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الرئيس أردوغان للرئيس الروسي: الهجمات 
وخروقات وقف إطلق النار في إدلب من شأنها 

أن تتسبب بأزمة إنسانية كبيرة

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Putin’e: İdlib’deki Saldırılar ve 

Ateşkes İhlalleri Büyük Bir İnsani 
Krize Yol Açabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Suriye 
rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarının Türkiye’nin milli 
güvenliğine yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğunu 
söyleyerek, bu saldırılar sonucunda büyük bir insani 
krizin doğabileceği konusunda uyardı.

أبلــغ الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان نظــره الروســي فالدميــر بوتــن، 
أبن هجمــات النظــام الســوري علــى إدلــب تشــكل هتديــداً حقيقيــاً علــى األمــن 

القومــي الرتكــي، حمــذراً مــن أزمــة إنســانية كبــرة جــراء ذلــك. 

Esad'ın kimyasalları
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Lübnan’da bir basın toplantısında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İdlib’deki 
güçlerimiz kuşatma altında değil ancak Suriye rejimiyle silahlı gruplar arasında çatışmalar 
yaşanıyor” açıklamasında bulunurken, Esed güçleri Morek kasabasına girmiş olsa da Türk 
askerlerinin Hama’nın kuzeyindeki dokuzuncu gözlem noktasından ayrılmayacağını açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek operasyon 
merkezinin faaliyete başladığını ve Suriye’de güvenli bölge kurulması için 
sahada birinci aşamadaki adımların atıldığını söyledi. Akar, (ABD ile ortak) 
ilk sortilerin de bugün itibariyle başladığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin güvenli bölgeye ilişkin 
anlaşma maddelerine bağlı olarak hareket ettiğini ve Suriye-Türkiye sınırında açmış 
olduğu hendek ve siperleri doldurmaya başladığını açıkladı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin 
Türkiye’den sınır dışı edilmesinin söz konusu 
olmadığını, İstanbul’da bulunan Suriyelilerin 
işlerini yoluna koyması için tanınan sürenin ise 
uzatıldığını söyledi. Soylu, “Bizler sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. Uluslararası toplumu da Türkiye’nin 
bölgedeki istikrarı temin etme yolundaki çabalarını 
desteklemeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

قــال أوغلــو خــالل مؤمتــر صحفــي مــن لبنــان: ليــس لدينــا قــوات حماصــرة يف إدلــب ولكــن توجــد اشــتباكات 
بــن قــوات النظــام الســوري والفصائــل املســلحة، وأكــد أن اجلنــود األتــراك لــن يغــادروا نقطــة املراقبــة التاســعة 

مشــال محــاة رغــم دخــول قــوات األســد إىل مدينــة مــورك.

أعلــن وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، شــروع مركــز العمليــات املشــرتكة مــع الــوالايت 
املتحــدة، ابلعمــل وبــدء تنفيــذ خطــوات املرحلــة األوىل ميدانيًــا إلقامــة منطقــة آمنــة بســوراي، 

وأضــاف أن أوىل طلعــات املروحيــات املشــرتكة )مــع اجلانــب األمريكــي( بــدأت اليــوم.

قالــت القيــادة املركزيــة للــوالايت املتحــدة إن قــوات )ســوراي الدميقراطيــة( بــدت ملتزمــة بتطبيــق بنــود اتفاقيــة 
اآلليــة اآلمنــة، واهنــا ابشــرت بــردم اخلنــادق والتحصينــات الــي أقامتهــا علــى احلــدود الســورية مــع تركيــا.

ســليمان  الرتكيــة  الداخليــة  وزيــر  شــدد 
صويلــو، علــى أنــه مــن غــر الــوارد ترحيــل 
املهلــة  وأن  تركيــا،  خــارج  الســورين 
املمنوحــة لتســوية أوضاعهــم يف إســطنبول 
مــددت،  وحنــن حنــاول حــل املشــكلة ، 
مســاعي  لدعــم  الــدويل  اجملتمــع  وندعــو 
املنطقــة. يف  االســتقرار  أتمــن  يف  تركيــا 

المنطقة اآلمنة بسوريا.. مركز العمليات التركي األمريكي يبدأ عملهوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجنود األتراك لن يغادروا نقطة المراقبة التاسعة شمال حماة.

 PKK - القوات االمريكية تشرف على عملية ردم الخنادق التي حفرتها مليشيا
PYD على الحدود مع تركيا.

وزير الداخلية التركي: جهود تركيا لتوفير االستقرار ودعم عودة اللجئين مستمرة

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk Askerleri Hama’nın 
Kuzeyindeki Dokuzuncu Gözlem Noktasından Ayrılmayacak

Suriye’deki Güvenli Bölge… Türk-Amerikan 
Operasyon Merkezi Faaliyete Başlıyor

ABD, PKK ve PYD’nin Türkiye Sınırına Açtığı Hendekleri Doldurma Sürecini Denetliyor
Türkiye İçişleri Bakanı: Türkiye’nin İstikrarı Sağlama ve Mültecilerin Geri Dönmelerini Destekleme Çalışmaları Sürüyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 
geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerle ilgili önemli bilgiler 
yayınladı. Müdürlük, gayrı resmi olarak İstanbul’da bulunan kişilere şehirden 
ayrılmaları için 30.10.2019 tarihine kadar ek mühlet tanıdığını açıkladı.

نشرت املديرية العامة إلدارة اهلجرة التابعة لوزارة الداخلية الرتكية معلومات هامة للسورين اخلاضعن للحماية املؤقتة يف مدينة 
إسطنبول، على خلفية متديد مهلة املغادرة ملن يقيم يف املدينة بطريقة غر رمسية للبقاء فيها حىت اتريخ 2019/10/30.

تركيا تمدد مهلة السماح للسوريين غير الحاملين كمليك اسطنبول 
Türkiye İstanbul’da Kimliği Olmayan Suriyelilere Tanıdığı Süreyi Uzattı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye’deki 
bir mahalle halkının kendileriyle yaşamaya alıştıkları Suriyeli komşularının 
evlerinden çıkarılmaması için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.

كشــف ايســن أقطاي مستشــار رئيس حزب العدالة والتنمية الرتكي احلاكم  عن محلة تواقيع قام هبا مواطنون 
أتراك يف أحد األحياء الرتكية للمطالبة بعدم ترحيل جراهنم الســورين بعدما اعتادوا على احلياة معهم.

حملة تواقيع بأحد األحياء التركية: ال تأخذوا منا جيراننا السوريين
Bir Türk Mahallesinde İmza Kampanyası: Suriyeli 

Komşularımızı Bizden Almayın
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Suriyeliler özgürlük, vatandaşlık hakları ve adalet için devrime kalktılar. Buna karşılık Rusya, 
İran ve katil Esed rejimi kendilerine savaş açtı. İnsanlık tarihinde tüm dünyanın Suriye halkında 
olduğu gibi bir halk katledilirken seyirci kaldığı ve suç ortağı olduğu görülmemiştir.

İdlib’in çeşitli bölgelerinde halihazırda bir soykırımdan fazlası yaşanmaktadır. 
Esed, Putin ve Hamaney’in katilleri, özgür ruhlara boyun eğdirmek ve 
sivilleri yok etmek için onlarca bombardıman ve barbarca bombardımanlar 
yapmaktadır. Yaşanan yıkım sebebiyle bir milyondan fazla Suriyeli çok kötü 
şartlar altında kuzeye göç etmiş ve tüm dünya da onları unutmuştur.

Özgür Suriye halkı hala 21 Ağustos 2013 günü yaşananları tüm ayrıntılarıyla hatırlamaktadır. 
Altı yıl önce, 1400 sivil öldürülmüştür. O menfur gün, Suriyelilerin hafızalarına kazınmıştır. 
Rejim güçleri ve milisler, saat 2.15’te Guta’nın başta Zemleka, Ayn Terma, Kafar Batna, Doğu 
Guta’daki Arabeyn ve Batı Guta’daki Muzamiye olmak üzere birçok kentini uluslararası 
hukukta yasak olan zehirli sarin gazlı 16 roketle bombardımana tutmuştur.
Katil Esed hala serbesttir ve uluslararası toplum hala faili aramaktadır.

خــرج الســوريون بثورهتــم مــن أجــل احلريــة واملواطنــة والعدالــة، فحاربتهــم روســيا وإيــران والنظــام األســدي 
اجملــرم، ومل حيــدث يف اتريــخ اإلنســانية أن وقــف العــامل كلــه متفرجــاً ومتواطئــاً علــى مذحبــة شــعب كمــا فعلــه 

مــع مذحبــة الشــعب الســوري.

القصــف اجلنــوين  علــى مــدن وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة احملــرر مســتمر 
، واجملرمــون الــروس يســتهدفون األحيــاء الســكنية بصواريــخ ارجتاجيــة شــديدة االنفجــار 
ُتســتخدم للمــرة األوىل يصــل ارتدادهــا إىل مدينــي إدلــب ومحــاة علــى شــكل هــزّات 

صغــرة وكأن سلســلة زالزل تضــرب املنطقــة!

ال يــزال الشــعب الســوري احلــر حيفــظ بدقــة تفاصيــل يــوم 21 آب 2013 ، قبــل ســت ســنوات 
مــن اآلن، يــوم قُتــل حنــو 1400 مــدين ، ففــي ذلــك اليــوم احملفــور يف ذاكــرة الســورين مجيعــاً ، 
قصفــت قــوات النظــام وميلشــياهتا يف الســاعة 2:15 فجــراً، عــدداً مــن مــدن الغوطتــن كان مــن 
أبرزهــا زملــكا وعــن ترمــا وكفــر بطنــا وعربــن ابلغوطــة الشــرقية ومدينــة املعضميــة ابلغوطــة الغربيــة، 

بـــ 16 صاروخــاً حممــاًل بغــاز الســارين الســام احملــرم دوليــاً.
وال يزال األسد اجملرم طليقاً، واجملتمع الدويل ال يزال يبحث عن الفاعل.

القصف الجنوني  على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي مستمرالسوريون في مواجهة حقد الطغاة وسكوت العالم عن قتلهم

الصمت الدولي عن جرائم النظام السوري المجرم 6 سنوات على جرائم الكيماوي في الغوطتين

Suriyeliler Zalimlerin Baskısı ve Dünyanın Ölümleri Karşısındaki 
Sessizliğiyle Mücadele Ediyor

İdlib’in Güney Kırsalındaki Köy ve Kasabalara 
Yapılan Şiddetli Bombardıman Devam Ediyor

Katil Suriye Rejiminin Suçları Karşısında Dünya Sessiz Guta’daki Kimyasal Saldırıların Üzerinden Altı Yıl Geçti
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Dünya temiz ancak Suriyeli mültecilerin geldiği ülkeler kirleniveriyor.
Sekiz yıldan bu yana tüm dünya, suçu hep Suriye halkında buluyor ve Suriyelileri insanlık 
için reddedilmesi ve kurtulunması gereken bir utanç olarak görüyor.
Hatta depremler, seller ve çevre kirliliğini de Suriyelilerden kaynaklı sebeplere 
bağlıyorlar. İşsizlik, hırsızlık, suç oranlarındaki artış, cinayet, soygun, uyuşturucu, fuhuş; 
tüm bunlar Suriyeliler yüzünden oluyor.
Dünya Suriyelilerden kurtulduktan ve zehirleri yerküreden temizlendikten sonra mutluluk 
ve refah içerisinde yaşayacak. 
Suriye halkının katil Esed’in diktatörlük rejimine karşı devrime başlaması ve özgürlük 
ile onur istemesinin üzerinden sekiz yıl geçti. Tüm dünya ise Suriyelileri katletme, onları 
hayallerini gerçekleştirmekten ve insan düzeyinde yaşamaktan alıkoyma konusunda 
hemfikir halde hareket ediyor.
Sekiz yıldan bu yana dünya, kana susamış Esed’in Suriye’nin şehirlerini yerle bir etmek 
ve devrimci Suriye halkını katletmek için ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlıyor.
Yine tüm dünya, Esed rejimine karşı devrime kalkan Suriyelilerin terörist oldukları, 
onlarla mücadele edilmesi ve ortadan kaldırılmalarının zaruriyeti konusunda da hemfikir.
İster devrimci ister sivil olsun katledilen Suriyeli ise efendisine sadık olduğu için iyi bir 
Suriyeli. Onun Esed yönetimi altında ilelebet kalmasına müsaade edilir. Aşağılanmaya 
bayılır o ve de kafasının üzerine koyulan asker postalına aşıktır.
Dünya, Esed ve Şebbihalarının pazarladığı cici Suriye’yi istiyor. O Suriye ki içinde 10 
milyon katil, hırsız, soyguncu ve adi suçluyu barındıracak.
Suriye halkının ölümden kaçarak iltica etmek zorunda kaldığı ülkelerde ise karşılarına, 
istismar ve şikayetler çıkıyor. Buraları terk etmeleri, böylece o ülke halklarının istikrar ve 
güven içinde yaşamaya devam etmeleri isteniyor.
Suriyeliler iltica ettikleri Arap ülkelerinde de sömürülüyorlar. Mülteci kamplarında 
yaşayanlar dahi yoksulluk ve onca sıkıntıya rağmen eziyetten kurtulamıyor ve çadırları 
yakılıyor. Kendisine karşı devrime kalktıkları kişinin yönetimine dönmeye zorlanıyorlar 
ve tasfiye ediliyorlar.
Aşağılanmayı kabul etmeyen onurlu her Suriyeli, bir teröristtir. Bu nedenle uluslararası 
toplum onlara çeşitli yakıştırmalar yapar. Avrupa’da Suriyelilerin sınır dışı edilmesi, 
denize ve okyanusa atılması istenir.
Mültecilere kapılarını açan devletler, BM ve AB’den ödenek almakta fakat bunun 
yalnızca küçük bir kısmını Suriyeliler için harcamaktadır. Diğer yandan da Suriyelileri 
kendi halklarından elde ettikleri gelirlerle besledikleriyle övünmektedirler.
Suriyelilerin özgürlük, adalet, demokrasi ve insan hakları talepleri, teröristçe taleplerdir. 
Bu yüzden bu taleplerin peşinde koşan Suriyelilerden kurtulmak gerekmektedir.
Uluslararası toplumun kabul ettiği terör kavramı, uluslararası barış ve güvenlik için 
büyük tehdit oluşturan bir olguyu ifade eder. Bu tanıma radikal düşüncelerin sonucu 
olan terör eylemleri ve şiddetin dönüşümü gerçekleştirme aracı olarak kullanılması da 
girer. Terörün uluslararası çapta ortak bir tanımı yoktur. Ancak bir takım eylemlerin 
terör eylemi olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Terörle ilişkili suçlar, siyasi 
hedeflerle şiddet uygulamayı kapsamaktadır. Uçak kaçırma, gemilere saldırma, sivillere 
karşı kimyasal ya da nükleer silah kullanma, insan kaçırma vb. gibi sivillere yönelik 
saldırılar, bu konuda örnek gösterilebilir.
Suriye halkını katledenler, kimyasal silahlar gibi uluslararası hukuka göre yasak olan 
silahları kullanıyor olsa da terörist kabul edilmez.
Suriye’de yaklaşık bir milyon insan yaşamını yitirmiştir. Binlerce insan kayıptır. Bu 
kişilerin çoğu rejim hapishanelerinde bulunmaktadır. Beş yüz bin kişi yaralanmıştır. 11 
milyon Suriyeli Suriye içine ve Suriye dışına göç etmiştir. Tüm bunlar insani eylemler 
olarak kabul edilmektedir; çünkü özgür Suriyelileri katletmeyi amaçlamaktadır.
Dünya, geri kalanların refahını sağlamak ve bölgenin en güçlü devleti olmaya devam 
etmek isteyen İsrail’in arzusuna uygun davranabilmek için, on milyon Suriyeliden 
kurtulmakta mahzur görmeyecektir.

Bir adamın ormanda öldürülmesi affedilmeyecek bir suçtur. Zararsız bir halkın 
katledilmesi ise görüş farklılıklarının olduğu bir konudan ibarettir.

العامل نقي وتلوث مبجرد وصول السوريني إىل بلدان اللجوء.

وأده  البشرية جيب  على  عاراً  ويعتربونه  السوري  ابلشعب  التهم  يلصق كل  والعامل  سنوات  مثان 
واخلالص منه.

حىت الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضاانت وتلوث البيئة يلصقون مسبباهتا ابلشعب السوري، 
البطالة والسرقة واإلجرام والقتل واللصوصية واملخدرات والدعارة كلها من نتاج السورين.
وسيعيش العامل برفاهية وسعادة حن اخلالص منهم وتنظيف الكرة األرضية من مسومهم.

اجملرم،  األسدي  الديكتاتوري  احلكم  بثورته ضد  السوري  الشعب  قيام  على  مرت  مثان سنوات 
ومطالبته ابحلرية والكرامة، وإمجاع العامل على قتل السورين ومنعهم من حتقيق أحالمهم ومساواهتم 

ابلبشر.
الشعب  السورية وذبح  املدن  تدمر  ما ميكنه من  بكل  األسد  السفاح  ميد  والعامل  مثان سنوات 

السوري الثائر.
وأمجع العامل على أن السوري الذي اثر على النظام األسدي هو إرهايب جيب حماربته وختليص 

العامل منه.
أما السوري الذي قتل وذبح الثوار املدنين فهو جيد ألنه خملص لسيده، ويقبل ببقائه حتت حكم 

األسد إىل األبد، ويعشق الذل واهلوان ويقبل ابلبوط العسكري مسلطاً على رأسه.
العامل يشتغل على سوراي املفيدة الي ينادي هبا األسد وشبيحته، سوراي املفيدة الي تتسع لعشرة 

مالين سوري قاتل وسارق ولص وذليل.
االستغالل  واجهه  إليها،  املوت  من  اهلرب  على  السوري  الشعب  أجرب  الي  اللجوء  بلدان  ويف 

والشكوى والتذمر، واملطالبة برحيله كي ينعم أهل البلد ابالستقرار واألمان.
يف البالد العربية الي جلأ إليها السورين يعانون من االستغالل، وحىت قاطنوا اخليم مل يسلموا من 
األذى رغم الفقر واملعاانة فأحرقت خيمهم، وأرغموا على العودة إىل حكم من اثروا عليه فقام 

بتصفيتهم.
 كل سوري شريف ال يقبل ابلذل هو إرهايب، لذلك تنطبق عليه توصيفات اجملتمع الدويل، ويف 

أوراب يناشدون إببعاد السورين واإللقاء هبم إىل البحار واحمليطات.
الدول الي استقبلت الالجئن تستلم املعوانت من األمم املتحدة واالحتاد األوريب وال تصرف إال 

نسبة ضئيلة منها على السورين، ويتباهون أبهنم يطعمون السورين من أموال شعوهبم.
مطالب السورين ابحلرية والعدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان، هي مطالب إرهابية، لذلك جيب 

اخلالص ممن يسعى إليها من السورين.
واألمن  السلم  على  خطراً كبراً  يشكل  والذي  الدويل،  اجملتمع  أقره  والذي  اإلرهاب  مصطلح 
العنف  واستخدام  املتطرفة  لألفكار  النهائي  الناتج  الي هي  اإلرهابية  األفعال  فيه  مبا  الدولين، 
كوسيلة حملاولة التغير، وليس هناك تعريف لإلرهاب متفق عليه دوليًّا، بل هناك توافق عاملي على 
اعتبار عدد من األفعال مبثابة أفعال إرهابية، وتشمل اجلرائم املتعلقة ابإلرهاب استخدام العنف 
ألغراض سياسية، مثل خطف الطائرات واستهداف السفن البحرية واستخدام األسلحة الكيميائية 

أو النووية ضد املدنين واختطاف األشخاص وغر ذلك من أشكال استهداف املدنين.
من يقتل الشعب السوري ال يعترب إرهابياً حىت لو استخدم كل أنواع األسلحة احملرمة دولياً مبا 

فيها الكيماوي.
قرابة املليون إنسان قتلوا يف سورية، وآالف املختفن، وأغلبهم يف سجون النظام، ومليون ومخسمئة 
ألف جريح، و11 مليون مهّجر خارج سورية وداخلها، كل هذا يعترب فعال إنسانياً، ألنه يهدف 

إىل قتل السورين األحرار.
ولن يعبأ العامل ابخلالص من عشرة مالين من السورين من أجل رخاء العامل رضوخاً لرغبة إسرائيل 

ابلبقاء كدولة عظمى يف املنطقة.
قتل امرئ يف غابة جرمية ال تغتفر ... وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر  
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وصلت إلشراق هذه اإلحاطة ونظراً لطوهلا قمنا ابختصارها، والتأكيد على األكثر أمهية مما ورد فيها.
السيد الرئيس:

أود أن أتطرق بدايًة إىل الوضع املقلق جداً داخل وحول منطقة خفض التصعيد يف إدلب، لألسف 
القتال مستمر، مبا يف ذلك الغارات اجلوية، والصواريخ وقذائف اهلاون، املدنيون يقتلون وهناك مئات 

اآلالف من النازحن. 
جيب توفر احلماية الالزمة لقرابة 3 مليون مدين يف إدلب، بعضهم نزح يف فرتات سابقة نتيجة للقتال 
يف مناطق أخرى، وأيضاً للمدنين يف املناطق احمليطة، لكن كما سبق وأن أشار األمن العام » جيب 
أن يكون هناك التزام كامل ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين حىت أثناء حماربة 
اإلرهاب«، ومنع االعتداءات على املدنين والبين التحتية املدنية - مبا يف ذلك املنشآت الطبية الي مت 

مشاركة احداثياهتا وعمال اإلغاثة - غر مقبولة على اإلطالق وجيب أن تتوقف دون أتخر.
 التقارير الواردة حول القصف املتبادل على مقربة من أماكن تواجد نقاط املراقبة الرتكية مقلقة للغاية، 
وتذكران أبن ادلب ليست مسألة إنسانية فحسب، كما أهنا ليست مسألة سورية فقط، بل هي مبثابة 

برميل ابرود قابل إلشعال الوضع إقليمياً.
  ال شك أنه ال يوجد حل يسر إلدلب، ولكن السبيل الوحيد للوصول إىل حل هو من خالل وقف 
العمليات العدائية واخنراط األطراف الفاعلة األساسية يف مقاربة جديدة تسودها روح التعاون ملكافحة 
اإلرهاب، مقاربة تضمن محاية املدنين، لقد حصلت على تطمينات من تركيا الي زرهتا األسبوع املاضي 
وروسيا الي أنوي زايرهتا األسبوع القادم أبهنما ال زالتا ملتزمتان مبذكرة التفاهم املوقعة يف سبتمرب/أيلول 
2018، وأهنما شكلتا جمموعة عمل معنية ابلوضع يف مشال غرب سوراي، لكن جيب أن تنعكس هذه 

التطمينات على الوضع على األرض.
االحتياجات اإلنسانية ومتطلبات احلماية داخل وخارج سوراي ال تزال هائلة، هناك فقر مدقع يتفاقم 
مع نقص السلع واملواد األساسية وارتفاع األسعار يف عدة مناطق يف سوراي، لقد شهدان سلسلة رهيبة 

من احلرائق تلتهم حماصيل القمح وهتدد أمن سوراي الغذائي.
 التصعيد احلايل وعدم االستقرار يرسل إشارة سلبية لالجئن السورين تزيد من خماوفهم بشأن األوضاع 

األمنية والتجنيد االجباري والوضع املعيشي يف سوراي.
نتفق مجيعاً على أنه ال يوجد حل عسكري هلذه األزمة، لقد عملت على إعادة احياء املسار السياسي 
استناداً إىل قرار جملس األمن 2254، أحد األوليات امللحة هي - إذا ما تيسر ذلك - إطالق جلنة 
دستورية متوازنة وذات مصداقية بقيادة وملكية سورية وبتيسر من األمم املتحدة، مع االحرتام الكامل 
لسيادة سوراي واستقالهلا وسالمة أراضيها، هذه املسألة كانت أحد النقاط الرئيسية يف حواري املستمر 
مع الطرفن - احلكومة السورية وهيئة املفاوضات السورية - كما عملت على ضمان الدعم املستمر 
للدول الداعية لسوتشي وغرها، مبا يف ذلك ما يطلق عليه اجملموعة املصغرة الي التقيت هبا خالل 
بداية األسبوع يف ابريس، كما انقش األمن العام األمر أيضاً مع القيادة الروسية خالل زايرته األخرة 

إىل سان بطرسربج.
انين على اقتناع أبن التقدم يف ملف املعتقلن واملخطوفن واملفقودين، إذا ما مت التعامل معه بطريقة 
جدية وعلى نطاق أوسع، ميكن أن يؤثر بشكل كبر، لقد أعطيت األولوية ملسألة األفراج أحادي 
اجلانب عن النساء واألطفال، واملرضى، وكبار السن، خطوة أخرى يف هذا االجتاه هي حتسن الوصول 
الذين يف  السورية واملعارضة اعداد قوائم جممعة ابألشخاص  املعلومات والتواصل، على احلكومة  إىل 

حوزهتم أو من ميلكون معلومات حوهلم وكذلك األشخاص املفقودين من طرفهم.
لقد التقيت مؤخراً مع عدد من نشطاء وشبكات اجملتمع املدين من خالل غرفة دعم اجملتمع املدين، 
أكد كافة السورين الذين التقيت هبم، من داخل وخارج سوراي، وبغض النظر عن انتماءاهتم وخلفياهتم 
السياسية، على حرصهم، بل على حاجتهم املاسة، إىل حل، ولكن ما يدهشين هو أهنم ال يؤمنون حقاً 

بوجود مسار سياسي يفضي إىل هذا احلل.
هناك عدة موضوعات ستكون مطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء اجملتمعن يف قمة العشرين، 
األمن العام وأان شجعنا األطراف على أن تكون سوراي على رأس جدول األعمال، آمل أن تعمل تركيا 
وروسيا على أعلى مستوى الحتواء الوضع يف إدلب، وكذلك أتطلع إىل أن تقوم الوالايت املتحدة 

وروسيا ابلبناء على ما مت مناقشته يف سوتشي وتعزيز حوارمها على أعلى املستوايت أيضاً.
ُتسفر  األمن 2254 من خالل جلنة دستورية  قرار جملس  مع  اتساقاً  السياسي  احلل  اجتاه  نسر يف 
عن خلق بيئة أمنة وهادئة وحمايدة مبا ميهد الطريق لعقد انتخاابت حرة ونزيهة إبشراف األمم املتحدة 

ومبشاركة كافة السورين هبدف حتقيق تسوية سياسية دائمة يف سوراي. 

إشراق- خاص

إحاطة المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا )جير بيدرسن( إلى مجلس األمن

İşrak – Özel

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in BM Güvenlik Konseyi Brifingi

Pedersen’in brifingi İşrak’a ulaşmıştır. Metin uzunluğu nedeniyle özetlenmiş olup, 
içerisindeki en önemli noktalar üzerinde durulmuştur.
Sayın Başkan:
Öncelikle İdlib’deki gerimin azaltılması bölgesi içerisinde ve etrafındaki endişe verici 
duruma değinmek istiyorum. Maalesef çatışma devam ediyor. Hava saldırıları, füzeler, 
havan topları da öyle. Siviller öldürülüyor ve yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.
İdlib’de 3 milyon sivile gerekli korumanın sağlanması zorunludur. Bu insanlardan 
bazıları daha önce başka bölgelerdeki çatışmalardan buraya kaçmışlar. Aynı şekilde çevre 
bölgelerdeki siviller de korunmalı. Ancak daha önce de Genel Sekreter’in bahsettiği gibi 
“terörle mücadele ederken dahi Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları 
Hukuku’na tam olarak riayet etmek gerekmektedir.” Bu nedenle sivillere ve koordinatları 
belirtilmiş olan sağlık tesisleri ile yardım vakıfları çalışanları da dahil olmak üzere sivil 
altyapıya yönelik saldırılar önlenmelidir. Bu tür saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez ve 
derhal durdurulmalıdır.
Türkiye’ye ait gözlem noktalarına yakın konumlarda yaşanan karşılıklı bombardımanlar son 
derece endişe verici boyuttadır. İdlib’in yalnızca insani bir mesele ya da yalnızca Suriye’nin 
meselesi olmayıp, bölgedeki yangını ateşleyebilecek bir fitil olduğunu unutmamamız gerekir.
İdlib için kolay bir çözümün söz konusu olmadığı açıktır. Ancak çözüme ulaşmanın tek 
yolu, düşmanca saldırıların durdurulması ve faal tarafların terörle mücadeleye karşı işbirliği 
ruhu içerisinde yeni bir yakınlaşma sürecine girmesidir. Bu yakınlaşma sayesinde sivillerin 
korunması güvence altına alınacaktır. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğim Türkiye’den ve 
önümüzdeki hafta ziyaret etme niyetinde olduğum Rusya’dan, Eylül 2018’de imzalanan 
mutabakata bağlı oldukları yönünde güvence almış bulunmaktayım. Söz konusu taraflar 
Kuzeybatı Suriye’deki durum için bir çalışma grubu kuracaklar. Ancak bu güvencelerin 
pratikte de uygulanması gerekiyor.
Suriye’nin içinde ve dışındaki insani ihtiyaçlar ve korunma gereksinimleri, hala devasa 
boyutlardadır. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ürün kıtlığı nedeniyle büyük bir yoksulluk 
vardır ve fiyatlar oldukça yükselmiştir. Buğday mahsullerini kasıp kavuran ve Suriye’nin 
gıda güvenliğini tehdit eden korkunç yangınlara da tanık olmaktayız.
Yükselen gerilim ve istikrarsızlık, Suriyeli mülteciler için olumsuz işaretlerdir. Suriye’deki 
güvenlik, zorla silah altına alma ve yaşam şartları konusundaki kaygıları giderek artmaktadır.
Hepimiz bu krizin askeri bir çözümünün olmadığında hemfikiriz. BM Güvenlik Konseyi’nin 
2254 sayılı kararına istinaden siyasi çözüm çabalarını yeniden canlandırmaya çalıştım. 
Siyasi çözüm girişimi başarıya ulaşamadığı takdirde, acil bir öncelik olarak, Suriye 
içerisinden yönetilecek dengeli ve dürüst bir anayasa komisyonu teşkil edilmeli ve BM bu 
yolda kolaylaştırıcı rol oynamalıdır. Bu esnada da Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına 
ve toprak güvenliğine son derece saygılı davranılmalıdır. Bu konu, Suriye Devleti ve Suriye 
müzakere heyeti arasındaki iki görüşmenin başlıca konusu olmuştur. Aynı şekilde Soçi ve 
diğer müzakereleri düzenleyen devletlerin sürekli desteğini güvence altına almak için de 
gayret gösterdim. Öte yandan “Küçük Grup” olarak adlandırılan grupla da hafta başı Paris’te 
bir araya geldim. BM Genel Sekreteri de St. Petersburg ziyaretinde konuyu Rus yönetimiyle 
masaya yatırdı.
Kesin olarak kanaatim şudur ki tutuklular, kaçırılan ve kaybolan insanlarla ilgili iyi ve 
daha kapsamlı bir şekilde çaba gösterilmediği takdirde, bu mesele büyük sonuçlara yol 
açacaktır. Kadın, çocuk, hasta ve yaşlıların tek taraflı olarak salıverilmesi konusuna öncelik 
vermiş durumdayım. Bu konuda atılacak diğer bir adım da bilgi ve iletişim kanallarının 
iyileştirilmesidir. Suriye Devleti ve muhalefet, elinde bulunan kişiler, haklarında bilgi sahibi 
oldukları kişiler ya da kendilerinden kaybolan kişilerle ilgili toplu bir liste hazırlamalıdır.
Yakın dönemde birçok aktivist ve sivil toplum yapılanmasıyla, Sivil Toplumu Destekleme 
Odası vasıtasıyla bir araya geldim. Suriye içinden ve dışından görüştüğüm tüm Suriyeliler 
– siyasi aidiyetleri ve arka planları ne olursa olsun – bir çözüme olan arzularını ve hatta 
ihtiyaçlarını özellikle vurguladılar. Ancak beni dehşete düşüren şey, bu kişilerin çözüme 
ulaştıracak siyasi bir çabanın varlığına gerçek anlamda inanmamaları oldu.
G-20 zirvesinde bir araya gelecek liderlerin çalışma planında ele alınacak birçok konu 
var. BM Genel Sekreteri ve ben, tarafları Suriye meselesinin çalışma planının başında yer 
alması gerektiği konusunda teşvik ettik. Türkiye ve Rusya’nın İdlib’deki durumu kontrol 
altına alma konusunda en üst derece çaba göstereceklerini umuyorum. Aynı şekilde ABD ve 
Rusya’nın Soçi’de anlaşmaya varılan hususlarla ilgili olarak ve ayrıca aralarındaki diyaloğu 
geliştirme bağlamında yine en üst düzey çabayı göstermelerini temenni ediyorum.
BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararına paralel olarak güvenli, huzurlu ve tarafsız 
bir ortamın oluşmasını ve böylece BM’nin denetimi ve tüm Suriyelilerin katılımıyla Suriye’de 
sürekli bir siyasal çözümü hayata geçirecek özgür ve temiz seçimlerin gerçekleşmesini 
sağlayacak anayasa komisyonu vasıtasıyla, siyasal çözüm yolunda ilerlemekteyiz.
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تقارير وتحقيقا

مثلمــا  اإلقليميــة والدوليــة  مــن احلمايــة  نظــام وظيفــي انل  البشــرية  مــر علــى  هــل 
انل نظــام اإلرهــاب واجلرميــة األســدي؟ وكــم هــي عميقــة األثــر اتفاقيــة »حافــظ/
مــوريف« لصــاحل الصهاينــة داخليــاً وعربيــاً؟ وهــل جــاءت منقطعــة عــن حياكتهــم جلرميــة 
االنفصــال وســياق العمالــة منــذ مــا بعــد 1961؟ وهــل اخلدمــة الــي قدموهــا، كنظــام 
وظيفــي، تســتحق الســكوت علــى كل تلــك اجلرائــم ضــد شــعبنا الســوري، وابلتضــاد 
مع مســتقبل ســورية وأمتنا؟ أمل تتوج كل تلكم العالقات اخلدمية واملصلحية املتبادلة 
صمتــاً حــد التواطــؤ علــى الــدم املهــراق مــن شــعبنا الثائــر علــى أيــدي ميليشــيا أســد، 
مــن كل اجلنســيات، وجيشــهم اإلرهــايب، فضــاًل عــن الصمــت املريــب علــى مشــاركة 
جيــوش دول كــربى مبثابــة احتــالالت ملنــع معاقبــة وســقوط هــذا الشــكل االجرامــي 

لتنظيــم األســد، مــع اســتخدامه كل األســلحة احملرمــة وخاصــة الكيميائــي منهــا؟
مــر علــى جرميــة اســتخدام الكيمــاوي يف غوطــَي دمشــق ســتة أعــوام كاملــة، وعلــى 
ربيعنــا الدميقراطــي مثانيــة أعــوام ويزيــد، تعيــش فيهــا ســوراي، واملنطقــة العربيــة معهــا، 
حالــة مــن االســتعصاء الثــوري، مرتبطــة أشــد االرتبــاط مبصــاحل العقيــدة األمركيــة 
وتوابعهــا يف السياســة العامليــة، تلــك العقيــدة الــي كنــا نتلّمســها منــذ اتفــاق »حافــظ/

مــوريف« وخطــط »زبغنيــو برجينســكي« علــى وجــه التحديــد، ال ســيما بعــد »الصفقــة 
الكيماويــة« املريبــة عــام 2013 وتراجــع أمــركا عــن خطهــا األمحــر الشــهر.

حمصلتهــا  ومتناقضــة،  مرتابطــة،  نقــاط  مبجموعــة  تلــك  االســتعصاء  حالــة  تتبــدى 

صفــر، حيــث هنــاك، أنظمــة عســكرية أو دينيــة، أو عســكرية/دينية طائفيــة هجينــة، 
معهــا،  الدولــة  ســقوط  دون  إســقاطها  ميكــن  وال  الــذايت،  االنصــالح  مســتحيلة 
كــي تســتمر الفوضــى، وابلتــايل التطــرف واخلــراب الكلــي، غــر القابــل للضبــط أو 

الســيطرة.
ثورات شــعبية حاملة ابلتغير دون »امتالٍك مســبق« ألدوات التغير ال السياســية وال 
االقتصاديــة وال االجتماعيــة، وال العســكرية بــكل أتكيــد، فالسياســة كانــت ممتنعــة 
قبــل الثــورات وحُمتكــرة مــن الســلطات األحاديــة واملانعــة للتعــدد، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 
انعــدام وجــود تيــارات سياســية فاعلــة ومنظمــة، أو جاهــزة لتشــكل بديــل سياســي 
ممكن عن الســلطات املرغوب إســقاطها، والسياســة أيضاً بقيت ممتنعة بعد الثورات 
نتيجــة تداعياهتــا؛ الطــاردة لــكل سياســة، الــي شــنتها األنظمــة جتــاه شــعوهبا، وهــي 
حــرب مفتوحــة وشــاملة ووجوديــة، إبشــراف دويل خاصــة مــن جملــس األمــن، ونراهــا 
يف ســورية كيــف حرقــت وحتــرق البلــد وأهلــه دون توقــف منــذ مثانيــة أعــوام متتاليــة، 

بينمــا يتــم الرتويــج لبقــاء القتلــة والطواغيــت يف الســلطة.
هنــاك أخــراً وليــس آخــراً، نظــام اجملتمــع الــدويل املتــوَّج بعقيــدة اإلدارات األمريكيــة 
األكثــر أتثــراً يف حــاالت االضطــراب االســرتاتيجي احلاصــل، واألكثــر تعبــراً عــن 

تبدالتــه يف القــرن الواحــد والعشــرين. 
لكــن انعــدام القطبيــة الدوليــة بــدأ يتحــول إىل فوضــى علــى صعيــد دويل، الســيما 

بعــد جنــاة تنظيــم األســد االرهــايب مــن العقوبــة إثــر اســتخدامه للســالح الكيمــاوي 
لعــدم معاقبتــه، هــو اهنيــار مبــدأ  املعــى احلقيقــي  يف غوطــَي دمشــق، حيــث كان 
احلمايــة اإلنســانية، الســائد دوليــاً منــذ تســعينيات القــرن العشــرين، والــذي ينــص 
علــى عــدم احــرتام ســيادة الــدول، وضــرورة التدخــل، عندمــا يوجــد حاكــم يرتكــب 
اجملــازر واإلابدة اجلماعيــة ضــد شــعبه.. لنالحــظ منــذ ذلــك الوقــت – فربكــة عــدم 
معاقبــة تنظيــم األســد - كيــف أصبحــت دول كثــرة أقــل التزامــاً ابلشــرائع الدوليــة، 
وأكثــر انفــالاتً جتــاه داخلهــا احمللــي وخارجهــا الــدويل، وأكثــر جــرأة يف جتــاوز اإلرادة 

األمريكيــة.
لــة فيهــا، تــدرك متامــاً أن اإلدارة األمريكيــة  ابتــت القــوى الفاعلــة يف املنطقــة، واملتدخِّ
لــن تفعــل شــيئاً حقيقيــاً ومباشــراً خلــروج املنطقــة مــن اســتعصائها القائــم بــل تســاهم 
مبزيــد مــن االســتعصاء واالنفــالت واالرابك الــدويل، لذلــك رأينــا التكالــب الروســي 
اإليــراين علــى ســورية ال جيــد مــن يردعــه أو يقــف يف طريقــه ســوى شــعبنا الســوري 
االرهــايب،   الكــردي  ابلتصعيــد  انشــغااًل  أكثــر  ابت  الرتكــي  واملوقــف  وحــده، 
والســعودية مشــغولة حبرهبــا يف اليمــن والتــوازن االســرتاتيجي املتأخــر مــع إيــران، ومصــر 
تغلــق أبــواب السياســة علــى نفســها لتفتــح أبــواب الدعــم العســكري واألمــين لتنظيــم 
األســد، واجلميــع يكافــح اإلرهــاب علنــاً، وليبقــى تنظيــم داعــش خاصــة والقاعــدة 
عمومــاً هــو اجلوكــر، الــذي يســتفيد مــن اجلميــع، كــي يبادهلــم الفائــدة، ويفيدهــم مجيعــاً 
أبن يقمعــوا الشــعوب العربيــة الــي اثرت للحريــة، فوجــدت هــذه الشــعوب نفســها يف 
مواجهــة إرهــاب األنظمــة، ذلــك اإلرهــاب الــذي صنّــع؛ عــرب عنفــه اجلــذري، إرهــاابً 
يشــاهبه يف الدرجة ويعاكســه يف االجتاه، ليعيشــا معاً وليتبادال اخلدمات فوق أحالم 

شــعوبنا وجثــث أبنائهــا.
وهكــذا، فإننــا ال جنــد خــارج إطــار العمــل الوحــدوي العــريب يف كل مرحلــة مــن اتريــخ 
أمتنــا إال الضيــاع؛ وهــو مــا غذتــه اإلدارات األمركيــة كلهــا عــرب أنظمــة مرتبطــة هبــا 

وتنفــذ أجندهتــا كاملــة.
ومــن يقــرأ كتــاب” العــامل كمــا هــو” للكاتــب األمركــي »بــن رودس« العامــل الســابق 
التواطــؤ األمركــي ضــد شــعبنا وأمتنــا، وحمــاابة  يــدرك حجــم  البيــت األبيــض،  يف 

مصــاحل إيــران بصفقــة الكيمــاوي املدعومــة صهيونيــاً.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

في ذكرى مجزرة الكيماوي
رفع الغطاء عن نظام )الجوسسة( والجريمة البعث/ أسدي؟

ُ
متى سي

ست سنوات مضت على العدوان األسدي الكيماوي الفاجر على أهلنا يف غوطة 
ارتكب  الذي  اجملرم  ومازال  أَفلت  وغربيها، ست سنوات  الغناء شرقيها  دمشق 
ُحرَّم دولًيا طليًقا، بل ميارس كل أنواع العهر االجرامي، الكيماوي والرباميلي، 

امل
وبشىت أصناف األسلحة املخرتعة روسًيا الي جُترب على شعبنا السوري يف كل 

مكان يرى فيه أن هناك حاضنة شعبية لثورة احلرية والكرامة.
وعربن  زملكا  على  الكيماوي  للعدوان  السادسة  الذكرى  األايم  هذه  علينا  متر 
وكفر بطنا واملعضمية والكثر من املواقع الشعبية الثائرة يف ريف دمشق، ففي 21 
آب/أغسطس2013 قام النظام/العصابة مبهامجة الغوطة بغاز السارين، مما أسفر 
عن استشهاد 1429 مدنًيا سوراًي، من بينهم 426 طفاًل. العدوان الذي حظي 
لتفكيك  أمركي روسي مشرتك  بذل جهد  إىل  أدى  ابهتمام دويل، يف حينها، 
برانمج األسلحة الكيميائية السوري، لصاحل إسرائيل، وليس خوفًا على الشعب 
السوري، هذا اجلهد أخفق يف وقف امتالك األسلحة الكيميائية من قبل النظام 
 85 ووتش(  رايتس  )هيومن  وثّقت   ،2018 عام  وحبلول  أنه  حيث  السوري. 
هجوًما أبسلحة كيميائية يف سورية منذ عدوان 2013 يف الغوطة، كما جرى يف 
خان شيخون عام 2017، ويف دوما يف عام 2018، والعديد من اهلجمات 
الكيميائية األخرى املوثقة؛ كما أنه ما يزال مرتكبو الكيماوي بال عقاب. واستناًدا 
لتقرير صادر عن اجلمعية الطبية السورية األمركية يف عام 2016، عن اهلجمات 
الكيميائية يف سورية، فقد وقع 77% من ضرابت اهلجوم الكيماوي بعد صدور 
األسلحة  لتدمر خمزوانت  إطاراً  أنشأ  الذي  الدويل 2118،  األمن  قرار جملس 

الكيميائية املعلن عنها يف سورية.
لكن وحىت ال يبقى اجملرم طليًقا بدون حماسبة، كان البد من توثيق بعض الشهادات 
والشهود من الشعب السوري الذين شهدوا تلك اجملزرة الرهيبة، وخاصة يف مدينة 
الكيماوي، واحلقد األسدي.  الي انلت احلصة األكرب من عدد شهداء  زملكا 
تنسى:  ال  الي  الليلة  تلك  عن  إلشراق  قال  زملكا  من  عيد  بدر  حممد  السيد 
قذائف،  عدة  انفجار  مسعنا  أن  وبعد  فجًرا  والنصف  الثانية  الساعة  حوايل   «
بعيدة  تنفجر  القذائف كانت  املرة أصوات االنفجار خافتة، وكأن  وكانت هذه 
عنا. طرق ابيب أحد إخويت الذي يسكن جبواري وأخربين أن منطقتنا مستهدفة 

من  املؤلفة  عائلي  مع  )زملكا(  البلدة  مغادرة  مين  وطلب  الكيماوي،  ابلسالح 
زوجي وطفلتن، لكين مل أكرتث، وكأين مل أصدق أن النظام سيستهدف املناطق 
املدنية املأهولة هبذا السالح، وقررت أن أبقى يف بيي، مع األخذ ابالحتياطات 
مبللة ابخلل  املناشف كمامات  والنوافذ، وصنعت من  األبواب  فأغلقت  الالزمة 
أدرأ هبا اخلطر عين وعن عائلي، وكان بيي بعيد قلياًل عن التجمع السكاين«. مث 
أضاف  » مل أشعر بويالت ما جرى حىت الساعة اخلامسة صباًحا، عندما خرجت 
ألطمئن على ما حصل، كان كل جراين قد خرجوا من بيوهتم ومل أر أحًدا منهم، 
وكانت عمليات اإلنقاذ يف هنايتها، فرأيت أشخاص جاؤوا من البلدات اجملاورة 
قيل يل حىت  خاوية،  فوجدهتا  الطبية  النقطة  إىل  ذهبت  مث  واملساعدة،  لإلنقاذ 
الكوادر الطبية مت إسعافهم، وبدأت أأتثر، فالحظت غشاوة يف العيون وضيق يف 
التنفس، فأسرعت يف العودة إىل البيت، آلخذ عائلي خارج البلدة، وبعد أتمن 
عائلي خارج املدينة ذهبت إىل املراكز الطبية يف البلدات اجملاورة، ألكتشف حجم 
الرجال  من  واملصابن  امتألت ابجلثث  قد  الطبية  النقاط  الكارثة، حيث كانت 
والنساء واألطفال، وكانت الكوادر الطبية شبه عاجزة بسبب حجم الكارثة، الي 
ال تستطيع دواًل أن تتحملها، وكان من أكثر املشاهد املؤثرة الي حفرت يف ذاكريت 
ذلك اليوم يف مشفى السل بكفربطنا، كانت إحدى الزوااي املخصصة للشهداء 
األطفال، حيث بلغ عددهم حوايل األربعن طفاًل وجدت نفسي بينهم أحتسس 
وجوههم وشعرهم، مل أصدق أنين أعيش هكذا موقف، كانوا كالورود اهلامدة، ال 
عاش قاتلهم، واخلزي والعار ملن خذهلم«.  أما السيد حممد الشيخ من زملكا فقال 
إلشراق » يف حوايل الساعة الثانية مساًء مت استهداف مدينة زملكا بعدة صواريخ 
تلقينا نداءات استغاثة عن طريق  الزمن  من جهة دمشق، وبعد فرتة قصرة من 
مكربات الصوت واملساجد أبنه توجد حاالت اختناق كبرة بن املدنين، وعند 
توجهنا للمراكز الطبية يف زملكا وجدان عددً ا كبرًا من النساء واألطفال والرجال 
يتنفسون بصعوبة وآخرين خيتلجون، ومنهم من خيرج الزبد من فمه حينها، وقفنا 
عاجزين أمام هذه املشاهد الي نراها، حناول فعل ما بوسعنا إلنقاذهم، ولكن ال 
جدوى«. مث قال » بسبب األعداد اهلائلة للمصابن جلأان للمياه واخلل والكحول 
الناس  الذي يذهب ليسعف  أولية، مل نستطع إسعاف اجلميع ألن  كإسعافات 

يرجع إما مصااًب أو شهيًدا، وقد استشهد الكثر من أبناء بلدي وأقرابئي حينها، 
ومل نستطع عمل أي شيء، ومع ساعات الصباح، صعدت الغازات الكيماوية 
إىل السماء ومن مث قمنا بتفقد أقرابئنا وأصحابنا، وحينها كانت الكارثة حوايل 
ال 1800 شهيد راح حينها من أبناء بلديت بن رجال ونساء وأطفال موثقن 

ابألمساء والصور. ومازال اجملرم طليًقا«.
أما الناشط يوسف أبو عماد فأكد إلشراق أنه » يف حوايل الساعة الثانية والربع 
من بعد منتصف الليل بتاريخ 21 /8 / 2013 مسعت صوت نفاث صواريخ 
ابلتتايل، ومل يصدر عنها صوت انفجارات، للوهلة األوىل سررت أبهنا مل تلحق 
املدفعي  القصف  بدأ  حىت  الوقت  من  الكثر  ميض  ومل  املدينة،  بسكان  األذى 
املسموع، ولتتعاىل بعدها األصوات من اجلانب اجلنويب للمدينة لتصل إلينا تباًعا 
)كيماوي كيماوي كيماوي ( فدب الذعر واحلرة بن األهايل فمنهم من صعد 
وآخرين  صويت  ليعلو  منزله،  أبواب  أغلق  من  ومنهم  األبنية،  سطح  إىل  أبهله 
إبخالء املدينة، وما إن أوصلت عائلي ملنزل أقاريب يف مدينة محورية، حىت وصلت 
لتبدأ بعدها أكرب عملية إسعاف بتاريخ  الغوطة«. مث أضاف »   األخبار ملدن 
الثورة السورية، ومبستوى الكوارث الكربى، سيارات تعدو وجتيئ حمملة ابملصابن 
حنو النقاط واملشايف الطبية، ومل يكن يف تلك اللحظات ليبدو لنا حجم الكارثة، 
وبدأت ابلتنقل من مشفى آلخر، وإذ ابملئات من املصابن يف كل مشفى، نساء 
وأطفال ورجال، ضيق ابلتنفس واختالجات ورغاء من األنف والفم، منهم من 
واألهايل  واملمرضن  األطباء  ليبذل  املوت،  ينازع  من  ومنهم  احلركة  عن  توقف 
وسعهم إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، عرب حقنهم إببر الرتوبن والضغط على الصدر 
والغسل ابملياه، ومع بزوغ الفجر اجنلى لنا حجم الكارثة، ألرى مديني خالية من 
أهلها، وال يزال الشبان خيرجون بعض اجلثث املختبئة يف الغرف واألقبية، وترى 
ألقيت  اثنا عشر صاروًخا كيماواًي  امليتة هنا وهناك«. مث قال »  الطر واملواشي 
ألقتها عصاابت األسد اجملرمة  الغريب  الليلة من جبل قاسيون من الشمال  تلك 
تسعة منها يف زملكا وثالثة يف كل من جوبر وحزة وعن ترما، أكثر من عشرة 
آالف تعرضوا لإلصابة يف تلك الضربة، وأكثر من ألف واربعمائة شهيد جلهم 
من األطفال والنساء وكبار السن نظًرا لنومهم املبكر، كما استشهد الكثر من 
املمرضن واملسعفن من األهايل لتعرضهم جلرعات زائدة من مادة السارين، لتأيت 
وأماكن  الصواريخ،  عدد  أبعينهم  شاهدوا  حيث  الدولية  التحقيق  جلنة  بعدها 
هبوطها، ومن أي زاوية أتت، وفحصوا عينات من جثث الضحااي واحليواانت 
والرتاب وقالوا لنا أكثر من مرة )األسد هو الفاعل والغاز املستعمل هو السارين، 
لكن رمسًيا ليس من صالحياتنا حتديد اجلهة الفاعلة(. ست سنوات مضت على 
اجملزرة والزال القاتل طليًقا. وحنن بدوران أهايل زملكا والغوطة وسورية لن ننسى 

شهداءان وسنتابع قضيتنا حىت القصاص من اجملرمن القتلة«.
فهل ستشهد احملكمة اجلنائية الدولية يوًما ما حماكمة عادلة للمجرم الطليق، وهل 
ستقر أعن أهل سورية، وأهل الغوطة، وأهل دوما، وخان شيخون حماكمة عادلة 

للمجرم؟!

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

ا
ً

حتى ال يبقى المجرم الكيماوي األسدي طليق
... شهادات أهل زملكا
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مثَّل استخدام السالح الكيماوي يف الغوطتن الشرقية والغربية يوم 21 
أغسطس/ آب 2013 قمة التصعيد اإلجرامي حبق املدنين يف املناطق 
الثائرة ضد نظام األسد الصغر، والذي ذهب ضحيته املئات من األبرايء 
العزل، معظمهم من األطفال والنساء واملرضى، بعد أن عجز النظام عرب 
كافة وسائل الضغط »التقليدية “عن إخضاع املنطقتن لسلطته املتهاوية 
والنوعية  القوية  الثوار  ضرابت  أمام  الوقت،  ذلك  يف  شديدة،  بسرعة 

واملتواصلة، يف منطقة تعترب حصنه وقلعته األمنية.
يف  رائًعا  منوذجا  دمشق  ريف  حمافظة  املباركة شكلت  الثورة  بداية  منذ 
مستوى التنظيم والتضحية، والي كان طابع غالبها سلمًيا ومدنًيا، وأفرزت 
ابإلفراط  عرف  متوحش  أمين  نظام  مع  تعاطيها  يف  حضارية  ظواهر 
ابستخدام القوة ضد مناهضيه ومعارضيه، كما أن يوميات الثورة هناك 
لنخب  اجلنسن  من  ومشاركات  وشخصيات  قيادات  وأفرزت  أبرزت 
مميزة، تدرك ما تريد بوعي واستقاللية، عكس كل التطورات الالحقة الي 
أعقبت ذلك، ما جعل املنطقة وثوارها عالمة فارقة ومميزة يف ثورة شكلت 

يف انطالقتها وبدئها حالة فريدة يف ثورات الربيع العريب وثورات العامل.
القوة  النظام الستخدام  اليوم املشؤوم، ذاك، كشف ليس عن استعداد 

متّر الذكرى السادسة جملزرة )الكيماوي( الرهيبة، الي راح ضحيتها زهاء1450مدنياً 
من أهايل الغوطتن من خمتلف األعمار، وال يزال اجملرم طليقاً يعيث دماراً يف طول 
البالد وعرضها، بدعم روسي وإيراين، يف ظّل صمٍت دويل » مريب »، جعله 

يتمادى يف استخدام السالح الكيماوي يف أكثر من مدينة وبلدة.
فجر يوم احلادي والعشرين من آب 2013 م، ويف متام الساعة )الثانية والنصف( 
مسع أهايل الغوطة الشرقية صوت انفجارات مكتومة يف كّل من زملكا وعن ترما 
وعربن وكفر بطنا، ويف معضمية الشام / الغوطة الغربية. ستة عشر صاروخاً من 
نوع ) أرض /أرض ( أطلقها جيش النظام على الغوطتن  ) رئي دمشق الي 
التاريخ،  العامل على مشهد غر مسبوق يف  العاصمة (  ليستيقظ  تتنفس منها 
وهم يتابعون مئات األطفال يلفظون أنفاسهم األخرة على شاشات الفضائيات،  

األخالقية  القيم  بكافة  استهتاره  وليس  شعبه،  ممكن ضد  مدى  ألبعد 
جترم  الي  الدولية  االتفاقات  لكل  وجتاوزه  وخرقه  واحلقوقية،  واإلنسانية 
ومتنع استخدام هذه األسلحة يف حاالت »احلروب«، وبكل أتكيد ليس 
فضح النظام الدويل وعلى رأسه الوالايت املتحدة األمركية بزعامة الرئيس 
أوابما، يف حينها، الذي حدد اخلطوط احلمر حلدود )لعبة( القتل واملوت 
واإلابدة املسموح هبا، إمنا أبعد من ذلك وأهم منه هو أمهية نظام األسد 
و«مكانته« املرموقة يف النظام األمين العاملي و«دوره« يف ضبط صراعات 
له، يبقى على رأس  املنطقة والعامل، وحتكمه مبفاصلها كتفويض معطى 

أولوايته أمن اجلارة »إسرائيل«.
رغم التحقيقات الدولية وشهادات الشهود، وتقارير املنظمات واجلهات 
العاملية املختصة، والي حددت بشكل واضح مسؤولية النظام عن اجملزرة 
زالوا طلقاء ميعنون يف  ما  الكوين  الطاغية  أن اجملرمن وعلى رأسهم  إال 
جرائمهم وقتلهم للشعب السوري، دون خوف من مصر يتهددهم أو 
النظام  توفر حلماية  دولًيا  أن »إمجاًعا«  ذلك  ما،  يوًما  به،  سيواجهون 
وعدم مالحقته قانونًيا، حىت اآلن، ابستثناء خطوات خجولة بدأت يف 
الفرتة األخرة تشمل بعض أعوانه، وما كان له أن يفعل ما فعله دون 
علمه املسبق بقدرته على كل هذا )احلشد( الدويل لتجنيبه أي عقاب 

حمتمل.
مل يقف النظام عند جغرافية الغوطتن يف استخدام سالح غاز السارين 
يف  أبرزها  سورية  من  عديدة  مناطق  يف  واستخدمه  عاد  بل  الكيماوي 
املتحدة يف حتد  األمم  وإقرار جلان حتقيق  إدلب وحلب ابعرتاف  ريفي 
واضح للمجتمع الدويل، الذي ضمنه واختربه مرارًا، وبغطاء دويل )منه( 
قدم له »رشوة« صغرة زعم أهنا تسليم ترسانته من السالح الكيماوي، 
والي يعرف العامل وبثقة اتمة أنه امتلكه ليس لردع أعدائه )املفرتضن( بل 
ليوم موعود كيوم 21 آب/ أغسطس من عام 2013 عرب حتميله على 

من  حبرة صغرة  وسط  إرادية،  ال  متشنجة  حبركات  تنتفض  أجسادهم  كانت 
املياه الي كان يسكبها املسعفون يف حماولة ايئسة إلنقاذهم، وحسب طبيب من 
مشفى ميداين يف زملكا فإن اإلصاابت يف زملكا وحدها فاقت أل) 200 ( 
ومعظمهم من األطفال، وكانت أوىل األعراض الي بدت على الضحااي تضّيق 
حدقة العن والعجز عن الرؤية، لتتفاقم احلالة إىل اإلختناق واإلختالج ، وأضاف 

: » إهنا أعراض التسمم بغاز السارين » .
يف شهادة أخرى ألحد األطباء امليدانين: » إّن األطفال فارقوا احلياة أمام أعيننا، 

دون أن نستطيع فعل شيء ».
وعن خطورة غاز السارين يقول: » هو غاز شديد اخلطورة على اإلنسان، ال 
مبجرد  اجللد  مسام  عرب  وينفذ  العصبية،  اجلملة  يستهدف  رائحة،  وال  له  لون 
املالمسة أو عن طريق التنفس، فُيحدث غشاوة ابلرؤية وتقلصاً شديداً يف حدقة 
التنفس وسيالانً يف األنف، مع تعّرق شديد وتقّيؤ وإسهال  العن وصعوبة يف 
وغيبوبة، مث إختالجات عضلية، ونوابت من التبّول اّلالإرادي، وتقّلصات شديدة 

ابلعضالت تؤدي إىل االختناق، مث الوفاة “.
املتحدة  الوالايت  رأسه  وعلى  الدويل  للمجتمع  صارخاً  حتّدايً  اجملزرة  كانت 
األمركية، وامتحاانً جلديّة اخلط األمحر الذي وضعه الرئيس » أوابما » وهتديده 
لألسد إذا ما جلأ إىل استخدام السالح الكيماوي، وابلفعل فقد خرج » أوابما 
معرباً  األبيض  البيت  حديقة  يف  مؤمتر صحفي  يف  للمجزرة  التايل  اليوم  يف   «

صواريخ انطلقت من جبال قاسيون لتضرب يف املعضمية وزملكا وعربن، 
وغرها من املناطق املنتفضة واخلارجة عن سلطته، ما شكل سابقة خطرة 
على مستوى العامل يصعب تكرارها هبذه البساطة والصفاقة واالستهتار.

شبه الناشطون الذين عاشوا تفاصيل ما حدث ليلة 21 أب/ أغسطس 
العجز  وحالة  وبشاعته  حصل  ما  هلول  القيامة  بيوم   2013 عام  من 
الناس،  وعامة  املدين  الدفاع  ورجال  الطبية  الفرق  على  سيطرت  الي 
إضافة حلالة من الصدمة والذهول والرعب اجتاحت اجلميع يف املناطق 
املستهدفة وخارجها مما خيتزنه النظام يف ترسانته، من فنون املوت وأدواته 

الي مل جيرهبا معهم حىت ذلك اليوم.
صحيح أن ضحااي السالح الكيماوي ال يشكلون رقًما كبرًا يف عداد 
ولكن  التقليدية،  أسلحته  من  النظام  لضحااي  واملفجعة  املرتفعة  األرقام 
ذلك التطور اخلطر يف »جنون« النظام ضد شعبه شكل منعطًفا وسابقة 
وتتأكد  تتضح  الي  الالحقة  والتطورات  األحداث  مسار  عن  كشفت 
يوًما بعد آخر، من خالل تدويل الصراع وتعقده، وتدفق جيوش الدول 
وأجهزة استخباراهتا، يف مشهد مفتوح على كل االحتماالت وحيمل يف 

ثناايه كافة املخاطر على سورية وقضية شعبها.
أبرايء  من  قضوا  من  هم  األسدي  واإلجرام  التوحش  جراء  املوتى  ليس 
الشعب السوري بقدر ما هم كل دعاة القيم احلقوقية واإلنسانية، ومبعى 
ما كل حمامي الدفاع عن قضية من أطهر وأوضح قضااي احلق والعدل، 
مبا فيهم مؤسسات املعارضة وكافة املنظمات العاملة هبذا الشأن وابسم 

الشعب السوري.
يتذكر السوريون عامة هذا اليوم بكثر من األمل واحلسرة بكونه األقسى 
على  مؤزرًا  »انتصارًا«  األسد  فيه  وسجل  آلدميتهم،  استباحة  واألكثر 
املفجوع يف عامل بال شفقة وال رمحة، وال حيرك ضمره  الشعب  أطفال 

اخلرب شيًئا بكل أسف.

عن سخطه ووعد بضربة للنظام واصفاً ما حدث يف الغوطة أبنّه » أسوأ جمزرة 
ابلسالح الكيماوي يف القرن احلادي والعشرين، ارتكبها نظام األسد “.

لكن الذي حدث بعد ذلك، أن أوابما وافق على العرض الروسي أبن يتّم تسليم 
احملتملة،  العسكرية  الضربة  مقابل وقف  النظام  ميتلكها  الي  الكيماوية  الرتسانة 
ليبقى  الرهيبة  التغاضي عن هذه اجملزرة  الروسية( مّت  وهبذه الصفقة )األمركية / 
اجملرم طليقاً، وُيكتفى مبصادرة » أداة اجلرمية “! األمر الذي أغرى األسد بتكرار 
الشعب  مواجهة  يف  ـ  دولّياً  احملّرمة  فيها  مبا  ـ  األسلحة  أصناف  استعمال شىت 
السوري الثائر، وكانت تلك » الصفقة » مبثابة ضوٍء أخضر من الدول العظمى 

لنظام األسد و » طعنة » للثورة الي كانت قاب قوسن أو أدىن من النصر.
ما ميّيز الذكرى السادسة اليوم أن أهايل الغوطة الذين ُهّجروا إىل إدلب وريفها، 
يتعّرضون اليوم لإلابدة منذ أكثر من مئة يوم عرب القصف العنيف من قبل النظام 
والقوات الروسية وامليليشيات اإليرانية، وسط جتّدد املخاوف من تكرار إستخدام 
نيسان   / أكثر من منطقة ) خان شيخون  الكيماوي كما حصل يف  السالح 
2017 (، ويؤكد انشطون أبن النظام قام منذ السنة الفائتة بنبش قبور الضحااي، 
بنقلها إىل مكان جمهول، يف حماولة  يف كل من زملكا وعن ترما وعربن وقام 
ابئسة إلخفاء آاثر اجملزرة، ظّناً منه أبن جرميته املستمرة على مدى مثاين سنوات 
ستمّر بدون عقاب. وكما يقول احلكماء: » إذا اعتاد اجملرم على القتل، فليعود 

نفسه على حبل املشنقة ».

عبد الرحيم خليفة

مجزرة الكيماوي في الغوطتين:
                        يوم أسقط األسد الصغير خطوط أوباما الحمر!

كاتب وصحافي سوري

ياسر الحسيني

الغوطة تستنشق
السارين

كاتب وصحافي سوري
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أرض العطــاء واحليــاة، أرض اخلصوبــة الغوطــة، دمشــق التاريــخ، دمشــق 
اتريــخ 21  ففــي  القــرن.   املروعــة، جرميــة  اجلرميــة  هــذه  تنســى  لــن  الــي 
آب/أغســطس 2013 اســتيقظ أهــايل ريــف دمشــق علــى أهــوال جمــزرة 
الكيمــاوي، يف ليلــة مــن ليــايل الرعــب واملــوت، ليلــة كانــت تعيــش فيهــا 
التاريــخ  ذلــك  األســود. يف  الظــالم  ليلــة  أنــواع احلصــار،  أشــد  الغوطتــن 
الــذي ماتــت فيــه حقــوق اإلنســان واإلنســانية، ارتكبــت يف هــذا التاريــخ 
ميليشــيات نظــام األســد اجملــزرة مــن خــالل صواريــخ حمملــة مبــواد كيميائيــة 
)غــاز الســارين( قتــل علــى أثرهــا أكثــر مــن 1500 مــدين معظمهــم مــن 

واألطفــال.  النســاء 
األدلــة  مــن خــالل  الدوليــة  املنظمــات  عــن  الــي صــدرت  التقاريــر  كافــة 
الــي توفــرت لديهــا، وعلــى رأســها منظمــة )هيومــن رايتــس واتــش(، وكافــة 
خمابــرات الــدول عــرب مقراتــه العســكرية القريبــة، وعــرب أقمارهــا الصناعيــة، 
حــددت نقــاط إنطــالق هــذه الصواريــخ، حيــث أكــدت كل هــذه املصــادر 
أن مليشــيات النظــام هــي الــي ارتكبــت هــذه اجملــزرة حبــق أهــايل الغوطتــن. 
جــاء يف نــص معاهــدة حظــر انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــا يلــي )يُرمــى 
مــن االتفاقيــة إىل إزالــة فئــة كاملــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وذلــك 
مــن خــالل حظــر اســتحداث وإنتــاج واحتيــاز وختزيــن األســلحة الكيميائيــة 
واالحتفــاظ هبــا أو نقلهــا أو اســتعماهلا مــن جانــب الــدول األطــراف. كمــا 
جيــب علــى الــدول األطــراف أن تتخــذ التدابــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا احلظــر 
إطــار واليتهــا  يتعلــق ابألشــخاص »الطبيعيــن أو االعتباريــن« يف  فيمــا 
القضائيــة( وابلنظــر إىل مــا جــاء يف نــص االتفاقيــة مــن أن النظــام خــرق 

ال ميكــن لســوري منصــف أن ينكــر الدعــم الــذي قدمتــه احلكومــة الرتكيــة 
للســورين يف حمنتهــم األخــرة والثمــن الــذي دفعتــه يف ســبيل ذلــك، كمــا ال 
ميكــن ملراقــب منصــف أن يتغافــل عــن الضغوطــات الداخليــة الــي تعرضــت 
الســوري داخــل أراضيهــا،  الوجــود  العدالــة والتنميــة بســبب  هلــا حكومــة 
والــذي اســتغلته املعارضــة لتحقيــق انتصــارات انتخابيــة مل حتلــم هبــا منــذ 
التهديــدات  يتجاهــل  أن  منصــف  لباحــث  ميكــن  وال  طويلــة،  ســنوات 
اخلارجيــة الضخمــة الــي ترتبــص ابلدولــة الرتكيــة مــن مجيــع اجلهــات والــي 
تشــارك فيهــا العديــد مــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة علــى خلفيــة أيديولوجيــة 
أو قوميــة أو اترخييــة، أو حــىت نفســية، ال ختلــو مــن حالــة حقــد وغــرة مــن 
النهضــة االســتثنائية الــي حققتهــا احلكومــة الرتكيــة اإلســالمية خــالل العقــود 
املاضيــة، والــي ختشــى تلــك القــوى أن تشــكل منوذًجــا حيتــذى مــن قبــل 
الــدول اجملــاورة العربيــة واإلســالمية ،األمــر الــذي يشــكل خطــرًا اســرتاتيجًيا 
على الدول االستعمارية وأدواهتا الي تريد هلذه الشعوب أن تبقى متخلفة 
وعاجــزة وايئســة، حــىت يســهل هنــب ثــروات بالدهــا والســيطرة علــى قرارهــا 
. رغــم كل ذلــك، ورغــم تفهمنــا لصعوبــة املوقــف الرتكــي إال أننــا )وحتــت 
ضغــط الواقــع املــؤمل الــذي يعيشــه الشــعب الســوري( ال ميكننــا إال أن نطــرح 
العديد من التســاؤالت ونضع الكثر من إشــارات االســتفهام على املوقف 
الرتكــي األخــر مــن القصــف الروســي الوحشــي للشــمال الســوري الــذي 
تشــكل تركيــا الضامــن األساســي الســتقراره، وفًقــا للتفامهــات الــي أبرمتهــا 
مــع الروســي خاصــة بوجــود العديــد مــن نقــاط املراقبــة الرتكيــة يف هــذه البقعــة 

الــي تتعــرض اليــوم حلــرب إابدة تســعى إىل تغيــر دميوغــرايف ال يصــب قطًعــا 
يف مصلحــة الدولــة الرتكيــة. فهــل اهلــدف مــن وجــود نقــاط املراقبــة هــو فقــط 
املراقبــة؟ مــن حقنــا اذاً أن نتســاءل. أيــن تلــك االتفاقــات الــي عقدهتــا تركيــا 
مع روســيا هبدف محاية الشــمال الســوري من مصر مشــابه ملصر اجلنوب 
والغوطــة؟ وإذا كان مــا حيصــل هــو خــرق روســي لالتفــاق فمــاذا أعــدت 
للــرد علــى هــذا اخلــرق؟؟ هــل ميكــن  االســرتاتيجية الرتكيــة مــن خيــارات 
لرتكيــا أن تتحمــل ماليــن أخــرى مــن املهجريــن يف بلدهــا أو علــى حدودهــا 
مهدديــن ابملــوت قتــاًل أو جوًعــا أو بــرًدا؟ هــل تــدرك تركيــا أن وجــود الثــوار 
علــى الشــريط اجلنــويب لبالدهــا هــو احلمايــة الوحيــدة لتلــك احلــدود؟؟ هــل 
تعــي تركيــا مــدى األذى الــذي حلــق بســمعتها مجاهــراًي يف الــدول العربيــة 
بســبب احلالــة الــي حتصــل يف الشــمال الســوري، وخاصــة بوجــود وســائل 
إعــالم ضخمــة ترتبــص برتكيــا وحتــاول تشــويه صورهتــا؟ واألهــم مــن كل هــذا. 
هــل ســتتحمل تركيــا )يف املنظــور االســرتاتيجي( اخلطــر احلقيقــي الناجــم عــن 
ســيطرة النظــام األســدي والقــوات الكرديــة علــى احلــدود اجلنوبيــة لرتكيــا مــع 
كل مــا تراكــم يف داخلهــا مــن حقــد ورغبــة ابالنتقــام مــن تركيــا شــعًبا واترخيًــا 
وجغرافيــة، وخاصــة بوجــود جهــات مســتعدة للتمويــل، وجهــات مســتعدة 
أدواهتــا  عــرب  فشــلت يف حتقيقــه  مــا  احلــدود  عــرب  لكــي حتقــق  للتســليح، 
الداخليــة منــذ ثــالث ســنوات؟ يــدرك اجلميــع أن تركيــا/ العدالــة والتنميــة 
تعيــش مرحلــة صعبــة اليــوم جيتمــع فيهــا كل املرتبصــن مــن الداخــل واخلــارج 
مــن أجــل إســقاطها كنمــوذج للنهضــة والتطــور. ويــدرك اجلميــع أن تركيــا 

ضــد  واســتخدمها  الكيميائيــة،  األســلحة  وخــزن  أنتــج  ألنــه  االتفاقيــة، 
املدنيــن مــن أبنــاء شــعبه. وحســب هــذه االتفاقيــة واألدلــة الــي مجعتهــا 
املنظمــات وخمابــرات الــدول املتواجــدة يف ســورية، جيــب وضــع النظــام حتــت 
احملاكــم الدوليــة، ودعــت عــدة أطــراف دوليــة إىل حماســبة النظــام وكان يف 
مقدمتهــم تركيــا، الــوالايت املتحــدة األمركيــة، وعلــى لســان وزيــر اخلارجيــة 
جــون كــري دعــا نظــام األســد إىل تســليم خمزونــه مــن األســلحة الكيميائيــة 
مقابــل عــدم القيــام بعمليــة عســكرية، ومت االتفــاق والتنســيق مــع روســيا 
إلمتــام هــذه الصفقــة، مث مت نقــل أكثــر مــن 1300 طــن، مت ترحيلــه عــرب 
مينــاء الالذقيــة وجــرى تســليم الكميــة علــى دفعــات. ولعــل ردات الفعــل 
األمركيــة وتراجعهــا عــن القيــام بضربــة عســكرية يف عهــد الرئيــس أوابمــا 
كانــت خميبــة، علــى اعتبــار أن الــوالايت املتحــدة األمركيــة ترفــع شــعارات 
احلريــة والدميوقراطيــة، وهــي الــي مسحــت هلــذا النظــام أن يفلــت مــن العقــاب 
دون اختــاذ أي إجــراء رادع، ضــد إجرامــه، ممــا شــجع النظــام علــى ارتــكاب 
جمــازر أخــرى كثــرة مماثلــة فيمــا بعــد. وقــد تبــن أن النظــام الســوري مل يقــم 
بتســليم كافــة املخــزون مــن األســلحة الكيميائيــة، حيــث أعــاد اســتخدامه 
يف عــدة أماكــن يف ســورية، كان آخرهــا يف مدينــة خــان شــيخون مبحافظــة 

ادلــب. 
اســتمر اهتــام الــدول الغربيــة واملنظمــات الدوليــة النظــام الســوري يف ارتــكاب 
اجملــزرة، مــع اســتمرار دفــاع روســيا عــن النظــام يف احملافــل الدوليــة، وخاصــة 
يف جملــس األمــن ملنــع أي قــرار يديــن النظــام الســوري، أو يســمح بتدخــل 
عســكري ضــده، ومل يُعتمــد مــن قبــل األمــم املتحــدة أو جملــس األمــن أي 

إجــراء عقــايب ضــد النظــام مرتكــب اجملــزرة، بــل إن هــذا الســكوت الــدويل 
علــى جرائــم األســد شــجعه علــى القيــام ابملزيــد مــن اجملــازر اليوميــة، ســواء 

كانــت ابلســالح الكيميائــي أو ابلرباميــل املتفجــرة. 
 وألنه ال أحد يكرتث ابملدنين يف سورية، كانت ردة فعل الدول األوربية 
والــوالايت املتحــدة األمركيــة ضعيفــة جــًدا، ومل أتخــذ علــى عاتقهــا حتمــل 
مســؤولية معاقبــة نظــام األســد وجرائمــه، األمــر الــذي دفــع نظــام األســد 
إىل عــدم االكــرتاث ابلقوانــن الدوليــة، وإعــادة ضــرب مناطــق جديــدة يف 
ســورية. وأيضــاً غيــاب قانــون دويل يلــزم الــدول فيــه، وتكــون قراراتــه قائمــة 
علــى مصــاحل الــدول الســت األعضــاء يف جملــس األمــن، بقــي نظــام األســد 
بعيــًدا عــن العقــاب.  لكــن مــن حــق الســورين وحســب القانــون الــدويل 
املطالبــة دائًمــا مبحاســبة هــذا النظــام اجملــرم الــذي اســتخدم أســلحة حمرمــة 
دوليــاً ضــد شــعبه، وقتــل أكثــر مــن مليــون ســوري، وشــرد أكثــر مــن نصــف 
الشــعب الســوري، لقــد أابد النظــام قــرى وأحيــاء ومــدن بشــكل كامــل، 
وعلينا املطالبة مبحاســبة النظام، فاجلرمية ال تســقط ابلتقادم، وألن الشــهود 
موجودين، والبد من معاقبة اجملرم مســتقباًل. هذه القضية جيب مالحقتها 
يف احملاكــم الدوليــة، ومهمــا حصــل مــن إعــادة تدويــر األســد، ال جيــوز أن 
يكــون جــزًء مــن مســتقبل ســورية، وال جيــوز أن يكــون لــه احلــق يف الرتشــح 
كما تروج له روســيا، وإذا بقي النظام من دون حماســبة نكون قد ســاعدان 
علــى انتشــار اإلجــرام يف العــامل، كمــا جيــب علــى املنظمــات الدوليــة العمــل 
علــى ختليــص اإلنســانية مــن اجملــرم، ألن أمثالــه يبقــون خطــرًا علــى اإلنســانية 

مجعــاء.

حماصــرة جغرافًيــا وإعالمًيــا وثقافًيــا أبدوات داخليــة وخارجيــة جتعلهــا حــذرة 
جــًدا يف أي خطــوة ختطوهــا خوفًــا أن تكــون كمينًــا إلغراقهــا أو خنقهــا. 
لكــن األحــداث التارخييــة املفصليــة حباجــة إىل قليــل مــن املغامــرة، وكثــر مــن 
اجلــرأة، يف اختــاذ القــرارات املصريــة ذات األثــر االســرتاتيجي. وال بــد أن 
احملللــن األتــراك يدركــون أن ســقوط الشــمال الســوري بيــد النظــام األســدي 
هــو خطــر اســرتاتيجي حمــدق، ســيعين دون شــك فتــح أبــواب اجلحيــم علــى 
الدولــة الرتكيــة عموًمــا وحكومــة العدالــة والتنميــة خصوًصــا. إن الشــمال 
الســوري اليــوم هــو عمــق األمــن القومــي الرتكــي، وإن ســقوطه بيــد القــوى 
قــد  مــا  األمنيــة واجليوسياســية  العواقــب  مــن  لــه  املرتبصــة برتكيــا ســيكون 
حيــدث زلــزااًل يف الداخــل الرتكــي يصعــب احتــواء آاثره. لذلــك ال مهــرب 
أمام احلكومة الرتكية من اختاذ خطوات جريئة وســريعة، تتمثل يف تشــكيل 
قيــادة وحكومــة مركزيــة يف الشــمال الســوري حتــت مظلتهــا، ودعمهــا بكافــة 
الوســائل الالزمــة لصــد العــدوان عليهــا دون مراعــاة اخلطــوط احلمــراء الومهيــة 
الــي ترمسهــا الــدول الكــربى، والــي هــي يف حقيقتهــا خطــوط مــن دمــاء 
شــعوب املنطقــة، تســتمتع تلــك القــوى مبشــاهدهتا تطــول وتتمــدد أبيدينــا 
يوًمــا بعــد يــوم. إن كاًل مــن االســرتاتيجيا واألخــالق تدفعــا احلكومــة الرتكيــة 
اليــوم إىل اختــاذ القــرارات الشــجاعة الالزمــة حلمايــة الشــمال الســوري. وأي 
تــردد ابختــاذ تلــك القــرارات ســيكون لــه ارتــدادات ســلبية عميقــة علــى تركيــا 
علــى مســتوى االســرتاتيجيا واألخــالق معــا. وســيدخل املســتقبل الرتكــي يف 

دائــرة اجملهــول، ال قــدَّر هللا. 

د_ زكريا ملحفجي

كاتب وباحث سوري

الكيماوي األسدي: مجزرة القرن

د_ معتز محمد زين

كاتب سوري

قرارات جريئة ال بد منها
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ال منــاص مــن مواجهــة عســف وســائل التواصــل اجملانيــة، واســتفزازها لغرائــزان والعبــث 
بوجــودان، بقيمنــا االجتماعيــة ومصــران اجلمعــي املهــرتئ أصــاًل.

صباحــاً وصلــين مــن صديــق عــريب - جــزراوي مقطــع فيديــو ابئــس ملقاتلــن أو حملقــق 
مــن لفيــف عصــاابت قســد - PYD حيققــون ابحتقــار مــع رجــل عــريب فــرايت مــع 
زوجتــه - ُمكّبلــن وقامــوا بتعميــِة عيوهنــم، ســيل الشــتائم للعــرب وقبائلهــم الــي ُيكيلهــا 
احملقــق الكــردي بــزّي وشــعار العصابــة البــارز بدقــة، مث يرميهمــا أرضــاً ويطــأ رأس املــرأة 
بوضاعــة، ويســتطرد ابإلهانــة والشــتائم الرخيصــة وخيتتــم املشــهد إبطــالق الرصــاص 
علــى رأســيهما مــن مسدســه الشــخصي بــربوٍد ويشــتم مجيــع العــرب ابللغــة الكرديّــة 
، ويبــدو أنــه ممنهــج ومــدروس كمــا أن بــّث ونشــر الفيديــو مــدروس وخبيــث، وليــس 
تســريباً بطوليــاً لفضــح هــذه العصــاابت وأســاليب مــّرت علينــا أول ســين الثــورة، ويبــدو 
أهنــا تتكــرر ألســباب نفســية واجتماعيــة صرفــة يُقصــد منهــا زايدة وتوســيع الشــروخ 
االجتماعيــة شــاقولياً، واحلفــر مبعــاول الضغينــِة يف عمــق اهلــّوة بــن مكوانتنــا ) الضحيّــة 

مجيعهــا ( لتنهــدم علينــا البــالد وتطمــران، رمبــا أكثــر ممــا هــي مهدومــة اآلن .
ــا نشــمئّز حــن حتّولــت  اســرتجعت وعــرب مخســون عامــاً مــن احلكــم الطائفــي كيــف كّن
هلجــة الســاحل )اللهجــة اجلبليّــة العلويـّـة( حتديــداً كتوصيــف - ملصــدر ختويــف وإرعــاب 
طائفــي بوليســي لبقيــة الســورين، وتعبــر صــارخ ومقيــت عــن اســتبداد هلجــوي )لتعــرف 

مــع مــن عــم حتكــي( وترتاجــع عــن أي رفــض أو إابء ممكــن أن تســّول بــه نفســك.
حينــذاك كنــا نتحــّدث خــالل ســين الدراســة اجلامعيــة فيمــا بيننــا وأحيــاانً اندرة علــى 
هلــٍع وحــذر مــع مــن نثــق هبــم مــن الزمــالء أبنــاء الطائفــة وغرهــم، الذيــن نثــق أهنــم 
ليســوا مــن كتبــة التقاريــر، ونتســاءل أبمل: كيــف تقبــل طائفــة مــا أو جمموعــة بشــرية أن 
تتحــّول هلجتهــا وتصرفــات أوابشــها املرضــى واجلهلــة ملصــدر ختويــف وِشــقاق ال يُبقــي 

وال يَــذر!؟
الثــورة األوىل فيديوهــات عــن عمليــات تعذيــب ممنهــج  يبــدو أن مــن ســّرب بســين 
ووحشــي بتقّصــد إبــراز اللهجــة العلويــة بعينهــا، يتبــع ذات األســلوب اآلن بتســريب 
فيديوهات ممنهجة لتأزمي العالقة بن العرب واألكراد وأتجيج نعرات الثأر واألحقاد.

بعيــداً عــن النظــرة القطريــة الضيقــة، الــي ضررهــا أكــرب مــن نفعهــا، أقــول: إن الثــورة 
الســورية هــي الثــورة النموذجيــة الوحيــدة يف املنطقــة، ابلرغــم مــن الكلفــة البشــرية واملاديــة 
الباهظــة الــي دفعهــا الســوريون، وهــي كلفــة مفهومــة يف ســياق تفســر ســنن هللا يف 
خلقــه، ومــن ذلــك ســنن التاريــخ يف الشــعوب الــي تستســلم للدعــة، وتســتبدل الــذي 
هــو أدىن ابلــذي هــو خــر، وتســتوي يف هــذا امليــزان كل شــعوب األرض، املســلمة 

منهــا وغــر املســلمة.
لكن ملاذا كانت الثورة السورية منوذجية؟!

بعبــارة بســيطة، وراءهــا اســتقراء للظــروف السياســية والتارخييــة لــدول املنطقــة، محلــت 
الثــورة يف الشــام منطًقــا ثــوراًي حــداًي علــى املنظومــة السياســية برمتهــا، وكل مــا تفــرع عنهــا 
مــن منظومــات اجتماعيــة واقتصاديــة، وهــذا مــرده إىل الفــارق النوعــي بــن الســلطة يف 
ســورية، أو بعبــارة أخــرى: النظــام السياســي، وبــن نظرائــه يف الــدول العربيــة ، ففــي 
مصــر وليبيــا واليمــن، كانــت األنظمــة السياســية، علــى فســادها وعمالتهــا، جــزًء مــن 
اجملتمــع وعقيدتــه، وكان  ثقافــة  تعــادي  الســلطة  تكــن  نفســه، ومل  اجملتمعــي  النســيج 
ينحصــر اهتمامهــا يف االحتفــاظ ابلســلطة مــن دون وجــود مهــددات، ولذلــك أنتجــت 
هــذه األنظمــة مقاربــة »تصاحليــة« مــع الديــن ومل تعبــث بتصــورات النــاس الدينيــة، 
فــكان يُلحــظ وجــود طبقــة مــن العلمــاء عملــت علــى تصحيــح تصــورات النــاس، أو 
علــى األقــل اشــتغلت يف املســاحة املتوفــرة إليقــاف مسلســل االحنــراف يف تصــورات 
املســلمن للديــن والسياســة واجملتمــع واالقتصــاد، وهــو املسلســل الــذي بــدأت أوائــل 
حلقاتــه تتســرب إىل اجملتمــع املصــري، ومــن ورائــه جمتمعــات مشــال إفريقيــة، وبدرجــة أقــل 
بــالد الشــام واخلليــج العــريب، بعــد بضــع ســنن مــن محلــة انبليــون بوانبــرت، علــى مصــر، 
الــي كان أهــوُن مظاهرهــا وأقلُّهــا ضــررًا: االحتــالَل العســكري، وإن كان هــذا االحتــالل 
هــو الــذي فتــح البــاب علــى مصراعيــه لدخــول كل األوســاخ علــى األمــة بعــد ذلــك.

يف ســورية كان الوضــع خمتلًفــا، فمنظومــة احلكــم كانــت أســرة جمموعــة مــن النخــب 
الــي تنتمــي إىل األقليــات الدينيــة، وكانــت هــذه النخــب »األقلويــة« مســكونة أبحقــاد 
اترخييــة، مل يكــن الســبب فيهــا األكثريــة نفســها بقــدر مــا كانــت »عقــدة« األقليــة الــي 
تولــدت، وفــق منطــق نفســي اترخيــي، مــن اســتحواذ األكثريــة علــى الســلطة طــوال 

قــرون، ومتخضــت إحساًســا ابلدونيــة.
تبــن ذلــك يف الشــبكات الــي كانــت تديــر االنقــالابت يف البــالد يف املرحلــة الــي 
أعقبــت رحيــل اآللــة العســكرية الفرنســية عــن البــالد، إال أن أكثــر مــا جلّــى تلــك 
األحقــاد كان آل األســد بعــد اســتحواذهم علــى الســلطة، وسلســلة اإلجــراءات الــي 
اختذهــا حافــظ األســد، الــي كان منهــا تنحيــة كبــار الضبــاط الســنة يف خمتلــف القطــع 
والتشــكيالت العســكرية، وخصوًصــا يف أجهــزة األمــن وســالح اجلــو، مث إنشــاء أجهــزة 
أمنية بقيادات علوية أحاطت ابملؤسســة العســكرية، وابجملتمع الســوري، إحاطة احلبل 
بعنــق الواقــف علــى مقصلــة اإلعــدام، مث التغيــر الدميوغــرايف اهلــادئ، واخلطــر، الــذي 

املكــوانت  بقيــة  بــن  وكذلــك  وكــرداً،  عــرابً  مهرتئــة  أجســادان  أمســال  أن  واحلقيقــة 
أكثــر.  مطبقــة  ومحاقــات  جهــٍل  طعنــات  حتتمــل  تعــد  مل  )الضحيّــة( 

ال  عصــاابت  عليهــا  يســيطر  الــي  املناطــق  ويف  اآلن  الســورية  اجلزيــرة  يف  العــرب 
األمريــن.  يعانــون  وجمتمعنــا  ثورتنــا  علــى  الطارئــة  قنديــل  ومرتزقــة   )PYD(

يف هــذه الظــروف هنــاك علــى مــا يبــدو دراســات نفســية واجتماعيــة ممنهجــة وخبيثــة 
تتســلل بنعومــة أفعــى بيننــا وخصوصــاً أن أهــل اجلزيــرة قــد مّت إحــراق كل أرزاقهــم - 
عــرابً وكــرداً - وهــذا مــا يدفــع املــأزوم مــن الطرفــن للتشــّنج واالحتقــان، وأهــل اجلزيــرة 
بعمومهــم يعلمــون أن عصــاابت اإلدارة الذاتيــة هــي األداة القــذرة واملشــرفة علــى تنفيــذ 
وعــن ســبق إصــرار وترّصــد وبتوجيــه مباشــر مــن  كل هــذه احلرائــق وافتعاهلــا عمــداً 
أســيادهم اســتخبارات األســد ومــن وليهــم وســيدهم وحاميهــم األمركــي اجلديــد، ممــا 
يدفــع املفلــس اجلائــع الــذي كان مُيــين النفــس حبلحلــة مصائبــه وضوائقــه املاديــة علــى 
املوســم ألن ينفجر ورمبا يلجأ حلمل الســالح مما مينح أصحاب املشــروع االســتعماري 
فرصــة منشــودة حلــرب أهليــة حمليــة يتــم عربهــا إمتــام مشــروعهم ابملذابــح البينيــة وعــرب 
أيــدي حمليــة، والــي ســتوفر عليهــم أمــام الــرأي العــام هــذا الوســخ، ويتــم الحقــاً هتجــر 
مــن بقــي اثبتــاً يف أرضــه ولتخلــو اجلزيــرة مــن املســلمن الســّنة ليتفّرغــوا إلدارة وهنــب 
ثرواهتــا الباطنيــة وكل مــا فــوق األرض عــرب تغيــر دميوغــرايف قــذر مّت التخطيــط لــه ويتــم 

اتبعــه األســد، عــرب إقامــة مســتوطنات علويــة، غصــت جبيــش مــن الضبــاط والعســاكر 
املــدن كدمشــق  واملوظفــن املدنيــن، يف مرتفعــات ومواضــع اســرتاتيجية يف كــربايت 
ومحــص والالذقيــة ومحــاة، وكذلــك يف مــدن أصغــر مثــل جبلــة وابنيــاس علــى الســاحل.
مل يكتــف بذلــك، بــل عبــث مبناهــج التدريــس، وأنتــج طبقــة مــن العلمــاء كانــوا يلقــون 
يف روع النــاس، عــرب وســائل اإلعــالم الــي حيتكرهــا النظــام ابلكليــة، مــا يزيــف وعيهــم، 
ويســتعملون النصوص واحلوادث التارخيية مبا خيدم مقاربة الســلطة وأهدافها يف احلكم 
واجملتمــع، وحتولــت مؤسســات الدولــة، مــن جيــش وأمــن وشــرطة ومؤسســات مدنيــة، 
إىل أوكار ختــرج الفاســدين، بــل املفســدين، وصــارت الصــالة واللحيــة هتمــة حياســب 
املدرســية  واملناهــُج  اإلعالمــي  اخلطــاُب  وشــّوه  العســكرية،  املؤسســات  يف  مرتكبهــا 
أمســاَء طيــف واســع مــن العلمــاء واملفكريــن والدعــاة يف مراحــل زمانيــة عــدة، وانتشــرت 
الرشــوة والرذيلــة وخمتلــف صنــوف الفواحــش يف اجملتمــع الســوري بشــكل جنــوين، برعايــة 
الســلطة ودعمهــا الــي ابتكــرت فنــواًن ووســائل شــيطانية يف تفكيــك البنيــة األخالقيــة 
واليســارية  القوميــة  األحــزاب  األقليــة  النخــب  بعــض  اختــذت  الســوري.  للمجتمــع 
والدميوقراطية، ســتارًا لالســتحواذ على احلكم، مث مارســت عرب هذه املؤسســات احلزبية 
وبشــعارات براقــة، واحــدة مــن كــربايت عمليــات التزييــف الــي طالــت وعــي أي شــعب، 
وقطعــت عالقــة الســورين بعقيدهتــم، وأفســدت مفاهيمهــم وتصوراهتــم، بــل صــار الذيــن 
يتخرجــون يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات الدينيــة مشوشــي الفكــر والذهــن، عــدا عــن 

ضعفهــم العلمــي وتواضعهــم اللغــوي. 
اإلرث  هــذا  القتــالع  ســعت  ثــورة حديــة وجذريــة،  الســورية  الثــورة  لذلــك، كانــت 
السياســي والفكــري املرهــق، وجنحــت إىل حــد كبــر يف »إزالــة« إحــدى أهــم أدوات 
اجليــش، بضربــه يف  الســورين وعقوهلــم، وهــو  املتســلطة علــى اتريــخ  املنظومــة  هــذه 
العمــق، وتفكيكــه يف ســين الصــراع، األمــر الــذي اســُتدرك مــن خــالل املنظومــة الدوليــة، 
بعــد سلســلة لقــاءات بــن )جــون ماكــن(، وزيــر خارجيــة الــوالايت املتحــدة، و)ســرغي 
الفــروف(، نظــره الروســي، اتفقــا خالهلــا، عــرب تصرحيــات رمسيــة، علــى رســم هويــة 
ســورية السياســية والفكريــة، بقوهلمــا: ســورية ســتكون دولــة َعلمانيــة دميوقراطيــة، ومل 

اآلن تنفيــذه علــى مراحــل والتفــرغ لــه واالســتفراد بنــا منطقــة إثــر منطقــة. أســوأ مــا يف 
قبحــاً  املقصــودة، واألكثــر  البينيــة  اخلبيثــة  االســتفزازات  هــذه  نتــداول كل  أن  األمــر 
وســوءاً، أن يســكت مثقفــو الكــرد علــى مــا يتــم وجيــري ويدفنــون رأســهم يف رمــاد 
اخلديعــة وال يــؤدون واجبهــم األخالقــي والتارخيــي جتــاه أهلهــم ودايرهــم ودمــاء النــاس 

ومصائــران مجيعــاً املســتهدفة بــكل حلظــة وموقــف مريــب مــن اجلميــع.
لكــن كوكبــة مــن إخــويت وأصدقائــي الكــرد: مثقفــون وأدابء وفنانــون مبدعــون يقفــون 

أبصواهتــم الصارخــة علــى املــأل ليفضحــوا كل هــذا بــال مواربــة. 
أمــا املــرتددون اجلبنــاء واملراهنــون علــى الغــرابء لتحقيــق أحــالم الوهــم القومــي علــى تــالل 

مقابــر وخرائــب اجلميــع فبئســاً وُســحقاً. 
هنــاك الكثــر مــن أدعيــاء الثقافــة واألدب والتنويــر الكــردي - وكذلــك بعــض العروبيــون 
اإلســالمويون احلمقــى املتخّلفــن عــن فهــم وســعة أفــق عمــوم أهلنــا األكــراد والعــرب 
وجرائــم  انتهــاكات  لــكل  والرافضــن  مجيعــاً  علينــا  املتقدمــون  والبســطاء  الشــعبيون 

ومشــاريع عصــاابت الPYD( ( مرتزقــة الســّيد األمركــي الطــارئ.
البــد أن ننتبــه وحنــذر فاملؤسســات اإلســرتاتيجية للخــراب والفتنــة مركزهــا العميــق يف 
لنــدن وواشــنطن وابريــس وطهــران إضافــة لعواصــم أخــرى.( إن فهمنــا حقيقــة املشــروع 

االســتعماري الغــريب علينــا أن نســتعد ونشــحذ ســيوفنا ابنتظــار وصــول الربابــرة(.

يكــن هلــذا التدخــل الــدويل والتوافــق أن يتــم لــوال أمهيــة اجلغرافيــا السياســية لســورية، ولــوال 
اإلدراك الــدويل أبن جنــاح الثــورة ابلصــورة الــي انطلقــت هبــا، كان ميكــن أن يشــكل 
قاعــدة انطــالق لتغيــر جــذري وعميــق يف املنطقــة يهــدد، وجــوداًي، املصــاحل الدوليــة.
مــن أهــم إجنــازات الثــورة الســورية أهنــا كشــفت طبيعــة الصــراع الدائــر، وأماطــت اللثــام 
عــن اجلــذور الفكريــة والعقديــة والثقافيــة هلــذا الصــراع، وأهنــا جــردت النظــام وحلــف 
املمانعــة مــن ورق التــوت الــذي كان يتســرت بــه ويســتميل مــن خاللــه قلــوب الكثريــن، 
الــدور  واســتمراريتها،  بثباهتــا  الثــورة  وأظهــرت  الطائفــي،  مشــروعهم  عــورة  فظهــرت 

الوظيفــي اخلطــر والعميــق إليــران وذراعهــا الطويلــة يف املنطقــة: حــزب هللا.
الثورة الســورية كانت ســبًبا يف تغير كل قواعد اللعبة يف املنطقة، وابلرغم من اخلســائر 
الــي واجهتهــا الثــورة يف الســنن الثــالث األخــرة، وظاهرهــا فـَْقــُد الســيطرة علــى مــدن 
وبلــدات مهمــة واســرتاتيجية، إال أن األهــم مــن كل ذلــك: أن الثــورة مــا زالــت متجــذرة 
مــن ذلــك:  البينيــة مل تطفــئ جذوهتــا، واألهــم  الســوري، وأن اخلالفــات  يف اجملتمــع 
احتفــاظ الثــورة بقــوة صلبــة مقبولــة، ممثلــة جبغرافيــة حتــت الســيطرة، وبفصائــل مســلحة 
ومدربــة ذات خــربات عســكرية وقتاليــة كبــرة، وبطيــف واســع مــن العلمــاء والدعــاة 
واملثقفــن واإلعالميــن ورجــال األعمــال، تلعــب اختالفاهتــم البينيــة، وأحيــااًن خالفاهتــم 
أدائهــم  الفصائلــي، وتصحيــح  العمــل  العميقــة، دورًا يف ممارســة رقابــة لصيقــة علــى 

بشــكل أو آبخــر.
وهــي أيضــاً أزالــت قــدراً معقــواًل مــن اجلهالــة السياســية، ومــن »الغــرر« الفكــري عــن 
، ابلتلميــح اترة  شــرحية واســعة جــداً مــن الســورين، وأنتجــت عندهــم حًســا نقــدايً ميــسُّ

وابلتصريــح اترة أخــرى، أكــرب الرجــال واهليئــات واألحــزاب.
إن واحــدة مــن أهــم نتائــج الثــورة، أهنــا أزالــت الســرت وســلطت ضــوء الشــمس، الــذي 
ال مهــرب منــه، علــى كل املشــاريع اخلفيــة الــي حتــاك للمنطقــة، وعّرفــت، مــن أراد أن 
يعــرف، أســس الصــراع وطبيعتــه، وبّينــت، أن يف مرحلــة مفصليــة مــن الزمــان، التقــت 
بــروت،  إيــران، والضاحيــة اجلنوبيــة يف  القرداحــة يف ســورية، وقــم يف  أبنــاء  مصــاحل 

والنجــف يف العــراق، مــع مصــاحل موســكو وابريــس وواشــنطن وإســرائيل.

محمد صالح عويد

هذا الصباح البائس

شاعر وكاتب سوري

جهاد عدلة

لماذا الثورة السورية نموذجية؟

إعالمي سوري
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Türk Kızılay   Sultanbeyli Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Programı kapsamında, 
Tuzla Birlik Sanayi ve Tuzla Organize Sanayi sitesinde bulunan işverenlere İŞKUR prosedürü ve 
yabancı istihdamı hakkında bilgilendirme semineri yaptı.

Yarınlarımız için birlikte hareket ediyoruz. .. Türk Kızılay  Hatay Toplum Merkezi Genç Dostu Alan 
gönüllüleri ile birlikte orman yangını nedeniyle zarar görmüş alanları canlandırmak amacıyla Ha-
tay Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte sulama faaliyeti düzenledi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi çocuklara yönelik binicilik etkinliği düzenledi. Etkin-
likte çocuklara kültür tarihinin önemli temalarından biri olan At Biniciliği hakkında bilgi vererek, 
çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi.

Gönüllü ders anlatımları devam ediyor... Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Çocuk Dostu Alan yararlanıcıları-
na Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin öğrencileri tarafından verilen Türkçe, İngilizce ve Matematik dersleri 
hız kesmeden devam ediyor. Eğitim sırasında çocuklar hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Türk Kızılay  Ankara Toplum Merkezi ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı arasın-
da, Ankara Toplum Merkezi yararlanıcılarına yönelik İstihdam Garantili Mesleki Kurslarla ilgili pro-
tokol imzalandı. Protokol çerçevesinde yararlanıcılar istihdama yönlendirilecek.

يف إطار »برانمج تطوير وحتسن مصادر الدخل واملعيشة« التابع ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي فرع سلطان بيلي، قام 
أرابب العمل يف موقع »توزال للصناعات املتحدة واملنظمة« بتنظيم حلقة تعليمية لشرح إجراءات وطرق خلق فرصة عمل 

.»İŞKUR وتوظيف األجانب، وذلك ضن برانمج »إشكور

حنن نعمل معا وسوية من أجل مستقبلنا... نظم  متطوعون من »ساحة أصدقاء الشباب« التابعة ملركز اهلالل األمحر 
الرتكي اجملتمعي يف هااتي أنشطة ري للنبااتت واملزروعات وذلك من أجل إحياء املناطق الي تضررت من حرائق 
الغاابت الي نشبت يف الوالية، وشارك املتطوعون بنشاطات الري هذه ابلتعاون مع »مديرية إدارة غاابت هااتي«.

نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف كهرمان مرعش نشاط ركوب اخليل لألطفال يف الوالية. ويهدف هذا النشاط إىل املسامهة يف التطور 
البدين والنفسي لألطفال، وذلك من خالل تزويدهم مبعلومات حول ركوب اخليل الذي يعد أحد العالمات واملوضوعات املهمة يف التاريخ 

الثقايف هلذا الشعب.

شروحات الدروس واحملاضرات التطوعية مستمرة... تستمر الدروس التطوعية يف جماالت اللغة الرتكية واإلجنليزية والرايضيات، والي يقدمها طالب من جامعة 
أنقرة للعلوم االجتماعية للمشاركن املستفيدين من »ساحة أصدقاء الطفل« التابع ملركز اجملتمع يف اهلالل األمحر الرتكي- فرع أنقرة. ويف هذه املساقات يستفيد 

األطفال على صعيدين، فهم من انحية يتعلمون ومن انحية أخرى يعززون عالقاهتم االجتماعية ابالختالط ابلناس كي يصبحوا اجتماعيون أكثر.

مت التوقيع على بروتوكول بن مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة و »مؤسسة دعم التعليم املهين والصناعات الصغرة« بشأن 
»املساقات والدورات املهنية للتوظيف املضمون«، وهي املساقات الي تستهدف املستفيدين من مركز أنقرة اجملتمعي وتقدم 

إليهم. ومبوجب الربوتوكول، سيتم توجيه املشاركن املستفيدين من هذه املساقات إىل فرص العمل والتوظيف.

Uyum, eğitim ve bayram heyecanı bir arada. 
Türk Kızılay  Gaziantep Toplum Merkezi Çocuk Dostu Alan katılımcısı çocuklar, Kurban Bayramı 
öncesi ailelerine hediye etmek için el emeği ürünler yaptılar.

الوائم والتعليم وفرحة األعياد جيتمعون يف مكان واحد
قام أطفال مشاركون يف برانمج »ساحة أصدقاء الطفل« التابعة ملركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف غازي عنتاب 

بصنع منتجات مصنوعة يدوايً لتقدميها كهدااي للعائالت قبل عيد األضحى املبارك.

Türk Kızılay  Şanlıurfa Toplum Merkezi ve İl Tarım Müdürlüğü iş birliği ile Hane İçi Üretim kapsamın-
da ilk defa ‘Temel Hayvancılık ve Tarım’ eğitimine katılan ve başarılı bir şekilde bitiren iki katılımcıya 
ailesinin geçimini sağlaması için onar tane koyun verildi.

Hilalin Yıldızları... Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi Dünya İnsan Yardım Günü kapsamında  Aile İçi İletişim 
Semineri ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Sonuçta ortaya böyle renkli görüntüler çıktı. 

ابلتعاون مع مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي يف »شانلي أورفا« ومديرية الزراعة ابلوالية ، مت تقدمي 10 خراف الثنن من املشاركن 
يف برانمج التعليم األساسي حول الزراعة وتربية احليواانت. إذ مت اختيار اثنن من هؤالء املشاركن يف الربانمج واملكملن له بنجاح، 

ومت منح كل منهما عشرة خراف كي يتمكنوا من توفر مصدر عيش وإنفاق لعائالهتم.

جنوم اهلالل... نظم مركز اهلالل األمحر الرتكي  اجملتمعي يف مدينة كوجا أيل، ندوة وحلقة تعليمية حول »التواصل الداخلي بن أفراد العائلة« ونظم  أنشطة أخرى لألطفال، وذلك 
يف إطار اليوم العاملي للمساعدات اإلنسانية. وكانت النتيجة ظهور مثل هذه املشاهد والصور امللونة.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهلل األحمر التركي
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İyilikder 2019 yılı Kurban Organizasyonu ile 3 kıta, 15 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Mazlumlara ulaşmayı kendine düstur edinen İyilikder, Kurban Bayramı vesilesiyle 
bağışçılarının kurban vekâletlerini Afrika’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da ve Asya’da ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı. 3 kıta, 15 ülkede gerçekleştirilen kurban kesim organizasyonu ile açlık-
la mücadele eden ailelere yardım eli uzatılmış oldu.  

وصلــت مجعيــة إييلكــدار إىل احملتاجــن 15 دولــة يف 3 قــارات وذلــك مــن خــالل برانمــج أضاحــي عــام 
علــى  هلــا  واملتربعــون  املضحــون  قدمهــا  الــي  ابلوكالــة  األضاحــي  حلــوم  اجلمعيــة  وزعــت  حيــث   .2019
املظلومــن واحملتاجــن يف إفريقيــا والشــرق األوســط والبلقــان وآســيا وذلــك مبناســبة  عيــد األضحــى املبــارك. إذ 

أن إييلكــدار تتخــذ مــن مبــدأ »الوصــول للمظلومــن ومســاعدهتم« مبــدأ وشــعارا هلــا.
وهبــذا تكــون اجلمعيــة قــد مــدت يــد العــون للعائــالت الــي تعــاين مــن اجلــوع، وذلــك مــن خــالل فعاليــات ذبــح 

وتوزيــع األضاحــي الــي نفذهتــا يف 15 دولــة يف 3 قــارات.

جمعية إييلكدار تكمل ذبح األضاحي وتوزيعها
İyilikder Kurban Kesim ve Dağıtımını Tamamladı

İyilikder aracılığıyla her sene düzenlenen Kurban Bayramı yardım çalışmaları kapsamın-
da, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Öğrenci Birliği Genel 
Başkanı Muhammed Fatih Eren ve İyilikder önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerinden 
Mahmut Kaçmazer’in bulunduğu bir heyetle Burkina Faso’ya seyahat edildi. 
Bayramın birinci günü Bayram namazının ardından kalabalık bir topluluğa selamlama 
konuşması yapan Turgay Aldemir renklerimizin, dillerimizin farklı olmasına rağmen bizi bir 
arada tutan ortak paydaya önem vermemiz gerektiğini, ortak değerlerimiz çerçevesinde 
buluşabileceğimiz imkânlar ve fırsatlar aramamız gerektiğini ifade etti.

ســافر كل مــن تورغــاي الدمــر، رئيــس اجمللــس التنفيــذي ملنصــة األانضــول  إىل بوركينــا فاســو ضمــن وفــد ضــم أيضــا 
كل من رئيس احتاد طالب األانضول حممد فاتح أرن ، والعضو الســابق يف جملس إدارة إييلكدار حممود كامسازر، 

وذلــك يف إطــار  فعاليــات »مســاعدات عيــد األضحــى« الــي تنظــم كل عــام بوســاطة مجعيــة إيليكــدار.
وقــد ألقــى تورغــاي ألدمــر كلمــة معايــدة وترحيــب يف اليــوم األول مــن العيــد ، صــرح أمــام جتمــع مزدحــم مــن النــاس 
بعــد صــالة العيــد مباشــرة، وقــال فيهــا إنــه يتعــن علينــا االهتمــام والرتكيــز علــى القواســم املشــرتكة بيننــا الــي تقــوي 
عالقاتنــا رغــم اختــالف ألواننــا ولغاتنــا، وإنــه وجيــب أن نبحــث عــن الفــرص اإلمكانيــات الــي ميكــن أن جتمعنــا يف 

إطــار قيمنــا املشــرتكة.

الرئيس التنفيذي لمنصة األناضول كان في بوركينا فاسو
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Burkina  Faso’daydı
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İhtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini ulaştırmak için 12 yıldır vekâletle kurban 
kesim kampanyasını başarıyla uygulayan Kızılay, Türkiye ile birlikte 51 ülkede 181.540 
hisse kurban keserek milyonlara kurban bereketi yaşattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, “Ekiplerimiz kurban kesimlerini tamamladı. Kızılay’a güvenerek vekâletleri-
ni bize veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. 4.5 
milyon kişinin sofrasında Türkiye’nin yardım eli olacak” dedi.

İyilikder  Malatya temsilciliği yetimlerin sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor Ülke 
genelinde temsilcilikleriyle  yürütülen yetim bayramlık giydirme faaliyeti kapsamında 
Malatya temsilciliği geleneksel hale gelen ve bayram öncesi yüzlerce yetim ihtiyaç sahibi-
nin bayramlık kıyafet ihtiyacının karşılandığı yetim giydirme programında 50 yetim çocuğa 
giyim yardımı yapıldı.  Malatya Temsilciliği mazlum çocukların yüzlerini bu vesile ile bir kez 
daha güldürmüş oldu. Malatya temsilciliğimizce yürütülen yetim ziyaretlerinin yanı sıra her 
ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı da verilmekte olup, ailelerin ihtiyaçları-
na katkı sağlanıyor. 

قام اهلالل األمحر الرتكية بذبح  أضاحي تعادل ما يزيد عن من 180 ألف حصة )حتديدا  181540 حصة( يف 51 
دولة يف العامل يف 3 قارات مبا فيها تركيا، مسهما بذلك إسعاد مالين الناس بفرحة االضاحي وبركتها. إذ يقوم اهلالل 
األمحر الرتكي بنجاح كبر منذ 12 عام بتنفيذ محلة ذبح االضاحي الي يوكله هبا أصحاهبا، وذلك من أجل إيصال بركة 

وخرات االضاحي ملوائد احملتاجن يف العامل. 
ويف هذا السياق قال رئيس اهلالل األمحر الرتكي كرم كينيك: لقد أكملت فرقنا ذبح األضاحي، وهنا نعرب عن امتناننا 
وشكران جلميع حميب اخلر الذين وثقوا بنا وفوضوان لذبح أضاحيهم ووكلوان هبا، ونقدم شكران هذا نيابة عن احملتاجن. 

هكذا تكون يد املساعدة والعون الرتكية قد وصلت ملوائد 4 مالين ونصف املليون من الناس.

تستمر ممثلية مجعية إييلكدار Iyilikder  يف مالطيا ابملشاركة يف إسعاد األيتام وإدخال الفرحة إىل قلوهبم، إذ قدمت ممثلية 
اجلمعية يف مالطيا مساعدات من املالبس لـ 50 طفال يتيما وذلك يف إطار برانمج كسوة وإلباس األيتام الذي يتم أتمينه وتنظيمه 
قبيل العيد لتوفر ثياب العيد ملئات األطفال األيتام وذوي احلاجة، والذي ابت برانجما دوراي وتقليداي ملمثلية مجعية إييلكدار يف 

مالطيا ويف ممثلياهتا يف شىت أحناء البالد أيضا.
وهبذا الناسبة تكون ممثلية إييلكدار يف مالطيا قد رمست البسمة مرة أخرى على وجوه األطفال املظلومن. وتقوم ممثلية اجلمعية يف 
مالطيا – ابإلضافة للزايرات الدورية لعائالت األيتام- بتقدمي مساعدات غذائية لتلك العائالت احملتاجة بشكل شهري وتسهم 

بذلك يف أتمن احتياجاهتم املختلفة.

الهلل األحمر التركي- كيزيلى يكمل برنامج ذبح وتوزيع األضاحي في 51 دولة في 4 قارات

ممثلية جمعية إييلكدار في ملطيا تقدم هدايا العيد لأليتام

Kızılay 4 Kıta ve 51 Ülkede Kurban Kesimlerini 
Tamamladı

Gözünde büyük oranda görme kaybı bulunmasına rağmen asılsız iddialarla Beşşar Esed re-
jimi tarafından 5 yıl Şam’daki Adra cezaevinde tutuklu kalan Amine el Mulhim, İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın İnsani Diplomasi faaliyetleri sonucunda serbest bırakıldıktan sonra geldiği 
İstanbul’da çocuklarına kavuştu.

 İHH التقت األم السورية الي تعاين من ضعف كبر يف البصر أمينة امللهم أببناها يف إسطنبول مبساعدة من مجعية إي ها ها
للماعدات اإلنسانية، وكانت امللهم قُسجن ملدة مخس سنوات من قبل نظام بشار األسد يف سجن عدرا بدمشق بتهم ومزاعم 
ال أساس هلا من الصحة على الرغم ضعف النظر الكبر الذي تعاين منه. وقد أطلق سراح امللهم نتيجة دبلوماسية اإلنسانية الي 

.İHH مارستها مجعية إي ها ها

السورية أمينة الملهم تلتقي بأبنائها
Suriyeli Mulhim, evlatlarına kavuştu

İyilikder  Malatya Temsilciliğinden Yetimlere Bayramlık Hediyesi
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 Suriye’de Esed ölümleri herbir cihetten, uykudaki adaletin bağlantılarını kesen, arsızca kahkahaالق

atan bir kasırga misali parlak hakikatin gözünü oymakta, kalpleri ve evleri söküp atmakta, barış 
ve özgürlüğe istekli ruhları parçalayıp akmaktadır. 
21 ağustos 2013 tarihinde Şam Guta’da, dünyadaki diğer şehirlerden tamamen farklı bir sa-
bah vardı. Islak, yapışkan sarı ağır bir havaya doymuş şekildeydi. Guta yüzeyi, üzerinde bölge 
sakinlerinin şiddetli bir titreme sonrasında dağılıp giden cesetleri olan bir kabristanlığa benze-
mekteydi. Kadınların ve çoçukların yüzünde sessizlik ve beyaz bir köpük ortaya çıkmıştı. O me-
kanda çok da uzun olmayan bir zamanda ayrılan ve unutulup giden o ruhlar buna şahitti, kahır 
ve sular onu ıslatmıştı. Katil hükümet başkanı tarafından işlenen olağanüstü bir şey değildi. 
Bu sarin gazı katliamı ve daha fazlasıydı. Klor, sarin, napalm, fosfor, stratejik füzeler, namlulu 
patlayıcı ve hatta bıçaklı katliamlarla işlenen uzun bir dizinin bölümüydü. Öyleyse, bu sefer 
binlerce sivil zayiat hasılatının anlamı ne ifade ediyordu? Başkentlerinin saraylarındaki beye-
fendilerin ruh halini zarif bir kahvaltıda rahatsız edecek bir şeyden daha fazlası değildi. Bu, suç 
aracında tutuklanması, yargılanması ve soruşturulması gereken bir suçlu gördüklerinden başka 
hiçbir şeyin değişmediği vakıalar ile kanıtlanmıştır. Şımarık ve suçlu çocukları Beşar Esad’ı 
asi bulup bazı oyuncaklarından mahrum edilmesi gerekliydi. Yaşamları ve bedenleri sinir gazı 
ile sarsılmış olan çocuklar, kadınlar ve erkekler hiç yaşamayı hak etmiyordular. Tiran ve ortak-
larının inancınlarına göre o insanlar, ebedi makamlarına komplo düzenleyen ve kendileriyle 
mücadele edilip kurtulunulması gereken mikroplardan başka birşey değildiler. 
Özgür ve onurlu bir insan yaşam arzusu için ülkem Suriye’de olanların hiçbiri, dünyanın 
dikkatini çekmiyor ve ilahi, yasal veya ahlaki bir caydırıcılıkta bulunmuyor. Vahşi devletler-
in hükümetlerinin açgözlü ve ekonomik ve güvenlik çıkarlarını saymazsak, hiçbir şey bu 
hükümetlerin dikkatini çekmeye yetmiyor. Mesela On iki bin yıllık medeniyet ve medeniyetin 
bulunduğu bir ülkenin imha edilmesi ya da bir buçuk milyon insanın öldürülmesi ve halkın 
dörtte üçünün yerlerinden göçe zorlanması ve iltica etmesi, yerinden edilmesi adına kullanıl-
ması dahil savaş suçu sayılan silah ve mühimmat dahil tüm öldürme ve ölümcül araçlarının kul-
lanılması, Anneler, babalarının önünde soğuk kanlılıkla çoçukların kesilmesi, cehennem hap-
ishanelerinde kadınların tecavüze uğraması, erkeklerin işkence altında öldürülmesi, çocuklar da 
annelerinin karınlarında bir roket veya patlayıcılardan fırlayan şarapnel parçaları ile ölmeleri ve 
bebeklerin sarin gazından dolayı hastane köşelerinde boğulmaları veya küçük yataklarında ve 
uykularında binanın yıkılması ile molozlarının altındaki aileleri ezilmesi, yaşlıların sakalların-
dan çekilip katil Esad’in, paralı lejyon ve taifesinin ayakkabıları altında ezilmesi, kadınların 
soyulup, dövülüp, sürüklenip sokak ortalarında beşeri ve hayvani kurtlara yemek olarak atıl-
ması, evet bütün bunlar devede kulak olup, Birleşmiş Milletler organlarının ve yoksul halkların 
boynunu tutan bu hükümetlerden yasalara ve uluslararası kanunlara uygun değilse ahlaki ve 
insani bir konumu haketmiyordu. 
Suriye devriminden sekiz buçuk yıl geçmesine rağmen, Suriye’nin özgürlük, haysiyet ve adalet 
rüyası, uluslararası toplumun karanlık hücrelerinde ve Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Mil-
letlerin bodrumlarında hâlâ tutulmaktadır. Peki ölüm, Suriyelilerin yegane arkadaşı mı oldu ve 
gökyüzü Esad yangınından kurtulmaya zorunlu bir yol mu? 
Evet, büyük güçlerin hükümetleri, insani prensipler ve demokratik değerlerin ülkedeki zengin-
liklerini yağmalarken ve kararlarını ve kabiliyetlerini baskılamak için bir tehdit bulduklarında, 
ancak acımasız bir despotu ve çetesini tarihte örneği olmayan insanlığın zıttına suç işlemelerini 
engellemek adına müdahale ettiler. Dünya düzeninin çirkinliğini ve dürüstlüğünü ortaya koy-
an sahte iddialar altında yapamadığını iddia ettiği şey budur. Ve Allahın insanoğluna verdiği 
yeryüzü cenneti, adaletin yokluğu ve zulmün eğemenliğinden dolayı cehenneme dönüşmüş ve 
yok olma yolundadır. 
Ey zulme karşı çıkan asi senin ruhana göklerden başka sığınak ve yorgun düşen bedenine to-
praktan başka yer yoktur. Senin acı yalnızlığına ölümden hariç dost yoktur. Uzun sürdü ve 
karanlığın şiddeti arttı ve sanki Yeis, insan vicdanının uyanışında yâkin bir hâl aldı.
Ne giyersen giy ey Suriyeli, ister elbisesi, ister iş kıyafeti, takım veya kot pantolon, hafif bir ev 
elbisesi veya uyku pijamaları bunlar sadece senin için bir kefen. Atölyede veya mutfakta, otur-
ma odasında veya uyku yatağında, bir yer değiştirme kampında ya da açıkta bir zeytin ağacının 
gölgesinde hatta ailenizden kaçmaya ve hayatta kalmaya çalışsanız bile, denizde ve mayınlı 
sınır duvarlarında zalim ve nefretle dolup taşan ölümü bulacaksın. Ey iyi Suriyeli, “İnsanlık” 
sizi katil bir tirandan korumak için değil, seni öldürmek için birleşmiş.

يف ســوراي يســيل املــوت األســدّي مــن مجيــع االجتاهات،يقهقــه هــادراً كإعصــاٍر وقــح يقطّــع أوصــال العدالــة 
النائمــة، ويفقــأ عــن احلقيقــة الســاطعة، يقتلــع البيــوت والقلــوب، ويفّتــت األرواح التائقــة للحريــة والســالم.

صبــاح الواحــد والعشــرين مــن آب 2013 أتــى علــى غوطــة الشــام مغايــراً متامــاً لصباحــات مــدن العــامل، كان 
ــاً ولزجــاً، مشــبعاً هبــواٍء ثقيــل مصفــّر، وكانــت الغوطتــان أشــبه مبقــربة صامتــة تتناثــر علــى أدميهــا جثــث  رطب
أبنائهــا الســاكنة بعــد ارجتــاف شــديد، يطفــو علــى وجــوه أطفاهلــا ونســائها زبــٌد أبيــض وصمــت، ويف مــكان 
ليــس ببعيــد كانــت األرواح املفارقــة شــاهداً مــا يــزال ذاهــاًل وقــد بّللــه املــاء والقهــر. ليــس شــيئاً غــر عــادّي 
يقرتفــه رئيــس حكومــة إجــرام، فمجــزرة غــاز الســارين هــذه، وإن كانــت األكــرب، حلقــة يف مسلســل طويــل 
مــن اجملــازر ســواء ارتكبــت ابلكلــور والســارين أو ابلنــاابمل والفوســفور، ابلصواريــخ االســرتاتيجية والرباميــل 
مــاذا يعــين أن تكــون احلصيلــة هــذه املــرّة آالف مــن  العشــوائية املتفجــرة وحــىت ابلذبــح ابلســكاكن، مثّ 
الضحــااي املدنيــن، ســيكون األمــر خــرباً مزعجــاً ال أكثــر رمّبــا يعّكــر مــزاج الســادة يف قصــور عواصمهــم وقــت 
إفطارهــم األنيــق، هــذا مــا أثبتتــه الوقائــع إذ مل يتغــّر شــيء ســوى أهنــم رأوا يف أداة اجلرميــة مذنبــاً جيــب اعتقالــه 
وحماكمتــه والتحــّرز عليــه، ووجــدوا يف صبّيهــم املدلّــل اجملــرم بشــار األســد مشــاغباً ينبغــي حرمانــه مــن بعــض 
ألعابــه، ذلــك أّن األطفــال والنســاء والرجــال الذيــن ارتعشــت أرواحهــم وأجســادهم بفعــل غــاز األعصــاب 
ال يســتحّقون العيــش أصــاًل فهــم يف عقيــدة الطاغيــة وشــركائه ليســوا أكثــر مــن جراثيــم متآمــرة علــى ســلطته 

املؤبّــدة ال بــّد مــن مكافحتهــا والتخّلــص منهــا، ومــن رغبتهــا يف حيــاة إنســانية حــرّة وكرميــة.
ال شــيء ممــا حيصــل يف بلــدي ســوراي يلفــت نظــر العــامل وال وجــود لــرادع إهلــّي أو قانــوين أو أخالقــّي. إذا 
اســتثنينا املطامــع واملصــاحل االقتصاديــة واألمنيــة حلكومــات الــدول املتوحشــة، فــال شــيء يســتحّق اهتمــام 
هــذه احلكومــات، أن يتــّم تدمــر بلــد عمــره إثنــا عشــر ألــف عــام مــن التمــّدن واحلضــارة، أو أن يقتــل فيــه 
مليــون ونصــف مــن البشــر، وأن يهّجــر ثالثــة أرابع شــعب مــن أرضــه فيصبــح مشــّرداً بــن انزح  والجــئ، 
وأن تســتخدم يف إابدتــه كّل أدوات القتــل والفتــك مبــا فيهــا األســلحة والذخائــر احملظــورة واحملّرمــة، الــي يعــّد 
جمــّرد اســتعماهلا جرائــم حــرب تطاهلــا القوانــن واألعــراف الدوليّــة واإلنســانية، وأن يذبــح األبنــاء بــدم ابرد أمــام 
أمهاهتــم وآابئهــم، وأن تغتصــب النســاء وكذلــك األوالد والرجــال يف املعتقــالت اجلهنميــة وأن يقتلــوا حتــت 
التعذيب وميّثل جبثثهم، وان ميوت األطفال يف بطون أمهاهتم بشــظّية من صاروخ فراغّي أو برميل متفّجر، 
أو أن خيتنــق الرّضــع بغــاز الســارين يف حاضنــات املشــفى، أو انئمــن يف أســّرهتم الصغــرة، وأن يهــّدم البنــاء 
وتســحق العائالت حتت ركامه، وأن يشــّد الشــيخ املســّن من حليته ويضرب ويداس حبذاء عصاابت األســد 
اجملــرم وميليشــياته املرتزقــة والطائفيــة، وأن تعــّرى املــرأة وتضــرب وتســحل يف الشــوارع مثّ تــرتك طعامــاً للــذائب 
البشــريّة واحليوانيــة.. كّل مــا ســبق، وهــو غيــض مــن فيــض، ال يســتأهل موقفــاً أخالقيّــاً وإنســانّيا، إن مل يكــن 
تطبيقــاً للقانــون وللشــرعة الدوليــة، مــن هــذه احلكومــات املمســكة برقبــة اهليئــات األمميــة والشــعوب املســكينة.

بعــد مثانيــة ســنوات ونصــف مــن عمــر الثــورة الســورية مــا زال حلــم الســورّي ابحلرّيــة والكرامــة والعدالــة معتقــاًل 
يف الزانزيــن املظلمــة للمجتمــع الــدويّل، ويف ســراديب جملــس األمــن واألمــم املتحــدة، فهــل ابت املــوت صديقــاً 

وحيــداً للســورين والســماء ممــرّاً إجبــارايً للخــالص مــن احملرقــة األســدية..!؟
نعــم لقــد ســبق وأن تدخلــت حكومــات الــدول الكــربى ابســم املبــادئ اإلنســانية وصــون القيــم الدميقراطيــة يف 
أكثــر مــن مــكان علــى األرض فقــط عندمــا وجــدت هتديــداً ملصاحلهــا غــر املشــروعة يف هنــب ثــروات البــالد 
واهليمنــة علــى قراراهتــا ومقّدراهتــا، لكــن أن تتدخــل لوقــف طاغيــة متوحــش وعصابتــه عــن اإلمعــان يف ارتــكاب 
جرائــم احلــرب واجلرائــم اخلطــرة ضــّد اإلنســانية الــي مل يســبق هلــا مثيــل يف التاريــخ فذلــك مــا تّدعــي العجــز 
عــن القيــام بــه بذرائــع واهيــة تؤكــد قبــح النظــام العاملــّي ووقاحتــه، وأبّن جّنــة األرض الــي وهبهــا هللا للبشــر 

حتولــت بفعــل غيــاب العدالــة وســيادة الظلــم إىل جحيــم، وهــي يف ســبيلها إىل الفنــاء. 
ال مــالذ لروحــك أيهــا املتمــّرد علــى الظلــم ســوى العــروج إىل الســماء ومــا مــن ملجــأ جلســدك املنهــك إالّ 
الــرتاب، ليــس غــر املــوت خملصــاً أليفــاً لــك يف تغريبتــك املــرّة وقــد طــال أمدهــا واشــتّدت ظلمتهــا حــىت يــكاد 

اليــأس مــن صحــوة الضمــر اإلنســايّن يغــدو يقينــاً. 
أاّيً مــا كنــت ترتديــه أيهــا الســورّي، ثــوابّ أو بذلــة عمــل، طقمــاً أو بنطــااًل مــن اجلينــز، فســتاانً منزليــاً خفيفــاً 
أو بيجامــا للنــوم فهــو جمــّرد كفــن لــك. حيثمــا توجهــت ســيدامهك املــوت، يف ورشــة العمــل ويف املطبــخ، 
يف غرفــة املعيشــة وعلــى فــراش النــوم، يف خميّــم للنــزوح أو حتــت ظــل زيتونــة يف العراء،حــىت أثنــاء حماولتــك 
للهروب والنجاة بعائلتك ســتجد املوت مرتبصاً بك يف عرض البحر وعلى أســوار احلدود امللّغمة ابلقســوة 
والكراهيــة. لقــد احّتــدت »اإلنســانية« إمنــا ليــس إلنقــاذك أيهــا الســورّي الطيّــب مــن بطــش اجملــرم، ولكــن 

لقتلــك.

İNSANLIĞI ÖLDÜRME BİRLİĞİ
ة

ّ
االتحاد من أجل قتل اإلنساني

Ali MuhammeD ŞERİF
علي محّمد شريف

رئيس القسم الثقافي
Kültür Bölümü Başkanı
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ي
م الثقاف

س
الق

أّمي: 

ألين أخاف من انر جوف األرض

وهبُت روحي قرابانً 

ملن هم فوق األرض 

ودمي رويُت به عروق الرتاب 

لتنبت أشجاراً 

يف جنان عدن املوعودة

......

بيّن:

وأان زغردُت لك 

ورقصُت حول جسدك 

ألكون إحدى األمهات اللوايت 

تكمن حتت أقدامهّن اجلّنة

........

واه نفسي

اللهيب حارق أّماه!

...........

ليس أكثر من احرتاق قليب 

اي ولدي

حلظة فراق روحَك اجلسد.

فنان وشاعر سوري

عنايت عطار

في الطريق إلى مرمرة

طه حسين

نارين عمر

ابتسامة أمل

كي تنبت األشجار 

شاعر سوري

شاعر وكاتب سوري

األجراس  مدائن  من  القادمات  هؤالء 
والرنن املعدين 

اللوايت يرتدين قبعات كبرة حتت الشمس 
يف شوارع الزحام 

الطريق  ابملناديل - يف  املتشحات  وتلكم 
إىل فلوراي - 

يف املمرات، يف األسواق، يف احملطات 
وعلى مقربة من القصور املقّببة 

هؤالء اللوايت يذكرننا جبواري السالطن 
أحالم  غر  السواد  حتت  خيبئن  ماذا 

الرجال؟
غر تراكم الشهوة حتت القباب املرصعة 

وعلى صدى املنارات الباذخة ..
اي لذلك احلضور الباذخ للجمال 

حاضرة  يف  املتألق  الوهج  النكسارات 
إستانبول 

حيث شوارع التوليب 
أسواق العطورات 

زمحة القطارات واألنفاق 
يف أمينونو، يف تقسيم وأكسراي، وكبااتش 
الورش  ظهرات  من  املسروقة  املواعيد  يف 

الصاخبة 
وغزل النسيج حتت النوافذ احلاملة 

واحنناء الزهور حتت الشمس 
ونوح احلمام على غصون املنوليا

وتراتيل املآذن وصدى القباب املرصعة
.....

مل يكن لوجهك الغريب 
الذي كان يتأوب يف زمحة العرابت 

يف املمرات 
على حواف الكؤوس 

يف حرقة الظهرات 
يف احلدائق 

يف رذاذ النوافر 
يف وخز احلنن املرتاكم يف املفاصل 

يف العبور املتسارع لألوقات.
أمرة  وشم  خديك  ورد  على  يكن  مل 

سلجوقية 
وال فوق شفتيك سر حكاية بيزنطية.

ليس مثة ما ينبئ بسبااي امللوك املهزومن 
أو جّتار طريق احلرير والتوابل 

وال أنفاس عشاق مارقن وسط هذا الزحام 
أنت ههنا.. إذ تروحن وجتيئن 

متلئن املسافة بن ضفي مرمرة
بن قليب وبن بيادر الطفولة 

الذي  البالد  وحريق  العواصم  ثلج  بن 
يطاردين 

وأنت تلوحن براحتيك 
تزيدين اشتعايل اشتعاال 

...
يف   .... البرينيه  جبال  على  رمبا كان 

أقصى الغرب 
أن ميّد بظله الكثيف على جسر البوسفور 

كي مير العاشقون على بساط الندى 
وللورد املنمق يف الشوارع 

أن يوقظ سرة املواعيد
ملوسيقى الفرق اجلوالة يف املقاهي 

أن تلّون صدى اآلذان قليال 
وإال؟ منذا الذي جيمع مشل الروح 

أيتها الغريبة مثلي؟
ولتعلمي أن عاشقاً ال حيتوي زمحة املدائن 

فرح العاشقن وحزهنم أينما كانوا 
خائب الرؤية والرؤى 

....
هكذا يتسع القلب للمواكب 

والفصول  ابلنجوم  القصيدة  تكتنز  كما 
واأللوان 

هكذا كان لعينيك هذا الفضاء 
وتلكم املنافذ للعبور 
إىل الضفة األخرى.

ضباابً كانْت
تداعب خيايل برذاذ العطِر 

وزّخات املطْر
رفعتين خلسة إىل السحاب

كيما نلتقي
يف منتصف الطريق

لنعانق الربد
...........

لكّنه الربد
يغذي مفاصلي ابلشوق

ويهديين جعبة 

جتتمع فيها دمى األحالم
........

ما كل هذا الغموض
مطّرزاً ابلتفاصيل واخليال

حنتاج فقط إىل العناق
........

ما بني الطيف 
وأصابّع متتّد لتكسَر 

حاجز املُحال
تزرع على ورق اليامسني

ابتسامة أمل.
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س
ال أعــرف كيــف سأشــرح لــِك أمــوراً ال جيــوز شــرحها، القصــة ال تتعلــق أبن هنــاك الق

أشــياء يكمــن مجاهلــا يف غموضهــا، فكيــف ســأعرّب لــك عــن مغبــة اللحظــة األوىل 
والنظرة األوىل الي مل تستغرق سوى ثالث ثواٍن ال زالت حىت اليوم تشغل مساحة 

ســنن يف الذاكــرة. 
ال أعــرف كيــف سيســتطيع رجــل ضعيــف أن يدفــع داببــة حنــو قمــة جبــل دون أن 
يفكــر بــك، فالقصــة ال تتعلــق أبنــك تشــعلن أعــواد الثقــاب كلمــا تتســللن مــع 
الشــهيق اخلفيــف إىل رئــي، وال أبنــك تتجاهلــن قانــون اجلاذبيــة رغــم أنــك تعرفــن 
أن اخلطــأ كان فقــط يف التوقيــت، فلــو أنــين جئــت للحيــاة يف العــام 1966 ورآين 
نيوتــن كيــف أســقط منــك بشــكل مســتقيم حنــو اهلاويــة، لكنــت أان التفاحــة الــي 

غــّرت مســار البشــرية بســقوطها احلــر.
املســافة بيننــا أقــل مــن ســاعتن ولكــن فــارق الزمــن أكــرب بكثــر فأنــت تعيشــن يف 
العــام 2019 أمــا أان فلــم أصــل بعــد، ال زلــت يف العــام 2017 أحــاول تفســر 
األشــياء الــي ال ميكــن تفســرها، فالقصــة ال تتعلــق أبن متجــر األزهــار الــذي يقــع 

يف طريــق املقــربة تعمــل فيــه امــرأة ســبعينية ضــاع زوجهــا قبــل عشــرين عامــاً يف رحلــة 
إىل جــزر القمــر، فعــادت وحدهــا وفتحــت متجــراً لألزهــار، وكلمــا أشــرتي منهــا وردآ 

تقــول يل بصــوت خافــت:
-  رجل طوله مرت وستة وسبعون سنتمرتاً يضيع.. هل تصدق؟!

أفكــر أحيــاانً أبن أصــر قــوايً فقــط ألركل تلــك الداببــة املرتبصــة علــى قمــة اجلبــل 
وأأتملهــا وهــي تتدحــرج ككــرة حنــو الــوادي.

يف طفولــي كنــت قــوايً وذات ليلــة أســقطت جنمــة بتســديدة مــن ســبابي، ســتقولن 
إن النجمــة ســقطت نتيجــة خطــأ ميكانيكــي كمــا حيــدث عندمــا ُيســقط الثــوار طائــرة 

حربيــة ببندقيــة بدائيــة.
القصــة ليســت كيــف وملــاذا ســقطت تفاحــي؟، احلــدث أهنــا ســقطت ولكــن ليــس 

بشــكل مســتقيم بــل كانــت تتأرجــح وحتــرتق يف ســقوطها البطــيء.
يف طفولــي مل أكــن طفــاًل بــل كنــت رجــاًل صغــراً يفكــر مبشــاكل والــده وأبحــالم أمــه، 
وهلــذا مل أكــرب كمــا اآلخــرون الذيــن ســبقوين إىل النهــاايت، بــل درّبــت نفســي علــى 

العــودة إىل لــوراء وعــدُت يف الزمــن حــىت وصلــت كل البــداايت.
الزمــن  عــرب  الســفر  أجــّرب  أن  فقــط  أردت  أان  بفكــريت،  )آلينشــتاين(  عالقــة  ال 

مــرات. خبمــس  الضــوء  ســرعة  تفــوق  وبســرعة 
اآلن.. اآلن وبلحظــة قصــرة كجــزء مــن اثنيــة أعــود يف الزمــن ثالثــن عامــاً إىل الــوراء 
وأصــل املــكان الــذي كان يل مث أعــود منــه عشــرة أعــوام أخــرى تســبقه مــاراً مبئــات 
األصدقاء، كل هذا حيدث يف أقل من ربع اثنية وأان جالس هنا يف منزل ال أملكه 

وال أفكــر حــىت يف امتالكــه.
كانــت أمــي تضربــين لــو رأت يف يــدّي أعــواد الثقــاب وهــي حتــاول أن تشــرح يل 
مــا هــو االحــرتاق، وكــم هــو مــؤمل أن تــرى أصابعــك وهــي حتــرتق وأنــت عاجــز عــن 
فعــل أي شــيء، متامــاً كمــا احرتقــت )نوتــردام( أمــام أعينهــم أو مثلمــا احرتقــت تلــك 

البــالد اجلميلــة أمــام أعــن العــامل.
ولكن ما عالقة كل هذا ابألشياء الي قلت عنها أبهنا عصية عن الشرح؟! 

مثــال أن تشــرح لســائح أمريكــي علــى شــاطئ البحــر امليــت أبنــك أصبحــت بــال 
بيــت، بــال وطــن وبــال حبيبــة، بــال أقــرابء جيتمعــون يف بيــت العائلــة، بــال مقــربة 
صغــرة ختــص أفــراد العائلــة، وصــار لــك يف كل بلــد مقــربة فيهــا صديــق أو قريــب 
دفــن هنــاك، واألهــم مــن كل هــذا هــو أنــك بــال مســتقبل، ومنــذ زمــن وأنــت تعيــش 

يف ماضيــك وتســرتيح فيــه.
فكيــف سأشــرح لــك اآلن فكــرة اقتــالع شــجرة تفــاح مــن حلــب وزرعهــا يف بلــد 
بعيــد، فكــرة أن اجلــذور ســتظل حتــاول تثبيــت الشــجرة يف تربــة غريبــة، وفكــرة أهنــا 
ســتحمل تفاحــاً ال طعــم لــه لكنــه تفــاح، كيــف سأشــرح لــك فكــرة الوطــن والداببــة 
الزالــت واقفــة هنــاك، كيــف سأفســر لــك قصــة احلــب وقانــون اجلاذبيــة حيكــم عليهــا 

ابلســقوط، كيــف ســأحدد انتمائــي وأان الزلــت يف حالــة ســقوط.

محمد سليمان زادة

ّ
 حر

ٌ
سقوط

شاعر وكاتب سوري

ــه املدرســة فرتاقــب حترّكاتــه ومــا يقــوم بــه، جتــد أنّــه يتقــّن عملــه فيقّدمــه  املســألة كّلهــا تتوقــف علــى احلــّب. أيتيــك املعّلــم الــذي حتّب
ــه اآلخــرون إىل هــذه الدرجــة، ومــا الــذي جيدونــه فيــه؟ أبفضــل صــورة ممكنــة، لكّنــك تتســاءل: ملــاذا حيّب

ثــالث أو أربــع ســاعات يعمــل خالهلــا مثّ يغــادر املدرســة، فمــا الــذي جيعلــه أييت كّل صبــاح متَعبــاً، وملــاذا يلتــّف حولــه اآلخــرون 
هبــذا احلــّب كّلــه؟

إىل اآلن أنــت حتكــم مبــا تــراه ومــن زاويتــك أنــت. فــإذا توّســعت العالقــة بينكمــا حبيــث أجــزت لنفســك مواجهتــه أبســئلتك تلــك، 
قــد يربــت علــى كتفــك مبحبــة، ويبتســم لــك، ويغــادر مــن غــر إجابــة.

إذا تلّمســت إجابــة لــدى اآلخريــن عنــه، ســيكتفي كثــر منهــم إبجابــة موجــزة: إنـّـه إنســان جيّــد وقريــب مــن القلــب، وقــد ألقــى هللا 
حمّبتــه يف قلوبنــا. عندمــا تلــّح ابلســؤال حــول وضــع املعلّــم الغامــض أمــام مــن يعرفــه جيّــداً تتضــح الصــورة لديــك. يــدّرس بضــع ســاعات 
مث يذهــب إىل عملــه اآلخــر يف املطبعــة، وحــن أيزف موعــد النشــاط الثقــايف يهــرع إليــه فيشــارك فيــه ويناقــش وحيلــل ويوّجــه، إىل 
أن حيــن موعــد اجتماعــه يف منّظمــة مكافحــة الفســاد. يســتغرق اآلمــر ســاعتن معظــم األايم، وال يــكاد جيــد الوقــت الــكايف لتنــاول 
طعامــه ســريعاً قبــل االلتحــاق بفريــق تدويــن كتــب الــرتاث وشــرحها. لديــه اجتمــاع أســبوعي مــع أربــع فــرق فتحــت ورشــات عمــل 
لغــاايت مشــاهبة، وهــذا يعــين أن لــدى معّلمنــا بعــض الوقــت خــالل ثالثــة أايم فقــط يف األســبوع يذهــب فيهــا إىل املقهــى للتســامر 

مــع أصدقائــه، ابســتثناء يــوم اجلمعــة.
تسأل ابستنكار: يقضي أوقاته يف املقهى؟

جييبــك املســؤول: حّدثتــك اي عزيــزي عــن أايم انشــغاله، وهــذا يعــين أنــه يذهــب إىل املقهــى مرتــن يف األســبوع، ســاعة أو ســاعتن 
كّل مــرّة. فتبــادر ابســتنكار آخــر، وجتــزم حبكمــك عليــه: الشــّك أنــه فاشــل يف كل عمــٍل يقــوم بــه. كيــف لإلنســان القــدرة علــى محــل 
جبســتن يف يــد واحــدة؟ ومــا جعــل هللا للمــرء مــن قلبــن يف جوفــه. هنــا أنــت تقــول كلمــة حــّق، أريــد هبــا ابطــل. الرجــل حيمــل أربــع 
جبســات يف يــد واحــدة وليــس اثنتــن فقــط، ولكــْن يف أوقــات خمتلفــة، لقــد قلــَت كلمــة حــّق أردَت هبــا ابطــاًل عــن حقيقــة املــرء وقلبــه.

الفرق بينك وبن من سألت، أهنم حيّبون معّلمهم وأنت تبحث عن سبب كي تكرهه.
األمــر نفســه مــع املعلّــم ينطبــق علــى بعــض الثــّوار يف ســوراي حــن يغمــز مــن يبحثــون عــن ســبب للتشــويه، وقــد يكــون غــر مقصــود، 
أو غــر واضــح هلــم؛ وذلــك حــن ينتقــدون اثئــراً جملــّرد أهنــم رأوه أو رأوا صورتــه يف مطعــم، أو إذا شــاهدوه يتنــزّه أو يشــرتي ثيــاابً 
جديــدة، أو يلقــي طرفــة، أو يبتســم؛ يقولــون: انظــروا، هــذا هــو مــن تســمونه اثئــراً...، هــا هــو يتبّضــع وأيكل يف مطعــم ويبتســم، يف 

حــن يــرى النــاس ميوتــون ويعانــون مــن الظلــم والغــالء ونقــص الغــذاء والــدواء!!!.
اعلــم، أصلحــك هللا، أن املعّلــم والثائــر كائنــان بشــراين أيكالن ويتعبــان ويضحــكان وينامــان، وليــس مــن واجبهمــا تقــدمي كشــف 
حســاب لــك يف كل مــا يقومــون بــه، ولــن تعــرف أبــداً نشــاط إعالمــيٍّ مــا مــن خــالل مــا تــراه علــى صفحتــه يف الفيســبوك، هنــاك 
ماليــن )الكــروابت( الســريّة أو املفتوحــة، والــي ال تظهــر املشــاركات فيهــا علــى الصفحــة الشــخصّية للمشــارك. فكيــف حتكــم علــى 

شــخص مــا مــن خــالل زاويــة واحــدة تســى لــك النظــر مــن خالهلــا وحســب.
إن مل تطف ابلكعبة لن تستطيع رؤية تنوّع ما حيّلي جدراهنا.

ترى املعّلم يف ساعات عمله يف املدرسة وحسب، فتحكم عليه حكماً عاّماً وتستغرب أن اآلخرين ال يوافقونك الرأي.
إّن الســّر يكمــن يف احلــّب، فلــو كنــت حتــّب املعلّــم وحتــّب الثائــر، وحتــّب رّب العمــل، وحتــب مــن تعاشــر، كنــت دافعــت عنهــم كمــا 

يفعــل حمّبوهــم، متامــاً.

الّنهر ودّع ضّفتيِه، وأعلن 
اإلضراب عن أفراحه، وحتّسرا

فاستيقظتْ  فيه الطفولُة والصبا 
والذكرايُت، فراح يبكي أهنراً 

والبحر أّرقه احلنُن لشطِّه
فأعّد أشرعَة السفِن وأحبرا 
واألرُض ألغت ْ بغتًة دوراهَنا

لتغيب وامجًة أبحضان الكرى
ظمأى وحتبس دمعها إّما رأت ْ

زهراً ذوى فيها وغصناً أخضرا
........

والفجر أطفَأ نوره يف مهده
والصبح ملَّ ثيابَه، وتبعثرا

والليل فّتش عن عباءة ليلِه 
يف غابة الفوضى لكي يتسرّتا

........
وتغّرت لغُة الفصول وطعُمها

واحلبُّ أمهَل إمسه وتغّرا 
والورد أعلَن: لن يفوح أرجيه

يف حفلة البارود... لن يتعطّرا 
وكأمّنا الصحراء ألقت رحلها

يف حقلنا الزاهي فجفَّ وأقفرا
........

هي مفردات اجلرح يف آالمنا 
لن تسرتيح املفرداُت وتغفرا
حىت تعوَد الشام شاماً حرًة
ال ُتستباح وال تُباع وُتشرتى
ويعوَد مفتاُح البالد ألهله 

ويغادَر الطاعوُن أوردَة الثرى 

فالشاُم، أمُّ املاِء، عطشى قطرٍة
والشام، أمُّ احُلْسِن، شاهْت منظرا
هي اتج هاِم الدهِر كانت تنحين

قّدامها الدنيا، إىل أن تعربا 
كم مر سّفاٌح هبا متغطرسًا

كم مر جزّاٌر هبا متعنرتا!
وتناوبوا أْسر الطيور وذحْبَها

واستظهروا حقداً تعّتَق ُمضَمرا
فهوْت بيارقهم فهذا أسودٌ 

قد فّر ال يلوي، ووّكَل أصفرا
ٍ وكالمها ذيٌل لذيٍل مارق 
أهدى البالد ملن أراد وأّجرا

........
مل أدِر من قتل احلياة، أخنجر ٌ؟
أَم مْن أعار اجملرمَن اخلنجرا؟!

........
ماذا دهى التاريخ كّرر نفسه؟!
وأعاد يف شكٍل جديٍد هتلرا؟!

وأعاد فرعوَن الوريَث ليعتلي
األطالَل، ينهى ابلبالد وأيمرا

........
ال أيسَ ...فاإلصراُر بوصلُة الشعوب 

إىل العالِء، ودرهُبا حنو الّذرا
فغداً ومن رحم الصخور تَرْوهنا

ُوِلدْت لتسقينا احلليب األطهرا 
وغداً هتّب الريح إعصاراً فال 
يبقى البغاُث أبرضنا مستنسرا

ال يبصرُ األعمى، ولكّن اليقَن 
بروعة اآليت سيجعله يرى!

شاعر وكاتب سوري

عصام حقي

مفتاح البلد

ان
ّ
د. محمد جمال طح

ية
ّ
األبعاد الخفية والرؤية األحاد

شاعر وكاتب سوري
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ملســة  ابخلــالص!  أمــل  ال  وتفنيــه،  شــيء  تلتهــم كل  ملتهبــة  نيــازك 
واحــدة مــن ســحرها األزيل يــزول كل شــيء، لــو نظــر العــامل أبســره 
إيلًّ ال يعــادل نظــرة عينيهــا ، تــراين مرتــن بقلبهــا وعيوهنــا ، بكلمــة 
واحــدة تغــر عاملــي وتبــدل خطــوايت، معهــا احليــاة عــامل مــن األحــالم 
اجلميلــة، هــي ابلنســبة يل صنــدوق إبــداع ملــيء ابلذكــرايت الدافئــة، 
مبجــرد والدتــك تشــم رائحتهــا ومتيــز دقــات قلبهــا مسفونيتــك الرائعــة، 
وصمتهــا مثقــل ابملعــاين واحلكــم، ليســت عالقــة عابــرة أو حلظــات 
ممتعــة ، بــل رابــط أبــدي يــدوم إىل األبــد ، أي إنســان ابلعــامل ال أيخــذ 

مكاهنــا، واألمل بينكمــا متبــادل، أي كان اجلــو فهــي الربيــع الدائــم 
حلياتنــا، ال تتبــدل وال تتأثــر ال تثلــج وال تصفــر أوراقهــا وال حتــرق 
بشمســها بــل ظــل دائــم علــى مــر الســنوات، هــي احلريــة والدميوقراطيــة 
فنــون احليــاة ترفــع صوتــك أحيــاانً،  واإلنســانية، معهــا متــارس كل 
وتنــام علــى قلبهــا ســاعات تصمــت تغــين تنــام تكســر وهــي ال أتبــه ، 
مههــا الوحيــد أن تبقــى خبــر، منتهــى القســوة عندهــا بلســم آلالمــك، 
اثبتــة كاجلبــل، الوحيــدة الــي ال ختــاف جمافاتــك ورفضــك، مهمــا 
كــربت فأنــت طفــل بــن يديهــا، مكمــن ســرك ومهومــك تفــرح وحتــزن 
معــك ، قــد ينهــار كل شــيء أمامــك إال هــي، شــاخمة كاجلبــل رقيقــة 
كميــاه األهنــار، حتتاجهــا مهمــا كــربت ال ختذلــك مهمــا فعلــت، 
أنــت حباجــة إليهــا مهمــا ابتعــدت، هــل مللتــم مــن صفاهتــا؟ بقــي 
العاريتــن، لوالهــا  بيديهــا  الرجــال والنســاء  الكثــر، تصنــع أفضــل 
مل يكــن لــك وجــود يف هــذه احليــاة، معهــا شــعور غريــب جيتاحــك 
وقــوة خارقــة مصــدر األمــان والســعادة، راحــة وســالم وفــوز دائــم، 
أال  احلنونــة،  الطيبــة  الراشــدة  أيتهــا  احلــر،  وظــل يف  للشــتاء  وقــود 
وأهــواءان وجنوننــا، واآلن حــان  متلــي؟ حتتمــل صخبنــا  تكلــي وال 

دوران! ولكــن كيــف؟ هــل نســتطيع أن حنملــك تســعة شــهور؟ وهــل 
نســتغين عــن نومنــا وحياتنــا وهلــوان وأصدقائنــا وعملنــا مــن أجلــك؟ هــل 
نرافــق خطواتــك املتقاربــة ونبقــى نســندك ســنة لتمشــي؟ ونســتيقظ 
معظــم الليــل لنغطيــك ونســقيك؟ ونقتــص مــن لقمتنــا لنطعمــك؟ وهــل 
حيالفنــا احلــظ يف إســعادك؟ وتتغــر قواعــد اللعبــة؟ ال منلــك ســحرك وال 
صــربك وال تفانيــك وحنانــك، أنــت امرباطوريــة كاملــة عــامل حبالــه، ال 

كهولــة بــن يديــك وال عظمــة أمامــك! آســفة:
 مل أعرفكــم عليهــا هــي أمــي وكل أمهاتكــم، عنــوان احملبــة ومشســنا 
الدائمــة، تعويــذة الصبــاح واملســاء، وفقراتنــا الصلبــة والســحر احلقيقــي 
الذي ال نؤمن به إال من بســملتها ومتســيدها وصوهتا املقدس، كيف 
اســتطاعوا أن يطعنــوك عندمــا استشــهد ولــدك؟ ودموعــك أمل حترقهــم؟ 
وحنيبــك أمل يوقظهــم؟ كل الكــون حبداثتــه مرتبــط بقلبــك، كل شــيء 
مرتبــط بــك، أشــعلوا األضــواء وحــرروا األبنــاء وارمحــوا قلــوب األمهــات، 
ســتالحقكم دعواهتــا علــى مــر العصــور، الــي تفــوق الســحر والســحرة، 
دعــي صمتــك يتحــدث اي أمــي؟ أيهــا العــامل أنتــم ســاللة جمنونــة، كيــف 

اســتطعتم قتــل األمهــات؟ ال تبحثــوا عــن بديــل فــال بديــل عــن األم.

الليــل مملكــة األحــالِم، قلوهبــا الصغــرة بعمــر 
نبضــات األرِض الالمتناهيــة،  بــدا اخليــال يل 
يــوم صادفــت حلمــي مســتلقياً  احلقيقــة  مثــل 

بكامــل مجالــه 
علــى بســاطي األخضــر الــذي فرشــتُه لــه يومــاً، 

حُتيــط بــه براعــم مل تتفتــح بعــد.
حاولــت ملســه فقذفــين غضبــه حنــو أغوار نفســي 

املغلقــة بســتائَر قامتٍة 
حجبــت عــن أايمــي اخلاليــة نور النهار الرحيب، 

ونسمات الليل الرطيبة.
مــا أرعبــين ســرعة امتــداده وازدايد حجمــه كمــا 

لــو أنّــه جــيّن مــارد خــرج مــن 
وجهــي  يف  ســّد  حــني  جنــوين  وزاد  ُقمقمــِه، 

اهلــروب.  خمــارج 
كان شّكي حيلق بسؤاله حول يقيين: 

أهــذا هــو حلمــِك الــذي أحببتــه وزهــوت بعطائه 
مطمئنــًة لوجوده!

املعّلقــة  الذهــيّب وأحالمــِك  ســجنِك  قــد كــره 
أن كان طاحمــاً  بعــد  اخلاســرة، 

لتحقيق أمانيِك الراحبة! 
أُقســم لكــم: إنّــه حلمــي احلــّي، بــزغ يف يقظــي! 

خــرَج بــكّل عظمتــه مــيّن
لُيذّكــرين بنعمــة امتــداد احليــاة اجلديــدة قبــل أن 

تطويــين ترنيمــة املــوت،
وإن فقــدت إميــاين بــِه حلظــًة وافرتقنــا لوهلــٍة، 

ســيعود ليســكن يّف مــن جديــد
كما الّندى يسكن يف قلب الصباح. 

لنغلُــَب  امللتهبــة  النــار  رقصــة  معــاً  ســنرقص 
علنــاً  وننشــد  ضــوءًا،  الليــِل  ظلمــة 

املُحلِّــق  األلــوان  راعــي  قــزح  قــوس  أغنيــة 
الفجــر  لنــور  الــرؤى  لُنخضــَع  ابجلمــال 

املُكتمل ابلبهاء.
………

الفضــاء،  ابلكــون  أحــاط  مــذ  الّصــدى  ُخلــَق 
هــي  ويعيُدهــا كمــا  األصــوات  لــردِّد 

بصفائها وعكرها إىل األذهان. 
ختيلتــه مثــل حلــم هائــل شــفاف غامــض يســكن 

يف الكلمــات، ولــه عيــون يفتحهــا 
مبجرد حتريك الشفاه.

يف صبــاح مشــرق أصــاب الّصــدى ملــّل قاتــل، 
زاهــداً مــن التكــرار، فقــرَر أن يســرتيح يف ســاحة 

األفــكار املتزامحــة ابآلراء املختلفــة.

األبيــض  وشــاحه  الواســع  صــدره  حــول  لــّف 
ضخمــًة نقــش كلمــات  وعليــه  الطويــل 

رســم أحرفهــا ابلنــار لرتاهــا عــني الّرائــي مــن بُعــِد 
آالف األميــال، عســى رقيــب 

النفــوس ينتبــه ويُعيــد النظــر بصحــة أو ضــالل 
مــا يضمــرون: 

-اصمتــوا عندمــا تكــون دواخُلكــم ال تُعــرّب عــن 
صــدق مشــاعركم واألفــكار -

ابألفعــال  املتشــدقَة  الثــراثرَة  األفــكار  لكــّن 
املُخادعــة  واإلدعــاءات  املُواربــة 

خرقت ِحكمَة الّصدى وقانون األخالق.
ألّول مــّرة يف حياتــه األبديــة، استشــاط الّصــدى 

غضبــاً، مــّد لســانه الفصيــح عاليــاً، 
يف  مــا  بصــدق  الكلمــات  صــدى  وأرجــع 
األفــواه.  كــذب  هبديــره  وأغلــق  النفــوس، 

………
ثــوب احلريــة أبيــض كالثلــج ذو خطــوط محــراَء 

داكنــٍة تتقاطــع مــع خطــوط 
ُأخــرى ورديــٍة شــفافٍة، مل تبهــْت ألوانَــُه منــذ بــدء 
احليــاة، وســيبقى شــباهبا الدائــم حــّى صمــت 

األبديــة. 

حــزٍن  بــني  الســنني  َعــرب  مشــاعرها  تناوبــْت 
وغضــٍب. وســكوٍن  وفــرٍح، 

أفكارهــا  فــاردًة  الريــَح  احلريــة  امتطــْت  يــوم 
أاثرُهــا  اترَكــًة  يشــتهي،  ملــن  املُثمــرة 

األبصــاُر  فتفّتحــْت  الوجــوِد،  أطــراِف  علــى 
النــرَُة،  العقــوُل  هلــا  وســجدْت  النائمــة، 

وأصبحْت بعشِقها عبيدًا.
النفــوس،  عمــق  إىل  القــوّي  نبضهــا  ِانســلَّ 

أواتر  كمــا  املُتشــردة  األنفــاس  ومجعــْت 
الكمــان املتفرقــة جتتمــع وتتوّحــد بنغــٍم واحــٍد 

وأغنيَــٍة واحــدٍة وحــبٍّ واحــٍد. 
ِصاغــوا موســيقاها اخلالــدة مــن دمــوع العــدم، 

وأهازيــج احليــاة لــرتوي ظمــأ 
أرواحهم من عصارة حّبها الذي ال ينضب.

………
مــن  زوبعــًة  ويُثــر  املخــاوف  حُيــرك  خيــال 
التســاؤالت املتضاربــة، ويســِرق الدهشــة مبعــان 
رمــوزه، قــْد أوقــع نــوره الباهــر يف عيــون القــّراء. 
وأان احتوتــين فرحــٌة ال ميكــن إدراكهــا، فاحننيــت 

تواضعــاً حلريــة خيــايل املُذهــل، 
املاكر يف التسديد وإصابة األهداف.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

سحر الدنيا

منى أشقر

شاعرة وكاتبة سورية

خياالت ُمتدفقة
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يوميات الموت

شيركو بيكسمحمود بادلي 

عبد المجيد شيخو

مروان عثمان

Mehmûd BadilîŞêrgo bêkes

Ebdil Mecîd Şêxo.

Merwan Osman

Du giyanŞewat

Carna..

Rojin mirinê
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Beşê kurdî

Bi tîrêjên rokê re
du çavên evîndar
xwesteka xwe di dilê sozek sêwî de 
ligorî kiryarên bayê deştê dihûnin.
Pêrgîbûn pêdiviya du giyanên tî û 
ji xwe reviyayî ne.
Li wî bajarî ku dest davêje paxila 
nehînî yê
di ahenga bêhna nêrgiz û ya-
simînên şeng de
liyanên dilên wan bi lorîkên xew-
nerojan re 
li nava ew dengên ku li kolanan 
ketine lêdidin.
Du giyan li wê kolanê di roniya 
heyvê de dimeyin û bi germî hev 
himêz dikin.
Du dil li wê çola servekirî bi hev 
re strianên evîniyê dijenin û diyarî 
jarbûna tenahiyê dikin.
Du dest li wê gulistanê di hev de 
dihilin û xwe jibîrdikin.
Du evîndar di talda dara azadiyê 
de vêdikevin.
Tî dimînin 
Kehrebe li ser wan qutdibe
Nanê şewitî dixwin.
Her çiqsî tarî xwe li ser serên wan 
vedigire
maç li ser lêvên wan diçirisin.

Darek şewitî…
Dumana wê helbesteke giryane
 ji baxçê re nivîsî.
Gava baxçe şewitî…
Dumana wê çîrokeke xemgîn
 ji çîya re nivîsî.
Dema çîya şewitî…
Dumana wê wêjeyeke bi girî
 jig gund re nivîsî.
Dema ku gund şewitî…
Dumana wê tiyatroyeke tiracîdî
 ji bajar re nivîsî.

Di bajêr de…
Jinek hebû
Tevayî bedewîya dar û çîya
 bi xwe ve girti bû
tev lî gund û bajêr
di dil û çav û bedena xwe de.
Dema ku wê jinê xwe şewitand,
Ji bo azadî yê,
Dumana wê 
Destana hemdemî 
Ji tevayî welatê min re nivîsî!.

Carna di nav pêlên 
Bê zariya min de
Gulek şîn dibe.
Carna di nav pêlên şahiyên
Hestên min de
Bê zariyek berdavê.
Lê eger dilop
Ji çavên min diherikin
Ez bi wan evînek nûh dimeyînim.
Eger ez bêriya kenînên 
Dayka xwe dikim
Tevildanê ez dibezim
Nav kolanên bajarê xwe
Li hemû pîrejinan temaşe dikim.

Mirin li ba min nemane

 Ku ji min re bibine qerqer

Baran li zeviyên dil nema dibare 

ku hêvî şîn werin

Dil nema dikare 

Ji bilî bêhna şewatan

 Hêlm bike

Sirûd dibin toz

Bejn dibin kêl

Rojaneyên xwînê 

Gewdeyên rojê 

Dagîr dikin

Destên avê ne dirêj in

 Da ku karibin 

Min ji min bişon!

مع بزوغ الشمس
كانت عينا احلّب تتأّمالن 

يف قلب موعود يتيم
جتدالن األمل تناغماً 

مع تفاعالت النسيم يف السهل
استقبلتا احتياجات روحني ظمآنني 

هاربني من نفسيهما

يف تلك البلدة 
عندما متّد اليد إىل ظهرها املستور

يف احتفالية لرائحة النرجس واليامسني الفواح
يدّق قلبامها مع األنغام 

يتمايالن

الروحــان يف ذلــك الشــارع ميتزجــان مــع ضــوء 
القمــر

وحيتضنان بعضهما حبرارة
القلبان يف تلك الرباري املفتوحة 

يقدحان أغاين احلب
ويهدايهنا إىل عذاابت الوحدة

اليدان يف حديقة الورود تذوابن يف بعضهما 
وتنسيان نفسيهما

احلبيبان يف ظّل شجرة احلرية 
ِخفيًة ُيِشّعان

يبقيان ظامئني
ينقطع عنهما الضوء
أيكالن اخلبز احملروق

كلما خّيم الظالم واشتّد عليهما
جَتَمَّرت القبالت على شفاههما.

احرتقت شجرة 
فكتَب دخانـُها قصيدة ً ُبكائية للحديقة 

عندما احرتقِت احلديقة 
كتَب دخاهنا قّصة حزينة للجبل

مثّ عندما احرتق اجلبُل...
كتَب دخانُه نثراً داِمعاً للقرية

أّما حني احرتقِت القرية...
كتَب دخاهُنا 

مسرحية تراجيدية للمدينة.

يف املدينة...
كانت مثة امرأة

اختزلت كلَّ مجال الشجر واجلبل
والقرية واملدينة

يف قلبها وعينيها وقامِتها.
عندما أحرقت تلك املرأة نفَسها،

 يف سبيل احلرية، 
كتَب دخاهنا ملحمة أبدية 

لسائر أحناِء بالدي.

أحياانً.. 
تنمو بني أمواج عجزي وردة

أحياانً.. 
جيهض العجز بني أمواج سعادة أحاسيسي.
لكن حينما تسيل قطرات الدمع من عييّن

ُأذّوُب هبا حباً جديدا
حينما أشتاق إىل ضحكة أمي

ُأْسرُِع إىل شوارع مديني
وأمعن نظرايت حنو كل املُِسناْت.

مل تعد لدي ميتة أخرى
ليكون يل كفن

مل يعد املطر يهطل
يف حقول القلب

كي تنبت اآلمال جمددا
مل يعد مبقدور القلب
أن يشم غر احلرائق
األانشيد تصر غبارًا

القامات تصر شواهد للقبور
يوميات املوت

حتتل جسد الشمس 
أايدي املاء ليست طويلة!

كي تستطيع
أن تغسلين مين.



19

ي
كرد

م ال
س

الق
Beşê kurdî

رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

                              في ذكرى مجزرة الغوطة

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Li bîranîna komkujî ya Gota

Roja 21 tebaxa vê salê bîranîna şeşemîn ya komkujîna Gota ya rojhilatê tête pêşîya me ya 
ku tê de rijêma Esed çekê kîmawî bi kar anî û bû sedema şehîd kirina 1400 kesî ji wan 426 
zarok bûn.
Li dawîya tebaxê wilayetin yekbûyî “ gumanin bi hêz “ raghand ku rijêm berpirse ji ber êrişê 
de. Û li roja 16 îlonê de netewin yekbûyî rapora pisporin xwe yên lêkolîn kiribûn di êrişê 
de belav kir, di naverokê de “ nîşanin aşkere “ hebûn bikaranîna gaza sarîn. Û berî wê bi du 
rojan, lihevkirina Emerîka/Rûsiya li Cinêvê li ser jihevxistina cebilxaneya kîmawî ya Sûrî 
hate îmze kirin, bo bidûrxistina rijêma Şamê ji lêdaneke rasteqîne ji hêla Wşunton û Parîsê de.
Tiştekî tirsanek sebaret ji Sûrîyan re û mixabin bû ji hêvîyan re li derbarê civaka navdew-
letî de di pêşî de Emerîka û Rûsya yên ketne bazarê û destê rijêmê berdan da bîtir kuştin û 
tawanan bike li beramberî derbaskirina siyasetin xwe yên şoreş dane ber du rêkan “ yan xwe 
radestî îradeya rijêma tewanbar bike yan jî ji ber mirina li şopa wan di her perçekî welat de 
birevê “.
Bi dûbarekirina bi karanîna kîmawî piştî ku Rûsiya tekez kiribû “ ku rijêmê tevayî cebilx-
aneya xwe ya ji çekin kîmawî radest radest kirîye li gor lihevkirina Emeîka û Rûsiya “ lê li 
salin bi du re li gelek herêman êrişan rû dan li dijî welatî yên sivîl bi gazin jehreyî ji kulor û 
xerdel, ya ku rapora netewin yekbûyî tekez li ser kir di çiryayê pêşîn de li sala 2016 de dibêje 
“ balefirin hîlyokopter yên hikometa Sûrî bermîlin dagirtî ji gaza kulorê bi ser herêma ( bakur 
û rojavayî Idlubê ) de berdane. Ji bilî tekezîyin şandeyin navdewletî û rêxistinin mafin miro-
van rijêmê bi sedan car ew gazin jehreyî bi kar anîn bo heta kanibê jimara kuştîyin welatîyan 
pirtir bike. Wekî ku rijêmê cara yekê li xwe na ku li bal çekên kîmawî heye, û pê guruntî dabû 
welatin rojava eger destêwerdanê bikin wê li dijî wan bi kar bîne, li ne li dijî gel, ew yek li roja 
23 tîrmeha 2012 de bû. Lê ew li dijî gel hate bi karanîn û wela hate berdan ji destêwerdanin 
dewletan ve û serwerîya welat hate wunda kirin û berdan berdanek bi tirs belav bû.
Ne tenê komkujîna Gota ya rojhilat li 21 tebaxê sala 2013 ya yekemîn yan jî ya dawî bû ku 
rijêmê tê de çekin kîmawî bi kar anî, lê berî wê jî bajar û hin şûn li Sûrî kiribûn armanc berî 
vê demê. Û piştî wêjî wekî min anîye ziman!
Lêkolînvan û çavdêr dibîni “ dest sist kirina rêvebirin Emerîka û dewletin rojava di karpêdana 
van tawanî yên talûke yên rêjîm pê rabû bû, ji li xwenayîna aşkere ku xwedîyê çekê kîmawî 
ye, û rûnkirina doza bikaranînê di navbera înkar kirin û daxwaza lêkolînê de, ew tê vedan ku 
êrişa mezin bibe ser bajarokin Gota ya rojhilat û Mademîyê li gundewarin Şamê, li tebaxa 
2013 “.
Ji tiştin min anîye ziman dixwazim bi aşkereyî nîşan bidim ku helwêsta navdewletî ji dest-
pêka şoreşê de berî li rûnkirina rewşa Sûrî bû û ber bi kêferateke navdewletî de diajot tevlî 
têveçandina îradeya xelkê Sûrî da ku rûyê dozê bi tevayî ji şoreşa rûmet û azadî yê teqleyî 
cerdavanîyeke wekî şerekî nav xwe nîşan bidin li hêlekê, û şerê di navberî rijêm û terorê nîşan 
bidin li hêleke din. Û ew piştgêrîya radghandin ji şoreşa xelkê Sûrî re li dijî rijêmê encamp 
jê temenê şer dirêj bikin û komelin terrorist berdine nava Sûrî bo pîlanin xweyin amadekirî ji 
hêla wan dewletin xwe pêşde didan cîbicî bikin. Ya na çawa dewlet li hev civîyan bo sezaki-
rina Sedam Husên bi tometa ku xwedî çekin kîmawî ye û ji ber çavdêrîyê direvê, lê Esed bi 
xwe li xwe nayîye ku li bal wî çekê kîmawî heye û li dijî bêgunehan bikar anîye, û qurbanî bi 
hezaranin ji kuştî û birîndaran, tevî ku ji ber radestkirina tevayî wan çekan rivyaye ji ber rêx-
istina navdewletî, û ev yek hatîye sepandin di bikaranîna wan gazin kîmawî bi sedan car piştî 
radestkirina hindek ji cebilxaneya xwe ji rêxistina navdewletî re bê seza û lê pirsîn dimîne.
Ev te wateya aşkere û beloq ku civaka navdewletî berpirsyare ji ber tawanin rêjîmê ve li dijê 
gelê Sûrî, di pêşîya dewletin encûmena asayîşê de Rûsya ye ya ku encûmen kulapçek kiribû 
bi riya bikaranîna VÎTO li hêla bikaranîna kîmawî, Emerîka jî ya ku destsistî bikar anî û siya-
seta rêvebirina tevlihevî bi kar anî bê ko sînorda bike.
Mayîn û payedarî ji şehîdên şoreşa azadî û rûmetê re. serketin ji qêrîna gelê Sûrî re di berde-
wamkirina şoreşê de. Şerm û fehêt ji civaka navdewletî re ya ku gelê Sûrî bi tenê li beramberî 
tawanê rijêmê hîşt. Mirna werwerîn ji rijêma tawanbar û serokê wê yê hovane re yê hîn ji 
xwîna Sûrîyan têr nebûye.

صــادف )21 آب/أغســطس مــن هــذا العــام( الذكــرى السادســة جملــزرة الغوطــة الشــرقية الــي اســتخدم 
فيهــا نظــام األســد الســالح الكيمــاوي، والــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 1400 شــهيد بينهــم 426 

طفــاًل.
يف هنايــة آب/أغســطس أعلنــت الــوالايت املتحــدة عــن » شــكوك قويــة » أبن النظــام مســؤول عــن 
اهلجوم. ويف 16 أيلول/ســبتمرب نشــرت األمم املتحدة تقريراً خلربائها الذين حققوا يف اهلجوم، يتضمن 
» أدلــة واضحــة » علــى اســتخدام غــاز الســارين. وقبــل يومــن مــن ذلــك، أدى توقيــع اتفــاق أمركــي / 
روســي يف جنيــف حــول تفكيــك الرتســانة الكيماويــة للنظــام الســوري، إىل إبعــاد خطــر ضــرابت كانــت 

تعتــزم واشــنطن وابريــس توجيههــا لنظــام دمشــق.
كان ذلــك مروعــاً ابلنســبة للســورين وخيبــة أمــل جتــاه اجملتمــع الــدويل ويف مقدمتــه أمــركا وروســيا اللتــان 
ســاومتا يف تــرك يــد النظــام علــى املزيــد مــن القتــل واإلجــرام مقابــل متريــر سياســات تضــع الثــورة والشــعب 
الســوري بــن خياريــن » فإمــا االستســالم إلرادة النظــام اجملــرم أو اهلــروب مــن املــوت الــذي بــدأ يالحقهــم 

يف كل بقعــة مــن أرض الوطــن ».
ومــع تكــرار اســتعمال الكيمــاوي بعــد أن »أكــدت روســيا أن النظــام ســلم كامــل ترســانته مــن الســالح 
الكيمــاوي تنفيــذاً لالتفاقيــة بــن أمــركا وروســيا« إال أنــه يف األعــوام التاليــة ويف العديــد مــن املناطــق مت 
تنفيــذ هجمــات ضــد اآلمنــن مــن الغــازات الســامة كغــاز الكلــور واخلــردل، والــي مت التأكــد منهــا وفقــاً ملــا 
ورد يف تقرير لألمم املتحدة يف تشرين األول لعام 2016 من » أن مروحيات اتبعة للحكومة السورية 
ألقــت براميــل حتــوي غــاز الكلــور علــى املنطقــة )مشــال غــريب إدلــب(. وعــالوة علــى أتكيــدات البعثــات 
الدوليــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان فقــد اســتخدم النظــام مئــات املــرات تلــك الغــازات الســامة لقتــل 
أكــرب عــدد مــن املواطنــن. حيــث أقــر النظــام للمــرة األوىل امتالكــه أســلحة كيماويــة، وهــدد ابســتخدامها 
يف حــال حصــول تدخــل غــريب، لكــن ليــس ضــد الشــعب، كان ذلــك يف 23 متــوز 2012. إال أنــه 
اســتخدم ضد الشــعب وأابح البالد لتدخالت فقدت الدولة معها الســيادة وانتشــرت الفوضى بشــكل 

مرعب.
مل تكــن جمــزرة الغوطــة الشــرقية يف 21 آب/أغســطس 2013 املــرة األوىل واألخــرة الــي يســتخدم فيهــا 
النظــام األســلحة الكيماويــة، إذ ســبق لــه أن اســتهدف مــدن ومواقــع ســورية أخــرى قبــل هــذا التاريــخ. 

وبعدهــا كمــا أســلفت!
يــرى حمللــون ومتابعــون أن » تراخــي اإلدارة األمركيــة والــدول الغربيــة يف عمليــة التفاعــل مــع هــذا 
االنتهــاك اخلطــر الــذي قــام بــه النظــام، بــدءاً ابعرتافــه الصريــح مبلكيتــه للســالح الكيمــاوي، ومتييــع 
قضيــة اســتخدامه بــن إنــكار وطلــب حتقيــق، دفــع بــه لشــن هجومــه الكبــر علــى بلــدات الغوطــة الشــرقية 

واملعضميــة بريــف دمشــق، يف آب/أغســطس مــن العــام 2013 ».
مــن كل مــا ســبق أريــد أن أشــر بوضــوح إىل أن املوقــف الــدويل منــذ بدايــة الثــورة كان ابجتــاه متييــع احلالــة 
الســورية ودفعهــا حنــو التدويــل مــع خطــف إرادة الســورين لقلــب املشــهد بكليتــه مــن ثــورة احلريــة والكرامــة 
إىل صــراع يشــبه احلــرب األهليــة مــن جهــة، واحلــرب بــن النظــام واإلرهــاب مــن جهــة أخــرى. وأن الدعــم 
املزعــوم للثــورة والشــعب الســوري ضــد النظــام كان يهــدف إىل إطالــة احلــرب وإدخــال جماميــع إرهابيــة إىل 
الســاحة لتنفيــذ خمطــط حمســوب مــن الــدول املزعومــة. وإال كيــف اجتمعــت الــدول ملعاقبــة صــدام حســن 
علــى أنــه ميتلــك الســالح الكيمــاوي ويتهــرب مــن الرقابــة، بينمــا األســد اعــرتف واســتعمله ضــد األبــرايء، 
وكانــت ضحــاايه آالف مــن القتلــى واملصابــن، إضافــة إىل التهــرب مــن تســليم كافــة ترســانته للمنظمــة 
الدوليــة، ولقــد أثبــت ذلــك مــن خــالل اســتعماله لتلــك الغــازات الكيماويــة مئــات املــرات بعــد تســليمه 

كميــة مــن تلــك الرتســانة للمنظمــة الدوليــة مــن دون عقــاب وحســاب.
وهــذا يعــين بشــكل واضــح ومفضــوح أن اجملتمــع الــدويل يتحمــل مســؤولية مــا ارتكــب النظــام مــن اجلرائــم 
ضــد الشــعب الســوري، ويف مقدمــة دول جملــس األمــن روســيا الــي كبلــت اجمللــس ابســتعماهلا الفيتــو 
لصــاحل اســتعمال الكيمــاوي، وكذلــك أمــركا الــي تراخــت واختــذت سياســة إدارة الصــراع مــن دون 
وضــع حــد لــه. اجملــد واخللــود لشــهداء ثــورة احلريــة والكرامــة. النصــر لصرخــة الشــعب الســوري يف ثورتــه 
املســتمرة. اخلــزي والعــار للمجتمــع الــدويل الــذي تــرك الشــعب الســوري يف مواجهــة اإلجــرام. املــوت 

الــزؤام للنظــام اجملــرم ورأســه املتوحــش الــذي مل يشــبع مــن الــدم الســوري بعــد. 



20

Vatandaşlık tek vatanın evlatları arasında dayanışmayı gerektirir. Bu ilişki, onların diğer ülkeler ile 
o ülkelerin vatandaşlarından ayırır. Ülkelerinde kendilerine has bir kanunla yükümlüdürler. Kendi 
seçtikleri bir yönetime, kamusal işlerini düzenlemesi için tabi olurlar. Devlete kendi gelirlerinden 
vergi öderler. Böylece devlet sektörlerini desteklerler. Buna karşılık kamusal hizmet alırlar. Son-
rasında ise sosyal adaleti temin edecek şekilde kaynaklar kendilerine geri dağıtılır.
Bu vatan sistemi, beraberinde bir halk ve vatana ait olma hissini getirir. Bu vatanda vatandaş, vatanı 
için kendisini feda etmeyi göze alır. Amacı ise kamu yararını sağlamak ve sürdürülebilir istikrar ile 
kalkınmayı temin etmektir. Vatandaşlık, örgütlü ve teşkilatlı birlikte yaşamanın bir türüdür. Vatan-
daşlar birlikte güçlü bir bağ, dayanışma ve hususiyet hissine sahip olur.
Genel olarak devletler, bir vatanın evlatlarını kapsayacak kimlik anlatıları geliştirirler. Bu milli, 
etnik ve dini bir ideoloji çatısı altında olabilir. Amaç ise toplumsal bağlılığı ve vatan birliğini sağla-
maktır. Bizler biliyoruz ki bu milli kimlik anlatıları çoğunlukla hayal ürünüdür. İstikrar, güvenlik 
veya ekonomik kalkınma, hükümetin zaafı, milli oluşumların arasındaki çatışma, yöneticilerin yol-
suzluğu gibi iç sebeplerden ya da bölgesel çatışmalar veya küresel ekonomik krizler gibi dış sebep-
lerden dolayı sekteye uğradığında, bazı politikacılar milli kimliği daha güçlendirecek yeni anlatılar 
geliştirirler. Halkın milli olmayan diğer kimliklere yönelmesini engellemek, gözlerini içerideki 
yapısal, ekonomik, siyasi ya da teorik sorunlardan uzaklaştırmak isterler. Böylece halkı başka bir 
tehlike kaynağı ve ortak bir düşmana yönlendirirler. Bu düşman bir insan grubu, düşman bir devlet 
ya da bu bağlamda ırkçı duyguların kabarması olabilir. Ki bu da genelde popülist politikaların bir 
ürünüdür. Vatandaşlar ve kamuoyu bu sayede siyasi gerçekliğe ve düzeltilmesi gereken politika-
lara dair tarafsız tartışmalardan uzaklaştırılmış olur. Sonuç olarak hedef kitleye yönelik düşmanca 
düşünce ve uygulamalara itilmek zorunda kalır.
Son dönemde Avrupa Devletleri de ABD gibi böylesi bir siyasal söyleme tanıklık etmektedir. Bu 
ülkelerde mültecilere karşı ırkçı duygular artmakta, bu mesele artık AB ülkeleri arasında başlıca bir 
anlaşmazlık, siyasi söylem ve seçim kampanyalarının temel konusu haline gelmektedir. Bu ülkeler-
in bazıların iktidara, mülteci meselesine katı hatta düşmanca bir tutumla yaklaşan isimler gelmiştir. 
ABD de aynı ikilemle karşı karşıyadır. Zira kamuoyu, ülkenin güneyinde mültecilere gösterilen 
kötü muamele nedeniyle şaşkına dönmüş durumdadır. Öte yandan ABD Başkanı Trump, tüm sınır 
boyunca bir ayrım duvarı inşa edilmesi ve Meksika ile Güney Amerika ülkelerinden gelen mültecil-
erin caydırılması konusunda ısrarcıdır.
Lübnan’da Suriye ve Filistinli yaklaşık bir buçuk milyon mülteci bulunmaktadır. Lübnan’ın kendi 
nüfusu ise ortalama dört buçuk milyon civarındadır. Buna göre ülkenin dörtte  biri mültecilerden 
oluşmaktadır ki bu da dünyadaki en büyük mülteci oranıdır. Lübnan hükümeti 1951 tarihli mülte-
cilere ilişkin sözleşme ve protokollerine imza atmamıştır. Bu da söz konusu mültecilerin konumunu 
daha karmaşık hale getirmekte ve uluslararası heyetlere, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komis-
erliği’ne büyük rol bırakmaktadır. Bu kişilerin işlerinin idare edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, 
canları, onurları ve haklarının korunması gerekmektedir. Sonunda ya anavatanlarına dönecekler, ya 
yeni bir ev sahibi ülkeye göç edecekler, ev sahibi ülkede geçici veya kalıcı olarak yerleşeceklerdir.
Geçtiğimiz dönemde bazı Lübnanlı politikacılar, mülteciler ve özellikle de Suriyeliler konusunda 
olumsuz tavırlar göstermeye başladılar. Bu tür söylemler “Yüzyılın Anlaşması” olarak anılan anlaş-
ma nedeniyle Filistinli mültecilere yönelik de artmaya başladı. Zira anlaşmada Filistinlilerin konuk 
olarak kaldıkları ülkenin vatandaşı haline gelmeleri öngörülüyor. Bu söylemler bazıları nezdinde 
ırkçılığı “yüceltme” noktasına vardı ki onlara göre bu tutum, mültecilerin vatanlarına yerleşmesi 
tehlikesiyle mücadele noktasında milli bir tavır arz ediyor. Bir takım vatandaşlar da mültecilere 
yönelik kötü muamele veya şiddetin, tehlikeli bir ahlaki ve siyasi çöküş olduğu görüşünde.
Vatandaşlar arasındaki dayanışma, vatanın istikrar ve kalkınması için gerekliyse, siyasal yönetim-
lerin vatanın çıkarlarını korumaları ve yaşanan krizlerle mücadele etmeleri gerekmekteyse bile, 
bunu yaparken insan hakları hiçe sayılamaz. İnsan hakları, var oluşun ayrılmaz bir parçası ve pren-
sibidir. İnsan hakları herhangi bir vatanda çöküntüye uğradığı, yönetimler ya da vatandaşlar artık in-
san haklarına saygı duymadığı takdirde, yönetimlerin kendi halklarına zorbaca davranmalarının önü 
açılmış olur. Böylece vatandaşlar kendi aralarında dahi düşmanlık duyguları geliştirmeye başlarlar.
Hangi ülkeye olursa olsun iltica – özellikle de çok sayıda kişinin ilticası – o ülkenin istikrarı açısın-
dan bir zorluk kaynağıdır. Ancak aynı zamanda yönetimler ve vatandaşlara yönelik, dayanışma 
ağını kuvvetlendirme, uluslararası toplumla ortak insani sorumluluğunu taşıma çağrısıdır. Zira in-
san onuru ve hakları vazgeçilmez bir olgudur. Mültecinin onuru ise, aynı zamanda ev sahibi ülkenin 
onurudur.
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واطَنــة تضامًنــا بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، مُيّيزهــم عــن عالقاهتــم ابألوطــان األخــرى وُمواطنيهــا، فُهــم 
ُ
تتطّلــب امل

خيضعــون لقانــون خــاص يف بلدهــم، ويُولُــون ُســلطًة اختاروهــا إدارَة شــؤوهنم العامــة، ويدفعــون إليهــا الضرائــب 
مــن مدخوهلــم اخلــاص؛ لإلســهام يف متويــل قطاعــات الدولــة، واحلصــول يف املقابــل علــى اخلدمــات العامــة، مــع 

إعــادة توزيــع للثــروات بشــكل يُؤّمــن العدالــة االجتماعيــة.
واطــن أن ُيضّحــي مــن 

ُ
يَنتِــج ِمــن هــذه املنظومــة الوطنيّــة شــعوٌر ابالنتمــاء إىل شــعب ووطــن، يـَْقبــل فيــه امل

واطَنــة هــي شــكل مــن 
ُ
ســتداَمْن، فامل

ُ
أجلهمــا، هبــدف حتقيــق الصــاحل العــاّم، وأتمــن االســتقرار واالزدهــار امل

أشــكال احليــاة اجلماعيــة املنّظمــة مؤّسســاتيًّا، واملعبّــأة مبشــاعر االرتبــاط والتضامــن والتمايــز.
تســعى الــدول عاّمــة إىل الرتويــج لســرداّيت ُهِواّيتّيــة جامعــة ألبنــاء الوطــن، حتــت قّبــة إيديولوجّيــات قومّيــة أو 
إثنّيــة أو دينّيــة، هبــدف تعزيــز الرتابــط االجتماعــي وَوْحــدة اجلماعــة الوطنّيــة، وحنــن نـَْعلــم أبّن هــذه الســرداّيت 
مــة ألحــداث اترخييّــة ُمنتقــاة، لتخــدم  للُهويّــة الوطنيّــة، غالًبــا مــا تُكــون ُمتخيَّلــة، أو مؤسَّســة علــى قــراءة مضخِّ
هــذا الغــرض، وعندمــا يتعــّرض االســتقرار أو األمــن أو االزدهــار االقتصــادي، خِلَلــل قــد يُكــون ألســباب 
داخليــة، مثــل: ضعــف احلَوكمــة، أو صــراع بــن مكــّوانت الوطــن، أو فســاد احلــّكام؛ أو ألســباب خارجيــة، 
مثــل: الصراعــات اإلقليميــة، أو األزمــات االقتصاديــة العامليــة؛ يَعمــد بعــض السياســّين إىل تضخيــم ســرداّيت 
اهلُويّــة الوطنيّــة، يف مواجهــة ُهــواّيت أخــرى - غــر وطنيّــة - ، لتحويــل أنظــار الشــعوب، مــن انحيــة اخللــل 
الداخلــي البـُنـْيَــِويِّ أو االقتصــادي أو السياســي أو القيمــي الــذي يعانيــِه وطُنهــم، ولتوجيههــا حنــو َمصــدٍر آَخــر 
ــٍد بفئــة معّينــة مــن النــاس، أو ِبَدولــة عــدّوة، ويف هــذا الســياق، تنمــو مشــاعر  للخطــر وعــدوٍّ مشــرتَك، جُمسَّ
العنصريــة، الــي غالًبــا مــا ترتافــق مــع سياســات شــعبويّة، تُبعــد املواطنــن والــرأي العــاّم عــن النقــاش املوضوعــي 
للواقــع السياســي وحتّدايتــه، والسياســات املطلوبــة ملعاجلتهــا، وَتدفــع هبــم حنــو أفــكار وممارســات عدائيّــة جتــاه 

الفئــة املســتهَدفة.
َتشــهد أخــرًا الــدول األوروبيــة كمــا الــوالايت املتحــدة األمركيــة، هــذا النــوع مــن اخلطــاب السياســي، وتَناِمــي 
مشــاعر العنصريّة جتاه الالجئن، فأصبحت املســألة ســبًبا رئيًســا للخالف بن دول االحتاد األورويب، وعنوااًن 
أساســيًّا للخطــاب السياســي والتنافــس االنتخــايب؛ مــا أَوَصــل إىل الســلطة - يف عــدد مــن هــذه الــدول- 
حكومــاٍت متشــّددًة جتــاه ظاهــرة اللجــوء، أو حــىت معاديــًة هلــا، وأيًضــا تُعــاين الــوالايُت املتحــدة األمركيــة نفــَس 
املعضلــة، حيــث الــرأي العــامُّ مصــدوم، مــن طريقــة التعامــل الســّيئة مــع الالجئــن علــى احلــدود اجلنوبيــة للبــالد، 
واملتواِفقــة مــع إصــرار الرئيــس ترامــب علــى بنــاء جــدار فاصــل علــى كامــل احلــدود، لــردع الالجئــن مــن املكســيك 

ودول أمــركا اجلنوبيــة عــن حماولــة العبــور.
يف لبنــان، يُوَجــد حــوايل املليــون ونصــف املليــون الجــئ مــن ســوراي وفلســطن، يف حــن يشــكِّل عــدد اللبنانيــن 
يف لبنــان حــوايل األربعــة ماليــن ونصــف املليــون، يعــين ذلــك، أن مــا ال يقــّل عــن رُبــع ســّكان البلــد ُهــم مــن 
َوليــة،  ــة عــام 1951 الدُّ الالجئــن؛ مــا ُيشــّكل أعلــى نســبة يف العــامل، واحلكومــة اللبنانيــة مل تُوّقــع علــى اتفاقّي
اخلاصــة بوضــع الالجئــن وبروتوكوالهتــا الالحقــة؛ مــا يُعّقــد الوضــع القانــوين هلــؤالء األشــخاص، ويعطــي اهليئــات 
َوليّــة دورًا أكــرب، وخاصــة املفوَّضيّــة الســامَية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، ملتابعــة شــؤوهنم وأتمــن  الدُّ
حاجاهتــم، للمحافظــة علــى حياهتــم وكرامتهــم وحقوقهــم، ابنتظــار إّمــا عودهتــم إىل بلدهــم األّم، أو هجرهتــم إىل 

بلــد جديــد يســتضيفهم، أو اســتقرارهم املؤقَّــت أو النهائــي يف البلــد املضيــف.
لقــد بــرزت يف اآلونــة األخــرة مواقــف ســلبّية، مــن بعــض السياســّين اللبنانيّــن جتــاه الالجئــن، خاصــة الســورين 
منهــم، وقــد تتنامــى مثــل هــذه اخلطــاابت أيًضــا جتــاه الالجئــن الفلســطينّين، بســبب مــا ُيســّمى بـ”صفقــة 
الَقــرن”، ومــا تتضّمنــه مــن خطــر َتوطــن الفلســطينين يف الــدول املســتضيفة هلــم، فوصلــت هــذه اخلطــاابت 
عنــد بعضهــم إىل حــّد “متجيــد” العنصريــة، معتربينهــا َموقًفــا وطنيًّــا يف مواجهــة خطــر اســتقرار الالجئــن يف 
وطنهم، وذهب بعض املواطنن إىل حدِّ تربير املعاملة السّيئة أو العنف جتاههم، إّن يف ذلك اَلهْنيارًا أخالقيًّا 

وسياســيًّا خطــرًا.
الســلطات  بــن املواطنــن مطلــواًب الســتقرار األوطــان وازدهارهــا، وإْن كان مــن واجــب  التضامــن  إْن كان 
السياســية محايــة مصــاحل الوطــن، ومواجهــة األزمــات الــي قــد تعصــف بــه - فــإنَّ هــذا ال ميكــن أن يُكــون 
علــى حســاب االلتــزام حبقــوق اإلنســان، الــي تُقــوم علــى مبــادئ كونيّــة ال تتجــزّأ، فــإِن اهنــارت منظومــة حقــوق 
اإلنســان يف وطــن مــا، وختلّــت الســلطات أو املواطنــون عــن احرتامهــا، مُيّهــد ذلــك ِلطغيــان هــذ الســلطة علــى 

أبنــاء الوطــن أنفســهم، واِلنتقــال العدائيــة إىل صفــوف املواطنــن بعضهــم جتــاه بعــض.
اللجــوء - خاصــة أبعــداد كثيفــة - إىل أيِّ بلــد كان، هــو حَتــدٍّ الســتقرار هــذا البلــد، ولكنّــه أيًضــا ُيشــّكل دعــوة 
للســلطات وللمواطنن، إىل توســيع شــبكة التضامن، ومْحل املســؤولية اإلنســانية املشــرتَكة مع اجلماعة الدولية، 

علــى قاعــدة أنَّ كرامــة اإلنســان وحقوقــه ال تتجــزّأ، فكرامــُة الالجــئ هــي مــن كرامــة البلــد املضيــف أيًضــا.

Mültecinin Onuru Ev Sahibi Ülkenin Onurudur
كرامة اللَّجئ من كرامة الوطن المضيف

Fadi Davu
فادي ضو

  كاتب وصحفي لبناني
Lübnanlı Gazeteci-Yazar



21

Türkiye gelenek ve görenekleriyle iftihar etmektedir. Türk halkı da kadim ve modern tarih ile medeniyetine sıkı sıkıya 
bağlı olup, ecdadının mirasına ve adetlerine sahip çıkarak bunları gittiği her yere taşımaktadır.
Fransa’da yaklaşık 650 bin Türk yaşamaktadır. Buradaki Türkler, Fransa toplumundaki varlığını ve günbegün artan 
statüsünü pekiştirmiş durumdadır.
Fransa’daki Türklerin kendilerini özellikle bayram, düğün ve son derece hassas oldukları milli merasimlerde başka-
larından ayıran ritüelleri bulunmaktadır. Bayramlarda yeni elbiseler giyerler, bayram günü bayram namazının kılın-
masıyla başlar, sonra dostlar, akrabalar ve komşular ile bayram tebriki için ziyaretleşilir. Büyüklere saygı önemli 
bir önceliktir. Yaşlıların hususi bir konumu vardır ve evleri bayramlarda ziyaretçilerin toplanma yeri olur. Küçükler 
büyüklerin sağ ellerini öperler. Misafirlere baklava başta olmak üzere çeşitli tatlılar ikram edilir. Bayram geceleri 
boyunca birçok meydanda müzik ve gölge oyunlarıyla kutlamalar yapılır. Yaşamını yitirmiş olanlar da bayramda 
unutulmaz; insanlar ellerinde kabirlere koymak üzere güller taşıyarak mezarlıkları ziyaret ederler. Aynı şekilde 
mezarlardaki çeşitli çiçekleri sulamak için yanlarında su da götürürler.
Fransa’nın Valence kentinde ne zaman bir Türk kardeşimizle karşılaşsak ve Türkiye’den geldiğimizi ve İşrak Gazete-
si’nin temsilcileri olduğumuzu söylesek, bizleri memnuniyetle karşılamakta, bizlere ikram ve yardımda bulunmak 
için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zira biz, sakinlerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu bir mahallede yaşamak-
tayız. Burada biz daha önce Türkiye’de görmüş olduğumuz türden bir misafirperverlikle karşılanmış bulunmaktayız.
Valence’de 700’den fazla Türk aile yaşamaktadır. Çarşıda, camide, kafelerde, derneklerde, merasim, kutlama ve 
benzeri milli bayramlarda bir araya gelmekteler.
Bir Türk kahvehanesine gittik ve burada birçok Türk kardeşimizle tanıştık. Bize sürekli Türkiye’yi ziyaret ettiklerini 
ve aileleriyle iletişimde olduklarını anlattılar. Kahvehanede Afgan, Cezayirli ve Lübnanlı çalışanlar bulunmaktaydı.
İşrak Gazetesi olarak yirmi yıldan fazla süredir Fransa’da yaşayan ve kahvehanenin sahibi olan Ankaralı Ferhat 
Uzun’la buluştuk. Kendisi Türkiye’den bir gün önce döndüğünü ve bir aydan uzun bir süre Türkiye’de kalarak, 
çeşitli şehirleri gezdiğini, ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle bir araya geldiğini anlattı. Uzun, sürekli Türkiye’yle ve 
ailesiyle irtibatta olduğunun ve her yıl Türkiye’ye gitmeye özen gösterdiğinin de altını çizdi.
Lise mezunu olduğunu ve dört kardeşinin ise üniversite mezunu olup Ankara’da yaşadığını söyleyen Uzun, kahve-
haneye “Türkler Derneği” adını vermiş. Uzun, gündelik 
dil olarak Fransızcayı öğrenmiş ve Türkiye’den yaptığı 
evliliğinden dünyaya gelen çocukları, Fransızcanın 
yanı sıra Türkçe de konuşuyormuş. Türklerle bir araya 
gelmeyi çok sevdiğinden, her türlü merasim ve bayrama 
katılırmış. Uzun, bunların üzerine şu ifadeleri kullandı: 
“Biz burada evlatlarımıza Türk gelenek ve görenekler-
ini öğretiyor, hayatlarında bunların devam etmesini ve 
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz.” 
Uzun ayrıca gülümseyerek bayram neşesinden şu sö-
zlerle bahsetti: “Ramazan Bayramı’nı burada, Kurban 
Bayramı’nı ise Türkiye’de geçirdim. Kutlamalarımız 
hep aynıdır; çünkü bizler ritüellerimize ve İslam’a bağlı 
kalma konusunda hassasız.”
“Burada Türk dernekleri, süpermarketleri ve bir Türk 
camisi var. Farklı milliyetlerden olan göçmenler ve 
Fransızlarla iyi ilişkiler kurabilmek için camide vakit 
geçiriyoruz. Böylece Türklerin gerçek insani yüzünü 
göstermiş oluyoruz.”
Türkiye’ye kesin dönüş yapmayı isteyip istemediğini 
sorduğumuzda ise Uzun şunları söyledi:
“Burada güzel bir iş kurdum ve iyi kar elde ediyorum. Bu yüzden şu an için kesin dönüş yapmayı düşünmüyorum. 
Ancak bu durumu her yıl Türkiye’ye giderek telafi ediyorum.”
Uzun bizi, Türkiye’de nasıl misafir isek, burada da kendilerinin misafiri olduğumuzu söyleyerek uğurladı.
Daha sonra Fransa’ya 1979 yılında ailesiyle birlikte gelmiş olan İsmail Yiğit Sevi ile buluştuk. Kendisi buradaki ha-
yatına bir Fransız takımında futbol oyuncusu olarak başlamış. Fransızcası iyi olmadığı için takımdan ayrılmış ve in-
şaat işine girmiş. Gülerek, “Etrafımdaki insanlardan Türkçeyi öğrendim ama Fransızcayı öğrenemedim. Görüştüğüm 
herkes ya Türk ya da Arap olduğu için Fransızcaya ihtiyaç da duymuyorum” diyor. Paris’te yaşayan iki kardeşinin ise 
düğün salonu varmış ve kutlamalar tertipliyorlarmış. Düğün malzemelerini ise Türkiye’den getirtiyorlarmış.
Sonrasında Sevi, bize kendisinin de bağlı kalmaya özen gösterdiği Türk gelenek-göreneklerinden bahsetti. Büyükleri 
ve kabirleri ziyaret etme, bayram namazını Türk camiinde kılma, bayramlaşma ve kurban eti dağıtma… Bu bayram 
kendisi ve Türklerin bir kısmı kurban bedelini kendilerinden daha fazla ihtiyaç sahibi olan Afrika’ya göndermiş. 
Sevi’yle Türk mezarlığı ve burada uygulanan İslami defin merasimleri hakkında konuştuk. Bize “Babam sekiz yıl 
önce vefat ettiğinde, tertemiz bedenini vasiyeti üzerine Türkiye’ye götürdüm. İki yıl önce vefat eden annemin naaşını 
da aynı şekilde Türkiye’ye götürdük” açıklamasında bulundu.
“Yeniden başlama şansım olsa, Fransa’ya gelmez Türkiye’de kalırdım” diyen Sevi, Fransa’da hayat olmadığını, yal-
nızca çok para bulunduğunu söyledi. Sevi ayrıca, işine son vermek ve malını mülkünü satmak, böylece memleketine 
geri dönmek istediğini belirtti.
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تعتــز تركيــا بعاداهتــا وتقاليدهــا، والشــعب الرتكــي مرتبــط بتارخيــه وحضارتــه القدميــة واحلديثــة، يتمســك مبــورواثت األجــداد 
وعاداهتــم، وحيملهــا معــه يف كل مــكان يرحتــل إليــه. 

يوجــد يف فرنســا مــا يقــارب مــن 650 ألــف تركــي، وأثبتــت اجلاليــة الرتكيــة حضورهــا داخــل اجملتمــع الفرنســي ومكانتهــا املتميــزة 
الــي تــزداد يوًمــا بعــد يــوم.

ولألتــراك يف فرنســا طقوســهم االحتفاليــة الــي متيزهــم يف مجيــع املناســبات وخصوصــاً األعيــاد والــزواج واملناســبات الوطنيــة الــي 
حيرصــون علــى إحيائهــا، ويف األعيــاد يرتــدون املالبــس اجلديــدة، ويبــدأ هنــار العيــد أبداء صــالة العيــد، ومــن مث تبــادل الــزايرات 
والتهــاين بــن األصدقــاء واألقــارب واجلــران، ويعتــرب احــرتام الكبــر أولويــة، ولكبــار الســن مكانــة مميــزة فتكــون بيوهتــم وجهــة 
للمهنئــن يف العيــد، ويقــوم الصغــار بتقبيــل اليــد اليمــى لكبــار الســن، وتقــدم احللــوايت املتنوعــة كالبقــالوة للضيــوف، وحيرصــون 
علــى إحيــاء احلفــالت املوســيقية ومســارح الظــل يف ســاحات املــدن املختلفــة طــوال ليــايل العيــد، أمــا األمــوات فلهــم نصيــب 
مــن العيــد أيضــاً إذ يتوجــه النــاس إىل املقابــر حاملــن الــورود مــن أجــل وضعهــا علــى القبــور، ابإلضافــة إىل امليــاه الــي تســتخدم 

لســقي نبــااتت الزينــة املزروعــة علــى قبــور املوتــى.
يف مدينــة )فاالنــس( بفرنســا، كلمــا التقينــا أبحــد األخــوة األتــراك، وعلــم أننــا قدمنــا مــن تركيــا وأننــا منثــل صحيفــة إشــراق، يندفــع 
إىل الرتحيــب بنــا وعــرض خدماتــه وإمكانياتــه ومســاعدته لنــا، كوننــا نقطــن ضمــن حــي يغلــب عــدد ســكانه األتــراك علــى عــدد 

قاطنيــه ، هنــا وجــدان ترحــاابً يشــابه مــا لقينــاه برتكيــا ســابقاً. 
يف )فاالنس( تقيم أكثر من 700 عائلة تركية، وجيتمعون يف األســواق واملســجد واملقاهي واجلمعيات واملناســبات واالحتفال 

ابألعيــاد الرتكيــة الوطنية.
قصــدان املقهــى الرتكــي والتقينــا بعــدد مــن األخــوة األتــراك وحدثــوان عــن التزامهــم الدائــم بــزايرة تركيــا، وتواصلهــم مــع أهاليهــم، يف 

املقهــى خليــط مــن العمــال أفغــان جزائريــن ومــن لبنــان.
التقــت صحيفــة إشــراق ابلشــاب الرتكــي )فرهــاد أوزون( مــن أنقــرة  صاحــب املقهــى والــذي يقيــم بفرنســا منــذ أكثــر مــن عشــرين 
عامــاً، وأبلغنــا أنــه عــاد مــن تركيــا ليلــة البارحــة وقضــى هنــاك أكثــر مــن شــهر وتنقــل بعــدد مــن املــدن الرتكيــة والتقــى هنــاك أبهلــه 

وأصدقائــه وأحبتــه، وشــدد علــى أنــه يتواصــل دومــاً مــع تركيــا وأهلهــا مــع حرصــه علــى زايرهتــا كل عــام.
أربــع  ولديــه  الثانويــة  الشــهادة  علــى  حاصــل  أنــه  وقــال 
أبنقــرة،  ويقيمــون  اجلامعيــة  الشــهادات  حيملــون  إخــوة 
واملقهــى أطلــق عليــه تســمية )مجعيــة األتــراك(، وأنــه تعلــم 
مــن  متــزوج  وأنــه  اليومــي،  الســتخدامها  الفرنســية  اللغــة 
الفرنســية،  جانــب  إىل  الرتكيــة  يتكلمــون  وأوالده  تركيــة 
اللقــاء مــع أهلــه األتــراك وهنــا يشــارك يف  حريــص علــى 
كل املناســبات واألعيــاد، قــال: هنــا نعلــم أبنائنــا التقاليــد 
إىل  وينقلوهنــا  حياهتــم  يف  تظــل  الرتكيــة كــي  والعــادات 

املقبلــة. األجيــال 
بوجــه ابســم حتــدث عــن فرحــة العيــد قائــاًل: حضــرت عيــد 
الفطــر هنــا وعيــد األضحــى برتكيــا، والطقــوس واحــدة ألننــا 

حنــرص علــى التمســك هبــا وابإلســالم.
لدينــا هنــا مجعيــات تركيــة وســوبر ماركــت ومســجد تركــي، 
حنــن نتواجــد فيهــا مــع حرصنــا علــى إقامــة عالقــات طيبــة 
الفرنســين،  ومــع  خمتلفــة  جنســيات  مــن  املهاجريــن  مــع 

وتقــدمي الصــورة اإلنســانية احلقيقيــة لألتــراك.
وســألناه هــل هنــاك رغبــة منــه للعــودة النهائيــة إىل تركيــا، 

فقــال:
- هنا أسست عمال متميزاً ويدر عليًّ أرابح كبرة، لذلك ال أفكر حالياً ابلعودة النهائية، وأعوضها بزايرايت السنوية.

ودعنا قائاًل كما كنتم ضيوفاً يف تركيا فأنتم ضيوفنا هنا.
مث التقينــا ابألخ )إمساعيــل يغيــت ســوي( الــذي حلــق بعائلتــه إىل فرنســا عــام 1979، بــدأ حياتــه العبــاً بكــرة القــدم يف أحــد 
األنديــة الفرنســية، وبســبب عــدم إجادتــه للغــة الفرنســية تــرك النــادي وتفــرغ لعملــه ابالنشــاءات، يتنــدر ضاحــكاً علمــت مــن 
حــويل الرتكيــة ومل أســتطع تعلــم الفرنســية وال احتاجهــا هنــا كــون مجيــع مــن حــويل اتــراك وعــرب، لديــه شــقيقان مقيمــان بباريــس 

لديهمــا صالــة لألفــراح ويعمــالن علــى تنظيــم احلفــالت واســتراد مســتلزمات األفــراح مــن تركيــا.
وحتــدث عــن العــادات والتقاليــد الرتكيــة الــي يلتــزم هبــا مــع كل املقيمــن األتــراك، كــزايرة الكبــار واملقابــر وحضــور صــالة العيــد 
ابملســجد الرتكــي، وتبــادل التهــاين وتوزيــع حلــوم األضاحــي، وهــذا العيــد أرســلت وقســم مــن األتــراك مثــن ضحيــة العيــد إىل إفريقيــا 
ألهنــم أكثــر عــوزاً واحتياجــاً، وحدثنــا عــن مقــربة املســلمن وطقــوس الدفــن املرافقــة علــى الطريقــة اإلســالمية، وقــال عندمــا تــويف 
والــدي قبــل مثــاين ســنوات نقلــت جثمانــه الطاهــر إىل تركيــا تنفيــذاً لوصيتــه، ووالــديت الــي توفيــت قبــل ســنتن نقلــت جثماهنــا 

إىل تركيــا كذلــك.
وقــال: لــو خــرت البــدء مــن جديــد ملــا اخــرتت اجملــيء إىل فرنســا ولبقيــت يف تركيــا، هنــا ال توجــد حيــاة، توجــد نقــود كثــرة 

فقــط، وأبلغنــا أنــه يعتــزم تصفيــة أعمالــه وبيــع ممتلكاتــه كــي يعــود إىل وطنــه. 
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لقــد اضطــر مواطنــو ســوراي إىل اخلــروج مــن بلدهــم واحــدا تلــو اآلخــر حفاظــا علــى أرواحهــم وجلــأوا إىل أقــرب الــدول لبلدهــم ابلتزامــن مــع 
االســتهدافات املباشــرة هلــم مــن قبــل نظــام األســد وكذلــك القــوى اإلمربايليــة الدوليــة الناشــطة يف ســوراي. كل هــذا حــدث خــالل الثــورة 
والنضــال مــن أجــل احلريــة والعدالــة يف ســوراي قبــل أن نصــل إىل منتصــف الربــع األول مــن القــرن 21. تركيــا الــي مل تبــق صامتــة أو بــال 
مبــاالة حيــال املآســي الــي حتــدث يف جارهتــا ســوراي الــي يربطهــا معهــا اتريــخ وقــدر مشــرتك يزيــد عــن ألــف عــام، فتحــت أبواهبــا علــى 
مصراعيهــا للشــعب الســوري دون أي متييــز بــن القادمــن علــى أســاس الديــن والعــرق أو اللغــة واملذهــب، إذ انعكســت واتضحــت الصفــة 
املضيافيــة لشــعب األانضــول، كمــال ســاندت تركيــا ذلــك الشــعب والنــاس الذيــن هربــوا مــن قصــف نظــام األســد الظــامل ومــن املنظمــات 
اإلرهابيــة ومــن وقصــف القــوى اإلمربايليــة وجلــأوا إىل بلــدان. لقــد كان االعتقــاد أبن احلــرب يف ســوراي ســتنتهي علــى املــدى القصــر وقــد 
مت أتمــن احتياجــات الســورين األساســية نتيجــة للخطــوات الــي مت اختاذهــا يف هــذا الســياق ، وقــد كان هنــاك جنــاح مبســتوى مهــم وجيــد 
يف هــذا اجملــال. أي شــخص منصــف أو صاحــب عقــل ســليم ســيقدر ويشــكر اجلهــود الرتكيــة الكبــرة واألعمــال واملشــاريع الــي نفذهتــا 
خلدمــة وإيــواء الســورين، وســيقدر املهمــة الــي اضطلعــت هبــا تركيــا ومنظمــات اجملتمــع املــدين املختلفــة فيهــا إذا مــا قورنــت تركيــا مــع دول 
االحتــاد األورويب الــي طلــب الســوريون اللجــوء هلــا ودول املناطــق األخــرى. فبينمــا كانــت الــدول املعــدودة والقويــة علــى مســتوى العــامل 
يف اجملــال االقتصــادي  ختطــو خطــوات خجولــة علــى طريــق املســاعدة وتتجنــب املبــادرة يف تقــدمي مســاعدات كانــت تركيــا هــي أكثــر 
دولــة يف العــامل تفعــل اخلــر وتقــدم املســاعدة وفقــا للدخــل القومــي وهــذا مــا يبــن بوضــوح درجــة أمهيــة الــدور الــذي تلعبــه تركيــا يف هــذه 

العمليــة ويف هــذه املنطقــة.
ال يبــدو مــن املمكــن التنبــؤ مبــىت ميكــن أن تنتهــي احلــرب األهليــة يف ســوراي والــي حتولــت إىل حــرب ابلوكالــة، أي ال ميكــن التنبــؤ 
بنهايــة احلــرب الــي طالــت أكثــر بكثــر مــن الفــرتة الــي كانــت متوقعــة  وخمطــط هلــا. وهلــذا الســبب فإنــه جيــب اختــاذ الضروريــة لتحقيــق 
االنســجامواالندماجاالجتماعي للســوريينالذين يعيشــون يف بلــدان بــدون أي مشــكلة. جيــب إعــادة تقييــم العمليــة والوضــع يف اجملــاالت 
املختلفــة مــن أجــل حتقيــق ذلــك االندمــاج مــن التعليــم وحــىت الثقافــة ومــن االقتصــاد حــىت األمــن، جيــب اختــاذ اخلطــوات الــي حتــول دون 
ظهــور فوضــى وحتبــط خططهــا والــي هتــدف خللــق مشــاعر احلقــد والكراهيــة بــن شــعيب البلديــن، وال ســيما يف احملافظــات الــي توجــد 
فيهــا كثافــة للســورين مثــل شــانلي أورفــا وهاطــاي وغــازي عنتــاب وكيليــس. كمــا تعرفــون فــإن خطــاابت الكراهيــة الــي بــدأت تنتشــر يب 
اآلونــة االخــرة وخصوصــا عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي إن ترســحت العظــم واللحــم ســتجلب معهــا مشــاكل ال ميكــن الوقــوف 

أمامهــا أو مقاومتهــا أو حلهــا.
وانطالقــا مــن هــذا الوعــي والفهــم فقــد مت تنظيــم ورشــة عمــل علميــة مبشــاركة مــن ابحثــن خــرباء ومشــاركن مهتمــن مبجــال االنســكام 
والــوائم االجتماعــي، ومحلــت الورشــة عنــوان »دور مؤسســات اجملتمــع املــدين يف تعزيــز الــوائم واالندمــاج االجتماعــي« وكانــت حتــت 
إشــراف الدكتــور علــي فــؤاد غوكتشــة عضــو اهليئــة التدريســية يف جامعــة غــازي عنتــاب. وقــد هدفــت الورشــة لتقييــم األعمــال واملشــاريع 
الــي ينفذهــا »مركــز أحبــاث العلــم والتعليــم والثقافــة- بكام«والراميــة لتحقيــق الــوائم واالنســجام االجتماعــي للســورين يف تركيــا، وســعت 

الورشــة لتحديــد ماهيــة اخلطــوات الواجــب اختاذهــا وتنفيذهــا خــالل الفــرتة املقبلــة.
وقــد نوقــش خــالل الورشــة مفاهيــم عــدة مــن أبرزهــا »التكامــل والــوائم واالســتيعاب »، »دراســات ومشــاريع املنظمــات غــر احلكوميــة 
املتعلقــة ابلتكيــف االجتماعــي للســورين« ، »منظمــات املهاجريــن وعمليــة قبــول وتقبــل الشــعب الرتكــي«. كمــا اســتضيف عضــو هيئــة 
التدريــس جبامعــة ميدبــول الدكتــور كان بكــر بــرات ازيبــك خــالل جلســة التقييــم العــام للدراســة. الدكتــور كان بكــر بــرات ازيبــك هــو 
الضيــف. ويف هنايــة الربانمــج ، مت إعــداد وإصــدار تقريــر شــامل يتكــون مــن حتليــل التســجالت الصوتيــة املســتلمة ومــن مقابــالت الــي 
أجريــت مــع ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين وممثلــي اإلدارات احملليــة واملؤسســات التعليميــة، أي مت إعــداده مــن املقابــالت الــي أجريــت 
مــع ممثلــي املؤسســات الناشــطة يف جمــال التماســك االجتماعــي واالندمــاج للســورين. جيــب مراجعــة بعــض االقرتاحــات املقدمــة يف هــذا 

التقريــر، والــي أؤمــن هبــا وجيــب أن تتــم مراجعتهــا مــن قبــل مجيــع املهتمــن ابملوضــوع:
هــذا التقريــر الــذي أؤمــن بضــرورة قرائتــه والتدقيــق فيــه مــن قبــل كل شــخص مهتــم هبــذا املوضــوع أو انشــط يف هــذا اجملــال، وهــو التقريــر 

الــذي قمــت بتحريــره وتدقيقــه رشــح عنــه وجــاء فيــه الكثــر مــن االقرتاحــات، الــي أخلــص بعضهــا كمــا يلــي:
*جيــب وضــع خطــط مــن شــأهنا أن تزيــد مــن قــدرة املنظمــات غــر احلكوميــة النشــيطة واملختصــة العاملــة يف امليــدان ومؤسســات الدولــة 
الصانعــة للسياســة بلــدان، وتعزيــز العمــل والتعــاون املشــرتك بينهمــا. إن ضمــان التنســيق بــن املؤسســات احلكوميــة العامــة واملنظمــات 
غــر احلكوميــة والشــعب احمللــي، والذيــن هــم الركائــز الثــالث للعمليــة، ســوف يــؤدي إىل حتقيــق التماســك واالنســجام االجتماعــي 

بشــكل ســليم وتعزيــز والقبــول االجتماعــي لآلخــر.
* حتديــد املصاعــب واملشــكالت القانونيــة واحلقوقيــة الــي يواجههــاا الســوريون الذيــن حيملــون صفــة احلمايــة املؤقتــة مــع ضــرورة احليلولــة 
دون اســتمرار هــذه املشــكالت أو رســوخها. ألن البنيــة التحتيــة القانونيــة احلاليــة جتلــب معهــا العديــد مــن املشــاكل املتنوعــة وذلــك 

بســبب امتــداد األزمــة والعمليــة.
* جيــب إجــراء التحليــالت والتقييمــات مــن أجــل تقويــة البنيــة التحتيــة القانونيــة الــي ميكــن تقييمهــا يف جمــاالت التعليــم والصحــة 
والتماســك االجتماعــي واالقتصــاد ســواء ابلنســبة للســكان الســورين املؤهلــن وذوي الكفــاءات أو ابلنســبة للفئــات املهنيــة املختلفــة، 

كمــا  ينبغــي أيضــا النظــر هلــؤالء الســورين وهلــذه اجملموعــات كقيــم ومكاســب إضافيــة لرتكيــا؟
* هنــاك بعــض الشــباب الســوريون يف تركيــا مييلــون يومــا بعــد آخــر ابجتــاه اهلويــة العلمانيــة، ابلنســبة هلــؤالء جيــب توفــر وإقامــة مشــاريع 
تعينهــم علــى التمســك بقيمهــم الوطنيــة واملعنويــة، وهــذه املشــاريع جيــب أن يتــم ختطيطهــا بتعــاون بــن الدولــة ومنظمــات اجملتمــع 
املــدين. إن خلــق وتنظيــم األنشــطة الرايضيــة والفنيــة الــي تســتهدف الالجئــن علــى وجــه التحديــد ســتضمن ابتعــاد هــؤالء الشــباب 
عــن العــادات الضــارة. هــذه النشــاطات الرايضيــة والفنيــة الــي تنظمهــا مؤسســات اجملتمــع املــدين جيــب أن يتــم تنفيذهــا يف إطــار 
التعــاون بينهــا وبــن وزارة الشــباب والرايضــة. وهــذه األنشــطة أيضــا ســتلعب دورا مهمــا يف إنشــاء جيــل مــن الشــباب احملــب واملدافــع 

عــن قيمــه الوطنيــة واملعنويــة.
• جيــب تشــجيع الســورين الذيــن تركــوا تعليمهــم بســبب صدمــة احلــرب األهليــة ومل يكملــوه بســببها، جيــب تشــجيعهم علــى مواصلــة 

تعليمهــم ، وينبغــي طــرح املشــاريع الالزمــة لذلــك مــن قبــل كل مــن الدولــة واملنظمــات غــر حكوميــة يف هــذا اجملــال.
• ينبغي تشــجيع األنشــطة االقتصادية لدى الســورين من أجل ختفيض نســبة الســورين املعالن للحد األدىن، وجيب تنفيذ املشــاريع 

الــي توفــر اإلرشــاد يف هــذا املوضــوع.
ميكن العثور على النسخة الكاملة واملطبوعة من هذا التقرير من مركز البحوث الثقافية للتعليم والعلوم.

21. yüzyılın ilk çeyreğinin henüz yarısına gelmeden Suriye’de başlayan özgürlük ve adalet 
mücadelesinde, Esed yönetiminin ve bölgede konuşlanmış diğer emperyalist devletlerin halkı 
hedef almasıyla birlikte Suriye vatandaşları, kendi can güvenliklerini sağlamak amacıyla yurt-
larından birer birer ayrılmış ve en yakınındaki ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bin yıldan 
fazla süredir kader ortağı olan komşusunda yaşanan bu trajediye kayıtsız kalmayan Türki-
ye, Anadolu misafirperverliği refleksiyle din, dil, ırk, mezhep farklılıklarını gözetmeksizin 
kapılarını Suriye halkına ardına kadar açmış ve zalim Esed yönetiminden, terörden ve empery-
alist devletlerin bombardımanlarından ülkemize sığınan insanlara kol kanat germiştir. Sürecin 
başlangıçta kısa vadede biteceği düşünülmüş ve bu bağlamda atılan adımlar neticesinde Su-
riyelilerin temel ihtiyaçları karşılanmış ve bu alanda önemli ölçüde başarı sağlanmıştır. Suri-
yelilerin sığınma talep ettiği diğer bölge ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığı 
takdirde Türkiye’nin çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte üstlendiği misyonun ve bu alan-
da yürüttüğü çalışmaların ne kadar büyük bir boyutta olduğu aklıselim sahibi herkes tarafından 
takdirle karşılanacaktır. Ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkelerinin bile attığı adımlarda 
ürkek davranması ve inisiyatif almaktan geri durması, yaptığı yardımlarla milli gelirine göre 
dünyanın en fazla iyilik üreten konumuna gelen ülkemizin bu süreçteki rolünün ne derece 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Gelinen süreçte tahmin edilenden çok daha uzun süren iç savaşın ne zaman sonuçlanacağı hak-
kında öngörüde bulunmak, iç savaşın süreç içerisinde vekalet savaşlarına dönüşmesi sebebi ile 
mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan Suriyelilerin sosyal uyumunun 
sorunsuz bir şekilde sağlanması açısından eğitimden kültüre, ekonomiden güvenliğe çeşitli 
alanlarda süreç yeniden değerlendirilmeli ve Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı 
Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kilis gibi bölgelerde, içerden ve dışarıdan, iki ülke insanı arası-
na kin ve nefret duyguları aşılama hedefiyle yürütülen kaos planlarının önüne geçilecek adım-
lar atılmalıdır. Nitekim son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılmaya 
çalışılan nefret söylemlerinin, ete kemiğe büründüğü takdirde önü alınamayacak problemleri 
beraberinde getireceği malumumuzdur. 
Bu bilinçten hareketle Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından ülke-
mizde yaşayan Suriyelilerin sosyal uyumunun sağlanabilmesi için yürütülen çalışmaların 
değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte ne tür adımlar atılması gerektiğinin tespiti açısından 
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin danışmanlığında “Suriye-
lilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” üst başlıklı, alanında uzman araştırmacıların 
ve konuya ilgi duyan katılımcıların iştiraki ile bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Atölye 
çerçevesinde “Entegrasyon, Uyum ve Asimilasyon Kavramları”, “Suriyelilerin Sosyal Uyu-
muna Dair STK’ların Çalışmaları”, “Göçmen Örgütlenmeleri ve Türk Halkının Kabul Süre-
ci” konuları ele alınmış ve çalışmanın genel değerlendirme oturumunda Medipol Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuk edilmiştir. Program sonunda, alınan kayıt-
ların çözümlenmesinden ve Suriyelilerin sosyal uyumunda sivil toplum, yerel yönetim ve eği-
tim kurumları temsilcileri ile yapılan mülakatlardan oluşan bir rapor çıkarılmıştır. Konuya ilgi 
duyan ve bu alanda çalışma yürüten herkesin incelemesi gerektiğine inandığım ve editörlüğünü 
yürüttüğüm bu rapor doğrultusunda ortaya konulan önerilerin bir kısmı şunlardır:

• Sahada çalışma yürüten müspet ve yetkin sivil toplum kuruluşları ile devletimizin 
politika üreten kurullarının ortak çalışma yapabilme kabiliyetini arttıracak bir planlama 
yapılmalıdır. Sürecin üç sacayağı olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel 
halkın koordinasyonun sağlanması, sosyal uyum ve sosyal kabulün sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmesini beraberinde getirecektir.
• Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin yaşadığı hukuki güçlüklerin tespit edil-
erek kronikleşmesine engel olunması elzemdir. Sürecin uzaması nedeniyle mevcut hukuki 
altyapı çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. 
• Farklı meslek gruplarının ve nitelikli Suriye nüfusunun eğitim, sağlık, sosyal uyum ve 
ekonomi alanlarındaki çalışmalarda değerlendirilebilecek yasal alt yapı güçlendirilmesi 
için analizler yapılmalı ve bu gruplar artı değer olarak görülmelidir.
• Türkiye’de her geçen gün seküler bir kimliğe bürünen Suriyeli genç nüfusun milli ve 
manevi değerlerini diri tutacak bir takım projelerin devlet ve sivil toplum işbirliği ile plan-
lanması sağlanmalıdır. Özellikle sığınmacılar konusunda faaliyetler yürüten sivil toplum 
kuruluşları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı mütabakatı çerçevesinden yürütülecek sportif 
ve sanatsal faaliyetler, bu gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak ve 
milli-manevî değerlere sahip gençler yetiştirilmesi noktasında önemli bir rol üstlenecektir.
• Suriyelilerin, iç savaşın beraberinde getirdiği travma nedeniyle yarım kalan eğitim hayat-
larını sürdürmeleri teşvik edilmeli ve bu alanda gerek devlet olarak gerekse sivil toplum 
kuruluşları olarak projeler ortaya konulmalıdır. 
• Suriyeli bağımlı nüfusun en aza indirilmesi adına ekonomik faaliyetler teşvik edilmeli ve 
bu konuda rehberlik çalışmalar yürütülmelidir.

Raporun tamamına ve matbu haline Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi’nden ulaşabil-
irsiniz.

Ömer Faruk KAVUNCU

Surı̇yelı̇lerı̇n Sosyal Uyumunda Sı̇vı̇l Toplumun Rolü
دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق االنسجام والتكيف االجتماعي للسوريين
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مــن املتوقــع أن يســاهم االتفــاق بــن الــوالايت املتحــدة وتركيــا حــول تشــكيل ممــر دائــم للســالم مشــايل ســوراي، مــن املتوقــع أن 
يســهم بشــكل اساســي يف خلق مســاحة آمنة للشــعب الســوري. وخبلق هكذا مســاحة ســيتوفر غطاء أميّن للشــعب الســوري 
حيميــه مــن جمــازر نظــام األســد الــي ال تفــرق بــن مســّلح ومــديّن، كمــا أن تلــك املســاحة اآلمنــة ســتكون يف الوقــت ذاتــه ضامنًــا 

لعــدم حتــّرك التنظيمــات اإلرهابيــة مــن جديــد ضــد الشــعب الســوري أو تشــكيلها خطــر وهتديــد لــه.
إن الوضــع القائــم اآلن هنــاك، هــو قيــام تنظيــم »يب يــي دي« الــذي يتلقــى دعمــه وســطوته مــن الــوالايت املتحــدة بعمليــات 
تطهــر عرقــي جتــاه العــرب، كمــا أنــه يقــوم بتطهــر سياســي جتــاه األكــراد الذيــن ال خيضعــون ملزاجــه. يف احلقيقــة إن العــرب 
الذيــن يف املنطقــة )مشــال ســوراي( هــم الضحيــة األوىل لعمليــات التطهــر العرقــي تلــك، وهنــاك ســؤال طرحنــاه مــن ذي قبــل 

وميكننــا طرحــه اآلن جمــّدًدا بصيغــة أخــرى.
لقــد ســألنا يف الســابق؛ هــل يوجــد لــدى اجلامعــة العربيــة سياســة للهجــرة إزاء املهاجريــن الذيــن غالبيتهــم مــن العــرب والذيــن 

اضطــروا للهجــرة مــن ســوراي، ليبيــا، العــراق واليمــن ومــا شــابه؟.
واليوم نُعيد السؤال ذاته مع خطوة حنو األمام: 

هــل لــدى اجلامعــة العربيــة اكــرتاث إزاء الشــعوب العربيــة الــي تتعــرض لعمليــات تطهــر عرقــي ال ســيما يف العــراق وســوراي، 
وهــل لديهــا سياســة مــا تســتند علــى هــذا االكــرتاث؟

إن تنظيــم يب يــي دي الــذي أيخــذ ســطوته وطغيانــه مــن الــوالايت املتحــدة، يســعى إىل أتســيس دولــة عرقيــة يف ســوراي، يف 
مناطــق 90 ابملئــة مــن ســكاهنا عــرب.

وجتنـّبًــا للفهــم اخلاطــئ، فــإن هــذه الدولــة ليســت دولــة كرديــة أو مــا شــابه. إهنــا دولــة بعيــدة عــن اإلســالم والعــرف واإلنســانية، 
كمــا أهنــا أيًضــا بعيــدة عــن الكرديــة، وحنــن أصــاًل نعــرف هــذا مــن جتربــة منظمــة يب كا كا، حياولــون بنــاء دولــة عرقيــة حتــت 
اســم لغــة كرديــة ال عالقــة هلــا ابلكرديــة، وحتــت ثقافــة كرديــة مزيفــة، ويف الوقــت ذاتــه يقومــون بتهجــر كّل مــن يعــارض ذلــك.

ابلطبــع هنــاك يف املقابــل مــن يرّحــب هبــذه املمارســات بشــكل عاطفــي حتــت اســم »الدولــة الكرديــة«. قبــل أّي شــيء، ال 
يوجــد أي أثــر لكرديــة أولئــك الذيــن يرحبــون بعواطفهــم اجلّياشــة حتــت اســم الكرديــة، هبكــذا تشــكيل مّت حشــره كحصــان 
طــروادة، تســعى مــن خاللــه الــوالايت املتحــدة إىل احتــالل شــعوب املنطقــة. ال ميكــن أن يكــون هنــاك عمليــة َصهــر كــردي 

أكــرب مــن تلــك اخليانــة. مل يبــَق أصــاًل أي أثــر لكرديــة أولئــك الذيــن يســتقبلون هــذا بســرور وامتنــان.
لكــن ليــس هــذا هــو موضوعنــا األصلــي. إن القضيــة األساســية تكمــن يف عــدم وجــود أي اعــرتاض أو صــوت مــن قبــل الــدول 
العربيــة وال ســيما اجلامعــة العربيــة الــي جتمــع تلــك الــدول حتــت مظلــة القيــم العربيــة؛ ال يوجــد هلــا اعــرتاض أو صــوت إزاء مــا 

حيــدث مــن عمليــة دميوغرافيــة ضحاايهــا ابلدرجــة األوىل هــم العــرب بطريقــة أو أبخــرى.
إننــا نــرى أن الــدول العربيــة يف اآلونــة األخــرة قــد شــقت الطريــق حنــو العلمانيــة. ولكــن حــىت اآلن مل يعــد خمفيًّــا أو ســرًّا أن 
تظهــر خيــارات سياســية بدوافــع علمانيــة آلخــر درجــة، حتــت غطــاء صــورة دينيــة. مــا يعــين أن هــذه الــدول مل تصبــح علمانيــة 
جديــدة، بــل بــدأت ابلتكيّــف مــع األذواق اجلديــدة الظاهريــة فحســب. أي أن الفــرق الوحيــد اآلن هــو أهنــم مل يعــودوا 
يشــعرون أهنــم حباجــة إىل اعتمــاد صــورة دينيــة ومــا حتويــه مــن قــوة شــرعية، بــل إهنــم يســلكون صــورة علمانيــة وعلــى العلــن. 
واآلن مل تعــد لديهــم قضيــة امسهــا القــدس، أو قضيــة امسهــا فلســطن، مل يعــد لديهــم أي مهــوم إزاء مــا يتعــرض لــه املســلمون 

املضطهــدون حــول العــامل.
ســنغّض الطــرف عــن اعتبــار اإلســالم، لكــن أال يوجــد هنــاك مهــوم أو مســؤولية انبعــة مــن مقتضــى العروبــة؟ اآلن يتــم ترحيــل 
املاليــن مــن العــرب يف ســوراي فقــط ألهنــم عــرب، ويتــم تركهــم أمــام عمليــات تطهــر عرقــي. وال يوجــد هنــاك أي جهــود أو 
خطــوات أو أيــة تدابــر يف ســبيل منعهــم مــن التعــرض هلــذا االضطهــاد والظلــم. أال جيــدر هبــذه الــدول الــي تربطهــا عالقــات 
جيدة للغاية مع الوالايت املتحدة، كما أهنا تســاهم بشــكل فّعال يف االقتصاد األمريكي وتوّفر فرص العمل ملئات اآلالف 
مــن املواطنــن األمريكيــن؛ أال جيــدر هبــا أن تعــرتض علــى سياســة الــوالايت املتحــدة يف ســوراي، والقائمــة علــى التطهــر العرقــي 

ضــّد العــرب؟.
لذلــك ونتيجــة هلــذا التطهــر العرقــي القائــم؛ اضطــر ماليــن الســورين لــرتك بالدهــم مهاجريــن يف الغالــب حنــو دول غــر عربيــة، 
أال ميكــن للجامعــة العربيــة أن تضــع هــذه القضيــة علــى أجندهتــا الرئيســية؟ إذا كانــت اجلامعــة العربيــة غــر مكرتثــة لوضــع 
هــذه القضيــة علــى أجندهتــا ليتــم معاجلتهــا، أو غــر عابئــة ابختــاذ تدابــر إزاء ذلــك؛ فلمــاذا مت أتســيس اجلامعــة العربيــة، وألي 

غــرض تصلــح إذن؟.
أان متأكــد مــن أن البعــض قــد اســتقبل هــذه األســئلة بســذاجة مفطــرة غــر عابــئ هلــا، إال أنــين أتســاءل بشــكل وّدي، إن أي 
مؤسســة قائمــة مت أتسيســها ألي غــرض كان، أعتقــد أنــه يقــع علــى عاتقهــا فعــل شــيء قــد تســّمت بــه وصــار امسًــا هلــا، ويف 

احلقيقــة ميكنهــا فعــل ذلــك.
لــو أّن اجلامعــة العربيــة اليــوم بــدأت فعــاًل بتطبيــق مــا هــي مســّماة بــه، فأرجــو أن يتــم أخــذ هــذه األســئلة بعــن االعتبــار: إن 
نتيجــة هجــرة مواطنــن مــن الــدول العربيــة »الثالثــة« بســبب الصراعــات الدائــرة علــى أراضيهــم، إثــر أزمــات أفرزهتــا الــدول 
العربيــة ذاهتــا، اضطــر مواطنــو دول مثــل ســوراي، اليمــن، ليبيــا، مصــر والعــراق ملغــادرة منازهلــم، والســؤال، كــم نســبة أولئــك 

املهاجريــن الذيــن اســتقبلتهم الــدول العربيــة الــي هــي ذاهتــا كانــت الســبب يف هجــرة أولئــك املواطنــن؟.
ملــاذا فــّر هــؤالء املهاجــرون مــن أوطاهنــم حنــو تركيــا بشــكل خــاص والــدول األوروبيــة، ومل يقومــوا ابلتوجــه حنــو أي دولــة عربيــة؟ 

مــىت ميكــن أن تعيــش الــدول العربيــة ألجــل شــعوهبا، وأن تفكــر يف توفــر حيــاة شــريفة وآمنــة هلــم؟.
ملــاذا يقــع علــى عاتــق الــدول غــر العربيــة أن تفكــر يف كرامــة الشــعوب العربيــة، بــداًل مــن أن يفكــر بذلــك حــّكام الــدول 

العربيــة؟
أال يكــون احلــّكام العــرب بذلــك قــد قامــوا أبنفســهم إبعطــاء الضــوء األخضــر واحلــق للــدول غــر العربيــة، كــي يقومــوا ابلتدخــل 

ابألراضــي العربية؟
ويف املناســبة دعــوان نتذكــر مــا نــرّدده مــرارًا حــىت ال يتبــادر ســوء فهــم ألحــد؛ إن تركيــا تســتضيف عــراًب عددهــم أكثــر مــن نفــوس 

عــدة دول عربيــة. ولذلــك فــإن حقهــا يف احلديــث ابســم الشــعب العــريب طبيعــّي لذلــك الســبب.

Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmasında mutabık kalınan barış ko-
ridorunun öncelikle Suriye halkı için güvenli bir alan oluşturması bekleniyor. Bu güvenli alan 
sayesinde Suriye halkını hem Esad’ın sivil-silahlı ayrımı yapmadan kendi halkına karşı uyguladığı 
katliamlara karşı bir koruma sağlayacak hem de terör gruplarının cirit atamayacağı ve yine Suriye 
halkını tehdit edemeyeceği bir bölge oluşturulmuş olacak.
Mevcut durumda ABD desteğini alarak, ABD tarafından şımartılmış olan PYD bölgede hem Ara-
plara yönelik etnik temizlik yapmakta hem de kendi güdümüne girmeyen Kürtlere yönelik siyasi 
bir temizlik yapmaktadır. Aslında bu etnik temizliğin birinci dereceden mağdurunun bölgedeki 
Arpalar olması karşısında geçenlerde sorduğumuz bir soruyu başka türlü sorarak tekrarlayabiliriz.
Suriye, Libya, Irak, Yemen gibi bölgelerden göç etmek zorunda kalan ve çoğu Arap olan göçmen-
lere dair Arap Birliği’nin bir göçmen politikası var mıdır diye sormuştuk.
Bugün o soruyu bir adım daha öteye taşıyarak tekrarlıyoruz: Arap Birliğinin Arap halklarının özel-
likle Suriye ve Irak’ta maruz kalmakta olduğu etnik temizliğe karşı bir tasası, bu tasaya dayalı bir 
politikası var mıdır?
Suriye’de ABD desteği altında şımartılan ve azdırılan PYD terör örgütü halkının yüzde 90’ının 
üstünde Arap olduğu bölgelerde bir etnik devlet kurmanın peşinde.
Yanlış anlaşılmasın, bu devlet bir Kürt devleti falan da değildir. İslam’dan, örften, insanlıktan 
uzaklaştırılmış bir devletin Kürtlükle de alakası olmaması bir yana zaten PKK tecrübesinden bili-
yoruz, Kürtçeyle alakası olmayan uyduruk bir Kürtçe ve yine uyduruk bir Kürt kültürü iddiasıyla 
ortaya ucube bir etnik devlet konulmaya çalışılmakta bunun adına, buna razı olmayan herkes bu-
radan tehcir edilmeye çalışılmaktadır.
Bu uygulamayı “Kürt devleti” adına coşkuyla karşılayanlar da vardır elbet. Her şeyden önce ABD 
tarafından bölge halklarına bir işgalin Truva atı gibi sokulan böyle bir oluşuma lejyoner yazılmayı 
Kürtlük adına coşkuyla karşılayanın Kürtlüğünden de eser kalmamıştır. Böyle bir ihanetten daha 
büyük bir Kürt asimilasyonu olamaz. Bunu Kürtlük adına memnuniyetle karşılayanın Kürtlüğün-
den eser kalmamıştır zaten, geçmiş olsun.
Ancak konumuz bu değil. Asıl konu, şu veya bu yolla yapılan demografik operasyonun birinci 
derecede mağduru Araplar iken Arap ülkelerinin, özellikle Arap ülkelerini Araplık değeri adına 
bir araya getiren çatı kuruluşu Arap Birliği’nden bu konuda hiçbir itirazın, hiçbir sesin çıkmıyor 
olmasıdır.
Arap ülkelerinin son zamanlarda dümeni laikliğe doğru kırmış olduğunu görüyoruz. Gerçi şimdiye 
kadarki dinsellik görüntüsünün altında hep son derece laik motivasyonlu siyasi tercihler olduğu 
sır değildi. Yani bu ülkeler yeni laik olmadılar, sadece zevahirlerini yeni yeni özlerine uydurmaya 
başladılar. Yani şimdilik tek fark, artık dinsellik görüntüsüne ve onun meşrulaştırıcı gücüne de ih-
tiyaç hissetmeden, alenen laik bir görüntüyü de üstlenmeleri. Şimdi ne Kudüs diye bir dertleri var 
ne Filistin diye bir sorunları ne de dünyada zulüm, baskı gören herhangi bir Müslümanın tasasını 
taşıdıkları var.
Müslümanlığı geçtik, bari Araplık diye bir dertleri olmasın mı? Şu anda Suriye’de milyonlar-
ca Arap doğrudan Araplıkları dolayısıyla bölgeden tehcir edilerek bir etnik temizliğe maruz 
bırakılıyor. Onların bu zulme maruz kalmalarını engelleyecek hiçbir tedbirde bir çabaları veya 
adımları yok. ABD ile araları pek iyi olan bu ülkeler, ABD’nin ekonomisine katkıda bulunarak 
yüzbinlerce insana iş imkanı sağlayan Arap ülkeleri ABD’ye Suriye’de uygulanmakta olan Arap 
etnik temizliğine dair bir uyarıda bulunmazlar mı?
Peki oluşan etnik temizlik neticesinde bugün milyonlarca Suriyeli topraklarını terk ederek genel-
likle Arap olmayan ülkelere göç etmek zorunda kalırken, Arap Birliği ülkeleri bu konuyu hiç gün-
demine almaz mı? Böyle bir konuyu da gündemine alıp bunun mücadelesini vermeyecekse, bunun 
sorunlarına karşı tedbir düşünmeyecekse Arap Birliği ne için kurulmuş, ne işe yaramaktadır?
Birilerinin bıyık altından, bu soruları çok naifçe karşıladığına eminim. Ama ben samimiyetle 
soruyor ve var olan bir kurumun, hangi amaçlarla tesis edilmiş olursa olsun, bir şekilde ismiyle 
müsemma işler yapması gerektiğini ve aslında yapabileceğini düşünüyorum.
Arap Birliği ismiyle müsemma işler yapmaya başlarsa şu sorulara da mutlaka el atsın lütfen: 
Bugün bizzat Arap ülkelerinin kendi ürettikleri sorunlar yüzünden, üçüncü Arap ülkeleri toprak-
larında yürütülen mücadeleler neticesinde, Suriye, Yemen, Libya, Mısır ve Irak gibi ülkelerde 
yurtlarından koparak göç etmek zorunda kalan Arap göçmenlerin ne kadarını bu bizzat bu sorun-
lara yol açan Arap ülkeleri karşılamaktadır?
Bu ülkelerden kaçan insanlar neden herhangi bir Arap ülkesine değil de bilhassa Türkiye ve Avru-
pa ülkelerine sığınmaktadır? Arap ülkeleri kendi halkları için ne zaman yaşanabilir, güvenli, onur-
lu bir yaşam kalitesi ortaya koymayı düşünüyorlar?
Neden Arap halklarının onurunu Arap ülkelerinin yöneticileri değil de Arap olmayan ülkeler 
düşünmek zorunda kalıyor?
Böyle yapmakla aslında Arap olmayan ülkelerin Arap topraklarına müdahale etmeleri için gerekli 
bahaneyi hatta zemini bizzat kendileri üretmiş olmuyorlar mı?
Bu arada her zaman söylediğimizi tekrar hatırlatalım da yanlış anlamaya mahal olmasın. Türkiye 
birçok Arap ülkesinden daha fazla Arap nüfusu barındırmaktadır. Arap halkları adına konuşma 
hakkına, o yüzden doğal hak sahibidir. 

Yasin  AKTAY

Arap Birliği’nin bir Arap politikası var mı?
هل لدى الجامعة العربية سياسة عربية؟

ياسين أقطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



مسعــت الكثــر مــن قصــص التعذيــب. قصهــا وقاهلــا أشــخاص قــام نظــام البعــث بتعذيبهــم يف ســجون ســوراي املختلفة،وأخربتنــا هبــا 
نســاء يف املناطــق الــي اســتوىل عليهــا تنظيــم داعــش، أخــربان هبــا األطفــال الذيــن ســلطت عليهــم العصــاابت املختلفــة الــي ظهــرت 
نتيجــة للفجــوات والفراغــات الــي أوجدهتــا احلــرب. قصــص مــن شــأهنا أن جتعــل أذنيــك صمــاء ال تســمع. لقــد اســتمعت إىل قصــص 
مثــل متزيــق جســد مــا، أو تقطيــع قلــب، أو تقريــض دمــاغ. أمسســمعت قصــة، لكنهــا كانتمختلفــة عمــا مسعــت ســابقا مــن قصــص، 
إهنــا قصــة تعذيــب ال هنايــة لــه. إهنــا تعذيــب ممنهــج، لقــد كان الــراوي هــو صــورة مدينــة مــن املــدن، لقــد كانــت لغتهــا الــي تتكلــم هبــا 

خمتلفــة، لكنــين ســأحاول أن أوضــح لكــم هــذه القصــة ابلقــدر الــذي فهمتــه منهــا، فبقــدر مــا فهمــت سأشــرح لكــم.
كنــا يف ريــف حلــب. حلــب هــي املدينــة الــي دمرهتــا القنابــل الــي صنعتهــا الــدول الــي أشــرتي منتجاهتــا وصناعاهتــا، الــدول الــي 
أشــرتي منهــا احلــذاء يف قدمــي والنظــارة الــي علــى عيــين واهلاتــف الــذي يف جيــيب والســيارة الــي أركبهــا واملتجــر الــذي أشــرتي منــه هــي 
ذات الــدول الــي صنعــة قنابــل تدمــر حلــب. مل أكــن أرغــب يف االســتماع للقصــة، لكنهــا ظلــت – أي حلــب- تــروي يل قصتهــا. 
احلفــرة الــي تســقط فيهــا عجلــة الســيارة علــى الطريــق، آاثر الرصــاص علــى احلائــط ، الشــجرة اجلافــة علــى جانــب الطريــق، كومــة 
مــن األنقــاض يف الشــارع، رائحــة الديــزل الثقيــل يف اهلــواء... وغرهــا، كل شــيء مــن هــذه األشــياءهتاجم عقلــي وتتعبــه وترهقــه. 
كانــت املدينــة تبكــي. أمــا أان فلــم أكــن أبكــي، بــل كنــت أشــعر ابخلجــل الشــديد. ال تــزال جامــدة لكنهــا مــع ذلــك كانتتبكــي. 
وكأهنــا كانتتبكــي علــي أان أو علينــا حنــن مجيعــا، توقفــت علــى قارعــة الطريــق، اقــرتب طفــل مــين، إنــه طفــل مــن أطفــال حلــب. أرســلته 
حلــب يل، خــرج الطفــل مــن خيمــة ســوداء مــن مــن الدخــان العــادم، مــن بــن الــركام واألكــوام احلجريــة،  كانــت احلــرب قــد ســلبت 
الطفــل أابه، بينمــا ظلــت أمــه غريبــة ووحيــدة. نظــران إىل بعضنــا البعــض أان وهــو، مهســت الــرايح يف أذين  وقالــت: “هــذه الصــورة 
الــي وصلتــك هــي صــورة حلــب”. لقــد ظلــت غريــب، يتيــم، مضطهــد ومظلــوم. ظهــرت قطرتــن مــن الدمــوع يف عيــين. قالــت يل 

الصــورة بلســان حاهلــا “مــاذا فعلتــم يب؟”.
يبــدو األمــر كمــا لــو أن حجــرا انفجــر واخنلــع مــن جــذوره وانتثــر فوقــي وضربــين، قالــت يل حلــب: مــا الــذي فعلتمــوه يب؟لقــد جفــت 
قطــريت الدمــع يف عيــين وبقيــت مكاهنــا. مــددت رأســي وقبلتهــا مــن خديهــا، مل نتحــدث مــع بعضنــا، لكنــين قلــت هلــا. اي أم املــدن، 
اي منــزل املضطهديــن واملظلومــن. اي أم األطفــال الذيــن ال يعرفــون النــوم، اي مدينــة العويــل والبــكاء الــذي بكتــه األمهــات الثــكاىل، اي 

أيتهــا القصيــدة املكتوبــة ابحلــب. اي أيتهــا املدينــة املتعبــة...
لــو عــاد لســاين يل ألقمــت عليــك البــكاء والنحيــب ولســكبت الدمــع عليــك حزيًنــا، لــو أمســكت يــدي قلمــا فســأكتب قصتك،لــو 
كان لــدي قــوة لكنــت ذراعــا وســندا لــك، لكــن تعــال وانظــر، ال يــدي قــادراتن علــى األمســاك بقلــم وال لســاين قابــل للعــودة وال 
حــىت قــويت كافيــة لتحملــك وتعينــك. أنــِت هيــا اهنضــي، انتفضــي وانتصــيب،، كــوين األمــل لنــا. كــوين النــور لنا.كــوين طريقــا ومنــزال 
لنــا، رفعــت الصــورة عينيهــا يل،وظهــرت ابتســامة علــى وجههــا، مل نتكلــم لكنهــا نظــرت إىل واتفقنــا وتفامهنــا، مث قالــت يل: قــل واشــرح 
وانقــل عــين، تكلــم حــىت يعرفــوا مــاذا فعلتــم يب،قــل مــاذا فعــل يب عاملكــم احلديــث ، تقنيتكــم واتكنولوجياكــم، طمعكــم وحرصكــم 

وجشــعكم، مــا الــذي فعلــه كل هــذا يب.
مسعــت قصــة أمــس. لقــد كان الطــرف الــذي قــص تلــك القصــة علــي مدينــة أو صــورة مــا، ســألتين بلســان حاهلــا: “مــاذا فعلتــم يب؟” 

فقــط. ، فقــط مــع اللغــة.
احلفــرة الــي تســقط فيهــا عجلــة الســيارة علــى الطريــق، آاثر الرصــاص علــى احلائــط ، الشــجرة اجلافــة علــى جانــب الطريــق، كومــة مــن 
األنقاض يف الشارع، رائحة الديزل الثقيل يف اهلواء.. كل واحد من هذه األشياء نظر من خلفي. لقد عدت ويف قليب فراغ حبجم 
حلــب وبقــااي ابتســامة علقــت يف عقلــي مــن تلــك الصــورة، ، لــو كان قلــيب لديــه القــوة والقــدرة لشــرحت لكــم كل شــيء ولقصصتــه 
عليكــم، ولــو عــاد لســاين لقلــت لكــم، لقلــت لكــم أن حلــب تســتحق أكثــر بكثــر مــن جمــرد عــدد قليــل مــن أخبــار الــوكاالت، أوبعــض 
التصرحيــات والبيــاانت الرمسيــة، أو الربامــج التلفزيونيــة احلواريــة ذات العــدد الكبــر املناقشــة أو اجلمــل والشــعارات الالمعــة املكتوبــة يف 

املقــاالت الصحفيــة وغرهــا. إذا اقرتبتــم منهــا وقبلتــم خديهــا، فســأخربكم كيــف تتبســم حلــب، 
لكن ال قوة عندي لذلك وىل حىت لدي من الكلمات القادرة على التعبر والوصف ملا رأيت.

لقــد حتــاوران أان والصــورة دون أن نتكلــم كلمــة واحــدة أمــس، قالــت يل أخربهــم هلــم: إذا جــاءت بكــم الطريــق ذات يــوم إىل حلــب، 
فليكــن معلومــا لديكــم أنــه مل يتبــق هنــا ســوى قصــة مكســورة وابتســامة حزينــة وقليــل مــن العــار واخلجــل. مــن يرغــب منكــم فليحــاول 
حمــو هــذه البقعــة الســوداء املعيبــة املطبوعــة علــى جبــن اإلنســانية وليحــاول تنظيفهــا. ومــن يرغــب أيضــا فلينتظــر وليشــاهد عــرب 

الشاشــات مــن بعيــد ضيــاع وذهــاب تلــك االبتســامة. يكفــي أن تعرفــوا هــذا القــدر وهــذا الكــم يكفــي، مــع الســالمة والدعــاء.

Çok işkence hikayesi dinledim. Suriye’nin çeşitli hapishanelerinde Baas rejiminin işkence 
ettiği adamlar anlattı. DEAŞ’ın ele geçirdiği topraklarda kalan kadınlar anlattı. Savaşın 
oluşturduğu boşlukta çetelerin musallat olduğu çocuklar anlattı. Kulakları sağır edecek 
hikayeler. İnsanın etini koparır gibi, yüreğini deşer gibi, beynini kemirir gibi hikayeler 
dinledim. Dün de dinledim bir hikaye. Başkaydı bu kez. Diğerlerinden farklı. Bitmeyen 
bir işkence. Sistematik bir işkence. Anlatıcısı bir şehrin suretiydi. Lisanı farklıydı. Ne 
kadarını anladıysam o kadarını size de anlatayım.
Halep’in kırsalındaydık. Ayağımdaki ayakkabı, gözümdeki gözlük, cebimdeki telefon, 
bindiğim araba, marketten aldığım kola ile aynı ülkelerin imal ettiği bombalarla tahrip 
edilmiş bir şehirdi Halep. Dinlemek istemedim ama ne yana dönersem döneyim devam 
ediyordu anlatmaya. Yolda tekerimin düştüğü çukur, duvardaki kurşun izleri, yol kenarın-
da kuruyan ağaç, caddedeki moloz yığını, havadaki ağır mazot kokusu her biri bir yandan 
hücum ediyordu beynime. Ağlıyordu şehir. Ben ağlamıyordum. Ben utanıyordum. Hala 
vakurdu. Ama ağlıyordu. Bana ağlıyordu sanki, bize ağlıyordu. Yol kenarında durdum. 
Bir çocuk yaklaştı. Halep’in çocuğu. Halep göndermişti bana. Taş yapıların arasında, 
egzoz dumanından kararmış bir çadırdan çıkıp gelmişti. Babasını almıştı savaş. Annesi 
garip kalmıştı. Bakıştık. Kulağıma fısıldadı rüzgar: ‘’Halep’in suretidir sana gelen’’ dedi. 
Garip kalmış, yetim kalmış, mazlum kalmış. İki damla yaş belirdi gözümde. Göz gözey-
dik. ‘’Bana ne yaptınız’’ dedi suret, lisan-ı hal ile. Bir taş ocağını kökünden dinamitleyip 
üzerime devirdi sanki. Bana ne yaptınız dedi Halep, kirpik ucumda kuruyup kaldı iki 
damla yaş. Uzanıp öptüm yanaklarından. Konuşmadık ama söyledim ona. Ey şehirlerin 
annesi. Ey mazlumların yuvası. Ey uykusuz çocukların ninnisi. Ey mazlum annelerin 
yaktığı ağıt. Ey sevgiliye yazılan şiir. Ey yorgun şehir. Dilim dönseydi sana bir ağıt ya-
kardım. Elim kalem tutsa hikayeni yazardım. Gücüm yetseydi sana omuz verirdim. Gel 
gör ki, ne kalem tutar elim, ne dilim döner, ne de gücüm yeter seni omuzlamaya. Sen 
kalk, silkelen ve doğrul. Bize umut ol. Bize ışık ol. Bize yol, bize menzil ol. Kaldırdı 
gözlerini suret. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Konuşmadık. Baktı bana ve anlaştık. Anlat 
dedi. Anlat ki bilsinler bana ne yaptınız. Modern dünyanız, teknolojiniz, hırsınız, ihti-
rasınız, aç gözlülüğünüz, muhterisliğiniz bana ne yaptı anlat.
Dün bir hikaye dinledim. Bir şehirdi anlatan ve bir suret. Bana ne yaptınız diye sordu 
sadece lisan-ı hal ile.Yolda tekerimin düştüğü çukur, duvardaki kurşun izleri, yol ke-
narında kuruyan ağaç, caddedeki moloz yığını, havadaki ağır mazot kokusu her biri baktı 
ardımdan. Yüreğimde Halep kadar bir boşluk, aklımda bir suretten kalan bir tebessüm 
ile döndüm. Yüreğim yetse anlatırdım size hepsini. Dilim dönse söylerdim. Birkaç ajans 
haberi, birkaç resmi açıklama, çokça tartışma programları, köşe yazılarında afilli cümlel-
er ve klavye sloganları. Bundan fazlasını hak ediyor Halep derdim. Uzanıp yanakların-
dan öperseniz, size nasıl tebessüm ettiğini anlatırdım. Ancak ne gücüm var buna ne de 
karşılayacak kelime dağarcığım.
Bir suret ile konuşmadan sohbet ettik dün. Söyle onlara dedi: Halep’e yolunuz düşerse, 
kırık dökük bir hikaye, mahzun bir tebessüm ve biraz utançtan başka pek bir şey kalmadı 
buralarda. Dileyen, bu kara lekeyi insanlığın alnından temizlemek için çabalasın. Dileyen 
beklesin ve o tebessümün de yitip gittiğini izlesin ekranlarından. Bu kadarını bilseniz 
kafi. Selam ve dua ile.
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