىل ذلك فإنه ال يوجد عاقة بن هذه الفوضى وبن سياسة )الفوضى اخلاقة( الي اتبعتها الوالايت املتحدة يف الشرق 

األوسط، الفوضى الي تتسبب هبا السعودية يف اليمن هي فقط إلفقار اليمن وإضعافه الستمرار البؤس واحلرمان فيه.
ويف هذا السياق فإن عبد ربه منصور هادي الذي يفرتض أنه يشاطر السعودية يف خصومته وعداوته للحوثين قد كان يرسل 

برسائل إجيابية وساخنة للحوثين لغاية ما قبل انقاهبم وتقدمهم لصنعاء.
املثر والغريب يف األمر أن الرئيس اليمي املخلوع علي عبد هللا صاحل الذي قتله احلوثيون العام املاضي كان يصرح بشكل علي 
جداً بدعمه وتعاونه مع احلوثين ضد احلكومة الشرعية، وذلك لغاية ما قبل مقتله بفرتة وجيزة، وابلتايل فإن احلوثين مل يتلقوا الدعم 

من إيران فقط بل متيزوا أبهنم الطرف صاحب احلظ األكر يف احلرب، الذي حصل على دعم أطراف متعددة.
طبعاً اليوم تشكلت ظروف خمتلفة جداً، فمع بروز كل األبعاد القذرة إىل الواجهة، بدأت املأساة اإلنسانية الي خلفتها احلرب 
يف اليمن  تزعج العامل كله، هذه احلالة الي أزعجت العامل إضافة إىل مشاكل أخرى إضافية تعرضت هلا األطراف الفاعلة يف 
اليمن جترهم على عدم االستمرار يف تلك الفوضى وعلى عدم إطالة أمدها، )على سبيل املثال أزمة اخلاشقجي الي تورطت هبا 

السعودية وأزمة العقوابت األمريكية ومشاكل االقتصاد الي تعرضت هلا إيران تصعبان من األمر(.
وهلذا السبب فإن مثة أسباب وظروف موضوعية جتر كافة األطراف اليوم على التفاهم وإهناء احلرب يف اليمن، املفاوضات الي 
بدأت بن األطراف يف )استوكهومل( منذ عدة أايم قد ال تؤدي إىل إهناء احلرب املستمرة منذ ثاث سنوات متاماً لكنها با شك 

تشكل نقطة بداية جيدة.
هناك ملفات كثرة تناقش على الطاولة، من قبيل تبادل األسرى وخفض التصعيد ورفع احلصار عن تعز وإعادة فتح مطار صنعاء 
ورواتب املوظفن والبنك املركزي وفتح ميناء احلديدة وغرها، احلقيقة أنه منذ اآلن بدأت تتشكل لدى أنصار احلكومة الشرعية 
حالة من عدم الثقة مببعوث األمم املتحدة اجلديد إىل اليمن )مارتن غريفيت( فيما يتعلق هبذه امللفات، بعد أتكيده أبن مهّه 
احلقيقي هو إنقاذ احلوثين، من األشياء الي تقود ملثل هذه الفكرة هو القلق من أن كل األشياء الي مت طلبها يف هذه امللفات 

وإن كانت تضيق على احلوثين فإهنا أتيت بنية منحهم ميزة وفرصة اللتقاط أنفاسهم.
على سبيل املثال، مل تكن األزمة اإلنسانية يف اليمن تشغل جداول األعمال والرأي العام لغاية حصار احلديدة الي ابت احلوثيون 
يعانون فيها، يف حن كانت حتدث أحداث كبرة يف احلديدة أبيدي احلوثين ومبعرفتهم حتول دون البحث عن احلديدة، وتعز 

وصنعاء أيضاً تقعان حتت حصار مشابه يفرضه احلوثي منذ بداية احلرب ومها تعانيان من نفس املشاكل.
مع ذلك فإن حماداثت )استوكهومل( تعد خطوة بداية على صعيد إهناء احلرب يف اليمن، لكن اخلطوة الكبرة واحلقيقية واملهمة 
ليست أن جتري هذه احملاداثت خارج اليمن بل داخل األراضي اليمنية وبن أطراف الشعب اليمي، يتعن على كافة األطراف 
اليمنية أن جتلس مع بعضها البعض وأن يتحدثوا ويصلوا حلل وتفاهم بينهم دون السماح ألي طرف خارجي أبن يتدخل يف 

شؤوهنم.
ألنه إىل حد اللحظة مل يتدخل عنصر يف اليمن وأراد اخلر لليمنين أو فعل شيئاً يثبت إرادته جبلب اخلر هلم، فالذين يريدون 
إنقاذ اليمن من احلوثين هم أنفسهم الذين جلبوا هذا الباء إىل اليمن ومكنوه ودعموه، فهم حتت ذريعة إنقاذ اليمن من احلوثين 

ومساعدته أوصلوا الباد إىل واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف التاريخ.
ليتهم سارعوا لتضميد جراح احلرب الي بدأوها بنفس درجة املسارعة للحرب.

إن الثروات الي ميتلكها املسؤولون السعوديون واإلماراتيون، والدوالرات الي ينفقوهنا بسخاء تكفي حلل األزمة اليمنية وتضميد 
جروح أهلها دون احلاجة ألي مصدر آخر.

وهلذا السبب فإن كل نفس متوت من اجلوع يف اليمن تبن أن األموال والثروات الي ميتلكها هؤالء ما هي إال هنب وظلم وتناقض 
وعدم أحقية.

من الذي سينقذ اليمن من المنقذين؟

Yemen’de üç yıldır devam eden savaş dünyanın en ağır insanlık krizlerinden birini 
ortaya çıkarmış bulunuyor. Yanıbaşımızdaki Suriye krizi ile karşılaştırılabilir bir başka 
krizdir. Toplam nüfusu 28 milyon olan Yemen’de şimdi yirmi milyon kadar insan açlığın 
pençesinde. 2 milyondan fazlası evlerini terk etmiş, bir çoğu yakın ülkelere sığınmış.
2014’te İran’ın desteğiyle hareket eden Husilerin başkent Sana’ya girerek seçilmiş meşru 
hükümetin temsilcisi Abdrebbu Mansu Hadi’ye karşı yaptığı darbeden itibaren ülkede 
savaş yeni bir hal almış oldu. Bu savaşta saflar yeni ittifaklarla yeniden belirlendi.
Sadece bu son cümle bile aslında Yemen’de bu noktaya nasıl gelindiğini özetliyor. 
Çünkü Yemen’de savaşın tarafları hiçbir zaman “İran’ın desteklediği Husiler” ile “Suudi 
Arabistan ve BAE’nin desteklediği meşru hükümetin temsilcileri” arasındaki basitlikte 
olmadı. Tam da böyle olmadığı için bugün Yemen’deki kriz tam bir yumağa dönmüş 
durumda ve bu krizin bedelini sivil Yemen halkı milyonlarca insanının ölümü, sürgünü, 
açlığı ve perişanlığıyla ödüyor.
Mesela 2014 yılında darbeyi gerçekleştiren ve aslında toplumsal tabanları o kadar da 
fazla olmayan Husiler’in San’aya kadar ilerlemesi sadece İran’ın desteğiyle olmadı. 
Husiler, yeri geldi El-Kaide’ye karşı bizzat ABD ve İngiltere tarafından ve S. Arabistan’ın 
da içinde yer aldığı bir ittifak tarafından da desteklendi. Bu destek görünürde el-
Kaide’ye karşı idi ama aslında el-Kaide tehdidi bu kadar büyük bir koalisyon kurmayı ve 
İran desteğindeki Husileri desteklemeyi gerektirecek ölçüde değildi.
Hepsini bu ittifaka ikna eden yine S. Arabistan olmuş ve hedefte aslında sadece İslah 
Partisi ve onun etrafındaki unsurlar ve aşiretler vardı.
Bugün bile toplumsal tabanı itibariyle en güçlü kesim İslah ve aynı ittifak için bu sefer 
İslah, Husilere karşı kullanılabilecek bir enstrüman olarak görülmeye çalışılıyor. Ancak 
İslahçılar kendilerine güvenmeyen ve sürekli kendilerini bir tehdit olarak gören SA ve 
BAE’nin bir enstrümanı olarak görülme ve böyle görüldükleri bir operasyonun içinde 
yer alma konusunda oldukça temkinliler. O yüzden İslah aslında Yemen’de savaştan 
uzak olmamakla birlikte savaşın bir tarafı olmamayı başarabilen bir konumunu hala 
koruyabiliyor.
S. Arabistan’in İslah korkusu ise geleneksel İhvan korkusundan başka bir nedene 
dayanmıyor. Aslında Yemen’in geleceğinde İslah’ı devre dışı bırakan hiçbir çözümün 
gerçekleşme veya sürdürülebilme şansı yok. Bunu bile bile en büyük hassasiyetini 
İslah’ı palazlandırmayacak bir çözüme odaklandırmak S. Arabistan’ın çözüm üretme 
konusundaki en büyük handikapı. Tam da bu handikabı aşmaya çalışmıyor olması 
Yemen’de S. Arabistan’ın en büyük çıkarının mevcut kaosun, insanlık krizinin devamı 
olduğunu düşündürüyor. Üstelik bu kaosun, ABD’nin Ortadoğu politikası için formüle 
edilen “yaratıcı kaos” ile de bir ilgisi bulunmuyor. Bu kaos sadece Yemen’in fakirliğini, 
güçsüzlüğünü, bolluk içinde yoksulluğunu daha fazla artırıyor.
Bu arada San’aya kadar ilerleyip darbe yaptıkları aşamaya kadar S. Arabistan’la aynı 
hassasiyetleri taşıyan Abdrabbu da Husilere sıcak mesajlar veriyordu. İşin ilginç tarafı 
geçtiğimiz yıl içinde Husiler tarafından öldürülen Yemen’in devrik Cumhurbaşkanı Ali 
Abdullah Salih de öldürülmeye yakın bir zamana kadar meşru yönetime karşı Husilerle 
işbirliği yaptığını açık açık söylemişti. Böylece Husiler destek konusunda sadece İran’a 
bağımlı olmayan, savaşın en şanslı tarafı olarak temayüz etmiş oldular.
Tabi bugün çok farklı bir konjonktür oluşmuş durumda. Bugün bütün kirli boyutlarının 
ortaya çıkmasıyla birlikte savaşın ürettiği insani trajedi bütün dünyayı rahatsız 
ediyor. Dünyaya verilen bu rahatsızlıkla birlikte tarafların her birinin son zamanlarda 
maruz kaldıkları yeni sorunlar (İran’ın yaptırımlar ve ekonomik zorluklar sorunu, S. 
Arabistan’ın Kaşıkçı meselesi gibi) Yemen’de kaosun daha fazla sürdürülebilmesini iyice 
zorlaştırıyor. O yüzden bugün tarafları anlaşmaya ve savaşı bitirmeye zorlayan nesnel 
koşullar var. Birkaç gündür Stockholm’de taraflar arasında başlayan müzakereler üç 
yıllık savaşı bitirmek için belki nihai sonuca götürmez ama iyi bir başlangıç oluşturabilir.
Masada esirlerin değişimi, gerginliğin azaltılması, Taez üzerindeki kuşatmanın 
kaldırılması, San’a havaalanının açılması Merkez bankası ve maaşlar, Hudeyde limanı 
gibi konular var. Bu konularda daha şimdiden hükümet yanlılarında BM’in yeni atanmış 
olan Yemen Temsilcisi Martin Griffiths’in asıl derdinin Husileri kurtarmak olduğuna dair 
bir güvensizlik oluşmuş bile. Bu düşünceye götüren şeylerden biri bütün bu konularda 
talep edilen şeylerin Husilere daraldıkları bir anda nefes alacakları bir avantaj sağlama 
niyeti olduğu endişesi.
Örneğin Husilerin mustarip olduğu Hudeyde kuşatmasına kadar Yemen’deki insani kriz 
bu kadar gündeme gelmiyordu, oysa Hudeyde’ye gelinceye kadar Husilerin marifetiyle 
Hudeyde’yi aratmayan olaylar yaşanıyordu. Taez ve San’a savaşın başından beri Husiler 
tarafından benzer bir kuşatma altında ve aynı sorunlardan mustarip. Yine de Stockholm 
Yemen’de savaşın sona erdirilebilmesi için bir başlangıç adımı, ancak asıl büyük adım 
bu müzakerelerin Yemen dışında yürütülmesi değil, Yemen’in kendi insanları arasında 
cereyan etmesidir. Yemen’de araya başka hiç kimseyi sokmadan, tarafların birbirleriyle 
konuşmalarının bir yolunun bulunması lazım.
Çünkü şu ana kadar Yemen’e müdahil hiçbir unsurun Yemenlilerin hayrına bir şey 
istediği vaki olmamıştır. Yemeni Husilerden kurtarmaya çalışanlar zaten baştan beri 
Husi belasını Yemen’in başına açanların kendileri. Onlardan kurtarma adına bugün 
Yemen’i tarihinin en büyük insani krizinin içine batıran da onlar oldu.
Başlattıkları savaşın yaralarını sarmaya da aynı işgüzarlıkla koşsalar keşke. SA ve BAE 
yetkililerinin aslında sahip oldukları varlıklar, harcamaya muktedir olduklarını sürekli 
ispatladıkları dolarlar, Yemen’deki insani krizin ve yaraların sarılması için başka hiç 
kimseye ihtiyaç duymamalarını gerektiriyor. O yüzden Yemen’de açlıktan ölen her 
nefis, sahip oldukları servetlerinin haksızlığını ve çelişkisini daha fazla görünür kılıyor.

Yemen’i kurtarıcılarından kim kurtaracak?

Gazeteci - Yazarكاتبة وصحفية

Yasin AKTAYياسين أكتاي



الكلمــات الــي ألقاهــا الصاعــدون إىل املنصــة كانــت مبثابــة صــوت النــاس الباحثــن عــن العدالــة، لقــد كانــت األشــياء املوضحــة 
يف اخلطــاابت عبــارة عــن املشــاكل الــي هتــم مايــن النــاس يف كل أحنــاء العــامل، فهنــاك نقطــة واحــدة مشــرتكة بينهــم مجيعــاً، إهنــا 
العدالــة. ففــي الســنة املئــة لتأسيســها تعجــز مجعيــة األمــم املتحــدة عــن حــل مشــكلة الظلــم وغيــاب العدالــة يف العــامل، وال تســتطيع 
التغلــب علــى املعضــات واألزمــات وإزالتهــا. لقــد ازدادت أمهيــة حمكمــة العــدل الدوليــة أثنــاء البحــث عــن العدالــة العامليــة لكــن 
هــذه املؤسســة ال تقــوم ابملهــام الواقعــة علــى عاتقهــا وغــر قــادرة علــى ذلــك. املهاجــرون وانزحــو احلــرب والاجئــون يدفعــون حياهتــم 
مثنــاً أثنــاء حبثهــم عــن حيــاة إنســانية كرميــة، والعــامل أعمــى وأصــم وأبكــم حيــال هــؤالء النــاس الباحثــن عــن العدالــة. ال يتــم فعــل 
أي شــيء أو اختــاذ أي قــرار حيــال اجلرائــم الــي ترتكــب ضــد اإلنســانية يف ســوراي، وال يتــم تشــغيل آليــات العدالــة ومؤسســاهتا 
خبصــوص مــا حيــدث هنــاك. ويف تركســتان الشــرقية يتــم احتجــاز آالف املســلمن يف خميمــات جتميــع للناس،كمــا أن حــال مليــوين 
فلســطيي يف قطــاع غــزة حتــت احلصــار واالضطهــاد والضغــط يثبــت أنــه ال توجــد عدالــة يف العــامل. ويف حــن ميــوت األطفــال يف 

اليمــن حتــت احلصــار ال نســمع صــوت املتحدثــن عــن العدالــة حيــال مأســاهتم.
مليــون ونصــف املليــون أذري اضطــروا لــرتك أراضيهــم يف )كاراداغ( العليــا بســبب احتاهلــا غــر املشــروع، هــم أيضــاً ينتظــرون 
بفــارغ الصــر أن تتجلــى العدالــة. وال يتــم القضــاء علــى الظلــم وحــاالت عــدم العدالــة يف مكافحــة اإلرهــاب يف العــامل، وال تتــم 
حماكمــة منظمــات إرهابيــة كمنظمــة غــوالن، بــل يتــم دعمهــا ومحايتهــا. إن اجلهــود املبذولــة مــن أجــل محايــة حقــوق شــعوب األمــة 

اإلســامية والبحــث عنهــا وتطويرهــا ضعيفــة للغايــة وغــر كافيــة، إن حبــث املســلمن عــن العدالــة يســتمر كل دولــة.
حبث رجال القانون عن العدالة

يف )مؤمتــر القانــون األوراســي الثــاين( املنعقــد يف العاصمــة )األذريــة ابكــو( والتابــع لـــ )منصــة القانــون الرتكيــة(، كل متحــدث مــن 
الذيــن اســتمعنا إىل كلماهتــم قــد حتــدث عــن الظلــم وعــدم العدالــة واملآســي املعاشــة يف العــامل اإلســامي. 350 رجــل قانــون 
قادمــون مــن 26 دولــة يف العــامل، منهــم أكادمييــون وحمامــون ومنتســبون حملاكــم عليــا وشــخصيات قضائيــة، كلهــم انقشــوا قضــااي 
الظلــم وعــدم العدالــة يف العــامل وألقــوا خطــاابت وحبثــوا عــن طــرق للحــل. لــو مت رســم خريطــة حلالــة الظلــم وعــدم العدالــة يف العــامل 
لتبــن أن أكثــر الــدول الــي يُبحــث فيهــا عــن العدالــة يف اخلريطــة هــي الــدول اإلســامية، وأن أكثــر الذيــن يتعرضــون للظلــم يف 

العــامل هــم املســلمون.
احلقيقــة املــرة واملؤملــة الــي جيــب أن ناحظهــا هــي أن الــدول اإلســامية الــي دائمــا مــا تــردد شــعار )العــدل أســاس امللــك( هــي 
األســوأ علــى اإلطــاق يف قضيــة العدالــة والقانــون. وهلــذا الســبب فــإن أكثــر املواضيــع الــي تطــرق هلــا احلقوقيــون املشــاركون يف 
املؤمتــر - وأغلبهــم مســلمون- هــو حالــة الظلــم وعــدم العدالــة الــي يتعــرض هلــا املســلمون يف العــامل، لكــن يف الوقــت ذاتــه فــإن أكثــر 

مــا آملهــم هــو وجــود أزمــات ومشــاكل الظلــم يف بلداهنــم القادمــن منهــا.
الباحثون عن العدالة يف العامل

احلقيقــة أننــا حنــن كمســلمن وإن كنــا نعيــش صراعــات ســاخنة وحــاالت ظلــم مأســاوية، فــإن النــاس يف خمتلــف أحنــاء العــامل يبحثــون 
عــن العدالــة ويتمــردون علــى الظلــم أو يصرخــون بــا حــول وال قــوة. ففــي جنــوب إفريقيــا ال يــزال هنــاك أانس يتعرضــون للتمييــز 
العرقــي ويغرقــون يف الفقــر ويعيشــون البــؤس، ويف الصــن هنــاك عبوديــة معاصــرة حبيــث يتــم تشــغيل عمــال مبقابــل دوالر واحــد يف 
اليــوم، ويف أمريكيــا الوســطى هنــاك فقــراء ميشــون علــى األقــدام آالف الكيلــو مــرتات وهــم مــن غواتيمــاال وهنــدوراس والســلفادور، 
وكذلــك أصحــاب الســرتات الصفــراء يف فرنســا والعمــال يف اليــوانن، الشــيء األساســي الــذي يبحــث عنــه كل واحــد مــن هــؤالء 

هــو العدالــة.
أظــن أن احلاجــة للعدالــة مل تشــتد حدهتــا وتصبــح أكثــر إحلاحــاً منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة وحــى اليــوم أكثــر مــن اليــوم، فاحلاجــة 
لعــامل عــادل وحيــاة عادلــة ونظــام عــادل هــي اليــوم أشــد مــن أي وقــت مضــى برأيــي، والبحــث عــن العدالــة ال يقــل، علــى العكــس 

مــن ذلــك فصــوت الباحثــن عــن العدالــة يعلــو كل يــوم أكثــر وأكثــر.
من الذي سيهدم نظام الظلم يف العامل؟

البعــض يبحــث عــن العدالــة بصمــت كمــا هــو احلــال يف تركســتان الشــرقية وميامنــار والبعــض يقــدم روحــه حبثــاً عــن العدالــة كمــا 
يف غــزة واليمــن، وقســم آخــر يبحــث عــن العدالــة ابالحتجاجــات وابلصدامــات الناريــة كمــا يف فرنســا، وقســم رابــع يبحــث عــن 
العدالــة ابملســرات واملشــي طويــا كمــا يف أمريــكا الوســطى، وقســم آخــر يبحــث عــن العدالــة ابملــوت فقــط كمــا حيــدث يف ســوراي 

ميــوت النــاس حبثــاً عــن العدالــة، يف احملصلــة فــإن اجلميــع يف هــذا العــامل يبحــث عــن العدالــة.
يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر هكذا متت خماطبة العامل:

هنــاك ضــرورة وحاجــة ألن يبــى القانــون الــدويل علــى بنيــة جديــدة، بنيــة تضمــن مشــاركة كل الــدول فيهــا بشــكل متســاو وعــادل 
ومؤثــر، بنيــة تســتطيع فيهــا كل الشــعوب والــدول أن تتشــاطر املســؤوليات والواجبــات يف إطــار املبــادئ ذاهتــا، بنيــة تكــون غايتهــا 
األساســية محايــة حقــوق اإلنســان واحلفــاظ علــى كرامتــه. ال ميكــن لعــامل فيــه املايــن مــن املتمرديــن املطالبــن ابلعدالــة أن يعــرف 
اهلــدوء واالســتقرار دون حتقيــق العدالــة يف كل مــكان. يــوم مــا ســيتمكن النــاس الصارخــون مــن أجــل العدالــة مــن تدمــر هــذا 

النظــام العاملــي الظــامل.

الباحثون عن العدالة

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

Kürsüye çıkanların konuşmaları, adaleti arayan insanların sesiydi bir anlamda. Dünyanın dört bir yanında, 
milyonlarca insanı ilgilendiren sorunlardı anlatılanlar. Hepsinin ortak tek bir noktası vardı: Adalet. Ku-
ruluşunun yüzüncü yılında Birleşmiş Milletler Cemiyeti, dünyadaki adaletsizlikleri çözemiyor, sorunları 
ortadan kaldıramıyor.

-Küresel adalet arayışında Uluslararası Adalet Divanı’nın önemi arttı ama üzerine düşeni yapamıyor.
-Göçmenler, sığınmacılar, savaş mültecileri insanca bir hayat arayışında yaşamlarını yitiriyor. Dünya 
adaleti arayan bu insanlara kör, sağır, dilsiz.
-Suriye’de insanlığa karşı işlenen suçlara karşı hiçbir şey yapılmıyor, adalet mekanizmaları 
çalıştırılmıyor.
-Doğu Türkistan’da binlerce Müslüman toplama kamplarında tutuluyor.
-Gazze’de abluka, kuşatma ve baskı altında tutulan iki milyona yakın Filistinli, dünyada adaletin ol-
madığını gösteriyor.
-Yemen’de çocuklar kuşatma altında yaşamlarını yitirirken, adaletin adını anan olmuyor.
-Yukarı Karabağ’da hukuksuzca işgal edilmiş topraklardan göç etmek zorunda kalan 1,5 milyon Azeri, 
adaletin tecellisini bekliyor.
-Dünyada terörle mücadelede adaletsizlikler bitirilemiyor. FETÖ gibi terör örgütleri yargılanmıyor, 
korunuyor, destekleniyor.
-İslam ümmetinin haklarını arama, koruma ve geliştirme çabaları yetersiz. Müslümanların adalet 
arayışı her ülkede devam ediyor…

HUKUK ADAMLARININ ADALET ARAYIŞI
Türkiye Hukuk Platformu’nun Bakü’de yapılan 2. Avrasya Hukuk Kurultayı’nda hangi konuşmacıyı din-
lesek insanlığa, İslam dünyasına ait bir dramdan, bir haksızlıktan, adaletsizlikten bahsettiğini gördük.
26 ülkeden, 350 hukukçu… Akademisyenler, yüksek yargı mensupları, avukat, yargı bürokrasisinden insan-
lar. Dünyadaki adaletsizliği tartıştılar, konuştular ve çözüm yolları aradılar.
Eğer dünyada bir adaletsizlik haritası çıkarılsaydı, bu haritada en çok İslam ülkelerinde adalet arayışının 
olduğu, dünyada en çok Müslümanların adaletsizliğe uğradığı görülecektir. “Adalet mülkün (devletin) te-
melidir” sözünün sahibi olan Müslüman ülkelerin hukuk ve adalet karnesinin hiç de iyi olmadığını acı bir 
gerçek olarak görmemiz gerekir. Bu yüzdendir ki, çoğu Müslüman 350 hukukçunun en çok dile getirdiği 
konu, dünyada Müslümanların uğradığı adaletsizlikler olsa da, en acı çektikleri konu da kendi ülkelerindeki 
adalet sorunlarının varlığı olsa gerek.
DÜNYADA ADALETİ ARAYANLAR
Müslümanlar olarak daha sıcak çatışma ve daha dramatik adaletsizlikler yaşasak da, aslında dünyanın her 
yanında insanlar adaleti arıyor, adaletsizliğe isyan ediyor ya da çaresizce feryat ediyor.
Güney Afrika’da hala ırkçılığa maruz kalmış, fakirliğe mahkum edilmiş kara derililerden tutun, Çin’de 
günde bir dolara çalıştırılan çağdaş kölelere, Orta Amerika’da binlerce kilometre yol yürüyen Guatemala, 
Honduras, El Salvadorlu fakirlerden tutun, Fransa’da Sarı Yeleklilere, Yunanistan’daki işçilere kadar… her-
kesin aradığı şey, adalettir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana adil bir dünya, adil bir yaşam, adil bir düzen 
ihtiyacı sanırım hiç bu kadar artmamıştı. Bu arayış azalmıyor, artıyor tam aksine. Adaleti arayanların sesi 
her geçen gün daha çok çıkıyor.
DÜNYADAKİ ADALETSİZ DÜZENİ KİM YIKACAK?
Kimi sessizce acı çekerek adalet arıyor (Doğu Türkistan, Myanmar). Kimi canını vererek adalet arıyor 
(Gazze, Yemen). Kimi sokaklarda gösteri yapıp, ortalığı ateşe vererek adalet arıyor (Fransa). Kimi yürüyer-
ek (Orta Amerika), kimi sadece ölerek (Suriye) adaleti arıyor… Neticede dünyada herkes bir şekilde adaleti 
arıyor. Kurultayın sonuç bildirgesinde tüm dünyaya şöyle seslenildi.
“Uluslararası hukukun, tüm devletlerin eşit, adil, etkin bir biçimde katılabildiği, yükümlülüklerin ve sorum-
lulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan haklarını ve insan onurunu korumayı kendisine temel 
gaye edinen bir yapıya kavuşturulması arzu edilmektedir.” Bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış, milyonlarca 
insanın “adalet” diye isyan ettiği bir dünyanın huzur bulması mümkün değildir.
Dünyadaki bu haksız düzeni, ‘adalet’ diye feryat eden insanlar yıkacaktır bir gün.

Kemal ÖZTÜRK

Adaleti arayanlar

Gazeteci - Yazar
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