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جريمة العصر مقتل 11 ألف سوري تحت التعذيب في سجون األسد
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قراءة في فكر الباحث التركي تورغاي آلدمير المدينة والمدنية 

حين فقدت ذاكرتي لخمسة أيام
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الرئيس أردوغان: سنفشل المؤامرات االقتصادية كما 
أفشلنا الهجمات اإلرهابية

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Saldırılarını Boşa 
Çıkardığımız Gibi Ekonomik Komploları Da Boşa 

Çıkaracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
kendisine yönelik düzenlenen terör saldırılarını başarısızlığa 
uğrattığı gibi, aleyhinde düzenlenen ekonomik komploları da 
boşa çıkarmayı başaracağını söyledi.

أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، أن بالده ستتمكن من إفشال كافة املؤامرات االقتصادية 
اليت حتاك ضدها، كما أفشــلت اهلجمات اإلرهابية اليت اســتهدفتها من قبل.

الحرية للمعتقلين... 
 Tutukluların özgürlüğünü

istiyoruz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF 
2019) yaptığı konuşmada, Türkiye’de üretilen savunma sanayi ürünlerinin 
dünya çapında görmüş olduğu ilginin, bu bağlamda atılan adımların ne kadar 
doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in 
Anadolu Ajansı ofisinin de içerisinde bulunduğu Gazze 
Şeridi’ndeki bir binayı bombalamasını sert bir dille kınayarak, 
bu saldırının “saldırganlığın yeni bir örneği” olduğunu belirtti.

BM Filistin İnsani Yardım Koordinatörü Jimmy McGoldrick, hiçbir sivil hedefin 
vurulmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, bu tür binaların korunmasının 
zaruri olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin 2019’un ilk çeyreğinde elde ettiği turizm geliri, 4 milyar 629 milyon 
679 bin dolara ulaştı. Turizm gelirinin %80,3’ünün yabancı turistlerden elde 
edildiği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurumu (YSK), 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen İstanbul 
seçimlerinin iptal edilerek, 23 Haziran’da yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’ya terörist PKK 
örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye karşı tutumunu gözden geçirme 
çağrısı yaptı.

قــال الرئيــس أردوغــان، يف كلمــة لــه خــالل مشــاركته يف املعــرض الــدويل للصناعــات الدفاعيــة )آيــدف 
2019(، إن القبــول الــذي تلقــاه منتجــات الصناعــات الدفاعيــة املنتجــة يف بــالدان علــى الصعيــد العاملــي، 

يظهــر لنــا مــدى صحــة اخلطــوات الــيت اختذانهــا يف هــذا الصــدد. 

أدان متحــدث الرائســة الرتكيــة )إبراهيــم قالــن(، بشــّدة القصــف اإلســرائيلي 
علــى مبــى يضــم مكتــب وكالــة األانضــول بقطــاع غــزّة، ووصفــه أبنــه )منــوذج 

جديــد للعــدوان(.

منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف فلســطني، )جيمــي ماكغولدريــك(، قــال: إنــه )ال 
ميكــن قبــول اســتهداف أي موقــع مــدين(، ودعــا إىل )ضــرورة محايــة مثــل هــذا النــوع مــن املبــاين(.

بلغــت عائــدات تركيــا مــن قطــاع الســياحة خــالل الربــع األول مــن العــام احلــايل، 4 مليــار و629 مليــون و679 ألــف 
دوالر، منهــا 80.3 ابملئــة مــن عائــدات الســياحة، جــاءت مــن الســّياح األجانــب.

قــررت اللجنــة العليــا لالنتخــاابت يف تركيــا، إلغــاء االنتخــاابت احملليــة إبســطنبول، والــيت جــرت يــوم 31 مــارس 
املاضــي، وقــررت إعــادة االنتخــاابت احملليــة يف 23 مــن يونيو/حزيــران املقبــل.

دعــا وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، فرنســا إىل مراجعــة موقفهــا مــن تنظيــم 
)ب ي د/ ي ب ك( الــذراع الســوري ملنظمــة )يب كا كا( اإلرهابيــة.

الرئيس أردوغان: القبول الذي تلقاه منتجات الصناعات الدفاعية التركية يظهر لنا 
مدى صحة الخطوات التي اتخذناها .

الرئاسة التركية: استهداف مكتب األناضول نموذج جديد لعدوان إسرائيل

مسؤول أممي عن استهداف إسرائيل مكتب األناضول:
ال نقبل ضرب مواقع مدنية

اللجنة العليا لالنتخابات التركية تقرر إعادة االنتخابات المحلية في إسطنبولتركيا تجني 4.6 مليار دوالر من السياحة خالل الربع األول من 2019

تشاووش أوغلو:
على فرنسا مراجعة موقفها من )ب ي د/ي ب ك( اإلرهابي

Erdoğan: Türk Savunma Sanayi Ürünlerinin Görmüş Olduğu Kabul Bize 
Attığımız Adımların Doğru Olduğunu Gösteriyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Anadolu Ajansı’nın Hedef 
Alınması İsrail’in Saldırganlığının Yeni Bir Örneğidir

BM Yetkilisi İsrail’in AA Ofisini Bombalaması Hakkında Konuştu: 
Sivil Hedeflerin Vurulmasını Kabul Etmiyoruz

Türkiye 2019’un İlk Çeyreğinde Turizmden 4,6 Milyar Dolar Gelir Elde EttiYSK İstanbul Seçimlerinin Yenilenmesine Karar Verdi

Çavuşoğlu:
Fransa Terörist PYD/YPG’ye Karşı Tutumunu Gözden Geçirmelidir
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Tüm modelleriyle onlarca uçak, İdlib’in güney ve batı kırsalı ile Hama’nın kuzey 
ve batı kırsallarındaki kasaba ve köyleri, termobarik füzeler ve varil bombalarıyla 
bombardımana tuttu. Rusya ve katil Esed rejimine ait uçaklar, bir haftada 5200 
sorti yaparak yakıp yıkma taktiğini uygularken, hastane, okul ve camileri hedef 
aldı. Saldırılar sonucu onlarca sivil şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı ve yöre 
halkından çok sayıda kişi kuzeye doğru göç etti.

عشــرات الطائــرات بكافــة أنواعهــا تتنــاوب علــى قصــف املــدن والبلــدات يف ريــف إدلــب اجلنــويب والغــريب، 
وريفــي محــاة الشــمايل والغــريب ابلصواريــخ الفراغيــة والرباميــل املتفجــرة، 5200 طلعــة جويــة نفذهتــا يف أســبوع 
طائــرات اإلحتاللــني الروســي والنظــام الســوري اجملــرم واتباعهــم سياســة األرض احملروقــة، وتدمــر املستشــفيات 
واملــدارس واملســاجد، واستشــهاد عشــرات املدنيــني ومئــات اجلرحــى ونــزوح أعــداد كبــرة مــن األهــايل حنــو 

الشــمال. 

حملة قصف جوية همجية هي األعنف من قبل النظام السوري وروسيا تطال ريف حماة وإدلب

Suriye Rejimi ve Rusya Hama ve İdlib Kırsalında Çok Şiddetli Bir 
Hava Bombardımanı Gerçekleştirdi
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ً
المعتقلون ...جرحنا النازف دوما

إشراقات

Mart 2011’de Suriye’de devrimin özgürlük, onur ve elli yıldan fazla süredir 
Suriye’de yönetimi gasp etmiş olan diktatör rejimden kurtulmak amacıyla 
başlamasından bu yana, rejim devrimcilere zorbalık ve şiddetler karşılık 
vermiş, devrimle elindeki tüm araç ve silahlarla savaş aşmıştır. Dünya 
ise katil ve kan dökücü Esed’i, her türlü vasıta ve silahla destekleyerek, 
Suriye halkını katletmeye ve aşağılamaya devam etmesini sağlamıştır.
Bunlara ek olarak Suriye halkını aşağılamaya devam etmek için tutuklamayı 
da bir araç olarak kullanmıştır. Hapishanelerin cehenneminden çıkanların 
anlattıkları, Esed’i destekleyen dünya için bir utançtır. Medeni olduğunu 
iddia eden, insanın insanlığını ve özgürlük ile onurlu yaşam hakkını 
savunan sahte sloganların arkasına saklanan dünya.
Devrimle geçen yıllar boyunca, Esed’in ve rejiminin özgür ruhlu 
Suriyelilere karşı beslediği nefretin boyutu ortaya çıkmıştır. Nitekim 
Suriye halkını Esed ailesinin itaati altına almak için en çirkin yöntemleri 
kullanmaktadır.
Suriyelilerin devriminin başlangıcından bu yana, rejimin “Esed ya da 
ülkeyi yakarız” gibi nefret dolu sloganlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 
Tehditlerini hayata geçirmiş ve ülkeyi yakmış, bir milyondan fazla 
Suriyeliyi katletmiş, dokuz milyondan fazla Suriyeliyi ülkelerini terk 
etmeye ve çocuklarının hayatını, kadınlarının da ırzını korumak için 
mülteci olmaya zorlamışlardır.
Dinlediğimiz hikayeler bizleri çarpmakta, derinden sarsmaktadır. Bu 
yüzden inanmama yoluna gitmekteyiz; zira hikayeler, Esed rejiminin 
özgür Suriye halkına karşı tarihte benzeri görülmemiş vahşiliğini 
anlatmaktadır.
Suriyelilere karşı vahşi eziyetlerin her türlüsü uygulanmış, her gün 
işkence edilmiş, tırnakları çekilmiş, yeme, içme ve ilaçtan mahrum 
bırakılmış, günlerce bağlı tutulmuş ve yaşam kuruyan bedenlerini terk 
etmiştir. Sürekli aşağılanma, hakaretler ve dinlerine, ırzlarına sövme, 
“Rabbimiz Beşar’dır” demeleri için mahkumları zorlama… Bunların 
yanında işkence ve tecavüze dair anlatılamayacak korkunçlukta birçok 
hikaye. Hapishaneden çıkan herkes, hayatları boyunca beraberlerinde 
taşıyacakları bir yara almaktadırlar. Çünkü tahliye edileceklere sakatlık 
ve felce yol açan kimyasal maddeler enjekte etmektedirler. Bu kişilerin 
birçoğu yürüme, konuşma ve hatta duyma yetilerini kaybetmektedirler.
Kadın mahkumların anlattığı trajik olaylar ise insanlığın yüzünü 
karartacak cinsten utanç verici hikayeler.
Kayser, rejimin canlarına kıydığı Suriyeli mahkumlara ait 55 bin fotoğraf 
ifşa etti. Dünya ise bu fotoğraflarla sergiler açarak görmek isteyenlere 
sergiledi. Yalnızca hatıra olsun diye bu fotoğraflara baktılar ve resimlerini 
çektiler.
Hangi dünyada yaşıyor ve medyada hangi değerlerle övünüyoruz? Arka 
planda dünya rejimi desteklemeye ve daha fazla katliam yapmasını 
istemeye devam ediyor.
Bizler acı veren soru şu: Dünya ne zaman katil Esed ve rejiminin daha 
fazla şehri yerle bir etmeye ve daha fazla insanı katletmeye son vermesi 
için adım atacak?
Yaşanan olaylar, Arapların, Müslümanların ve medeni dünyanın Suriye 
halkının yok edilişini izlemeyi sürdüreceğini ve yalnızca tehdit ve 
kınamayla yetineceğini gösteriyor.

منذ انطالق الثورة يف سورية يف شهر آذار/مارس 2011 اليت اندت ابحلرية والكرامة واخلالص 
من نظام ديكتاتوري استوىل على حكم سوراي ألكثر من مخسني عاماً، واجهها النظام بقوة 
اجملرم  العامل  دعم  لقد  يديه،  بني  املتوفرة  واألسلحة  الوسائل  بكل  وحارهبا  وبطش شديدين، 
السفاح األسد بكل وسائل الدعم واألسلحة اليت متكنه من قتل املزيد من الشعب السوري 

وإذالله.
السوري،  الشعب  إذالل  اإلمعان يف  من خالهلا  أراد  االعتقال كوسيلة وحشية  على  وركز   
والقصص اليت يرويها اخلارجون من جحيم املعتقالت تدين العامل الداعم لألسد، والعامل الذي 
يدعي احلضارة ويتمسك ابلشعارات الرباقة الزائفة اليت تؤكد على إنسانية االنسان وحقه ابحلرية 

والكرامة.
أظهرت السنوات املاضية من عمر الثورة حجم الكراهية اليت خيتزهنا األسد ونظامه ضد السوريني 
األحرار، فقد استخدم أبشع الوسائل إلعادة الشعب السوري إىل بيت الطاعة وحظرة األسد.
منذ انطالق ثورة السوريني جوهبت بشعارات حاقدة من قبل النظام )األسد أو حنرق البلد(، 
ونفذوا هتديدهم فأحرقوا البلد وقتلوا أكثر من مليون سوري، وأجربوا أكثر من تسعة ماليني من 
السوريني على ترك وطنهم واهلرب إىل بالد اللجوء للحفاظ على حياة أبنائهم وصون أعراض 

نسائهم.
قصص صادمة نسمعها فتصعقنا بقسوهتا، وهنرب إىل عدم تصديقها ألهنا تتحدث عن وحشية 

غر مسبوقة يف التاريخ استخدمها النظام ضد الشعب السوري احلر.
أظافر  وقلع  اليومي  التعذيب  من  السوريني  على  مورست  الوحشية  التعذيب  أشكال  كل 
أجسادهم  تتخشب  حىت  ألايم  وصلبهم  والدواء،  والطعام  الشراب  من  وحرماهنم  املعتقلني 
وإرغام  والدين،  األعراض  وشتم  والسباب  واإلهاانت  املستمر  اإلذالل  مع  احلياة،  فيفارقون 
املعتقلني على ترديد شعار )ربنا بشار(، وهناك املزيد من القصص الرهيبة اليت يصعب روايتها 
عن التعذيب واالغتصاب، وكل من خرج من املعتقل خرج وهو حيمل عاهة دائمة ستالزمه 
مدى حياته، ألهنم يعمدون على حقن الذين سيفرج عنهم مبواد كيماوية تؤدي هبم إىل اإلعاقة 

والشلل الدائم ، والكثر منهم إىل فقد القدرة على السر والنطق وحىت السمع.  
وليس آخرها احلديث عن قصص املعتقالت اليت يسردهنا مبا خيص األحداث املأساوية اليت 

مررن هبا، فظائع تدين وتلطخ وجه اإلنسانية ابلعار.
القيصر قام إبيصال 55 ألف صورة ملعتقلني قام النظام اجملرم بتصفيتهم، واكتفى العامل إبقامة 
والتصوير  ابملشاهدة  واالكتفاء  رؤيتها،  يريد  من  متناول  يف  تكون  الصور كي  هلذه  معارض 

جبوارها للذكرى ال أكثر.
يتشدقون هبا على االعالم؟؟ وابخلفاء يستمرون بدعم  قيم ومثل  اليوم وأي  نعيشه  أي عامل 

النظام ويطلبون منه املزيد من القتل والوحشية.
والتساؤل املؤمل مىت سيقدم العامل على إيقاف اجملرم األسد ونظامه عن تدمر املزيد من املدن 

وقتل املزيد من الشعب السوري؟؟
األحداث تشر إىل أن العرب واملسلمني والعامل املتحضر سيستمرون يف مراقبة إفناء الشعب 

السوري، واالكتفاء ابلتهديد والتنديد والوعيد ليس إال.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Her Daim Kanayan Yaramız: Tutuklular

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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صد الثقاف

مر
ال )جرمية العصر( هي اجلرمية اليت كشف بعضاً من خيوطها مصور منشق عن النظام لقب ابسم )قيصر(، 

ألف ضحية قضت يف  ألف صورة، وثقت 11  حني متكن مطلع 2014 من تسريب حوايل 55 
معتقالت نظام بشار األسد، فيما اليزال مصر عشرات آالف املعتقلني جمهوال، وما تزال آلة التعذيب 
الزانزين وتسلب منهم حياهتم، فضال عن سلب آدمية من اليزال حياً  املغيبني يف  السوريني  تطحن 
منهم، غالبية صور الضحااي التعذيب التقطت يف مشفى املزة 601، وقتل عدد كبر منهم يف أفرع 

أمنية خمتلفة.
وقد انقش جملس األمن يف جلسة مغلقة غر رمسية نظمتها فرنسا إلطالع جملس األمن على تفاصيل 
التقرير املتعلق مبمارسة التعذيب واإلعدام يف سجون النظام السوري وإمكانية إجراء احملاسبة على اجلرائم 

املرتكبة يف سجون النظام السوري اجملرم.
ساهم امللف يف دعم قضية الشعب السوري وقّوى موقفه احلقوقي بعد إبراز صور جثث عارية لنساء 
سورايت منت من اجلوع والتعذيب، وجثث لِصبية ماتوا بنفس الطريقة، مع جثث لكبار سن ، وشبان 
أيضاً قضوا جوعاً وأملاً يف سجوٍن مظلمة موحشة، مث )غلفوا( أبكفان انيلون، وكدسوا كما يف علب 

)السردين( وأرسلوا إىل مصٍر جمهول، رمبا مقابر مجاعية أو حىت حمارق بشر.
ما تقدم خيتصر ما شاهده )القيصر( مباشرة، وهو الشاهد يف ملف تسريب أكثر من 55 ألف صورة 

لـ 11 ألف جثة، قتل أصحاهبا بشكل ممنهج يف سجون بشار األسد.
صور القيصر املسربة ضربت نواة النظام الصلبة يف مقتل، فقد عراها أمام املاليني بشكل مل يسبقه إليه 
أحد، كان معه فريق عمل من الشباب السوري احملرتف، عمل على مدى أشهر طويلة لتوثيق امللف 
من داخل وخارج سوراي، ومتكني كل جوانبه احلقوقية واإلنسانية، كي تضعف قدرة األسد على اإلنكار 
والتكذيب وادعاء الفربكة أو التسييس، كما درج على ذلك حيال كل جرمية كان يقوم هبا، ويف جمزرة 
الغوطة برهان ساطع على حرفية نظام األسد ووقاحته يف اخرتاع الرواايت واإلنكار، واليت وصلت حد 

اهتام شهداء الكيماوي بقتل أنفسهم!
املنسق العام لعملية تسريب الصور اليت هزت ضمر العامل، واملسؤول املباشر عن أرشفتها، متكن من 
إدارة امللف بروح وطنية دون تسيس أو البحث عن مكسب إعالمي، بل وصفه أبنه عمل سوري 

خالص.
إايه ابلعمل الوطين السوري   وأكد )القيصر( وبشكل واضح أن امللف خيص كل السوريني، واصفاً 

اخلالص، الذي ساهم يف إجناز معظمه سوريون انطلقوا من قدراهتم الذاتية.
وأكد أن العمل يف توثيق ملف »جرمية العصر« بدأ يف أيلول 2011 واستمر حىت آب 2013، مع 

عدم التصور أن تكون النتائج هبذه البشاعة لتخرج بعدها الصور إىل احلقل احلقوقي.
وحسب »القيصر« فقد مر امللف بـ 4 مراحل، األوىل مرحلة السكون ومجع مادة امللف وواثئقه واليت 
اللجان يف الداخل السوري شكلت شبكة عمل متكاملة، من خالل شباب  عمل عليها عدد من 
سوري وطين ابمتياز كان لبعض أفراده تواصل مباشر مع )القيصر( وهم جنود امللف احلقيقيون ، اثنياً  
مرحلة اجلهد الوطين  وفيها انكب على العمل جمموعة من  السوريني املؤمنني بعدالة قضيتهم و مسو 
أهداف الثورة  ممزوجاً ذلك خبربات  متعددة يف شىت اجملاالت اليت يتطلبها امللف، أما املرحلة الثالثة 
فكانت التنسيق مع جهات قانونية استشارية عربية وأجنبية تسهم يف خدمة امللف وحتقيق أهدافه ، 
حىت وصل امللف إىل مرحلة تشكيل التوثيق وهي املرحلة الرابعة، وحتديداً بتاريخ 23/ 12/ 2013، 

عندما مت دفع امللف إىل شركة حماماة بريطانية )كارتر- روك وشركاه( يف لندن.
أثبت هذا امللف املثقل ابلفظاعات للعامل حقيقة النظام السفاح، وأن القتل هبذا الشكل املمنهج واملوثق 
يدل على )إرهاب منحرف وحمرتف(، لكنه )إرهاب( لن يسعف النظام يف البقاء، وال مناص من حماسبة 

اجملرمني، طال الزمن أم قصر.

إشراق

جريمة العصر مقتل 11 ألف سوري تحت التعذيب في سجون األسد 
و55 ألف صورة لجثث السوريين

İşrak

Yüzyılın Suçu: 11 Bin Suriyeli Esed Zindanlarında İşkence Altında Can Verdi 
Suriyelilerin Cesetlerine Ait 55 Bin Fotoğraf

“Yüzyılın Suçu”, rejim ordusundan ayrılan “Kayser” lakaplı fotoğrafçının ifşa ettiği fotoğraflarla 
bir kısmı gün yüzüne çıkan suçtur. Kayser, 2014 başlarında 55 bin fotoğraf sızdırmayı başarmış, 
bu fotoğraflarda Beşşar Esed rejimi hapishanelerinde 11 bin kişinin öldürüldüğü belgelenmiştir. On 
binlerce mahkumun akıbeti ise meçhuldür. Esed’in işkence mekanizması hala zindanlarda kaybolan 
kişileri ezmekte ve canlarına kıymaktadır. Ayrıca hayatta olanların ellerinden de insanlıklarını 
almaktadır. Fotoğrafların çoğu 601 Mezzeh Hastanesi’nde çekilmiş, işkence kurbanlarını ve çeşitli 
karakollarda öldürülen kişileri göstermektedir.
BM Güvenlik Konseyi’nin Fransa tarafından Suriye rejimi hapishanelerinde uygulanan işkence ve 
idamlarla ilgili raporun detaylarını incelemek üzere gayrı resmi olarak gerçekleştirilen kapalı oturumda, 
katil rejim hapishanelerinde işlenen suçların yargılanma olasılığı da konuşuldu.
Açlık ve işkence sonucu ölen Suriyeli kadınların cansız bedenlerini, aynı şekilde ölen küçük bir 
kız çocuğunu, yaşlıların cesetlerini, açlık ve açıdan can veren iki genci, naylon poşetlerle kapatılan 
bedenlerini, sardalye konservesi gibi sarmalanmış hallerini ve bir bilinmezliğe, belki bir toplu 
mezarlığa ya da insan yakılan yerlere gönderilmelerini gösteren bu dosya, Suriye halkının meselesini 
desteklemiş ve hukuki durumunu güçlendirmiştir.
Yukarıda anlatılanlar, Kayser’in bizzat tanık olduklarının özetidir.  Beşşar Esed zindanlarında sistematik 
bir biçimde katledilen kişilere ait 11 bin cesedin 55 binden fazla fotoğrafını sızdıran odur.
Kayser’in sızdırdığı fotoğraflar, rejimi derinden sarsmıştır. Rejimi milyonların önünde daha önce hiç 
olmadığı kadar çıplak bırakmıştır. Kayser ve beraberindeki gençlerden oluşan ekip, aylar boyunca 
bu dosyayı hem içeriden hem de dışardan kuvvetlendirmek ve tüm hukuki ve insani yönlerini ortaya 
çıkarmak için çalışmış, Esed’in gerçekleri inkar etme, yalanlama ve uydurma olduğunu söyleme 
ihtimalini zayıflatmayı hedeflemiştir. Aynı şekilde Guta katliamında da Esed rejiminin küstahlığı ve 
masal uydurma, inkar etmedeki mahareti kendisini göstermiş, bu maharet öyle bir dereceye ulaşmıştı 
ki kimyasal silah ile şehit olan insanları kendilerini öldürmekle suçlamıştı!
Dünyanın vicdanını sarsan fotoğrafları sızdırma operasyonunun genel koordinatörü ve fotoğraflarının 
arşivlenmesinden sorumlu kişi, meseleyi vatanperverlik ruhuyla idare etmiş, siyasallaşmamış veya 
medyada bir kazanç aramamıştır. Aksine bu süreci halis muhlis bir Suriye işi olarak nitelemiştir.
Kayser, açık bir şekilde bu dosyanın tüm Suriyelilere ait olduğunu söylemiş, bu yapılanın halis muhlis 
milli bir Suriye işi olduğunu vurgulamıştır. Nitekim bu dosyanın çoğunun tamamlanmasında, kendi 
imkanlarıyla çaba gösteren Suriyelilerin payı olmuştur.
Yine Kayser, Yüzyılın Suçu dosyasını hazırlama girişimlerinin Eylül 2011’de başlayarak Ağustos 
2013’te son bulduğunu ancak başlangıçta fotoğrafların hukuki alanda delil teşkil edecek kadar korkunç 
sonuçlar vereceğini düşünmediğini belirtmektedir.
Kayser’e göre dosya, 4 aşamadan geçmiştir. Birinci aşama, bekleme ve dosya içerikleri ile belgelerini 
toplama aşamasıdır. Bu aşamada Suriye içinde tam teşekküllü bir eylem ağı kurulmuş ve komisyonlar 
faaliyet göstermiştir. Bunun için de vatansever Suriye gençliği ileri atılmıştır. Bu kişilerden bazılarının 
Kayser ile doğrudan iletişimleri vardır. İşte dosyanın gerçek askerleri bunlardır. İkinci aşamada 
meselelerine inanmış ve devrimin hedeflerini yücelterek, dosyanın gerektirdiği birçok alanda tecrübe 
sahibi Suriyeliler çalışmıştır. Üçüncü aşamada Arap dünyası ve diğer ülkelerdeki hukuki mercilerle 
koordineli bir biçimde faaliyet gösterilmiş, böylece dosya dördüncü ve son aşamaya yani belgelendirme 
aşamasına geçmiştir. 23.12.2013 tarihinde dosya, Londra’da bulunan İngiliz Hukuk Şirketi Carter-
Ruck’a gönderilmiştir.
Ağır yükleri içinde barındıran bu dosya, katil Esed rejiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu 
şekilde sistematik ve belgelendirilmiş bir katliamın, “sapkın ve profesyonel bir terör” olduğunu 
göstermiştir. Ancak bu “terör”, rejimin ayakta kalmasını sağlamayacaktır. Er ya da geç suçlular 
yargılanacaktır.
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احلديث عن قضية املعتقلني السوريني، وما آلت إليه األوضاع السورية تقارير وتحقيقا

الشعب  هلا  تعرض  اليت  واالعتقال  والقهر  العسف  أنواع  وكل  عامة، 
من  جرى  ما  خاصة  ظروفها،  ويعيش  هلا  يتعرض  زال  وما  السوري، 
أحكام ابإلعدام حبق 95 مواطًنا سوراًي وفلسطينًيا يف سجن صيداناي 
املطبق،  الصمت  وحالة  األسدي  النظام  ضد  التظاهر  بتهم  مؤخًرا، 
عاملًيا وإقليمًيا، دون االهتمام مبئات آالف املعتقلني الذين ميوتون قهرًا 
وتعذيًبا، يف أقبية النظام األسدي نذكر منهم على سبيل التذكر وليس 
احلصر: الدكتور عبد القادر احلمادة، الدكتور عبد العزيز اخلر، املقدم 
الرزاق  عبد  األمحر،  سامر  الناصر،  رجاء  القاضي  اهلرموش،  حسني 

سعدو، صبحي خبية وآخرين ميلؤون الدنيا، ويفقؤون العيون.
إبراهيم  )أمر  السوري  احملامي  مع  حواران  وسواه كان  ذلك  عن كل 
البغي  مواجهة  على كاهله، يف  السورية  القضية  الذي محل  تريسي(، 

والبطش األسدي، حيث حتدث تريسي إلشراق قائاًل: 
» البد من التأكيد على أن آل األسد ومنذ اللحظة األوىل الغتصاهبم 
احلكم والسلطة يف سورية يف هناية الستينيات من القرن املاضي جعلوا 
التعسفي منهًجا هلم وسيًفا مسلطًا  من االغتياالت والقتل واالعتقال 
على رقاب كل من يعارضهم أو خيالفهم الرأي وقد مارسوا هذا الفعل 
جمتمعي  وكورقة ضغط  وختويف  وردع  بطش  واستعملوه كأداة  الشنيع 
خشنة وغر منضبطة، طالت اجملتمع السوري برمته، دون أي استثناء، 
احلكم مستندين يف  وأدواهتم يف  استخدموه ضد شركائهم،  إهنم  حىت 
ذلك إىل منظومة القوانني اليت استنوها ألنفسهم حيث بدأ ذلك من:

1 - قانون الطوارئ. 2- أحكام املادتني /16/و/30/ من املرسوم 
الدولة.  أمن  إدارة  لعام 1969اخلاص إبحداث  التشريعي رقم /14/ 
التشريعي رقم / 549/  املادتني /74و101/ من املرسوم  3ــ أحكام 
الدولة وقواعد  أمن  الداخلية إلدارة  لعام 1969 اخلاص ابلتنظيمات 
العاملني فيها. 4ــ احلالة الالدستورية اليت خلقوها ألنفسهم واليت كرست 
كل السلطات يف الدولة بيد رئيس اجلمهورية وابلتايل مكنته من جتاوز 
كل الضوابط واالحكام املنصوص عليها يف الدستور ويف قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية السوري واليت جعلت من رئيس اجلمهورية حاكًما 
والغائها  التشريعية  املراسيم  وإصدار  سن  بسلطة  مستأثًرا  متحكًما 
وتعديلها دون اخلضوع ألي رقابة أو االلتزام أبي قاعدة مقررة يف شرعة 

حقوق االنسان، األمر الذي مكنه وبشكل مطلق من 
مبحاكم  )اخلاص  لعام 1968   /109/ رقم  التشريعي  املرسوم  تعديل 
املعارضني  حماكمة  لتشمل  صالحياهتا  وتعديل  العسكرية  امليدان 
السياسيني ومعارضي الرأي ابإلضافة اىل املتعاملني مع الكيان الصهيوين 

وذلك   - داخلية  اضطراابت  حدوث  عند  أو  عبارة،  إبضافة  وذلك 
مبوجب املرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 1980(.

2(اصدار القانون رقم /49/ لعام 1980 الذي يقضي إبنزال عقوبة 
اإلعدام بكل من يعرف عنه انتسابه اىل مجاعة االخوان املسلمني.

عدل  الذي   2008 لعام   /69/ رقم  التشريعي  املرسوم  اصدار  3(ــ 
حصر  )والذي  العسكرية  احملاكمات  وأصول  العقوابت  قانون  مبوجبه 
السياسي  األمن  املدنية وعناصر  الشرطة  عناصر  مبوجبه حق مالحقة 
العامة  ابلقيادة  القوانني  وانتهاك  التعذيب  مبمارسة  املتهمني  واجلمارك 
للجيش والقوات املسلحة - على الرغم من عدم تبعيتهم هلا وتبعيتهم 

اىل وزارة الداخلية(
4(  وصواًل إىل قيامه إبصدار عدة مراسيم تشريعية وبشكل متالحق 
اعتبارًا من عام    2011 وحىت اآلن، أدخل مبوجبها تعديالت على 
األمن  عناصر  السوري هبدف محاية  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون 
والشبيحة على اختالف تبعيتهم جبعلهم من عناصر الضابطة العدلية.

ليس هلا من  اليت  املتالحقة  العفو  ملراسيم  وانتهاء مبهزلة إصداره    )5
غرض سوى ذر الرماد يف العيون واليت تنطوي يف حقيقتها على فكرة أنه 
ال معتقلني لديه وأنه إمنا يفرغ السجون عقب كل مرسوم عفو يصدره، 
)وهو ويف حقيقة األمر ال يطلق سراح املعتقلني إمنا يطلق سراح الرهائن 
الذين يقوم ابحتجازهم دون ما سبب أو مربر قبيل إصداره ملرسوم العفو 
أو إجرائه للمصاحلات املخادعة(، واتبع السيد تريسي قائاًل : انطالقًا 
القوانني  هذه  مفعول  سراين  ظل  ويف  ضوئه  وعلى  العرض  هذا  من 

وغرها الكثر )املخالفة ألبسط حقوق االنسان واملواطنة(.
ملؤسسات  امتالكها  وعدم  وعدم كفاءهتا  السورية  املعارضة  ضعف   
تعمل على توثيق حاالت االعتقال وفق املعاير وطرق التوثيق املعتمدة 
واملقبولة دولًيا وإقليمًيا وخاصة لدى هيئة األمم املتحدة وجملس األمن.

ــ التنكر الدويل للثورة السورية والغموض البني والفاضح يف كل من بيان 
جنيف )الذي نص على وجوب تكثيف وترة اإلفراج عن األشخاص 
احملتجزين تعسًفا وتوسيع نطاقه، ومل ينص على وجوب االفراج الفوري 
ينص على  ومل  لذلك  آلية  أي  مل حيدد  أنه  املعتقلني، كما  عن هؤالء 
املعتقالت  الدخول إىل كل  الدوليني من  املراقبني  تشكيل جلان متكن 
لدى النظام وتفتيشها وتوثيق أمساء املعتقلني فيها وبيان حالتهم واملعاملة 

السيئة اليت يتعرضون هلا(.
لألمم  العامة  اجلمعية  قرارات  منها  واألممية وخاصة  الدولية  القرارات  ــ 
املتحدة وقرار جملس األمن رقم )2245(، )اليت مل تنص على وجوب 
ومل  فوري  وبشكل  االعتقال  مراكز  إىل كافة  الدوليني  املراقبني  وصول 

جيب  اليت  اآللية  تتضمن 
والعقوابت  ذلك  يف  اتباعها 
على  تطبق  أن  جيب  اليت 
عن  امتناعه  حال  يف  النظام 
عمل  بعرقلة  قيامه  أو  التنفيذ 

هؤالء املراقبني(. 
إلعادة  الدويل  التهامس  ــ 
وتلميع  وتدويره  النظام  انتاج 

رأسه ابعتباره الطاغية املفيد هلم بغض النظر عن مأساة الشعب السوري 
له مواطنيه من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء  يتعرض  وما تعرض وما 

قسري وهتجر.
ــ وعلى الرغم من قناعتنا أبن مئات اآلالف من معتقلي الرأي يقبعون 
يف مراكز االعتقال لدى النظام يف ظروف غر إنسانية ومتارس حبقهم 
إما  للموت  معرض  جلهم  وأن  التعذيب،  أنواع  وأبشع  وأقسى  شىت 
امهااًل أو شنًقا مبوجب أحكام تصدر عن حماكم ميدانية تعتمد الضبوط 
والقذارة  ابلدموية  عاملًيا  هلا  املشهود  األمنية  اجلهات  قبل  من  املنظمة 
وانتزاع األقوال واالعرتافات ممن يقع يف قبضتها حتت التعذيب واإلكراه 
احلق  له  يكون  أن  دون  املتهم  على  حجة  واعتباره  واملادي  املعنوي 
اليت  احملاكم  هذه  اخلارجي،  العامل  مع  التواصل  أو  مبحام  ابالستعانة 
تنتهك فيها كل حقوق الدفاع، وال حيكمها أي ضابط وال تلتزم أبية 
أصول حمددة ومعروفة.«،  وحول أوضاع املعتقلني قال تريسي »يف ظل 
كل ذلك، فإننا نستطيع القول أبنه ال ميكن ووفق املعطيات واألحوال 
موهتم  منع  وال  هلم  العون  يد  مد  املعتقلني، وال  السائدة محاية هؤالء 
أو قتلهم وال وقف احملاكمات غر العادلة اجلارية حبقهم، وال إطالق 
سراحهم، أما جلهة الكيفية اليت جيب التعامل هبا مع هذه القضية فإنين 
أرى أبنه جيب التعامل مع قضية املعتقلني ابعتبارها ورقة فوق تفاوضية 
وغر  مستقلة   مسألة  الفوري  سراحهم  إطالق  مسألة  أن  واعتبار   ،
متثل  التفاوض كوهنا  مسارات  من  مسار  أبي  مرتبطة  وغر  مشروطة 
مبفهومها  االنتقالية  للعدالة  املؤسس  احلقيقي  واملرتكز  الرئيسية  اللبنة 
أن  ميكن  اليت  الصلبة  األرض  وابعتبارها   . السياسي  وليس  احلقوقي 
املعارضة  هيئات  من كافة  يقتضي  وهذا  االنتقالية  املرحلة  عليها  تبى 
املسارات إىل  السورية وقف كل أشكال احلوار وتعليق املشاركة بكل 
ما بعد البت بقضية املعتقلني وإطالق سراحهم وتكثيف كل اجلهود 
وحصرها يف خانة السعي لتصويب القرارات األممية وإجالء ما اعرتاها 

من غموض أو نقص.«

أحمد مظهر سعدو

أمري إبراهيم تريسي

أمير إبراهيم تريسي:
التعامل مع قضية المعتقلين باعتبارها ورقة فوق تفاوضية

رئيس القسم السياسي
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ت
تقارير وتحقيقا تعترب قضية املعتقلني السوريني الغائب احلاضر يف مجيع املؤمترات واحملاداثت 

الدوليــة، مبــا يف ذلــك جمــرايت أســتاان وحــىت مفاوضــات (اهلــدن) ومــا مســي (
املصاحلــات) املناطقيــة داخــل ســوراي، فهــذه القضيــة متثــل املعضلــة الكــربى 

والــكأداء يف القضيــة الســورية ككل.
ذلــك ألن (نظــام األســد) مبســاعدة حلفائــه )العلنيــني واملســترتين( يلتــف 
علــى األمــر ويتحايــل عليــه إبطــالق ســراح عــدد قليــل ممِــن يعتقلهــم حديثــاً، 
ومــن غــر عشــرات اآلالف القابعــني يف ســجونه منــذ ســنوات، ودومــاً يقضــي 

العديــد منهــم حتــت التعذيــب.
مل تســتطع أيــة جهــة دوليــة علــى الرغــم مــن النــداءات واحلمــالت العديــدة )مبــا 
يف ذلــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي( حــىت اآلن أن حتّقــق تقّدمــاً يف 
هــذا امللــف، أو أن تتمّكــن ِمــن حماســبة املســؤولني عــن عمليــات االعتقــال 
والتعذيــب داخــل ســجون نظــام آل أســد اجلواســيس، الــيت ُوصفــت أبهنــا (
مســاخل بشــرية)، كل ذلــك أييت مــن خــالل الغطــاء الــذي ُمنــح لنظــام القتــل 
واالجــرام منــذ عقــود، مكافــأًة لــه علــى خياانتــه وجرائمــه عــرب دوره الوظيفــي 
الــذي أُنشــيء ألجلــه هبــدف حــرف بوصلــة النهــوض والتقــدم العــريب بعــد عــام 

1961 ومــا تــاله حــىت اليــوم.
هــي  الثــورة  خــالل  الســوري  لشــعبنا  االعتقــال  ومأســاة  معــاانة  تكــن  فلــم 
يعــرف أبحــداث  مــا ابت  املــرة األوىل، إذ ســبقتها مــرات عديــدة خاصــًة 
الثمانينيــات والــيت ارتكــب فيهــا نظــام اجلرميــة األســدي حينهــا أكــرب وأبشــع 
اجلرائــم حبــق مــن اعتقلهــم أو أخفاهــم بشــكل قســري، وعلــى غــرار مــا قــام 

حتظــى قضيــة معتقلــي الــرأي يف ســورية أبولويــة مطلقــة علــى بقيــة القضــااي نظــرًا 
لفداحة وجســامة املعاانة اليت تشــمل 70% من الشــعب الســوري على األقل، 
وتؤكــد املصــادر شــبه الرمسيــة وتقديــرات املنظمــات احلقوقيــة الســورية والدوليــة 

احلقائــق التاليــة: 
الــيت صــدرت عــن اجلهــات األمنيــة يف  1 – إن إمجــايل مذكــرات التوقيــف 
الدولة منذ بداية ثورة 2011 وحىت بداية عام 2016 تقدر ب 1,7 مليون 
مذكرة توقيف رمسية، قســم كبر منها نفذ، وقســم أقل مل ينفذ حىت اآلن، وما 

زال أصحاهبــا مطلوبــون للتوقيــف.
2 - إن إمجــايل مــن اعتقلــوا بعــد الثــورة وحــىت بدايــة 2016 يبلــغ مليــون 
وربــع مليــون شــخص، بعضهــم أفــرج عنهــم، وبعضهــم صــدرت حبقهــم أحــكام 
قضائيــة تصــل إىل 15 ســنة، وبعضهــم مــا زال معتقــاًل بــال حماكمــة، وبعضهــم 
قتلــوا حتــت التعذيــب، وبعضهــم جمهولــو املصــر، وهنــاك مصــادر ترفــع عــدد مــن 

اعتقلــوا إىل أكثــر مــن مليــون ونصــف ســوري.
3 - يبلــغ عــدد املفقوديــن الذيــن ألقــت القبــض عليهــم أجهــزة الســلطة، ومــن 
حبكمهــا ومل تعــرتف الدولــة هبــم، مث انقطعــت أخبارهــم، ومل يصــدر شــيء رمســي 

عنهــم 64000 شــخًصا علــى األقــل. 
ابلســجن  إدانــة  أحــكام  حبقهــم  وصــدرت  للمحاكــم  املقدمــني  عــدد   -  4

.2016 بدايــة  حــىت  الثــورة  بدايــة  منــذ   292000
5 – ال ميكن تقدير عدد من قتلوا حتت التعذيب، ولكنه بعشرات األلوف، 
بدليــل أن ضابــط االســتخبارات املنشــق املعــروف ابســم )القيصــر( هــرب صــور 
11000 جثمــااًن قتلــوا يف زانزيــن املخابــرات العســكرية وحدهــا يف الفــرتة بــني 

آذار/ مارس 2011 وآب / اغسطس 2013 فقط. 
6 - يبلــغ عــدد مراكــز االعتقــال املعروفــة يف ســوراي 17 مقــرًا و11 ســجًنا 
مركــزاًي، ويقــدر عــدد املراكــز الســرية ب 12000 مركــزًا علــى األقــل !، كان 
أشــهرها يف مجهوريــة الرعــب األســدية وخــالل مخســني ســنة: )ســجن املــزة( 
و)ســجن تدمــر العســكري( و)صيــداناي( و)ســجن عــدرا( و)ســجن القلعــة(، 
أمــا املعتقــالت الســرية الــيت ظهــرت بعــد الثــورة فهــي ابملئــات، بعضهــا يف بطــون 
اجلبــال، وعلــى الســاحل، ومعتقــالت عائمــة علــى ظهــر بعــض الســفن احلربيــة، 
أســفل كل مستشــفى زانزيــن ســرية، ومدافــن  لبنــان!، ويف  داخــل  وبعضهــا 
خاصــة تشــرف عليهــا االســتخبارات، ال ســيما أن املشــايف أصبحــت مراكــز 

بــه يف تلــك الفــرتة مــن ممارســات القمــع واالعتقــال، أعــاد تنفيــذه خــالل 
مواجهتــه لثــورة احلريــة والكرامــة بعــد آذار 2011 حــىت اترخيــه، والــذي كان 

أكثــر وحشــيًة ممــا ســبقه بكثــر.
فحــوايل 500 ألــف معتقــل، بــني شــيوخ وشــبان، نســاء وأطفــال؛ سواســية 
يف نظــر جاّلدهــم يقبعــون يف ســجونه، يضــاف إليهــم أكثــر مــن100 ألــف؛ 
قُتلــوا حتــت التعذيــب، أببشــع الوســائل املســتخدمة حبســب )منظمــة العفــو 
الدوليــة( و)حركــة الضمــر الدوليــة(؛ إذ أن هتمــة الثــورة مــن أخطــر التهــم، 
وهــي كفيلــة بفتــح البــاب ألعمــاق اخليــال عمــا ســيالقيه مــن يقعــون حتــت 

وطــأة االعتقــال.
إن النظــام يســعى جاهــداً حلســم حربــه ضــد الشــعب ملصلحتــه، لكنــه حيــرص، 
إن اســتطاع، على إخفاء ملّف املعتقلني واســتبعاده من أي مباحثات، ســواء 
يف جنيــف أو أســتانة، ملــا قــد ينجــم عــن هــذا امللــّف مــن تداعيــات قــد ترهــق 
حكمــه مــن قبــل املنظمــات احلقوقيــة؛ بتهــم الضلــوع يف عمليــات تعذيــب 
وحشــية للمعتقلــني، حــني تقــّدمي القتلــة: بشــار أســد ورجاالتــه، إىل احملاكمــة.

وعلــى الرغــم مــن تنــاول اجملتمــع الــدويل لقضيــة املعتقلــني واملختفــني قســرايً، 
فــإّن النتائــج مــا زالــت متواضعــًة وخمّيبــًة لآلمــال أيضــاً، فحــىت هــذه اللحظــة مل 

ينتــج عنهــا أّي حلــول ذات مغــًزى ضمــن هــذا امللــف.
فعلــى خطــى طــّي صفحــة املعتقلــني بــدأ النظــام أوىل خطواتــه إبخبــار بعــض 
أهــايل ضحــاايه مبصــر أبنائهــم يف ســجونه عــرب أمــاانت الســجل املــدين يف 
عــدة مناطــق ســورية، مــن دون أّي معلومــات أخــرى حــىت عــن أماكــن دفنهــم؛ 

لتصفيــة املعارضــني والناشــطني حبجــة معاجلتهــم!
7 - يقــدر عــدد املقابــر اجلماعيــة الــيت اســتعملتها املخابــرات لدفــن ضحاايهــا 

أبكثــر مــن 243 مقــربة معروفــة. 
أمــا أهــم أجهــزة االســتخبارات الــيت تالحــق وتعتقــل وحتقــق وتعــذب وتقتــل 

فهــي: 
- االســتخبارات العســكرية: وتتبعها شــعبة املخابرات، وهي تتبع وزارة الدفاع 

شــكلًيا، ورائســة الدولة فعلًيا.
- إدارة املخابــرات العامــة )أمــن الدولــة( تتبــع رئيــس الدولــة بــدون املــرور أبي 

وزارة.
- األمــن السياســي )أقــدم األجهــزة ويتبــع شــكلًيا لــوزارة الداخليــة( ويرتبــط 

مباشــرة برائســة الدولــة.
- خمابــرات القــوى اجلويــة )يتبــع شــكلًيا لســالح القــوى اجلويــة ويرتبــط مباشــرة 

برئيــس الدولــة(.
وهناك أجهزة أخرى متلك صالحيات اإلعتقال والتعذيب، هي:

- الشرطة العسكرية. 
- الشرطة املدنية، وخاصة فرع األمن اجلنائي. 

- قوات الدفاع الوطين )الشبيحة(.
- فــرع اهلجــرة واجلــوازات الــذي حيــق لــه منــع الســفر وتوقيــف واعتقــال املواطنــني 

ألســباب تتعلق بذلك.
- حــزب البعــث احلاكــم لــه جهــاز أمــين وميليشــيا خاصــة بــه، تقــوم إبصــدار 

أوامــر االعتقــال ولديــه مراكــز اعتقــال خاصــة بــه كذلــك.

جــاءت هــذه اخلطــوة إبيعــاز مــن موســكو احملــّرك العلــين األول للنظــام، والــيت 
حبســب مراقبــني، هتيّــئ ملرحلــة دوليــة جديــدة مرســومة بدقــة حــول الوضــع 

السياســي يف البــالد.
تقــول اللجنــة الدوليــة للتحقيــق الــيت يرأســها )ابولــو بينــرو( مــن املعتقــد أن 
أجهــزة  تديرهــا  اعتقــال  مراكــز  وقعــت يف  االعتقــال  قيــد  الوفيــات  أغلــب 
اســتخبارات وجيــش النظــام الســوري، وأنــه يف كل احلــاالت تقريبــاً أشــارت 
شــهادات وفــاة الســجناء الــيت ســلمت ألســر املعتقلــني، أن ســبب الوفــاة 
اجلغرافيــة  املنطقــة  مــن  األفــراد  بعــض  أو )جلطــة(، وأن  قلبيــة(  )أزمــة  هــو 
ذاهتــا توفــوا يف نفــس التاريــخ، فيمــا حيتمــل أن يشــر ذلــك إىل إعدامــات 
هــو مستشــفى  املذكــور  الوفــاة  مــكان  احلــاالت كان  أغلــب  مجاعيــة، ويف 
تشــرين العســكري أو مستشــفى اجملتهــد وكالمهــا يف دمشــق، لكــن ال يذكــر 

اســم مركــز االعتقــال.
لقضيــة  حقيقــي  حــل  يف  يرغبــان  النظــام  وال  روســيا  ال  أنــه  املؤكــد  ومــن 
املعتقلــني، ألن فتــح هــذا املوضــوع قــد تعقبــه مطالــب ابلتفتيــش والتحقــق مــن 
املنظمــات الدوليــة يف ظــروف االعتقــال ووفــاة املعتقلــني، وهــذا ســيقود إىل 
إدانــة مؤكــدة للنظــام وحلفائــه، وقــد يتبــع ذلــك مطالــب مبحاكمــات دوليــة 

للعديــد مــن املســؤولني يف النظــام، مبــن فيهــم رأس النظــام.
ويبقــى الســؤال: كيــف لنــا التخلــص مــن االســتهتار بقضيــة املعتقلــني؟ وهــي 
القضيــة فــوق التفاوضيــة؛ وهــل لوحــدة املوقــف واألداة وطنيــاً مــن دوٍر حبلهــا 

وجلــم التخــاذل العــريب والــدويل حياهلــا؟

- مكتب األمن القومي، ومهمته رسم االسرتاتيجيات األمنية للنظام. 
- احلــرس اجلمهــوري الــذي حــل حمــل ســرااي الدفــاع وســرااي الصــراع الســابقتني 
ومهــا تشــكيالن عســكراين ضــارابن يرتبطــان برئيــس الدولــة، ويعتمــدان علــى 
العنصــر العلــوي بدرجــة 90%، وكانــت وظيفتهمــا محايــة النظــام مــن خطــر 

االنقــالابت العســكرية. 
- تشــكيالت شــبه عســكرية وميليشــيوية بقيادة عناصر من آل األســد )هالل 
األســد، وشــيخ اجلبل مثاًل(، تنشــط يف جمال التهريب والنهب والســيطرة على 
املنافذ احلدودية البحرية، وحدود لبنان، ومالحقة وتصفية كل من يعرتضهم.  
حبســب األعمــال الــيت قامــت هبــا هــذه األجهــزة فــإن املخابــرات العســكرية هــي 
األقــوى واملطلقــة الصالحيــات، وهــي الــيت نفــذت أكثــر مــن نصــف إمجــايل 
املعتقلــني يف كل عهــود نظــام األســد، ورصــد أحــد املواقــع االعالميــة املعارضــة 
صــدور 276000 مذكــرة توقيــف عنــه خــالل أربــع ســنوات بعــد الثــورة، وهــي 
تعــادل 53 % مــن إمجــايل مذكــرات التوقيــف الصــادرة عــن مجيــع الدوائــر.  
األمــن  إدارة  الدولــة، مث جهــاز  /أمــن  العامــة  املخابــرات  إدارة  ويليــه جهــاز 
السياســي. وأخــرًا جهــاز خمابــرات القــوى اجلويــة الــذي تفــوق علــى اجلميــع 
بوحشــيته ودمويتــه. واحلقيقــة األكثــر رعبًــا هــي أن نظــام البعــث / األســد حــول 
ســورية منــذ 1963 إىل معتقــل كبــر، يعيــش فيــه مجيــع املواطنــني حيــاة تســودها 
هواجــس الرعــب واخلــوف مــن االعتقــال يف أي حلظــة، وألي ســبب، هــذه 
اهلواجــس يتقامسهــا الســوريون بــال متييــز بــني أنثــى وذكــر، أو بــني كبــر وصغــر، 
والــكل يعلــم أن انتفاضــة درعــا يف 18 آذار/مــارس 2011 بــدأت كــرد فعــل 

علــى وحشــية املخابــرات يف التعامــل مــع أطفــال وتالميــذ صغــار.

عبد الباسط حمودة

قضية المعتقلين السوريين:
الغائب الحاضر

كاتب وباحث سوري

محمد خليفة

حقائق مرعبة عن االعتقال والمعتقلين في
)سورية األسد(

كاتب وصحافي سوري 
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ت
طاملــا أنــك ولــدت يف الشــرق األوســط وحتديــداً يف ســوراي، فهــذا يعــين أنــك تعيــش تقارير وتحقيقا

وســط جمتمــع متــأمل ال خيلــو بيــت فيــه مــن معتقــل أو شــهيد أو ُمهجَّــر، وطاملــا أنــك 
ســوري فأنــت منــذ 60 ســنة مل تشــعر حبيــاة كاحليــاة الــيت حيياهــا النــاس يف مناطــق 
وجغرافيــا أخــرى يف العــامل، ليــس هــذا وحســب، بــل أصبــح أدب الســجون جــزءاً مــن 
الــرواايت الــيت نســمعها صغــاراً يف جمالــس الكبــار مث كتبــاً ملعتقلــني ســابقني يــروون لنــا 
حياهتــم اليوميــة خلــف القضبــان، مث إىل فقــدان أخــوة لنــا تباعــاً يرحلــون إىل تلــك 

الغــرف املظلمــة املخيفــة الــيت طاملــا رووا لنــا عنهــا، وكمــا قــال الشــاعر:
إنَّ الَرزِيََّة ال َرزِيََّة ِمثُلها      ِفقداُن ُكلِّ َأٍخ َكَضوِء الَكوَكِب

فمن مّنا ال يعرف وهو بسنني التحصيل قصيدة هاشم الرفاعي:
أبتاه ماذا قد خيطُّ بناين    واحلبُل واجلالُد ينتظراين

قــرأان عــن مانديــال وعــن بيجوفيتــش وعــن كل املناضلــني يف كل نواحــي احليــاة ضــد 
التمييــز العنصــري أو ضــد االحتــالالت والظلــم، لكــن حقيقــة مــا رأينــاه وشــاهدانه 
يفــوق كل مــا قــرأانه ومسعنــاه، ليــس تقليــاًل مــن شــأن العظمــاء ولكــن حقيقــة يف 
منطقتنــا عمومــاً ويف هــذه األمــة عظمــاء كبــار مل تنتشــر أمساؤهــم ومل يــذع صيتهــم 
لكنهــم قدمــوا ســين عمرهــم مــن أجــل العدالــة واحلريــة والكرامــة ليــس مــن أجــل 

أنفســهم بــل مــن أجــل شــعبهم ووطنهــم.
العاقّــني، ورمبــا  هــم  والســجانني  لألوطــان،  الــربرة  األبنــاء  هــم  هــؤالء  أن  وأعتقــد 
تتســاءل هــل كال الطرفــني شــرب مــن مــاء واحــد ونشــأ أحيــاانً يف حــي واحــد.!

عندما تقرأ )مخس سنوات وحسب( ل )هبة دابغ( اليت ختمت كتاهبا:
)ال أختيــل نفســي بعــد تســع ســنوات مــن الســجن والعــذاب واألمــراض اجلســدية 

مل حتــظ قضيــة املعتقلــني يف ســجون األســد )الصغــر( ابالهتمــام الــكايف مــن 
قــوى املعارضــة وتشــكيالهتا، وبقيــت ملًفــا، مــن ملفــات عديــدة، منــذ مؤمتــر 
جنيــف األول 30- 06-  2012 بــني وفــدي النظــام واملعارضــة برعايــة 
األمــم املتحــدة، وصــواًل هليئــة التفــاوض التائهــة بــني عديــد امللفــات والقضــااي، 
وأولــوايت األجنــدة الدوليــة املفروضــة قســرًا، رغــم أن املعارضــة طلبــت منــذ 
البدايــة ابقــاء ملــف املعتقلــني بعيــًدا عــن طاولــة التفــاوض واالبتــزاز وأصــرت 
أن تكــون مســألة انســانية وقانونيــة، وعلــى النظــام إثبــات حســن نيتــه فيهــا 

ابإلفــراج عنهــم.
 قضيــة االعتقــال السياســي جــزء مــن اتريــخ ســورية احلديــث خصوًصــا بعــد 
عــام 1963 اتريــخ وصــول حــزب البعــث إىل الســلطة، حيــث تفاقمــت 
ظواهــر االســتبداد والبطــش ابملعارضــني، وتعقيــم احليــاة السياســية مــن أي 
رأي معــارض ســواء كان معارًضــا حزبيًــا، أو رأي مثقــف أو مفكــر، أو 
حــىت انشــط مــدين، وعــاىن كل هــؤالء مــن أســوأ حــاالت القهــر اإلنســاين 
واحلــط مــن الكرامــة لدرجــة اعتــرب فيهــا العديــدون )مانديــالت(، ســورية نســبة 
إىل الزعيــم العاملــي )نيلســون مانديــال( وللفــرتة الزمنيــة الطويلــة الــيت قضاهــا 

معتقــاًل يف ســجون نظــام الفصــل العنصــري يف بلــده جنــوب أفريقيــا.
الســيدة )عفــاف مقصــود( زوجــة املعتقــل البــارز رجــاء الناصــر أمــني ســر هيئــة 
التنســيق الوطنيــة الــذي اعتقــل يف وســط دمشــق) 20- 11- 2013( 
وهــي أم ملعتقــل سياســي، قبــل الثــورة، قبــل أن يصبــح شــهيًدا أثنــاء الثــورة، 
قالــت إلشــراق: أن املعارضــة السياســية مل تعــط هــذا امللــف مــا يســتحق مــن 
االهتمــام واملتابعــة، وأردفــت قائلــة: إن املعارضــة الداخليــة الــيت انتمــى اليهــا 

زوجهــا ال متلــك الكثــر لتقدمــه يف هــذا اخلصــوص، مــربزة حجــم املعــاانة 
النفســية والقلــق الــذي يســاورها علــى حيــاة زوجهــا، يف ظــل غيــاب أي 
معلومــات عــن مــكان اعتقالــه وحالتــه الصحيــة، رغــم مــرور مخــس ســنوات 
النظــام، وهــو ابألصــل كمــا  القســري يف ســجون  ونصــف علــى اختفائــه 

أكــدت انشــط سياســي ســلمي ووطــين ابمتيــاز.
 شــهادات املعتقلــني الذيــن أفــرج عنهــم، والــيت مت توثيقهــا، تكشــف هــول 
املعــاانة الــيت تعــرض هلــا هــؤالء يف غيــاب اتم إلحصــاء أعدادهــم بشــكل 
مت  ومــن  الصحيــة،  وأوضاعهــم  احتجازهــم،  ومــكان  وهتمهــم،  دقيــق، 
تصفيتهــم، أو مــن قضــوا حتــت التعذيــب أو نتيجــة ســوء املعاملــة، يف هــذا 
الســياق يقــدر رامــي عبــد الرمحــن، مديــر املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان، 
مــن مازالــوا أحيــاء يف ســجون النظــام بــني الســبعني ألًفــا ومثانــني ألًفــا أمــا 
قتلــوا، األرقــام وال شــك  املفقوديــن، ومبعــى آخــر  فهــم يف عــداد  الباقــون 
كبــرة، ومهولــة، وتشــر إىل مــا خلفتــه مــن معــاانة وآالم، وحــىت مشــاكل 
اجتماعيــة ظهــرت بعــض نتائجهــا، وستتكشــف تباًعــا عقابيلهــا الكارثيــة، 
السياســية  املؤمتــرات  املســتقبل، كل  يف  املروعــة  واالنســانية،  االجتماعيــة 
واجلماعــات السياســية وضعــت قضيــة املعتقلــني بنــًدا علــى جــدول أعماهلــا، 
وكل املؤمتــرات السياســية املعنيــة ابلشــأن الســوري دجبــت بياانهتــا ابملطالبــة 
الفوريــة بطــي ملــف املعتقلــني، ولكنهــا بقيــت دون جــدوى، وحــىت املبــادالت 
الــيت جــرت خــالل الســنوات املاضيــة مل تقفــل هــذا امللــف املفتــوح واليــزال 
هنــاك مــن املعتقلــني أو املغيبــني مــن أصحــاب الــرأي، ومنــذ مــا قبــل انــدالع 
الثــورة اجمليــدة، مصرهــم جمهــواًل كطــل امللوحــي وغرهــا، حــاول النظــام مــن 

فأهلــي  أذهــب؟،  أيــن  أدري  ال  ابلضيــاع  فأشــعر  احلريــة،  والنفســية، أتيت حلظــة 
مجيعهــم قتلــوا إال ثالثــة مــن أخــويت هاربــني مــن جحيــم الوطــن، وعائلــة نصفهــا 

يعملــون لصــاحل خمابــرات النظــام! إنــه األمل يف أقســى صــوره(.
مــن  أبنــه  املتهــم  املســيحي  وشــخصية  خليفــة(  )مصطفــى  ل  )القوقعــة(  تقــرأ  مث 
اإلخــوان املســلمني، أو )تدمــر شــاهد ومشــهود( وهــو مــن أوائــل مــا قــرأت يف أدب 
الســجون، وعندمــا يقــول مصطفــى خليفــة: ) مــن هــو أول ســجني يف التاريــخ؟ مــن 
الذي اخرتع الســجن؟  كيف كان شــكل الســجن األول؟ هل هناك ســجني واحد 
يف كل العــامل، يف كل األزمــان، يف كل الســجون، قضــى يف الســجن عامــاً واحــداً 

أو أكثــر، مث عندمــا خيــرج يكــون هــو هــو؟(.
إىل  نزلــت  قــد  معنوايتنــا  نعــم، كانــت   ( املرزوقــي  رقــم 10( ألمحــد  )الزنزانــة  أو 
احلضيض، وكانت أغلى أمنياتنا هي أن منوت موتة فجائية تقينا أهوال االحتضار 
الطويــل البطــيء الــذي كان فيــه الســجني يتقلــب إىل جيفــة مهرتئــة يتكالــب علــى 
هنشــها البعــوض والــذابب وأنــواع ال حصــر هلــا مــن احلشــرات الطائــرة والزاحفــة!!(.
وتســمع مــن ميشــيل كيلــو قصــة الطفــل الــذي ولــد يف الســجن وال يعــرف ســوى 

الســجن فهــو ال يعــرف العصفــور وال الشــجرة وال الســماء.!
وصاحــب كتــاب )تلــك العتمــة الباهــرة( الــذي يقــول: )أدركــت أن تبديــد وجــع ال 

يتــم إال بتخيــل وجــع أشــد ضــراوة منــه وأشــد هــواًل(.
وأتذكــر اثنــان كانــوا معــي يف مقاعــد الدراســة أحدهــم )ح. ع( مــن حلــب واآلخــر 
)ع. ا( مــن ريــف حلــب كاان مبنتهــى اللطــف لكــن ميلكــون نفــس حــرة ورأاًي حــراً 
دفع األول أحد عشر سنة يف السجن ومات معه يف السجن العشرات، مل يكتب 

مذكرات لكن عندما حيدثك عن االعتقال ومراحله والتعذيب وصوره تشــعر أنك 
تشــاهد فلمــاً مرعبــاً لكنــه حقيقــة وواقــع، رمبــا ال يتصــور العقــل ذلــك، لكــن حصــل 
يف تلــك العتمــات املظلمــة وعندمــا حيدثــين عــن اجلثــث الــيت قتلــت حتــت التعذيــب، 
كانــوا يطلبــون منــه رفعهــا وحتميلهــا وكأهنــا أكيــاس وليســت أجســاد، إنــه إنســان لــه 

ابــن أو ابنــة وأم وأب.! 
واآلخــر ســجنوه مث قتلــوه وكأهنــم يقتلــون عصفــوراً، وأذكــر عندمــا زرتــه بتدمــر بعــد 
جهــد كبــر كيــف كانــت حالتــه، حيــث شــعرت أنــه ينتمــي لعــامل آخــر تعيــش فيــه 

الوحــوش وليــس البشــر.
إذا كان مانديــال اعتقــل 27 ســنة، فأحــد األصدقــاء ممــن تعرفــت عليــه )ع م( 
وهــو اآلن يف الســتينات، اعتقــل 27 عامــاً متواصلــة و6 ســنوات متفرقــة واجملمــوع 

33 ســنة.!
كــم مانديــال رأينــا وكــم ســنرى؟ ومــن أغــرب مــا حدثــين بــه هــؤالء الزمــالء أهنــم رأوا 
يف الســجن معهــم ســجني رأى منامــاً حتــدث بــه ألصحابــه أزعــج الســلطات.!، 

ليســت طرفــة هــي حقيقــة.
عشــنا مــع أدب الســجون وال زلنــا وال أدري إىل مــىت ســنعيش مــع تلــك الــرواايت 
الــيت خطتهــا الدمــوع لتســجل ذكــرايت وحلظــات ليــس فيهــا قصــة حــب أو حلظــات 
ســعادة وإمنــا فيهــا دم ودمــوع وانر، أحيــاانً جيــول يف ابيل هــل قــرأ املســتبدون يومــاً 
شــيء مــن هــذه املذكــرات. ؟، وهــل يشــعرون بكــم التوحــش الكبــر الذيــن هــم 

ســببه؟.
هلــذا أقــول ال ميكــن لعاقــل وإنســان حيمــل بــني جنبيــه قلــب إنســان وإنســانية أن 

ينســى هــؤالء األبنــاء الــربرة ومــىت يتخلصــوا مــن أيــدي هــؤالء العاقّــني.؟!
عندمــا تنظــر حلــال مــن ال شــعور وال إحســاس لديــه مبــن يقبعــون داخــل الســجون 
تعــرف ِعظــم املســؤولة والواجــب امللقــى ملــن لديــه ضمــر ليفكــر هبــؤالء املســتضعفني 
ليكتــب عنهــم ولرفــع صورهــم وليســعى ليلــه وهنــاره لعــل اإلنســانية توقــف يومــاً هــذا 
التوحــش، ولعــل يف منعطفــات األروقــة األمميــة جتــد ولــو ضــوًء ينعكــس يومــاً علــى 
تلــك احلجــر املظلمــة الــيت حتــوي األجســاد املتعبــة، وكــم األمانــة كبــرة أمامنــا مجيعــاً 

جتــاه أبنــاء هــؤالء وأســرهم فأغلــب أســر هــؤالء أســر منســية.!!!
ويف اخلتــام احلريــة والســالمة لــكل معتقلــي الــرأي فصاحــب الــرأي هــو إنســان حــر 

وولدتــه أمــه حــراً.

خــالل االعتقــال العشــوائي، واملركــز ألمســاء مــن الناشــطني كســر عنفــوان 
التســريبات،  خــالل  مــن  االجتماعيــة،  عضــد حاضنتهــا  وتفتيــت  الثــورة، 
واالفراجــات احملــدودة، إلشــاعة الرعــب واهلزميــة النفســية يف كل مــن خــرج 
اثئــرًا ضــده وضــد مظاملــه ومفاســده، يف هــذا الســياق يقــول املعتقــل الســابق 
مجــال معتــوق بــن حممــد ديــب الــذي مــازال يعــاين مــن عاهــة دائمــة وعجــز 
يف حركــة الســاق والقــدم بســبب رصاصــات مســتقرة يف إحــدى ســاقيه، 
أطلقهــا عليــه عناصــر االســتخبارات اجلويــة أثنــاء مطاردتــه العتقالــه أو قتلــه، 
يقــول إلشــراق: )مــن املعيــب سياســًيا وأخالقيًــا أن تذهــب املعارضــة ألي 
معــاانة  بدقــة حجــم  يعــرف  ال  الــذي  امللــف  هــذا  طــي  دون  مفاوضــات 
أصحابــه املعلقــني بــني املــوت واحليــاة إال مــن تعــرض لــه، وذاق مــرارة األمل، 
وشــاهد بشــاعة وتوحــش رجــال النظــام يف األقبيــة(،  وأضــاف قائــاًل عــن 
املســتقبل: )جيــب أن متــر ســورية مبرحلــة العدالــة االنتقاليــة إلنصــاف املعتقلــني 
وذويهــم.(.  امللــف موجــع ومفجــع ومتشــعب ويطــال مــن اعتقلــوا أو قضــوا 
علــى يــد مجاعــات أخــرى غــر النظــام، كتنظيــم الدولــة اإلســالمية، داعــش، 
وقــوات ســورية الدميقراطيــة، قســد، وغرمهــا مــن اجلماعــات الــيت تســلطت 
علــى رقــاب الســوريني. آن األوان للتعاطــي بشــكل خمتلــف مــع هــذا امللــف 
ملــف آخــر يشــغل عمــوم  عــن أي  النظــر  اإلنســاين والسياســي، وبغــض 
اجلهــد  هــذا  يصــرف كل  أن  املنطقــي  أو  املعقــول  غــر  فمــن  الســوريني، 
والوقــت علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية وملــف املعتقلــني مؤجــل وال حيظــى 

ابالهتمــام الــذي يســتحقه. 

د. زكريا مالحفجي

كاتب وباحث سوري

يا صاحبّي السجن

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري

عفاف مقصود مجال معتوق

عن االعتقال كوسيلة لكسر إرادة الثوار
االعتقال السياسي باعتباره جزء من تاريخ سورية الحديث
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البعــث سياســة  نظــام  انتهــج  آذار 1963 يف ســوراي  انقــالب  منــذ 
االعتقــال السياســي أداًة لرتهيــب النــاس، وقمــع كل صــوت ينــادي 
ابحلريــة، ومنــذ انــدالع الثــورة يف ســنة 2011 اعتمــد النظــام الســوري 
مشلــت كافــة  ممنهجــة  وسياســة  فظيــع  بشــكل  االعتقــاالت  سياســة 

الســورية.  األراضــي 

كل اشــكال الرعــب الــذي تتصــوره وكل انــواع الفــزع الــذي ال تســتطيع 
الصادمــة  الصــور  مــن  الشــريط  ذلــك  وأكثــر  بعينــه  هــو  تتخيلــه  أن 
والكابــوس املــؤرق حــىت الــال هنايــة حيــث تعجــز افظــع التعابــر وابشــع 
قصــص املأســي ان تصــور حــال املعتقلــني يف أقبيــة املخابــرات واملســاخل 
البشــرية الــيت اعدهــا النظــام الفاشــي الطاغــويت ألبنــاء شــعبنا الــرازح 
مــن  فقــد كان  واخلــوف  والفســاد  الظلــم  مطرقــة  حتــت  قــرن  نصــف 
احملرمــات علــى الســوريني الــكالم والســؤال واألحــالم بيــوم يكــون فيــه 

عديــدة، مــن حــاالت اختفــاء قســري، أيخــذ صــورة القبــض علــى 
األشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــاً عنهــم، علــي أيــدي 
موظفــني مــن احلكومــة أو علــى أيــدي جمموعــات منظمــة تــرى أن 
االختفــاء القســري يقــوض أعمــق القيــم رســوخاً يف أي جمتمــع، 
وهــي تصــدر هــذا اإلعــالن بشــأن محايــة مجيــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القســري، بوصفــه جمموعــة مــن املبــادئ الواجبــة التطبيــق 

علــي مجيــع الــدول.
د - يف ســنة 2006 صــدرت االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
أقــّرت أبن  القســري وهــذه االتفاقيــة  األشــخاص مــن االختفــاء 
املختفــني  علــى  يقتصــر  ال  القســري  االختفــاء  ضحــااي  مفهــوم 
فحســب بــل يشــمل أقرابئهــم، مــع حــق هــؤالء األقــرابء كضحــااي 

يف التعويــض عــن الضــرر الــذي أملَّ هبــم.
هـ - منظمات دولية ال ترى وال تسمع:

ينظــر الســوريون بعــني العتــب حينــاً والريبــة أحيــاانً  إىل املنظمــات 
الــيت تعــرف كل شــيء عــن ملــف املعتقلــني الســوريني،  الدوليــة 
دون أن تقوم بواجبها القانوين واإلنســاين انصافاً حلقوق الشــعب 

الســوري.
هيئاهتمــا  بــكل  األمــن  وجملــس  املتحــدة  األمــم  واجــب  مــن  إن 
وجلاهنمــا، ومبــا مينحهــا القانــون الــدويل مــن أدوات وصالحيــات، 
أن تــويل االهتمــام الــكايف بقضيــة املعتقلــني الســوريني واملختفــني 

قســرايً ابعتبــار هــذه املمارســات جرائــم ضــد اإلنســانية. 
النظــام  علــى  الســبل  وبــكل  يضغــط  أن  الــدويل  اجملتمــع  علــى 
جلــان  بدخــول  شــروط،  أيــة  دون  الســماح  أجــل  مــن  الســوري 
إىل كافــة  األمحــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  الدوليــة  التحقيــق 
الســجون واملعتقالت الســورية، كما أن من واجب جملس حقوق 

الســوريني. املعتقلــني  قضيــة  متابعــة  االنســان 
أخراً:

 ســيبقى موضــوع املعتقلــني الســوريني يــؤرق كل ســوري حــّر، ولــن هتــدأ 
ســوراي حــىت ينعــم ابحلريــة كل معتقــل ســوري. 

يقــوم النظــام بعمليــات االعتقــال ابخلطــف عــرب احلواجــز واملدامهــات 
دون أيــة مذكــرة اعتقــال أو أمــر قضائــي ويهــدف مــن ذلــك لرتهيــب 
اجملتمــع ابلكامــل،   وخالفــاً لــكل األعــراف والقوانــني يعتقــل النظــام 
الســوري املواطــن، مث خيفيــه زمنــاً طويــاًل ويقتلــه حتــت التعذيــب مث ينكــر 

معرفتــه مبصــره.
 ورد يف كتــاب )االختفــاء القســري ســالح حــرب يف ســوراي( صــادر 
عــن الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان: لقــد فشــلت احلكومــة الســورية 
يف محايــة شــعبها مــن جرميــة االختفــاء القســري، بــل هــي مــن مارســتها 
أن  االنســان  حلقــوق  الــدويل  الفقــه  يقــرر  حــني  يف  فظيــع،  بشــكل 
املســؤولية تقع على الدولة إلثبات حالة األشــخاص احملتجزين لديها، 
وعليهــا أن تفتــح حتقيقــاً يف كل الوفيــات الــيت حتــدث داخــل أماكــن 

االعتقــال.
ال يتحمل النظام الســوري لوحده مســؤولية االعتقاالت، حيث تشــر 
التقاريــر أيضــاً إىل تــورط كثــر مــن الفصائــل املتواجــدة علــى األرض 

الســورية جبرائــم اخلطــف واإلخفــاء القســري.
القانون الدويل وجرائم االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

آ- التوصيــف القانــوين جلرميــة االختفــاء القســري: هــو احلرمــان 
مــن احلريــة ألســباب سياســية علــى أيــدي جهــات اتبعــة للدولــة 
وجــود  مبــكان  االعــرتاف  اجلهــات  هــذه  رفــض  مث  غرهــا،  أو 
الشــخص املختفــي، أو اإلعــالن عــن مصــره، مــا جيعلــه خــارج 

القانــون. محايــة 
ب - نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــذي 
دخــل حيــز التنفيــذ يف األول مــن متــوز 2002، يصنــف اإلخفــاء 
القســري ابعتبــاره )جرميــة ضــد اإلنســانية حــني ترتكــب يف إطــار 

سياســة عامــة أو خطــة منهجيــة( وهــي ال تســقط ابلتقــادم. 
املتحــدة يف 18 /12/  العامــة لألمــم  ج - أصــدرت اجلمعيــة 
مجيــع  محايــة  إعــالن  املتضمــن   /133/47  / قرارهــا   1992
أن  مقدمتــه  يف  ورد  وقــد  القســري،  االختفــاء  مــن  األشــخاص 
بلــدان  يف  جيــري  ملــا  القلــق  ابلــغ  يســاورها  إذ  العامــة  اجلمعيــة 

ويبقــى املعتقلــني واملفقوديــن واملغيبــني قســراي عبــارة 
عــن ارقــام الروح فيهــا وال حيــاة طاملــا بقــي العــامل متفرجــا عاجــزا ان 

يتخــذ اي موقــف يــردع الطغــاة شــذاذ االفــاق ويردهــم عــن غيهــم  
وســيبقى صراخهــم خلــف القضبــان جرحــا انزفــا يف ضمــر االنســانية 

املريــض املثقــل بعــار الصمــت والســكوت
اىل مــىت يســتطيع اجملتمــع الــدويل ممثــال هبيئاتــه ودولــه وشــعوبه العبــا 
لــدور شــاهد الــزور يف مســرحية الــدم الرهيبــة الــيت مــازال فيهــا اىل اليــوم 
عصابــة األســد تفعــل كل املوبقــات وأبشــع اجلرائــم حبــق األبــرايء البــد 

مــن ان يفيــق ضمــر االنســانية النائــم وان غــدا لناظــره قريــب

اخلــالص مــن ربــق العبوديــة والــذل وقيــود الســلطة املفرطــة املتحكمــة 
بــكل شــيء يف حيــاة النــاس حــىت اعمارهــم وأقدارهــم ومصائرهــم 

مــا أصعــب ان يعيــش االنســان يف دولــة حتكمهــا عصابــة مارقــة ختتــار 
زابنيتهــا بعنايــة فائقــة خمافــة ان يتســرب يف صفوفهــا مــن ميلــك ذرة مــن 
ضمــر او قيــم او شــرف او انســانية وهــذه املبــادئ ممنوعــه ومرفوضــه 
وخطــرة قــد تقــوض الرتكيبــة الداخليــة احملكمــة بطريقــة جهنميــة لنظــام 
ال يؤمــن اال ابلســطوة املطلقــة الــيت متنحــه احلــق املطلــق للتحكــم ابلبــالد 
والعبــاد واملــاء واهلــواء والغــذاء فالــكل عبيــد وعليهــم الســمع والطاعــه 

لســيدهم ويل نعمتهــم

المحامي أحمد صوان

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

الزاوية القانونية 

اإلعتقال في سوريا عقوبة بال جريمة 
وجريمة بال عقاب 

عاصي الحالق

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار

المعتقلون في قلب الجحيم
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EU Delegation Turkey tarafından finanse edilen Mardin Türk Kızılay Toplum Merkezi, 3-6 yaş 
arasındaki çocuklarla, sosyal uyumu pekiştirmek için kum havuzuna gittiler, yüz boyası yaptılar  
ve doyasıya eğlendiler.

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile bir araya geldi 
ve köy okullarındaki çocukların psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli eğitim ve etkin-
likler düzenlediler.

Gönüllü ders anlatımları devam ediyor. 
Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak, 5. sini gerçekleştirdikleri ders anlatımlarında, Çocuk Dos-
tu Alan yararlanıcılarıyla Türkçe, İngilizce ve Matematik dersleri verildi. Okul çağında olmayan 
çocuklarla da Türkçe yazma ve okuma çalışmaları yapıldı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri ve Çocuk Programları çalışanlarının katılımları ile, Eğitmen Eğitimi 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte her iki koordinatörlük çalışanlarının ,eğitmenlik ile ilgili tutum-
larının geliştirilmesi ve etkin bir şekilde eğitim süreçlerini yürütebilmeleri hedeflenildi.

نظم مركز اهلالل األمحر اجملتمع الرتكي يف ماردين رحلة لألطفال يف عمر 3 و 6 سنوات هبدف تعزيز الوائم والتماسك 
اجملتمعي. وخالل الرحلة اليت متوهلا بعثة االحتاد األورويب يف تركيا، ذهبوا حلوض رمال خاص ابألطفال وقاموا بطالء 

وجوه األطفال كما قام األطفال ابللهو واالستمتاع ابلرحلة وفعالياهتا.

نظم كل من مركز اهلالل األمحر الرتكي يف شانلي  أورفا ومركز أيوبية لإلرشاد والدراسات اجتماعا، ومن مث نظموا 
فعاليات وتدريبات هتدف لتأمني االحتياجات النفسية لطالب مدارس القرى.

استمرار شرح وتقدمي الدروس التطوعية
يف إطار برانمج »ساحة أصدقاء الطفل« التعليمي اخلامس الذي نظمته مراكز مجعية اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية ، فقد 
مت تقدمي دروس ودورات يف جماالت اللغة الرتكية واإلجنليزية والرايضيات للطالب املشاركني واملستفيدين من الربانمج. كما 

مت تنظيم أنشطة للكتابة والقراءة ابلرتكية لألطفال الصغار الذين هم دون سن الدراسة.

ُنظمت فعالية تدريب املدربني واملعلمني مبشاركة كل من مراكز اهلالل األمحر الرتكي وبرامج األطفال. وكان اهلدف 
من هذه الفعالية  أن يعمل العاملون يف جمال التنسيق والتعليم على تطوير قدراهتم على التعليم والتدريب ومساعدهتم 

على القيام بعملياهتم التعليمية بشكل فعال ومفيد.

“Hayalime Dokun” projesi
 Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Kalecik Hasayaz Ortaokulunu ziyaret etti ve öğrenciler ile 
“Bir Dokunuş Bin Hayat“ temalı duvar boyama etkinliği gerçekleştirildi. Trafik ve İlk Yardım Haftası 
kapsamında da çocuklarla drama aracılığıyla uygulamalı eğitimler verildi.

مشروع »المس حلمي«
زار مركز اهلالل األمحر الرتكي يف أنقرة مدرسة كاجليك هاصيار املتوسطة ونظم فعالية لطالء اجلدران حتت شعار »ملسة 
واحدة تعين ألف حياة. ويف إطار فعالية »أسبوع املرور واإلسعافات األولية« قدم تدريب عملي وتطبيقي لألطفال، 

إذ قمد هذا التدريب العملي من خالل الدراما. 

Türk Kızılay Toplum Merkezleri “umut bahçesi” oluyor.
Türk Kızılay Toplum Merkezi, Yiğit ailesini ziyaret ederek, özel eğitim gören ve evden çıkmakta 
güçlük çeken 4 kardeşi, köylerinde yaşayan diğer çocuklarla kaynaştırmak için oyunlar oynadılar. 
Umutlarını ektikleri, kardeşlik ve dostluk diledikleri teraryumlar hazırladılar.

مراكز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعية تتحول إىل »حديقة أمل«
زار مركز اهلالل األمحر الرتكي اجملتمعي عائلة يغيت نظمت جمموعة من األلغاب مع أطفاهلا األربعة الذين يتلقون تعليما 
خاصا وهم الذين يواجهون صعوبة يف اخلروج من بيتهم. وكان اهلدف من األلعاب اليت نظمت هو دمج اإلخوة األربعة مع 

ابقي أطفال القرية. كما هدفت الزايرة لزرع آمال عند األطفال وتعزيز أخوهتم وصداقتهم مع اآلخرين.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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İyilikder Manisa Temsilciliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa’ 
da düzenlediği etkinlikte savaş ve göç mağduru çocukları unutmadı. İyilik gönüllülerinin or-
ganize ettiği etkinlikte, gönülleri burukluk yaşayan muhacir, mağdur ve muhtaç çocuklara 
bu özel gün sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Mozaik Kadın ve Aile Derneği (Mozaikder), Ramazan’a bir gün kala “him bastı” kahvaltı etkin-
liği ile gönüllü aileleri bir araya getirdi. Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda 
düzenlenen etkinliğe çok sayıda vakıf gönüllüsü aileleriyle birlikte katıldı. Gelecek nesillere 
güzel bir mekân bırakmak için tertip edilen kahvaltı programında ev yapımı kahvaltılıklar 
gönüllüler tarafından hazırlanarak etkinliğe getirildi.

مبناســبة يــوم 23 أبريــل للســيادة الوطنيــة الرتكيــة ويــوم الطفــل، مل ينــس مكتــب متثيليــة مجعيــة إييلكــدار 
Iyilikder  يف مانيســا األطفــال مــن ضحــااي احلــرب واهلجــرة يف الفعاليــة الــيت نظمتهــا املمثليــة. إذ قــام 
متطوعــو اخلــر ففــي هــذا النشــاط، بتنظيــم سلســلة نشــاطات لألطفــال الالجئــني واحملتاجــني واملظلومــني 

مبناســبة هــذا اليــوم اخلــاص.

املبارك،  بدء شهر رمضان  من  واحد  يوم  قبل  إفطار صباحي  فعالية  )موزايكدر(  واألسرة  النساء  نظمت مجعية 
استضافت خالله عائالت املتطوعني. حضر عدد كبر من عائالت املتطوعني يف الفعالية اليت نُظمت يف ساحة 
» مركز التعليم واخلدمة التابع ملؤسسة وقف »بلبل زادة Bülbülzade«، وخالل الفعالية اهلادفة خللق مستقبل 
مجيل ألجيال املستقبل مت إحضار طعام الفطور من قبل عائالت املتطوعني، إذ قامت تلك العائالت بتحضر 

الفطور يف بيوهتا ومن مث جلبه لساحة الفعالية.

ممثلية جمعية إييلكدار Iyilikder  في مانيسا
 تدخل السرور إلى قلوب األطفال

جمعية »موزايكدر« تنظم إفطار ما قبل رمضان.

İyilikder Manisa Temsilciliği Çocukları Sevindirdi

Coşkun Alay öncülüğündeki Bomonti İş Adamları Grubu Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep 
gezisi kapsamında Bülbülzade vakfını da ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.
Ziyaret dolayısıyla Davut Özgül Konferans Salonunda yapılan programda Bülbülzade vak-
fının tanıtım filmi izlendi. Ardından Bülbülzade Vakfı Turgay Aldemir vakıf çalışmalarını an-
lattığı bir konuşma yaptı.

 Bülbülzade زادة«  »بولبــول  وقــف  مؤسســة  إىل  بــزايرة  »بومونــيت  أعمــال  رجــال  جمموعــة  قامــت 
يتقدمهــم الســيد جوشــكون أالي. وذلــك ضمــن جولتهــم الــيت مشلــت مــدن مارديــن وشــانلي أورفــا وغــازي 

عنتــاب. ومت تقــدمي معلومــات للفريــق حــول الوقــف وأنشــطته ومشــاريعه.
كمــا شــاهد الضيــوف فيلمــا تعريفيــا حــول مؤسســة وقــف »بولبــول زادة« Bülbülzade يف إطــار 
الربانمــج الــذي نظــم يف قاعــة مؤمتــرات داوود أوزغــول. وبعــد ذلــك ألقــى الســيد تورغــاي ألدمــر كلمــة أوضــح 

.Bülbülzade »فيهــا مشــاريع وأنشــطة مؤسســة وقــف »بولبــول زادة

رجال أعمال »بومونتي« يزورون مؤسسة وقف
Bülbülzade »بولبول زادة« 

Bomonti İş Adamları Heyeti 
Bülbüzade Vakfını Ziyaret Etti

Mozaikder’den Ramazan Öncesi “Him Bastı” Etkinliği
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Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye’deki iç savaş sırasında kaybettiği bacak-
larının yerine Türkiye’de yapılan protez bacaklarıyla yüzü gülen küçük Maya’yla İdlib’de bu-
luştu. Suriye’nin İdlib bölgesindeki yardım faaliyetlerine katılan Genel Başkan Kınık, bölge-
deki çalışmaları da yakından takip etti. Kızılay ekipleriyle yetimhaneler ve kamplara giderek 
yardım malzemesi ulaştırdı.

Yetim Merkezi “Okudukça Kitap, Okudukça İnsan” projesi kapsamında 34 yetimle Ömer 
Seyfettin’in “İlk Namaz” kitabını tahlil etti. Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Konferans 
Salonunda yapılan etkinlikte öğrenciler  okudukları kitabın sunumunu yaptılar. Kitapla ilgili 
sınava tabi tutulan öğrencilerden dereceye giren ilk üç kişiye hediye takdimi yapıldı.

Anadolu Platformu Öğretmen Komisyonu Gaziantep Bölge Öğretmen Çalıştayı, Bülbülzade 
Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda yapıldı. “Sivil Toplum ve Eğitimin Sivilleşmesinde 
Öğretmen” başlığı altında yapılan çalıştaya Gaziantep Bölgesinden; Adıyaman, Kilis, Kahra-
manmaraş, Kâhta ve Nizip’ten öğretmenler veliler ve öğrenciler katılıldı. Açılış ve selamlama 
konuşmalarının ardından çalıştayın açılış semineri olan “Sivil Toplum ve Eğitimin Sivilleşme-
sinde Öğretmen” sunumunu Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Ulukütük gerçekleştirdi.
Çalıştay grup çalışmaları ile devam etti ve kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

التقى رئيس مجعية اهلالل األمحر الرتكي كرم كينيك، ابلطفلة مااي الصغرة اليت فقدت ساقيها خالل احلرب الداخلية يف 
سوراي، ومن مث مت زرع قدمني صناعيني هلا يف تركيا. وخالل مشاركته يف برانمج نشاطات تقدمي املساعدات يف منطقة إديل 

السورية اتبع السيد كينيك املشاريع يف املنطقة وأعمال املساعدة عن قرب.
كما قام كينيك بصحبة طواقم اهلالل األمحر بزايرة بيوت األيتام واملخيمات وأوصلوا مواد املساعدات إليها.

يف إطار مشروع تعزيز القراءة الذي ينظمه »مركز االيتام« قام 34 يتيما بقراءة ونقاش كتاب الصالة األوىل 
الفعالية اليت  الدين. إذ قدم الطالب عروضا يف الكتاب الذي قرأوه وذلك خالل  للمؤلف عمر سيف 
نظمت يف قاعة مؤمترات »مركز دراسات العلم والتدريب والثقافة«. ومت تقدمي هدااي لثالثة من الطالب 

الذين حصلوا على أعلى درجات يف االمتحان املتعلق بذات الكتاب.

عقدت جلنة املعلمني التابعة ملنصة األانضول ورشة عمل غازي عنتاب اإلقليمية للمعلمني يف قاعة مؤمترات داوود أوزغول 
التابعة ملؤسسة وقف بولبول زاده. وقد شارك يف الورشة اليت نظمت حتت عنوان »دور املعلم متدين التعليم واجملتمع املدين« 

شارك معلمون وطالب وأولياء من مناطق غازي عنتاب وأدايمان وكيليس وكهرمان ماراش وكاهتا ونزيب.
وبعد كلمة االفتتاح والرتحيب، قدم احملاضر يف جامعة بورصا التقنية الدكتور مهمت أولوكوتوك الندوة االفتتاحية واألساسية 

لورشة العمل واليت محلت عنوان »دور املعلم متدين التعليم واجملتمع املدين«.
واستمرت الورشة بدراسات وأعمال اجملموعات وانتهت ابلكلمة اخلتامية.

لقاء ساخن مع مايا ميري في إدلب

عقد ورشة عمل معلمي المنطقة اإلقليميين في غازي عنتاباأليتام يقرأون ويناقشون كتاب »الصالة األولى«

Maya Meri’yle İdlib’de Sıcak Buluşma

Yetimler ‘İlk Namaz’ Kitabını Tahlil EttiGaziantep Bölge Öğretmen Çalıştayı Yapıldı

KARDEŞLİK SOFRASIمائدة األخوة

Anadolu Öğrenci Birliği  Gaziantep Yükseköğretim Biriminin ve İyilikder’in 15 Ramazan 
Dünya Yetimler Gününde Kudüs’te yapacağı ‘’Kardeşlik Sofrası’’ iftar programına destek 
olmak için istediğiniz tutarda bağışta bulunabilirsiniz; www.iyilikder.org.tr adresi online 
bağış menüsünden ‘KARDEŞLİK SOFRASI’ seçeneğine bağışta bulunabilirsiniz.
Kuveyttürk şubesine giderek ‘İyilikder bağış’ ekranındaki ‘KARDEŞLİK SOFRASI’ seçeneğine 
bağışta bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzdan ‘SOFRA’ yazıp ‘4025’e  göndererek 10 TL bağışta 
bulunabilirsiniz.

ميكنكــم التــربع ابملبلــغ الــذي تريدونــه مــن أجــل دعــم برانمــج إفطــار “مائــدة األخــوة” الــذي ينظمــه كل مــن  وحــدة التعليــم 
العــايل يف احتــاد طــالب األانضــول - غــازي عنتــاب ومجعيــة إييلكــدر Iyilikder يف يــوم األيتــام العاملــي الــذي جيــري يف اخلامــس 
عشــر مــن شــهر رمضــان يف مدينــة القــدس. إذ ميكنكــم التــربع ابملبلــغ الــذي تريدونــه هلــذا الربانمــج مــن خــالل الدخــول ملوقــع 
إييلكــدر )www.iyilikder.org.tr ( والضغــط علــى خيــار KARDEŞLİK SOFRASI الــذي يعــين “مائــدة األخــوة” 
عــرب اإلنرتنــت. كمــا ميكنكــم أيضــا التــربع مــن خــالل الذهــاب ألحــد فــروع بنــك كويــت تــورك Kuveyttürk واختيــار خيــار 
KARDEŞLİK SOFRASI الــذي يعــين “مائــدة األخــوة”  يف شاشــة “ إييلكــدر”. وميكنكــم أيضــا التــربع بعشــر لــرات 

SOFRA تركيــة مــن خــالل إرســال رســالة مــن هاتفكــم احملمــول إىل الرقــم  4025 مكتــوب فيهــا كلمــة
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ما أجنب الطغاة واملستبدين وما أشّد غباءهم، فألهنم مفلسون عاجزون عن إجياد احللول للمشاكل 
الراّي ابلرأي والفكرة  اليت أوجدوها أو تسببوا بوجودها، وعن مواجهة اآلخر ومقارعة  العميقة 
يعتقلون اجلسد،  الفكر  الروح وحبس  قتل اآلخر، وهم يف سعيهم إلفناء  إىل  يلجؤون  ابلفكرة 

غافلني عن أّن الروح والفكر ال يعرفان القيود والسدود واحلدود. 
األسدي عن  الطغيان  نظام  يتورّع  مل  اليت  اإلنسانية،  واجلرائم ضّد  احلرب  بني مجيع جرائم  من 
ارتكاهبا ضّد السوريني، تربز جرائم االعتقال التعسفي والتغييب واإلخفاء القسري، األداة األهّم 
واألكثر استخداماً لتحييد خصومه من السياسيني واملفكرين واملثقفني، رمبا ألهّنا تناسب طبيعته 

املافيوية وبنيته األقرب إىل عصابة األشرار. 
لقد سلك هذا النظام منذ نشأته طريق اجلرمية للوصول إىل حكم البالد واالستئثار هبا وتوريثها، 
فمنذ انقالبه األسود وسيطرته على السلطة يف سورية، جلأ حافظ الوحش إىل استخدام اجلرمية 
املنظمة واإلرهاب كأدوات رئيسة لقمع الشعب وتثبيت دعائم سلطته، وكان االعتقال السالح 
األمضى لنظامه الطغياين يف مواجهة املناوئني حلكمه، واألداة املثلى لعقاب اجملتمع والثأر منه، 
وإرهاب أفراده ومنظماته ومكوانته املختلفة، إّن االعتقال واخلطف والتغييب واإلخفاء القسري 
من اجلرائم األكثر إرعاابً واألشّد أتثراً على اجملتمع مبا يرافقها من تنكيل ابملعتقلني واغتصاب 

وإعدامات ميدانية، وتعذيب مفٍض للموت.
واملنتهية  امللحقة  الصورية  واملؤسسات  ومراسيم،  قوانني  مبوجب  احملمّية  األمنية  األجهزة  إّن 
الصالحية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وصمت اهليئات األممية واملنظمات احلقوقية والقانونية 
الثورة السورية والتخلص من  الدولية، دفع هبذا النظام لكي يكون االعتقال خياره األمثل لوأد 
الشعب الرافض حلكمه، بل قّدم له الغطاء واملربّر ليمعن يف جرائم اإلابدة والتدمر والتهجر، ويف 

زّج مئات اآلالف يف مساخله البشرية وترويعهم والبطش هبم.  
 تشكل جرائم االعتقال التعسفي والتغييب واإلخفاء القسري، وما يرافقها من ارتكاابت وأساليب 
واإليرانيون  الروس  وشركاؤه  أسد  نظام  واسع  نطاق  على  ميارسها  ممنهجة  سياسة  إنسانية،  ال 
واملليشيات اليت تتبع هلم يف معظمها، وهي أتيت يف سياق خمطط مدروس يهدف للقضاء على 

الثورة السورية وإابدة مجيع السوريني املطالبني ابحلرية والعدالة والكرامة اإلنسانية.
أمام هذه احلقائق ومبواجهة آلة متوحشة لنظام مافيوي ال يعرتف أببسط حقوق اإلنسان، وال 
يتقن سوى لغة االنتهاكات وارتكاب جرائم احلرب واجلرائم ضّد اإلنسانية تبدو مآالت قضية 
املعتقلني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مبصر هذا النظام ومآالته، ال بّد إذاً لطّي ملّف املعتقلني وحماكمة 
املسؤولني ومساءلتهم عن الكارثة املستمرة من انتقال سياسي يستبدل هذا النظام وركائزه املؤسسة 

على الطغيان، بنظام وطين دميقراطي يؤسس لدولة العدل واحلرايت واحلقوق.    
قضية املعتقلني واملخفيني قسراً من أخطر وأهّم امللّفات اإلنسانية، وهي قضّية ما فوق تفاوضية، 
وينبغي كشرٍط ألية مفاوضات أو تسوية سياسية أن يسبقها العديد من اخلطوات واإلجراءات 
الفورية كالتوقف عن هنج االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري، واإلفصاح عن مصر املعتقلني 
واملخفيني قسراً، وإطالق سراح من بقي منهم، والكشف عن أماكن االعتقال العلنية والسرية، 
بزايرة ذويهم، وال  الدوليني بدخوهلا ولألهايل  واملراقبني  الدولية واإلنسانية  للمنظمات  والسماح 
ميكن أن يتحقق ذلك إالّ بتطبيق قواعد القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

واملعاهدات واالتفاقية الدولية ذات الصلة. 
اآلن،  فيها، حىت  واملستثمرة  السورية  ابملأساة  املضطلعة  واإلقليمية  الدولية  األطراف  جتاهل  إّن 
وعدم قيامها مبسؤولياهتا األخالقية واإلنسانية جيعلها شريكاً يف اجلرائم ويتيح لنظام أسد وشركائه 
اإلمعان يف تدمر سوراي وقتل شعبها، لكّن السؤال األهّم عّما فعلته مؤسسات املعارضة السياسية 
والسوريون عموماً، وعّما ميكن فعله يف احملافل األممية وأمام احلكومات واملنظمات ويف احملاكم 
الدولية ومؤسسات اإلعالم العاملية، ويف ساحات وشوارع العواصم واملدن الكربى، لشرح قضيتهم 
العادلة ولتحريك اجملتمع الدويل ملمارسة الضغوط ووقف الكارثة السورية وحماسبة اجملرمني، وهل 

سيبقون على هامش قضاايهم وهم الرقم األصعب يف معادلة احلّل العادل؟.
مع ذلك فإّن العدالة ال ميكن أن تبقى غائبة عن مساء سوراي وعن السوريني وال بّد من يوم قريب، 
تتحقق للشعب السوري مطالبه احملقة واملشروعة يف العدالة واحلرية والكرامة اإلنسانية، فاملصاحل 
اجلرائم ضّد  القسري كما هي مجيع  واإلخفاء  التعسفي  االعتقال  أّما  ومتبّدلة،  متحركة  الدولية 
اإلنسانية وجرائم احلرب اثبتة وال تسقط ابلتقادم، وال ميكن حباٍل من األحوال أن يفلت اجملرمون 

من العقاب.

شاعر من سوريا

وم
ّ
سالم حل

اك
ّ
الشب

علي محّمد شريف

لن يفلت المجرمون من 
العقاب

رئيس القسم الثقافي

منذ قليٍل كنت هناك
كما إطار لصورة؛ صيّب وبنتان

يرتقبون املغيب
ليسمعوا خشخشة أكياس تصعد الدرج

------
منذ قليل كنت هناك

أفّك عقدة الستارة عن خصري
وأسرتيح من احلراسة 

وأمجع، كما كّل يوم، أصدقاء الّليل
الزيزان وأّمات الفراش وأفراخ العطريّة

وأقّص عليهم ليلة جديدة من حكااي شهرزاد
------

منذ قليل كنت هناك
أنتظر حّت يكّف الباب عن صريره

ووشاييت للجدار املقابل؛ أيّن كنت أكبو يف الضحى
وأفسح لغربة الدرّاق أن متّر حنو املخّدات

وأنفتح على مصراعّي لناٍي حزين يف الظهرية
وأطاوع لألوالد دون حيطٍة مّد رقاهبم عن حوايف يف املساء

وأدرك من عني قفله حسدي على رفعة مستواي
ويبقى هو يلوح بني ذراعّي الزاوية كأسري

------
منذ قليل كنت هناك

ألبس قميص الغبش املطّرز ابألمساء
ليعرف اجلميع أّن اّلاللون لون وشّفاف أيضًا

قبل أن ُأشاهد وسط الرّكام
الّدم الذي تربّيت على رائحته 

حييط يب كإطار
نتف الستائر واألكياس مازالت تلتمع يف الّدخان

وال شيء ألحكيه ال شيء
أنسحب من طريق املنقذين

كي ال تنال من أقدامهم خشبايت اليت كّشرت عن مسامريها 
يف وجه احلريق

وأنسند مبا كان ظهري على جذٍع 
ما زال واقفاً لشجرة كينا

وأسأل:
ملاذا ركام الّدار أكرب منها؟

وكيف يكرب الصغار يف اجلّثة قبل األوان؟
أتلّفت أحبث عن أثر لباب فال أجد

فأصيح من قلب بّلورَي املهّشم
لقد ظلمتك كثرياً اي ابب! ساحمين.
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نستعرض يف هذه املقالة عدداً من األفكار اليت وردت يف كتاب 
يبدع  حيث  آلدمر(  )تورغاي  الرتكي  للمفكر  السليم(  )العقل 
الكاتب يف أتمالته الفكرية والروحية اليت يتناول فيها فكرة املدينة 
ببعدها الثقايف من خالل العالقة املتبادلة بني البشر واحلجر، بني 

االنسان والبناء.
وجود  قضية  ابعتبارها  املدينة  إىل  النظر  ينبغي  الكاتب:  يقول 
عميقة، وليس فقط ابعتبارها تلك األماكن اليت يعيش فيها الناس، 
حيث متثل املدن واالنتماء إليها واالرتباط بتارخيها حالة التكامل 
ابلنسبة لإلنسان، فهو يبين املدن واحلضارات، واملدن ابملقابل هي 

اليت تريّب اإلنسان وحتميه. 
املدينة هي جمال حياة ومنط عيش، والدليل أننا عندما نلقي نظرة 
خمتلف  نرى  أن  ميكننا  التاريخ  هبا  يزخر  اليت  العريقة  املدن  على 
اليت  املدن  بذلك  املتنوعة كما ختربان  االجتماعية  والبى  الثقافات 
طابعها  على  وحمافظة  السحيقة،  العصور  منذ  صامدة  زالت  ما 
رغم تقلب الزمن مثل )كوبكلي تبه وزوغما( ومثل دولوك )غازي 
حضارات  صنعت  اليت  املدن  وكذلك  ودمشق،  وحلب  عنتاب( 

عريقة مثل املدينة واسطنبول وبغداد.
املدينة هي القالب الذي يشّكل شخصيات الناس، ويرسم العالقات 
والعادات، وتنطبع ذكرايت البشر يف املدينة اليت يعيشون يف أزقتها 
وشوارعها وأرصفتها، حيثما التفتت عيوننا من زوااي شوارع املدينة 

نتذكر كلمات كنا قد قلناها، أو صديقاً جيب أن نراه.
يقول هللا تعاىل: اَل أُْقِسُم هِبََذا اْلبـََلِد )1( َوأَْنَت ِحلٌّ هِبََذا اْلبـََلِد )2(. 
وتساءل املفسرون عن أي بلد أقسم هبا هللا تعاىل؟ وهل هي مكة 

أو املدينة أو القدس؟، يقول الكاتب:
( عندما نقرأ القرآن الكرمي نرى أنه خياطبنا وكأنه نزل اآلن، وكأن 
القرآن الكرمي يريد أن يشعران أبن املدينة اليت يقسم هبا هللا تعاىل، 
هي املدينة اليت نعيش فيها، حنن عندما نزور مكة املكرمة للحج أو 
العمرة ندرك أهنا عاصمتنا الدينية، لكننا ندرك كذلك أن حياتنا 
وهي  وإعمارها،  بتغيرها  ونرغب  إليها،  ننتمي  اليت  ابملدن  جتري 

املدينة اليت أقسم هللا هبا، ألن بلدي هي اليت أمسيها وطين(.
)املدينة  املفكر )طورغوت جان سيور(:  بقول  الكاتب  يستشهد 
هي الوسط الذي يتم فيه االنسان وظيفته، ويعطي فيه مكاانً سامياً 
األخالق  فيها  تتطور  اليت  البيئة  ابعتبارها  العامل  هذا  يف  لوجوده 

والفنون والفلسفة واألفكار الدينية.(.
 إن املدينة كائن حّي جيدد ذاته مع احلفاظ على أصالته، يقول 
الكاتب أمحد محدي طان بينار )مل يكن أجدادان يبنون املدن، بل 
كانوا يتعبدون، وكان هلم اميان وروح يسعون بكل اصرار لنقلهما 
اىل املادة، فكانت احلياة تنبعث يف احلجر من بني أيديهم: فينقلب 
ترتمن  واحملاريب  واألقواس  والقباب  فاجلدران  الروح،  قطعة من  اىل 
أرواحها وهي تراقب السهول من األعلى كنسر متعطش للتحليق 

يف كبد السماء ).

وينتقل الكاتب طان بينار للحديث عن اسطنبول املدينة الساحرة 
املركبة بشكل إعجازي هو شكل احلياة اخلاص ابملدينة، وكسوهتا 
أهلها  الرمحانية، كان  بصفة  تالمسه  تغمر كل شيء  اليت  الدينية 
مبنشأة جديدة  يوم  ويزينوهنا كل  ويتغزلون جبماهلا،  يفتخرون هبا، 
أنفسهم يف  الناس  املدينة مجااًل رأى  ازدادت  تؤبد هباءها، وكلما 

غاية األصالة واجلمال.
عند مناقشتنا للمسألة احلضارية إلنشاء املدن نستنتج أن مدننا هي 
انعكاس حلضارتنا، لكن كيف نقارن احلضارة اليت ورثناها ابلزمن 
احلايّل؟ رمبا نكون قد سقطنا اليوم يف االمتحان، بعد أن مر زمن 
متحضرًة كانت مثاًل تقتدي به اإلنسانية  بنائنا مدانً  طويل على 
ذلك بسبب النظرة العدائية لتارخينا، وبسبب أتثر أجيالنا ابحلداثة، 
لقد أصبحنا نبين املساكن العشوائية فوق املواقع األثرية ألجدادان 
العظماء، هدمنا كثراً من األبنية، أحرقنا ابملواقد أبواابً أثرية مزينة 
ابلصدف، قلعنا أشجاراً عمالقًة حبجة تنظيم الطرق، نثران املساكن 
العشوائية واملنازل الفاخرة على املساحات اخلضراء، وبدأ السطو 
على األراضي واملمتلكات الوقفية تنفيذاً لسياسة )دعه يعمل، دعه 
ميّر( فتسابقت انطحات السحاب تشق طريقها حنو السماء، وبدأ 
عموم البشر يفتقدون اهلواء واملاء والرتبة واملساحات اخلضراء، فما 

الذي ينبغي علينا أن نفعله؟
علينا أن نغر هذا السلوك املادّي وأن هنتم بروح املدينة ونزرع فيه 
الغاابت واحلدائق، علينا أن نواصل معركتنا كفاعل مدين  وحوهلا 
يف املدن املستنرة حىت وإن فارقت أجسادان هذا العامل فعلينا أن 
نرتك وراءان آاثراً تعطي احلياة للبشرية وترتك دفاتر أعمالنا مفتوحًة، 
علينا أن نرتك لألجيال القادمة مدانً حتكي أيقونة العدالة والرمحة.

وأضحينا  اجلميلة،  األشياء  للمدن كل  املادية  النظرة  أفقدتنا  لقد 
سجناء أماكن ليس هلا روح، وال يعيش فيها املرء احلب واملشاعر 

واحلارة،  اجلران،  ثقافة  متاماً  حياتنا  من  انسحبت  فقد  احلميمية 
ومفاهيم اجلد واجلدة، والعم والعمة واخلال واخلالة، وهم أحجار 
األساس األهم يف بناء العائلة اليت تعترب مهد الوجود البشري املتزامن 
مع اتريخ اإلنسان، لقد سجّنا أنفسنا يف بيوت تتألف من غرفتني، 

اتركني أرواحنا خارجها ومنقطعني عن حقوق الضيف واجلار.
ال شك أن تركيا اليوم هي موقع إنشاءات يعمل دون كلل، ولكن 
عن  بعيدة  حضارية  بفلسفة  العظمى  املشاريع  هذه  ربط  مت  هل 
مفهوم الربح املرتبط ابهلدم والظلم، لقد انتصرت األضواء الصناعية 
على الظلمة احلالكة فلم نعد نستمتع برؤية جنوم السماء، وهزمت 
ضوضاء السيارات سكون الليل، وصمت الطبيعة وهدوءها فغابت 
يعد  ومل  العصافر،  وصوت  الشجر  حفيف  أصداء  أمساعنا  عن 
البيت مكاانً للهدوء بعدما كان مركزاً للسعادة واألمان، فهل ننتظر 
منها  تتنفس  مساحًة خضراء  وال  عليه  ندوس  تراابً  جند  ال  يوماً 

املدينة؟ 
أخراً ماذا يرتتب علينا أن نفعله معاً من أجل املدينة والتمدن: 

يرتب  املستقبل،  وأجيال  واجملتمع  هللا  جتاه  ابملسؤولية  شعوران  ان 
اليت  واألمانة  املسؤولية  نفس  نستشعر  مدننا وحنن  نبين  أن  علينا 
محلها أجدادان عندما شّيدوا املدن النموذجية من أجل اإلنسانية 

مجعاء. 
علينا أن نستهدف العنصر البشري الذي يعيش يف كل املدن وأال 

تكون عملية اإلحياء حمدودة مبراكز املدن ذات القيمة التارخيية.
وخيتتم الكاتب هذا الفصل ابلقول:

وأن  وتراثها  اترخيها  يعرف  أن  مدننا  إىل  وافد  طالب  »على كل 
أسواقها  ويعرف  فيها،  يدرس  اليت  للمدينة  اخللفية  األزقة  يعرف 
يشرحوا دروسهم يف  أال  املدرسني  على  ونظامها،  وأهلها  وبنيتها 
صفوف جامدة من احلجارة واجلدران، عليهم أن يكشفوا ويشرحوا 
ونشاطها  ِدفؤها  للمدينة:  الدقيقة  الدموية  األوعية  لطالهبم كافة 
هوية  للمدن  إن  ودينها،  وتقاليدها  وثقافتها  واقتصادها  وحركتها 
البشر، لكن ما عشناه منذ زمٍن طويٍل من  مثل  وشخصية متاماً 
حالة اجنراف على مستوى اهلوية والشخصية يف كثر من مناحي 
احلياة: يظهر جلياً على املدن اليت نبنيها، وها قد حان الوقت حالّياً 
إلظهار املقارابت اليت تستند اىل قيمنا العريقة يف الرتبية والثقافة 
والفنون واملعمار وغرها من اجملاالت، يقول األستاذ )طورغوت( 
:إن التوحيد احلقيقي هو اجلهد الرامي إىل صبغ مدننا واحلياة اليت 

نعيشها فيها  مبا نؤمن به من عقيدة.

عبد الهادي مصطفى

قراءة في فكر الباحث التركي تورغاي آلدمير
المدينة والمدنية

عضو تجمع المحامين السوريين األحرار
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ال أذكــر كــم كانــت الســاعة عندمــا اســتيقظت لكنــين ســألت نفســي مــن الــذي الق

فتــح الســتائر وغرفــة مــن هــذه، وملــن هــذا اهلاتــف الــذي يــرن منــذ ســاعات، أيــن 
أان ومــن أان، وملــن هــذه الصــور علــى اجلــدار لثــالث بنــات أنيقــات ومجيــالت، 
ومــن هــي صاحبــة الصــورة املعلقــة فــوق الســرير ومكتــوب عليهــا )مل تكــن أحالمــي 
صغــرة ...أنــت كنــت املســتحيل( مث التوقيــع ابســم حممــد زادة، ومــن يكــون حممــد 
هــذا.  محلــت اهلاتــف الــذي مل يتوقــف عــن الرنــني وإذ علــى الشاشــة صــورة صبيــة 
تبتســم وشــفاهها تشــكالن قبلــة قــد تكــون ألحــد مــا. قالــت يل صبــاح اخلــر 
محــودة.. منــذ الصبــاح أحــاول إيقاظــك، الــكل يبحــث عنــك وأنــت انئــم، كانــوا 
ســيتطلبون االســعاف وكان االســعاف سيكســر البــاب ألن كل مــن رآك البارحــة 
قــال عنــك كالمــاً خميفــاً. مل أعــرف مبــاذا أجيــب، فمــا عالقــيت ابإلســعاف وكســر 
البــاب والــكالم املخيــف، ســأقول هلــا احلقيقــة أبنــين لســت هــو وكل مــا يف األمــر 

أنــين قمــت ابلــرد علــى املكاملــة إلســكات هــذا الرنــني.
- هل أنت خبر اي حممد. 

أعــادت هــذه اجلملــة عــدة مــرات وأان أأتمــل صــورة الفتــاة والتوقيــع الــذي حيمــل 
اســم حممــد. اي عزيــزيت أان لســت حممــد وال أعــرف أي شــيء عنــه فمــن املؤكــد أنــه 
نســي هاتفــه هنــا، لكــن الفتــاة صمتــت قليــال مث حتــول صوهتــا مــن نــربة القلــق إىل 

نــربة اخلــوف والغمــوض وهــي تســألين: - أيــن أنــت؟! 
- أان يف غرفة مفتوحة الستائر 

-  ماذا ترى حولك؟
-  صور لبنات ثالث وبورتريه كبر لصبية يف متوسط العمر.

الــكالم  هــذه  برأســي أبن  فأهــز  البورتريــه  أســفل  املكتــوب  الــكالم  تقــرأ يل  مث 
قادمــة.  وتقــول أبهنــا  أحتــرك  أال  مــين  فتطلــب  هنــا،  فعــال  مكتــوب 

فابتســم  للغايــة،  العمــر مجيلــة  فتــاة يف أول  وتظهــر صــورة  اهلاتــف جمــدداً  يــرن 
لصورهتا وافتح االتصال ألقول هلا أبن الشــخص املطلوب نســي هاتفه هنا، وأان 

اآلن يف غرفــة مفتوحــة الســتائر فتخاطبــين الفتــاة بلهجــة املعاتبــة:
-  اباب. أيــن أنــت لقــد كتبــت لــك ألــف مــرة علــى الواتــس واتصلــت بــك.. أان 

قلقــة عليــك. 
- الفتاة صوهتا مجيل جداً وفيه دفء غريب ال أعرف ملاذا اراتح قليب لصوهتا.

-  اباب أين أنت ...
-  أان يف غرفة ستائرها مفتوحة وهو ليس هنا لقد نسي هاتفه.

-  أان قادمة.
هنضــت أحبــث عــن املطبــخ إلعــداد فنجــان قهــوة، ورحــت أفتــش يف كل خزانــة 
عــن الــنب والســكر والفناجــني إىل أن رن جــرس البــاب، ففتحــت وإذ هبــا تلــك 
الصبيــة اجلميلــة الــيت ظهــرت صورهتــا علــى هاتفــه قبــل قليــل، وراحــت حتضنــين 
واضعــة رأســها علــى صــدري، فقلــت مــن املؤكــد أن طائــرة مــا ســقطت هنــا فهــذه 
عــادة أهــل الضحــااي أن يتوجهــوا إىل مــكان ســقوط الطائــرة لرمــوا األزهــار فــوق 
الــركام، الصبيــة ظلــت واضعــة رأســها علــى صــدري تــذرف الدمــوع بينمــا أان أســأل 
نفســي أيــن ميكــن أن أعثــر علــى الفناجــني يف مطبــخ غريــب، مث تصــل صبيــة 
أخــرى وتفتــش بــني الزجاجــات الفارغــة وهــي تســألين عــن الــذي شــرهبا وتســألين 

عــن مــاذا أحبــث فأجيبهــا .. أحبــث عــن الفناجــني.
يف املطبخ يتهامسن لبعضهن البعض..

- كل الفناجني مكسورة!! )تقوهلا الصبية(. 
- جيب أن ال ترتكيه وحده )تقول الشابة(. 

ويف املســاء عــدت إىل فــراش ذلــك الرجــل الــذي يوقظــين رنــني هاتفــه بينمــا كانــت 
أول مــرة أودع فيهــا صبيــة مجيلــة عيناهــا تشــبهين، وشــابة تبتســم علــى الــدوام 
صورهتــا علــى هاتــف ذلــك الرجــل الــذي غــادر ونســي هاتفــه، كانــت أول مــرة 

أودع قطعــاً مــن الــروح دون أمل.

محمد سليمان زادة

حين فقدت ذاكرتي لخمسة أيام

شاعر وكاتب سوري

د
ّ
محّمد صالح عوي

 شعري -
ّ

 من ورق  - نص
ٌ

زورق

شاعر وكاتب سوري

-1-
يف احلرِب: 

جُمّرد هنٍر رقراٍق 
حنُن 

ُ نوراً، وُيضفي  مُيايُز اخلنادَق، يشّع 
حيتــيب طعــن اجلهــات، يندلــُق علــى نــران احلقــِد 

واحلــروب 
لتنطفي 

يلكُز الوعي األمحَق املخمور، بغاايتِه 
احلّق جيلو بني الرفاِق 

فنصطفي 
يتجشؤون حقدهم احلاّد

هملني بال عطف
ُ
فنهمُس ابلرواِء للجرحى امل

رغَم فقدهم شبق الذبِح 
ال يْؤثَِروَن على أنفسهم!؟
فنتوارُث كل هذا البؤِس 

والقطِف
لعّلنا هنتدي للنهاية املناسبة
-2-

ليَس ُمثراً لالهتمام:
قطاٌر يعرب مهرجان اخلداع 

يكافُح خفافيش اخلواء
تفوُر من ِمرجلِه 
فيسودُّ اهلواء!!

ُمضحكاً حّد البكاِء:
نثُر ذرائَع واهيًة 

وســرد الوهــِم الباهــِت ينهشــنا علــى مــرأى العــامل 
ابلدمــاء الثمــل، 

والصراُط: 
حاّد ودقيٌق مبا يكفي، ليهوي 

دّلسون السفهاء 
ُ
امل

-3-
قبائٌل من طاعوِن الغروِر 

تنهُش أشالءان، لرتتقي منرباً 
ويصرخ سادة الوابء: 

ابركوا املذابح 
أوقفوا الطعام، والتبغ، والدواء

أغنية تتلعثُم خبطوايت عرب الطريق املوحِل
أان أحندُر من أصوٍل غجريّة مٍسراء

ال أحد مُيثّلين يف اجملالس سوى َصدُح الغناء 
هل تعرتفون أبغاين الغجر مندوابً فوق العادة 

عين!؟
-4-
األنثى املِغناج اليت مل نعرفها 

والدروب 
تلك اليت مل منشها

مل تنَس 
سّجلت إجنازاهتا عرب كّل دايران 

احلروب
واملؤمتراُت، أبركاِن بياانهتا اخلتامّية مؤثّثًة ابملذابِح 

قبيل الفجِر، وبعد الغروب
واخلياانت اليت يشتهوهنا، يقرتفوهنا 

ونتعّفُف عن مغازلتها:
هذه اللعوب.

احلزُن، واخليبُة اليت تقرتفنا 
حلزون اخليانِة يتسّحُب يف األوردِة 

ميضون حني إشارٍة:
كهبوب.

عواملنا املشرقّية اليت تتهاوى فوق رؤوِسنا 
وهذا الوطُن املنكوب.

غين !؟
ُ
من جزَّ حنجرة امل

وحطّم أصابع الفّناِن اللبيب

وأصحايب اجملهولني، كاجلدرِي ّ يتحاشاهم
هذا، وذاَك:

الكذوب.
أليست هذِه لعنَة القيامِة القصوى 

تقوُم علينا، أتخُذ الفرسان
وال تؤوب!؟

-5-
إنـُّهم حيتفلون!

فضلة أايٍم، ونصراً زائفاً لليباِب 
ومدائن مل تُعد تشعر ابخلوِف 

ولو أستتبَّ األمر جلحافل اخلراب 
حتــت  واألبنــاُء  الثكلــى،  وأهنارهــا  العنيــد،  ليلهــا 

الــرتاب 
يُباغتُهم الصبُح، فيهدي لليت هي أقوُم 

أليَس الصبُح هو اجلواُب!؟
-6 -

غداً ... سنجُد من حتّدث عّنا 
جنازاٍت صامتة تسري حتت قشِّ اخلديعة

تعاقُر الذرائع 
نعوشاً من نياشني ملّوثة، بدمنا 

غدًا
سيكتشُف فقراء القبيلة

أن ثوراً من ورق
كان يصــدُح ابألانشــيد الوطنيّــة وهــو يف طريقــِه 

للذبــِح 
ينطُح حجَر املسلِخ أبقالِم رصاص 

-7-
مل يُعْد نبّياً ذائع الصيت 

هذا الورقّي
كان حزبّياً يسارايً، مرّة 
وميينياً يلتاُع لذبِح الديرة

أبسلوٍب شديد الفظاظة والوقاحة
يتلو قصيدًة عصماَء 

لتأبني القضّية 
ُيصّفق القاتُل لُه ُمبتسماً لبالغته العربّية

يتعّثر املسكني بفاصلٍة ُمنكّبٍة على وجهها 
تتبعثُر إشارات االستفهام 

مناجاًل حلصاِد أعناِق احلكااي والقصيدة 
أطفئوا األنوار 
أسدلوا الستار 

فقد ضاع دمنا بني القبائل الفارسّية والرومّية 
يذرُف الِّلُص البدوّي املسكني 

دموع العرفاِن 
حني يلبسوُه ثياَب نيٍب، 

ويقذفوا لنا صلباانً، ولشهوِد الزوِر بربيق األضواِء
وبثالثني فضّية!؟

-8-
مُيكنين أّن أِظّلَل ذقنك املعقوفِة، 

بقّبعٍة 
مُيكنــين رؤيــَة ُحزنــَك مُيــارُس غوايــَة احلضــور علــى 

املنابــِر
دعين أعيد ترتيب تفاصيلك

فالعطُر املسروق من الدِم 
ختتنُق بِه مساُمَك 

األحذيُة اليت جتتثُّ الُقرى عن اخلرائِط 
يبحثون عن أرشيفها، يف صدري

ليقتلوا املمالك
ال ينتهي املوت، 

ثّقُف ُيصّفُق خلندقني!؟
ُ
وامل

يتسّوُك ابلتذاكي وحنُن يف ردم املهالِك 
صدوران كهوف 

والقصُص اليت نعشقها تتضاءُل 
أان الغريُق: 
خذوا يدي 

تهاِلك
ُ
لينجوا الُفلًك امل

-9-
حسبنا أاّن حنتفُل مع الُسكارى بال ذنوٍب 

نرفــُع أخنــاب الدّجالــني علــى أهنّــم فضيلــة العهــد 
بشــقّيِه  القــدمي... 

اي لبؤِس أخناب الرذيلة 
يُتعِتَعنا الُسكُر هبموِم املدنّية 

الليل، أصحايب، وأان 
ومخرٌة من عصارِة النجِم 

آتية
وخنوٌة حترق لّذهتا العيون 

ونشوة كالنار 
كالرايح العاتّية 

وحدان يف البيداِء فمن ذا يُذيبنا 
سوى ثورٌة فّتانٌة 

غانية
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نــداء إىل كل مــن ميلــك ذرة مــن اإلنســانية: افتحــوا األبــواب وانزعــوا 
األصفــاد وأنقــذوا مــا تبقــى منهــم!، مــا ابلكــم ومل هــذا الصمــت؟!

نعــرف أن احلــروب يقودهــا الطغــاة، لكــن نــداءان موجــه إىل الشــعوب 
اآلابء  فجيعــة  عــن  الصمــت  اســتطعتم  إن  اإلنســانية،  تدعــي  الــيت 
وقنــص  اجملــازر  وعــن  وهتجرهــم،  ممتلكاهتــم  ســلبهم  وعــن  أببنائهــم 
واالغتصــاب  اجلماعيــة  اإلابدة  وعــن  احلوامــل،  بطــون  يف  األطفــال 
األســدي لألطفــال وبــرت أطرافهــم، وعــن املعتقلــني وعذاابهتــم فكيــف 
اســتطعتم أن تديــروا وجوهكــم عمــا جيــري للمعتقــالت!!!؟ هــن لســن 
األطفــال  وأغاثــت  اجلرحــى  داوت  مــن  منهــن  بــل  عــادايت  نســاء 
املصابــني واجلوعــى، وربتــت علــى كتــف أبيهــا عنــد نزاعــه! ومــن محلــت 
رايــة أخيهــا بعــد أن قطعــت يــداه، مــا حيصــل هلــن مــن قبــل اجملــرم بشــار 
ومســاخله القــذرة تقشــعر لــه األبــدان وحيــرك حــىت احلجــر، لتتوقــف 
األرض عــن الــدوران فــال داعــي للمزيــد مــن هــذه احليــاة علــى هــذه 
للعــامل  أثبتّــم  اإلنســان!!  وحقــوق  اإلنســانية  تدعــون  ايمــن  األرض، 
كلــه إهنــا فقــط شــعارات، والعــامل كلــه علــى قيــد النــوم أو املمــات، 
أعتقــد أن كل مــا نكتبــه هــراء، ال أحــد يســمع أو يــرى، خــرج مئــات 

املعتقلــني شــبه أحيــاء وحتدثــوا وأثبتــوا مبــا بقــي مــن أجســادهم مــن 
حيــاة مــا فعلــوه هبــم، ســردوا مئــات القصــص الــيت توقــف القلــب وهتــز 
املشــاعر ومتنعنــا مــن النــوم ألايم، مــن خــرج منهــم بقيــت جراحــه تنــزف 
وآالمــه الزالــت مســتمرة، أقســم أن كثــراً مــن املعتقــالت قلــن حرفيــاً: 
لنــا ال ميلكــون قلــوابً  ليتنــا مل خنــرج أحيــاء!  كنــا هنــاك مــع أعــداء 
لــو مل خنــرج  نتمــى  فبتنــا  مــن حولنــا  بنظــرات  وال مشــاعر، صدمنــا 
أحيــاء، لقــد انتقلنــا إىل ســجون أكــرب وأقســى، الــكل يبحــث مــن 
أيــن تــؤكل الكتــف، ومــا يضحكنــا دورات التأهيــل الــيت تزيــدان اهنزامــاً 
وأملــاً، الــكل يتاجــر آبالمنــا والــكل يدعــي التعاطــف معنــا كالم يف 
كالم، أيــن امللــوك والرؤســاء! أيــن القضــاة والشــرع واإلســالم، أيــن مــن 
ميلكــون الشــرف والنخــوة؟؟؟ حديــث يكــرر آالف املــرات، البعــض 
يقــرأ واألغلــب يقلــب الصفحــة فبــات هــذا احلديــث ممــاًل ومزعجــاً 
وأحيــاانً يوتــر أعصاهبــم، عــذراً ســنتحدث دومــاً عــن مجــال الطبيعــة 
واألكل الشــهي الــذي نســيه املعتقلــون، هنــاك حيــث الدمــاء والديــدان 
واجلــرب وخبــط النعــال، احلــرق والشــتم والشــبح والكــي واآلالم، مــن 
خــرج قــال ال زلنــا نعيــش آالم تلــك الســنوات، مــا عشــناه ال يوصــف 
حــىت ابألحــالم، خرجنــا حاملــني معنــا مــا خزنتــه ذاكرتنــا الــيت عبثــوا 
هبــا أببشــع األلفــاظ! عندمــا نتحــدث تغــص أرواحنــا وهــي حتــاول أن 

هتــرب مــن هــذا اجلســد، تبــاً لــه الــذي اســتطاع أن يبقــى علــى قيــد 
احليــاة، مــن ال يؤمــن ابهلل فليؤمــن أنــه لــوال قدرتــه يســتحيل أن خيــرج 
مــن بــني خمالبهــم النتنــة أحــد علــى قيــد احليــاة، حنمــد هللا علــى خروجنــا 
أحيــاء فقــط لنــروي للعــامل مــاذا فعــل بنــا هــؤالء الســفهاء، والعــامل أصــم 
وأعمــى خــال مــن الوجــدان، املــوت لــكل جــالدي العــامل، حــىت إن مل 

يبــق هنــاك أحيــاء!!!
عــذراً شــهداء التعذيــب، كنــا عدميــي اجلــدوى يف حياتكــم، أمتــى أال 
نســتمر بذلــك بعــد مماتكــم، رحلــة موتكــم شــاقة ذقتــم فيهــا كل ألــوان 
طيبتنــا  ولكــن  بيننــا  بشــرية، كانــوا  ليســت  خملوقــات  مــن  العــذاب، 
عميــاء، كيــف لنــا أال نــرى وجوههــم احلقيقيــة، كل مــا نكتبــه ال يصــف 
حلظــة عاشــها مــن وقــع بــني أيديهــم، ال نســتطيع أن نكتــب كل مــا 
جــرى فــوهللا خنجــل ونتــأمل، ويرجــف القلــم بــني أصابعنــا الــيت أتىب كتابــة 

ســفالتهم وأجرامهــم. 
دون  الشــيطانية،  أســاليبهم  بــكل  هبــن  ينكلــون  أهنــم كانــوا  يكفــي 
أن يردعهــم أحــد، بــل يتابعــون بشــغف وكأهنــم حيضــرون فلمــاً مــن 
أفالمهــم املقيتــة، دون أن يهتــز هلــم جفــن، اتضــح لنــا أن العــامل ال 
حيــرتم الضعفــاء، ألــف رمحــة علــى مــن ادعــى الرأفــة والــروح األبيــة، 

واإلنســانية.   واملــروءة  للنخــوة  وداعــاً 

ويعنيــين،  بــك قصــرياً ولكنــه يالزمــين دومــاً  هنــادة، كان لقائــي 
كــوين خبــري

»األنــف اإلغريقــي«، حكايــة مــن مهــد الثــورة الســورية ترويهــا معتقلــة 
ســابقة لــدى املخابــرات اجلويــة.

ابلرغــم مــن أن فــرتة اعتقاهلــا مل تتجــاوز الســبعة أشــهر، إال أهنــا كانــت 
جتربــة قاســية بــكل املعــاين ألهنــا كانــت أمــاً وجــّدة، تضيــف »هنــادة«: 
شــقيقي الشــهيد »انيــف الرفاعــي« كان قاضيــاً عســكرايً، مــع ذلــك 
مل يســتطع الوصــول إىل أي خــرب عــن والــدان ألن كافــة االتصــاالت 
عــن  اإلنرتنــت  علــى  تبحــث  املدينــة. كانــت  عــن  كانــت مقطوعــة 
أيــة وســيلة للوصــول إليــه، حــني وجــدت جمموعــة شــبان مــن طــالب 
جامعة دمشــق كانوا يذهبون يف الليل إىل درعا لتوزيع اخلبز واحلليب 

علــى األهــايل.

رن موابيلــي وإذ برجــل يقــول يل: والــدك يرســل ســالمه إىل »األنــف 
اإلغريقــي«، وآنــذاك -كمــا تقــول- كــدت أطــر فرحــاً ألنــين أتكــدت 
ضمــن  آنــذاك  هنــادة  بــدأت  مجلتــه.  هــذه  حــي، كانــت  أيب  أن 
جمموعــة ســرية إعالميــة كانــت جتمــع كل صــور وفيديوهــات االعتقــال 

واملظاهــرات والشــهداء لرتســلها إىل العــامل.
بتاريــخ 15 آذار/مــارس/2012 وأثنــاء حماولــة هنــادة أتمــني أحــد 
النبــك ظهــر هلــا ولألشــخاص الذيــن  الضبــاط املنشــقني يف منطقــة 
كانــوا برفقتهــا حاجــز طيــار لنظــام اإلجــرام، اســتوقفهم وعــرف عناصــر 
احلاجــز الضابــط املنشــق فأنزلــوه مــع اآلخريــن وبــدأوا بضرهبــم، وتركوهــا 
يف الســيارة بعــد أن أخــذوا املفتــاح لكنهــا كانــت حتتفــظ بنســخة يف 
حقيبتهــا، وكان املــكان خاليــاً مــن األبنيــة والنــاس، حينهــا ســارعت 
لتشــغيل الســيارة وانطلقــت يف حماولــة للهــرب فلحقــوا هبــا يف ســيارة 
أخــرى ملســافة 15 كلــم تقريبــاً مــع إطــالق انر حــىت فقــدت الســيطرة 
ووقفــت، فأمســكوا هبــا. مت حتويلهــا ومــن معهــا إىل فــرع املخابــرات 
»حممــد  العميــد  مكتــب  إىل  أدخلوهــا  وهنــاك  حرســتا،  يف  اجلويــة 
رمحــون« يف الطابــق الثالــث مــن املبــى ومت ضرهبــم علــى الــدوالب يف 
مكتبــه، حيــث كانــت أايديهــم مقّيــدة إىل اخللــف وعيوهنــم مغمضــة. 
أمضــت املعتقلــة الســابقة ســبعة شــهور يف ذات الزنزانــة مــن قبــو فــرع 
املخابــرات اجلويــة يف حرســتا، ومت حتويلهــا إىل احملكمــة العســكرية الــيت 
كان شــقيقها قاضيــاً فيهــا، لكنــه، حينهــا، كان قــد اعتقــل بعــد مراقبتــه 

وثبــوت مســاعدته للمعتقلــني. 

أن هــذه الفــرتة  ابلرغــم مــن مــرور ســنوات علــى اإلفــراج عنهــا، إالّ 
-كمــا تقــول- كانــت أطــول مــن عمرهــا كلــه الــذي جتــاوز النصــف 
املعتقلــني وال  تنســى مشــاهد األطفــال  تســتطيع أن  فهــي ال  قــرن، 
الشــبان وال النســاء يف الفــرع اجلهنمــي، وال مــن فقــدوا عقوهلــم داخلــه، 
كما أهنا ال تستطيع للحظة أن تنسى شقيقها القاضي احلر »انيف 
الرفاعــي« الــذي عــاىن الكثــر يف ســجنه قبــل أن يقتلــوه بواســطة قطعــة 
معدنيــة ثقيلــة ضربــوه هبــا علــى معدتــه، ال يوجــد شــيء يف الكــون مــؤمل 

مثــل شــهيد حتــت التعذيــب.
 بنــربة حزينــة تضيــف حمدثتنــا: »لــن أنســى الوجــوه وال الصــراخ، وال 
كيــف وضعــوين يف الــدوالب مقيّــدة حيــث مت ضــريب بــكل وحشــية 

وأان معّلمــة مدرســة هبــذا العمــر وعنــدي أحفــاد«.
مــع  املعتقــل عــاودت »هنــادة« عملهــا اإلغاثــي  مــن  إثــر خروجهــا 
جمموعــة انشــطني يف صحنــااي بريــف دمشــق، كان مــن بينهــم »مــروان 
متكنــت  التعذيــب.  حتــت  واستشــهد  اعتقالــه  مت  الــذي  حاصبــاين« 
املعتقلــة الســابقة مــن اهلــروب إىل تركيــا مث إىل النمســا، حيــث دأبــت 
علــى املشــاركة يف املظاهــرات الســلمية الــيت تطالــب إبســقاط نظــام 
األســد واعتــادت -كمــا تقــول- علــى الذهــاب إىل حــدود هنغــاراي 
ملســاعدة الالجئــني يف خيمــة الصليــب األمحــر، والعمــل مــع منظمــة 
التعليــم، وتقــوم حاليــاً  الشــبان الالجئــني يف جمــال  إغاثيــة ملســاعدة 
ابلعمــل التطوعــي معهــم يف تدريــس مــادة اللغــة االنكليزيــة والرايضيــات 
عّلهــا تســتطيع تناســي فــرتة مــن حياهتــا مؤملــة وعصيــة علــى النســيان.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

 متى تغضبون؟؟؟؟
ً
عذرا

آيات حاضري 
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الحّمال... قصة من التراث الكردي

ياسين حسين
Yasîn Hisên

Hemal... Ji kelepûra Kurdî

ي
كرد
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Dibêjin zilamekî feqîr ji gundê xwe derket û 
berî da bajêr da ji xwe re karekî peyda bike, 
Ev zilam xwedî laşekî girs û bihêz bû û xwedî 
bejneke bilind bû.  zilam gihişte bajêr û li sûk 
dikanên bajêr bi dû kar de digeriya. Ji dikanda-
ran pirsa kar dikir heta lê bû ber êvarê, tu kar 
peyda nekir.
Rabû çû derveyî bajêr, belkî xwedê rizqekî jê 
re bişîne.
Li kêleka bajêr dît ku loriyek li wir sekiniye û 
komeke karker li derdora wê ne, û dest bi va-
lakirina çewalên genim ji wê loriyê dikin. Ew 
jî çû nav wan û ji wan xwest ku alîkariya wan 
bike bi rahiştina çewalan û çi didinê ew bi kêfa 
xwe ne, karkerên li wir razî bûn û mêrikê me 
zendên xwe hildan û dest bi rahiştina çewalan 
kir.
Her çewalek bi destekî radikir û diavêt ser piyê 
xwe, carinan du çewal radikirin û her yek diavêt 
ser piyekî xwe û bi lez ji rimpê dadiket û çewal 
diavêtin erdê.
Carekê du çewalan diavêje ser milê xwe û ji 
rimpê dadikeveî mîxek di lingê wî de radibe û 
xwîn ji lingê wî tê, hema bêyî ku çewala ji ser 
milê xwe deyne, dest davêje mîxê di lingê xwe 
de derdixe û karê xwe berdewam dike.
Bazirganê xwediyê bar, ji dûr de vê mêrxasiya 
mêrik dibîne, ji xwe re dibêje: Ev zilamê mêrx-
as û çavnetirs ji min re lazim e, ez ê wî bikim 
serekê karkerên xwe.
Diçe ji mêrik re dibêje were bi min re kar bike 
û ew jî razî dibe.
Meh û sal derbas dibin, mêrik karê xwe dike. 
Rojekê ji rojan, bazirganiya bazirgên dikeve 
ber destê çeteyan û gelekî ziyanê dike, hema ji 
berdestkê xwe re dibêjin herin ji min re bangî 
serekê xwe bikin bera bê çareyekê ji me re bike 
û here wî barê me ji destên çeteyan vegerîne.
Dema ew jî diçin ber mala zilamî, li derî dixin, 
jina mêrikê gundî derî vedike û ji wan re dibê-
je ku mêrê wî nexweş e û di nav livînan de û 
nikare rabe ser xwe.
Derbasî hindur dibin da bizanibin nexweşiya wî 
çiye da ew jî ji bazirgên re bêjin.
Zilam ji wan re dibêje: Duh ez bi xwasî daketim 
nav bexçeyê mala xwe û sitriyek di lingê min 
de rabûye, ji ber wê stitriyê halê min tune ye ez 
nikarim gavekê bavêjim, hûnê herin ji bazirgan 
re bêjin ku ez nikarim bimeşim û bêm cem, heta 
ez baş bibim.!
Berdestkê bazigan vedigerim û ji bazirgên re 
rewşa zilamî dibêjin ku wisa lê hatiye.
Bazirgan ji wan re dibêje: De binêrin, dema min 
ew anî û ew kire serekê karkerên xwe, mîx kete 
lingê wî û xwînek pir jî ji lingê wî dihat, lê bi 
destê xwe ew mîx derxist û karê xwe berdewam 
kir, lê aniha ji ber sitriyekî biçûk ketiye nava 
livînan û nikare rabe ser xwe, hûn dibînin ku 
mirov têr dixwe û bitir dibe çawa tê guhertin...!

Welatê şirîn!!
Rozerîn  tuncer
Min di zivistana dilê xwe da
Ji bîranînên te biharek çêkirîbû
Ji te cend bîranîn berhev kirî mabûn
Ew jî îşev agir pêket
Dûmanê xwelî heya ezman derket
Ji te çi hebû çi tunebû
Bû xweli..
Bibore welatê şirîn bibore
Bîranînên te xwedî derneketim
Îşev bîranînên te dû min ketine
Ez jî dû bîranînên te
Xew min revîne
Derdê dilê min gelek e
Hewar xwedêyo ax û keser 
Çima ji me kêm nabe
Dil parî parî dojêh e
Bê bîranînên te 
Êdî bê kes û bê warim
Xembar û stûxwarim
Welatê şirîn
Ka bejê tu nîha li kûyî
Ez te nabînim
Hewar qidî nîha dûrahîya te
Min wek stêr e
Welatê sîrîn
Heza te di dilê min da kele kele
Ji xwedê daxwazîya min 
Dixwezim
Bi çavê dinyayê 
Bibim baskên têyrekî
Bêm te bibînim
Bi hestekî hestîyarî
Di paxila te da carek rakêvim
Tîna xwe hilma te da têr têr bikişînim
Erê belê mirin emrê xwedê 
Lê min xeme..

Xwe davêjme te
Nalîn M. Şêxo
Xwe davêjim hêlîna te
Ji ber seqema vî zemanî
Bo tu min bipiçe
Di sînga xwe de
Min germ bike ..
Lê....
ji çavên te  dixwînim
Roj û salên sar
Mîna latekî bê hest
Dilê te jî...
Bûye seqema sîbîrya 
Destên te  ...
Dîroka serma zivistanên bi salan in
Tenê....
Dengekî nexurt 
Ji dilê te
Tê guhê min
Hêdî ...Hêdî 
Ew dilê ku bi ber mirinê ve diçe...!

قصة من التراث الكردي
Çîrokeke kulturî ya kurdî

يُقــال إن رجــاًل مــن إحــدى القــرى ذهــب إىل 
املدينــة بقصــد العمــل، كان هــذا الرجــل قــوي 
البنيــة، وذا قامــة ممشــوقة وعضــالت مفتولــة، 
شــوارعها  جــاب  املدينــة  اىل  وصولــه  وحــني 
عــن العمــل، ســأل اصحــاب  وأســواقها حبثــاً 
أجــراً  يقبلونــه  إن كانــوا  واحلــرف  الدكاكــني 
لديهــم، فلــم تفلــح مســاعيه يف إجيــاد عمــل، 
ومــا كان منــه إالّ أن خــرج إىل أطــراف املدينــة 
وجلــس يف مــكان بعيــد عــن البيــوت، فــرأى 
شــاحنة كبــرة حوهلــا عــدد مــن العمــال، كانــوا 
قــد بــدأوا بتنزيــل أكيــاس القمــح مــن الشــاحنة، 
ذهــب بــدوره إىل ذلــك املــكان وطلــب إليهــم 
وافقــوا  رأوا ضخامتــه  عندمــا  يســاعدهم،  ان 
مجيعــاً علــى عملــه معهــم، فشــمًّر الرجــل عــن 
تلــك  مــن  األكيــاس  إبنــزال  وبــدأ  ســاعديه 

الشــاحنة.
كان الرجــل قــوايً حبيــث كان حيمــل الكيــس 
علــى كتفيــه  حيمــل كيســني  أو  واحــدة  بيــد 
مــن  الســلم  بواســطة  هبمــا  وينــزل  االثنتــني 
الشــاحنة بســرعة ويضعهــا علــى األرض، يف 
إحدى املرات عندما نزل من الشــاحنة وعلى 
انغــرز  القمــح،  مــن  كتفيــه كيســان كبــران 
مســمار يف إحــدى رجليــه، فمــا كان منــه إالّ 
األخــرى،  الكتــف  علــى  الكيــس  وضــع  أن 
وأخــرج مــن املســمار مــن رجلــه وأكمــل عملــه 

اجلميــع. اســتغراب  وســط 
الــذي كان  احلمولــة  صاحــب  التاجــر  رآه 
قريبــاً مــن مــكان العمــل، فقــال يف نفســه: إن 
هــذا الرجــل القــوي يســتحق أن يعمــل معــي، 
فــأان حباجــة إىل رجــٍل مثلــه كــي يقــوم حبمايــة 
ممتلــكايت الكثــرة، فعــرض عليــه العمــل مببلــغ 
فقــد كان  الفــور،  علــى  الرجــل  ووافــق  مغــر 

العمــل. حباجــة ماســة إىل 
مضــت شــهور علــى الرجــل يف عملــه اجلديــد 
يف  التاجــر،  ذلــك  لعمــال  رئيســاً  وأصبــح 
إحــدى املــرات تعرضــت جتــارة التاجــر للنهــب 
منــه  فمــا كان  اللصــوص،  بعــض  قبــل  مــن 
بيتــه  إىل  فذهبــوا  الرجــل،  وراء  بعــث  أن  إالّ 
يطلبونــه، فتحــت زوجتــه البــاب وقالــت هلــم 
أبنــه مريــض، فدخلــوا إليــه كــي يعرفــوا مرضــه 
البارحــة  هلــم:  فقــال  ابألمــر،  التاجــر  وخيــربوا 
حافيــاً  ومشــيت  منــزيل  حديقــة  يف  كنــت 
فانغــرزت شــوكة يف رجلــي اليمــى وال أســتطيع 

تؤملــين كثــراً. املشــي الهنــا 
طريــح  الرجــل  بوضــع  التاجــر  أخــربوا  حــني 
الفــراش مــن أثــر الشــوكة قــال هلــم: انظــروا مــاذا 
تفعــل النعمــة ابلــذي ال يقدرهــا، رأيتــه حيمــل 
كيســي قمــح وخيــرج مســماراً كبــراً مــن رجلــه 
املدمــاة ويكمــل عملــه وأعجبــت بــه وجلبتــه 
إىل حيــث رغــد العيــش، واآلن وبســبب شــوكة 

صغــرة يف رجلــه ال يســتطيع املشــي.

حالوة وطني!!
روزرين تونجر

يف شتاء قليب 
صنعت ربيعاً من ذكراك

منك احتفظت ابلعديد من الذكرايت
تلك اليت أشعلت فيها النار
دخان رمادها اقتحم السماء

ماذا لديك 
وقد أصبحت رمادًا

ساحمين وطين احلبيب 
مل ألتزم بذكراك

يف هذه الليلة تالحقين 
ختطفين من النوم 

لكن آالم قليب عديدة 
آٍه اي إهلي من انكسارايت

ملاذا ال ختفف عين هذه اآلالم
قليب يتقطع

يهوي 
يتلظى يف اجلحيم 

بدون ذكراك
مل يبَق يل قريب وال مأوى

سوى البؤس واهلموم 
وطين 

أين أنت األن قل يل
ال أراك

آٍه فؤادي بعدك كنجمة يف السماء
وطين احللو

حبك يلهب قليب 
أسأل هللا راجيًا

أحلم
أين جبناحي طر وبعيون الدنيا

آيت ألراك
حبواسي ومشاعري 

أانم بني أضالعك مرًة
أروي ظمأي ابستنشاقي من أنفاسك

املوت أمٌر من هللا 
نعم

لكنين مهموم من أجلك.

أهرب إليك
نالين محمد شيخو

أهرب إليك من برد الزمن

لتلفحين برداء احلب

ولكن.. 

أحّس بعينيك جامدتني

كالصخر

قلبك صقيع سيبري

يداك اتريٌخ

لربِد شتاءات السنني

فقط أمسُع نبضاً بطيئًا

بطيئاً جدًا

لقلبك احملتضرْ.
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

الصالون السياسي السوري في عينتاب

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Gavpêdana Salona siyasî ya Sûrî li Eyntabê Taybet- Bi Îaraqê.

Bi amedebûna gulokeke mezin û bijarte ji nivîskar û siyasetmedar û ronakbîrin Sûrî yên 
daniştevanî şarî Gazî Eyntaba Turkî, (Salona siyasî ya Sûrî li Eyntab) gavpêdana wê hate 
raghandin, ku yekemîn Salona siyasî be bi ferebûna hemhêlan de, û pir nêrîn, û rengîn be di 
paşûlin siyasî û zanyarîyê de.
Bi tevayî amade bûn li roja înê 26/nîsana 2019, û di berîka wan pir bû, û xema wan ya binge-
hîn bi kozîya pirsan bigrin, û bi karwana nûjenî û serdemê re bin, di lêgerîna berdewam de li 
bersivin vekirî  ji aşkeretirîn dozin giring re di rewşa Sûrî de, ya piştepale ser bingeh û mofirk 
û dingin şoreşa Sûrî, şoreşa rûmet û azadî yê.
Lê bîrbûna hevparan bo pêkanîna Salona sîyasî  nehat ji nebûna wê li welatin xerîbî yê, û 
penaberî, tenê ji bo çirak be ronî bide, û taveke zanistîyê be berî ku sîyasî be yan raghîner 
be, ku dayîne bi tevger mekutok bike bi berdewamî, û guharkera hertim, di rewşa kêferat de 
bi (statîk) a Sûrî ya berê re, di nava pêvajoyin niştîmanî ya Sûrî de vala ji hel lukumandinin 
jiyanî de ya ku Sûrî gîhande vê serdemê, di van salin şoreşê de, û yên ji rewşê şelandî, û înkar 
bûyî, û berojêrin sîyasî ya dewre, dewreya bîra sîyasî ya bercewendî kar, ya bi ezatîya sîyasî 
ya biragmatî ya beradayî ji her girêdanekê de.
Her weha ji ketina dijberîyin sîyasî li nava terponekin dewletin xwedî bercewendî ya li dij 
bercewendî ya gelê Sûrî ya ku şoreşa Sûrî ji bo wê gav pê dan şoereşa azadî û rûmetê ew bû jî 
ku ev gulok ji nivîskar û sîyasetmedar û ronakbîr ber bi bîrbûnê û guftogaya avakirina Salona 
sîyasî de dan da ku guhdan bi diyaloga bîr û bawerîyin tên pêşniyar kirin bê û yê wê bêne 
pêşniarkirin ji pêre yên taybet bi gelê Sûrî û şoreşa wî.
Hevkarin avakirina Salonê li ser gelek diruşman rawestîn di karê niştîmanperwerîya Sûrî de 
ya tê xwestin, bi pîlan û karkirina bi terazî di çarçewa tevgerê û karê dîyalogê dîmoqratî ku em 
hîn (Sûrîne) em hînjî pê pêwîstîdarin.
Loma jî tevlêbûna hazirbûnan bi peyvin xwe avakirina Salonê dewlemend kir bi armanca 
lêvegerîneke gîştî bikin li ser tevayî qonaxin şoreşê û guhertinin li ser qadê teve jikestinin li 
ser asta sîyasî û dublomasî û girêdana wê bi qonaxin desthilatdarî ya Beis û teybet piştî des-
thilatdarîya Esedê bav yê ku welat ji navika cewherî der anî wekî “dewlet” xwedî serwerî bi 
bingehin rêzlêkirî ku hewlatî pê payedar biba ew hewlatîyê niştîmane ne yê “sroke”.
Zelaltirîn tevlêbûna amadebûyan tekez li ser avakirina Salonê bû li dûrî ecînde yên dibin 
asteng li pêş karê niştîmanî bo guhertina sazumana dictator û cîbicîkirina ecîndeya şoreşa 
azadî û rûmetê.
Rûnişkandina yekemîn ya avakirina salonê bi rêveberîya birêz Elî Muhemed Şerîf bi rê ve 
çû, û dîyalogeke dewlemend hate hole ji hêla amadebûyan de, pê ve hevdîtineke rawêjekarekî 
nûjen encamp dan, tevayî bi wate û pend bûn, derketina ji qirka şûşê, û wêneya qesnaxa di-
waroja pêkanibûn û daxwazîdar binexşînin, ber bi avakirina Salona sîyasî ya Sûrî li Eyntab 
bi berhemin dûrbîna şaristanî ya kûr û dîroka Sûrî, li ser bingeha avakirina mêjîya kombenda 
Sûrî ya pêkane, û ya têgihîtedar komelek guhertinin niha û diwarojane. Û dûv re desteyeke 
birêve bir hate hilbijartin ji sê amadebûnan hevrêzê gîştî û cîgirê wî li gel berpirsê raghandinê. 
Ku hevdîtinin Salonê her 15 rojan berdewam be, bi şêwakî demkî.

حبضــور لفيــف متميــز مــن الكتــاب والسياســيني واملثقفــني الســوريني املتواجديــن يف مدينــة غــازي عينتــاب 
الرتكية، مت اإلعالن عن إطالق )الصالون السياســي الســوري يف عينتاب(، ليكون أول صالون سياســي 
واســع الطيــف، متعــدد الــرؤى، متنــوع املناهــل السياســية واملعرفيــة، فقــد حضــر اجلميــع ظهــر يــوم اجلمعــة 
املوافــق 26 نيســان/ ابريــل 2019، ويف جعبتهــم الكثــر، ومههــم األســاس القبــض علــى مجــر األســئلة، 
ومواكبــة احلداثــة واملعاصــرة، يف البحــث الدائــم عــن إجــاابت مفتوحــة جلــل املســائل املهمــة يف الواقــع 

الســوري، املتكــئ علــى أســاس وحمــددات ثوابــت الثــورة الســورية/ ثــورة احلريــة والكرامــة.
 مل تكــن الفكــرة الــيت تداعــى إليهــا كل مــن شــارك يف إجنــاز الصالــون السياســي املفتقــد يف بــالد الغربــة، 
ــر، إال شــعلة ُتضــاء، ومشــعاًل علمًيــا قبــل أن يكــون سياســًيا أو إعالميًــا، يالقــح املعطــى املتحــرك  واملهجَّ
دوًمــا، واملتغــر أبــًدا، يف حالــة تضــاد مــع )الســتاتيك( الســوري الســابق، ضمــن ســياقات وطنيــة ســورية 
خاليــة مــن كل الرتهــالت احلياتيــة الــيت وصــل إليهــا آننــا الســوري، عــرب ســنوات الثــورة، ومــا اعرتاهــا مــن 
حــاالت التخلــي، والنكــران، ومنحنيــات السياســة البائســة، بــؤس الفكــر السياســي املنتفــع، والــيت مــا 
برحــت تنهــل مــن أاننيــة السياســة الرباغماتيــة املنفلتــة مــن كل عقــال، كمــا أن وقــوع املعارضــات السياســية 
يف أفخــاخ الــدول ذات املصــاحل الــيت عارضــت مصلحــة الشــعب الســوري، والــيت انطلقــت مــن أجلهــا ثــورة 
احلريــة والكرامــة هــو مــا دفــع ذلــك اللفيــف مــن الكتــاب والسياســيني واملثقفــني الســوريني حنــو التفكــر 
واملناقشــة يف تشــكيل صالــون سياســي يهتــم مبناقشــة املبــادئ واآلراء املطروحــة والــيت ميكــن أن تطــرح 

الحقــاً، وكل مــا خيــص الشــعب الســوري وثورتــه.
 توقــف املشــاركون يف إطــالق الصالــون عنــد العديــد مــن حمــددات العمــل الوطــين الســوري املطلــوب 
ضمــن، خطــة أداء متوازنــة يف إطــار حــراك وعمــل حــواري دميقراطــي مازلنــا )كســوريني( أحــوج مــا نكــون 
إليــه، حيــث أغنــت مداخــالت احلضــور أســباب إجنــاز الصالــون وأتسيســه هبــدف إعــادة النظــر يف كل 
مراحــل الثــورة واملتغــرات علــى األرض، مبــا فيهــا االنتكاســات علــى املســتوى السياســي والدبلوماســي 
ربطــاً مــع مراحــل ســيطرة الســلطة الغامشــة علــى حكــم البــالد وخاصــة بعــد اســتالم األســد األب الــذي 
أفــرغ البــالد مــن احملتــوى اجلوهــري »كدولــة« ذات ســيادة مبنيــة علــى مؤسســات حمرتمــة، جتعــل املواطــن 
يفتخــر ابنتمائــه للوطــن بــداًل مــن »القائــد«، وكانــت جــل مداخــالت احلضــور هــي التأكيــد علــى إجنــاز 
الصالــون وأتسيســه بعيــداً عــن األجنــدات الــيت تعيــق العمــل الوطــين يف تغيــر نظــام االســتبداد املشــرقي، 

وحتقيــق أهــداف الثــورة يف احلريــة والكرامــة.
 أدار اجللســة األوىل التأسيســية للصالــون احملامــي علــي حممــد شــريف، مث جــرى حــوار غــين بــني مجيــع 
احلضــور، أنتجــوا مــن خاللــه لقــاًء تشــاوراًي متجــدًدا، كان دأب اجلميــع فيــه وعــربه، اخلــروج مــن عنــق 
الزجاجــة، ورســم اإلطــار املســتقبلي املمكــن واملطلــوب، حنــو بنــاء صالــون سياســي ســوري يف عينتــاب، 
ينتــح مــن معــني البعــد احلضــاري العميــق والتارخيــي للســوريني، وعلــى أســاس بنــاء العقــل اجلمعــي الســوري 
القــادر، واملســتوعب جلملــة املتغــرات اآلنيــة واملســتقبلية، كمــا مت انتخــاب هيئــة إلدارة الصالــون مــن ثالثــة 
مشــاركني املنســق العام، وانئب املنســق، واملســؤول اإلعالمي، على أن جتري لقاءات الصالون املتواصلة 

كل مخســة عشــر يوًمــا، بشــكل مؤقــت.
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“Burası cehennem, burası son durağınız. Burası Allah’ın yalnızca sayın 
başkanımızın izniyle girebildiği yer.” Allah bizleri affetsin. 235. Şube’ye yeni 
gelenlere yapılan resmi karşılama, işte bu cümlelerle başlıyor. Bu rakam aynı za-
manda aldıkları kırbaç darbesi, ciğerlerine çektikleri nefesin sayısı. Kırbaçlarla 
birlikte, zamanla gelen hakaretler de cabası.
91 numaralı koğuşta kendisini teslim etmeyi öğrenmişti.
Hala ismimi, 12/91 nolu tutukluyu çağırışlarını hatırlıyorum. 19 Ocak 2015 sa-
bahıydı. Uzun bir merdiveni tırmandım. Üzerimde sarı, arkası delik deşik, yal-
nızca avretimi örten pamuklu bir kumaştan baştan bir şey yoktu. Ayaklarımda 
artık zayıf bedenimi taşıyacak güç kalmamıştı. 90 gündür yürümek için kullanıl-
madıklarından, her ikisi de uyuşmuş vaziyetteydi. O gün, nasıl göründüğümü 
bilmiyordum. Gözleri bağlı, elleri on beş kişiyle birbirine zincirler bağlanmış 
haldeydim. Ortak bir kader birleştiriyordu bizi; bilinmeyene karşı duyulan korku.
İlyuşin uçağına, şeytan ruhlu şebbihalar tarafından tekmelenerek girdim. Uçak 
DAEŞ güçlerinin kuşatması altındaki Deyrizor Askeri Havalimanı’ndan hava-
lanarak, yaklaşık bir saat sonra şebbiha ve İranlı paralı askerlerle dolu Mezzeh 
Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sahneyi sol gözümdeki bant biraz kayın-
ca görebildim. Bir otobüs bizi küçük bir meydana götürdü. Bu meydan başkent 
Şam’daki bu lanetli şubeye aitti. Korkunç bir canavara benzer sesiyle içlerin-
den biri, “Burası sayın başkanın emriyle cehennem” diye haykırdı. Sonra gar-
diyanlardan biri bizi son durağımıza, yerin iki kat altındaki 12 numaralı koğuşa 
götürdü. Yüzüme bütün öfkesiyle bir tokat indirdikten sonra, gözümdeki bant 
açıldı. Bir an için darbenin etkisiyle bir şey göremedim. Bu zindanda gördüğüme 
tahammül edemedim: “Büyük heykeller gibi üst üste yığılı iskeletler. Üzerlerinde 
yalnızca bir parça kumaş var. İnsan burada aşağılanmış ve açken, bir tarafına 
vuran uyuşma nedeniyle uyuyamaz; azap çeker, celladının gaddarlığı karşısında 
her an ölümü diler.”
Hapishanelerdeki zindanlar nefeslerden ıslak. Odalar penceresiz yarı karanlık. 
Sadece menfezlerden nefes alınıyor. Duvarlar kanla karışmış beton. Havası, 
sesi duyulmadan boğulmuş canlarla dolu. Kan akışına, akan gözyaşına yer yok; 
yalnızca mezhepçi nefretin zindanlarındaki iniltiler var. Buradakiler tek suçları 
“Esed Suriyesinde”, zorba bir devlette yaşamak olan, keyfe keder suçlamalarla 
tutuklu kişiler. Burasının “özel çiftliği” olmasını istedi Esed. Kanla, muhbirlerle 
ve mustazafların inlemeleriyle kurdu.
Bu hapishanede hayaller aile ve arkadaşları görmek, artık önem vermediğimiz 
yemeklerimizi yemek, bir sorun çıkmaksızın tuvalete gidebilmek, bir duvar ya 
da çatı olmaksızın gökyüzünüzü görebilmek, soğuk su içebilmekle sınırlıdır. En 
büyük hayalimiz, daha fazla zeytin ve patates alabilmek ya da daha az ceza ya da 
azarlanmaya maruz kalmaktır. Ancak hayallerimiz, zindan kapısının anahtarının 
çevrilmesi ve canavar gardiyan Ebu Arab’ın elindeki Ahdar İbrahimi lakaplı 
bir metre uzunluğundaki yeşil plastik boruyla çıkagelmesiyle buhar olup uçar. 
Sıhhi tesisat işlerin kullanılan bu kabloyu Ebu Arab, zindandan sorgu odasına 
götürürken tutukluların derilerini parçalamak için kullanır. Kapı açılır ve korkunç 
sesiyle bağırır gardiyan: Tutuklu 12/91!
Aylarca süren eziyet, hayal kırıklığı ve çöküşün ardından, ölüm hapishanesi Filis-
tin Şubesi’nden tahliye edildiğimde yeniden doğdum. Çıkabilmem için o sırada 
nişanlım olan eşim, Askeri Mahkeme hakimleriyle özel ilişkileri olan bir avukata 
yüklü bir miktarda para ödemişti.
Tekrar güneşe bakmak istedim ancak bakamadım. Defalarca denedim. Her de-
fasında kirpiklerim titredi, gözlerimden yaşlar aktı. Bitap bedenime inen sopaların 
ya da beni çarpan elektriklerin acısı değildi bu. Gözlerimin o anda gördüklerinin 
dehşetindendi. Ruhum onu arar ve ona özlem duyarken bu parlaklıktan korktum.
O zamandan bu yana güneşe doğrudan bakma alışkanlığım vardır. Biz tutuklu-
lara 15 günde bir nefes almamız için dışarı açık havaya çıkma izni verilirdi. Bu 
sırada ben hep güneşi, sıcaklığı, bedenlerimizi onun ışınlarıyla ısıtmak için yeni 
bir hayatı arardım.
Bugün Türkiye’de bir mülteciyim. Sevdiğim bu güzel ülkede. Penceremin 
önünde ayakta duruyor, iç geçirerek Suriye’yi düşünüyor, onu medeni dünyayla 
kıyaslıyorum. Mülteciliğin kaosu, yeni bir hayat ve istikrar arayışının içerisinde, 
hapishane kardeşliğini unutmamamı sağlayacak bir şey arıyorum.
Suriye’de gerçekler, gizli ya da üstü kapalı olduğu için değil, sonuna kadar 
aşikar olduğu için, geceyle gündüzün birbirinden ayrıldığı gibi net olduğu için 
görülmüyor. Belirsizlik değil, gözlerdeki acziyet bu zulmü görmemeye ve hatta 
alkışlamaya sebep, o kadar.
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)هنــا جهنَّــم، ُهنــا مثواكــم األخــر، ُهنــا حيــث »هللا« ال يدخــل، إال أبمــٍر مــن الســّيد الرئيــس( أســتغفر هللا 
ــياط الــيت  العظيــم، هبــذه العبــارة يبــدأ حفــل االســتقبال الرمســي للواصلــني اجلــدد إىل الفــرع )235( عــدد السِّ
يتلقَّاهــا يعــادل عــدد األنفــاس الــيت دخلــت أحشــاَءه، مــع مــرور الوقــت وتــوايل )الكرابيــج( ومــا يرافقهــا مــن 

شــتائم. 
تعّلم أْن يُقدَِّم نفسه ابملعتقل رقم )91(.

مازلــت أذكــر حلظــة مســاع امســي املعتقــل 12/91، كان ذلــك صبــاح التاســع عشــر مــن شــهر كانــون الثــاين 
عــام 2015، صعــدت علــى درج طويــل وال يســرت جســدي ســوى قطعــة مــن القمــاش القطــين تســرت عــوريت 
لوهنــا مصفــراً ومثقبــاً مــن اجلهــة اخللفيــة، مل تكــن قدمــاي قــادراتن علــى محــل جســدي النحيــل، كانتــا خمدرتــني 
متامــاً بســبب عــدم اســتعماهلما للمشــي مــدة 90 يومــاً، يف ذلــك اليــوم، مل أكــن أعلــم وجهــيت، كنــت أســر 
معصــوب العينــني مقيــداً مــن يــديَّ جبنزيــر طويــل مــع مخســة عشــر شــخصاً، جيمعنــا مصــٌر مشــرتك أال وهــو 

اخلــوف مــن اجملهــول.
دخلــُت طائــرة اليوشــن رفســاً مــن قبــل )شــبيٍح( شــيطان، أقلعــت الطائــرة مــن مطــار ديــر الــزور العســكري 
احملاصــر مــن قبــل الدواعــش، بعــد ســاعة تقريبــاً هبطــت يف مطــار املــزة العســكري، امللــيء ابلشــبيحة واملرتزقــة 
اإليرانني، رأيتهم بعد أن أزحت جزءاً من عصابة عيين اليســرى، أوصلتنا احلافلة إىل ســاحة صغرة، لذلك 
الفــرع اللعــني يف العاصمــة دمشــق، بصــوت مرعــب جملجــل صــرخ أحدهــم )هنــا جهنَّــم، أبمــٍر مــن الســّيد 
الرئيــس( قبــل أن يدخلــين أحــد الســّجانني إىل مثــواي األخــر، الزنزانــة رقــم )12( حتــت األرض بطابقــني، 
أزال العصابــة عــن عيــين بعــد صفعــي بــكّل حقــده علــى وجهــي، للوهلــة األوىل مل أســتطع الرؤيــة مــن قــوة 
الضربــة، مل أحتمــل مــا رأيــت يف تلــك الزنزانــة، )أكــواٌم بشــريٌة بصــورة هيــاكل عظميّــة معــرّاة إالَّ مــن خــرق ابليــة 
بــون،  تســرت عوراهتــم، حتمــل إرادة إنســان هزيــل جائــع غــر قــادر علــى النَّــوم خلــدٍر أصــاَب أحــد جانبيــه، يتعذَّ

يتمنَّــون املــوت يف كّل حلظــٍة أمــام قســوة اجلــالد(.
الزانزيــن الرطبــة يف املعتقــالت مــن كثــرة األنفــاس، غــرٌف شــبه مظلمــة دون نوافــذ، شــرَّاقات فقــط لســحب 
اهلــواء، جدراهنــا حجــارة ممزوجــة ابلــّدم، هواؤهــا أرواح ُخنقــت دون أن ُيســمع صوهتــا، فــال صخــب للــدم، 
وال ضجيــج للدمــوع، واألنــني فقــط داخــل زانزيــن احلقــد الطائفيــة، معتقلــون بتهــم خرافيــة دون ذنــب، ســوى 
أهنــم عاشــوا يف )ســوراي األســد( دولــة حكمهــا طاغيــة، وأرادهــا أن تكــون )مزرعتــه اخلاصــة(، أسَّســها ابلــدم 

واملخربيــن وأنــني املســتضعفني.
يف ذاك املعتقــل األحــالم خُتتصــر برؤيــة األهــل واألصدقــاء، بتنــاول وجبــات مل نكــن نعرهــا أّي اهتمــام، 
احللــم ابلذهــاب إىل احلمــام لقضــاء حاجــة دون إزعــاج، احللــم برؤيــة الســماء فــال يعــرَتِض مــدى رؤيتنــا أّي 
ســقٍف أو جــدار، احللــم بشــربة مــاٍء ابرد، ســقف أحالمنــا احلصــول علــى عــدد أكــرب مــن حبــات الزيتــون أو 
البطاطــا، أو مســتوى أقــل مــن العقــاب والصــراخ، إال أنَّ  أحالمنــا تعرتضهــا قرقعــة مفاتيــح الســجن وصــوت 
خطــوات الســجان الغــول )أبــو عــرب( ورفيقــه الــذي حيملــه بيــده وامللقَّــب بـــ )األخضــر اإلبراهيمــي(، وهــو 
)أنبــوب مــن البالســتيك األخضــر طولــه مــرت(،  ُيســتعمل يف التمديــدات الصحيــة، يســتخدمه )أبــو عــرب( 
يف متزيــق جلــد املعتقلــني أثنــاء نقلهــم مــن زانزينهــم إىل غــرف التحقيــق، يفتــح البــاب ويصيــح بصوتــه املرعــب 

األجــش املعتقــل )12/91(.
بعــد أشــهر مــن العــذاب واليــأس واإلحبــاط، ولــدُت مــن جديــد بعــد اإلفــراج عــين مــن معتقــل املــوت )فــرع 
فلســطني(، مقابــل مبلــغ مــايل ضخــم دفعتــه زوجــيت الــيت كانــت حينهــا خطيبــيت حملــاٍم لــه عالقاتــه اخلاّصــة مــع 

ُقضــاة القضــاء العســكري.
حاولــت النظــر إىل الشــمس جمــدداً لكــين مل أســتطع، أعــدت احملاولــة مــرات ومــرات، ويف كل مــرة أهــدايب 
ختتلــج، والدمــوع تســيل مــن عيــيّن، ليــس مــن أمل اهلــراوات الــيت ضربــت جســدي املنهــك وال مــن الكهــرابء 
الــيت تصعقــه، ولكــن مــن هــول مــا أبصرتــه عينــاي آنــذاك، خشــيت هــذا الســطوع الباهــر، يف الوقــت الــذي 

نفســي تتــوق إليــه وتبحــث عنــه.
لنــا  ُيســمح  بعــد أن كان  الشــمس مباشــرة، خاصــة  النظــر إىل  عــادة  لــدي  الوقــت تكّونــت  ذلــك  منــذ 
كمعتقلــني ابخلــروج ســاعات حمــدودة كل 15 يــوم للتنفــس، أحبــث عــن الشــمس دائمــاً خــالل هــذا املتنفــس، 

للــدفء، للشــعور ابحليــاة مــن جديــد لنمتِّــع أجســادان اهلزيلــة أبشــعتها.
اليــوم أصبحــُت الجئــاً يف تركيــا، الدولــة اجلميلــة الــيت أحببتهــا، أقــف أمــام انفــذيت ألنظــر حبســرة علــى واقــع 
الســوريني ومقارنتــه مــع العــامل املتحضــر، أحبــث عــن أي شــيء ميكنــين فعلــه لكيــال أنســى أخــوة املعتقــل مــع 

فوضــى اللجــوء واحليــاة اجلديــدة ورحلــة البحــث عــن االســتقرار.
يف ســوراي، أصبــح مــا يُعيــق رؤيــة احلقائــق ليــس ســّرها أو غموضهــا، وإمنــا شــّدة وضوحهــا، متامــاً كمــا الليــل 
والنهــار، ليــس الغمــوض لكــن العجــز كل العجــز يف العيــون الــيت ال تريــد أن تــرى هــذا الظلــم بــل تقــوم 

ابلتصفيــق والتطبيــل.

المعتقل رقم )91(

المثنى سفان
Müsenna Saffan

91 Numaralı Koğuş

صحفي وكاتب سوري
Suriyeli Gazeteci-Yazar
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أواخــر نيســان/ابريل 2019م كان ســجن صيــداناي علــى موعــد جديــد مــع دفعــة مــن املعتقلــني الســوريني 
الذيــن أعدمهــم النظــام الســوري اجملــرم.

بعــد مضــي هــذه الســنوات علــى ثــورة الشــعب الســوري ضــد االســتبداد والفســاد والقهــر واالســتغالل 
والطائفيــة والتســلط، مطالبًــا ابحلريــة والكرامــة والعدالــة والدميقراطيــة واحليــاة األفضــل، مــازال النظــام 
يذكــران أبنــه قتلنــا كشــعب وثــوار وانشــطني يف البــدء وطــوال أايم الثــورة، رافضــاً ابملطلــق أن يكــون هنــاك 

مــن يقــف يف وجهــه ويطالــب حبقوقــه. 
نصــف الشــعب الســوري تشــرد وأصبــح الجئًــا داخــل ســورية ويف كل بــالد العــامل، ومــا يزيــد عــن املليــون 
شــهيد، اغلبهم أطفال ونســاء وكبار ابلســن، يعين مدنيني ال عالقة هلم أبي عمل عســكري يف الثورة، 
نصــف ســوراي مدمــر، والنصــف اآلخــر حمتــل مــن حلفــاء النظــام وممــن يدعــى أنــه يقــف يف مواجهتــه، 

بعــض األرض الســورية حمــررة وبعــض القــوى العســكرية فيهــا ملتبــس موقفهــا؟
النظــام اجملــرم ومنــذ بــدء الربيــع الســوري قــرر أن يقتــل ويعتقــل كل مــن يقــوم ضــّده، كانــت االعتقــاالت 
األوىل بدايــة الثــورة إنــذارًا مبكــرًا مــن النظــام للناشــطني ولــكل النــاس، وعندمــا اســتمرت الثــورة اعتمــد 
علــى القتــل املباشــر يف التظاهــر، واعتقــال أكــرب عــدد مــن الناشــطني، كانــت خطتــه أن يكــون االعتقــال 
بدايــة إرعــاب للمعتقــل وعائلتــه ووســطه اإلجتماعــي، ورســالة إىل احلاضنــة االجتماعيــة للثــورة أن تكــف 
وأبناءهــا عــن التظاهــر، ومــع التصاعــد يف مواجهــة النظــام عــرب التظاهــر وبدايــة العمــل العســكري للثــوار 
رًدا علــى عنــف النظــام حبــق الشــعب وثورتــه، أصبــح االعتقــال مــواًت وتعذيبًــا هــو احلــل املتبــع عنــد النظــام، 
تراكًمــا علــى قتــل املتظاهريــن ولــكل النــاس بعــد ذلــك، مســتخدًما مجيــع أنــواع األســلحة، متفوقًــا علــى 
كل طغــاة التاريــخ، كان االعتقــال مقــرتاًن ابلتعذيــب دوًمــا كطريقــة للحصــول علــى املعلومــات، وأعطــي 
احملقــق صالحيــات قتــل املعتقــل إن كان ذلــك خيــدم التحقيــق، مث تطــور األمــر ليكــون االعتقــال عــذااًب 
يفــوق املــوت بشــدته، املــوت رحلــة الالعــودة ينتهــي مبفارقــة الــروح للجســد، أمــا التعذيــب فهــو أمل 
اجلســد والــروح طــول الوقــت مبــا ال يطــاق، تعذيــب ابلكهــرابء والكرابيــج والدواليــب والشــبح، التجويــع 
ــا أو  والتعطيــش واحلــرق واملــوت البطــيء، برتاكــم املعتقلــني علــى بعضهــم يف حيــز ضيــق، ابلعيــش وقوًف
قعــوًدا، يف زانزيــن ممتلئــة ابلفضــالت وبعــض املعتقلــني الذيــن تركــوا ليموتــوا ويبقــوا جبــوار بقيــة املعتقلــني، 
لــإلذالل  حيــاة ال تتصــور، وقتــل علــين مصحــوب بتعذيــب دائــم وممنهــج، أصبــح االعتقــال طريًقــا 

والتعذيــب والقتــل وإابدة الــروح االنســانية، ال هــدف آخــر لــه. 
يف كل مــدن البــالد كان االعتقــال وســيلة لقتــل مئــات اآلالف مــن الثــوار والناشــطني، البعــض حيصيهــم 
حبــدود املليــون إنســان، اهلــدف كان قتــل روح الثــورة والتحــدي، وخلــق روح اخلنــوع والــذل، مل يــرتك 
النظــام أي قيمــة إنســانية إال واســتباحها مــع املعتقلــني، التعذيــب والقتــل واالعتــداء اجلنســي، اعتقــال 
النســاء واغتصاهبــم، اعتقــال األطفــال وتعذيبهــم، والقليــل مــا وصــل إلينــا عــن حقيقــة حيــاة املعتقــل 
واالعتقــال يف حيــاة الســوريني، صــور قيصــر، كثــر مــن التجــارب الشــخصية لبعــض الناجــني، شــهادات 

شــخصية وبعــض األعمــال األدبيــة. 
لالعتقــال منعكســات كثــرة علــى نفســية مــن تبقــى وجنــى، منهــا إعــادة النظــر يف فكــرة الوطــن وفكــرة 
الشــعب الواحــد، هــل القاتــل واملقتــول شــعب واحــد؟ هــل نســتطيع أن نتفاهــم جمــدًدا؟ مــن ســيدفع مثــن 
ماليــني الشــهداء وهــدر البــالد والعبــاد؟ مــن ســيعيد خلــق شــعور املواطنــة واالنســانية يف مجــوع املظلومــني 

واملنكوبــني حبياهتــم وأوالدهــم وبيوهتــم وأرزاقهــم؟
 ليــس غريبًــا أن يتحــول الناشــطني الســلميني إىل ثــوار حيملــون الســالح، وال أن يلتحقــوا جبماعــات 
إســالمية مســلحة بعضهــا وطــين ســوري وبعضهــا يوغــل يف تطرفــه الديــين والطائفــي ملتحًقــا يف القاعــدة 
والنصــرة وداعــش، كل ذلــك نتيجــة منهجيــة قتــل وتدمــر وتشــريد واعتقــال وتعذيــب ومتييــز طائفــي فــرز 
مــا آلــت إليــه أحــوال الثــورة الســورية والثــوار بــكل مشــاكلهم والشــعب الســوري بــكل مآســيه ومشــكالته 

الوجوديــة.   
مجيــع وســائل النظــام االســتبدادي الســوري اجملــرم حبــق الشــعب الســوري، عملــت قتــاًل وتدمــرًا للبــالد 

ــا وتنكيــاًل. وتشــريًدا للعبــاد واعتقــااًل وتعذيًب
 ســيكون االعتقــال وتبعاتــه األســوأ ســلوكاً علــى شــبابنا وشــعبنا، وكل أفعــال النظــام ســيئة وضــد إنســانية 

اإلنســان واســتباحة للشــعب الســوري. 

Nisan 2019’un sonlarında, Sednayah Hapishanesi’nden katil Suriye rejimi bir grup Suri-
yeli tutukluyu daha idam etti.
Suriye’de istibdat, yolsuzluk, zulüm, istismar, mezhepçilik ve cuntaya karşı başlayan ve 
özgürlük, onur, adalet, demokrasi ve daha iyi bir hayat isteyen halk devriminin üzerinden 
seneler geçti. Rejim hala bir halk, devrimciler ve aktivistler olarak başından bugüne dek 
bizleri katlettiğini hatırlatıyor ve kesin bir biçimde kendisine karşı gelinmesini ve hak 
talep edilmesini kabul etmediğini gösteriyor.
Suriye halkının yarısı evlerinden çıkarıldı ve Suriye içerisinde, yine dünyadaki her ülkede 
mülteci haline geldi. Çoğu çocuk, kadın ve yaşlı; yani devrimin askeri faaliyetleriyle 
hiçbir ilgisi bulunmayan bir milyondan fazla insan şehit oldu. Suriye’nin yarısı yerle bir 
iken, diğer yarısı rejimin destekçileri ve ona karşı olduğunu iddia edenler tarafından işgal 
edildi. Suriye topraklarının bir kısmı kurtarılmış iken, bir kısmı ise kimden yana olduğu 
belli olmayan güçlerce ele geçirilmiş durumda.
Katil rejim, Suriye baharının başlangıcından bu yana kendisine karşı gelen herkesi 
öldürmeye ve tutuklamaya kararlıydı. İlk tutuklamalar, devrimin başlangıcında rejimin 
aktivistlere ve tüm halka yönelik bir erken uyarısı gibiydi. Devrim devam ettiğinde re-
jim, gösterilerde doğrudan cinayetler işlemeye ve daha fazla aktivisti tutuklamaya başladı. 
Planı, tutuklamaların tutuklu, ailesi ve toplum için bir korku unsuru, devrimi kucak-
layan halk tabanına mensuplarını devrimden alıkoyması yönünde bir mesajdı. Gösteriler 
vasıtasıyla rejime daha fazla karşı koyulmaya ve rejimin halka ve devrimcilere yöne-
lik şiddetine karşı askeri faaliyetlere girişmeye başlamasıyla, tutuklamalar rejim için bir 
ölüm ve işkence vasıtasına dönüştü. Bundan sonra daha fazla gösterici, her türlü silah 
kullanılarak, tarihteki tüm zorba güçlerin de ötesine geçilip, katledilmeye başlandı. Tu-
tuklama her zaman bilgiye ulaşmak amacıyla işkenceyi de içeriyordu. Soruşturmacıya 
soruşturmaya hizmet ettiği takdirde tutukluyu öldürme yetkisi verildi. Daha sonra tutukla-
manın kendisi, ölümün ötesinde bir işkence haline getirildi. Ruhun bedenden ayrılmasıyla 
son bulan geri dönüşsüz bir yolculuktu ölüm. İşkence ise, beden ve ruhun dayanılmaz 
biçimde sürekli olarak acı çekmesiydi. Elektrikle, kırbaçla, bağlarla yapılan işkenceler, 
aç, susuz bırakma, güneşin altında yakma ve yavaş ölüm. Sayısı giderek artan tutuklular 
daracık bir alanda toplanır, ya ayakta ya da oturarak yaşamaya mahkumdurlar. Atıklarla 
dolu zindanlarda, bazılarında ise diğer tutukluların cesetlerinin yanında kalmak zorunda 
bırakılmış tutuklular. Hayal edilmesi mümkün olmayan bir hayat ve daimi, sistematik bir 
planlı işkence ile aleni yaşanan bir ölüm. Tutuklama, insanlık ruhunu aşağılama, işkence 
etme, katletme ve kıyımda geçirme için, başka hiçbir hedefi olmadan yapılan bir şey 
haline gelmiştir. Ülkenin tüm kentlerinde tutuklama, yüz binlerce devrimci ve aktivistin 
katledilme aracıdır. Bazıları tutuklu sayısının bir milyona ulaştığını söylemekte. Amaçları 
devrim ve mücadele ruhunu öldürmek, itaat ve aşağılanma ruhunu kabul ettirmektir. Re-
jim insanlığın hiçbir değerini bırakmamış, tutukluların öldürülmesini, işkence görmesini, 
cinsel tacize maruz bırakılmasını sağlamıştır. Kadınlar tutuklanmış, tecavüze uğramış, 
çocuklar tutuklanmış ve işkence edilmiştir. Tutukluların yaşadıklarının ve Suriyelilerin 
hayatındaki hapsin hikayesinin az bir kısmı bize ulaşmıştır. Kayser’in gönderdiği resim-
ler, hapisten kurtulan bazı kişilerin anlattıkları, kişisel tanıklıklar ve bazı edebi eserler, 
elimizdeki tek şeydir.
Hayatta kalan ve hapisten kurtulan kişilerin psikolojisinde tutukluluk döneminin birçok 
izi kalmıştır. Artık vatan ve tek halk düşüncesini gözden geçirmektedirler. Öldüren ve 
öldürülen aynı vatanın evlatları değil midir? Yeniden birbirimizle anlaşabilir miyiz? Mily-
onlarca şehidin ve ülkenin heder oluşunun bedelini kim ödeyecektir? Bu kadar mazlumun, 
yaşamlarından, evlatlarından, evlerinden ve rızıklarından koparılan insanın gönlünde 
vatandaşlık ve insanlık duygularını kim yeniden canlandırabilir?
Barışçıl aktivistlerin silah taşıyan devrimcilere dönüşmeleri şaşırtıcı değildir. Bazıları Su-
riye’den çıkma, bazıları dini ve mezhebi radikalizminde aşırıya giderek el-Kaide, Nusra 
ve DAEŞ’e bağlı olan silahlı İslami cemaatlere katılmaları da tuhaf görülmemelidir. Tüm 
bunlar Suriye devrimi sırasında yaşanan cinayet, yıkım, tehcir, tutuklama, işkence ve me-
zhep ayrımcılığının bir sonucudur. Devrimciler ve Suriye halkı, bu trajedi ve varoluşsal 
sorunları birebir yaşamıştır.
Suriye’deki katil istibdat rejiminin Suriye halkına karşı kullandığı tüm yöntemler, ülkeyi 
yerle bir etmiş, halkı yurdundan çıkarmış, tutuklamış, işkence etmiş ve mağdur bırak-
mıştır.
Tutuklamalar ve bunların etkileri, gençlerimiz ve halkımız üzerinde muhakkak etkisini 
gösterecektir. Rejimin tüm eylemleri kötüdür, insanlığa karşıdır ve Suriye halkının kanını 
mubah görmektedir.
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األدب ليــس لغــة فقــط، ابلطبــع اللغــة هــي احلامــل، وســالمة اللغــة شــرط أساســي، لكــن ليــس كل شــيء، 
ليــس كل مــدرس لغــة أبديــب، ولكــن كل أديــب ال بــد لــه أن يكــون متمكنــاً مــن اللغــة الــيت يعــرب عنهــا.

األدب شعور وإحساس، تذوق وإنصات، رؤية وإصغاء، غوص وإحبار، 
حــني تقــرأ، كعــريب أو كــردي أو تركــي، روايــة )مجيلــة( جلنكيــز ايتماتــوف تشــعر بقــرب ال تشــعره مــع )أان 

كارنينــا( رائعــة ليوتولســتوي، وختتلــف متاًمــا عــن روايــة )مــدام بوفــاري( املدهشــة جلوســتاف فلوبــر.   
تتعاطــف، كعــريب أو كــردي أو تركــي، مــع ســانتياغو نصــار بطــل روايــة )قصــة مــوت معلــن( لغربييــل غارســيا 

ماركيــز أكثــر مــن أبطالــه يف روايتــه الشــهرة )مائــة عــام مــن العزلــة(.
األدب املكتــوب ابللغــة العربيــة أو الكرديــة أو الرتكيــة أو الفارســية يتحــدث عــن أشــياء تعرفهــا، تشــتاق 
إليهــا، تفهمهــا وإن كانــت بلغــة ال تعرفهــا، تشــعر أن األمل مشــرتك. حيدثــك عــن حالــة تلمســك مــن العمــق 
ال الظاهــر فقــط، يف األدب الشــرقي - عموًمــا- جتــد نفســك وســط اللعبــة، بينمــا يف األدب الغــريب جتــد 

نفســك متفرًجــا، وشــتان بــني متفــرج علــى املطــر مــن النافــذة وبــني مــن يتبلــل ابملطــر.
الكثــرون مــن كتــب عــن الالجــئ، مــن الغــرب والشــرق، لكــن اإلحســاس ابلغربــة واالغــرتاب خيتلــف بــني 

الغــرب والشــرق كاختــالف الطعــام ونكهــات الطعــام.
هكــذا تشــعر بــه، عندمــا تقــرأ للشــاعرة نزهــات اتكــر داغ الــيت تكتــب ابلكرديــة والرتكيــة، جتــد حبــرة الثقافــة 

الــيت تنهــل منهــا هــي ذات البحــرة الــيت نغــرف منهــا.  ســواء كنــا عــراًب أو كــرًدا أو تــرًكا. 
يف قصيدهتــا املنشــورة يف العــدد 77 مــن صحيفــة إشــراق، الــيت يديــر قســمها الثقــايف الشــاعر حممــد علــي 
شــريف، ابلكرديــة واملرتمجــة للعربيــة )مــن ســيجعله مبتســماً( تتحــدث عــن الالجــئ، ال تصفــه ظاهــراًي،  
ــًدا،  أتخــذك إىل  ال تتســول مــن القــارئ الشــفقة علــى الجــئ مكســور عــدمي احليلــة، أشــعث أغــرب، ال أب
قصــر ابهــر ال إىل حديقــة قصــر حيــث طــالب احلاجــة ينتظــرون الشــفقة، أتخــذك إىل مراكــز صنــع القــرار، 
وتدهشــك أبن القصــر خــاو، ال عــرش فيــه، وأن القــرار عبــارة عــن حــرب مــن ورق، مث ترميــك يف الشــارع 

لتواجــه هــذا الالجــئ، الــذي فقــد صوتــه،  فتدخــل اللعبــة ال متفرجــاً بــل العبــاً. 
اي ويلتاه، واي ويلتاه

يف قصر بالعرش
من قرار بال وزن

....
لكن من سيجعله يبتسم

يف شارع جمهول
بلسانه املبتور

هنا خيتلط عليك املشهد، خيتلط عليك املوصوف والواصف واملوصوف له، وحني تتابع القصيدة
اي ويلتاه، من مشاعر اللجوء

أبحالم األمس
من سيجعله يبتسم.

هنا يصل التفاعل إىل ذروته، وترجعك من العامل الذي أخذتك منه وهي هتمس لك: 
ليحضر أجداد السنني

مع أزهار القمر
أبمال األخوة

مث تودعك جبملة )من سيجعل مبتسماً(
هــذه اجلملــة التوديعــة، هــي ختــم اخلــروج مــن التفاعــل مــع القصيــدة، وهــو تفاعــل كيمائــي، خيــرج منتــج 
جديــد، جيعلــك تتســاءل مــن هــو الالجــئ؟ أهــو الــذي غــادر وطنــه قهــراً وظلمــاً وجــرباً، أم عــدمي احليلــة 

الــذي ال قــرار بيــده؟. 
مــن هــو الالجــئ، أهــو الــذي تــرك وطنــه ويبحــث عــن مســكن آمــن؟، أم الــذي يعيــش اغــرتاب روحــي 

وهتجــر وطــن روحــي يبحــث عــن ذلــك املــالذ؟.
ورمبــا نطــرح الســؤال بصــورة أخــرى هــل الالجــئ فقــط هــو عــدمي احليلــة؟ مــاذا عــن القابعــون يف مراكــز القــرار 

وال ميلكــون القــرار؟ 
عــن  الكاتــب  عــن  القــارئ  فصــل  ميكــن  تفاعــل كيمائــي، ال  الشــرقي  األدب  مــع  )كشــرقي(  التفاعــل 
املوصــوف، بينمــا التفاعــل مــع األدب الغــريب تفاعــل فيزايئــي، ميكنــك فصــل القــارئ عــن الكاتــب عــن 

املوصــوف. 
حــني يكتــب الكــردي أو الرتكــي أو العــريب عــن اللجــوء والالجــئ، خيتلــف طعمــه واحساســه ومذاقــه، 

ابلنســبة لــك كقــارئ شــرقي، عمــا يكتبــه الغــريب وإن كان عميًقــا وإنســانًيا.

Edebiyat, sadece dil değildir. Tabii ki edebiyatın taşıyıcısı dildir. Kalıba,  gramere uygun 
olması ön şarttır. Ama sadece bundan ibaret değil. Her dil öğretmeni edebiyatçı değildir. 
Ancak her yazarın ifade ettiği dilde yetkin olması gerekir.
Edebiyat, his ve duygudur, tat ve dinlemektir. Görmek ve duymaktır. Dalış ve yelkendir.
Bir Arap, Kürt veya Türk olarak Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı güzel romanını 
okuduğunuzda,  o yakınlık hissi, Tolstoy’un yazdığı muhteşem Anna Karenina adlı ro-
manı ve ye Gustav Flaubert’in dehşet romanı Madam Beauvari’sinden oldukça farklı 
duygudur.
Bir Arap, Kürt veya Türk olarak, Gabrielle Garcia Marquez’in ünlü “Yüzyıllık Yalnı-
zlık “ romanındaki kahramanlarından daha fazla, en iyi uyguladığı kitabı olarak gördüğü 
“Kırmızı Pazartesi” romanın kahramanı Santiago Nassar’a sempati duyar.
Arapça, Kürtçe, Türkçe veya Farsça yazılmış edebiyat, bilmediğiniz bir dilde bile yazıl-
masına rağmen, arzu ettiğiniz, anladığınız şeylerden bahseder. Ortak bir acıyı hissettirir. 
Yüzsel değil derinlikten anlatır. Batı edebiyatında, genel olarak, kendinizi bir seyirci 
bulurken, Doğu edebiyatında, kendinizi oyunun ortasında bulursunuz. Pencerenin ar-
kasından yağmuru izlemekle, yağmurun altında ıslanma aynı şey değildir.  
Mültecilik hakkında birçok yazı yazıldı. Batıdan doğudan. Ancak yabancılaşma ve ya-
bancılaşma duygusu, farklı yiyecek ve tatlar gibi Batı ile Doğu arasında değişmektedir.
Nezahet Dağtekin, Kürtçe ve Türkçe yazan şair, okuduğunuzda böyle hissedersiniz. 
İçtiği kültür gölü, içtiğiniz, Arap, Kürt, Türk,  kültür gölün aynısıdır. 
77 No’lu Israq Gazetesinde, Kürtçe yayınlanan ve Arapçaya çevrilen şiirinde, (kim onu 
gülümsetecek) mülteci hakkında bir şiirdir. Mültecinin dış görümünü anlatmıyor. Okuyu-
cusuna, çaresiz, kırılmış bir mülteci, perişan, sizden yanı okuyucudan şefkat dilenmiyor. 
Asla. Sizi, adeta onun yerine koyuyor. Okuyucuyu,  görkemli bir sarayın içine götürür. 
Muhtaçların merhamet için beklemeleri gereken bir saray bahçesine değil.  Okuyucuyu, 
karar verme merkezlerine götürür. Sonra Okuyucuyu, dehşet içinde bırakır. Saray tahtsız,  
Karaların bir kâğıt üzerinde mürekkep olduğuna şaşıracaksınız ve sonra sizi bu mülteci-
yle yüzleşmek için sesini kaybeden ve oyunculara değil oyuna girmek için sokağa atıyor.
Vay vay ..
Tahtsız saraydan
Ağırlıksız bir karadan
....
Ama kim onu gülümsetecek
Bilinmeyen bir sokakta
Kesilmiş diliyle
Burada, sahne karışıyor. Kim okuyucu, kim yazar, kim mülteci, karışıyor. 
Vay vay, sığınma duygularından
Dünün rüyalarında
Onu gülümsetecek kim.
Burada etkileşim zirveye ulaşır ve sizden fısıldayarak sizi götüren dünyadan geri 
dönersiniz:
Yılların atalarını getirmek
Ay çiçekleri ile
Kardeşlerin umutları
Sonra şu cümleye şiirini bitirecek “Kim gülümseyecek”
Bu veda cümle, şiir ile etkileşim dışında mühür. Bu kimyasal bir reaksiyondur. Yeni 
bir ürün ortaya çıkıyor.  Zihninde şu soru dolaşır: Acaba kim mülteci?  Anavatanından 
ayrılan mı, çaresiz elinde karar yetiksi olmayan mı, yoksa ruhsal kendine bir sığınacak 
yer arayan mı?
Mülteci kimdir? Anavatanını terk etmiş, güvenli bir ev arayan mı yoksa Manevi sürgünde 
yaşayan ve manevi bir vatanı yerinden eden bir sığınağı arayan mı?
Belki de soruyu farklı bir şekilde soruyoruz: Hilesi olmayan, sesi olmayan veya kararın 
merkezinde olan ve kararı olmayan, çaresiz, sadece Mülteci mi?  Karar merkezlerinde 
karar vermeyenler ne olacak?
Doğu insan olarak, doğu edebiyatla etkileşim kimyasal bir reaksiyondur. Okuyucu 
yazardan konudan ayrılamazsın. Batı edebiyatı ile etkileşim fiziksel bir etkileşimdir. 
Okuyucu yazardan konudan ayırabilirsiniz.
Bir Kürt, Türk veya Arap iltica ve mülteci hakkında yazdığında, onun tadı, duyusu ve 
hissi, sizin için bir Doğulu olarak, Batılı’nın yazdıklarından derin ve insancıl olmaktan 
rağmen,  çok farklıdır.

Aladdin Husso

Sadece Mülteciler mi çaresizdir?
هل الالجئون فقط عديمو الحيلة؟

عالء الدين حسو 

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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لقــد تفضــل هللا تعــاىل علينــا اليــوم أبن بلغنــا شــهر رمضــان بعــد انقطــاع 11 شــهراً، وقــد جتلــى لطــف هللا وإحســانه ورمحتــه أبن 
مجعنــا بشــهر القــرآن رمضــان مــن جديــد، أجــل، إننــا نعيــش لقــاءاً جديــداً مــع رمضــان، واحلقيقــة أننــا نلتقــي ونعــود إىل أصلنــا 
وربنــا وأنفســنا، وحينمــا نلتقــي أبنفســنا ونعــود إليهــا فنحــن يف احلقيقــة نعــود إىل هللا أيضــاً، وحينمــا نعــود إىل هللا فإننــا حقيقــة 

نعــود إىل أنفســنا ونعرفهــا وجندهــا ونتعــرف عليهــا.
أواًل، حنن جندد اللقاء أبايم عشناها قبل عام ونعيشها بشكل دوري، فرمضان أييت كل عام بنفس الدرجة من اجملد واجلمال، 
وبــذات اإليقاعــات واملناســك واألنســاق، ويضفــي مزيــداً مــن اإلنســانية علــى احليــاة، أييت فيفــرض نظامــه اخلــاص دون أي حتكــم 

مــن أي فــرد أو مجاعــة أو دولــة.
البعــض حيــاول القــول إن هنــاك حالــة خالفيــة بطــرح التســاؤالت التاليــة: هــل نبــدأ رمضــان بنــاء علــى رؤيــة اهلــالل أم بنــاء علــى 
احلســاابت الفلكيــة؟ هــل نفطــر مــع الفجــر أم حســب التقــومي املنشــور؟ هــؤالء الذيــن حياولــون الرتويــج لذلــك علــى أنــه خــالف ال 
أيتــون أبي دليــل علــى كالمهــم وال يؤثــرون ابجملتمــع إال كمــا تؤثــر ورقــة الشــجرة حــني هتتــز، فهــم ال يقنعــون أحــد بوجهــة نظرهــم.
أتثــر االهتــزاز الــذي ميكــن أن ينتــج عــن أولئــك الذيــن حياولــون أتكيــد أنفســهم كموضــوع صــراع، هــو أتثــر اهتــزاز األوراق يف 
الغابــة، فادعاءاهتــم وتصرحياهتــم غــر مقبولــة. ينتقــل بنــا الوقــت مــن رمضــان إىل رمضــان آخــر لوحــده ودون تدخــل مــن أحــد، 

وبذلــك تتضــح بشــكل ال لبــس فيــه حقيقــة أن الوقــت ليــس ملــكاً لإلنســان وليــس بيــده التحكــم بــه.
لكــن بعــد رمضــان نعــود ملمارســة وتكــرار كافــة أشــكال الســلوك الــيت كنــا منارســها قبــل رمضــان، ونعــود للعــادات الــيت كنــا فيهــا 

يف غفلــة وســهو، أي نعــود لصخــب احليــاة اليوميــة.
هــا حنــن نســتعيد الوعــي الــذي رســخه هــذا التقليــد وجــاء بــه، وذلــك مــن خــالل إنفاقنــا، وزكاتنــا وصدقــة الفطــر الــيت خنرجهــا، 

واإلفطــار والســحور واإلمســاك والصــوم والتــالوة، هكــذا نســتعيد وعــي تقاليــد رمضــان.
رمضــان هــو ذكــرى وتذُكــر، لكنــه ليــس تذُكــرًا يعــود إىل اخللــف واملاضــي أو ذكــرى تبقينــا يف املاضــي، إهنــا تذكــر يســاعدان علــى 

أتســيس وجــودان يف يومنــا احلاضــر ويف مســتقبلنا، وهــو تذكــر يســاعدان علــى إعــادة بنــاء ذواتنــا.
إن مل يكــن كذلــك فــإن البديــل أو الطريقــة األخــرى هــي أن أيخــذان احلنــني إىل املاضــي وخينقنــا هنــاك، رمضــان ال أييت كــي 
يعيــدان اىل املاضــي وخيلــق حنيًنــا للعصــر الذهــيب داخلنــا، وال أييت أيضــاً كــي خيلــق مــزاج حــزن وكآبــة داخــل مــزاج احلنــني الــذي 
يتملكنــا، علــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك مســؤولية يلقيهــا هــذا الشــهر علــى عاتقنــا مــن خــالل التذكــر والذكــرى الــيت يقــوم هبــا، 

واملســؤولية الــيت أييت هبــا رمضــان هــي أن نعيــد بنــاء مســتقبلنا.
إنــه ال يكتفــي بتذكــران بــل إنــه يعلمنــا أن نتحمــل مســؤولياتنا حيــال اآلخريــن، يذكــران ويعلمنــا أبن ال نكتفــي ابلتذكــر فقــط بــل 
بتحمــل املســؤولية أيضــاً، اآلخــر ليــس عــدوان، بــل هــو املــكان الــذي تبــدأ فيــه مســؤوليتنا، وهــو املــكان الــذي يوجــد فيــه اآلخــرون 

املختلفــون عنــا بــكل فروقهــم واختالفاهتــم عنــا، فلآلخــر احلــق يف أن يكــون خمتلــف عنــا ومميــز بشــيء مــا.
إن رمضــان عبــارة عــن شــهر مينــح فرصــة اإلنســان االلتقــاء مــع نفســه واالنقطــاع عــن املشــاغل األخــرى، وجيعلــه يســائل نفســه 
ويســتجوهبا ويتعرف عليها ويســعى إلصالحها، لكن رمضان من الناحية األخرى هو عملية مســتمرة لتعزيز الشــعور ابآلخرين 
واإلحســاس حبقوقهــم، ويدفعنــا الشــهر لإلحســاس مبســؤولياتنا جتــاه اآلخريــن أيضــاً، فأكــرب عــدو لإلنســان هــو النفــس أي نفــس 
االنســان وذاتــه عــدوة لــه، فهــو يفعــل لنفســه مــا ال يفعلــه اآلخــرون. عندمــا يقابــل االنســان اآلخريــن فهــو يف حالــة امتحــان، وإن 
مــا جيعــل قــدم االنســان تــزل وخيفــق يف ذلــك االمتحــان هــو النفــس، إذ أن النفــس هــي الــيت حتــث اإلنســان أحيــاان علــى التكــرب 
والكــرب أو التفاخــر أو العنصريــة، وأحيــااًن الشــعور ابلتفــوق أو الشــعور ابلدونيــة، وأحيــااًن ابلرغبــة يف الســلطة وأحيــاانً أبن يتحــول 
إىل عبــد إىل عبــد آخــر. الصــوم هــو متريــن رائــع يســاعد علــى الســيطرة والتحكــم هبــا والضغــط عليهــا ومحايتهــا مــن التمــادي أو 
مكافحــة نزواهتــا. هنــاك الكثــر مــن األشــياء الــيت جتــرب علــى االنغمــاس هبــا أو ممارســتها طــوال العــام، هــذه النفــس تنســي اإلنســان 
الكثــر مــن األشــياء الــيت يعرفهــا جيــداً، وحــىت لــو مل تنســه إايهــا متامــاً فإهنــا تضعفهــا وتضعــف اإلنســان وتقيــده، بــل إهنــا توقــع 

اإلنســان يف غفلــة يصعــب تصديقهــا، وهــذه الغفلــة الــيت تتســبب هبــا النفــس مناقضــة لتعاليــم رمضــان.
األشــياء الــيت نعيشــها ونراهــا تدفعنــا للقــول: أمل يعلمكــم رمضــان هــذا املعــى أيضــا؟؟ فحينمــا ننحــرف عــن تعاليــم رمضــان 
وننســى دروســه فــإن ذلــك خيلــق فجــوة بيننــا وجيعلنــا نبتعــد عــن بعضنــا البعــض، وجيعلنــا نــؤذي بعضنــا بعضــاً أكثــر وأكثــر ويــؤمل 
بعضنــا اآلخــر، كلمــا ابتعــدان عــن رمضــان تصبــح احليــاة صعبــة لدرجــة ال تطاق.لقــد نظــرت إىل الظاملــني منــذ مئــات الســنني، 
وفتحــت املدينــة املنــورة للمهاجريــن، وقــد مت القبــض علــى أطفــال األمــة اجملنديــن يف حالــة مــن اجلهــل الــذي يثــر ســبب العديــد 
مــن املشــاكل الــيت واجهوهــا اليــوم مــع حتريــض شــخص مــن حوهلــم، إمــا أنــه بــدأ يســاعده أو اعتقــد أنــه ال جيــب مســاعدته، ملــاذا 
جيــب أن نســاعد النــاس الذيــن ســيطعمهم هللا؟ ملــاذا نطعــم اآلخريــن عندمــا يكــون النــاس جائعــني؟ يســأل جاهــاًل عــن أســئلته.
حينمــا تنظــرون، تــرون أبنــاء قــوم نصــروا املظلومــني طــوال قــرون طويلــة وفتحــوا املدينــة للمهاجريــن ميارســون اجلهالــة والعصبيــة 
بصــورة غريبــة، إذ إهنــم املظلومــني واملهاجريــن وأصحــاب القلــوب املكســورة مســؤوليات الكثــر مــن املشــاكل الــيت يعيشــوهنا اليــوم، 
وذلــك يف إطــار اســتفزاز بعضهــم البعض،إمــا أنــه بــدأ ميــن ابملســاعدة الــيت يقدمهــا ويســتكثرها علــى اآلخريــن وإمــا أهنــا مل يصــل 

بعــد إىل فكــرة ضــرورة تقــدمي املســاعدة للمحتاجــني واملظلومــني؟، وذلــك بطــرح األســئلة اجلاهلــة التاليــة:
 »ملاذا جيب علينا مســاعدة أانس لو أراد هللا ألشــبعهم؟ ملاذا تقومون إبطعام اآلخرين ومســاعدهتم يف حني أبناء بلدان جوعى 
وحمتاجون؟«.حنــن ننســى طبعــاً، ننســى، فمــا هــي النعمــة الــيت حنــن أصحاهبــا يف الواقــع أو منتلــك منحهــا أو منعهــا حــىت حنســد 
األخريــن عليهــا؟، فــكل ضيــف أييت، أييت رزقــه معــه، وال أيكل شــخص رزق شــخص آخــر، فأيــن مــا علمنــا إايه رمضــان مــن 
خلــق حتمــل مســؤولياتنا جتــاه اآلخريــن؟، لقــد ذّكــران شــهر رمضــان قبــل 11 شــهرًا بــكل وضــوح بــكل هــذه األخــالق واملبــادئ 
وعلمنــا إايهــا، كــم حنــن ســريعو النســيان؟، وكــم أصبحنــا أســرى حلــب الــذات وإراحتهــا؟!، وكــم بتنــا قاســني وجشــعني ومتهوريــن!، 

كــم انســلخنا عــن ذواتنــا وانقطعنــا عنهــا؟
 ليــس مــن فــراغ حنــن ندعــو هللا تعــاىل أبن يبلغنــا رمضــان شــهر الرمحــة، فالعارفــون يعرفــون الرمحــة والنعــم الــيت حيتويهــا رمضــان، 
وابلتــايل يعرفــون احلكــم العميقــة الــيت يتضمنهــا الدعاء.هــا هــو رمضــان قــد جــاء، لقــد اتســخنا بذنوبنــا مبــا فيــه الكفايــة ونســينا 
كثــراً، لقــد ســقطنا يف الغفلــة مبــا فيــه الكفايــة، فلينقــذان رمضــان وليحفظنــا الصــوم مــن الزلــل. فليتحــرر وجــودان، وليعيــدان رمضــان 

ألنفســنا وإىل ربنــا.

Bugün aradan geçen 11 ay sonra Allah’ın lütfu ihsanı yeniden tecelli etmiş, bizleri 
bütün rahmeti ve bereketiyle Kur’an ayı Ramazan’a kavuşturmuş bulunuyor. Evet, bir 
kavuşma yaşıyoruz Ramazan’la birlikte. Önce bir zamandır uzak kaldığımız aslımıza, 
Rabbimize, kendimize kavuşuyoruz. Kendimize kavuşunca zaten rabbimize de ka-
vuşuyoruz. Rabbimize gerçekten kavuştukça kendimizi de buluyor, öğreniyor, biliy-
oruz.
Önce periyodik olarak bir sene önce yaşadığımız bir zamana yeniden kavuşuyoruz. 
Ramazan her yıl aynı ihtişamla, aynı ritimlerle, aynı menasikle gelir ve insanlığın ha-
yatına kurulur. Hiçbir bireyin, hiçbir cemaatin veya hiçbir devletin kontrolünde ol-
madan gelir kendi düzenini kurar.
Ramazan’ı hilale göre mi hesaba göre mi başlatalım diye dövünerek sözümona ona 
bile damgalarını vurmak isteyen istikbarın veya imsakın başlama anını bir ihtilaf 
konusu olarak öne sürmeye kalkışanların üretebildiği izafiyatçılığın etkisi bir ormanda 
bir yaprak titreşimi kadar olur. Ramazan diğer Ramazan’a ulanır ve zamanın insanın 
mülkünde olmadığı gerçeğini bütün açıklığıyla ortaya koyar.
Sonra bütün eylem biçimlerini tekrarlamak suretiyle, hiçbir şekilde eskimeyen ve 
kopmayan ama gündelik hayatın telaşesi içinde, Ramazan’ın dışındaki günlerde ga-
fil olduğumuz geleneklere kavuşuruz. O geleneğin tesis etmiş olduğu bilinci yeniden 
kurarız. İnfakımızla, zekatımızla, fitremizle, sahurumuzla, imsakımızla, orucumuzla, 
tilavetimizle, iftarımızla, sahurumuzla…
Ramazan bir hatırlama, ama geriye giden ve geride kalan bir hatırlama değil. 
Günümüze ve istikbale doğru olan varoluşumuzu inşa etmek, onu yeniden kurmak 
üzere bir hatırlama. Öbür türlüsü işi nostaljiye götürüp orada boğmaktan başka bir şey 
değil. Ramazan bizi geriye götürüp bizde bir altın çağ nostaljisi yaratmak, o nostaljik 
ruh halinin içinde melankolik bir ruh hali inşa etmek için gelmez her sene. Aksine 
hatırlattıklarıyla yüklediği bir sorumluluk var ve bu bizi geleceği doğru yeniden kurar.
Hatırlattığı, hatırlatmakla kalmayıp iyice öğrettiği şey ötekine karşı sorumluluğu-
muzdur. Öteki, düşmanımız değil, sorumluluğumuzun başladığı ve bizden farklı 
olanın, bütün farklılığıyla, bu farklılık hakkıyla birlikte var olduğu yerdir.
Bir yandan insanın kendisiyle buluştuğu ve başka meşgalelere ara verip kendini sor-
gulamasına, kendini tanımasına, kendini tamir etmesine fırsat veren bir zamandır Ra-
mazan. Ama bir yandan da kendini ancak başkalarının varlığını, haklarını iliklerine 
kadar hissetmek ve onlara karşı sorumluluğunu hissetmekle devam eden bir süreçtir. 
İnsanın en büyük düşmanı bizzat kendisi, yani nefsidir. Başkalarının yapmadığını yap-
ar kendine insan.
Başkalarıyla karşılaşma anı insanın imtihan anıdır ve bu imtihanda insanın ayağını 
kaydıran insanın kendi nefsidir. Ona telkin ettiği kibriyle, gururuyla, enaniyetiyle, 
ırkçılığıyla, bazen aşağılık bazen üstünlük kompleksleriyle, iktidar kurma arzusuyla 
veya kula kul olma zavallılığıyla…
Oruç, nefsi kontrol altına almanın, onu bastırmanın, onun kötülüklerine karşı korun-
manın yollarını açan, onunla mücadelenin araçlarını sağlayan müthiş bir egzersiz.
Yıl boyu bu nefsi zorlayan nice şey oluyor… O nefis bildiği bir çok şeyi unutuveriyor, 
unutmasa da zaafa düşüyor, Ramazan’ın öğrettiklerine karşı inanılması zor bir gaflete 
düçar oluyor.
Bunu da mı öğretmedi size Ramazan(?) dedirtiyor yaşadıklarımız. Ramazan’ın öğret-
tiklerinden saptıkça, onun dersleri unutuldukça birbirimize uzaklaşıyor, birbirimizi 
daha fazla hırpalıyor, birbirimizi daha fazla incitiyoruz. Hayat çekilmez, katlanılmaz 
hale geliyor Ramazan’dan uzaklaştıkça.
Bir bakmışsınız yüzlerce yıl mazlumlara melce olmuş, muhacirlere Medinesini açmış, 
Ensar olmuş bir kavmin evlatları etrafta birilerinin kışkırtmasıyla bugün yaşamakta 
oldukları bir çok sorunun sebebini, sorumluluğunu mazlum, muhacir, kalbi zaten kırık 
mültecilere yükleyen bir cehalet haline yakalanmış. Ya yaptığı yardımı başına kakma-
ya başlamış ya hiç yardım edilmemesi gerektiği düşüncesine varadurmuş. “Allah’ın 
isteseydi doyuracağı insanlara biz niye yardım edelim? Bizim insanımız açken niye 
başkalarını doyuruyormuşuz?” sorularını cahilce soruyor.
Hangi ara bu kadar acımasız, bu kadar lakayt, bu kadar rahatına düşkün ve kendi nef-
simizin konforuna bu kadar esir düştük?
Ve hangi ara kendimizden bu kadar koptuk?
“Allah’ım bizi rahmet ayı Ramazan’a kavuştur” diye dua edişimiz tevekkeli değil. 
Bilen bilir onun içerdiği rahmeti, nimetleri, dolayısıyla bu duanın içerdiği derin hik-
metleri...
İşte yetişti Ramazan, yeterince kirlendik, yeterince unuttuk, yeterince gaflete düçar 
olduk, yeterince bağlandık. Kurtarsın bizi Ramazan, tutsun bizi oruç, özgürleşsin 
varlığımız ve kavuştursun bizi kendimize ve Rabbimize.

Yasin Aktay

Ramazan’a kavuşmak
بلوغ رمضان

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



ابت يل فــرتة مــن الزمــن أركــز علــى أمهيــة الدعــوة إىل إنشــاء حتالــف تركيــا الــيت يدعــو إليهــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، 
هــذه الدعــوة تذكــر املعارضــة أيضــاً مبســؤولياهتا السياســية، إهنــا دعــوة للتفكــر مركزهــا وجوهرهــا تركيــا ابألســاس، إن جنــاح 
كل مــن الســلطة واملعارضــة يف تركيــا مــن خــالل هــذا الفهــم اجلديــد ابلتوصــل ألرضيــة مشــرتكة متفــق عليهــا يف موضوعــات 
)السياســة اخلارجيــة، األمــن واالقتصــاد( ، ســيكون ضمــاانً وحاميــاً لدميوقراطيتنــا وبقائنــا، ويتعــني علــى املؤسســة السياســية يف 
البــالد البحــث عــن حلــول هلــذه التحــدايت الــيت تواجهنــا وأن بصــرف النظــر عــن اجلــداالت واخلالفــات احلاليــة، جيــب طــرح 
أســئلة جوهريــة مــن قبيــل : كيــف ميكــن لرتكيــا التخلــص مــن عــبء االضطــراابت واألزمــات الــيت حدثــت يف الســنوات الســت 
املاضية؟، كيف ويف أي اجتاه جيب على تركيا أن تؤثر يف التوازانت اجليو- سياســية يف املناطق احمليطة هبا امللتهبة واملتغرة؟، 
كيــف ميكننــا أن نتعامــل ونســتجيب للتطــورات املعقــدة واحملفوفــة ابملخاطــر يف عــامل اليــوم اجلديــد؟، إن كل حماولــة جدليــة أو 

شــعبية تســتثين هــذه األســئلة اجلوهريــة مــن جــدول أعمالنــا لــن جتلــب لنــا إال الضــرر وليــس املنفعــة.
***

إن املنافســة يف االنتخــاابت - وعلــى عكــس مــا يظــن البعــض- فإهنــا ترهــق املعارضــة أكثــر مــن احلــزب احلاكــم، ســبعة عشــر 
عامــاً متواصلــة مــن ســيطرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى الســلطة يف البــالد دون انقطــاع جعلــت مــن حلــم الوصــول للســلطة 

عنــد حــزب الشــعب اجلمهــوري شــعوراً بعيــد املنــال.
 واضــح أن االضطــراابت واألزمــات املعاشــة قــد قللــت مــن درجــة املســؤولية عنــد املعارضــة وأخفضــت نســبة الشــعور هبــا، 
التكتيــكات السياســية الــيت اتبعهــا زعيــم حــزب الشــعب اجلمهــوري )كمــال كيليتشــدار أوغلــو( قــد جعلــت حزبــه حــزابً بعيــداً 

كل البعــد عــن وعــي املســؤول الــذي يفكــر ابلــكل الرتكــي وجعلــه يفكــر ابحلــزب فقــط عوضــاً عــن ذلــك. 
هذا احلال جتلت بوضوح يف عملية مكافحة إرهاب تنظيمي )يب كا كا( وفتح هللا غوالن ويف نقده لتهميش حزب الشعوب 
الدميوقراطيــة )HDP( لقــد كانــت نتيجــة ذلــك ظهــور مقاربــة تعــد مــادة جدليــة يف السياســة اخلارجيــة، عــالوة علــى ذلــك، 
فــإن اختــاذه لسياســة إقصائيــة ومتييزيــة ضــد الســوريني قــد قادتــه إىل أخطــر مراحــل الشــعبوية، لقــد حــان وقــد املراجعــة واحملاســبة 

احلقيقية.
***

الفــرتات  الســوريني يف  الالجئــني  أوغلــو( ضــد  اجليــد )أكتشــنار ولكيليتشــدار  احلــزب  لرئيســة  القاســي  لقــد كان اخلطــاب 
االنتخابيــة، كان نتــاج مقاربــة تضــع مشــاعر اإلدارة واحلكــم جانبــاً، ومــع ذلــك قلنــا إهنــا الشــعوبية اخلاصــة ابحلملــة االنتخابيــة، 
لقــد رأينــا بعــد انتخــاابت 31 مــارس البلــدايت الــيت فــاز هبــا حــزب الشــعب اجلمهــوري تتنافــس علــى طــرد الســوريني مــن 
املــدن الــيت يديروهنــا. رأينــا رئيــس بلديــة بولــو أواًل ومــن بعــده رئيــس بلديــة كمــال ابشــا يف أزمــر قــد بــدأوا بتنفيــذ خطــة “قطــع 
املســاعدات عــن الســوريني وطردهــم”، هــذا الســلوك هــو مثــال واضــح علــى عــدم املســؤولية السياســية، إن هــذا التصــرف يعــد 
إشــارة علــى أن حــزب الشــعب اجلمهــوري الــذي امتلــك ســلطة حمليــة “بلديــة” ال يصلــح وال ميكــن أن يكــون حــزابً حاكمــاً يف 
عمــوم البــالد، هــل يــدرك حــزب الشــعب اجلمهــوري أبنــه يشــجع علــى ممارســة العنصريــة مــن خــالل الشــعوبية احملليــة؟ هــل هــو 
مــدرك أبنــه قــد قــدم املصــاحل اآلنيــة للحــزب علــى املصــاحل العامــة لرتكيــا بصــورة خطــرة؟ ال ميكــن إدارة البــالد أو حكمهــا هبــذه 
الطريقــة. رمبــا يســعى رؤســاء حــزب بلــدايت الشــعب اجلمهــوري مــن خــالل هــذه التصرفــات أن يدفعــوا الســوريني لالنتقــال مــن 
بلــدايت املناطــق الــيت يديرهــا حــزب الشــعب اجلمهــوري إىل املقاطعــات والبلــدايت الــيت يديرهــا حتالــف اجلمهــور بقيــادة حــزب 
العدالــة والتنميــة، إهنــم يتطلعــون إىل هــذا النــوع مــن املكــر واللعــب، إهنــم يســعون لتحميــل حتالــف اجلمهــور عــبء املســؤولية 

الثقيــل الــذي يفــرتض أن تتحملــه تركيــا كلهــا، لكــن العواقــب احملتملــة هلــذه القضيــة ليســت هبــذه الدرجــة مــن البســاطة.
***

قبــل كل شــيء مــن املهــم التأكيــد علــى أن القــول بضــرورة “أن ينصــرف الســوريني وخيرجــوا” ليــس اقرتاحــاً سياســاً، لكــن ال 
يســتطيعون اإلجابــة علــى أســئلة: كيــف وأيــن يذهبــون؟

يقولــون عبــارات مثــل: “لقــد انتهــت احلــرب يف ســوراي، وحــل الســالم. حنــن آســفون لكــن جيــب أن يعــودوا لبالدهــم، فمــاذا 
يفعلــون هنــا ومــاذا بقــي هلــم؟”، هــذه العبــارات هــي مثــال علــى الطيــش وعــدم االكــرتاث واملســؤولية. إن القــول أبن الالجئــني 
الســوريني ســيعودون إىل بالدهــم عــن طريــق عقــد تســوية وإجــراء مصاحلــة مــع نظــام األســد يعــين جتاهــل اهليــكل اهلرمــي للسياســة 
اخلارجيــة يف تركيــا.  ال ميكنكــم إعــادة 3،6 مليــون ســوري إىل بالدهــم إبجــراء اتفــاق هكــذا مــع األســد الــذي قتــل مئــات 
اآلالف مــن الســوريني، ال ميكنكــم إرســال النــاس إىل املــوت ابلقــوة وميكنكــم إعادهتــم للتعذيــب واإلذالل، إذا كانــت املعارضــة 
تريــد أن تقــف موقفــاً مســؤواًل جتــاه املعارضــة الســورية فيجــب عليهــا أن تدعــم سياســة إنشــاء مناطــق آمنــة الــيت تتبناهــا تركيــا، 

جيــب عليهــا أن تتخلــى عــن االقتــداء ابليمــني العنصــري املتطــرف يف أورواب.

Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye İttifakı çağrısının önemine değiniyorum. 
Bu çağrı muhalefete de siyasi sorumluluklarını hatırlatıyor. “Türkiye merkezli” düşün-
meye davet ediyor. İktidar ve muhalefetin bu yeni anlayışla dış politika, güvenlik ve 
ekonomi konularında ortak bir zemin yakalayabilmesi demokrasimizin ve bekamızın 
teminatı olacak. Siyaset kurumu güncel tartışmalar bir yana şu meydan okumalara çözüm 
aramak zorunda. Türkiye, son altı yılın türbülansının yüklerinden nasıl kurtulabilir? 
Etrafındaki bölgelerde değişen jeo-politik dengeleri nasıl ve hangi yönde etkilemeli? Yeni 
dünyanın karmaşık ve riskli gelişmelerine nasıl cevap üretilebilir? Gündemi bu sorular-
dan uzaklaştıracak her polemik ya da popülist girişim fayda değil zarar üretecek.

***
Seçimlerin rekabeti zannedilenin aksine muhalefeti daha çok yorar. AK Parti’nin on yedi 
yıllık kesintisiz iktidarı CHP’yi iktidar olabilme hissiyatından uzaklaştırdı. Yaşanan tür-
bülans muhalefetin sorumluluk katsayısını iyice düşürdü. Kılıçdaroğlu’nun tercih ettiği 
siyasi taktikler CHP’yi ülkenin tümünü düşünen bir sorumlu bilinçten uzaklaştırdı. Bu da 
kendisini PKK ve FETÖterörüyle mücadelede ve HDP’nin marjinalliğine göz yummada 
kendini gösterdi. Dış politikaya polemik malzemesi olarak yaklaşmayla sonuçlandı. Da-
hası, Suriyelilere yönelik ötekileştirici siyasette görüldüğü üzere “popülizmin en tehlike-
lisine” götürdü. Ciddi bir muhasebenin zamanıdır.

***
Seçim dönemlerinde İP Genel Başkanı Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli mültecilere 
karşı kullandığı sert söylemler yönetme duygusunu bir kenara bırakan bir yaklaşımın 
ürünüydü. Ancak yine de seçim kampanyasının popülizmi dedik. Halbuki 31 Mart seçim-
leri sonrasında CHP’li belediyeler Suriyelileri şehirlerinden göndermek için birbiriyle 
yarışıyor. Önce Bolu belediye başkanı, arkasından İzmir Kemalpaşa belediye başkanı Su-
riyelilere “yardım kesme ve onları gönderme” uygulamasına geçti. Bu uygulama açıkça 
siyasi sorumsuzluk örneği. Yerelde iktidar olan CHP’nin genelde iktidar olamayacağının 
göstergesi. CHP, yerel popülizm üzerinde ırkçılığa gidişi teşvik ettiğinin farkında mı? 
Partinin güncel menfaatlerini tehlikeli şekilde Türkiye’nin önüne geçirdiğinin ayırdında 
mı? Bu şekilde ülke yönetilemez.
Belki de CHP’li başkanlar Suriyeliler’in CHP belediyelerinden Cumhur İttifakı’nın 
yönettiği illere gitmesini hedefliyor. Bir tür kurnazlık peşindeler. Türkiye’nin taşıdığı bu 
yükü sadece Cumhur İttifakı belediyelerine taşıtmak istiyorlar. Halbuki meselenin muhte-
mel sonuçları bu kadar basit değil.

***
Her şeyden önce Suriyeliler gitsin demek bir politika önerisi değil. Nasıl ve nereye soru-
larının cevabı yok. “Suriye’de savaş bitti, barış geldi.
Kusura bakma kendi memleketlerine gitsinler. Ne işleri var burada” cümleleri tam bir 
aymazlık örneği. Esed rejimi ile uzlaşarak Suriyeli mültecilerin ülkelerine döneceğini 
söylemek dış politikanın çok katmanlı yapısını tümden görmezden gelmek demek. Yüz-
binlerce Suriyeliyi katleden Esed ile öylece anlaşarak 3,6 milyon Suriyeliyi yurtlarına 
gönderemezsiniz. Zorla insanları ölüme, işkenceye yollayamazsınız. Muhalefet Suriyeli-
ler konusunda sorumlu bir tutum almak istiyorsa Türkiye’nin güvenli bölge kurma politi-
kasını desteklemeli. Avrupa’nın aşırı sağcılarına öykünmekten vazgeçmeli.
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