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İstanbul’daki 

Suriye Zirvesi’nde 
Konuştu: 
Dünyanın 

Gözü Burada, 
Beklentileri Boşa 
Çıkarmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ve Suriyelilerin 
gözünün şu anda İstanbul’daki Suriye konulu dörtlü zirvede olduğunu söyleyer-
ek, yapıcı hareket etme ve beklentileri boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إن أنظــار العــامل والشــعب الســوري، متوجهــة اآلن إىل قمــة إســطنبول الرابعيــة 
حــول ســوراي، داعيــاً إىل التحــرك بشــكل بنــاء وعــدم ختييــب اآلمــال.

] تركيا........ المستقبل[
Türkiye ............ Gelecek
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مة العدد
كل

اللجوء القسري ومعاناة الالجئين

Savaş patlak verdiğinde halkın savaştan uzağa 
kaçmaktan ve kendisi ile ailesi için istikrar ve 
güveni aramaktan başka bir çaresi yoktur. Suriye 
halkının başına gelenler de tüm zamanlar boyun-
ca neredeyse benzeri görülmemiş bir durumdur; 
zira hiçbir halk, tüm dünyanın ortak görüşüyle 
katledilme ve ortadan kaldırılma tehdidiyle karşı 
karşıya kalmamıştır.
Medeni dünya Suriye halkının yaşadıklarına sırt 
çevirme konusunda hemfikirdir. Artık Suriye 
halkının gündelik olarak maruz kaldığı katliam-
ları umursamamakta, her gün meydana gelen 
cinayetlerden etkilenmemektedir. Hatta Suriye 
rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullanması 
karşısında dahi bir Avrupalı, göz ucuyla haberlere 
baktıktan sonra eğlence kanallarına geçiş yapmak-
tadır.
Ürkütücü olan, yirmi birinci yüzyılda medeniyet 
ve insanlığın muteber bir konuma yükselmiş ol-
ması gerekirken, ne yazık ki bunun gerçekleşme-
mesidir.
Bugün Avrupa ve Amerika hayvanların katle-
dilmesi konusuna dikkatlerini vermiş, bu kat-
liamlara karşıt tutumunu ilan ederek, hayvanların 
neslinin tükenmesinin önüne geçmek için gerekli 
yasaların çıkarılması talebinde bulunmaktadır.
Mesele Suriye halkı olduğunda ise bir hayvan, 
insandan daha değerli hale gelmektedir. Medeni 
halklar, bir hayvana işkence edildiğini gördüğünde 
duyguları kabarmakta, tek suçu özgürlük ve 
onurunu talep etmek olan bir halkın soykırıma 
uğratılması ise görmezden gelinmektedir.
Suriye halkı evini ve vatanını terk etmeye, güven 
arayışıyla komşu ülkelere kaçmaya mecbur 
bırakılmıştır. Ancak karşısında devlet ve halk-
ların kapılarını kapattığını görmüştür. Suriye halkı 
adeta, yok edilmesi gereken bulaşıcı bir hastalık 
muamelesi görmektedir. Suriye halkı hayatı boyu-
nca biriktirdiklerini alarak yollara düşmüş fakat 
geçen sekiz yıl içerisinde bu birikimler buhar olup 
uçmuştur. Bu nedenle beceri ve eğitim seviyesine 
uymasa da ihtiyaçlarını giderecek ve kendisini el 
açmaktan koruyacak bir işte çalışmak istemiş an-
cak bu defa da işverenlerin istismarına maruz kal-
mıştır. Düşük ücretler almış ve kendisini zamanın 
getireceklerinden koruyacak sağlık sigortası yapıl-
mamıştır.
Suriye halkına en insanca davranan, onu teselli et-
meye ve acılarını azaltmaya en fazla çaba gösteren 
halkın, Türk halkı olduğunu rahatlıkla söyleyebil-
irim. Suriye halkı Türk halkının arasında karışma 
konusunda hala zorluk ve sıkıntılar yaşamaktadır. 
Örneğin dil farkı ve bir kısım Türklerin Suriyelileri 
aralarında istememesi bu zorluklardan bazılarıdır.
Suriyelilerin çoğu, ülkelerine dönmek ve gurbetin 
sıkıntılarından kurtulmak için Suriye’nin güvenli 
hale geleceği o anı beklemektedir. Bugüne kadar 
300 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı op-
erasyonlarının ardından güvenli hale gelen bölgel-
ere geri dönmüştür.
Suriyeli bazı bireylerin yanlış davranışları olmak-
tadır. Bazı grup ve medya organları ise bu yan-
lışları kullanarak, pireyi deve yapmakta, Suriye 
halkının tamamını kötü göstermeye çalışmaktadır. 
Her toplumun içerisinde iyi ve kötü insanlar bu-
lunmaktadır. Bu nedenle yalnızca kötü bir insanın 
davranışına bakarak, bir toplumun tamamının kötü 
olduğu hükmünü vermememiz gerekir.
Suriye halkının çoğu mülteci olmayı seçmemiş, 
mülteci olmaya mecbur bırakılmıştır. Mülteci ol-
maktan mutlu da değildir; güzel Türk halkına vefa 
ve muhabbet duygularıyla dolu olarak vatanına 
döneceği günü iple çekmektedir.

إال اهلــرب  عندمــا حتــدث احلــرب ال جيــد الشــعب مفــراً 
بعيــداً عنهــا، حبثــاً عــن االســتقرار واألمــان لــه ولعائلتــه، مــا 
حــدث وحيــدث للشــعب الســوري يــكاد أن يكــون حالــة 
فريــدة علــى مــر األزمنــة، حيــث مل يواجــه شــعب إبمجــاع 

العــامل علــى قتلــه وإفنائــه.
ملعــاانة  ظهــره  إدارة  علــى  املتحضــر  العــامل  اجتمــع  لقــد 
الدمويــة  ابجملــازر  يكــرث  عــاد  ومــا  الســوري،  الشــعب 
اليوميــة الــي حتــدث لــه، ومــا عــادت هتــزه مشــاهد القتــل 
لألســلحة  الســوري  النظــام  اســتعمال  وحــى  اليوميــة، 
الكيميائيــة ضــد الشــعب، ابت املواطــن األوريب يتابعهــا 

ترفيهيــة. أقنيــة  إىل  القنــاة  وحيــول  علــى عجــل 
املرعــب ابألمــر أننــا يف القــرن الواحــد والعشــرين، ويفــرض 

أن احلضــارة واإلنســانية وصلتــا إىل مكانــة مرموقــة.
قتــل  ظاهــرة  علــى  وأمريــكا  أوراب  ركــزت  مــا  زمــن  يف 
احليــواانت وأعلنــت مواقفهــا الرافضــة لذلــك، مطالبــة بســن 

االنقــراض. مــن  احليــواانت  حتمــي  الــي  القوانــن 
أما يف حالة الشعب السوري فاحليوان هو أكثر قيمة من 
االنســان، وهتتــز مشــاعر الشــعوب املتحضــرة عنــد رؤيتهــا 
مشــاهداً قاســية لتعذيــب حيــوان مــا، وتغــض الطــرف عــن 

إابدة شــعب كل ذنبــه أنــه طالــب ابحلريــة والكرامــة.
ووطنــه،  بيتــه  تــرك  علــى  الســوري  الشــعب  أجــر  لقــد 
وهــرب إىل دول اجلــوار حبثــاً عــن األمــان، واصطــدم برفــض 
احلكومــات والشــعوب لــه، وابت الشــعب الســوري أشــبه 

مبــرض معــٍد جيــب القضــاء عليــه.
الســوري حامــا مدخــرات عمــره، وخــال  الشــعب  فــر 
فلجــأ  املدخــرات،  هــذه  تبخــرت  الســنوات  مــن  مثــان 
احلاجــة  يقيــه  عمــل  أي  ليعمــل، يف  األبــواب  طــرق  إىل 
والســؤال، أبعمــال ال تتناســب مــع إمكانياتــه وشــهاداته، 
وابت عرضــة لاســتغال مــن قبــل أرابب العمــل، حيــث 
يعطونــه أقــل األجــور دون رعايــة صحيــة أو أمــان يقيــه 

مــن غــدر الزمــن.
وأكاد أجــزم أن الشــعب الركــي هــو أكثــر الشــعوب الــذي 
تعامــل مــع الشــعب الســوري إبنســانية، وحــاول مواســاته 

والتخفيــف مــن معاانتــه.
الــي  واملعــاانة  الصعــوابت  مــن  الكثــر  هنــاك  زالــت  وال 
تواجــه الشــعب الســوري يف اندماجــه مــع الشــعب الركــي، 
منهــا صعوبــة اللغــة ومنهــا عــدم تقبــل قســم مــن األتــراك 

لوجــود الشــعب الســوري بينهــم.
فيهــا  يتوفــر  الــي  اللحظــة  إىل  يتوقــون  الســورين  غالبيــة 
وعذاهبــا،  الغربــة  مــن  واخلــاص  للعــودة  بســوراي  األمــان 
وهناك حبدود 300 ألف من الســورين عادوا إىل مناطق 

درع الفــرات وغصــن الزيتــون بعــد توفــر األمــان هلــم.
وغالبيــة الســورين ينتظــرون الفرصــة الــي تتيــح هلــم العــودة 

اآلمنــة إىل بيوهتــم.
هنــاك بعــض املمارســات ألفــراد ســورين خاطئــة، تســتغلها 
بعــض اجلماعــات ووســائل اإلعــام وتضخمهــا، وتشــر 

إىل أن الشــعب الســوري أبكملــه ســيء.
يف كل الشــعوب هنــاك الطيبــون وهنــاك األشــرار، وجيــب 
إذا  شــرير  أبنــه  أبكملــه  الشــعب  علــى  احلكــم  عــدم 

مســيء. بشــخص  اصطدمنــا 
فــرض  بــل  اللجــوء  خيــر  مل  أبغلبيتــه  الســوري  الشــعب 
عليــه، وليــس ســعيداً ابللجــوء ، وهــو يتــوق إىل العــودة 
الشــعب  اجتــاه  الوفــاء واحملبــة  إىل وطنــه، حممــا مبشــاعر 

الطيــب. الركــي 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Zorunlu İltica ve Mültecilerin Sorunları

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

االحتفاالت تعم تركيا بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية التركية واالستقالل

ن بأكثر أنظمة األمن
ّ

مطار إسطنبول الجديد ُمحص
ا في العالم

ً
والمراقبة تطور

قوات النظام تجدد القصف على ريف إدلب

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Türkiye’nin Dört 
Bir Yanında Gerçekleşti

Yeni İstanbul Havalimanı Dünyanın En Yüksek 
Güvenliği ve En Gelişmiş Denetimine Sahip

Rejim Güçleri Şam Kırsalına Yeniden 
Bombardıman Yaptı

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı, Türkiye’nin en güzel bayramlarından biri kabul edilmektedir. Türk halkı bu kutlu 
günde evlerini ve sokaklarını Türk bayraklarıyla donatmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasının 
açılışını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim’de gerçekleştirdi. Açılış 
törenine yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli isim katıldı.

Katil Esed rejimi kuvvetleri, ağır toplar ve füzelerle yaptığı bombardımanla Rusya ile Türkiye 
arasında imzalanan İdlib’i koruma amaçlı anlaşmayı bir kez daha ihlal etti.

يعتــر اتريــخ الـــ29 مــن أكتوبــر تشــرين األول مــن كل ســنة يف تركيــا مــن أمجــل األايم حيــث مت يف مثــل هــذا اليــوم مــن 
عــام 1923 أتســيس اجلمهوريــة الركيــة احلديثــة. وحيتفــل الشــعب الركــي جبميــع حمافظاتــه هبــذه املناســبة العزيــزة علــى 

قلوبنــا وتتزيــن البيــوت والشــوارع ابلعلــم الركــي.

يعتــزم الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، افتتــاح املرحلــة األوىل مــن مطــار إســطنبول اجلديــد، يف الذكــرى الســنوية 
لتأســيس اجلمهوريــة الركيــة الــي تصــادف 29 أكتوبر/تشــرين األول اجلــاري، مبراســم احتفاليــة كبــرة حيضرهــا شــخصيات 

حمليــة وعامليــة ابرزة.

قــوات نظــام األســد اجملــرم تســتمر خبــرق اتفــاق حمافظــة إدلــب املوقــع بــن روســيا وتركيــا، عــن طريــق القصــف ابملدفعيــة 
الثقيلــة والصواريــخ.
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Rukban Mülteci Kampında Ekmek ve İlaç Kıtlığı

Suriye’nin Ürdün sınırı yakınındaki Rukban mülteci kampı, en temel yaşam 
gereksinimlerinden yoksun durumda. Sayıları 50 bini aşan mülteciler ba-
sit çadırların ve kerpiçten odaların içerisinde zorlukla yaşamını sürdürüyor. 
Gıda ve tıbbi bakım yoksunluğunun yanı sıra Esed rejimi ablukasını, Ürdün 
yönetimi ise kampa yardım girişine izin vermemeyi ve acil tıbbi vakalara 
müdahale etmemeyi sürdürüyor.

يفتقــد خميــم الركبــان الواقــع داخــل صحــراء مقفــرة قــرب احلــدود األردنيــة ألبســط مقومــات احليــاة، حيــث 
يقيــم النازحــون الذيــن يتجــاوز عددهــم 50 ألفــاً، داخــل خيــم متواضعــة وغــرف مــن الطــن، ابلــكاد يؤمنــون 
طعامهــم، ويفتقــدون إىل رعايــة طبيــة، مــع اســتمرار فــرض نظــام األســد حصــاره علــى املخيــم ورفــض الســلطات 

األردنيــة إدخــال املســاعدات إليــه واســتقبال احلــاالت اإلســعافية العاجلــة.
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صحيفة إشراق في مؤتمر الدعم المطور لطالبي اللجوء المتأثرين باألزمة 
السورية والعراقية في تركيا الذي أقيم في أنقرة 2018/10/21-18
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بدعــوة مــن مركــز دعــم الاجئــن )MUDEM( ومنظمــة آســام 
)ASAM( ملساعدة الاجئن يف تركيا، واالحتاد األوريب، وكبر 
mehmet.  مستشاري رائسة اجلمهورية الركية )حممد أكاراجا
akarca(، شــاركت صحيفــة إشــراق وملتقــى األدابء والكتــاب 
االحتــاد  قبــل  مــن  املمــول  الورشــات  مشــروع  مؤمتــر  الســورين يف 

األوريب اخلــاص ابلصحفيــن، مــن 2018/10/21-18.
 )Ibrahim Vurgun وقــد رحــب الســيد )إبراهيــم فورغــون
رئيــس منظمــة آســام  SGDD-ASAM( رابطــة التضامــن 
مــع طالــي اللجــوء واملهاجريــن ابحلضــور متمنيــاً النجــاح للورشــات 
وحتقيــق أهدافهــا، وأكــد علــى دور االعــام يف تصحيــح املعلومــات 
اخلاطئــة ، كمثــال يتداولــه بعــض اإلعاميــن ويصدقــه القــراء هــو 
أن تركيــا تعطــي رواتــب لاجئــن الســورين وهــذا خطــأ، ألن الدولــة 

الركيــة ال تقــدم مســاعدات عينيــة لاجئــن.
كما رحب الســيد )صفا كرااتش Safa KARATA( رئيس 
منظمــة )مركــز دعــم الاجئــن MUDEM( ابحلضــور وأكــد 
علــى أمهيــة اســتمرار هــذه الورشــات لتحقــق الفائــدة وجــدد الشــكر 
ابســم املنظمــات الراعيــة واملشــاركن للســيد كبــر مستشــاري رائســة 
اجلمهوريــة الركيــة )حممــد أكاراجــا( لدعمــه للعمــل املشــرك لدعــم 

الاجئــن الســورين والعراقيــن.
ورحــب الســيد )حممــد أكاراجــا( ابحلضــور متمنيــاً منهــم بــذل اجلهــد 
والتعــاون إلجنــاح هــذه الورشــات، وطالــب الصحفيــن ابلتعاطــي 
واحلــذر حــن احلديــث عــن الاجئــن يف تركيــا، والتكلــم بعفويــة 
خطــاب  الكراهيــة،  خطــاابت  خلــف  االنســياق  وعــدم  وحــب، 
احلــب هــو األهــم، كأنكــم تلقــون قصيــدة فتصــل مــن القلــب إىل 
القلــب، وأشــار إىل أمهيــة الصــدق يف التعامــل مــع األخبــار الــي 

تكتبوهنــا، وأن تتضمــن تعزيــز احملبــة واألخــوة.
اللجــوء  عــن  إشــراق  صحيفــة  رئيــس  دســوقي  صبحــي  وحتــدث 
القســري ومعــاانة الاجئــن، وعــن دور صحيفــة إشــراق يف نقــل 
بتوخــي  األتــراك  الصحفيــن  احلقيقيــة لاجئــن، وطالــب  الصــورة 
تضخيــم  وعــدم  الســورين،  وأخبــار  ألحــداث  نقلهــم  يف  الدقــة 
الســورين  أن  وأكــد  الصحفــي،  الســبق  أجــل  مــن  األحــداث 
ضيــوف عنــد أهلهــم يف تركيــا وســيعودون إىل وطنهــم عنــد توفــر 
األمــان، وســيحملون حمبتهــم ألخوهتــم األتــراك يف أرواحهــم ، وأهنــم 
الشــعبن  بــن  مجعــت  الــي  األخويــة  العاقــة  علــى  ســيحافظون 

لشــقيقن. ا
وهــي  الرابــع،  عامهــا  لدخــول  تســتعد  )إشــراق(  صحيفــة  وقــال 
تصــدر ابللغــات الركيــة والكرديــة والعربيــة، وهــي نصــف شــهرية 
وتطبــع منهــا 5000 نســخة تــوزع جمــاانً عــر 65 دولــة ، ونريــد هلــا 
أن تبقى مشــرقة وأن تســتمر من خال جهود األدابء والصحفين 
الســورين واألتــراك واالنتقــال إىل حالــة فعــل جمديــة،  واقــراح الطــرق 
والســبل الــي متكننــا مــن الوصــول إىل غايتنــا يف تعزيــز العاقــات 
الفكريــة بــن الشــعبن الشــقيقن الســوري والركــي، وكل الشــكر 
ألدمــر(  )تورغــاي  األســتاذ  الركــي  االســامي  للمفكــر  والتقديــر 
رئيــس جملــس إدارة )بلبــل زادة ومنظمــة منــر األانضــول يف تركيــا( 
علــى دعمــه ووقوفــه مــع )إشــراق(، وكل التقديــر لــألدابء األتــراك 
الذيــن قدمــوا إلشــراق الكثــر مــن خــال إبداعاهتــم املنشــورة علــى 

صفحاهتــا.
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 Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Sığınmacılar ve
 Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM), Avrupa
 Birliği ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Mehmet Akarca’nın davetiyle İşrak Gazetesi ve Su-

 riyeli Edebiyatçı ve Yazarlar Forumu, 18-21 Ekim
2018 tarihleri arasında Avrupa Birliği’nin sponsor-

 luğunda gazeteciler için özel olarak düzenlenen
.konferansa katıldı

 ASAM Başkanı İbrahim Vurgun, sığınmacılarla
 dayanışma amaçlı bir araya gelen katılımcıları
 selamladıktan sonra, çalıştayların başarıya
ulaşmasını dilediğini belirtti. Yanlış bilgileri dü-

 zeltmede medyanın önemli bir rol oynadığını
belirten Vurgun, örneğin bazı gazetecilerin Türki-

 ye’nin Suriyeli mültecilere maaş verdiği şeklindeki
 haberlerine okuyucuların inandığını fakat Türkiye
Devleti’nin mültecilere para yardımında bulun-
.madığını ifade etti
MUDEM Başkanı Safa Karataş da bu tür çalıştay-
 ların devam etmesinin önemine vurgu yaparak,
organizatör dernekler ve katılımcılar adına Türki-
ye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akar-
 ca’ya, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları destekleme
 konusunda yürütülen ortak faaliyetlere verdiği
.destek verdiği için teşekkürlerini sundu

 Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca
 ise, konferansta gerçekleştirilecek çalıştayların
 başarıya ulaşması için herkesin gayret ve işbirliği
 içinde olmasını temenni ettiğini dile getirirken,
 gazetecilerden Türkiye’deki mülteciler hakkında
 yaptıkları haberler konusunda özenli ve dikkatli
 olmalarını istedi. Akarca gazetecilerin mülteciler
konusunda anlayışlı davranması gerektiğini belir-
terek, nefret söylemlerinin arkasından gitmem-
 eye önem vermelerinin zaruri olduğunu vurguladı.
 Sevgi dilinin, adeta bir kalpten başka bir kalbe şiir
 okurcasına hassas olunmasının önemi üzerinde
 duran Akarca, yapılan haberlerin doğruluğunun
 ve insanlar arasındaki muhabbet ile kardeşliği
 arttırmadaki konumunun ne denli hayati bir rol
.oynadığının altını çizdi

 Konferansta konuşan İşrak Gazetesi Genel Yayın
 Yönetmeni Suphi Dsoki de zorunlu sığınma ve
 sığınmacıların sorunlarından bahsederken, İşrak
Gazetesi’nin sığınmacıların gerçek imajını yansıt-
madaki rolüne işaret etti. Türk gazetecilerden Su-
 riyelilerle ilgili olay ve haberleri naklederken titiz
 davranmalarını rica eden Dsoki, sektörde rekabet
amacıyla olayların büyütülmemesi gerektiğini be-

 lirtti. Dsoki, Suriyelilerin Türkiye’de misafir olarak
 bulunduklarını ve güvene kavuşması halinde
ülkelerine döneceklerini, Türk kardeşlerine duy-

 dukları muhabbeti de her zaman kalplerinde
taşıyacaklarını dile getirerek, iki kardeş halkı bu-
luşturan kardeşlik ilişkisini koruyacaklarını söyle-
.di
İşrak Gazetesi’nin dördüncü yılına girmeye hazır-
 landığını ifade eden Dsoki, gazetenin Türkçe,
 Kürtçe ve Arapça yayın yaptığını ve iki haftada
bir 5000 adet basılarak 65 ülkeye dağıtıldığını be-

 lirtti. Dsoki İşrak’ın Suriyeli ve Türk edebiyatçı ve
gazeteciler eliyle çabalarını ve varlığını sürdürme-
sini, böylece kardeş Suriye ve Türk hakları arasın-
 daki düşünsel ilişkileri kuvvetlendirme rolünü
 oynamasını istediklerini dile getirdi. Dsoki ayrıca
Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Platformu Yöne-

 tim Kurulu Başkanı Müslüman Türk Mütefekkir
 Turgay Aldemir’e İşrak’a desteklerinden dolayı
 şükranlarını sunarken, İşrak’a yazılarıyla katkı
.sağlayan Türk edebiyatçılara da teşekkür etti

İŞRAK

İşrak Gazetesi 18-21 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Ankara’da Düzenlenen Türkiye’deki Suriye ve 
Irak Krizinden Etkilenen Sığınmacılar İçin Gelişmiş Destek Konferansına Katıldı



سنة الثالثة ــ العدد 67 ــ 2018/11/1
ال

6

تــرى مــا هــو الشــعار الــذي ســرفعه إدلــب - آخــر املناطــق الســورية احملــررة اخلارجــة عــن ســيطرة بشــار 
األســد - هــذا األســبوع؟!، أليــس مــن شــعار آخــر أكثــر حضاريــة وواقعيــة؟!

ملاذا ال تعلن إدلب ثورهتا على “املتأســلمن” فتقلب الطاولة على من يتاجر هبا، حى لو اصطدمت 
هبم وقدمت شهداء، ألسنا بثورة؟!

هــل مثــة مكيــدة إلدلــب وثوارهــا، بعــد تطبيــق اتفــاق سوتشــي، كأن ينقــّض عليهــا جيــش األســد وحلفــاؤه 
الروس واإليرانيون، بعد أن تســلم ســاحها الثقيل؟!

وغــر ذلــك عشــرات األســئلة واالستفســارات اليوميــة، ميطــر املثقفــون هبــا أهــل إدلــب وضيوفهــا، إن عــر 
صفحــات فيســبوك وتويــر، أو ببيــاانت مذيلــة أبمســاء املهاجريــن الســورين أبورواب وتركيــا واألمركيتــن.

طبعــاً، دومنــا تقــدمي مــا يســعف أهــل إدلــب احملاصريــن مــن منــذ ســنن واملغلقــة كل الســبل واحلــدود 
بوجوههــم، أو حــى النــزول إىل إدلــب، ليشــارك “املنظــرون” بصياغــة شــعارات اجلمعــة ويواجهــوا مــع 
املتظاهريــن أصحــاب الــراايت والقلــوب الســوداء، أو حــى يرســلوا مــا ميــد إدلــب وضيوفهــا إبكســر 

االســتمرار، بعــد تقطــع الســبل وضيــق العيــش وارتفــاع األســعار.
علــى األرجــح، ســتوجع تســاؤالتنا كثريــن، ورمبــا يطاولنــا “مــن الشــتائم نصيــب” بيــد أن آخــر مامــح 

أمــل ســورية والســورين، يدفعنــا لنــكء بعــض اجلــراح، وإن أتملنــا هبــدف العــاج.
ورمبــا الســؤال األهــم، بواقــع اســتمرار مــوت الســورين علــى شــطآن البحــار، أو تضييــق عيشــهم بــدول 
األشــقاء واجلــوار، أليــس مــن أمــل وحلــول لتكــون إدلــب بدايــة لعــودة املهجريــن واملهاجريــن، بعدمــا 

خســرت ســورية نصــف شــعبها، جلهــم مــن العقــول ومحلــة الشــهادات وقــوى العمــل.
ولكــن لــو ســألنا وبشــيء مــن الصراحــة واملباشــرة، بعيــداً عــن العاطفــة والشــعارات، هــل يعــود الســوري 
املقيــم أبورواب أو حــى دول اجلــوار إىل إدلــب اليــوم أو إىل ســورية غــداً، قبــل أن نســأل مــاذا يريــد كــي 

يعــود؟!
ال أعتقــد أن الســوري، أّي ســوري بــدول أورواب خاصــة، ميكــن أن يقايــض األمــان واالســتقرار ابملخاطــرة 
واالختــاط الــذي تعيشــه إدلــب اليــوم، كمــا أكاد أجــزم أن الســوري، أّي ســوري، ال ميكــن أن يفكــر 
جمــرد تفكــر ابلعــودة، بعدمــا اســتقر نســبياً وبــدأ يتــاءم مــع واقعــه ودخلــه اجلديديــن، بــل واحليــاة العامــة 

الــي تؤمــن تعليــم أوالده وضمــان حياتــه، حــى بعــد التقاعــد واملــوت.
مــا يعــي مبدئيــاً، أن ســورية، خســرت أكثــر مــن ســبعة مايــن، جلهــم مــن الشــباب واألطفــال، وهــم 

حوامــل التنميــة وأهــم أســباب إعمــار البشــر واحلجــر بســورية املســتقبل.
قلنــا مبدئيــاً، إذ ميكــن ومنــذ اليــوم إعــادة النظــر بتأســيس وتنظيــم إدلــب، ال لتكــون وطنــاً للســورين 
الذيــن هاجــروا أو هتجــروا، بــل ملــن هــم يف مناطــق األســد، يعيشــون مســلوبن كل أشــكال احلريــة ومتــارس 
عليهــم شــى طرائــق االمتهــان واإلذالل، إن مــن نظــام األســد الــذي أعــاد ســطوة “البعــث واألمــن” أو 

مــن األوصيــاء الــروس واإليرانيــن.
ولكــن، كيــف إلدلــب أن تكــون قاطــرة ومــاذاً ومنطقــة جــذب للســورين، ريثمــا يتحقــق حلمهــم الــذي 

دفعــوا مثنــه مايــن الشــهداء، وتعــم احلريــة والدميقراطيــة ربــوع ســورية قاطبــة.
أعتقــد أن املهمــة تنطلــق مــن الــرؤوس قبــل رؤوس األمــوال، مبعــى أن يبــدأ الســوريون ابلتفكــر بعــدم ســرقة 
إدلــب كمــا خــال “حتريرهــا” عــام 2015، وقدمــت وقتــذاك مثــااًل ســيئاً عــن جغرافيــا خارجــة عــن 
ســيطرة األســد، فســادت الثأريــة واســتقوت اجلماعــات الراديكاليــة، وتفاقمــت بقصــد تعميــة الســورين 

وجتهيلهــم، بعــد إهلائهــم ابلتاريــخ املزيّــف واألســلمة الــي ال متــت للديــن احلنيــف بصلــة.
مبعــى التفكــر، ومــن مث مــد اليــد إلدلــب لتكــون نــواة حلكــم مــدين دميقراطــي. وابلتــوازي، التفكــر بتأمــن 

مــوارد ملــن هــم إبدلــب، بعدمــا ذاقــوا األمريــن وعلــى مــر مثــاين ســنوات.
ورمبــا األهــم، تســويق إدلــب ومــن فيهــا مــن ضيــوف، وفــق مــا هــم مــن أصالــة ووطنيــة والتصــاق ابألرض، 
وفــق مــا يقدمونــه خــال تظاهــرات اجلمعــة الــي أعــادت األمــل لــكل الســورين بعــد شــبه فقدانــه، وعــدم 
تــرك تســويق إدلــب وفــق مــا يســعى إليــه مــن يهمهــم األمــر، إن بدمشــق وطهــران أو ممثليهــم حــى إبدلــب، 

أؤلئــك املتقنعــن أبثــواب الديــن واجلهــاد والثوريــة.
وابلتــوازي، أييت دور رؤوس األمــوال الســورية املهاجــرة، لتبــدأ ببنــاء املؤسســات التعليميــة أواًل، لعلهــا 
تســعف األطفــال الــذي ابتعــدوا قســراً ولســنوات عــن مقاعــد التعليــم، وحتــد مــن انتشــار “شــيوخ الطــرق 
والدجــل” الذيــن قــادوا عمليــة تعليــم األطفــال وحــى الكبــار، كل أســاليب الثــأر والدمويــة والتغييــب.

وحماوالت بناء مؤسســات اجملتمع املدين، بشــراً وبًى، ليؤكد الســوريون للعامل أهنم أهل للحياة والتطور 
وبناء الدولة، حينما تتاح هلم ولو أبســط األســباب والوســائل.

فعلــى األرجــح سيســعى  والتعليمــات واملواعــظ،  النقــد  اكتفينــا حنــن “املنظــرون” إبصــدار  إن  وإال، 
كثــرون لبنــاء إدلــب علــى طريقتهــم ووفــق مشــاريعهم، حــى وإن اضطــروا لتهدميهــا أواًل أســوة بدرعــا 

والغوطتــن. وداراّي 

يقــول الرئيــس األمريكــي الســابق جفرســون “إن الصديــق الــذي يهينــك هــو أشــد األعــداء 
شراســة” ومــن الواضــح أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مل تنــس تصرحيــات الرئيــس أردوغــان 
جتــاه سياســتها يف بعــض امللفــات والقضــااي اإلقليميــة الــي وإن كانــت ظاهرهــا دبلوماســية 

لكنهــا حتمــل يف طياهتــا نقــد حــاد ورفــض لسياســاهتا يف املنطقــة.
تشــهد العاقــات الثنائيــة بــن البلديــن توتــرًا بلــغ أشــده، فمنــذ حــادث االنقــاب العســكري 
الفاشــل والعاقــة بينهــم يف تصــدع دائــم وتصعيــد مســتمر، حــى قــررت أمريــكا أن تفــرض 
علــى تركيــا عقــوابت مضحكــة تشــمل وزيــري العــدل والداخليــة لعــدم اإلفــراج عــن القــس 
األمريكــي املتهــم ابلتجســس لصــاحل منظمــة غولــن، لكــن هــل هــذا هــو الســبب احلقيقــي 
وراء تلــك العقــوابت؟، خاصــة وأن القــس األمريكــي قيــد التحقيقــات منــذ عامــن، فلمــاذا 

يف هــذا التوقيــت ابلــذات فرضــت أمريــكا عقــوابت علــى تركيــا.
إن السياســة ال تعــرف العواطــف وال تضــع األشــخاص يف عــن االعتبــار، بــل املصــاحل 
هــي املعيــار الســائد يف العاقــات بــن الــدول، وبنــاًء علــى ذلــك تتحــرك الــدول بشــى 
الوســائل للحفــاظ علــى مصاحلهــا، فحــن شــعرت أمريــكا خبســارة مصاحلهــا يف املنطقــة 
للضغــط  التحــرك بشــكل عملــي  بــدأت يف  الركــي،  السياســي  القــرار  اســتقال  بســبب 
علــى تركيــا خاصــة مــع وجــود توجــه عدائــي يف الكوجنــرس األمريكــي جتــاه سياســة الرئيــس 
أردوغــان وموقفــه مــن قضيــة القــدس، وقيــادة احلــراك اإلســامي الرافــض بتهويدهــا، ومــع 
ــاً منــه إهنــا ســتجعل  زايدة الضغــط علــى الرئيــس ترامــب قــرر أن يطبــق هــذه العقــوابت ظن
تركيــا تراجــع عــن سياســتها الــي أغضبــت الــوالايت املتحــدة يف الفــرة األخــرة بــدًءا مــن 
رفضهــا للعقــوابت علــى إيــران وإعاهنــا عــدم االلتــزام هبــا إضافــة إىل شــراء منظومــة إس 
400 الروســية الــي مت اإلعــان عنهــا منــذ عــام، والــي تزعــم أمريــكا أهنــا تشــكل هتديــداً 
ملنظومــة دفــاع حلــف الناتــو، فقضيــة القــس مــا هــي إال ذريعــة لفــرض عقــوابت علــى تركيــا 

وليســت هــي العامــل الرئيســي وراء تلــك العقــوابت.
تتحرك تركيا يف سياســتها اخلارجية بشــكل يرســم مامح املســتقبل يف إعادة رســم حتالفاهتا 
مــن جديــد علــى قاعــدة “مصلحــي أواًل” الــي جعلــت لركيــا شــكًا جديــداً ودورًا يف كثــر 
مــن امللفــات اإلقليميــة، خاصــًة يف ســوراي الــي حققــت فيهــا كثــر مــن النجاحــات السياســية 
والعســكرية ابلتنســيق مــع اجلانــب الروســي، وهــذا مــا أقلــق الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، 
فالتقــارب الروســي الركــي يســحب البســاط تدرجييــاً مــن حتــت الــوالايت املتحــدة مــن خــال 
خســارة أهــم حليــف هلــا يف املنطقــة وعضــو هــام يف حلــف الناتــو، ومــن هــذه الورقــة تاعــب 
تركيــا أمريــكا ابلتلميــح الدائــم أن هنــاك بدائــل أخــرى تصلــح ألن تكــون شــريك سياســي 
وعســكري يف الوقــت احلــايل بعيــداً عــن الصافــة األمريكيــة الــي مل تســتوعب حــى اآلن 
التغــرات اجلوهريــة يف السياســة الركيــة منــذ اعتــاء العدالــة والتنميــة ســّدة احلكــم، فمــا زالــت 
تتعامــل معهــا بسياســة التبعيّــة والوصايــة الــي كانــت تتبعهمــا تركيــا قدميــاً، وهــذا يعــود لضيــق 

األفــق السياســي لصانــع القــرار األمريكــي.
“مــن دق ُدق” بتلــك الكلمــات اســتهل الرئيــس أردوغــان حديثــه حــول األزمــة وأمــر 
املســؤولن مبعاملــة الــوالايت املتحــدة ابملثــل، وحــذر مــن العقليــة الصهيونيــة اإلجنيليــة الــي 
تســيطر علــى متخــذي القــرار ابلبيــت األبيــض والكوجنــرس، معلًنــا بذلــك رفضــه العقــوابت 
وعــدم الرضــوخ ألى هتديــدات حمتملــة يف املســتقبل، فركيــا تتبــع سياســة الصــر والنفــس 
الطويــل يف التغلــب علــى التحــدايت السياســية واالقتصاديــة الــي تقــف خلفهــا الــوالايت 
املتحــدة، لذلــك تدفــع تركيــا مثــن اخلــروج عــن الطــوع األمريكــي فمــن شــبك نفســه ابخلُطّــاف 
عليــه حتمــل أملّ التمــزق وقــت االنفصــال عنــه، وتلــك كانــت طبيعــة العاقــات األمريكيــة 

الركيــة علــى حنــو عقــد مــن الزمــان.
إن العاقــات اخلارجيــة بــن الــدول ضروريــة لكــن البــد أن تكــون قائمــًة علــى االحــرام 
والتكافــؤ وعــدم التدخــل يف السياســات الداخليــة، بــل إن البعــض يّعدهــا معيــاراً لقيــاس 
مناعــة الــدول وقوهتــا، لذلــك غــّرت تركيــا فلســفة التعامــل يف عاقاهتــا اخلارجيــة يف الفــرة 
األخــرة حتــت شــعار “ تصــادق مــع الــذائب وليكــن فأســك مســتعد”، وهــذا مــا يتســق 
مــع ميــاد تركيــا اجلديــدة الــي تصنــع مســتقبلها بيدهــا وحتــدد مســار سياســتها مبــا يتفــق مــع 
رؤيتهــا ومصاحلهــا يف املنطقــة، لذلــك علــى أمريــكا أن تفهــم أن هنــاك دول مــا زالــت تنبــض 
يف سياســتها روح الســيادة واالســتقال، إن القــوي وحــده هــو مــن حيــق لــه أن يتعــاون وأن 

يســاوم، أمــا الضعيــف فــا يســعه إال اخلضــوع والتوســل.

َ
الخائنون أمانة إدلب... نحن المنظرون

صحفي وكاتب مصريصحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

عدنان عبد الرزاق
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تركيا واللعب مع الذئاب
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تعليــم الطفــل ضــرورة حتميــة ملواكبــة واســتمرارية احلالــة اجملتمعيــة يف كل الظــروف، 
مــع أتصيــل احلــراك الثــوري وحتريــر كثــر مــن املناطــق الســورية   والنــزوح الكبــر لــدول 

اجلــوار.
ترمجــت طموحــات الربويــن الثوريــن ابفتتــاح املــدارس مبراحلهــا األساســية والثانويــة يف 

أغلــب التجمعــات الســكانية يف املناطــق احملــررة ودول النــزوح،
وكانــت املخيمــات يف تركيــا ســباقة النطــاق تلــك األنشــطة الربويــة مــع بدايــة العــام 

الدراســي 2013م ســاعد علــى ذلــك عــدة حمــاور منهــا:
1- الطموحــات الربويــة الثوريــة الــي قــام ابلســعي لرمجتهــا بعــض املخلصــن مــن 

الربويــن املنشــقن عــن الانظــام اجملــرم.
2- اخلدمات اللوجستية الي قدمتها الشقيقة تركيا.

3- مــع انتهــاء العــام الدراســي 2013م وقــدرة الناشــطن علــى توحيــد جهودهــم 
وإجــراء أول امتحــاانت عامــة للثانويــة الســورية الثوريــة وجنــزم أن أول منجــز ثــوري 

مقونــن مــن خــال قبــول طابنــا للتســجيل يف اجلامعــات الركيــة واألوربيــة.
اســتمر التعليــم بنفــس اآلليــة الــي انطلــق هبــا كتجربــة ذاتيــة ودون رعايــة مؤسســية 
وهــذا ســيطفئ احملطــات املضيئــة هلــذه العمليــة البنائيــة اهلامــة وخاصــة إذا أخــذان بعــن 
االعتبــار كثــراً مــن العاطلــن عــن العمــل الــذي تغلغــل يف صفــوف التعليــم بــل أكثــر 

مــن ذلــك.
منهم من هو غر تربوي بل ال حيمل أي شــهادة تؤهله ليكون مســتخدم يف مدرســة 

أصبح معلماً وساحه شهادته املزورة.
يف مناطق الداخل احملرر تشابكت اخليوط السوداء حول العملية التعليمية فتحولت 
كل مدرســة ململكــة خاصــة مبــن قــام ابلبدايــة ابفتتــاح املدرســة ولنفــس الســبب غيــاب 

املؤسســة الراعية.
اســتطاع مالك املدرســة أن حيقق عامل احنطاط العملية التعليمية من خال حتصينه 
بفصيــل عســكري مــا، ومتتــن العقــد األســود مــن املنظمــة الداعمــة الــي ال تــرى إال 
بعــن ذاك صاحــب العقــد املــرم معهــا، هنــا ســائل يســأل أيــن وزارة الربيــة والتعليــم 

ومديرايهتــا؟؟!!. 
وزارة الربيــة والتعليــم متثــل دورهــا فقــط ابالســم خــال العــام الدراســي وتنظيــم عمليــة 
االمتحــاانت ابلتنســيق مــع مديرايهتــا يف الداخــل واحلقيقــة أهنــا بقعــة الضــوء الوحيــدة 
يف حيــاة مــا يســمى مؤسســات املعارضــة للثــورة ولكــن حــى هــذه البقعــة البيضــاء أتــى 
مــن جيعلهــا رماديــة يف امتحــاانت 2018م وحــاول مديــر االمتحــاانت ابلــوزارة الدفــاع 

فلــم يســتطع ممــا دفعــه ليــرك العمــل.
ومثــة حمــاوالت فرديــة لتحقيــق تلــك اآلمــال الثوريــة والطموحــات الــي ألجلهــا شــارك 
الربويــن يف الثــورة ومنهــا الســعي مــع بدايــة كل عــام لقوننــة األســرة الربويــة وفــق 
معايــر جتعــل مــن املدرســة خليــة متكاملــة مرابطــة مــع بقيــة أخواهتــا املــدارس مبرجعيــة 

مؤسســية مــن إدارة وتوجيــه ومتابعــة ونقابــة، فمثــا:
قامــت إحــدى املديــرايت يف الداخــل احملــرر ولعامــن 16 و2017 مــع بدايــة كل 
عــام   بعملهــا ابإلعــداد والتخطيــط الربــوي وإجــراء املســابقات التخصصيــة، وعنــد 
التنفيــذ مــع انطــاق العــام الدراســي   يصطــدم   العمــل بعوائــق   األســاك الشــائكة 
الســوداء يســتخدم بعــض النافذيــن يف صنــع قــرار التغيــر أســلحتهم املوروثــة مــن عهــد 
االســتبداد والعبوديــة   مــن مناطقيــة وجهــل واملــرض اجلديــد، الفصائليــة املقيتــة الــي 

أمقتــت روح احليــاة اجملتمعيــة مدنيــاً. 
اخلــرة    مــن اصحــاب  عــدد كبــر  مــن  التعليميــة  العمليــة  املــؤمل حــرم    الواقــع  هــذا 
واملؤمنــن   بــروح الثــورة والتغيــر ملواكبــة التطــور التارخيــي للمجتمعــات، منهــم ومت 
اســتبعادهم بطــرق وأســاليب خمتلفــة   وذلــك   لكيــا يظهــر أثــر إبعادهــم   بشــكل 
مباشــر وتســتمر عجلــة األمــور   تســر وفــق   مصــاحل ختــدم األشــخاص، وهكــذا   
وبعــد   مليــون شــهيد   و10 مليــون مهجــر   وآالف املغيبــن والقهــر و..  وتســتمر 
ثقافــة   الفــرد املســتبد   هــو القــادر واملخلــص   واالبتعــاد عــن العمــل التشــاركي. 
األحــرار    الربويــن  قلــوب  تنبــض   يف  البيضــاء   الزالــت  الثــورة  روح  أن  أعتقــد 
املســتقلن الذيــن   لــن ومل   يتخلــوا   عــن طريــق ثورهتــم البيضــاء حــى تتحقــق أهدافهــا 

يف احلريــة والكرامــة ...... ماضــون

ميشال سورا ابحث وعامل اجتماع فرنسي، اغتاله حزب هللا اللبناين عام 1986.
لقــد قــام )ميشــال ســورا( الفرنســي، إبجــراء دراســات ميدانيــة يف املناطــق الــي ينتشــر فيهــا العلويــن بســوراي 
انتهــت بــه الدراســة إىل اعتبــار العلويــن ال يدينــون ابلــوالء ال لســوراي وال للعــرب وال لإلســام علــى اإلطــاق، 
عــن عقائــد   ً فهــم جمــرد )أقليــة دينيــة متقوقعــة علــى نفســها هلــا عقائدهــا اخلاصــة املختلفــة اختافــاً جــذرايَّ

املســلمن )، يقــول يف كتابه(حقيقــة العلويــن النصريــن ):
بينمــا كنــت علــى قناعــة أنــي ســأجد فكــراً إســامّياً هنــا يف صافيتــا إال أنــي أراهــا متاثــل أرايف جبلــة جبحودهــا 

لإلســام ورمــوزه والعــرب واترخيهــم.
 -  من املؤّكد أهنم حيتقرون املرأة 

حيــث انــي متّكنــت وبــكل بســاطة مــن شــراء فتاتــن للخدمــة واحتياجــايت، مــن خــال العــرض الســخي الــذي 
دفعتــه ضريبــة املبايعــة لكبرهــم، هــذا الشــيخ الدميــم.

انــه دينهــم الذيــن يعتقدونــه، وأفــكار شــيوخهم اجلشــعن الذيــن يســرقون املــال ابســم الواجــب والفــرض الديــي، 
هــا هــي معــي فوزيــة اجلاحمــة الطموحــة الــي وجــدت يف دمشــق وأهلهــا الســماحة والرحــاب. 

لقــد كانــت تســمع القصــص عــن أعــداء العلويــن املســلمن الذيــن يقطنــون دمشــق، كانــت عيناهــا حتاكيــان هنــر 
بــردى وشــباب دمشــق وبناهتــا، كانــت تظــن أن بنــات املســلمن يباعــون كمــا مت بيعهــا، ولكــن احلقيقــة نضجــت 

يف عقلهــا وجوارحهــا عندمــا التقــت هباديــة الــي اشــريتها بســبعة وأربعــون ألــف لــرة.
كانــت هاديــة تريــد االنتقــام مــن أهلهــا وعشــرهتا، وكــم فاجأتــي أبهنــا خبــأت كتــاب يقــول أعيــان وشــيوخ البلــدة 
أنــه مقــّدس، وكــم كانــت دهشــي عظيمــة عندمــا وجــدت أنــه عبــارة عــن ختاريــف وأشــعار ركيكــة وأرقــام وحــروف 

مــآل معانيهــا ختضــع للدجــل والتنجيــم.
تقــول زوجــي أهنــا ســتؤّلف كتــاابً حيكــي قصــة الفتاتــن والظلــم الرهيــب الــذي ميارســه العلويــون النصريــون حبــق 
أانثهــم، حيــث الواحــدة منهــن ليــس هلــا ديــن وال منهــج وال تســتلم عهــدة دينيــة كالذكــور وليــس هلــا مــراث 

وتبــاع وتشــرى كاملاعــز والدجــاج. 
أنتظــر وصــول صديقــي )بــرانرد(، حيــث مل يعــد يطيــق صــراً بعــد أن أخرتــه زوجــي بقصــة شــرائي للفتاتــن 

العلويتــن )فوزيــة وهاديــة(، وال ميكــن لصحفــي مثلــه أن يفلــت هكــذا خــر “.
 أمضــى ســورا أشــهرًا يف بــاد العلويــن النصريــن درس خاهلــا عقائدهــم ومورواثهتــم الشــعبية دراســة علميــة 
مســتفيضة، خلــص إىل نتيجــة تصــف العلويــن النصريــن ابهلمــج والطفيليــن، واألخطــر اهنــم أعــداء اترخييــن 
لإلســام والعــرب، ويقــول اهنــم رعــاع حبقيقتهــم رغــم وجوههــم الــي ختفــي اخلبــث، وهــم ميتهنــون الفاحــة واملهــن 
املتواضعــة وورثــوا خرافــات وعقائــد بعيــدة كل البعــد عــن اإلســام، وخصوصــاً اذا مــا علمنــا أن عقيدهتــم تكــّرس 
عبــادة الشــخص وتقديــس الذيــن يدعــون العلــم والتواصــل مــع علــي بــن ايب طالــب، الــذي يّدعــون أنــه إهلــاً 

يصــّرف االمــور ويضــع األجنــة يف األرحــام.
كان ســورا يؤّكــد يف كتابــه أن هــذه الطائفــة تقــّدس اخلمــر وعقيدهتــا ومورواثهتــا مــن اخلرافــات واألســاطر، 
وعندمــا بــدأ ينشــر أحباثــه يف جملــة فرنســية متخّصصــة بعلــم االجتمــاع، أوعــز اجملــرم حافــظ أســد ملخابراتــه يف 
لبنــان ابلقبــض علــى )ســورا حيًّــا أو ميـّتًــا.(؟، وقــد قبضــوا عليــه ابلفعــل وعمــدوا إىل تصفيتــه علــى الفــور، حيــث 

وجــدت جثتــه يف صنــدوق ســيارة ابلبقــاع.
فتعرفت زوجته على جثته )وكانت سورية من حلب( حيث مت قطع لسانه 

وقد محلتها إىل ابريس حيث ُدفن يف مقرة أسرته يف الريف الفرنسي.
لقــد أثبتــت األايم صحــة مــا قــام بــه مــن دراســات ميدانيــة وأحبــاث جــاّدة الــي خلصــت ان العلويــن النصريــن 
علــى رعيتهــم  يتســلطون  الذيــن  واقطاعييهــم  مــع شــيوخهم  بلقــاءات  وال مســلمن، واستشــهد  عــرابً  ليســوا 

بنصــوص مت مجعهــا مــن عــدة دايانت ومواعــظ مــع خليــط مــن النبــوءات والتنظيــم. 
ميشــال ســورا حتــّدث يف إجابتــه قبــل ثلــث قــرن عــن بعــض ُنــب العلويــن ليؤكــد وجهــات نظــره، مّســى اجملــرم 
النصــري )زكــي األرســوزي(، فقــال إن )األرســوزي( كان يــرى أن أعظــم مراحــل التاريــخ العــريب كانــت اجلاهليــة 

وليــس اإلســام. 
ومسّــى أيًضــا اجملــرم الطائفــي )أدونيــس( فقــال: ان جوهــر مــا يدعــو إليــه هــو الثــورة علــى اإلســام ورســوله 
وتــراث املســلمن عموًمــا، وأكثــر مــا كتبــه ال يؤلــف ســوى مطاعــن علــى اإلســام، وبعــث ملــا ُيســّمى يف الــراث 
العــريب اإلســامي »ابإلســرائيليات«، وقــد أطلــق علــى نفســه امســن: األول )أدونيــس( وهــو اســم أحــد اآلهلــة 
الفينيقيــن، والثــاين )مهيــار الدمشــقي( تّيمنًــا ابلشــاعر الشــعويب العباســي مهيــار الدمشــقي، واالمســان يشــكان 

نوًعــا مــن اســتفزاز للعــرب واملســلمن.
لقــد مت قتــل ســورا ولكــن كتابــه وأحباثــه فضحــت املســتور حيــث يقــول يف كتابــه اآلنــف الذكــر اجمللــد الثالــث 

صفحــة 307: 
مل يعــد خافيــاً أن العلويــن وعلــى رأســهم حافــظ األســد وضباطــه املتحمســون للقضــاء علــى االســام قــد وجــدوا 
الدعــم الــازم إلقامــة دولتهــم، فاجلمهوريــة الفرنســية تعتــر هــذه الطائفــة مــن رعاايهــا وجنودهــا الذيــن يرابطــون 

خلــف خطــوط العــدو وهــم املســلمون الســّنة.
كل املســؤولن االســرائيلين الذين قابلتهم معجبون أبداء حافظ وضباطه العلوين فقد جنحوا يف قتل وســحل 

كل مــن كانــت اســرائيل حتــاول الوصــول إليــه مــن مقاومــة لبنانيــة وفلســطينية وســورين وعــرب.

التعليم الثوري 2018-2013 
طموحات وآمال

العلويون ال يدينون
بالوالء لسوريا

مدرس وكاتب سوري

د. غريب الحسينأحمد محمد اليمني

باحث وكاتب سوري
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زكي الدروبي

الطائــرة الروســية الــي اســقطت )ل20( هــي أهــم طائــرة اســتطاع وتشــويش ميتلكهــا اجليــش الــروس ولديهــا 
قــدرات هائلــة يف االســتطاع والتشــويش ، ويعمــل عليهــا أهــم الضبــاط الــروس خــرة يف هــذا اجملــال، وهــذا 
مــا يعرفــه مجيــع املختصــن واملهتمــن مبهــام الطائــرات املختلفــة، ومــن هــذا املنطلــق فإنــه مــن املؤكــد أن طاقــم 
الطائــرة كان يتابــع حركــة الطائــرات اإلســرائيلية منــذ اقاعهــا مــن مطاراهتــا ويعــرف اجتاههــا وســرعتها، ولكنــه 
مل يتخــذ أي إجــراء يذكــر منهــا مبــا يف ذلــك االحنــراف عــن مســارها ملعرفتــه أن الطائــرات اإلســرائيلية هــي 
طائــرات صديقــه ابلنســبة هلــم وأن غرفــة العمليــات املشــركة بــن روســيا واســرائيل كانــت ســتنبههم لــو كان 
هنــاك أي خطــر علــى طائــرة ال)ال20(، والغــر متوقــع ابلنســبة للطاقــم وغرفــة العمليــات املشــركة هــو 
اســتهداف الطائــرة مــن قبــل ســاح اجلــو التابــع للنظــام الســوري ، وهــو يعمــل إبشــراف روســي أيضــاً كمــا 

هــو معــروف للجميــع.
 ،))s300إذا ملــاذا كل هــذه الضجــة والتصعيــد مــن اجلانــب الروســي، وملــاذا تســليم جيــش النظــام صواريــخ

رغــم أن قــوات النظــام هــي الــي أســقطت الطائــرة الروســية؟
كان ال ميكن أن تتحرك روســيا بســهولة يف ســورية قبل التوافق مع إســرائيل، وجرت تفامهات بينهما على 
أن يســمح للــروس ابلتحــرك العســكري يف ســورية مقابــل الســماح إلســرائيل بضــرب األهــداف الــي قــد تؤثــر 
علــى أمنهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة األهــداف إن كانــت ســورية أو إيرانيــة أو امليليشــيات التابعــة إليــران، 
وشــكلت غرفــة عمليــات مشــركه ســامهت يف تنفيــذ االتفــاق طــوال الفــرة مــن الدخــول العســكري الروســي 
إىل ســورية وحــى إســقاط الطائــرة، اذا ملــاذا هــذه الضجــة املفتعلــة نتيجــة اســقاط الطائــرة )al20(؟، هنــاك 

العديــد مــن األســباب وســأورد هنــا أمههــا :
1- كان البــد مــن إعــادة صياغــة العاقــة بــن روســيا وإســرائيل بعــد اإلرابك الــي ســببته العاقــة بينهمــا 
عنــد أنصــار النظــام الســوري وكل قوى)املمانعة(الــي انطلقــت أساســاً يف هيمنتهــا علــى املنطقــة مــن مقولــة 
العــداء إلســرائيل، وخصوصــاً بعــد أن اســتقر انتشــار القــوات الروســية يف األراضــي الســورية، وكانــت حادثــة 
اســقاط الطائــرة هــي الفرصــة املناســبة إلعــادة صياغــة العاقــة بينهمــا والــي ال أعتقــد أهنــا ســتنجح ابلشــكل 

الــذي يريــده الــروس.
2- أدى تبــدل املوقــف الــدويل مــن اهلجــوم علــى إدلــب ومــن جممــل القضيــة الســورية بعــد تعيــن أمريــكا 
هلــا للشــؤون الســورية واصــدار الورقــة الــي اصبحــت الورقــة األوربيــة ..اخل ، أدى كل ذلــك إىل  ســفراً 
إيقــاف االندفاعــة الروســية حنــو إدلــب فكمــا شــاهدان يف اللقــاء الثاثــي الــذي جــرى يف طهــران بــن الــروس 
وااليرانيــن واألتــراك، مــن جتاهــل ورفــض كل املقرحــات الركيــة بشــأن ادلــب، إىل التغــر الكامــل يف لقــاء 
موســكو بــن الرئيســن الركــي والروســي ممــا أدى إىل وقــف إطــاق النــار يف إدلــب وإنشــاء منطقــة آمنــة 

بعمــق 15 كــم منزوعــة الســاح الثقيــل وإبعــاد جبهــة النصــرة وأخواهتــا مــن املنطقــة املعزولــة .
3- أدى إيقــاف اهلجــوم علــى إدلــب إىل إفشــال خمطــط الــروس اهلــادف إىل اهليمنــة علــى كامــل املناطــق 
الســورية )مــا عــدا املنطقــة الشــرقية( لفــرض امــاءات النظــام وتثبيــت االحتــال الروســي يف املفاوضــات 
القادمــة، وهــذا لــن يقبــل بــه الــروس كمــا تــدل جتارهبــم يف التعامــل مــع املناطــق االخــرى الــي أمسوهــا مناطــق 
خفــض التوتــر مث ســلموها للنظــام بعــد أن أهنــوا كل أشــكال املعارضــة بداخلهــا، لذلــك فــإن مــا مت هــو 
االحننــاء أمــام العاصفــة وأتمــن األجــواء املناســبة للقبــول الــدويل ابجتيــاح إدلــب بغــض النظــر عــن نتائــج 

هــذا االجتيــاح.
واعتقــد أن املوقــف الركــي املقــاوم هلــذا االجتيــاح واملوقــف الــدويل املتضامــن مــع ســكان إدلــب والرافــض ألي 
عــدوان عليهــا وعلــى ســكاهنا، يتطلــب مــن الــروس املصريــن علــى اجتياحهــا كمــا عــر وزيــري خارجيــة روســيا 
والنظــام الســوري ، اجيــاد أشــكال وأدوات جديــدة للتدخــل العســكري عندمــا تتهيــأ الظــروف وهــذا يتطلــب 
بــدوره وجــود قــوات إيرانيــة فاعلــة يف ســورية وأيضــاً اإلبقــاء علــى تواجــد حــزب هللا، وحــى يتــم ذلــك جيــب 
أن تبقــى القــوات اإليرانيــة وميليشــيا حــزب هللا يف ســوريه ، وهــذا بــدوره يتطلــب التخفيــف مــن الضــرابت 
اإلســرائيلية عليهــم دون أن خيــل ذلــك ابلتفاهــم بــن روســيا وإســرائيل، وهكــذا كان احلــل تســليح قــوات 
النظــام الســوري بصواريــخ  s300، والســماح هلــا بعرقلــة اهلجمــات اإلســرائيلية علــى القــوات احلليفــة هلــا، 

وهنــا يكمــن الســبب األساســي يف تزويــد جيــش النظــام بنظــام الصواريــخ اجلديــد.
ولكــن هــل يــؤدي تســليم النظــام صواريــخ s300 إىل ختفيــف الضغــط علــى الوجــود اإليــراين الســتخدامه 

مــن قبــل روســيا عنــد اللــزوم؟، كل ذلــك مرتبــط بتوافقــات دوليــة وبتــوازانت إقليميــة.
وهذا يتطلب من القوى الوطنية الدميقراطية الي يعز عليها أرواح األبرايء أن متنع أي هجوم عن طريق:

1- العمــل علــى رفــض اســتمرار جبهــة النصــرة وتفكيكهــا وابعــاد الغــرابء بداخلهــا إىل بادهــم، وهــذا العمــل 
مهمــا بلغــت تكاليفــه فهــي أقــل مبــا ال يقــاس مــن تكاليــف اســتمرار جبهــة النصــرة أو العــدوان علــى إدلــب.

2- العمــل علــى تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار وســحب القــوى املتطرفــة مــن املنطقــة العازلــة وكل 
األســلحة الثقيلــة وعــدم الســماح جملموعــات داعــش الــي نقلهــا النظــام إىل حــدود إدلــب ابلتدخــل وفضــح 

حمــاوالت النظــام اهلادفــة إىل خــرق اهلدنــة.
3- توحيــد كافــة القــوى يف إدلــب عســكرية وسياســية والتحضــر لكافــة االحتمــاالت واختــاذ القــرارات 
اخلارجــة عــن أي تدخــات دوليــة أو إقليميــة مبــا ينســجم والدفــاع عــن إدلــب واإلصــرار علــى تنفيــذ االتفــاق.
٤- التفكــر أبعمــال عســكرية مضــادة تــؤذي النظــام يف مناطــق تواجــده خــارج إدلــب يف حــال خــرق 

النظــام وحلفــاؤه للهدنــة.

يواصــل نظــام عائلــة األســد تســليم أمســاء ضحــاايه الذيــن عذهبــم حــى املــوت يف ســجونه ومعتقاتــه 
إىل دوائــر الســجل املــدين، ليتــم إبــاغ ذويهــم ابلوفــاة وتســجيل وفاهتــم علــى أهنــا وفــاة طبيعيــة يف 
حماولــة للتهــرب مــن مســؤوليته عــن قتــل آالف مــن الســورين حتــت التعذيــب أو إبعدامــات مبوجــب 

حماكمــات صوريــة مبحاكــم اســتثنائية تنصــب قبيــل توجــه املعتقــل إىل حبــل املشــنقة.
لقــد أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة يف تقريــر صــادر عنهــا بتاريــخ 2017/2/7 أن مــا يقــارب مــن 
13 ألــف شــخص مت إعدامهــم بــن 2011 و2015 يف ســجن صيــداناي، واصفــة هــذا الســجن 

أبنــه )املــكان الــذي تذبــح فيــه الدولــة الســورية شــعبها هبــدوء(.
كمــا وثقــت املنظمــة قبلهــا بعــدة أشــهر مقتــل 17723 معتقــًا، أثنــاء احتجازهــم يف ســجون 
النظام السوري، ما بن آذار 2011 وكانون األول 2015، أي مبعدل 300 معتقل كل شهر.

وســرب )قيصــر( - وهــو مصــور فوتوغــرايف لــدى الشــرطة العســكرية التابعــة للنظــام - مــع هنايــة عــام 
2013 مــا يقــارب مــن مخســن ألــف صــورة ملــا يقــارب مــن 11 ألــف معتقــل مت تعذيبهــم حــى 

املــوت خــال مــا يقــارب 30 شــهراً مــن عمــر الثــورة الســورية.
ويظهــر نظــام عائلــة األســد - مــع اقــراب عــام 2018 مــن هنايتــه - قــدرا كبــراً مــن الوقاحــة بتوزيعــه 
أمســاء ضحــاايه علــى الســجات املدنيــة كــي يتــم تســجيل وفاهتــم وإجبــار ذوي ضحــاايه لنســب 
أســباب الوفــاة تزويــراً لظــروف طبيعيــة بدعــم مطلــق مــن قــوى االحتــال الروســي اإليــراين الداعــم 
الرئيســي وشــريك النظــام يف هــذه اجلرائــم، مــع صمــت عاملــي مريــب، يؤكــد مبــا ال يــدع جمــااًل للشــك 
أن أخــاق ساســة الــدول املتقدمــة الــي تدعــي الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف تدهــور كبــر، وأهنــم 
يفضلــون املســتبد القاتــل الــذي حيمــي مصاحلهــم االقتصاديــة علــى حــق الشــعوب يف نيــل حريتهــا، 

وحقهــا يف حتديــد شــكل نظامهــا السياســي.
إن هــذا مل يكــن ســيحدث لــوال تفــكك القــوى املناوئــة لإلمرايليــة وتراجــع أدوار املنظمــات احلقوقيــة 
والنقــاابت، وحماولتهــم إراحــة ضمرهــم ونفــي الصفــة الثوريــة عــن انتفاضــة شــعب يســعى لتغيــر 
نظامــه احلاكــم مــن االســتبداد إىل الدميقراطيــة، وإلصــاق صفــة احلــرب األهليــة واملنظمــات اإلرهابيــة 
املتطرفــة هبــا، وقــد برعــت داعــش والنصــرة وبقيــة الفصائــل املتأســلمة يف خلــق التريــرات الــي تســاعد 

هــؤالء علــى ختديــر الضمــر وتقاعســه بــل تقاعــده عــن اختــاذ موقــف أخاقــي ممــا حيــدث.
إن ما حدث يف ســجون األســد يشــكل خطراً حقيقياً على الســلم واألمن العاملين، حيث يعطي 
غــض النظــر وعــدم اإلتيــان أبي فعــل جتــاه هــذه اجلرائــم الضخمــة يف أرقــام الضحــااي ويف مســتوى 
الوقاحــة واالســتهتار جتــاه الــرأي العــام الــدويل، ضــوءاً أخضــر للكثــر مــن األنظمــة الديكتاتوريــة 
لتكــرار مــا فعلــه نظــام األســد مــن جرائــم، معتقديــن أهنــم ســينجون مــن العقــاب مثلمــا يوحــي نظــام 
األســد وداعمــوه املعلنــن واملتخفــن حتــت ســتار أصدقــاء ســوراي، وقــد ال يطــول الزمــن قبــل أن نــرى 
انتقــال هــذه األفعــال حلكومــات العــامل املتقــدم جتــاه شــعوهبا، فصمتهــم عــن هــذه اجلرائــم ســيكون 
مــرراً ألي نظــام أن يكــرر فعلــة نظــام األســد يف أي زمــان ومــكان، والتريــرات واألكاذيــب دائمــا 

جاهــزة.
إن هــذه اجلرائــم وهــذه الوقاحــة يف إعــان أمســاء الضحــااي تعطــي مؤشــراً حــول شــكل النظــام 
الشــعب  ثــورة  وأد  إىل  الســاعي  احلــر  العــامل  تواطــئ  جنــح  إن  ســوراي  ســيحكم  الــذي  السياســي 
الســوري املطالبــة إبســقاط نظــام االســتبداد واالنتقــال لنظــام دميقراطــي تعــددي، حيــث تؤســس 
هــذه األعمــال ملنظومــة حكــم أكثــر إجرامــاً وشراســة ممــا كانــت عليــه قبــل انطاقــة الثــورة الســورية، 
وبرعايــة دولــة كبــرة حبجــم روســيا وبغــض نظــر وتواطــئ عاملــي، وميكــن أن نلمــس هــذا مــن خــال 
عمليــات االعتقــال املســتمرة والــي تســتهدف املناطــق الــي قامــت ابتفاقيــات استســام برعايــة 
روســية، حيــث قضــت تلــك االتفاقــات علــى عــدم دخــول قــوات النظــام وانتشــار الشــرطة العســكرية 
الروســية وقــوات الشــرطة املدنيــة التابعــة للنظــام، وتســوية أوضــاع مجيــع مــن بقــي يف تلــك املناطــق 
مبــا خيــص نشــاطهم املعــارض للنظــام وعــدم ماحقتهــم واالنتقــام منهــم بســببه، لكــن الــذي حصــل 
وحيصــل هــو أن النظــام مل حيــرم أايً مــن االتفاقيــات الــي نفذهــا برعايــة روســية، وقــام ابعتقــال عــدد 
مــن املدنيــن الذيــن كانــوا ينشــطون يف األنشــطة الثوريــة املدنيــة وقــام مبســاحمة مــن شــارك ابألعمــال 
العســكرية ضــده، ال بــل ضمهــم لقواتــه الرمسيــة وكرمهــم وســلمهم مناصــب قياديــة أيضــاً، ممــا يشــر 
كمــا أوضحــت يف عــدة مقــاالت ســابقة إىل أن املســتهدف احلقيقــي هــم املدنيــون ذوي التوجــه 
الســلمي الدميقراطــي، وليــس القــوى العســكرية الــي كانــت قــد خلقــت مــن قبــل النظــام وحلفــاءه 

لتشــويه صــورة الثــورة احلقيقيــة.
إننــا معنيــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى كشــعوب عــامل حــر، يؤمنــون بقيــم الدميقراطيــة وحقــوق 
اإلنســان ابلتعــاون مــع بعضنــا البعــض لوضــع حــد لصمــت قــادة العــامل عــن هــذا النظــام اجملــرم 
والضغــط ابجتــاه إهنــاء احلمايــة املفروضــة عليــه والعــودة عــن املوقــف املنــاوئ للتغيــر الدميقراطــي يف 
منطقتنــا، ألن هــذا يشــكل خطــراً علــى اجلميــع، ولــن يســلم أي أحــد منــه، فمــن صمــت اليــوم 
عــن مثــل هــذه اجلرائــم يف ســوراي، فســيصمت غــداً إن حدثــت يف أي دولــة مــن الــدول الــي تدعــي 

الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

إيران وروسيا

سياسي وكاتب سوري

منصور االتاسي
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صــدر بتاريــخ 2018/٤/2 عــن حكومــة النظــام يف ســوراي مــا مســي ابلقانــون رقــم 
)10( الــذي يصــادر مبوجبــه عقــارات وممتلــكات املهجريــن واملطلوبــن مــن املواطنــن 

الســورين، إذ ينــص ذلــك القانــون علــى أنــه:
)حتــدث مبرســوم بنــاء علــى اقــراح الوحــدة اإلداريــة مناطــق تنظيميــة جديــدة ضمــن 

املخطــط التنظيمــي العــام للوحــدات اإلداريــة(. 
ويقضــي املرســوم بضــرورة مثــول صاحــب العقــار أو أحــد أقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة 
للتقــدم أمــام اهليئــات اإلداريــة املختصــة إلثبــات امللكيــة مبوجــب وكالــة قانونيــة خــال 

مــدة )30( يومــاً مت تعديلهــا الحقــاً لتكــون عامــاً كامــًا. 
وإذا عدان ملا ورد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإن:

القســري هلــم عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم واســع  النقــل  الســكان أو  )إبعــاد 
النطــاق أو أخــذ شــكًا ممنهجــاً موجهــاً ضــد أي جمموعــة مــن الســكان املدنيــن فإنــه 

يشــكل جرميــة ضــد اإلنســانية(. 
وهــي السياســة الــي اتبعهــا النظــام ابســتهدافه املناطــق الثائــرة عليــه فعاقــب أصحاهبــا 
بســلب ملكياهتــم وأرزاقهــم وإمتامــه لعمليــة التغيــر الدميوغــرايف بعــد إجنــازه هتجــراً 
قســرايً يف مناطــق متعــددة مــن ســوراي، كأحيــاء مدينــة محــص 2012، القصــر 
2013، أحياء مدينة حلب الشــرقية 2016، الغوطتن 2017و2018، مدينة 

درعــا وريفهــا وريــف محــص الشــمايل 2018 وغرهــا الكثــر. 
خمطــط ســعى لــه النظــام للقضــاء علــى الثــورة بــكل مــا أويت مــن قــوة عــن طريــق 
إحــال عناصــر جديــدة دخيلــة علــى اجملتمــع الســوري واللعــب علــى وتــر الطائفيــة 
واملناطقيــة والعشــائرية واملذهبيــة وفــق سياســة )فــرق تســد( الــي اعتمدهــا كعادتــه 
دائماً، مث ســعى لرســيخ حكمه الديكتاتوري والشــمويل إلطالة عمره بشــى الطرق 
ابلثــورة  ينــادي  قــد  والقمــع إلســكات أي صــوت  البطــش  وانتهــج  واألســاليب، 
واحلريــة مســتقبًا، كمــا عمــل لكســب أعوانــه وميليشــياته الــي ســاعدته وســاندته 
يف حربــه علــى الشــعب الســوري، عــن طريــق إســكاهنم يف املناطــق الــي مت هتجــر 
ســكاهنا منهــا ووضــع اليــد علــى العقــار وعلــى كل مــن يســأل عنــه ومنعهــم مــن 

العــودة إليهــا حــى اآلن. 
هنــاك بعــض التقاريــر الــي حتدثــت عــن إســكان عــدد مــن عوائــل امليليشــيات العراقيــة 
الــي قاتلــت إىل جانــب النظــام الســوري يف مدينــة داراي ونقــل ســكان مدينــي كفــراي 
والفوعــة الذيــن خرجــوا مبوجــب اتفــاق املــدن األربعــة إىل مــدن الزبــداين ومضــااي 

وغرهــا. 
يف ظــل صمــت مريــب وتدخــل خجــول للمجتمــع الــدويل بعــد أن وصفــت تقاريــره 

اللجــوء الســوري أبنــه األكــر واألســوأ منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة. 
هــذا القانــون أطلــق يــد النظــام لســلب ملكيــات كل مــن يعارضــه، ســواء ابلقــول 
أو ابلفعــل، حــى أن الســيدة الســورية قــد تفقــد حقهــا يف مراثهــا ومــراث أبنائهــا 
يف مــال وعقــارات زوجهــا إن كان شــهيداً، وقــد يفقــدوا حقهــم يف التصــرف فيهــا 
إن كان معتقــًا أو مطلــوابً للنظــام، والكثــر مــن هــؤالء األبنــاء لــن يســتطيعوا حــى 
املطالبــة يف التســجيل النظامــي يف قيــود الســجل املــدين، انهيــك عــن إثبــات حقهــم 
يف ملكياهتــم أصــًا، وهــو مــا خلــق أزمــة حقيقيــة هتــدد وجــود الســورين مســتقبًا 
علــى أرضهــم الســورية، خصوصــاً أن املــرأة الســورية ابتــت يف كثــر مــن األحيــان هــي 
املكلفــة واملعيلــة لألســرة يف ظــل وجــود آالف األيتــام واجلرحــى وذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، ووجــود الكثــر مــن املعتقلــن واملعتقــات ممــن ال يعلــم أحــد عــن مصرهــم 
شــيئاً، انهيــك عــن تشــرد نصــف الشــعب الســوري مهجريــن وانزحــن والجئــن يف 

أرض غــر أرضهــم. 
حلول ورؤى: 

# ندعو للكشــف على الصحيفة العقارية كل 3 أشــهر - إن أمكن - وســحب 
أوراق جديــدة للعقــارات بصــورة دوريــة )بيــان عقــاري(. 

وتوثيــق  البلــدايت  عــن  الصــادرة  واخلرائــط  والفيديــو  ابلصــور  احملاضــر  توثيــق   #
شــهادة مــن يعتــد بشــهاداهتم مــن اجلــران واألهــل واألقــرابء وتوفــر كل مــا يثبــت 
امللكيــات )ســندات ملكيــة - بيــان قيــد عقــاري - خرائــط - عقــود البيــع والشــراء 

واآلجار وغرها(. 
# دعــوة اجملتمــع الــدويل لتضمــن محايــة عقــارات الســورين ضمــن أي اتفــاق قــادم 

وضمــن الســلل األربعــة وضمــان عودهتــم إليهــا.

نشــر جتمــع احملامــن الســورين األحــرار ابلتعــاون مــع املنتــدى القانــوين الســوري وبدعــم مــن مبــادرة االصــاح العــريب 
ــاً للمحاميــن أمحــد صــوان وعبــد اهلــادي مصطفــى بعنــوان، )الفصــل بــن الســلطات يف الدســتور  يف ابريــس حبث

الســوري )العيــوب والثغــرات ورؤيــة اإلصــاح(، وفيمــا يلــي أهــم األفــكار الــي تضمنهــا هــذا البحــث. 
تعريف وأمهية مبدأ فصل السلطات:

فصل الســلطات هو مبدأ صاغه املفكر السياســي الفرنســي مونتســكيو ويقتضي تقســيم هيئات الدولة إىل فروع 
هــي الســلطة التنفيذيــة، والســلطة التشــريعية، والســلطة القضائيــة، كل ســلطة منفصلــة ومســتقلة يف صاحيــات 

وجمــاالت املســؤولية، ويقــوم علــى فكرتــن أساســيتن:
1- عدم تركيز وظائف الدولة يف يد هيئة واحدة.

2-  تقســيم وظائــف الدولــة إىل ثــاث وظائــف أساســية هــي: الوظيفــة التشــريعية، والوظيفــة التنفيذيــة، 
والوظيفــة القضائيــة.

إن مبدأ الفصل بن السلطات حيقق العديد من الضماانت لكل املكوانت  ومن ذلك:
ــة  ــد هيئ ــة ســلطة مــن التجــاوز علــى األخــرى حيــث أن احتــكار الســلطات بي ــع أي ــة ومن ــة احلري 1-  محاي
واحــدة يغريهــا إلســاءة اســتعمال الســلطة، وانتهــاك حقــوق وحــرايت األفــراد، دون وجــود رقيــب، ودون 

إعطــاء فرصــة لألفــراد ابلدفــاع عــن حقوقهــم وحرايهتــم أمــام ســلطة أخــرى. 
2- اجناز الدولة لوظائفها ابحرتافية ومهنية: نتيجة تقسيم العمل والتخصص. 

فيتميــز األداء ابلكفــاءة ,خاصــة أن وظائــف الدولــة تتضمــن ثاثــة أنــواع خمتلفــة ومتباعــدة مــن املســؤولية، وهــي 
مســؤولية التشــريع ومســؤولية احلكــم واإلدارة ومســؤولية إقامــة القضــاء العــادل بــن النــاس، ومــن احملــال أن يتمكــن 

شــخص واحــد مــن اجلمــع بــن التخصصــات املتباعــدة. 
3- سيادة القانون:

االلتــزام الدســتوري بتطبيــق الفصــل بــن الســلطات هــو الضمانــة األقــوى الحــرام ســيادة القانــون يف الدولــة، 
ألنــه يضمــن خضــوع الســلطات احلاكمــة للدســتور والقانــون وكذلــك األفــراد، إذ أن اجتمــاع الســلطة التشــريعية 
والســلطة التنفيذية يف هيئة واحدة تطيح بكل ضماانت احرام القانون، إن الفصل بن الســلطات يرافق برقابة 

متبادلــة بينهــا، يــؤدي إىل ضمــان احــرام كل ســلطة حلدودهــا الدســتورية.
العاقة بن نظرية فصل السلطات ومحاية حقوق اإلنسان:

أكــد الفاســفة واملشــرعون القدمــاء العاقــة الوثيقــة بــن مبــدأ فصــل الســلطات يف الدولــة ومحايــة حقــوق اإلنســان 
الــي يضمنهــا الدســتور، وعليــه فقــد نصــت املــادة 16 مــن إعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن الصــادر يف 26 
أغســطس/آب مــن عــام 1789 ، وهــو مــن واثئــق الثــورة الفرنســية األساســية )أن اجملتمــع الــذي ال يوجــد فيــه 
ضمان للحقوق وال فصل بن الســلطات، ال يوجد فيه دســتور(، ألن الفصل بن الســلطات هو شــرط لضمان 
احلقــوق الطبيعيــة للفــرد، فعندمــا تســيطر ســلطة علــى الســلطتن الباقيتــن تنشــأ التجــاوزات علــى احلقــوق الفرديــة، 

بينمــا يعيــق الفصــل بــن الســلطات هــذه االنتهــاكات.
الدستور السوري وفصل السلطات:

– مــن أهــم وظائــف الدســاتر، تكريــس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وذلــك لتنظيــم عملهــا، ووضــع الضوابــط 
الــي متنــع جتــاوز ســلطة علــى أخــرى، لقــد اعتمــدت معظــم الدســاتر الســورية مبــدأ فصــل الســلطات بــدءاً مــن 
الدســتور التأسيســي يف عــام 1928 إىل دســتور 2012 هــذا علــى الصعيــد النظــري، وأمــا علــى صعيــد املمارســة 
والتطبيــق فــإن ســورية ومنــذ اســتياء البعــث علــى الســلطة ســنة 1963 مل تعــرف مبــدأ ســيادة القانــون ومل تعــرف 

أيضــاً تطبيــق مبــدأ فصــل الســلطات بشــكله األمثــل، حــى يومنــا هــذا.
التوصيات:

تضمن البحث يف هنايته جمموعة توصيات تساهم بتفعيل مبدأ الفصل بن السلطات يف سوراي ومنها:
 النــص علــى مســؤولية رئيــس اجلمهوريــة أمــام الســلطة التشــريعية، وحجــب حــق إصــدار املراســيم والقــرارات املمنــوح 

لرئيس اجلمهورية مبوجب )املادة 101 من الدســتور(، وحصر إصدار القوانن التشــريعية مبجلس الشــعب، 
وضمــان اســتقال الســلطة القضائيــة، والتأكيــد علــى عــدم جــواز اشــتغال القاضــي ابلسياســة، وكذلــك حظــر 
اجلمــع بــن عضويــة الــوزارة وعضويــة جملــس الشــعب وإلغــاء احملاكــم االســتثنائية الــي تشــكّلت علــى خلفيــات 
سياســية، وكافــة القوانــن واملراســيم املخالفــة للنصــوص الدســتورية، ومنــع وزيــر العــدل مــن التدخــل بعمــل القضــاة، 
ألن عملــه مقتصــر علــى اإلشــراف اإلداري علــى حســن ســر مرفــق القضــاء وأداء املوظفــن، وتوفــر البنيــة املاديــة 

لــدور احملاكــم.

القانون رقم )10( لسرقة أمالك 
السوريين

رؤية قانونية: زاوية يحررها تجمع المحامين السوريين األحرار

الدستور السوري ومبدأ الفصل بين السلطات

صحفية وكاتبة سورية

المحامي عبد الهادي مصطفى جوانا كيالي

رؤية قانونية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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يعيــش العــامل منــذ قــرون أزمــات اقتصاديــة وكــوارث بشــرية واختنــاق 
علمــي وثقــايف.

بســبب  املنفــى  حيــاة  ويعيشــون  مســاكنهم  مــن  يطــردون  النــاس 
األنظمــة القمعيــة وال أحــد يعــرف اليــوم مــاذا علينــا أن نفعــل لكــي 
نوقــف أو حنــد مــن تلــك املشــاكل، وجيــب علينــا أن جنــري حماســبة 
ألنفســنا مــن األســاس ألنــه يف الوقــت الــذي جيــب أن تكــون األمــة 
أمــة أتخــذ  أصبحنــا  االنســانية مجعــاء،  علــى  شــاهدة  االســامية 
حقــوق  وانتهــاكات  واحلــروب  والفقــر  واجلهــل  االرهــاب  صبغــة 

االنســان.
وال بــد مــن عقــل ســليم حياســب نفســه حــى يســتطيع أن يبــي وأن 

يبتعــد عــن كل أمــراض املاضــي الــي حتمــل ذهنيــة متخلفــة.
الــذي  الصحيــح  احلكــم  إىل  ابلوصــول  يســمح  الســليم  والعقــل 
نســتطيع بــه أن منيــز بــن اخلــر والشــر وبــن الصــح واخلطــأ، وهبــذا 
تكــون القضيــة يف بنــاء شــكل جديــد يســتند إىل القيــم األخاقيــة 
الــي  واحلكمــة  التدبــر  عــن  تنــي  الــي  تقاليــدان  مــن  نســتفيد  وأن 

العصــر. فقدانهــا يف هــذا 
ولكي نســتطيع أن نبي علينا حماســبة قرن من الزمن تبدأ من بداية 
للمشــاكل  اليــوم مصــدراً  القــرن العشــرين، لقــد أصبــح املســلمون 
للطمأنينــة  ســبباً  االســام  يعــد  ومل  للحلــول  مصــدراً  منهــم  أكثــر 
والســعادة وذلــك بســبب الفهــم اخلاطــئ للديــن واالســام ليــس هــو 

املســبب لتلــك املصائــب.
وقــد أحســن حممــد إقبــال التعبــر عــن هــذه احلالــة فقــال )فــرو إىل 
االســام مــن املســلمني(، وهلــذا كان واجبــاً علينــا حماســبة ذاتيــة 
ألن األمم مجعاء كانت تشــهد لنا أبننا أمة وســط فوجدان أنفســنا 

غارقــن ابجلهــل والفقــر واالرهــاب.
معركــة احلريــة والكرامــة ال ميكنهــا النجــاح إال إذا اســتطاعت تعزيــز 
هيــكل الدولــة وتطهــره مــن نقــاط الضعــف واجــراء احملاســبة بــكل 

أشــكاهلا الــذايت واالداري.
يشــهد العــامل تغــرات كــرى يف هــذه الســنوات الــي نعيشــها وتركيــا 
قــوة قدميــة وســليمة وإن املســلمن  بــل هــي  قــوة جديــدة  ليســت 
العنصر احلاضن هلا، وتعتر باد االانضول ذات البنية االجتماعية 
الفسيفســائية عليهــا أن يكــون اخلطــاب شــامل يســتند إىل القــدمي 

ويؤســس للجديــد.
بــاد  يف  والفســاد  الفــن  مكائــد  حتيــك  االســتعمارية  فالقــوى 
العلــوم  العــامل االســامي يف زمــن مضــى رائــداً يف  االســام وكان 
لكنــه أضحــى اليــوم أرضــاً بــوراً جافــة ال تعصــف فيهــا رايح الفلســفة 
والعلــوم وال تنتــج رجــال العلــم والفكــر، وانفصــل العــامل االســامي 
العــامل االســامي  الركــود يف  بــدأ  عــن ســباق احلضــارات وعندمــا 
بــدأ الغــرب يســتفيد مــن املنجــزات العلميــة والفكريــة الــي ينتجهــا 
العــامل اإلســامي، وكان الســلطان الســلجوقي يف االانضــول عــاء 
الديــن قائــداً فــذاً ومثقفــاً متميــزاً ورجــل دولــة حمنــك وقــد محــى العلــوم 

ورجــال العلــم ودعمهــم.
اجلديــد  عــن  يبحثــون  االوربيــون  بــدأ  الصليبيــة  احلــروب  ومــع 
فاكتشــفوا تلــك العلــوم املنتشــرة يف كافــة داير املســلمن مــن غرانطــة 
إىل صقليــة حــى بغــداد ونقلــوا تلــك العلــوم إىل الغــرب وأصبحــت 
هــذه النقلــة العلميــة قاعــدة االحيــاء والتســارع يف اجملــال العلمــي 
فبعــد أن اســتلموا الرايــة بــدأت نشــاطات البحــث العلمــي أتخــذ 

ابلصعــود يف القــارة األوربيــة.
وما مقولة )اطلبوا العلم ولو يف الصني( إال مرآة لتلك الفلسفة، 

لكن ركود العامل االسامي وعدم اهتمامه كان سبب يف أتخره.
املســتنصر ابهلل  االندلــس  التاســع يف  االمــوي  اخلليفــة  أن  ويذكــر 

حكــم بــن )961-706 م( وأمــر أبنشــاء مكتبــة خاصــة ضمــت 
٤00 ألــف جملــد، ويف مدينــة مراغــة يف مشــال غــرب ايــران مكتبــة 
كبــرة جلبــت هلــا الكتــب مــن املوصــل واجلزيــرة ويقــال أهنــا ضمــت 
٤50ألــف جملــد ورغــم كل تلــك االجنــازات الــي نشــعر ابلكثــر مــن 
الفخــر والغبطــة وحنــن نتحــدث عنهــا، إال إنــه جــاء بعدهــا مرحلــة 
الركــود وهاجــر فيهــا العــامل مــن تلــك البــاد عندمــا تغــرت النظــرة 
إىل العلــم والعلمــاء، لقــد أصبحــت تتجمــد الدمــاء يف عــروق العــامل 
االســامي والقــوى العظمــى تتســابق مــن أجــل أراضــي املســلمن 

وأســواقهم واملــواد اخلــام واليــد العاملــة الرخيصــة .
وعلينــا حنــن املســلمن أن نتحلــى ابحلكمــة والفضيلــة وجنتهــد شــيباً 

وشــبااًب
 ونســاًء ورجــااًل مــن أجــل إعــادة البنــاء مــن جديــد مــن دون أن 
حنيــد عــن النظــرة التوحيديــة والــروح الــي كانــت حتــف غــار حــراء.
واهلــدف األساســي هــو نيــل رضــى هللا تعــاىل أواًل، مث نكــون وســيلة 

خلــاص األمــة الــي نعيــش بــن ظهرانيهــا.
لقــد ظهــر االســام ابعتبــاره وصفــة خــاص لإلنســانية أي )رحلــة 
االنســان مــع هللا( حســب تعبــر الفيلســوف اهلنــدي حممــد إقبــال.

إن االســام الــذي أســس يف املاضــي حضــارة راقيــة يف جمــاالت 
العلــم والتعليــم والفنــون والثقافــة واالقتصــاد والتعايــش يســتبعد اليــوم 
مــن لعــب أي دور حضــاري وأصبــح الفقــر يصــول يف أرجــاء العــامل 
االســامي وكذلــك اجلهــل والتفرقــة والعنــف، وســيبقى العيــش كأمــة 
خيــااًل يــراودان، مــامل نتجــاوز حالــة االنقســام الــي بــدأت منــذ عــام 
1915 واتفاقيــة ســايكس بيكــو وكامــب ديفيــد ومــامل نــرج مــن 

حالــة التشــرذم الــي تســببت فيهــا هــذه االتفاقيــات.
اليــوم أصعــب مراحــل اترخيهــا، فنــار الفتنــة  تعيــش أمــة اإلســام 
والتفرقــة حتاصــر العــامل االســامي مــن كل جانــب يف ســوراي والعــراق 
العــامل اإلســامي، وأصبحــت  بقــاع  مــن  وليبيــا واليمــن ويف كثــر 
شــبكات االرهــاب املنتســبة إىل االســام بغــر وعــي والبعيــدة عــن 
االميــان والعقــل واحلكمــة ينقشــون خــامت احلبيــب رســول هللا علــى 

أعامهــم املزعومــة فيلحقــون الضــرر بديــن االســام املبــن.
وعندمــا نريــد بنــاء جمتمــع مــدين بعيــد عــن الصراعــات تنذكــر الرســول 
الكــرمي عندمــا وضــع جبتــه علــى األرض مث وضــع بيديــه الشــريفتن 
احلجــر االســود وأمســك رجــل مــن كل قبيلــة بطــرف اجلبــة مث وضعــه 
يف مكانــه وقــد اســتطاع أن جيــد حــًا كان سيتســبب يف حــرب 

بــن العــرب.
وهبــذا نســتطيع أن جنــد حلــواًل ملشــاكلنا املراكمــة عــن طريــق إشــراك 

كافــة األطــراف.
وقــد تطــرق املفكــر االســامي الركــي الكاتــب األســتاذ )تورغــاي 
ألدمــر( يف كتابــه )العقــل الســليم( إىل الربيــة ودورهــا يف اجملتمــع 
والربيــة هــي مســتقبل أي بلــد وال ميكــن بنــاء مســتقبل علــى أســس 

ســليمة إال مــن خــال الربيــة.
فالبشرية تبي حضارات جديدة بنقل جتارهبا للجيل القادم ويطلق 
اســم الربيــة علــى تشــكيل جمتمــع بتجاربــه االجتماعيــة والسياســية 

والعلميــة والفلســفية وحتويلهــا إىل حيــاة.
وقــد أرســل األنبيــاء لتلقــن الربيــة اإلهليــة للبشــرية وتواصلــت عمليــة 
البنــاء بعــد كل عمليــة هــدم إىل أن جــاء خــامت النبيــن حممــد )ص( 
ومعــه انتهــى قــدوم االنبيــاء لتتحــول تلــك املهمــة إىل وظيفــة مكلــف 
هبــا كل انســان، فعمليــة البنــاء هــي وظيفــة العلمــاء واملعلمــن الذيــن 

هــم ورثــة األنبيــاء.
وعندمــا ال يــؤدي املعلمــون والعلمــاء وظائفهــم يســقط اجملتمــع يف 

الفســاد.

ويقــول )علــي عــزت بيغوفيتــش( عــن تركيــا إبلغــاء احلــروف العربيــة 
ضيعــت تركيــا كافــة النعــم الــي ينطــوي عليهــا املاضــي املكتــوب وقــد 

افتقــر اجليــل الركــي اجلديــد إىل الدعــم املعنــوي والروحــي.
وعلــى الربيــة أن يكــون هلــا دور يف بنــاء موازنــة بــن الدميومــة وإن 
عبــارة تركيــا اجلديــدة ال يعــي طــرد واقصــاء للتقاليــد بــل بنــاء مســتقبل 
الفاتــح علــى  التقاليــد، وقــد عمــل الســلطان حممــد  علــى أســاس 
تشــكيل نشــاطات تربويــة ونقــل كافــة التجــارب الربويــة مــن الشــرق 

والغــرب إىل اســطنبول وحــول اســطنبول إىل جامعــة مفتوحــة.
وكان علــى املعلمــن أن يســتفيدوا مــن خمتلــف اجملــاالت، ويتحــد 
الصحيــح مــع اجلميــل للوصــول ملرحلــة التأديــب أي األدب الــذي 
جيمــع بــن الربيــة والتعليــم وتلعــب اجلامعــات دوراً حمــورايً لتخريــج 
التاميــذ،  يعلمــون  فاملدرســون  الربويــة،  للمؤسســات  املعلمــن 
واألكادمييــون يعلمــون املدرســن يف اجلامعــات، ومســؤولية املــدارس 
توجيــه كافــة الشــباب حنــو األهــداف اإلجيابيــة واإلنســانية العليــا.

وعلينــا أن نغــرس يف تاميــذان قيــم األخــاق والعدالــة واالســتقامة 
واحملبــة واالحــرام، وهبــذا ميكــن بنــاء جيــل ميتلــك التصــور واملعلومات 
الصحيحــة والســليمة، وال نــرك يــداً دون أن منســكها وال نــرك قلبــاً 

دون أن ناطبــه.

العقل السليم في التربية والتعليم حسب رؤية األديب تورغاي ألدمير

كاتب وصحفي سوري

عاصم فرجاني

تورغاي ألدمري
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بلبل زادة... منبر ال
منتدى األناضول يؤدي زيارة لوزير الشباب والرياضة

هيئة IHH لإلغاثة اإلنسانية توزع آالت منزلية على العائالت الغزية

Anadolu Platformu tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Ziyaret Edildi

İHH İnsani Yardım Vakfından Gazzeli ailelere beyaz eşya yardımı

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve Diplomasi Birim Başkanı 
Coşkun Alay Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında 
ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Gazze’de yaşayan 29 aileye beyaz 
eşya yardımında bulundu. Gazze’deki abluka 12. yılında. Abluka altındaki Gazze halkı 
sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor. 
Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Gazze’de dışarıdan gelen yardımlar-
la yaşamını sürdüren 29 Gazzeli aileye buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli fener 
dağıtımında bulundu.

أدى رئيــس اهليئــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول الســيد طورغــاي آلدمــر ورئيــس الوحــدة الدبلوماســية الســيد جوشــقون آالي 
زايرة لوزيــر الشــباب والرايضــة الدكتــور حممــد حمــرم قصاب اوغلــو يف مكتبــه ابلــوزارة، وأعــراب عــن متنياهتمــا لــه ابلنجــاح يف مهمتــه 

الوزاريــة تلــك.

بدعــم مــن املترعــن متكنــت هيئــة IHH لإلغاثــة اإلنســانية مــن توزيــع عــدد مــن اآلالت املنزليــة علــى 29 عائلــة تعيــش يف 
قطــاع غــزة احملاصــر منــذ 12 عامــاً. وال يســتطيع أهــايل غــزة احملاصــرون تلبيــة احتياجاهتــم الضروريــة مــن الصحــة والســكن والتعليــم 
والغــذاء. ويف هــذا اإلطــار عمــد عــدد مــن املترعــن إىل التنســيق مــع هيئــة IHH لإلغاثــة اإلنســانية مــن أجــل توزيــع كميــة مــن 

الثاجــات والغســاالت واألفــران الكهرابئيــة علــى 29 عائلــة مــن العائــات الــي تعيــش علــى املســاعدات.

منتدى األناضول يعقد اجتماع هيئته االستشارية
Anadolu Platformu İstişare Kurulu Toplantısı Yapıldı

Anadolu Platformu İstişare Kurulu Toplantısı, İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz 
başkanlığında İstanbul Fatih’teki Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. İstişare Kurulu 
üyelerinin katıldığı toplantıda; Anadolu Platformu’nun teşkilatlanma felsefesi konuşuldu. 
İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir Platformun çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulunurken, ANESİAD Başkanı Niyazi Dilek de ANESİAD çalışmaları hakkında üyelere 
bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkların 
değerlendirilmesiyle sona erdi

انعقــد اجتمــاع اهليئــة االستشــارية ملنتــدى األانضــول يف املقــر املركــزي للمنتــدى حبــي الفاتــح إبســطنبول. وتــرأس االجتمــاع رئيــس 
اهليئــة االستشــارية زكــراي شــنگوز. االجتمــاع الــذي حضــره أعضــاء اهليئــة االستشــارية تباحــث فيــه احلاضــرون فلســفة اهليكلــة 
والتنظيــم للمنتــدى. وقــدم رئيــس اهليئــة التنفيذيــة طورغــاي آلدمــر معلومــات تقييميــة عــن املنتــدى، كمــا قــدم رئيــس مجعيــة 
األانضــول للتجــار ورجــال األعمــال نيــازي ديلــك لألعضــاء معلومــات عــن أعمــال اجلمعيــة. واختتــم االجتمــاع بعــدد مــن العناويــن 

البــارزة ذات العاقــة ابملســتجدات الركيــة والعامليــة.

مدير فرع توركسات بوالية غازي عنتاب يزور وقف بلبل زاده
Türksat Gaziantep İl Müdüründen Bülbülzade Vakfına Ziyaret

Türksat Gaziantep İl Müdürü Yavuz Elmas 23 Ekim Salı günü vakfımızı ziyaret etti.
Ziyarette Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ile görüşen Yavuz Elmas ile vakfımızın 
çalışmaları, şehrimiz, ülkemiz ve dünyadan önce çıkan başlıklarla ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Türksat Gaziantep İl Müdürü Yavuz Elmas ziyaret dolayısıyla Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir’e hediye takdiminde bulundu

أدى مديــر فــرع توركســات بواليــة غازي عنتــاب ايووز أملــاس زايرة لوقــف بلبــل زاده يــوم الثــااثء 23 أكتوبــر. وأثنــاء الــزايرة اجتمــع 
الســيد أملــاس برئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر، تبــادل معــه األفــكار حــول مدينــة غازي عنتــاب وأعمــال الوقــف وعــدد 
مــن املســتجدات البــارزة علــى الســاحة الركيــة والدوليــة. ويف هنايــة الــزايرة قــدم الســيد ايووز يلمــاز مديــر فــرع توركســات بواليــة 

غازي عنتــاب هديــة تكرمييــة لرئيــس وقــف بلبــل زاده طورغــاي آلدمــر.
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وكالة تيكا تواصل دعمها للقطاعات المنتجة في فلسطين
TİKA, Filistin’in Üretim Sektörünü Desteklemeye Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarım arazisi ve yeşil alan 
bakımından Filistin’in en zengin bölgesinde bulunan Cenin şehrinde toplam 3.000 m²’lik 
bir alan üzerine 1.700 m2’ sini kapalı alanın oluşturduğu fidan üretim tesisi kurdu.

أنشــأت وكالة تيكا للتعاون والتنســيق ضيعًة إلنتاج الفســائل يف مدينة جنن الواقعة يف أخصب منطقة يف فلســطن من حيث 
األراضــي الزراعيــة واملســاحات اخلضــراء. وتبلــغ املســاحة اإلمجاليــة للضيعــة 3000 مــر مربــع 1700 مــر مربــع منهــا مغطــى.

مساعدات عاجلة لليمن
YEMEN İÇİN ACİL YARDIM

Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle açlık ve salgın hastalıklar had safhada. Başta 
çocuk ölümleri olmak üzere açlık ve hastalıklara bağlı ölümler gündemde. Bazı bölgelerde 
halk yaprak yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.
YEMEN yazıp 4025’e sms göndererek 10 TL yada www.iyilikder.org.tr adresinden dile-
diğiniz tutarda YEMEN’deki insani yardımlarımıza katkı sağlayabilirsiniz.

بلغــت اجملاعــة واألوبئــة ذروهتــا يف اليمــن بســبب احلــرب األهليــة الدائــرة يف البلــد. وجيــري احلديــث عــن حــاالت كثــرة مــن الوفيــات 
املتعلقــة ابجلــوع واألمــراض، وال ســيما وفيــات األطفــال. ويف بعــض املناطــق حيــاول النــاس مــلء بطوهنــم أبوراق الشــجر كــي ال 

ميوتــوا مــن اجلــوع.
ميكنكــم املســامهة بـــ10 لــرات تركيــة إلغاثــة أهــل اليمــن عــن طريــق إرســال كلمــة Yemen يف رســالة هاتفيــة قصــرة إىل الرقــم 
٤025، أو إبرســال املبلــغ الــذي تريــدون إىل احلســاابت الــواردة يف موقــع اجلمعيــة www.iyilikder.org.tr لتصــل 

مســامهاتكم إىل مــن حيتاجهــا يف اليمــن.

نداء إغاثة لقطاع غزة
Gazze İçin Yardım Çağrısı

28 haftadan beri yoğunlaşan ambargo ve abluka altındaki Gazze’de düzenlenen protestolarda 
binlerce Filistin’li yaralandı. Aynı protestolarda 200’den fazlası ise şehit oldu. Gazze’de yıllardır 
serbest dolaşım hakkından bile mahrum bırakılmış yaklaşık 2 milyon Filistinli var. Etrafı yüksek 
duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi veriliyor. Gazze’de elektrik santrali yakıt sıkıntısı 
sebebiyle durma noktasına geldi. En iyi şartlarda elektrik hanelere günlük saat olarak veriliyor. 
Yaralılar ve hastalar kendi ülkelerinde tedavi edilemedikleri gibi başka ülkelere sevk edilemiyor, 
pasuman paralarını dahi ceplerinden vermek zorunda bırakılıyor. Bunlarla birlikte genç nüfus 
işsizlik oranı ise %80’i aşmakta. Çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatın 
daha da zorlaştığı GAZZE de hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi temel ihtiyaçlar 
bile karşılanamıyor.
Gazze halkına verdiğimiz desteği İyilikder olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze yardım 
projemiz ile sınıra en yakın hastaneye 10.000 dolar ilk yardım malzeme yardımı sağlayarak, 
1000 yaralıya hayatlarına bir nebze rahatlatmak amaçlı her kişiye 15 dolarlık yardım kuponu 
dağıtmayı hedefliyoruz. Sizlerde Filistinli kardeşlerimize destek olmak isterseniz www.iyilikder.
org.tr/onlinebagis/#acilbagis yada 4025 e sms atarak 10 tl katkıda bulunabilirsiniz.

أصيــب آالف الفلســطينين يف االحتجاجــات الــي يشــهدها قطــاع غــزة اخلاضــع حلصــار اشــتد أكثــر خــال األســابيع الـــ28 
األخرة. ويف ذات االحتجاجات استشــهد أكثر من 200 فلســطيي. ويعيش يف القطاع حنو مليوين إنســان حمرومن حى من 
حــق حريــة التجــول منــذ ســنوات. وهــم حياولــون التشــبث ابحليــاة مــن وراء تلــك األســوار العاليــة الــي حتاصرهــم مــن كل جانــب. 
وقــد تســبب شــح الوقــود يف توقــف حمطــة توليــد التيــار الكهرابئــي ابلقطــاع. ويف أفضــل احلــاالت يتــم تزويــد البيــوت ابلكهــرابء 
بشــكل متقطــع خــال اليــوم. ويعجــز اجلرحــى واملرضــى هنــاك عــن تلقــي العــاج يف بلدهــم، كمــا ال ميكــن حتويلهــم للعــاج يف 
دول أخــرى ويكونــون جمريــن علــى دفــع مثــن كل شــيء حــى الضمــادات. وإضافــة إىل كل ذلــك فقــد جتــاوزت نســبة البطالــة 
80% بــن شــرحية الشــباب. وتــزداد احليــاة يف القطــاع صعوبــة يومــا بعــد يــوم بســبب الغــارات اجلويــة الــي تشــنها قــوات االحتــال 
مــن حــن آلخــر. وال يســتطيع أهــايل القطــاع العثــور علــى احتياجاهتــم األساســية مثــل املستشــفيات واألكل واألدويــة والســكن 
والتعليــم. وحنــن نواصــل تقــدمي الدعــم ألهــايل غــزة عــن طريــق مجعيــة إييلكــدر. وعــن طريــق برانمــج إغاثــة غــزة هنــدف إىل تزويــد 
املستشــفى األقــرب إىل احلــدود بكميــة مــن املســتلزمات اخلاصــة ابإلســعافات األوليــة بقيمــة 10 آالف دوالر. كمــا نعمــل علــى 

مواســاة اجلرحــى بتوزيــع 1000 بطاقــة إغاثيــة تبلــغ قيمــة الواحــدة منهــا 15 دوالراً.
وإذا أراد أحد منكم املســامهة يف دعم إخوتنا الفلســطينين، ميكنه دفع 10 لرات تركية من خال إرســال رســالة هاتفية قصرة 

للرقــم التــايل ٤025 أو عــن طريــق الدفــع اإللكــروين مــن خــال املوقــع التــايل:
www.iyilikder.org.tr/onlinebagis/#acilbagis
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أحمد مظهر سعدو

لعــل الشــهداء وفقــط الشــهداء يف واقعنــا، هــم مــن يكتــب التاريــخ احلديــث للوطــن، 
الشــهداء يف ســوراي ســابقاً وآنياً هم من يرمسون ابلدم مامح خريطة جديدة ومتجددة 
للوطــن الســوري الغــارق يف كل شــيء، واليــوم وحنــن علــى حافــة استشــراف مســتقبات 
الوطــن، نقــول مــرة أخــرى أن أانســاً أطهــار رووا تــراب هــذا الوطــن بدمائهــم لنحيــا حنــن، 
وليحيا الوطن حراً طليقاً من كل أنواع القهر واهلدر اإلنســاين الذي ابت معاشــاً يومياً 

لإلنســان الســوري بــل والعــريب. 
إن إعادة كتابة التاريخ هلذا الوطن وهلذه املنطقة وهلذه الشعوب املظلومة، ال جيب أن 
يكــون كمــا يريــد الغــرب أو الشــرق، األمريكــي أو الروســي أو حــى اإليــراين، إمنــا جيــب 
أن تنطلــق وأتسيســاً علــى هــذه التضحيــات العظيمــة لشــهداء الوطــن بــكل فئاتــه وكل 
تاوينــه مــن اثبــات وجــودان كأمــة وكشــعب ووحــدة هــذا الشــعب وهــذه األمــة وجلــم هــذه 

التناقضــات الــي حياولــون إجيادهــا وانتاشــها فيمــا بيننــا.
إن أعــداء الداخــل واخلــارج حياولــون احلاقنــا بــرابط التابعيــة للغــر، وإىل إخــراج شــعوب 
أمتنــا مــن التاريــخ وصنــع التاريــخ، والشــهداء اليــوم، وهــم يعيــدون كتابــة التاريــخ فــإن 
مســارهم ومســرهتم يف ذلــك وأواًل قبــل كل شــيء هــي احلريــة والكرامــة هلــذا الوطــن 
وهلــذا الشــعب العظيــم الــذي ضحــى ويضحــي ابلغــايل والنفيــس مــن أجــل رفعــة هــذا 
الوطــن ووحــدة أرضــه وشــعبه، واحلريــة والكرامــة ال تقــوم هلــا قائمــة إال بتضحيــات أبنــاء 
األوطان، والشــهادة والشــهداء هم يف طليعة هذه التضحيات وأرفعها وأكثرها ســؤددا. 
الــذي يســود هــذه األايم وأدواتــه القمعيــة االســتبدادية جيعــل مــن  املــوت والقتــل  إن 
الشــهادة حالــة يوميــة مســتمرة وال يكتفــي املســتبد اليــوم ابملــوت البيولوجــي بــل ميــارس 
مــا هــو اشــد وطــأة وأكثــر أتثــراً عــر ممارســة املــوت الكيــاين / الوجــودي الــذي حيــل 
التحــرمي  أنظمــة  قبــل  مــن  احملظــور  أو  املقمــوع  الــكام  قولــه.  يقمــع  حــن  ابإلنســان 
والتجــرمي يضــع صاحبــه يف وضعيــة الاكيــان وابلتــايل الاحضــور والــاوزن والاقيمــة 
والااعتبــار. وإذا حفــظ الصمــت احليــاة البيولوجيــة النباتيــة فإنــه يقتــل احليــاة الكيانيــة 

حيــث يلغــي احلضــور. 
أتسيســاً علــى ذلــك ال ميكــن التخصيــص ابلقــول: التفكــر أو املــوت، حيــث ال حيــاة 
لألفــراد، كمــا اجلماعــات واجملتمعــات إال ابلتفكــر وإطــاق العنــان لــه، التفكــر هــو 
احليــاة املليئــة املتجــددة واملســتوعبة والظافــرة والــي تصنــع مكانتهــا ومصرهــا، ومــوت 
التفكــر هــو النكــوص والتقهقــر إىل مســتوى احليــاة النبــايت والدخــول يف فئــة الشــعوب 

املســتغى عنهــا. 
إن االنســان الســوري هــذه األايم يصنــع مشــروعه الوجــودي مــن خــال صناعــة جمالــه 
احليــوي، وليــس جمــرد التأقلــم معــه ويتجلــى اهلــدر الوجــودي صرحيــاً حــن حيــال بــن 
اإلنســان وصناعــة جمالــه احليــوي مــن خــال املمارســة والفعــل واالنتــاج واالجنــاز وممارســة 
اإلرادة واملشــاركة يف قضــااي هــذا اجملــال الــذي يشــكل الوطــن واحتــال الــدور واملكانــة 
الفاعلــة فيــه، كل إنســان ابعتبــاره مشــروع وجــود، حيمــل طموحــاً لصناعــة اجملــال احليــوي 

طبقــاً حللــم الوصــول إىل األفضــل واألحســن.
إن أنظمــة اهلــدر والــي تفاقــم مــن أعــداد املســتغى عنهــم أو مــا يعتــرون فائضــن عــن 
الــي تشــغل املكانــة  القلــة احملظيــة  احلاجــة تعتــدي علــى احليــاة ذاهتــا إذ حتصرهــا يف 

املــكان. وتســتحوذ علــى 
االحتفــاء ابلشــهداء يف ســورية، طعــم آخــر، وكمــا للشــعب الفلســطيي علــى مــدى 
التاريــخ ابت للشــهادة طعــم آخــر، فــإن للشــهادة واالستشــهاد يف ســورية نكهــة أخــرى 
الشــهادة يف ســورية تصبــغ كل حيواتنــا وكل  اجلنــة،  احملبــة ولــون  اخللــود ولــون  بلــون 
مفاصــل وجــودان، حــى أضحــت كل املنــازل تزينهــا صــور الشــهداء وصــور املســتقبل 

املشــرق هلــذا الوطــن اجلريــح.
إن الشــعوب املقهــورة وبعــد مــا أوقعتهــا بــه أنظمــة احلكــم املســتبدة، مــا زالــت تتحــرك 
وســتبقى مــن أجــل التغيــر والتجمــع أيضــاً، وعلــى هــذا اهلــدي قامــت الثــور الشــعبية 
الســلمية يف ســوراي، وتقدمــت اجلماهــر لبنــاء أوطاهنــا علــى أســاس مــن احلريــة والكرامــة 
وتطلعــت وتتطلــع لنيــل حريتهــا ومبثــل هــذا التطلــع ال إىل املاضــي وإمنــا إىل املســتقبل 
ميكــن أن نفتــش عــن منطلــق بدايــة، ومرتكــز مقاومــة وهنــوض، لتعــود ســورية وتتجمــع 
مــن جديــد، ولتعــود وتصنــع اترخيهــا واتريــخ املنطقــة مــن جديــد، والشــهداء هــم مــن 
يصنعــون هــذا التاريــخ، وليــس ســواهم ممــن يقتاتــون ويتمظهــرون علــى حســاب دمــاء 
الشــهداء، وهــم كثــر يف أوطاننــا. ولســوف تبقــى ســورية بلــون احلريــة، ولــون الكرامــة 

بفضــل شــهدائها األبــرار الذيــن صنعــوا التاريــخ احلديــث للوطــن.

عندمــا قــررت البــدء بكتابــة هــذه املقالــة كانــت تلــوح يف األفــق قاعــدة فلســفية اســتحوذت اهتمامــي فأمســكت هبــا 
علــى الفــور، أســقطتها علــى واقــع احلــال  واحملــال ملــا جيــري مــن أحــداث علــى الســاحة الســورية.

القاعــدة الفلســفية تقــول )أان أعمــل إذاً.. أان موجــود(، والقاعــدة العســكرية للنظــام تقــول )أان أدمــر.. أان أخــرب 
إذاً.. أان موجــود(، ومــا قــام بــه هــو تنفيــذ املهمــة إبتقــان ومــا ُرســم لــه مــن قبــل صنــاع القــرار أجنــز حبرفيــة ومهــارة.

ولكــن مــا هــو املقابــل؟ مــا هــي الصفقــة ؟، البقــاء واحلمايــة وعــدم إســقاط النظــام، ومــا ثباتــه كل هــذه املــدة إال 
عربــون وفــاء خلدماتــه الــي قدمــت ومازالــت تقــدم تنفيــذاً لرغباهتــم، وإن كان اتبــع فهــو مأمــور، أمســى يف خدمتهــم 
أكثــر مــن نصــف قــرن حامــي محاهــم وحدودهــم وذلــك عــر الصــك املوقــع بــن كا الطرفــن )اجلــوالن مقابــل 
البقــاء(، وهــذا مــا حصــل ابلفعــل يف عهــد مضــى، أمــا اليــوم املعادلــة اختلفــت واملعطيــات تغــرت، املقابــل ُمنــح 

للنظــام ببقائــه أكثــر مــن أربعــة ســنوات مدعومــاً ابلفيتــو رقــم واحــد والفيتــو رقــم اثنــان، ولكــن النتائــج جــاءت 
وقلبــت كل التوقعــات وابت النظــام قــاب قوســن أو أدىن مــن االهنيــار وأركانــه بــدأ يتهــاوى ممــا أربــك الــرؤوس 

الكبــرة ليعــدوا العــدة مــن جديــد واختيــار نظــام بديــل.
مــا جيــري اآلن مــن حتضــرات لرســم خريطــة ســوراي اجلديــدة وفــق معايــر سياســات الــدول الــي تربطهــا مصــاحل 
مشــركة مــع اســرائيل وأمنهــا خاصــة وأمــن املنطقــة عامــة يُدبــر مــن وراء الكواليــس خمطــط أكثــر دمويــة وبشــاعة 

هــو إابدة شــعب.
مــا ســربته حمطــات األخبــار ووســائل اإلعــام العامليــة أن إيــران تســتعد إلرســال مائــة ألــف مــن اجليــش الثــوري 
للدخــول إىل ســورية حبجــة محايــة نظــام يتهالــك وذلــك وفــق معاهــدة الدفــاع املشــرك بينهمــا يؤكــد أن البديــل ابت 
جاهــزاً الســتام املهمــة، ومل ال، أال تنطبــق تلــك القاعــدة الفلســفية علــى البديــل اجلديــد لكونــه أبــدع يف تنفيــذ 
اخلطــة املرســومة لــه مــن قبــل الــرؤوس الكبــرة، ولكــن مــا هــو املقابــل؟ مــا هــي الصفقــة ؟، املقابــل هــو نقــل الصــراع 
مــن صــراع عــريب اســرائيلي إىل صــراع عــريب فارســي، والصفقــة هــي إعــادة اإلمراطوريــة الفارســية، والضحيــة هــي 

إابدة شــعب.
ومــا مت نشــره علــى صفحــات )الفــي ســبوك( حلاخــام اســرائيلي كتــب تغريــدة علــى التوتــر اخلــاص بــه أن )داعــش 
أرســلها هللا حلمايــة إســرائيل وأمنهــا(، والضحيــة هــي إابدة شــعب، وإذا مــا عــدان للــوراء قليــًا وأمعنــا النظــر يف 
معاملــة الســلطات املصريــة يف فــرات ليســت ابلبعيــدة لاجئــن الســورين مــن حيــث تعقيــد إجــراءات الدخــول 
واصــدار فيــزا وأتشــرة دخــول، بينمــا كانــت ســابقاً دون ذلــك وعــدم الســماح ابلعمــل وطــرد العديــد مــن املعارضــن 

وتســليم البعــض لســلطات النظــام، والضحيــة هــي إابدة شــعب.
ومــا فُعــل ابلاجئــن يف لبنــان هلــو وصمــة عــار يف صفحــات التاريــخ إذ تفــرد حــزب طائفــي ابلســلطة وشــرع بفــرض 
طــوق أمــي علــى املخيمــات وبلــغ بــه األمــر لتســليم املعارضــن السياســين إىل ســلطات النظــام، ومــا جــرى مــن 

حــرق للمخيمــات يثبــت للعيــان أن الضحيــة هــي إابدة شــعب.
ويف خميمــات الزعــري لــكل الجــئ ســوري حكايــة مــع املــوت القــادم مــن هنــاك ومــرارة العيــش والــذل والقتــل يف 
بعــض األحيــان، وذلــك مــن خــال العبــور لألراضــي األردنيــة حبجــة أن احلكومــة اكتفــت ابلعــدد متناســية أن 
املســاعدات املاليــة والعينيــة الــي ترمــى بــن يديهــا إليــواء الاجئــن مــن قبــل املنظمــات الدوليــة جتعلهــا يف حببوحــة 

اقتصاديــة، والضحيــة هــي إابدة شــعب.
اليــوم تســتجد أمــور كانــت ابحلســبان هــي مرتبطــة بســابقتها هــي ضــرب احملــور الركــي املســاند للشــعب الســوري 
وثورتــه وذلــك مــن خــال عــدم حصولــه علــى النســبة الــي ختولــه إلحــداث تغــرات يف البــاد ومنهــا قضيــة الاجئــن 
الســورين، فاألحــزاب الــي ظهــرت وطفــت مؤخــراً علــى وجــه املــاء هــي ابألســاس مــن اندت يف الســابق بضــرورة 

إعــادة الاجئــن لبادهــم، وبفصيــح العبــارة طردهــم مــن الــداير، والضحيــة هــي إابدة شــعب.
هلذا فالتقســيم قادم، ولكن على حســاب الدم الســوري وإابدة كل مقوماته البشــرية والثقافية والتارخيية، والســبب 
يف ذلــك هــو علــم أصحــاب القــرار ذو الــرؤوس الكبــرة أن املــارد الســوري إن اســتطاع اخلــروج مــن القمقــم ســوف 
يقلــب املعادلــة السياســية يف العــامل ويبعثــر حجارتــه الشــطرجنية الــي أعّدهــا الاعبــن يف مصائــر الــدول الناميــة دول 

العــامل الثالــث وعلــى وجــه اخلصــوص منطقــة الشــرق األوســط.
هلــذا عندمــا تســمع أن أمريــكا مسحــت بتدريــب املعارضــة املعتدلــة يف صفــوف اجليــش احلــر يتبــادر إىل ذهــن البعــض 

أهنــا جــادة بينمــا هــي اختــرت تلــك املعارضــة فوجدهتــا ال تتناســب مــع حجــم احلمايــة ألمــن وحــدود اســرائيل 
وابلتايل فهي خارج دائرة الرهان، ومما ذكر أرادت أن تبقي املارد على حاله ليأيت الوقت إلابدته كلياً.

ومــا حصــل وحيصــل مــن غــرق ومــوت الكثريــن مــن الاجئــن الســورين اهلاربــن للمجهــول يف ظلمــات البحــار 
وعلــى مــرأى ومســمع املنظمــات الدوليــة واحلقوقيــة إمنــا هــو إمتــام املخطــط املرســوم بدقــة، وبعدهــا ســيتم اإلعــان 

عــن اســم االتفاقيــة وخريطــة ســورية اجلديــدة.
يف احملصلــة النهائيــة مــا أود قولــه إن الصــراع العــريب - اإلســرائيلي -الفارســي ابت وشــيكاً ومــا أعطــي إليــران أكثــر 
مــن ضــوء أخضــر ملمارســة أشــد عنصريــة ومهجيــة إلابدة كل مقومــات الشــعب الســوري احلــر وهــذا كان واضحــاً 
عندمــا مسحــت للنظــام ابســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل ومنهــا الغــازات احملرمــة دوليــاً مبعونــة خــراء إيرانيــن 

بضــرب مــدن ابلكيميائــي. 
)أان أضرب ابلكيميائي.. إذاً أان موجود( 

إيــران نفــذت واليــوم تريــد اهلديــة واهلديــة قادمــة حســب املعطيــات والدالئــل، لــذا علينــا أن حنــدق إىل اخلطــر احملــدق 
بنــا كشــعب ُحكــم عليــه ابإلابدة، فكونــوا علــى درايــة واحــذروا فهنــاك أايم ســتأيت عليكــم ال كانــت ال علــى البــال 

وال علــى اخلاطــر.

المارد في زمن الخالفة

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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رسالة

كاتب وباحث ومترجم سوري 

د.موسى الحالول

كان مدعــًوا للمشــاركة يف نــدوٍة مســائيٍة عــن محايــة البيئــة، وقبــل املوعــد حبــوايل ســاعتن بــدأ جيهــز نفســه هلــذه 
املناسبة، كان الوقت يف أواخر فصل الشتاء الذي ال يفارقنا كل سنٍة - كعادته - إال جببهٍة هوائيٍة ابردٍة، 

لكن الوداع هذه الســنة كان األقســى، َلكأنَّ الريَح هّبت علينا من كل ِفجاج األرض.
)هل َأْستِحمُّ أم ال؟، َأْستِحّم! منذ مى أتردد يف أمٍر اتفٍه كهذا؟(.

أدخــَل املدفــأَة الكهرابئيــَة إىل احلّمــام، ووضعهــا علــى مصطبــة البانيــو، مث فتــح اخلــّاط ليمتلــئ البانيــو ابملــاء 
احلــار، أغلــق البــاَب وخــرج إىل املغســلة الــي يف مدخــل احلمــام لُيفــرِّش أســنانه وحيلــق ذقنــه بينمــا تــرك خبــاَر 
املــاِء واملدفــأَة يؤنســان جــدراَن احلّمــام ويواســياهنا بقــرب زوال موجــة الصقيــع الطارئــة العابــرة، كانــت جــدراُن 
احلّمــاِم مكســوًة بفسيفســاَء فاخــرٍة تشــكل لوحــًة طبيعيــًة مــن أشــجاٍر ووروٍد وجــدوٍل رقــراٍق، ومشــٍس ابزغــٍة 

مــن زاويــة احلمــام اجلنوبيــة الشــرقية فــوق مصطبــة البانيــو متاًمــا.
وقــف أمــام املــرآة يف مــزاٍج رائــق، يَتَملّــى علــى صفحتهــا وســاَمته املوعــودة بعــد احلمــام، وراح يـُـداول يف ذهنــه 
مــا ســيقوله للجمهــور بعــد ســاعتن، وكيــف ســيبدأ مداخلتــه: هــل ســيبدأ بدعابــٍة خفيفــٍة جتعــل اجلمهــوَر 
متلهًفا ملا ســيقوله بعدها؟ هل ســيلقيها وهو جالٌس أم وهو واقٌف؟ هل ســيتجول بن اجلمهور ليســتعرض 
أمــام احِلســان طولَــه الفــارَع - كان يرجــو أن تكــون بــن اجلمهــور ِحســاٌن كثــراٌت مهتمــاٌت ابحلفــاِظ علــى 
البيئــِة - أم جيلــس مثــل صنــٍم علــى كرســيِّ وثــر؟ تُــرى، هــل ســيكون الكرســي وثــرًا، أم عبــارًة عــن ِقطَــِع 
أخشــاٍب ابئســٍة مجُِعــت علــى َعَجــٍل وعــن َعْمــٍد لكيــا تُغــري املتحــدَث اجلالــَس ابإلســهاب وَجْلــد اجلمهــور 

مبَُعلَّقــٍة نثريــٍة تولِّــد امللــَل يف النفــوِس؟
ظلت هذه التســاؤالت تدور يف ذهنه ما بن مخٍس إىل ســتِّ دقائق، ومل حيســم أايًّ منها وال كيف ســيواجه 
مجهــوره، فــرغ مــن تفريــش أســنانه وحاقــة ذقنــه، ومل يعــد لــه مــن ُمَســوٍِّغ للتلكــؤ عــن اقتحــام احلمــام الــذي 
ال بــد أنــه أصبــح اآلن مهيــًأ الســتقباِل متحــدٍث ُمَفــوٍَّه مثلــه وبكامــل ُعْريِــه اآلســر، شــمَّ رائحــًة تشــبه الِقتــاَر 
وتناهــى إىل مسعــه صــوٌت يشــبه التمــزَُّق املصحــوَب ابألنــن، دخــل احلّمــاَم فصدمــْت أنَفــه رائحــُة ِشــواٍء غريبــٌة، 
يبــدو أنــه كان ســادرًا شــارَد البــال حــن وضــع املدفــأَة علــى مصطبــة البانيــو، فألصقهــا ابلشــمس البازغــة مــن 
ــخْت قشــرهُتا  زاويــة احلّمــام اجلنوبيــة الشــرقية، فاحــرق عــدٌد كبــٌر مــن أحجــاِر الفسيفســاء الصغــرة، وتفسَّ
َُزجَّجــُة الامعــُة بفعــل احلــرارة، واحرقــِت الطبقــُة الطينيــُة احلمــراء الــي حتتهــا، فســالت مــن الفسيفســاء 

امل
املشــوية املشــبعة اآلن ابلبخــار دمــوٌع محــراُء قانيــٌة اختلطــت مبــاء البانيــو، كمــا َســَفَعِت احلــرارُة أوراَق األشــجاِر 

والــوروَد بوهــِج َلظاهــا.
اســتحم علــى َعَجــٍل ولبــس ثيابــه، وصلتــه رســالٌة علــى َجوالــه مــن رعــاة احلفــل تقــول، )ســيدان الفاضــل، تقــرر 

إلغــاء نــدوة هــذا املســاء بســبب ســوء األحــوال اجلويــة، نشــكر لكــم تعاوَنكــم وتفهمكــم.(.

خــرج منتشــياً بعــد أن حتمــم ابلنــار امللتهبــة، ومتســح ابلرمــال احملمــرة مــن شــدة الغليــان، مث 
جتــرع كأســاً مــن )حيميــم(، ســأل عــن انئبــه الشــيطان األكــر، جاوبتــه احلاشــية أن ابليــس 
لــه ردح مــن الزمــن مل يظهــر، ومل يكــن يعلــم أي مــن الشــياطن مكانــه، اســتغرب كبرهــم 
هــذا الفعــل، فلــم يتعــود أن خيــرج أحــداً عــن طوعــه وتســائل عــن املــدة الــي تغيــب إبليــس 
عنهــا فجاوبــه أحدهــم واملســؤول عــن تنظيــم عمــل ابقــي الشــياطن، إن الوقــت غــر معلــوم 
لــه حتديــداً ، لكنــه مــن املؤكــد غــر موجــود يف مقــره حتــت األرض، لكــن فــرة ال أبس هبــا ، 
اســتغاظ الشــيطان مــن هكــذا فعــل فقــرر أن يــرك كل مشــاغله ليبحــث بنفســه عنــه، فلــو 
خــرج انئبــه عــن طوعــه لرمبــا ينهــار كل مــا توعــد بــه لــرب العاملــن، ولفــاز بــي البشــر وضاعــت 

كل آمالــه ســدى .
خــرج فــوق األرض متشــبهاً ابألنــس، ابحثــاً عــن انئبــه، وجــده يف مقهــى شــعي، يضــع رجــا 
علــى األخــرى، جبــواره كــوابً مــن الشــاي مــا زال يغلــى، ممســكاً بيــده طــرف األرجيلــة، يشــد 
النــار إىل صــدره، تعرفــا علــى بعضهمــا بــا جمهــود مــن خــال النــران الــي تشــع مــن عينيهمــا، 
مل يتحــرك النائــب لرؤيــة رئيســه، فاستشــاط األكــر غيظــاً مــن عــدم احــرام انئبــه لــه، هنــره 
بشــدة، وخبــه مث شــتمه، حــى كاد بــي البشــر االنتبــاه حلوارمهــا مث قــال لــه آمــراً: أهنــا عملــك.. 
تلــك األمانــة  بــه ؟؟، هــل  مــا كلفتــك  املقاهــي؟؟، هــل هــذا  أهــذا عملــك اجللــوس يف 
الــي حتملهــا علــى عاتقــك ؟؟، لقــد عينتــك النائــب األول يل لتأتــى إىل املقاهــي الشــعبية 
وحتتســي النار ..؟؟، وما زال يتســاءل حى انتهى، والنائب مل حيرك ســاكناً، مث رد وقال له 
..إجلــس ..فرفــض اجللــوس، رد النائــب: مــاذا تريــد مــي أن أفعــل، أمل تــر النســاء يف الشــوارع 
كاســيات عــارايت ؟؟، أمل تشــاهد بــي البشــر يقتلــون بعضهــم بعضــاً دون تدخــل مــي ؟؟، 
أال تــري حالــة النفــاق والكــذب الــي تســود اجلميــع ؟؟، مــاذا افعــل أكثــر مــن ذلــك ؟؟، لقــد 
رأيــت مــن بــي البشــر مــا يدعــوين إىل الشــفقة عليهــم، إهنــم جتــاوزوا كل أحامنــا وطموحاتنــا، 
احلــاانت مليئــة واملعابــد واملســاجد خاويــة، الدمــاء تســيل وال أحــد يتحــرك، الظلــم يف كل 
مــكان، الفســق والفجــور والبغــاء والســرقة والرشــوة والقتــل والنصــب أصبــح أمــراً عــادايً، 

واألمانــة واحلــب واخلــر واألخــاق أصبحــت اســتثناًء وطيبــة وهبــل وضعــف وقلــة حيلــة.
نظــر الشــيطان األكــر إىل انئبــه ممســكاً بفمــه طالبــاً منــه التوقــف عــن الــكام، ســحب 
مــن الشــاي املغلــي، وأطنــان مــن اجلمــر علــى رأس  كرســي وجلــس جبــواره، طالبــاً كــوابً 

األرجيلــة، مث اتــكأ بــكل أرحييــة، واضعــاً قدمــاً علــى قــدم.

عاطل عن العمل

محامي مصري- مدافع عن السوريين في مصر

يوسف المطعني
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أيُعقل أن أطُرَق ابَب النسياِن
وأحبُث عن صوريت
يف بئِر املُستقبِل؟؟
ذاَك ومهي الكبري

يتفجُر يف الصباحاِت القادمة
ال أكتُب، ال أقرُأ

سوى عن الراحلنَي
أحتسبونين رحلُت يف القافلِة

احبُث عن يوِسف!!؟؟
وزليخة ترُقُب ابواَب املدينة

هلفًة لفتاها املُنتَظْر!!
أنِزُف انتظارايت، ارتكُب محاقات املوِت والنسيان

عند بدِء حرويف
وال يتأخُر قطار اصابعي

ُيصفُِّر هلعاً، وإقبال
يرتعُش على عتبِة اإلمساِك بناصيِة كلمة

أحتاُج دمي!
والرحلُة الباقيُة يل، تغاُر منها الريح

تُريُد ابتاعي يف دوامِة احلفيِف
تريُد شنقي حببِل مشيميت

يُعاجلين الرحيُل املُبِكُر
وأجترُد من هذايين على األوراِق

أهرُب من الضوِء
وميتصُّ قلمي، دمي

فأوراقي خربت املوت وتعرفُه
وتقومَي اايمي يزحُف با خجٍل

ليلًة إثَر ليلْة!!
وهنارايت ال تؤرَُّخ، ألن مشسي

ال ُتشِرُق يف موعِدها
ُمذ ُكنُت اتئِهاً يف غابِة البحِث الدؤوِب

عن اإلخضراِر
وأشجاري ال ُتوِرُق

وتبيضُّ عيناي من احلُزِن
وال حتضُر قافليت لُتخرُج فجري

من البئِر
ودمي فقَد خيضورُه

وانتابُه اخلريُف ُمبِكرًا!!!
فكبدي انتحَر

واصفرَّت من احلُزِن ومالَة االنتظاِر
بادي

والكوُن غبياً ابِهتاً، با ألوان
، بنعيِم الصمِت يلتفُّ

ورايَة الُكفِر
ابإلنساِن!؟

ب
ثقافة وأد

بئر المستقبل

شاعر وكاتب سوري من الرقة

محمد صالح عويد

ولدُت يف العام الذي ابتلت فيه سوراي حبافظ األسد.
يف الثانيــة مــن عمــري وقعــت يف احلــب ألول مــرة وكانــت أمــي، يف السادســة مــن عمــري 
ســجلُت أول حالــة هــروب مــن املدرســة وجلســت يف احلديقــة إىل أن عــاد األطفــال 

إىل بيوهتــم.
يف الســابعة شــب أول حريــق يف بيتنــا إثــر تســرب للمــازوت وانقذتنــا أمــي بشــجاعة 
وامخــدت النــار بســاعديها وكانــت اخلســائر حينهــا حصــرة مجيلــة جلبهــا أيب معــه مــن 

العــراق. 
يف التاســعة متًّ طــردي مــن املدرســة بقــرار خطــي ويف احلاديــة عشــر تعلمــت التدخــن، 
يف الثالثــة عشــر حضــرت أول فلــم بورنــو وتعرفــت مــن خالــه جــزء مهــم مــن احليــاة مل 

أكــن أعرفــه.
اخلامســة عشــر أحببــت فتــاة شركســية ليومــن فقــط ألهنــا ســافرت يف اليــوم الثالــث دون 

أن أعــرف هلــا.
يف السادســة عشــر وقفــت مــع أهلــي وجراننــا وقفــة احتجاجيــة علــى الرصيــف يف حــي 

صــاح الديــن حبلــب وكانــت الوقفــة االحتجاجيــة ختــص )حلبجــة(.
يف الســابعة عشــر تعرفت على تشــي غيفارا وتغرت حيايت، يف التاســعة عشــر منت ليلة 

يف الســجن، ليلة واحدة فقط أذكر كل تفاصيلها وكأهنا البارحة.
يف التاســعة عشــر اشــرى أخــي مــن أحــد الضبــاط إجازتــن لقيــادة الســيارات واحــدة 

كانــت يل.
يف العشــرين ذهبــت للخدمــة العســكرية ودعــس الضابــط علــى رأســي يف إجــراء ترحيــي 

ابلعســكرين اجلــدد.
البيــت  إىل  بســرعة  العــودة  مــي  يطلــب  اجلــران  ابــن  اتصــل يب  والعشــرين  الرابعــة  يف 
ــا عــدت رأيــت أيب ميتــاً فحملنــاه علــى ظهــر ســيارة بيــك آب متجهــن إىل قريتنــا 

ّ
ومل

)املعبطلــي( وحتدثــت إليــه 75 كيلــو مــر وكانــت أول مــرة يســمعي فيهــا أيب طيلــة 
الوقــت.

يف اخلامســة والعشــرين تزوجــت مــن امــرأة مجيلــة ويف السادســة والعشــرين غــادرت ســوراي 
لألبد.

يف الســابعة والعشــرين أصبحــت أابً للمــرة األوىل ويف التاســعة والعشــرين أصبحــت أابً 
للمــرة الثانيــة. 

يف الثاثــن رســبت للمــرة الثانيــة يف امتحــان القيــادة األملــاين وحصلــت علــى إجــازة 
الســوق بعدهــا أبشــهر، يف السادســة والثاثــن وحــن زرت مدرســة طفلــي متنيــت لــو 

أن بــادي هكــذا.
يف الســابعة والثاثــن ظهــرت شــامة أســفل عيــي وقــال يل الطبيــب إهنــا شــامة شــوق 

فاتصلــت أبمــي، يف األربعــن كتبــت رســالة حــب ألمــي ومل أرســلها. 
يف الواحدة واألربعن اتصلت يب طفلي وأان خارج املنزل.

- اباب ... اباب .. صارت ثورة يف سوراي.
يف الثانيــة واألربعــن ســقط أول شــهيد أعرفــه بشــكل شــخصي، يف الثالثــة واألربعــن 
فقــدت رخصــة القيــادة بســبب كثــرة املخالفــات املروريــة، يف الرابعــة واألربعــن انتقلــت 
للعيــش وحــدي يف منــزل يتألــف مــن غرفتــن وتعلمــت مــن جديــد بعــض األعمــال املنزليــة 

وحتضــر األكات الســريعة.
يف السادســة واألربعــن اكتشــفت داليــا، ويف الســابعة واألربعــن عشــت أمجــل أعوامــي 
معهــا، يف الثامنــة واألربعــن أشــعل الشــموع لشــهداء اإلنســانية وأجــدد رفضــي للطغــاة.
خســرت أشــياء مثينــة ورحبــت أشــياء مثينــة وتعلمــت أن احليــاة آلــة قــد تطحــن أصابعــك 

إن علقــت هبــا.
واكتشــفت أن هنــاك عاقــات أعمــق وأمســى مــن احلــب بكثــر هــي عاقــات أبديــة 

وخالــدة، وصــار عنــدي أصدقــاء عمــر ميلــؤون حيــايت ابألمــل.
داليا قمر ازرق وصديقة عمري أحبك.

يف التاسعة واألربعن سأسافر يف رحلة غامضة. 
ويف اخلمسن سأموت يف غابة بعيدة اتركاً لكم مئات اآلالف من الرسائل.

أنا في سطور

كاتب وصحفي سوري مقيم بألمانيا

محمد سليمان زادة
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مكرر لزايدة األسباب:

مل أُعد أعرُف من أان؟

أشكُّ يف أن أكون نفسي

أفكر أحياانً أين من مجاعة سبارتكوس

أو أين جلجامش أو الشافعي أو روكفلر

أعيش مع أفاطون وسقراط وبوذا وماركس وشعبوال

أحسُّ أين املسيح وألّوح بعصا موسى

وأين أركُب الراق وحتتفي يب النجوم

وأحضر مع زليخا عرضاً مسرحياً يف الرودواي.

أراتح لصوفيي يف احلاانت الكئيبة

وأرقص كزوراب مع الرومي ومارتن لوثر

أحيــاانً أشــرب القهــوة مــع بيكاســو أو انبليــون وهتلــر أو 

محــدان القرمطــي

وأحاين

أحسُّ أين نرون وحسن الصباح وستالن وغاندي

أو أحد أبطال أفام البورنو.

أان الذي قتلتُه بدم ابرد

ونفخُت فوهة مسدسي برود

وقلت له: وداعاً ايرينغو

من أجل حفنة من الدوالرات.

أان من هزَّ جبذع النخلة ملرمي

وحاججُت فادمير إيليتش يف الكومنرن

أان من أوحى لعبد هللا بن سلول ابلنبوة وامللك

وألقيت خطبة عصماء يف سقيفة بي ساعدة.

أان من ضاجع عشتار

ومن قاد االحتفاالت الديونيسيوسية

َمن كان هناك يف الكوفة من طبقة القراء

ومن طعن عثمان ومن قتل األمرة دايان

أان من عانق النفري يف خطاابته ومواقفه

ومن اخرع فروس اإليدز. 

أان القاتل واملقتول يف حروب املاضي واحلاضر

َمن اخرع املصباح والدوالب

ومن اكتشف النار واجلاذبية 

أان من كتب أشعار احلب ألجل عزة وبثينة وإلزا

أان من اهليبيز والسيخ والساموراي واألعراق الصافية

أان القوميات واللغات والتواريخ املتناقضة

أان املثلّي والسوي والشيميل

من ابتدع الفضيلة والرذيلة

وأسس الكوجنرس وجملس القبيلة

من أْرَجَع الشيخ إىل صباه

َمّصاص الدماء واملتة

وأحد زعماء املافيا

من أحرق روما وطعن القيصر خبنجر مسموم

وبى االهرامات وحدائق اببل

من قطع رأس احلسن

من دقًّ املسامر يف صليب املسيح

وقبض ثاثن من الفضة

من شرب بول البعر

وأمًر إبرضاع الكبر.

أان من هدم سد مأرب وسور الصن وجدار برلن

ومن كتب أروع السمفونيات

وأبدًع الرقص والسحر والساريتن

سارية السواس وسارية اجلبل

أان من دّرب بيليه وروانلدو وميسي

من سكن املساجد والُكنس والكنائس

أان هذا الوجود يف وحدته وتشظيه

أان كل شيء

أان اخللود والعدم

أان اإلنسان

ما أروعي.. ما أقبحي.

 من أنا؟
ُ

د أعرف
ُ

لم أع

فنان وشاعر سوري

عبد الكريم عمرين

المهدي قراطية 

طبيب وشاعر سوري

د. حمزة رستناوي

مقالة قصصية ساخرة
جــاءين وقــال: ملــاذا تتعــب نفســك ومــن حولــك، وتدعــو إىل الدميقراطيــة 
اي رعــاك هللا؟، أال تؤمــن ابملهــدي املنتظــر، الــذي ميــأل األرض عــدالً  

وقســطاً  كمــا مــألت جــوراً وُعســفاً.
إن دميقراطيتــك لــن متــأل األرض عــداًل، ورمبــا متــأل يف أحســن حاالهتــا 

بقعــة مــن بقــع األرض الكثــرة، أمــا املهــدي فســيمأل كل األرض.
وإن دميقراطيتــك حــى لــو مــألت كل األرض فقــد أييت يــوم متــوت فيهــا 
ويعــود الظلــم واالســتبداد واجلــور ليتحكــم يف رقــاب اخللــق والنــاس، أمــا 
املهــدي فســيمأل كل األرض إىل آخــر الزمــان وحــى تقــوم الســاعة ويــرث 

هللا األرض ومــن عليهــا.
وإن العــدل والقســط الــذي تعــد بــه دميقراطيتــك يف أحســن احلــاالت 

هــو عــدل 
وقســط نســي، فسويســرا كبلــد دميقراطــي يوجــد فيهــا ظلــم وجــور ميارســه 
ِعلَيــةُ  القــوم علــى عامــة الشــعب، وكل مــا يف اآلمــر أن نســبة الظلــم يف 
سويســرا قــد تكــون أقــل مــن نســبة الظلــم يف بــاد العــرب واملســلمن، 
أمــا املهــدي فســيقضي علــى الظلــم هنائيــاً  وبشــكل مطلــق وحاســم، ولــن 

تقــوم للظلــم بعــده قائمــة.
ُه  َجــدُّ نتظــر عليــه الســام، 

ُ
مث أال تعلــم- اي صديقــي- أن املهــدي امل

رســول هللا وهــو ســيعيد ســرة َجــّده، فمــن هــو َجــدُّ الدميقراطيــة اي رعــاك 
هللا.

هيا جترأ وأجبي؟! هل جّدها جان جاك روسو 
أم أن جدها فولتر أم توماس جيفرسون ابهلل عليك أجبي؟!

مث ما هذه الدميقراطية الي تدعو هلا والعياذ ابهلل؟
لقــد انكشــف ســرها وفاحــت رائحتهــا الكريهــة، وســقطت عــن وجههــا 
وتركــب  االحتــال  تعشــُق  مشــبوهة  دميقراطيتــك  إن  األقنعــة،  كل 

الــدابابت، ابهلل عليــك مــا هــذه الدميقراطيــة؟
دميقراطيتــك أتيت علــى ظهــور الــدابابت، واملهــدي املنتظــر أييت علــى 
ْــَرِة الطاهــرة،  حصــان أبيــض عــريب أصيــل حيمــل بــن جواحنــه رائحــة الِعتـ

ويــذود عــن محــى الديــن احلنيــف.
ليســت  الــدابابت  ظهــور  علــى  رأيتهــا  الــي  الدميقراطيــة  إن  لــه  قلــت 
دميقراطيــة صحيحــة بــل هــي دميقراطيــة فلتانــة مــزورة وهــي متاجــرة ابســم 

الدميقراطيــة،
العنــف والداببــة  تقــوم علــى احلريــة وتنبــذ  فالدميقراطيــة فكــر وممارســة 

والعســكر. 
الدميقراطيــة قوامهــا احلكــم العــادل، وأن يقــرر الشــعب مصــره مــن دون 

إكــراه
قــال يل: كامــك مجيــل ومقبــول ملــاذا تســميها دميقراطيــة، وال تســميها 

شــورى أمل تقــرأ اآليــة القرآنيــة “ وأمرهــم شــورى بينهــم”
قلــت لــه: ليــس املهــم التســميات، املهــم هــو احلكــم العــادل، وأن يقــرر 

الشــعب مصــره ومصاحلــه مــن دون إكــراه.
قــال يل ال حتــزن: أان مــا زلــت أنتظــر املهــدي منــذ أربعــة عشــر قــرانً، تعــال 

واجلس إىل جواري حتت هذه الشجرة ولتنتظر معي الدميقراطية؟.
يطــول  فرمبــا  األرجيلــة،  وســأجهز  الشــاي  إبريــق  حتــت  النــار  سأســرُج 

انتظــاران
قبــل  أييت  ســوف  املنتظــر  املهــدي  أن  أعلــم  وهللا  الظــن  وأغلــب 

طيــة؟، لدميقرا ا
فــإن ظهــر املهــدي أوال، ال حاجــة بنــا للدميقراطيــة، وإن جــاءت أوال، 
فهــذا ال يُغــي عــن ظهــور املهــدي املنتظــر طاملــا أن األخبــار واألقــوال 
الصحيحــة املتواتــرة قــد جزمــت بقدومــه، وإذا جــاءا ســويًة زوَّجنــا املهــدي 

مــن الدميقراطيــة، وعــاش اجملتمــع والنــاس يف أمــان وســام.
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شاعر وكاتب سوري من الرقة

العملة والعقرب
تأبين المفكر الفلسطيني السوري سالمة 
كيلة في تجمع مصير

إشراقعصام حقي

صــار الســور الــذي كان حييــط ابلرقــة إحاطــة اهلــال بنجمتــه، يتوســط بيوهتــا املتناثــرة مــن شــرقها 
إىل غرهبــا، بــل راح البعــض يشــيد املنــازل فــوق جســده، أو يســتعر بعــض مــواّده لبنــاء بيــت 

هنــاك لــه.
وكان مــن عادتنــا صغــاراً التنــزه علــى ظهــره، وقطــع معظــم مســافاته مشــياً للتفاخــر بقوتنــا وقدرتنــا 

علــى حتّمــل الــرد أو احلــّر علــى )كورنيشــنا( التارخيــي الثمــن.
........

مل يكــن اســتطاع الســور أو امتطــاء ظهــره منتهــى غاايتنــا يومئــذ، بــل كانــت لنــا فيــه غايــة أخــرى 
رمسْتهــا لنــا أحامنــا الطفوليــة املعطّــرة ابألمــل.؛ فقــد كنّــا نتخيّــل أّن مثّــة كنــوزاً مدفونــة جبســد 
الســور منــذ قــرون، معجونــة بثــراه، وتنتظــر مــن ينقــب فيــه ليســتخرج مــا حفــل بــه مــن ثــروات 

ال تقــّدر بثمــن 
........

أجــل، كان ســهًا واعتيــادايً أن نعثــر يف كل مــرّة علــى بعــض القطــع النقديـّـة املعدنيٍــة املصكوكــة 
ابلعصــر العباســي مثــا؛ ومازلــت أذكــر ذلــك القطرميــز الشــّفاف الــذي اســتعرته مــن ســقيفة 
ثــرويت  أختيّــل-  ليشــّكل - كمــا كنــت  ثيــايب  العملــة وخبأتــه خبزانــة  بتلــك  بيتنــا، ومألتــه - 

املســتقبلية.
........

كّنــا ننبــش الــراب غالبــاً أبصابعنــا وأظافــران الغضــة ّ ؛ أو نســتعن بعــود خشــي نعثــر عليــه هنــا 
أو هنــاك ليســاعدان يف احلفــر حبثــاً عــن الكنــوز الراقــدة مــع بنــات األحــام .

........
وكان البــد أحيــاانً مــن وقــوع بعــض املنّغصــات الــي تقــّض مضجــع فرحنــا بعملنــا الكبــر، وحنــن 
نكــّد كاملستكشــفن حينــاً و)لصــوص اآلاثر( حينــاً، متســابقن: مــن جيمــع أكثــر مــن غــره مــن 
تلــك الثــروة، ولعــل أقســى مــا أذكــره تلــك العقــرب الصفــراء الــي انبثقــت فجــأة مــن الــراب، 
ولدغــت أحــد رفاقنــا حتــت خنصــر يــده اليمــى، بينمــا كان حيــاول التقــاط قطعــة مــن العملــة عثــر 

عليهــا، وراح صاحــي يصرخ:–عقــرب .... عقــرب ...وهــو يتلــّوى خوفــاً وأملــًا
فهــرع اجلميــع حنــوه، يســتطلعون ويســتفهمون ويصرخــون كصراخــه، وكأهنــم يســتنهضون مهــم 

النــاس للنجــدة.
فيما الحق أحد رفاقنا اجلريئن العقرب وداسها بكعب حذائه بقوة حى أرداها جثّة هامدة.

........
كان منظــر رفيقنــا املصــاب مؤملــاً، وكان صوتــه املــوزع بــن صــراخ وأنــن مقلقــاً جــداً لنــا، وجــاء 
الفــرج، مــع انطــاق رجــال مــن املــارّة صــوب مصــدر الصــوت لنجدتنــا، اســتّل أحدهــم منديــا 
مــن جيبــه، وربــط يــد صاحبنــا امللــدوغ بشــدة؛ مبنطقــة الرســغ، ومحلــه اآلخــر، وركــض بــه مســرعاّ 
ابجتــاه بيــت غــر بعيــد عــن موقعنــا، وركضنــا مجيعــاً وراءمهــا فيمــا يشــبه املظاهــرة، نريــد املســاعدة 

أبيّــة طريقــة، وصلنــا بيتــاً عربيــاً ودخلنــا، وراح حامــل اللديــغ يصــرخ ابلشــيخ صاحــب الــدار: 
– لدغة لدغة ..عقربة..عقربة ايشيخي ..

أذن الشــيخ لــه ابلدخــول؛ وأخــذ يهــّدئ مــن روعنــا، وهــو يســتفهم األمــر، ويتمتــم ابســم هللا 
والعيــاذ بــه مــن الشــيطان الرجيــم.

مثّ تنــاول يــد امللــدوغ بكلتــا يديــه وبشــيء يشــبه اإلبــرة وخــز مــكان اللدغــة مرتــن أو ثــااثً حــى 
أســال دمهــا؛ ليقــّرب فمــه منهــا، مث ميتــّص ويلفــظ مــا ميتــّص عــدداً مــن املــرات قبــل أن يضّمــد 

اجلــرح، ويطمئننــا بــزوال اخلطــر إبذنــه تعــاىل.
........

أوصلنــا رفيقنــا إىل بيتــه، وانصرفنــا وعلــى وجوهنــا قلــق يعكــس مــا يف قلوبنــا مــن مــوّدة مرافقــاً 
بشــيء مــن أتنيــب الضمــر وكأننــا حنــن مــن دفــع العقــرب للدغــه. 

........
عرف أهلي مبا حصل، وكان البد من التأنيب ذاته ولكن حبّصة ممتازة هذه املرّة...

........
تســللت بعدئــذ مطــرق الــرأس معرفــاً بذنــي حنــو خزانــة ثيــايب، واســتخرجت مــن جيــي حصيلــة 
ذلــك اليــوم الكئيــب مــن العملــة األثريـّـة وأســقطتها )ابلقطرميــز(، منتشــياً بقرقعتهــا علــى جدرانــه 

البّلوريــة.!
أجل، مل أنس العملة الي كادت تكّلف صديقاً عزيزاً من أصدقائنا حياته.

........
وتقــادم الزمــن، وضاعــت العملــة الــي تضاربــت األنبــاء حــول قيمتهــا احلقيقيّــة؛ ومــع أن ذوي 
اخلــرة أفهمــوين أهنــا مل تكــن تســاوي شــيئاً؛ فمازلــت حــى يــوم النــاس هــذا غــر واثــق أبهّنــا أقــّل 
قيمــة مــن جهــد البحــث عنهــا، أو حتّمــل أمل صاحبنــا اللديــغ مــن أجلهــا، لكــّي واثــق أهّنــا، 

والقطرميــز، ضاعــا، والكثــر غرمهــا أيضــاً.!

من أجل حترير فلسطني نريد إسقاط النظام األسدي اجملرم
سامة كيلة

غــاَدَران املفكــر العــريب ســامة كيلــة، ظهــرة يــوم الثــااثء يف 2-10-2018 يف األردن، بعــد معــاانة طويلــة 
مــع املــرض العضــال.

كان مفكــراً ماركســياً طيلــة حياتــه، وقــد أثــرى املكتبــة العربيــة أبكثــر مــن مخــس وثاثــن كتــاابً، يف قضــااي 
عديــدة؛ كاملنهــج املــادي، والــراث، والتنظيــم، واألمــة، والقوميــة، والعوملــة، ونقــد تيــارات اليســار العــريب، 

والســوري خاصــة، وعــن الثــورات العربيــة.
............................................................................................

أقــام جتمــع مصــر أتبينــاً للمفكــر الفلســطيي الســوري ســامة كيلــة يــوم الثــااثء 2018/10/9، حضــره عــدد 
من الكتاب واألدابء والصحفين السورين والفلسطينين.

قدم الشــهادات: )أمين أبو هاشــم - أكرم عطوة - حممود الوهب -حســن النيفي - جر الشــويف - حممد 
أمــن - حمــي الديــن بنــاان - صبحــي دســوقي(.

تركزت الشهادات حول مواقف كيلة الوطنية والفكرية واإلنسانية، وركزت على شخصيته اجلامعة واملؤثرة.
وحتــدث رئيــس جتمــع مصــر أميــن أبــو هاشــم عــن فكــر الراحــل وشــخصيته األمينــة ألفــكاره ومبادئــه، وعــن 
إخاصــه ألفــكاره ودفعــه األمثــان الباهظــة مثنــاً اللتزامــه هبــا، وأشــار إىل اعتقــال النظــام اإلســرائيلي لــه، وكذلــك 
النظــام األســدي لفرتــن األوىل امتــدت لثمــان ســنوات، ويف الثانيــة دفــع مثــن مواقفــه املؤيــدة للثــورة الســورية. 
مث حتــدث صبحــي دســوقي رئيــس حتريــر صحيفــة إشــراق ورئيــس ملتقــى األدابء والكتــاب الســورين حــول 
معرفتــه ابلراحــل يف مصــر عــام 2012، وأن كيلــة قــد قــدم الدعــم لــه وعرفــه ابلعديــد مــن الشــخصيات األدبيــة 

والسياســية املصريــة والليبيــة واليمنيــة والســودانية.
وأشــار إىل أن الراحــل كيلــة مــن مؤسســي ملتقــى األدابء والكتــاب الســورين، وقــد أســهم يف تعديــل النظــام 
الداخلــي للملتقــى، وقــد افتتــح امللتقــى يف غــازي عنتــاب عــام 2016 حبضــوره، وتقدميــه حــول إمجــاع العــامل 

علــى الوقــوف مــع النظــام األســدي اجملــرم، وإفشــال الثــورة الســورية.
وإبــداء  هلــا، ومتابعتهــا،  املــواد  والتزامــه إبرســال  إشــراق،  مــع صحيفــة  املفكــر كيلــة  وقــوف  إىل  أشــار  مث 

متميــزة.  مكانــة  إىل  الصحيفــة  لتطويــر  املاحظــات 
وداعاً سامة كيلة لروحك السامة واخللود.

سامة كيلة
-  من مواليد مدينة برزيت يف فلسطن سنة 1955-

-  بكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة بغداد سنة 1979 .
-  عمل يف املقاومة الفلسطينية مث يف اليسار العريب ، و الزال ينشط من أجل العمل املاركسي العريب.

-  سجن مثانية سنوات يف السجون السورية.
-  كتب يف العديد من الصحف واجملات العربية.

أصدر عدداً من الكتب منها:
1. نقد احلزب، دار دمشق 1987.

2. الثورة ومشكات التنظيم )صدر إبسم سعيد املغريب( منشورات الوعي 1986.
3. نقد التجربة التنظيمية الراهنة )صدر إبسم سعيد املغريب( منشورات الوعي 1988.

٤. حول األيديولوجيا والتنظيم، دار دمشق/ دمشق 1987.
5. الراث واملستقبل، دار الصعود/ بروت      1988.
6. العرب ومسألة األمة، دار الفارايب/ بروت 1989.

7. نقد املاركسية الرائجة، منشورات الوعي اجلديد 1990.
8. إشكالية احلركة القومية العربية -حماولة توضيح، دار كنعان/ دمشق 1991.

9. اإلمرايلية وهنب العامل، دار التنوير العلمي/ عمان 1992.
10- مقدمة عن ملكية األرض يف اإلسام، دار املدى/ دمشق   2001.

11-فوضى األفكار: املاركسية واختيارات التطّور، دار الينابيع/ دمشق   2001.
12-املادية واملثالية يف املاركسية-مناقشة لفكر ملتبس- دار الينابيع/ دمشق   2001.
13-االشراكية أو الربرية، دار بوالق/ عمان، دار الكنوز األدبية/ بروت     2001.

1٤-أطروحات من اجل ماركسية مناضلة، دار التنوير/ دمشق، منشورات الوعي اجلديد 2002.
15-عصر اإلمراطورية اجلديدة، دار التكوين/ دمشق   2003 .

16-التطــّور احملتجــز: املاركســية واختيــارات التطــّور االقتصــادي االجتماعــي دار الطليعــة اجلديــدة/ دمشــق 
.2003

17- مشكات املاركسية يف الوطن العريب، دار التكوين/ دمشق2003.
18- العوملة الراهنة: آليات إعادة إنتاج النمط الرأمسايل، دار نينوى/ دمشق200٤.

19- األبعاد املستقبلية: املشروع الصهيوين واملسألة الفلسطينية، دار أزمنة/ عمان200٤.
20- من هيغل إىل ماركس: موضوعات حول اجلدل )ج1(، دار الفارايب/ بروت 200٤.

21- إشكالية احلركة القومية العربية )ط موّسعة( دار ورد/ عمان 2005
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

أكثــر مــن ســبع ســنوات وكل احملــاوالت مل جتــد نفعــاً يف وضــع احلــل النهائــي لألزمــة يف ســوراي، هلــا 
أســباهبا املوضوعيــة، واملوانــع الــي وقفــت عائقــاً أمــام احللــول الــي أعلــن عنهــا اجلماهــر املنتفضــة يف 
املــدن والبلــدات الســورية طالبــت “ ابحلريــة والكرامــة “ وتغيــر نظــام االســتبداد بنظــام حكــم يســتند 

إىل الدميقراطيــة والتعدديــة وتــداوٍل للســلطات دون إراقــة الدمــاء.
إذاً، كان احلــل مطروحــاً منــذ بدايــة انطــاق املظاهــرات الــي حتولــت إىل ثــورة مجاهريــة بعــد أن وقــف 
النظــام ضدهــا مــع اســتعماله للقــوة املفرطــة الــي أودت حبيــاة اآلالف مــن املدنيــن يف األشــهر الســتة 

األوىل.
أمــا األســباب املوضوعيــة هلــذه األزمــة تكمــن يف طبيعــة احلكــم يف البــاد، الــذي يتصــف ابلدكتاتوريــة 
والعنصريــة وحرمــان اإلنســان الســوري مــن حقوقــه الطبيعيــة، حيــث األجهــزة األمنيــة ومنــذ تســلم حــزب 
البعــث احلكــم عــام 1963 هــي الــي حتكــم البــاد ومل يبــق للســلطات األخــرى أي دور غــر اإلطاعــة 

لتلــك األجهــزة املرتبطــة ابحللقــة الضيقــة للحكــم وعلــى رأســها القائــد األوحــد..!
كان مــن الطبيعــي أن ينتفــض أو يتظاهــر النــاس ضــد هكــذا احلكــم يف يــوم مــن األايم إن مل يغــر مــن 
طبيعتــه وســلوكه جتــاه مواطنيــه، فبعــد اإلعــان عــن وثيقــة مــن قبــل العديــد مــن الناشــطن السياســين 
وعــدد مــن التجمعــات واهليئــات املعارضــة وقــوى كرديــة وآشــورية وبعــض مؤسســات اجملتمــع املــدين ـ 
احلديثــي التشــكل ـ عــام 2005 كانــت ترســم خطوطــاً عريضــة لعمليــة التغيــر الدميقراطــي، يف إطــار 
التوافــق بــن تيــارات وقــوى وطنيــة متنوعــة، والــي عرفــت الحقــاً بـ”إعــان دمشــق” مل يتقبــل النظــام 
هــذه املبــادرة، وبــدأ محلــة مــن االعتقــاالت واالهتامــات ألعضائهــا، ومت اعتقــال معظــم قياداهتــا وحوكــم 
بتهــم مــن قبيــل “إضعــاف عزميــة األمــة”، كمــا خــرج بعضهــم إىل املنفــى هــرابً مــن االعتقــاالت، وكأن 
“ربيــع دمشــق” كان مرحلــة ضيقــة الستكشــاف املشــهد السياســي للمعارضــة مــن قبــل النظــام مــن 
جهــة، ومــن جهــة أثبــت أبن النظــام ســوف لــن يتغــر مــن ذاتــه إن مل يكــن هنــاك ضغطــاً مجاهــرايً عارمــاً 

يطالــب االســتبداد إمــا “التغيــر أو الرحيــل”.
ومــن اترخيــه كان يســهر النظــام وأجهزتــه األمنيــة ليــل هنــار حتســباً لتشــكيل أيــة منظمــة أو حــزب أو 
ــُر لعمــل مجاعــي واخلــروج إىل الشــارع، وابلتــايل كان أســلوب اخلنــق السياســي هــو املتبــع  جمموعــة حُتَضِّ

يف عقليــة النظــام األمنيــة واهتــام املواطــن متهمــاً يف كل األحــوال.
لكــن كل ذلــك مل يســعف العقليــة االســتبدادية يف منظومــة حكومــة البعــث، ومل تفكــر هــذه العقليــة 
يومــاً مــن أن لاســتبداد ســقف حمــدد ال ميكــن أن يســتمر وال بــد مــن أن تواجــه يومــاً انفجــاراً مجاهــرايً 
وفقــاً لقانــون “حتميــة التطــور التارخيــي للمجتمــع” كمــا أن للمجتمــع  ســقفه احملــدد للتحمــل مــع 
للمعلوماتيــة، واملفاهيــم يف مواجهــة ســلوك األنظمــة احلاكمــة وخاصــة يف اآلونــة  التارخيــي  التطــور 
ــٍي ومتعلــم وعــامل، وكمــا لــكل أفــراد  األخــرة الــي أوصلــت املعلومــة واملعرفــة إىل كل صغــر وكبــر، إىل أمِّ
َمــْت قــاع األنظمــة الدكتاتوريــة احلصينــة الــي كانــت حُتَــّرُِم اإلنســان مــن املعلومــة  األســرة، فلقــد َهدَّ
واخلــر مهمــا كانــت صغــرة، حيــث جــاءت اللحظــة الــي مل يعــد لطغيــان احلاكــم معــى يف مواجهــة 

االنفجــار الــذي بــدأ مــن درعــا ليعــم البــاد أبســرها.
إذاً، البد من أن ننظر إىل األزمة السورية بعمقها التارخيي، حيث أهنا ليست وليدة اليوم، أو خاف 
بــن فئــة سياســية أو أخــرى، كمــا أهنــا ليســت بــن اإلرهــاب والنظــام، أو بــن تنظيمــات إســاموية 
متطرفــة وإرهابيــة وبــن قــوى علمانيــة مدنيــة دميقراطيــة، ففــي حقيقــة األمــر إهنــا بــن منظومــة االســتبداد 
وعامــة الشــعب الســوري الــذي مل يعــد يرضــى إال ابلتغيــر اإلداري للحكــم وشــكله االســتبدادي الــذي 

مل يقــدم لــه إال املآســي والعــذاابت وقمــع احلــرايت ابملعــى الكامــل للكلمــة.
وبعــد كل مــا حصــل للشــعب الســوري خــال أكثــر مــن ســبع ســنوات، واملســرحيات الــي ُقدَِّمــْت 
مــن قبــل جملــس األمــن ومتســك روســيا وأمريــكا مبفاصــل حمــاور األزمــة بعــد حتويلهــا إىل صــراع دمــوي 
أنتجــت مــا أنتجــت مــن القتــل والتدمــر والتهجــر، أعــود وأكــرر أن احلــل يكمــن يف تغيــر النظــام أواًل 
وأخــراً، فــا الدســتور ُيْســِعُف الســوريون يف ظــل االســتبداد وال األمــن سيســتتب يف ظــل االســتبداد 

وال اإلرهــاب ســينتهي لطاملــا نظــام احلكــم ابٍق ومل يتغــر.
حمنــة الســوريون ســتنتهي مــع إجيــاد أدوات لتغيــر النظــام، وهــذه األدوات ال ميتلكهــا ســوى اجملتمــع 
الــدويل الــذي هــو كفيــل خلــاص البشــرية مــن الكــوارث، والشــعب الســوري يعــاين مــن أبشــع كارثــة 
إنســانية، وابلتــايل عليــه إجيــاد حلــول مــن خــال فــرض وصايــة دوليــة أواًل، ووقــف احلــرب، وتنظيــف 
البــاد مــن اإلرهابيــن، ومــن مث تشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل وصياغــة دســتور توافقــي بــن املكــوانت 
يف البــاد، ومــن مث إجــراء انتخــاابت تشــريعية ورائســية برقابــة دوليــة ويف جــٍو مــن األمــن والرخــاء 
للشــعب مــن أجــل بنــاء نظــام دميقراطــي تعــددي تشــاركي، ومل يبــق للنظــام احلــايل مكانــه يف حكــم 

البــاد مســتقبًا.
أعتقد هذا هو احلل املمكن الذي سوف يرضى به الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوانته.

Bîtirî heft salin û tevayî hewildanên çareserî ji dawîanîa kirîza Sûrî re ne anîn, egerin 
wê yên mijarî hene, û astenengî yên li pêş çareserî radwestîn ku bûn egera ku hîşt 
gel serî hilde û “azadî û rûmetê” bixwaze li gel guhertina rijêma setemkar bi sazu-
maneke bingeha xwe demuqrasî û hevpar û guhertina desthilatdarî bê xwîn rijandin.
Lomajî, çareserî ji berê de hatibû pêşniyar kirin ji destpêka xwepêşdana de û bû bi 
şoreşeke gelêrî piştî ku hêzên rijêmê li rarûyê wê hat û bi hezaran sivîl dane kuştin 
di şeş mehin pêşî de.
Lê sedemin mijarî ji vê kirîzê re di çonetîya hukumdarîya welêtdaye, ya ku bi zord-
estî û necadperestî û bi dûrxistina mirovê Sûrî ji mafin wî yên siruştî têye naskirin, 
ya ku dezgeyin istîxbaratî ji roja desthiladarîya partîya Beis de sala 1963 ew yên 
desthilatdarîyê li welêt dikin û dezgeyin din ti rolê wan di desthilatdarî de nînin ji 
bilî istîxarî ji wan dezgeyên ku bi dogirmeya teng ve ya hukumdar de girêdayî re 
dikin û li ser sere wan serokê tekrayî..!
Xwezayîye ku xelk li dijî rêjîmeke wusa serî hilde li rojekê ji rojan ger guhertinê 
nexîne çonetî û birêveberîya xwe de li beramberî welatîyên xwe. Piştî raghandina 
belgenama ji hêla çendîn çalakvanin sîyasî û komel û desteyên rikber û hêzin Kurdî 
û Aşûrî û hin desteyin civaka sivîl - ku nih saz bibûn – de li sala 2005 wekî nex-
şerêkeke fireh ji kiryareke guhertina demuqrasî re, di çarçewa lihevkirina di navbera 
şepol û hêzin niştîmnî ya reng û reng de, ya di pişt re bi “Raghandina Şamê” hate bi 
navkirin, rijêmê tew ev dstpêşxerî li xwe negirt û dest bi kempanîya girtin û tomet-
berîya endamin wê kir, û piranîya serkirdeyên wê girtin û ew seza kirin bi tometa 
“zeîfkirina îradeya ûmetê”, her weha hindek jî derçûne dervayî welat ji ber biryara 
girtinan.. wekî ku “Buhara Şamê” qonaxeke teng bû ji rijîmê re bo rûrengê sîyasî ya 
rikberî aşkere bike, û ji hêlekê de jî hate çespandin ku rijêm xwe bi xwe naguhêre 
eger fişareke gelêrî bi daxwaza “yan guhertin yanjî barkirin” li ser nebê.
Ji wê çaxê de ji tirsa damezrandina rixistin û partî û komelekê rikber amedekarî 
bikin bo karekî komelî û derketina ser kolanan, rijêmê bi dezgeyin xwe yên istîx-
baratî ve bi roj û şev çav nehatine girtin, lomajî, rengê bihênbirîna sîyasî di mêjîyê 
rijêmê de cî girtibû, û hewlatî tometbar bû di her halî de.
Lê ew mêjîyê dagirtî ji zordestî di sazumanin hukumeta Beis de  felat nekir, ew 
rojekê ji rojan mijûl bebû ku ji zordestî re sînorek  heye lê radwestê çênabe berde-
wam bike, wê rojekê li rarûyî teqîneke gelêrî bibe li gor yasaya “berûpêşveçûna 
civakî bi dîrokê re” her weha civakê jî astekî xweyî sînordar heye ji xwe ragirî re bi 
pêşveçûna dîrokî re di warî zanyarî û têgihîştinan de li beramberî sênça sazûmana 
desthilatdar nemaze di van demin dawî de ku zanyarî û raghandin gihîşte her bi çûk 
û mezinekî ji nexwendî û xwenda û zanyaran, her weha hemu kesan ji kulfetekî, 
wusajî, kelayin sazumanin zordest li pêş zanyarîyê hatne hilweşandin ewên ku li pêş 
têgihîştina mirovan dîwarbûn. Lomajî ew hewşa hat ku desthilatdarîya zordest wate 
jê re nema li pêş teqîna ku ji Drayê dest pê kir û giha tevayî welêt.
Loma jî, pêwîste em li kirêzê binêrin di kûranîya wê ya mêjoyî de, çimkî ne ya 
îroyîne, yan nelihevkirina di nav bera hêleke sîysî û hêleke din de, û nejî di navbera 
terorê û rêjîmê de ye, yanjî di navbera rêxistinin îslamî yê tûndrew û terrorist û 
navbera hêzin zanistîyar û tevayî gelê Sûrî de ye, yê ku nema idî razî dibe ji bilî 
guhertina rêveberîya hukumetê û rengê wê ya setemkar ê ku tiştek pêşkêşî gel nekirî 
ji bilî filêket û jandarî û binpêkirina azadîyan bi wateya tam ji gotinê re.
Piştî tevayî tiştên hatine sere gelê Sûrî li dirêjîya bîtirî hef salan, û şanoyên ku enc-
umena asayişê pêşkêş kirine û bi destgirtina Rûsya û Emerîka bi mofirkin kerengin 
kirîzê piştî rûguhertina kêferatî ber bi kêferateke xwînrêjî û encamp dana ji kuştin 
û wêran kirin û koçberkirinê, ez vedgerim û dûbare dikim ku çareserî di guhertina 
rêjîmê de ye li pêşî û dawî de, ne destûr sûrîyan diflitîne di bin sîya rijêmê de nejî 
aramî xwe radigre di bin setemkarî de û nejî terror namînê ma dam rijêm dimînê û 
nayê guhertin.
Filêketa Sûrîyan bi dawî tê bi dîtina amêrin guhertina rijêmê, û ev amêrana tenê li ba 
civaka navdewletî ye ku ew kefîlê mirovetîyê ye ji bêtaran felat bike, û gelê Sûrî xer-
abtrîn bêtara mirovayetî bi ser de hatî ye. Lomajî pêwîste çareserî jê re bibîne di riya 
ferzkirina desthilatdarîyeke navdewletî di pêşî de, û rawestandina şer, û paqijkirina 
teroristan, û destnîşankirina desteya hikometa veguhêz û danîna destûrekî lihevkirî 
di navbera pêkhateyan de li welêt û dest bi hilbijartina perleman û serokayetî di bin 
çevdêrîya navdewletî de di rewşeke aram û asayîşa gel de bo avakirina sazumaneke 
demuqrat û pir hevpar de, û cîyê rêjîma niha di hikometa pêşeroja welat de nemîne.
Bawer dikim eve çareserî ya pêkane ku xelkê Sûrî li ser erê bike bi hemî reng û 
pêkhateyên xwe ve.

سوريا في الطريق إلى الحل

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Sûrîya.. Rêya çareserî.

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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بعــد مثــاين ســنوات مــن شــظف العيــش، وقســاوة احملنــة، ودخــول امللــف الســوري يف نفــق املشــاريع 
الطارئــة، ودهاليــز املخططــات السياســية، وتعاريــج خرائــط النفــوذ، ومجلــة األخطــاء الــي ارتكبتهــا 
الفصائــل، وغيــاب الُبعــد املركــزّي عــن األجســام واهليئــات العاملــة يف املناطــق اخلاضعــة هليمنتهــا، 

والتعاطــي مــع املبــادرات واملشــاريع والتفامهــات أبفــق ضيــق، شــديد اإلغــراق يف األطــر اجلهويــة.
بــدأان نلمــح مامــح ُرؤًى جديــدة يف التعاطــي مــع هــذا امللــف، ذات أبعــاد مدنيــة وجمتمعيــة، جاحنــة 
إىل الســورنة؛ األمــر الــذي محلــه عــدٌد مــن املراقبــن علــى مــدى االقتنــاع بصبــغ هــذا امللــف ابلصبغــة، 

وجبعلــه ذا أبعــاد مؤسســية مركزيـّـة.
والســّيما بعدمــا ابتــت الفصائــل خلــف حواضنهــا، مبســافات غــر قصــرة، وهــو مــا ظهــر واضًحــا يف 
املظاهرات املليونية، الي شــهدهتا مناطق الشــمال، عقب اتفاق سوتشــي، الذي غلب عليه تســمية 
“ اتفــاق إدلــب “، الــذي هنضــت بعبئــه تركيــا، مــن خــال التواصــل مــع اجلانــب الروســي، وجّنبــت 
مبوجبــه “ إدلــب “ تداعيــات حــرب شرســة، كان ســيذهب ضحيتهــا مئــات اآلالف مــن املدنيــن.

لقــد بــدا جليًّــا حجــم التبايــن مــع املشــاريع الفصائليــة، الــي غلــب علــى حســاابهتا مراعــاُة مصاحلهــا 
األيديولوجيــة والسياســية يف التعاطــي مــع هــذا االتفــاق، بعــد جــوالت أليمــة مــن التنــازع مــع بعضهــا، 
حيــث رأت فيــه قضًمــا لكثــر مــن املكاســب، الــي ســتنال مــن هيبتهــا، وأتيت علــى مســاعيها يف إقامــة 

مشــروعها األيديولوجــي والسياســي.
لدرجــة أنّــه شــاع بــن احلواضــن الشــعبية أّن أّي اتفــاق أو رؤيــة يف احلــّل، ال تتفــق مــع مصــاحل تلــك 

الفصائــل، فإهّنــا ســتجعل يف طريقــه كثــرًا مــن العقبــات، ولــن تتــواىن عــن تطيــره.
إاّل أّن مــا ســارت فيــه األمــور بعــد سوتشــي، حيــث الرســائل اخلارجيــة، كانــت فيــه يف غايــة الوضــوح، 
أبّن مــا “ بعــده “، علــى خــاف “ مــا قبلــه “، فقــد أّكــد الرئيــس أردوغــان أبّن بــاده لــن تغــادر 
ســورية قبــل أن تســتقّر األوضــاع يف ســورية، وقبــل الشــروع يف حــّل سياســي يلــّي مطامــح الســورين، 

وأنـّـه اتفــق مــع بوتــن علــى هتيئــة الظــروف مبــا يعيــد الســورين إىل مناطقهــم.
لقــد عــاد احلــراك املنظــم إىل احلواضــن الشــعبية، وأخــذت تتحــرك خبطــى اثبتــة، حنــو مزيــد مــن فــرض 
الــرؤى اجلديــدة، الــي تتبايــن مــع تعاطــي الفصائــل، ملبــادرات احلــل، مبــا جينّــب املنطقــة شــبح احلــرب، 

ويغلّــب الُبعــد احمللــّي علــى الوافــد، والوطــي علــى املــؤدجل.
فنوعية الشعارات واملطالب ابَتْت ال ختطئها العن، وغياب الراايت الفصائلية أمام العلم األخضر، 

أمــٌر ال يتناطــح فيــه َعنــزَان كمــا يقــال، 
وحضــور العلــم األمحــر يف عمــوم املظاهــرات أعطــى مؤشــرات مهّمــة، عــن طبيعــة الــرؤى، الــي ســيكون 
هلــا حضــوٌر يف قابــل األايم يف إدلــب، حبيــث تنضــّم إىل نظراهتــا يف مناطــق درع الفــرات، وغصــن 

الزيتــون.
إّن املواقف املتحفِّظة الي أبدهتا عدة فصائل من سوتشي، متذّرعة ابلفهم الروسي للمنطقة منزوعة 
الســاح، والســّيما املــدرج منهــا علــى قوائــم اإلرهــاب؛ أمــٌر محــل الضامــن الركــي علــى خماطبتهــا مبــا 
ال جمــال للخطــأ يف فهمــه، بضــرورة التخلــي عــن تطلعاهتــا، وتغليــب املصلحــة العامــة علــى مصاحلهــا 
الضيقــة، وبضــرورة الســر يف احللــول املنتظــرة، بــداًل مــن مناكفتهــا، واألخــذ بعــن االعتبــار أّن ذلــك 
ابت يشــّكل اختبــارًا ملــدى جديــة تركيــا يف التعاطــي مــع ملــف إدلــب، وأنّــه ال جمــال لإلخفــاق فيــه، 

مهمــا كانــت نوعيــة اجلهــات املعرضــة، أو طبيعــة اإلجــراءات الــي ســتلجأ إليهــا حينهــا.
وإّن التفكــر الــذي أخــذ يــراود احلواضــن الشــعبية، يف الســعي إلعــادة احليــاة جمــدًدا إىل اجملالــس 
احملليــة، ومؤسســات اجملتمــع املــدين، والســماح للهيــاكل السياســية املنبثقــة عــن األجســام املعــرف هبــا 
يف احملافــل الدوليــة، علــى غــرار مــا كان يف مبتــدأ األمــر، وكــذا املبــادرات الداعيــة إىل االلتقــاء والنقــاش 
يف ماهيــة املبــادرات املطروحــة للحــّل يف خمتلــف املناطــق املشــمولة ابتفــاق سوتشــي، وتشــكيل هيئــات 
تتــوىل إدارة تلــك املناطــق، علــى غــرار مــا كان يف ريــف محــاة الشــرقي، الــي أشــرفت علــى انتخــاب 
هيئــة تســعى إىل إعــادة األهــايل إىل قراهــم وبلداهتــم، ألمــٌر حيمــل يف طياتــه كثــرًا مــن الرســائل املهمــة؛ 
أبّن زمــام األمــر لــن يبقــى بيــد الفصائــل بعــد اآلن، وأّن مثّــة رؤيــة جديــدة هــي الــي ســتتوىل األمــور 

مســتقبًا، وذلــك بعــد سلســلة إخفاقــات 
وانتكاسات شهدها العهد الفصائلي.
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الفصائل في تعاطيها مع مبادرات الحل

د. محمد عادل شوك
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Sekiz yıldır süren sıkıntılar, zorluklar ve Suriye meselesinin anlık bir projeymiş 
muamelesi görmeye başlayarak siyasi planların arasında kaybolması, nüfuz hari-
talarının zikzakları arasında gelgit yapmasının üzerine, bir de sahadaki grupların 
yaptıkları hatalar, idareleri altında bulunan bölgelerdeki kuruluş ve yapıların 
merkezi bir kimlikten uzak olması, ortaya atılan girişim, proje ve işbirliği çabaları 
karşısında dar ufuklu bir bakış açısına sahip bulunmaları ve bölgesel çerçeveyle 
sınırlı kalmaları eklenmiştir.
Suriye meselesine yaklaşımlarımızda yeni yol işaretleri görmeye başladık. Birçok 
gözlemci artık bu meselenin yeni bir hüviyet kazandığını ve kurumsal-merkezi bir 
yapıya bürünmeye başladığını düşünmektedir.
Özellikle artık sahadaki gruplar kendi tabanlarının azımsanmayacak düzeyde 
gerisinde kalmıştır. Bu, kuzey bölgelerinde Soçi Anlaşması’nın imzalanmasının 
ardından düzenlenen milyonluk gösterilerde kendisini açık biçimde göstermiştir. 
Giderek “İdlib Anlaşması” olarak bilinmeye başlayan bu anlaşmanın yükünü Tür-
kiye omuzlamış, Rusya’yla iletişime geçerek anlaşma sayesinde İdlib’i yüz bin-
lerce sivilin yaşamını yitirmesine yol açacak bir savaştan korumayı başarmıştır.
Bahsi geçen anlaşmaya ideolojik ve siyasi çıkarları bağlamında yaklaşan sahadaki 
gruplar ile tabanı arasında zıtlık, kendisini artık net bir biçimde göstermektedir. 
Bu gruplar kendi aralarında uzun bir süre çatışma yaşamış, prestijini sarsacak da 
olsa kazancının peşine düşmüş ve ideolojik-siyasi projesini hayata geçirmek için 
çaba sarf etmiştir.
Bu hal öyle bir noktaya ulaşmıştır ki halk tabanı artık söz konusu grupların çıkar-
larına uymayan tüm ittifak ya da çözüm önerilerinin, büyük engellerle karşılaşa-
cağı ve pratiğe geçirilemeyeceği kanaatini taşımaktadır.
Fakat Soçi sonrasında işlerin seyri değişmiş, dış dünyaya verilen mesajlarda “önc-
esi”nin “sonrası” ile aynı olmayacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Nitekim 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye istikrara kavuşmadan ve Suriyelilerin 
arzularına uygun bir siyasi çözüm girişimi başlamadan buradan çıkmayacaklarını, 
ayrıca Putin ile Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini sağlayacak şartları 
oluşturma konusunda anlaştığını söylemiştir.
Örgütlü halk hareketi, tekrar halkın olma yolunda istikrarlı bir biçimde ilerleme-
kte, sahadaki grupların çözüm önerileri karşısındaki tavrına aykırı yeni birçok vi-
zyon ortaya koymaktadır. Bu vizyonlar sayesinde bölgede savaşın hayaleti ortadan 
kalkacak ve yabancı yerine yerlilik, ideoloji yerine millilik kendisini gösterecektir.
Atılan sloganların ve öne sürülen taleplerin niteliği gözden kaçmayacak cin-
stendir. Gruplara ait bayrakların yerine yeşil bayrağın taşınması ise “görünen 
köyün kılavuz istemeyeceği” ölçüde aşikardır. Şimdi kırmızı bayrağın da çoğu 
gösterilerde yerini alması, ortaya çıkan yeni vizyonlara dair önemli bir göster-
gedir. Nitekim önümüzdeki günlerde İdlib’de bu yeni vizyon kendisini daha çok 
gösterecek, özdeşleri olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri arasına katıla-
caktır.
Bir takım grupların Soçi’de göstermiş oldukları muhafazakar tavırlar, özellikle 
de terör listelerine dahil edilmiş olan gruplar açısından silahsızlandırılmış bölge 
teşkili konusunda Rusya’nın anlayışına hizmet etmektedir. Bu nedenle Türkiye 
bu konuyu hataya yer bırakmayacak şekilde gündemine almış ve bu grupların 
arzularından vazgeçmeleri gerektiğini, kamu maslahatının dar çıkar beklentile-
rinin önüne geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayak 
sürümek yerine beklenen çözümlerin yolunda ilerlemek ve mevcut durumun Tür-
kiye’nin İdlib konusundaki ciddiyetini sınayan bir hüviyet kazandığını göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Artık kim ne kadar itiraz ederse etsin ya da zamanı 
geldiğinde hangi yöntemlere başvurursa başvursun, başarısız olma şansları yoktur.
Şimdilerde halk tabanı, yerel meclislere ve sivil toplum kuruluşlarına yeniden 
can vermeyi ve başlangıçta olduğu gibi uluslararası platformlarda alışık olunan 
yapılardan ilham alan siyasi örgütlenmelere alan açmayı düşünce dünyasında işle-
mektedir. Ayrıca Soçi Anlaşması kapsamına giren bölgelerle ilgili ortaya atılan 
çözüm önerilerinin mahiyetini tartışmak için bir araya gelme arzusundadır. Halkın 
köy ve kasabalarına geri dönmesi için çalışacak bir kurul seçilmesinin denetimini 
yapan Hama’nın doğu kırsalında olduğu gibi, söz konusu bölgelerin idaresini üs-
tlenecek kurullar teşkil etmek de gündemdeki meselelerden birisidir. Tüm bunlar 
bize açık bir mesaj vermektedir: Bundan sonra ipler sahadaki grupların elinde 
olmayacak, gelecekte yeni bakış açıları egemen hale gelecektir. Bu süreç ise, söz 
konusu grupların başarısızlık ve aksiliklerle dolu geçirdiği bir dönemin neticesidir.

Dr. Muhammed Adil Şevk

Halk Tabanı Artık Çözüm Girişimleri Konusunda 
Sahadaki Gruplardan Farklı Mı Düşünüyor?

Suriyeli Akademisyen-Düşünürأكاديمي ومفكر سوري
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امسحــوا يل أن أتكلــم مــن زاويــي الضيقــة ضمــن مفــردات بســيطة وغــر منمقــة،  اعتــروا كامــي منوذجــاً 
صادقــاً عــن بنــات بلــدي ، خرجنــا وهتفنــا ضــن جــٍو مرعــب خميــف، مل نــرج لرغيــف خبــٍز ، بــل 
لنتنفــس ونقــول كلمــة حــق دون أن تكــّم أفواهنــا وتزهــق أرواحنــا ، ذعــر العــامل هلــول مــا يــرى، جوهبنــا 
بعنــٍف خميــف لرهبوننــا ، ترملــت املــرأة الســورية وغيــب أبوهــا ونــكٍّل أبخيهــا وســحلت أمهــا واغتصبــت 
أختهــا، واختطفــت ابنتهــا وذبــح زوجهــا أمامهــا وانقضــوا عليهــا بــكل أســاليبهم الشــيطانية ، أقســم 

التقيتهــن  اللــوايت  الســورايت  النســاء  وكل 
ســوراي  مــن  نــرج  مل  أننــا  جيــداً  وأعرفهــن 
خوفــاً مــن براميلهــم وطائراهتــم بــل لنصــون 
يســتحقون  ألهنــم  األحــرار  رجالنــا  عــرض 
لســببن  الســورية  املــرأة  تراجعــت   ، ذلــك 
مطرقــة النظــام وســندان املنظمــات وجــدت 
نفســها يف حبــٍر هائــج وأصبحــت حقوقنــا 
نــوٌع مــن الرفاهيــة يف ظــل املــوت والتنكيــل 
، غالبــاً مــا كانــت احلــروب قدميــاً تقــام مــن 
أجــل النســاء وكلنــا مســع بقصــة الفتــاة الــي 
اقتيــدت للبيــع بعــد أســرها مــن قبــل جنــود 
اســتنجدت  وامعتصمــاه  صاحــت  الــروم 
ابخلليفــة املعتصــم فلــى النــداء جبيشــه العرار، 
لو استمعتم اآلن إىل صوت اهلواء لصمت 
آذاننــا مــن ألــوٍف مؤلفــة مــن وامعتصمــاه ، 
هــل مسعتــم بقصــة شــهرزاد  الــي طلــب منهــا 
أن تــروي كل يــوم قصــة جديــدة لشــهراير 
أللــف ليلــة ؟، لــو طلــب مــن املــرأة الســورية 
لشــهراير  ســورية  عــن  قصــص  تــروي  أن 
الدمــوع دمــاء وعفــا  بــدل  لبكــى شــهراير 
معــديت  تتقلــص  األول،  اليــوم  مــن  عنهــا 
مميــت  ببــطء  أعلــى  إىل  األمل  ويزحــف 
وتنقبــض رقبــي وأفقــد الســيطرة علــى فكــي 

الســفلي قهــٌر يعقــد لســاين ويــزداد أملــي إىل حــد االختنــاق أحــاول التنفــس فيضيــق صــدري أكثــر فأكثــر 
أرســم ابتســامة واهيــًة علــى وجهــي وأحــر مــن حــويل مبــا أشــعر، أســر يف شــوارع مظلمــة يف وضــح 
النهــار أنظــر إىل كل شــيء وال أرى أي شــيء و أاتبــع البــد مــن هنايــة أريــد أن يوقظــي أحــداً قائــًا:

انتهت هذه اللعبة لعبة احلرب والدمار يف سوراي.
حنــن الســورايت نســتحق احليــاة وال نريــد يــوم مماتنــا أمجــل األايم فاحليــاة مجيلــة بــن إخوتنــا األتــراك، 
كونــوا لنــا إخــوة فنكــن لكــم أخــوات كل العمــر، ســنورث أوالدان حــب مــن آواان واســتقبلنا ودافــع 
عنــا وصــان عرضنــا، حنــن اآلن يف وطننــا الثــاين لوعــدان يومــاً اىل بــادان ســيكون لنــا لقــاء مماثــل معكــم 

بعنــوان تركيــا يف قلوبنــا اىل األبــد. 

ة واللجوء
ّ
المرأة السوري

إلهام حقي

Türkçe ي و
عرب

Sizlere küçük köşemden, basit ve süssüz ifadelerle hitap etmeme izin verin. Söylediklerimi 
memleketimin kızlarına ait açık sözlü bir örnek olarak görün. Bizler ürkütücü, dehşet verici 
bir atmosferde sokağa çıktık ve sesimizi yükselttik. Ekmek almak için değil; nefes almak 
ve ağzımızı tıkamadan, ruhumuzu mühürlemeden hakikati söylemek için sokağa çıktık. 
Dünya gördüklerinin dehşetinden paniğe kapıldı. Bizi korkutmak için ürkütücü bir şiddete 
başvurdular. Suriye kadını dul kaldı, babasını kaybetti, kardeşi hırpalandı, annesi yerle-
rde sürüklendi, kız kardeşinin ırzına geçildi, kızı kaçırıldı, eşi gözünün önünde boğazlandı, 
her türlü şeytani yöntemlerle üzerine 
saldırıldı. Kendi adıma, tanıdığım ve 
tanıştığım tüm Suriyeli kadınlar adına 
yemin ederim ki bizler Suriye’den varil 
bombaları ya da savaş uçakları yüzün-
den değil, hür yürekli erkeklerimizin 
ırzlarını korumak için kaçtık; onlar 
bunu hak ediyor.
Suriye kadını iki sebepten zayıf 
düşmüştür; rejimin çekici ve örgütler-
in örsü. Kendisini azgın bir denizde 
bulmuş, yaşanılan ölüm ve kötü mua-
melelerin arasında hakları bir lüks 
haline gelmiştir. Eskiden birçok savaş 
kadınlar için yapılırdı. Hepimiz Ro-
malılar tarafından esir edildikten 
sonra Halife Mutasım’a seslenerek 
“Va Mutasım!” diye çığlık atan kızın 
hikayesini duymuşuzdur. Mutasım 
kızın çığlığı kendisine ulaşınca beyaz 
atlı ordusunu toplayıp Romalıların 
üstüne yürümüştür. Eğer bizler bugün 
kulak versek, semanın binlerce Va 
Mutasım nidasıyla dolu olduğunu du-
yarız. Peki bin gece boyunca her gece 
Şehriyar’a bir hikaye anlatması istenen 
Şehrazat’ın hikayesini duydunuz mu? 
Suriye kadınından Şehriyar’a hikayel-
erini anlatmasını isteseydik, kan ağlar 
ve ilk gece anlatmayı bırakmasını söy-
lerdi. Midem kasılıyor, acı bir ölüm 
yavaşlığıyla gün yüzüne çıkıyor, boy-
num geriliyor, alt çenemin kontrolünü 
kaybediyorum, kahır dilimi bağlıyor, elemim boğulma noktasına getiriyor beni. Nefes al-
maya çalışıyorum, göğsüm giderek daralıyor. Yüzüme hayali bir tebessüm yerleştiriyorum; 
etrafımdakiler hissettiklerimi görünce şaşırıyor. Günün aydınlığında karanlık sokaklarda 
yürüyor, her şeye bakıyor fakat hiçbir şey görmüyorum. Böylece devam ediyor ve birinin 
beni uyandırarak şöyle demesini istiyorum:

Suriye’deki bu oyun; bu savaş ve yıkım oyunu artık sona erdi.
Biz Suriyeli kadınlar yaşamayı hak ediyoruz. Ölümümüzün en güzel günümüz olmasını 
istemiyoruz. Türk kardeşlerimizin arasında güzel bir yaşam sürüyoruz. Sizler bizim 
kardeşimiz olun ki, biz de sizin bir ömür bacılarınız olalım. Çocuklarımıza bizi koruyanları, 
bize kucak açanları, bizi savunanları ve ırzımızı muhafaza edenleri sevmeyi miras bıraka-
cağız. Şimdi bizler ikinci vatanımızdayız. Bir gün olur da vatanımıza geri dönersek, tekrar 
sizlerle buluşacağız. Kalplerimizde Türkiye ilelebet yaşayacaktır.

İlham Hakkı

Suriye Kadını ve Mültecilik

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتبة وصحفية سورية
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إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا ليســت هنايــة اتريــخ أو بدايتــه، بــل إهنــا تكملــة حكايــة يعــود اترخيهــا أللــف 
عــام، حكايــة شــعب عــاش دائمــا يف شــرف وجمــد.

وســلبياته،  أجــدادان، إبجيابياتــه  إرث  تســلم  بــل  لــإلرث،  رفًضــا  ليســت  لنــا  ابلنســبة  اجلمهوريــة  إن 
مــن خطــأه. والتعلــم  بصوابــه  واالعتــزاز  عليــه  واحملافظــة 

إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي روح أول برملان شكلته كل األلوان واألصوات واألوجه.
إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي إعادة تذكر التاريخ، ال إعادة كتابته من جديد.

إّن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي حــرب االســتقال الــي خضناهــا حاملــن البنــادق يف أيدينــا واخلراطيــش 
علــى أعناقنــا واخلناجــر علــى خصــوران، وحنــن مرتديــن الصنــادل املهرئــة يف أقدامنــا، والبســملة علــى 

ألســنتنا، والشــهادة داخــل عقولنــا.
إّن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي قــره فاطمــة يف أرضــروم، وشــاهن بــك يف عنتــاب، وسوتشــو إمــام يف 

مرعــش، وأفــه يف آيــدن، وســيمان يف أنقــرة، وغاقــوش يف إيازيــغ، هــي الدفــاع عــن الوطــن.
إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي ســلطة أمــة متــردت علــى اإلمرايليــة والرأمساليــة والشــيوعية واالســتغال 

واالســتعباد والعبوديــة.
إن اجلمهورية ابلنسبة لنا ليست التشبه حبضارة أخرى، بل هي إحياء حضارتنا من جديد.

إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا أن نكــون أنفســنا، كمــا كنــا دائًمــا علــى مــر العصــور، دون مضاهــاة أي 
دولــة أو ثقافــة أو أمــة أخــرى.

إن اجلمهورية ابلنسبة لنا أن نكون مستقلن متام االستقال مهما كلف األمر.
إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي مصطفــى كمــال وعصمــت إينونــو وعــدانن آديفــار وخالــدة أديــب 
ورؤوف أورابي وكاظــم قــره بكــر وســائر مجيــع األبطــال الوطنيــن، صورهتــم مجيًعــا جنبًــا إىل جنــب دون 

زايدة أو نقصــان.
إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي الشــعر عنــد حيــى كمــال، والتحليــل عنــد اتنبينــار، وأخــاق التمــرد عنــد 
نــور الديــن طوبتشــو، وأغــاين صقــاراي الشــعبية عنــد جنيــب فاضــل، ومــوان روزا عنــد ســزائي قــره كوتــش، 
وجبــل القلــوب عنــد نشــأت أرطــاش، والروايــة التارخييــة عنــد كمــال طاهــر، والوعــي التارخيــي عنــد خليــل 

إيناجليــق، والصــورة ابألبيــض واألســود عنــد أرا غــورل.
إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي التعانق والتضامن والتكامل واملساحمة وليست التفرقة والنبذ والتصفية.

إّن أصحــاب اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا ليســوا األتــراك أو األكــراد أو الــاز أو الشــركس أو األرانؤوط أو 
البوشــناق، بــل كل مــن يشــعر أبنــه ينتمــي إىل هــذه األرض.

إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي سيادة الشعب ال سيادة مجاعة أو أيدولوجية أو عقيدة أو حزب.
إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي أن نكون حملين ووطنين وأحرارًا وخملصن.

إّن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي أن حنرم الدين ال أن نبتعد عنه.
إّن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي ضمــان ســعادة اجلميــع ورفاهيتــه وطمأنينتــه وأمنــه، وليــس ضمــان هــذا 

فقــط للنخــب.
إّن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا ليســت فقــط ســكك حديــد وســدود وطــرق ومطــارات وأنفــاق فحســب، بــل 

هــي العــدل واحلريــة والطمأنينــة واملشــاركة العادلــة.
إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي الشــعور ابحلمــاس عندمــا نــرى العلــم ونســمع األذان وتطــأ أقدامنــا أرض 

الوطن.
إن اجلمهوريــة ابلنســبة لنــا هــي معارضــة ومقاومــة االنقــاابت واملذكــرات واألنظمــة املؤقتــة بغــض النظــر 

عمــن اضطلــع هبــذا األمــر.
إن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي استبداد األغلبية إذا اختفت الدميقراطية.

إن اجلمهورية ابلنسبة لنا ليست التمسك بكل ما هو قدمي ومقاومة التغير، بل تبنيه وتطويره.
إن اجلمهورية ابلنسبة لنا هي أمسى إرث تركه الشهداء واجملاهدون إىل األجيال القادمة دون تفرقة.

إن اجلمهوريــة الركيــة ابلنســبة لنــا هــي مــن حــق كل شــخص حيرمهــا بغــض النظــر عــن عرقــه أو لغتــه أو 
دينــه أو مذهبــه أو فكــره أو ميولــه أو ثقافتــه.

إن اجلمهورية الركية ابلنسبة لنا هي امليناء الذي يلجأ إليه املظلومون والغرابء والتائهون احلائرون.
فلتحيا اجلمهورية وليدميها هللا علينا نعمة.

الجمهورية بالنسبة لنا

Bizim için Cumhuriyet, tarihin sonu ya da başlangıcı değil, daha  ziyade bin yıl 
öncesine dayanan bir öykünün devamı, her zaman onur ve zafer içinde yaşayan bir 
insanın öyküsüdür.
Bizim için, Cumhuriyet mirasın bir reddi değil, atalarımızın, iyiliklerin ve eksilerimizin 
mirasını tanır ve onu korur, onun hakkından gurur duyar ve onun hatalarından 
öğrenir.
Bizim için Cumhuriyet, tüm renkler, sesler ve fasiyelerin oluşturduğu ilk 
parlamentonun ruhu.
Bizim için Cumhuriyet tarihi yeniden hatırlamak, yeniden yazmamaktır.
Bizim için Cumhuriyet biz _khasorna üzerinde silah ve kartuşları bizim boyunlarında 
ve topuklu taşıyan, elimizde mücadele etmiş bir bağımsızlık savaşıdır ve biz aklımızı 
içinde ayaklarımızın dibinde giyilen sandaletler ve bizim dillerin üstünde Besmele’nin 
ve tanık giyiyorlar.
Cumhuriyet bizim için Gaziantep’te Kara Erzurum’da Fatima ve Shaheen Your, 
Mrash Suzhou İmam, Aydın pamukçuk olduğunu, Elazığ Ankara ve seeman ve 
Gaqoh içinde, vatan savunmaktır.
Bizim için Cumhuriyet, emperyalizme, kapitalizme, komünizme, sömürüye, köleliğe 
ve köleliğe karşı ayaklanan bir ulusun otoritesidir.
Bizim için Cumhuriyet başka bir uygarlığın taklidi değildir, medeniyetimizin yeniden 
canlanmasıdır.
Bizim için Cumhuriyet, her zaman diğer çağlardan beri olduğu gibi, başka bir Devlet, 
kültür veya millete benzemeden kendimiz olmaktır.
Bizim için Cumhuriyet her ne pahasına olursa olsun tamamen bağımsız olmalı.
Cumhuriyet bizim için Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ve Adnan Adevar ve Khaleda 
Adib Rauf Ourbay ve Kazem Kara Bakır ve diğer tüm ulusal kahraman, yan-yana bir 
artış ya da azalma olmadan tüm bunların görüntüsü.
Bizim için Cumhuriyet Yahya Kemal, analizin şiir olduğunda Tanbenar ve isyan 
sırasında etik Noureddine Tobcho ve şarkılar Necip Fadıl ve Mona Rosa Sthaia Kara 
Kutch Dağı kalpleri Orattash kökenli popüler Sakarya, tarihi roman Kamal Tahir ve 
tarihsel farkındalığı zaman Khalil Einalig ve Ara Gorl’daki siyah beyaz resim.
Bizim için Cumhuriyet, ayrımcılık, dışlama ve tasfiye değil, kucaklaşma, dayanışma, 
bütünleşme ve bağışlamadır.
Bizim için Cumhuriyet halkı Türkler, Kürtler, Lazerler, Çerkesler, Arnautlar ya da 
Boşnaklar değil, bu topraklara ait olduklarını hissedenler.
Bizim için Cumhuriyet halkın egemenliği, bir grubun, ideolojinin, ideolojinin veya 
partinin egemenliği değil.
Bizim için Cumhuriyet yerel, yurtsever, özgür ve sadık olmaktır.
Bizim için Cumhuriyet, dine saygı duymak ve ondan ayrılmamaktır.
Bizim için Cumhuriyet, yalnızca elitlere değil, mutluluğa, esenliğe, huzuruna ve 
güvenliğine sahip olmaktır.
Bizim için Cumhuriyet sadece demiryolu, barajlar, yollar, havaalanları ve tüneller 
değil, adalet, özgürlük, huzur ve adil katılım.
Bizim için bilimi gördüğümüzde ve Athanalıları duyduğumuzda ve anavatanımıza 
ayak bastığımızda Cumhuriyet bir coşku duygusudur.
Bizim için cumhuriyetin kim olduğuna bakılmaksızın, muhalefet ve darbelere, 
muhaliflere ve geçici rejimlere karşı direniştir.
Demokrasi ortadan kalkarsa cumhuriyet, çoğunluğun tiranlığıdır.
Bizim için Cumhuriyet, eski ve direnen değişimlere değil, onu benimsemeye ve 
geliştirmeye bağlı değildir.
Bizim için Cumhuriyet, şehit ve Mücahidlerin, ayrılmadan gelecek nesillere bıraktığı 
en yüksek mirastır.
Bizim için Türkiye Cumhuriyeti, ırk, dil, din, mezhep, ideoloji, eğilim veya kültürden 
bağımsız olarak her insanın saygı gösterme hakkıdır.
Bizim için Türkiye Cumhuriyeti, ezilenlere, yabancılara ve şaşkınlığa sığınan bir 
sığınak noktasıdır.
Cumhuriyetin yaşamasına izin verin ve Tanrı bize lütuf verecektir

Bizim için cumhuriyet

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Kemal Öztürkكمال أوزتورك
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ارتكبــت جرميــة اخلاشــقجي يف تركيــا، ولكنهــا خــال فــرة وجيــزة أضحــت قضيــة العــامل أبســره، وكان 
احلــدث األول علــى أجنــدة العــامل طــوال 22 يومــاً، هــو دخــول اخلاشــقجي إىل القنصليــة الســعودية وعــدم 

اخلــروج منهــا، وكان العــامل يراقــب هــذه الفــرة أدَق التفاصيــل وبفضــول شــديد.
الــذي زاد مــن أمهيــة احلــدث، ارتــكاب اجلرميــة الوحشــية الفظيعــة داخــل قنصليــة مــن املفــرض أن تكــون 
يف خدمــة مواطنيهــا ال قتلهــم، ومــن الطبيعــي هــذا احلــدث الــذي لــه أثــره علــى تــوازن العاقــات الدوليــة، 

وأببعــاده القانونيــة، جعــل اجلميــع يقــرب مــن القضيــة والتدخــل فيهــا حبســاابت خمتلفــة. 
كل معلومــة جديــدة تظهــر، كانــت تزيــد مــن درجــة االهتمــام ابلقضيــة، كانــت تفتــح أســئلة جديــدة بــدل 
االجابــة عــن األســئلة، وفتحــت تركيــا طريــق خــاص مميــز هبــا مــن خــال تعاملهــا مــع احلــدث، وأســلوب 

متابعتهــا، وطريقــة تقــدمي املعلومــات للــرأي العــام. 
الوضــع ابلــغ احلساســية، ومل يكــن ممكنــاً أن تقــف تركيــا صامتــة عــن حــدث يقــع ضمــن أراضيهــا، وإن كان 
يف مــكان اتبــع حلرمــة دولــة أخــرى، كان ال ميكــن هلــا أن تقبــل ارتــكاب مثــل هــذه اجلرميــة ذات األبعــاد 

املتعــددة داخــل أراضيهــا.
ولكــن الضــرورة حتتــم متابعــة األمــر وتعقبــه حــى النهايــة، دون إغفــال أيــة شــخصية تقــع حتــت دائــرة 
االشــتباه، وطبعــاً ال يعــي هــذا التعقــب اهتــام مباشــر ألحــد مــا، ولكــن الوضــع الــذي أفــرزه وجــود مشــتبهن 

مــن العيــار الثقيــل كان حيتــم علينــا مثــل هــذا التتبــع والتعقــب.
لقــد ظهــرت ارتباطــات ومؤهــات الذيــن اركتبــوا اجلرميــة، ومت مشــاركة هــذه املعلومــات مــع الــرأي العــام، 
ومــن خــال هــذه املعطيــات الــي مت مشــاركتها بــكل أبعادهــا تقريبــاً أصبحــت ملــكاً للــرأي العــام العاملــي، 

وال ميكــن ألحــد أن يبقــى متخلفــاً عــن هــذه املعطيــات.
القــت إدارة تركيــا للقضيــة وأســلوهبا موقــع الرحيــب واالعجــاب والتقديــر يف نظــر الــرأي العــام العاملــي منــذ 
البدايــة، ففــي النتيجــة ليســت القضيــة قضيــة جرميــة مرتكبــة فقــط، بــل أبســلوب وطريقــة تركيــا الــي تناولــت 
وادارت القضيــة - الــي حتولــت إىل أزمــة دوليــة – وفــق القوانــن ومــن دون انتهــاك العدالــة وابتــت حديــث 
كل وســيلة اعاميــة دوليــة، وابلتــوازي مــع هــذا كانــت كل خطــوة ســتقدم عليهــا تركيــا حمــط أنظــار العــامل 

يتــم مراقبتهــا بدقــة وتناوهلــا بتحليــل عميــق.
ألجــل ذلــك كان حديــث رئيــس اجلمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان أمــس يف اجتمــاع اجملموعــة حمطــة انتبــاه 
للميــداي، وكان العلــم مشــدوداً يتابــع تصرحيــات وتوضيحــات الرئيــس بدقــة وحتليــل، فــكل كلمــة ختــرج مــن 
فمــه كانــت حتلــل، مــن نــرة الصــوت، إىل اإلميــاءات، وميكننــا القــول إن الرئيــس حــدث عــن خرتــه وجتربتــه 
ومســؤوليته كرجــل دولــة مــرة أخــرى، وقــام ابلتحذيــر والنــداء بعــد أن وضــع مقاربــة للجرميــة قبــل وبعــد القتــل.
أواًل: قــدم معلومــة جديــدة مل تكــن معروفــة مــن قبــل، حــن أخــران أبن بعــض موظفــو القنصليــة قامــوا بعمليــة 
كشــف واســتطاع لغــاابت يولوفــا وبلفــراد، وهــذا يــدل علــى التخطيــط املســبق الرتــكاب اجلرميــة املعروفــة 

أصــا، ولكــن دراســة مــكان الدفــن دليــل علــى التخطيــط قبــل ارتــكاب اجلرميــة. 
اثنًيــا: وجــه انتقــاده للحمــات الكاذبــة مــن قبــل اململكــة العربيــة الســعودية الــي تعمــل علــى ترويــج القتــل 
اخلطــأ، وعلــى ضــوء التصرحيــات حــى اآلن، أشــار إىل “ هــل هــؤالء 3+15 قامــوا ابلفعــل لوحددهــم؟ 
“واســتبعد ذلــك حــن قــال” هــل ميكــن أن يقومــوا هبــذا اجلــرم مــن دون تلقــي أي أمــر أو تعليمــات مــن 

أحــد؟”، مث يتســاءل:
 “ ملــاذا مت صــرف كل هــذا اجلهــد إلخفــاء جســد اخلاشــقجي إذا قتــل ابخلطــأ؟”، مث يطالــب ابلكشــف 

عــن “ املتــورط احمللــي الــذي مت تســليم اجلســد إليــه”، ويســأل “ ملــاذا ال يتــم التصريــح ابمســه؟”
اثلثًــا: حــذر رئيــس اجلمهوريــة خماطبــاً امللــك ســليمان الــذي حيــاول أتســيس العدالــة أبنــه لــن جيــدي نفعــاً 
وضــع مــن تشــر كل الســهام إليــه كمتهــم علــى رأس جلنــة التحقيــق. طبعــا مل يشــر مباشــرة إىل األمــر حممــد 
بــن ســلمان، ولكــن أشــار إىل ذلــك مــن ابب القوانــن الشــرعية والقوانــن احلديثــة، أبن ال أيت ابلعدالــة 
مــن خــال وضــع االمــر حممــد بــن ســلمان علــى رأس هــذا التحقيــق، وأنــه ابألســاس طلــب حتقيــق العدالــة 

هــو يف مصلحــة اململكــة العربيــة الســعودية، ألن العدالــة مــن أســاس الدولــة.
تطبيــق العدالــة يف هــذه احلادثــة، ســيجعل بقــاء الدولــة الســعودية ضعيفــاً يف أي مســتوى كان، علــى 
احلكومــة التخلــص مــن املؤسســات الــي تركتــب مثــل هــذه اجلرائــم والذنــوب، وإذا فعلــت الســعودية ذلــك، 

مــن املؤكــد وإن أصيبــت جبــرح بليــغ، ســتتماثل للشــفاء وتصبــح أقــوى علــى املــدى البعيــد.
يف احلقيقــة، جيــب أن يــرى العــرض الــذي قدمــه رئيــس اجلمهوريــة للملــك ســليمان، حملاكمــة املتهمــن 
ال 15 يف اســتنبول فرصــًة، وعلــى امللــك أال يــردد يف اختــاذ مثــل هــذه اخلطــوة، فاجلرميــة مرتكبــة داخــل 
األراضــي الركيــة وهلــا أحقيــة يف األمــر هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تركيــا دولــة صديقــة للســعودية 

وليســت عــدوة.
حتقيــق العدالــة حــى علــى أقاربنــا، مــن املبــادئ الــي تعلمناهــا مــن الكتــاب، هــذا مــا علمنــا اايه كتابنــا، 

فالعدالــة حتيّــا، وينبغــي علينــا تلبيــة هــذه الدعــوة إلحيــاء الدولــة. 

تحقق العدالة

Kaşıkçı cinayeti Türkiye’de işlendi ama kısa süre içinde bütün dünyanın meselesi 
haline geldi. Kaşıkçı’nın S. Arabistan konsolosluğu içine girip çıkamaması ile birlikte 
başlayan ilgi ve sorular 22 gündür dünyanın en önemli gündem konusu. Dünya bu 
süreç içinde olayla ilgili bütün detayları büyük bir merakla takip etmeye çalışıyor.
Varlık sebebi vatandaşlarına hizmet etmek olan bir konsolosluk binası içinde kendi 
vatandaşını vahşice katletmiş olma ihtimali başlıbaşına korkunç, dehşet verici ve bir 
o kadar da ilgi çekici. Olayın uluslararası ilişkileri, dengeleri ve hukuku ilgilendiren 
boyutları herkesin bu olaya yaklaşımında farklı hesaplarını da devreye sokuyor tabi.
Ortaya çıkan her bilgi ilgiyi daha da artırıyor, soruları cevap vermek yerine başka 
soruları tetikliyor. Bu süreç içinde Türkiye’nin kamuoyunu bilgilendirme ve soruna 
ortak etme tarzı, hiç kuşkusuz çok kendine özgü bir yol açmış oldu.
Durum hassas. Başka ülkenin toprakları da sayılsa kendi sınırlarında cereyan etmiş 
olan böyle bir olaya kayıtsız kalamazdı Türkiye. Var olan iyi ilişkiler hatırına kendi 
topraklarında böylesi bir çok boyutlu cürmün işlenmiş olmasını kabul edemezdi.
Ancak işin başında kimseyi peşin peşin zan altında bırakmadan ilerlemek 
gerekiyordu. Hukuk aklının gerektirdiği şey buydu. Kimseyi peşin peşin suçlamak 
gerekmiyordu elbet, ama ortaya çıkan ağırlıklı zanlılar vardı ve peşin peşin onları da 
aklamak gerekmiyordu.
Cinayeti fiilen işleyenlerin nitelikleri ve bütün bağlantıları ortaya çıkarıldı ve 
bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşılan veriler dolayısıyla dava neredeyse bütün 
boyutlarıyla uluslararası kamuoyuna mal olmuş oldu. Kimsenin bu paylaşılan 
verilerin gerisinde kalma imkanı olamazdı.
Türkiye Uluslararası kamuoyu nezdinde baştan itibaren sorunu idare etme tarzı ve 
ustalığı bakımından büyük bir takdir ve beğeniyle izleniyor. Neticede ortada sadece 
bir cinayet yok, küresel boyutları olan uluslararası bir kriz var ve Türkiye’nin bu krizi 
adalet duygusu da zedelenmeden idare etme konusunda sergilediği sorumluluk ve 
ustalık yabancı medyada her vesileyle dile getiriliyor, ama o ölçüde de atacağı her 
adım büyük bir merakla bekleniyor ve genişçe yorumlanıyor.
O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısı, bu konuda 
yapacağını duyurduğu açıklamalar dolayısıyla, bütün dünyada pür dikkat izlendi. 
Cumhurbaşkanının ağzından çıkan her kelime, o kelimeyi sarf ederkenki ses tonu ve 
jest ve mimikleriyle birlikte özenle kaydedildi. Diyebiliriz ki, Cumhurbaşkanımız yine 
sorumlu devlet adamı niteliğiyle bütün ustalığını konuşturdu. Cinayetle ve cinayetin 
öncesiyle-sonrasıyla ilgili ulaşılmış sonuçları ortaya koyduktan sonra olabilecek en 
özenli ve en dikkatli çağrıyı yaptı.
Öncelikle cinayet süreciyle ilgili bazı konsolosluk görevlilerinin bir gün önce gelip 
Yalova ve Belgrad Ormanlarında keşif yapmış oldukları bilgisini paylaştı ki, bu 
şimdiye kadar bilinmeyen bir şeydi ve bu cinayetin önceden planlanarak ve kast 
edilerek işlendiği yönünde zaten var olan bilgiyi daha da pekiştirdi. Öldürülmesi 
planlanan Kaşıkçı’nın nereye gömüleceği bile önceden planlanmaya çalışılmış.
İkincisi, Cumhurbaşkanı S. Arabistan tarafının şimdiye kadar olayla ilgili kamuoyunu 
yanıltan hamlelerini ve açıklamalarını çok açık biçimde eleştirerek, şu aşamada 
yapılan açıklamalara istinaden ortaya çıkan soruları seslendirdi: 15+3 kişi kendi 
başına mı hareket ettiler? Hiç kimseden talimat almadan bu eylemi yapmaları 
mümkün mü? Yanlışlıkla öldürüldüğü söylenen Kaşıkçı’nın cesedini yok etmek veya 
gizlemek için neden bu kadar çaba sarf edildi? Cesedinin yerli bir işbirlikçiye teslim 
edildiği söyleniyor ki, bu kişi kimdir? Neden açıklanmıyor?
Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı S. Arabistan’da devletin muhatabı olarak Kral Salman’ı 
alarak, onu adaleti tesis etmeye çalıştı, ancak bu olayı soruşturmak için bütün okların 
işaret ettiği zanlının soruşturma biriminin başına getirilmesinin sağlıklı bir sonuç 
veremeyeceği uyarısını da yaptı. Elbette peşin peşin kimse mahkum edilmesin, ama 
olaya karışan bütün elemanların kendisinden habersiz tek bir adım atmayacağı 
bilinen Prens MBS’nın onları soruşturma makamında olmasının hiçbir şekilde adalet 
getirmeyeceği uyarısını hem modern hukuka hem de Şeriat hukukuna referansla 
yaptı.
Esasen bu adaleti talep etmek ve bunun gereğini yerine getirmek kesinlikle S. 
Arabistan’ın yararınadır. Zira adalet mülkün, dolayısıyla devletin temelidir.
Bu olayda adaletin tesisi doğrudan S. Arabistan’ın beka sorunuyla özdeşlemiş 
bir konu olacaktır. Hangi seviyede olursa olsunlar, devlete bu cürümleri, suçları 
bulaştıran yapılardan kurtulmak zorundadır. Bunu yapan bir S. Arabistan kesinlikle 
bu olaydan yara alsa da uzun vadede güçlenerek çıkacaktır.
Aslında sayın Cumhurbaşkanımızın Kral Salman’ı muhatap alarak yaptığı bu çağrının 
somut bir adımı olarak olayın failleri olarak tutuklanmış olan 15 şahsın Türkiye’de 
yargılanması talebinin kabul edilmesi bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kral 
Salman bu adımı atmaktan çekinmemelidir. Hem cürüm Türkiye sınırlarında 
işlenmiş olması dolayısıyla bu Türkiye’nin hakkıdır hem de Türkiye S. Arabistan’ın 
düşmanı değil dostudur.
Adalet bizim ve yakınlarımızın aleyhine bile olsa tesisinden kaçınmamak kitabımızın 
bize öğrettiği en önemli ilkedir. Adalet ihya eder. Bizi ihya edecek bir davete icabet 
etmekten geri durmamak gerek.

Adalet ihya eder

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Yasin AKTAYياسين أقطاي



قبلــت الــرايض مقتــل اخلاشــجقي جبرميــة خمططــة. وتغــرت تصرحيــات  الــرايض منــذ  الثــاين مــن تشــرين الثــاين 
حى اآلن بشكل متسلسل. يف البداية صرحت أبن اخلاشجقي غادر القنصلية  وال معلومات لديها عنه. 
مث أعلنــت وفاتــه بعــد مشــاجرة . ومت احلديــث عــن ضربــة علــى الــرأس أو كتــم الصــوت أو لــوي الرقبــة. وأخــر 

االمــر قبلــت علــى اهنــا جرميــة خمطــط هلــا مســبقا.
ال شــك أبن إصــرار تركيــا الذهــاب حنــو اجلرميــة وتطبيــق اســراجتجية انجحــة قدمتهــا للعــامل . وال مل تكــن 

الــرايض تصــل إىل النقطــة الــي وصلــت إليهــا اليــوم .
 ال زال مــكان جســد اخلاشــجقي غــر معــروف. ومل يتــم اإلعــان مــن هــم القتلــة. ومل يتضــح بعــد مــن الــذي 
أعطــى أمــر التنفيــذ. وتركيــا مصــرة علــى أجوبــة هــذه األســئلة. وهــي تشــارك األدلــة الــي حبوزهتــا وتصــل إليهــا 
تباعــا. فالرئيــس أردوغــان يصــرح “ ال يعــي أنــه ليــس لدينــا أدلــة وواثئــق أخــرى “  وأنــه يف البدايــة ســيوضح 

مــن هــم القتلــة للمســؤولن الســعودين. 
حــن النظــر يف هــذه اجلملــة، نــرى أنــه علــى الــرايض تقــدمي تصرحيــات جديــدة. و اإلعــام العاملــي اليــوم يركــز 
علــى مــن أعطــى أمــر التنفيــذ. واألنظــار تتجــه حنــو ويل العهــد الســعودي حممــد بــن ســلمان، تقــول لــه: أجــب. 
الســاحة تضيــق علــى الــرايض وعليهــا تقــدمي حكايــة جديــدة. عليهــا اإلعــان عــن الفريــق الــذي ارتكــب 

اجلرميــة. وال ميكــن إغــاق القضيــة برمــي املســؤولية علــى عاتــق معــاون رئيــس املخابــرات وفريقــه. 
األختيــار األخــر ســيكون أبن األمــَر ويلُّ العهــد،   أعطــى أمــر االعتقــال واألســتجواب،  ولكــن قتــل 

الــرايض احلكايــة اجلديــدة . قرارهــم . ولننتظــر كيــف ســتقدمي  اخلاشــجقي كان 
من تقوي اجلرمية ؟

 يتــم قبــول جنــاح تركيــا يف الكشــف عــن اضــاءات اجلرميــة وطريقــة ادارهتــا للمرحلــة يف الــرأي العــام العاملــي. 
واخلــراء علــى درايــة أبمهيــة دور أنقــرة علــى الصعيــد األقليمــي وال ميكــن ألمريــكا والذيــن يف الشــرق الوأســط 
جتاهــل ذلــك . إال أن ذلــك ال يعــي جتاهــل االنتقــادات والتعليقــات جتــاه دبلوماســية أنقــرة . فقســم مــن 
العهــد  الســعودية النقــاذ ويل  العربيــة  اململكــة  مــع  مــا  عقــدت صفقــة  تركيــا  أن  علــى  يتحــدث  اإلعــام 
الســعودي. وقســم يــرى أهنــا حماولــة مــن أردوغــان للقضــاء علــى منافســه اإلقليمــي يف املنطقــة.  وقســم يــديل 

انتقــادات شــديدة ‘ىل أهنــا تصرفــات عثمانيــة . 
ســلوك أنقــرة هبــذا الشــكل ليســت غايتــه محايــة ويل العهــد الســعودي، وال إزاحتــه مــن القيــادة، وال ميكــن أن 
يتجــاوز أبعــد مــن اإلصــرار علــى ايضــاح األمــر. أيــن موقــع ويل العهــد الســعودي مــن هــذه لقضيــة هــي مســألة 
الســعودين واجملتمــع الــدويل. والطريقــة الوحيــدة للتأكــد،  مــن أن  ويل العهــد الســعودي هــو مــن أعطــى األمــر 

أم ال، هــو حماكمــة مرتكــي اجلرميــة خــارج الســعودية. 
مــن املتوقــع رفــض اململكــة العربيــة الســعودية إرســال مرتكبــو اجلرميــة إىل تركيــا أو إىل احملكمــة الدوليــة. ححيــث 

من املفهوم أبن التوازانت الداخلية للســالة الســعدودية ليســت متشــددة. 
مــن الواضــح أبن جرميــة مقتــل اخلاشــجقي،  إن أثــرت يف النظــام الــذي رمســه ويل العهــد الســعودي داخــل 
مملكتــه، جعلــت املشــروع الســعودي االمــاريت املصــري اإلســرائيلي يفقــد مشــروعيته. فليــس مــن الفــراغ أن 
يطلــق اإلعــام اإلســرائيلي علــى ويل العهــد الســعودي أبنــه “ القائــد املنتظــر منــذ مخســن عاًمــا “ , يف حــن 

يــد الســعودية يف قضيــة فلســطن والقــدس ضعيفــة أكثــر مــن الســابق.
ميكننــا القــول أبن واشــنطن ، وبســبب هــذه اجلرميــة، تــرى ويل العهــد الســعودي ابت أكثــر ســهولة للتحكــم 
بــه. يف حــن نــرى حمــاوالت الســعودية يف حالــة حبــث عــن تــوازانت جديــدة مــن خــال فتــح عاقــات مــع 

موســكو.
وبتصريــح الناطــق الرمســي للكرملــن أبنــه “مــراتح لتصرحيــات الــرايض”، جيعــل مــن موســكو الــي عقــدت 
صفقــة أســحلة مــع الــرايض بقيمــة تصــل إىل 5 مليــارات دوالر تدخــل املضمــار.  فالزعيــم الروســي بوتــن 
ماهــٌر يف اقتنــاص الفــرص ومــأل الفــراغ الــذي خلفتــه أمريــكا يف املنطقــة وبســب فشــلها املتكــرر، ويســعى اليــوم 

ألن تكــون ملوســكو نفــوذا يف الــرايض.  
لقــد اثبتــت تركيــا مــرة أخــرى، أبهنــا الدولــة الوحيــدة ذات القــوة املشــروعية يف حــل قضــااي املنطقــة، وكقــوة 
تــوازن أقليميــة، هلــذا ترتفــع قــوة وقميــة ومســؤولية أردوغــان اليــوم ، ومــا القمــة الرابعيــة املنعقــدة يف اســتنبول 

هــي أحــد األمثلــة عــن ذلــك . 

هل تنقذ الرياض حكاية جديدة ؟ 

صحفي وكاتب

برهان الدين دوران

Riyad, Kaşıkçı’nın “planlanmış bir cinayetle” öldürüldüğünü kabul etti. 2 Ekim’den 
bu yana Riyad’ın açıklamaları sık sık değişti. Önce Kaşıkçı’nın konsolosluktan 
ayrıldığını, bilgilerinin olmadığını söylediler. Sonra çıkan bir arbedede öldürüldüğünü 
belirttiler. “Başına buyrukserserilerden” bahsedildi. En son da “planlı cinayeti” kabul 
aşamasına gelindi. KuşkusuzTürkiye’nin cinayetin üzerine kararlılıkla gitmesi ve 
dünyayı başarılı bir iletişim stratejisiylebilgilendirmesi olmasaydı Riyad bu noktaya 
gelmezdi. Hâlâ Kaşıkçı’nın naaşının nerede olduğu belli değil. Planlı cinayet işleyen 
katillerin kimler olduğu açıklanmadı. Dahası, infaz emrini kimin verdiği netleşmedi.
Türkiye bu soruların cevaplarının verilmesinde ısrarcı. Elindeki bilgileri de bu vahim 
hadisenin aydınlatılması için parça parça paylaşıyor. Başkan Erdoğan’ın “elimizde 
başka bilgi, belge yok değil. İlk etapta Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklay-
acak” cümlesine bakılırsa Riyad, yeni açıklamalar daha yapmak zorunda. Dünya 
medyası en üst düzeyde bu emri veren kişinin kim olduğuna odaklanmış durumda. 
Gözler Veliaht bin Selman’da. “Cevap ver” baskısı sürerken Riyad’ın yeni hikâye 
yazma alanı daralıyor. Cinayeti işleyen ekibi açıklamak zorunda. Mesele, Suud istih-
barat başkan yardımcısına ve ekibine yıkılarak kapatılamaz. Emri kimin verdiği hâlâ 
sorulacak. En son seçenek faillere Kaşıkçı’yı yakalama ve sorgulama emrini Veli-
aht’tan aldıklarını ancak kendilerinin cinayet işlediklerini ikrar ettirmek. Bakalım, 
Riyad nasıl bir yeni hikâye ile gelecek.
Cinayet kimi güçlendirdi?
Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini aydınlatmada başarılı bir süreç yönetimi gösterdiği 
uluslararası kamuoyunda yaygın şekilde kabul ediliyor. Uzmanlar, Ankara’nın önemi-
ni hem Washington’a hem de Ortadoğu’daki aktörlere yeniden hatırlattığında hem-
fikir. Ancak Ankara’nın etkili diplomasisini mahkûm eden yorumlar da üretilmiyor 
değil. Dünya medyasının bir kısmı Türkiye’nin S. Arabistan yönetimi ile anlaşarak 
birtakım tavizler karşılığında Veliaht’ı kurtaracağından bahsediyor. Bir kısmı da Er-
doğan’ın bölgesel liderlik rekabeti amacıyla Veliaht’ı hedef aldığını iddia ediyor. Hat-
ta “Yeni Osmanlıcı emellerle” bile irtibatlandıran aşırı yorumlar söz konusu.
Ankara’nın bu olaydaki tavrı ne Veilaht’ı korumak ne de Veliaht’ı devirmek için çalış-
mak olabilir. Sorumlularının her seviyede açığa çıkarılmasında ısrar etmekten öteye 
geçmez. Veliahdın bu işin neresinde olduğu uluslararası toplumun ve Suud halkının 
değerlendirmesine bakar. Zira Veliahdın cinayet emrini verip vermediği ancak ka-
tillerin S. Arabistan dışında yargılanması ile mümkün. Riyad’ın katilleri sorgula-
ması için ne Türkiye’ye göndermesi ne de uluslararası bir mahkemeyi kabullenmesi 
beklenebilir. Suud hanedanının iç dengelerinin henüz Veliahdı kenara çekmek gibi bir 
radikal yerde olmadığı da anlaşılıyor.
Kaşıkçı cinayetinin Veliahdın içinde olduğu bölgesel dizayn hedefine zarar verdiği 
açık. Suud- BAE- Mısır- İsrail hattı meşruiyet kaybına uğradı. İsrail medyasının “50 
yıldır beklediğimiz Arap lider” diye Veliahda sahip çıkması boşuna değil. Halbuki 
Filistin ve Kudüs meselesinde Riyad’ın eli artık eskisinden daha zayıf. Washington’ın 
ise bu cinayet sebebiyle Veliahdı daha kolay yönetme durumuna geldiği söylenebil-
ir. Ancak Riyad da Moskova’yla yakınlaşarak bir denge kurma arayışında. Mosko-
va, 5 milyar dolarlık ticari anlaşmayla ve Kremlin sözcüsünün Riyad’ın açıklama-
larından mutmain olduğunu söylemesi ile krizde devreye girdi. Rusya lideri Putin, 
ABD’nin Ortadoğu’da yeni bir dizayn kurma çabasının başarısızlıklarını takipte ve 
çıkan boşluklardan istifade etmekte mahir. Şimdi de Riyad üzerinde nüfuz oluştur-
ma gayretinde. Türkiye ise bu krizde Ortadoğu’nun sorunlarında meşruiyet gücü en 
yüksek ülke durumunda olduğunu bir kere daha ispatladı. Erdoğan, tecrübeli liderliği 
ile bölgesel denklemdeki ağırlığını giderek artırıyor. Bugün Suriye üzerine toplanan 
dörtlü zirve de bunun bir örneği.

Buhranettin DURAN

Yeni bir hikâye Riyad’ı kurtarır mı?

Gazeteci - Yazar
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