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مؤتمر الدعم المطور لطالبي اللجوء المتأثرين باألزمة السورية والعراقية في تركيا 

الذي أقيم في أنقرة 2018
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أردوغان شارك في إحياء 
الذكرى المئوية لوقف 
إطالق النار في الحرب 

العالمية األولى بباريس

Erdoğan Paris’teki 
I. Dünya Savaşı’nın 

Sona Ermesinin 
100. Yıldönümü 

Kutlamalarına Katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü münasebetiyle 10-
11 Kasım tarihlerinde Paris’te düzenlenen kutlamalara katıldı. Kutlamalar sırasında Trump, Putin ve BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres’le bir araya gelen Erdoğan, liderlerle Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmeler ve Ankara ile 
Washington’un üzerinde mutabık kaldığı Menbiç yol haritasının nasıl uygulanacağı konularını müzakere etti.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يف  فعاليــات إحيــاء الذكــرى املئويــة لوقــف إطــاق النــار يف احلــرب العامليــة األوىل، 
الــي أقيمــت يف ابريــس يومــي 10 و11 الشــهر اجلــاري، والتقــى خاهلــا بعــدد مــن القــادة والزعمــاء ) ترامــب- بوتــن - األمــن 
العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتــرش(، وانقــش خاهلــا آخــر املســتجدات احلاصلــة يف حمافظــة إدلــب الســورية، وكيفيــة تطبيــق 

خارطــة الطريــق حــول منبــج املتفــق عليهــا بــن أنقــرة وواشــنطن.
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ً
غزة... واليزال العالم صامتا
GAZZE ... DÜNYA HALA SESSIZ
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كل

االعالم السوري المعارض

8 Mart 1963’te Baas Partisi’nin iktidarı ele 
geçirmesinden itibaren Suriye’de hayatın tüm 
alanlarında bir çölleşme meydana gelmiştir. 
Baas yayınladığı ikinci açıklamada, devlete 
ve kamuya ait tüm basım ve yayın organlarını 
eline aldığını ve 8 Mart’tan önce yayın yap-
makta olan bütün gazete ve dergileri kapattığını 
açıklamıştı. Hafız Esad’ın yetmişli yılların 
başında yönetime gelmesiyle ise, Suriye basını 
felaket denebilecek düzeyde bir çıkmazla karşı 
karşıya kaldı. Zira basının görevi artık yalnızca 
baba Esad’ın faziletlerini, yeteneklerini ve kah-
ramanlıklarını övme vasıtasına indirgenmişti. 
Beşşar Esad babasının yerine geçmek üzere 
parlatılıp cilalanmaya başladığı zaman ise Su-
riyeliler, Suriye basınının tekrar başladığı yere 
döndüğünü ve yaptığı tek işin liderin fazilet 
ve yeteneklerini övmenin yanı sıra, şeytanın 
şu tarihi terennümünü dillendirmek olduğunu 
anladılar: Kararlılık ve mücadele kalesine, Es-
ad’ın Suriye’sine karşı düzenlenen komplolar!
Suriye resmi basını, okul kitapları da dahil ol-
mak üzere Suriye’de basılan tüm yayınların 
gerçek ve esas yazıldığı yer olan, emniyet 
teşkilatı kollarından birinin güdümüne girmey-
en Suriyeli düşünür ve yazarlara savaş açmıştır.
Mart 2011’de Dera’daki çocukların parmak-
larıyla alevlenen devrim hareketi, onlarca yıldır 
Baas ve Esad rejimi gölgesinde hakim olan 
medya anlayışını değiştirmiş ve bu hareketin 
bağrından, yaşananları takip etmeye çalışan ve 
barışçıl devrim hareketini destekleyen onlarca 
devrimci gazete ve yayın çıkmıştır. Bu gazetel-
er amatör olsa da sokağın nabzını, insanların 
acılarını ve hayallerini yansıtmayı başarmıştır.
Sahada aktif görev alan devrimci gençler, 
birçok devrimci dergi ve yayın hazırlamıştır. Bu 
yayınların tamamı, ülke içindeki durumu, uzun 
yıllar süren sessizliğini bozarak özgürlük, onur, 
sosyal adalet, baba ve oğul Esad dönemlerinde, 
Şebbiha eliyle ihlal edilen tüm insani değer ve 
kavramları talep eden halk ile rejim arasındaki 
mücadelenin nasıl ilerlediğini aktarmıştır.
Aktivistlerin bir kısmı belirli medya organ-
larının saha muhabiri haline gelmiş, diğer bir 
kısmı özel haber siteleri kurmuş, bazıları sosyal 
medyayı bir platform ve haber iletim vasıtası 
olarak kullanırken, bazıları ise seslerini Suriye 
içerisinde dağıtılan yayın ve eserlerde duyur-
mayı tercih etmiştir. Böylece söz konusu yayın-
ların seviyesi yükselmiş ve çoğu, muhalif böl-
gelerde ve Türkiye’de dağıtılan gazete ve süreli 
yayınlar haline gelmiştir.
Emniyet güçlerinin baskılarına, hareket ve 
ulaştırma imkanlarının darlığına ve maddi 
kaynaklarının bulunmasının yanı sıra tecrübe-
sizliğe rağmen bu dergi ve gazeteler basılmış ve 
iyi bir şekilde yayılmayı sürdürmüştür. Ancak 
bu yayınlardan bazıları mevcut sebeplerden et-
kilenmiş ve geçici yahut sürekli olarak kapan-
maya mecbur kalmıştır. Bu gazete ve dergileri 
diğerlerinden ayıran özellik ise çatışma bölge-
lerinde ve Türkiye’de yayınlanmaları, böylece 
bu bölgelerin dili haline gelmeleridir.
Suriye Yayın Arşivi internet sayfası, Mart 
2011’den bu yana basılan yayın sayısının 294, 
bugün bu yayınlardan varlığını sürdürenlerin 
ise 54 gazete ve dergi olduğunu, 239 yayının 
artık basılmadığını aktarmaktadır.

بعــد عقــود مــن التصحــر الــذي ضــرب ســوراي يف كافــة 
علــى  البعــث  حــزب  اســتياء  منــذ  احليــاة  جمــاالت 
والــذي كان  عــام 1963،  آذار   8 ابنقــاب  الســلطة 
النشــر  وســائل  علــى  االســتياء  هــو  يصــدره  بيــان  اثين 
والطباعــة العامــة واخلاصــة وإغــاق الصحــف واجملــات 
بوصــول  آذار، مث  مــن  الثامــن  قبــل  تصــدر  الــي كانــت 
حافــظ األســد لســدة احلكــم مطلــع الســبعينات مــن القــرن 
املاضــي، عاشــت الصحافــة الســورية يف مــأزق حقيقــي 
يف  مهمتهــا  اختــزال  مت  حيــث  ابلكارثــة،  وصفــه  ميكــن 
ومكرماتــه  القائــد  األب  أبفضــال  والتســبيح  التمجيــد 
وعطــاايه، وعندمــا بــرزت يف مرحلــة تلميــع بشــار األســد 
الصحافــة  أن  الســوريون  اكتشــف  ألبيــه،  ليكــون خلفــاً 
عــادت إىل ســرهتا األوىل، مشــغولة ابحلديــث  الســورية 
الشــيطان  أغنيــة  جانــب  إىل  والعطــااي،  املكرمــات  عــن 
التارخييــة: املؤامــرة ضــد قلعــة الصمــود والتصــدي: ســورية 

األســد!!!
حاربــت الصحافــة الرمسيــة يف ســوراي املفكريــن والكتَّــاب 
الســورين ممــن مل ينضــووا حتــت جنــاح أفــرع األمــن والــي 
لــكل مطبوعــات  التحريــر احلقيقيــة والرئيســة  هــي غرفــة 

ســوراي مبــا فيهــا الكتــب املدرســية.
أطفــال  أانمــل  جذوتــه  أشــعلت  الــذي  الثــوري  احلــراك 
درعــا يف آذار 2011، غــّر املفاهيــم الصحفيــة الســائدة 
منــذ عقــود يف ظــل البعــث واألســدين، وانطلــق مــن رحــم 
هــذا احلــراك عشــرات الصحــف واملطبوعــات الثوريــة الــي 
عملــت جاهــدة ملواكبــة احلــدث، ودعــم احلــراك الثــوري 
الســلمي، فكانــت صحافــة - رغــم بدائيتهــا - تعكــس 

نبــض الشــارع وعــذاابت النــاس وأحامهــم. 
صــدر العديــد مــن اجملــات واجلرائــد الثوريــة علــى أيــدي 
امليدانيــن،  والناشــطن  الثائريــن  الشــباب  مــن  جمموعــة 
بــن  املواجهــة  وطبيعــة  الداخلــي  الشــأن  تتنــاول  كلهــا 
وطالــب  صمتــه  عــن  خــرج  الــذي  والشــعب  النظــام 
القيــم  وكل  االجتماعيــة  والعدالــة  والكرامــة  ابحلريــة 
واملفاهيــم اإلنســانية الــي انتهكهــا األســد األب واالبــن، 
وشــبيحتهما لســنن طويلــة ال حتســب مــن عمــر ســوراي.
لبعــض  ميدانيــن  مراســلن  إىل  الناشــطن  بعــض  حتــول 
وســائل اإلعــام، وأنشــأ البعــض اآلخــر مواقــع الكرتونيــة 
إخباريــة خاصــة، وفضــل البعــض اآلخــر اســتخدام مواقــع 
التواصل االجتماعي منرباً ووسيلة لنقل اخلرب، فيما فضل 
آخرون إيصال صوهتم عرب طباعة مطبوعات ومنشــورات 
وتوزيعهــا داخــل األراضــي الســورية، وقــد ارتقــى مســتوى 
تلــك املطبوعــات لتصبــح صحــف وجمــات دوريــة تطبــع 

أغلبهــا وتــوزع داخــل مناطــق املعارضــة ويف تركيــا.
التنقــل  األمنيــة وصعوبــة  الضغوطــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
والنقــل وعــدم توفــر املــوارد املاديــة ابإلضافــة إىل قلــة اخلــربة، 
صــدرت هــذه اجملــات والصحــف واســتمرت ابلصــدور 
وأخــذت تنتشــر بصــورة جيــدة، مــع أتثــر بعضهــا بتلــك 
األســباب واضطــرار القيمــن علــى بعضهــا إىل إغاقهــا 
املؤقــت أو الدائــم، وقــد متيــزت تلــك الصحــف واجملــات 
النــزاع احلاميــة ويف تركيــا  أبن أغلبهــا يصــدر يف مناطــق 

فتحولــت إىل لســان تلــك املناطــق.
وقــد أحصــى موقــع )أرشــيف املطبوعــات الســورية(294 
واملطبوعــات   ،2011 آذار  منــذ  صــدرت  مطبوعــًة، 
النشــطة واملســتمرة منهــا اليــوم 54 بــن صحيفــة وجملــة، 

يف حــن توقفــت 239 منهــا عــن النشــر.

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Muhalif Suriye Medyası

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

العدالة والتنمية التركي يدين القصف اإلسرائيلي على غزة 

الخارجية التركية تدين الهجمات اإلسرائيلية على غزة

مسؤول أمريكي رفيع: تعامل واشنطن مع »ي ب ك« تكتيكي ومؤقت

AK Parti İsrail’in Gazze’ye Yaptığı Bombardımanı Kınadı

Türkiye Dışişleri İsrail’in Gazze Saldırılarını Kınadı

Üst Düzey Amerikalı Yetkili: ABD’nin YPG’yle 
İşbirliği Taktiksel ve Geçicidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin işgalci İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik 
gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını açıklarken, “İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yeni bir saldır-
ganlığıyla karşı karşıyayız. İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze’ye girerek Filistinli bir lideri öldürmüş 
ve tansiyonun yükselmesine kapı aralamıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle duyduğu endişeyi 
dile getirirken, uluslararası topluma İsrail’in sivillerin hayatını hiçe sayan saldırılarına son ver-
mek için gerekli adımları atma çağrısı yaptı.

ABD’li üst düzey bir yetkili Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin PKK terör örgütünün 
Suriye kanadı olan YPG ile işbirliğinin taktiksel ve geçici olduğunu ifade etti.
Yetkili ayrıca, ABD’nin terörist PKK liderleri hakkında bilgi verenlere ödül vereceğini açıklam-
asının, Washington’un Türkiye’nin terörist örgütlere karşı verdiği mücadeleyi desteklediğinin açık 
bir göstergesi olduğunu vurguladı.

أعــرب متحــدث حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي عمــر تشــليك، عــن إدانــة احلــزب لقصــف االحتــال اإلســرائيلي قطــاع 
غــزة، وأضــاف : ) إننــا نشــهد جمــدداً عمليــات قصــف االحتــال اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وأن قــوات االحتــال 

اإٍلســرائيلي قامــت ابلدخــول إىل قطــاع غــزة واغتالــت قائــداً فلســطينياً وفتحــت البــاب أمــام التصعيــد.(

أعربــت اخلارجيــة الرتكيــة، عــن قلقهــا الشــديد مــن اهلجمــات اإلســرائيلية علــى غــزة، ودعــت اجملتمــع الــدويل إىل اختــاذ 
اخلطــوات الازمــة لوضــع حــد للهجمــات اإلســرائيلية الــي تتجاهــل حيــاة املدنيــن.

صرح مســؤول أمريكي رفيع املســتوى جملموعة من الصحفين األتراك، أن تعامل باده مع تنظيم )ي ب ك( اجلناح الســوري 
ملنظمــة )يب كا كا( اإلرهابيــة، هــو تعامــل تكتيكــي ومؤقــت. وأضــاف أن رصــد الــوالايت املتحــدة مكافــأة ماليــة ملــن يــديل 
مبعلومــات عــن قــادة )يب كا كا( اإلرهابيــة، يشــر بشــكل واضــح إىل دعــم واشــنطن لكفــاح تركيــا ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة.
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اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلميرئيس التحرير: صبحــي دســوقي
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سجن حماة المركزي: قرار بنقل 11 معتقالً إلى صيدنايا إلعدامهم

بدء اإلضراب عن الطعام في سجن حماة بعد صدور أحكام بتنفيذ إعدام للمعتقلين

محافظة دمشق تزيل أحد معالم سوق »البزورية« األثري..

Hama Merkezi Hapishanesi: 11 Tutuklu İdam İçin Saidnaya’ya Nakledildi

İdam Kararının Ardından Hama Hapishanesinde Açlık Grevi Başladı

Şam Valiliği Tarihi el-Buzuriye Çarşısının Sembollerinden Birini Yok Etti

Katil Esed rejimine bağlı Suriye Askeri Mahkemesi, Hama Merkezi Hapishanesi’nde bu-
lunan 11 tutuklunun idam edilmesine hükmetti. Tutukluların önce Şam kırsalında bulu-
nan, kötü bir şöhrete sahip ve Suriyeliler tarafından “İnsan Mezbahası” adıyla anılan 
Saidnaya hapishanesine nakledilecekleri belirtildi.

Hama Merkezi Hapishanesi’ndeki tutuklular, Beşar Esed rejiminin kendilerini serbest 
bırakması talebiyle açlık grevine başladıklarını açıkladı. İçinde bulundukları koşulların 
zorluğunu dile getiren tutuklular, sesli mesajları ile tüm dünyaya serbest bırakılmaları ve 
idam kararlarının iptal edilmesi yolunda adım atma çağrısı yaptı.

Rejime bağlı Şam Valiliği, Buzuriye Çarşısı’nın ana caddesini kazarak yeni döşeme 
taşları koymak üzere tarihi taşları çıkardı. Sosyal medyada ise çarşının sembollerinden 
biri olan tarihi taşların çoğunun sökülmesi sebebiyle oluşan hasarı gözler önüne seren 
birçok fotoğraf paylaşıldı.

أصــدر القضــاء العســكري الســوري التابــع للنظــام األســدي اجملــرم، حكمــاً علــى 11 معتقــًا يف ســجن محــاه 
املركــزي ابإلعــدام، بعــد نقلهــم مــن مــكان حبســهم إىل ســجن صيــداناي ســيء الصيــت يف ريــف دمشــق، 

وامللقــب لــدى الســورين بـ)املســلخ البشــري(.

أعلــن معتقلــون يف ســجن محــاة املركــزي، عــن بــدء تنفيــذ إضــراب عــن الطعــام، وذلــك تعبــراً عــن مطالبتهــم 
لســلطات نظــام بشــار األســد ابإلفــراج عنهــم، ، مشــرين إىل أوضاعهــم الصعبــة وانشــدوا العــامل يف رســائل 

صوتيــة ابلســعي لافــراج عنهــم والتحــرك لوقــف أحــكام اإلعــدام.

قامــت حمافظــة دمشــق التابعــة للنظــام حبفــر الشــارع الرئيســي داخــل الســوق هبــدف إزالــة األحجــار األثريــة 
واســتبداهلا ببــاط جديــد، وتداولــت صفحــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي صــوراً تظهــر اخلــراب الــذي 

حلــق ابلســوق بعــد إزالــة معظــم األحجــار األثريــة القدميــة الــي تعتــرب إحــدى امتيــازات الســوق.

نظام األسد يعتقل عشرات العائدين من لبنان إلى سورية

Esed Rejimi Lübnan’dan Suriye’ye Dönen Onlarca Kişiyi Tutukladı

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren aktivistler, Esed rejim kuvvetlerinin Şam’ın 
batısında bulunan Masna sınır kapısı üzerinden Lübnan’dan Suriye’ye dönen onlarca 
mülteciyi tutukladığını açıkladı.

أكد انشــطون عاملون يف جمال حقوق اإلنســان أن قوات نظام األســد اعتقلت عشــرات الاجئن الســورين 
العائديــن مــن لبنــان إىل ســورية عــرب بوابــة املصنــع احلدوديــة غــرب العاصمــة دمشــق.

الضغط على الجئين فلسطينين في لبنان إلجبارهم على الرجوع إلى سوريا رغم مخاوفهم؟
Lübnan’daki Filistinli Mültecilere Kaygılarına Rağmen Suriye’ye Dönme Yolunda Baskı Yapılıyor

Lübnan’da bulunan birçok Filistinli mülteci, Suriye’deki mülteci kamplarına dönme yolun-
da kendilerine baskı yapıldığını ve Esed rejiminin “cesur ve Filistin halkını destekleyen bir 
rejim” imajını korumaya çalıştığını dile getirdi.

حتــدث عــدد مــن الاجئــن الفلســطينين يف لبنــان عــن الضغــوط الــي يتعرضــون هلــا مقابــل إجبارهــم إىل العــودة 
للمخيــم يف ســوراي، مؤكديــن علــى ســعي النظــام للحفــاظ علــى صورتــه )كنظــام ممانــع وداعــم للشــعب الفلســطيين(.
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مؤتمر الدعم المطور لطالبي اللجوء المتأثرين باألزمة السورية والعراقية 
في تركيا الذي أقيم في أنقرة 2018

إشراق

ي
صد الثقاف

مر
ال

K
ültür D

urağı

ملســاعدة   )ASAM( آســام  ومنظمــة   )MUDEM( الاجئــن  دعــم  مركــز  مــن  بدعــوة 
)حممــد  الرتكيــة  اجلمهوريــة  رائســة  مستشــاري  وكبــر  األوريب،  واالحتــاد  تركيــا،  يف  الاجئــن 
أكاراجــا mehmet.akarca(، شــاركت صحيفــة إشــراق وملتقــى األدابء والكتــاب الســورين 
يف كل فعاليــات وأنشــطة مؤمتــر مشــروع الورشــات املمــول مــن قبــل االحتــاد األوريب اخلــاص 

ابلصحفيــن.
2018/10/7-4  -1

2018/10/14-11  -2
2018/10/21-18  -3

2018/11/4-1  -4
2018/11/11-8  -5

SGDD-  رئيــس منظمــة آســام )Ibrahim Vurgun وقــد رحــب الســيد )إبراهيــم فورغــون
ASAM( رابطــة التضامــن مــع طالــي اللجــوء واملهاجريــن ابحلضــور متمنيــاً النجــاح للورشــات 
وحتقيــق أهدافهــا، وقــال أن تركيــا مت تصنيفهــا مــن أكثــر الــدول املعنيــة ابســتضافة الاجئــن، 

وهــي تقــدم هلــم كل مــا يلزمهــم ، وكل املنصــات الدوليــة تقــدر مــا تقدمــه تركيــة لاجئــن.
وضــع  حــول  الدقيقــة  املعلومــة  إعطــاء  يف  ودورمهــا  واالعــام  الصحافــة  أمهيــة  علــى  وشــدد 
الاجئــن، وأن هــذه الورشــات أاتحــت الفرصــة ألكثــر مــن 600 صحفــي للنقــاش والتباحــث 

والتفاهــم حــول آليــات إعاميــة جيــب اتباعهــا.
وأشــار إىل أن آســام أتسســت عــام 2014 وهلــا مكاتــب يف أكثــر مــن 20 واليــة تركيــة، 
وهلــا 83 مركــز يهتــم ابلاجئــن ويقــدم هلــم املســاعدات الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة، وهلــا 
أنشــطة عديــدة منهــا دورات تعليميــة ودعــم النفســي ومراكــز توعيــة ، وخدمــات متنقلــة تصــل 

إىل احملتاجــن يف كل تركيــا
كمــا رحــب الســيد )صفــا كــرااتش )Safa KARATAS رئيــس منظمــة )مركــز دعــم الاجئــن 
MUDEM( ابحلضــور وأكــد علــى أمهيــة اســتمرار هــذه الورشــات لتحقــق الفائــدة، وأشــار 
إىل أن هنــاك أكثــر مــن 1200 موظــف يف مــودم يعملــون علــى تقــدمي اخلدمــات واملســاعدات 
لتخفيــف العــبء عــن الاجئــن. وجــدد الشــكر ابســم املنظمــات الراعيــة واملشــاركن للســيد 
كبــر مستشــاري رائســة اجلمهوريــة الرتكيــة )حممــد أكاراجــا( لدعمــه للعمــل املشــرتك ولدعــم 

الاجئــن الســورين والعراقيــن.
ورحــب الســيد )حممــد أكاراجــا( ابحلضــور متمنيــاً منهــم بــذل اجلهــد والتعــاون إلجنــاح هــذه 
الورشــات، وأشــار إىل أنــه حــن يتحــدث ال يضــع ورقــة أمامــه لكنــه حيضــر األفــكار ويتحــدث 
بصراحــة وعفويــة، وقــال: مهنــة الصحافــة تقيــدين وأان اآلن بينكــم ضمــن أســريت، وحنــن ندعــو 
إىل صياغــة اخلــرب بشــكل صحيــح وبــكل تفاصيلــه، وبــروح األســرة الواحــدة وقــال: علينــا أن 

نعلــم مــا يريــده النــاس ومــا يهمهــم كــي تكــون أخبــاران صادقــة وموجهــة إليهــم.
وحتــدث عــن هنضــة تركيــا واملشــاريع العماقــة الــي تنفذهــا، وعــن احلــرب االقتصاديــة املوجهــة 

ضــد تركيــا ملنعهــا مــن االســتمرار يف هنضتهــا وحتقيــق طموحاهتــا.
وقــال: ال ميكــن أن يــدرك االنســان أمهيــة وطنــه إال إذا أرغــم علــى تركــه، وعلينــا كإعاميــن أن 
ننقــل صــورة شــاملة عــن النازحــن والاجئــن يف تركيــا مبــا فيهــا مــن ســلبيات وإجيابيــات، وأال 
نضخــم الســلبيات ألهنــا تــؤذي الاجئــن وتــؤذي الشــعب الرتكــي، وأشــار إىل أن أوراب تضــع 

العراقيــل يف وجــه وصــول الاجئــن إليهــا، بينمــا تركيــا فتحــت أبواهبــا وقلوهبــا للســورين.
وأننــا اآلن علــى منصــة واحــدة كــي نتقاســم التجــارب واخلــربات، وأن نكــون صادقــن ومهنيــن 

يف عملنــا.
وقــال: األتــراك إنســانيون وطيبــون، وهــم ال يتذمــرون مــن وجــود إخوهتــم الســوريون بينهــم ألن 
تركيــا دولــة قويــة وال يؤثــر وجودهــم علــى قوهتــا، بــل يضيــف التعــاون واحملبــة واالخــاء، وشــدد أن 
األتــراك عــرب التاريــخ مل يغلقــوا أبواهبــم بوجــه املظلومــن واملضطهديــن، وقــال أان ســعيد لوجــودي 
معكــم كصحفــي وإعامــي ، وســنحاول معــاً أن نســتفيد مــن جتاربنــا ، ورفــع مســتوى خرباتنــا .
وحتــدث صبحــي دســوقي رئيــس صحيفــة إشــراق عــن اللجــوء القســري ومعــاانة الاجئــن ، 
وعــن دور صحيفــة إشــراق يف نقــل الصــورة احلقيقيــة لاجئــن، وأن صحيفــة )إشــراق( تســتعد 
لدخــول عامهــا الرابــع، وهــي تصــدر ابللغــات الرتكيــة والكرديــة والعربيــة، وهــي نصــف شــهرية 
وتطبع منها 5000 نســخة توزع جماانً عرب 65 دولة ، ونريد هلا أن تبقى مشــرقة وأن تســتمر 
مــن خــال جهــود األدابء والصحفيــن الســورين واألتــراك واالنتقــال إىل حالــة فعــل جمديــة،  
واقــرتاح الطــرق والســبل الــي متكننــا مــن الوصــول إىل غايتنــا يف تعزيــز العاقــات الفكريــة بــن 
الشــعبن الشــقيقن الســوري والرتكي، وكل الشــكر والتقدير للمفكر االســامي الرتكي األســتاذ 
)تورغــاي ألدمــر( رئيــس جملــس إدارة )منــرب األانضــول ومنظمــة بلبــل زادة يف تركيــا( علــى دعمــه 
ووقوفــه مــع )إشــراق(، وكل التقديــر لــألدابء األتــراك الذيــن قدمــوا إلشــراق الكثــر مــن خــال 

إبداعاهتــم املنشــورة علــى صفحاهتــا.
ويف ختــام الورشــات قــدم رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق هــدااي رمزيــة للمشــرفن علــى الورشــات، 
وشــكرهم على دعمهم للســورين وإشــراكهم يف مناقشــة احللول العملية لنبذ خطاب الكراهية، 

وشــكرهم الهتمامهم بصحيفة إشــراق ودعوة كتاهبا للمشــاركة يف كل الورشــات.
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Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(ASAM), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca’nın 
davetiyle İşrak Gazetesi ve Suriyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu, 18-21 Ekim 2018 tari-
hleri arasında Avrupa Birliği’nin sponsorluğunda gazeteciler için özel olarak düzenlenen 
konferansa katıldı.
1-4-7/10/2018
2-11-14/10/2018
3-18-21/10/2018
4-1-4/11/2018
5-8-11/11/2018
ASAM Başkanı İbrahim Vurgun, sığınmacılarla dayanışma amaçlı bir araya gelen 
katılımcıları selamladıktan sonra, çalıştayların başarıya ulaşmasını dilediğini belirtti. 
Türkiye’nin mültecileri misafir etme konusuna en çok önem veren ülkeler arasında 
sayıldığını söyleyen Vurgun, ülkesinin Suriyelilere gerekli her şeyi sunduğunu ve uluslar-
arası platformlarda Türkiye’nin mülteciler için yaptıklarının takdirle karşılandığını ifade 
etti. Vurgun ayrıca gazetecilik ve medyanın önemine ve mültecilerin durumu hakkında 
doğru bilgileri aktarmadaki rolüne dikkat çekerken, bu tür çalıştayların 600’den fazla 
gazeteciye takip edilmesi gereken gazetecilik yöntemleri konusunda tartışma, müzak-
ere etme ve birbirini dinleme fırsatı verdiğini vurguladı.
ASAM’ın 2014’te kurulduğunu, Türkiye’nin 20’den fazla ilinde ofislerinin bulunduğunu 
ve 83 merkezinde mültecilerle ilgilenilerek kendilerine tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım-
ların sağlandığını dile getiren Vurgun, derneğin eğitim kursları, psikolojik destek, farkın-
dalık merkezleri ve Türkiye’nin tamamındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan gezici hizmetler-
inin bulunduğunu sözlerine ekledi.
MUDEM Başkanı Safa Karataş da bu tür çalıştayların devam etmesinin önemine vurgu 
yaparak, MUDEM bünyesinde 1200’den fazla çalışan bulunduğunu ve bu çalışanların 
mültecilerin üzerlerindeki yükü azaltmak amacıyla hizmet ve yardım sunma faaliyeti 
gösterdiklerini belirtti. Karataş ayrıca, organizatör dernekler ve katılımcılar adına Tür-
kiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca’ya, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları 
destekleme konusunda yürütülen ortak faaliyetlere destek verdiği için teşekkürlerini 
sundu. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise, konferansta gerçekleştir-
ilecek çalıştayların başarıya ulaşması için herkesin gayret ve işbirliği içinde olmasını 
temenni ettiğini dile getirirken, konuşma yaptığı sırada önüne kağıt koymadığını, 
düşüncelerini doğaçlama olarak ve açık biçimde dile getirdiğini belirtti. “Kendimi sizlerin 
yanındayken ailemle olduğum gibi hissediyorum. Bizler haberlerin doğru ve tüm deta-
ylarıyla aktarılmasını, bu konuda tek bir ailenin bireyleri gibi yaklaşılmasını istiyoruz” 
ifadelerini kullanan Akarca, “Haberlerimizin doğru olması ve hedefini bulması için in-
sanların ne istediğini ve nelerle ilgilendiğini bilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin uyanışından, gerçekleştirdiği dev projelerden ve hedeflerini hayata 
geçirmesini önlemek için Türkiye’ye karşı düzenlenen ekonomik savaştan bahseden 
Akarca, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsan ayrılmaya mecbur kalmadıkça vatanının 
önemini kavrayamaz. Gazeteciler olarak bizler Türkiye’deki göçmen ve sığınmacıların 
imajını, doğrusuyla yanlışıyla, tam olarak yansıtmalıyız. Olumsuzlukları olduğundan 
büyük göstererek mültecilere ve Türk halkına zarar vermemeliyiz.” Akarca ayrıca 
Avrupa’nın mültecilerin ülkelerine ulaşmasını engellemeye çalışırken, Türkiye’nin 
kapılarını ve kalplerini mültecilere açtığını dile getirdi. Şu anda tecrübe paylaşmak 
ve işinde dürüst ve profesyonel olmak amacıyla ortak bir platformda buluşulduğunu 
söyleyen Akarca, sözlerine şöyle devam etti: “Türkler insan canlısı ve iyi kalplidir. Su-
riyeli kardeşlerinin aralarında bulunması onları rahatsız etmez. Çünkü Türkiye güçlü 
bir devlettir ve Suriyelilerin varlığı bu gücü etkilemek yerine, ülkeye işbirliği, muhab-
bet ve kardeşlik katar.” Akarca bunlara ek olarak Türklerin tarih boyunca mazlum ve 
mağdurlara kapılarını kapatmadıklarını belirterek, “Bir gazeteci ve medya mensubu 
olarak aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte tecrübelerimizden 
yararlanmaya ve yeni deneyimler elde etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Konfer-
ansta konuşan İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Suphi Dsoki de zorunlu sığınma 
ve sığınmacıların sorunlarından bahsederken, İşrak Gazetesi’nin sığınmacıların gerçek 
imajını yansıtmadaki rolüne işaret etti. İşrak Gazetesi’nin dördüncü yılına girmeye 
hazırlandığını ifade eden Dsoki, gazetenin Türkçe, Kürtçe ve Arapça yayın yaptığını 
ve iki haftada bir 5000 adet basılarak 65 ülkeye dağıtıldığını belirtti. Dsoki İşrak’ın 
Suriyeli ve Türk edebiyatçı ve gazeteciler eliyle çabalarını ve varlığını sürdürmesini, 
böylece kardeş Suriye ve Türk hakları arasındaki düşünsel ilişkileri kuvvetlendirme 
rolünü oynamasını istediklerini dile getirdi. Dsoki ayrıca Bülbülzade Vakfı ve Anado-
lu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Müslüman Türk Mütefekkir Turgay Aldemir’e 
İşrak’a desteklerinden dolayı şükranlarını sunarken, İşrak’a yazılarıyla katkı sağlayan 
Türk edebiyatçılara da teşekkür etti. Çalıştayların sonunda İşrak Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni, çalıştay moderatörlerine sembolik hediyeler takdim ederken, Suriyelilere 
verdikleri destek ve nefret söylemini ortadan kaldırmayı amaçlayan pratik çözümler 
üzerinde yapılan tartışmalara katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Aynı şekil-
de Dsoki, İşrak’a gösterilen ilgi ve İşrak yazarlarının tüm çalıştaylara davet edilmesi 
sebebiyle de teşekkürlerini sundu.

İŞRAK

2018’de Ankara’da Düzenlenen Türkiye’deki Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen Sığınmacılar İçin 
Gelişmiş Destek Konferansı
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التطبيــع هــو حالــة نفســية هتــدف إىل إقامــة عاقــات طبيعيّــة بــن طرفــن متخاصمــن، فرديــن كاان أم جمموعتــن أم 
شــعبن. وال ميكــن كمــا هــو معــروف فــرض التطبيــع بقانــون أو تشــريع معــن، بــل جيــري العمــل علــى غرســه ابلنفــوس 
بوســائل خمتلفــة، مــن أمّههــا طرحــه كحالــة بديلــة حلــاالت أســوأ منهــا كتعامــل اإلدارة الغربيــة مــع شــعبها، ومقارنتهــا 

مبمارســات أنظمــة احلكــم الديكتاتوريّــة علــى شــعوهبا علــى ســبيل املثــال.
ــة أحيــاانً، ليــس  ــة عامــة، ويف ســورية خاّصــة مــن تطــّورات دمويّــة، وإفنائّي وعليــه فــإن مــا جــرى وجيــري يف املنطقــة العربّي
وليــد مصادفــة، أو قــرار حلظــّي، أو إرادة اســتثنائّية بقــدر مــا هــو اســتكمال ملشــروع قــدمي حيكــت خيوطــه األوىل منــذ 

أكثــر مــن مائــة ســنة. 
فمشــروع الدولــة العربيـّـة يف فلســطن، كان يرمــي إضافــة إىل احتــال الوطــن جغرافيــاً، إىل تطبيــع العاقــات بــن الغــزاة، 

وبــن أصحــاب األرض بفلســطن، واجلــوار العــريّب.
وهو با شك مشروع ضخم حيتاج تنفيذه إىل املرور بكثر من الصعاب والتضحية ابلكثر الكثر ماداّيً وبشراّيً.

 وقــد حاولــوا بدايــًة فــرض التطبيــع قســرا وكأمــر واقــع مــن خــال حــروب شــعواء، بــدأت عمليــاً حبــرب النكبــة 1948 
وتقســيم فلســطن، وانتهــت حبــرب تشــرين أكتوبــر 1973، مــروراً ابلعــدوان الثاثــي علــى مصــر 1956 بعــد أتميــم قنــاة 

الســويس، وكان أشــّدها أتثــراً هزميــة حزيــران النكــراء 1967 .
وهــي حــروب أّسســت للتطبيــع بنــوع مــن التواصــل الرمســي املباشــر وتبــادل العاقــات بــن بعــض األنظمــة العربيّــة والدولــة 

العربيــة )كامــب ديڤيــد ووادي عربــة مثــًا(.
ولكّنها على قســوهتا، ككل احلروب، ونتائجها الكارثّية مل تســتطع أن تفرض على الشــعوب القبول ابلتطبيع وطقوســه 

املعروفة.
لقــد جنحــت القــّوة العســكريّة الغامشــة يف رســم واقــع جغــرايّف جديــد كاجلــوالن احملتــل علــى ســبيل املثــال؛ كمــا جنحــت 
يف تطبيــع العاقــة علــى مســتوى أنظمــة احلكــم العربيــة )فــوق الطاولــة أو حتتهــا(، ولكّنهــا مل حتّقــق أهدافهــا البعيــدة هبــدم 

جــدار العزلــة واحلواجــز النفســّية بــن اإلنســان العــريب والعــدّو احملتــل.
وعلــى العكــس متامــاً فقــد أخــذ هــذا اجلــدار يــزداد تضّخمــاً وارتفاعــاً ومساكــًة، مــا اســتدعى العــدو إىل الرتيـّـث، والبحــث 

عــن وســائل أخــرى أكثــر أتثــراً وجناعــة يف حتقيــق هــذا التطبيــع.
إىل أن قامــت ثــورات الربيــع العــريب حــن هــّب املايــن هنــا وهنــاك مطالبــن ابخلــاص مــن ربقــة الــذل والعبوديــة والقبضــة 

األمنيّــة الــي متارســها وحتكمهــم هبــا األنظمــة الشــمولية يف اجلمهــوراّيت الوراثيّــة.
ووجــدت إســرائيل ومعظــم دول العــامل يف ذلــك فرصــة ســاحنة لتحقيــق غرضهــا،  فقامــت بتشــجيع هــذه األنظمــة علــى 
ممارســة املزيــد مــن القمــع واإلابدة حبــق شــعوهبا بوســائل بربريّــة وحشــّية، إلاتحــة اجملــال أمــام اإلنســان العــريب لعقــد 
املقــارانت وماحظــة التبايــن بــن ممارســات العــدو الصهيــوين حبــق الشــعب الفلســطيين وبــن ممارســات األنظمــة العربّيــة 
حبــق شــعوهبا؛ ليتوّصلــوا يف هنايــة املطــاف إىل  أن الدولــة العربيــة، علــى عســفها وظلمهــا، واغتصاهبــا فلســطن وطــرد 

شــعبها ، وكّل جرائمهــا الوحشــّية املتكــررة، ال تُقــارن بعســف جراهنــا مــن النظــم العربيــة ووحشــّيتهم حبــّق شــعوهبم.
ولعلنــا نذكــر يف هــذا اجملــال أن أســرى العــرب لــدى إســرائيل يغــادرون حبســهم غالبــاً بشــراً  أســوايء، بــل مبيــزات مــا كانــوا 
ميلكوهنــا قبــل أســرهم، بينمــا يتحــّول اإلنســان يف معتقــات الوطــن إىل رقــم ضئيــل تتعــاوره أايدي الســاديّة الوحشــّية حــى 

ينتهــي هنــاايت صــارت أكثــر مــن واضحــة.!
نعــم، لقــد كانــت الطغمــة احلاكمــة ابجلمهــوراّيت الوراثيّــة مبمارســاهتا الــا إنســانّية حبــق شــعوهبا، ختلــق يف اإلنســان 

املضطهــد حالــة نفســّية تدفعــه لــرى يف التعايــش والتطبيــع مــع عــدو غاصــب وكيــان حمتــل أمــراً طبيعيّــاً.!
ويف الــزايرة الــي قــام هبــا نتنياهــو رئيــس حكومــة الدولــة العربيـّـة مؤخــرا إىل مســقط عاصمــة ُعمــان، والســلبّية التاّمــة إزاءهــا 

مــن الشــارع العــريب واألنظمــة احلاكمــة مــن احمليــط إىل اخلليــج، خــر دليــل علــى مــا ذهبنــا إليــه.
ورّدات الفعــل الســلبّية هــذه قــد تعيــد إىل األذهــان وتدفــع للقيــاس محــات، أو براكــن الغضــب، الــي اندلعــت نراهنــا 
الرافضــة ملشــروع أطلقــه الرئيــس التونســي الراحــل احلبيــب بورقيبــة يف ســّتينات القــرن املاضــي 1965 والــذي دعــا فيــه 
إىل التعايــش والتطبيــع مــع إســرائيل وشــعبها احملتــل؛ والم فيــه العــرب علــى رفضهــم مشــروع تقســيم فلســطن )الصــادر 
عــن األمــم املّتحــدة عــام 1947(، ودعاهــم التبــاع سياســة املراحــل ابلقضيــة الفلســطينّية، علــى مبــدأ )خــذ وطالــب(.

ويف النهاية، فإن السؤال املطروح هنا هو: 
هــل ســرى اإلنســان العــريب يف املعتقــات الصهيونيــة علــى قبحهــا وال إنســانّيتها حدائــق أمــن وحقــول طمأنينــة حــن 

يقيســها أبقبيــة القهــر واالغتصــاب والتعذيــب حــى املــوت يف بلــده؟
وهل حقق الغرب وصنيعته إسرائيل اهلدف بتطبيع قادم رمسوا له بدّقة منذ زمن بعيد على مبدأ:

)قمع الشعوب درب التطبيع(؟!
نعــم لقــد بلغــوا أهدافهــم، أو كادوا، لكــن بصــورة مؤقّتــة، ألهنــا أهــداف خمالفــة ملبــادئ احلــق ومســرى التاريــخ مــن جهــة، 
وألن أنظمــة القمــع يف املنطقــة آيلــة إىل زوال، كمــا أّن كيــان العــدو الغاصــب لفلســطن آيــل إىل زوال حتمــّي أيضــاً 

مــن جهــة أخــرى.
ولــن يتحقــق حلــم املطّبعــن، مهمــا تباطــأت خطــوات الزمــان، ولــو كــره الغــزاة احملتلّــون يف فلســطن؛ والطغــاة احلاكمــون 

يف غــر فلســطن.

إدارة أوابمــا مؤسســة رانــد إبعــداد  الســورية، كّلفــت  إطــار رؤيتهــا حلــّل األزمــة  يف 
تصــوُّر جللــب الســام إىل ســورية، فقامــت يف ســنة: 2014، إبصــدار اجلــزء الرابــع 
مــن سلســلة “ســام ألجــل ســورية “، تكــون فيهــا مقاربــة االنتقــال سياســي مــن “ 
األســفل إىل األعلــى “، وعمادهــا هــو اجملالــس احملليــة وأمــوال إعــادة اإلعمــار، وإّن 
ممـّـا يضفــي أمهيــة قصــوى علــى دراســات “ رانــد “، هــو ختطيهــا اجلوانــب النظريــة إىل 
اجلوانــب امليدانّيــة العملّيــة، وحماولــة تفعيــل نتائجهــا ومقرتاحتهــا علــى األرض، فضــًا 
علــى كــون دراســاهتا رائــدة يف جمــال استشــراف املســتقبل؛ ممّــا مينحهــا أمهيّــة علــى 
املســتوين: املتوســط وبعيــد املــدى، حيــث ستســمح بتعزيــز “ احلكومــة التمثيليــة “ 
يف بعــض اجملتمعــات احملليــة اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام، وهــو مــا خيلــق أساًســا حلكــم 
ال مركــزي “ ســورية ال مركزيــة “، ويســهم يف تطويــر قيــادات جديــدة علــى املســتوى 
الوطــين، وهــو األمــر الــذي ســيحّد مــن ســلطة النظــام بشــكل مــا، وإن كان يبقــى 

القضــااي الســياديّة “ اخلارجيــة، الدفــاع، السياســة النقديــة “ حتــت ســلطته.
ابلشــكل  ابلتدّخــل  تفويضهــا  خــال  مــن  روســيا،  إىل  منهــا  اخلشــن  الشــّق  وأوكل 
املباشــر، وكان ذلــك يف أيلــول: 2015، بطلــب مــن النظــام عقــب ســيطرة الفصائــل 

علــى إدلــب.
وتنــص يف ثناايهــا علــى أن يــوكل أمــر ضبــط القــوى املتقاتلــة إىل األطــراف الفاعلــة يف 
هــذا امللــف، فــأوكل إىل روســيا النظــاُم وحلفــاؤه، وإىل األردن جمموعــة الفصائــل يف 
اجلنــوب “ الــي مّت االنتهــاء مــن ملفهــا، بصفقــة اجلــوالن مــع الراعــي األمريكــي، الــي 
مّهــدت لعــودة النظــام إىل اجلنــوب “، وإىل أمريــكا جمموعــة القــوى الكرديــة، وإىل تركيــا 

جمموعــة الفصائــل املســلحة يف الشــمال.
وهــو األمــر الــذي يشــرعن لتلــك الــدول وجودهــا علــى األراضــي الســورية، كأمــٍر واقــع 
أحيطــت بــه األمــم املتحــدة، وجمموعــة الــدول املنخرطــة يف هــذا امللــف، وحــى أطــراف 

األزمــة احملليــن، مبــا فيهــم النظــام، عــرب روســيا.
وعليــه فــإّن وجــود القــوات الرتكيــة، أصبــح خــارج احلديــث، وبعلــم األطــراف مجيعهــا، 

متاًمــا مثــل وجــود القــوات األمريكيــة، والروســية.
وبذلــك فــإّن وجــود تركيــا يف الشــمال الســوري “ وحتديــًدا يف إدلــب “، أمــٌر فضــًا 
علــى اهلواجــس األمنيــة هلــا، ابت ضــرورًة للخــروج مــن نفــق األزمــة الســورية املســتعصية.
ويــرى املراقبــون أنّــه َثَّــة مصــاحل تركيــة حمضــة، ذات أبعــاد عــّدة، التقــت فيهــا مصاحلهــا 
مــع املعارضــة الســورية، نتــج عنهــا اإلبقــاء ملســاحة تزيــد علــى )12 ألــف كــم2(، خــارج 
ســيطرة النظــام وحلفائــه، جتّمعــت فيهــا جمموعــة الفصائــل الرافضــة العــودة إىل حضــن 

النظــام، ريثمــا يكــون هنــاك حــلٌّ سياســي يلــي بعًضــا مــن مطالبهــا.
وفــوق ذلــك كّلــه هنــاك بُعــٌد مرتبــط ابلذهنّيــة الرتكيــة، إْذ يــرى علمــاء اإلنثربوجليــا أنّــه 
علــى الرغــم مــن االرتــدادات األليمــة، لســقوط الدولــة العثمانيــة، وإهنــاء اخلافــة رمسًيــا 
يف: 24/ 5/ 1923م، واِلتحــاق تركيــا بركــب احلضــارة الغربيــة، قــد عــاد عليهــا بكثــر 
مــن اإلجيابيــات، ويف مقدمتهــا انفتــاح الذهنيــة الرتكيــة علــى منــط مــن التفكــر، ليــس 

مبقدروهــا أن تتحصَّــل عليــه لــو بقيــت ملتفتــة إىل املشــرق.
وذاك أمــٌر يلحظــه مــن يتابــع عــن كثــب منــط حيــاة األتــراك علــى شــّى الُصُعــد، والســّيما 
منــط التفكــر السياســّي، الــذي أّســس للقبــول ابآلخــر، والتخلّــص مــن احلكــم اجلــربي، 
الــذي ســاد حيــاة املســلمن بعــد العصــر الراشــدّي، الــذي متيّــز ابلصيغــة التعاقديــة بــن 
احلاكم و احملكوم، لرتتكس بعده احلياة السياســية، وتبتلى األمة حبكام ال تتوّفر فيهم 

كثــٌر مــن مؤهــات احلاكــم الصــاحل، جــيء هبــم إىل العــرش بســبب انتمائهــم العائلــي.
هــذا  مــن  واحــدة  مســافة  علــى  السياســية،  مشــارهبم  اختــاف  علــى  األتــراك  وإّن 
األمــر، وليــس يف واردهــم أن يقبلــوا مبجــاورة منــط مــن التفكــر، يغــّذي املشــاعر العرقيــة 
والطائفيــة، وحــى الدينيــة، يف مناطــق تتميّــز برتكيبــة ســكانية هشــة وغــر متماســكة، يف 
وقــت هــم أبمــّس احلاجــة إىل دفعــه عنهــم، أمــام حتشــيد إعامــّي علــى احلكومــة احلاليــة، 

أبهّنــا تســعى لعــودة اخلافــة والطربــوش العثمــاين.
وهــو األمــر الــذي تســعى إليــه أطــراف خارجيــة، تتبايــن رؤاهــا السياســية مــع حكومــة 
العدالــة و التنميــة، ويف وّدهــا أن يقــع ذلــك، وتربكهــا يف خططهــا املســتقبلية، وصــواًل 

إىل: 24 يوليو/متــوز 2023.     
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تعــّد احلريــة أجبديــة قيميــة ورمزيــة يف عــامٍل يدعــو للمســاواة واحلريــة والقيــم األخاقيــة، 
الــي يتشــدق هبــا صبــاح مســاء، يســخر هلــا منظريــن مــن كافــة األقطــار والعــوامل 
للدفــاع عنهــا، لكــن الواقــع يســُر عكــس ذلــك، فاحلريــة ليســت قيمــة رمزيــة أو 
معنويــة تبــاع يف ســوق املنظريــن أو كتــاابً يدعــو صاحبــه للتأليــف أو األســتعارات 

اجملازيــة حبثــاً عــن قيمــة لــه بــن املؤلفــن أو العاملــن.
إن احلريــة وعــاء األمــم الســاطعة حنــو البنــاء واإلنتــاج، يف كافــة جمــاالت احليــاة حبثــاً 
عــن أمنــاً واســتقراراً هلــا حــى يتســى هلــا بســط يداهــا حنــو الســام والرخــاء، أمــا 
اليــوم يف ظــل عــوامل متســلطة متجــربة ال تعــرف ســوى لغــة املصــاحل واملــال تســعى 
إىل توظيــف احلريــة حنــو حتقيــق أهدافهــا ســواء كان ذلــك متثــل بطــرق مشــروعة أو 

غــر مشــروعة.
إننــا اليــوم إمــام عــامل متناقــض ال خيتلــف شــيئاً عــن النظريــة اجلدليــة، متناقــض يف 
ماهيــة احليــاة وتصوراهتــا وجدلياهتــا املضطربــة، مل تســعفه القوانــن اإلنســانية حنــو 
النهــوض واإلتــكاء علــى بســاط العــدل والســلم، بــل إختــذ ذلــك ذريعــة لــه لتمريــر 

مشــاريعه حتــت وعــاء احلريــة.
كمــا حنــن اليــوم مشــفقن علــى أنفســنا وجمتمعاتنــا مــن وهــم احلريــة والدميقراطيــة، 
مــن تبعاهتــا الســلبية علــى كافــة مظاهــر احليــاة، كمــا هــي اليــوم ختدعنــا مــرات ومــرات 
تؤمهنــا أبهنــا تســر يف طريــق العــدل وهــي يف احلقيقــة تســر حنــو طريــق الوهــم املتبــدد 
للهــاك، إهنــا احلريــة الزائفــة النمــوذج الــذي أثبــت فشــله ورعونتــه علــى مــدار عقــوٍد 
مضــت، تتســلح بــه دول وأنظمــة وتعتنقــه شــعوب وحكومــات، ومابــن هــذا وذاك 

يبقــى الوهــم مســيطر علــى الفكــر والعقــل غــر مكــرتث ملــا يســر إليــه الواقــع.
احلريــة الــي تفتــح وتشــرّع أبواهبــا للســجون واملعتقــات ليســت حبريــة بــل بغطــاٍء 
كــذب كحيــة متلونــة ظاهرهــا جلــد أملــس انعــم، وداخلهــا ســم قاتــل إذا إقرتبــت 
منــه تؤشــك أن تبتلعــك بفمهــا فتصبــح صيــداً ثينــاً هلــا، هكــذا هــي احلريــة يف عواملنــا 

مســوم قاتلــة هدمــت وأفتكــت بــكل شــيء، مل تبــِق شــئ إال وقــد أهنكــت قــواه.
مــاذا نفســر اليــوم وجــود املئــات مــن الســجون، والتعذيــب يف املعتقــات، والقتــل 
املنظــم، وإغتصــاب النســاء، بــل يتعــدى بقــِر بطوهنــن إذا كــّن حوامــل، أي إنســانية 
هــذه؟ عــن أي إنســانية نتحــدث؟، نتحــدث عــن واقــع إجتماعــي متهتــك قابــل 
لإلهنيــار، فهــو ابالصــل متصــدع، لكنــه إزداد تصدعــاً وإهنيــاراً مــع إزدايد حجــم 

الفســاد والظلــم وغيــاب املســاءلة والشــفافية.
أكررهــا كــم حنــن مشــفقون علــى أنفســنا يــوم أن صــدرت لنــا دواًل مفاهيــم للحريــة 
ظاهرهــا رمحــة وابطنهــا عــذاب أليــم، ال نــدرك خماطرهــا إال بعــد ســنوات عجــاف 
مــن القهــر تتغلــل بوســاطة مباشــرة وغــر مباشــرة، علينــا أن نــدرك كــم حولــت احلريــة 
ومشــتقاهتا شــخصيات جمتمعاتنــا إىل عــوامل متوحشــة ال تســعى إال حنــو الشــهرة 
والبنــاء اإلنســاين الزائــف املريــر، علينــا أن نــدرك خماطــر ذلــك وتبعاتــه علــى كافــة 

املســتوايت واجلوانــب.
اجبــدايت احلريــة ال تتلخــص يف التنظــر الكامــي، أو برامــج مســتوردة مــن اخلــارج، 
أو حريــة مزيفــة يــراُد هبــا بســط جناحــي اإلنســانية حتــت وعــاء الدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان.
شــعوب  واســتعمرت  حضــارات  وهدمــت  دمــاء  وأريقــت  شــعوب  ظُلمــت   كــم 

احلريــة. وهــم  حتــت  أمــم  أحــام  وتبــددت  عواصــم،  واحتلــت 
احلريــة ليســت وعــاًء يســكب بداخلــه كل مــا يــراُد بــه مــن ختيــاٍت وأحــام، احلريــة 
عــامل وفضــاًء كــوين يســع للــكل، الــكل هــم البشــر اآلدمييــون الذيــن ينغمســون يف 
كافــة حمطــات احليــاة حبثــاً هلــم عــن واقــع جديــد يبــين هلــم صــوراً مشــرقة مــن احلريــة 
واألمــل، كــم صدقنــا أنفســنا وهــم احلريــة عندمــا إعتقــدان أهنــا ختلصنــا مــن براثــن 
القيــد الــذي أســر نفوســنا إىل معــامل البنــاء اإلنســاين الــذي يســكب يف النفــس طريــق 

الســام والعيــش املشــرتك.

نشــر جتمــع احملامــن الســورين األحــرار ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري وبدعــم مــن مبــادرة االصــاح 
العــريب يف ابريــس حبثــاً للمحاميــن أمحــد صــوان وجنــاء محــال، بعنــوان: القضــاء اإلداري يف ســوراي، وفيمــا يلــي 

أهــم األفــكار الــي تضمنهــا هــذا البحــث.
حيــث أن القضــاء االداري يف ســوراي الــذي ينظمــه قانــون جملــس الدولــة رقــم 55 لســنة 1959، والــذي 
صــدر يف عهــد الوحــدة، ومــا يــزال حــى اليــوم، هــو الناظــم لتكويــن جملــس الدولــة الســوري واختصاصاتــه، فهــل 
يســتطيع هذا القانون الصمود أكثر من ســتن ســنة يف أتدية وظيفته يف حل النزاعات بن األفراد واالدارات؟ 

وكيــف الســبيل لتطويــر هــذا القضــاء؟
بّن البحث أن القضاء اإلدارّي يف سوراي يتشكل من قسمن مها القضائي 

واالستشاري.  
ويضم القسم القضائي: احملكمة اإلداريّة العليا ودائرة فحص الطعون،

ذات  املدنيــة  احملاكــم  إليهــا  يضــاف  الدولــة  مفوضــي  وهيئــة  اإلداريّــــة،  واحملاكــم  اإلدارّي  القضــاء  وحمكمــة 
اإلدارّي. االختصــاص 

وأمــا القســم االستشــاري للفتــوى والتشــريع فهــو يتكــون مــن إدارات خمصصــة لرائســة اجلمهوريــة والــوزارات 
واإلدارات العامــة ويــرأس كل إدارة منهــا مستشــار أو مستشــار مســاعد.

من أهم اختصاصات حماكم القضاء االداري:
)1(-الطعــون االنتخابيــة فيمــا خيــّص اهليئــات االقليميــة والبلديــة أي اإلدارة احملليــة وخيــرج عــن اختصاصــه النظــر 

بطعــون انتخــاابت جملــس الشــعب. 
)2( - الفصل يف طعون املوظفن مبا خيص املرتبات واملعاشات والتعين ابلوظائف العامة.  

)3( -الفصــل يف طلبــات إلغــاء القــرارات النهائيــة، ويســتثى مــن هــذه القــرارات القوانــن الــي يقرهــا جملــس 
الشــعب، وبعــض أعمــال الســيادة مثــل قــرارات إصــدار النقــد وقضــااي األمــن الداخلــي واخلارجــي وقضــااي 

والدبلوماســية.  الدوليــة  العاقــات 
 )4( - املنازعات اخلاصة ابلضرائب والرسوم.

 )5( - دعــاوى اجلنســية ألن موضــوع اجلنســية هــو مــن أخــص عاقــات القانــون العــام ابعتبارهــا العاقــة 
السياســية والقانونيــة الــي تربــط الفــرد ابلدولــة،

مناذج ألهم الدعاوى املنظورة مبحكمة القضاء اإلداري:
قــرار جلنــة  انعــدام  دعــوى  عقــار مســتملك،  قيمــة  تقديــر  إعــادة  دعــوى  اســتماك،  إبلغــاء مرســوم  دعــوى 
اســتماكية، ودعــوى متعهــد بصــرف اســتحقاقاته، ودعــوى متعهــد بطلــب التعويــض بســبب زايدة األســـــــعار، 
ودعــوى مطلقــة األجنــي اســرتداد جنســيتها الســورية، دعــوى تعويــض عــن إلغــاء عقــد اســتثمار مــع البلديــة، 
ودعــوى أســتاذ جامعــي إبلغــاء قــرار جملــس اجلامعــة، وهنــاك عــدد هائــل مــن دعــاوى املوفديــن منهــم وعليهــم، 
دعــوى إعفــاء مــن خدمــة العلــم لوفــاة األخ الوحيــد، دعــوى إلغــاء رخصــة بنــاء للتجــاوز علــى األمــاك العامــة، 

دعــوى إلغــاء الصفــة األثريــة لعقــار، دعــوى بطلــب انعــدام أمــر عــريف.
أخــرا يثــور الســؤال التــايل: هــل اســتطاع القضــاء االداري الســوري أن ينهــض مبهامــه كمــا وردت بقانــون جملــس 

الدولــة، ومــا هــي املعوقــات الــي حالــت دون ذلــك؟
فّنــد البحــث مطــواًل املعوقــات الــي حتــول دون أداء مهــام هــذا املرفــق اهلــام لوظيفتــه، ومــن ذلــك تبعيــة جملــس 
الدولــة جمللــس الــوزراء، الــذي أفقــده اســتقاله وحصانتــه، وحتصــن بعــض االعمــال اإلداريــة مــن رقابــة القضــاء، 
وعــدم صــدور قانــون )اإلثبــات يف القضــاء االداري( وعــدم إلــزام االدارات ابألخــذ بــرأي القســم االستشــاري 
للفتــوى والتشــريع، والنقــص الشــديد يف عــدد املستشــارين، وامتنــاع اإلدارات عــن تنفيــذ األحــكام القطعيــة 

للقضــاء االداري يعتــرب خمالفــة صارخــة تُفقــد الثقــة بســيادة القانــون.
 يقــول أحــد الفقهــاء الفرنســين )إن احلكــم القضائــي ُيكســب مرتــن: مــرة أمــام احملكمــة، وُأخــرى عنــد تنفيــذه(، 

فــا قيمــة ملبــدأ املشــروعية إذا مل يقــرتن مببــدأ آخــر هــو واجــب احــرتام أحــكام القضــاء.
ويف خامتــة البحــث توصــل الباحثــان اىل جمموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الــي تســاهم يف إصــاح القضــاء 
االداري الســوري ابعتبــاره مرفقــاً قضائيــاً رفيعــاً، حيفــظ التــوازن وحيقــق العــدل يف نزاعــات املواطنــن مــع احلكومــة. 
جديــر ابلذكــر أن مكتــب الدراســات يف جتمــع احملامــن الســورين األحــرار، يقــوم إبعــداد البحــوث والدراســات 
القانونية لإلصاح املؤسســي يف ســوراي ولتعديل القوانن الســورية هبدف تطويرها، لتتوافق مع الشــرعة الدولية 

حلقــوق االنســان وإصــدار دراســات قانونيــة ملســتقبل ســوراي.
 يســاهم إبجنــاز البحــوث عــدد مــن أعضــاء التجمــع، وتتــم ترمجــة معظمهــا إىل اللغتــن االنكليزيــة والفرنســية ويتــم 
نشــرها يف عــدد مــن املواقــع العامليــة، وتُنجــز هــذه الدراســات ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري، وبدعــم 

مــن مبــادرة االصــاح العــريب يف ابريــس.

الحرية في عالم التوحش 
الالإنساني

القضاء االداري السوري
بين اإلصالح والتغيير

كاتب وباحث وأكاديمي فلسطيني

نجالء حمالد. معاذ عليوي

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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زكي الدروبي

ال شــك أن املنظمــات اإلرهابيــة، ذات الطبيعــة الدينيــة والطائفيــة والقوميــة مثــل داعــش وحــزب هللا 
مــا  قــد شــكلت  الــي نشــطت يف ســوراي،  والنصــرة والزينبيــون والفاطمييــون والــي واي دي وغرهــم 
نســميه عناصــر الثــورة املضــادة، والــي ســامهت إىل جانــب حليفهــا النظــام مبحــاوالت حتطيــم ثــورة احلريــة 
الــي تســاوي بــن مجيــع الســورين يف احلقــوق والواجبــات دون متييــز ابلديــن أو الطائفــة أو املذهــب أو 

القوميــة... اخل.
ولكن هل هذه هي فقط عناصر اإلرهاب يف سوراي؟، لنرى…

أكــد بشــار األســد أن ســوراي ليســت عربيــة وأن األمويــن أتــوا مــن اجلزيــرة العربيــة، وال عاقــة للســورين 
هبــم وبتارخيهــم، وبــدأت تتعــدد الربامــج علــى هــذا األســاس، هــل هنــاك مناضــل يف حــزب البعــث العــريب 
االشــرتاكي قــادر علــى مناقشــة بشــار األســد مــن األمــن العــام املســاعد وحــى أحــدث عضــو عامــل علــى 
فكرة عروبة ســوراي، وهل كل أعضاء حزب البعث موافقن على كل ما ذهب إليه بشــار؟، ال أعتقد، 
إذاً فــان احلــزب احلاكــم الــذي أمينــه العــام بشــار األســد غــر قــادر علــى مناقشــة مــا يقولــه األمــن العــام 

وهــذا عنــد احلــزب احلاكــم نفســه، فكيــف عنــد بقيــة الشــعب؟، أليــس هــذا إرهــاابً؟
ينــص دســتور 2012 الــذي أصــدره بشــار األســد وطلــب مــن جملــس الشــعب املوافقــة عليــه ابإلمجــاع 
علــى بقــاء الرئيــس دورتــن متتاليتــن فقــط أي 14 عامــاً مــع اعتبــار الفــرتة الــي قضاهــا االســد قبــل صــدور 
القانــون غــر حمســوبة، وعندمــا يســأل مــن قبــل اإلعــام هــل سيرتشــح إىل دورة اثلثــة، إن هــذا قــراره 
الشــخصي مث قــرار الشــعب الســوري، إذاً أيــن الدســتور الــذي أصــدره هــو؟، هــل هــو حامــي للدســتور 
أم  فــوق الدســتور؟، وهــل جيــرؤ أحــد مــن الفقهــاء القانونــن أنصــار النظــام ومــن العلمــاء ابلدســتور 
أن يناقــض القائــد يف تصرحياتــه ويؤكــد أن هــذه التصرحيــات خمالفــة لنــص وروح الدســتور، أليــس هــذا 

إبرهــاب أيضــاً؟
حســب علمنــا مجيعــاً، وادعــاء الــروس إن احلكومــة الســورية قــد طلبــت التدخــل الروســي وااليــراين وحــزب 
هللا والزينبيــون والفاطمييــون ، وحســب متابعاتنــا لقــرارات احلكومــة املعلنــة مــن عــام 2011 حــى اترخيــه 
وأيضــاً حماضــر اجتماعــات جملــس الشــعب لنفــس املــدة،، مل يلحــظ أن طلبــت احلكومــة أو جملــس 
الشــعب بقــرار مــن هــذا الطلــب، إذاً مــن طلــب؟، ومــن هــي احلكومــة؟، ومــن هــو اجمللــس؟، هــل يســتطيع 
أحــد مــن أعضــاء احلكومــة أو اجمللــس أو مــن اإلعاميــن أن يكــذب اخلــرب أو يناقشــه؟ ، وهــل حيــق 
للحكومــة أن تطلــب مســاعدة حــزب أو دولــة أخــرى، كمــا احلــال يف حــزب هللا واملنظمــات الطائفيــة 
األخــرى؟، وهــل يســتطيع أحــد مــن أعــى مؤيــدي النظــام أن يناقــش أو يســأل جمــرد ســؤال، حــول 
املرجعيــة القانونيــة هلــذا الطلــب؟، وهــل يســتطيع أحــد ممــن يرفضــون وجــود مليشــيات شــيعية أو مذهبيــة 
أن حيــذر منهــا؟، ويناقــش أتثرهــا؟، ام يعتــرب ذلــك توجهــاً طائفيــاً حــى ولــو صــدر هــذا االحتجــاج مــن 

أي شــخص ينتمــي إىل أي مكــون مــن مكــوانت الشــعب الســوري؟، أليــس هــذا إبرهــاب؟
قــام النظــام بقتــل ألــوف الســورين حتــت التعذيــب وخيــاف كل ذوي الشــهداء مــن إقامــة دعــوى قضائيــة 

ضــد مــن قتلهــم دون حماكمــة حســب القانــون الســوري، أليــس هــذا ابرهــاب؟
اعلنــت وســائل اعــام النظــام أن الطائــرة الروســية الــي اســقطت مؤخــراً مقابــل ســاحل الاذقيــة قــد 
اســقطها االســرائيليون، وبعدهــا اعتقلــت قاعــدة محيميــم كامــل طاقــم الفرقــة 44 دفــاع جــوي، هــل 
يســتطيع أحــد مــن مؤيــدي النظــام أن يعلــن أن مــن أســقط الطائــرة هــم الســورين، وحيتــج علــى اعتقــال 
الــروس جلنــود النظــام داخــل ســوراي؟، وهــل جيــرؤ أحــد مــن الضبــاط واجلنــود املعتقلــن يف محيميــم أو 
أي مــن ذويهــم أو مــن رفاقهــم الضبــاط أن يرفــض وينــدد مبثــل هــذه املعاملــة يف قاعــدة محيميــم، مركــز 

االحتــال الروســي لســوراي، أليــس هــذا إرهــاابً؟.
وعلــى الصعيــد الفــردي، قدمــت إحــدى الســيدات الســورايت طلبــاً لرتخيــص حضانــة اطفــال يف محــص، 
وكان شــخصاً آخــر مــن الاذقيــة قــد طالــب بفتــح احلاضنــة، وحــى ال تنافســه هــذه الســيدة، كتــب 
تقريــراً لألمــن العســكري ابلاذقيــة ضــد منافســته ابلعمــل، وقــام األمــن العســكري بــدوره ابعتقــال الســيدة 
وإرســاهلا إىل الاذقية، رغم أن اجلميع يعرف أن الســبب هو روضة األطفال وأن أقرابء الســيدة وأهلها 
ال يســتطيعون االحتجــاج، وإن اإلعاميــن املطلعــن علــى هــذه الواقعــة ال يســتطيعون الكتابــة يف هــذه 

املوضــوع، أليــس هــذا إرهــاابً؟.
وعلــى الصعيــد اآلخــر حيــذر حــزب هللا مــن اختــاذ أي موقــف منــه بعــد أن أتكــد للمحكمــة الدوليــة أن 
قتلــة احلريــري هــم قيــادي حــزب هللا رافعــاً )حســن نصــر هللا( إصبعيــه وحمــذراً أنصــار احلريــري أال يلعبــوا 
ابلنــار، ورغــم ذلــك يعمــل احلريــري علــى تشــكيل حكومتــه الــي يصــر أن يشــرك فيهــا القتلــة، أليــس هــذا 

إرهــاابً؟؟؟
يســتطيع ترامــب أن خيفــف أســعار النفــط يف األســواق العامليــة )5 دوالر( مــن هاتفــه احملمــول دون أن 
خيــرب أحــداً ورغــم الضائقــة االقتصاديــة الــي تعيشــها دول اخلليــج بســبب حــروب املنطقــة وبســبب هنــب 

األمريــكان القتصادهــا، أليــس هــذا ارهــاابً دوليــاً واضحــاً؟
وحيدثونــك عــن اإلرهــاب الــذي يذهــب ضحيتــه مئــات األلــوف مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ، ويهجــر 

نصف الشــعب الســوري، ويدمر اقتصاده وبنيته التحتية.
هــل هنــاك مــن مؤيــدي النظــام مــن يســتطيع أو جيــرؤ علــى التفكــر يف كل ذلــك، أو يســمح لــه ابلتفكــر 

أصــًا، فتصــوروا، مــن هــم صانعــوا اإلرهــاب وداعمــوه؟؟.

كانــت النظــرة مــن عامــة الشــعب الســوري إىل الكيــان الصهيــوين نظــرة عــداء، وهــذا مــا ســهل 
علــى نظــام األســد املتاجــرة ابلقضيــة الفلســطينية معتمــداً علــى املشــاعر الوطنيــة للشــعب 
الســوري واترخيــه النضــايل، فمــن منــا ال يذكــر املناضلــن األوائــل الذيــن ســافروا مــن ســوراي إىل 
فلســطن للمشــاركة يف الدفــاع عنهــا ضــد غــزوات عصــاابت )اهلاجــاانه وآراغــون وشــترن( 
وغرهــا، مــن منــا ينســى فــوزي القاوقجــي الضابــط يف اجليــش الســوري وقائــد جيــش اإلنقــاذ 
ومــن منــا ال يذكــر عــز الديــن القســام وغرهــم الكثــر مــن املناضلــن األبطــال الذيــن شــاركوا 

ابلدفــاع عــن عروبــة فلســطن.
مــن منــا ينســى الــدور الوظيفــي للكيــان الصهيــوين بكونــه خمفــراً متقدمــاً لإلمربايليــة العامليــة 
وظيفتــه منــع أي تقــدم أو قــوة للوطــن العــريب وشــعوبه املختلفــة قــد يؤثــر ســلباً علــى هنبهــم 

لثــروات هــذا الوطــن.
مــن منــا ينســى أن الكيــان الصهيــوين يعــرب بصراحــة أبنــه دولــة يهوديــة، وابلتــايل فهــو دولــة 
أقليــة دينيــة ال ميكــن هلــا أن تعيــش ضمــن بيئــة حميطــة تتســم ابلدميقراطيــة والتعدديــة ألهنــا 
ســتكون بيئــة معاديــة تقليــدايً هلــا، وابلتــايل فهــي ســتبذل جهدهــا ملنــع قيــام أي دولــة دميقراطيــة 
جبانبهــا وســتحاول جاهــدة دفــع الــدول احمليطــة هبــا ملزيــد مــن االنقســام والصراعــات علــى 
أســس مذهبيــة وطائفيــة فالكيــان الصهيــوين يرغــب مبحيــط مــن دول ضعيفــة مفككــة كــي 

يســتطيع العيــش كدولــة أقليــة يهوديــة.
ومــن ينســى أبنــه كيــان بــين علــى االعتــداء والعــدوان وأن مجيــع حمــاوالت الســام معــه ابءت 
ابلفشــل، بســبب طبيعــة تكوينــه ككيــان عنصــري عــدواين، فقــد ذهــب الســادات مبــا ميثلــه 
كرئيــس أكــرب دولــة عربيــة إىل )إســرائيل( حمــاواًل مــد جســور الســام ومل يفلــح، وذهبــت 
القيــادة الفلســطينية ووقعــت اتفاقيــات ســام تنازلــت فيهــا كثــراً عــن حقوقهــا املعطــاة هلــا 
مبوجــب قــرارات مــن األمــم املتحــدة، ومل يلتــزم هــذا الكيــان العنصــري يف تطبيــق أّي مــن هــذه 
االتفاقيــات، ويؤكــد مصطفــى الربغوثــي أمــن عــام املبــادرة الفلســطينية أبن عــدد املســتوطنن 
يف الضفــة ارتفــع مــن 111 ألفــاً إىل 750 ألفــاً بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وأضــاف يف مؤمتــر 
صحفــي عقــده يف رام هللا بيونيــو حزيــران مــن العــام املاضــي - مســتنداً إىل إحصائيــة جديــدة 
بعنــوان )إحصــاءات وحقائــق بعــد مــرور 50 عاًمــا علــى النكســة( - أبن عــدد املســتوطنات 
الصهيونيــة تضاعــف منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو حــى اتريــخ إعــان اإلحصائيــة مبعــدل ســبع 
مــرات بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، أي أن وتــرة االســتيطان ارتفعــت ابألراضــي الفلســطينية 

احملتلــة ضمــن اتفاقيــات الســام أكثــر منهــا خــال احلــروب.
الكيــان الصهيــوين الــذي يضــرب بعــرض احلائــط بــكل قــرارات األمــم املتحــدة ويتهــرب مــن 
تنفيــذ كل اتفاقيــات الســام، ويعمــل علــى تقويــض الســام واألمــن يف املناطــق احمليطــة بــه 
ألنــه كيــان يعتــاش علــى احلــرب والعنصريــة، أصبــح عنــد البعــض محامــة ســام يعيــش ضمــن 
حميــط مــن األعــداء األشــرار، معتقــداً أنــه حــن يهــرول مســرعاً هلــذا الكيــان العنصــري يعــرض 
عليــه الســام فســيلقى الرتحــاب، وينســى كل التاريــخ القــذر هلــذا الكيــان العنصــري، وينســى 

كل عــروض الســام الــي قدمتهــا الــدول العربيــة.
البعــض ينــاور حتــت شــعارات ومــزاودات ابحثــاً عــن دور العمالــة هلــذا الكيــان العــدو مروجــاً 
امللــوك  ذلــك أبن  ألكذوبــة امسهــا الســام كــي ميــرر مشــروعه يف اخليانــة والعمالــة، مــربراً 
والرؤســاء العــرب والقــادة الفلســطينين هــم مــن هرولــوا ابجتــاه )إســرائيل(، وأن نظــام األســد 
اتجــر ابلقضيــة الفلســطينية، وابلتــايل مــن األفضــل الســعي لعقــد ســام مــع )إســرائيل( كــي 
ترضــى عنّــا وتســقط نظــام األســد، متناســن أن األســد األب ابع اجلــوالن كــي يصــل إىل 
حكــم ســوراي، وأن األســد االبــن اســتقبل ضباطــاً صهاينــة يف غرفــة العمليــات الروســية يف 
محيميــم لتنســيق الطلعــات اجلويــة بــن طائــرات الــدول املختلفــة الــي تطــر يف مســاء ســوراي.
يتســاءل اثئــر حــر؛ منــذ مــى كان قــادة دولنــا يعــربون عــن املواقــف الوطنيــة احلقيقيــة للشــعوب، 
وهــل عمالــة القــادة تســمح ألفــراد أبن يكونــوا عمــاء؟، أليــس التقــاء أفــراد ســورين مــع ممثلــن 
رمسيــن عــن دولــة حتتــل أرضنــا خيانــة عظمــى تســتوجب املســاءلة يف احملاكــم الثوريــة؟ وهــل 
أصبــح لدينــا دولــة مســتقرة وحكومــة منتخبــة بشــكل دميقراطــي كــي تقــرر الســر مبفاوضــات 
تســفر عــن عمليــة ســام مــع الكيــان الصهيــوين؟، أم أن العمالــة واخليانــة أصبحــت وجهــة 

نظــر يف هــذا الزمــن التعيــس؟.

اإلرهاب

سياسي وكاتب سوري

منصور االتاسي
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ال إحصــاء دقيقــاً للجرائــم الــي اقرتفهــا الرئيــس الســوري الســابق، حافــظ األســد، إذ ومنــذ متكنــه مــن القــرار بســورية، 
حــى قبــل إعانــه االنقــاب علــى »زمائــه وأصدقائــه« مبــا يســمى احلركــة التصحيحيــة، بــدأ بســجن وقتــل، حــى مــن 
ســاهم بوصولــه لكرســي احلكــم، وإن كانــت مــن عامــات فارقــة جبرائــم األســد األب، رمبــا جرميــة محــاة، أو مــا تســمى 

جمــزرة العصــر، أفقعهــا، إذ مت قتــل وعــرب ســت جمــازر متتاليــة يف 2 شــباط/فرباير 1982، زهــاء 30 ألــف ســوري. 
بيــد أن اجلرميــة الكــربى الــي اقرتفهــا حافــظ األســد، أتيت عــرب توريثــه ابنــه بشــار للحكــم مــن بعــده، واالتفــاق مــع 
»أصدقــاء وضبــاط« علــى تنصيــب بشــار بعــد مــوت أبيــه، مــن بينهــم، أو أمههــم، العمــاد أول مصطفــى طــاس، وزيــر 

الدفــاع األســبق، الــذي آثــر تســليم بشــار كرســي أبيــه...وإال.
أمــا ملــاذا نــرى ابلتوريــث، جرميــة كــربى، تفــوق حــى جرائــم قتــل اآلالف، الــي اقرتفهــا حافــظ األســد مــع أخيــه 
املنصــرم.  القــرن  املســلمن، مطلــع ثانينيــات  أحــداث اإلخــوان  رفعــت، حبمــاة ومحــص وإدلــب وحلــب، خــال 
فاألســباب تــرتاوح وتتعــدد، ومجيعهــا تنتهــي أبن توريــث حكــم ســورية الكبــرة، لشــاب صغــر دون الســن القانونيــة، 
ويعــاين مــن أزمــات نفســية، أكــرب وأكثــر كارثيــة، مــن جرائــم األســد األب الــي اقرتفهــا عــرب حكــم ســورية ابلقهــر 
والســطوة األمنيــة، لثاثــن عامــاً. فــإن بــدأان ابألســباب، مــن أن هــذا الوريــث اســتلم عــن أبيــه، دولتــن ونصــف الدولــة 
»ســورية ولبنــان وتنظيمــات فلســطينية« فخــرج مــن لبنــان يف 26 نيســان/أبريل عــام 2005 بعــد جرميــة مقتــل رفيــق 
احلريــري، هنــا ال نؤيــد الســيطرة علــى لبنــان بقــدر مــا نوّصــف، بعــد 30 ســنة مــن الوجــود الســوري إثــر التــذرع بطــرد 
اإلســرائيلين عام 1976، ومن مث خســر أتييد معظم التنظيمات ومبقدمتها محاس، قبل أن خيســر ســورية منذ مطلع 
الثــورة عــام 2011، ومــا تاهــا مــن إدخــال املختلــن ورهــن طاقــات وثــورات البــاد واألهــم، قتــل حنــو مليــون ســوري 
وأعــاق مثلهــم وهجــر نصــف الشــعب. قــد ال ننتهــي أبن الــوارث عــن أبيــه، أخــّل مبوازيــن املنطقــة وأعــاد فــرتة االحتــال 
املباشــر، وســاهم بدخــول روســيا كقــوة عظمــى وحمتلــة وإيــران كصاحبــة حلــم نكوصــي فارســي، بــل وكــرس املناطقيــة 

والطائفيــة بســورية، حبيــث لــن تشــفى البــاد وتلتئــم اجلــراح، رمبــا لعقــود طويلــة.
بيد أن كل تلك اجلرائم، وعلى أهواهلا، ليســت املقصودة جبرمية حافظ األســد الكربى، إذ نرمي جلرمية قلما تطرق 
هلــا الباحثــون، وهــي »كيــف ألب، أي أب، أن يدفــع اببنــه وأســرته وطائفتــه، بــل وابلبــاد مجيعهــا إىل التهلكــة«. 
النفســيون، ملســتوى اخللــل واالضطــراب واألمــراض  مبعــى بســيط، مهمــا وصــل املراقبــون والقريبــون والباحثــون 
النفســية الــي يعــاين منهــا بشــار األســد، ومبقدمتهــا عقــدة الرجــل الثــاين، والــي تّولــدت جــراء طغيــان أخيــه األكــرب 
ابســل وإمهالــه لــه واالســتحواذ علــى االهتمــام والرعايــة والتجهيــز للتوريــث، فمــن املؤكــد أنــه لــن يصــل الباحثــون 
حلقيقــة تكويــن وإمــكاانت هــذا الشــاب، كمــا كان أبــوه حافــظ األســد مــن معرفــة، مــا يعــين كيــف حلافــظ األســد وهــو 
العليــم إبمــكاانت ابنــه بشــار وعجــزه عــن قيــادة رمبــا صــف مدرســي، أن يصمــم علــى توليتــه حكــم ســورية بعــده!؟

بشــيء مــن اإلنصــاف، مل يكــن حافــظ األســد ســاذجاً أو مقامــراً، لرمــي اببنــه وآلــه وصحبــه، إىل هــذا االختبــار 
املعروفــة نتائجــه ســلفاً، مــا يعــين، حتليــًا، أن األب املــورث، اعتمــد علــى إمكانيــة تعلّــم الوريــث بعــد وفاتــه، وخاصــة 
أنــه أوصــى بــه أهــم »رجــال الدولــة » مــن قبيــل مصطفــى طــاس وعبــد احلليــم خــدام وحممــد انصيــف وغرهــم. وظــن 
األســد املــورث، أن مســؤولية احلكــم واهتمــام »الرفــاق« ببشــار، ســيمكنانه مــن إدارة الدولــة، وإن ابحلــدود الدنيــا 
أو إىل أجــل، رمبــا يتعلــق ذلــك األجــل بتســليم أخيــه ماهــر الــذي كان هــو اآلخــر، ضمــن محــات التجهيــز واإلعــداد 
للتوريــث وحكــم ســورية مــن آل األســد.، رمبــا حــى األســد الثــاين عشــر. بيــد أن تلــك االحتمــاالت والتحــوط، مبــا 
فيــه االرتبــاط الــدويل والعاقــة مــع روســيا، بــل واالتفاقــات الســرية مــع إســرائيل، مل جتــد نفعــاً وتقلــل مــن خماطــر اجلرميــة 

الكــربى الــي ارتكبهــا حافــظ األســد حبــق ابنــه وأســرته وطائفتــه، بــل وســورية برمتهــا.
خلفية ملن يهمه األمر.

منــذ أايم قليلــة، دشــن »رجــال األســد« مبدينــة حلــب الســورية، متثــااًل ضخمــاً للرئيــس الســوري الســابق، حافــظ 
األســد، وكتبــوا خلفــه »القائــد املؤســس حافــظ األســد« دومنــا إشــارة للــذي أسســه، فهــل يقصــدون كمــا يــرّوج 
أنصــاره، مؤســس ســورية احلديثــة، أم كمــا يقــول معارضــوه، مؤســس مملكــة اخلــوف وحكــم االســتبداد والتوريــث، 

بــل والبعــض يشــر لتأســيس اململكــة الطائفيــة.
يف لفتــة للــوراء، وملــن ال يعلــم كيــف وصــل حافــظ األســد حلكــم ســورية، منــذ 1971 حــى وفاتــه عــام 2000، ليمتــد 
حكمــه عــرب ابنــه بشــار، والــذي مل يــزل علــى كرســي أبيــه، منــذ ذاك حــى اترخيــه، رغــم قتلــه نيفــاً ومليــون ســوري 
وإعاقــة مثلهــم وهتجــر نصــف الســكان وهتــدمي مخــس مــدن وحتميــل ســورية تكاليــف حربــه علــى الثــورة، أبكثــر مــن 
خســائر احلــرب العامليــة الثانيــة. ملــع جنــم حافــظ األســد، أو دفعــه مــن يهمهــم األمــر ليلمــع، منــذ االنقــاب العســكري 
البعثــي عــام 1963، والــذي يســمى بقواميــس حــروب البعــث »ثــورة الثامــن مــن آذار« ليبــدأ حكــم البعــث، وإن 
بشــكل غــر مباشــر وعــرب أدوات، حــى انقــاب عــام 1966 واإلطاحــة ابلرئيــس أمــن احلافــظ، ليتبــوأ حافــظ األســد 
إثــر ذاك، منصــب وزيــر الدفــاع، ليكمــل وفــق الواثئــق، تســريح الضبــاط ويؤســس لـ«التجانــس« الــذي أفصــح عنــه 

وريثــه بعــد نصــف قــرن ابلتمــام والكمــال.
بعــد اســتام األســد مهــام وزارة الدفــاع، وقعــت حــرب حزيران/يوليــو عــام 1967، أو مــا تســمى تلطيفــاً »النكســة« 
ليبــدأ أهــم ألغــاز األســد األب، وخاصــة أمــره إبعــان ســقوط القنيطــرة قبــل ســاعات مــن دخــول اجليــش اإلســرائيلي 
هلــا، وتضيــع ابلتــايل حمافظــة القنيطــرة جنــويب البــاد وختســر ســورية مرتفعــات اجلــوالن. وألن »اهلزميــة« يكســوها 
الغمــوض وتلفهــا األلغــاز، بــدأت اخلافــات والشــكوك حــول دور حافــظ األســد بتســليم اجلــوالن، األمــر الــذي دفــع 
الســاعي للكرســي، إىل أخــذ دوره، أو أكثــر مــن صاحياتــه بقليــل، حينمــا رفــض املســاندة اجلويــة للقــوات الســورية 
الــي دخلــت األردن ملســاعدة منظمــة التحريــر الفلســطينية يف نزاعهــا مــع األردن، أو مــا يســمى »أحــداث أيلــول 
األســود« رغــم أن األمــر جــاءه مــن صــاح جديــد، األمــن القطــري املســاعد حلــزب البعــث، واحلاكــم الفعلــي لســورية 

منــذ عــام 1966.
وبعــد ذاك، رمبــا معظــم »امليكافيليــات« الــي اعتمدهــا حافــظ األســد، معروفــة، ابتــداء مــن تنصيــب أمحــد احلســن 
اخلطيــب رئيًســا للجمهوريــة مؤقتًــا، لُيجــرى بعــده اســتفتاء شــعي شــكلي يف 22 آذار/ مــارس 1971 علــى قائــد 
االنقــاب والــذي مســي احلركــة التصحيحيــة، ويســتمر حافــظ األســد ابحلكــم، حــى مماتــه 10 يونيــو عــام 2000.

قال اإلمام يوسف احلنبلي:
»العَجــب مــن بعــض العلمــاء الذيــن َيذكــرون أحاديــث الطاعــة لكثــٍر مــن الظَلمــة، ممَّــن انغمــس 
يف الظلــم، وعــاَم فيــه وســَبح، وأخــذ أمــواَل النــاس مــن غــر ِحلِّهــا، وقَتــل النفــَس احلــراَم أكثــر 
مــن ألــِف مــرة بغــر حــّق، واســتحلَّ أمــوال النــاس، ودماَءهــم وأعراضهــم، ومــع ذلــك يُزيِّــن لــه 

أنــه عــادل.!!« 
وهــذا مــا طفــا علــى الســطح مؤخــراً مــع حــادث الصحفــي مجــال خاشــقجي ورأينــاه جليّــاً مــن علمــاء 

زيـّـن هلــم الشــيطان أعماهلــم، وبلــغ هبــم حــد الدجــل والنفــاق أن يــربروا الظلــم وجيّملــوا العــدوان.
مل يكــن يــدور يف خلــد الكاتــب الســعودي مجــال خاشــقجي، أنــه ســيكون يومــاً ضحيّــة للغــدر 
امللكــي الــذي مت التخطيــط لــه بداخــل أروقــة احلكــم ابململكــة، علــى حــن غفلــة مــن الصحفــي 
البــارز، فالرجــل مل يعــاِد بلــده قــط، فقــد قــال يوًمــا يف لقــاء تلفزيــوين »أان ال أصنــف نفســي حــى اآلن 
علــى أنــين معــارض، ودائمــا أقــول أنــين جمــرد كاتــب« ورفــض أن يصّنفــه املضيــف كمعــارض للنظــام 
الســعودي، مل يرتكــب خاشــقجي ُجّرمــاً ومل يكــن ميلــك ســوى قلمــه يوّجــه بــه النصــح، ويدعــوا اىل 

اإلصــاح مــا اســتطاع، رافضــاً سياســة القمــع واالعتقــال لــكل رواد الفكــر والــرأي.
فمــا بــن اإلقــرار واإلنــكار اتبعــت اململكــة سياســة التجهيــل واملراوغــة حــول قتــل خاشــقجي، ومل 
تســتطع ســبك روايــة منطقيــة يصدقهــا الــرأي العــام العاملــي، الســيما وأن األتــراك جنحــوا يف إدارة 
األزمــة ابحرتافيــة عاليــة، وجعلــت العــامل كل يــوم يف ترقّــب النتظــار مزيــد مــن التفاصيــل حــول القضيــة، 
مــا زاد الضغــط علــى اململكــة الســعودية، وجعلهــا تُقــّر يف هنايــة األمــر بقتــل خاشــقجي داخــل 
القنصليــة، بروايــة أبعــد مــا تكــون عــن الواقــع واحلقيقــة، حــى جــاء خطــاب الرئيــس أردوغــان ودحــض 
كل الــرواايت الكاذبــة معلنــاً تفاصيــل احلــادث بدقــة علــى مــرأى ومســمع مــن العــامل. لكــن بعــد كل 
مــا ســبق مــن حتقيقــات وكشــف أدلــة تديــن اململكــة بقتلــه، وتضــارب اآلراء بــن مكــذب ومصــدق 
لتلــك الــرواايت، وانتشــار الــذابب اإللكــرتوين يصــول وجيــول لينفــث مسومــه الاأخاقيــة حــول مــا 
حــدث وإلصــاق هتــم عشــوائية بتــورط دول أخــرى يف القضيــة لصــرف النظــر عــن القاتــل احلقيقــي، 
وإلاثرة اللغــط حــول القضيــة وتشــويه صــورة الرجــل الذيــن مل يرمحــوه حــى بعــد أن فاضــت روحــه إىل 

خالقــه، بعــد كل هــذا، يبقــى الســؤال:
ماذا بعد أن قتل خاشقجي؟

عندمــا أشــتد الظلــم واالســتغال ابلعّمــال مبدينــة شــيكاغوا األمريكيــة عــام 1886، انضلــوا مــن 
أجــل مناهضــة الظلــم وحتقيــق العدالــة وتوفــر بيئــة عمليــة أكثــر إنســانية وتقليــص ســاعات العمــل، 
وابلفعــل حتقــق هلــم مــا أرادوا واســتطاعوا أن حيصلــوا علــى حقوقهــم، وُخصــص هلــم يومــاً حيتفلــون فيــه 
بذكــرى هــذا النضــال العظيــم حــى يومنــا هــذا. وكذلــك الصحفيــون وقــادة الــرأي يف هــذا العصــر، 
يتعرضــون ملوجــة بشــعة مــن القمــع والظلــم وتكســر األقــام، حــى وصــل األمــر إىل التقطيــع ابملنشــار، 
فهــل تعــدم خنبــة املثقفــن واحملاضــن اإلعاميــة أن يكونــوا علــى قــدر مــن شــجاعة العمــال ليطالبــوا 
يقظــة  مبثابــة  احلــادث  هــذا  ويكــون  السياســية؟  األنظمــة  بطــش  مــن  حبقوقهــم ووجــوب محايتهــم 
خُيصــص مــن خالــه يومــاً ســنواًي حلريــة الصحافــة واإلعــام، حتيــي فيــه النخــب واملؤسســات اإلعاميــة 
ذكــرى شــهيد الكلمــة مجــال خاشــقجي، فــا ينبغــي أن يبقــى اإلعاميــون والصحفيــون أســرى تواتــر 
األحــداث وانتظــار النتائــج اجلنائيــة، دون أن يتحركــوا ويكــون هلــم رد فعــل حقيقــي يصــدح يف كل 

أحنــاء العــامل، جللــب حــق الكاتــب بعيــداً عــن التحقيقــات اجلنائيــة.
إن »قــوة رد الفعــل متنــع مــن تكــرار الفعــل«، وإن مل تكــن هنــاك وقفــة جــادة ملــا حــدث ســيتكرر 
األمر مع كل معارض أو كاتب يناهض سياســة الفســاد واالســتبداد يف باده، ولن يســلم من شــرر 
الظلــم املتطايــر حولــه والســقوط يف شــباك مكــره، فتلــك الواقعــة هــي مبثابــة إنــذار ورســالة خطــرة لــكل 
معــارض حتمــل يف طياهتــا مــا معنــاه » انتبــه، أنــت لســت آمنــاً حــى وإن كنــت خــارج حــدود بــادك« 
ومــن هنــا جيــب أن جتتمــع النخبــة املثقفــة مــن الصحفيــن واإلعاميــن لتكمــل مســرة خاشــقجي، 
الــي كان يســعى مــن خاهلــا إىل دعــم الدميقراطيــة يف البــاد العربيــة، وحتســن صــورة ثــورات الربيــع 
العــريب لــدى الغــرب، كمــا كان ســيفعل يف منظمتــه حديثــة النشــأة، الــذي كان يطمــح مــن خاهلــا 
أن تضــم يف كنفهــا كل إعامــي حــر، يســعى لفــكاك أســر بــاده مــن الديكتاتوريــة، ويبــين منوذجــاً 
يعيــد تشــكيل وعــي األمــة وخيلــع عنهــا ثيــاب التخلــف، ويبــدد قــول الطغــاة  دميقراطيــاً حضــارايً 
الــكاذب »إننــا شــعوب ال تســتحق الدميقراطيــة.« إن الصحافــة ليســت جرميــة، وال تشــّكل أي 
خطــر علــى البــاد الــي تؤمــن حبريــة التعبــر واحلــق يف اإلعــام، ألهنــا صــوت األمــة الــذي يعــرب عــن 
آماهلا ويناقش قضاايها، ويكشــف فســاد الســلطة ويعري وجهها احلقيقي ، فهامش احلرية ضروري 
ألي جمتمــع، فالوطــن ليــس ســجناً وليــس منفــى كــي أفــرض عليــه رقابــة صارمــة وأقتــُل هبــذا الشــكل 
اهلمجــي كل مــن خيالفــين ، فالصحفــي ليــس طفــًا يغــين يف الكــورال، ودوره يف اجملتمــع ال يتمثّــل يف 
أن ميهــد ملواكــب الســلطة، حامــًا يف يــده ســلة مــن الــورود، إن مهمــة الصحفــي ليســت اإلرضــاء أو 
األذى، بــل هــي اإلشــارة ابلقلــم إىل موضــع اجلــرح، فليــس هنــاك يف الصحافــة جرميــة البــوح ابلســر، 
ولكــن هنــاك جرميــة الصمــت، ففــي يــوم تســوية احلســاابت لــن يتــم اهتامنــا ابلــكام، بــل ابلصمــت.  
فحريــة الــرأي هــي أبســط حقــوق اإلنســان يف هــذه احليــاة، فــإذا فقدهــا يف وطنــه انتقــل مــن 

مرتبــة االنســانية إىل مصــاف العبوديــة.

مات جمال خاشقجي.. فماذا بعد؟جريمة حافظ األسد الكبرى

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

علي الصاويعدنان عبد الرزاق

رؤية قانونية

صحفي وكاتب مصري
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غولــن  فتــح هللا  تنظيــم  فيــه  يــدرس  يلــدرم،  مــن حتريــر: رمضــان  الكتــاب 
)الكيــان املــوازي( املصنــف إرهابيــاً يف تركيــا، وكذلــك يتعــرض لوقائــع احملاولــة 
االنقابيــة الفاشــلة الــي قــام هبــا تنظيــم غولــن، يتنــاوب علــى املوضــوع اثنــا 

عشــر كاتبــاً، يدرســون جوانبــه املتعــددة.
وجود التنظيم وتقسيماته. 

نشــأت حركــة اخلدمــة مرتبطــة بفتــح هللا غولــن شــخصياً، منــذ ســبعينيات 
القــرن املاضــي، وذلــك مــن خــال نشــاطه الديــين، وكانــت رؤاه الدينيــة أقــرب 
إىل  املتصوفــة، واعتــرب نفســه اســتمراراً للعــامل الديــين ســعيد النورســي ، ومتايــز 
عنــه بصناعــة شــخصية دينيــة متميــزة لذاتــه، فهــو صاحــب رؤى وأحــام، 
وكثــراً مــا شــاهد رســول هللا يف مناماتــه، ادعــى أنــه ينتمــي آلل بيــت الرســول 
ص، وأنــه مــن األئمــة الذيــن يظهــرون علــى رأس كل مائــة ســنة ليجــددوا أمــر 
اإلســام، وأنــه ملهــم ومعصــوم، وأن علــى اتباعــه أن ينفــذوا كل مــا يــراه ألنــه 
جــاء مــن عنــد هللا، أخــذ مــن الســنة والشــيعة واملتصوفــة ليدعــم فرادتــه وتفــرده 
وســيطرته املطلقــة علــى مجاعتــه، اعتمــد علــى ابطنيــة عميقــة، يظهــر شــيئاً 
ويضمــر غــره، يعتمــد علــى غســل أدمغــة أنصــاره واســتاهبم  إرادهتــم ليكونــوا 
أدوات لديــه لتنفيــذ أهدافــه، هــو أشــبه بنــي أو املهــدي املنتظــر، اعتمــد يف 
بنيــة مجاعتــه التنظيميــة علــى هرميــة صارمــة مــن ســبع طبقــات، يرتبــع فوقهــا 
فتــح هللا غولــن نفســه، وتنــزل إىل االتبــاع العاديــن، ال يعــرف حبقيقــة مآربــه 
وأهدافــه إال املقربــن منــه، يعتمــد تقيــة شــديدة يف تعاملــه مــع أنصــاره، كلمــا 
اقرتبــوا منــه عرفــوا أهدافــه اخلاصــة، وكلمــا ابتعــدوا عنــه كانــوا أقــرب ملذهــب 
ديــين جديــد، يتمركــز علــى شــخص غولــن وعصمتــه وإهلامــه وضــرورة طاعتــه.

 اعتمد تنظيم غولن على التمدد يف الوسط االجتماعي يف تركيا وخارجها، 
ففتــح املــدارس، واجلمعيــات، واألعمــال التجاريــة، وكل املناشــط، اســتغل 
لــه ليصنــع إمرباطوريــة اقتصاديــة  الــذي يعطــى  الــزكاة والتربعــات والوقــف 
واجتماعيــة، وكيــاانً خاصــاً يصــل إىل مســتوى دولــة ضمــن الدولــة، هتــدف 
أخــراً لتصــل للســلطة يف تركيــا وغرهــا، لتســتمر اســتغاهلا وفــق مصلحــة 

التنظيــم وعلــى رأســه غولــن نفســه.
صدق الرئيس أردوغان حن وصف مجاعة غولن:

)قواعدهم عبيد، قيادهتم جتار، زعماؤهم خونة. (.
الرؤى السياسية لتنظيم غولن.

منــذ نشــأة تنظيــم اخلدمــة علــى يــد غولــن، أخــذ موقفــاً معــادايً، مــن أي 
طــرح إســامي آخــر خمتلــف، فقــد تزامــن ظهــوره مــع املفكــر اإلســامي جنــم 
الديــن أربــكان، الــذي كان لــه رؤيــة تعتمــد علــى اســتعادة دور االســام 
يف تركيــا، بعــد أن حتولــت علمانيتهــا إىل عــداء ســافر لإلســام وحضــوره 
االجتماعي، وأن هناك دور ما ميكن أن يعطى لإلســام وأن يســاعد على 
التقــدم وبنــاء احليــاة األفضــل، ومــن هنــا كان تناقــض غولــن مــع أربــكان، 
الــذي طــرح اإلســام جــزء مــن مســتقبل تركيــا املتقــدم، وصنــع حزبــه الــذي 
أخــذ أشــكال خمتلفــة، وأصبــح تلميــذه رجــب طيــب إردوغــان قائــداً لرتكيــا 
فقــد  غولــن  أمــا  والتعديــل،  التطــور  ببعــض  ولــو  األخريــن،  العقديــن  يف 
طــرح رؤاه اإلســامية صانعــاً جمــده اخلــاص ملصلحتــه،  وســرعان مــا ارتبــط 
ابلغــرب وخاصــة امريــكا، وصنّــف أنــه اســامي معتــدل، ألنــه كان ضــد أي 
حركــة إســامية، ومــع أمريــكا، ومــع وجــود “إســرائيل” ومحايتهــا، متنكــراً 
الصهيــوين  ابللــويب  ارتبــط غولــن ابكــراً،  العادلــة،  للفلســطينين وقضيتهــم 
األمريكــي، وعــرب عــن مصاحلهــم، وكان موقفــه املعــادي مــن أردوغــان والدولــة 
الرتكيــة، بســبب موقفهــم مــن القضيــة الفلســطينية، وحــرب غــزة 2008، 
وســفينة مرمــرة الــي حاولــت فــك احلصــار عــن غــزة، والشــهداء األتــراك، 
أوضــح غولــن انتمائــه للغــرب و”اســرائيل” علــى حســاب تركيــا واملســلمن، 

لذلــك كان معتمــداً عنــد األمريــكان.
تغلغل مجاعة غولن يف الدولة واجليش الرتكي.

مــن  وكان  اخلاصــة،  امرباطوريــة  علــى صناعــة  البدايــة  منــذ  غولــن  اعتمــد 
واألمــن  اجليــش  خاصــة  الرتكيــة،  الدولــة  مفاصــل  يف  التغلغــل  أهدافــه 
والشــرطة، فقــد زرع أنصــاره يف املــدارس العســكرية، ودوائــر الدولــة يف كل 
القطاعــات، التعليــم واإلدارة واالقتصــاد، وصنــع لنفســه مدارســه اخلاصــة 
يف  ذلــك  ظهــر  اجليــش كبــر،  يف  وجــوده  وشــركاته،  ومعاملــه  وجامعاتــه 
احملاولــة االنقابيــة يف 15 متــوز 2016، فقــد تواجــد لــه أعــداد كبــرة مــن 
الضبــاط وصــف الضبــاط واجلنــود، حبيــث كان تغلغلهــم يف كل القطاعــات 

العســكرية، اجلويــة والربيــة والبحريــة واألمــن، وكان املشــاركن يف االنقــاب 
عــرب  الــذي مت  التغلغــل  هــذا  الطائــرات واملدرعــات،  ابآلالف، وعشــرات 
ســنوات طويلــة، واســتمرت تنتظــر أن تقــوم ابنقاهبــا حينمــا أتيت الفرصــة 
املناســبة، لكــن الشــعب والقيــادة السياســية الرتكيــة وعلــى رأســهم الرئيــس 

أردوغــان أفشــلت هــذه احملاولــة االنقابيــة.
اجليش الرتكي بنيته ومصاحله وتقاطعه مع غولن.

أعطــي للجيــش الرتكــي أمهيــة خاصــة منــذ أتســيس الدولــة الرتكيــة احلديثــة 
السياســية كانــت  والطبقــة  أاتتــورك 1923م،  يــد مصطفــى كمــال  علــى 
منتميــة أغلبهــا لــه، وصنــع هلــا آليــات هيمنتــه علــى الدولــة، وحمققــة مصاحلــه 
اخلاصــة، واعتمــدت علــى الطروحــات العلمانيــة، وأنــه الوصــي علــى محايــة 
والتعويضــات  املعاشــات  صنــدوق  للجيــش  فقــد كان  الدولــة،  علمانيــة 
العســكرية، الــذي أصبــح مــع الزمــن امرباطوريــة اقتصاديــة، تدخــل االســتثمار 
األولويــة، وعندمــا حتولــت تركيــا إىل  واملناقصــات يف الدولــة، وهلــم دائمــاً 
عــدانن  الــوزراء  رائســة  واســتلم  اخلمســينيات،  يف  الدميقراطــي،  التــداول 
مندريس، ذي التوجه اإلســامي، والذي عاجل املشــاكل االقتصادية لرتكيا، 
لكــن اجليــش ووفقــاً ملصاحلــه، وخوفــاً مــن جنــاح جتربــة مندريــس وانعكاســها 
الســيء عليهــم، قامــت ابنقاهبــا األول يف 1960 م واعــدم  مندريــس 
ومعــه وزيريــن، وثبتــت منــذ ذلــك الوقــت هيمنــة اجليــش الرتكــي ومصاحلــه 
علــى الدولــة الرتكيــة، وكانــت االنقــاابت تتواتــر مبعــدل كل عشــر ســنوات 
انقــاب، وكان أخطرهــا انقــاب 1980م الــذي قنــن هيمنــة اجليــش الرتكــي 
علــى الدولــة بصفتــه حاميــاً للدولــة والقيــم العلمانيــة، وأصبــح ذلــك ذريعــة 
دائمــة للتدخــل يف شــؤون الدولــة، وتكــرار االنقــاابت الرتكيــة ســواء عــرب 
العمــل املباشــر أو املذكــرات امللزمــة للحكومــات ومنهــا انقــاب 1997م، 
وكان آخرهــا انقــاب 15 متــوز 2016م، ويف كل األحــوال كانــت مجاعــة 
غولــن متغلغلــة يف اجليــش واســتطاعت أن تســتخدم أغلــب قطاعاهتــا يف 

حماولتهــا االنقابيــة األخــرة.
احملاولة االنقالبية والتصدي هلا وفشلها.

كانــت تركيــا قــد وصلــت إىل أزمــة اقتصاديــة اجتماعيــة خانقــة يف مطلــع 
األلفيــة الثانيــة، واســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة بقيــادة أردوغــان أن حيصــل 
علــى األغلبيــة الربملانيــة عــام 2002م ومــن مث  يشــكل الــوزارة، الــي جنحــت 
وأن   ، املتقدمــة  الــدول  ملصــاف  تنقلهــا  وأن  تركيــا  مشــاكل  تتجــاوز  أبن 
حتصــل علــى القبــول الشــعي الرتكــي وتنجــح يف كل االنتخــاابت املتعاقبــة، 
وكان لتوجــه أردوغــان وحزبــه املواجــه للهيمنــة الغربيــة، والداعــم للفلســطينين 
والقضــااي العادلــة عامليــاً، ممــا جعــل أمريــكا والغــرب حتــرك غولــن ومجاعتــه 
لإلســاءة إىل تركيــا وحكومتهــا، فتــارة بتوجيــه هتمــة مســاعدة اإلرهــاب، واترة 
مــن خــال رفــع دعــوى علــى رئيــس االســتخبارات وحماولــة حماكمتــه، وعــرب 
تواطــؤ بعــض القضــاة مــن مجاعــة غولــن مــع بعــض الصحفيــن وغرهــم، ممــا 
جعــل أردوغــان وحزبــه احلاكــم يلتفــت لتنظيــم غولــن وخطورتــه،  وضــرورة 
مواجهتــه، وكانــت احملاولــة االنقابيــة األخــرة حماولــة الســتباق اســتئصاهلم 
مــن الدولــة واجملتمــع، فقــد حتركــت قــوات جويــة وبريــة للســيطرة علــى أهــم 
املراكــز احلكوميــة احلساســة، يف اســطنبول وانقــرة وازمــر، حاصــرت مبــى 
الدولــة  العامــة وحاولــت قطــع جســر اســطنبول، هامجــت مراكــز  األركان 
يف انقــرة، اتبعــت أماكــن تواجــد الرئيــس أردوغــان هبــدف قتلــه أو اعتقالــه، 
اجليــش  مــن  واســعة  وقطاعــات  أردوغــان  ورئيســه  الرتكــي  الشــعب  لكــن 
بقياداتــه األساســية واجهــت احملاولــة االنقابيــة وأفشــلتها، إن الطغمــة الــي 
وقيــادات  العســكرية،  اهلرميــة  تتصــرف خــارج  االنقــاب كانــت  حاولــت 
االنقابيــن،  لإلرهابيــن  االنصيــاع  رفضــت  األركان  رئيــس  مــع  القــوات 
وخــروج الرئيــس أردوغــان علــى وســائل االعــام ومطالبتــه الشــعب ابلدفــاع 
عــن الدميقراطيــة، وعــدم قبــول الشــعب لانقابيــن الذيــن ســيطروا علــى 
التلفزيــون الرمســي وأذاعــوا بياهنــم اإلنقــايب، وخــروج رئيــس احلكومــة والــوزراء 
للتنديــد ابالنقــاب وعــدم اعرتافهــم بــه، وكذلــك قــادة األحــزاب الرئيســة يف 
تركيــا حــزب الشــعب اجلمهــوري، واحلــزب القومــي الرتكــي، وحــزب الشــعوب 
الدميقراطــي، واجتمــاع الربملــان الرتكــي بكامــل أعضائــه ورفضــه االنقــاب، 
إىل  الشــعب  لنــزول  وكان  االنقــاب،  ضــد  تركيــاً  سياســياً  إمجاعــاً  أظهــر 
العاريــة، دوراً  االنقابيــن ومواجهتهــم بصدورهــم  الشــارع ومراكــز هيمنــة 
الــدويل،  مطارهــا  عــرب  اســطنبول  إىل  اردوغــان  الرئيــس  وعــودة  هبزميتهــم، 

مواجهة االنقابين يف األركان واإلفراج عن رئيس األركان والضباط الذين 
معــه، ومواجهــة الــدابابت علــى جســر اســطنبول ويف أنقــرة، أدى كل ذلــك 
هلزميــة االنقابيــن وبدايــة استســامهم، ومل متــض 12 ســاعة علــى االنقــاب 
حــى تبــن فشــله، وعــادت الشــرعية إىل ممارســة ســلطتها، واســتمر الشــعب 
ابســتئصال  الدولــة  وبــدأت  الدميقراطيــة،  حلمايــة  شــهر  ملــدة  ابالعتصــام 
التنظيــم اإلرهــايب مــن كل مفاصــل الدولــة، استشــهد حــويل 250 انســان 
وجــرح اآلالف، ومت طــي صفحــة االنقــاابت يف تركيــا ، وأصبــح الشــعب 

الرتكــي ســيد نفســه.
مجاعة غولن قوهتا االقتصادية وامتدادها.

تبــن مــن خــال متابعــة التحقيقــات بعــد االنقــاب الفاشــل، أن لتنظيــم 
غولــن اإلرهــايب امتــداد اقتصــادي واجتماعــي وعســكري  وعلمــي وإعامــي 
كبــر وكذلــك ســلك القضــاء، رأمساهلــا اإلمجــايل يصــل إىل 150 مليــار 
دوالر، وميتــد نشــاطهم إىل 140 دولــة، وعندهــم مئــات الشــركات، ومئــات 
اجلامعــات، ومئــات اجلمعيــات، وآالف املــدارس يف تركيــا وخارجهــا، عندهــا 
دول  ويف  الدولــة كاملــة،  مفاصــل  املتغلغلــن يف  املنتســبن  آالف  مئــات 
العــامل، بــدأت الدولــة الرتكيــة محلــة تصفيــة للجماعــة يف تركيــا، عــرب املاحقــة 
القانونيــة، وطالبــت دول العــامل مباحقــة وتســليم منســوبيها للدولــة الرتكيــة، 
وخاصــة فتــح هللا غولــن الــذي طالبــت الدولــة الرتكيــة أمريــكا بتســليمها إايه، 

ومل تســتجب أمريــكا ، ألنــه خيدمهــم وينفــذ مصاحلهــم.
ردود فعل دول العامل جتاه احملاولة االنقالبية.

تركيــا وأردوغــان  وحزبــه  اســتعدى  قــد  األمريكــي واألورويب  الغــرب  كان 
احلاكــم، حتــت دعــوى أهنــا اســامية ودكتاتوريــة وتظلــم األقليــات وخاصــة 
األكــراد، وذلــك كــرد فعــل علــى مواقــف تركيــا ضــد التمييــز الغــريب ضــد 
شــعوب املنطقــة ودعمهــا الغــر حمــدود “إلســرائيل” والنظــم االســتبدادية 
العربيــة ضــد شــعوهبا، لذلــك كان الغــرب قــد رحــب ابالنقــاب والبعــض 
حــض عليــه، ومــا وجــود غولــن يف أمريــكا وقيادتــه االنقــاب مــن هنــاك 
إال مباركــة أمريكيــة لانقــاب، ومــا رفــض أمريــكا لتســليم غولــن لرتكيــا إال 
مزيــداً مــن احلمايــة والدعــم لــه وملــن تبقــى مــن مجاعتــه، ومــا رد فعــل األوربيــن 
االحنيــاز  عــن  تعبــر  إال  للدميقراطيــة،  انتصــار  لكونــه  لانقــاب،  الداعــم 
للعســكر واحلكــم االســتبدادي، ودعمــاً لانقــاابت الضــارة برتكيــا وشــعبها، 
ومــا توحــد املوقــف الشــعي والقيــادة السياســية للدولــة ورئيســها أردوغــان، 
واألحــزاب السياســية كاملــة والربملــان بــكل أعضائــه ضــد االنقــاب، إال 
تعبــر عــن توحــد الشــعب الرتكــي ضــد أي حماولــة متــس جتربتــه الدميقراطيــة 

الرائــدة، وتبــن زيــف االدعــاءات األمريكيــة والغربيــة عمومــاً. 
ضــد  قطــر  دولــة  وقفــت  حيــث  متنوعــاً،  فقــد كان  العــريب  املوقــف  امــا 
ورئيســها  الرتكيــة  احلكومــة  مــع  السياســية  قيادهتــا  وتواصلــت  االنقــاب 
أردوغــان، وأمــا بقيــة دول اخلليــج فقــد أتخــرت بتحديــد موقفهــا، متزامنــة مــع 
املوقــف األمريكــي، أمــا موقــف االنقابيــن يف مصــر والســلطة االســتبدادية 
بــه، كل ذلــك يؤكــد أن  يف ســورية، فقــد كان هتليــًا لانقــاب وترحيبــاً 
تنــوع املواقــف مــن االنقــاب تعبــر عــن املصــاحل املتناقضــة أو املتوافقــة مــع 

تركيــا دولــة وشــعباً.
أخراً:

إن الكتــاب مهــم مــن حيــث أنــه يطــل علــى حقائــق تنظيــم غولــن اإلرهــايب، 
وبنيتــه احلزبيــة وتغلغلــه يف الدولــة واجملتمــع، ورؤاه الدينيــة املغالطــة جلوهــر 
اإلســام، وعملــه اإلرهــايب، وابطنيتــه واعتمــاده التقيــة، وتســرته ابإلســام، 
لصــاحل  االقتصاديــة  وإمرباطوريتــه  و”اســرائيل”،  الغــرب  ملصــاحل  وخدمتــه 
الدولــة يف تركيــا، وتغلغلــه يف  غولــن ومــن حولــه، وتشــكيله دولــة ضمــن 
اجليــش  عــرب  الدولــة  علــى  لانقضــاض  وســيلة  واســتخدامه  العــامل،  دول 
ذلــك  هنضتهــا، كل  وضــرب  الرتكيــة،  الدميقراطيــة  علــى  للقضــاء  الرتكــي 
جعــل مواجهتــه واســتئصاله عمــًا مهمــاً وضــرورايً ومصــرايً لرتكيــا وللعــامل، 
وأن انتصــار الدميقراطيــة يف تركيــا انتصــار شــعبها اوال ، والطاحمــن للحريــة 
والكرامــة والعدالــة والدميقراطيــة يف العــامل ، خاصــة حنــن الشــعب الســوري 

العادلــة. الدميقراطيــة  الطامــح إلســقاط االســتبداد وبنــاء دولتــه 
 --------

.SETA .الناشر: مركز الدراسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ط1. ورقية . 2017. اسطنبول.
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دور المجتمع المدني في االندماج االجتماعي للسوريين

أعمال منظمات المجتمع المدني المتعلقة باالنسجام االجتماعي للسوريين

Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü

Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair STK’ların Çalışmaları

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’ın bu seneki ikinci atölye çalışması 
olan “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının ilk oturu-
mu yapıldı. BEKAM tarafından Ekim ayında düzenlenen “Bir Sivil Toplum Örgütlenmesi 
Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları” başlıklı atölye programının ardından Kasım ayında 
başlatılan “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının ilk 
oturumunda “Entegrasyon, Uyum ve Asimilasyon Kavramları” masaya yatırıldı.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’ın düzenlediği ve bu seneki ikinci atölye 
çalışması olan “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının ikinci 
oturumu yapıldı. BEKAM tarafından Kasım ayında başlatılan “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda 
Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının ikinci oturumu 10 Kasım Cumartesi günü BEKAM 
Toplantı salonunda yapıldı. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe moderatörlüğünde gerçekleştirilen atölye 
çalışmasında “Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmaları” ele 
alındı. Atölye çalışmasının üçüncü oturumu önümüzdeki hafta Cumartesi günü yapılacak. 
Oturumda “Göçmen Örgütlenmeleri ve Türk Halkının Kabul Süreci” masaya yatırılacak.

عقــد مركــز بيــكام للبحــوث العلميــة والرتبويــة والثقافيــة اجللســة األوىل مــن ورشــة عمــل حتــت عنــوان »دور اجملتمــع املــدين يف 
االندمــاج االجتماعــي للســورين«. وهــي ورشــة العمــل الثانيــة الــي ينظمهــا املركــز هــذا العــام.

وكانــت ورشــة العمــل الســابقة قــد انعقــدت يف شــهر أكتوبــر املاضــي حتــت عنــوان »مراكــز الفكــر ابعتبارهــا منوذجــاً النتظــام 
اجملتمــع املــدي«. وبعدهــا عقــد املركــز ورشــة العمــل الثانيــة الــي تناولــت مفاهيــم مهمــة مثــل االندمــاج واالنســجام واالنصهــار.

عقــد مركــز بيــكام للبحــوث العلميــة والرتبويــة والثقافيــة اجللســة الثانيــة لورشــة العمــل الثانيــة الــي يعقدهــا خــال هــذا العــام. 
ومحلــت الورشــة عنــوان »دور منظمــات اجملتمــع املــدين يف االنســجام االجتماعــي للســورين«. واحتضنــت قاعــة االجتماعــات يف 
مركــز بيــكام أعمــال الورشــة يــوم الســبت 10 نوفمــرب 2018. اجللســة الــي أدارهــا الدكتــور علــي فــؤاد گوكچــه تناولــت ابلنقــاش 
»أعمــال منظمــات اجملتمــع املــدين املتعلقــة ابالنســجام االجتماعــي للســورين«. وســتنعقد اجللســة الثالثــة لورشــة العمــل يــوم 

الســبت مــن األســبوع القــادم، ليناقــش فيهــا املشــاركون »مرحلــة انتظــام املهاجريــن وتقبــل الشــعب الرتكــي هلــم«.

منتدى األناضول يعقد ورشة عمل في إسطنبول حول سوريا
Anadolu Platformu Suriye Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

Anadolu Platformu Suriye Çalıştayı, Anadolu Platformu’nun İstanbul Fatih’te bulunan 
Genel Merkez binasında yapıldı. Çalıştaya Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay 
Aldemir, Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar, Genel Sekreter Ömer Büker, Dış İlişkiler Birim 
Başkanı Ömer Çiçek, İyilikder Başkanı İbrahim Bahar ve İyilikder Genel Sekreteri Musta-
fa Çaylı, ANESİAD Başkanı Niyazi Dilek, AKADDER Başkan Yardımcısı Nesrin Karataş, 
AÖB Dış İlişkiler Başkanı Fatih Eren, Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ve bölgede 
çalışma yapan Platform’a bağlı kuruluşların temsilcileri katıldı.

عقــد منتــدى األانضــول ورشــة عمــل حــول ســوراي يف مقــره الرئيســي يف حــي الفاتــح مبدينــة إســطنبول. وحضــر ورشــة العمــل كل مــن 
رئيــس اهليئــة التنفيذيــة للمنتــدى طورغــاي آلدمــر، ورئيــس املنظمــة غــازي قلچ اپرلــر، واألمــن العــام عمــر بوكــر، ورئيــس وحــدة العاقــات 
اخلارجيــة عمــر چيچــك، ورئيــس مجعيــة إييلكــدر إبراهيــم هبــار، واألمــن العــام للجعيــة مصطفــى چايلــي، ورئيــس مجعيــة األانضــول 
للتجــار ورجــال األعمــال نيــازي ديلــك، ورئيســة مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة نســرين قره طــاش، ورئيــس قســم العاقــات اخلارجيــة يف 
احتــاد طلبــة األانضــول فاتــح أرن، ومنســق ســوراي حممــود قامچــازر، وعــدد مــن ممثلــي املؤسســات املرتبطــة ابملنتــدى والعاملــة يف املنطقــة.

الهالل األحمر التركي يتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل السوريين
Kızılay ve UNDP’den Suriyeliler İçin İşbirliği

Saha çalışmalarındaki tecrübesiyle danışma noktası ve iş ortağı olarak tercih edilen Türk 
Kızılay, UNDP ile işbirliği protokolü imzalandı. Bütçesi 50 milyon avro olan “Suriye Krizine 
yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık” projesi ile Türkiye’nin 11 ilinde yeni iş alanları açıl-
ması, belediye hizmetleri ve yetişkinler için Türkçe eğitimi hedefleniyor.

وقع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بروتوكول تعاون مع اهلال األمحر الرتكي ليكون نقطة استشــارية وشــريك عمل له ويســتفيد 
مــن التجــارب الــي اســتقاها اهلــال األمحــر مــن أعمالــه امليدانية.

برانمــج »القــدرة علــى املقاومــة يف تركيــا رداً علــى األزمــة الســورية« تبلــغ ميزانيتــه 50 مليــون يــورو، ويهــدف إىل تقــدمي اخلدمــات 
البلديــة وتعليــم اللغــة الرتكيــة للبالغــن وفتــح جمــاالت عمــل يف 11 واليــة مــن والايت تركيــا.
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جسر الخير يبدأ من مالطيا ليصل إلى 350 عائلة
Malatya’dan Başlayan İyilik Köprüsü 350 Aileye Ulaştı

Malatya İyilikder temsilciliğinin gıda ve temizlik malzemesi yardımları Suriye’nin İdlib 
bölgesindeki 300 kardeş aileye dağıtıldı.
Savaş nedeniyle göç eden Suriyeli bölge halkının zaruri ihtiyaçlarını giderememesi ve 
bölgeden çıkamayıp burada yaşayamaya devam etmesi sebebi ile İyilikder temsilcilikleri 
İdlip bölgesinde yardım seferberliği başlattı. 300 gıda kolisi ve temizlik malzemesi Malatya 
temsilciliğinin çalışması sonucu İdlip’te çadır kentlerde dağıtıldı.

وزع مكتــب متثيــل مجعيــة إييلكــدر يف واليــة ماالطيــا جنــوب شــرقي األانضــول مســاعدات علــى 300 عائلــة يف منطقــة إدلــب 
مشــال ســوراي، وتتضمــن تلــك املســاعدات كميــات مــن املــواد الغذائيــة ومســتلزمات التنظيــف.

وقــد اســتنفرت ممثليــات مجعيــة إييلكــدر لتوزيــع املســاعدات علــى أهــايل املنطقــة والنازحــن لعجزهــم عــن تلبيــة احتياجاهتــم بعدمــا 
فــروا مــن احلــرب ليواصلــوا العيــش إدلــب. وقــد متكنــت ممثليــة اجلمعيــة يف ماطيــا مــن توزيــع 300 ســلة غذائيــة وكميــة مــن مــواد 

التنظيــف علــى ســكان املخيمــات هنــاك.

الهالل األحمر التركي يدعم طفالً من ضحايا الحرب السورية
Suriyeli Savaş Mağduru Çocuğa Kızılay Desteği

أطفال الحروب يستعيدون حاسة السمع
Savaşın çocukları yeniden duymaya başladı

Suriye’deki bombalı saldırıda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir 
Karsa’ya, Türk Kızılay ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı.
Suriye’nin Doğu Guta bölgesine savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda görme yetisini büyük 
ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa’ya tedavisi için yardım eli uzatıldı. Ailesiyle Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesine sığınan ve yeniden görebilmenin hayalini kuran Karsa’nın tedavisi 
için Türk Kızılay ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Karsa’yı evinde ziyaret 
eden sağlık ekipleri ve Kızılay ekibi, çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra 
Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde göz muayenesi yapılan Karsa’nın tedavi süreci başlatıldı. 
Kızılaycılar Amir Karsa’ya oyuncaklar da hediye etti.

Suriye’de yaşanan iç savaşta meydana gelen patlamalar ve çeşitli hastalıklar nedeni-
yle işitme yetisini kaybeden 22 çocuğa, İHH ve Kuveyt Beytül Zekat Yardım Kuruluşu iş 
birliğiyle işitme cihazı takıldı. Bazı çocuklar ailelerinin sesini ilk defa duymanın heyecanını 
yaşadı.

ابلتعــاون مــع مديريــة الصحــة بواليــة هاطــاي تبــى اهلــال األمحــر الرتكــي حالــة الطفــل الســوري أمــر قرصــة البالــغ مــن العمــر ثــاين 
ســنوات بعــد أن فقــد بصــره بنســبة كبــرة إثــر غــارة جويــة وقصــف ابلقنابــل يف منطقــة الغوطــة الشــرقية.

وجلــأت عائلــة الطفــل إىل بلــدة الرحيانيــة يف واليــة هاطــاي املتامخــة للحــدود الســورية، حيــث اســتنفر اهلــال األمحــر الرتكــي ومديريــة 
الصحــة ابلواليــة لتعيــد للطفــل املصــاب بصــره. وزار فريــق مــن اهلــال األمحــر ومــن مديريــة الصحــة الطفــل يف بيتــه لاطــاع علــى 
حالتــه الصحيــة. مث خضــع الطفــل لفحــص طــي علــى مســتوى العــن يف مستشــفى الدولــة ابلرحيانيــة، لتبــدأ مرحلــة عاجــه هنــاك. 

وقــدم فريــق اهلــال األحــر جمموعــة مــن األلعــاب واهلــدااي للطفــل املصــاب.

ابلتعــاون مــع بيــت الــزكاة الكويــي قدمــت هيئــة IHH لإلغاثــة مساعــات طبيــة لـــ22 طفــًا كانــوا قــد فقــدوا حاســة الســمع 
بســبب االنفجــارات وخمتلــف األمــراض الــي تســببت فيهــا احلــرب األهليــة اجلاريــة يف ســوراي. وبفضــل تلــك الســماعات اســتطاع 

بعــض هــؤالء األطفــال االســتمتاع بفرحــة مســاع أصــوات أفــراد عائاهتــم للمــرة األوىل يف حياهتــم.

وكالة تيكا توزع أجهزة طبية على المعوقين الفلسطينيين
TİKA’dan Filistinli Fiziksel Engellilere Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs’te ikamet 
eden fiziksel engelli Filistinlilere ekipman yardımında bulundu.
İhtiyaç sahibi Filistinlilerin yararlanması için Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Arap Fiziksel En-
gelliler Derneğine TİKA tarafından alınan 16 kalemden oluşan 1000 adet ekipman teslim edildi. 
Dernek tarafından fiziksel engelli Filistinlilerin hizmetine sunulacak ekipmanların içerisinde te-
kerlekli sandalye, yürüteç, medikal yatak gibi birçok malzeme bulunuyor.

وزعــت وكالــة تيــكا الرتكيــة للتعــاون والتنســيق كميــة مــن األجهــزة الطبيــة علــى عــدد مــن املعوقــن املقيمــن يف القــدس الشــرقية 
احملتلــة. وقــد ســلمت وكالــة تيــكا للجمعيــة العربيــة للمعاقــن حركيــاً الــي تنشــط يف القــدس الشــرقية 1000 قطعــة مــن 16 صنفــاً 
مــن املســتلزمات الطبيــة ليســتفيد منهــا ذوو احلاجــة مــن الفلســطينين. وتتضمــن تلــك املســاعدات عــددا مــن الكراســي املتحركــة 

واملشــاايت واألســرة وغرهــا مــن املســتلزمات الــي حيتــاج إليهــا املعوقــون حركيــاً.
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أحمد مظهر سعدو

يقول عبد هللا العروي:
) إذا انتهــى مــاٍض جليــل إىل حاضــر ممقــوت يفقــد املاضــي كثــراً مــن جاللــه،  بســبب ذلــك اإلخفــاق 

ال يف أعيننــا فقــط بــل يف ذاتــه وماديتــه وحلمتــه( .
وهــذا القــول ينبــه حلالــة عربيــة مــن اليــأس حيــاول العــروي أن يشــر إليهــا يف ســياق التعامــل مــع اإلشــكالية 
التارخييــة املنطلقــة مــن الواقــع املهــزوم واملــأزوم لألمــة ، حيــث تتاحــق اهلزائــم واحــدة تلــو األخــرى ، فيعيــش 
العـــريب والسوري منه حياة مليئة ابالنتكاســـات مما ينعكس ابلضـــرورة على تركيبته البنيوية ، فيستقبل كل 
املقبــات حنــوه ، وفــق صــورة مــن انقطــاع األمــل وتبكيــت الضمــر الفــردي واجلماعــي، وهــذا مــا الحظنــاه 
مؤخــراً لــدى شــرحية جمتمعيــة عربيــة مــن املثقفــن ، كانــت قــد تلقــت الواقــع بطريقــة خمتلفــة، فنحــن لســنا 
أمــة يف آخــر درجــات احلضــارة ولــن نكــون، حــى لــو اهنزمنــا، أو انتكســنا، أو أصابتنــا حالــة مــن الرتاجــع 
املنعرجــي يف ركــب احلضــارة العامليــة، ألنــه ال ميكــن فصــل حاضــر األمــة عــن ماضيهــا، أو هكــذا علــى األقــل 
ينظــر يف الســياق احلضــاري للشــعوب، فمشــعل احلضــارة ينتقــل مــن جيــل إىل جيــل واإلرث احلضــاري 
ال ينقطــع ليتواصــل مــن جديــد، بــل هــو اســتمرار وتواصــل تعلــو النســبة أو تقــل حســب احلالــة )الواقــع( 
املعطيــات، ومل تكــن املســألة التكنولوجيــة املتقدمــة املتطــورة يف الغــرب اليــوم لتكفــي كمعيــار حضــاري 
وحيــد وأوحــد، فمعايــر احلضــارة عديــدة، وأمههــا املعطــى اإلنســاين بــل هــو أكثــر قــرابً مــن جوهــر احلضــارة، 

وهــذا مــا ليــس موجــوداً لــدى األمريــكان وال حــى الكثــر ممــن يدعــي احلضــارة يف الغــرب.
وممــا ال شــك فيــه فــإن البحــث العلمــي والتأكيــد علــى االســتمرار يف الدفــع حنــو تقــدم تكنولوجــي لدينــا 
كأمة، إمنا يســاهم كذلك يف إعادة رســم احلالة احلضارية من جديد ويســاهم يف وصل ما انقطع لتدعيم 
إمكانيــة حقيقيــة للتصــدي، علمــاً أبنــه ليــس ابلضــرورة أن كل مــن تتــم مهامجتــه جيــب أن يكــون مركــز 
العــامل، أو يف العليــن حــى جيــري اهلجــوم عليــه، بــل إن األمريــكان مثــًا وعلــى مــدى التاريــخ - وهــذا مــا 
أكــده كاتــب أملــاين كبــر يف كتابــه )املولــوخ إلــه الشــر( - حياولــون أن يبنــوا حضاراهتــم وقوهتــم علــى أنقــاض 
حضــارات أخــرى، وفــق سياســة البطــش الفكــري العســكري والثقــايف ومــا شــابه، وهــم علــى اســتعداد أن 

خيرتعــوا أعــداء هلــم حــى يســتمروا يف احلشــد ضــد عــدو خارجــي ومهيــاً أم حقيقيــاً. 
التاريــخ احلديــث للشــعوب علــى كل  الفــرتة الزمنيــة مــن  القائــم يف هــذه  وال ميكــن أن يكــون اهلجــوم 
مكتســبات احلضــارة العربيــة واالســامية خــارج الســياق ، أو بعيــداً عــن احلالــة الصراعيــة للحضــارات ، 
يف وقــت دأبــت فيــه معظــم الشــرائح الثقافيــة والدينيــة اإلســامية علــى الدعــوة إىل حــوار حضــاري هــو 
األجــدى واألفضــل ، وهــذا مــا يؤشــر إىل نظــرة عربيــة إســامية حواريــة وإنســانية ، ليســت منطلقــة مــن 

تشــنجات ومســبقات فكريــة ال طائــل منهــا ، ومل حيثنــا نبينــا عليهــا ابألصــل واألســاس .
ويف أتــون التعامــل مــع الغــرب احلــواري واحلضــاري ، جيــب أال تنســى علــى اإلطــاق ماهيــة نظرهتــم احلقيقيــة 
لنــا ، خاصــة وأن املســألة أتخــذ طابعــاً جديــداً هــذه األايم، فعندمــا تصــل القضيــة إىل حمــي كل احلضــارة 
العربيــة/ االســامية، عندمــا تصــل املســألة هلــذا املســتوى، فــإن وراء األكمــة مــا وراءهــا، ومل تعــد القضيــة 

جمــرد انفعــاالت ســريعة أو ردات فعــل عاطفيــة وغــر واعيــة.
وإذا كان الطغيــان إراثً، وإذا كان التفكــر الادميقراطــي توريثــاً، فــإن ماضينــا ليــس كلــه طغيــاانً، وليــس 
جلــه انتفــاء للدميقراطيــة أو ابتعــاداً عــن العــدل واحلريــة ومهــا صنــوان متكامــان ال انفصــام بينهمــا، ولســنا 
حباجــة إىل ضــرب األمثلــة فهــي كثــرة ، تبــدأ مــن عهــد اخللفــاء الراشــدين ولــن تنتهــي عنــد ســواهم، وعمومــاً 
فــإن إرث الشــعوب يف مجيــع األزمــان ، وامللــل والنِّحــل فيهــا العــدل وفيهــا العســف ، فيهــا احلريــة وفيهــا 

االســتعباد ، وحتمــل يف طياهتــا التطــور كمــا حتمــل الرتاجــع وااللتفــاف .
ال ضــر أن أمتنــا اليــوم ضعيفــة ومرتاجعــة ، ابجملمــل والشــمول ، لكــن جيــب أال يغيــب عــن أذهاننــا 
أبــداً مــا جــرى مؤخــراً يف ثــورات الربيــع العــريب وخاصــة الثــورة الســورية مــن تصــدي حقيقــي واترخيــي آللــة 
اإلرهــاب األســدي واالســتبدادي القاهــرة أو الــي يُظــن أهنــا ال تقهــر ، فقهــرت ، وكذلــك تلــك الشــمعة 
املنــرة الــي تتواصــل عطــاء ورمســاً لتاريــخ عــريب حديــث وانصــع عــرب تصاعــد االنتفاضــات الشــعبية يف 
مواجهــة االســتبداد املشــرقي حيــث يقــف االنســان الســوري بصــدره يقــاوم الكيمــاوي والرباميــل، وجيعلــون 
مــن أرض ســورية ســاحة يتعلــم منهــا اجلميــع درســاً لــن ينســوه أبــداً ، ســيمنع يف املســتقبل وابلتأكيــد أيــة 
حمــاوالت تدخليــة خارجيــة يف أيــة دولــة عربيــة أو إســامية أخــرى ، وهــذا مــا حيــدث هلــم يف غــر مــكان 
مــن الســاحات املنتفضــة أو الــي انتفضــت مؤخــراً،  إن العنــف يتصاعــد يومــاً بعــد يــوم ، بعــد أن محــل 
األمريكــي والروســي وعودمهــا بدميقراطيــة حضاريــة تكــون منوذجــاً لآلخريــن، هــذه الدميقراطيــة النفعيــة 

الرباغماتيــة البائســة، فأيــة دميقراطيــة تكــون هــذه نتائجهــا، وهــذه خســائرها مــن الســورين فقــط.
 نعــم تلــك حضارتنــا وهــذه حضارهتــم، هــذا حالنــا وذاك حاهلــم، ومــع ذلــك فــأان مــع الدكتــور عبــد الرمحــن 
عطبــة حــن قــال: )بعيــداً عــن أي انفعــال، علينــا إحــكام العقــل، وأن حنســن قــراءة مــا بــن الســطور، وأن 
نــدرك األبعــاد، وأن نســرب األغــوار واألعمــاق، وهــذا أمــر ليــس ابليســر، وال ميكــن حتقيقــه إال بتحصــن 
شــخصيتنا ابملناعــة الــي تســتعصي علــى االخــرتاق، بتقويــة إرادتنــا، وابالســتزادة مــن العلــم، وابلتخطيــط 
الدقيــق، وشــحذ إمياننــا ومتتــن صلتنــا ابهلل، وهــذه األمــور هــي طائــع النجــاح يف كل عمــل، ومقدمــات 

النصــر يف كل معركــة (، فهــل ســيكون مســتقبلنا أكثــر إشــراقاً؟!.

راقبــت ســقراط عــن كثــب وهــو يُعــدم بســبب رأيــه الصحيــح ابلعدالــة، وكــم كان عجــي 
وصاحــب احلقيقــة يســتلقي حتــت حــد مقصلــة )جاليلــو( ليقــدم روحــه جــزاء خمالفتــه رأي 
الكنســية املغلــوط  يف مركــز الكــون، إن الســفر مــع الكلمــة تســتدعيه الظــروف عندمــا تكــون  
الكلمــة أقــوى  مــن ضربــة ســيف  أو رصاصــة  حــادة عندهــا تكــون كلمــة احلــق  جرميــة  
تصــدُّ  أمامهــا األبــواب، إن ثقافــة الــرأي والــرأي اآلخــر تعــين أن يقــوم اإلنســان  ابحــرتام  
أي فكــرة خمالفــة لفكرتــه األساســية، هــذا مــا ال جنــده يف  معظــم بلــدان  العــامل  واجملتمعــات  
العربيــة حتتــل املرتبــة األوىل يف هــذا لألســف، لقــد نشــأت جمتمعاتنــا  العربيــة علــى ثقافــة 
يســود فيهــا  اخلــاف أي خمالفــة  كل مــن  يُعــارض أفــكاران وتفكــران وميولنــا وقــد رســخت 
تلــك الثقافــة يف الاشــعور العــريب نتيجــة عوامــل عديــدة أمههــا الزعامــات السياســية األحاديــة 
واهليمنــة والديكتاتوريــة الــي حكمــت وال تــزال، الثقافــة بــا اختــاف كــرأس بــا عقــل وإن 

االختــاف يفقــد قيمتــه حينمــا يتحــول إىل خــاف أو عــداء شــخصي.
كثــراً مــا تغــّى األدابء شــعراء كانــوا أم كّتــاابً يف هــذه القيمــة العظيمــة ألمهيتهــا علــى نفــس 
اإلنســان، فهــي الــي جتلــب لذاتــه الســعادة وبســعادة اإلنســان تتحقــق ســعادة اجلماعــة، 
وحريــة االختــاف قيمــة عظيمــة ســامية وذات معــى نبيــل تعــود ابلراحــة النفســية  والّرضــا 
الــذايت وتقديــر الــّذات لــكل مــن يتذوقهــا فمــن يتأّمــل ذاتــه وهــو يعيــش حبريـّـة يشــعر حبقيقتهــا 
)حريــي حريــي ومعابــر الريــح الغضــوب والرعــد واإلعصــار واألمطــار ترددهــا معــي حريــي 

حريــي(.
 حيــث نصــت مجيــع  الشــرائع الســماوية علــى  ضــرورة توفــر هــذا  احلــق جلميــع النــاس 
فاإلنســان يولــد حــراً وجيــب أن يعيــش حــراً  ومــن يتأّمــل أمهيّــة هــذه  القيمــة اإلنســانية 
جيــد  أن هنــاك أانس حاربــوا وبذلــوا الكثــر مــن أجــل نيلهــا والتنعــم هبــا واســرتدادها، ومــن 
يــدرس التاريــخ وميحصــه، جيــد أن هنــاك العديــد مــن الثــورات الــي قامــت  واحلــروب الــي 
اندلعــت وســقط جرائهــا كثــر مــن القتلــى وعــّم الدمــار يف الكثــر مــن الــدول علــى األرض،  
والتاريــخ يعيــد نفســه  وحنــن جنــد الشــعوب العربيــة تثــور علــى املســتبدين مــن احلــكام مــن 
أجــل نيــل احلريــة والكرامــة اإلنســانية، وال بــّد أن نتوقــف هنــا لننــّوه علــى أّن هنــاك آالف 
مــن الصحفيــن والنخــب الثقافيــة ومعتقلــي  الــرأي الذيــن فقــدوا  هــذا احلــق وهــذه امليــزة  يف 
شــى ســجون العــامل، إمــا هــم  أســرى يف ســجون أنظمتهــم  أو أعدمــوا بوســائل عــدة،  فهــم 
ال يزالــون حمرومــن مــن تــذوق معــى احلريــة بســبب القضبــان الــي حتــول بينهــم وبينهــا، ويرجــع 
ذلــك ألســرهم الغــر قانــوين والغــر عــادل،  ومــن خــال  الّنظــر إىل الواقــع املريــر لبعــض 
الّدول الي تتبين فكرة احلرية شعاراً هلا، هي  يف  حقيقة األمر الي خترق القوانن وتسلب 
هــذا احلــق مــن العديــد مــن الــّدول والبشــريّة  مجعــاء فالــوالايت املتحــدة األمريكيــة علــى رأس 
القائمــة  تتغــى ابلعــدل واحلريــة لكــن  واقــع احلــال يبــن خــاف ذلــك متامــاً، وللحريــة عــّدة 
أنــواع وجمــاالت نذكــر أمههــا حريــة التعبــر عــن  الــرأي وهــو اجلانــب الــذي يســتدعي الكثــر 

مــن األمهيــة  إذ أنّــه لطاملــا تبّنــاه  الكثــرون مــن الساســة ووالة األمــر وأصحــاب القــرار. 
إن قضية اخلاشقجي مل تكن العملية األوىل من نوعها الغتيال صحفي حى تقوم الساعة 
وال تقعــد بــل هنــاك مــن ســبقوه ولقــوا حتفهــم يف احلــرب العراقيــة وثــورات الربيــع العــريب الــي 

أزهــرت فــوق قبورهــم وكانــوا نرباســاً للتضحيــة مــن أجــل إظهــار وجــه احلــق واحلقيقــة.
أين يكمن السؤال:

والســؤال األهــم مــن ذلــك والــذي مــازال تفســره غامضــاً حــى اللحظــة ملــاذا أصحــاب الــرأي 
احلــر والنخــب والصحفيــن وكل املعارضــن للــرأي اآلخــر تتــم تصفيتهــم وبــدم ابرد ؟، وهــل 
هنــاك أيــدي خفيــة تلعــب ابلسياســات الداخليــة للبلــدان الــي تســتقطب علــى أراضيهــا 
كل معــارض ألنظمتــه ؟، وملــاذا تُغتــال هبــذه الطريقــة ؟، وهــل هنــاك فعليــاً عمليــة تصفيــة 
لــكل رأي حــر ومعــارض ؟، وهــل هنــاك قــوى شــر حقيقيــة تســعى إلمخــاد تلــك الثــورات 

واحلــرايت؟. 
الــي   االنتهــاكات   وبشــدة  كل  تديــن  العامــة  واملنشــورات  الدعائيــة  احلمــات  مازالــت 
يتعــرض هلــا أصحــاب الــرأي احلــر  والنخــب السياســية والثقافيــة والصحفيــن، فمثــا  هنــاك 
دعــوات  مفتوحــة  ملواصلــة الضغــط علــى الســلطات  لإلفــراج عــن معتقلــي  الــرأي  مثــل 
محلــة   اإلفــراج  عــن  املعتقلــن  املثقفــن عــرب قنــاة  التواصــل االجتماعــي  التويــرت صفحــة 
معتقلــي الــرأي  يف  ظــل  اســتمرار احملاكمــات الســرية والســعي إلصــدار أحــكام جائــرة 
ضدهــم  وهــذه محلــة التدويــن عــن معتقلــي الــرأي تنــادي ابإلفــراج عــن ثاثــن ألــف معتقــل 

مــن خمتلــف اخللفيــات السياســية والفكريــة والدينيــة.
ابحملصلــة النهائيــة هــذا يقــودان إىل معرفــة أن هنــاك عــدد كبــر مــن معتقلــي الــرأي هــم داخــل 
ســجون مــن هــم حولــوا ثقافــة االختــاف إىل خــاف، وابلتــايل ابتــت ثقافــة االختــاف 

حتــت قصلتهــم.

ثقافة االختالف تحت المقصلة

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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شاعر وكاتب سوري

إسماعيل الحمد

َشـاُم اي  الدَُّجـى  سـيـَْندِحُر  َصبـْـًرا 

أجماُدهـا هبِـْم  ُخطَـّت  َمـْن  ِسـْفَر  اي 

َتعبُّـًدا  املُسـِلِمنَي  حلُـوَم  أكلُـوا 

مُسوِمِهـم زُعـاَف  ُهبَـال  وَتَيَــُّروا 

َذبَـَح احلَـالَل علـى َموائِـِد َشـْرِعها

حياهَتـا الدَّمـاِر  براميـُل  وغَـَزْت 

ِبعّزِِهـْم اّلِذيـَن  يـِد  الصِّ َعـِن  ِزْدِن 

ِبِديِنِهـْم الُوُجـوِد  َنواِميـَس  َرمسُـوا 

الّـِي َعـِن  الَيقـنِي  اخلَـَرِ  ِمـَن  ِزْدِن 

َمِْفـٍل يف  أجماُدهـا  َصفَّقـْت  كـْم 

أِمـرًَة السَّـاِهريَن  حُبْضـِن  انَمـْت 

أَميَّـٍة سـُيوُف  وَتُرُسـها  أغفـْت 

مخُسـوَن عاًما ملْ تُذْق َطْعَم الَكَرى

تنَـْم  وملْ  السُّـهاُد  وأرََّقهـا  َجَفلـْت 

وأهُلَهـا َمـرَّْت كاجلَِْحيـِم  مخُسـوَن 

واْسـَتْمرُؤوا عْيـَش اهلَـواِن وأْخلَـُدوا

الـذِّائِب ِكراُمَهـا َضاقَـْت أبْشـَداِق 

رعاُعهـا الثائريـن  ِخـالَف  فَمَشـى 

ٌ َهـنيِّ داَءِك  إنَّ  َصبـْـًرا  شـاُم  اي 

بْرهـًة أفلَـْت مشُوُسـِك  لـو  اي شـاُم 

ُم األايَّ وتْرِجـُع  وَسـَتْضحِكنَي 

أقـواُم أجْمَاِدهـا  َعلـى  وَعـَدا 

َصاُمـوا واملَـَكارِم  املآثِـِر  وَعـِن 

اإلْعـالُم وطبَّـَل  علْيـِه  أثـَى 

َحـراُم املَارِِقـنَي  بْشـْرع  فـََنمـا 

رَُكاُم النِّسـاِء  جثَـِث  َعلـى  فَطغَـى 

أْصنـاُم أَقَداِمهـم  علَـى  خـرَّْت 

أْحـكاُم ُسـيوِفهم  حبَـدِّ  وَمَضـْت 

األقْـالُم ِصفاهِتـا  بذَِكـِر  َتِعبَـْت 

أْعـالُم رَْفرفَـْت  َكـْم  وِلعّزِهـا 

األْحـالُم َنوِمهـا  يف  هَلَـا  وهَفـْت 

اإلْسـالُم ِخْدرَِهـا  يف  وِغطاُؤهـا 

أْوَهـام أْجفاِنـا  يف  والنَّـوُم 

اأْلْعـواُم قـَْهرَِهـا  يف  وتعاقـَبَـْت 

واَنُمـوا اجَلِحيـِم  أِبفـْـَواِه  فَرُشـوا 

األقـزاُم انرَُه  يُذِكـي  للسَّـْوِط 

األْقـداُم واْحَتجَّـِت  فَتمْلَملـْت، 

وَحاُمـوا الطُّغـاِة  أبفْـالِك  داُروا 

زكاُم األَشـمَّ  األنـَف  يُزِعـُج  ال 

َسـالُم الَعاملـنَي  مُشُـوِس  فَعلَـى 

مل تكــن فقــط ابئعــة طعميــة ، كانــت أمــاً لــكل تلميــذ وتلميــذة ، أتيت كل يــوم ومعهــا معطــف 
ملــئ ابلطعميــة ، ال تبيــع ألحــد قبــل الطابــور، تفتــح معطفهــا وقــت الفســحة، نتزاحــم عليهــا 
، منــد أيدينــا الصغــرة ، كل منــا بيــده تعريفــة )نصــف قــرش( ، مــن تســتلم منــه تعطيــه رغيفــاً 
وبداخلــه مخســة قطــع مــن الطعميــة الســخنة، يكــون العيــش والطعميــة طازجــة حــى مــع مــرور 
الوقت، لكن ليســت كل حماوالت الشــراء تكلل ابلنجاح ، فمن يســتطيع املصارعة وحتمل 
األجســام الباقيــة هــو مــن ينجــح ، كان جســمي ضعيفــاً ، عــادة مل أســتخدم إال عقلــي 
وخبــث األطفــال ، يف احلصــول علــى وجبــي اليوميــة ، كنــت أفتعــل املؤامــرات حــى خيلــو يل 
اجلــو ، ألشــرتي أبرحييــة دون تزاحــم ، ألنــين جربــت الزحــام وفشــلت كل مــرة ، ويف كل مــرة 
أطلــق إشــاعة أبن اخلالــة وهيبــة قــد تــويف زوجهــا ، فتوقــع اجلميــع عــدم حضورهــا ، وحيــث 
أىن كنــت قائــداً للشــرطة املدرســية وأضــع شــارة محــراء علــى يــدي اليمــى ، ومســؤول األمــن 
يف املدرســة ، كانــت كلمــي مســموعة ومصدقــة حــى ولــو غلفــت ابلكــذب ، فلــن جيــرؤ 
أحــد أن يتســلل مــن ســور املدرســة ليتأكــد مــن خلــو الشــارع مــن اخلالــة ، جنحــت الفكــرة 
وجــاءت اخلالــة بوقتهــا إال أن التاميــذ كلهــم قــد التزمــوا أماكنهــم ، أخــذت الرغيــف وعلــى 
ظهــره أكــوام مــن الطعميــة ، وحــن استفســرت اخلالــة وهيبــة عــن ســبب عــدم وجــود التاميــذ 
، قلــت هلــا أن املدرســة قــد تكفلــت ابألغذيــة وإن التاميــذ ســيأكلون علــى نفقــة الدولــة ، 
أعجبتــين اإلشــاعات والــدور اإلعامــي لتضليــل التاميــذ وكل يــوم كنــت أطلــق اشــاعة ، 
وذات يــوم بعــد أن اشــرتيت مــن اخلالــة وهيبــة وجبــي اليوميــة املميــزة ، رآين انئــي يف الشــرطة 
وأان أضــع أســناين يف منتصــف الرغيــف ، نظــرت إليــه نظــرة القائــد اآلمــر، وبــررت موقفــي 
أن هــذا ليــس مــن اخلالــة وهيبــة ، بــل تــربع أحــد جــران املدرســة إبعطائــي إايه ، لكنــه كان 
وطنيــاً خملصــاً ألبنــاء جلدتــه اجلوعــى ، تســربت األخبــار إىل ابقــي التاميــذ،  فقــرروا االنتقــام 
مــين ، ذهبــوا إىل إدارة املدرســة ليعفــوين مــن منصــي كقائــد للشــرطة املدرســية ، لكــن لناظــر 
املدرســة رأي آخــر كــوىن كنــت مســيطراً علــى األمــن ، فقــرر التاميــذ أخــذ حقهــم خــارج 
إطــار القانــون ، جتمعــوا يف مــكان مهجــور إال مــن زراعــات القصــب ، كان أحــد العاملــن 
معــي قــد ســرب اخلــرب ، اجتمعــوا ، ويــوم تنفيــذ العمليــة ، غبــت عــن الدراســة ، وأوكلــت 
األمــور األمنيــة إىل الــذي ســرب اخلــرب يل كمكافــأة علــى إخاصــه، فشــلت مؤامرهتــم ومل 
ينالــوا مــين، مث قــرروا أن يباغتــوين يف منــزيل ، اقتحمــوا املنــزل مدججــن ابألســلحة الغــر 
تقليديــة، كان مــن بينهــم انئــي ، مل جيــدوين، انتظــروا قدومــي فلــم أرجــع، وبــت ليلــي يف منــزل 

اخلالــة )وهيبــة( واختــذت معطفهــا حلافــاً يل.

الخالة وهيبة
 ومقطف الطعمية

محامي مصري- مدافع عن السوريين في مصر

يوسف المطعني
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الفرصــة ال تتكــرر، لكنهــا عــادت بــكل بســاطة وصارخــة لدرجــة الصدمــة وابملصادفــة التارخييــة ونتيجــة 
لظــروف إقليميــة ودوليــة قاهــرة وخارجــة عــن الســيطرة مؤقّتــاً ، فقّبحــت وجــوه كّل الَكَذبّــة الطائفيــن - 
لقطــاء اليســار الســوري - الذيــن نكصــوا جبــٍن وخــذالن ليصطّفــوا بطابــور الصمــت والتواطــؤ لقطــف ثــار 
مســمومة ، والغــدر ابلثــورة وأهلهــا لصــاحل املشــروع االســتعماري الــذي صــار واضحــاً للجميــع ال لبــس بــه !

أحتّدث عن: 
املظاهرات السلمية اخلضراء يف الداخل احملاصر، كما أول يوم ابلثورة.

كذلــك يف مظاهــرات الشــتات واملنــايف الــي احنســر عــن صفوفهــا الفسيفســاء املزعــوم، لصــاحل التذاكــي 
والتضليــل وفقــدان البوصلــة وترتيــب خطــوات اإلايب للزريبــة.

* عادة 
حــن ينهــض شــعباً أبكملــِه ألجــل احلريــة والتنميــة وكرامــة العيــش اإلنســاين الشــامل: يكــون االعتقــال 

والقصــف والتهجــر والذبــح عموميــاً، ال يســتثين ركنــاً أو قريــة أو- زنقــة -
لكــن األمــر يدفــع ملنزلــق اهلــذاين حــن نقــرأ جغرافيــا اخلــراب وتضاريــس املذابــح، وقوائــم القتــل حتــت 
التعذيــب بنــاًء علــى هويّــة مذهبّيــة ابســتثناءات تشــبه ورقــة بقدونــس أو نعنــع خضــراء علــى وجــه الوليمــة 

الدوليــة لتزيينهــا 
* أمتى صادقاً كي يطمئن قلي أن نتوّجه بسؤال يطرح نفسه بقسوة:

أن يتحفــين مــن يف الداخــل اآلمــن - ألســباب دينيّــة مذهبيــة - صرفــة عــن أي حســينية يتــّم افتتاحهــا 
لتشــييع مناطــق األقليّــات هــذه.

بينمــا ليقــرأ مــن يعنيــه األمــر بدقــة مــاذا يعــين انتشــار حســينيات الصفويــون يف دســاكر ومناطــق األغلبيــة 
لطمــس ومســخ ثقافتهــم العربيــة - اإلســامّية - حتديــداً 

ــات الشــنتو والبوذيــة واهلندوســّية والوثنيــات اليســارية - الطائفيــة  وال يقرتبــوا أو يفكــروا بتشــييع أبنــاء أقلّي
حــى النخــاع والــي منــى غيتوهــا وانغاقهــا كأشــنيات وطحالــب بعهــد االســد املؤســس، والــذي ســعى 
عــرب مبــادئ غــر معلنــة - مــا فــوق دســتورية - ملنحهــم خصوصيــات وحقــوق اســتعائية وقحــة وعاهــرة 
ليحتويهــم ويدّجنهــم عــرب كهنــوت خاســي مطعــون بوطنيتــه ومشــكوك بســعيه مــع مريديــه لتكريــس اهلويــة 
الوطنيــة وغرســها يف نفــوس القطيــع - اليــوم جنــد ذات النخــب )الثوريــة اليســارية!( تطالــب بــذات املبــادئ 
واملّيــزات فــوق الدســتورية والــي تقفــز فــوق الدميقراطيــة وتــدوس اهلويــة الوطنيــة، كأهّنــم يســتجيبون خبنــوع 

وتواطــؤ لشــبهة توجيههــم لتنفيــذ مشــروع الغــرب االســتعماري كأدوات ابئســة!؟
* ال زال الكثــر ممــن كتمــوا عــرب التاريــخ حقدهــم الديــين والطائفــي ، وواتتهــم فرصــة الثــورة ودعــم الغــرب 
لتمزيقنا ليعلنوا ويتقيؤوا حقدهم، حيلمون ويثرثرون عن ثورة تفصل على مقاسات كّاً منهم كما يشتهي 
دون حصافــة النظــر للمشــروع الغــريب القــذر ودون أي مراعــاة لظــروف اجملتمــع وحيويتــه وتفصيــات احلــراك 
االجتماعــي - السياســي املســحوق واملغّيــب منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن ، وهــم مــن بــن أهــم الضحــااي 

املســتزملن !؟
أستذكر ما قاله برانردشو مرّة:

الشــخص الوحيــد الــذي أعرفــه ويتصــرف بعقــل هــو “ اخليــاط “ فهــو أيخــذ مقاســايت مــن جديــد، يف كل 
مــره يــراين، أمــا الباقــون فـــيستخدمون مقاييســهم القدميــة، ويتوقعــون مــين أن أانســبها.

ب
ثقافة وأد

عادة

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

يف عــام 1982 ســافرت مــع جــدي إىل فلســطن ومل أكــن أعــرف أهنــا قريبــة هكــذا 
، انطلقنــا صباحــاً مــن قريــي )موابتــو( الــي تبعــد عــن عفريــن مســافة ربــع ســاعة حنــو 
الشــمال ومــرران بســوق العطاريــن يف حلــب فهنــاك رســالة مــن انجــي إىل أمــه، انجــي 
يعمــل يف ســوق العطاريــن، لكــن أمــه تعيــش يف خــط التمــاس يف غــزة، فأخــذ جــدي 
الرســالة ومخســة ألــواح مــن صابــون الغــار احللــي ومضينــا وبعــد ســاعتن فقــط اســرتحنا 
علــى ضفــاف حبــرة هلــا رائحــة ذكيــة مياههــا عذبــة فقــال يل جــدي إهنــا حبــرة طربيــة الــي 

ضمتهــا إســرائيل إىل مشاهلــا يف العــام 1948 .
وبعــد اســرتاحة قصــرة اتبعنــا املســر علــى اجلبــال احملاذيــة لغــرب بــروت فأشــار يل جــدي 
إىل خميــم بعيــد وقــال وهــو مييــل برأســه حنــو كيــس الصابــون وبعــد أن أخــذ نفســاً عميقــاً 

مــن رائحــة الغــار.
هنا صربا وشاتيا اي بين ...  -

 قاهلــا بعفويــة تلــك الرائحــة الــي انتشــرت يف املــكان كلــه جملــرد أنــه حــرك كيــس النايلــون، 
ومضينــا وأان أســتدير برأســي كل حــن إىل املــكان الــذي أشــار إليــه جــدي وقــال إنــه 

خميــم صــربا وشــاتيا.
وبعــد مســر نصــف ســاعة فقــط دخلنــا أرضــاً خصبــة تســمى )مــرج بــن عامــر( فقــال 
يل جــدي هــذه إحــدى مــدن املثلــث امسهــا جنــن، تركهــا الكنعانيــن هنــا وانشــغلوا مبــا 

وراء البحــار.
يف جنــن توضــأ جــدي وصعــدت معــه إىل ســفح تلــة عاليــة علــى ختــوم املخيــم وهنــاك 
صلــى جــدي مخســة عشــر ركعــة واختتــم صاتــه بدعــاء طويــل مث قــال يل كامــاً مل أفهمــه 

يومهــا عــن النكبــة. 
مخســة وســبعن كيلــو مــرتاً ســراً علــى األقــدام مــن جنــن إىل القــدس وابلقــرب مــن انبلــس 

التقينــا بذلــك العجــوز الــذي ظهــر يف فلــم )جنــن جنــن .. حملمــد بكــري(. 
رجــل طاعــن يف الســن وقــف يصــف ابكيــاً كيــف نــّكل بــه اجلنــود، وأطلقــوا الرصــاص 

علــى يــده مث علــى رجلــه: ظننــت أين ســأموت”.
 ويقــول: رأيــت يف طريقــي بيــواتً مهدمــة… يف عــام 48 ذقنــا طعــم هــذه املــرارة، لكــن مل 

يكــن الوضــع هكــذا، ســاعة واحــدة كانــت كافيــة للقضــاء علــى كل مــا بنينــاه. 
فأعطــاه جــدي لوحــاً مــن صابــون الغــار وأعطــاين هــو حبــة برتقــال ومضينــا حنــو القــدس 
وكــم كانــت قريبــة ابلعــن اجملــردة لكــن الصــراع الدائــر هنــاك منعنــا مــن الوصــول إليهــا، 

فعــدان أدراجنــا اي صديقــي ونســينا الرســالة يف كيــس ورقــي قــرب املخيــم يف جنــن.
 الرسالة الي أرسلها انجي من سوق العطارين إىل أمه العالقة على خطوط التماس. 

ماحظة هامة اي صديقي حكم.
يف العام 1982 كنت طفًا ومل أغادر سوراي.

جدي الذي أذكره هناك تويف قبل جميئي إىل الدنيا بثاثن عاماً.
مل أر فلسطن ابلعن لكنين رأيتها يف قلبك اي حكم.

ماحظة أخرى.
كثــراً حيــرك اهلــواء معطفــي فتفــوح رائحــة الربتقــال والغــار، مل أزرهــا اي حكــم لكنــين أنتظــر 

زايرهتــا .

لم أر فلسطين بالعين
 لكنني رأيتها في القلب

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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ة صالة بابليـّ

شاعر ومحامي سوري 

د شريف علي محمـّ

كان ثقيالً 
أمُس الفائت منذ قليلٍ 

أكملت العقد الرابعْ 
ومضيت إليكِ 

دون مشوعٍ  أو كعكة ميالدْ 
مل ألقَ يديك على انفذة الغرفةِ 

يف الدور الرابْع
ابردةً  كانت أضواء الفندقِ 

عاريةً  عشتاْر 
والساحة مرتبة الوجهِ 

دخاٌن يرتامى حول الليِل  
ليغرز يف عينيك نذوراً  خائبةً  

وجياداً  عاثرةً ..
ودماْر 

كان مضاًء ليلٌـِك ابحلّناءِ  
وكنت تلّمني التمر الساقط عن جسد األطفال

وعن أثداءٍ  ماجدةٍ  
وعراقٍ  يتناسل يف األعراْق

لكّن مل ألق يديك على كتفّي 
فخلتك ساجدةً  يف حضرة موسى الكاظمِ  

أو عند مقامِ اجليالن 
كنُت بغر وضوءٍ ..

 فرجعت ألشرب خنبك يف القاهرةِ  
وأطفئ هلباً  أزرق يف عّمانْ 

حّيان البحر املّيت
ورجتن احلاانت املقفرةُ  الصفحَ  

فأظلم جلدي 
وانتزعت أظفاري خفـّة أهل العزمِ 
وملُت إىل أندلسِ  الكلماتْ     

قبل قليلٍ  
عادت مئذنة احليِّ إىل احليِّ القّيومِ 

متطـّى اإلسفلُت 
وضّج هواء الشارع ابلعجالْت 

قبل قليلٍ  
أعلنت العصياَن القبلّي 

طويت املشهدَ  يف بغدادَ 
وانديت عليكِ  طويالً  
غامت صورتك األوىل 

 حّطت عشتاُر على سارية الوهمِ  لبعض الوقتِ 
وغابْت..

كي تبدو بغدادْ 
مل أنَس العيدَ  

وكيف تراءت يف “قصر املرجان” حكاايت خافتةٌ 

ومالمُح آهلةٍ  صامتةٍ  
وبالدٌ  تزحف فوق بالدْ 

أقفر صبح “محورايب” 
وتدلـّت اببُل فوق صفيح الذعرِ  

تقوُل:
أريد غاللة شعري 

ثوب العرسِ 
أريد يدّي وحلمة ندي اي أبي

وأريد بقااي الرحم العالقِ 
بني أسنـّتهم

وأريد مخاري 
كي أسرت عورة وجهك اي أبي

يـــا رّب البيتْ 
أنت سليلي وسليل الرؤاي 

ومسوُّ األقدارْ 
من غرك اي “ جلجامُش “ “ للوركاءِ ” مليكاً  

أنت رأيت السّر وتعلم من أمري
ما يعلم “أنكيدو” من سفر املوتْ 

أنت بنيت األسوار وأعليتْ 
وأان أرضعتك قمحي  

وفرات العنيِ 
مسحت فؤادك ابلّزيت القدسّي

وصمُت ألجلك أعواماً وبكيتْ  
أتضّور مواتً  أن أتتين البيت بال صلواتٍ 

اي رّب البيتْ  
أيّتها الوردة ال تبتلـّي بدمي 

شفي خضراُء ولون الكأس شفيٌف
وسوى الرومِ  كثٌر

 خلف الظهر وحول العنقِ 
ويف اخلاصرةِ  

وعلى الصدرِ ..
كثيفٌ  شوك احلزنِ 

فال تقرتيب من عابر ضوئي
سوف أشّع رماداً  فيما أييت من وقي

وأثر غبار احللمِ  
أيّتها اجلوريّة 

انمي يف السهل املرتامي بني النهرينِ 
وحول ضفاف الشمسِ 

فأمسي يقرتب اآلَن 
ليبعد عن يومي وجع الطمثِ   

يصون العذرة يف مجري 
ويرّش النار على األحقادْ 

قبل قليلٍ  

أقسم شيخ اجلامع أّن هللا قريبٌ  من عبدٍ  يفتح كفـّيهِ 
وعن ذكر األوغادْ 

أغلقت يدّي على حلمٍ  شتويٍّ
وكنست الفوضى من ابحة صدري

واستحضرت كتاب األجدادْ 
قبل قليلٍ  منتُ  

فعاد خنيل القلب لقليب
أبصرت البصرة تعدو حنوي

واملوصل تصعد جسر السنكِ  
 وأربيل وكركوك وجند دهوكَ  

أاببيل هتدهد حلم العاشقة السمراْء
كان عليٌّ يعلم أّن منتُ  

وأّن الدرب إىل األنصار بعيده
كان يقول: 

أبّن مياه الشّط متادت يف الغيِّ
وأّن الغار تكّشف عن ثعبانٍ  

يبتلع الغرابءْ 
بعد قليلٍ  

عاد من النجف األشرفْ  
كي ميسح عن عيّن ظالل احللمِ 

وخير ابلبشرى فاطمة الزهراْء
قبل قليلٍ 

أكملت العقد الرابع دون مشوعٍ 
أو موسيقى صاخبةٍ 

أو حلوى امليالدْ 
كان أنني املئذنة عميقاً 

وأان أحرث جثـّة هذا الليل املمتّد 
من الذعر إىل النهرِ 

أتلّمس اني الكلماْت
بعد قليلٍ  

تصحو الزوجةُ  
واألوالدْ ..

يعلو جرس احلّصة يف مدرسي
كي تطر آنسي 

بوشاحٍ  نيليٍّ تدخل قلب الصّف
وتفتح كّراس األجمادْ 

بعد قليلٍ 
تغفو انفذةٌ  مغلقةٌ  من أمسي األّولِ 

أمضي حنوكِ  
مثل بياض الشَّعرِ  خفيفاً 

دون صالةْ 
 ----

عن عنوان لقطعة موسيقيـّة للفنان “ نصر مشّة “
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شاعر وكاتب سوري من الرقةفنان وكاتب سوري من الرقة

هو وأنا والحب في زمن الكوليراانتخبوا مرشحكم أحمد طيار

هديب شحاذةموسى الرمو

إنتخبــوا  بطــل،  طيــار  أمحــد  بطــل،  )أمحــد 
طيــار( أمحــد 

الــي  العبــارات  اثين  هــي  العبــارات  هــذه 
أشــاهدها تكتــب علــى جــدران مدينــي بعــد 
عبــارة )حجــاً مــربوراً وســعياً مشــكوراً(، علــى 
بتلــك  نظــري  ومبســتوى  عمــري  يف  األقــل 

الفــرتة.
وقتهــا كنــت أظــن أن هــذا الرجــل هــو أقــوى 
مدينتنــا كونــه  رئيــس  وهــو  العــامل  يف  رجــل 
أنــه  قــوي ويلعــب كمــال األجســام، وقيــل 
لنــدن(  يف  الكــون  ســيد  )مبســابقة  شــارك 
وحــاز علــى جوائــز وفــاز مببــارايت عديــدة 

الســبعينات، يف 
كان يقــدم عروضــاً يف املــدارس للطــاب ويف املــزارع للفاحــن، كنــوع مــن الرتفيــه، مثــا كان 
يشــد ابص النقــل الداخلــي أبســنانه ويســتلقي علــى لــوح خشــي عليــه مســامر وابملطــارق 
حيطمــون حجــراً كبــراً علــى صــدرِه، كان وقتهــا عرضــاً غريبــاً ومثــراً للدهشــة، ابلفــرتة الــي كان 

يوجــد )تلفــاز( واحــد يف كل حــي مــن أحيــاء املدينــة.
هكــذا عرفــت الرجــل وهكــذا وصلتــين الصــورة عنــُه وهــي ذات املواصفــات الــي شــاهدهتا، بــل 
وتزيد عندما جاء إىل دكاننا ووقف يتحدث إىل والدي وأطاال احلديث، مل أمسع وال كلمة 
مــن حديثهــم بــل وال حرفــاً، ومل أمســع صــوت الرجــل أصــا كمــن يشــاهد )فيلمــاً أمريكيــاً(، 

ألنــين كنــت مذهــواًل بــه وبعضاتــه املفتولــة،
كان شــاابً يف الثاثــن مــن عمــره، أمســر ذا شــعر أجعــد، وســيماً تبــدو عليــه عامــات الراحــة 
والغــى، )رقــاوايً( إبمتيــاز إرتكــز رأســه علــى صــدر منفــوخ، مثــل )بانــة( ›۱‹ نبتــت علــى 

ظهــر صخــرة، يوحــي لــك أبنــه متأهــب لانقضــاض،
مضــت دقائــق وأان ســارح برؤيــة أقــوى رجــل يف العــامل، كانــت حــدود عاملــي هــي حــدود 

مدينــي، هنــر الفــرات جنــوابً وســكة القطــار مــن جهــة الشــمال،
قــررت أن أمتحنــه وأن أوجــه لــه ضربــة، فهــو أقــوى رجــل ولــن يتأثــر، )هكــذا قلــت يف 
نفســي(، كنــت مؤمنــاً أن رجــًا كهــذا ال ميكنــه أن يتــأمل أو يهــزم أو ميــوت، وميكنــه أن يصــرع 

أي رجــل كان.
ويف غفلــة منــه وبينمــا هــو يتحــدث إىل والــدي ضربتــه ضربــة علــى صــدره اململــوء ابللحــم 
والعضــل كمــن يضــرب متثــااًل، مل يتفاجــأ مــن حركــي بــل ضحــك وهتيــأ مازحــاً حبركــة أوحــى 

يل مــن خاهلــا أبنــه ينازلــين مثــل )املاكمــن(.
وانتهــت املعركــة بفــوزي وتغلــي عليــه بــل ورفعــين لألعلــى بيــد واحــدة رافقتهــا ضحــكات مــن 

احلاضريــن ومــن بينهــم والــدي.
بــدأت تتكــرر تلــك العبــارات كحالــة مــن )الدميقراطيــة( مــع اختــاف األمســاء وأصبحــت 

العبــارة مألوفــة لــدى اجلميــع: 
)أنتخبوا مرشحكم فان(

وبــدأت ابلظهــور عبــارات أخــرى مثــل )بشــرى ســارة افتتــاح حمــل ألبســة أو حمــل أحذيــة أو 
مطعــم أو معهــد، حلــن صــدور أول )جملــة ورقيــة( مــن ثاثــن عــدداً أو أكثــر وهــي غــر 
مرخصــة مــن قبــل اجلهــات األمنيــة، كتــب فيهــا أمســاء احلراميــة يف املدينــة، وأســم )أمحــد طيــار( 
مــن بــن املذكوريــن، وحــدد مــكان ســكنهم ابإلســم والصفــة الوظيفيــة والعنــوان، ومسيــت 

حينهــا احلــارة الــي يســكنوهنا إبســم )حــارة احلراميــة(.
واآلن وأان أحــاول أن أجــد خامتــة لقصــي، وجــدت أنــه كــم كان )أمحــد طيــار( بطــًا، فبهــذا 
الزمــن البطــل هــو الــذي ال يقتــل نفســاً خلقهــا هللا، وليــس البطــل الــذي يقتــل روحــاً إبســم 

هللا.
-----------

شرح املفردات.
1- »بانة«، نوع من األشواك الربية القاسية.

قالت أهنا مسعْت الكثر عن هذه الرواية 
ومل يتسىَّ هلا قراءهتا ...

يف صباح اليوم التايل
كان )غابرييل ماركيز( الرائع ... يغفو بن يديها احلريريتن...كيمامة!

قرأْت إهدائي على الصفحِة األوىل بصوٍت هامس:
)ذروة الشَغف هنا

حن حُتَّلُق نوارس الكلمات البيضاء..
يف مساء عينيِك اللوزيتن(.

ابتسمْت كناي املراعي الطافح ابلشجن..
وامتدت أصابعها اخلضراء إىل تقاسيم وجهي اخلريفي، حتضنه حبرارة

غفوُت للحظات
وحن أفْقْت ...

كانت مخسة أايئل بريًَّة
تركُض يف السهول البعيدة..

ومترُح على أفٍق من الاَزَورد ...
مّر صمٌت ثقيٌل بيننا

كان يتحدُث حبزٍن ابلغ:
بعَد ثاث سنوات 

اشرتيُت الرواية من ابئٍع ُمتجّول
يبيع الكُتب القدمية 

على أرصفة اخليبة ...
كانت حرويف التزال عالقًة هناْك..

على صفحتها األوىل.. 
كُجرٍْح غائٍر مْل يلتئُم بعد!

وبَكى..
كانت املرُة األوىل الي أرى فيها دموعُه..

واألخرة!!!

* ماحظة غر هامة:
بعد مرور هذه السنوات

مل أُعد أتذكَّر التفاصيل الصغرة يف هذه احلكاية، ومل أعد أتذكَّر صورة الرجل البالغ احلزن؟
واختلط علّي األمُر كثراً يف هذا اخلريف الذابل

.. حى ظننُت أنُه أان!!
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ أن بــدأت الثــورة الســورية يف آذار 2011 ، وبدايــة الصــراع املســلح بــن النظــام يف دمشــق واجليــش 
احلــر، وكذلــك بــن اجليــش احلــر واجملموعــات اإلرهابيــة الــي فتــح النظــام هلــا أبــواب ســوراي علــى مصراعيهــا 
إلشــاعة الفوضــى وإضفــاء مشــهد مغايــر علــى حالــة الثــورة لتشــويهها أمــام العــامل، وليثبــت أبن احلــرب 
الدائــرة هــي نتيجــة إنتشــار اإلرهــاب املســلح، والصــراع هــو بــن النظــام واإلرهــاب، وابلتــايل اشــتدت 
عمليــات القصــف حتــت هــذه احلجــة علــى األحيــاء واملــدن واملتظاهريــن الســلمين إىل أن بــدأ املواطنــون 
العــزل ابهلــروب حنــو اخلــارج، وكان لرتكيــا احلجــم األكــرب ألســباب جغرافيــة واجتماعيــة وسياســية أيضــاً، 
حيــث جتــاوز عــدد الاجئــن الســورين أربعــة مايــن الجــئ عوضــاً عــن وجــود الجئــن مــن العــراق 

وأفغانســتان والصومــال ودول أخــرى أبحجــام خمتلفــة.
بــدون أدىن شــك أن حجــم الاجئــن هبــذا احلجــم وعــدم تنظيــم جلوئهــم بصــور قانونيــة منــذ بداايهتــا 
وخاصــة الســوريون، حيــث تركــوا نوعــاً مــن االلتبــاس لــدى الكثــر مــن املنظمــات اإلنســانية واجملتمــع املــدين، 
وكذلــك أصبحــت ورقــة اســتطاعت املعارضــة الرتكيــة اســتغاهلا وتوظيفهــا ضــد سياســة الدولــة، الــي 
مارســت مــن أجــل أتمــن احلمايــة )املؤقتــة( هلــؤالء الاجئــن يف بدايــة األمــر، وذلــك ظنــاً منهــا أن احلالــة 
عابــرة قــد ال تســتمر شــهوراً وســيعود هــؤالء الاجئــون إىل مناطقهــم بعــد وقــف احلــرب وانتهــاء األزمــة.

وللحقيقــة جيــب القــول أن الدولــة الرتكيــة وشــعبها ومنــذ بدايــة األزمــة الســورية كانــت احلاضنــة األكثــر أمــاانً 
للســورين اهلاربــن مــن املــوت، واســتقبلت الاجئــن كضيــوف أعــزاء وكأهنــم جلــأوا إىل أهلهــم وذويهــم، 
وهــذا مــا تبــن بصــورة واضحــة عندمــا هــرب النــاس علــى شــكل كتــل مجاعيــة يســتحيل إيوائهــم بصــورة 
عاجلــة لــوال قيــام املواطنــن األتــراك بواجبهــم وإيــواء هــؤالء الاجئــن الوافديــن يف حلظتهــا وتقــدمي املــأوى 

والطعــام والشــراب وحــى املســكن بصــورة مؤقتــة حلــن تدبــر أمرهــم.
كمــا أن عشــرات اآلالف مــن الاجئــن اســتخدموا األراضــي الرتكيــة طريقــاً للعبــور إىل أورواب عــن طريــق 
البحــر مــن دون مضايقــات مــن األمــن الرتكــي، وكذلــك مسحــت تركيــا لاجئــن الســورين التحــرك بــن 
املــدن الرتكيــة بــدون مســاءلة للبحــث عــن العمــل مــن شــرقها إىل غرهبــا ومــن جنوهبــا إىل مشاهلــا، واآلن نــرى 
أبن اآلالف مــن املنشــآت الصناعيــة مت تشــييدها مــن قبــل الصناعيــن الســورين مبوافقــة رمسيــة مــن الدولــة 
وكذلــك اآلالف مــن احملــات التجاريــة، والتجــار الذيــن يعملــون حبريتهــم يف عمليــة التجــارة )التصديــر 
واالســتراد(، إضافــة إىل ذلــك مئــات آالف مــن الاجئــن الســورين اليــوم يعملــون يف شــى جماميــع 
العمــل الصناعــي والزراعــي واخلدمــي، حــى األطبــاء والصيادلــة واملهندســن مت فتــح اجملــال هلــم العمــل 
يف جمــال اختصاصاهتــم هــذا إضافــة إىل تنظيــم اخلدمــات مــن خــال مشــاريع مت تشــييدها والعمــل هبــا 
خدمــة لاجئــن ابلتنســيق والتعــاون مــع اإلحتــاد األورويب و)اليونيســيف( وتشــييد املســتوصفات واملــدارس 
إليــواء األطفــال، وكذلــك الكثــر مــن املنظمــات الــي هتتــم ابلشــؤون االجتماعيــة وإعــادة التأهيــل هبــدف 
االندمــاج والتقليــل مــن اآلاثر الســلبية )إن وجــدت(، كل ذلــك مت التأكيــد عليــه مــن خــال إقامــة 
ورشــات مــن قبــل اإلحتــاد األورويب ابلتنســيق مــع هيئــات تركيــة خمتصــة يف “ مؤمتــر الدعــم املطــور لطالــي 
اللجــوء املتأثريــن ابألزمــة الســورية والعراقيــة يف تركيــا “ وذلــك يف 4/11/2018-1 يف أنقــرة، وكان 
)مللتقــى الكتــاب واألدابء الســورين(، وكتــاب صحيفــة )إشــراق( شــرف احلضــور بدعــوى مــن القائمــن 

علــى املؤمتــر.
ولــدى متابعاتنــا للصحافــة الرتكيــة املختلفــة طــوال الســنن الفائتــة مــن األزمــة الســورية، ومساعنــا ملداخــات 
بعــض الصحفيــن األتــراك يف املؤمتــر املذكــور تلمســنا خطابــن واضحــن يف تلــك األجــواء، متناقضــن 
يف توصيــف املشــهد وحالــة اللجــوء يف تركيــا، حيــث أن هنــاك خطــاب للدولــة يرتجــم سياســتها جتــاه 
الاجئــن ويعلــن عــن احلقائــق ابألرقــام والدالئــل مــن دون أن خيفــي شــيئاً علــى املواطــن، مقابــل خطــاب 
آخــر يهــدف إىل تشــويه احلقيقــة خدمــة للمعارضــة، وُجلَّهــا العنصريــة منهــا ضــد الاجئــن وإيوائهــم يف 

تركيــا، يدعــون إىل ترحيلهــم إىل بلدهــم أو إىل بلــد آخــر.
تركيــا(، قضيــة  للنظــام يف  )املعارضــن  هــؤالء اإلعاميــن  تنــاول  مــن  أحــدان  يســتغرب  الــذي  امللفــت 
الاجئــن أهنــم قــد خيرجــون مــن إطــار املهنيــة يف تنــاول اإلعــام، وكأهنــم سياســين يقــرأون بيــاانت سياســية 
وينتقــدون الدولــة،  انســن أن اإلعــام يف حقيقتــه هــو عــن احلقيقــة بــن اجملتمــع وليــس تشــويهاً للحقائــق 
مــن أجــل انتقــاد احلكــم، وكان األمــر واضحــاً لنــا عندمــا تعــاىل أصــوات بعــض اإلعاميــن ابجتــاه ممثــل 
الدولــة احملاضــر يف املؤمتــر، وانتقــدوا احلكومــة مبعلومــات مشــوهة بعيــدة كل البعــد عــن احلقيقــة ممــا اضطــر 

ممثــل الدولــة إىل الــرد ليؤكــد عكــس مــا يدعــون هــؤالء اإلعاميــون )املعارضــون(.
كان مــن واجــب ممثلــي )ملتقــى الكتــاب واألدابء الســورين(، أن يــردوا أيضــاً علــى تلــك االدعــاءات 
املشــوهة والغــر صحيحــة مــن قبــل املعارضــن مــن اإلعاميــن والتأكيــد علــى مــا قــدم بــه ممثــل احلكومــة 

مــن توضيحــات وأرقــام مشــكورة.
ويف النتيجــة أقــول، أن اإلعــام إن خــرج عــن إطــار مهامــه املقدســة وهــي )بيــان احلقيقــة مــن أجــل البنــاء(، 

ال تشــويهها خدمة ألغراض سياســية، يســقط بعن الشــعب مهما تغلف أبلواٍن إعامية خمتلفة. 

Ji destpêka şoreşa Sûrî de li azara 2011 de û destpêka berevanîya çekdarî de di navbera 
rijêma Şamê û leşkerê azad de, her weha di navbera leşkerê azad û komelin terrorist 
de yê ku rijêmê derîyên Sûrî ji wan re ser piştê kir bo berdan berdanî da ku rûyekî ne 
rast bide ser rewşa şoreşê bi şêwakî vaca li pêş cîhanê û tekez bike ku ev şer ji encama 
belav bûna terora çekdare, û berevanî di navbera rijêmê û terorêda ye, lomajî topbaran 
bîtir bûn bi ser tax û kolanin bajaran û xwepêşdarin sivîl de û bû destpêka koçin pen-
aberî ber bi dervayî welat de ku para Tûrkîyê pirtir bû ji ber sedemin cugrafî û civakî 
û siyasî, da ku jimara penaberan ji çer milyonan derbas bû ji bilî penaberin ji Îraq û 
Evganistan û Somal û welatin din.
Bê guman piranîya penaberan bi vî şêweyî û bê rêxistin kirin bi şêwakî yasayî ya pen-
aberî ji destpêkê de nemaze yên Sûrî, rengek ji gumanê li ba gelek rêxistinin mirovî 
û civaka sivîl li dû xwe hişt, her weha bû kaxezek rikberî ya Tûrkî dikanî bi kar bîne 
li dijî siyaseta dewletê ya dişopîne bo parastina “demkî” ji van penaberan re peyda 
bike di destpêkê de, ji wê bû ku ev rewşeke demkîye dibe bi mehanjî dom neke wê ev 
penaber vegerin şûn û cîyê jê hatine piştî şer rawestê û kirîz nemîne.
Di rastî de pêwîste em bibêjin ku dewlet û miletê Tûrkî ji destpêka kirîza Sûrî de ew 
himbêzekî asayîştirîn bû ji xelkên Sûrî re yê ji ber mirinê direvin, û pêşwazî penaber-
an kirin wek mîvanin ezîz li ba xudîyin xwe.. ev yek zelal bû dema ku xelk bi komel 
rivyan mehale ew bi zûtirin bêne hewandin ku ne rola welatîyin Tûrkîya ba û bi erkên 
xwe yên pêşberî ranebana û ew penaber bi cî nekirbana di hewşê de û xwarin û vex-
warin û şûn ji wan re peyda nekirbana bi şêwakî demkî ta debara serê wan dibe.
Bi dehan hezar penaber qada Tûrkî ji xwe re kirne şopa çûndina ber bi Ewropa de di 
riyê deryanan re bê ku asayîşa Tûrkî rê li pêşîya wan bigre, her weha geşta di nava 
bajarin Tûrkîya serbest bû bê lê pirsîn ji rojhilatê wê ta bi roj ava û ji başûr ta bi bakurê 
welat.. a niha bi hezaran avahîyin pêşesazî ji hêla pêşesavanin Sûrî de hatine ava kirin 
bi şêwakî fermi her wiha bi hezaran cîyên bazirganî û bazirgan bi azad karê xwe yên 
bazirganî berdewam dikin(anîn û derxistana)karesteyin bazirganî. Tevî bi sedan hezar 
penaber îro li cîyên Karin pêşesazî û çandinî û xizmetgozarî li ser Karin.. pizîşk û 
dermansaz û endezyar jî riya kar li gor pisporîya wan ji wan re vebûn. Ev li gel bi rêx-
istinkirina xizmetgozarî di riya avakirina pirojeyan re û li ser kar kirin bo xizmeta pen-
aberan bikin bi alikarî û destbidest tevlî yaketîya Ewropî re û (Yonîsêv) re û avakirina 
nexweşxaneyan û dibîstanan ji bo zarokan û her weha gelek rêxistinin guhpêdane di 
warin civakî û perepêdana mirovî bi armanca tevlêbûna civakî bo kêmkirina şopin ne 
baş (heger hebin).. ev bi tevayî tekez li ser hate kirin di xelekin (kongireya piştgêriya 
berpêş bo daxwazdarin penaberitî yên ketine bin bandora kirîza Sûrî û Îraqî li Tûrkîya 
yê) ku di 1-4/2018 bi rêve çû bi serpereştîya yeketîya Ewropa û nûnertîya Tûrkîya, û 
“ji yaneya nivîskar û torevanin Sûrî, û nivîskarin rojnemeya Îşraqê” re rûmetek bû ku 
ew hatibû vexwendin ji hêla berpirsyarin kongirê de.
Li gor şopandina me ji çapemenîya Tûrkî re ya cûda cûda li dirêjîya salin borî ji kirîza 
Sûrî, û guhlêdana me ji gotinin rojnemevanin Tirk re di kongirê de, me hest kir ku 
du gotinin vacayî hev di nava çapemenîyê de hene li beramberî rewşa penaberan li 
Tûrkîya, gotinek yê dewletê ku siyaseta wê li beramberî penaberan tînê ziman û ras-
tîyê radgihînê bi jimare û nîşandana bê ti veşartin li pêş hewlatîya, li pêşberî gotineke 
din di encamê de rûyê rastî tê guhertin û dikevê xizmetî rikberî yê, bi zelalî rûyê 
necadperestî aşkere dike li dijî penaber û hewandina wan ji alî hikometê de li Tûrkîya, 
dixwazin wan yan vegerînin yanjî bişînin welatekî din…
Tiştê balkêş ewe ku ev rojnemevan yên “rikberî sazumana Tûrkî” ku hewl didin bo 
doza penaberan ji çarçêweya karê xwe yê rojnamevanî derdikevin, wekî ku dibine si-
yasetmedar û daxuyanîyin siyasî dixwînin û rexneyan li karê dewletê dikin, ji bîr dikin 
ku rojnamegerî di rastîya xwe de ew çavê rastîyê ye di nava civakê de ne yê guhertina 
rastîyê ye tenê ji bo rexneyane li dijî hukumdarîyê ye.. ev yeka ji me re aşkere bû dema 
ku hin dengin rojnemevana bilind bûn ber bi nûnerê dewletê de yê amadeyar bû li 
kongirê û rexne lê dikirin bi pêzanîyên ne rast û li dûrî rastîyê ku nûnerê dewletê neçar 
kirin bersiva wan bi vacayî nêrînin wan rojnemevanin “rikber” da, û rastî aşkere kir.
Ji erkê nûnerin “Yaneya nevîskar û torevanin Sûrî..”bû ku bersiva wan bêbextîyên ne 
rast bidin yê ji hêla rojnemevanin rikber de hatine, û ji hêla xwe de tekez li ser tiştin 
ku nûnerê hikometê û pênasînin wî kirin bi spasdarî..
Di encamê de ez dibêjim, ger rojnamegerî ji dorpêca karê xwe yê pîroz der biçe 
(daxuyanîya rastî ji bo avahîyê), ne rûguhertina rastîyê di xizmeta tiştin siyasî, li ber 
çavê gel dikevê çiqwas rengên xwe biguhêre.

الالجئون في عيون اإلعالم التركي

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Penaber di çavin çapemenîya Tûrkîya de.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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وأان أقف أمامكم ال أدري ما يدامهن؟ احلزن أم الفرح؟
يف جعبــي الكثــر الكثــر، ســأختصر وأشــتتكم وأنتقــل بكــم مــن فقــرة إىل أخــرى، وال ترابــط بينهمــا 
كحياتنــا، ألن مــا لــدي ألقولــه لكــم ولــكل العــامل حيتــاج إىل ســنوات لتســمعوين وال أنتهــي، مــا جــرى 

للســورين ال يصــدق وأخــص الســورايت اللــوايت مسحــت لنفســي ابلتحــدث ابمسهــن. 
ســتقفون معنــا شــئتم أم أبيتــم !، ال تقاطعــوين...... للجــرة حــق عليكــم، لقــد أوصــى ســيدان حممــد 

)ص( بســابع جــار وأنتــم أوهلــم.  
تــراب الوطــن غــايل ال يضاهيــه ذهــب العــامل، مــن علــى هــذا املنــرب الــذي أاتح يل التحــدث اليكــم، مــن 
خالــه أقــول لكــم بــكل صــدق وحمبــة التصقــوا بوطنكــم أكثــر، ضعــوه يف أعينكــم وأحكمــوا األغــاق 
جيــداً، أســألوان حنــن مــا فعلــت بنــا الغربــة واالبتعــاد عنــه، هلــذه اللحظــة حنــن يف صدمــة ملــا جــرى، 
فدمعــة كل طفــل رأى أمــه أمامــه وهــي تلفــظ أنفاســها األخــرة ال يعادهلــا لؤلــؤ البحــار، واغتصــاب 
كل حــرة هــو عــار للعــامل كلــه، حنــن األمهــات نواجــه كل يــوم بعشــرات األســئلة مــن حناجــر أطفالنــا 
املتعبــة وتدمــى عيوننــا!، ملــاذا عمــي ال حيضــر والدة ابنــه يف مصــر؟، ومل ال تذهــب خالــي لــرتى 
ابنهــا يف الســعودية؟، ومل ال يســمحون ألخــي إبجــراء عمليــة ابألردن؟، ويطــرد الســورين يف لبنــان؟، 
وملــاذا ال يعطــون أتشــرة ألخــي يف هولنــدا كــي تــزوران يف تركيــا؟، وكيــف يبحــر األطفــال إىل الغــرب 

ويغرقــون؟؟؟؟؟.
ثورتنــا رســالة ســامية، ثــران علــى مــن أذلنــا وحــاول النيــل مــن كرامتنــا، إذا أردمت التعــرف علــى رجالنــا 
الســورين إبمكانكــم مشــاهدهتم وهــم يشــدون علــى الدبكــة بعــد نــزول ســبعة صواريــخ عليهــم فقــط!، 
وقــد اعتــادوا أن تكــون حصتهــم عشــرين صاروخــاً !!!!، أال يســتحق هــؤالء الرجــال أن خنــرج مــن 
أجلهــم وحنافــظ علــى عرضهــم، أشــعر ابخلجــل أمامكــم مــن كوننــا ال نســتطيع أن نــرد لكــم دعواتكــم 

بدعــوات مماثلــة!. 
أشعر ابخلجل كوين أمحلكم مهومنا!، وأشعر ابخلجل على ما فعله بشار بشعبنا!.

 أقــف هنــا أمامكــم ليــس ألنــين أجيــد فــن الكتابــة واإللقــاء، لســت أديبــة مشــهورة يف بــادي، ال 
أملــك إال األمل، وشــريط ســينمائي مــن معــاانة األمهــات الســورايت ويوميــات املعتقلــن واملعتقــات، 
ال أســتطيع أن أقــص عليكــم مــا جــرى وجيــري اآلن عليهــم كــي ال أحــول هــذا اللقــاء إىل مأســاة. 

لــن أختــم كامــي هبــذه األحــزان، فالســوريون حمكومــون ابألمــل، وهنــاك أيضــاً الفــرح الــذي وجــدانه 
بينكــم، أكــرر مــا قلتــه ســابقاً، حنــن الســورايت نســتحق احليــاة وال نريــد يــوم مماتنــا أمجــل األايم فاحليــاة 

بــن إخوتنــا األتــراك رائعــة. 
سنذكركم ابخلر دائماً فابد للطائر من العودة إىل عشه.

تركيــا شــعاع مشــس ميــر عــرب غيومنــا، ومــن بعــدان أوالدان هنــاك قطعــة صغــرة يف رؤوســهم تتســع 
احليــاة.  مــدى  ابتســامتكم  الطيبــة وختــزن  ملشــاعركم 

......................................................................................
ألقيــت يف أنقــرة خــال مؤمتــر الدعــم املطــور لطالــي اللجــوء املتأثريــن ابألزمــة الســورية والعراقيــة يف 
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الحزن أم الفرح؟

إلهام حقي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
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İşte karşınızdayım, yaşadığımın ne olduğunu bilmeksizin. Hüzün mü yoksa 
mutluluk mu?
Heybemde çok şey var. Sizlere bunları özetleyecek, konulara dağıtacak ve bir bölüm-
den başka bir bölüme geçeceğim. Anlatacaklarım hayatımız gibi, birbirine bağlı değil. 
Çünkü sizlere söyleyeceklerimi tamamen bitirmem için yıllarca konuşmam lazım, hat-
ta yine de bitiremem. Suriyelilerin başlarına gelenler inanılmaz türdendir. Özellikle 
adlarına konuşmakta olduğum Suriyeli kadınların başına gelenler…
İsteseniz de istemeseniz de bizi dinleyeceksiniz! Komşumuz olduğunuz için, Pey-
gamberimizin (sav) de söylediği gibi, özellikle de yakın komşumuz olarak, üzerin-
ize bir hak bu. Vatan toprağı, dünyanın tüm altınından daha değerlidir. Sizlere hitap 
etme fırsatı bulduğum bu platformdan tüm içtenliğim ve muhabbetimle diyorum ki; 
vatanınıza sıkı sıkı yapışın, vatanınıza gözünüz gibi bakın. Bize sorun gurbetin ve 
vatanımızdan uzak olmanın hissini. Ki bizler hala yaşadıklarımızın şoku içerisindey-
iz. Çünkü annesini son nefeslerini alırken gören bir çocuğun gözyaşı, dünyanın tüm 
denizlerindeki incilerden daha değerlidir. Tecavüze uğrayan her hür kadının yükü, 
dünyanın tamamının omzundadır. Biz anneler her gün çocuklarımızın yorgun boğa-
zlarından çıkan, gözlerimizi yaşlarla dolduran onlarca soruyla muhatabız! “Amcam 
neden oğlunun Mısır’daki doğumuna gelmedi?” “Teyzem neden Suudi Arabistan’daki 
oğlunu görmeye gitmiyor? Kardeşimin Ürdün’de ameliyat olmasına neden izin ver-
miyorlar? Suriyelileri neden Lübnan’dan kovuyorlar? Hollanda’daki kız kardeşimin 
Türkiye’ye bizi ziyarete gelmesi için neden vize vermiyorlar? Çocuklar neden Batı’ya 
doğru demir alıyor fakat boğuluyorlar?
Devrimimiz yüce bir mesajdır. Bizleri aşağılayan ve onurumuzu zedelemek istey-
enlere karşı devrime kalktık. Suriyeli erkeklerimizle tanışmak isterseniz, üzerlerine 
yedi füze düştükten sonra halay çekmelerini izleyebilirsiniz! Zira paylarına düşenin 
yirmi füze olmasına alıştıklarından, yedi onlar için bir sevinç kaynağına dönüşmüştür! 
Bu adamlar kendileri için ayağa kalkmamızı ve ırzlarını korumamızı hak etmiyorlar 
mı? Bize yaptığınız çağrılara aynı şekilde karşılık veremediğimiz için utanç duyuy-
orum!
Sizlere acılarımızı anlatıyor olduğum için utanç duyuyorum! Beşşar’ın halkımıza 
yaptıklarından dolayı da utanç duyuyorum!
Yazma ya da hitabet konusunda çok iyi olduğum için karşınızda değilim. Ülkemde 
meşhur olan bir edebiyatçı da değilim. Heybemde yalnızca elem ve Suriyeli anaların 
acıları, tutuklu erkek ve kadınların günlükleri var. Onların neler yaşadığını ve yaşa-
makta olduğunu, bu buluşmayı bir trajediye çevirmemek için sizlere anlatamayacağım.
Sözlerimi böyle hüzünlü bir şekilde sonlandırmak istemiyorum. Zira Suriyeliler 
ümitvar olmak zorundadır. Ayrıca sizlerin aranızda bulduğumuz mutluluğu da yok 
sayamayız. Önceden söylediğimi yineliyorum: Biz Suriyeli kadınlar, yaşamayı hak 
ediyoruz. Ölüm günümüzün en güzel günümüz olmasını istemiyoruz. Çünkü Türk 
kardeşlerimizin arasındaki hayatımız, çok mutluluk verici bir hayat.
Sizleri her zaman hayırla anacağız. Fakat kuş, eninde sonunda yuvasına dönecektir.
Türkiye, bulutlarımızın arasından sızan güneş ışığıdır. Evlatlarımızın içinde de sizin 
hissettirdiğiniz güzel duygular yerini bulacak, hayatları boyunca tebessümünüzü be-
raberlerinde taşıyacaklardır.
........................................................................................................................................
18.10.2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye’deki Suriye ve Irak Krizinden 
Etkilenen Sığınmacılar İçin Gelişmiş Destek Konferansı’nda yapılan konuşmadır.

İlham Hakkı

Hüzün mü Mutluluk mu?

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

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

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

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

)مقدســة(، ال جمــال فيهــا ملســاءلة األدوات املســتخدمة يف هــذه احلــرب. 
يف ظــل العــّدة األيديولوجيــة الــي تــربر خطــاب الكراهيــة، والدعــم اإلعامــي الكبــر هلــذا اخلطــاب، 
يغــدو اســتخدام وســائل وأدوات حمّرمــة أمــراً ال حيتــاج إىل أي تربيــر، فتلــك الوســائل واألدوات موجهــة 
إىل جمموعــات مــا دون بشــرية، حبســب خطــاب الكراهيــة، كمــا أن قتــل مئــات اآلالف مــن الســكان 
يغــدو عمليــة تطهــر ضروريــة، مــن دون التوقــف حلظــة واحــدة أمــام أي منجــز بشــري فيمــا خيــص 

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

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

السياســية.

تصاعد خطاب الكراهية

حسام ميرو
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Birçok siyasi uygulama, kişinin kendisi ve öteki hakkında mesajlar taşımaktadır. 
Aynı şekilde farklı kesimlerin mevcut çatışmaları yahut milli çıkarları nasıl an-
ladığını gözler önüne sermektedir. Yine toplumun önde gelen, özellikle de yöneti-
ci, kesiminin siyasi vizyonunun ne kadar gelişmiş ya da geri kalmış olduğunu 
göstermekte ve tarihin belirli bir anında var olan krizlerin düzeyini yansıtmaktadır. 
Buna bağlı olarak siyasi uygulamaları ve beraberinde ortaya koyulan – başta diplo-
masi ve medyaya ait - söylem çeşitlerini analiz etmek bizleri çatışmaların yalnızca 
doğrudan çıkarlarla ilgili kısmını değil, temel unsurlarını görmeye sevk etmek-
tedir. Bu sayede tek başına siyasi düzlemde değil, birçok düzeyde düzeltilmesi 
gereken gizli sorunları önceden görebiliriz.
Ortadoğu’nun son birkaç yılı, birçok kesimin kendisini yalanlayan ve hatta kendi-
siyle çelişlen söylemler ortaya koyduğunu göstermiştir. Bu tavrın amacı eski 
güvenlik ve istikrar sisteminin bozulmasının ardından yeni bir güvenlik ve istikrar 
düzeninin vaz edilmesidir. Böylece yeni nüfuz payları elde etme çabasının, bu 
tür bir siyasi mantığın getireceği büyük bedellere rağmen, istikrarı tesis etmeden 
daha önemli görüldüğü anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak nüfuz elde etmek için 
her türlü bedel ödenmekte, kaosa ayak uydurmak mümkün görülmekte ve hatta 
kaosun yansımalarından kaçınılabileceği düşünülmektedir. Bazı devletlerin pra-
tikte benimsedikleri bu davranış biçimi, modern devlet mantığına ait olmayan 
biçimlerin esas alınması sonucunu doğurmuştur. Bu biçimlerden birisi, daha fazla 
nüfuz sahibi olabilmek adına milisler ve paralı askerler arasından gelen silahlı 
gruplara yatırım yapmaktır.
Nefret söylemi, modern devlet mantığının neredeyse tamamen ortadan kalktığını 
ve devletlerin modern çağda dahil olmada başarısızlığa uğradığını göstermek-
tedir. Aynı şekilde milli hedefler adına dönüşüm için çatışma yaşanmasının ar-
dından “Arap Baharı” olarak adlandırılan süreçte başarısız olan devletlerde ve 
toplumlarda yatay ve dikey bölünmeler meydana gelmiştir.  Bu ülke ve toplumlar 
birçok etkenin sonucu olarak dini, mezhebi ve bölgesel grupların çatışma sahasına 
dönüşmüştür. Böylece bu ülkelerde nefret söylemi, diğer çatışmaların sebepleri 
arasında dahil olmuş; hatta başlı başına bir soruna dönüşmüştür.
Nefret söylemi ötekini yalnızca siyasi düzeyde şeytanlaştırmakla kalmamakta, 
birçok düzeyde ötekine zarar vermekte, kişinin dini, kültürel ve insani liyakatini 
kuşku altında bırakmaktadır. Bu ise kişinin hedef alınmasını meşru hale getirme-
ktedir. Bu bağlamda yapılan katliamlar ise “meşru” bir hüviyet kazanmaktadır. 
Farklı kesimlerin mutlak hakikate ve mutlak doğruya sahip olduklarını iddia et-
mesi sonucu, ötekiyle mücadele “mukaddes” bir hal almakta, bu nedenle böylesi 
bir savaşta kullanılan vasıtalar sorgulanmamaktadır.
Nefret söylemini meşrulaştıran çok sayıda ideoloji ve bu söylemi pekiştiren me-
dya desteği göz önüne alındığında, normal şartlarda yasak olan araç ve vasıtaları 
kullanmak için haklı gerekçe aranmamaya başlanmaktadır. Bu araç ve vasıtalar 
nefret söylemi nazarından bakıldığında insandan aşağı olan gruplara yöneltilme-
ktedir. Aynı şekilde yüzlerce insanın öldürülmesi, gerekli bir temizlik operasyonu 
olarak addedilmekte ve insan hakları ya da uluslararası anlaşmalar bir an olsun 
düşünülmemektedir.
Fakat nefret söyleminin yükselmesi ve anlamsız bir biçimde tırmanışa geçme-
si, uluslararası ilişkiler manzumesinin aldığı yaralardan ve mevcut küreselleşme 
unsurlarından bağımsız değildir. Nitekim uluslararası kurum ve kuruluşlar Or-
tadoğu’daki çatışmalar karşısında giderek artan bir acziyet durumundadır. Suriye 
örneğine bakacak olursak BM, kuşatma altındaki bazı bölgelere yardım ulaştır-
mak gibi basit kararları dahi almaktan aciz kalmıştır. Bu durumda, özellikle de 
çatışmanın başlıca iki kutbu olan ABD ve Rusya’nın her ikisi de BM Güvenlik 
Konseyi’nde bulunurken, mevcut çatışmanın kendisine nasıl son verilecektir!? 
Ortadoğu’daki çatışmalar ancak nefret söyleminin reddedilmesi ve siyasi uygu-
lamalarda yeni ve akl-ı selim söylemin ortaya koyulması ile gerçek anlamda son-
landırılma yoluna girebilecektir.

Hüsam Miro

Nefret Söylemindeki Yükseliş

Suriyeli Araştırmacı-Yazarكاتب وباحث سوري
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بــدأت واشــنطن خطــوة جديــدة تتعلــق بسياســاهتا حيــال ســوراي ووحــدات محايــة الشــعب، وقــد أعلنــت وزارة 
اخلارجيــة األمريكيــة عــن أهنــا رصــدت جوائــز ماليــة لــكل مــن أييت أو يــدل علــى ثاثــة قياديــن يف حــزب 
العمــال الكردســتاين وهــم )مــراد قــره  ييــان ومجيــل ابييــق ودوران قالقــان(، وبعــد ذلــك مباشــرة صــرح ممثــل 
الرئيــس األمريكــي ترامــب اخلــاص يف ســوراي )جيمــس جيفــري( أبن بــاده ال تصنــف وحــدات محايــة الشــعب 

ضمــن التنظيمــات اإلرهابيــة.
ومل يهمــل جيفــري اإلشــارة ابلقــول: )إننــا نتفهــم قلــق تركيــا مــن العاقــات األمريكيــة مــع حــزب العمــال 

الشــعب(. محايــة  ووحــدات  الكردســتاين 
ويبقــى الســؤال العالــق ابألذهــان؛ ملــاذا بــدأت واشــنطن تلــك اخلطــوة املهمــة يف هــذا الوقــت ابلــذات؟ وإالم 

هتــدف مــن وراء ذلــك؟.
وميكننا هنا أن نسرد بعض التقييمات لذلك األمر بشكل متتاٍل.

ميكــن القــول إن واشــنطن أرادت مغازلــة أنقــرة بعــد بــدء تطبيــع العاقــات الثنائيــة إثــر قــرار إطــاق ســراح القــس 
)برونســون(، كمــا ميكــن قــراءة ذلــك علــى أنــه حماولــة لتلطيــف األجــواء قبــل لقــاء الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان مــع نظــره األمريكــي دوانلــد ترامــب يــوم األحــد القــادم يف العاصمــة الفرنســية ابريــس، أمــا األجــزاء 
األخــرى مــن األجــواء اإلجيابيــة تلــك فتكمــن يف بــدء تســير دورايت مشــرتكة يف منبــج، وإعفــاء تركيــا مــن 

العقــوابت املفروضــة علــى إيــران، وانتظــار قــرار إجيــايب يتعلــق مبصــرف )خلــق  بنــك(.
ميكــن كذلــك قــراءة الوضــع علــى أن واشــنطن تســعى إىل تلطيــف األجــواء مــن أجــل التفــاوض مــع تركيــا حــول 

السياســة األمريكيــة الراميــة حملاصــرة إيــران.
كمــا ميكــن القــول كذلــك إن ذلــك القــرار قــد اختذتــه واشــنطن بســبب حتــول نقــاط االهتمــام إىل هنــر الفــرات 

مــع قمــة إســطنبول وأتكيــد تركيــا عزمهــا علــى تنفيــذ عمليــات عســكرية هنــاك.
ومــع مــا ســبق مــن احتمــاالت ســردهتا آنفــاً وفيهــا نســبة كبــرة مــن الصحــة، مــن الضــروري كذلــك البحــث عــن 
الســبب الرئيســي يف مــدى اســتمرار سياســات الــوالايت املتحــدة حيــال ســوراي ووحــدات محايــة الشــعب، إن 
تغيــر السياســة هــذه ليــس هــو املوضــوع األهــم، بــل ابلعكــس فيمكــن أن نقــرأ ذلــك علــى أنــه قــد حــان موعــد 
مرحلــة جديــدة، فرغــم كل التعهــدات الــي قدمهــا الرئيــس األمريكــي إال أن ترامــب مل حيــد عــن السياســات 
الــي رمسهــا ســلفه أوابمــا يف هــذا اإلطــار. واهلــدف مــن ذلــك دائمــاً هــو فصــل وحــدات محايــة الشــعب عــن 
حــزب العمــال الكردســتاين، وحتويلهــا إىل وكيــل ميكــن التحكــم فيــه كيفمــا شــاءوا، وهكــذا جيــري التخطيــط 
إلنقــاذ وحــدات محايــة الشــعب مــن هتمــة اإلرهــاب الــي تلبــس هبــا حــزب العمــال الكردســتاين، وهبــذا الشــكل 
ســيتم إضفــاء مشــروعية علــى هــذا التنظيــم، كمــا ســيتم إشــراكه يف مســاعي احلــل السياســي لألزمــة الســورية.

وكانــت اخلطــوة األوىل لتلــك اخلطــة هــي اجلمــع بــن العــرب ووحــدات محايــة الشــعب حتــت غطــاء قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة، واخلطــوة الثانيــة تتمثــل يف قطــع العاقــة بــن وحــدات محايــة الشــعب وحــزب العمــال الكردســتاين 

بعــد انتهــاء احلــرب ضــد داعــش، مث تقــدمي الوحــدات علــى أهنــا )املمثــل الشــرعي ألكــراد ســوراي(.
الكردســتاين، ومــن  العمــال  قياديــي حــزب  مــن  األول  الصــف  الضــروري تصفيــة  مــن  الســبب كان  وهلــذا 
الضــروري كذلــك االنتهــاء مــن وجــود التنظيــم يف جبــال قنديــل املتامخــة إليــران، وبعــد تصفيــة القياديــن الكبــار 
للتنظيــم املســؤولن عــن التنســيق املشــرتك، ســتتمكن الــوالايت املتحــدة مــن التحكــم بســهولة أكثــر يف أذرع 

احتــاد شــعوب كردســتان وحــزب العمــال الكردســتاين يف كل مــن إيــران وســوراي.
ســيكون مــن الســهل حتقيــق ذلــك يف وقــت تعمــل فيــه فرتكيــا علــى القضــاء علــى قياديــي حــزب العمــال 
الكردســتاين، وهبــذا الشــكل ســتبث تركيــا للــرأي العــام أجــواء إجيابيــة، وابلتزامــن مــع ذلــك ســتنطلق محلــة دوليــة 

هتــدف إىل دفــع تركيــا للقبــول بوحــدات محايــة الشــعب الــي يزعمــون أهنــا قــد تغــرت.
وســتلتحق بقيــة العواصــم األوروبيــة بواشــنطن يف تلــك اجلوقــة، وهــذا هــو ســبب طــرح ســؤال )هــذا جيــد، ولكــن 
مــن ســيكون ممثــاً ألكــراد ســوراي؟(، بشــكل متواتــر أكثــر، حــى إنــه مــن املمكــن إنشــاء تنظيــم جديــد تنشــط 
وحــدات محايــة الشــعب حتــت مظلتــه مــن أجــل اإلقنــاع أبن الوحــدات قــد تغــرت، وهبــذا الشــكل سينشــرون 

ادعــاًء أبن وحــدات محايــة الشــعب قــد قطعــت عاقتهــا مــع تركيــا )وحتولــت إىل كيــان ســوري( حبــت.
مــن الســخيف االدعــاء أبن تنظيمــاً إرهابيــاً ميــارس التمييــز العنصــري والنشــاطات اإلرهابيــة منــذ حنــو أربعــن 

عامــاً ميكنــه أن يتغــر هبــذه الســهولة.
ومــن املضحــك كذلــك أن يفرضــوا علــى تركيــا تلــك الصيغــة الــي مل يقبلهــا األمريــكان مــن القاعــدة أو جبهــة 
النصــرة، فأنقــرة لــن تقبــل أن جتلــس إىل طاولــة املفاوضــات مــع وحــدات محايــة الشــعب أو أي كيــان آخــر 
مهمــا كان امســه ممثــًا لألكــراد يف ســوراي، وســتواصل مســاعيها لتطهــر مشــال ســوراي مــن العمــال الكردســتاين 

ووحــدات محايــة الشــعب حــى وإن اســتغرق ذلــك منهــا عشــرات الســنن.
إن الســؤال )إذا انســحبنا حنــن مــن مشــال ســوراي فمــاذا ســتفعلون أنتــم؟(، الــذي طرحــه املســؤولون القادمــون 
مــن واشــنطن لــن يصيــب أنقــرة ابلذعــر، ذلــك ألنــه ال أحــد ينتظــر مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أن 
تنســحب مــن ســوراي يف املــدى القريــب، وحــى وإن انســحبت فــإن تركيــا متتلــك القــوة السياســية والعســكرية 
لتصفيــة وحــدات محايــة الشــعب، ووضــع حــل يف املنطقــة يتــاءم مــع بنيتهــا الســكانية، وإذا مت التفكــر يف 
متثيــل األكــراد مــن طــرف العناصــر الفاعلــة يف ســوراي مــن غــر وحــدات محايــة الشــعب، فــا مفــر هلــم مــن 

التعــاون مــع تركيــا.

هل يمكن تحويل وحدات حماية الشعب إلى عنصر سوري؟

Washington, Suriye ve YPG politikasında yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı 
PKK’nın 3 üst düzey yöneticisinin (Karayılan, Bayık ve Kalkan’ın) başına ödül 
koyduğunu açıkladı. Hemen ardından ise Başkan Trump’ın Suriye özel temsilcisi J. 
Jeffrey, “YPG’yi terör örgütü olarak tanımlamadıklarını” söyledi.
“Türkiye’nin PKK ile YPG arasındaki bağlantılarına ilişkin endişelerini anlıyoruz” 
cümlesini de sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.
Zihinlerdeki soru, Washington’un bu önemli adımı neden şimdi attığı ve neyi 
hedeflediği?
Birçok değerlendirmeyi peş peşe sıralayabiliriz.
Brunson kararı sonrası ikili ilişkilerde başlayan normalleşmede Washington’ın 
bir jest yaptığı söylenebilir. Pazar günü Paris’te gerçekleşecek Erdoğan- Trump 
görüşmesi öncesi havayı yumuşatma hamlesi olduğu ileri sürülebilir. Olumlu 
havanın diğer parçaları olarak da Menbiç’te ortak devriyesinin başlaması, İran 
yaptırımlarında Türkiye’ye muafiyet tanınması, Halkbank’la ilgili pozitif bir karar 
beklenmesi sıralanabilir.
Washington’ın İran’ı sınırlandırma politikasında Türkiye ile müzakere için ortam 
iyileştirmesi yaptığı iddia edilebilir.
İstanbul Zirvesi ile odakların Fırat’ın doğusuna dönmesi ve Türkiye’nin operasyon 
kararlılığını göstermesi sebebiyle bu kararın alındığı da konuşulabilir.
Sıralanan bu değerlendirmelerin hepsinin bir doğruluk payı olmakla birlikte asıl 
sebep, ABD’nin kendi Suriye ve YPG politikasının sürekliliğinde aranmalı. Politika 
değişimi söz konusu değil aksine yeni bir aşamanın zamanı geldiği düşünülüyor. 
Şöyle ki, Trump verdiği bütün sözlere rağmen Obama Dönemi YPG politikasından 
sapmadı. Hedef hep, YPG’yi PKK’dan kopartarak istediği şekilde kontrol edebildiği 
bir vekile çevirmek. PKK’nın muhatap olduğu terör örgütü suçlamasından YPG’nin 
kurtarılması planlanıyor. Böylece hem bu örgüt meşrulaştırılacak hem de Suriye’deki 
siyasi çözüm masasına oturtulabilecek.
YPG’nin Araplarla SDG kılıfı altında bir araya getirilmesi bunun ilk adımıydı. İkinci 
adım, Deaş ile mücadele bittikten sonra YPG ile PKK’nın bağlarının koparılması. Ve 
YPG’nin “Suriye Kürtlerinin meşru temsilcisi” şeklinde sunulması.
Bunun için PKK’nın üst düzey yönetiminin tasfiyesi gerekiyor. İran ile de dirsek 
temasındaki Kandil’in aradan çıkarılması lazım. Ortak koordinasyonu sağlayan üst 
düzey yöneticilerin tasfiyesi KCK-PKK’nın İran ve Suriye kollarının daha rahatlıkla 
ABD kontrolüne geçmesi de mümkün olabilir.
Zaten Türkiye’nin PKK’nın üst düzey yöneticilerini ortadan kaldırmak için kararlı 
operasyonlar yaptığı bir dönemde bunu temin etmek kolay olacak. Böylece Türkiye 
kamuoyunda olumlu bir hava estirilecek. Eşzamanlı olarak da dönüştüğü iddia 
edilen YPG’nin kabullendirilmesi için uluslararası bir kampanya başlatılacak.
Sadece Washington değil, Avrupa başkentleri de bu koroya katılacak. “İyi ama 
Suriyeli Kürtlerin temsilcisi kim olacak?” sorusunun daha sık sorulmasının sebebi 
bu. Hatta YPG’nin dönüştüğüne ikna için yeni bir çatı örgüt daha üretilebilir. Böylece 
YPG’nin Türkiye ile bağının koptuğu ve “Suriyelileştiği” öne sürülecek.
Yaklaşık 40 yıldır ayrılıkçı terör faaliyeti yürüten bir terör örgütünün bu kadar kolay 
şekilde dönüştürülebileceği iddiası oldukça komik.
Amerikalıların el-Kaide ya da Nusra için kabul etmedikleri bir formülü Türkiye’ye 
dayatmayı düşünmeleri de gülünç.
Ankara, Suriye’deki Kürtleri temsilen YPG’nin ya da yeni adıyla her ne olacaksa, 
masada olmasını kabullenmez.
Onlarca yıl sürecek de olsa PKK-YPG’yi Suriye’nin kuzeyinden temizlemenin yolunu 
arar.
Washington’dan gelen yetkililerin “biz Suriye’nin kuzeyinden çekilsek ne 
yapacaksınız?” sorusu da Ankara’yı korkutmuyor. Zaten ABD’nin Suriye’den kısa 
vadede ayrılmasını kimse beklemiyor. Ayrılsa bile Türkiye, YPG’yi tasfiye ederek 
bölgenin demografisine uygun bir çözümü sağlayacak siyasi ve askeri güce sahip.
Suriye’de YPG dışı aktörlerin Kürtleri temsil etmesi düşünülürse yine Ankara ile 
işbirliği kaçınılmaz.

YPG’yi “Suriyelileştirmek” mümkün mü?

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanettin DURANبرهان الدين دوران
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مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا العنــوان طريفــاً، يف البدايــة لكــن كيــف ميكــن تربيــر إلقــاء احلجــارة مــن طــرف مهاجــر 
أو أي إنســان آخــر؟، مــن املؤكــد أن هــذا الفعــل ال ميكــن تربيــره، رمبــا يكــون قــد ألقــى احلجــارة عندمــا مل جيــد شــيئاً 

آخــر يلقيــه علــى مــن أراد أن يطلــق النــار عليــه، وذلــك بقصــد الدفــاع عــن النفــس.
ميكن أن نشهد آالف احلاالت من هذا، ولكن من الضروري عدم حصر هذه احلالة يف مثال واحد.

ولكــن ملــاذا يعمــد مهاجــر إىل إلقــاء احلجــارة علــى اجلنــود وقــد أتــى إىل ذلــك البلــد مــن أجــل اللجــوء إليــه وإنقــاذ 
حياتــه؟، ويف معــرض حديثــه عــن آالف املهاجريــن الذيــن يتقدمــون حنــو حــدود الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــرب 
املكســيك، الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب قــال: )إذا أراد هــؤالء إلقــاء احلجــارة علــى جنــودان، فــإن اجلنــود 
ســردون علــى ذلــك(. أرجــو االنتبــاه، فاملهاجــرون مازالــوا مل يلقــوا احلجــارة بعــد، ذلــك ألن ترامــب قــال: )إذا أرادوا 
إلقــاء احلجــارة(. أفــا يعــين ذلــك هتديــداً مباشــراً وصرحيــاً لــكل الجــئ ابلقتــل ابســتخدام الســاح؟، إهنــم جيهــزون 
مســبقاً الذريعــة مــن أجــل القتــل؛ فاملهاجــر يســتأهل القتــل حتســباً لــكل احتمــال، فقــد كان يف يــده حجــر، ورمبــا 

ألقــاه علــى اجلنــود أو كان ســيلقيه عليهــم.
إن اللجــوء ديــن ثقيــل يقــع علــى كاهــل اإلنســانية مجعــاء، وهــو عــبء ال ميكــن التملــص منــه، وهــو ديــن معلــق 

بشــكل خــاص أبعنــاق أولئــك الذيــن قــد أسســوا رفاهيتهــم علــى االحتــال واالســتغال.
ومــن اجلــرم إغــاق أبــواب بلــد مــا يف وجــوه الاجئــن الفاريــن مــن الكــوارث بشــكل خــاص، وال شــك أن للنــاس 
الذيــن مل حيصلــوا علــى الرفاهيــة حقــاً يف رفاهيــة الــدول املرفهــة، خصوصــاً إذا كان لتلــك الــدول مــاض إمــرباييل 
وحاضــر اســتعماري، فــإن موجــات الاجئــن املتدفقــة تلــك جتــيء طالبــًة مســتحقاهتا، وال تســتطيع تلــك الــدول 

التملــص مــن ذلــك الديــن.
إن العوملــة الــي عمــت العــامل ابتــت ضامنــة للنــاس يف تلــك الــدول إبمكانيــَة االنتقــال حبريــة إىل حيــث يريــدون، 
ولذلــك فقــد أطلــق عليهــا اســم العوملــة، لكــن للعوملــة هــذا الوجــه الــربّاق، وهلــا كذلــك وجــه آخــر خمتلــف، فهــذا 
اإلمــكان وذلــك احلــق ال ميكــن للجميــع اســتخدامهما بشــكل متســاٍو، فاملواطــن األمريكــي ميكــن الســفر إىل حيــث 
شــاء، ولكــن املكســيكي ال ميكنــه الســفر إىل أمريــكا مــى شــاء، ولذلــك فــإن العوملــة عوملــة لبعــض النــاس، ولكنهــا 
مازالــت تعتــرب جمــرد طبــق. رغــم أن اجملتمعــات ذات مســتوى الرفاهيــة املرتفــع مدينــون بشــكل كبــر يف رفاهيتهــم 
بشــكل  اإلنســانية  عــدم مســؤوليتهم حيــال  علــى  مهمــاً  هنــاك مؤشــراً  أن  إال  االســتعمارية،  لتلــك اإلجــراءات 
متواصــل، ويتجلــى ذلــك يف إغاقهــم األبــواب بشــكل خــاص يف وجــوه الشــعوب الــي يســتغلوهنا حــى النخــاع، 
وكذلــك يف بنائهــم جــدراانً بــن بلداهنــم ال ميكــن جتاوزهــا أبــداً، وهــم يظنــون أهنــم ســيحافظون هبــذا الشــكل علــى 
رفاهيتهــم تلــك إىل األبــد، يف حــن أهنــم حولــوا اجلانــب اآلخــر مــن العــامل إىل جهنــم وهــا هــو يلتهــب انراً، وتلــك 

النــار ســتحرقهم يف هنايــة األمــر بشــكل أو آبخــر، مــا دامــوا مل يتعلمــوا املشــاركة.
إىل أي مدى ميكنهم عرقلة املكسيكين؟

وإىل أي مــدى ميكنهــم اإلبقــاء علــى الظلــم والفقــر مســلطاً علــى رقــاب املســتضعفن مــن األفارقــة الســود الذيــن 
تعرضــوا ملســح اهلويــة وحمــو الشــخصية واغتصبــت ثــروات بادهــم، وعلــى رقــاب شــعوب الشــرق األوســط الذيــن 
عانــوا ومازالــوا يعانــون مــن مظــامل الدكتاتوريــة ووياهتــا. إهنــم ســيقتحمون عليهــم األبــواب ليدخلــوا عليهــم حيــث 
هــم أو حياولــون علــى حــدود بادهــم الدخــول للمطالبــة مبســتحقاهتم، وهــم خيشــون مــن غضبتهــم ألهنــم يعرفــون 
جيــداً أهنــم علــى حــق عندمــا يطالبوهنــم بتلــك املســتحقات، وهــا هــم حيملــون حجــراً أبيديهــم، ألهنــم يعلمــون أهنــم 
ال ميلكــون غــر احلجــر وقلوهبــم اجلرحيــة، ومــع ذلــك فهــم يفعلــون هبــم مــا بــدا هلــم، ليطلقــوا نــران أســلحتهم علــى 
تلــك القلــوب اجلرحيــة وعلــى احلجــارة أبيديهــم. يبــدو أن كلمــات ترامــب ومواقفــه تلــك عبــارة عــن اســتثمار انتخــايب 
قبــل أايم قليلــة مــن االنتخــاابت اجلزئيــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. يف احلقيقــة فــإن األمــر األســوأ مــن تفكــر 
الرئيــس األمريكــي يف املزايــدة علــى هــؤالء املهاجريــن بتلــك الكلمــات، هــو قدرتــه علــى املزايــدة عليهــم، رغــم 
تعرضــه النتقــادات مكثفــة مــن جهــات تــويل أمهيــة كــربى حلقــوق اإلنســان. ولألســف فكلمــا يطــرح موضــوع عــداء 
األجانــب ومعــاداة الاجئــن، تظهــر مــادة مهمــة ملمارســة سياســة شــعبوية جتــد هلــا صــدى يف كل مــكان، وهــذا 
الوضــع ال يتغــر رغــم أن وراء كل مواطــن أمريكــي مــاٍض متلبــٌس ابهلجــرة أو اللجــوء. فالذيــن جــاؤوا قبــل جيــل 
متحملــن كثــراً مــن املصاعــب واملتاعــب يغضــون الطــرف عــن املشــاكل الــي يعيشــها القادمــون حديثــاً، فيعاملوهنــم 
معاملــة األجانــب، ويبــدأون ابملزايــدة عليهــم بفكــرة إغــاق حــدود البلــد. لكــن اخلاصيــة الــي جتعــل مــن أمريــكا 
أمريــكا هــو كوهنــا بلــد اهلجــرة، فــإذا وجــدمت اليــوم مواطنــاً يف أمريــكا مل يكــن أصلــه مــن املهاجريــن أو الاجئــن، فــا 
بــد أن يكــون واحــداً مــن اهلنــود احلمــر الناجــن مــن عمليــات التطهــر العرقــي، ويف احلقيقــة فــإن ذلــك هــو ســبب 
حتــول احلفــاظ علــى مشــاعر املهاجريــن يف أمريــكا إىل سياســة دولــة، بــل إىل إيديولوجيــا تتبناهــا الدولــة. ولكــن مــع 
صعــود ترامــب بــدأ اليــوم احلفــر حتــت إيديولوجيــة الدولــة تلــك، وبــدأت تظهــر يف كل مــكان ارتــدادات للشــعبوية 
القائمــة علــى أســاس معــاداة األجانــب. وإن الذيــن ميارســون اليــوم اســتفزازات مشــاهبة ضــد الاجئــن الســورين 
يف تركيــا، يلعبــون بشــكل شــعبوي بنفــس املســتوى الــذي يرونــه لــدى ترامــب. ولألســف فمازالــت البشــرية مل ترتــِق 
إىل املســتوى الــذي نعتــربه الئقــاً بكرامــة اإلنســان، أو إىل املســتوى الــذي حــاول بعــض الفاســفة أن يلقنوننــا إايه، 

وبعــد قطــع مســافة طويلــة وصلنــا إىل نقطــة أصبحنــا نــرى فيهــا اإلنســان ذئبــاً ألخيــه اإلنســان.
إن كانــت تلــك هــي احلقيقــة فــا بــد مــن أتمــن منظومــة حقوقيــة متنــع الــذائب مــن أن أتكل بعضهــا البعــض، أمــا 
دور رجــل السياســة فهــو ابلدرجــة األوىل محايــة تلــك احلقــوق واحملافظــة علــى حيويتهــا، وإال فليــس دور السياســين 
الســماح للنــاس ابرتــكاب املظــامل عــن طريــق بــث الفتنــة بينهــم يف ســبيل احلصــول علــى عــدد أكــرب مــن أصــوات 

الناخبــن.

إطالق النار على مهاجر ألقى الحجارة على الجنود

Tuhaf bir başlık tabi. Öncelikle, göçmenin veya başka herhangi bir insanın taş 
atması neresinden savunulabilir? Savunulamaz elbet. Belki kendisine kurşun 
atana elinde başka bir şey yoksa savunma maksadıyla taş atmak…
Dünyanın binbir türlü ahvali olabilir, bu ahvali tek bir örneğe sıkıştırmamak lazım.
Ama canını kurtarmak için, iltica etmek üzere ülkeye sığınmaya gelen mülteci 
durup dururken neden taş atsın ki? ABD Başkanı Trump, Meksika üzerinden ABD 
sınırına ilerleyen binlerce göçmen hakkında konuşurken “askerimize taş atmak 
isterlerse, askerimiz buna karşılık verir” demiş.
Dikkat buyurun, göçmenler henüz taş atmamış, “taş atmak isterlerse” demiş o 
yüzden Trump.
Bu, açıkça gelen her mülteciye baştan silah kullanarak öldürmekle tehdit etmek 
anlamına gelmiyor mu? Öldürmek için bahaneyi önceden hazırlarsın: elinde bir 
taş vardı, ya attı ya atacaktı, her ihtimale karşı, ölümü hak etti.
Mültecilik bütün insanlığın üzerine bir borçtur, kaçılamayacak bir yüktür, ama 
özellikle refahlarını sömürgeciliğe borçlu olanlar üzerine bir borçtur.
Mülteciye, özellikle bir felaketten kaçıp gelen mülteciye kapısını kapamak bir 
suçtur. Müreffeh devletlerin refahında elbette refaha erememiş insanların bir 
hakkı vardır. Hele bu ülkeler geçmişlerinde ve bugünlerinde emperyalizm olan, 
sömürgecilik olan ülkelerse, akan mülteci dalgaları onlardan haklı alacaklarını 
talep etmek üzere gelmektedirler. Bu borcu ödemekten kaçamazlar.
Küreselleşen dünya bu ülkelerin insanlarına istedikleri her yere rahatlıkla gidebilme 
imkanı sağlıyor. Adına onun için küreselleşme deniliyor. Ancak küreselleşmenin 
yaldızlı yüzünün bir de arka yüzü var ki, orada bu imkanın ve bu hakkın herkes için 
eşit olarak kullanılabiliyor olmamasıdır. Amerikalı her yere istediği gibi gidebilir, 
ama Meksikalı Amerika’ya canı istediğinde gidemez. O yüzden küreselleşme, bazı 
insanlar için küreselleşmedir, bazı insanlar için henüz dört köşe bir tepsi olmaya 
devam ediyordur.
Refah düzeyi yüksek toplumların bu refahlarını büyük ölçüde bu sömürge 
pratiklerine borçlu oldukları halde, bizzat iliklerine kadar sömürmüş oldukları 
toplumlara karşı kapılarını kapalı tutmaları aralarına aşılmaz güvenlik duvarları 
örmeleri, insanlığa karşı süregelen sorumsuzluklarının önemli bir göstergesi. 
Cehenneme çevirdikleri dünyanın öbür yanı yanıp tutuşurken kendi refahlarını 
bu şekilde ilelebet sürdürebileceklerini sanıyorlar. Oysa bu ateş, paylaşmayı 
öğrenmedikleri sürece eninde sonunda onları da öyle veya böyle yakar.
Meksikalıları daha ne kadar durdurabilirler?
Afrika’nın kimliği, kişiliği yok sayılmış, servetleri talan edilmiş karaderili 
mazlumlarını, kendilerine dayatılmış diktatörlüklerinin zulmü altında yaşamaya 
mahkum bırakılmış Ortadoğu’nun çilekeş halklarını bu zulüm ve yoksulluk 
şartlarında ne kadar tutabilirler?
Ya bulundukları yerde veya kendi sınırlarında bu borçlarını talep etmek üzere 
kapılarına dayanacaklardır. Onların alacaklarını, alacak iddialarındaki haklılıklarını 
çok iyi bildikleri için öfkelerinden korkuyorlar. Ellerine bir taş yakıştırıyorlar, 
çünkü kırık kalplerinden ve taştan başka silahları olmadığını biliyorlar ve yine 
yapacaklarını yapıyor, kırık kalbe ve eldeki taşa yüksek orantısız silahlarıyla karşılık 
veriyorlar.
ABD’de ara seçimler için gün sayılırken Trump’ın bu sözleri ve tavırları bir seçim 
yatırımı olarak görülüyor.
Bu sözlerle insan haklarına duyarlı çevrelerin yoğun eleştirisine konu olan bir 
ABD başkanının, bu sözlerle prim yapabileceğini düşünmesinden daha da kötüsü 
gerçekten de prim yapabiliyor olmasıdır.
Ne yazık ki, yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı biraz kaşındığında her 
yerde karşılığı olabilecek önemli bir popülizm malzemesi. Amerika’da herkesin 
geçmişinde ya mültecilik, ya göçmenlik bulunması durumu değiştirmiyor. Bir 
nesil önce büyük sıkıntılar çekerek gelmiş olanlar şimdi gelenlerin sıkıntılarını 
yok sayarak, onları yabancı saymaya ve ülkeyi kendilerine kapatma fikrine prim 
vermeye başlayabiliyor.
Amerika’yı Amerika yapan onun bir göç ülkesi olmasıdır halbuki. Göçmen veya 
mülteci olmayanları çıkarsanız bugün Amerika’da soykırımdan geriye kalan 
Kızılderililerden başkasını bulamazsınız. Aslında o yüzden, Amerika’da göçmenlere 
karşı belli bir duyarlılığın korunması bir devlet politikası hatta ideolojisi olagelmiştir.
Bugün Trump ile birlikte bu devlet ideolojisinin altı oyuluyor. Yabancı düşmanlığına 
dayalı bir popülizmin heryerde bir karşılığı var. Bugün Türkiye’de Suriyeli 
mültecilere karşı benzer kışkırtmalar yapanlar da Trump’ın gördüğü bu düzeye 
popülistçe oynuyor.
Yazık ki, insanlığın hümanizm kalitesi sandığımız kadar veya bazı filozofların bize 
telkin etmeye çalıştıkları kadar yüksek değil. Gele gele insanın insanın kurdu 
olduğunu gerdüğümüz bir noktaya vardık.
Bu bir gerçekse, kurtların birbirini yemesini engelleyecek bir hukukun temini lazım 
elbet. Siyasetçinin görevi ise öncelikli olarak o hukuku gözetmek, korumak ve 
canlı tutmak. Yoksa iki oy alacam diye onu kışkırtıp insanların birbirlerine haksızlık 
yapmalarının önünü açmak değil.

Taş atan göçmeni kurşunla karşılamak

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين أقطاي



كل مــن دخــل يف عاقــة مــع أي دولــة مــن خــارج العــامل اإلســامي والشــرق األوســط بشــكل خــاص، فقــد خســر بشــكل 
دائــم، فــكل الــدول الــي دخلــت يف تعــاون قــذر وحتالفــات غــر متوازنــة مــع بريطانيــا وفرنســا قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة، ومــع 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة خــال الســنوات الســتن األخــرة، قــد تضــررت أنظمتهــا وشــعوهبا مــن تلــك العاقــات، ولكــن 

ملــاذا تواصــل الــدول اإلســامية حتالفاهتــا بنفــس الشــكل رغــم خســارهتا الدائمــة تلــك؟.
- الذين يتحولون من أصدقاء إىل أعداء

فــإذا نظــرمت إىل الســنوات الـــ20 أو الـــ30 األخــرة، ميكنكــم اإلطــاع علــى أمثلــة تســتخلصون منهــا العــربة، مــن دون احلاجــة 
إىل الغــوص يف أعمــاق التاريــخ. احتــل الــروس أفغانســتان عــام 1979 فدعمــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة اجملاهديــن 
هنــاك ابلســاح واملــال، وهبــذا الشــكل تشــكلت القاعــدة وطالبــان، وانتصــر اجملاهــدون يف احلــرب وانســحب الــروس، حينهــا 
اندلعــت احلــرب بــن املســلمن هنــاك. أصبحــت الــوالايت املتحــدة طرفــاً يف تلــك احلــرب، فــازدادت الفوضــى احتدامــاً 
هنــاك، وأعلنــت القاعــدُة حركــَة طالبــان طرفــاً معــادايً هلــا، وبعــد هجمــات احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 2001 قصــف 
األمريــكان أفغانســتان مث احتلوهــا، بعــد الثــورة اإليرانيــة عــام 1979 حتالــف صــدام مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وتلقــى 
منهــا الدعــم ابلســاح واملــال، وحتــارب مــع إيــران ثــاين ســنوات، وقتــل يف تلــك احلــرب مليــون إنســان، ومل ينتصــر يف تلــك 

احلــرب أحــد، ولعــدم اإليفــاء ابلتعهــدات الــي تلقاهــا وألنــه غــرق يف وحــل تلــك احلــرب احتــل صــدام الكويــت.
عــام 1991 أعلنــت الــوالايت املتحــدة احلــرب علــى صــدام، فاحتلــت العــراق لكنهــا مل متــس صــدام، وقســموا البــاد إىل 
ثاثــة أقاليــم، وأججــوا احلــرب األهليــة بــن األكــراد والشــيعة والســنة، وحولــوا صــدام إىل عــدو لــدود، وبســببه تدخلــوا يف 

الشــرق األوســط يف كل مناســبة، مث احتلــوا العــراق مــرة أخــرى وعلقــوا صــدام علــى خشــبة اإلعــدام.
- الدول اإلسالمية هي الي تعان دائمًا

دخل القذايف يف عاقات قذرة مع فرنســا وإيطاليا والوالايت املتحدة األمريكية، وبســبب ذلك حتول القذايف إىل دكتاتور 
يف الداخــل، وحتولــت ليبيــا إىل دولــة تشــكل خطــراً علــى اخلــارج، ويف النهايــة حتطــم االقتصــاد الليــي، واختلــف القــذايف مــع 
حلفائــه، فحولــوه إىل أخطــر شــخص يف العــامل، وأثنــاء الربيــع العــريب تعــرض رتــل القــذايف إىل القصــف مــن طــرف فرنســا الــي 
كان يدعمهــا ماليــاً، ومت قتلــه ضــرابً يف الشــارع، وانقســم البلــد إىل شــطرين، واندلعــت هنــاك حــرب أهليــة، وســقط البلــد 
يف الفوضــى. ويف اجلزائــر قامــت القيامــة عندمــا فــازت اجلبهــة اإلســامية لإلنقــاذ عــام 1990 بنســبة %54 مــن أصــوات 
الناخبــن، حتالــف النظــام اجلزائــري مــع فرنســا الــي خــاض اجلزائريــون ضدهــا حــرب التحريــر قبــل ســنوات قليلــة، فحــدث 
انقــاب دســتوري ومت التدخــل يف نتائــج االنتخــاابت، واعُتقــل زعمــاء اجلبهــة اإلســامية لإلنقــاذ وقتــل عــدداً منهــم، وعمــت 

احلــرب األهليــة البــاد وقتــل 150ألــف إنســان.
كانــت إيــران الصديــق األقــرب للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف عهــد الشــاه، مث حتولــت بعــد الثــورة إىل العــدو األكــرب، وزُّج 
هبــا يف حــرب مــع العــراق، وخــال ســنوات وقّــع أوابمــا اتفاقــاً مــع إيــران مــن أجــل خلــق موجــة شــيعية يف الشــرق األوســط 
مضــادة للموجــة الســنية الــي تصاعــدت مــع الربيــع العــريب، ومارســت إيــران عمليــات احتــال يف كل مــن ســوراي والعــراق 
ولبنــان واليمــن وأججــت القتــال يف تلــك البــاد، وبعــد ذهــاب أوابمــا أعلــن ترامــب إيــران عــدواً رئيســياً ليفــرض عليهــا أكــرب 
عقــوابت عرفهــا التاريــخ. أمــا تركيــا فقــد مت إبعادهــا عــن الشــرق األوســط بشــكل دائــم بســبب التحالفــات الــي دخلتهــا 
مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، مث بــدأت تركيــا تواجــه االنقــاابت عندمــا بــدأت تفكــر يف مصاحلهــا وليــس يف مصــاحل 
أمريــكا، وأريــَد لرتكيــا الدخــول يف دوامــة األزمــات والفوضــى عــن طريــق انقــاب 12 أيلــول 1980 وانقــاب 28 شــباط 
1997 واحملاولــة االنقابيــة الفاشــلة يف 15 متــوز2016، فالــوالايت املتحــدة تقــول )إن تركيــا هــي حليفنــا األفضــل(، 
وهــي يف الوقــت ذاتــه تعمــل علــى خلــق منطقــة حمــررة يف ســوراي عــن طريــق إمــداد حــزب العمــال الكردســتاين ووحــدات محايــة 
الشــعب ابلســاح بشــكل منتظــم، ومهــا ألــّد أعــداء تركيــا، ليتحــوال إىل جيــش نظامــي. كانــت اإلدارة الســعودية يف عهــد 
ابراك أوابمــا غــر مرغــوب فيهــا، مث حتولــت يف عهــد ترامــب إىل صديــق محيــم، وســتبقى هكــذا مادامــت تدفــع هلــم األمــوال، 

وبعــد ذلــك ســيحولوهنا إىل عــدو أيضــاً.
وعندما ترى روسيا أن إيران وسوراي ال خيدمان مصاحلها فستتخلى عنهما مثلما فعلت يف املاضي.

- اتريخ الغدر واخليانة
يعتــرب القــرن األخــر يف الشــرق األوســط اتريــخ تغريــر الــدول الكــربى ابلــدول اإلســامية وخيانتهــا والــزج هبــا يف دوامــة 
الفوضى، ومل خترج إىل اليوم أي من دول اإلسام أبي ربح من تلك التحالفات القذرة، فقد تضررت كلها وقتل اآلالف 
مــن املســلمن وتفتتــت دوهلــم. ونــرى اآلن الــدول اإلســامية ذاهتــا تدخــل مــرة أخــرى يف حتالفــات قــذرة مــع الــدول الكــربى، 
لتتحــارب مــع دول مســلمة أخــرى، وكأهنــم مل يســتقوا العــربة مــن التاريــخ، وســيكونون هــم اخلاســرين مــرة أخــرى مــن تلــك 

التحالفــات، وســتعاين دوهلــم معــاانًة شــديدة.
فمى ســتتمكن دول املنطقة من تقرير مصائرها أبنفســها؟، ومى ســتجتمع؟، ومى ســيفهمون أن كل تدخل من أي دولة 

أجنبية يف املنطقة لن ينتهي إالّ ابآلالم واألحزان؟.
وأان أرى أن األجيال القادمة ستعي ذلك وستنجح، وستستخدم حقها يف العصيان يوماً ما.

من الذي انتصر في الشرق األوسط إلى حد اآلن؟

صحفي وكاتب

كمال أوزتورك

İslam dünyasında, özellikle de Ortadoğu’da, bu coğrafya dışından bir ülkeyle kim kirli bir 
ilişkiye girmişse hep kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesi, İngiltere ve Fransa ile, son 
60 yıldır Amerika ile dengesiz ittifaklar yapan, karanlık iş birliğine giren tüm ülkeler, onların 
iktidarları ve halkları bu ilişkilerden zararlı çıkmıştır. Peki hep kaybetmelerine rağmen neden 
aynı şekilde ittifaklar kurmaya devam ediyor Müslüman ülkeler?
DOSTKEN DÜŞMANA ÇEVRİLENLER
Tarihin çok derinliklerine bakmak yerine, son 20-30 yıla bakarsanız bile ibret verici örnekleri 
görebilirsiniz. Rusya’nın Afganistan’ı işgal ettiği 1979’da, ABD bu ülkedeki mücahitlere silah 
ve para desteği verdi. El Kaide ve Taliban böyle kuruldu. Mücahitler savaşı kazandı, Rusya 
çekildi. Bu kez birbirleriyle savaşa tutuştu Müslümanlar.
ABD bu iç savaşta taraf oldu. Kaos daha da arttı. El Kaide ve Taliban’ı düşman ilan etti. 11 
Eylül saldırısından sonra Afganistan’ı önce bombaladı sonra da işgal etti.
1979 İran devriminden sonra, Saddam ABD ile müttefik oldu. Silah ve para yardımı aldı. 
İran’la 8 yıl savaştı. 1 Milyon kişi öldü. Savaşın kazananı olmadı. Saddam ona verilen sözler 
tutulmadığı ve batağa saplandığı için Kuveyt’i işgal etti.
ABD Saddam’a 1991 yılında savaş vilan etti. Irak’ı işgal etti ama Saddam’a dokunmadı. 
Ülkeyi üçe böldü. Kürtler, Şiiler ve Sünniler arasında iç savaş çıkardı. Saddam’ı korkunç bir 
düşmana çevirdi ve her fırsatta Ortadoğu’ya onun sayesinde müdahale etti.Sonra ikinci kez 
Irak’ı işgal etti. Saddam idam sehpasında can verdi.
HEP ACI ÇEKEN MÜSLÜMAN ÜLKELER OLDU
Kaddafi Fransa, İtalya ve ABD ile kirli ittifaklar kurdu. Bu sayede içeride diktatör, dışarı da bir 
tehdit ülke konumuna geldi. Sonunda ekonomisi bozuldu, müttefikleriyle arası açıldı. Dünya-
daki en tehlikeli kişi konumuna getirildi. Arap baharı sırasında parasal yardım yaptığı Fransa 
tarafından konvoyu bombalandı. Sokak ortasında, dövülerek linç edildi. Ülkesi ikiye bölündü, 
iç savaş çıktı ve kaosa sürüklendi. Cezayir’de 1990 yılında yapılan seçimlerde İslami Selamet 
Partisi (FIS) % 54 oy alınca ortalık karıştı. Cezayir yönetimi, kısa süre önce bağımsızlık savaşı 
verdiği Fransa ile iş birliği yaptı. Anayasal bir darbe yaparak seçim sonuçlarına müdahale etti. 
FIS liderleri tutuklandı ya da öldürdü. Ülkede iç savaş çıktı ve 150 bin insan öldü.
İran, şah döneminde ABD’nin bir numaralı dostuydu. Devrimden sonra bir numaralı düşmanı 
oldu. Irak’la savaştırıldı. Yıllar sonra Obama, İran’la ittifak yapıp, Arap baharıyla yükselen 
Sünni dalgaya karşı, Ortadoğu’da Şii dalga kıranı yarattı. İran Suriye, Irak, Lübnan, Yemen’de 
işgaller yaptı, savaşlar çıkardı. Obama gidince Trump İran’ı baş düşman ilan etti ve tarihin 
gördüğü en büyük yaptırımları uyguladı.
Türkiye, ABD ile kurduğu ittifaklar nedeniyle Ortadoğu’dan hep uzak tutuldu. Ne zaman ki 
ABD çıkarları değil de, ülke çıkarları düşünülmeye başlandı, Türkiye’de darbeler yapıldı. 
12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleriyle ülke kaosa ve krize sokulmak istendi. ABD 
‘en iyi müttefikimiz’ dediği Türkiye’nin baş düşmanı PKK/YPG’ye düzenli bir ordu kura-
cak kadar silah verdi, Suriye’de kurtarılmış bir bölge yarattı. Suud yönetimi Obama döne-
minde istenmeyen ülkeydi, Trump döneminde baş tacı. Para verdiği sürece öyle olacak. Sonra 
onu da düşmana çevirecekler. Rusya, İran ve Suriye’nin kendi çıkarlarına hizmet etmediğini 
gördürdüğünde, eskiden yaptığı gibi onları terk edecek…
ALDATILMA VE İHANET TARİHİ
Ortadoğu’nun son yüz yılı, büyük devletlerin Müslüman devletleri aldatma, ihanet etme ve 
kaosa sürükleme tarihidir. Bugüne kadar hiçbir Müslüman devlet, bu kirli ittifaklardan ka-
zançlı çıkmadı. Hepsi zarar etti, ülkeleri parçalandı, binlerce vatandaşı öldü.
Şimdi aynı Müslüman ülkeler, yine büyük devletlerle kirli ittifaklar kurup, diğer Müslüman 
devletlerle savaşıyor. Tarihten hiç ders almadan yapılan bu ittifaklardan yine kendileri zararlı 
çıkacak ve ülkeleri acı çekecek. Peki, bu coğrafyada yaşayan ülkeler, ne zaman kendi kader-
lerine kendileri karar verip, bir araya gelecekler? Ne zaman yabancı bir devletin bu coğrafyaya 
müdahalesinin hep acıyla bittiğini anlayacaklar?
Bence yeni nesiller bunu anlayacak ve başaracak. Bir gün isyan haklarını kullanacaklar.

Kemal Öztürk

Ortadoğu’da kim kazandı şimdiye kadar?

Gazeteci - Yazar
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