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 ولهذا لن نتخلى عن المهاجرين على اإلطالق.
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نكون أنصارا

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilere Destek 
Olmaya Devam Edeceğiz, Çünkü Biz Ensar Olmaya 

Talibiz, Muhacirleri Yolun Ortasında Bırakmayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar Türkiye’nin 
ana muhalefetinin başındaki, ‘Ben Suriyelileri ülkesine 
göndereceğim’ dese de biz, onları da onların eline bırakmadan, 
hükümet olarak, valiliklerimiz kanallarıyla desteklemeye devam 
edeceğiz. Onlar bizim misafirimizdir. Onları ağırlamak ve yardım 
etmek görevimizdir. Bu da bizim iftihar ettiğimiz tarihimizdir” 
açıklamalarında bulundu.

قــال الرئيــس  أردوغــان :  ســنواصل دعــم ضيوفنــا الســوريني عــر قنــاة احلكومــة ووالايت املناطــق رغــم 
هتديــد زعيــم أكــر أحــزاب املعارضــة إبرســاهلم إىل بالدهــم، هــم ضيوفنــا وواجــب علينــا اســتقباهلم 

ومســاعدهتم علــى أراضينــا وهــذا هــو اترخينــا الــذي نفتخــر بــه.

اإلنسانية الحقيقية...
Gerçek insanlık...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sri Lanka’daki kilise ve 
otellerde gerçekleştirilen ve iki Türk vatandaşı olmak üzere 321 kişinin ölümüne 
521 kişinin ise yaralanmasına yol açan saldırıları kınadı. Kurbanların arasında 
ABD, İngiltere ve Hollanda vatandaşları da bulunmaktaydı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’nın 
Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge konusundaki tutumunu 
yineleyerek, güvenli bölgedeki idari nokta ve yolların 
kontrolünün Türkiye’nin elinde olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin toprak 
bütünlüğüne saygı duyduğunu ancak Suriye’de vazgeçmeyeceği 
ve gerçekleştirmek için çalışacağı hedefler olduğunu söyledi. Akar, 
“Temel hedefimiz teröristleri silahsızlandırmak ve Türkiye sınırının 
30-40 km ötesine kadar uzaklaşmalarını sağlamaktır” dedi.

İlerleyen aşamalarda yıllık 150 ila 200 milyon yolcu kapasitesine, günlük 1500’den 
fazla uçak trafiğine, 350 destinasyona, yaklaşık 100 hava kontrol noktasına, 500 uçak 
kapasiteli alana sahip olacak, içerisinde hastane, konferans salonu ve birçok otelin 
bulunacağı havalimanına taşınma süreci tamamlandı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii sektörünün 
geçtiğimiz yıl yaptığı ihracatın 2017’e göre %20 artarak 2 milyar 188 milyon dolara 
ulaştığını açıkladı.

أدان رئيــس دائــرة االتصــاالت ابلرائســة الرتكيــة، فخــر الديــن ألطــون، اهلجمــات اإلرهابيــة الــي اســتهدفت 
كنائــس وفنــادق بســريالنكا، وأســفرت عــن مقتــل مــا اليقــل عــن 321 قتيــاًل و521 جرحيًــا مــن بينهــم 

مواطنــان تركيــان وبعضهــم حيمــل اجلنســية األمريكيــة، والريطانيــة، واهلولنديــة.

جــدد املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن، التأكيــد علــى موقــف 
أنقــرة حيــال املنطقــة اآلمنــة مشــايل ســوراي، الفتــاً إىل إصرارهــا علــى أن يكــون 

نطــاق وطريقــة إدارة املنطقــة اآلمنــة بيــد تركيــا.

أعلــن وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي إكار، إن بــالده حتــرتم وحــدة ســوراي وأراضيهــا؛ 
إال أن لديهــا أهدافًــا لــن تتخلــى عنهــا وستســعى لتحقيقهــا.

موضحــاً: غرضنــا األساســي هــو جتريــد اإلرهابيــني مــن أســلحتهم وإبعادهــم عــن 
احلــدود الرتكيــة مســافة 30 إىل 40 كــم.

بســعة متوقعــة 150 إىل 200 مليــون مســافر ســنوايً يف املراحــل القادمــة ، أكثــر مــن 1500 طائــرة يوميــاً ، 
350 وجهة طريان دولية ، هيمنة متوقعة على خطوط أورواب،  وسيضم حوايل 100 مراقب طريان ، وساحة 

وقــوف تتســع ل 500 طائــرة ، وســيحتوي علــى مستشــفى وقصــر مؤمتــرات والعديــد مــن الفنــادق العامليــة.

قــال رئيــس مؤسســة الصناعــات الدفاعيــة الرتكيــة، إمساعيــل دمــري، إن صــادرات القطــاع خــالل العــام 
املاضــي ارتفعــت بنســبة 20 ابملئــة مقارنــة بـــ2017، وبلغــت قيمتهــا 2 مليــار و188 مليــون دوالر.

ا ، بينهم مواطنان تركيانالديمقراطية
ً
إبراهيم قالن : إدارة المنطقة اآلمنة يجب أن تكون بيد تركياهجمات سريالنكا اإلرهابية أسفرت عن مقتل ما اليقل عن 321 قتيالً و521 جريح

ا لن تتخلى عنها هناك
ً

وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة سورية ولدينا أهداف

تركيا تستكمل عملية االنتقال ألضخم مطار في العالم

2.2 مليار دوالر صادرات الصناعات الدفاعية التركية في 2018

Sri Lanka’daki Terör Saldırılarında İkisi Türk Vatandaşı 321 Kişi Öldü 521 Kişi Yaralandıİbrahim Kalın: Güvenli Bölgenin İdaresi Türkiye’de Olmalı

Türkiye Savunma Bakanı: Suriye’nin Toprak Bütünlüğüne 
Saygılıyız Ancak Suriye’de Vazgeçmeyeceğimiz Hedeflerimiz Var

Türkiye Dünyanın En Büyük Havalimanına Taşınma Sürecini Tamamladı

Türkiye’nin 2018’deki Savunma Sanayii İhracatı 2,2 Milyar Dolar
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Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye’de DAEŞ’e karşı kurulan Uluslararası Koalisyon’un 
ülkeye girişinden bu yana 900’ü çocuk 3 binden fazla sivili öldürdüğünü 
açıkladı. Yaşamını yitirenlerin en büyük oranda Rakka şehri sakinlerinden 
oluştuğu ifade edildi.

Suriye “Sınır Tanımayan Gazeteciler” tarafından basın 
özgürlüğü konusunda yayınlanan rapora göre, yine listenin 
son sıralarında yer aldı. 180 ülke arasında 174. sıraya 
yerleştirilen Suriye’de, 2011’den bu yana 690 gazeteci 
öldürüldü.

Beşar Esed rejimine bağlı Göç ve Pasaport Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar ülke 
içinden, 900 milyon dolar ise ülke dışından olmak üzere gelir elde etti. Bu gelirin büyük 
çoğunluğunun pasaport çıkarma ve yenilemeye ait olduğu belirtildi.

Suriye’de rejimin kontrolünde olan bölgeler, benzin, gaz ve yakıt konusunda büyük 
bir kriz yaşıyor. Krizin sebebinin birkaç hafta önce başlayan ekonomik yaptırımlar 
ve 6 aydan bu yana İran petrol ürünlerinin rejim idaresindeki bölgelere ulaşmaması 
olduğu ifade ediliyor.

قالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، إن التحالــف الــدويل ضــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية ) داعــش( يف 
ســوراي، قتــل منــذ تدخلــه ابلبــالد، أكثــر مــن 3 آالف مــدين، بينهــم أكثــر مــن 900 طفــل، والعــدد األكــر 

مــن الضحــااي ســقطوا يف حمافظــة الرقــة.

ظهــرت ســوراي ُمــدداً، يف املراتــب األخــرية، ضمــن تقريــر  »مراســلون بــال 
حــدود«، حــول حريــة الصحافــة، ومنــاخ ممارســة العمــل الصحفــي يف العــامل، 
إذ َحلّــْت يف املركــز 174 عامليــاً مــن أصــل 180 دولــة ومت توثيــق مقتــل 

690 صحفيــاً منــذ عــام 2011

وصلــت إيــرادات مديريــة »دائــرة اهلجــرة واجلــوازات« يف نظــام بشــار األســد، العــام املاضــي إىل 2 مليــار دوالر 
مــن داخــل البــالد، فيمــا حققــت إيــرادات مــن خــارج البــالد حبــدود 900 مليــون دوالر، معظمهــا الســتخراج 

وجتديــد جــوازات الســفر.

تعيــش املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة النظــام أزمــة خـــانقة يف البنزيــن والغــاز واحملروقــات 
عمومــاً، وذلــك منــذ أســابيع نتيجــة العقـــوابت االقتصاديــة، وعــدم وصــول املــوارد النفطيــة 

اإليرانيــة ملناطــق النظــام منــذ أكثــر مــن 6 أشــهر.

 في آخر درجات سلم الحريات الصحفية بالعالم..أكثر من 3 آالف مدني قتلهم التحالف الدولي في سوريا
ً
سوريا ُمجددا

 قتلوا منذ 2011
ً
690 إعالميا

الهجرة والجوازات« رفدت خزينة النظام بأكثر من 2 مليار دوالر في 2018

أزمة خـانقة في البنزين والغاز في سوريا

Suriye’de Uluslararası Koalisyon Tarafından Üç Binden Fazla Sivil Öldürüldü
Suriye Yeniden Basın Özgürlüğünde Son Sıralarda Yer 

Aldı 2011’den Bu Yana 690 Gazeteci Öldürüldü

Göç ve Pasaport Müdürlüğü 2018’de Rejimin Hazinesine 2 Milyar Dolar Kattı

Suriye’deki Büyük Benzin ve Gaz Krizi
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الديمقراطية التركية

إشراقات

2013 yılının sonunda Mısır’dan Türkiye’ye geldim. Türkiye’de kaldığım 
süre zarfında birçok cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçime tanık 
oldum. Yine 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine de tanıklık ettim.
Olayların akışını takip ettiğimde, Türk demokrasisinin dünyadaki 
diğer demokrasilerin tamamından farklı olduğunu gördüm. Gazetecilik 
kimliğimden kaynaklı okumalarım ve gözlemlerim ile tanıklıklarım sonucu, 
Türk halkının uygulamaları ve özgür seçimleri vasıtasıyla demokrasinin 
pratik anlayışının pekiştiğini ve farklılığını ispat ettiğini anladım.
Her seçim döneminde, en güzel surette seçim süreçleri tertiplenmekte, 
tüm partiler halkın rızasını kazanarak kendisine oy vermesini sağlamaya 
çalışmaktadır. Meydanlarda stantlar kurulmakta, iktidardaki Adalet ve 
Kalkınma Partisi, çeşitli muhalefet partileriyle yan yana stantlarda durmakta, 
bu partiler ziyaretleşmekte, birlikte çay içmekte ve birbirlerine gülümseyerek 
muhabbetle davranmaktadırlar. Seçimin sonuçlanmasının ardından ise 
kaybeden partiler, kazanan partileri içtenlikle tebrik etmektedirler.
Hepimiz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iktidar partisinin 
standına gitmeden önce muhalif partilerin stantlarını ziyaret ederek, onlara 
selam verdiğini, birlikte oturarak sohbet ettiklerini hatırlıyoruzdur.
Dünyanın hiçbir yerinde, 31.03.2019’da Türkiye’de gerçekleştirilen yerel 
seçimlerdekine benzer olaylar meydana gelmemiştir. Bu seçimlerde Türk 
demokrasisi kendisini en güzel surette göstermiş, AK Parti oyların %99’unu 
değil yalnızca %52’sini kazanmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da Türk halkına olan muhabbetini ifade etmiş ve seçim sonuçlarının 
ülkesi, halkı, şehirleri, bölgeleri ve köyleri için hayırlara vesile olmasını 
dilemiştir. Erdoğan, “81 milyon vatandaşımızın her birine şükranlarımı 
sunuyorum. Halkımız seçim sürecine geniş bir katılım göstererek iradesini 
ortaya koymuştur” ifadelerini kullanarak, bunu demokratik bir olgunluk 
olarak nitelemiştir.
Erdoğan şunları söylemiştir: “Kazanan ve kaybedeni Türk halkı belirlemiştir. 
Demokrasi budur. Bunu böylece kabul etmeliyiz. Kazandığımız yerlerde 
milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda 
yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket 
tarzımızı belirleyeceğiz”
Seçim sonuçlarının geride bıraktığı harikulade izler, muhalefet partileri 
tarafından seçim pusulalarında sahtecilik yapılmasında kendisini 
göstermiştir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olaya tanık olunmamıştır.
Hepimiz birçok ülkede, iktidar partilerinin görevde kalabilmek adına 
kasten sahtecilik yaptıklarını, halklarını dürüst bir seçim gerçekleştirildiği 
konusunda aldattıklarını duymuş ve görmüşüzdür.
Türkiye’de iktidar partisi, çok sayıda sahtecilik olayını ortaya çıkarmasının 
ardından, Yüksek Seçim Kurulu’na oyların yeniden sayılması için itirazda 
bulunmuştur.
Herhangi bir sahteciliğin tespit edilmediği bölgelerde ise, başkent Ankara’da 
olduğu gibi, o güne kadar kendisinin yönettiği belediyeleri seçimin 
kazananlarına teslim etmiştir.
Diktatör rejimler, zorba liderler ve satılmış gazeteciler, ne zaman gerçek 
anlamda demokratik bir seçim gerçekleşse, seçimlerin dürüstlüğü konusunda 
Türkiye’ye saldırmaktadır.
Türkiye’nin demokrasiyi tanımlama ve uygulama konusundaki tavrı tarihe 
geçecek ve gelecek nesillere ders olarak öğretilecektir.

جئت إىل تركيا قادماً من مصر مع هناايت عام 2013، وقد شهدت خالل فرتة مكوثي يف 
تركيا العديد من االنتخاابت الرتكية الرائسية والرملانية واحمللية، كما شهدت احملاولة االنقالبية الي 

حدثت يف 15 يوليو متوز 2016. 
أي دميقراطية  الرتكية خمتلفة عن  الدميقراطية  أن  األحداث وجدت  متابعي جملرايت  من خالل 
أخرى يف العامل، إن كان من خالل قراءايت ومتابعايت الصحفية أو مشاهدايت، فقد أثبتت يل 
اختالفها من خالل جتسيدها للفهم العملي للدميقراطية عر ممارسات الشعب الرتكي واختياراته 

احلرة.
يف كل انتخاب يتجلى العرس االنتخايب يف أهبى صوره، مجيع األحزاب تتسابق إىل اكتساب 
رضى الشعب يف حماولة لدفعه للتصويت هلا، خيم تنصب يف الساحات، تتجاور فيها خيمة 
احلزب احلاكم )العدالة والتنمية( مع خيم األحزاب املعارضة املختلفة، يتبادلون الزايرات والشاي 
ويبتسمون لبعضهم ويلوحون لآلخر حبب، وعندما تصدر النتائج تبادر األحزاب اخلاسرة إىل 

هتنئة الفائزين بود وحمبة.
وكلنا يتذكر زايرة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل خيم األحزاب املعارضة وإلقائه التحية 

عليهم واجللوس معهم وحماورهتم قبل دخوله إىل خيمة حزبه احلاكم.
مل يشهد العامل أحدااثً مشاهبة ملا مرت به االنتخاابت احمللية الي جرت الختيار رؤساء البلدايت 
يف2019/3/31 حيث جتلت الدميقراطية الرتكية يف أهبى صورها حني فاز حزب العدالة والتنمية 
احلاكم بنسبة 52 ابملئة من أصوات الناخبني فقط وليس 99 ابملئة، وفيها أعلن الرئيس الرتكي 
واملناطق  واملدن  واألمة  للبلد  االنتخاابت ابخلري  نتائج  تعود  أن  الرتكي ومتىن  إعجابه ابلشعب 
والقرى، وقال: أقدم شكري لكل فرد من مواطنينا الـ 81 مليوًن، وإن شعبنا عّر عن إرادته من 

خالل املشاركة الكبرية يف عملية االقرتاع، ووصفها أبهنا متثل نضجاً دميقراطياً. 
وقال الرئيس أردوغان: »إن الفوز واخلسارة حيددها الشعب الرتكي، وهذه هي الدميقراطية، وجيب 
أن نقبلها مجيًعا، نقر أننا كسبنا قلوب الشعب الرتكي يف املناطق الي فزن فيها، وأننا مل حنقق 

النجاح املنشود يف املناطق الي خسرنها، ووفق ذلك سنحدد مسارن يف املستقبل.
البصمة املدهشة الي تركتها نتائج االنتخاابت احمللية جتلت يف اكتشاف حاالت تزوير يف األوراق 

االنتخابية من قبل أحزاب املعارضة، هي سابقة مل حتدث يف أي بلد آخر يف العامل.
كلنا مسعنا وشاهدن التزوير املتعمد الذي تلجأ إليه األحزاب احلاكمة يف غالبية دول العامل من 

أجل تثبيت حكمها، وخداع شعوهبا أبن االنتخاابت كانت نزيهة.
يف تركيا احلزب احلاكم بعد اكتشافه حلاالت تزوير متعددة، قدم الطعون يف نتائجها إىل اللجنة 

العليا لالنتخاابت، طالباً إعادة فرز األصوات.
يف األماكن األخرى الي مل تكتشف فيها حاالت تزوير أقر بنتائجها وابدر إىل تسليم البلدايت 

الي كان يرتأسها إىل الفائزين ابالنتخاابت كما حدث يف العاصمة الرتكية أنقرة.
وتبادر البالد الديكتاتورية واحلكام الطغاة والصحفيني واإلعالميني املأجورين إىل مهامجة تركيا 

والطعن بنزاهة االنتخاابت يف كل مرة حتدث فيها انتخاابت دميقراطية حقيقية.
التاريخ  عر  وستدرس  وممارستها،  الدميقراطية  تعريف  يف  بصمتها  تركت  أهنا  لرتكيا  سيسجل 

لألجيال القادمة.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Türk Demokrasisi

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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صد الثقاف

مر
ال هناك مموعة من األوهام يعيشها رأس النظام السوري بشار األسد منها ما يتعلق ابالنتخاابت الرائسية 

يف حال حصلت، وأخرى متعلقة بقدرته على انتزاع السيطرة من القوى الي جاء هبا إىل البالد.
الوهم األول الذي يعيشه بشار األسد هو قدرته على الفوز يف االنتخاابت الرائسية يف حال حصلت، 
األمر غري ممكن من الناحية العملية، ألن أي انتخاابت جديدة تستوجب من األسد القبول بثالث 
عليها  التنافس  يف  يشارك  أن  واثنيها  صارمة،  دولية  لرقابة  االنتخاابت  ختضع  أن  أوهلا  »لدغات« 
معارضون حقيقيون له، ال مرد كركوزات ال جيرؤون حىت على التصويت ألنفسهم، واثلثها أن يسمح 
النريونية  نظامه  ملنجزات  حقيقية  فضيحة  تشكل  »سوف  واالنتخاابت  متساوية«،  انتخابية  بدعاية 

عددايً، فإن ثالثة أرابع السوريني ابتوا ضحااي مباشرين جلرائمه«.
الوهم الثاين هو احلفاظ على نظامه الذي سقط من أعني الناس ومن عداد األنظمة القابلة لإلصالح 

كما هو، ألنه مدرك أبن أي تغيري فيه يعين إطالق العنان للمطالبة بـ«دولة قانون«. 
الوهم الثالث ابعتقاده هو استعادة سيطرته من القوى احلليفة له والي جلبها إىل البالد حلماية بقائه.

الوهم الرابع أنه يستطيع أن يعيد بناء ما هتدم، إذ ال روسيا وال إيران متلكان من السعة املالية ما يكفي 
لتمويل إعادة إعمار تتطلب حنو 200 مليار دوالر، ويف املقابل فإن استثمارات الدول األخرى ال 
بد وأن تكون مشروطة بضمانت، أوهلا أن يكون هناك نظام صاحل للبقاء، ال نظاماً أقرب إىل اجلثة 

املتعفنة.
 الوهم اخلامس أنه يستطيع أن يواصل رفع شعاراته البالية عن الصمود والتصدي، فهذا اهلراء، صارت 
إسرائيل تسخر منه كل يوم تقريباً، بل إهنا تضرب قواته وميليشيات حلفائه ابلتنسيق مع حليفه اآلخر 
ابلذات، من أجل أن يعرف حدوده داخل بعض غرف قصره، ال كلها طبعاً وهذه احلدود مل تعد تسمح 

له برتديد العنرتايت السابقة«.
الوهم السادس أن عودة بعض السفارات العربية هو تعبري عن االعرتاف أبنه حقق انتصاراً، احلقيقة هي 
أن عودة السفارات متثل مسعى، ال يقبل االشتباه لبناء روابط مع سوراي املستقبل، وإلرساء األسس 

الستئناف عروبة مت دوسها حتت أقدام املشروع الفارسي«.
الوهم السابع هو« استطاعته أن يقف جبوار نظرائه من القادة العرب كقرين هلم، فجرائمه الي طالت 
املاليني من البشر، أكر بكثري من أن تسمح له أبن جيلس بينهم على كرسي مريح، أو حىت أن يتحدث 

معهم بكالم خيرج عن أغشية الدبلوماسية الباردة«.
الوهم الثامن واملتمثل بـ »أنه يستطيع أن حيكم على األقل كانتونه اخلاص، فهزميته الفاضحة حيال شعبه 
سوف حترك ضده وضد عصابته الكثري من الغضب الدفني، وما مل حيصل على ضمانت بلجوء سياسي 
يف طهران أو موسكو، فإنه قد ال ينجو يف ذلك الكانتون الذي القى هو نفسه من املرارات واألسى 
ما القته سورية كلها، ومع انكشاف سجالت الوحشية الي ارتكبها نظامه، فإن هذا الكانتون سرعان 

ما سيكون أقرب إىل الترؤ منه، ال القبول به، وال حىت محايته«. 
أن  موضحة  األبد«،  إىل  و«األسد  األسد«  »سوراي  وهو  النظام  رأس  يعيشه  الذي  التاسع  الوهم 
»الشعارين ال حيتفظان أبي معىن، فآخر شيء ميكن للمجنون أن يتخيله، هو أن يقرتن هذا البلد 

بشعارات بليدة كهذه«.
 -------

عن صحيفة« العرب« اللندنية بتصرف

إشراق

عن األوهام التي يعيشها بشار األسد

İşrak

Beşşar Esed’in Yaşadığı Evhamlara Dair

Beşşar Esed rejimi, bazıları olası cumhurbaşkanlığı seçimleri, bazıları ise ülkesine getirdiği dış 
güçlerden egemenliğini geri alma konusunda olmak üzere, bir dizi evhamla baş başadır.
Beşşar Esed’in sahip olduğu birinci vehim, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabileceği 
vehmidir. Pratik açısından bakıldığında bu durum imkan dahilinde değildir. Zira yapılacak yeni bir 
seçim, kendisi açısından üç temel sakıncayı bünyesinde barındırmaktadır. Birincisi; seçimler katı 
bir uluslararası denetim altıda gerçekleştirilecektir. İkincisi; rekabete yalnızca kendilerine dahi oy 
vermeye korkan sözde muhalifler değil, gerçek muhalifleri de katılacaktır. Üçüncüsü ise; eşit bir seçim 
propagandasına müsaade edilecektir. Öte yandan seçimler, rejim açısından büyük bir fiyasko olacaktır. 
Çünkü Suriyelilerin dörtte üçü, rejimin suçlarının doğrudan kurbanı durumundadır.
İkinci vehim, halkın gözünden ve reform yapılabilecek rejimler listesinden düşmüş olan rejimini 
muhafaza edebileceği düşüncesidir. Zira rejimde değişiklik yapmak, “hukuk devleti” talebini tekrar 
gündeme getirecektir. Üçüncü vehim, rejimin kendisini korumak için ülkesine çağırmış olduğu 
müttefik güçlerden egemenliğini geri alabileceğine olan inancıdır.
Dördüncü vehim, yıkmış olduğu yerleri yeniden inşa edebileceğini düşünmesidir. Halbuki ne 
Rusya ne de İran’ın, yaklaşık 200 milyar dolarlık bir yeniden imar sürecini finanse edecek mali 
gücü bulunmamaktadır. Buna karşılık, diğer devletlerin yatırımları da güvencelere bağlı olmak 
durumundadır. Bu güvencelerin ilki ise rejimin, çürüyen bir ceset görünümünde değil, kalıcı olabilecek 
bir hüviyette bulunmasıdır.
Beşinci vehim, rejimin kararlılık ve mücadele yolunda seslendirdiği yıpranmış sloganlarını 
sürdürebileceği inancıdır. Fakat bu saçmalık, İsrail’in bile her gün alay ettiği bir durum olmuştur. Hatta 
İsrail, diğer müttefikiyle koordinasyon içerisinde Esed güçlerini ve destekçilerinin milislerini hedef 
almakta, bu sayede de Esed’in haddini bilerek sarayının birkaç odasından çıkmamasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Esed’in içinde bulunduğu sınırlar ise, önceki terennümleri tekrar etmesine olanak 
tanımamaktadır. Altıncı vehim, bazı Arap ülkelerinde büyükelçiliklerin yeniden açılmasının, zafer 
kazandığı anlamına geldiği düşüncesidir. İşin aslına bakıldığında, büyükelçiliklerin açılması yalnızca 
ortada bir çaba olduğunu göstermekte olup, gelecekteki Suriye’nin inşa edildiği ve Pers projesinin 
altında ezilen Arap ilişkilerinin temellerinin atıldığı anlamına gelmektedir.
Yedinci vehim, rejimin Arap mevkidaşlarıyla eşit bir düzeyde durabileceği düşüncesidir. Ancak 
milyonlarca insana karşı işlenmiş olan suçları, rahat bir koltukta oturmasına ya da diğer ülke liderleriyle 
soğuk bir diplomasi dilinden öte konuşmasına müsaade etmekten son derece uzaktır.
Sekizinci vehim, rejimin en azından kendi kantonuna hükmedebileceği inancıdır. Fakat halkı karşısında 
yaşamış olduğu hezimet, hem kendisi hem de çetesine karşı gizli bir öfkenin açığa çıkmasına yol 
açacaktır. Tahran ya da Moskova’da siyasi sığınma hakkı elde etmeyi başaramazsa, Suriye’ye tattırmış 
olduğu acı ve kederi kendi kantonunda tadacak ve buradan kurtuluş yolu bulamayacaktır. İşlemiş 
olduğu suçların vahşiliği gün geçtikçe daha fazla ortaya çıktıkça, bu kantondakiler de onu veya 
korumasını kabul etmek bir yana, ondan kendilerini temizlemek için uğraşacaktır.
Dokuzuncu vehim ise, “Esed’in Suriyesi” ve “Esed’le Sonsuza Dek” düşüncesidir. Gelgelelim bu 
sloganların artık herhangi bir manası bulunmamakta olup, bir delinin tahayyül edebileceği son şey bu 
ülkenin artık bu ruhsuz sloganlarla idare edilebileceği zannıdır.
--------
Londra’da yayın yapan el-Arab gazetesinden alınmıştır.



6

سية
سيا

آراء 

ابت الواقع السوري يف اآلونة األخرية أكثر انكشاًفا، وخاصة مضي مثاين سنوات على انطالق ثورة احلرية 
الفرعية ألفراد أو مموعات،  والكرامة  أواسط آذار/ مارس 2011، وأصبحت مسألة متظهر اهلوايت 
واملقصود هبذه اهلوايت هو النزوع الفردي واجلماعي؛ لتعريف الذات أو اجلماعة ابنتمائها إىل طائفة أو 
قبيلة أو منطقة بعينها، والنظر إىل اآلخرين )الشركاء يف اجملتمع( ابملنظور ذاته؛ ابحتساهبم ذوي انتماءات 

من هذا القبيل.
األفراد  من  الكثري  وعي  يف  صغرى(  هوايت  أيضاً  تسميتها  ميكن  )الي  اهلوايت  هذه  تدخلت  حيث 
واجملموعات، حمل اهلوية الوطنية اجلامعة، ويف أضعف األحوال تقدمت وطغت عليها أحياًن وأقصتها، كما 

حلت حمل الروابط املدنية؛ كاالنتماء إىل مهنة أو نقابة أو حزب أو مجعية.
يف غري مكان من سورية فإنه يُلحظ بروز هذه الظاهرة، وخاصة عر املناسبات الي يتم فيها استنفار الناس 
بروابطها  لدى دول ومتمعات عرفت  وقباًل  أيًضا  تتبدى  أخذت  الظاهرة  أن  امللفت  وحتشيدهم، ومن 
االجتماعية املتقدمة، وبغلبة االرتباط ابلوطن والدولة على أي ارتباط آخر، كحال مصر الي ترز فيها أيًضا 
ظاهرة الروابط العائلية واملناطقية، نهيك عن وضع العراق فقد شاعت مفاهيم املناطقية واجلهوية والقبلية 
والطائفية يف احلقبة األخرية، ويبدو أن اخلارج هو من يؤسس لذلك، ويعمل جاهًدا على مبدأ احملاصصة 

احمللية والطائفية، وهذا ينعكس على خمتلف نواحي احلياة، وهو ما يسرتعي االنتباه والوقوف عنده.
 يف سورية كان بروز هذه الظاهرة قد تزامن مع شيوع حالة الدفع الطائفي الي يقوم هبا النظام األسدي، مع 
تصاعد هدير الثورة السورية، أمام عجز النخب عن خماطبة اجلمهور والتأثري فيه، وكذلك عجز مؤسسات 
الثورة اجلديدة واجملتمع املدين ، عن نشر أفكارها ورؤاها وتطبيقها يف مفاصل احلياة العامة، وإخفاقها يف 
اعتماد معايري الوعي الوطين ؛ بل إن هذه الظاهرة طفت على السطح، رغم إدراك الكثريين خلطرها احملدق، 
يف وقت تتذكر فيه األجيال املتقدمة يف العمر، أن اجملتمع السوري مل يكن يعرف هذه الظاهرة قبل نصف 
قرن أو أكثر يف مرحلة مقارعة اهليمنة األجنبية والكفاح من أجل االستقالل، رغم أن اجملتمعات كانت أقل 
تعلماً، ورغم حمدودية وسائل اإلعالم آنذاك، ونقص وسائل السفر والتنقل، حيث كانت اهلوايت الوطنية 

اجلامعة هي الغالبة يف وعي الناس، يرفدها انتماء قومي وروحي وإنساين يتعدى حدود القطر الواحد.
إن اهلوايت الفرعية هذه مل تنبت من فراغ، فالوحدات االجتماعية من عائلة وعشرية وقبيلة وطائفة وأبناء 
منطقة، كانت قائمة وتفعل فعلها يف حياة اجملتمع واألفراد؛ لكنها مل تكن تؤثر يف مسرية احلياة اجملتمعية 
اليومية، أو حىت السياسية،  وهو ما آلت إليه الحقاً ابلتدريج والرتاكم؛ نتيجة اإلخفاق يف مشروع بناء 
الدولة الدستورية احلديثة، بعد هيمنة الدولة األمنية، وتفشي )العصبوية( الطائفية، وإفساح اجملال من قبل 
السلطة احلاكمة، النتشار ظواهر ما قبل وطنية، من طائفية وعشائرية، ومناطقية، وهو يشري أيًضا إىل عجز  
الَعلمانيني والليراليني والقوميني عن مواجهة موجة األصولية الي ابتت تتغلغل يف كل املفاصل، وليست 
األصولية الدينية فحسب، بل األصولية الفكرية، حىت مع وجود فكر يساري، أو أممي، حيث مل تلبث أن 
حتولت إىل أصولية اجتماعية وثقافية كارهة للمدن واملدنية؛ وهو ما أدى إىل شيوع حاالت من النكوص 
إىل الذات والتقوقع، بفعل مجلة العوامل والظروف السابقة، الي تفاعلت، وتغذت بعوامل إضافية؛ مثل 
الفقر والبطالة والنزوح من الريف إىل املدينة؛  مث جاءت جرمية العصر وهي التهجري القسري الذي ميارس، 
أمام مرأى العامل أمجع، ليخرج علينا بعض مدعي االنتماء للمجتمع املدين، فيرروه، وحيسنوا صورته، ليصبح 
قيم االستهالك وبروز  إىل جنب مع شيوع  ليس إال، وذلك جنباً  يف منظارهم مرد )هندسة دميغرافية( 
حاالت الثراء الفاحش يف متمعات الثورة أو من يعترون أنفسهم منها دون وعي!، كل ذلك ساهم يف 
تولّيد مشاعر من االغرتاب النفسي، وجد يف االرتداد حنو اهلوايت الصغرى، شبكة أمان ابلنسبة له، ومبا 
أن ظهور هذه اهلوايت وشيوع االنتماء إليها مل يتم بقرار من أحد أو جهة، لكن مغادرة هذه االنتماءات 
الضيقة، لن يتأتى هبذه البساطة الي ميكن للمرء أن يتوقعها، خاصة على املدى القصري، فكما أن ظروفاً 
الطريق أمامها، كذلك األمر يف  الظاهرة وشق  موضوعية متجددة، كانت قد أسهمت يف وضوح هذه 
التطلع حنو استعادة االنتماء ابهلوايت الوطنية اجلامعة واملنفتحة على املشرتك، واملواكبة لبناء الدولة الوطنية، 
فلن ميكنه أن يتحقق إال ببناء الدولة الدميقراطية الي تتكئ إىل الوطنية اجلامعة املتجددة، والي حتتكم إىل 
سيادة القانون والدولة املدنية، وإطالق مشاريع وطنية دميقراطية، مع األخذ بنظر االعتبار التغريات العميقة 
الي طرأت على واقعنا كله، ويبدو أن الشروع هبذه املهمات البد أن يقع على عاتق النخب، والقوى 
الفاعلة والواعية، والبد من اقرتانه بوعي مطابق، يُعلي من شأن كل ما هو وطين وجامع ومشرتك، ومبا يضع 
االنتماءات الضيقة، ما قبل وطنية يف حجمها الطبيعي دون السماح هلا ابلتأثري على مستقبل سورية الوطن 
الواحد، واملتوافق على عقد وطين جامع، لكننا وحنن نريد إدراك ما آلت إليه األمور اليوم، من ارتدادات 
ما قبل وطنية، البد من تشريح الواقع السوري برمته، املهيَمن عليه سلطواًي، من قبل طغاة الدولة الشمولية 

الي خربت مجيع البنيان اجملتمعي السوري.

أحمد مظهر سعدو

الهويات الفرعية والهوية 
الوطنية السورية

رئيس القسم السياسي

تعثر الربيع العريب يف موجته األوىل عند سورية، بعد أن بدأ بتونس ومصر ومر بليبيا واليمن، وكان 
السؤال املطروح يف حينها بقوة، واملرتقب بتفاؤل كبري، إىل أين سيصل وميتد، أين سيزهر ويثمر يف 

بالد العرب األخرى؟
البالغ يف  األثر  دامًيا  العريب األوىل واختاذها شكاًل عنفًيا  الربيع  بلدان  لتطور األحداث يف  كان 
»اسرتاحته« لعدة سنوات ملا أصاب الشعوب من خوف وذعر من مصري  مرعب يهددها من 
تقل  بدرجة ال  العريب،  الوطن  الثورة واالنتفاضة يف معظم دول  توفر كل عوامل  برغم  حكامها، 
عن تلك الي طاهلا بني هناية 2010 وبداايت 2011، يف نظم تتشابه من حيث البنية والطبيعة 

والسياسات املتبعة عامة.
راقص  وحلقه  قصوى  بسرعة  اجلزائر  يف  املريض  الرجل  هتاوى  العريب  الربيع  من  الثانية  املوجة  يف 
السودان يف مشهد ندر من حيث تنظيم املتظاهرين ووضوح أهدافهم وجذريتها، يف حالة حضارية 
راقية جًدا، ما أعاد طرح  السؤال الذي ابت مكررًا على كل لسان، ملاذا تسقط هذه النظم ويرحل 
رموزها ويبقى طاغية سورية يرتكب كل الفظائع واجلرائم، من اإلابدة اجلماعية إىل التهجري القسري 
وحىت استخدام السالح الكيماوي، دون أن يسقط أو يزاح عن قمة السلطة جتاواًب مع املطالب 
الشعبية املطالبة إبسقاطه مع كافة رموز نظام حكمه، وذلك كله بغياب قرار دويل حاسم ينهي 

حقبة اترخيية طويلة من حكم آل األسد )األب واالبن(.
1- ابت معروفًا أن من محى نظام األسد ودعمه كانت )إسرائيل( الي شكلت شريًكا خفًيا له 
طوال السنوات الثماين املاضية ألن يف ذلك مصلحة ظاهرة هلا مع خادم مرب وموثوق فيه، بينما 
ال يتوفر ذلك يف حالي نظام بوتفليقة البعيد جغرافًيا، أو نظام البشري املطلوب للعدالة الدولية، 
وكالمها)اجلزائري والسوداين( مل يعودا يشكالن أي قيمة بعد أن دمرا متمعيهما ابلفساد واالستبداد.

2- موقع سورية اجليوسياسي يف النظام الدويل وأتثريها الكبري يف حميطها اإلقليمي إبمساكها يف 
العديد من امللفات العاملية كوكيل يشكل رحيله فراًغا كبريًا قد يؤدي إىل تغريات وأتثريات على 

النظام األمين اإلقليمي والعاملي، وهو ما ال يتوفر يف حالي السودان أو اجلزائر.
3- طبيعة وبنية اجملتمعني والدولتني يف اجلزائر والسودان ابملقارنة مع سورية جلهة بنية النظام الطائفية 
التفافًا إىل حد كبري من حاضنته املستفيدة منه  واملذهبية، وخطابه الذي استخدمه وخلق حوله 

واخلائفة من العقاب واحلساب.
4- بنية اجليش السوري املمسوكة بقوة بعد عمليات تعقيم و«تنقية« من كافة العناصر الوطنية، 
وعلى أساس جتارب واختبارات شديدة احلساسية واألمهية جلهة الوالء والطاعة، وهو ماال ينطبق 

على حالة اجليشني اجلزائري والسوداين ابلدرجة نفسها.
5- ارتباط النظام السوري ابملشروع االيراين الكبري الطامح للنفوذ والسيطرة وتغيري البنية املذهبية 
لسكان املنطقة والي دعمت النظام السوري بقوة وصالبة، قبل التدخل الروسي العسكري املباشر 
وهو الذي محاه وغطاه سياسًيا منذ البداية، يف حني مل يتوفر ذلك احلليف للشعب السوري املكلوم 

واملفجوع حبجم أعدائه.
6- عوامل ذاتية نبعة من عدم احلسم السريع خالل أشهر السلمية، وإحداث انتقال حاسم يف 
السلطة ومن مث التحول إىل العسكرة والتطيف واألسلمة وما نتج عن ذلك من ممارسات شاذة 

ودخول مجاعات إرهابية متطرفة عابرة للحدود واملشاريع واألهداف.
7- متركز احلراك الثوري يف اجلزائر والسودان يف العاصمتني واملدن الكرى األخرى لكال الدولتني 
التحقت  العاصف وأتخرت حلب ألكثر من عام حىت  فيما بقيت دمشق املدينة خارج احلراك 
ابلثورة، وانضمام النقاابت ومعظم تشكيالت اجملتمع املدين للحراك اجلماهريي يف كل من السودان 

واجلزائر، فيما بقي يف سورية على مستوى األفراد وبشكل أفقي وليس عموداًي.
ابلرغم من كل ذلك ال يعين أن التاريخ توقف عند حدود دمشق، وجتاوزها، وهو يطوف وجيول 
الشعب  لتطلعات  القدر  يستجيب  أن  عن  حائاًل  العوامل  تلك  تقف كل  ولن  ومغراًب،  مشرقًا 
السوري، ولكن ذلك رهن بوحدة السوريني وتنظيم صفوفهم، ووضوح رؤيتهم، وتوفر قيادة وطنية 
صادقة، ومؤمنة ابستقاللية قرارها، ونزاهة أفرادها، وواثقة بقدرة الشعب السوري وحده على حتقيق 

آماله وطموحاته، دون رهانت خاسرة ومربة.

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري 

لماذا لم يسقط األسد؟!

مقارنات الحالتين السودانية 
والجزائرية مع السورية
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آراء 

هــذه األزمــات الكبــرية الــي يعيشــها الداخــل الســوري حاليــاً، وخاصــة أزمــة 
الطاقة املســتفحلة، تنطوي على دالالت ومؤشــرات شــديدة األمهية، تســتحق 

اســتجالء أســباهبا وأبعادهــا، وحســاب نتائجهــا املتوقعــة.
فهــي مــن نحيــة أوىل تبــدو مفتعلــة، أو غــري منطقيــة، خصوًصــا وأن حلفــاءه 
األقربــني هــم مــن منتجــي ومصــدري النفــط والغــاز الكبــار يف العــامل، فإيــران 
تنتــج املادتــني ) 3 مليــون برميــل يوميًــا(، وروســيا هــي اثنيــة أكــر املنتجــني 
واملصدريــن للســلعتني يف العــامل، والعــراق هــي إحــدى كبــار املنتجــني العــرب 
للبــرتول، وإبمــكان الــدول الثــالث إنقــاذ األســد مــن هــذه األزمــة البســيطة، 
وســد حاجتــه مــن البــرتول والغــاز بعــد أن أنقــذاته ممــا هــو أخطــر، والطــرق 
الريــة مفتوحــة مــع العــراق وايــران، وخطــوط اإلمــداد والتمويــن بــني موانــئ روســيا 
نقــل األســلحة، والســؤال  ليــل هنــار يف  الســوري قصــرية، وتعمــل  والســاحل 
الطبيعــي هنــا، مــا دامــت ايــران وروســيا متدانــه ابلســالح واملقاتلــني واملــال فلمــاذا 
مل متــداه ابلنفــط والغــاز؟، ومهــا أقــل كلفــة وأمهيــة، كمــا أن حاجتــه منهمــا ليســت 

كبــرية. 

بينمــا انشــغل العــامل ابحلريــق اهلائــل الــذي دمــر أيقونــة ابريــس الشــهرية »كاتدرائيــة 
نوتــردام« الــي يعــود بناؤهــا إىل 1260 م أي قبــل 850 عــام، مســاء االثنــني 15 
أبريل / نيســان، اســتوقفين أيضاً أيقونة دير الزور الشــهري »اجلســر املعلق« هذا املعلم 
التارخيــي الــذي جيتمــع عليــه أهــايل ديــر الــزور، والــذي يعــود بنــاؤه إىل العــام 1928 م.

لينــال ثقــة وحــب  ال يوجــد يف احلاضــر وال يف املاضــي مــن حيظــى هبــذه الشــعبية 
الديريــني أكثــر مــن اجلســر املعلــق، هــذه األيقونــة الــي بُنيــت مــن احلديــد واالمسنــت 
واحلجــر، “اجلســر املعلــق” الرمــز الكبــري والعشــق الالحمــدود، الــذي عليــه تعلقــت 
ذكــرايت أهــايل الديــر، هــو مــن أبكاهــم حرقــًة عنــد هتدمــه عــام 2013  علــى يــد 
طاغيــة الشــام عــن طريــق قذائــف فوهــات دابابت T72 ، حــزن العــامل وتباكيــه علــى 
احــرتاق رمــز اترخيــي مثــل »كاتدرائيــة نوتــردام« ومل يعِنهــم ابملطلــق هتــدمي »اجلســر 
املعلــق«  والصــور الــي تُبــنّي حالتــه املهدمــة احلاليــة، بعــد أْن كان معلمــاً شــاخماً ومــزاراً 

يوميــاً ألهــايل ديــر الــزور وضيــوف املدينــة مــن عــرب ومــن عجــم.
اجلديــر ابحلــدث املأســاوي علــى الشاشــات العربيــة، أْن ُأســلِّط الضــوء )وأن أحــد 
أبنــاء ديــر الــزور( علــى مكانــة »اجلســر املعلــق« عنــد الديريــني ومــا تعــرض لــه خــالل 
الثــورة الســورية علــى غــرار مكانــة »نوتــردام« عنــد الباريســيني ومــا تعرضــت لــه أثنــاء 

الثــورة الفرنســية.
والشــباب  الصغــار  مــن  الــزور  ديــر  أهــايل  لتحــدايت  املعلــق« مركــزاً  كان »اجلســر 

مث هــل يعقــل أن جتــازف الدولتــان وتــرتكا األزمــة تســتفحل إىل احلــد اخلطــري 
الــذي بلغتــه؟ وهــل خيفــى علــى الدولتــني أن األزمــة قــد تســبب حالــة شــلل 
حقيقيــة يف كافــة مناحــي احليــاة االقتصاديــة واإلنتاجيــة واألمنيــة واالنســانية، 
ممــا قــد يــؤدي الهنيــار النظــام حتًمــا، ودفــع حاضنتــه الشــعبية للتمــرد عليــه؟   
تذهــب تقديــرات احملللــني إىل أن روســيا إمــا أن تكــون خلــف هــذه األزمــة غــري 
الطبيعيــة مــن األســاس، وإمــا أن تكــون غــري راغبــة يف مســاعدته علــى جتاوزهــا، 
وشــبهة ســوء نيــة روســيا يف احلالتــني تبــدو واضحــة، ولعــل هدفهــا هــو الضغــط 
علــى األســد، ملنعــه مــن الســقوط الكامــل يف براثــن إيــران الــي يــزداد افــرتاق 

أجندهتــا السياســية للحــل ومســتقبل النظــام عــن األجنــدة الروســية.
وتذهــب التقديــرات إىل أن إيــران متورطــة بنفــس القــدر يف تــرك األزمــة تتفاقــم، 
ولنفــس اهلــدف الــذي حيــرك روســيا، أي الرغبــة يف الضغــط أكثــر علــى األســد 
ليســري خلفهــا ويقبــل شــروطها أكثــر فأكثــر، وال يقلــل مــن هــذا التعليــل كــون 
إيــران تعــاين مــن عقــوابت أمريكيــة وعامليــة، ومــن أزمــات ماليــة واقتصاديــة، حتــد 
مــن قدرهتــا علــى اإلغــداق البــرتويل علــى حليفهــا، ألن هــذه املــررات تتجاهــل 
حاجــة ايــران االســرتاتيجية إلبقــاء نظــام األســد واقًفــا علــى قدميــه، فضــاًل عــن 
كوهنــا تنتــج فائًضــا نفطيًــا ضخًمــا، بــدون قــدرة علــى بيعــه ألي طــرف، إضافــة 
إىل أن إبمكاهنــا أن تطلــب مــن وكالئهــا يف العــراق تقــدمي كميــات مــن النفــط 

لــه، والطــرق الريــة مفتوحــة وآمنــة.
إن هــذه األزمــة تســلط األضــواء الكاشــفة مــرة أخــرى علــى مــدى ضعــف 
وعجــز وارهتــان ســورية، دولــة ونظاًمــا ملــن تــراءى لألســد أهنــم جــاؤوا إلنقــاذه، 
فــإذا هــم يف الواقــع مــن يتحكمــون مبصــريه ومصــري الشــعب الســوري، وتكشــف 
مــدى عمائــه وغبائــه منــذ البدايــة، وســوء رهانتــه علــى روســيا وايــران، فهــو مل 

للعــادات والتقاليــد يف املدينــة،  والرجــال أيضــاً، كان حتــدي ذكــوري ابمتيــاز طبقــاً 
وهــو مبثابــة عــرض »ســريك« والفرجــة أي املشــاهدة بــدون أي مبلــغ مــادي، يتمثــل 
ابلقفــز مــن أعلــى اجلســر إىل هنــر الفــرات، أبمســاء عديــدة مثــل »الســبُّول الفرنســي« 
و«اللگحــة« أي الرميــة و«القدريَّــة« ولــكل منهــا أســلوهبا يف القفــز، ويف التعريــف ملــا 
تعنيــه هــذه الكلمــات الــي تنتمــي إىل اللهجــة الديريــة، »فالســبُّول الفرنســي« وهــو 
أن يرمــي الشــخص نفســه إىل املــاء وتكــون يديــه أوَّل مــا تدخــل املــاء ويســمى بذلــك 
نســبة إىل فرنســا حســب اعتقــاد الديريــني الــي هــي مــن قامــت بتشــييد وبنــاء اجلســر 
عــام 1928، وهنــاك قفــزة أخــرى تدعــى »اللگحــة« وهــي أن يرمــي الشــخص نفســه 
واقفــاً أي أن تصــل األرجــل املــاء أواًل وهلــا تســمية اثنيــة هــي »الســبُّول العــريب«، بينمــا 
»القدريــة« وهــي علــى شــكل »قرفصــاء« يقــوم الديــري بضــم ركبتيــه إىل صــدره وهــو 
يف اهلــواء عندمــا يقفــز إىل املــاء، ولكــن يبقــى النــوع األول »الســبُّول الفرنســي«هو 
األصعــب تنفيــذاً إذ حيتــاج قــدراً كبــرياً مــن الشــجاعة وقــوة القلــب لذلــك يُعتــر رمــزاً 
القريبــة  املنطقــة  وهــو  الشــهري،  »احلويقــة«  حــي  أهــايل  لــدى  للرجولــة، وخصوصــاً 

ــاً مــن هنــر الفــرات واجلســر املعلــق ابلتحديــد. جغرافي
مابــني األنــواع يف القفــز الــي ذُكــرت، هنــاك حتــدي جيمعهــم فيمــا بعــض، وهــو معــدل 
ارتفــاع القفــزة طبقــاً لوجــود مناطــق مرتفعــة بشــكل متصاعــد، واملشــي علــى األكبــال 
احلديديــة الــي تربــط أعمــدة اجلســر املعلــق ببعضهــا، هــو الطريقــة املّتبعــة للوصــول 
إىل أعلــى نقطــة مرتفعــة للقفــز، وهنــا ابلتحديــد تبــدأ الرحلــة احملفوفــة ابملخاطــر، يف 

يســلم ســورية هلمــا فقــط، ولكنــه يف الواقــع ســلم عنقــه أيًضــا، ومل يعــد ميلــك مــن 
أمــره شــيًئا ســوى الرضــوخ هلمــا مــرة بعــد مــرة، واالســتجابة لشــروط كل منهمــا 

بــدون هنايــة هلــذه الشــروط. 
لقــد شــاهدن يف اآلونــة األخــرية أمثلــة كثــرية عــن التنافــس واالختــالف بــني 
الالعبني الروســي وااليراين حول اجتاهات وخيارات املســتقبل واحلل السياســي 
ومصــري األســد، فللــروس مروحــة حســاابت دوليــة أوســع مــن حســاابت إيــران 
االقليميــة، وهــي قــد تضحــي ابألســد، يف صفقــة كبــرية مــع األمريكيــني أو مــع 
العــرب للتخلــص منــه، وقــد تتفاهــم مــع االســرائيليني إلخــراج إيــران مــن ســورية، 
ولذلك يبدو األســد أشــد قراًب من إيران، ويبدو أكثر توجًســا وحذرًا من نوااي 
بوتــني جتاهــه، ولذلــك يبــدو أســري »خيــارات جريــة« ضيقــة جــًدا، خصوًصــا 
ومفاصــل  الســيادية،  األجهــزة  علــى كل  الســيطرة  تتقامســان  الدولتــني  وأن 
الدولــة، ومهــا مــن يديرهــا مباشــرة، ال األســد وال حكومتــه وال حــىت عصاابتــه 

العســكرية واألمنيــة. 
األزمــة تتفاقــم وهتــدد مــا بقــي لألســد مــن حواضــن مواليــة، وخاصــة امليلشــيات 
املمســكة ابألرض واملتحكمــة حبركــة املواطنــني اليوميــة، ألن هــذه العصــاابت 
ذات طبيعــة لصوصيــة، وقــد تســارع للتخلــي عنــه فــورًا، إذا تعرضــت مصاحلهــا 
وأرابحهــا للخطــر، فعالقتهــا ابلنظــام عالقــة مصــاحل مافيويــة، ال عالقــة والء 

وانتمــاء وطــين أو سياســي.
واملفاجــآت  ابملفارقــات  حافــل  مشــهد  أمــام  تضعنــا  السياســية  الواقعيــة 
والتناقضــات: نظــام يتفســخ ويتهــاوى مــن داخلــه، بعــد أن جنــا مــن بنــادق 
الثــوار، نظــام مل يســقط بفعــل تدخــل خارجــي معــاد لــه، وإمنــا بفعــل أزماتــه 

املقربــني! حليفيــه  آتمــر  وبفعــل  املســتعصية،  والعضويــة  اجلينيــة 

الوقــت نفســه يُعتــر وقــت ممتــع للمتفرجــني مــن األســفل يقضونــه وهــم مرّكزيــن علــى 
أقــدام الســباح الديــري ذو القلــب احلديــدي، وهــي متشــي علــى الكبــل احلديــدي 
صعــوداً، هــي خماطــرة كبــرية شــبيهة بتلــك الــي نراهــا بعــروض الســريك العامليــة، لكــن 
مــع اختــالف كبــري، حيــث يكــون فيهــا الديــري معرضــاً للخطــر واملــوت اذا هتــاوت 
أقدامــه، وال يوجــد شــيء حيميــه علــى عكــس األدوات اآلمنــة املوضوعــة يف الســريك.

فــوق  ملــكاً  أبنــه  يشــعر  ميشــي كالطــاووس،  ابلعــرض  يقــوم  الــذي  الشــخص  هــذا 
لــه ويشــد مــن أزره، يتالعــب أبعصاهبــم مــع بعــض  الــذي حيييــه ويصفــق  مجهــوره 
احلــركات التمثيليــة، مثــل أخــذ اســرتاحة ليجلــس علــى الكبــل، والّتمهُّــل كثــرياً خبطواتــه، 
واســتغالل أكــر قــدر ممكــن مــن ترجــي مجهــوره لينفــذ قفزتــه اخلطــرية، هــو ال يتكلــم 
حــىت يصــل القمــة الــي يصــل ارتفاعهــا حــوايل 35 مــرتاً، ومــن هنــاك خياطــب ويصــرخ 
أبعلــى صــوت لــه مهــدايً فعلتــه ألحــد مــن معارفــه أو حلارتــه، ويقــول ابللهجــة »الديريــة 

الصارخــة« هــذا ســبُّول ألبــو فــالن أو لعيــون »احلويقــة«.
هــذا التحــدي الديــري القــدمي احملفــور يف ذاكــرة الديريــني، ومنهــم مــن خصــص أغلــب 
زايراتــه إىل اجلســر املعلــق لرؤيــة اســتعراض القفــز إىل هنــر الفــرات، ومنهــم مــن متــىن أن 
يكــون هــو مــن يقفــز لكــن خوفــه منعــه مــن جتربــة ذلــك، لكنــه دائمــاً مــا يتحــدث ألهلــه 
وأصحابــه مــا رآه مــن حــدث مدهــش ابلنســبة لــه، ويعتــره هــو األكثــر روعــة، وهــو 
اآلن يتمــىن فقــط عــودة تلــك املشــاهد إىل الواقــع، وعــودة »اجلســر املعلــق« ليقــف مــن 

جديــد ويســتقبل زّواره بعــد هتدمــه منــذ أكثــر مــن مخــس ســنوات.

محمد خليفة

لماذا سمحت روسيا وإيران
بأزمة الطاقة في سورية؟
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يعــود إىل الواجهــة موضــوع حلــب القدميــة، والعنــوان األبــرز بنــاء اخلدمات 
الفنيــة القدميــة، ومشــروع حتويــل البنــاء القــدمي لفنــدق تراثــي وحلســاب 
رجــل األعمــال احملســوب علــى النظــام أمحــد طحــان، والــذي منــح العقــد 

وزارة ســياحة النظــام! 
وهنا السؤال األبرز: من الذي خول وزارة سياحة النظام أن متنح هكذا 
حيــدث؟  ممــا  النظــام  آاثر  مديريــة  وأيــن  تراثيــة؟!  لعقــارات  اســتثمارات 
وكيــف يتــم منــح عقــود اســتثمار وتراخيــص دون الرجــوع إليهــا، وهــي 
اجلهــة القانونيــة املخولــة ابلنظــر يف كافــة األمــور الــي ختــص األبنيــة الرتاثيــة 
واألثريــة.! أو أن مديريــة اآلاثر وكالعــادة تنازلــت عــن دورهــا حلســاب 
املســتثمرين احملســوبني علــى النظــام وميليشــياته وبركــة وزارة الســياحة! 

وأيــن هــي ادعــاءات ميليشــيا آاثر النظــام حــول حلــب القدميــة وإعــادة 
اإلعمــار والرتميــم واخلطــط املشــرتكة مــع اليونيســكو؟! 

أم أن اإلعمــار بــدأ مــن بوابــة املســتثمرين واملتنفذيــن وعلــى حســاب مــا 
تبقــى مــن حلــب القدميــة! 

وهنا يكون السؤال األهم هل النظام وميليشياته بدأوا بتنفيذ مشاريعهم 
القدميــة اجلديــدة حبلــب القدميــة، حيــث هــذا النــوع مــن االســتثمارات 
وحتويــل األبنيــة القدميــة إىل مطاعــم وفنــادق، وهــدم األبنيــة الرتاثيــة ليــس 

بــدأ انتشــار اإلحلــاد كظاهــرة بــني الشــباب املســلم بعــد الثــورات املضــادة 
لثــورات الربيــع العــريب يف مصــر وليبيــا وتونــس والفوضــى الــي حصلــت 
يف ســوراي واليمــن والتســاؤل احلقيقــي حــول هــذه الظاهــرة هــل هــو إحلــاد 
حقيقــي بــدأ ينتشــر بــني الشــباب املســلم مبعــىن هــل هــذا اإلحلــاد يعــر 
عــن عقيــدة متأصلــة عنــد هــذا الشــخص، أم هــي عبــارة عــن مموعــة 
مــن اإلحباطــات والتســاؤالت والشــكوك الــي بــدأت تعــرتض الشــباب 
وبســبب هــذه اإلحباطــات املتكــررة نتجــت ردات فعــل وميــول حنــو 

اإلحلــاد وإنــكار وجــود هللا.
أعلنــوا  الذيــن  الشــباب  بعــض  حســاابت  األخــرية  الفــرتة  يف  اتبعــت 
الــذي  اجلزيــرة  قنــاة  بثتــه  الــذي  والرنمــج  املقــاالت  وبعــض  إحلادهــم 
تضمــن مموعــة مــن الشــباب الذيــن أعلنــوا إحلادهــم بعــد ثــورة 25 
ينايــر يف مصــر وممــا الحظتــه بعــد هــذه املتابعــة أنــه يوجــد شــعور عــام 
الشــعور هــو موجــود عموًمــا عنــد كل  اليــأس واإلحبــاط، وهــذا  مــن 
الــذي شــاهده يف قمــع  شــخص عــريب ومســلم بعــد هــذا االســتبداد 
ثــورات الربيــع العــريب وبعــد التوظيــف السياســي للديــن، وبعــد ظهــور 
احلــركات املتطرفــة الــي عــرت بشــكل ســليب عــن فكــرة الدولــة املســلمة 
وفكــرة اجلهــاد اإلســالمي وهــذه األســباب أدت إىل رفــض هــذا الواقــع 
املريــر الــذي يعيشــه الشــباب العــريب واملســلم وانتشــار ظاهــرة اإلحلــاد 

بــني بعــض الشــباب.
إن ظاهــرة اإلحلــاد الــي ال تعــر عــن حركــة فكريــة تتضمــن مموعــة مــن 
الشــبهات والشــكوك حــول وجــود هللا ســبحانه وتعــاىل وحــول فكــرة 
الغيــب وفكــرة اليــوم اآلخــر وفكــرة احلســاب، وفكــرة وجــود اجلنــة والنــار، 
وفكــرة إرســال الرســل. إمنــا هــي أقــرب مــا تكــون بــردة فعــل علــى اجملتمــع 

بعــد ثــورات الربيــع العــريب الــي حصلــت ورفضــت األنظمــة االســتبدادية 
والسياســية، أعقبتهــا موجــة مــن اليــأس واإلحبــاط قــادت بعــض الشــباب 
إىل رفــض اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه، والواقــع املريــر الــذي يعانونــه، 
اإلحلــاد كمــا  إىل  هبــم  وصــواًل  شــيء،  رفــض كل  إىل  هبــم  ووصلــت 
دفعــت حالــة اليــأس واإلحبــاط ابملقابــل عنــد بعــض الشــباب إىل الغلــو 

والتطــرف.
إن ظاهــرة اإلحلــاد الــي نشــاهدها عنــد بعــض الشــباب اليــوم ليســت 
ظاهــرة جديــدة وإمنــا يف مخســينيات القــرن املاضــي بعــد احلربــني العامليتــني 
األوىل والثانيــة وظــروف االحتــالل الــذي شــهدته البــالد العربيــة وظهــور 
اجتاحــت  والشــيوعية  املاركســية  أفــكار  وانتشــار  الســوفييي  االحتــاد 
ظاهــرة اإلحلــاد عقــول كثــري مــن الشــباب املســلم كــردة فعــل علــى اجملتمــع 
اهنيــار االحتــاد  بعــد  تــدم طويــاًل مث اختفــت  الظاهــرة مل  إال أن هــذه 

الســوفيي يف التســعينيات.
ومعظــم الشــباب الذيــن تبنــوا اإلحلــاد مل يرفضــوا الديــن فحســب وإمنــا 
رفضــوا مموعــة مــن العــادات والتقاليــد والقيــم الــي نشــأوا عليهــا وكذلــك 
رفضــوا اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه فرتاهــم معجبــني ابحلضــارة الغربيــة 
واحليــاة األوروبيــة ويتوجهــون بنقدهــم الكبــري جملتمعهــم، ويعتــرون هــذا 

اجملتمــع حبكامــه وحمكوميــه وعلمائــه وأفــراده نتــاج الديــن.
إن توظيــف الديــن وعلمائــه خلدمــة السياســة ســاهم كثــريًا يف انتشــار 
اإلحلــاد بــني عقــول الشــباب املســلم فعندمــا يكــون هــذا الشــاب قــد تــرىب 
علــى يــد شــيخ أو عــامل أو داعيــة يســمع توجيهاتــه وأقوالــه صبــاح مســاء 
ويتخــذه قــدوة لــه، وإذ بــه يتفاجــأ أبن هــذا الشــيخ أو الداعيــة قــد مت 
توظيفــه ملشــاريع اســتبدادية معينــة، ويصــدر هــذا العــامل واملفــي عــدًدا مــن 

بشــيء جديــد علــى النظــام وميليشــياته، وكلنــا يعــرف قصــص فنــادق 
القدميــة يف اجلديــدة والتلــل والســبع  ومطاعــم ســاحة احلطــب واألبنيــة 
أنقــاض حلــب  بــين علــى  الــذي  حبــرات، وصــواًل إىل شــرياتون حلــب 
القدميــة وســورها التارخيــي وســط صمــت ومباركــة مافيــات ميليشــيا آاثر 
النظــام، وقصــص آل قاطرجــي وابنــة أمــني فــرع حــزب البعــث وأعمــال 

السمســرة واهلــدم حلســاب املســتثمرين! 
علــى مــا يبــدو فــإن الســاحة اآلن حبلــب القدميــة أصبحــت مفتوحــة للنظــام 
ومتنفذيــه واحملســوبني عليــه، ومــن بوابــة إعــادة اإلعمــار ومــامل يســتطيع 
النظــام هدمــه وبيعــه قبــل احلــرب، أصبــح اآلن إمــا مدمــرًا أو متضــررًا 
بشــكل كبــري، ووجــب إعــادة بنائــه أو ترميمــه واســتثماره، ومشاعــة احلــرب 

واجملموعــات اإلرهابيــة وإعــادة اإلعمــار جاهــزة وموجــودة!
وهبــذا يكــون النظــام قــد اســتثمر قصفــه وتدمــريه حللــب القدميــة، وجــاء 
اليــوم مــن بوابــة إعــادة اإلعمــار، وهنــا تكــون كافــة األمــور برســم منظمــة 
اليونيســكو، والــي عليهــا أن تكــون حياديــة وحتقــق مبخالفــات حلــب 
القدميــة، وأن تعمــل علــى التحقيــق يف ملــف تدمــري النظــام وقصفــه لألبنيــة 
الرتاثية وأال تكون شــريكة أبي ورش أو مشــاريع مع تنظيم بشــار األســد 

اإلرهــايب وميليشــيات آاثره ومتنفذيــه.

الفتــاوى يف اســتباحة دمــاء املظلومــني واألبــرايء ويشــرعن أفعــال احلــكام 
الظلمــة فمــاذا ســيكون موقــف الشــاب مــن هــذا الداعيــة والعــامل.

هذه الظاهرة ستحدث عند هذا الشاب أزمة نفسية عميقة تقوده إىل 
إعــادة التفكــري وتولــد عنــده صراعــات ال متناهيــة قــد تقــوده إىل اإلحلــاد. 
إن مــا شــهدنه بعــد ثــورات الربيــع العــريب والثــورات املضــادة مــن ســقوط 
شــخصيات إســالمية كبرية يف الوطن العريب وكانت هذه الشــخصيات 
حمــل أتثــري يف اجملتمــع املســلم وتصــدرت الشاشــات والكتــب واجملــالت 
وبلــغ عــدد متابعيهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي املاليــني، كفيلــة 
الديــين  ابنتمائهــم  التفكــري  إعــادة  الشــباب يف  مــن  عــدًدا  تدفــع  أبن 
والبديهيــات الــي تربــوا عليهــا وإعــادة البحــث عــن هوايهتــم الــي ضاعــت 

هبــد هــذه اهلــزات العنيفــة.
علــى  والراهــني  الشــبه  بدفــع  الظاهــرة  هــذه  مواجهــة  تكــون  ال  وقــد 
إثبــات وجــود هللا كافيــة لعــودة هــؤالء الشــباب امللحديــن إىل الديــن، مــن 
خــالل متابعــي حلســاابهتم وبعــض املقــاالت هــم ال حيتاجــون إىل بــذل 
الراهــني إىل إثبــات وجــود هللا والنقــاش العقلــي احملــض يف دفــع الشــبه 
بــذل اجلهــد يف  الظاهــرة حتتــاج إىل  ومناقشــتها، وإمنــا مواجهــة هــذه 
إعــادة بنــاء اجملتمــع علــى مموعــة مــن القيــم كالعــدل والصــدق واملســاواة 
والرمحــة والتكافــل حتتــاج إىل القضــاء علــى ظاهــرة االســتبداد السياســي، 
وبنــاء دولــة فيهــا مقومــات العدالــة واحلريــة واملواطنــة، حتتــاج إىل إعــادة 
كرامة اإلنســان الي فقدت بســبب احلكام املســتبدين، حتتاج إىل بذل 
اجلهد يف القضاء على توظيف الدين خلدمة السياســة وإيقاف تســلط 
األجهــزة املخابراتيــة علــى املؤسســة الدينيــة واحلــركات اإلســالمية وإال 

فنحــن مقبلــون ال قــدر هللا علــى موجــات إحلــاد أكثــر.

عمر البنيه

كاتب سوري

أبنية حلب القديمة تقدم لمستثمري النظام

د. محمد نور حمدان

أكاديمي وباحث سوري

إلحاد أم رفض للمجتمع
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نشــرت مبــادرة االصــالح العــريب يف ابريــس حبثــاً للمحاميــني: عاصــي 
الشــرطة  أنظمــة  إصــالح  يف  رؤيــة  بعنــوان:  صــوان  وأمحــد  حــالق 
واملنظومــة األمنيــة يف ســورية، وفيمــا يلــي أهــم األفــكار الــي تضمنهــا 

البحــث. هــذا 
أمهيــة البحــث: ال ميكــن ألّي إصــالح مؤسســايت أن ينجــح يف ســوراي 
األمنيــة  العقيــدة  تغيــري  ألن  والشــرطة،  األمــن  قطــاع  إصــالح  قبــل 
ملؤسســي الشــرطة واألمن هو أهم أولوايت اإلصالح، وذلك بتحويل 
هدفها من مبدأ محاية السلطة السياسية احلاكمة، إىل محاية مواطنيها 

وتوفــري حقوقهــم األساســية املنصــوص عليهــا يف املواثيــق الدوليــة. 
يقــول الباحــث ســالم الكواكــيب:)إن موضــوع إصــالح القطــاع األمــين 
بكافــة أبعــاده هــو نقطــة االنطــالق إلجنــاح بقيــة الــورش اإلصالحيــة، 
الدائــم  واحنرافــه  القطــاع  هلــذا  الناظمــة  القوانــني  ضبابيــة  ظــل  ويف 
والعضــوي عــن أبســط مبــادئ احــرتام حقــوق اإلنســان، ويف ظــل وجــود 
حجــم هائــل مــن االســتثناءات القانونيــة الــي )تــردع( عــن أيــة حماســبة 
القطــاع،  هــذا  إىل  ابملنتســبني  تتعلــق  أخالقيــة  أو  ماليــة  أو  قضائيــة 

فاملشــهد مبدئيــاً يبعــث علــى الغمــوض وانعــدام الشــفافية.(
إن الــدور األساســي للشــرطة املدنيــة هــو أمــن اجملتمــع وااللتــزام مبنظومــة 
حقوق اإلنســان والتعاون مع الســلطة القضائية وقمع كلَّ أنواع اجلرائم 
القضائيــة، واحلراســات،  الســلطة  مــؤازرة  الســجون وحراســتها،  وإدارة 
الرقابــة علــى األســلحة واملــرور، وأمــن احلــدود واملوانــئ واملطــارات، وفــّض 
الشــغب، وحراســة الســفارات، أمــا املنظومــة االمنيــة فهــي تتشــكل مــن 

أربــع إدارات عامــة يشــرف عليهــا مكتــب األمــن الوطــين.
1 - مكتب األمن الوطين:

الــذي حيــدد السياســات  وكان يســمى مكتــب األمــن القومــي وهــو 
األمنيــة، كان اتبعــاً للقيــادة القطريــة للبعــث ويف ســنة 2012 أصبــح 

اتبعــاً لرئيــس اجلمهوريــة.
2- إدارة املخابرات العسكرية:

رغــم تبعيــة هــذه اإلدارة لــوزارة الدفــاع إمنــا ليــس لوزيــر الدفــاع أيــة ســلطة 
عليهــا، ومــن الغريــب أهنــا هــي الــي تتدخــل يف تســمية وزيــر الدفــاع 

يف البدء ال بد من كلمة
وتنتظــم  حركتــه  تتــوازن  انســاين  متمــع  أي  يف  القانــون  يســود  عندمــا 
خطواتــه يف كل اجملــاالت وعندمــا يســود العــدل تزدهــر احليــاة وتركــن 
مــن  ذلــك  لتحقيــق  للشــعور ابلرضــى واالمتنــان، والبــد هنــا  األنفــس 
معادلــة يتعــاون فيهــا كل أفــراد اجملتمــع وهــي احــرتام القانــون واعتبــاره 
الكبــري  بــه  ويرضــى  واحملكــوم  احلاكــم  اجلميــع  مبظلتــه  يســتظل  ســقفاً 
والصغــري، مــن هنــا جــاءت القاعــدة الشــهرية... تطبيــق مبــدأ ســيادة 

القانــون
وبســبب االوضــاع االســتثنائية الــي ميــر هبــا االخــوة الســوريني يف تركيــا 
ودول اللجوء فهم يف حاجة ماســة لتلقي النصيحة القانونية واملســاعدة 

واملشــورة يف هــذا األمــر. 
س1 - ماذا يفعل املستأجر يف حال نشوب خالف مع املستأجر؟

ج - يستحســن طلــب املشــورة القانونيــة إذا مــا قــام املالــك برفــع دعــوى 
أمــام احملاكــم أو حصــل علــى حكــم قضائــي ضــدك مثــل )طرد/إخــالء/أو 
احلجــز علــى ممتلكاتــك( أو إذا رفعــت دعــوى علــى املالــك أمــام احملاكــم 

علــى ســبيل املثــال )إخــالء غــري مشــروع(.
س2 - أان مســتأجر منــزل يف مدينــة تركيــة مــى حيــق ملالكــه فســخ 
عقــد االجيــار وإخراجــي مــن البيــت علمــاً أنــين نظمــت معــه عقــد 

إجيــار مصــدق مــن دائــرة البلديــة؟
ج - مالحظــة هامــة: ال ميكــن إجبــارك علــى إخــالء املنــزل أو العقــار 

مــا مل حيصــل املالــك علــى أمــر مــن احملكمــة.
للقانــون الرتكــي أن خيليــك أو يطــردك أو ينهــي   حيــق للمالــك وفقــاً 

التاليــة: لألســباب  ويفســخ عقــد اإلجيــار فقــط وفقــاً 
عــام  أكثــر خــالل  أو  مرتــني  اإلجيــار  بــدل  دفــع  عــن  1-إذا ختلفــت 
واحــد، وهنــا علــى املالــك أن يرســل لــك رســالة حتذيــر كلمــا ختلفــت 
عــن الدفــع وبعــد الرســالة التحذيريــة الثانيــة حيــق لــه اللجــوء إىل احملكمــة 

الســتصدار أمــر بطــردك /إخالئــك مــن العقــار. 
2-إذا تســببت عــن عمــد أو اســتهتار يف إحلــاق الضــرر اجلســيم ابلعقــار 
أو إاثرة االزعــاج جيــوز للمالــك أن يعطيــك إشــعاراً خطيــاً ابإلخــالء يف 
غضــون 30 يومــاً مــن اترخيــه وأيضــاً جيــب أن حيصــل علــى إذن مــن 

واملندوبــني. واملخريــن  العناصــر 
فــروع مركزيــة يف  5- إدارة املخابــرات اجلويــة تتكــون مــن: ســتة 
دمشــق وســتة فــروع يف كــرى احملافظــات، إضافــة لألقســام يف املناطــق 

واملفــارز يف النواحــي والبلــدات.
شهادات وتقارير عن ممارسات األجهزة األمنية السورية:

يعتــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الســنوي مــن أمشــل وأدق التقاريــر 
املنظمــة  تقريــر  يف  ســوراي  خبصــوص  ورد  وممــا  العــامل  مســتوى  علــى 

:2018 ســنة  الصــادر 
- احتجــزت قــوات األمــن الســورية بــدءاً مــن 2011 مئــات آالف 
املعتقلــني بــدون حماكمــة، يف ظــروف توصــف ابإلخفــاء القســري، مــن 
بينهــم معارضــون ســلميون للحكومــة، ابإلضافــة إىل أفــراد عائــالت 

بــداًل مــن أقرابئهــم املطلوبــني لألمــن.
- ظــل التعذيــب ممارســة ممنهجــة، وظلــت معــدالت وفيــات املعتقلــني 

نتيجــة للتعذيــب مرتفعــة. 
- نفَّــذت القــوات احلكوميــة عمليــات إعــدام خــارج نطــاق القضــاء 
يف  ســجني   13,000 مشلــت  العســكري  صيــدناي  ســجن  يف 
عمليــات شــنق مجاعيــة ابلفــرتة بــني عــام 2011 وعــام 2015، بعــد 
»حماكمــات« دامــت مــن دقيقــة إىل ثــالث دقائــق، دون اإليفــاء أبي 

العادلــة. الدوليــة للمحاكمــات  املعايــري  مــن 
وسنتابع ابلقسم الثاين أهم املخرجات الي انتهى اليها هذا البحث.

الــذي تتبــع لــه!!  هيكليــة اإلدارة: تتكــون مــن 12 فــرع مركــزي يف 
دمشــق، إضافــة لفــروع احملافظــات واملفــارز يف معظــم املناطــق، وتتبــع 
هلــا مدرســة املخابــرات العســكرية، وســرية املدامهــة واالقتحــام، وفــرع 
فلســطني: بدمشــق، حــددت مهمتــه عنــد إنشــائه بوصفــه مؤسســة 

اســتخباراتية مبواجهــة إســرائيل، وملتابعــة التنظيمــات الفلســطينية.
3- شعبة األمن السياسي

تتميــز هــذه االدارة املســتقلة أبهنــا الــذراع األمــين الوحيــد التابــع لــوزارة 
الداخليــة نظــرايً، لكــن هــذه التبعيــة تقتصــر علــى اجلانــب املــايل، دون 

أن متنــح لوزيــر الداخليــة أيــة ســلطة عليهــا.
 هيكليــة الشــعبة: تتكــون مــن 12 فــرع مركــزي بدمشــق، و13 فــرع 
يف احملافظــات الســورية تتفــرع عنهــا األقســام يف املناطــق واملفــارز يف 
النواحــي، ومــن أهــم الفــروع املركزيــة فــرع أمــن الشــرطة وهــو املرجــع 
األمــين الوحيــد الــذي يراقــب جهــاز الشــرطة يف ســورية، وفــرع األحــزاب 
الــذي يراقــُب نشــاطات كل األحــزاب، حــىت حــزب البعــث احلاكــم، 

كمــا يراقــب املســاجد والكنائــس.
4 - إدارة أمن الدولة وأصبح امسها إدارة املخابرات العامة:

أُنشــأت يف عــام 1969، وتضــم عــدداً كبــرياً مــن املوظفــني املدنيــني، 
وتضــم فــرع مكافحــة التجســس يف دمشــق ويرتبــط بعالقــات وظيفيــة 
توفــر  خملــوف،  لرامــي  اململوكــة  )ســريايتيل(  االتصــاالت  شــركة  مــع 
مــن  بقعــة يف ســوراي بواســطة اآلالف  لــكل  التغطيــة األمنيــة  االدارة 

هــذا الســبب ســواًء إثنــاء فــرتة اإلجيــار أو بعــد هنايــة 
الســنة املدفــوع إجيارهــا ســلفًا

س4 - يريــد املالــك أن يطــردين مــن املنــزل الــذي اســتأجرته ألنــين 
رفضــت دفــع إجيــار أعلــى، مــاذا عســاي أن أفعــل وكيــف يتــم حتديــد 

زايدة االجيــار الســنوي؟
ج - ال حيــق للمالــك إخراجــك مــن املنــزل بــدون أمــر مــن احملكمــة كمــا 
ال ميكــن زايدة بــدل اإلجيــار إال بنهايــة العقــد علــى أن يتــم ذكرهــا يف 
العقــد اجلديــد وميكــن أن تكــون نســبة احلــد األقصــى للــزايدة هــي معــدل 
النســبة  هــذه  يتــم حتديــد  مل  وإذا  )العملــة(،  للنقــد  الســنوي  التضخــم 
يســتمر العمــل ابلعقــد وبنفــس الشــروط دون زايدة يف بــدل اإلجيــار وإذا 
مــا أراد املالــك زايدة اإلجيــار قبــل هنايــة العقــد أو بنســبة تزيــد عــن نســبة 

التضخــم فمــن حقــك عــدم االمتثــال هلــذه الــزايدة.
نصيحة يف اخلتام:

وقــع  حــال  أجــل محايــة حقوقــك يف  مــن  ننصحــك  املســتأجر  أخــي 
يلــي: مبــا  املؤجــر مســتقبال  مــع  خــالف 

مــن فهمــك  املالــك وأتكــد  مــع  إجيــار خطــي  إبــرام عقــد  1-عليــك 
قانــونً. جائــز  وهــو  الشــفهي  أو  املكتــوب  العقــد  لشــروط 

مبــا يثبــت دفعــك لبــدل االجيــار ويفضــل التســديد  2-احتفــظ دائمــاً 
مصرفيــة. حبوالــة 

3-ضع ابعتبارك أن عليك واجبات ولك حقوق.
4-إذا وقع خالف مع املؤجر يستحسن أن تطلب املساعدة القانونية 

أو أن تتقدم بشكوى إىل الشرطة أو املدعي العام.

احملكمــة. 
مــدة  هنايــة  العقــار يف  تعهــد إبخــالء  علــى  وقعــت  قــد  3-إذا كنــت 
اإلجيــار وبعــد دخــول العقــد حيــز التنفيــذ للمالــك أن ينهــي عقــد االجيــار 

علــى أن يشــعرك خطيــاً بذلــك مــع منحــك مهلــة شــهر واحــد.
4-إذا طالبــك املالــك ابلعقــار مــن أجلــه أو مــن أجــل أحــد أفــراد األســرة 

لــه هنــا عــدم جتديــد العقــد وعليــه إخطــارك مــع مهلــة شــهر لإلخــالء.
5-إذا مت بيــع العقــار وطلــب منــك املالــك اجلديــد أن ختلــي العقــار مــن 
أجلــه أو ألحــد أفــراد أســرته جيــب عليــه إخطــارك بذلــك يف غضــون ســتة 

أشــهر مــن اتريــخ شــرائه العقــار ويعطيــك مهلــة شــهر واحــد لإلخــالء.
6-إذا مضــى علــى عقــد اإلجيــار 10 ســنوات حيــق للمالــك أن ينهــي 
إتفــاق اإلجيــار دون ســبب مــع إعطائــك إشــعاراً خطيــاً إبهنــاء العقــد يف 

مهلــة ثــالث شــهور.
س3 - انتقلنــا إىل منــزل منــذ ثالثــة أشــهر ودفعنــا بــدل إجيــار ســنة 
كاملــة ســلفاً وليــس لدينــا عقــد إجيــار خطــي يســعى اآلن املالــك 
يرغــب  شــخصاً  وجــد  ألنــه  نظــرًا  املنــزل  إخــالء  علــى  إلجبــاران 

ابســتئجار املنــزل ودفــع بــدل إجيــار أعلــى ماهــي حقوقنــا؟
ج - إذا كان لديــك أي دليــل علــى قيامــك بعمليــة الدفع)مثــل إيصــال 
اســتالم املبلــغ املدفــوع( فيعتــر هــذا ســنداً كافيــاً ابلنســبة لــك لرفــض 
حماولــة اإلخــالء، وعلــى أي حــال ال ميكــن إخــالء العقــار مــا مل حيصــل 
املالــك علــى أمــر مــن احملكمــة لكــن يف حــال حصــول املالــك علــى أمــر 
مــن احملكمــة  ابإلخــالء فاطلــب مســاعدة نقابــة احملامــني يف منطقتــك 
مــن أجــل الطعــن يف قــرار احملكمــة ألنــه ال حيــق للمالــك طــردك مــن أجــل 

المحامي أحمد صوان

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

الزاوية القانونية 

رؤية في إصالح أنظمة الشرطة والمنظومة 
األمنية في سورية )القسم األول(

عاصي الحالق

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

لكل سؤال جواب
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Kahramanmaraş Türk Kızılay Toplum Merkezi, 5 Nisan Ortaokulu’nda “Okuma Bayramı” etkinliği 
yaptı. 283 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrencilere okumanın önemi anlatıldı ve Küçük Prens 
kitabı okundu.

Şanlıurfa Türk Kızılay Toplum Merkezi ve Genç Kızılay Topluluğu bir araya gelerek “Kızılay Festivali” 
düzenledi. Festivalin açılışına Kızılay Genel Müdürü  Dr. İbrahim Altan’da katıldı. 600 öğrencinin 
katıldığı festivalde, birbirinden renkli aktiviteler yapıldı. Bayram coşkusunu çocuklar şimdiden 
yaşadı.

Gaziantep Türk Kızılay Toplum Merkezi halkın Berat Kandilini kutlayarak, kandil simidi ikram etti.

“Gönüllü Sohbetleri” tiyatroda... 
Türk Kızılay Toplum Merkezleri, sosyal uyum kapsamında, yararlanıcılarla birlikte sanat yönetme-
ni ve oyuncu Mehmet İKİLER’in oyununu izlemek için Başkent Tiyatrosuna gitti.

نظم مركز كهرمان مرعش اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي فعالية »عيد القراءة« يف املدرسة االعدادية املتوسطة 
ابملدينة بتاريخ 5 نيسان 2019. وقد مت احلديث والشرح عن أمهية القراءة للطالب يف الفعالية الي شارك فيها 283 

طالبا، ومت خالهلا قراءة كتاب »األمري الصغري«.

عقد مركز شانلي أورفا اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي وجتمع شباب اهلالل األمحر اجتماعا نظموا خالله فعالية 
»مهرجان اهلالل األمحر«. وقد شارك مدير عام اهلالل األمحر الرتكي د. إبراهيم التان يف مراسم افتتاح املهرجان الذي 
شارك فيه 600 طالب. وقد أجرى الطالب املشاركون يف املهرجان أنشطة متنوعة ومتعددة األلوان واألشكال. كما 

عاش األطفال فرحة العيد وإاثرته ابلفعل من اآلن.

مركز غازي عنتاب اجملتمعي التابع للهالل األمحر الرتكي يهنئ الشعب مبناسبة ليلة النصف من شعبان أو ما يعرف يف 
تركيا بـ »قنديل الراءة«، ويوزع كعك السميت على الناس كضيافة.

نقاشات وحماداثت املتطوعني يف املسرح ...
نظمت املراكز اجملتمعية التابعة للهالل األمحر الرتكي زايرة إىل مسرح العاصمة أنقرة بصحبة مموعة من املستفيدين من 
خدمات املركز. وقد كان هدف هذه الزايرة الي أتيت يف إطار تعزيز الوائم والتماسك االجتماعي، مشاهدة مسرحية 

املخرج واملمثل حممد إكيالر والتعرف على أساليب اإلخراج الفين واملسرحي.

Türk Kızılay Toplum Merkezi, Çocuk Dostu Alan faydalanıcılarıyla sosyal uyumu pekiştirmek için 
Mardin Müzesi tarafından 3.sü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivaline katılıyor. 2 gün süren 
atölye çalışmalarıyla çocuklar ile birlikte uçurtmaları hazırladılar.

يشارك مركز مجعية اهلالل األمحر الرتكي يف املهرجان الدويل الثالث للطائرة الورقية الذي ينظمه متحف ماردين لتعزيز 
التماسك والتضامن االجتماعي مع املستفيدين من برنمج »ساحة أصدقاء الطفل«.  وقد شارك فريق املركز األطفال 

يف حتضري وإعداد الطائرات الورقية خالل الورشة الي استمرت يومني.

23 Nisan hediyeleri hazır.
Türk Kızılay Toplum Merkezi  yararlanıcıları 4 hafta süren sanat çalışmaları sonucunda, öğretmen-
lerle Gaziantep Çocuk Sanat Merkezinde buluştu ve Oğuzeli Kılavuz İlkokuluna ulaştırmak için 
yaptıkları hediyeleri hazır hale getirmenin mutluluğunu paylaştı.

هدااي 23  نيسان/ أبريل جاهزة.
التقى املستفيدون من خدمات مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي ابملعلمني، وذلك يف مركز غازي عنتاب الفين لألطفال. 
وجاء اللقاء يف ختام األعمال الفنية الي استمرة 4 أسابيع. وقد عاش املشاركون حالة من السعادة الغامرة خالل مشاركتهم 

يف جتهيز اهلدااي الي سيوصلوها إىل مدرسة )كيالووز أوغوزيلي( االبتدائية.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Anadolu Platformu tarafından bu sene üçüncüsü 
düzenlenen Alimler Çalıştayı “Toplumsal Sorunların 
Çözümünde Âlim ve Aydınların Rolü” başlığı altında 
Muş Alparslan Üniversitesinde yapılan çalıştay, Anado-
lu Platformu, Muş Alparslan Üniversitesi, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının iş birliğiyle 
düzenlendi.
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir 
yaptığı selamlama konuşmasında; “Biraz daha fazla 
yakınlaşmaya, daha fazla dost olmaya, samimiyet, 
birleşmeye ve kardeşlerimizle hep beraber olmaya 
ihtiyacımız var. Kadim dönemde bir sorun varsa orda 
toplumun birer medresesi vardı. O halde bugünkü 
eğitimi ve durumu düzeltmek lazım. Bu sorunun ila-
hiyat, milli eğitim ve medreseleri bir araya getirerek 
düzeleceğine inanıyorum” dedi.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu “Okudukça Kitap, Okudukça İnsan” isimli proje 
kapsamında 50 yetim annesinin katılımıyla Forrest Carter’in “Küçük Ağacın Eğitimi” ki-
tabını tahlil etti.

عقــدت يف واليــة مــوش الرتكيــة ورشــة العمــل الثالثــة الــي تنظمهــا 
منصــة األنضــول وذلــك حتــت عنــوان »دور العلمــاء واملفكريــن 

يف حــل املشــكالت االجتماعيــة«.
وكان إجنــاز الورشــة الــي عقــدت يف جامعــة ألبارســالن يف مــوش 
قــد مت بتعــاون منصــة األنضــول وجامعــة ألبأرســالن يف مــوش 

ووزارة التعليــم الوطــين ورائســة الشــؤون الدينيــة.
وخــالل الكلمــة الرتحيبيــة قــال رئيــس اجمللــس التنفيــذي ملنصــة 
األنضــول تورجــاي الدمــري؛ حنــن حباجــة إىل أن نتقــارب أكثــر 
قليــاًل، وأن نتمتــع ابلــود واإلخــالص والتعاضــد والتعــاون والتوحــد 
واحملبــة مــع مجيــع إخواننــا بشــكل أكــر. إذا كانــت هنــاك مشــكلة 
يف الفــرتة القدميــة فــإن تلــك احلالــة كانــت مدرســة للمجتمــع. ويف 
هــذه احلالــة فإنــه مــن الضــروري تصحيــح الوضــع احلــايل وتطويــر 
الوضــع التعليمــي. أؤمــن أنــه ســيتم حــل هــذه املشــكلة مــن خــالل 

التعــاون بــني كليــات الشــريعة، ووزارة التعليــم واملــدارس الدينيــة.

شاركت 50 سيدة من أمهات األيتام يف دراسة وحتليل كتاب »تعليم الشجرة الصغرية« الذي يعود لفورست 
.Forrest Carterكارتر

جاء ذلك يف إطار مشروع »اقرأ أكثر تكن إنسان أكثر« الذي ترعاه جلنة األيتام يف مؤسسة وقف بلبل زادة.

تنظيم ورشة عمل العلماء الثالثة في جامعة موش

أمهات األيتام يدرسن ويحللن كتاب »تعليم الشجرة الصغيرة«

III. Âlimler Çalıştayı Muş’ta Yapıldı

Yetim Anneleri Küçük Ağacın Eğitimi’ni Tahlil Etti
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Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Ortaöğretim Birimi 30 yetim öğrenci ve 40 liseli öğrencinin 
katıldığı kahvaltı programı düzenledi.  Gaziantep Üniversitesi Kültür Evinde gerçekleştirilen orga-
nizasyonda 70 öğrenci ve ortaöğretim birimi yetkilileri katıldı. Birlikte yapılan kahvaltının ardından 
yetim öğrenciler için bir şenlik düzenledi.

نظمت وحدة التعليم الثانوي يف احتاد طالب األنضول يف غازي عنتاب الرتكية برنمج إفطار حضره 30 طالًبا 
يتيًما و 40 من الطلبة الدارسني ابملدارس الثانوية. وشارك يف الرنمج الذي عقد يف البيت الثقايف جبامعة غازي 
انتهاء  السبعني. وبعد  الطالب  الثانوي يف احتاد طالب األنضول إضافة إىل  التعليم  عنتاب مسؤولوا وحدة 

اإلفطار بشكل مجاعي، مت تنظيم مهرجان للطالب األيتام.

األيتام وطالب المدارس الثانوية المتوسطة يلتقون على مائدة إفطار

Yetimler ve Ortaöğretim Öğrencileri Kahvaltıda Buluştu

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus 
Demir, Fecr Radyo’da canlı olarak yayınlanan Antep Sohbeti programında konuk olarak 
Kuzey Suriye’deki akademik çalışmalar hakkında dinleyicilere bilgi verdiler.

دمري  الدكتور شهموص  الشريعة  وعميد كلية  غور  علي  الروفيسور  الدكتور  عنتاب  غازي  جامعة  رئيس  من  قدم كل 
معلومات تفصيلة للمستمعني حول الدراسات واألعمال األكادميية يف مشال سوراي.

جاء ذلك خالل مشاركة الضيفني يف برنمج حوارات عنتاب الذي يبث مباشرة على إذاعة الفجر.

رئيس جامعة غازي عنتاب الدكتور البروفيسور علي غور 
يتحدث عن المشاريع األكاديمية في شمال سوريا
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kuzey 

Suriye’deki Akademik Çalışmaları Anlattı

مساعدات للمتضررين السوريين من الفيضانات
Suriyeli sel mağdurlarına yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde şiddetli yağmur 
yağışının sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere  Fetih-Der’in destekleriyle insani yardım 
malzemesi ulaştırdı. Sel mağduru bin aileye ulaştırılan yardım malzemeleri arasında gıda 
paketi, sünger yatak ve battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

قدمــت مؤسســة اإلغاثــة اإلنســانية الدوليــة IHH مســاعدات إنســانية للمدنيــني مــن الســيول والفيضــانت الناجتــة عــن 
التســاقط الكثيــف لألمطــار علــى خميمــات الســوريني يف مناطــق درع الفــرات و مدينــة إدلــب. وقــد أســهمت مجعيــة فتــح-در  
Fetih-Der   يف إيصــال املــواد واملســاعدات الــي حيتاجهــا الالجئــون الذيــن تضــررت خيامهــم.  وضمــت شــحنات 

املســاعدات الــي قدمــت إىل ألــف أســرة مــن متضــرري الفيضــانت، ضمــت طــرودا غذائيــة وأســرة إســفنجية وبطانيــات.
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يسود اخلوف من كّل شيء وعلى أي شيء، ميسي الرتبص صاحباً، والقلق رفيقاً مقيماً ومالزماً، 
ختتّل الثقة ابلذات وابآلخر، ال يقني وال أمان. قد أييت الشّر هبيئات خمتلفة من أيٍّ مما حييط بك. 
تغدو األرصفة مكمناً وكذلك الشوارع ودوائر الدولة ومؤسساهتا مكامن تنذر ابلسوء واألذى ورمبا 
ابملوت. ال أحد وال شيء مبنأى عن الشك أساساً ومنطلقاً يف عالقات الناس ببعضها وأبشيائها 

وممتلكاهتا ومبا تستقبله حواسها. 
هكذا هو احلال يف ممالك الطغاة. ال شيء لك فيما كان كله لك، فأنت مّرد نزيل وخادم أعمى 
فيها أّي شيء سوى أن تكون  امتالك وطنك، وقد حتّول إىل مزرعة أنت  لدى عصبة تّدعي 
مواطناً أو شريكاً يف وطن، بل أن تكون إنسانً يتمتع ابحلقوق الطبيعّية لإلنسان، فإن كنت صاحلاً 
ملعايري الطاغية يف مدى الطأطأة والوالء له، فستكون مبثابة االبن القاصر الفاقد  وفقاً  وتقّدمياً 

ألهلّيته يف التفكري والتقرير والتصرف.
القبول ابلعبوديّة واالستعداد  القائم على  البعض،  التفكري، لدى  بنية  املعضلة احلقيقية يف  لكّن 
لتنفيذ أوامر السّيد املطلق يف رؤيته وحكمته وحكمه، ويف حتّمل تبعاهتا بكّل ما تقتضيه من رضوخ 
واستكانة ورضى. فاألمل يكاد ينعدم يف إمكانّية التحّول لدى من ميلكون هذه البنية، ويف مدى 
قدرهتم على تقّبل اجلديد، واالنصياع إىل ضرورات التغيري الي يفرتضها االنتقال إىل مرحلة جديدة 

أساسها احلرايت والعدالة وكرامة اإلنسان.  
ولعّل حتمل املسؤولّية أمام الدولة واجملتمع وفقاً ملبادئ القانون وقيمه هي من أخطر وأثقل ما ميكن 
أن يواجه أولئك املدمنني آلفة اخلنوع ممن تشكل وعيهم على قابلية االستعباد واستعمرت عقوهلم 

فتنة احلاكم الفرد وصفاته املطلقة. 
االمتثال املبين على الوعي ملقتضيات العقد االجتماعي الذي توافق عليه الشعب وتطبيق القوانني، 
البناء  األّول يف  املدماك  مها  التنظيمية،  ولوائحها  املؤسسية  األبنية  وإىل  القضاء  إىل  واالحتكام 
الدميقراطي البديل عن العالقات الشخصية مع املتنفذين، واللجوء إىل األوكار والدهاليز العنكبوتية 

الي تعّج هبا أنظمة الطغيان. 
ابلتأكيد ال ميكن للعبيد وليس مبقدورهم ان يستبدلوا املشيئة املنفردة للزعيم األوحد والقائد امللهم 
بسلطة النّص املؤسس على حرية االختيار وعلى إرادة األكثرية، كيف هلم وهم ال يعرفون معىن 

للحرية أو اإلرادة ومل خيتروا قدرة ال جيرؤون على التفكري ابمتالكها. 
املدهش أهنم ابلرغم من فقدهم لإلحساس ابملسؤولّية ومن خلّوهم من أّي منظومة قيمية إنسانّية 
إالّ أهنم ميتلكون خمزونً هائاًل من مرّرات مغلوطة لعطالتهم األخالقية وبالدة مشاعرهم وفقرهم 
الروحّي، بل إهنم يرقصون على أشالء كرامتهم ويهللون ملن ميعن يف إذالهلم ويهينهم أكثر، وال 
يتوّرعون عن املباهاة مبدى متاهيهم برغبة الطاغية وبراعتهم يف التكّيف مع أقصى حدود التهديد 

الوجودّي.
األسدي حبّق  اإلجرام  نظام  ملمارسات  السوريني  من  املقالة جتاهل كثري  لكتابة هذه  دعاين  ما 
أهليهم ومدهنم وممتلكاهتم من قتل وتدمري واغتصاب وتعذيب مفٍض للموت وحصار وإابدة.. إذ 
مل يكتفي بعضهم ابلصمت بل تعّدى ابلفعل إىل املشاركة يف ارتكاب اجلرائم والتهليل للمجازر 
ولتخريب املدن وهتجري أهلها، ولعّل حمّرضي األكر هو ما انتشر مؤخراً من مقاطع للفيديو تصور 
عدداً من عبيد اجملرم وهي تعقد حلقات الدبكة وترقص لفقدان الوقود واملواد الضرورية ملعيشتهم 

الدونّية وهتتف ابمسه. 
ميكن فهم التطبيل والزمر واهلتاف وألوان السلوك العصايّب املختلفة الي متّجد احلاكم املستبّد حال 
النجاح يف أتمني احتياجات املواطن البيولوجية أو رمبا على إثر إجناز كبري على مستوى وطن، أّما 
أن يكون تعبرياً عن أتييد ملسلسل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية الي ارتكبها نظام إجرام 
خائن ضّد شعبهم وبلدهم، ومكافأة له على بيع الوطن، وعلى فشله يف كافة األصعدة، وعجزه 
عن أتمني أبسط مقّومات حياهتم مبا فيها الوقود ورغيف اخلبز، فهذا ما ال ميكن أن يستوعبه 
عاقل، إنّه من مجلة الظواهر غري املفهومة متاماً، الي تستدعي استنفار املفكرين وعلماء االجتماع 
البؤس  الطاغية، يف ظل  لتمجيد  اهليستريي  املشهد  إّن هذا  لتفسريها ومعرفة دوافعها.  والنفس 
والعوز واخلوف، أشبه برقصة املوت، وقد يذكر بطقوس االنتحار اجلماعّي لدى بعض احليوانت 

كاألرانب والكالب.
الغضب  حالة  وسيتجاوز  املخزي،  السلوك  هذا  إبدانة  يكتفي  أن  السوّي  لإلنسان  ميكن  ال   
امتالكها  حقيقة  وعن  للبشر،  الكائنات  تلك  انتماء  حقيقة  عن  املمّض  التساؤل  إىل  والقرف 
لألدمغة واحلواس نهيك عن املبادئ والقيم، فهل حنن أمام فصٍل أخري الندحار العقل وهزمية 
للمنجز  الشامل  الدمار  أّن  أم  اإلنسانية،  احلقبة  بنهاية  ينذر  الالمعقول  مسرح  يف  احلضارة، 
اإلنسايّن، وهذه االهنيارات املتعاقبة خلطوط الدفاع عن بقاء اجلنس البشرّي، وما يشهده العامل 
من ثورات شعبّية يبّشرن أبننا أمام قيامة كونّية، ووالدة إنسان جديد، وحياة حقيقية عنواهنا احلرية 

والكرامة والعدالة؟؟.

فنان وروائي سوري

أيمن ناصر

ً
الرجال.. يبكون أيضا

علي محّمد شريف

الرقص على أشالء 
الكرامة

رئيس القسم الثقافي

ما زلت أذكر ذلك اليوم، وكأن ما جرى جيري أمامي للتو. كنت يف عامي الثامن. كان ذلك بعد االنفصال، أوائل 
الستينيات. كان والدي وقتئذ، حبكم مركزه الوظيفي واشتغاله يف السياسة. يُعتر من أعيان بلدة »مريبط« الي غمرهتا 

مياه حبرية األسد فيما بعد.
كان جيلس إىل مكتبه يقرأ كعادته يف غرفته املطلة متاماً على الفرات حني داهم رجال املباحث بيتنا. كان لياًل موّشى 
ابلدم ورائحة الغدر واخليانة، اقتحموا املكان ودخلوا غرفة والدي، قيدوا يديه إىل اخللف، منعوه من الكالم مث اقتادوه 
إىل سيارة الندروفر رصاصية اللون تقف ابلباب. كانوا أربعة، أبقوا أحدهم مع أيب يف السيارة وعاد الثالثة ميزقون 
األاثث وحيطمون كل ما يقع حتت أيديهم من أغراض حبثاً عن سالح ومنشورات. ملح أحدهم والديت حتاول إخفاء 
شيء بني املفارش. دفعها النذل بكوعه وأوقعها أرضاً، لكنها سرعان ما قامت، ضربته جبمع يدها وصرخت يف وجهه.
مل يكرتث لصراخها بل انتبه ملا حتمله يف يدها، خبأته بسرعة وراء ظهرها. حاول أن يُرهبها، أخرج من جيبه موساً 
كالذي يستخدمه اجملرمون وأوالد الشوارع، ونبح يف وجهها: اخرسي، وأعطين ما بيدك، وإال قطعت لسانك. كنت 
رأهتم  اللحف حني  بني  إخفاءها  الثياب وحاولْت  أخرجتها من خزانة  ماسورة صغرية،  رأيتها حتمل  أقف وراءها، 
يقرتبون. لكن املخر فاجأها فأبقتها يف يدها. دخل الثاين ويبدو أنه أعلى رتبة من األول الذي حّياه وتواطأ معه 
ابلنظرات. أفهمه أهنا ختفي شيئاً بيدها وعلى الفور أخرج مسدسه ووّجهه إىل رأسها صارخاً: هايت ما بيدك وإال 
أفرغت املشط برأسك. ما كنت أعلم وقتها أنه غري قادر على تنفيذ هتديده، وأن هكذا مهمات ال يتعدى األمر 
فيها اإلرهاب والتخويف وقد يصل إىل الضرب. أما القتل والتعذيب فهما مهمة أنس آخرين يف أقبيتهم اخلاصة. 
لّقم مسدسه مث اقرتب منها حماواًل إمساك يدها ليخلصها مما حتمله. لكن أمي دفعته عن نفسها، فتصدى هلا بكوعه 
وهوى بعقب مسدسه على جبينها فسقطت مغشياً عليها. انتشل من يدها املاسورة الصغرية. عرفُت فيما بعد أهنا 

كامت للصوت.
بقدمي الصغرية ركلت املخر على ساقه فلطمين احلقري بقفا يده على وجهي، هتف األول: عظيم، لقد حصلنا على 
إثبات مهم، هذا الكامت أكر دليل على وجود أسلحة يف البيت. هيا نبحث لعلها بني اللحف. وبلمح البصر كانت 
النضيدة ملقاة على أرض الغرفة وسكني املخر جتز جلودها وتبقر بطوهنا. فغدت مثل خراف ذبيحة افرتستها قطعان 
ذائب. حىت وجد أحدمها مسدساً يف اللحاف األخري. غمسه يف خاصرته وانطلقا مسرَعني، بينما كان الثالث خارجاً 

لتوه من غرفة املكتب حيمل كتباً وأوراقاً ورسائل ختّص والدي.
تنـزف وعيناها  السافل يف جبينها. كانت  اللهب يتأجج يف صدري. وأن أرى أمي تنهض متأملة وقد آذاها  كان 
تدمع. كنت صغرياً أمام األمل العظيم الذي أحلقه أولئك السفلة بعائلي، خرجوا فرحني بصيدهم كأهنم أعادوا للوطن 

أرضاً سلبها العدو.
كنت أعتقد لصغر سين أن والدي من املكانة حبيث ال يستطيع أحد أن ميّسه بسوء، لكين أدركت خطأ اعتقادي. 

فال كبري عندهم إال البعري.
متر األايم والشهور ثقيلة سوداء ووالدي يف املعتقل. وبغفلة من الزمن. وذات فجر نسمع طرقات على الباب مألوفة 
لدينا لكنها أفزعتنا أول األمر. كانت دقتني مث ثالث دقات متوالية مث دقتني، هي دقات أيب، نعم هي.. انتفضت 

أمي واقفة وكان قلبها دليلها:
- هذه دقة أبوكم.

كانت تعرف إيقاَع يده على الباب. بل كانت تعرف إيقاع نـََفسه ومشيته ونسيم عطره قبل أن يصل الباب فتعرف 
أنه قادم. قال هلا جدي وكان يقيم عندن منذ اعتقال أيب: هل حتلمني اي ابني. أبوهم راح، سافر. ما عاد يرجع. اللي 

يروح عند هؤالء السفلة ما يرجع.
- ال اي عمي. أبوهم طيب. هذه الطرقات له، ال يطرقها أحد غريه. قالت ذلك أمي وركضت حنو الباب، بكلتا 
يديها فتحته على مصراعيه، و.. شهقت غري مصدقة، كاد يغمى عليها، متايلت وكادت تقع. إال أهّنا متاسكت 
واستندت إىل اجلدار وبقيت واقفة، ال تريد أن حترم نفسها متعة املفاجأة. تراجعت للخلف. دخل والدي علينا. 
نسٌر حمطم اجلناحني هزمته األمطار والرايح. مل نصدق ابدئ األمر، ظللنا صامتني. خشينا أن تبدد الكلمات فرحتنا 
وحتوِّل كل ذلك إىل سراب. لكن أمي ما استطاعت كبح جامح شوقها. نفرت الدموع من عينيها واحتضنته وسط 
دموعها، بل دموعنا، احتضناه كلنا بشوق، جدي وأمي وأخي وأن. كان أشبه مبقّدمة سفينة جنت لتوِّها من الغرق. 
بعد حلظات من الذهول والفرح ظلت والديت جتيل نظرها يف جغرافية وجهه تتهجاه أبصابعها غري مصدقة أنه عاد. 

فما نعرفه آنذاك. أن املوتى ال يعودون.
من كان يصدِّق؟ أفرجوا عنه! كان ذلك ابلنسبة لنا ضرابً من احملال. ال بد أن خطأ ما قد حصل يف حساابهتم، كانت 

األخبار تنتقل شفاهاً مع كل زائر، تنبـئنا أنه أُعدم ومتت تصفيته مع رفاقه يف سجن تدمر..
انتبه والدي إىل حجم الفزع الذي يغطي وجوهنا برجوعه املفاجئ. اعتذر عن ميئه عند الفجر. كان يعلم أنه وقٌت 
ُخصص للغدر. وقت تقف فيه دقات القلب عند كل دقة ابب. تذوب فيه نثارات الروح عند كل ضربة كابح. وقٌت 

اتفقت عليه الدول العظمى أن تنصب فيه املشانق لألبطال والقادة؟
بكينا مجيعاً. مث ضحكنا. وذات عشاء. بعد يومني أو ثالثة كان حيّدث أمي عن أايمه يف املعتقل، وعن زنزانته ذات 
الرقم /11/ وعن طقوس التعذيب الي كان يعانيها. كنت أنصت إليه خيرها ما معناه: أن ليس ابخلبز وحده حييا 
اإلنسان. كنت صغرياً ال أفهم ما يعين كالمه الكبري. لكن أمي طلَبْت منه أن يتفرغ لنا ولعمله ويرتك السياسة، فما 

وراءها إال التعب وضياع العمر هباء يف هباء كمن ينثر احلنطة يف أرض سبخة.
ما كنت أفهمه من كالم أمي أن احلب أيضاً ال ميكن أن حييا دون خبز.

الصغرية  املكتومة. أسرُّح أبصابعي  قلبه  أستمع إىل غصات  أنبس بكلمة واحدة،  أن  جتّمعُت يف حضن أيب دون 
خصالت شعره الرمادي الكثيف. سألين إن كنت قد بكيت يف غيابه؟

قلت: ال، الرجال ال يبكون... مث احتضنته وبكيت.
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خــــــــــــــــالُد، واستسلمْت إىل اإلذعاِن ال تقل ذّلت الرجولُة اي    
أكثــــــــــــــــــَر مّنا بذاًل وال أشدَّ تفاين إّن شعباً قد قْدَته مل يكن   

رعاٌة ذبيــــــــــــــــــــحُة الوجداِن إمنا جّرت القطيَع إىل اهلْلك   
تكاد ختتزل هذه األبيات للشاعر الكبري عمر أبو ريشة، ما خيتلج من شعور مزدوج لدى معظم الثوار 
السوريني، ازدواجيه الشعور تتأّتى من إحساسهم بغبطٍة عظيمة حيال ما ينجزه أشقاؤهم يف اجلزائر 
على  البلدين،  العسكريتني يف كال  املؤسستني  أجرت  الي  احلاشدة،  السلمية  والسودان، مبظاهراهتم 
الرضوخ ملطالب املتظاهرين، بل إن عملية الرضوخ هذه إن هي إاّل مسٌة حضارية وإنسانية، فضاًل عن 
كوهنا مسة وطنية ابلدرجة األوىل، إذ إهنا تؤكد جبالء واضح، التزام املؤسسات العسكرية بوظائفها املوكلة 
إليها، الي تتجّسد يف محاية البالد، وليس محاية السلطة، واحلفاظ على أمن املواطنني، وليس االعتداء 
على حيواهتم. إاّل أن هذه الغبطة الداخلية للسوريني تباغتها – يف الوقت ذاته – غّصة حارقة، مبعثها 
سلوك جيش النظام األسدي، إابن انطالقة ثورة آذار 2011، حني مل يتوان هذا اجليش عن توجيه 

رصاص بنادقه وقناصاته إىل رؤوس املتظاهرين السلميني وصدورهم. 
ما يزيد هذه املفارقة إيالماً هو شعور السوريني أبن ثورهتم مل تكن أقّل عدالًة أو مشروعية من ثورات 
قّدمه  ما  اجلزم أبن  بل ميكن  َمْن سواهم،  دون سخاء  يكن  مل  الثوري  أن سخاءهم  أشقائهم، كما 
الربيع العريب متمعًة. وعلى الرغم من ذلك،  السوريون من تضحيات يكاد يفوق تضحيات ثورات 
فإن شعوراً ابملرارة يالزمهم، كمالزمة إدراكهم لكْنِه هذا الكيان العسكري الذي يُطلق عليه ) اجليش 
العريب السوري(، علماً أنه – ومنذ اغتصاب حافظ األسد للسلطة 1970 – مل يكن جيشاً سورايً 
التارخيية ملسرية هذا اجليش – العصابة – تؤكد  وال عربياً، بل كان أسدايً ابمتياز، ذلك أن الوقائع 
ذلك، ليس بسبب جرائمه الي ارتكبها حبق السوريني يف محاة وتدمر وحلب وجسر الشغور يف عهد 
االبن، من خالل  اإلنسانية يف عهد  الروادع  الي جتاوزت مجيع  بسبب مازره  ليس  األب، وكذلك 
القتل اجلماعي ابلراميل املتفجرة والسالح الكيمياوي، بل بسبب عدوانيته وإجرامه الذي مل يسلم منه 
األشقاء الفلسطينيون يف تل الزعرت 1976 ، ويف خميمات هنر البارد والبداوي عام 1983 ، ويف خميم 

الريموك بعد انطالقة الثورة السورية، فضاًل عما ارتكبه حبق األشقاء اللبنانيني من إجرام.
مأساة السوريني )املرّكبة( تكمن يف خذالهنم املزدوج، فهم حمكومون ابملوت اليومي الذي يروعهم به 
جيٌش يغتصب متثيلهم، ويقتات دماءهم، ولكنه يستهدف أرواحهم، وهو ماٍض يف إابدهتم دون أي 
رادع، ولكن من جهة أخرى، يواجهون خذالنً ال يقل إيالماً ووجعاً من اخلذالن األول، ويتجّسد يف 
خيبتهم الي تصل حّد الفجيعة، مما تناثر يف بالدهم من كيانت عسكرية اّدعت نصرَة ثورهتم، فقسٌم 
منها اتشح ابلسواد، وأعلن حيازة أوامر هللا على األرض، فمضى يقطع الرؤوس واألوصال، حاماًل يف 
كينونته أبشع الطباع، وأشّد املمارسات خسًة ونذالًة، وقسم آخر تلّطى خلف شعارات ثورية، سرعان 
ما انزاحت لتكشف عن ركام هائل من الزْعرنة ال أكثر، أّما ما تبقى من كتل عسكرية بعد مرور مثاين 
سنوات من عمر الثورة، فإما قد خضع لعملية االحتواء الروسي، ومت ترويضه يف أستان، وإّما اخنرط 
للعمل ضمن أجندات خارجية) دولية وإقليمية(، وهي يف أغلب حاالهتا ال تنبثق وال جتّسد خيارات 
وطنية. ولكن هذا االنطباع – بكل أتكيد – ال يشمل اآلالف من الشرفاء واملخلصني الذين قضى 
قسٌم منهم بصمت، ودون ضجيج، ومل يكونوا حيملون يف دواخلهم سوى إقدامهم وبسالتهم للدفاع عن 
أهلهم وثورهتم، حنسبهم عند هللا من الصّديقني األوفياء، وقسم منهم انكفأ حني رأى أن بوصلة الكفاح 

الوطين قد اجتهت إىل غري مسارها الصحيح، فمضى يداوي جراحه حبسرة وقهر.
معينه  من  ينبثق  أنه  طاملا  مشروع،  جّد  أمٌر  األخرى  األقطار  يف  أشقائهم  من  السوريني  الثوار  غرية 
اإلنساين النبيل، ويتطلع إىل بلوغ النبالة الي ال تفارق يف ماهيتها معاين احلرية والكرامة، هذه الغرية الي 
تتأسس على شعورهم مبفارقة موجعة، كّرسها قدر ثورة السوريني يف أن تتحّول إىل حرب كونية يواجهون 
من خالهلا عهَر اجملتمع الدويل الذي تتحالف مصاحله مع االستبداد من جهة، وكذلك يواجهون عهر 
بين جلدهتم، عسكريني وسياسيني، مّمن اغتصبوا متثيلهم، وتسّلقوا على تضحياهتم، وما زالوا يعتاشون 
على معانهتم قائلني بال وجل: ) إن على صدوركم ابقون كاجلدار(، وعندئٍذ ال يرى السوريون بّداً من 

القول مرًة أخرى مع أيب ريشة:
ال ُيالُم الذئُب يف عدوانه         إن يُك الراعي عدوَّ الغنم

-1-

كل مـــن يف الصـــف كان حيســـد »هطـّــول«، موقـــع بيتـــه املقابـــل ملدرســـتنا أمنيـــة كل طفـــل، شـــارع ال 
يتجـــاوز عرضـــه عشـــرة أمتـــار فقـــط مـــا كان يفصـــل بيتـــه عـــن املدرســـة. 

يتمـــىن كل التالميـــذ أن يكونـــوا مـــكان »هطّـــول«، ففـــي أايم الـــرد واملطـــر حـــني يكـــون »هطّـــول« 
نئمـــاً نكـــون حنـــن علـــى الطريـــق، وخنـــوض يف الوحـــل وبـــرك املـــاء للوصـــول إىل املدرســـة حـــني يكـــون 

هـــو يف فراشـــه مراتحـــاً، أو قـــرب املدفـــأة حيمـــص اخلبـــز وحيتســـي الشـــاي.
يف الفرصـــة يذهـــب إىل البيـــت كأنـــه داخـــل علـــى صـــف مـــن صفـــوف املدرســـة خيطـــف »لفـــة دبـــس 
البنـــدورة« مـــع النعنـــاع والبصـــل األخضـــر أو »لفـــة مسنـــة مـــع الســـكر« ويعـــود مســـرعاً وكأن شـــيئاً مل 

يكـــن، حنســـده ونتمـــىن لـــو أننـــا مكانـــه. 
أييت »هطـــول« كل صبـــاح متأخـــراً غـــري منجـــز واجباتـــه املدرســـية، وأحيـــانً ال يـــزور املـــاء وجهـــه منـــذ 
هنـــار البارحـــة فتلومـــه املعلمـــة علـــى ذلـــك دائمـــاً، وال ميكنـــه الكـــذب علـــى املعلمـــة حـــىت لـــو حـــاول 
لـــن ينالـــه، فقـــرب البيـــت لـــه أيضـــاً ســـيئات، ميكـــن للمعلمـــة أن تذهـــب إىل أهـــل »هطـّــول« يف أيـــة 
دقيقـــة تريـــد وحتتســـي القهـــوة والشـــاي، أو ميكنهـــا أن حتدثهـــم مـــن شـــباك الصـــف املشـــرف علـــى 
بيـــت »هطّـــول« لتســـأل عـــن ســـبب غيابـــه إن أتخـــر أو متـــارض، كنـــا نشـــاهد بيتهـــم مثـــل صحـــن 
ــا يف  ــو معنـ ــم مـــن داخـــل إحـــدى الغـــرف وهـ ــه مـــن بيتهـ ــه تناديـ ــا كانـــت أمـ ــرياً مـ ــة، وكثـ علـــى طاولـ
احلصـــة وكأنـــه يف الغرفـــة الثانيـــة، ليذهـــب وجيلـــب هلـــا غرضـــاً مـــن الـــدكان أو ليمـــأل »دبـــو« املـــازوت 

للمدفـــأة. 

-2-
ــة أن تغلـــق البـــاب املقابـــل لبيـــت »هطّـــول« وأن تفتـــح البـــاب  يف أحـــد األايم قـــررت إدارة املدرسـ
الشـــرقي للمدرســـة ألســـباب إداريـــة، وبقـــي »هطـّــول« يف كل صبـــاح يقفـــز مـــن فـــوق ابب املدرســـة 

الشـــمايل املواجـــه لبـــاب بيتهـــم متأخـــراً كعادتـــه.
ــا، تربـــع رأس خـــروف علـــى  إالّ أّن والـــدة »هطّـــول« دعـــت املديـــر إىل عزميـــة »كالل«۲ يف منزهلـ
تلـــة مـــن »املنابـــري«۳« و«املقـــادم« مرويـــة ابلثـــوم واللـــن وســـط »صينيـــة« فرشـــتها خبـــز صـــاج خبزتـــه 
علـــى احلطـــب مـــع »الـــكالل« وعملـــت علـــى جتهيزهـــا يومـــني علـــى التـــوايل، وبعـــد تنـــاول الغـــداء 

وأثنـــاء شـــرب كأس الشـــاي اخلمـــري، توســـلت إليـــه أن يفتـــح ابب املدرســـة الشـــمايل، قائلـــة: 
هطّـــول« يطلـــب أن نبيـــع بيتنـــا املقابـــل للبـــاب الشـــمايل وأن نشـــرتي البيـــت املقابـــل   -

للمدرســـة. الشـــرقي  للبـــاب 
كان بُعـــد ابب املدرســـة الشـــرقي عـــن البيـــت قـــد أثـــر علـــى دراســـة »هطّـــول« وعلـــى حتصيلـــه 

العلمـــي.
----------------

شرح املفردات.
۱- هّطول، ابلعامية الرقاوية لقب يطلق على الشخص الغيب.

۲-«كالل« أكلة شعبية، مكونهتا رأس غنم وأمعاؤها وأقدامها.
۳-«املنابري« أمعاء الغنم حمشية ابلرز.

موسى الرمو

فنان وكاتب سوري

ول
ّ
هط

حسن النيفي 

السوريون، والرصاص 
الخاذل

شاعر وكاتب سوري 
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شعر
ب و

أد

أهنيت أوجاع الكتابة عندما
َهّفْت من الُشّباك رائحة الصنوبر مع هفيف الغائبني

ورجوت ريب أن يساعدين ألحتمل احلنني
وأخذت من بعض الدروج مواجعي 

رزماً من الذكرى وأغلقت الُعلب 
رّف اهلدااي يف اخلزائن نئٌم واحللم أوغل يف اهلرب 

قّدرُت حني أعود ينهزم الُبعاد
إذ إنين أودعت فيها فوح ليمون البالد

أغلقتها..
ومحلُت تذكريت وأسئلة اإلايب

لكن.. أضعت هويي قبل الذهاب 
وتركت أشيائي احلميمة عندها 

عبثاً حتاول أن تناْم 

ونسيت أن أُلقي الوداع على مواضع ال تثري االهتمام
لكنين آنست فيها عزلي

فهناك يف »َسَبِت« الغسيل تركُت فستاين الذي 
أحببت فيه تنوع األلواِن يرقُب عوديت

.......                              
وعلى مساء خمّديت

بقيت أمومة دمعي 
حتكي احلكااي للولْد

يف غرفي 
بعض الوريقات الي 

ُكتبت على أطرافها أشياء مل تكمل بعد.
وشراشفي ...

ما زال يعبق فوحها رغم التلوث واألمل
أرجوكُم ... حبل الغسيل يُواجُه اآلن الُتهم:

حرية التعليق أو جرم النشر
لكنين أودعت فيه بعض آايت الذِكر

.......                                       
أّما املواجع والعذاب

فغفوا على مكوى الثياب
وعلى املرااي صوت »فريوٍز » وأغنية العتاب

.......                                      
ما زال كرسي القصب... 
ال تلمسوه.... فقد َتِعْب
من ُكثر ما انتظر األمان

وأمامه فنجان قهوتنا الي أبقت على هيل املكان 
هل قلُت هيْل؟!..
أعين به هول الزمان

 .......                                    
ونذرت حني أعود ..أكتب للشآم قصيديت ...

والنذر َديْن
لكنها... هربت من النص الذي بني اليدين.

ابتسام صمادي

ّ
هروب من النص

شاعرة وكاتبة سورية

ديا بلند علوحسين الضاهر

فراشة مقلوبة على الصباح برزخ ُمضاء
ظهرها

شاعرة سورية شاعر سوري 

يف البدء 
كنا شاعرين يف الصحراء 

مث نبتت بني أيدينا قصائد شائكة 
فتذمرن 

وحني خرجنا من مدينتنا املعبدة ملرور اجملازر 
أخفينا يف جيوبنا 
حزنً لطهو الشعر 
يف البدء كان هو 

يقطع املدينة لنصفني 
كـليمونة الذعة املذاق 
يتسكع مثل فأر حائر 

وال يدري أبي جلد خرج 
أهو جلد الفالح أم جلد الشاعر 

الصباح نبتة ايبسة يقول الفالح
الصباح مرد برزخ مضاء للوصول إىل موتنا اليومي 

يعقب الشاعر 
يف البدء كنت أن 

كنت هنرًا
كأي هنر 

كـالفرات مثاًل
تطفو على وجهي صور لعشاق مؤقتني

ورسائل عاجزة عن الوصول 
هذا الربيع 

أن دودة املصيدة.

أنت حزين

وأن ليس لدي قرطان اضافيان

أبتاع هبما ابتسامة لك

وال شاشة تلفاٍز معَطل

أرمسك داخلها

أنت حزين

وأن فراشة مقلوبة على ظهرها

ألن الطقس مسامل

أنت حزين

وأن فتاة جتلس فوق ركبي احلديقة

تعّلق على وجه األمل غّمازتني

ومتأل عينيه ابلدموع

أنت حزين

وأن أحبك ببطء

وأنتظر القيامة فرحة

ألنك خطيئي الوحيدة
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هل مسعتم صوت املوت؟!
 حنــن مسعنــاه. حياصــرن مــن كل اجلهــات، مــن خــالل الظــالم نســتطيع 
مســاع عويــل النســاء وصــراخ األطفــال وتكبــري األحــرار، منــوت بــكل 
األلــوان! تعذيبــاً وغرقــاً وجوعــاً وبــرداً، تقطيعــاً وشــنقاً، تفجــرياً ووأداً، 
نيــازك ملتهبــة تلتهــم كل شــيء، ومــن مل ميــت يســمع صوتــه ابســتمرار، 
ينــادي اجلميــع وال يســتثين أحــداً، وال يرحــم النســاء واألطفــال، وال 
الشــيوخ واألبطــال، إن مل نشــكل مــن أجســادن جســراً كيــف ســننقذ 
البقيــة؟، ال توجــد قــوة خارقــة تنجــدن وال »ســوبرمان«! حنتــاج رســالة 
واضحــة وصرحيــة، يصلــي البعــض مــن أجــل النجــاة، والبعــض يصلــي 
مــن أجــل املــوت، اســتطاعوا اخرتاقنــا بــكل التقنيــات، فرقــون وشــتتون، 
جثــث  أورقــت  األشــجار  أغصــان  حــىت  أحيــاء،  ودفنــون  ذحبــون 
شــهدائنا، كل آلياتكــم ال تســاوي شــيئاً إن تكاتفنــا، لــو مــألمت أرضنــا 
فاملــوت  الفوهــات،  سنســد  أبصابعنــا  الجتــزنه،  احملطــم  بزجاجكــم 
ميــوت  أن  يتعــني  ال  املعتقــدات،  اختلفــت  مهمــا  يتجــزأ  ال  واحــد 

الثائــرون بطعنــة مــن الظهــر!!! ليعــر اجلميــع.
 علــى بعضنــا أن ميــوت، فاملــوت املشــرف مكافــأة لنــا، ومــن بقــي 
علــى قيــد احليــاة لديــه أمانــة عليــه إيصاهلــا إىل كل األحيــاء،  صنــدوق 
رأســنا ملــيء ابلذكــرايت، مــن قاتــل ومــن خــان، مــن استشــهد ومــن 
عــذب ومــن قتــل ومــن ابع واشــرتى، لصــوص ابرعــون ميلــؤون املــكان،  
أوالدن  أميــال، ســنورث  بعــد  مــن  الغــدر  رائحــة  نشــم  أن  نســتطيع 
احلقيقــة كلهــا ليســتعينوا هبــا ويكتبــوا اترخيــاً حقيقيــاً خاليــاً مــن الكــذب 
واألوهــام، لنوثــق روابــط وحلظــات ومواقــف ال تنســى، طريقنــا واحــد 
أمسينــاه شــارع احلريــة، حنتــاج فيــه لبعضنــا، األعمــى حيمــل املقعــد الــذي 
بــدوره يهتــف عــن األخــرس، حنتــاج رجــااًل حقيقيــني ونســاء حرائــر، 
وأطفــااًل شــجعان وحيطــان آمنــة، وأرضــاً ال تغــور ومســاء متطــر حبــاً 
وســالماً، قلوبنــا صمتــت بــدون أن نــدرك، ولكننــا ماضــون، تفشــت 

العــدوى يف كل مــكان. 
عــامل مــن الفريوســات طــال األحيــاء واألمــوات، ال تتســاوى األمــور 
ويقــال كلهــم أمــوات. مــن مــات شــهيداً ليــس كمــن مــات علــى عتبــة 
األســياد، األحيــاء مــن محلــوا رايــة احلريــة وســلكوا طريــق النبــالء، وهــم 
ليســوا كمــن محــل كأس النذالــة وركــع حتــت أحذيــة الطغــاة. الــكل 
سيشــهد، األشــجار واهلــواء والليــل والنهــار، ســيقولون هنــاك خطــأ يف 

أقــدارن ســيطويه النســيان، وعيــوب مأســاوية طالــت اجلميــع، قيــادة 
خطــرة هيمنــت وانتهكــت ومتــادت علــى كل األبطــال، ولكــن هنــاك 
عــرض يبــدل حياتنــا، انتظــرن مبــا يكفــي، واآلن حــان دور الشــجعان، 
وحتريــك فكرهــم ابجتــاه اإلصــالح، وتغيــري قواعــد اللعبــة، عمليــة ذهنيــة 
تواكــب عصــرن وحالنــا، وتقضــي علــى قالعهــم وكراســيهم الواهيــة، ثقــة 
نتبادهلــا بيننــا تكــون ركيــزة األايم القادمــة، نكــون مــن خالهلــا مبأمــن 
ألــوان الصــدق والنزاهــة  مــن اخلــداع، لتكــن وليمــة كــرى فيهــا كل 
والشــجاعة، لكنهــا ال تفتقــد لكــرات النــار يف عيــون المعــة، نســتطيع 
أن منطرهــا، لنغــين معــاً أغنيــة احلريــة وبعدهــا الســالم  وليســمعنا العــامل 
كلــه، مل تعــد قلوبنــا راضيــة ابلقطــرات! نســتحق اجلمــال واألمــان، هيــا 
لنســمعهم صــوت احلــب جبــرأة وبصــوت عــال، ولنعــد دائــرة الزمــان، 
فالوقــت مــن مــال، يقــال إن الزمــان ليــس صديقــاً لــكل إنســان، لنعقــد 
معــه صداقــة ونتجــول يف حدائــق ذاكرتنــا وأنخــذ منهــا كل مجيــل مــع 
عــن األحــالم، ال  التمييــز بــني احللــم واحلقيقــة الــي ســنتبعها بعيــداً 
ميكــن تغيــري املاضــي لكننــا نتعلــم منــه، فاحليــاة ليســت كاملــة هــي ال 
تغــدر ولكــن مــن يبتعــد عنهــا وعــن قيمهــا هــو الغــدار، حنــن مشوشــون 

منــر مبرحلــة توتــر، أدركــت شــيئاً كنــت قــد نســيته:
إهنا وليمة احلب، علها تنقذن من أصوات املوت.

- أم إبراهيم واألمل:
كعادهتــا صبــاح كل إثنــني اســتيقظت ابكــراً وهــي متــيّن النفــس أبهنــا خــالل 
هــذا األســبوع ســتتلقى االتصــال الــذي تنتظــره منــذ أعــوام ثــالث، وهــو الــذي 

قــد يغــري مصــري عائلــة أبكملهــا إن مّت.
أم إبراهيــم )47عامــاً( ســيدة ســورية تقيــم مــع زوجهــا وأوالدهــا يف مدينــة 
أورفــا الرتكيــة منــذ ســنوات، أصغــر أطفاهلــا إمساعيــل )5ســنوات( يعــاين مــن 
مهــدداً  وابت  املنهــك،  جســده  يف  واســتحكم  منــه  متّكــن  خبيــث  مــرض 
حلياتــه بعــد أن عجــز األطبــاء عــن عالجــه، مــا دفــع أم إبراهيــم لتقــدمي ملــف 
مــع  التضامــن  ابلتقاريــر والتحاليــل - إىل مجعيــة  الطــيب - مرفقــاً  صغريهــا 
 ،)ASAM طالــيب اللجــوء واملهاجريــن الرتكيــة واملعروفــة اختصــاراً  آبســام
والــي بدورهــا رفعــت امللــف إىل املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني املســؤولة 
عــن ترشــيح امللفــات بغيــة إعــادة توطــني أصحاهبــا يف إحــدى الــدول املتقدمــة 

.  )UNHCR(
- ماذا يعين إعادة التوطني: 

 إعــادة التوطــني هــو: )نقــل الالجئــني مــن بلــد اللجــوء إىل دولــة أخــرى وافقــت 
منظمة )UNHCR( على قبوهلم ومنحهم االستقرار الدائم فيها(.

كمــا تتعهــد بلــدان إعــادة التوطــني علــى توفــري احلمايــة القانونيــة واجلســدية 
واالقتصاديــة  والسياســية  املدنيــة  ابحلقــوق  متتعــه  ذلــك  يف  مبــا  لالجــئ 
واالجتماعيــة والثقافيــة املشــاهبة حلقــوق مواطنيهــا، وهــي احلقــوق الــي تكفلهــا 
لــه االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع الالجئــني لعــام 1951 والتشــريعات والقوانــني 
الدوليــة ذات الصلــة مبــا فيهــا اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان والعهــدان 
االقتصاديــة  وابحلقــوق  والسياســية،  املدنيــة  ابحلقــوق  اخلاصــان  الدوليــان 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 
- من هم املؤهلون للحصول على إعادة التوطني؟

هــم الالجئــون املســجلون يف املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني ممــن تنطبــق 
عليهــم معايــري التوطــني.

- ملاذا قد يرغب الالجئون السوريون إبعادة توطينهم؟:
بعــد انــدالع الثــورة الشــعبية يف 2011 ضــد النظــام احلاكــم تزايــدت أعــداد 
النازحــني داخليــاً والالجئــني خارجيــاً ابضطــراد، وحبســب مــا كشــفت عنــه 
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني يف آخــر إحصــاء هلــا علــى موقعهــا عــام 

2018 فقــد بلــغ عــدد الالجئــني الســوريني خــارج البــالد حــىت اترخيــه )5,6( 
مليــون الجــئ تتــوزع النســبة األكــر منهــم بــني دول اجلــوار الثــالث:

*تركيا )3,576,337( مليون الجئ.
*لبنان )982,012( الجئ.

*األردن )666,113( الجئ.
علمــاً أن هــذا الرقــم يشــمل الالجئــني املســجلني يف قيــود املفوضيــة فقــط 
مــا اســتدعى تصنيــف مــا حــدث يف ســوراي أبنــه التشــريد اجلماعــي األكــر 

واألقســى منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة. 
هــذا الوضــع قــد خلــق ضغطــاً كبــرياً علــى كل مــن اجملتمعــات املضيفــة وعلــى 
الالجئــني معــاً األمــر الــذي اســتدعى حبثــاً عــن حلــول أخــرى مــن بينهــا إعــادة 
توطــني الســوريني ممــن تنطبــق عليهــم املعايــري يف بلــد اثلــث كأحــد احللــول 

املطروحــة لعــالج هــذه الضغــوط واملشــاكل النامجــة عنهــا.
- األمان املفقود:

صفــاء معلمــة شــابة وأم لولديــن حتدثــت إلينــا أبمل وحرقــة عــن كوهنــا مــع ابنهــا 
األصغــر املعيلــني الوحيديــن ألســرة مــن ســتة أشــخاص رغــم وجــود األب وابــن 
آخــر يف هنايــة املرحلــة الثانويــة، اضطرهتــم الظــروف املعيشــية الصعبــة وعــدم 
توفــر بعــض االحتياجــات األساســية ملزاولــة مهــن بعيــدة جــداً عــن دراســتهم 

وختصصهــم اجلامعــي وعملهــم الســابق.
تعمــل اآلن صفــاء كخياطــة يف إحــدى ورش اخلياطــة النســائية يف مدينــة 
مرعــش الرتكيــة، أمــا زوجهــا فقــد تفــرغ خلدمــة والديــه املريضــني واصطحاهبمــا 

املشــايف دورايً واالعتنــاء هبمــا.
املعيشــي يف كل زمــان  الركيــزة األوىل لالســتقرار  )األمــان االقتصــادي هــو 

ومــكان( هكــذا تكلمــت صفــاء قبــل أن حتدثنــا عــن رغبتهــا ابالنتقــال إىل 
دولــة أوروبيــة مــع عائلتهــا وذلــك عــن طريــق إحــدى املنظمــات اإلنســانية 
الــي تعمــل علــى متييــز احلــاالت األكثــر ضعفــاً ومســاعدهتا لالنتقــال إىل 

متمعــات أكثــر أمنــاً.
- خماوف مشروعة:

 )IOM( صنّــف لنــا الســيد عمــر أحــد موظفــي منظمــة اهلجــرة الدوليــة
املخــاوف مــن إعــادة التوطــني بنقــاط ثــالث:

*التحفــظ علــى بعــض القوانــني الــي حتــد مــن حركــة الالجــئ وحريــة تنقلــه بــني 
الدول والتأخر يف اســتصدار األوراق الثبوتية والقانونية.

وضعــف  التأقلــم،  وعــدم  االندمــاج  بعــدم  املتعلقــة  املخــاوف  مــن  *مجلــة 
أســاس  علــى  التمييــز  مــن  اخلــوف  أو  ابملواطنــة،  الشــعور  وعــدم  االنتمــاء 
العــرق أو اجلنــس أو اللــون، وضعــف املنظومــة األســرية وغريهــا مــن املخــاوف 

االجتماعيــة.
*صعــود اليمــني املتطــرف والعنصــري املعــروف بعدائــه لالجئــني وللمهاجريــن، 
واخلشــية مــن اســتعماله ألســاليب تتضمــن العنــف والقــوة إلرهاهبــم وطردهــم، 
ودفعهــم للعــودة إىل بلداهنــم األصليــة وهــو الســبب األكثــر أمهيــة بــرأي البعــض.

- أم إبراهيم.. عود على بدء
وصلت أم إبراهيم إىل فرنسا يف بداية شهر آذار املاضي ومت إجراء عدد من 
التحاليــل الطبيــة إلمساعيــل الصغــري الــذي يبتســم لطبيبــه الفرنســي بثغــر منفــرج 
ســعيد كأســارير وجــه أمــه الــي مــا يئســت ولــن تيــأس يومــاً، ترســم يف خميلتهــا 
البســيطة حلمــاً أبن يشــفى ولدهــا ويعــود يومــاً لبلــده ســوراي، ليســاهم يف بنــاء 

مســتقبلها مــع مجيــع أبنائهــا الــررة بعــد ســقوط النظــام الغاشــم إبذن هللا.

إلهام حقي

صحفية وكاتبة سورية

صوت الموت

جوانا كيالي

كاتبة وصحفية سورية

إعادة التوطين.. حكاية لم تكتمل
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أظافر القهر

روني علي
Ronî Eli

Neynûkên bêzariyê
ي

كرد
م ال

س
الق

Bi neynûkan
Li ser rûyê dilekî
Ji xwe re kiribû dîwar
Dinivîsand
Rojekê.. Dê vegerim
Li te vedigerim
Xwînê.. Nivîsan dixwar
Dîwar.. Dadmaland
Ne ew dihat
Nejî dil ditebitî
Tenê..
Rojan seriyê hev.. Dadiqurtandin
Xwe.. Ji xwe didizî
Helbestek dinivîsand
Dildarekî li ser pişta talîzokan
Di ber çavên xwe re
Dibir.. Danî
Da tabloyeke rengrengîn
Ji evînê re
Di bin Konê sawêran de
Lidarxîne
Li xwe vedigeriya
Bi kenekî gêjok
Reng.. Dişewitandin
Bi êvarê re
Hêvî diristin
Bask bi dil dixistin
Li nav meyxaneyan
Peyalên vemirtî
Bi ser gewriya telîz de
Didotin
Roj diteqiya
Ji hembêza xewnan derdiket
Bi ken
Çend ramûsan
Li ser balgiyê şevê.. Diweşandin
Pişt.. Ji êşan re
Dikere tûrikê parsê
Kolan bikolan
Çav li çavên xilmaş digerand
Da zanibe..
Çend wek wî
Ji Birûska evînê
Bê xew
Hêvî girêdane
Û ji tîna zengilê dil 
Ji şevê rivîyan e
Kunemoz bûn.. Ew ramûsan
Derî li birînan digirtin
Ji êşê bihn vedidan
Li ber dadgeha tawanan
Çav ji xewê sor dibûn
Bersiv.. Yar bû
Tawan.. Evîn bû
Biryar..
Çend salên dûrketinê
Ji lêvên gezok bûn
Li wir.. Ket
Û... Ranebû

Sibeh bû
Mirovekî nenas
di nav xwîna xwe de gevizî bû
jineke nenas
li ber cendekê wî mirovê nenas rawest-
iya
Gulek û du rondikên xwînîn
danî ser cendek û nexuya bû!
Sibeh bû
Gulhezek di nav gulistanê de peyda bû
Bi aramî û şahî, gulhez, bêdeng, gulistan 
av da
û dûvre… 
Bi aramî û şahî, gulhez, bêdeng, serên 
gulan hemûyan jêkir !
Sibeh bû
Dema nimêja berbangê bû
Pêşnimêj mizgefta xwe şewitand
û di keska xwe de xwe veşart!
Sibeh bû
Rok, tev xemla xwe ya agirîn, ji ser pişta 
asîmên peya bû
Ji tenhayîyê westiyayî bû, xwest li 
zemînê ligel mirovan bijî
Gava ji ser pişta asîmên peya bû
Mirov, tişt û alî tev hatin şewitandin
Sibeh bû
Dema ku min dengê xwe jixwe kir 
û bêdeng mam
Ez bûm vedeng ji dengê kujerê xwe re.

Kerwanê şevê
Taha husên

Qelavîska rûniştibû

Pişta xwe dabû 

Dîwarkî ji herya reş

Xayiz dibû 

Bi tûtina qaçax re

Li qermîçokên enya xwe

Kerwanê koçberên şevê di kêşe

Lê deng ji dergehê hesinî nehat

Û rêwiyên şevê venegryan

قصة من التراث الكردي
Çîrokeke kulturî ya kurdî

أبظافر على وجه قلب
جعل لنفسه جدارًا

يكتب عليه
سأرجع يوما.. سأرجع إليك

الدماء أتكل الكتابة ومتسح اجلدار
مل أيِت هو

ومل يستقر القلب
فقط

األايم تبلع رؤوس بعضها
يسرق نفسه من ذاته

ويكتب قصيدة
حبيبة على ظهر إعصار

ميّر أمام عينيه
ذهااب.. إاياب

اىل أن يصنع لوحة ملونة 
للحب

ليعلق حتت خيمة اخلوف 
يعود لنفسه بضحكة دائخة

األلوان حترتق
مع املساء

ينسج اآلمال
يعلق األجنحة لقلبه بني النادالِت

كؤوساً مطفأة
يعصرها يف حنجرته اخلاوية

ينفجر النهار
وخيرج من أحضان األحالم 

بضحكة
وبعدد من القبالت 

يرّشها على وسادة الليل
من اآلالم 

جيعل ظهره كيساً للتسول
من حّي اىل حّي

جيول بعينيه بني عيون خاملة
ليعرف

كْم مّمن يشبهه
أصاهبم بريق احلّب
عاجزين عن النوم
ينسجون اآلمال 

ومن ظمأ يُقرع جرُس القلب
يهربون من الليل

عّش الداببري كانت تلك القبالت
تغلق الباب على اجلراحات

خيتنق من األمل
أمام حمكمة اجلرائم

حتمر عيونه من النعاس
اجلواب حبيبته

اجلرمية حّبه
والقرار..

عديد من سنوات اإلبعاد
عن شفاه مقّرضة

وقع هناك
و... مل يقم.

ً
كان صباحا

مروان عثمان

يتخبط رجل غريب يف دمه 
امرأة غريبة 

تقف جبانب جثة ذلك الغريب 
وتضع وردة ودمعتان من الّدم على اجلثِة

مث تغيب...
---

كان صباحاً 
ظهر عاشق للورود يف احلديقة 

هبدوء وبسعادة 
يسقي احلديقة بصمت 

ومن مّث
بصمت وهدوء 

يقطف كل الورود!
---

كان صباحاً 
عند صالة الضحى 

حرق اإلمام مسجده 
واختبأ يف عمامته اخلضراء!

---
كان صباحاً 

نزلت الشمس بزينتها الناريّة 
من على ظهر السماء 

كانت متعبة من الوحدانّية 
أرادت أن تعيش على األرض مع اإلنسان 

عندما نزلت من على ظهر السماء 
أحرقت اإلنسان وكل األشياء.

---
كان صباحًا

عندما خلعت صويت عين 
وبقيت صامتا 

أصبحت صدى لقاتلي. 

قافلة المساء
طه حسين

كان جيلس القرفصاء
مسنداً ظهره جلداٍر 

من الطني األسود
شاردا أبحالمه مع التبغ املهرب

على جتعدات جبينه
كان يرسم 

قافلة ملهاجري الليل
مل يكن يصدر صواًت
من الباب احلديدي

مسافرو الليل
 مل يعرفوا االايب
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Ji ber çavan ne dûre ku em dibêjin: doza gelê Sûrî bo guhertinê di hindirê xwe de girêdayî bi 
bercewendiyên navdeletî de, û ew rehînê îrada navdewletîye di rûdanin tevgerin duplomasî 
re li riya yeketîya navdewletî û biryara 2254 re xwe di ber çavan re derbas dikin ya ku di her 
derfetê re dûbare dibe di nava hevdîtineke navdewletî de bê palpişteke guvaşê li ser hêla dibe 
asteng li pêş cîbicîkirina vê biryarê. Emîndarê netewin yekgirtî çendîn nûnerin xwe ji bo vê 
doze bi nav kirin ji destpêka şoreşa Sûrî de\şoreûa azadî û rûmetê ya ku gelê Sûrî raghandibû 
bi armanca guhertina rijêmê û dawî li zordestîyê bîne ya ku tevayî pêkanibûna jiyanê ya gelê 
Sûrî bê hêl hîştibû di şêweya bikaranîna desthilatîdarîyê re li dûrî pabendî bi xalin destûr û 
yasayin wê, ya ku rijêmê bi xwe ew destnîşan kiribû û giştpirsî li ser dabû. Lê bikaranîna 
desthilatdarîyê li gor babetin mafyanîzmê bi rê ve dibir li navçeyekê ji dervayî terazîyên hu-
kumdarîya li gor yasayin rewa ya navdewletî wekî adeyekê cûda ji vê cîhanê û wundayî ji 
nûjenî û gulobalîzmê.
Civaka navdewlet bi kar û erkê xwe radibe wek sazîyekî navdewletî bo parastina haştî û ça-
vdêrî li ser çewsandina mafên mirovan bi hemî şêweyan xwe de, nemaze ji hêla sazumanini 
desthilatdar de ewên çewsandinê bi kar tînin li dijî gelên xwe û rewaya li gor pîvanin xwe ya bi 
xwe çêkirî bikar tînin, û ew endamin di nava netewin yekbûyî de û li ser yasa û pelgenameyin 
wê îmze kirine yên girêdayî bi mafên mirovan de.
Sebaret bo Sûrî civaka navdewletî ne amedebû, tenê ameda xwe ji bo nûnerin xwe bişînin 
çavdêrîya rewşê (di navbera rijêm û rikberîyê de). Ji encama wê bû biryara 2254 derçû yak 
u nexşerêya çarekirina siyasî sînordar dike, ku tevayî hêlin navdewletî û herêmî li ser erênî 
kiribûn tevî rijêmê û rikberîyê.! Lê nebûna hêla hêzeke guvaşê ji biryarê re li dijî her heleke 
dixwazê li dorê bigerê û pesendar nebê ji cîbicîkirinê re li ser zemînê, hîşt ku biryar biwêt be 
li ser rûpelê, bê ti kargêrî, lomajî erkê şandeyê navdewletî dilukumî û girêkdar lihevpêçayî bû, 
bê ku hilgir be ji çareserîyake haştîyane re li Sûrî, ji encama ku dewletin kiryar û bi bandor di 
doza Sûrî de ne cidî ne di hewlin xwe de li ser zemînê, ku rewşê ber bi aramî de bidin, û şer 
rawestînin, û dest bi veraşandina doze bi şêwakî mentiqî bikin, destpêk bi avakirina desteya 
hikometa veguhêz be û dawî bi nivîsandina destûrekî ji welat re û giştpirsî li ser bibe ku li gor 
wê hilbijartinin rewayî û serokayetî bibe.
Çar sal ji karê şandê navdewletî yê ku destnîşan bû piştî destjikar kişandina Kofî Enan û Exder 
Îbrahîmî û (stîvan Dîmistora) ku tevayî qonax hatne kurt kirin li dawî bi avakirina komîteyeke 
destûr, li dawî Dîmistora lêborîna xwe pêşkêş kir ji gelê Sûrî re, û di nameya destjikar kişand-
inê de tekez lis ne pabendbûna rijêmê bi ti çareserkirina sîyasî re, lomajî ewî ço dixiste ber 
tekera pêşvedanê re li dirêjîya destnîşankirina wî wek nûnerê emîndarê gîştî. Û nûnerê nih yê 
Nerwêcî (Gîr Bîdirson) ku li şûn wî hate destnîşankirin bo çareserî bi rê ve bibe û bişopîne, ya 
ku di rastîyê de di bataxê de ye li çaterêya di navbera rijêm û rikberê yê li hêlekê, û li hêlekê 
jî di navbera dewletin bi bandor li ser doza Sûrî, û ew yên birêve dibin û ji girêkekê dajone 
ber girêkin din bê ku îradeya gelê Sûrî tê de hebe, tenê bi hêvî û çaverêya dergeha ber bi felatê 
de bike.
Bîdirson dest bi hevdîtina bi berpirsiyanan re ji dewletin cîwarin Sûrî û her weha dewletin 
kiryar di herêmê de li kongira Biroksilê ya ku hatibû girêdan di rojin 13-15 azara çûyî de, û 
li du wê berdewam kir bi Şamê re bi careke duwemîn, ku piştî radestî karê xwe kiribû rijêm 
dîtibû, her weha şandekî ji desteya hevrêz, li du ve hevdîtinek bi desteya bilind ya danustandê 
re li Istanbolê di 23 azara çûyîn de. Di tevayî hevdîtinin xwe de nêrîna xwe kurt kir û da 
pêşberî civaka asayîşê bi pênc xalin sereke, ew vegerandina bawerî bi danustandinê, û tekez li 
ser doseya girtî û têveçandîyan û wendabûyan, û tevlêbûna tevayî Sûrîyan di çareyê de, û kar 
bi zûtirîn avakirina komîta destûrê ``bi seroketîya Sûrî`` û bi rêveberî ya yeketîya navnetewî, 
tevlî tekezî li ser cîbicîkirina biryara 2254, bi dûrxistina pêvejoya komîta destûrê ya ji hêla Rûs 
û Turk û Îranê de bi şêwakî temam, eva ya bi vacayî Dîmistora yê ku tekez lê kir berî destjikar 
kişandinê ku nêzikî avakirinê kiribû wekî berdêl be ji çareserî ya sîyasî re.
Bîdirson berdewame di hevdîtinin xwe de, ew çaverê dike ji helwêsta Emrîka ji pêvejoya 
sîyasî re, ew piştî raghandina Waşunton ji (dewleta xîlafê re) û xuyaye tiştê berçav dubare dibe 
di tevayî qonaxên karê sîyasî û diplomasî de ya ku encûmena asayîşê pê radbe bi destnîşanki-
rina şandeyin xwe re bo Sûrî `` û kêşe li hêla rijêmê ye`` û ji hêla yên pişt didine rijêmê bi 
şêwakî leşkerî û sîyasî, loma jî rola şandeya navdewletî di çarçêweya rawêjgerî de dimîne bê 
desthilatdarîyekê ku kanibe nêrîna xwe ya biryar li dawî jê der tê ferz bike, ev yek ji rijêmê 
re derfeteke pê dilîze ku ji bijarteya çareserkirina leşkerî danakevê, û hîn pêvejoya doza Sûrî 
berdewame ber bi wundabûn û neçarekirinê de.  

ليــس بعيــًدا عــن الواقــع أن نقــول: قضيــة الشــعب الســوري يف تغيــري النظــام قــد تبــدو يف جوهرهــا مرتبطــة 
مبصــاحل دوليــة، وهــي ترهتــن إلرادة دوليــة تتمظهــر يف التحــركات الدبلوماســية عــر إطــار األمــم املتحــدة 
وقرارهــا 2254 املكــرر يف كل مناســبة أو لقــاء دويل مــن دون ســند للضغــط علــى الطــرف الــذي يقــف 
عائقــاً أمــام تنفيــذ هــذا القــرار، لقــد كلــف األمــني العــام لألمــم املتحــدة العديــد مــن املمثلــني خبصــوص 
هــذه القضيــة منــذ بدايــة الثــورة الســورية / ثــورة احلريــة والكرامــة الــي أطلقتهــا اجلماهــري هبــدف تغيــري النظــام 
ووضــع هنايــة لالســتبداد الــذي أهنــك كل مقــدرات احليــاة للشــعب الســوري يف مزاولتــه للســلطة بعيــًدا عــن 
االلتــزام مببــادئ الدســتور وتشــريعاته، الــذي طرحــه النظــام وأقــرَّه واســتفىت عليــه، إال أنــه مــارس احلكــم عــن 
طريقة حكم املافيات يف بقعة ليســت خاضعة ملقاييس احلكم الي حتددها الشــرعية الدولية، وأصبحت 

ســورية كجزيــرة معزولــة عــن هــذا العــامل وغائبــة عــن التطــور واحلداثــة والعوملــة.
 ميــارس اجملتمــع الــدويل وظيفتــه كمؤسســة عامليــة تؤمــن الســلم وتراقــب انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 
مجيــع ماالهتــا، وخصوًصــا مــن جانــب األنظمــة احلاكمــة الــي تضطهــد شــعوهبا وتســتغل الشــرعية الــي هــي 
مــن تصنعهــا علــى قدهــا ومقاســها، وهــي العضــوة يف األمــم املتحــدة واملوقعــة علــى املواثيــق والتشــريعات 
والقوانــني اخلاصــة حبقــوق اإلنســان. يف الشــأن الســوري تـََغيَّــَب اجملتمــع الــدويل، وهــو حاضــر فقــط مــن 
خــالل إرســال مبعوثــني دوليــني ملراقبــة احلالــة، وتقــدمي مــا هــو ممكــن للحــل بــني )بــني النظــام واملعارضــة(. 
ونتيجــة لذلــك كان صــدور القــرار الــدويل عــام 2012 حتــت رقــم 2254 الــذي يضمــن خارطــة الطريــق 
للحــل السياســي، حيــث وافقــت عليــه كل األطــراف الدوليــة واإلقليميــة مبــا يف ذلــك النظــام واملعارضــة 
معــاً.! إال أن فقــدان القــرار جلانــب مــن القــوة متــارس ضــد كل مــن حيــاول االلتفــاف عليــه وعــدم االلتــزام 
بتطبيقــه علــى األرض، جعــل منــه حــراً علــى ورق، ليــس لــه أي مفعــول، وابلتــايل كانــت وظيفــة املبعــوث 
الــدويل متعثــرة ومعقــدة وشــائكة، وغــري قابلــة ألن تكــون حاملــة للحــل الســلمي يف ســوراي، كــون الــدول 
الفاعلــة يف املســألة الســورية غــري جــادة يف املمارســة علــى األرض، لدفــع احلالــة حنــو هتدئــة األوضــاع، 
ووقــف احلــرب، والبــدء حبلحلــة القضيــة منطقيــاً، بــدءاً مــن تشــكيل هيئــة احلكــم االنتقــايل وانتهــاًء بصياغــة 

دســتور للبــالد واالســتفتاء عليــه ليتــم مبوجبــه إجــراء انتخــاابت تشــريعية ورائســية. 
أربــع ســنوات مــن عمــل املبعــوث الــدويل الــذي مت تكليفــه بعــد اســتقالة كــويف عنــان واألخضــر اإلبراهيمــي 
و)ســتيفان دي مســتورا( اختزلت يف النهاية كل مراحل احلل يف تشــكيل اللجنة الدســتورية، ويف النهاية 
قــدم دي مســتورا اعتــذاره للشــعب الســوري، وأكــد يف رســالة اســتقالته علــى أن النظــام ال يلتــزم أبي حــل 
سياســي، وابلتــايل هــو مــن وضــع العصــي يف عجلــة الســري حنــو األمــام طــوال فــرتة تكليفــه كممثــل لألمــني 
العــام لألمــم املتحــدة. ولقــد اســتلم منــه املبعــوث املكلــف اجلديــد النروجيــي الســيد )غــري بيدرســون( ليكمــل 
مســرية احلــل، الــي هــي يف حقيقتهــا مســتعصية علــى مفــرتق بــني النظــام واملعارضــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى بــني الــدول املؤثــرة علــى املســألة الســورية، وهــي مــن تديــر وتدفــع هبــا مــن تعقيــٍد إىل تعقيــد ليــس 

للشــعب الســوري فيهــا إرادة، ســوى أن يتأمــل وينتظــر املخــرج حنــو الفــرج.
 بــدأ )بيدرســون( لقاءاتــه مــع مســؤولني مــن دول اجلــوار الســوري وكذلــك الــدول الفاعلــة يف املنطقــة 
خــالل مؤمتــر بروكســل الــذي انعقــد بــني 13-15 مــن شــهر آذار الفائــت، كمــا اتبعهــا لقــاء يف دمشــق 
للمــرة الثانيــة، بعــد تســلم أعمالــه ملتقيــاً بوفــد النظــام، وكذلــك وفــداً مــن هيئــة التنســيق، تــال ذلــك لقــاءات 
مــع اهليئــة العليــا للمفاوضــات يف اســطنبول يف 23 آذار الفائــت. ويف ممــل لقاءاتــه خلــص رؤيتــه املقدمــة 
جمللــس األمــن خبمســة نقــاط رئيســية، وهــي إعــادة الثقــة للحــوار، والتأكيــد علــى حتقيــق تقــدم يف ملــف 
املعتقلــني واملخطوفــني واملفقوديــن، ومشــاركة مجيــع الســوريني يف احلــل، والعمــل علــى اإلســراع يف تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية »بقيــادة ســورية« وبرعايــة األمــم املتحــدة، مــع إجيــاد تــوازن بــني القــوى اخلارجيــة الفاعلــة 
يف ســوراي، إضافــة إىل أتكيــده علــى تطبيــق القــرار 2254، مبعــًدا يف ذلــك االعتمــاد علــى مســار اللجنــة 
الدســتورية الــي اعتمــدت مــن قبــل روســيا وتركيــا وإيــران بشــكل كامــل، وذلــك خالفــاً لتوجــه ســلفه )دي 

ميســتورا( الــذي أكــد قبــل اســتقالته أهنــا كانــت علــى وشــك التشــكل كبديــل جملمــل املســار السياســي. 
بعــد  وذلــك  السياســي،  املســار  مــن  أمريــكا  موقــف  ابنتظــار  وهــو  لقاءاتــه،  يف  مســتمر  )بيدرســون( 
إعــالن واشــنطن عــن إهنــاء »دولــة اخلالفــة«، ويبــدو أن املشــهد يتكــرر يف كل مراحــل العمــل السياســي 
والدبلوماســي الــذي يقــوم بــه ملــس األمــن بتكليفــه ملبعوثيــه إىل ســوراي »واملشــكلة عنــد النظــام« ومــن 
يســاندونه عســكرايً وسياســياً، وابلتــايل يبقــى دور املبعــوث األممــي يف إطــار االستشــارات مــن دون أن 
يكــون لــه ســلطة لفــرض الرؤيــة الــي تتكــون منهــا صيغــة القــرار النهائــي، وهــذا مــا يســتغله النظــام وال 
يبــدو أنــه ميكــن أن يتنــازل عــن خيــاره العســكري، ومازالــت مســرية املســألة الســورية مســتمرة حنــو اجملهــول 

والالحــل.

رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

الحل السلمي وانتظار المجهول!

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Çareseriya haştiyane û çaverêkirina wundayî!
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Hafız Esed’in yönetiminden, varisi Beşar döneminde Suriye devriminin başladığı zamana kadar, 
Siyonist yapılanma ile Suriye rejimi arasındaki özel tarihi ilişkiyi ele alan araştırma ve çalışmalar 
çok az, belki de nadir olarak yapılmıştır. Arap toplumlarının zihninde yer etmiş olan hikaye, iki 
taraf arasında bir düşmanlık ve çatışma olduğu vehmi üzerine kuruludur. 1973 Arap-İsrail Savaşı 
da “rejimin Siyonist yayılmacılığına karşı önleyici çabalarının ve kabullenmeye dayalı değil, ce-
sarete dayalı bir barışta ısrar etmesinin” delili olarak görülmüştür. Bu anlatının ne derecede doğru 
olduğunu araştırma ve incelemeye müsaade edilmediği ve hatta o sırada savunma bakanı olan Hafız 
Esed’in Golan Tepeleri’nin 1967’de İsrail’e verilmesindeki rolüne işaret etmeye cüret edenlerin en 
ağır cezalara çarptırılmayı ve Esed’in cehennemine atılmayı beklemesi gerektiği unutulmamalıdır.
Suriye devriminin başlaması ve korku duvarının yıkılmasının ardından, Suriyeliler göğüslerinde ka-
baranları aleni olarak söylemeye ve bastırılmış düşüncelerini açığa çıkarmaya başladılar. Bu soru-
ların en önemlilerinden biri, rejimin düşmanı olarak gördüğü İsrail’le karşı karşıya gelme konusun-
da kopardığı tüm yaygaraya rağmen, neden Golan cephesinin Esed döneminin tamamında sessiz 
kaldığıydı. Cevap ise hazır ve güçlüydü: Rejimin devrimin ilk günlerinden itibaren hırçınlaşması ve 
halkına karşı en sert baskı ve sindirme araçlarını kullanması ile Golan cephesinin kırk yıldan fazla 
süredir sakin ve güvenli kalmasına özen göstermesi arasındaki ilişki, bu durumu açıklamaktaydı.
Acımasız politikalarına karşı devrime kalkan Suriyelilere yönelik açtığı meşum savaş ve rejimin 
İsrail’in güvenliğini korumadaki işlevsel rolünün ortaya çıkmasıyla, güçlü bir şekilde yankı bul-
maya başlayan gerçeklerin ilerleyişi karşısında, bu zamana kadar anlatılagelen hikayede etkisini 
kaybetmeye başladı. Bunların yanı sıra, özellikle de Suriye devriminin barışçıl ilk aşamalarında, 
İsrail’in devrime yönelik tutumu sessiz kalmaktı ve bu tavrını resmi ve aleni bir şekilde göstermek-
teydi. Devrimin ikinci ayından, ileri aşamalarına kadar İsrail, Suriye halkını aldatmaya ve kendisini 
çatışmanın tarafsız ya da en azından müdahalede bulunmaya bir unsuru olarak yansıtmaya çalıştı.
Bu bağlamda Kemal el-Lebvani, Fehd el-Mısri ve Abdülcelil es-Said vb. gibi devrimin omuzları-
na tırmanmaya çalışan bazıları, işgal devletiyle irtibat kanalları kurmaya ve normalleşme yolunda 
attıkları adımları haklı göstermeye çalışmışlardır. Bahane olarak da rejimin uluslararası camiada 
gözden düşmesini hızlandırmak için gayret gösterdiklerini öne sürmüşlerdir. Ancak İsrail’in Suri-
ye rejimiyle ilişkilerinin yapısını, rejimin devrilmesini engellemedeki ve Suriye’nin uzun yıllarca 
yıkım ve yıpranmışlık içerisinde yaşaması pahasına Esed’in görevde kalmasına yardımcı olduğunu 
unutmuş ve görmezden gelmişlerdir.
Rejim sekiz yıl boyunca İsrail’in hayalini kurduğu ve hatta daha fazlasını yapmıştır. Bu nedenle 
artık İsrail’in rejimi korumadaki rolü hakkında zihinlerde sorular oluşmaya başlamış, bu koruma 
görmezden gelinemeyecek boyuta ulaşmıştır. Özellikle de devrim süreci boyunca birçok noktada 
insaniyet kılıfı altında güvenlik ve siyaset alanında ve yine diğer müdahaleler noktasındaki ilişkil-
er kendisini göstermiş, bu da İsrail’in Suriye’ye ne derece müdahil olduğunu ortaya koymuştur. 
İsrail’in devrimin ikinci yılından bu yana İran’a bağlı on binlerce milisin Esed rejimini korumak 
için Suriye’ye girişini üstü kapalı bir biçimde onayladığından artık kuşku duyulmamaktadır. Özgür 
Suriye Ordusu’nun o dönemdeki hızlı ilerleyişi karşısında söz konusu milislerin aciz kaldığının 
anlaşılması üzerine İsrail, devrimin beşinci yılında Rus güçlerinin Suriye’ye girişine itiraz et-
memiştir. Böylece güç dengeleri rejimin lehine değişmiştir ki İsrail’in Suriye hava sahası konusun-
da Rusya’yla aleni bir şekilde işbirliği yapması buna delildir.
Öte yandan uluslararası ve bölgesel platformlarda İsrail, Suriye’deki çatışmayı kendisi açısından tar-
ihi bir fırsata çevirecek adımlar atmakta ve Suriye halkını tarihin en büyük insani felaketiyle meşgul 
ederek kendisine duyulan düşmanca duyguları değiştirmeye çalışmaktaydı. Zira Golan ve Filistin’i 
işgal etmişti ancak Esed rejiminin işlediği suç ve korkunçluklarla kendisininkiler karşılaştırılamazdı 
bile. Yine Netenyahu Hükümeti, Suriye halkının yaşadığı trajediyi ve Arap ülkelerindeki kriz ve 
savaşları kullanmış, bu sayede Yüzyılın Anlaşması’nın kabul edilmesini sağlayarak ABD’nin takdis 
etmesi ile Golan’ın işgalini meşrulaştırarak Suriye’den ayırmak istemiştir.
İsrail’deki karar mercileri, Suriye’deki durumun kendi hedef ve planları için kullanılabileceğinin 
farkındaydılar. Bunun için de Beşar Esed ve iktidar çevresindeki çetesinin korunması, Suriye’yi 
yıkma rolünü yerine getirmesinin güvence altına alınması gerekiyordu. Böylece Suriye bir kadavra 
haline gelecek ve Arap dünyasında, bölgede ve uluslararası toplumda sahip olduğu statüsünü kaybe-
decekti. İsrail’in rejimin devrilmesi konusundaki tutumunu İsrailli yazar Anar Shilo Haaretz gazete-
sindeki yazısında kullandığı şu ifadelerle dile getirmiştir: “Satır aralarına baktığımızda İsrail’in 
Esed’in devrilmesi konusunda istekli olmadığını görürüz. Çünkü İsrail, kimseye fark ettirmeden 
Esed’i desteklemektedir. İsrail gizli gizli, katil diktatörlük rejiminin kararlılığını koruması için Al-
lah’a dua etmektedir. Zira diktatörlük rejimi, Golan’da sükunet olması anlamına gelmektedir ve 
İsrail bugün de olduğu gibi mevcut durumu ve dünün dünyasını tercih etmektedir.”
Gelgelelim hakikatler satırların üstüne çıkmış ve İsrailli yetkililer sessizliklerini bozmaya, plan-
larını açıkça söylemeye başlamışlardır. Hatta Suriye’de bağımsız bir Kürt oluşumunun kurulmasını 
destekleme konusunda da son derece açıktırlar. Tüm bunlar, Esed rejimi kurulduğu günden bugüne 
kadar büyük hizmetler sunmuş olmasa, İsrail’in şu anda Suriye cephesinde halinden memnun ol-
masını sağlamaya yetmezdi. Aynı şekilde Suriye devrimi boyunca İsrail, gizliden ve açıktan rejimi 
müdafaa etmez ve trajik görevini tamamıyla yerine getirene kadar rejimi devrilmekten korumak 
için çabalamazdı.
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منــذ حكــم حافــظ األســد، وحــىت انــدالع الثــورة الســورية يف عهــد وريثــه بشــار، قليلــة ورمبــا ندرة تلــك 
الدراســات واألحبــاث، الــي عكفــت علــى تنــاول العالقــة التارخييــة اخلاصــة بــني الكيــان الصهيــوين والنظــام 
الســوري، كانــت الروايــة الرائجــة الــي علقــت يف أذهــان الشــعوب العربيــة، تنطلــق مــن أوهــام العــداء والصــراع 
بــني الطرفــني، وتــرى يف »حــرب تشــرين عــام 1973، دليــاًل »علــى حتــدي نظــام املمانعــة للثكنــة الصهيونيــة، 
وإصراره على فرض ســالم الشــجعان، بداًل من ســالم اإلذعان«، إذ مل ميكن مســموحاً التمحيص والتدقيق 
مبــدى صحــة هــذه الروايــة، وحــىت مــن كان يتجــرأ ويشــري إىل دور حافــظ األســد عندمــا كان وزيــراً للدفــاع، يف 
تســليم اجلوالن إلســرائيل عام 1967، كان عليه أن يتوقع أســوأ وأشــد ضروب العقاب واجلحيم األســدي.
 بعــد انــدالع الثــورة الســورية وســقوط جــدار اخلــوف الرهيــب، بــدأ الســوريون البــوح العلــين مبــا يعتمــل يف 
صدورهــم، وأطلقــوا تســاؤالهتم املكبوتــة، ومــن أمههــا، ملــاذا بقيــت جبهــة اجلــوالن صامتــة طيلــة حكــم آل 
األســد؟، رغــم كل جعجعــة النظــام عــن مواجهــة العــدو اإلســرائيلي لفظيــاً!؟ كانــت اإلجــاابت حاضــرة 
وبقوة، منذ استشــراس النظام يف األايم األوىل للثورة، واســتخدامه أعىت وســائل القمع والتنكيل ضد شــعبه، 

فيمــا كان األكثــر حرصــاً طيلــة نيــف وأربعــة عقــود علــى بقــاء جبهــة اجلــوالن هادئــة وآمنــة. 
على إيقاع حربه الشــعواء ضد الســوريني الثائرين على سياســاته الغامشة، حّل اليقني ابلدور الوظيفي لنظام 
األســد يف محايــة أمــن إســرائيل، حمــل روايتــه الرائجــة، والــي بــدأت تتهــاوى علــى وقــع احلقائــق املدويّــة، مــع 
كل ذلــك، وحتديــداً يف الطــور الســلمي للثــورة، قّلمــا مت الرتكيــز علــى املوقــف اإلســرائيلي الرمســي مــن الثــورة، 
بــل إن صمــت احلكومــة اإلســرائيلية، الــذي تبنتــه كموقــف رمســي معلــن، منــذ الشــهر الثــاين للثــورة ولغايــة 
مراحــل متأخــرة منهــا، كان ُيضمــر تضليــل الــرأي العــام الســوري، إبظهــار إســرائيل كطــرف حمايــد يف الصــراع، 

أو علــى األقــل غــري متدخــل يف مرايتــه. 
يف غضــون ذلــك كان يلهــث بعــض املتســلقني علــى أكتــاف الثــورة مــن أمثــال )كمــال اللبــواين وفهــد املصــري 
وعبــد اجلليــل الســعيد( وغريهــم آخــرون« لفتــح خطــوط التواصــل مــع دولــة االحتــالل، وتريــر خطواهتــم 
متناســني  الدوليــة،  الســاحة  علــى  النظــام  ســقوط  لتســريع  وّدهــا  علــى كســب  ابلعمــل  معهــا،  التطبيعيــة 
ومتجاهلــني طبيعــة عالقتهــا ابلنظــام، ودورهــا يف منــع ســقوطه، وضمــان بقائــه حــىت تدمــري واســتنزاف الكيــان 

الســوري لعقــود طويلــة. 
علــى امتــداد مثانيــة ســنوات فعــل هبــا النظــام مــا كانــت حتلــم بــه إســرائيل وأكثــر، عــاد التســاؤل عــن دور 
األخــرية يف محايــة النظــام، ممــا يصعــب جتاهلــه أو غــض الطــرف عنــه، الســيما أن وقائــع وحمطــات كثــرية 
خــالل الثــورة، كشــفت عــن مســتوايت أمنيــة وسياســية وتدخــالت أخــرى حتــت غطــاء إنســاين، تعكــس 
أو حمــل شــك، موافقــة إســرائيل  مبجملهــا حجــم التدخــل اإلســرائيلي يف املشــهد الســوري، مل يعــد ســراً 
الضمنيــة علــى دخــول عشــرات ألــوف امليليشــيات التابعــة إليــران، للدفــاع عــن نظــام األســد بصــورة ملموســة 
منــذ الســنة الثانيــة للثــورة، مث وبعــد أن اتضــح عجــز تلــك امليليشــيات عــن محايتــه يف وجــه التقــدم الســريع 
لفصائــل اجليــش احلــر وقتــذاك، مل تبــِد إســرائيل اعرتاضــاً علــى دخــول القــوات الروســية يف الســنة اخلامســة 
للثــورة، لتعديــل موازيــن القــوى لصــاحل النظــام، وبداللــة تنســيقها العلــين مــع روســيا يف األجــواء الســورية.

 يف حــني بذلــت إســرائيل علــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة، جهــوداً حثيثــة لتحويــل الصــراع يف ســورية، 
إىل فرصــة اترخييــة ابلنســبة إليهــا، إلشــغال الشــعب الســوري أبكــر كارثــة إنســانية، ودفعــه إىل تغيــري نظرتــه 
العدائيــة هلــا، بســبب احتالهلــا اجلــوالن وفلســطني، مقارنــًة ابلفظائــع واألهــوال الــي ارتكبهــا نظــام األســد، 
والــي غطّــى هبــا علــى جرائــم األوىل يف كثــري مــن األحيــان. فضــاًل عــن اســتغالل حكومــة نتنياهــو ملأســاة 
الشــعب الســوري، واحلــروب واألزمــات الــي تعصــف ابملنطقــة العربيــة، لتمريــر الشــق الســوري مــن صفقــة 
القــرن، وهــو تشــريع ضــم احتــالل اجلــوالن، مبباركــة أمريكيــة، توطئــًة لســلخ اجلــوالن عــن الوطــن الســوري. 
كان يــدرك صانــع القــرار اإلســرائيلي، أن اســتثمار الوضعيــة الســورية، لتحقيــق خططــه وأهدافــه االســرتاتيجية 
من البوابة السورية، يتطلب احلفاظ على بقاء بشار األسد وعصابته على رأس السلطة، وأتمني أداء دوره 
الوظيفــي يف تدمــري ســوراي، وجعلهــا مثخنــة اجلــراح، وفاقــدة لدورهــا ومكانتهــا العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، 
أوضــح َمــن كشــف خفــااي املوقــف اإلســرائيلّي مــن ســقوط الّنظــام، الكاتــب اإلســرائيلي )عنــار شــيلو( حــني 
كتــب يف صحيفــة هآرتــس »ميكــن أن نقــرأ بــني الّســطور أّن إســرائيل غــري متحّمســة لســقوط األســد، فهــي 
تعاضــد األســد مــن غــري أن يــرى أحــد، تدعــو إســرائيل هللا يف اخلفــاء أن يصمــد النظــام االســتبدادّي القاتــل، 
فالنظــام االســتبدادّي يعــين هــدوًء يف اجلــوالن وإســرائيل كمــا هــي اليــوم تفّضــل الوضــع القائــم وعــامل األمــس«. 
أمــا وقــد أصبحــت احلقائــق فــوق الســطور، وبــدأ املســؤولون اإلســرائيليون خيرجــون عــن صمتهــم، وجياهــرون 
خبططهــم، حــىت علــى صعيــد دعــم إقامــة كيــان كــردي منفصــل يف ســوراي، فــإن كل هــذا مــا كان ليجعــل 
إســرائيل اليــوم أكثــر اطمئنــانً علــى اجلبهــة الســورية، لــوال اخلدمــات الكــرى الــي قدمهــا هلــا نظــام األســد 
علــن واملخفــي خــالل الثــورة الســورية، يف الدفــاع عــن وجــود النظــام ومحايتــه مــن 

ُ
منــذ نشــوئه، ولــوال دورهــا امل

الســقوط حــىت انتهــاء مهمتــه الكارثيــة علــى أكمــل وجــه. 
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إرادة الشــعوب ال تقهــر، واالســتبداد إىل زوال مهمــا طــال الزمــن، ألن لشــعوب هــذه املنطقــة مطالــب 
حقيقيــة ال ميكــن إغفاهلــا أو القفــز فوقهــا وجتاهلهــا، ومــا احملــاوالت املســتميتة لاللتفــاف عليهــا، إال 
دليــل علــى قــوة هــذه املطالــب املهــددة الســتقرار األنظمــة املســتبدة الــي نعمــت بــه خــالل الثالثــة عقــود 
املاضيــة، نتيجــة حتالــف قــوى رأمساليــة متتــص دمــاء الشــعوب وأنظمــة مســتبدة خانعــة وعميلــة للخــارج 

تســمح هلــم بســرقة ثــروات الشــعوب مقابــل بقائهــا يف احلكــم وهنبهــا لبلداهنــا.
ضاقــت الشــعوب ذرعــاً هبــذه املعادلــة، فانفجــرت ابنتفاضــات متعــددة متالحقــة، كمــا يف انتفاضــة ربيــع 
ايــران، وانتفاضــة أيلــول 2013 يف الســودان،  ومل حتقــق نتائجهــا ســريعاً مــن املــرة األوىل نتيجــة ظــروف 
متعــددة، مث عــاد قطــار الربيــع العــريب لينطلــق مــع البوعزيــزي يف تونــس، ومــع خالــد ســعيد يف مصــر، ومــع 
أطفــال درعــا يف ســوراي، ويف ليبيــا واليمــن ، وإن كانــت تلــك املوجــة قــد حققــت أوىل أهدافهــا إببعــاد 
رأس النظــام يف كل تلــك البــالد مــا عــدا ســوراي، فإهنــا مل تســتطع الوصــول إىل إســقاط النظــام السياســي 
األمــين العســكري كامــاًل، نتيجــة ظــروف متعــددة ، وســرعان مــا انقــض العســكر ابلتحالــف مــع فلــول 
األنظمــة الســابقة علــى احلكــم يف مصــر، وعــادت رمــوز النظــام القــدمي عــر صنــدوق االنتخــاابت يف 
تونــس، ودخلــت ليبيــا واليمــن يف اقتتــال داخلــي، وحاولــت القــوى املناوئــة لالنتقــال الدميقراطــي جعــل 
الشــعب الســوري واليمــين والليــيب أمثولــة لبقيــة الشــعوب، كــي ختــاف مــن املطالبــة ابالنتقــال السياســي 
مــن أنظمــة مســتبدة مرمــة إىل أنظمــة دميقراطيــة تعدديــة تعتمــد قيــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان دســتوراً 

هلــا.
احلــراك الــذي انطلــق يف اجلزائــر والســودان كان اســتمراراً للحركــة التفاعليــة لشــعوب املنطقــة، ومــا مت 
حتقيقــه حــىت اليــوم مــن إزاحــة رأس النظــام يف كال البلديــن أمــر مهــم ومبشــر، ويعطــي مؤشــراً أن الفزاعــة 

الســورية مل جتــد نفعــاً مــع القــوى الداعمــة لالســتبداد يف منطقتنــا.
مــا ميــز االنتفاضتــني اجلزائريــة والســودانية أن للشــعب قــواه السياســية الوطنيــة الــي اجتمعــت لتكــون يــداً 
واحــدة ضــد االســتبداد، ومل تتغــري بوصلتهــا هلــااثً وراء املكاســب الســلطوية املتوقعــة بعــد إســقاط النظــام، 
فســددت ضرابهتــا ابجتــاه رفقــاء التغيــري احملتملــني بــداًل مــن تســديدها ابجتــاه االســتبداد، فلــم نشــهد صــراع 
هيئــة التنســيق مــع اجمللــس الوطــين، ومل نشــهد كهنــة الثــورة املســتقلني الذيــن حاربــوا التنظيمــات احلزبيــة 
ورســخوا قيــم الفرديــة مــن أجــل اســتمرار وجودهــم، وشــكلوا هبــذا الفعــل طبقــة مــن الزعمــاء ورســخوا هــذه 
العقلية لدى الفئات الشــعبية غري الواعية سياســياً، فأصبح الكثري منهم يعتر نفســه أو مموعته النجم 

الــذي جيــب أن تــدور حولــه بقيــة الكواكــب.
مل تشــهد االنتفاضــة اجلزائريــة والســودانية انقســاماً وطنيــاً علــى أســس طائفيــة أو مذهبيــة أو عرقيــة، 
بــل كانــت هنــاك قــوى حزبيــة منظمــة تقــود النــاس مــن خــالل منظماهتــا، وتصنــع الشــعارات وتصــدر 

البيــانت السياســية الــي تعــر عــن رأي الشــعب املنتفــض علــى ســلطة االســتبداد.
وهــذا مــا افتقــدنه يف ثورتنــا، فقــد دفعــت األننيــة الكثــري مــن القــوى السياســية املعارضــة يف ســوراي ألن 
تعتــر االختالفــات يف الــرؤاي أكــر مــن خالفهــا مــع النظــام، فاحتكــرت العمــل ودفعــت احلركــة الوطنيــة 
لالنقســام، كمــا دفــع كهنــة الثــورة الشــباب الســوري لالبتعــاد عــن التنظيمــات احلزبيــة والكفــر هبــا، ألهنــا 

تــرى نفســها أكــر مــن أن تكــون يف حــزب حياســبها ويناقــش أفعاهلــا وتصرحياهتــا.
لــو كان الشــيخ معــاذ اخلطيــب ينتمــي حلــزب وطــين، حــزب يبــين برامــه علــى أهــداف الثــورة والــي طالبــت 
ابحلريــة، وأكــدت أهنــا بعيــدة عــن قــوى اإلســالم السياســي »ال ســلفية وال إخــوان«، فهــل كان ليجــرؤ 

علــى تصرحياتــه تلــك؟!
لقــد مت تشــويه العمــل السياســي يف عهــد النظــام األســدي، وحوصــرت األحــزاب ولوحــق األحــرار تصفيــة 
واعتقــااًل وهتجــرياً، فــكان البــد مــن االبتعــاد عــن السياســة وشــكلها التنظيمــي وهــو احلــزب، فأصبحــت 
“السياســة جناســة” وأصبحــت الدميقراطيــة مرادفــاً لالحنــراف األخالقــي، وســاهم ضعــف األحــزاب 
املعارضــة يف بدايــة الثــورة يف نشــر فكــرة عــدم ضــرورة احلزبيــة، وتســببت سياســات اهليمنــة الــي مارســتها 
املعارضــة السياســية – الــي بقيــت صامــدة بعــد ســنني طويلــة مــن االســتبداد – يف إحجــام شــباب الثــورة 
عــن اقتحــام اجملــال السياســي، خصوصــاً وأن العقليــة الــي أدارت تلــك األحــزاب مل تتطــور ومل تســتفد مــن 
املتغــريات، بــل جتمــدت وبقيــت يف املاضــي، ممــا تســبب ابنقســامات كثــرية يف احلركــة الوطنيــة وداخــل 

تلــك األحــزاب نفســها.
تفيــد دروس االنتصــار يف إزاحــة رأس النظــام بــكل مــن الســودان واجلزائــر، أبن العمــل احلــزيب املســتند إىل 

برامــج وطنيــة ثوريــة لــه دور كبــري يف حتقيــق أهــداف الثــورات. 

Halkların iradesi yok edilemez. İstibdat ise ne kadar uzun sürerse sürsün yok olmaya 
mahkumdur. Çünkü bu bölgenin halklarının talepler, görmezden gelinemeyecek veya 
yok sayılamayacak kadar gerçek taleplerdir. Bu talepleri çaresizce bastırma girişimleri 
ise, geçen otuz yıl boyunca güç birliği ve kapitalizm sayesinde halkların kanını emerek 
varlığını sürdüren istibdat rejimlerinin istikrarını tehdit eden söz konusu taleplerin ne kadar 
güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rejimler despottur ve iktidarda kalmaları, ülkel-
erini yağmalamaları karşılığında halklarının servetlerinin çalınmasına göz yummaktadır.
Bu denklem içerisindeki halklar için kıskaç iyiden iyiye daraldığında, birbiri ardına 
gerçekleşen isyan hareketleri patlak vermiştir. İran Baharı ayaklanması ile Eylül 2013’te 
Sudan’da gerçekleşen ayaklanma buna örnektir. Mevcut birçok şartın bir sonucu olarak 
bu ayaklanmalar, hızlı bir şekilde netice vermemiştir. Sonrasında Arap Baharı Buazizi ile 
Tunus’ta, Halid Said ile Mısır’da, Der’a’nın çocuklarıyla Suriye’de, Libya’da ve Yemen’de 
başladı. Bu ilk dalga, Suriye hariç diğer ülkelerde rejimin başındaki isimleri görevden 
uzaklaştırma konusunda başarıya ulaşmış olsa da, şartların gereği olarak siyasal ve ask-
eri rejimi tam anlamıyla devirmeyi başaramamıştır. Akabinde Mısır’da, ordu eski rejimin 
kalıntılarıyla ittifak yaparak iktidara geri döndü, Tunus’ta eski rejimin sembolleri seçim 
vasıtasıyla tekrar ortaya çıktı, Libya ve Yemen’de iç savaş başladı ve muhalif güçler Suri-
ye, Yemen ve Libya halkını diğer halklara örnek kılarak demokratik geçiş için çaba göster-
di. Zira bu güçler, suçlu bir istibdat rejiminden vatandaşlık ve insan haklarını kendisine 
düstur edinen çoğulcu bir demokratik rejime siyasal geçiş talebinden korkmaktaydı.
Cezayir ve Sudan’da meydana gelen hareketler, bölge halklarının ortaya koyduğu hare-
ketlerin bir devamı niteliğindeydi. Bugüne kadar bu iki ülkede rejim liderlerinin görevin-
den uzaklaştırılması önemli ve umut vadeden bir gelişmeydi. Ayrıca Suriye’deki dehşetin, 
bölgedeki istibdadı destekleyen güçlerden bir fayda bulamadığının göstergesiydi.
Cezayir ve Sudan ayaklanmalarını diğerlerinden ayıran özellik, halkın istibdada karşı tek 
bilek olacak milli siyasal güçleri toplamış ve rejimin devrilmesinden sonra ortaya çıkması 
öngörülen çıkarların arkasından koşarak pusulasını değiştirmemiş olmasıdır. Halk, istibdat 
güçleri yerine kuvvetini dönüşümün muhtemel yol arkadaşlarına yöneltmemiştir. Bu ayak-
lanmalarda koordinasyon heyeti ile milli meclis arasında bir çatışmaya ya da varlıklarını 
sürdürmek için parti örgütleriyle savaşan bağımsız devrim çığırtkanlarına tanık olun-
mamıştır. Böylece bir liderler kadrosu ortaya çıkarmışlar ve siyasi olarak bilinçsiz olan 
halk gruplarının zihninde bu düşünce şeklini yerleştirmişlerdir. Bu sayede birçoğu kendis-
ini veya grubunu, etrafında diğer gezegenlerin dönmesi gereken yıldız olarak addetmeye 
başlamıştır.
Cezayir ve Sudan ayaklanmaları mezhebi ya da etnik temellerle ulusal bir bölünmeye 
tanıklık etmemiş, bilakis bazı parti aidiyeti olan güçler örgütlenmeleri vasıtasıyla halkı 
idare ederek sloganlar üretmiş, istibdat rejimine isyan eden halkın görüşlerini ifade edecek 
siyasi açıklamalarda bulunmuştur. 
İşte bizim devrimimizde bulunmaya şeyler bunlardır. Bencillik Suriye’de birçok siyasal 
muhalif gücü, görüş ayrılıklarını rejimle olan farklılıklarından önemli görmeye sevk et-
miştir. Bu nedenle tek başına hareket etmiş ve ulusal hareketin bölünmesine yol açmıştır. 
Aynı şekilde devrimin sözcüleri Suriyeli gençleri parti örgütlenmelerinden uzak durmaya 
teşvik etmiştir. Çünkü kendilerini hesap vereceği, eylemlerinin ve açıklamalarının tartışıla-
cağı bir partide bulunmaktan daha üst bir konumda görmüşlerdir.
Eğer Muaz el-Hatip özgürlüğü isteyen devrimin hedefleri üzerine kurulu milli bir partiye 
üye olsa ve siyasal İslam güçlerinden uzak olduğunu vurgulayarak “Ne Selefilik ne İhvan” 
deseydi, yapmış olduğu açıklamaları yapabilir miydi?!
Ancak Esed rejimi dönemindeki siyasi faaliyetler karalandı ve partiler mahkum edilerek, 
özgür bireyler tasfiye edildi, tutuklandı ve tehcire uğradı. Bu nedenle siyasetten ve örgütsel 
yapısı olan partilerden uzak durmak gerekmekteydi. Böylece “siyaset pisliktir” düşüncesi 
yayıldı. Demokrasi ahlaki yozlaşmayla eş tutulur hale geldi. Muhalif partilerin devrimin 
başlangıç döneminde partileşmenin gerekli olmadığı düşüncesini yayma konusundaki zaafı 
kendisini gösterdi ve siyasi muhalefetin uyguladığı egemen olma politikaları – ki istib-
dadın uzun yıllar devam etmesinin ardından varlığını güçlü bir şekilde korumaya devam 
etti – gençlerin siyaset alanına girme konusunda isteksiz davranmalarına yol açtı. Bu par-
tilere hakim olan mantalite gelişmemiş ve yaşanan dönüşümlerden istifade etmemiş, aksine 
donuklaşarak geçmişe takılı kalmıştı. Bu ise söz konusu partilerin kendi içlerinde ve milli 
hareket içerisinde birçok bölünmenin yaşanması sonucunu doğurdu.
Sudan ve Cezayir’de rejim liderlerinin devrilmesiyle ilgili yaşanan zaferden alınan der-
sler, milli devrimsel programları esas alan parti faaliyetlerinin devrimlerin hedeflerini 
gerçekleştirmede büyük rolü olduğunu gözler önüne sermiştir.

ي
ك

ي تر
عرب

هل نتعلم من دروس انتصار الشعوب؟

زكي الدروبي
Zeki el-Derubi

Halkların Zaferinden Ders Alıyor Muyuz?

صحفي وكاتب سوري
Suriyeli Gazeteci-Yazar
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كنــا قــد خلصنــا هنــج حممــد الغــزايل وآرائــه، لقــد أعطــى الغــزايل أمهيــة كبــرية لتحقيــق التــوازن بــني النقــل ابلعقــل 
يف املواضيــع الدينيــة وبــني حقيقــة أن العقــل هــو أســاس النقــل، لقــد مت اعتمــاد منهــج الغــزايل القائــم علــى 
أن اإلســالم هــو أكثــر مــن مــرد قلــب تقــي وعقــل ذكــي، إذ مت اعتمــاده مــن قبــل أصحــاب الدعــوات 
فتــح ابب  التزويــر والتقليــد وبضــرورة  مــن  العقــل  الغــزايل بضــرورة محايــة  اإلســالمية املختلفــة، إذ يؤمــن 

االجتهــاد والتجديــد أمــام ذوي الشــأن مــن املختصــني.
يقــول إن التوحيــد هــو قانــون وجــود عاملــي ونظــام شــامل للحيــاة، ويضيــف أن النشــاط البشــري يف اجملتمــع 
مرتبــط ابلتخلــص مــن العبوديــة لغــري هللا، لقــد وردت القصــص يف القــرآن الكــرمي فقــط مــن أجــل وعــظ النــاس 
واجملتمــع وتعليمهــم وتزكيتهــم، إذ إن أخبــار الغيــب والبعــث بعــد املــوت تســهم يف تعزيــز وحتســني أخــالق 
اجملتمــع، وحســب وصــف حممــد الغــزايل فــإن املســاجد إضافــة لكوهنــا مــكانً للعبــادة، فإهنــا أيضــاً اجلامعــة 

الثقافيــة اإلســالمية للمســلمني.
دعــوين أعــرض شــهادة واحــدة فقــط مــن الشــهادات اجلميلــة عــن الغــزايل بعــد وفاتــه، وهــي للعــامل والداعيــة 

القرضــاوي الــذي يعــد مــن أكثــر العارفــني ابلرجــل عــن قــرب.
»جنــم آخــر يغيــب وينطفــئ، جبــل ينهــار، لقــد غابــت مشســنا، تــويف الشــيخ الغــزايل يف 9 مــارس 1996، 
وشــهدت األمــة اإلســالمية خســارة كبــرية بفقــد الشــيخ واإلمــام الغــزايل، لقــد كان الشــيخ الغــزايل يف وســط 
احلــرب ومل يــرتك ســالحه قــط. كان حيــارب دائًمــا مــن أجــل ســفينة اإلســالم ويقــاوم األمــواج والعواصــف 
والــرايح القويــة الــي تســتهدف الســفينة اإلســالمية مــن اليمــني واليســار، أيهــا الشــيخ احملــرتم، الكلمــات ال 
تكفــي لوصفــك وتقديــرك، بينمــا الدمــع يف عيوننــا واحلــزن الكبــري ميــأل قلوبنــا ال يســعنا إال أن نقــول »إن 

هلل وإن إليــه راجعــون«،
اآلن ننتقل إىل عشرة من األقوال املهمة للعامل الغزايل الي أضعها حتت عنوان »مهومنا وحيلتنا«:

1. بئساً ألمة حيكمها التافهون والسفهاء ويسفه فيها القادة احلقيقيون.
2. إذا مت إجبــار النــاس علــى الفضيلــة فــإن النــاس اجملــرون ال يســتمرون علــى هــذه الفضيلــة، يف 
الواقــع فــإن اإلجبــار علــى اإلميــان أيضــاً ال جيعــل النــاس مؤمنــني؛ فاحلريــة هــي أســاس الفضيلــة 

واإلميــان.
3. لــن ننجــح يف إزالــة إســرائيل قبــل إزالــة املؤسســات العربيــة الرمسيــة، الــي ابتــت حمــل هتكــم 
وســخرية، وقبــل القضــاء علــى عــادات اخلــوف والوهــم والرتاخــي الســائدة يف اجملتمعــات العربيــة.
4. ال أســتطع أن أتصور أو أتقبل متمعاً يرتعب ويتوتر بســبب خســارته ملباراة رايضية يف حني 

أنــه ال هتتــز منــه شــعرة بســبب اخلســائر الكبــرية عنــده يف مــاالت احلضــارة والصناعــة.
5. إن التدين املزيف واخلادع أخطر على األمة من اإلحلاد الصريح.

6. إمنــا يتألــه األابطــرة والفراعنــة ويســتكرون بســبب مــا جيدونــه مــن الدعــم واخلدمــة الالشــعورية 
مــن القاعــدة اجملتمعيــة العريضــة.

7. إن إقامــة وإنشــاء قصــور العدالــة االجتماعيــة يف متمــع فاســد النظــام، أشــبه مــا تكــون بغــرس 
أعمــدة األدب واألخــالق يف متمــع منهــار األخــالق.

8. الشــعب يفســد بســبب فســاد احلــكام ، واحلــكام يفســدون بســبب فســاد العلمــاء ، فلــو مل 
يكونــوا علمــاء وقضــاة ســيئني وفاســدين، ملــا فســد احلــكام جتنبــاً للعلمــاء ونقدهــم وأتثريهــم يف 

اجملتمــع.
9. إذا كنــت ترغــب يف تغيــري وضــع خاطــئ أو مؤسســة فاســدة، فيجــب عليــك جتهيــز وضعــاً 

وحتضــر مؤسســة أخــرى بديلــة كــي حتــل حملهــا قبــل أن تبــدأ ابلتحــرك.
10. عندمــا ننظــر إىل اتريــخ حــركات الصحــوة والنهضــة نــرى أن النهضــة الذهنيــة العقليــة كانــت 

دائمــاً تســبق النهضــة السياســية واالجتماعيــة. 

Muhammed Gazzâlî’nin görüş ve yaklaşımlarını özetliyorduk. Gazzâlî dinî konu-
larda akılla nakil arasındaki dengenin sağlanmasına ve aklın nakil için bir esas 
teşkil etmesine önem vermektedir. Onun, İslâm’ın “takvâ sahibi bir kalp ve zeki bir 
akıl”dan ibaret olduğunu söylemesi İslâm davetçilerinin benimsediği bir yöntemdir. 
Gazzâlî aklın taklitçilikten korunması, ictihad ve tecdîdin önünün açılması gerek-
tiğine inanmaktadır.
Tevhidin evrensel bir varlık kanunu ve hayat düzeni olduğunu belirterek insanın 
toplumdaki etkinliğinin Allah’tan başka varlıklara kul olmaktan arındırılmasına 
bağlı olduğunu söyler. Kur’ân-ı Kerîm’deki kıssalar sadece toplumun eğitimi ve 
tezkiyesi için vârit olmuştur. Gayb ve ölümden sonra dirilme haberleri toplumun 
ahlâkını güçlendirir. Muhammed el-Gazzâlî, camileri ibadet mahalli olması yanında 
İslâm kültür üniversitesi olarak da nitelendirmiştir.
Gazzâlî’nin vefatı üzerine hakkındaki güzel tanıklıklardan yalnız birini; ilim ve 
dâva adamı Karadâvî’ye ait olanı okuyalım:
“Bir yıldız daha söndü. Bir dağ yıkıldı. Güneşimiz söndü. Şeyh Gazzâlî 9 Mart 
1996’da vefat etti. İslam ümmeti büyük bir kayıp yaşadı, şeyhini, imamını kaybet-
ti. Şeyh Gazzâlî savaşın tam ortasındaydı ve asla silahını bırakmamıştı. Dalgalara, 
sağdan ve soldan İslam gemisini hedef alan sert rüzgârlara, fırtınalara karşı hep 
mücadele etmişti. Saygıdeğer şeyhimiz, sizi anlatmaya sözcükler yetersiz kalıyor. 
Gözlerimizde yaş, kalbimizde derin bir hüznün acısıyla “Allah’tan geldik ve yine 
ona dönücüleriz” demekten başka bir söz kalmıyor.”
Şimdi onun “derdimiz ve çaremiz” başlığını koyduğum on maddelik sözlerine gel-
dik:

1. Önemsizlerin yönettiği, gerçek önderlerin ise önemsiz sayıldığı bir üm-
mete yazıklar olsun!
2. Erdeme zorlamak zorlanan insanı erdemli kılmaz; nitekim imana zorla-
mak da insanı mümin kılmaz; erdemin dayanağı hürriyettir.
3. Halkı eğlence konusu olan Arap kurumları ve korkuyu, vehmi, gevşekliği 
huy edinmiş Arap toplumları yok olmadan önce İsrail yok olmaz.
4. Bir toplum, bir spor karşılaşmasını kaybetmesi sebebiyle heyecanlanırken 
medeniyet, sanayi ve topluma ait kayıpları karşısında kılının kıpırdamaz 
oluşuna akıl erdiremedim.
5. Aldatıcı dindarlık bir ümmet için açık dinsizlikten daha zararlıdır.
6. İmparatorlar ve Firavunlar tanrılaştılar; çünkü şuursuz olarak onlara 
hizmet eden (tapınan) kalabalıklar buldular.
7. Düzeni bozuk bir toplumda sosyal adalet saraylarını dikmek ahlakı çök-
müş bir toplumda edeb ve ahlak kolonlarını dikmek gibidir.
8. Halk, yöneticiler yüzünden bozulur, yöneticilerin bozulması alimlerin 
bozulmasındandır, eğer kötü alimler ve kötü hakimler olmasaydı, onlardan 
çekinecekleri için idareciler de bozulamazdı.
9. Eğer yanlış ve kötü bir durumu ve kurumu değiştirmek istiyorsan teşeb-
büse geçmeden önce onun yerine koyacağın durumu ve kurumu hazırlaman 
gerekir.
10. Diriliş ve uyanış hareketlerinin tarihine baktığımızda siyasi ve sosyal 
hareketten önce akıl ve zihniyet dirilişinin gerçekleştiğini görürüz.

Hayrettin Karaman

Çağdaş Gazzâlî’den halimiz ve çaremiz 
»حالنا وحيلتنا« من أثر اإلمام الغزالي المعاصر

خير الدين كارامان

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إن كراهيــة األجانــب جرميــة ضــد إنســانية خطــرية، فهــي أحــد أشــكال العنصريــة وتقليــدا جاهليــا منطيــا. وأمــا ظهورهــا فمرتبــط 
ابلكامــل ابلتقييمــات واملشــاعر اجلاهلــة واملواقــف الــي جتــرد اإلنســان مــن إنســانيته.

ليس هناك أدىن تعاطف مع اآلخرين أو شــعور هبم، ال ســيما الضعفاء واحملتاجني منهم، حول ملاذا يتواجدون هنا. فينســى 
مــن يتبــىن هــذا الفكــر أن الشــيء ذاتــه ميكــن أن حيــدث لــه يف يــوم مــن األايم، وال يتذكــر أن أجــداده ال بــد كانــوا يف املاضــي 

الجئــني أو مهاجريــن. يظــن أن املهاجــر أيكل مــن رزقــه، ويتوهــم أنــه يفســد راحتــه.
إن كراهيــة األجانــب تتغــذى علــى اجلهــل، ألن ابــن آدم يــرى نفســه أنــه الســاكن كالدائــم يف مــكان مــا، أو أنــه الصاحــب 
الدائــم لذلــك البلــد واملــكان، لكنــه – يف احلقيقــة – ليــس كذلــك. »العــامل مقــر إقامــة مؤقــت، مــن أييت إليــه ســرعان مــا 

يغــادره«. فليــس هنــاك أحــد موجــود منــذ األزل يف مكانــه، كمــا أنــه لــن يبقــى فيــه إىل األبــد.
حســنا، إذا كنــا نقتنــع بســهولة هبــذه احلجــج عندمــا يتعــرض أبنــاء اجلاليــة الرتكيــة ملظاهــر كراهيــة األجانــب يف أملانيــا والعديــد 
مــن الــدول األوروبيــة، إىل أي مــدى ميكنهــا أن تقنعنــا ذات احلجــج ملواجهــة مواقفنــا عنــد التعامــل مــع األجانــب املقيمــني 

داخــل تركيــا؟
فهــذا ابلضبــط هــو املوقــف الــذي ميكــن فيــه اختبــار مســتوى إنســانيتنا: كيــف ميكننــا أن نفعــل لآلخريــن شــيئا ال نقبــل أن 

يفعلــه أحــد بنــا؟
ويف الواقــع فــإن كراهيــة األجانــب هــي فتنــة نئمــة داخــل كل شــخص يقابــل األجانــب يف حياتــه اليوميــة، أي أهنــا شــر كامــن 
داخــل اإلنســان. وأمــا إيقــاظ هــذه الفتنــة مــن عدمــه فإنــه ميكــن أن خيتلــف يف ســياق النضــج الــذي تظهــر بــه اجملتمعــات 
ملواجهــة إيقــاظ هــذه الفتنــة. ولألســف فــإن أكثــر ممــن يوقظــون هــذه الفتنــة هــم السياســيون الراغبــون يف حتويلهــا إىل مصلحــة 
سياســية. مل تكتــف تركيــا بفتــح أبواهبــا – دون تــردد - علــى مصراعيهــا الســتقبال اإلخــوة الســوريني الــذي أجــروا علــى 
النــزوح مــن بلدهــم هــراب مــن املــوت منــذ 8 ســنني، بــل دعمهــم شــعبها وحكومتهــا ومنظمــات اجملتمــع املــدين هبــا وأحســنوا 
اســتضافتهم، هــذه االســتضافة الرتكيــة وحســن املعاملــة للســوريني نلــت تقديــر وإعجــاب العــامل كلــه. فهــذا األمــر يعتــر مــن 
أبــرز األمــور الــي رفعــت قــدر تركيــا علــى مســتوى العــامل. ولقــد اكتســبت تركيــا هــذه املكانــة ألهنــا »جنحــت يف إمخــاد الفتنــة« 
الــي ميكــن أن تكــون موجــودة داخــل أي متمــع مــن اجملتمعــات؛ إذ خــاض الشــعب الرتكــي كفاحــا نجحــا حــىت هــذه اللحظــة 
ملواجهــة إيقــاظ هــذه الفتنــة. وكمــا أن كراهيــة األجانــب نبعــة مــن اجلهــل، فــإن معرفــة أن الضيــف الــذي أييت حيضــر ومعــه 
رزقــه تعتــر مــن أعمــق مســتوايت العلــم. فالشــعب الرتكــي يتمتــع هبــذا العلــم مبــا فيــه الكفايــة. لكــن عندمــا يطلــق السياســيون 
هــذه التحــرايت فإنــه – لألســف – تســتيقظ الفتنــة أســرع، وهبــذا يكونــون يلعبــون مبشــاعر اجلاهليــة املوجــودة لــدى األفــراد. 

فاجلهــل بعــد العلــم، والغفلــة بعــد الوعــي هلــي هنايــة مؤملــة حقــا.
لقــد كانــت األحــزاب السياســية احملســوبة علــى تيــار الدميقراطيــة االجتماعيــة هــي أكثــر األحــزاب لعبــا علــى وتــر هــذا اجلهــل 
خــالل االنتخــاابت احملليــة يف إســطنبول بعدمــا حاولــت إيقــاظ هــذه الفتنــة. ولألســف فإهنــا جنحــت كثريمــن احلــاالت يف 

إيقاظهــا، يف حــني أن هــذا األمــر كان جيــب أن يبقــى بعيــدا كل البعــد عــن اجملــال السياســي.
كنــا نتابــع حبــزن وقلــق كبرييــن تصرحيــات مرشــح حــزب الشــعب اجلمهــوري لرائســة بلديــة بولــو الرتكيــة وهــو يقــول إن أحــد 
وعــوده االنتخابيــة هــو طــرد الســوريني مــن املدينــة الــي – لألســف - بــدال مــن أن يعــارض ســكاهنا هــذه الفاشــية ويظهــرون 
ردة فعــل غاضبــة علــى ذلــك الشــخص الــذي أيقــظ فتنــة العنصريــة وكراهيــة األجانــب عالنيــة، فإهنــم انتخبــوه رمبــا هلــذا الســبب 

حتديــدا أو ألســباب أخــرى.
رمبــا يكــون كل ســكان مدينــة بولــو لــو يصوتــوا هلــذا املرشــح الــذي اســتهدف حصــد األصــوات عــن طريــق إعــالن كل الســوريني 
أعــداء للمجتمــع الرتكــي. لكــن كنــا نتوقــع أن يلقــن أهــايل هــذه املدينــة الرتكيــة مــن يــروج هلــذه العبــارات العنصريــة القاســية درســا 
ال ينســاه ابســم اإلنســانية. ذلــك أن اللغــة الــي اســتخدمها الرجــل تعتــر لغــة كارثيــة، لغــة تدمــر هــذه احليــاة الدنيــا واآلخــر يف 
الوقــت ذاتــه. وهــي ليــس هلــا أدىن عالقــة أبي حــزب سياســي، كمــا أنــه لغــة تتعــارض مــع الديــن اإلســالمي الــذي ننتســب 

لــه وكذلــك كل القيــم املقدســة.
الغريــب يف األمــر أن رئيــس البلديــة نفســه هــو الــذي قبّــل املصحــف الشــريف، الــذي يــرد بــه تلــك القيــم الــي نؤمــن هبــا، ووضعــه 
فــوق رأســه بينمــا كان علــى وشــك تســلم مقاليــد منصبــه. بيــد أن مــا يــرد يف ذلــك الكتــاب املقــدس يدينــه ســلفا بســبب فقــط 
ُ َأْطَعَمــُه  ُ قَــاَل الَِّذيــَن َكَفــُروا لِلَِّذيــَن آَمنُــوا أَنُْطعِــُم َمــن لَّــْو َيَشــاُء اللَّ مــا قالــه حبــق الســوريني. »َوِإَذا ِقيــَل هَلـُـْم أَنِفُقــوا ممَّــا َرَزَقُكــُم اللَّ

ِإْن أَنتُــْم ِإالَّ يف َضــاَلٍل مُّبِــنٍي« )يــس - 47(.
وإن مــن لديــه ولــو القليــل مــن علــوم القــرآن ال يعتــر مــا ينفــق علــى الفقــراء مــن أجــل اإلنســانية شــرا هكــذا. ولــو اعتــر ذلــك 

شــرا وروج هلــذه الفكــرة، فمــاذا حيــدث؟ هــذا يعلمــه العاملــون.
بيــد أنــه ليــس هنــاك أي أحــد مــن أولئــك الســوريني قــد أتــى إىل تركيــا مبحــض إرادتــه أو للتنــزه فيهــا، بــل كلهــم قــد فقــد أقــرابء 
قتــال أو أجــروا علــى النــزوح مــن دايرهــم عنــوة بعدمــا ســلط عليهــم شــبيحة النظــام أو تنظيمــات إرهابيــة مثــل يب كا كا – ب 
ي د أو داعــش أو ســائر التنظيمــات األخــرى الــي ليــس يف قلــوب عناصرهــا أي ذرة مــن الرمحــة. وال يليــق بشــعبنا العظيــم 
أن يفعــل أســوأ شــيء ميكــن أن يفعــل إزاء أنس وقفــوا علــى أبوابنــا للنجــاة أبرواحهــم مــن ذلــك العــذاب. هــذا فضــال عــن أن 
الشــعب الرتكــي مل يفعــل أبــدا مــا ال يليــق بــه. لكــن إيقــاظ السياســيني، الذيــن ظهــروا علــى الســاحة طلبــا لتمثيــل أبنــاء هــذا 

الشــعب، هلــذه الفتنــة هبــذه الطريقــة يعتــر جرميــة حبــق اإلنســانية أكثــر مــن كونــه جهــال.
إن قيــام مرشــح حــزب يزعــم أنــه ينتمــي إىل التيــار الدميقراطــي االجتماعــي هبــذه اجلرميــة ضــد اإلنســانية هلــو وصمــة عــار كبــرية 
للغايــة. ونعلــم جيــدا أن انتظــار رد فعــل مــن حزبــه علــى هــذه التصرحيــات يعتــر أمــرا ال جــدوى مــن ورائــه، ذلــك أن الرئيــس 
العــام للحــزب كان يكــرر طيلــة محلتــه االنتخابيــة هــذا التحريــض غــري اإلنســاين ضــد مــن اضطــروا للجــوء إىل بلــدن هــراب مــن 

أتــون احلــرب.
ومــن نحيــة أخــرى فإننــا نفخرابلساســة الشــرفاء الــذي حاولــوا إمخــاد تلــك الفتنــة وقاومــةا مــن حاولــوا إيقاظهــا. فعلــى ســبيل 
املثــال أطلــق رئيــس بلديــة أغــري صافجــي صــااين تصرحيــا ردا علــى رئيــس بلديــة بولــو قــال فيــه »إذا كان إخواننــا الســوريون 
ميثلون عبئا عليك، أرســلهم إلينا، فهم هلم مكان فوق رؤوســنا«، ليثلج قلوبنا وحيول دون احنطاط املســتوى اإلنســاين أكثر.

Yabancı düşmanlığı ciddi bir insanlık sorunudur. Irkçılığın bir biçimidir ve tipik bir ca-
hiliye geleneğidir. Ortaya çıkışı tamamen cahilce değerlendirmelerle, cahilce duygularla 
ve insanı insanlığından uzaklaştıran tutumlarla ilgilidir. Başka insanlara, özellikle zayıf 
insanlara, muhtaç insanlara, neden burada olduklarına dair hiçbir empatisi yok. Aynı şeyin 
bir gün kendi başına da gelebileceğini unutur. Kendi atalarının mutlaka bir zaman mülteci 
veya muhacir olduğunu hatırlamaz. Muhacirin kendi rızkından yediğini sanır, kendi konfo-
runu bozduğu vehmine kapılır.
Yabancı düşmanlığı cehaletten beslenir, çünkü insanoğlu her zaman bir yerde kendini mut-
lak yerli, bir yerin mutlak sahibi gibi görür, ki değildir. “Dünya bir han gelen göçer”. Hiç 
kimse bulunduğu yerde ezelden beri mevcut değil, bulunduğu yere ilelebet kazık çakacak 
da değildir. Peki, bizimkiler Almanya’da, Avrupa’nın birçok ülkesinde yabancı düşman-
lığına maruz kaldığında kolaylıkla ikna olabildiğimiz bu argümanlar, bizim ülkemizde ya-
bancılara karşı sergilediğimiz tutumlara karşı bizi ne kadar ikna edebiliyor?
İnsani seviyemizin teste tabi olduğu yer tam da budur: Bize yapılmasını istemediğimiz şeyi 
biz başkasına nasıl yapabiliyoruz?
Aslına bakarsanız yabancı düşmanlığı yabancıyla karşılaşan herkesin içinde uykudaki bir 
fitnedir. Bir potansiyel kötülüktür yani. Onun uyandırılıp uyandırılmaması, uyandırılma-
masına karşı toplumların sergilediği olgunlukta farklılık olabiliyor. Ne yazık ki bu fitneyi 
en fazla kaşıyanlar bunu bir siyasi kâra dönüştürmek isteyen siyasetçiler oluyor.
Türkiye 8 yıldır ölümden kaçmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerine kapılarını tered-
dütsüz açmakla kalmayıp halkıyla devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla sergilediği mis-
afirperverlik dolayısıyla bütün dünyanın takdir ve hayranlığını kazanmış durumda. Türki-
ye’yi dünyada itibarlı kılan en başta gelen mevzulardan biri de bu olmuştur. Türkiye bu 
itibarı her toplumun içinde bulunabilecek “fitneyi uyandırmamayı başardığı” için kazandı. 
Türk milleti neresinden bakarsanız bu fitnenin uyanmasına karşı şu ana kadar başarılı bir 
mücadele vermiştir. Yabancı düşmanlığı ne kadar cahilce ise gelen misafirin rızkıyla bir-
likte geldiğini bilmek ilmin en derin seviyesidir. Türk halkı bu ilmi seviyeye fazlasıyla 
sahip. Ancak siyasetçiler bu kışkırtmaları yaptığında maalesef fitne daha hızlı uyanıveriyor. 
İnsanlardaki cahiliyeye oynamış oluyorlar. İlimden sonra cehalet, bilinçten sonra gaflet ne 
acı bir son. İstanbul’da mahalli seçimler esnasında sosyal demokrasiye yazılmış olan siyasi 
partiler en fazla bu cehalete oynadılar, fitneyi kaşıyıp uyandırmaya kalkıştılar. Yazık ki bu 
fitneyi epey uyandırmayı başardılar. Halbuki bu alan tamamen siyaset dışı kalması gereken 
bir alandı. Bolu Belediye başkanlığını kazanan CHP adayının seçim vaatlerinden birisi-
nin Suriyelileri Bolu’dan sürmek olduğunu büyük bir dehşet içinde görüyorduk. Maalesef 
Bolulular bu faşizme dur demek yerine, bu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı fitnesini alenen 
uyandırana tepki göstermek yerine belki bu nedenle belki başka nedenlerle onu başkan 
seçtiler. Daha önce demiştik. Maalesef demokrasi dediğimiz şey faşizm-uyumlu bir sistem-
dir. İnsanların en süfli duygularına hitap ettiğinizde de yol kat edebiliyorsunuz.
Bütün Suriyelileri bir topluma düşman ederek oy toplamayı hedefleyen başkana muhte-
melen bütün Bolulular sadece bundan dolayı oy vermiş değildirler. Ancak insanlık adına, 
bu ırkçı ve merhametsiz söylemleri dillendirene Boluluların gereken dersi vermesi bekle-
nirdi. Bu söylem felaket bir söylem çünkü. İnsanın hem dünyasını hem ahiretini yakan 
bir söylem. Herhangi bir partiyle alakası yok, bu mensubu olduğumuz İslam’a da, bütün 
mukaddes değerlere de ters bir söylem.
Üstelik aynı belediyle başkanı göreve başlarken o değerlerimizin emredildiği Kur’an-ı 
Kerim’i öpüp alnına koymuş. Halbuki o Kitap’ta yazılanlar sadece Suriyeliler için söyle-
dikleri dolayısıyla o Başkanı daha şimdiden mahkum eder. “Kendilerine ‘Allah’ın size 
verdiği rızıktan (yoksullar için) infak edin denildiğinde, ‘Allah’ın dilemesi halinde zaten 
doyuracağını (dolayısıyla Allah’ın doyurmadığını) biz mi doyuralım? Ne kadar büyük bir 
yanlışlık içindesiniz’ derler” (Yasin, 47).
Biraz Kur’an’ın ilminden nasibi olan, yoksullar için, insanlık için yapılan harcamaları 
böyle kem görmez. Görürse ve gösterirse ne olur, bilen bilir.
Oysa o Suriyelilerin hiç biri bile isteye, keyif çatmak için Türkiye’ye gelmiş değil. Bun-
ların hepsinin en az bir veya bir çok akrabası öldürülmüş, ya rejimin insanlıktan zerre 
nasibi olmayan şebihasının veya PKK-PYD’nin veya DAEŞ’in veya diğer terör örgütler-
inin musallat olmasıyla yurtlarından zorla kaçırılmış insanlar. Canlarını kurtarmak için 
kapımızı çalmış insanlara yapılacak en aşağılık şeyi yapmak milletimize yakışmaz. Ni-
tekim milletimiz kendine yakışmayanı yapmadı zaten. Ama millete temsilcilik talebiyle 
öne çıkan siyasetçilerin bu fitneyi bu şekilde uyandırmaları cehaletten de öte bir insanlık 
suçu. Bu insanlık suçunun sosyal demokratlık iddiasındaki bir partinin adayından gelmiş 
olması üstüne tüy diken bir ayıp. Partisinden bu konuda bir tepki beklemenin beyhude 
olduğunu biliyoruz, çünkü bizzat kendi Genel Başkanı ülkemize sığınmak zorunda kalmış 
insanlara karşı bu insanlık suçu tahriki bütün seçim kampanyalarında tekrarlıyor.
Fitneyi uyandıran bu tavra karşılık onu hala uyutmaya çalışan erdemli siyaseti de tebrik 
ediyoruz. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediyle başkanına “Sana yük oluy-
orsa Suriyeli kardeşlerimizi, bize gönder, başımız üzerinde yerleri var” diyerek yüreklere 
su serpti, insani seviyenin daha fazla düşmesine engel oldu.

Yasin Aktay

Fitneyi uyandıranlar…
مثيرو الفتن...

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



أحــدث حــرق كاتدرائيــة نوتــردام يف فرنســا ردة فعــل كبــرية يف مجيــع أحنــاء العــامل. إذ بكــى املســيحيون علــى حــرق الكنيســة الــي 
تعــد واحــدة مــن أقــدم وأهــم أماكــن العبــادة عندهــم.

القســم الثــاين مــن النــاس -مبــن فيهــم الكثــري مــن املســلمني- حزنــوا الحــرتاق املعلــم األثــري التارخيــي الــذي يعترونــه تــرااًث مشــرتًكا 
لإلنســانية.. خــالل ذلــك احلريــق احتدمــت عــدة نقاشــات وجــداالت لفتــت انتباهــي. لقــد ذكــر الكثــري الكثــري مــن النــاس قضيــة 
صمــت العــامل الغــريب املطبــق حيــال دمــار الكثــري مــن اآلاثر التارخييــة للمســلمني خــالل احلــروب واهلجمــات اإلرهابيــة وغريهــا. 
الغاضبــون مــن الصمــت الغــريب حيــال دمــار اآلاثر اإلســالمية وجهــوا الكثــري مــن النقــد ألولئــك الذيــن عــروا عــن حزهنــم حلريــق 

الكاتيدرائيــة مبــن فيهــم أن.
تكرار اخلطأ الغريب

إن املســجد األمــوي الــذي مت تدمــريه ابلقصــف علــى حلــب يعــد أحــد أهــم رمــوزن ومعاملنــا التارخييــة والــي قابلهــا الغــرب وإعالمــه 
ابلصمــت املطبــق. هــذا صحيــح. طبعــا الــدول الغربيــة صمتــت أيضــا حيــال كل تدمــري لــكل آاثرن التارخييــة يف أفغانســتان والعــراق 

واليمــن. ســواء تلــك الــي دمرهتــا أمريــكا بشــكل مباشــر أو أعواهنــا الذيــن تدعمهــم. 
دعــون نغــض النظــر مؤقتــا عــن اآلاثر التارخييــة، إن الغربيــني مل حيركــوا ســاكنا حــىت حيــال مقتــل ومــوت عشــرات اآلالف مــن 
املدنيــني. ففــي حــني غــرق اآلالف مــن الالجئــني يف البحــر األبيــض املتوســط ، كان الغربيــون يواصلــون رحالهتــم الســياحية إىل 
ذات البحــر ويتمتعــون ابلســباحة علــى شــواطئه. ومل يكتتفــوا بذلــك، بــل أغرقــوا تلــك الســفن الــي تقــل الالجئــني أيًضــا وأقفلــوا 

أبواهبــم احلدوديــة يف وجوههــم. ميكنــين أن أســتمر يف ذكــر التصرفــات الغربيــة أكثــر وأكثــر.
كل هذه املمارسات تكشف عن ازدواجية املعايري الي يستخدمها الغرب والظلم والنفاق لدى بعضهم.

هلــذا الســبب ال ميكننــا أن نْشــبههم أو نكــون مثلهــم. فعندمــا نواجــه حادثــة مماثلــة ال ميكننــا أن نتصــرف مثلهــم. لذلــك ال ميكننــا 
تكــرار خطــأ الغــرب وال نريــد فعلــه.

ملاذا جيب أن ندافع عن القيم اإلنسانية املشرتكة؟
جيــب علينــا أن ننظــر إىل العــامل مــن زاويــة اإلنســانية. أوال حنــن مجيعــا بشــر، مث حنــن مســلمون نعيــش وســطهم، مث بعــد ذلــك يف 

-ومرتبــة اثلثــة- أتيت ضيــة أصولنــا العرقيــة وبلداننــا وطوائفنــا وأفــكارن.. إخل.
لكــن قبــل كل شــيء فنحــن بشــر وأنس، وابلتــايل فــإن لإلنســانية قيمهــا مشــرتكة، وهلــذا الســبب فإننــا ندافــع عــن هــذه القيــم 
وحنميهــا. فعلــى ســبيل املثــال، فــإن موقــع غوبيكلــي تبــةGöbeklitepe  األثــري الواقــع جنــوب شــرق تركيــا ليــس لنــا فقــط. 
فبفضــل القطــع األثريــة املوجــودة يف ذلــك املوقــع ، متــت إعــادة كتابــة اتريــخ االنتقــال مــن حيــاة الصيد/ومجــع الثمــار إىل حقبــة 
احليــاة الزراعيــة. إن القيــم الــي أضافتهــا معابــد اإلنــكا إىل اإلنســانية، وأتثــري األهرامــات املصريــة علــى بنــاء احلضــارات اإلنســانية، 
واألكروبــول يف اليــونن، والكولوســيوم يف رومــا هــي القيــم املشــرتكة الــي تضــيء اتريــخ البشــر. ملــاذا جيــب علينــا أن ال نكــرر ذات 
العــار واخلطــأ  الــذي يقــوم بــه شــخص غــريب مل يتفــوه ببنــت شــفة أو حيــرك ســاكنا حيــال مــا جــرى للمســجد األمــوي يف حلــب؟ 
حنــن هنتــم أيًضــا ابملعــامل األثريــة التارخييــة الــي هــي إراث مشــرتكا لإلنســانية وابلقيــم اإلنســانية. علــى اجلميــع أن يــويل هلــا ذات األمهيــة 
بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق. هــذا مــا يليــق ابملســلم. حنــن نســتنكر ونديــن جرميــة القاتــل الــذي قتــل 77 مــن األبــرايء يف 
النرويــج، والقاتــل الــذي قتــل 200 مــدين يف حفــل موســيقي يف أمريــكا، واجملــرم الــذي قتــل 50 مســلما يف نيوزيلنــدا، كلهــا ندينهــا 

بنفــس الدرجــة. وهــذا هــو موقفنــا حيــال أي إنســان بــريء يُقتــل يف أي مــكان يف العــامل.
األيديولوجيات تضيق زاوية النظر

إذا كنــا نريــد أن نعطــي درســا للغــرب، الــذي مل نســمع صوتــه عندمــا مت تدمــري مســجد كورشــونلو الرصاصــي يف داير بكــر نتيجــة 
األعمــال اإلرهــاب لتنظيــم PKK   فيتعــني علينــا عــدم االكتفــاء ابإلدانــة فقــط. بــل جيــب أن نفعــل ذلــك مــن خــالل التعبــري 
عــن حزننــا احلقيقــي الحــرتاق كاتدرائيــة نوتــردام الــي ابتــت رمــادا يف احلريــق. إذا كانواهــم ال خيجلــون فــإن ذلــك ليــس خطئنــا 
وال عيبنــا وال مشــكلتنا. أكــر أزمــة أو تعقيــد يف األيديولوجيــات هــو أهنــا تســهم يف تضييــق زاويــة الرؤيــة. إذ إن األيديولوجيــات 
العرقيــة والعنصريــة املتزايــدة يف الغــرب ابتــت متنعهــم اآلن مــن رؤيــة القيــم والثوابــت اإلنســانية املشــرتكة. إن آفــاق الذيــن ينظــرون 
لألمــور ويقيموهنــا مــن منظــور ديــين وإيديولوجــي هــي آفــاق ضيقــة، قلــوب أولئــك ســتصبح صغــرية، وبصرهــم ســيصبح حمــدود، 

أفكارهــم ســتصبح عقائديــة دوغمائيــة.
بينمــا هــم كذلــك فــإن اإلســالم  مينحنــا زاويــة رؤيــة ووجهــة نظــر عامليــة، كمــا يعطينــا ديننــا قلبــا واســعا حيتــوي كل إنســان، وضمــري 

يــويل أمهيــة لــكل كائــن حــي، ومينحنــا فكــرا حــرا يدفعنــا للدفــاع عــن القيــم اإلنســانية املشــرتكة.

Fransa’da Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm dünyada büyük bir eki yarattı. Hıristiyan-
lar, en eski ve en önemli ibadethanelerinden biri olan kilisenin yanmasına ağladılar. Geri 
kalanlar ise insanlık için ortak bir miras olarak kabul ettikleri bir tarihi eserin kül olmasına 
üzüldüler. Buna çok sayıda Müslüman da dahil. Bu yangın esnasında yapılan bir tartışma 
dikkatimi çekti. Batı dünyasının, Müslümanlara ait tarihi eserlerin savaşlar, terör vb. olaylarda 
yok edilmesine ses çıkarmamasını hatırlatan çok oldu. Bu sessizliğe kızanlar, Notre Dame 
Katedrali’nin yanmasına üzüntülerini ifade eden (buna ben de dahilim) kişileri eleştirdiler.

BATI’NIN YANLIŞINI TEKRARLAMAK
Halep’te bombalanarak yıkılan Emevi Cami, sanırım batı ülkelerinin ve medyasının sessiz 
kaldığı en önemli sembol tarihi eserlerimizden biri. Doğru.
Batı ülkeleri Afganistan, Irak ve Yemen’de Amerika’nın bizzat ya da desteklediği ülkelerin 
saldırısıyla yok olan tarihi eserlere de ses çıkarmadı.
Tarihi eserleri bir kenara bırakın, ölen on binlerce sivil insan için de tepki vermediler.
Akdeniz’de binlerce mülteci boğulurken, batılılar aynı denizde tatil yapmaya ve yüzmeye de-
vam ettiler. Bu kadarla da kalmayıp bir de o mültecilerin gemilerini batırdılar, sınır kapılarını 
kapattılar.
Daha listeyi uzatabilirim.
Tüm bunlar bazı batılıların çifte standardını, adaletsizliğini ve iki yüzlüğünü ortaya koyar.
İşte biz bu yüzden onlara benzeyemeyiz. Benzer bir olayla karşılaştığımızda onlar gibi 
davranamayız. Batının yanlışını tekrarlayamayız.

İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİNE NEDEN SAHİP ÇIKMALIYIZ?
Biz dünyaya insanlık penceresinden bakmak zorundayız. Önce hepimiz insanız. Sonra on-
ların içinde yaşayan Müslümanlarız. Sonra etnik kökenlerimiz, ülkelerimiz, mezheplerimiz, 
fikirlerimiz gelir.
Ancak her şeyden önce insanız biz. İnsanlığın ortak değerleri vardır. Bu yüzden bu değerleri 
savunuruz, sahip çıkarız, koruruz.
Mesela Göbeklitepe tarihi alanı bize ait değildir sadece. Orada bulunan eserler sayesinde, 
insanlığın avcı/toplayıcılıktan tarıma geçiş tarihi yeniden yazıldı.
İnka tapınaklarının insanlığa kattığı değerler, Mısır piramitlerinin medeniyetlerin inşasına et-
kisi, Yunanistan’daki Akropolis, Roma’daki Colosseum insanoğlunun tarihi geçmişini aydın-
latan ortak değerlerdir.
Halep’teki Emevi Camisi’ne ses çıkarmayan batılı birinin ayıbını biz neden tekrar edelim? 
İnsanlığın ortak malı olan tarihi eserleri de, insani değerleri de önemseriz biz. Dinine, ırkına 
bakmadan herkesin önemsemesi gerekir. Bir Müslümana bu yakışır ayrıca.
Norveç’te masum 77’kişi öldüren caniyi de, Amerika’da bir konserde 200 sivili öldüren katili 
de, Yeni Zelanda’da 50 Müslümanı katleden ırkçı katili de aynı derecede kınarız, lanetleriz. 
Masum insanın öldürüldüğü her yer ve her olay bizim için aynıdır.

İDELOLOJİLER BAKIŞ AÇISINI DARALTIR
Diyarbakır’da Kurşunlu Cami PKK terörü nedeniyle yıkıldığında ses çıkarmayan batıya ders 
vermek istiyorsak, onu kınamakla kalmamalıyız. Yangında kül olan Notre Dame Katedra-
li’nin yanmasına gerçek üzüntülerimizi göstererek bunu yapmalıyız. Onlar utanmıyorsa, bu 
bizim hatamız olmayacaktır.
İdeolojilerin en büyük komplikasyonu, görüş açısını daraltmasıdır. Batıda yükselen ırkçı ideo-
lojiler onların insanlığın ortak değerini görmesini engelliyor artık.
Dini, ideolojik bir bakış açısıyla algılayanların ve yaşayanların da ufukları dar, gönülleri 
küçük, bakışları kısıtlı, fikirleri dogmatik olur.
Oysa İslam bize evrensel bir bakış açısı, her insanı kapsayacak kadar geniş bir gönül, her 
canlıyı önemseyecek kadar vicdan ve insanlığın ortak değerlerine sahip çıkacak hür fikirler 
kazandırır.
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