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İdlib’de sıcak olaylar devam ediyor
إدلب على صفيح ساخن

قمة العشرين.. أردوغان يتبادل أطراف 
 الحديث مع عدد من الزعماء

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 
Zirvesi’nde dünya liderleriyle 

sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’ne 

katılan ABD Başkanı Biden, İngiltere 

Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı 

Merkel’le sohbet etti.

تبــادل الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أطــراف 
احلديث مع عدد من زعماء جمموعة العشرين، أبرزهم 
الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن، واملستشــارة األملانيــة 

أجنيــا مــركل ورئيــس الــوزراء الربيطــاين جونســون.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Türkiye, yerli ve milli sistem ve 
teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız 
savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.” 
açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sert gücünü tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi 
başlatmak için kullandığını belirterek “Suriye ve Libya’daki varlığımız, sahada istikrarı 
sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır” dedi.

ABD, Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin büyükelçileri, Türkiye’de 
yargı süreci devam eden Osman Kavala davasına yönelik bir bildiri yayınladı. Bildiri üzerine 
çıkan kriz, diplomatik yollarla kısa sürede çözüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, terörden insani meselelere, iklim 
değişikliğinden Kovid-19’a kadar küresel krizlerin ortaya çıkmasının, ulusların büyük 
stratejilerini tasarlamada yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

أدلــت دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة بتصريــح  جــاء  فيــه:  »ســتواصل تركيــا عزمهــا  علــى  تصميــم وتطويــر 
وإنتــاج األنظمــة والتقنيــات احملليــة والوطنيــة ،  عــر اختــاذ خطــوات حازمــة هبــدف الوصــول إىل  صناعــة دفاعيــة 

مســتقلة متاًمــا«. 

قــال الوزيــر جــاووش أوغلــو-  مبينــا أن تركيــا اســتخدمت قوهتــا الصارمــة وذلــك مــن أجــل بــدء  العمليــة  الدبلوماســية ،  وذلــك  
عندمــا اســتنفدت مجيــع اخليــارات - : »وجــودان يف ســوراي وليبيــا َضِمــن االســتقرار علــى األرض ، ومنــع اهلجــرة غــر النظاميــة 

واإلرهــاب ، ومهــد الطريــق أمــام الدبلوماســية«.

أصــدر ســفراء 10 دول ، مــن بينهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وفرنســا وأملانيــا ، بيــااًن بشــأن قضيــة 
عثمــان كاواال ، الــي ال تــزال إجراءاهتــا القضائيــة مســتمرة يف تركيــا. األزمــة الــي نشــأت جــراء اإلعــان 

مت حلهــا يف وقــت قصــر عــر الوســائل الدبلوماســية.

أكــد رئيــس دائــرة االتصــال يف الرائســة الرتكيــة )ألتــون ( أن ظهــور األزمــات العامليــة مــن اإلرهــاب إىل القضــااي 
اإلنســانية ، ومــن تغــر املنــاخ إىل كوفيــد -19 ُتظهــُر أن الــدول حباجــة إىل هنــج جديــد يف تصميــم اســرتاتيجياهتا 

الكــرى.

دائرة االتصال في الرئاسة التركية: ستواصل تركيا التقدم نحو هدفها 
المتمثل في صناعة دفاعية مستقلة تمام االستقالل . 

جاووش أوغلو: وجودنا في سوريا وليبيا منع الهجرة غير الشرعية والتهديدات اإلرهابية  
د الطريق أمام الدبلوماسية.

َّ
ومه

حل دبلوماسي ، واستمرار المشكلة السياسية

رئيس دائرة االتصال في الرئاسة التركية) التون (: هناك حاجة إلى نهج جديد لمواجهة األزمات العالمية.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız 
savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir

Çavuşoğlu: Suriye ve Libya’daki varlığımız düzensiz göçü ve terörü 
önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır

Diplomasi çözüldü, siyasi sorun devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel krizlere karşı 
yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur 
görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, “Elde etmeyi 
umduğumuz şeyi başaramadık.” dedi.

صــرح املبعــوث األممــي اخلــاص بســوراي بدرســن أبن اجلولــة السادســة مــن حمــاداثت اللجنــة الدســتورية 
الســورية انتهــت خبيبــة أمــل وقــال »مل حنقــق مــا كنــا أنمــل يف حتقيقــه.«

ممثل األمم المتحدة الخاص بسوريا بدرسن: المحادثات األخيرة كانت خيبة أمل كبيرة

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Son görüşmeler büyük bir hayal kırıklığıydı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan 
yazılı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler 
(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in ülke genelinde ateşkes çağrısına destek 
verildiği yinelendi.

دعــت    جوزيــب  بوريــل املمثــل األعلــى لاحتــاد األورويب للعاقــات اخلارجيــة والسياســة األمنيــة  - يف بيــان مكتــوب -  إىل ضبــط 
النفــس لــدى  مجيــع األطــراف.  حيــث مت  التأكيــد  يف البيــان علــى أن املمثــل اخلــاص لألمــم املتحــدة )األمــم املتحــدة( بســوراي )غــر.و. 

بدرســن(  يدعــو إىل تقــدمي الدعــم   لوقــف إطــاق النــار يف مجيــع أحنــاء البــاد.

االتحاد األوروبي: قلقون من تصاعد العنف في سوريا
AB: Suriye’de artan şiddet olaylarından endişeliyiz
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Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, doğuştan iki bacağı olmayan ve 73 
yaşındaki dedesinin geçimini sağlayan 19 yaşındaki Deyyub, her gün tekerlekli 
sandalyesiyle 7 kilometre katederek geldiği dikiş atölyesine yürüyerek varmayı 
hayal ediyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 
6’ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine 
başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Lübnan ve Ürdün’den 2017-2021 arasında ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacıların, 
Beşşar Esed rejimi ve rejim bağlantılı milisler tarafından ciddi insan hakları ihlalleri 
ve zulümle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn 
ilçelerinde Türkiye’nin desteğiyle iki spor ve gençlik merkezinin açılışı gerçekleşti.

حيلــم ديــوب مــن  حمافظــة إدلــب مشــال غــرب  ســوراي -  البالــغ مــن العمــر 19 عاًمــا ، والــذي ولــد بــا 
ســاقني ويقــوم بتوفــر لقمــة العيــش جلــده البالــغ مــن العمــر 73 عاًمــا -  ابلســر إىل ورشــة اخلياطــة  مشــيا  

علــى األقــدام ؛  حيــث  أنــه يســر اآلن  7 كيلومــرتات كل يــوم علــى كرســيه املتحــرك. .

صــرح املبعــوث األممــي اخلــاص بســوراي )غــر بدرســن( أنــه  ســيتم  يف اجلولــة السادســة مــن حمــاداثت اللجنــة 
الدســتورية الســورية ، الــي ســتبدأ غــًدا ، توافــق األطــراف ألول مــرة علــى بــدء عمليــة صياغــة الدســتور 

الســوري اجلديــد.

بــني 2017-2021 واجهــوا  لبنــان واألردن  مــن  الذيــن عــادوا إىل بادهــم  الســوريني  التقاريــر أن الاجئــني  أفــادت 
انتهــاكات خطــرة حلقــوق اإلنســان واضطهــادات  مــن قبــل نظــام بشــار األســد وامليليشــيات املواليــة لــه . 

مت افتتــاح مركزيــن للرايضــة والشــباب - بدعــم مــن تركيــا  -  يف منطقــي تــل أبيــض،  وراس  العــني  اللتــني  مت  تطهرمهــا 
مــن املنظمــات اإلرهابيــة خــال عمليــة نبــع الســام.

أحمد ديوب من إدلب يحلم بالحصول على ساقين اصطناعيتين والذهاب مشيا إلى عمله

هيومن رايتس ووتش: الالجئون العائدون إلى سوريا يواجهون القمع واالضطهاداألمم المتحدة تعلن توصل  األطراف  إلى  مسودة دستور سوري جديد

افتتاح مركزين للشباب في منطقة عملية نبع السالم
İdlibli Ahmed Deyyub protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor

BM yeni Suriye anayasası taslağı hazırlanması için tarafların anlaşmaya vardığını duyurduİnsan Hakları İzleme Örgütü: Suriye’ye dönen sığınmacılar baskı ve 
zulümle karşı karşıya

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iki gençlik merkezi açıldı

Suriye’de terör örgütü 
YPG/PKK tarafından 
topraklarından zorla göç 
ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye 
sınırında sığındıkları Azez 
ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar 
Esed rejimini protesto ederek 
topraklarının terörden 
arındırılmasını istedi.

احتــج أهــايل تــل رفعــت ، الذيــن نزحــوا 
تنظيــم  يــد  علــى  أراضيهــم  مــن  قســرًا 
YPG / PKK اإلرهــايب يف ســوراي 
، علــى وحــدات محايــة الشــعب / حــزب 
العمــال الكردســتاين ونظــام بشــار األســد 
إىل  جلــأوا  حيــث   ، أعــزاز  منطقــة  يف 
احلــدود الرتكيــة ، وطالبــوا إبعــادة أراضيهــم 

اإلرهــاب. مــن  تطهرهــا  و  املغتصبــة 

احتجاج أهالي تل رفعت على ممارسات عشائر وحدات حماية الشعب وحزب العمال 
الكردستاني ونظام األسد تجاه  أراضيهم

Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK ile 
Esed rejimini protesto etti
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إشراقات

Bu yıl sekiz Eylül’denİ itibaren (Rakka’da 9 Gün) filminin halka açık gösterimi birçok   
Fransız şehrinde büyük bir media topluluğu ve halkın  katılımıyla  gösterime girdi.
Film, başrol oyuncusu   üzerinden Suriye’deki Kürt bölgelerinin yönetiminde bulunan 
kadınların rolünü ele alıyor.
Film, şehrin (IŞİD) acımasız kontrolünden kurtarılmasının ardından Rakka şehrinin yıkımı,  
insanların öldürülmesi ve yerinden edilmesini hızlı bir şekilde aktardı.
Filmin olaylarının geçtiği kuzeydoğu Suriye’de yer alan Rakka şehri, bir zamanlar işgal 
altındaydı ve IŞİD halifeliğinin başkenti olarak adlandırıldı.
(Suriye Demokratik Güçleri - SDG) 17 Ekim 2017’de Binlerce sivilin hayatına mal olan ve 
şehrin altyapısını, evlerini, hastanelerini , köprülerini tahrip eden (yanmış toprak) politikasını 
kullanarak  Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin desteğiyle Rakka’yı İşid’den   kurtardı.
IŞİD, koalisyon uçaklarının koruması altında, Rakka’nın yıkımına katkıda bulunarak ve 
halkını öldürüp yerinden ederek, onlara ağır hasarlar, psikolojik ve maddi bedeller ödedikten 
sonra Rakka’dan çekildi.
Amerika, Suriye halkının tüm unsurları arasındaki mücadeleyi uzatma ve birliğini 
parçalama planını uygulayarak  hedefini gerçekleştirmiştir.
Rakka tahribi :
MÖ 242 yılında kurulan ve ilk olarak Kallinikos olarak adlandırılan Rakka, dünyanın en 
eski şehirlerinden biridir. 
Rakka, tarihinde dört kez yıkılmıştır. Bunlar:
H 679  yılında Tatarlar onu ele geçirip yok ettiler. 
H 749  yılında halkına veba musallat olduktan sonra  halkı   bu şehri terk etti.
M.S.  1228’de Moğollar şehre  saldırıp orayi yok ettiler.
2017  yılında  hastaneler ve okullar da dahil şehrin altyapısının  %80’inden fazlası yıkıldı.
Filmin  başrol oyuncusu otuz yaşında olan  Suriyeli Kürt kadın (Leila Mustafa)   , IŞİD’in 
şehrin tüm Kürt azınlığına 72 saat vermesinden sonra ailesiyle birlikte çok zor koşullarda 
Rakka’dan göç etmek zorunda kaldı.
Genç kadın, Hafız ve oğlu Beşar Esad tarafından dışlanan ayrıca Kürtleri “suikast” etmekle 
tehdit eden IŞİD militanları tarafından Rakka’dan sürülen Kürt azınlığına aittir.
Leyla Mustafa, DAİŞ’ten kurtarıldıktan sonra Rakka’ya döndü . 18 Nisan 2017’de 
yeni Rakka Sivil Meclisinin kurulmasına katılıp  kentin işlerini yöneten konseyin ortak 
başkanlığına aday olarak gösterildi.
Film, Rakka’yı ziyaret ederek kadın kahramanla tanışan ve onunla 9 gün geçiren Fransız 
yazar Marine Dotelli aracılığıyla “Kadın, Hayat,Hürriyet” adlı kitabında yazdığı hikayesini 
anlattığı olaylara dayanıyor.
Film, mühendisin Leyla Mustafa rolünü ve şehirdeki idari hiyerarşinin başı olan Rakka Sivil 
Meclisinin  görevlerini abartıyor .
Ayrıca film,şehrin büyük bir kısmını yok eden  Leyla Mustafa’nın oranın yeniden inşasına 
katıldığını iddia ediyor.
Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ermeniler, Hıristiyanlar arasında demokrasinin kurulmasıyla 
barış ve refahı da geri getirmeye çalıştığını  iddia ediyor.
Film, yıkılan binaların enkazı arasında yaşam belirtileriyle Rakka’ya geri dönüşünün 
görüntülerini gösteriyor.
Film Fransız yazar Marine Dotelli    tarafından yazıldı ve “Kadın, Hayat,Hürriyet” adıyla  
basıldı . Marine Dotelli , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ithafen yazdığı bir 
mektupta şöyle diyor:
- Demokraside meşru haklarını talep etmekten başka suç işlemeyen bir halkın 
çektiği acının bir kısmını sizin ellerinize bırakıyorum.

انطلق العرض اجلماهري لفيلم )9 أايم يف الرقة(، يف غالبية املدن الفرنسية ابتداًء من الثامن من ايلول/
سبتمرب هذا العام، ضمن محلة ترويج إعامية ومجاهرية كبرة له.

الفيلم تناول دور املرأة يف إدارة املناطق الكردية يف سوراي، من خال الشخصية احملورية يف الفيلم. 
والفيلم مرَّ بشكل سريع على ما تعرضت له مدينة الرقة من خراب وقتل وهتجر بعد اخلاص من سيطرة 

)داعش( الوحشية على املدينة.
مدينة الرقة تقع مشايل شرقي سوراي وتدور فيها أحداث الفيلم، كانت يف زمن مضى حمتلة، ومسيت بعاصمة 
للخافة الداعشية، ومتَّ اخلاص من داعش على يد )قوات سوراي الدميوقراطية - قسد(، يف 17 تشرين 
األول )أكتوبر( 2017، وبدعم من قوات التحالف الدويل، الذي استخدم سياسة )األرض احملروقة( اليت 

حصدت أرواح اآلالف من املدنيني ودمرت البنية التحتية للمدينة والبيوت واملشايف واجلسور.
 انسحبت داعش حتت محاية طائرات التحالف من الرقة بعد أن أسهمت بتدمرها وقتل وتشريد أهلها، 

وتكبيدهم مثناً بشرايً ونفسياً ومادايً ابهضاً.
نسيجه  وتفتيت  السوري،  الشعب  مكوانت  بني كل  االقتتال  إطالة  وهدفها يف  أمريكا خمططها  حققت 

الواحد.
خراب الرقة:

العامل،  البداية )كالينيكوس(، وهي من أقدم مدن  الرقة اليت أنشأت عام 242 قبل املياد ومسيت يف 
تعرضت للخراب أربع مرات يف اترخيها:

1- يف عام /679/ هـ استوىل عليها التتار فخربوها.
2- حًل الطاعون هبا يف سنة /749/هـ، ورحل عنها أهلها.

3-أغار املغول عليها وخربوها يف عام /1228/م.
4- يف عام 2017 متَّ تدمر أكثر من 80% منها مع البنية التحتية  

     واملشايف واملدارس. 
الثاثني عاماً، واليت  الرقة ذات  ابنة  الفلم هي )ليلى مصطفى(، الكردية السورية  الشخصية احملورية يف 
أجربت على اهلجرة منها مع عائلتها يف ظروف صعبة للغاية بعد أن أمهل داعش مجيع أبناء املدينة من 

األقلية الكردية )72( ساعة ملغادرة الرقة.
وتنتمي الشابة إىل األقلية الكردية اليت نبذها اجملرم )حافظ وابنه بشار األسد( مث طردها من الرقة الدواعشة 

الذين كانوا يهددون بـ »اغتيال« األكراد.
 عادت ليلى مصطفى إىل الرقة بعد حتريرها من داعش وشاركت يف أتسيس جملس الرقة املدين اجلديد، يف 

18 نيسان 2017، ورشحت لرائسة مشرتكة للمجلس الذي يدير شؤون املدينة.
الفيلم مبين على سرد لألحداث من خال الكاتبة الفرنسية )مارين دوتيلي( اليت زارت الرقة وقابلت البطلة 

وقضت معها 9 أايم، حيث حكت هلا قصتها اليت ألفتها بكتاب عنونته )املرأة، احلياة، احلرية(.
يبالغ الفيلم يف دور املهندسة )ليلى مصطفى( ومهامها يف جملس الرقة املدين، رأس اهلرم اإلداري يف املدينة، 
ويدعي أهنا شاركت يف إعادة بناء املدينة اليت دمر القسم األكرب منها وأهنا تعمل على إعادة االستقرار 
واالزدهار إليها من خال املصاحلة بني مكوانهتا من العرب والكرد والرتكمان واألرمن واملسيحيني، وإرساء 

الدميقراطية فيها؟؟!!.
ويظهر الفيلم لقطات عودة القليل من مامح احلياة إىل الرقة وسط ركام املباين املدمرة.

احلياة،  )املرأة،  الذي حيمل عنوان  )مارين دوتيلي(، وقد طبع كتاهبا  الفرنسية  الكاتبة  الفيلم من أتليف 
احلرية(، وكتبت إهداء إىل الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، تقول فيه:

-  أضع بني يديك جزءاً من معاانة شعب مل يرتكب أي جرم سوى أنه طالب حبقوقه املشروعة 
يف الدميوقراطية.
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ترقب  حالة  وسط  إدلب  حمافظة  املدنيني يف  الناس  ختوفات  تزداد 
واحتمالية كبرة لعدوان جديد على احملافظة يف حماولة  من النظام 
السوري وداعميه لقضم مساحات جديدة من إدلب الباقية خارج 
سيطرة النظام السوري، والكثر من املراقبني يرون أن ختوف الناس 
القاطنني يف إدلب هو يف حمله، وخاصة وهم يرقبون حالة تصاعد 
اخلافات بني الدولة الرتكية الداعمة للشعب السوري واملتواجدة يف 
معظم إدلب، وبني واإلحتاد الروسي يف أكثر من مكان أو جغرافيا 

من أكرانيا والقرم إىل ليبيا وأذربيجان، وكذلك مشال شرق سورية.
إىل  قدر هللا، سيؤدي  لو حصل ،ال  فيما  احملتمل  اجلديد  العدوان 
ماييًنا  هتجر  منها  ومتنوعة،  وكثرة  سورية كبرة  شعبية  خسارات 
جديدة إىل الشمال السوري ابلقرب من احلدود الرتكية، حيث ال 
الذي  السوري  النظام  هذا  اجملرم.  النظام  قصف  من  يؤيهم  مكان 
دولة  ومعه  والتهجر،  القتل  من  واملزيد  اجملازر،  تنفيذ  اليهمه 
األمركان،  وخاصة  العامل  صمت  وأمام  وإيران،  الروسي  اإلحتال 

ميكن كل ذلك أن يكون مبثابة الضوء األخضر لبدء العدوان.
صحيفة إشراق طرحت هذا السؤال على بعض املهتمينت وقالت: 
كيف تنظرون إىل احتمالية عدوان أسدي/ روسي جديد على إدلب 

يف املنظور القريب ؟
عبد  اللبناين   والطبيب  الكاتب 
ال  إلشراق«  قال  سكرية  الناصر 
ميكن فهم ما جيري يف إدلب مبعزل 
جيري  وما  سورية.  يف  جيري  عما 
للمنطقة  جيري  مما  جزء  سورية  يف 
العربية كلها واملشرق العريب حتديًدا 
منشغل  برمته  الغريب  العامل  حيث 
الصهيوين  الكيان  أمن  بضمان 
هذا  يف  وسيادته.  تفوقه  وضمان 
السياق فإن اختيار حمافظة إدلب لتكون مركًزا لتجميع أعداد كبرة 
من السوريني املهجرين من كافة أحناء سورية ال سيما الغوطة وحميط 
يكن  ومل  عبثًيا  يكن  مل  ودرعا ومحص وسواها؛  واملخيمات  دمشق 
مصادفة أيًضا. فمنذ السنني األوىل للثورة السورية مت اختيار إدلب 
لتكون مستقًرا للمهجرين غر املرغوب فيهم يف مناطق سورية معينة 

جرت فيها عمليات هتجر تبعتها عمليات ممنهجة للتغير السكاين 
مباشرة  تركيا وعلى صلة  من  قريبة  إدلب  لكون  ونظًرا  والدميغرايف. 
أبمن الدولة الرتكية، فإهنا اخترت دولًيا لتكون شوكة يف خاصرة تركيا 
حني احلاجة تستنزفها أو هتدد أمنها من جهة وحني يتطلب األمر 
لرتكيا  ترضية  جائزة  تكون  رمبا  سورية،  على حساب  دولية  تسوية 
لتحييدها عن التأثر اإلسرتاتيجي الفعال يف كل املسألة السورية.« 
مث أضاف »  إن الغرب اإلستعماري ال يريد لرتكيا أن تكون قوية 
الكردية  للكياانت  دعمه  هنا  من  اإلستقرار.  هلا  يريد  ال  وابلتايل 
لرتكيا  ذاهتا  الغربية  الرؤية  منبثق من  فدورها  أما روسيا  اإلنفصالية. 
وغر  متوترة  إدلب  حمافظة  إبقاء  فإن  األسباب  وهلذه  وللمنطقة. 
للنظام  يعد  مل  أيًضا.  أمركي وروسي  مستقرة هو مطلب غريب - 
السوري اسرتاتيجية واضحة ال خبصوص إدلب وال لغرها. حيث مل 
القسمات  متعدد  للنفوذ واإلحتال األجنيب  أكثر من واجهة  يعد 
لسورية. يتفقون مجيًعا على استنزاف كل القوة الشعبية الوطنية يف 
فيها صاحبة سلطة وسيادة  املأجورة  امليليشيات  إبقاء  إدلب وعر 
ابلتخويف  الناشطة  األكثرية  وحتييد  الشرفاء  اغتيال  تتوىل  ونفوذ. 

وحتويلها إىل أكثرية صامتة مستنزفة ابهلم املعيشي اليومي.
املدى  يف  إلدلب  النظام  قوات  اقتحام  إمكانية  أرى  ال  هلذا كله 
القريب. هم مجيًعا يريدوهنا خاصرة انزفة للشعب السوري من جهة 
ولرتكية من جهة اثنية. وعلى تركيا أن تكون أكثر فعالية يف املساعدة 
الشعب  تطلعات  عن  بصدق  يعر  سوري  وطين  بلورة كيان  على 
تركيا  فرتاتح  سواها  يف  مث  إدلب  يف  املوقف  سيد  ليكون  السوري 
من جوانب عدة بوجوده. ولن تراتح تركيا طاملا بقيت امليليشيات 

اإلسامية املتطرفة حرة طليقة وال سيما يف إدلب.«.
السوري  الكاتب  قال  جهته  من 
إشراق:«  لصحيفة  شليب  بسام 
النظام ومن ورائه روسيا  أعتقد أن 
خطته  يف  ماض  وإيران  خصوًصا 
على  السيطرة  الستعادة  وخمططه 
حبدود  السورية  اجلغرافيا  كامل 
ولديه  السورية  الثورة  قبل  ما 
الدولية  القوى  من  األصفر  الضوء 

واالقليمية املؤثرة ابستثناء تركيا الي أصبحت خياراهتا حمدودة بعد 
سلسلة اإلتفاقيات من سوتشي إىل أستانة وكم كبر من الضغوطات 
ترتيبات  مع  الواقع  ابألمر  تقبل  جتعلها  قد  واالقتصادية  السياسية 
روسية  بضماانت  احلدودية  املناطق  يف  وعسكرية  أمنية  خاصة 
يقتضي  العقاين  املخطط غر  إن هذا  يقول«  وإقليمية«. مث اتبع 
ابلضرورة استخدام القوة العسكرية املفرطة من قبل النظام ضد املناطق 
احملررة اخلارجة عن سيطرته حىت لو أدت إىل سقوط عدد كبر من 
املناطق وإىل مزيد  املتواجدين يف هذه  العزل  املدنيني  الضحااي من 
من الدمار يف البنية التحية واملوارد اإلقتصادية الي ال تعين شيًئا له 
مقابل إعادة فرض سيطرته أبي مثن.« مث قال » إن الوضع اإلقليمي 
والدويل بتوازانته احلالية ال يشكل أي رادع له وضعف اإلتفاقات الي 
اجنرت هلا املعارضات والقوى اإلقليمية الداعمة والثغرات الكبرة فيها 
القوى  والشاقولية بني  العرضية  له ذلك واإلنقسامات  تتيح  سوف 
والكتل املتواجدة يف هذه املناطق وانعدام الدعم العسكري وضعف 
املخطط  هذا  يوقف  رادع  تشكيل  من  ميكنها  ال  السياسي  الدعم 
الدموي املدمر على املدى القريب واملتوسط، ما مل حيصل تغير يف 

توازانت القوى اإلقليمية والدولية«.
أمحد  السوري  والناشط   الكاتب 
قائا  إشراق  لصحيفىة  أكد  طه 
النظام  هذا  من  تعودان  » كما   :
لسياسة  يلجأ  فهو  وداعميه  
ردات  ملراقبة  اإلنتظار  مث  اخلطوة 
تصبح  مث  واإلقليمية  الدرلية  الفعل 
واقًعا وحقيقة على األرض مث  أمرًا 
تليها،  الي  اخلطوة  إىل  اإلنتقال 
وهذه  وتكرارًا،  مرارًا  هذا  حصل 
بتطوراهتا  درعا  يف  تنته  ومل  الكيماوي  ابستخدام  تبدأ  مل  السياسة 
األخرة، لذلك يبدو لألسف أن ملف إدلب ذاهب يف نفس اإلجتاه 
الذي ذهبت إليه مناطق خفض التصعيد ، الي كانت كذبة كرى 

وخمططة ضمن النسق الذي ذكرته سابًقا«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي
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ت
مقاال

بعــد ســنتني مــن انطــاق أعمــال اللجنــة الدســتورية توّصلــت اهليئــة املصغّــرة يف 
اجتمــاع الــدورة السادســة، يف جنيــف، إىل اتفــاق علــى جــدول أعمــال يُناقــش 4 
عناويــن ملضامــني دســتورية خــال اجللســة األوىل. هــذه اللجنــة الــي مضــى علــى 
بــدء أعماهلــا أكثــر مــن ســنتني واســتغرق تشــكليها مــا يقــارب الســنة والنصــف، 
والــي ابلرغــم مــن املعارضــة الشــديدة الســتمرارية عملهــا مــن قبــل احلاضنــة الشــعبية 
للثــورة بســبب املآخــذ املبدأيــة والتقنيــة والسياســية والقانونيــة عليهــا، إال أن أعضــاء 
إال  الســورية(  املقتلــة  )إليقــاف  أخــرى  طريقــة  يــرون  ال  ورئيســها  اللجنــة  هــذه 

اإلســتمرار يف مســرهتا وكأن اســتمرارهم فيهــا يوقــف هــذا القتــل.
وإن كانــت اللجنــة الدســتورية الــي طرحهــا دي مســتورا يف شــباط/فراير 2017 
احلكــم  )هيئــة  األربعــة  الســال  فكــرة  ضمــن  جنيــف4-،  مفاوضــات  أثنــاء 
مــن  عملــه، وإبحيــاء  تعثــر  بعــد  اإلرهــاب(  االنتخــاابت،  الدســتور،  االنتقــايل، 
“الضامــن الروســي” لتحقيــق اخــرتاق واإللتفــاف وتفتيــت مضمــون القــرار الــدويل 
2254، والــذي، وللألســف، قبلــت هبــا آنــذاك اهليئــة العليــا للمفاوضــات. وكان 
تنــازل دون ضمــاانت  املفــاوض هبكــذا  الوفــد  اإلســتغراب احلقيقــي يف موافقــة 
حقيقيــة لتــازم الســال األربعــة يف العمــل عليهــا، حيــث مت العمــل علــى جتزئــة 
احلــل السياســي واختزالــه مبــا يتوافــق مــع وجهــة النظــر الروســية، الراميــة إىل تعديــل 
الدســتور احلــايل وإجــراء انتخــاابت صوريــة تفضــي إىل تشــكيل حكومــة وحــدة 

وطنيــة حتــت مظلــة عصــاابت األســد.
وكأن املشــكلة احلقيقيــة يف ســورية تتمحــور حــول دســتور مل حنســن صياغتــه، 
ومتناســني أن الدســتور يف الــدول الــي متــر بصراعــات وحــروب وحــاالت مشــاهبة، 
ُيكتــب يف هنايــة املرحلــة اإلنتقاليــة الــي تقودهــا يف احلالــة الســورية هيئــة احلكــم 
اآلمنــة  )البيئــة  الظــروف  هتيئــة  بعــد  القفــز عليهــا وجتاوزهــا(  )الــي مت  االنتقــايل 
واحملايــدة( لعــودة املهجريــن، وإطــاق ســراح املعتقلــني، وكشــف مصــر املفقوديــن، 
وإقامــة برانمــج للعدالــة اإلنتقاليــة يفضــي مــن حيــث النتيجــة للمصاحلــة الوطنيــة 

الشــاملة، ابإلضافــة إىل إصــدار القوانــني الازمــة النطــاق احليــاة السياســية.
فبغــض النظــر عــن أن التفــاوض اجلــاري حاليــاً مل يعــد يتقيــد ابلقــرارات الدوليــة، 

والرقــم   ،2118 الرقــم  الــدويل  األمــن  جملــس  بقــراري  وال  جنيــف،  ببيــان  وال 
2354، فــإن حقيقــة ماجيــري مــن عمليــات تفــاوض هــي رهينــة اإلرادات الدوليــة 
واإلقليميــة، لذلــك نــرى أن ميســر هــذه العمليــة خيــوض جــوالت مكوكيــة عــر 
إزاء دوامــة،  الســوريون  تفــاوض. وهكــذا ابت  قبــل كل جولــة  الفاعلــة  الــدول 
مفاوضــات متواليــة، وعقيمــة، ال يعــرف أحــد مــىت ســتنتهي، أو كيــف تتشــعب 
قضاايهــا. نعتقــد أبن مــا جيــرى، هــو ملهــاة أو متاهــة، ريثمــا ينضــج توافــق دويل 
وإقليمــي علــى إهنــاء الصــراع، حيــث مل تتوافــر حــىت اآلن إرادة دوليــة، خباصــة 
أمركيــة، إلهنــاء هــذا الصــراع، فقبــل عامــني، حــني بــدأ عمــل هــذه اللجنــة كان 
هنالــك تعويــل علــى دور دويل عمومــاً، وأمركــي حتديــداً، بدعــم اللجنــة الدســتورية 
ومتكينهــا مــن حتقيــق اخــرتاق يف اإلســتعصاء املزمــن للمحنــة الســورية، لكــن مثــة 
مياهــاً كثــرة جــرت، وابت املشــهد اليــوم خمتلفــاً. علمــاً أبننــا الجيــب أن ننســى 
الطبيعــة التكوينيــة لعصــاابت األســد املعجونــة بتاريــخ طويــل مــن القهــر والغلبــة 
مهمتهــا إخضــاع اجملتمــع ونشــر اخلــوف والرعــب يف نفــوس أبنائــه وإبعادهــم عــن 
السياســة واملشــاركة يف إدارة شــؤوهنم، حتدوهــا الثقــة أبن العمــل اجملــدي لــدوام 
بــل اإلســتمرار يف  ليــس اإلســتجابة ملطالــب الشــعب ونيــل رضاهــم،  الســيطرة 

إرهاهبــم وإذالهلــم.
وقــدم  قــد عمــل جاهــداً  املــدين(  الســورية واجملتمــع  الــ)املعارضــة  وفــد  وإن كان 
يف اجلولــة األخــرة مــن التفــاوض علــى تقــدمي مــا يُقــارب 35 صياغــة ملبــادئ 
دســتورية، إضافــة إىل اللغــط الــذي رافــق اســتخدام ميســر هــذه اللقــاءات ملصطلــح 
“اإلصــاح الدســتوري” والــذي يف حقيقتــه مل يكــن جديــداً علــى مســامعنا، فإنــه 
كان مــن الطبيعــي أن يكــون هنالــك فجــوة كبــرة بــني موقفــي وفــد مــا يســمى 
بــ)حكومــة عصــاابت األســد( واملعارضــة واجملتمــع املــدين، وال ميكننــا الشــعور أبي 
الدســتورية األربعــة املقرتحــة، أو  املبــادئ  لعــدم االنتقــال إىل صــوغ  أمــل  خيبــة 
التوافــق علــى موعــد اجلولــة الســابعة، إذ أننــا، وبغــض النظــر عــن انعــدام الشــفافية 
لوفــد املعارضــة، يف الوقــت الــذي ينشــر فيــه وفــد النظــام نصــوص مقرتحاتــه، فإننــا 
علــى قناعــة كاملــة أبن العمليــة التفاوضيــة مــع مــن ميثــل عصــاابت األســد هــي 

عمليــة مضنيــة ومعّقــدة وطويلــة ومريــرة، بغــض النظــر عمــا تتضمنــه مــن مداخــات 
اســتمرارية  علــى  للحفــاظ  ســعينا  الوقــت ويف  ذات  لكننــا يف  وإقليميــة.  دوليــة 
احليــاة للحاضنــة الشــعبية للثــورة )وابألدق علــى مــا تبقــى منهــا( فإننــا نطمــح إىل 
تقــدمي مقومــات اســتمرارية حيــاة كرميــة، بعــد كل مــا قدمتــه هــذه احلاضنــة مــن 
تضحيــات، ومــا ياحقهــا مــن دمــار واســتهداف إلفنائهــا، ومهمــا آلــت إليــه 
أمــور العمليــة السياســية فــإن البــاد يف حالــة دمــار وخــراب شــبه كامــل بشــرايً 
واقتصــادايً، وهــي حتتــاج ابلتأكيــد إىل فــرتة عاجيــة ال تقــل عــن ســنتني ملســاعدهتا 
علــى وقــف اإلهنيــار يف اجملتمــع، وســلوك طريــق التعــايف مــن املأســاة الرهيبــة الــي 
تعيشــها. وإن كنــا علــى قناعــة كاملــة أبن البــاد لــن تتعــاىف مــن حمنتهــا، إن بقــي 
يف احلكــم مــن ســاهم يف تدمرهــا، فإنــه للوصــول إىل تلــك اللحظــة جيــب علينــا 
ــر وقــدم التضحيــات مــن مــال ودمــاء. لذلــك  أتمــني حيــاة كرميــة لــكل مــن ُهجٍّ
نــرى أبنــه علينــا اإلســراع يف تفعيــل دور مؤسســات املعارضــة فيمــا يســمى ابملناطــق 
احملــررة، وصياغــة آليــات عمــل لتنظيــم حيــاة اجملتمــع يف هــذه املناطــق، مبــا يقــدم 
أمنوذجــاً حليــاة كرميــة ملــا اندينــا بــه يف ثــورة احلريــة والكرامــة، مبــا يســمح مبشــاركة 
حقيقيــة ومتثيــل أمثــل لــكل الكفــاءات الوطنيــة الســورية ويســتقطب النخــب الــي 

طاملــا حلمــت بتقــدمي األفضــل لســورية املســتقبل.
علــى  معلقــة  آبمــال  متشــبثة  تبقــى  أن  ميكــن  ال  للثــورة  الشــعبية  احلاضنــة  إن 
مفاوضــات عقيمــة، يقودهــا حاملــون بتغيــر املصــاحل الدوليــة واإلقليميــة، فعلــى 
مــن يســعى للمحافظــة علــى مصداقيتــه إجتــاه هــذه احلاضنــة أن يعمــل علــى أتمــني 
مقومــات اســتمرارية حياهتــا يف ظــروف الئقــة، فــإن كنــا قــد أخطــأان يف تقديــر قــوة 
اعتمــاد املصــاحل الدوليــة واإلقليميــة علــى الســلطة الــي انتفضنــا عليهــا، أو ســتهنأ 
مبــا تســتطيع فعلــه للمحافظــة علــى مكاســبها، فعلينــا أن ال نفقــد ثقــة احلاضنــة 
الشــعبية واألجيــال القادمــة أبحقيــة مــا قمنــا بــه لتحقيــق حيــاة حــرة كرميــة، وملعبنــا 
يف ذلــك هــو مــا يســمى ابملناطــق احملــررة، مــن بنــاء مؤسســات إىل تفعيــل إدارات 
بضوابــط وأنظمــة جتســد حلمنــا يف ســورية املســتقبل، وإال فــإن كل ماجــرى ال 

يعــدو مغامــرة نتيجتهــا ضيــاع وطــن وتشــتيت شــعب.

د.م. محمد مروان الخطيب

سورية إلى أين على ضوء نتائج اللجنة الدستورية

كاتب وأكاديمي سوري

هــل ســبق وأن اتبعتــم تلــك املشــاهد الــي تبثهــا بعــض القنــوات علــى الفيســبوك 
وغــره عــن مفاجــأة اجلنــود األمــركان لذويهــم لــدى عودهتــم مــن اخلدمــة خــارج 
الــرتاب األمركــي؟ كثــرًا مــا اســتوقفتين تلــك املشــاهد، وكلمــا اتبعتهــا يقفــز 
الســؤال نفســه إىل ذهــين: هــؤالء عــادوا مــن العــراق وأفغانســتان ومشــال ســورية، 
ومــن كــوراي واليــاابن، ومــن كل ركــن علــى هــذه املعمــورة أنشــأت أمــركا هلــا 
فيــه قاعــدة وثبتــت وجــوًدا. تــرى كــم قتــل أحدهــم مــن أهــل ذلــك البلــد؟ كــم 
ثــكاىل وأرامــل وأيتــام ومفجوعــني؟ كــم مــن األســلحة  خلفــوا وراءهــم مــن 
جربــوا علــى أجســاد واتريــخ وأرض تلــك البــاد، مث عــادوا ليســتعرضوا إنســانية 

خبؤوهــا حلــني الرجــوع؟  
مث، جاءتــين تلــك اللقطــة الــي اختارهتــا جلنــة مســابقة ســيينا الدوليــة للصــور 
الفوتوغرافيــة لتفــوز جبائــزة صــورة العــام 2021 للمصــور الرتكــي حممــد أصــان 
، هــو منــذر النــزال، فقــد ســاقه نتيجــة القــوة الصلبــة  وهــي تصــور أاًب ســورايًّ
للنظــام يف مواجهــة شــعبه وهــو ياعــب ابنــه، مصطفــى، ذي األعــوام اخلمســة 
فأبكيــاان  بصــدق،  يضحــكان  وكامهــا  األربعــة،  أطرافــه  بــدون  ولــد  الــذي 

بصــدق وحرقــة.

عنــد هــذه املفارقــة توقفــت مليًّــا أحســب الفروقــات بــني قطبيهــا يف املوقــف 
واملشــاعر والصــدق. يف الطــرف األول جتــد ردود أفعــال ال تــدري إن كانــت 
ــا إنســانيًّا بــني أحــد الوالديــن وابــن/ مصطنعــة أم حقيقيــة، لكنهــا تنقــل موقًف
ابنــة، أو زوجــة وزوجهــا، أو حــىت أخ وأختــه. جتــد االبتســامات والضحــكات 
أو  صادقــة  تكــون  قــد  أفعــال  لــردود  صــور  املفاجــأة،  وصرخــات  والدمــوع 
مفتعلة. جتد كل هذا فتتدغدغ مشــاعرك، يف مشــاهد تســتغلها القوة الناعمة 
تبديــل  أو  أو خارجــي،  عــام داخلــي  تغيــر رأي  هبــدف  اســتغال  أحســن 
موقــف شــعيب أو رمســي، أو تســويق لتوجــه أنســنة رعــاة القــوة الصلبــة، أو 
فــرض رأي عــر التأثــر يف الثقافــات واهليمنــة علــى عقــول أبنــاء اجملتمعــات 
األخــرى بنعومــة األفعــى.  أمــا يف الطــرف الثــاين، فنجــد صــورة ملوقــف إنســايّنٍ 
وصفتهــا جلنــة التحكيــم الــي انتقــت الصــورة لتكــون صــورة العــام أبهنــا “متــور 
ابلعاطفــة اجلياشــة”. ففــي الصــورة حتتشــد مشــاعر احلنــان والفــرح والرمحــة إىل 
جانــب القســوة واألمل واللوعــة والعجــز؛ خليــط ممــا ميــر بنــا ويعرتينــا، وكأن هــذه 
الصــورة خلصــت وضــع كثــر مــن الســوريني يف هذيــن الســوريَـّنْي. حنــن مثلهمــا، 
بــرتت جــذوران واجتثثنــا مــن أرضنــا مرغمــني، وولــد مســتقبلنا عاجــًزا يف غربــة 

اســتهلكت كل شــيء فينــا، لكننــا مل ننهــزم. بقينــا نعانــد احليــاة ونبتســم يف 
وجــه غلظتهــا، ونــزرع الصحــراء زهــورًا وســنداين وايمســني، ونتفــوق يف الدراســة 
والعمــل حــىت أثــران غيــظ احلاســدين. كل العدســات التقطــت صــورًا لوجــوه 
معاانتنــا، وكل الشاشــات نقلــت، مباشــرة أو تســجيًا، صــور املأســاة، صــور 
اللجــوء واملعــاانة والغــرق،  األشــاء والصرخــات واخلــراب، وصــور موجــات 
وصــور التنمــر واجلفــاء الــذي نلقــاه. كــم مــن صــورة فــاز صاحبهــا جبائــزة مــع 
ــا؛ وكــم مــن فيلــم واثئقــي فــاز مبدعــوه جبائــزة، مــع أنــه نقــل جانبًــا 

ً
أهنــا تقطــر أمل

مــن البــاء. لكننــا، علــى الرغــم مــن كل هــذه االبتــاءات واألوجــاع واخلرائــب 
بقينــا قادريــن علــى اإلبتســام، بقينــا قادريــن علــى صنــع القــوة الناعمــة الــي مل 
يعــرف صنــاع القــرار يف املعارضــة االســتفادة منهــا لــردع القــوة الصلبــة للنظــام 
وميليشــياته وداعميــه، وأتليــب الــرأي العــام الشــعيب للضغــط علــى املوقــف 
الرمسي الدويل لوقف مأساة القرن.  القوة الناعمة، اإلعام ووسائل التواصل 
االجتماعــي ومنصــات امليــداي املشــاهبة، إن مل حنســن اتقاهنــا واســتغاهلا يف 
دعــم قضيتنــا، ســتبقى هــذه القضيــة مثــل هــذا الطفــل، مصطفــى، بــا أطــراف، 

وســتبقى ثورتنــا مثــل والــده، عاجــزة عــن فعــل شــيء لــه. 

محمد أمين الشامي

لقاء على الهواء

كاتب سوري
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ت
مقاال

    فشــلت اللجنــة الدســتورية يف اجتماعهــا الســادس خــال عامــني ومخســة 
أشــهر مــن تشــكيلها إبحــراز أي اخــرتاق أو تقــدم يف عملهــا لصياغــة أو تعديــل 
الدســتور الســوري الــذي فرضــه النظــام عــام 2012 واملفــروض أهنــا تشــكلت 

حســب القــرار الــدويل اخلــاص بســورية رقــم 2245.
وثبــت للقاصــي والــداين بعــد هــذه املــدة الطويلــة مــن مماطلــة النظــام أهنــا مضيعــة 
للوقــت وملهــاة ضمــن املأســاة الــي يعيشــها شــعبنا، وكوهنــا ال متلــك تفويًضــا وال 
واليــة مــن الشــعب فهــي ليســت منتــج ســوري كمــا ينبغــي أن تكــون، ولكنهــا مــن 
خمرجــات سوتشــي الروســي الــذي وجــد لإللتفــاف علــى القــرار الــدويل اخلــاص 

بســورية حيــث نــص ذلــك القــرار ابحلــرف علــى مــا يلــي :
1__ وقف إطاق النار.

2 __ إطاق سراح املعتقلني واملختفني قسراًي لدى كافة األطراف.
3 __ تشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل كاملــة الصاحيــات يعهــد إليهــا تشــكيل 
حكومــة مؤقتــة تعمــل علــى أتمــني عــودة الاجئــني والبــدء ابإلعمــار وتشــكيل 
مجعيــة وطنيــة ينتخــب نصــف أعضائهــا مــن الشــعب ويتــم تعيــني النصــف الثــاين 
ابالتفــاق وتعمــل هــذه اجلمعيــة علــى إصــدار قانــون انتخــاابت وصياغــة مشــروع 
دســتور جديــد للبــاد يعــرض علــى اإلســتفتاء العــام وبعــد أن حيــوز علــى موافقــة 
الشــعب تباشــر احلكومــة بتهيئــة األجــواء األمنيــة والسياســية واإلعاميــة إلجــراء 
احمللــي  األهلــي  اجملتمــع  منظمــات  ورقابــة  إبشــراف  ورائســية  نيابيــة  انتخــاابت 
والعــريب والــدويل وفًقــا ملــواد الدســتور اجلديــد حيــث تنتهــي مهمــة احلكومــة املؤقتــة 

حكًمــا بعــد إعــان نتائــج االنتخــاابت النيابيــة والرائســية  وتشــكيل حكومــة 
جديــدة .

مــن هنــا يتضــح أن اللجنــة الدســتورية الــي ابتدعهــا الــروس ماهــي إالّ احنــراف عــن 
مســار جنيــف وأهــداف القــرار الــدويل وبذلــك خيتصــر الــروس وحلفائهــم ذلــك 
القــرار إىل هــذه اللجنــة اهلزيلــة لتمييــع احلــل السياســي املتفــق عليــه عامليًــا، وال 
شــك أن الــروس ضمنــوا موافقــة الكبــار لتخطــي القــرار األممــي حيــث أن هــؤالء 
الكبــار  حيضــرون جلســات سوتشــي  ولــو بشــكل مراقبــني حــىت أن البعــض يتهــم 

األمــركان أهنــم وراء ذلــك. 
   وإذا دخلنــا جملــرايت األمــور داخــل اللجنــة يتضــح لنــا أن وفــد النظــام غــر 
مفــوض ابختــاذ أي قــرار أو إجنــاز أي اتفــاق كمــا الوفــد املســمى ابألهلــي يقــدم 
صياغات مبهمة وأقرب إىل دســتور عام 2012 الذي فرضه النظام، وال شــك 
أن الوفــد املســمى بوفــد املعارضــة حبقيقــة األمــر هــو ليــس وفــد املعارضــة احلقيقيــة 
الــذي عــاش لفــرتات  حــىت أن رئيســه هــادي البحــرة رجــل األعمــال الســوري 
طويلــة خــارج ســورية وهــو مهنــدس مقــاول وليــس قانونيًــا  صــرح قبــل عقــد اجللســة 
األخــرة أبن اللجنــة قــادرة علــى إقــرار مشــروع الدســتور خــال أربعــة أشــهر إذا 
كانــت هنــاك إرادة دوليــة. إذن يف أحســن احلــاالت هــو دســتور تضعــه اإلرادة 
الدوليــة وليــس الشــعب الســوري الــي جــرت أعــراف تشــكيل الدســاتر يف العــامل 
ان يكــون كمــا نــص القــرار الــدويل انتــج عــن مجعيــة أتسيســية يفرضهــا الشــعب.

    مــن حضــر وحيضــر جلســات هــذه اللجنــة ومــن قبــل العمــل هبــا هبــذه الصيغــة 

قبــل بتعطيــل مســار جنيــف للحــل يف ســورية الــذي لــو طبــق لــكان ســيجنب 
ســورية وشــعبها الكثــر مــن الكــوارث ومــن القتــل والتشــريد الــي تتــم علــى يــد 
النظــام وحلفــاؤه وحمازبيــه واجملموعــات اإلرهابيــة كداعــش وغرهــا الــي اســتقدمها 

ودعمهــا بشــىت الوســائل والطــرق.
    ولو فرضنا جداًل أن اللجنة استطاعت}وهذا غر واقعي {أن تنجز دستورًا 
جديًدا أو تعديات دســتورية كما يقولون،أمل يســأل أعضاء اللجنة أنفســهم من 
سيشــرف علــى تطبيــق الدســتور، طبًعــا يف هــذه احلالــة النظــام هــو الــذي سيشــرف 

وهــو الــذي صــاغ أكثــر مــن دســتور ومل حيــرتم أي منهــا.
ماجيــري اآلن هــو تعبــر واضــح عــن ضعــف القــوى الدوليــة وهيئــة األمــم املتحــدة 
وعــدم اهتمامهــا أواًل بقرارهتــا واثنيًــا مبأســاة الشــعب الســوري، ومــع انتهــاء اجلولــة 
خيبتــه  عــن  بيدرســون  الــدويل  املبعــوث  أعــرب  الفاشــلة كســابقاهتا  السادســة 
الكــرى وهــو الــذي بشــر قبــل انعقــاد اجلولــة أهنــا ســتبدأ بوضــع املبــادئ الــي 
ســرتكز عليــه الدســتور اجلديــد أو التعديــات الدســتورية واليــدري بيدرســون 
أنــه ســيبقى يصــارع طواحــني اهلــواء هــو ومــن معــه لفــرتة طويلــة إالّ أن املريــح لــه 
وللجنتــه أن هــذا الصــراع يتــم يف جنيــف ويف فنــادق وقاعــات مخــس جنــوم وهــو 
يعــرف متاًمــا أن ذلــك حمســوب ضمــن املســاعدات الــي تقدمهــا الــدول الغنيــة 

للشــعب الســوري.
    لــن يقبــل الشــعب الســوري أبقــل ممــا ورد يف القــرار الــدويل 2254 وهــو احلــد 

األدىن الــذي ميهــد القتــاع نظــام اإلجــرام الــذي دمــر ســورية وشــعبها.

بعد أكثر من عامين على تشكيلها وخمس جوالت فاشلة
اللجنة الدستورية تفشل في جولتها السادسة

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

ضجــت املواقــع الســورية خبــر عــودة رفعــت األســد بعــد غيــاب دام ألكثــر مــن ثاثــني 
عامــاً، وحســب تقاريــر الصحــف الســورية املواليــة للنظــام فــإن رفعــت األســد عــاد 
إىل ســورية بعــد أن مســح لــه بشــار األســد ابلعــودة منعــاً مــن ســجنه يف فرنســا وكان 
القضــاء الفرنســي قــد أصــدر حكمــاً بســجن رفعــت األســد ملــدة 4 ســنوات بتهــم 
عــدة وجهــت لــه، منهــا مجــع األصــول عــن طريــق االحتيــال والكســب غــر املشــروع 

والتهــرب الضريــيب.
غــاب رفعــت عــن ســورية حــوايل 4 عقــود اختلــف مــع األســد األب واإلبــن وهنــب 
أمــوال الســوريني وارتكــب حبقهــم جمــازر ابجلملــة حــىت لُقــب جبــزار محــاة عــاد رفعــت 
إىل ســورية عــاد إىل حضــن الطائفــة وإىل مؤيديــه فكيــف اســتطاع أن يعــود بعــد كل 
هــذا الغيــاب؟ كيــف اســتطاع أن يثــق هبــذا النظــام اجملــرم وهــو ابــن هــذا النظــام ويعــرف 
كيــف يفكــر مــا الــذي ســيفعله بعــد عودتــه وهــل ســيكون مؤثــراً ابحليــاة السياســية 

بعــد أن غــاب ألكثــر مــن ثاثــني عامــاً. 
حســب املصــادر فــإن االتفــاق أُبــرم بــني املخابــرات الفرنســية والروســية حبيــث أن ال 
يكــون لرفعــت األســد أي دور سياســي واجتماعــي يف ســورية وأن تذهــب نصــف 
أموالــه إىل خزينــة الدولــة الســورية والنصــف اآلخــر لــه وحســب املصــادر فــإن بشــار 
األســد مل يلتــق إىل اآلن بعمــه العائــد ال بــل حســب اإلتفــاق منعــه مــن رؤيــة أصدقائــه 
القدامــى علــى أن يســمح بزايرتــه فقــط مــن قبــل آل األســد ورجــال الديــن العلويــني 
يف قصــره الــذي يقيــم فيــه حاليــاً يف مدينــة القرداحــة مســقط رأســه وأبنــه لــن يســمح 

لــه بــزايرة دمشــق واإلقامــة فيهــا.
الكبــر عــر روســيا ابلضغــط  الــدور  لــه  النظــام كان  تقاريــر توضــح أبن  وحســب 
علــى فرنســا للبــت يف قضيــة أمــوال رفعــت األســد وحماكمتــه حيــث قضــت حمكمــة 
اإلســتئناف يف فرنســا بســجنه 4 ســنوات وحجــز أموالــه والضغــط عليــه بتهــم وجهــت 

لــه وهــو مــا دفعــه للقبــول بعــرض بشــار األســد والعــودة.
مسحــت فرنســا لرفعــت األســد ابخلــروج مــن أراضيهــا وتغاضــت عــن ســفره حســب 
الفرنســية  للمخابــرات  قدمهــا  الــي  خدماتــه  بفضــل  الفرنســية  لوفيغــارو  صحيفــة 
وأوضحــت يف تقريــر هلــا أبن رفعــت األســد لعــب دوراً مهمــاً مــع املخابــرات الفرنســية 
عام 1982 حتديداً يف الكشــف عن شــبكات فلســطينية اســتهدفت فرنســا وقامت 
بتفجــرات فيهــا وتكرميــاً خلدماتــه الكبــرة آنــذاك حصــل رفعــت األســد علــى وســام 

الشــرف مــن الرئيــس الفرنســي فرانســوا ميــرتان عــام 1986.
حســب تصرحيــات حمامــي رفعــت حيــث قــال إن رفعــت اضطــر ملغــادرة فرنســا ألنــه 
خســر أموالــه فيهــا زاعمــاً أبنــه مل يبــق لــه منــزل وأبن حالتــه الصحيــة ال تســمح لــه 

بذلــك مؤكــداً أبنــه مل يهــرب حســب مــا يقــال بــل غــادر فرنســا بشــكل ســلمي إىل 
بلــده األم.

ابلعــودة إىل فــرتة مغــادرة رفعــت ســورية فقــد كان يشــغل منصــب انئــب الرئيــس وقائــد 
كتيبــة ســرااي الدفــاع إحــدى أبــرز كتائــب اجليــش حينئــٍذ وأكثرهــا دعمــاً مــن وزارة 
الدفــاع الســورية ارتكــب عــدة جمــازر حبــق الســوريني وإابدات متفرقــة يف الثمانينيــات 
ويطلقــون عليــه اســم جــزار محــاة ألنــه أشــرف شــخصياً علــى إابدة مجاعيــة اســتهدفت 
علــى  املتمرديــن  اإلخــوان  علــى مجاعــة  القضــاء  1982 حبجــة  عــام  مدينــة محــاة 
الدولــة الســورية حــني ذاك وحبســب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن قــوات 
ســرااي الدفــاع الــي كان يقودهــا رفعــت قتلــت حنــو 30 ألــف شــخصاً معظمهــم مــن 
الشــباب.  كمــا ارتكــب أيضــاً جمــزرة يف ســجن تدمــر حيــث أمــر بقتــل أكثــر مــن 
500 شــخص يف يــوم واحــد، وجمــازر كثــرة نســبت إليــه واختلــف مــع حافــظ يف فــرتة 
حكمــه يف كثــر مــن أمــور الدولــة وحــاول اســتغال مرضــه واإلنقــاب عليــه، وطــوق 
دمشــق ابلكامــل وأراد قصفهــا لكنــه مل ينجــح حيــث توصــل بعدهــا مــع حافــظ إىل 
اتفــاق يقضــي مبغادرتــه ســورية. وأخــذ رفعــت األســد أمــوال ســورية وغادرهــا وحســب 
تقاريــر فــإن رفعــت أفــرغ خزينــة البنــك الســوري ابلكامــل يف جيبــه لقبولــه املغــادرة 
ومل يكفــه ذلــك ممــا اضطــر حافــظ األســد إىل اإلســتدانة مــن معمــر القــذايف إلهنــاء 
اخلــاف. قضــى رفعــت هــو وعائلتــه حياهتــم يف املنفــى بــني القصــور والبــذخ متنقلــني 
بــني فرنســا وإســبانيا ودول كثــرة مل يعانــوا ومل يقدمــوا أي تضحيــات للبقــاء علــى 
قيــد احليــاة عاشــوا حيــاة مليئــة ابلــرتف والبــذخ ممــا أاثر شــكوك احلكومــة الفرنســية 

فاســتدعته لتحقــق معــه ومــع أبنــاءه عــن أصــول هــذه األمــوال. 
اهتــم رفعــت األســد هــو وأبنــاءه ابلكســب غــر املشــروع ألصــول بقيمــة 90 مليــون 
دوالر مــن األمــوال ليصــدر حكــم ابلســحن 4 ســنوات بعــد مصادرهتــا وإســبانيا 

صــادرت أيضــاً أمــوال وعقــارات بقيمــة 650 مليــون يــورو بتهمــة غســيل األمــوال. 
كل هــذا ولــن تنتهــي ثــروة رفعــت األســد بــل ينســب إليــه امتاكــه جــزر أبكملهــا 
مثــل جزيــرة كوراســاو اهلنديــة يف الكاريــيب وأجــزاء مــن جزيــرة ماربيــا اإلســبانية وحســب 
تصرحيــات حمامــي رفعــت فــإن كل ثروتــه هــي هديــة مــن العائلــة املالكــة يف الســعودية 
كما يدعي أبنه لن أيخذ أي مبلغ من ســورية بل خرج بدون أي شــيء وال يعرف 

عــن محــاة شــيء ومل يكــن مشــرفاً علــى كتيبــة تســمى ســرااي الدفــاع.
بعــد كل هــذه اجلرائــم وامللــف احلافــل ابجملــازر عــاد رفعــت إىل ســورية وتغاضــت فرنســا 
واجملتمــع الــدويل عــن كافــة جرائمــه وقبلــه جرائــم أخيــه وابــن أخيــه ومسحــوا لــه ابلعــودة 
ــر أكثــر مــن  بشــكل ســلمي وهجــروا الشــعب الســوري أبكملــه أُوعيــد رفعــت وُهجِّ
12 مليــون ســوري عــاد رفعــت مهزومــاً صغــراً ال كمــا غادرهــا قبــل أربعــني عامــاً 
عندمــا كان رجــل الرعــب واملــوت. فهــل اعتــاد الغــرب علــى تنــازالت عائلــة األســد 

مقابــل بقائهــم يف الســلطة أو علــى قيــد احليــاة ؟؟
إن رفعــت ســياقي قريبــاً مصــر كثريــن أمثــال غــازي كنعــان وحممــود الزعــيب قبــل أن 
يشــكل خطــراً حقيقيــاً علــى بشــار فهــو ال يعــرف صغــراً كان أو كبــراً وبقــاءه يف 
الســلطة أهم مطلب له حىت ولو اضطره األمر إىل قتل املزيد من الشــعب الســوري.

عــودة رفعــت لــن تؤثــر يف حيــاة الســوريني يف الداخــل ومل أيبــه لعودتــه أحــد إن كانــت 
عودتــه بصفقــة أوغرهــا لــن يغــر وجــوده مــن شــيء فالســوريني اعتــادوا علــى تغاضــي 
اجملتمــع الــدويل أبكملــه عمــا جيــري يف ســورية والتغاضــي أيضــاً عــن جرائــم آل األســد 
حبــق الشــعب الســوري بعــد أن قتــل بشــار ألكثــر مــن مليــون شــخص وهجــر نصــف 
الشــعب الســوري ومــع كل هــذا مل أيبــه أحــد ملعاانهتــم وآالمهــم فالعــامل اليــوم أبكملــه 
يقــف ضــد الشــعب الســوري وضــد أحامــه يف حيــاة تســودها الكرامــة والعدالــة 

االجتماعيــة واحلريــة والدميقراطيــة.

آالء العابد     

عودة جزار حماة إلى سورية األسد
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ت
مقاال

مضــت ســنني التشــبه ســنني الزمــن أبوقاهتــا، فأوقــات الســوريني مــن دم، 
ومايــزال بيــع الوهــم للســوريني مســتمرًا، فابتــدأ مــن بيــع وهــم التدخــل 
اخلارجــي الــذي ابعتــه لنــا املعارضــة التقليديــة يومهــا، مث الــدول الســيما 
عقــب الكيمــاوي واخلطــوط احلمــر الــي رمسهــا زعمــاء العــامل علــى اخلارطــة 
الســورية آنــذاك، مث الدعــم العســكري مبســتوى معــني  حمــدود كــي ال 
غــر  احلســم  وهــم  وهــو  فقــط  الصــراع  أمــد  يطيــل  وإمنــا  املعركــة  حيســم 
املســموح، مث وهــم املفاوضــات واحلــل السياســي منــذ جنيــف واحــد وتبــني 
أهنــم يبيعــوان الوهــم فقــط، مث الســال األربعــة والبــدء بســلة الدســتور الــي 
مل تنتــج إال أوهامــاً، لكــن الوقــت كان ومايــزال مــن دم وليــس مــن دقائــق 

وســاعات.
مث وهــم اهلــدن الــي تتهــاوى فيهــا املــدن والقــرى مث وهــم اجمللــس العســكري 
والتســوايت، والــي روج الكثــر مــن ابئعــي الوهــم مــن الســوريني أنفســهم، 
انهيــك عــن أوهــام البعــض مــن املتشــددين أصحــاب اإلمــارات والعناويــن 
الــي ظاهرهــا إســامي وابطنهــا أمــين كارثــي، ووهــم الزعامــات والقيــادات 
الورقيــة الــي تذروهــا الــرايح، ُوجــدوا بصدفــة الدعــم وزالــوا بصدفــة توقفــه، 
مث وهــم األحــزاب والتيــارات السياســية الــي ال يتجــاوز احلــزب الواحــد 
فيهــا أبحســن أحوالــه عــدد طــاب الصــف الواحــد للمرحلــة االبتدائيــة.!

 والــي تتوهــم أهنــا ســتمارس دوراً عظيمــاً طاملــا احلــل ســيكون سياســًيا 
وقــد يهبــط حــًا هكــذا مــن الســماء، ولكــن احللــول مل هتبــط علــى األنبيــاء 
الــي  العســكرية  التوحــد  مشــاريع  الوهــم يف  وبقــي  حنــن،  علينــا  لتهبــط 
كانــت وامهــة، وماتــزال مرتبطــة حبســاابت دون وطنيــة، وال نــزال نعيــش 
وهــم القيــادة مــن بعيــد واإلدارة مــن بعيــد، نريــد حيــاة األرســتقراطية مــع 

قيــادة للكادحــني الثائريــن .!
 ووهــم الــدورات والتدريبــات عــر منظمــات اجملتمــع )املــدين( بزعــم أن 
تلــك الــدورات والــورش والتدريبــات ســتغر واقعنــا املتــآكل املتهالــك ومل 

يبــَق لنــا إال إصــاح بعــض الرتــوش اجملتمعيــة.!
وحنــن نعيــش بواقــع تعجــز احلــروف والكلمــات أن تصفــه، مث توهــم الــدول 
العربيــة أن النظــام انتصــر وبــدأت اهلرولــة للتطبيــع وإعــادة املصــاحل واملنــاداة 
بعودتــه إىل اجلامعــة العربيــة، لــوال بعــض املواقــف الصلبــة لبعــض الــدول 

العربيــة لــكان اجملــرم اليــوم علــى كرســي اجلامعــة.!
  توهــم العــرب أهنــم يطبعــون مــع نظــام األســد ويف احلقيقــة يطبعــون مــع 

إيــران الــي حتتــل بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر عــدة عواصــم عربيــة.!
 وال نــزال نعيــش الوهــم ورمبــا صــدق كثــر منــا بعــض هــذا الوهــم، لكــن 
الكارثــة إذا مل نســتيقظ مــن هــذا الوهــم يومــاً، لنصحــو فنــرى احلقيقــة بعــني 

جمــردة، ولنجمــع فلــول القــوى ونعيــد ترتيبهــا وتنظيمهــا واســتثمارها بيــدان 
لصاحلنــا حنــن، لتكــون القيــادة وســط النــاس وبــني النــاس تعيــش معهــم 
آالمهــم وآماهلــم، هــل ســندع الوهــم يومــاً وجنمــع كل الطاقــات واخلــرات 
مــع  يتناســب  مبــا  أنفســنا صياغــة حقيقيــة  ونعيــد صياغــة  والكفــاءات 
هــذا الواقــع، الســيما وحنــن نــرى الرتاجــع يف املوقــف الــدويل الــذي يبيعنــا 
الوهــم، وإعــادة النظــام لألنرتبــول )الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة( وإىل منظمــة 
حظــر األســلحة الكيماويــة وإىل اللقــاءات الــي متــت مــع وزراء بعــض 
اخلارجيــات العربيــة، ومتهــد لقضــااي كثــرة هلــا عاقــة ابلتطبيــع ابلتدريــج 

ورمبــا نســتنكرها ببيــان نصــدره علــى وســائل التواصــل.!
إذا أردان صنــع حيــاة حقيقــة واقعيــة فيجــب أواًل أن نصحــو مــن األوهــام 
بل نعيش الواقع حبقيقته اجملردة ونرســم أهدافنا ونعمل ابملنطق الصحيح 
والســليم للوصــول ألهدافنــا، وإال ســنعيش مزيــد مــن اإلنتكاســات الــي 

مل تتوقــف.
حتــرتم النــاس منطــق القــوة وليــس فقــط أن تكــون علــى حــق أو تكــون 
قضيتــك عادلــة، فالبقــاء لألقــوى واألصلــح فأهدافــك تنتزعهــا انتزاعــاً فلــن 
توهــب لــك، وتكــرار نفــس األدوات مــن الطــرق واألشــخاص لــن تعطــي 

نتائــج خمتلفــة فهــذا أيضــاً مــن الوهــم. 

د- زكريا مالحفجي

بائعو الوهم

كاتب سوري

مل أكن أرغب يف كتابة أي مقال عن الشأن الرتكي فهذا له أصحابه 
القادرين على اإلحاطة به أكثر بكثر من » زائر قسري« حيمل صفة 
الجــئ حتــت احلمايــة املؤقتــة، لكــن طبيعــة احلــدث اســتوقفتين وفرضــت 
نفســها لتحــوز علــى األولويــة عندمــا اســتعرضت جممــل األحــداث 
الراهنــة الــي تــدور يف املنطقــة واملتاحقــة مــن هجــوم رعــاع حــزب هللا 
اللبنــاين علــى عــني الرمانــة يف بــروت إىل اجملــزرة الــي ارتكبتهــا ميليشــيا 
النظــام األســدي يف أرحيــا الــذي أســفر عــن استشــهاد )14( ضحيــة 
مدنيــة وســط ســوق شــعيب أربعــة منهــم أطفــال وامــرأة، إىل اجتماعــات 
اللجنــة الدســتورية يف جنيــف الفاضحــة، إىل زايرة كبــر حاخامــات 
اخلليــج ) يعقــوب يســرائيل هرتســوغ ( إىل الــرايض واإلعــان عــن 
إىل  الســعودية، ابإلضافــة  العربيــة  اململكــة  بشــكل رمســي يف  إقامتــه 
العديــد مــن األحــداث الــي توحــي أبن املنطقــة قــد أصبحــت لقمــة 
هبــذا األمل  ســائغة يلوكهــا الغــرب الصهيــوين ببــطء شــديد مســتمتعاً 
الــذي تعانيــه الفريســة ويريــد الغــرب هلــذا األمل أن ميتــد إىل ماالهنايــة.

أجبــدايت  عــن كّل  املتخلّــي  املتوحــش  االســتقواء  هــذا  خضــم  يف 
عثمــان كافــاال« يف 18أكتوبر/تشــرين   « بيــان  الدبلوماســية، أييت 
األول مــن قبــل ســفراء عشــر دول تطالــب فيــه احــرتام الدميقراطيــة يف 
تركيــا، وضــرورة احــرتام ســيادة القانــون، واإلفــراج عــن كافــاال ) رجــل 
األعمــال الرتكــي( املتهــم ابلضلــوع يف مؤامــرة إنقــاب 2016 وقضــااي 

أخــرى تُنظــر يف القضــاء.
يف زمــن الامعقــول ميكــن أن تتصــرف دول تّدعــي احــرتام ســيادة 
الــدول األخــرى وتتنطــح ابلدميقراطيــة وعلــى رأســها الــوالايت املتحــدة 
األمركيــة ، وتســمح لنفســها أن تتدّخــل بشــؤون » اآلخــر« طاملــا أّن 

اآلخــر ينتمــي إىل العــامل اإلســامي، وكمــا فرضــوا علــى اململكــة العربيــة 
الســعودية منــح املــرأة الســعودية حــق قيــادة الســيارة دون مراعــاة تقاليــد 
اجملتمــع الســعودي، ومــا يطالبــون بــه اآلن حكومــة طالبــان أبن متنــح 
املــرأة األفغانيــة حقوقــاً تتماشــى مــع جمتمعاهتــم الغربيــة وليــس اجملتمــع 
احمللــي كشــرط أســاس لإلعــرتاف هبــا، ظنّــوا أهنــم ابســتطاعتهم فــرض 
إرادهتــم علــى حكومــة أردوغــان، فمــا كان مــن الرئيــس أردوغــان إاّل أن 
يطلــب مــن ســفراء تلــك الــدول مغــادرة تركيــا بســبب تدخّلهــا الســافر 
يف الشــؤون الداخليــة للبــاد واحــرتام ســيادة الدولــة املنصــوص عنهــا 
يف املــادة )41( مــن اتفاقيــة فيينــا الــي تنــّص علــى عــدم التدخــل يف 

الشــؤون الداخليــة للــدول.
واجلديــر ابلذكــر أن الــدول املعنيــة ابلبيــان والــي وقعــت عليــه كل مــن 
الــوالايت املتحــدة وكنــدا وفنلنــدا والدامنــارك وهولنــدا والســويد والنرويــج 
ونيوزلنــدا وفرنســا وأملانيــا، هــي نفســها ســرعان ماتراجعــت عــن البيــان 
بعــد أن أصــدرت ســفارة الــوالايت املتحــدة بيــاانً تبــني فيــه مراعاهتــا 
للمــادة )41( مبــا يعــين تراجعهــا عــن موقفهــا الســابق لتلحــق هبــا ابقــي 
الســفارات الــي أعــادت تغريــد بيــان الســفارة األمركيــة علــى صفحاهتــا 
الرمسيــة، األمــر الــذي اســتقبله الرئيــس الرتكــي ابلرتحيــب لتنتهــي تلــك 
األزمــة الدبلوماســية ســريعاً، ولكــن نتائجهــا ابعتقــادي ســتمتد إىل 
قضــااي كثــرة ختــّص املنطقــة وخاصــة مــا يتعلــق ابلــدور الرتكــي إن كان 
يف ســورية وليبيا أو يف وســط وجنوب آســيا يف أذربيجان وأفغانســتان 
األمــر الــذي يزعــج الغــرب بــذات القــدر الــذي يزعــج روســيا، ولكنهــا 
الضغوطــات  رغــم  أردوغــان  اليــوم  ينتهجهــا  الــي  األقــوايء  سياســة 
العديــدة الــي تتعــرض هلــا تركيــا إن كان علــى الصعيــد اإلقتصــادي 

ومــا تشــهده اللــرة الرتكيــة يف اآلونــة األخــرة أو الوضــع العســكري 
يف الداخــل الســوري احملــّرر مــن حمــاوالت اســتهداف النقــاط الرتكيــة 
مــن قبــل ميليشــيات ) قســد( املدعومــة أمركيــاً مــن »فــوق الطاولــة«، 
وروســّياً مــن »حتــت الطاولــة« مــع إيــران ومــا تبقــى مــن نظــام األســد، 
ابإلضافــة إىل الضغــوط السياســية خارجيــاً وكذلــك داخليــاً مــن خــال 
بعــض أحــزاب املعارضــة الــي حتــاول النيــل مــن  حــزب العدالــة والتنميــة 

لضمــان عــدم فــوزه يف اإلنتخــاابت املقبلــة.
دليــل  هــو  الداخليــة  شــؤوننا  التدخــل يف  بعــدم  الســفارات  قــرار   «
علــى تراجعهــم عــن خطئهــم، وأمتــى مــن اآلن وصاعــداً أن يكونــوا 
االثنــني  يــوم  أردوغــان  الرئيــس  بــه  مــا صــرح  هــذا  أكثــر«.  حذريــن 
الســيادة  أبّن  واضحــة  اجلــاري كرســالة  األول  تشــرين  25/اكتوبــرـ 
خــّط أمحــر حقيقــي اليشــبه اخلــط األمحــر الــذي رمســه أوابمــا عندمــا 
اســتخدم نظــام بشاراألســد الســاح الكيمــاوي يف 2013، وهــي 
ســيادة حقيقــة ال تشــبه ســيادة نظــام األســد الــذي مل يعــد ابإلمــكان 
قــام هبــا الطــران اإلســرائيلي علــى طــول  الــي  إحصــاء االنتهــاكات 
البــاد وعرضهــا وعلــى مــدى ســنوات مديــدة تعــود إىل ماقبــل  الثــورة 

العظيمــة. الســورية 

ياسر الحسيني

بيان »عثمان كافاال« ومفهوم السيادة 

كاتب وإعالمي سوري



9

ت
تقارير وتحقيقا

حبــزن كبــر تتذكــر أم عــدانن )40 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب حــادث الســر الــذي 
أودى حبيــاة ولدهــا أثنــاء عودتــه مــن الســوق منــذ شــهرين، نتيجــة طيــش الســائق 
وتســليم القيــادة لألطفــال، وعــن معاانهتــا تتحــدث إلشــراق: »كان ولــدي البالــغ 
مــن العمــر 10 ســنوات عائــداً مــن الســوق، ويســر مــع صديــق لــه إىل جانــب 
الطريــق، حــني جــاءت ســيارة مســرعة يقودهــا طفــل مل يتجــاوز اخلامســة عشــرة، 

ودهــس ولــدي بســيارته والذ ابلفــرار .«
ويشــهد الشمال السوري انتشــاراً ملحوظاً حلــوادث الســر الــي أزهقــت الكثــر 
مــن األرواح، وســط جتــاوز الســائقني للقواعــد املروريــة وغيــاب احملاســبة، دون أن 
جيــد األهــايل مــن يســتمع ملطالبهــم ابجــراءات حازمة للحفاظ على حياة السكان 

وضــرورة التقيــد أبنظمــة الســر .
ووثّــق الدفــاع املــدين خــال شــهر أيلول/ســبتمر املاضــي، اســتجابته ألكثــر مــن 
160 حــادث ســر يف مشــال غــريب ســورية، انتشــل فيهــا جثمــان شــخص فقــد 
حياتــه، يف حــني أســعف أكثــر مــن 192 شــخًصا ُأصيبــوا يف تلــك احلــوادث، مــن 

بينهــم 23 طفــًا حتــت ســن الـــ14.
كمــا اســتجابت فــرق الدفــاع املــدين منــذ بدايــة العــام احلــايل ألكثــر مــن 780 
أطفــال و6  بينهــم 8  احلــوادث إىل وفــاة 36 شــخصاً،  حــادث ســر، وأدت 

نســاء، وجــرح حنــو 790 آخريــن بينهــم 120 طفــًا.
وأوصــى “الدفــاع املــدين” الســائقني بضــرورة ختفيــف الســرعة، وتفقــد احلالــة الفنيــة 

للســيارة، واتبــاع قواعــد املــرور، للمحافظــة علــى حياهتــم وحيــاة اآلخريــن .
يتحــدث  إدلــب  مبدينــة  املــدين  الدفــاع  يف  متطــوع  عامــاً(  الفيلــوين)34  مســر 

إلشراق بقوله: »معظم حوادث السر يف حمافظة إدلب أتيت نتيجة طيش بعض 
النظام  طران  قصف  نتيجة  معظمها  تعطل  الي  الطرقات  وسويــة  السائقني، 
التنظيــم  تــزداد احلوادث املرورية جــراء غيــاب  السوري والطران الروسي، كمــا 
املــروري وانعدام إشارات املرور، وضوابط السامة ِمن قبل السلطات احمللّية، 
وعدم امتاك معظم السائقني لرخص قيادة بسبب عدم وجود أي مؤسسة أو 
والكثافــة  االزدحــام  عــن  فضــًا  إدلب،  الشهادات يف  هذه  مثل  تصدر  جهــة 
الســورية  الســورية من خمتلــف احملافظــات  العوائل  الســكانية بعد هتجــر آالف 

إىل إدلــب .«
ويؤكــد الفيلــوين أن السبب الرئيسي يف حوادث السر األخرة، هو إمهــال األهل 
ألبنائهم، واســتهتارهم مبعاير القيادة، مبيناً أن األطفال ابتــوا يقــودون دراجات 

انرية أو ســيارات، وبسرعة هائلة واألهايل غافلون عن ذلك.
كمــا يبــني أن ريــف إدلــب الشــمايل شــهد خــال الســنة األخــرة زايدة كبــرة يف 
أعــداد الســيارات، قســم كبــر منهــا مصــدره املناطــق الــي ســيطر عليهــا النظــام 
يف ريــف إدلــب اجلنــويب، إضافــة إىل الســيارات الــي تدخــل بشــكٍل مســتمر عــر 
احلــدود مــن الســوق األوروبيــة املســتعملة، وهــي ذات ســعٍر منخفــض نســبياً، مــا 

يســاعد علــى امتاكهــا مــن قبــل كثــر مــن األشــخاص يف هــذه املناطــق.
وطالــب الفيلــوين بضــرورة االنتبــاه لألطفــال بشــكل خــاص، وعــدم تســليم القيــادة 
ملــن هــم ليســوا أهــاً لذلــك.. كمــا حــث علــى عــدم القيــادة بســرعات عاليــة 

حفاظــاً علــى أرواح املدنيــني.
عائشــة البديــوي )29 عامــاً( انزحــة مــن معــرة النعمــان إىل مدينــة حــارم، فقــدت 

زوجهــا وطفلهــا الــذي مل يتجــاوز العامــني، وعــن ذلــك تقــول: »أصبحــت قيــادة 
الســيارات متاحــة للجميــع دون اســتثناء نظرًا لغياب دور شرطة املرور وانتشــار 

الفوضــى .«
وتضيــف حبــزن: »كان زوجــي يقــود دراجتــه الناريــة برفقــة ولــدي الصغــر، عندمــا 
صدمتــه ســيارة مســرعة يســر ســائقها عكــس اجتــاه الســر، حيــث فــارق ولــدي 
احليــاة علــى الفــور، فيمــا أصيــب زوجــي بكســر يف اجلمجمــة ونزيــف داخلــي، 

وبعــد أايم مــن بقائــه يف املشــفى فــارق احليــاة أيضــاً .«
علــي العبــود)44 عامــاً( ســائق مــن مدينــة الــداان يتحــدث عــن معــاانة الســائقني 
يف إدلــب بقولــه: »نعــاين الكثر من املشاكل والعقبات من أمهها كثــرة احلفر 
واملطبات وخاصة غر الظاهرة واملخفية منها، كمــا أالحــظ أثنــاء قيــاديت الكثــر 
ضيق،  طريق  يف  لسيارة  التجاوز  منهــا  الســائقني،  قبــل  مــن  التجــاوزات  مــن 
والسرعة الزائدة يف منطقة غر مكشوفة، دون االكــرتاث أن سياقتهم متهــورة، 
وعدم التفكر اجلاد بعواقب األمور الوخيمة الناجتة عن تلك التجاوزات الا 

مسؤولــة .
ويشر العبود إىل ضرورة العمل على صيانة الطرقات الرئيسية، وتركيب اإلشارات 

التحذيرية والشاخصات املرورية الازمة للحد من احلوادث قدر املستطاع .
حتولــت قيــادة السيارات والدراجــات الناريــة يف إدلــب لــدى الكثريــن إىل رعونة 
وهتور توقع الرعب يف قلوب الناس من خال الفوضى املرورية، وجتاوز السائقني 
لقوانــني املرور وقواعــد الســر، ليكــون ذلــك ســبباً آخــر للمآســي الــي تثقــل كاهــل 

األهــايل، وتعــرض حياهتــم للمخاطــر.

سونيا العلي 

حوادث السير تحصد أرواح المدنيين في إدلب

صحافية سورية

يف منــزل كبــر يكثــر فيــه ضجيــج الشــارع والســيارات، صــوت البائــع اجلــوال يــكاد 
ال ينقطــع، عــدا عــن أصــوات األطفــال ال 21 داخــل املنــزل أصغرهــم رفيــف 
ذات التســعة وأكرهــم علــي )20 عامــاً(، يعيشــون مــع جدهــم أبــو عهــد )74 
ــروا مــن منزهلــم الكائــن يف مدينــة كفرنبــل بعــد اهلجمــة  عامــاً(، وذلــك بعــد أن ُهجِّ

األخــرة لنظــام األســد املدعــوم مــن روســيا علــى مناطقهــم قبــل عامــني.
نيسان/ أبريل 2019 

ــر أهــايل ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاه الشــمايل هتجــراً قســرايً، بعــد  ُهجِّ
قصــف مكثــف مل تشــهده املنطقــة منــذ بــدء احلــرب األســدية عــام 2011، ويف 
كل مرحلــة مــن هــذه احلــرب تكــون أشــد وطــأة علــى الشــعب مــن املرحلــة الــي 
قبلهــا وكأن كل مــا قبــل عــام 2011 مل يكــن. يف مدينــة كفرختــارمي مشــال ســورية 
يعيــش أبــو عهــد مــع أوالده يف منــزل مــن ســتة غــرف، يف كل غرفــة واحــد مــن 
أوالده مــع عائلتــه الكبــرة، ومعــه ابنتــه وأوالدهــا الثاثــة الــي ال تعــرف شــيئاً عــن 

عتقــل منــذ ســبعة أعــوام. 
ُ
زوجهــا امل

أمــا ابنــه حســني )41 عامــاً( فلــم يــره منــذ مثانيــة أعــوام، فهــو يعمــل يف الســعودية 
اخلــارج  الســوريني يف  علــى  التضييــق  بســبب  ســورية  إىل  القــدوم  يســتطيع  وال 
هــذه  قبــل  ومــن  يعيلهــم مجيعــاً  أنــه  كمــا   ، األوضــاع  هــذه  ظــل  وخاصــة يف 
الظــروف، لديــه أربعــة أطفــال ثاثــة منهــم ذكــور مل يرهــم جدهــم وجدهتــم إال 
صــوراً أو مقاطــع فيديــو علــى اجلــوال ألهنــم مــن مواليــد الســعودية، لكنهــم قريبــني 

مــن القلــب كمــا يُقــال.
يتشــتت اجلمــع ويتفــرق األصحــاب واألقــارب لتبعــد املســافات بينهــم، وينبغــي 
على ابن قرية بســقا عبدالباســط اخللف )59 عاماً( أن يذهب مســافة 120 

كــم حلضــور فــرح ابــن أخيــه وعليــه أن يبقــى يومــني كضيــف ليــس ثقيــل فهــو 
ذاهــب إىل منــزل أخيــه ليقــوم ابلواجــب، ومثلــه أخــوه حســان وزاهــد وكل واحــد 
منهــم يُقيــم يف قريــة أو خميــم يبعــد عــن اآلخــر مســافة 30 أو 40 كــم تقريبــاً.

أمــا ابــن قريــة معــرة حرمــة عبدالــرزاق ســلطان )49 عامــاً( فيقــول: “أقيــم يف قريــة 
جنديــرس ولتقــدمي واجــب العــزاء يف مدينــة ســلقني يتوجــب علــّي قطــع مســافة 
85 كــم واملــرور علــى مخســة حواجــز اتبعــة للجيــش الوطــين وأكثــر مــن عشــرة 
حواجــز اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام، وال ميكــن قضــاء واجــب علــى اجلــوال أو عــر 

وســائل التواصــل اإلجتماعــي”.
هناية عام 2019 نزح أكثر من مليون خال 3 أشهر

حيــث تكثــر املخيمــات يف الشــمال الســوري يوجــد أكثــر مــن خميــم خمصــص 
ألهــايل مدينــة كفرنبــل، وبعــد طــول مــدة النــزوح وضعــف الوضــع املــادي قــرر 
ليحصــل  )100 دوالر(،  املنــزل  إجيــار  لتوفــر  املخيمــات  التســجيل يف  اجلــد 
علــى مســكنني يف خميــم الردقلــي وثاثــة مســاكن يف مدينــة حــارم وإن مخســة 
مســاكن كفيلــة ابحلــل، فذهــب مــع ابنتــه وأوالدهــا إىل مســكن وذهــب ابنــه حممــد 
مــع عائلتــه إىل املســكن الثــاين، لتبقــى اجلــدة مــع عهــد وأمحــد وعمــر يف مدينــة 

كفرختــارمي ريثمــا جتهــز بقيــة املســاكن يف مدينــة حــارم.
بعــد كل فــراق تكثــر الدمــوع واجلميــع يشــعر ابلوحــدة، وبعــد أســبوعني حلقــت 
اجلــدة وابنتهــا ابجلــد وينتــاب اجلميــع اخلــوف والعزلــة، مــا إن جتــف وجنتــاه حــىت 
يعــود للبــكاء، اترة علــى صديــق طفولــة مل يــره منــذ مــدة طويلــة واترة علــى فــراق 
النــزوح، واترة يبكــي منزلــه وحارتــه  املنيــة خــال ســنوات  صديــٍق محيــم وافتــه 

ومدينتــه كفرنبــل الــي ولــد فيهــا.

ويشــرح أبــو عهــد حــال املخيمــات بشــكل عــام قائــًا: “مت بنــاء املخيــم بشــكل 
هندســي عظيــم، لكــن يف كل حجــر مــن هــذه الفسيفســاء قصــة مأســاة لعائلــة 
تركــت بيتهــا وواحــات خضــراء وميــاه عذبــة بعــد التهجــر القســري الــذي حصــل، 
وابلرغــم مــن تنظيــم املخيــم مــن اخلــارج، يوجــد داخلــه كميــة كبــرة مــن الضيــاع 
والتشــتت واخلــذالن للســكان داخــل الوحــدات الســكنية، وال أعــرف ملــاذا تبــى 

املخيمــات هنــا وال حتــرر أراضينــا وبيوتنــا”.
يضيــف: “بكيــت حــني بكــت مذيعــة علــى إحــدى القنــوات بتحريــر عــدة قــرى 
مــن حررهــا شــباب  ابنتصارهــم، بكيــت ألن  ليــس فرحــاً  أذربيجــان،  لبلدهــم 
ســوريون منهــم مــن عــاد ومنهــم مــن استشــهد. أصعــب أنــواع الفــراق هــو املــوت، 
هجريــن ُدفنــوا يف 

ُ
حينهــا ال حُتســب املســافات وتُلغــى احلواجــز، والكثــر مــن امل

مــكان إقامتهــم. وخيتــم أبــو عهــد حديثــه قائــًا: “أحيــاانً خييّــم اليــأس فكيــف 
أعــود اىل كفرنبــل وأتــرك )القــزة( فهــي مربيــي وزوجــة أخــي يف مقــرة ســلقني 
العبــد وأبــو شــعبان وحــاج عبــودي والطبــال والكثــر  ابنهــا حممــود، وأبــو  مــع 
مــن رفــاق عمــري يف مقابــر الشــمال، فيــا ليتهــا ضربــة قاضيــة وتنتهــي ســنني 
احلــرب والظلــم. لكــن احلنــني ال ينقطــع ألماكــن اللهــو وذكــرايت الطفولــة، ومــا 
خرجنــا مــن مدينتنــا إال مرغمــني، وإن أحــب بقــاع األرض علــى اإلنســان حيــث 
ولــد، وعندمــا ُأجــر الرســول حممــد )ص( علــى اخلــروج مــن مكــة قــال: “وهللا 
إنــك خلــُر أرض هللا، وأحــب أرض هللا إىل هللا، ولــوال أين ُأخرجــُت منــك مــا 
َخرجــت”، وأي إنســان ميتلــك هــذا احلنــني ملســقط رأســه متجاهــًا املقدســات 
بفطرتــه كإنســان، فــا القــدس وال بقــاع األرض علــى قلــيب أغلــى مــن كفرنبــل فيهــا 

الســام واألمــان وحــني منــوت حيضننــا تراهبــا الطاهــر”.

عمر علي الحسن

للنزوح سكرات، لكن الفراق أصعب

كاتب سوري
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Gaziantep Suriye Topluluğu ve Bülbülzade Vakfı iş birliği ile Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 
“Suriye Devrimi ve Eğitim” başlıklı bir seminer düzenlendi.
16 Ekim Salı günü düzenlenen seminer, 6 haftalık bir seminer kuşağının ilkini oluşturuyor. 
Seminere İşrak Gazetesi yazarlarından Hasan Nifi ve Gaziantep Suriye Topluluğu başkanı 
Mustafa Al Hüseyin katıldı. Öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak yapılan seminerde Ga-
ziantep’te ikamet eden öğretmen ve öğrencilerin Suriye Devrimi ve Eğitim üzerine okuma-
larını arttırmak ve bu konudaki bilinçlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

عقــدت  يف غــازي عنتــاب نــدوة بعنــوان “الثــورة الســورية والتعليــم”  وذلــك  ابلتعــاون بــني  اجلاليــة الســورية ووقــف بلبــل  زاده  يف 
مركــز اجلمهوريــة الثقــايف يف مدينــة غــازي عنتــاب.

تشــكل النــدوة الــي عقــدت يــوم الثــااثء 16 أكتوبــر ، اجللســة األوىل مــن سلســلة نــدوات ستســتمر 6 أســابيع. وقــد شــارك يف 
النــدوة كل مــن  الشــاعر حســن نيفــي الكاتــب الصحفــي يف صحيفــة إشــراق  ،  ومصطفــى احلســني رئيــس اجلاليــة الســورية يف 
غــازي عنتــاب. وهتــدف النــدوة - الــي اســتهدفت   املعلمــني والطــاب املقيمــني يف غــازي  عنتــاب -   إىل  تكثيــف قــراءات  

واطاعــات   املعلمــني والطــاب علــى الثــورة الســورية والتعليــم ورفــع وعيهــم هبــذا اخلصــوص .

 Suriye Devrimi ve Eğitim” Semineri Yapıldı“عقد ندوة »الثورة السورية والتعليم«

Gaziantep Suriye Topluluğu, Suriye Türk Formu ve Bülbülzade Vakfı’nın katkılarıyla karikatürist Halid Kataa’nın 
hazırladığı “Maskelerin Ardında” karikatür sergisi ve Mevlid-i Nebi etkinliği gerçekleştirildi.
23 Ekim Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe Gaziantep Suriye Topluluğu üyeleri, Suriye Türk Formu üyeleri, 
Anadolu Kültür Merkezlerinden gelen öğrenciler ve öğretmenler ile çok sayıda davetli katıldı.
İlk olarak karikatürist Halid Kataa’nın hazırladığı “Maskelerin Ardında” karikatür sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın 
ardından sergiyi gezen misafirler sanatçı ile hasbihal ederek eserleri üzerinde görüş alışverişinde bulundular.
Ardından kutlu doğum haftası nedeniyle düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliği gerçekleştirildi. Bülbülzade Vakfı Davut 
Özgül Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda misafir iştirak ederek peygamber efendimizin örnek 
hayatını ve mücadelesini anarak dualarda bulundu. 

أقــام امللتقــى الســوري الرتكــي ووقــف بلبــل  زاده - مبســامهة مــن اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب  -  معرضــا للرســوم الكاريكاتوريــة حتــت  
عنــوان : “مــا وراء األقنعــة” أعــده رســام الكاريكاتــر خالــد قطــاع  وذلــك ابلتزامــن مــع احتفاليــة  مبناســبة املولــد النبــوي الشــريف.  وقــد شــارك  
يف  احلفــل الــذي أقيــم يــوم الســبت 23 تشــرين األول / أكتوبــر أعضــاء مــن  اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب وأعضــاء امللتقــى الســوري الرتكــي 
إضافــة إىل طــاب ومعلمــني مــن مراكــز األانضــول  الثقافيــة  والعديــد مــن الضيــوف. وقــد بــدأت الفعاليــة ابفتتــاح معــرض الكاريكاتــر “مــا 
وراء األقنعــة” الــذي أعــده رســام الكاريكاتــر خالــد قطــاع .  وبعــد االفتتــاح، جتــاذب الضيــوف الزائــرون للمعــرض مــع الفنــان أطــراف احلديــث  
وتبادلــوا  معــه اآلراء حــول أعمالــه. وبعــد ذلــك ، متــت إقامــة  احتفاليــة  املولــد  النبــوي  يف ســياق  فعاليــات  أســبوع امليــاد املبــارك؛ إلحيــاء 
ذكــرى احليــاة النموذجيــة  للمصطفــى  والوقــوف  علــى جهــاده  يف حياتــه .  وقــد حضــر  الفعاليــة العديــد مــن الضيــوف احلفــل الــذي أقيــم يف 

قاعــة مؤمتــرات وقــف بلبــل  زاده )داود  أوز غــول( ،  

Suriye Topluluğundan Karikatür Sergisi ve Mevlid-i Nebi Etkinliği الجالية السورية أقامت معرضا للكاريكاتير واحتفاال بالمولد النبوي   
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı ülkelerindeki Türk 
diasporasına mensup gençleri Ankara’da bir araya getirdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanındaki 
Türk diasporasına mensup yeni nesilin aralarındaki iletişimi güçlendirmek, eğitim ve 
çalışma hayatlarına katkı sağlayarak ihtiyaçlarına cevap vermek adına “Diaspora Gençlik 
Buluşması” düzenliyor. “Genç Yüzler Yeni Sözler” mottosuyla Ankara’da düzenlenen pro-
gramda 14 ülkeden gençler yer alıyor.
Programlar kapsamında yapılacak olan oturumlarda ise yeni nesilin; eğitim ve istihdam 
durumu, dil kullanımı, Türk diasporasına katkıları, sorunları ve ihtiyaçları konu başlıkları 
işlenecek.
Programın açılış toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren katılarak bir konuşma yaptı. 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği’nin organizasyonunda, Avrupa Yardım Vakfı’nın sponsorluğunda Suriyeli 
yetim öğrenciler için Rumkale gezisi ve yemek organizasyonu düzenlendi.
Avrupa Yardım Vakfı’ndan eğitim bursu alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Fırat Nehrinde yaklaşık üç saat 
süren bir tekne turu düzenlendi.
Eşsiz doğa manzaralarının eşlik ettiği Fırat’ Nehrinin serin esintisinde öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekil-
ip gönüllerince eğlendiler. Unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler kendilerine bu fırsatı sunan İyilik 
Derneği Gaziantep Temsilciliği ve Avrupa yardım vakfına yürekten teşekkür ettiler. Tekne turunun ardından 
gezi organizasyonu Nizip’te yenen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

عقــدت  منظمــة  رائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات ذات الصلــة  )YTB(   اجتماعــا   لشــباب  املهجــر 
مــن  الشــتات الرتكــي يف خمتلــف دول العــامل يف أنقــرة.

شــباب  )YTB( “لقــاء  الصلــة  ذات  واجملتمعــات  اخلــارج  األتــراك يف  نظمــت  رائســة  الســياق   هــذا  يف 
الشــتات” مــن أجــل تعزيــز التواصــل بــني أفــراد اجليــل اجلديــد مــن الشــتات الرتكــي يف مجيــع أحنــاء العــامل ، 
واملســامهة يف تعليمهــم،  و يف حياهتــم العمليــة،  واالســتجابة الحتياجاهتــم . وقــد ضــم  اللقــاء  الــذي أقيــم يف 

أنقــرة حتــت شــعار “وجــوه شــابة ، كلمــات جديــدة”. شــبااب   مــن 14 دولــة شــاركوا  يف الرانمــج.
 وســوف يتــم -  يف  جلســات الــدورات الــي ســتعقد يف نطــاق الرامــج - تغطيــة حالــة التعليــم والتوظيــف 
واستخدام اللغة واملسامهات  للجيل اجلديد  لشباب الشتات الرتكي و الوقوف  على  مشاكلهم واحتياجاهتم.
 وقــد شــارك كل مــن  انئــب وزيــر الثقافــة والســياحة )د. ســردار تشــام( ورئيــس األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات 

ذات الصلــة )YTB( )عبــد هللا إريــن(  االجتمــاع وقدمــا كلمــات فيــه. 

 نظمت  ممثلية مجعية اخلر يف ) غازي عنتاب( رحلة إىل  قلعة  الروم  ) روم قلعة (  إضافة إىل إقامة   حفل عشاء للطاب األيتام 
السوريني  وذلك  برعاية مؤسسة املعونة األوروبية. وقد  مت يف الفعالية  الي  شارك  فيها  الطاب الذين حصلوا على منح تعليمية 

من مؤسسة املعونة األوروبية ، تنظيم جولة ابلقارب ملدة ثاث ساعات تقريًبا على هنر الفرات.
وعر  نسيم هنر الفرات البارد املصحوب   مبناظر الطبيعية الفريدة ، التقط الطاب الكثر من الصور التذكارية واستمتعوا هبا. كما 
شكر الطاب ، الذين قضوا يوًما ال يُنسى ، مكتب متثيل مجعية اخلر يف غازي عنتاب ومؤسسة املعونة األوروبية ملنحهم هذه الفرصة. 

و قد انتهت هذه الرحلة   بغداء  يف مدينة  نيزيب مت إعداده  بعد جولة القوارب  من قبل جلنة الرتفيه  يف نيزيب . 

شباب المهجر يلتقون في أنقرة

زيارة الطالب األيتام قلعة الروم

Diaspora Gençliği Ankara’da Buluştu

Yetim Öğrenciler Tekne Turunda Doyasıya Eğlendi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA’nın destekleriyle Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesinin ev sahipliğinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre’nin ve-
fatının 700. Yılı münasebetiyle 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen “ XIII. Uluslararası 
Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” Rize’de gerçekleşti.
Sempozyumda; Türk Dilinin Anadolu’daki ve soydaş coğrafyalardaki yapısal özellikleri ve 
karşılaştırmaları, ünlü Türk şair, mutasavvıf ve yazarların eserleri, Türk dilinin söylem zengin-
liği ve Türkçe öğretimi konularında bildiriler sunulacak. Sempozyum sonunda bildiri kitabı 
çevrimiçi ortamda kamuoyuna takdim edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsveç’te yaşayan Suriye toplumunun önde gelen 
temsilcileri 14 Ekim Perşembe günü Bülbülzade vakfını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi 
aldılar.
Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özmantar ve gönüllülerimiz tarafından 
karşılanan heyette söz konusu üç ülkeden Dr. Yahya Abdurrahim, Dr. Usame Rıfai ve bera-
berindekiler ile Gaziantep Suriye Topluluğu’ndan Ammar Abu Gudde, Azzam Hancı, Mu-
hammed Bedevi yer aldı. Görüşmede toplumlar arası iş birliği, Suriyelilere yönelik eğitim 
desteği, karşılıklı yapılabilecek projeler üzerinde duruldu.

- بــني 16-14 أكتوبــر -2021 عقــدت النــدوة الدوليــة الثالثــة عشــرة   للغــة الرتكيــة  يف مدينــة ريــزا الرتكيــة  ، بدعــم مــن وكالــة 
التعــاون والتنســيق الرتكيــة TIKA ،  واســتضافة مــن  جامعــة رجــب طيــب أردوغــان ،  وذلــك مبناســبة الذكــرى املئويــة العتمــاد 

النشــيد الوطــين والذكــرى الســبعمائة لوفــاة الشــاعر يونــس إمــري. 
  وقــد مت - يف النــدوة -  تقــدمي أوراق حــول الســمات اهليكليــة واملقــارانت للغــة الرتكيــة يف األانضــول واجلغرافيــا املماثلــة ، وكذلــك 
حــول  أعمــال  مشــاهر الشــعراء األتــراك والصوفيــني والكتــاب ، وثــراء اللغــة الرتكيــة والتعليــم الرتكــي.  و قــد مت - يف هنايــة النــدوة 

-  تقــدمي كتــاب األحبــاث   الــي  عرضــت  للجمهــور عــر اإلنرتنــت.

قــام ممثلــون ابرزون مــن اجلاليــة الســورية املقيمــة يف الــوالايت املتحــدة وإجنلــرتا والســويد بــزايرة وقــف بلبــل زاده وذلــك يــوم اخلميــس 
14 تشــرين األول )أكتوبــر( واطلعــوا علــى مســار عمــل الوقــف. 

وقــد اســتقبل عضــو جملــس إدارة وقــف بلبــل زاده الســيد ) إبراهيــم أوز مــان طــار(   ومجــع  مــن املتطوعــني  كل  مــن   د. حيــى 
عبــد الرحيــم ، د. أســامة الرفاعــي والوفــد املرافــق لــه القادمــني مــن ثــاث  دول  وأيضــا   ، عمــار أبــو جــدة ، عــزام خاجنــي ، 
حممــد بــدوي مــن اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب. و قــد انقــش اجملتمعــون يف االجتمــاع التعــاون بــني اجلاليــات، والدعــم الرتبــوي 

للســوريني، واملشــاريع املشــرتكة.

انعقاد الندوة التركية الدولية الثالثة عشرة للغة التركية في مدينة ريزا

زيارة الجالية السورية في أوروبا والواليات المتحدة وقف بلبل زاده

13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Rize’de Düzenlendi

Avrupa ve ABD’deki Suriye Topluluğundan Bülbülzade Vakfına Ziyaret
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يف البــدء كان اإلنســان حــني مل يكــن أمــام نشــوره علــى األرض حــدوٌد وحواجــُز وعســكر، وحــني 
ال آمــر لقلبــه غــر احلــّب وال ســلطة تتجــّرأ علــى عقلــه ســوى الســلطة الكامنــة يف شــهوة املعرفــة. 
متجــّرداً مــن كّل مــا حيجــب عــن حواّســه إبــداع اخلالــق وجتليــات اجلمــال الامتناهــي يف خلقــه ُوجــد 

اإلنســان كيمــا يصــون األمانــة وحيمــل عــبء الســؤال. 
مل يكــن ينقصــه الوعــي وال كان يفتقــد لــإرادة حــني قبــل ابجملازفــة يف خــوض غمــار احليــاة بــكّل 
مــا تعنيــه حلظاهتــا مــن غبطــة وحــزن، ودهشــة وخيبــة، ونشــوة وأمل، وحلــم وانكســار، وكان لديــه مــا 
ــة، فهــو مــزّود ابلعزميــة، وأبجهــزة  يكفــي ملواجهــة الطبيعــة ومــا تكتنفــه مــن غمــوض وســحر وهيب
وتقنيــات غايــة يف التطــّور واحلداثــة قــادرة علــى فــّك الرمــوز واجيــاد احللــول، وابتــكار األدوات 

الازمــة لرتتيــب مســكنه الكــوين، وترويــض كائناتــه احلرونــة واملستوحشــة. 
لعــّل الغــرور واإلمهــال، والتغافــل عــن حكمــة الوجــود مــن مجلــة األســباب الــيت أّدت إىل العطــب 
الــذي أصــاب ملــكات اإلنســان، وأحــدث مناطــق مظلمــة يف عقلــه، وأنبــت بــذور اخلــوف يف 
جوفــه، فبــات أســر الشــهوات العابــرة والرغبــة اجلاحمــة ابلتســلط، بــل وقــاده جهلــه إىل البحــث عــن 
إجــاابت منســية، وإىل التيــه وتوهــم املقــّدس، بــل وابتداعــه بعيــدًا عــن اليقــني الــذي مل يغــادر قلبــه. 
لطاملــا ارتبــط اخلــوف مبشــاعر وأفعــال متباينــة تتأرجــح بــني االنقيــاد والتمــّرد، فقــد جنــح اإلنســان 
منــذ التيــه األول علــى هــذه األرض إىل حماولــة فهــم الوجــود وتفســر ظواهــره املبهمــة واملدهشــة، 
وكان أن دفــع اخلــوف ابإلنســان إىل إضفــاء القداســة علــى كّل مــا خيــاف منــه وخيشــى عليــه، كمــا 
أّن مصاحلــه املاديــة حثّتــه علــى تقديــس مــا ظنّــه ســبباً يف اســتجاب اخلــر واســتبعاد الشــّر، فــكان 

أْن ألّــه وعبــد بعــض مظاهــر الكــون وكائنــات الطبيعــة مــن حيــوان وبشــٍر وحجــْر.
لعــّل الضحيّــة األبــرز للخــوف هــي احلريــة إىل جانــب إنســانّية اإلنســان إذ تقــرتن هبــا وجــوداً وعدمــاً، 
وإذا كانــت احلريــة فضــاءًا الكتشــاف الــذات ونوازعهــا املاديــة وميوهلــا الفكريّــة والعقائديــة، فإهنــا 
شــرط للتفكــر واالعتقــاد واحلــّب والتقديــس، والحــرتام االختــاف فيمــا هــو مقــّدس عنــد اآلخــر 
والدفــاع عنــه وعمــا يــراه مســتحقاً للقداســة، مــع ذلــك ال ميكــن الدفــاع عــن فكــٍر متييــزّي يؤســس 
للكراهيــة ويشــرعن العنــف، وال احــرتاُم عقيــدٍة تســلب حقــوق اآلخــر وتنكــر عليــه حريتــه يف 

التفكــر واالعتقــاد املغايــر. 
يف احلديــث عــن املقــّدس تــربز العديــد مــن األفــكار والتســاؤالت حــول معــى املفهــوم ودالالتــه 
ودوافعــه، وأتثراتــه علــى ســلوك البشــر وطرائــق تفكرهــم ومواقفهــم جتــاه غرهــم مــن اجلماعــات 
واألفــراد، كذلــك فــإّن جمــّرد ذكــر املقــّدس يســتدعي يف الذهــن حضــور مــا يقابلــه علــى الطــرف 
ــد مــن التثنيــات، الازمــة  ــة ال ختــرج عــن فلــك عدي ــس، ولعــّل هــذه الثنائي ــه أي املدّن النقيــض من
لتــوازن الكــون واســتمرار احليــاة، القائمــة علــى التضــاد كالليــل والنهــار واخلــر والشــّر واحليــاة 

واملــوت...
القداســة مبــا تعنيــه مــن جــال وطهــر ونقــاء، ومبــا تنطــوي عليــه مــن عظمــة ومســّو تنتفــي عــن اجلزئــي 
والزائــل، إن تقديســنا ملــن حنــّب ملــا حيمــل مــن صفــات اجلمــال والنبــل وملــا يتمثــل مــن قيــم ومبــادئ 
ســامية هــو تعظيــم لــذات اإلنســان فيــه وليــس لشــخصه كفــرد، إّن مــا يســتحّق التقديــس هــو املثــال 
وهــو املطلــق األبــدّي الــذي تتحقــق بــه ســعادة اإلنســان ويظهــر حقيقــة جوهــر الوجــود اإلنســاينّ 
املبــيّن علــى القبــول ابآلخــر املختلــف شــريكاً حتمّيــاً، ونــّدًا يف البنــاء واإلبــداع ويف تعزيــز منظومــة 
ــة واإلنســانية، ليــس للحــّب أن يولــد يف ظــّل اخلــوف وال ميكــن للنقائــض  ــادئ والقيــم اجلمالي املب
أن جتتمــع علــى قــرار إمنــا هــي يف صــراع وجــودّي مســتمّر يقتضــي حضــور إحداهــا غيــاب اآلخــر. 
فــإذا كان خــوف اإلنســان مــن املطلــق الغيــيّب مفهومــا ولــه مــا يــربّره فــإّن مــن غــر املقبــول خــوف 
اإلنســان مــن اإلنســان وخضوعــه وخنوعــه لــه، واخلــوف شــعور طبيعــّي أمــام مــا يهــّدد حيــاة اإلنســان 
وســامته وأمنــه، مثّــة اســتحالة يف أن يعيــش املــرء بســعادة وســام يف كنــف خطــٍر مهيمــن يرتبّــص 
بكيانــه ووجــوده، ينبغــي أن يدفعنــا اخلــوف مــن الطغــاة وبطشــهم إىل التمــّرد وإزالــة مســبباته ال أن 
جيــردان مــن حريتنــا وملكاتنــا اإلنســانية اجلبــارة فننســاق إىل أتليــه املدنّــس وعبادتــه ومتجيــد اخلطــااي 

واجلرائــم حبــّق اإلنســان والطبيعــة. 
ــه، ويهــّدد  ــه وإنســانّيته وقدرت ــدًا عــن اجلــال واجلمــال، وملــا يســلب اإلنســان حريت ال قداســة بعي
حاضــره ومســتقبله، إّن التفريــط ابحلريــة والتنّصــل مــن املســؤولية، وجتاهــل الوصــااي الــيت التقــت 
عليهــا تعاليــم الســماء واألرض، ســيمكن طغــاة األرض وســفلتها مــن الفتــك ابإلنســان وهــدر 
احلقــوق، وشــيطنة القيــم واملبــادئ الفضلــى واســتبداهلا أبخــرى تدعــو إىل تدنيــس املقــّدس وتقديــس 

ــس، مــا ســيؤدي إىل ســيادة الشــّر وشــيوع البــؤس ومضاعفــة األمل. املدّن
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علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Özgürlük ve kutsallık

Kültür Bölüm Başkanı

Öncelikle insan, yeryüzünde dirilişinin önünde sınırların, engellerin ve bir ordunun 
olmadığı zaman  ve  kalbine sevgiden başka hiçbir şeyin hükmetmediği ve bilgi şe-
hvetinden güçten başka hiçbir otoritenin aklına hükmedemediği bir zamandaydı. 
Yaratan’ın yaratıcılığından ve yaratılışındaki sonsuz güzelliğin tecellilerinden duyu-
larını perdeleyen her şeyden arınmış insan, dürüstlüğü korumak ve sorumluluğun  
yükünü taşımak için bulunur.
Hayatın tüm mutluluk , hüzün, şaşkınlık , vecd ,acı ve  hayal kırıklık anlarıyla, şifrel-
eri deşifre edebilen son derece gelişmiş ve modern tekniklerle yaşama riskini kabul 
ederken, ne bilinçten ne de iradeden yoksundu.
İnsan, çözümler bulmak, kozmik evini düzenlemek için gerekli araçları icat etmek ve 
özgür ve vahşi yaratıklarını evcilleştirmek .....
Belki de kibir, ihmal ve varlık hikmetinin ihmali, insanın melekelerinin çökmesine, 
zihninde karanlık alanlar oluşmasına, içinde korku tohumlarının filizlenmesine se-
bep olan sebeplerdendir Bilakis, onu kalbinden ayrılmayan kesinlikten uzaklaştırdı.
Korku, her zaman boyun eğme ile isyan arasında gidip gelen farklı duygu ve ey-
lemlerle ilişkilendirilmiştir.İnsan, bu dünyada ilk kez dolaşıtığından beri varoluşu 
anlamaya ve onun gizemli ve şaşırtıcı fenomenlerini açıklamaya çalışma eğiliminde 
olmuştur.
Korku, insanı korktuğu her şeye kutsallık bahşetmeye itti ve maddi çıkarları insa-
na, iyiliği getirmek ve kötülüğü dışlamak için bir neden olduğunu düşündüğü şeyi 
kutsallaştırmaya teşvik etti, O, kâinatın bazı tecellilerini ve tabiatın mahluklarını, 
ister hayvan, ister insan, ister taş olsun, ilahlaştırmış ve  onlara taptırmıştır.
Korkunun belki de en önemli kurbanı insanoğlunun yanı sıra özgürlüktür, çünkü 
korku varlık ve yokluk ile ilişkilidir.
Özgürlük kendini keşfetme, onun maddi eğilimleri, entelektüel ve ideolojik eğilimleri 
için bir alansa, o zaman düşünmenin, inanmanın, sevmenin ve kutsallaştırmanın, öte-
ki için kutsal olan ve kutsallığa lâyık gördüğü şeylerde farklılıklara saygı duymanın 
ve onları savunmanın şartı olacaktır.
Ancak, nefreti tesis eden, şiddeti meşrulaştıran ayrımcı bir ideolojiyi savunmak 
mümkün olmadığı gibi, başkalarının haklarını gasp eden, onların farklı düşünme ve 
düşünme özgürlüklerinden mahrum bırakan bir inanca da saygı duyamayız.
Kutsal hakkında konuşurken, kavramın anlamı, çağrışımları ve güdüleri, insan 
davranışları, düşünme biçimleri ve diğer grup ve bireylere yönelik tutumları üze-
rindeki etkileri hakkında birçok fikir ve soru ortaya çıkar.
Aynı şekilde, sadece kutsaldan söz etmek, zihinde zıddının, yani dindışının varlığını 
uyandırır.
Belki de bu ikilik, evrenin dengesi ve yaşamın devamlılığı için gerekli olan, gece ve 
gündüz, iyi ve kötü, yaşam ve ölüm gibi karşıtlara dayanan birçok kıvrımın yörün-
gesinden çıkmıyor...
 Kutsallık, heybet, saflık ve saflık anlamlarıyla, büyüklük ve aşkınlık içerdiği şeylerle 
kısmî ve geçici olanı reddeder. Sevdiklerimizi güzellik ve asalet sıfatları ve onların 
içerdiği yüce değerler ve ilkeler için kutsallaştırmamız, bir birey olarak şahsını değil, 
ondaki insan  yüceltmektir. Saygıyı hak eden, insan mutluluğunun elde edildiği ebedi 
mutlak olan ve farklı Ötekini kaçınılmaz bir ortak, inşa ve yaratıcılıkta bir eşit olarak 
kabul etmeye dayalı insan varoluşunun özünün gerçekliğini gösteren örnektir. O da 
estetik ve insani ilke ve değerler sistemi. Aşk korkunun gölgesinde doğmak zorunda 
değildir ve karşıtlar bir kararda birleşemezler... Aksine, birinin varlığını, diğerinin 
yokluğunu gerektiren sürekli bir varoluş mücadelesi içindedir.
Eğer insanın gaybdan korkması haklı ve  anlaşılır ise, o halde insanın insandan kork-
ması ve ona boyun eğmesi caiz değildir. Korku, insan hayatını, emniyetini ve güven-
liğini tehdit eden durumlar karşısında doğal bir duygudur. Bir insanın başına musal-
lat olan baskın bir tehlikenin sınırları içinde mutlu ve huzurlu yaşaması imkansızdır. 
Tiranların korkusu ve gaddarlıkları bizi isyana ve onun nedenlerini ortadan kaldır-
maya sevk etmeli, özgürlüğümüzden ve güçlü insani yeteneklerimizden bizi mahrum 
bırakmamalı; Dindışının tanrılaştırılmasına, onun ibadetine , günahların ,insana ve 
doğaya karşı işlenen suçların yüceltilmesine sebep oluruz
Görkem ve güzellikten ve insanın hürriyetini, insanlığını ve kabiliyetini elinden alan, 
bugününü ve geleceğini tehdit eden hiçbir kutsallık yoktur.
Özgürlüğü ihmal etmek, sorumluluktan kaçmak, göklerin ve yerin öğretilerinin bu-
luştuğu emirleri yok saymak, zalimlerin ve yeryüzünün asfaltının insanları öldürm-
elerini ve hakları israf etmelerini, en iyi değer ve ilkeleri şeytanlaştırmalarını ve on-
ların yerine geçmelerini sağlayacaktır. kötülüğün egemenliğine, sefaletin yayılmasına 
ve acının iki katına çıkmasına yol açacak olan kutsalın kutsallığına saygısızlık ve 
kutsal olmayanın kutsallaştırılması çağrısında bulunan diğerleriyle.
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هــل تعلــم عزيــزي القــارئ أننــا أكثــر شــعب يســتخدم عبــارة )كفــى تنظــرًا( عندمــا يكــون الــكام عــن 
فرضيــات وحتليــات فكريــة وغرهــا، ولكــن الغريــب يف األمــر أننــا أقــل شــعب أنتــج نظــرايت عــرب 

التاريــخ!!
وهــل تعلــم أيضــاً أن غالبيــة النــاس يف بــادان اليقــرؤون املنشــورات الــيت تزيــد عــن ثاثــة أســطر، ألننــا 
وكمــا يقــال نريــد )الزبــدة( فقــط فــا داعــي للثرثــرة الزائــدة يف الكتــب، مــع أننــا مــن الشــعوب الرائــدة 
يف جمــال أســتغال الوقــت لســاعات طويلــة يف احلديــث عــن )املاجــرايت( أي األحــداث اليوميــة العاديــة 

البســيطة!!
وهــل تعلــم عزيــزي أن مجيــع األمــم الــيت حقَّقــت تقدُّمــاً وهنضــة وحضــارة، إمنــا هنضــت علــى أكتــاف 
منظريهــا ومفكريهــا مــن اإلغريــق وصــواًل إىل العــرب وانتهــاًء ابلغــرب اليــوم، فمــا ســّر العــداء بيننــا وبــني 

النظــرايت يف واقعنــا اليــوم!؟. 
وهــل يوجــد علــم مــن العلــوم ال يعتمــد يف بنيتــه األساســية علــى النظريــة، فحــى أكثــر العلــوم ذات 
الصبغــة التطبيقيــة البحتــة تعتمــد علــى النظريــة وتســتند إليهــا يف تطبيقاهتــا انطاقــاً مــن نيوتــن والفوازيــة 
وإنشــتاين الذيــن أنتجــوا نظــرايت قامــت عليهــا العلــوم الفيزايئيــة والكيميائيــة، ففــي مناهــج الغــرب اليــوم 
ــاً يف أكادميياهتــم خاليــة مــن أرســطو ونيوتــن وإنشــتاين ودارويــن وكانــط  ال ميكنــك أن جتــد جمــااًل علمي
وابــن خلــدون وغرهــم. ولكــن مــع بدايــة انتشــار الفكــر احلداثــوي ومــا بعــد احلداثــة حيــث أصبــح 
اإلنســان اســتهاكيًا، وتصــدرت اآللــة أولويــة االهتمــام العلمــي وأصبحــت تنتــج آلــة ُأخــرى، دخــل 
العــامل يف أزمــة اإلنســان املعاصــر حيــث طغــت علــى املشــهد اليــوم التكنولوجيــا الــيت مــن املفــرتض أن 
تكــون وجــدت خلدمــة اإلنســان، وبــدأ الغــرب يعــي مشــكاته مــن حالــة االغــرتاب الــيت بــدأت تعصــف 
ابإلنســان املعاصــر، ولذلــك جندهــم اليــوم عــادوا إىل االهتمــام ابلعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية إلجيــاد 
حلــول ملشــاكلهم  االجتماعيــة، ومبــا أننــا بــاد مســتهلكة بــكل اجملــاالت ونســتورد احللــول اجلاهــزة بــل 
أصبحنــا نســتورد املشــاكل أيضــًا، فمــن املاحــظ اليــوم يف بــادان الرتكيــز علــى العلــوم التطبيقيــة الــيت 
تريــد إنتــاج اآللــة وإمهــااًل مقصــودًا للعلــوم النظريــة الــيت تنتــج اإلنســان، فناحــظ الصــراع بــني الشــباب 
اليــوم للحصــول علــى مقعــد يف إحــدى الكليــات الطبيــة أو اهلندســية، وذلــك لبلــوغ قيمــة اجتماعيــة 
وماديــة مرموقــة، بينمــا الكليــات النظريــة الفكريــة االجتماعيــة الــيت تعــى ببنــاء اإلنســان بوصفــه كائــن 
أخاقــي عاطفــي نفســي، وهــذا األمــر مل حيــدث بشــكل عشــوائي بــل هــو أمــر ممنهــج مقصــود مــن 
القائمــني علــى التعليــم وغرهــم، ففــي مناطقنــا احملــرَّرة يف الشــمال  الســوري يوجــد  عــدد الأبس بــه مــن 
اجلامعــات اخلاصــة والعامــة وال واحــدة منهــا ال يوجــد فيهــا قســم علــم االجتمــاع مثــًا، وكليــة اآلداب 
هــي الكليــة الــيت ال حتتــاج للتفــوق يف املرحلــة الثانويــة لكــي تقبــل هبــا، فاملميــزون مــن الطلبــة اليــوم يتــم 

توجيههــم إىل الكليــات العلميــة، فهــل حنــن اليــوم فعــًا حباجــة إىل العلــم أكثــر أم إىل اإلنســان ؟
وهــا هــي جائحــة )كــوروان( الــيت أثبتــت لنــا فشــل العلــم التطبيقــي عندمــا ال نبــين اإلنســان، وابلفعــل 
فقــد اســتطاع العلــم أن ينتــج لنــا أحــدث أجهــزة االتصــاالت ومبيــزات خارقــة، ولكنــه عجــز عــن تنظيــم 

العاقــة بــني هــذه اآللــة واإلنســان الــذي أصبــح عبــدا هلــا...
لقــد كان اإلنســان- بوصفــه كائنــاً ذي فكــر ونفــس وروح- حمــوراً أساســياً يف القــرآن الكــرمي حيــث 
كان االهتمــام بــه وبتحريــره مــن تبعيتــه لألشــياء املاديــة وعبادهتــا والرتكيــز علــى بنــاء إنســان حــّر وذات 
مســتقلة وأخــاق تســتند إىل قيــم عليــا مســتمّدة مــن الفكــر ال مــن التطبيقــات العمليــة ذات النفــع 
ــه لــدى بعــض األحــزاب اإلســامية ذات الطابــع الســلطوي  الســريع واملباشــر. هــذا، وقــد كان التوّج
والــيت هتــدف حلشــد عــدد كبــر مــن الشــباب املســلم )املثقــف( إىل صفوفهــا حنــو التســيهل والرتغيــب 
ابلعلــوم التطبيقيــة املاديــة البحتــة وذلــك هبــدف إنشــاء جيــل بعيــد كل البعــد عــن الفكــر النقــدي 
الــذي قــد يــؤرق علــى زعمــاء تلــك اهليــاكل مــا يوجهــون بــه أتباعهــم، فهــم يريــدون الشــاب الطبيــب 
أو املهنــدس أو... أو..... وديعــاً مطيعــًا حيمــل )العلــم الكــوين( ولكــن يتبــع هلــم مــن الناحيــة العقديــة 
واألخاقيــة والتنظيميــة. لقــد كان لغيــاب الفكــر النظــري النقــدي الفلســفي أثــر ســليب كبــر علــى 
جمتمعاتنــا وعلــى ثوراتنــا وعلــى فئــة الشــباب ابلتحديــد الــيت انســاقت وراء تلــك التنظيمــات دون أدىن 
درجــات التفكــر واحملاكمــة العقليــة النقديــة، لذلــك كان التفلســف عنــد تنظيــم داعــش يســاوي الــرّدة 
وحكمــه القتــل ملــا يعرفــون مــن خطــره علــى تنظيمهــم القائــم علــى ختديــر العقــول مبقــوالت دينيــة منتقــاة 
غــر مســموح النقــاش فيهــا. إن بنــاء وطــن عــادل حيفــظ احلــرايت واحلقــوق حيتــاج ملواطــن حــر غــر قابــل 
أن يكــون تبعــاً أو عضــوًل يف قطيــع، فاحلريــة تبــدأ مــن التفكــر، كمــا يــرى الفيلســوف األملــاين ديــكارت. 
ولذلــك فابــد لنــا مــن إعــادة النظــر يف واقعنــا التعليمــي الــذي أصبــح خيــّرج لنــا قطعــاانً مــن )املثقفــني( 
الذيــن يعــودون مــن أعماهلــم يف آخــر النهــار إىل )شــيخ( حوزهتــم كــي يلقنهــم كيــف يكونــون أتباعــاً 
مطيعــني ألويل األمــر، وبذلــك يضمــن هلــم اجلنــة.  وكذلــك جيــب علينــا بنــاء نظــام تعليمــي قائــم علــى 
إنتــاج شــباب مفكــر ابلدرجــة األوىل ومنتــج لنظــرايت تٌبــى عليهــا هنضــة جديــدة قــادرة علــى احلفــاظ 

علــى اهلويــة الثقافيــة جملتمعاتنــا هــذه. 
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)1(
ُبحَّ ليلي وْهو يرنو هاتفاً 

                 للندامى والقلوِب الدافئة:
أين غبتْم؟ أين غاب القمُر؟

            كيف خّلى املوُج رغماً شاطَئْه؟
مجرة الشوق أقّضت مضجعي

            ورمتين يف الصحارى الظامئة 
أشتهي الدرَب اليت سران هبا

                   وكتاابً كنُت يوماً قارَئْه
)2(

اي حبييب يف ضلوعي غابٌة
             هجعت فيها الظباُء الساحرْه

يف ضلوعي البحُر يغفو حاملًا
             ابملواين والشواطي اآلسرْه

وحكاايٌت من األمس الذي
           غاَب يف حضن الليايل الغابرْه

كّلها صارت رصيفاً للوداِع....
              وذكرى   وغيوماً عابرْه

)3(
كنِت يوماً يف الزماِن الَعِطِر

              زهرًة يل يف أصيِص الُعُمِر
تغمُر الدنيا أرجياً طّيبًا

                وابتساماً يف شفاِه القمِر
كنِت غيماً يف فضائي واعدًا

                بغٍد أحلى وصبٍح ممطِر
فتباعدان ومل يبَق لنا

             غرُ  ذكرى وحديُث الصَوِر
        

)4(
يوَم أقبلِت رذاذاً انعمًا

                  وتغلغلِت بنا مثَل الصباْح
ورمسِت احلُسَن يف شّباكنا

           فاستفاَض العطر من دنِّ األقاْح
مهسٌة كالشعر هامت حولنا

                 أسكرتنا دومنا كأٍس وراْح
اي جناَح احلّب هّيا ُعْد بنا

                  لداير احلّب، هّيا اي جناْح

)5(
ال تبوحي    هبواان    أبداً 

                  روعُة احلبِّ إذا مل يُعلِن
فربيُق املاِس يف أصدافِه

                   ليس خيبو مبرور الزمِن
فاستِقّري ماسًة يف أضلعي

              بنَي أمواجي وفوضى سُفين
وتعايل نُرِجِع العهَد الذي 

                  أرجَع احلبَّ لناِي الشجِن
)6(
اي نسيماً مفعماً ابلعبِق

            قد تسامى كالشذى يف األفِق
وتعالت نغمٌة عجلى به ِ

               تقطع الدنيا أبهبى زورِق
وشراٍع يسرع اخَلطَو إىل

              ملّة األحباِب واحلضِن النقي
إْن داَن مّنا يغْب مبتعدًا

                  كوميٍض شّع عند الشفِق
)7(

نبُض قليب ذاَك أم انُر اجلوى
            اي تُرى أم بعُض أحكاِم اهلوى؟!

كّلما صاح غريٌب واشتكى
              من ضى اهلجِر وآالِم النوى

مّزقت ريح الليايل صوَتُه
                 فتلّوى يف أساُه واكتوى

ليس يروي املاُء ظمآانً، إذا
             شّفه الوجد، وال غصناً ذوى

)8(
كتَب التاريُخ يف دفرتِه

                 حبروِف الورِد ِشعَر الغزِل
كلُّ بيٍت فيه يروي قصًة

                   ُغِمرت يوماً بنبِع العسِل
ومَرران حنن يف صْفحاتِه

                مثلما العطر حبقل املخمِل
واستفْقنا بعُد من أحاِمنا

                  نرسُم اآليت بلوِن اأَلَمِل
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أخفيًت عليِك أنين عشُت طويًا با عينني 
وحصلُت مؤخراً على عييَن مقاتٍل 

أصابه رفاقه يف ظهره 
هلذا مل أستطع النظر يف عينيِك

…
مسعت أنَّ امرأة تزرع الفراشات على الشرفة

تعّلمُت منها كيف تتكاثر الفراشات 
مسعت أنَّ رجًا يسقي فرحه 

برسائلك القصرة 
ومسعت أنَّ رّساماً أراد أنَّ يرمسك 

وأنَّت واقفة 
فالتَوت عنُقه 

أراد أنَّ يرمسِك وأنَّت مستلقية 
فاحرتق املرسم  

مسعت أنَّ حنااتً جيمع الربونز منذ الصغر
ليصَنَع متثااًل لك 

وأنَّ خطّاطاً مترَّن مخسة أعوام على امسِك
كي يعطيه شكل إانء 

وأنَّ سّيافاً صارع أبس احلديد سنواٍت
ليصنع سيفاً يليق حلروبِك

.…
أخفيُت عليِك أنَّين عشُت طويًا با يدين 

اشرتيُت من اتجر حرٍب يدين قصرتني 
كانت تفوح منهما رائحة شعر امرأة ثاثينية 

ويف ابطن اليد اليسرى 
كانت هناك عاماٌت لعصى رفيعة 

لذلك مل أصافحك طويًا
..…

مسعت أنَّ نّقار خشٍب
مل يرتك غابة وهو ينقر شاماتِك على األشجار 

وأنَّ ساقية ماٍء غّرت جمراها ألجلك
مسعت أنَّ هناك مدينة تبكي عليِك طول الليل 

وأنَّ املطر يغسل دموعها كل صباح 
كي ال يراها الغرابء الذين جيوبون شوارعها 

وال يستنشقون من تراهبا رائحة عرقِك 
مسعت أنَّ عطّاراً قال أبنَّه ميلك وصفًة لألمهات

كي ينجنب أشباهك
فعثروا على جثته يف ليلة التاسع والعشرين

ومسعت أنَّ ســنجاابً وِرَث عن أبيه أنَّ خيبئ لك الكســتناء يف 
قمــة اجلبــل حــى مُســّي جببــل الكســتناء 

وأنَّ مدينًة قيل أنِك نزلِت فيها نصَف ليلة 
فسكنها تسعُة شعراء 

وعشرات اجملانني 

ورائد فضاء 
وقيل إهنم بنوا مصّحًة فيها 

مسعت أنَّ حّباراً اعتكف البحار ستني سنًة
وهو يطارد أمساك )املارلني األزرق(  

ليقينه أنَّ خامتِك املفقود
يف قلِب إحداهن 

مسعت أنَّ غّواصاً نزل 
أعماق )األرخبيل( العظيم 

كان حدسه يدفعه أبنَّك ختتبئني داخل َصَدفة
ومسعت أنَّ صيادًا

أتعبته غزالٌة... فقتل عشرة ذائب 
وصار قطيعاً من الوعول 

يتناطحون طيلة حياهتم من الندم 
…

أخفيت عليِك أنَّين عشُت سنواٍت با ساقني 
وحصلُت مؤخرًا على ساقني مكفولتني

لكّن لون بشرهتما مائل للسواد 
ظننُت أهنما يعودان إلفريقيٍّ ما 

ابعوه يف ميناء روتردام 
لذلك مل أستطع السر إىل جانبِك

.…
مسعت أنَّ طّياراً قال أبنَّه رأى طيفِك 

على ارتفاع ثاثني ألف ميل 
وأنَّ امرأة رأتك وأنَّت يف اخلامسة 

فقالت لعشيقها ...
تعال نُنِجُب فتاًة يف اخلامسِة 

وَقرأْت مخسني كتاابً عن أسرار احلمل 
وحني رأتِك يف السادسة قالت له
تعال نُنِجُب طفلة يف السادسة 

واشرتْت صوفاً يكفي قامتِك سبعني مرة 
مسعت أنَّ متصّوفاً قال عنِك أبنَّك العامة األخرة 

من العامات السبع للقيامة 
وأنَّ ُملِحداً مل يصّدق بوجودِك

وقال عنِك أبّنَك ُخرافٌة 
فأصابه العمى 

ومسعُت... أنَّ سائقاً احندر عن الطريق
وأنَّ مظلياً مل تفتح مظّلُته

أو مل يَرد هلا أن تفتح 
وأنَّ سائحاً جاء القرية

ومعه خرائط كنوز النيب سليمان 
واّدعى أبنَّ هناك إشارة يف صندوق ما ستدلُّ إىل مكانك 

ومسعُت أنَّ حّنااًل قال إنَّ قوم النحل ال يقبلون ملكتني 
ــم اعتمــدوا هــذا التقليــد حــني استنشــقوا رائحتــك داخــل  وأهنَّ

زهــرة بريــة  مث قيــل أنَّــه شــبِّه هلــم 
مل تكن رائحتك 

بل كانت األزهار وهي تتدّرب عليِك
……

أخفيُت عليِك أبنَّين عشُت طويًا با أذنيني 
وأعطاين سّجاٌن هارب أذنيني شاحبتني

ففرحُت هبما ألنين عدُت أمسع صوت أمي 
لكنين أمسع طوال الليل صراخاً خميفًا

هلذا مل أستطع مساعِك جيداً 
لكن صوتِك مجيل 

…
مسعت أنَّ األرض كانت حباجة لنيازك كثرة

ولدرجة حرارٍة فوق األلف 
حى تُنجبِك

فاصطدمت هبا النيازك مايني السنني 
وقيل إنَّ االنفجار العظيم 

كان إلشغال النجوم عنِك 
كي تعربي إىل قلب اجملرة

دون أن يلمحِك أحد 
وأنَّ كوكباً سّياراً يبحُث عنك 

قيل إهنم رصدوه 
على بُعِد مخسني ألف سنة ضوئية 

..…
أخفيُت عليِك أنين جئُت للحياة بقلب مشّوه 

فيه ثقبان يف الشمال 
وحصلُت من متربّعة أبعضائها على قلب صغر 

قلب طفلة يف الثالثة 
تشتاق ألمها طوال الوقت 

هلذا تعلقُت بِك وأردُت املضي معِك 
.…

مسعُت أنَّ حطاابً َكَسَر ذراعه سبع مرات 
وهو حياول أن يرفعك من حرارة األرض

كي خترجي للشواطئ 
بنصفِك اآلدمي 

مسعُت وقرأُت الكثر عنِك 
وكنُت مثلهم أقول عنِك خرافة 

لكنين التقيتِك
..…

أخفيُت عنِك أنَّين با روح 
قيل يل إن روحي ستعود يف هيئة امرأة ُخرافية 

وقيل أبنَّ جسدي سيتعُرف على روحه فور لقائها 
لذلك عرفتِك فورًا

لكنِك ... مضيِت.
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بــرز اهتمــام الفنــان ســامي برهــان ابلفــن عامــة وابلفنــون اإلســامية 
خاصــة يف فــرتة مبكــرة مــن حياتــه، كان ذلــك خــال نشــأته يف حــي 
اجللــوم، أحــد أقــدم وأعــرق األحيــاء يف مدينــة حلــب. تتلمــذ علــى 
يــد اخلطــاط الرتكــي حســني حســين )رئيــس خطاطــي الســلطان عبــد 
احلميــد( خــال إقامــة األخــر يف مدينــة حلــب. درس اخلــط والفنــون 
يف عــدد مــن املــدارس يف حمافظــات خمتلفــة مث عــني يف مديريــة الرتبيــة 
الكبــر )عزمــي  الرتكــي  التقــى ابخلطــاط  يف حلــب جلمــال خطــه. 
موســى( املعــروف ابســم حامــد االمــدي يف زايرة جــال فيهــا العديــد 
اخلــط  واقــع  علــى  لاطــاع  عــام 1952  الرتكيــة  الــوالايت  مــن 
العليــا  املدرســة  يف  للدراســة  ابريــس  إىل  ســافر  تركيــا.  يف  العــريب 
للفنــون اجلميلــة ليلتقــي هنــاك املستشــرق الفرنســي املعــروف )لــوي ماســينيون( الــذي شــجعه علــى املضــي 
يف حبثــه عــن مجاليــات اخلــط العــريب مؤكــدا لــه أمهيــة توجهــه الفــين وندرتــه. قصــد رومــا يف منتصــف 
ســتينات القــرن املاضــي الســتكمال دراســاته الفنيــة يف أكادمييــة الفنــون اجلميلــة واســتقر هنــاك بعــد إهنائــه 
الدراســة بشــكل كامــل إال أنــه بقــي مرتبطــا بوطنــه ســوراي ال ينقطــع عــن زايرهتــا. عــني مدرســا يف جامعــة 
رومــا عــام 1972 وأســس فيهــا املعهــد العــريب اإليطــايل للفنــون اجلميلــة. اختــر عــام 1986 مــن قبــل 
األمــم املتحــدة لتصميــم شــعار حلملــة مكافحــة املخــدرات واختــذ التصميــم شــعاراً للمؤمتــر ومــا يــزال يزيــن 
حــى يومنــا القاعــة الرئيســة يف مقــر األمــم املتحــدة يف العاصمــة النمســاوية فيينــا. نفــذ برهــان العديــد مــن 
ــه الــيت نفذهــا يف ســوراي نصــب تــذكاري  ــة الســعودية، مــن أعمال اجملســمات االســامية يف اململكــة العربي
لصديقــه املخــرج الراحــل مصطفــى العقــاد يف مدخــل مدينــة حلــب إضافــة إىل كلمــة ســام أبربــع لغــات 
ولفــظ اجلالــة)هللا( مجيعهــا مــا زالــت تزيــن العديــد مــن الشــوارع الرئيســة يف مدينــة حلــب. ال يتســع اجملــال 
لذكــر معارضــه ومشــاركاته الكثــرة ومــا حصــد مــن جوائــز مهمــة عــن مشــاركاته تلــك إال أنــه مــن النــادر أن 
جتــد عاصمــة اوربيــة مل حتتضــن معرضــا مــن معارضــه الفرديــة او مشــاركة مــن مشــاركاته اجلماعيــة. منــح لقــب 

رائــد الفــن العــريب مبناســبة اول بينــايل أقيــم يف االمــارات العربيــة املتحــدة.
أمــا عــن أســلوبه الفــين فقــد تنــاول ســامي برهــان اخلــط العــريب والنقــش والزخرفــة اإلســامية موظفــا فــن 
الرقش والقيشــاين وفنون إســامية أخرى يف أتســيس مدرســة عربية حداثية. اعترب برهان أن التجريد مبين 
علــى الشــكل واللــون بينمــا يتجــاوز احلــرف العــريب ذلــك ليقيــم دعائمــه علــى الشــكل واللــون والصــوت 
واملعــى إضافــة اىل أســراره ومكنوانتــه الروحيــة. اســتطاع تطويــع احلــرف مجاليــاً وفلســفياً وتشــكيلياً لينتــج 
يف هنايــة املطــاف لوحــة حروفيــة عربيــة نقيــة. كانــت لوحاتــه أشــبه ببســاط يعــج ابحلــروف والرمــوز واأللــوان 
يســافر ابملتلقــي إىل عــوامل صوفيــة مطلقــة لتنتشــي يف حضــور موســيقى لونيــة فريــدة. أعمالــه مقتنــاة اليــوم 
يف العديــد مــن الــوزارات واملتاحــف الســورية والعربيــة كمــا يقتــين بعضهــا العديــد مــن الشــخصيات العربيــة 
واألوربيــة. رحــل الفنــان الكبــر ســامي برهــان عــن عاملنــا يف 2021/7/30 يف العاصمــة االيطاليــة رومــا 

اتركاً إراثً ضخمــا وأثــراً كبــراً يف الــرتاث احمللــي والعــريب.
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اتصلــْت يب تلــك الــيت أحببُتهــا حبــا جنونيــاً بعــد ســفرها بشــهور إىل بلــد أورويب إلكمــال 

حتصيلهــا العلمــي العــايل، كانــْت كلماهتــا تغلــي ابالشــتياق واللوعــة واألســى، كيــف ال، 

وحنــن قــد اتفقنــا علــى الــزواج فــور عودهتــا مــن بلــد اإليفــاد، كنــُت تعيســا جــدا قبــل مســاع 

كلماهتــا تنهشــين عــرب أســاك اهلاتــف، غمرتــين فجــأًة ســعادة مــا ال حــّد هلــا، وكــدُت ال 

أصــدق أنــين أحتــدث إىل تلــك الصبيــة الــيت ملكــْت فــؤادي وعقلــي وجواحنــي، ثرثــران 

تنتهــي كلماتنــا الاهبــة  طويــًا وغصنــا عميقــاً يف متاهــات اللوعــة واهليــام، قبــل أن 

ســألتها: مــن أيــن تتحدثــني؟ بعفويــة ظاهــرة قالــت: مــن عنــد مــارك. ســألُت: مــن هــذا 

ــا،  املــارك؟ قالــت ضاحكــة: زميلــي مــارك يــدرس معــي يف اجملموعــة، هــو أقــدم مــين هن

ولديــه منــزل مجيــل. شــيء مــا صــدم رأســي لكــين حافظــت علــى تــوازين، لعلهــا أرادت أن 

تثــر شــيئا مــن غضــيب وأن تداعبــين قليــا. بــربودة مفتعلــة ســألُت: أهــو خيصــك؟ قالــت 

وهــي » تفرقــع« ضحكــة عريضــة وطويلــة: ال، انــه أمريكــي ويعيــش لوحــده. غابــْت عــين 

كل أجبــدايت األرض الــيت تعّلمُتهــا، ولــذُت ابلصمــت عســى ان اســتوعب كلماهتــا. 

أردفــْت: مــا بــك؟ بعــد هنيهــة مــن الســكوت قلــت: ال شــيء.  قالــت بغنجهــا املعتــاد: 

حبيــيب التكــن ســخيفا. أجبتهــا: حســنا، حســنا أمتــى لــك ليلــة ممتعــة مث أغلقــُت اهلاتــف.  

رّن اهلاتــف مــرارًا ومــرارا، يــداي مل تطاوعــين لإمســاك ابلســماعة، مل أهنــض مــن جلســيت 

أو أتزحــزح عــن مقعــدي، بــل رحــُت يف شــرود ضبــايب أســتعيد بعضــا مــن أحاديثنــا الــيت 

تتهمــين فيهــا أبين شــرقي متخلــف، ومســقوف وغــر عصــري. رمبــا أان غــر  كانــت 

عصــري ومتخلــف كمــا كان يطيــب هلــا أن تصفــين حــني تريــد أن تســتفزين، وابلرغــم 

مــن أين قضيــت ســنوات طويلــة مــن عمــري يف الغــرب إال أنــين، كمــا يبــدو، مل اّتشــّرب 

حضارتــه وال مفاهيــم احلــرايت االجتماعيــة والشــخصية فيــه. 

ملــاذا خيطــر يل اآلن حديــث صديقــي الطبيــب الــذي قــال يل مــرة: هــل تصــدق أن 

زوجــيت تريــد أن تصطحــب معهــا إىل بيتنــا صديقهــا الزجنــي األمريكــي لينــام معهــا يف 

غرفتهــا؟ ســألته حينهــا: ومــاذا أنــت فاعــل؟ قــال: ال شــيء فالقانــون إىل جانبهــا وهــذه 

حريتهــا الشــخصية. عرضــُت عليــه أن أييت ليعيــش معــي ريثمــا جيــد منــزاًل جديــدا فقِبــل 

دون تــردد. صديقــي هــذا قضــى ُجــّل عمــره يف الغــرب األورويب يبــدو أنــه أيضــاً مثلــَي 

متخلفــا وغــر عصــري. جالــْت افــكاري مشــااًل وجنــواب مســتذكرا مئــات مــن هــذا » املــارك 

» الذيــن التقيتهــم يف حيــايت، هــم حضاريــون جــدًا لدرجــة أهنــم يــرون أبمثــايل ســبباً مــن 

أســباب عاهــات اإلنســانية وبؤســها املزمــن. 

مل يطــل شــرودي كثــرًا، رفعــت مساعــة اهلاتــف وطلبــت الرقــم الــذي كلمتــين منــه، رّد 

صــوت ذكــوري بلكنــة أمريكيــة مقرفــة، طلبتهــا دون كلمــات إضافيــة، أجابــْت وهــي 

تلملــم بقــااي ضحــكات مبتذلــة. قلــت بنــربة جــادة حامســة: حبيبــيت، أنــت علــى حــق، 

ســأبقى شــرقياً متخلفــاً وغــر عصــرّي، فــأان جاحــد بقيــم احلريــة الشــخصية األوربيــة 

ومببادئهــا االجتماعيــة الــيت مُتارســينها، وداعــاً. 
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لــن أشــيح بنظــري عــن واقــع مــؤمل! فكلمــايت ليــس هلــا مفعــول الســحر 
القادمــة  واألجيــال  أوالدان  خيــص  مــا  بلهفــة كل  أاتبــع  القــراء،  علــى 
ومســتقبلهم!، لفــت انتباهــي شــيء حمــزن ومقلــق لنركــز قليــًا، ثقافتنــا 
تــكاد تندثــر فالغــرب هنــا يســتقون معلوماهتــم عــن ثقافتنــا ومــا مييــز 
بــادان مــن أطفالنــا يف اجلامعــات وهــم بعمــر العشــرين، وخرجــوا مــن 
دايرهــم منــذ عشــر ســنوات كيــف هلــم أن يعرفــوا عــن ثقافــة موطنهــم إال 

مــا تيســر!؟.
 ســأتكلم ببســاطة أكثــر الثقافــة القدميــة كانــت متميــزة والوصــول إليهــا 
يف ذلــك الوقــت كان يتطلــب جهــداً ووقتــاً وتركيــزاً، خيطــئ مــن يظــن أن 
الثقافــة تكنولوجيــا فعنــد احلصــول علــى أيــة معلومــة ببســاطة ســتتبخر 
بســهولة، والذاكــرة هلــا طاقــة معينــة ومــن حيصــل علــى معلومــات غزيــرة 
معظــم  الكــرى  والطامــة  والضيــاع  ابلتشــتت  ســيصاب  منتقــاة  غــر 
املعلومــات )الفيســبوكية( غــر دقيقــة فالقــوة للمالــك!!! وبذلــك حنصــل 
علــى جيــل نصــف مثقــف يف رأســه معلومــات متضاربــة بعيــدة عــن 
واقعنــا اجلميــل، لننقــل ألوالدان معلومــات مبســطة واقعيــة وإن طلبــوا منــا 
أن نعرفهــم مبعــى الثقافــة قبــل أن نغــوص مبحتواهــا أبهنــا كل املعــارف 
واملعلومــات والقيــم والعقائــد والفنــون والطهــي ولــكل جمتمــع ثقافتــه الــي 
يفخــر هبــا حنــرتم ذلــك ونقــدره، بــدوران أيضــاً منلــك ثقافــة متميــزة فيهــا 

أاَن َوُعمري الطَّاِعِن ابحلُلِم َوالصَِّر
َكراَن يف َطفَرٍة ِمن ِجلَدِة الزَّمِن
وَعِهداَن أِلَنُفِسنا َكفاَلَة أنُفِسَنا

نَيا اجلَاِحَدُة اِبلنَِّعِم فِاستاَءْت الدُّ
ِمن َعاَداتَِنا

َرَدمَنا ُوَريَداِت اأَلحاِم النَّاِقَصِة
َطمراَنَها يف َمقبـََرِة

ريِب
ُ
َذواِئِب الشَّيِب امل

وَأصَبحَنا يف َحضرِة َمعارِك احلَياِة
أشَبُه ِبَدمعٍة َحارَِقٍة
َعلى َوجَنٍة َورديٍَّة

َصقَلها الَقَدُر.. أِبَسى التَّعِب
تهدِِّم

ُ
َوُسوُر ُروِحها امل

اِر!! َعقيُم الدَّ
.. ..

َهويَِّي مِحٌل ثَقيٌل
َوجِهي ِفيَها.. َكَوجٍه آخَر

)لبدِر الدَُّجى(
َوجٌه جاَء ِمَن الَعدِم

)َداِجيُّ احلُلَكِة(

َمليٌء اِبلنَُّدِب!!
وُروٌح ُمطِبَقُة السُّكوِن
جُملَّلٌة بُشحوٍب ظَاِهٍر

وأانِمُل ُمرتعَشٌة
َتعزُف حلَن اهلُياِم

َوُصورُة قَيٍد َغزتـَْها التَّجاعيُد
ِم َوَرمَسْت َعليَها َملَحمُة األايَّ

اترخياً حافًا
اباِلنِتَصاراِت اخلُلَّبيَِّة

)أْن َتِقَف صاِمدًا
َوُروُحَك ِمَن اأَلعَماِق

ُمقوََّضُة اأَلركاِن
حتطََّمْت يف َصٍر َوَصمٍت !!(

.. ..
ُب نفِسي عرَاِجنَي ُأخضِّ
أرَخْت أهداهَبا الطَّويَلَة

كِاسرتاحِة حُماِرٍب
أرَهَقُه الِقتاُل!!

وُت
َ
فَتعاَل أيُـَّها امل

َذبِذُب لإِلعَياِء
ُ
امل

أَلسَت أنَت الّسنني الَقاِلعاِت؟
ونِيٍف لِِبضٍع آتِياٍت

يف َخاِصرِة ِجسٍم
أعَيتُه الطُّعوُن ُمسبـََقاً!؟

إذاً تـََعاَل ألَُقصََّك آيًَة للُغفراِن
تـُتـَْرى أِبحزاٍن

َتداَعْت هَلا أَدُمِعي
ِم عَلى َمرِّ األايَّ

.. ..
أاَن... َمْن أاَن !؟

أاَن الَّذي لَُّفت يب يومًا
ُعَصابَُة أملٍَ

ِنني أَوَجَعْت ِضرَس السِّ
رأساً َصادَِع الّشَقِق

ِهَي اآلالُم َمسُجوَلُة الَفيِض
شُلوَلُة

َ
أدُمِعي امل

قَيد الِتَصاِق َفِمي
مبَناِهِل الَعَناِء!!

.. ..
يف َمزارِِع اأَلرَواِح

َبكِّرِة
ُ
ُروِحي ِبَشيُخوَخِتها امل

تَلوُك املوَت ُجرعاِت َندٍم
ُمَعاِنَدًة لِلعاِج

وأاَن الصَّامدُة أبدًا
يف َحلِق الَيأِس

مَل أسَتِطع َتفكيَك َطاسَم
وجوِه النَّاِس

ُليِن يف وجِهي وِهَي حُتَمِّ
أُسورُة

َ
بُؤَس ما حُتاكيِه ُوُجوُهُهم امل

يف ُخذالِن الضَّمائِر
لَٰكنَّين

َوحنَي َتعثَّرُت مبَشَيِي
ِلِقلَِّة السَّائريَن

َعرفُت ِسرَّ اأُلحِجَيِة
فَاحلَتُف حَليُق أقَداِمي

الِي مَل َتقَو يَومًا
عَلى َرَقصاِت الطُّفوَلِة

َبا.. َوال الَفرَِح!! َوال الصِّ
.. ..

يل التَّسليُم وهَلْم ما َيشاُؤون!  -

تــراث عظيــم مــن مــروءة وشــهامة وكــرم، قــرأت الكثــر عــن ثقافــات 
العــامل ومل أختيــل يومــاً أنــين سأعيشــها!، وشــتان بــني القــراءة والواقــع، 

اضطــرين اللجــوء أن أتنقــل بــني مخــس مــن الــدول:
وموطــين  فرنســا  وأخــراً  تركيــا،  مصــر،  اجلزائــر،  لبنــان،    -

ســوراي. األساســي 
أو  زايدة  دون  هــي  عشــتها كمــا  وقائــع  لكــم  أنقــل  أن  ســأحاول 
نقصــان، اكتشــفت أن القــراءة عــن الثقافــات ليــس هلــا أي عاقــة 
للســياحة  تذهــب  عندمــا  واقــع!  الواقــع وأي  أرض  علــى  ابملعايشــة 
تــرى البلــد مــن زاويــة خمتلفــة متامــاً عــن اللجــوء فأنــت هنــا علــى احملــك 
ال  وتقاليــده،  عاداتــه  وتتقبــل كل  مغايــراً  واقعــاً  تعيــش  أن  وعليــك 
للســياحة وســأعود إىل  أان هنــا  تبتســم وتكمــل وتقــول  أن  ميكنــك 
بلــدي. علــيَّ اآلن أن أتقــن التعايــش وليــس فقــط أن أحــرتم عاداهتــم 
وتقاليدهــم وأمضــي، بــل جيــب أن أحتــرك مــن خاهلــا، إن أردان أن 
نتذكــر مــا هــو تعريــف الثقافــة؟ فالــكل يعلــم أهنــا جمموعــة خــرات 
)قواعــد لغــة طعــام فــن قيــم لبــاس( والكثــر مــن األمــور الــي ال حتصــى 
يتشــارك هبــا أهــل البلــد يف جمتمــع معــني لتســاعدهم علــى التواصــل 
فيمــا بينهــم ضمــن بنــود متعــارف عليهــا حصلــوا عليهــا مــن أابءهــم 
وأجدادهــم وعــن طريــق التاريــخ املشــرتك، يعتــزون هبــا وتكــون طريقهــم 

يف العيــش املشــرتك، فاهلويــة الثقافيــة فيهــا خصائــص مشــرتكة تعينهــم 
علــى اختــاذ القــرارات واالنتمــاء، مــن هنــا انطلقــت مقولــة أن التعايــش 
مــع الشــعوب املختلفــة تكســبنا اخلــرات اجلديــدة وتزيــد وعينــا وال يتــم 
ذلــك إال عــن طريــق املخالطــة وتقبــل اآلخريــن كمــا هــم ال كمــا حنــن 
نريدهــم أن يكونــوا، فهنــاك أوجــه اختــاف وأوجــه تشــابه بــني البلــدان، 
وكل بلــد يعيــش ضمــن الظــروف احمليطــة بــه ويتأقلــم مــع حميطــه ويف 
طريقــة التعامــل ابملــأكل واللبــاس والغنــاء واألعــراس والطعــام والتعامــل 
مــع اآلخريــن، مــن خــال تنقلــي القســري بــني هــذه البلــدان وجــدت أن 
هنــاك أمهيــة كبــرة يف التعايــش مــع اآلخريــن تســتطيع أن تــرى العــامل مــن 
خــال أفــق أبعــد وفهمهــم بصــورة أفضــل ابالبتعــاد عــن الصــورة النمطيــة 
الــي تكــون يف أذهاننــا مســبقاً، فتواصلنــا املباشــر يوضــح لنــا الكثــر مــن 

األمــور الــي كانــت غامضــة ابلنســبة إلينــا.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

كنوز من الثقافات

افتخار هديب

شاعرة وكاتبة سورية

خريف العمر

م المرأة
س

ق
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ت
مقاال

تداعياٌت واضحة يف املنطقة العربية )العراق ولبنان وســورية والســودان 
وتونــس واليمــن وليبيــا(، ترتّبــت علــى موافقــة الــدول الغربيــة- الــوالايت 
علــى  وروســيا،  الصــني  ومعهــا  وفرنســا-  وبريطانيــا  وأملانيــا  املتحــدة 
فصــل سياســات إيــران اإلقليميــة عــن مفاوضــات فيينــا النوويــة، حيــث 

تتصــّرف إيــران ووكاؤهــا بتوتّــر ومكابــرة علــى الســواء. 
امليليشــيات  مــن  الســأم  العراقيــة أوضحــت  االنتخــاابت  مفاجــأة  إن 
واألحزاب التابعة لطهران، ويثبت أن رجال »احلرس الثوري« اإليراين 
وأذرعــه يتســّلحون ابســتقتال إدارة ابيــدن واحلكومــات األوروبيــة ومعهــا 

الصــني وروســيا علــى إرضائهــم مــن أجــل إحيــاء اإلتفاقيــة النوويــة.
حتدثــت ومــا زالــت تتحــّدث أوســاط مطلعــة دوليــة عــن حركــة تصديــر 
واســتراد غــر شــرعي مــن مرفــأ بــروت، ليــس فقــط إىل ســورية بــل أيضــاً 
إىل إيــران، والــكام ليــس حمصــوراً عــن النيــرتات، الــي ابت معروفــاً أهنــا 
اســُتخِدَمت يف الراميــل املتفجــرة القاتلــة الــي أســقطها نظــام اجلرميــة يف 
دمشــق علــى معارضيــه والشــعب الســوري الثائــر، وإن نفــس األوســاط 
تتخــوف مــن الكشــف عّمــا كان ميــّر عــر مرفــأ بــروت إىل إيــران مــن 
مــواد كيميائيــة، وقطــع غيــار وإلكرتونيــات وأجهــزة للصواريــخ، ومــواد 
»حّساســة« لرانمــج إيــران النــووي، فــأي واثئــق أو مســتندات توثّــق 
مــرور مــواد »حّساســة« ذات عاقــة ابلرانمــج النــووي اإليــراين عــر 
مرفــأ بــروت قــد تعــّرض املفاوضــات النوويــة النتكاســة، لذلــك، ممنــوٌع 
علــى التحقيــق يف تفجــر مرفــأ بــروت أن يتوّصــل- ولــو عــن طريــق 
اخلطــأ- إىل الواثئــق الــي يُقــال إن الكثــر منهــا ُأحــرق بعــد االنفجــار. 
األمهيــة وال  فائقــة  مســألة  املصــادر،  تقــول  األدلّــة وحجبهــا،  تدمــر 
هامــش للمغامــرة فيهــا عــر التحقيــق الــذي يتــواله القاضــي اللبنــاين 
’’طــارق البيطــار‘‘، ومــن األفضــل للجميــع أن مُيحــى كامــل املوضــوع 
مــن الذاكــرة، حســب اجلهــات املتعاطفــة مــع إيــران ونظــام الراميــل، 
فهنــاك تفاصيــل عديــدة ســتؤدي للمزيــد مــن الضــرر جلهــاٍت عديــدة، 
لذلــك فــإن نســف التحقيــق ابت األولويــة القاطعــة للثنائــي الشــيعي 

الذي يرفض مثول وزرائه أمام احملقق العديل طارق البيطار. علماً أبن 
املطلوبــني للمثــول أمــام العدالــة يشــملون »هنــاد املشــنوق« و«يوســف 
فنيانــوس«. إن قّصــة مرفــأ بــروت هــي املدخــل لعواقــب أكــر بكثــر 
مــن املشــكات الــي تثرهــا زوبعــة التحقيــق وكــف يــد ’البيطــار‘ عنــه، 
هكــذا ارأتت قيــادة الثنائــي الشــيعي وارأتى احلــرس الثــوري اإليــراين 
حمــو القّصــة برّمتهــا مهمــا كان مكلفــاً اليــوم؛ فــإن بقيــت القّصــة حّيــة 

فســتكون كلفتهــا ثاثــة أضعــاٍف غــداً.
و ’’طــارق البيطــار‘‘ ابت خطــراً عليهــم، ألنــه حيــوك حكايــة مرفــأ 
ممثــًا  وذيلهــا  لطهــران  مشــكلة كبــرة  تشــّكل  وواثئــق  أبدلــة  بــروت 
مل  فــإذا  هلــم،  مشــكلة كبــرة  ابت  إنــه  لبنــان،  يف  الشــيعي  ابلثنائــي 
يكــن يف االســتطاعة حّلهــا، فــا بــد، يف رأيهــم، مــن حموهــا بــا تــردد! 
قــراءة طهــران  دوليّــة، ألن  أو  تداعيــات حمليّــة  أي  مــن  فــا خــوف 
للمشــهد الــدويل تفيــد أبهنــا انتصــرت يف تدجــني األوروبيــني، لدرجــة 
انســياقهم إىل غــض النظــر عــن جرميــة ضــد اإلنســانية، ومتّكنــت مــن 
تكبيــل األمركيــني يف عهــد جــو ابيــدن لدرجــة ضمــان اإلفــات مــن 
بــروت  العقــاب، مهمــا فعلــت مــن ســحٍق وقبــٍع وحمــٍو لقصــة مرفــأ 
املرعبــة، املكملــة لســحق وقبــع وحمــو أهــداف االنتفاضــات وثــورات 
الشــعوب العربيــة والســكوت علــى التدمــر املرعــب لســورية وشــعبها 
أبيــدي حليفهــم اجملــرم القابــع يف دمشــق والســكوت علــى التطبيــع معــه 

املشــابه للتطبيــع مــع إيــران والكيــان الصهيــوين ونفطــه. 
الدســتورية،  الروســي ابللجنــة  ــم  وفــق املصمَّ التمثيليــة ســورايً  تكتمــل 
الشــرعية  أســس  علــى  القائــم  جنيــف  مفاوضــات  َمســار  لتجــاُوز 
جتنُّــب  إمكانيــة  يعــين  ممــا  األمــن،  جملــس  بقــرارات  املمثلــة  الدوليــة، 
التقيُّــد هبــذه القــرارات، وعــر املماطلــة وسياســات املــط والشقشــقات 
اللفظيــة مبــا فيهــا تلــك الدوليــة املؤديــة للفشــل تلــو الفشــل، دون أن 
هتتــز للمشــاركني حتــت اســم املعارضــة أي قصبــة للمراجعــة والقطيعــة 
فْــع حنــو تســوية  مــع هكــذا مفاوضــات ابئســة، ليكــون يف النهايــة الدَّ

تضمــن بقــاء ســلطة أســد مــع إجــراء بعــض اإلصاحــات الشــكلية 
مــن داخــل نظامــه اإلجرامــي، عــر زابنيــة وَمْرجِعيَّــة اللجنــة الدســتورية 

عــن القــرارات الدوليــة. املهرتئــة والفاشــلة بعيــداً 
حاَســبَة أيضــاً كمــا 

ُ
إن غايــة ذلــك هــي جتنيــب ســلطة أســد وشــركائه امل

ْحَرقــة الســورية، ابعتبــار أن 
َ
ــل املســؤولية يف امل الثنائــي الشــيعي، وحتمُّ

بعــد،  تتحقــق  مل  الدوليــة  للقــرارات  تســتجيب  الــي  التســوية  شــروط 
ولذلــك يســعى الــروس واإليرانيــني ومعهــم الراعــي الصهيــوين عــر لقــاء 
موســكو بــني بوتــن ورئيــس وزراء الكيــان الغاصــب، جبميــع الوســائل 
بقــاء  مــع  ممكنــة،  مــدة  ألكثــر  الوقــت  وشــراء  العقبــة  هــذه  لتجــاُوز 
واشــنطن البــاب مفتوًحــا علــى أكثــر مــن خيــار عــر تعبرهــا امللتبــس 

بتغيــر ســلوك النظــام.
ومــع انطــاق إعــادة اإلصطفــاف الــدويل، فــإن التقديــر اآلن أن يكــون 
الصــراع القــادم جيــو– إقتصــادي، بعدمــا ارتســمت خطــوط التمــاّس 
اجليوسياســية، وســيتمحور حــول »كعكــة« إعــادة اإلعمــار )يف ســورية 
إضافــة  نقلهــا،  وخطــوط  الطاقــة  ومشــاريع  وليبيــا(  واليمــن  والعــراق 
إىل املعابــر املائيــة واملوانــئ، فلقــد دفعــت شــعوبنا العربيــة مثنــاً ابهظــاً 
للصراعــات اجليــو- سياســية الــي خطفــت منــا حلــم احلريــة والكرامــة 
والتغيــر، ومــن املتوقــع أن ندفــع مثــن إعــادة اإلعمــار لألطــراف نفســها 
الــي تســحب جيوشــها اآلن إىل اخللــف، وتدفــع بشــركاهتا املتعــددة 
اجلنســيات إىل األمــام؛ فهــل هنــاك مأســاٌة، بــل صفاقــة وعهــر دويل، 

أكــر مــن ذلــك؟
إن مســؤوليتنا الذاتيــة كشــعوب اثرت مطالبــًة ابحلريــة هــي اســتنهاض 
جديــد ملشــروع التغيــر الدميقراطــي للتحــرر الــذي محلتــه ثوراتنــا، والــذي 
يبــدأ مبعاجلــة مشــكاتنا وأمراضنــا الفكريــة والسياســية واالجتماعيــة، 
ومواجهــة أشــكال التشــويه واإلفســاد الــي أســاءت هلــا ولتضحياهتــا 
الفــرج  انتظــار  عــن  نكــف  فهــل  أدواهتــا،  لبنــاء  العظيمــة كمدخــل 

واخلــاص مــن اخلــارج؟

عبد الباسط حمودة

خالصنا عبر المشروع الوطني الديمقراطي للتغيير 

كاتب سوري
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Özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye devriminin patlak vermesinin üzerinden on yıldan fazla bir süre 
geçti .Ama dünya, buna karşı durdu ve başarılı olmasını engellemek için tüm yetenekleriyle çalıştı, korumak 
isteyen İsrail’in arzusuna boyun eğdi. Esad rejimi, sınırlarını koruduğu için bir ödül olarak. Ama dünya, 
buna karşı durdu ve başarılı olmasını engellemek için tüm yetenekleriyle çalıştı.
ayrıca, Esad rejimini koruyarak  İsrail’in arzusuna boyun eğdi. Kapalı odalarda ve perde arkasında yaşanan-
lar kamuoyuna artık açık hale geldi ve “Özgürlük çağrısı yapan” bütün dünya çirkin yüzünü gösterdi; Ti-
ranları desteklemek ve onların insanları köleleştirmesini ve öldürmesini sağlamak için çalışmaya başladı. 
Görünürde bir parya olan katil (Beşar Esad), dünyaya Ortadoğu’da barışın anahtarı, Hıristiyanların koruyu-
cusu ve İslami teröre karşı laik savaşçı olarak gösteriliyor.
Beşar Esad yurtdışında toplantılar yapmaya, Arap Birliği’ne geri dönmeye ve dünyanın tüm ülkeleriyle 
diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyordu. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) Suriye ziyaret-
leri sırasında buradaki Rus üslerinde görüşmeler yapıyor ve resmi vesilelerle Esad’ı kendisine katılmaya 
zorluyordu. İran ise iradesini ona kolayca dayatıyor ve birçok durumda askeri koşullarını dikte ediyor veya 
Suriye’nin gidişatını belirleyen kararlarda onu görmezden geliyor.
Bir milyondan fazla sivilin katledilmesine, altyapıların, köylerin ve şehirlerin tahrip edilmesine, sivillerin 
füze ve patlayıcı varillerle bombalanmasına ve hatta kimyasal silahlar gibi uluslararası alanda yasaklanmış 
silahların kullanılmasına neden olan vahşete gelince resmi dönüşüne ve ondan özür dileme yarışına bir 
engel olmayacaktır. Dünya, suçlu Esad rejimini bölgeye istikrarı sağlama planlarının odak noktası olarak 
görüyordu. Geçen yıl boyunca BAE ve Suudi Arabistan, istihbarat yetkilileriyle görüşmek için Suriye 
başkentine heyetler gönderdi.
Mısır ilişkileri yeniden kurmak için bir girişimde bulunurken, Ürdün ABD’den Suriye’nin yeniden entegra-
syonuna yardım etmesini istedi ve katil rejimiyle diplomatik ilişkilerini restore etti.
Washington, Esad’ı yeniden gündeme getirecek adımlar attı.Lübnan’da ki yakıt krizini çözmek amacıyla, 
Mısır’a doğal gaz tedarikini Ürdün ve Suriye üzerinden göndermeyi kabul ederken, Esad’a Lübnan’a çözüm 
bulmada doğrudan bir rol verdi. Bu, Lübnan’ın başkentindeki birçok kişinin ülkelerini Suriye vesayet çem-
berine geri getireceğine inandığı olayların gidişatında bir dönüm noktası oldu.
Şam’daki uluslararası Interpol ofisinin yeniden açılması, Fransa’nın, mülküne el koyma ve hapsetme 
yönündeki mahkeme kararlarına rağmen, Fransız istihbaratı için yaptığı çalışmalar nedeniyle suçlunun (Ri-
faat al-Esad) havaalanlarından Şam’a gidişini kolaylaştırdı. Fransız gazetesi “Le Figaro”, Rıfat Esad’ın 
Fransız istihbaratıyla ilişkisi ve ona sunduğu önemli hizmetler hakkındaki gizli yönleri ortaya çıkardı ve bu 
da  fransız yasalarına rağmen Suriye’ye son kez kaçışına göz yummasına neden oldu.
(Fransa - Lyon) merkezli uluslararası Interpol, bir dizi ülkenin rejimle normalleşmesinden sonra Şam’daki 
ofisinin yeniden açıldığını duyurdu.  Terör rejimi ile bilgi alışverişinde bulunacağını ve bu düzenlemenin 
eksik dosyaların elde edilmesini amaçladığını açıkladı. Bu düzenleme, Suriye rejimine, kendisine ve cum-
hurbaşkanına karşı açılan suç dosyalarına rağmen muhaliflerini takip etme fırsatı sağlıyor. INTERPOL’ün 
kuruluş tüzüğü siyasi olarak tarafsız olması gerekirken ve tüm Kırmızı Bültenlerin incelemeye tabi olması 
gerektiği belirtilirken, Interpol’ün belirsiz düzenlemeleri  ile Suriye gibi insan haklarına fazla önem vermey-
en ülkeler tarafından suistimal ediliyor. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Suriye rejiminin 
iletişim ağına erişerek muhalifleri takip etme ve kovuşturma olanağı verdi.
Bu karar, Suriye rejimine, özellikle sığındıkları ülkelerde ikamet edenler olmak üzere muhaliflerini izleme 
ve tutuklama hakkı, işkenceye maruz bırakan kırmızı bülten listesine dahil etme olanağı sağlayacaktır. (İn-
terpol): Suriye rejimi uluslararası tutuklama emri çıkaramaz ve herhangi bir üye devlet Genel Sekreterlikten 
bir “kırmızı bülten” çıkarmasını talep edebilir; Bu, dünyanın her yerindeki kolluk kuvvetlerine bir taleptir; 
Bir kişiyi bulmak ve geçici olarak alıkoymak, iadeyi bekletmek, teslim almak veya benzeri yasal süreçtir. 
Interpol, mîlâdî 2012’de devrimin başlangıcından bu yana, Ceza Güvenliği Departmanına bağlı Şam İrtibat 
Bürosu’na, rejime yönelik uluslararası yaptırımlar doğrultusunda, bilgi alışveriş sistemine erişimini yasak-
layarak çeşitli önlemler aldı. Sadece kendi temel hukukunun kural ve ilkelerine bağlılığı ile normal yazışma 
yöntemini kullanmasına izin verdi. Ancak 5/10/2021 tarihinde bu kararından vazgeçerek bu işlerden elini 
çekti ve Şam ofisinin tekrar bilgi dolaşım sistemine tam olarak girmesine izin verdi. Rejimin tarihteki tüm 
savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle bölgede ve dünyada bir istikrarsızlık meydana 
gelmesi ve uluslararası alanda tecrit edilmesi Interpol teşkilatının sorumsuzluğudur. Rejimin, aralarında 
Cemil Hassan ve Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından aranan yüzlerce memurunun da bulunduğu kırmızı 
bültenlilerin ve Suriye halkının katledilmesine katılan teröristlerin de bulunduğu, uluslararası Interpol 
tarafından çok sayıda tehlikeli aranan kişinin bulunduğu bilgisi var iken hiçbiri Interpol gözetiminde iade 
edilmedi.
Interpol ün dönüşü,Esad’ı uluslararası alanda yeniden ayağa kaldırmak ve rejimine siyasi meşruiyet kazan-
dırmak amacıyladır. Interpol’ün görevinin suçluları tutuklamak ve adalete teslim etmek olduğu biliniyor, 
ancak bunu geri dönüştüren bir adım attı. Halkını öldüren ve yerinden yurdundan eden bir rejimin elinden 
tuttu.Suriye devrimi sırasında işkence yaptı, tecavüz etti ve hapishanelerinin bodrumlarında yok etti.Onunla 
işbirliği yapmak yerine,rejimin  katillerini adalete teslim etmesi gerekiyordu.
Nihayet:
Esad’ın çeteleri, komplo, kışkırtma, terör örgütleriyle iletişim, silah kaçakçılığı ve Suriye içindeki yıkıcı 
grupları finanse etme suçlamalarıyla Lübnan Güçler Partisi’nin (Samir Geagea) başkanı hakkında İnterpol 
tutuklama emri (kırmızı bayrak) çıkardı.

مضــى أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى قيــام الثــورة الســورية الــي اندت ابحلريــة والكرامــة فوقــف العــامل ضدهــا واشــتغل 
بــكل إمكانياتــه علــى عــدم جناحهــا، رضوخــاً لرغبــة إســرائيل الــي أرادت احملافظــة علــى نظــام الســفاح األســد مكافــأة لــه 
ألنــه محــى حدودهــا. ومــا كان يــدور يف الغــرف املغلقــة ويف الكواليــس أصبــح علنيــاً وأظهــر العــامل وجهــه القبيــح الــذي 
ينــادي ابحلــرايت ويعمــل علــى دعــم الطغــاة ومتكينهــم مــن اســتعباد وقتــل الشــعوب. الســفاح )بشــار األســد( الــذي كان 
منبــوذاً ظاهــرايً جيــري تســويقه للعــامل علــى أنــه مفتــاح للســام يف الشــرق األوســط، وأنــه حامــي املســيحيني، والعلمــاين 

املقاتــل ضــد اإلرهــاب اإلســامي.
وإعــادة عاقاتــه  العربيــة،  اجلامعــة  إىل  والعــودة  لقــاءات ابخلــارج  لعقــد  يســعى جاهــداً  األســد كان  بشــار  الســفاح 
الدبلوماســية مــع كافــة دول العــامل. الرئيــس الروســي )فادميــر بوتــني( كان خــال زايراتــه إىل ســوراي يعقــد اجتماعاتــه 

داخــل القواعــد الروســية هنــاك، وجيــر األســد علــى اللحــاق بــه يف املناســبات الرمسيــة.
وإيــران فرضــت إرادهتــا بســهولة عليــه، ويف كثــر مــن األحيــان متلــي شــروطها العســكرية أو تتجاهلــه يف القــرارات الــي 
ترســم مســار ســوراي. أمــا الوحشــية الــي تســببت يف مقتــل أكثــر مــن مليــون مــدين، وتدمــر البــى التحتيــة والقــرى 
واملــدن، وقصفــه املدنيــني ابلصواريــخ والراميــل املتفجــرة وحــىت اســتخدامه لألســلحة احملرمــة دوليــاً كالكيمــاوي فهــي 
ليســت عقبــة أمــام عودتــه الرمسيــة والتســابق لإلعتــذار منــه. واعتــر العــامل أن نظــام األســد اجملــرم هــو حمــور خطــط إعــادة 
االســتقرار للمنطقــة، فخــال العــام املاضــي أرســلت اإلمــارات والســعودية وفــوداً إىل العاصمــة الســورية ملقابلــة مســؤويل 
االســتخبارات هنــاك. وعرضــت مصــر مبــادرة إلعــادة العاقــات، فيمــا التمــس األردن مــن الــوالايت املتحــدة املســاعدة 
يف إعــادة إدمــاج ســورية، وأعــاد عاقاتــه الدبلوماســية مــع نظــام الســفاح.   وأقدمــت واشــنطن علــى خطــوات مــن شــأهنا 
أن تعيــد األســد إىل الواجهــة، ففــي حماولــة منهــا حلــل أزمــة الوقــود يف لبنــان وافقــت علــى إرســال إمــدادات مــن الغــاز 
الطبيعــي املصــري عــر األردن وســورية، مــع منــح األســد دوراً مباشــراً يف إجيــاد حــل للبنــان، وهــو مــا يعــد حتــوال يف مســار 

األحــداث الــي يــرى كثــرون يف العاصمــة اللبنانيــة أهنــا ســتدخل بلدهــم يف دائــرة الوصايــة الســورية جمــدداً.
إعادة فتح مكتب اإلنرتبول الدويل يف دمشق:

بعــد أن ســهلت فرنســا رحيــل اجملــرم )رفعــت األســد( مــن مطاراهتــا إىل دمشــق بســبب عمالتــه للمخابــرات الفرنســية 
ابلرغــم مــن إصــدار أحــكام قضائيــة عليــه تقضــي ابحلجــز علــى ممتلكاتــه وســجنه، وكشــفت صحيفــة »لوفيغــارو« 
الفرنســية النقــاب عــن جوانــب غامضــة حــول عاقــة رفعــت األســد ابملخابــرات الفرنســية وأبــرز اخلدمــات الــي قدمهــا 

هلــا، مــا دفعهــا لغــّض الطــرف عــن فــراره إىل ســوراي مؤخــراً ولــو علــى حســاب القوانــني الفرنســية.
أقدم اإلنرتبول الدويل املوجود يف )فرنســا - مدينة ليون(، على اإلعان عن إعادة فتح مكتبه يف دمشــق، بعد تطبيع 
عــدد مــن الــدول مــع النظــام األســدي اجملــرم، معلنــاً أنــه ســيتبادل املعلومــات مــع النظــام اإلرهــايب، وأن هــذا التنســيق 

يهــدف إىل احلصــول علــى امللفــات غــر املكتملــة. 
هذا التنسيق يتيح للنظام السوري الفرص ملاحقة املعارضني، رغم امللفات اإلجرامية املفتوحة ضده وضد رئيسه. 

يف حــني ينــص ميثــاق أتســيس اإلنرتبــول علــى أنــه جيــب أن يكــون حمايــداً سياســياً، وإن مجيــع اإلشــعارات احلمــراء 
ختضــع للمراجعــات، وأنظمــة اإلنرتبــول ال زالــت مبهمــة ويتــم إســاءة اســتخدامها مــن قبــل دول مثــل ســوراي الــي ال تــويل 
اهتمامــاً كبــراً حلقــوق اإلنســان. وقــد منحــت )منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة اإلنرتبــول( النظــام الســوري إمكانيــة تتبــع 

معارضيــه وماحقتهــم وذلــك عــر الولــوج إىل شــبكة االتصــاالت اخلاصــة بــه.
مــن شــأن هــذا القــرار أن يُتيــح للنظــام الســوري حــق مراقبــة معارضيــه وال ســيما القاطنــني يف بــاد اللجــوء وإمكانيــة 

إدراجهــم علــى قائمــة النشــرة احلمــراء للمطلوبــني ممــا يُعرضهــم خلطــر التوقيــف والتعذيــب.
وقــال )اإلنرتبــول(: إن النظــام الســوري ال يســتطيع إصــدار أوامــر توقيــف دوليــة، وأنــه ميكــن ألي دولــة عضــو أن تطلــب 
مــن األمانــة العامــة إصــدار “نشــرة محــراء”، وهــو طلــب موجــه إىل جهــات إنفــاذ القانــون يف مجيــع أحنــاء العــامل لتحديــد 

مــكان شــخص مــا واعتقالــه مؤقتــاً يف انتظــار تســليمه أو اســتامه أو إجــراء قانــوين مشــابه.
لقــد فرضــت منظمــة اإلنرتبــول علــى مكتــب اتصــال دمشــق والــذي يتبــع إدارة األمــن اجلنائــي عــدة اجــراءات منــذ بدايــة 
الثــورة يف 2012 م توافقــاً مــع العقــوابت الدوليــة علــى النظــام متثلــت حبظــر وصولــه إىل نظــام تبــادل املعلومــات لديهــا 

وأجــازت لــه فقــط اســتخدام أســلوب املراســات العــادي معهــا مــع التزامــه بقواعــد ومبــادئ قانوهنــا األساســي.
لكنهــا عــادت ورفعــت يدهــا عــن تلــك اإلجــراءات بتاريــخ 5/ 10/ 2021 ومسحــت ملكتــب دمشــق جمــدداً ابلدخــول 
إىل نظــام تــداول املعلومــات بشــكل كامــل. خطــوة منظمــة االنرتبــول خطــوة متهــورة فالنظــام مرتكــب لــكل جرائــم احلــرب 

يف التاريــخ واجلرائــم ضــد اإلنســانية وابت ميثــل حالــة عــدم اســتقرار يف املنطقــة واإلقليــم والعــامل ومعــزول دوليــاً.
مــع العلــم أن النظــام لديــه العديــد مــن املطلوبــني اخلطريــن مــن قبــل اإلنرتبــول الــدويل مــن أصحــاب اإلشــارات احلمــراء 
ومنهــم مجيــل حســن ومئــات مــن ضباطــه املطلوبــني حملاكــم اإلحتــاد األورويب واإلرهابيــني ممــن شــاركوا بقتــل الشــعب 

الســوري ومل يســلم أحــًدا منهــم إبشــراف اإلنرتبــول.
عودة منظمة االنرتبول يف حماولة منها إلعادة تعومي األسد دولياً، ومنح نظامه شرعية سياسية.

للعدالــة لكنهــا أقدمــت  القبــض علــى اجملرمــني وتســليمهم  إلقــاء  واملفــرتض أن اإلنرتبــول مهمتــه هــي املســاعدة يف 
خبطوهتــا علــى إعــادة تدويــره ووضعــت يدهــا بيــد نظــام قتــل شــعبه وشــردهم، وارتكــب خــال الثــورة الســورية  التعذيــب 
واالغتصــاب و اإلخفــاء القســري يف أقبيــة ســجونه، وكان مــن املفــرتض أن يســلم رمــوز النظــام القتلــة إىل العدالــة بــداًل 

مــن التعــاون معــه.
أخراً:

عصــاابت األســد أصــدرت مذكــرة اعتقــال لإلنرتبــول الــدويل )إشــارة محــراء( حبــق رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة )مســر 
جعجــع( بتهمــة التآمــر والتحريــض والتواصــل مــع تنظيمــات ارهابيــة وهتريــب الســاح ومتويــل مجاعــات ختريبيــة داخــل 

ســورية.  

ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI (INTERPOL)
اإلنتربول الدولي
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Bugünlerde halk eğitimi, öğretmenlerden birinin tarif ettiği gibi klinik bir ölüm halinde yaşıyor 
ve başka bir öğretmenin tarif ettiği gibi son nefesini veriyor.
Halk eğitiminin gerçekliğini görmek için bu alandaki birçok işçiye sorduk.
Kuzeydeki bir lisede öğretmen olan Hassan Al-Darwish, halk eğitimindeki düşüşün suçunu 
örgütlere hareket özgürlüğü veren ve birkaç okul seçme kararını veren eğitim yetkililerine 
yükledi.
  Aynı zamanda, yaşam gereksinimlerinin artması ve yüksek fiyatlar ile çok sayıda öğretmeni 
yıllarca ve aylarca gönüllü olarak bıraktılar; Bu onları, özellikle mali yükü iki katına  yerinden 
edilme zamanında, ihtiyaçların aşağılanmasından koruyan düzgün bir geçim kaynağı elde et-
mek için bir geçim kaynağı aramaya zorlar.
Masraflardan Her ne kadar erkek sorumlu olsa da, öğretmenlere ödediği,  yetersiz maaşlar-
dan bahsetmiyorum bile; Hasan, kuruluşların politikalarının uygulanmasında desteğin kadın 
bileşenini seçmeyi benimsediğini gösterdi.
Al-Darwish, halk eğitimindeki düşüşün sebeplerinden biri de eğitim sürecine zarar veren ve 
eğitim seviyesinin düşmesine neden olan sahtecilik ve sertifika satın alma olgusunun yaygın-
laşmasına dikkat çekti. Bilal Abu Mahmoud, Facebook sayfasında düşük maaşlı öğretmenin 
durumunu şöyle yazdı:
Öğretmenin maaşını (750) Türk Lirası olup aynı gün alacak-
lılara dağıtırken çektiği acıyı yaşadınız mı? Hesap olarak) 
borç yolculuğunu tekrarlamak için mi?
Kışın yaklaştığı ve çocuklarınızın kışlık giysilere ihtiyacı 
olduğu ve sizin hiçbirini almanıza gerek olmadığı zaman bu 
duyguyu hiç tattınız mı?? Soğuk gelip evinize girdiğinde ve 
hiçbirini ödeyemediğiniz için onu nasıl kovacağınıza karar 
veremediğinizde nasıl hissediyorsunuz?
Çocuğunuzun ayın yedinci gününde bir çeşit yiyecek, meyve 
veya tatlıya canının çekmesinin ne anlama geldiğini biliyor 
musunuz? Ona 23 gün beklememiz gerektiğini söylüyor?
İşten yorgun ve bitkin bir şekilde döndüğünüzde, gaz 
tüpünün boşaldığını ve cebinizde bir liranın olmadığını 
gördüğünüzde, hiç kalbiniz kırılacakmış gibi hissettiniz 
mi?? Nesiller boyu, yıllarca öğretmenlik ve eğitimcilik 
yapıp, sonra da sana ekmek parası verecek birini ararken o 
duygunun acısını hiç tattın mı?!
Devlet okullarındaki eğitiminin gerilemesi ve ebeveynlerin 
çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamaları için, özel eği-
tim büyük bir firset sağlamıştır. Ayrıca kuzeydeki şehir ve 
kasabaların sokaklarını dolduran büyük birçok okulun açıl-
masıyla ilgili reklamların ortaya çıkmasına neden oldu. Ve 
bu okulun çoğu veli’nin ödemeye güç getiremeyeciği dolar 
üzerinden yüksek ücret talep etmektedir.  Öğretmen Nadir Abu Khalaf, bir okulda gönüllü 
olarak yıllarca çalıştıktan sonra eğitim yetkililerine hitaben şunları söyledi:
Binlerce gönüllü öğretmen daha ne kadar evlerine çocuklarının beklediği ekmekle eli boş 
dönecek, belki ekmekle döndüler ama nereden ödeyeceklerini bilemedikleri bir borca batmış 
durumdalar. gönüllülüğün gölgesi..?!
Ve itirazına ekledi: Herkes biliyor ki, öğretmenin aylardır gönüllü olduğunu, şimdi kefaletini 
bozmuş ve borçlara boğulmuş olsa da, peki ya kefaletsiz kalırsa..?!
Özel bir okulda öğretmen olan Sayın Muhammed Al-Shamali’ye özel eğitimin gelişimi 
konusundaki görüşünü sorduk; Daha iyi ödeme ve ödeme sürecinde taahhüt nedeniyle devlet 
eğitiminden özel eğitime beyin göçü; Halk eğitimi, deneyimli öğretmenlerin varlığını ve yeni 
mezunlara ve acentelere bağımlılığını yitirdi; Özel eğitime halk eğitiminden farklı olarak vel-
ilerin güvenini veren. Eğitime destek veren kuruluşlarda görev yapan eğitim koordinatörlerin-
den biri, destek eksikliği ile ilgili sorumuzu isminin açıklanmamasını isteyerek yanıtladı: 
Uluslararası kuruluşlar, destek sağlamak için yurtdışındaki ortaklarla iletişim kurarak yaygın 
ve örgün eğitim sektörüne destek sağlamaya devam ediyor.
Ancak ortaklar tarafından aktarılan fonlar genellikle yıl boyunca eğitim sürecini sürdürmek 
için yeterli değildir ve bazı kuruluşlar iyileştirici ve yaygın eğitime destek sağlamaktan mem-
nundur; Eğitim sektörünün kronik bir finansman eksikliğinden muzdarip olduğu yer..! Binlerce 
gönüllü öğretmenin umutları - özel okul ücretlerini karşılayamayan öğrencilerin ailelerinden 
bahsetmiyorum bile - uzak görünen bir rahatlama bekliyor.

يعيــش التعليــم العــام هــذه األايم حالــة مــوت ســريري كمــا وصفــه أحــد املدرســني وأنــه يلفــظ أنفاســه 
األخــرة كوصــف معلــم آخــر، ولإلطــاع علــى واقــع التعليــم العــام ســألنا العديــد مــن العاملــني يف هــذا 

اجملــال.
األســتاذ حســن الدرويــش مــدرس يف إحــدى اثنــوايت الشــمال أحنــى ابلائمــة علــى تراجــع التعليــم العــام 
علــى مســؤويل الرتبيــة الذيــن أعطــوا املنظمــات حريــة احلركــة والقــرار يف اختيــار عــدد قليــل مــن املــدارس 
وترك أعداد كبرة من املدرســني رهن التطوع لســنوات وشــهور طويلة مع زايدة متطلبات احلياة وارتفاع 
األســعار األمــر الــذي يرغمهــم ابلبحــث عــن مصــدر رزق للحصــول علــى مــورد رزق كــرمي حيميهــم مــن 

ذل احلاجــة وخصوًصــا يف فــرتة التهجــر والنــزوح الــذي ضاعــف األعبــاء املاليــة.
وبــنّي األســتاذ حســن أن املنظمــات تعتمــد اختيــار العنصــر النســائي يف الدعــم تطبيًقــا لسياســتها علًمــا 
أن الرجــل هــو املســؤول عــن اإلنفــاق انهيــك عــن الرواتــب الضئيلــة الــي تدفعهــا للمدرســني والــي تــكاد 

تســّد الرمــق.
ولفــت الدرويــش إىل أن مــن أســباب تراجــع التعليــم العــام أيًضــا انتشــار ظاهــرة تزويــر وشــراء الشــهادات 

وهــو مــا أســاء إىل العمليــة الرتبويــة وأدى إىل اخنفــاض يف مســتوى التعليــم. 
 بــال أبــو حممــود كتــب علــى صفحتــه علــى الفيســبوك يصــف حالــة 
املعلــم الــذي يتقاضــى راتبًــا ضئيــًا: هــل جربــت األمل الــذي يعانيــه 
املعلم عندما يقبض راتبه ) 750 ( لرة تركية فيقوم بتوزيعه للدائنني 
يــن  بنفــس اليــوم. )و كدفعــة علــى احلســاب( فقــط ليتمــم مشــوار الدَّ
مــن جديــد؟؟ اي تــرى هــل ذقــت ذلــك الشــعور عندمــا يقــرتب الشــتاء 
أن  متلــك  ال  وأنــت  شــتوية  مابــس  إىل  حيتاجــون  وأوالدك كلهــم 
تشــرتي ألي واحــد منهــم؟؟ مــا شــعورك عندمــا أييت الــرد ويقتحــم 
بيتــك ومل تقــرر أبي وســيلة ســتطرده ألنــك عاجــز عــن تكلفــة أيــة 
منهــا ؟؟ هــل تعــرف معــى أن يشــتهي ولــدك نوًعــا مــن الطعــام أو 
الفواكــه أو احللــوايت يف اليــوم الســابع مــن الشــهر. فتقــول لــه مضطــرًا 

علينــا أن ننتظــر 23 يوًمــا ؟؟
هــل أحسســت ذات يــوم بقلبــك يــكاد ينفطــر يف صــدرك عندمــا 
ترجــع مــن دوامــك منهــًكا متعبًــا فتجــد أســطوانة الغــاز قــد فرغــت 

وليــس يف جيبــك لــرة واحــدة ؟؟
هــل ذقــت مــرارة ذلــك الشــعور عندمــا تكــون معلًمــا ومربًيــا ألجيــال 

ولســنني عديــدة  مث تبحــث عمــن يقرضــك مثــن اخلبــز ؟!
تراجــع التعليــم العــام ورغبــة األهــايل يف البحــث عــن مســتقبل أفضــل 
ألبنائهــم منــح فرصــة الزدهــار التعليــم اخلــاص وظهــور اإلعــاانت 
الــي متــأل شــوارع مــدن وبلــدات الشــمال عــن افتتــاح عــدد كبــر مــن 
املــدارس اخلاصــة الــي تتنافــس فيمــا بينهــا علًمــا أهنــا تقبــض أقســاطها 

ابلــدوالر وهــو مــا يعجــز أغلــب النــاس هنــا عــن دفعــه.
يف نــداء إىل مســؤويل الرتبيــة وجهــه املــدرس اندر أبــو خلــف بعــد أن أمضــى ســنوات مــن التطــوع يف 
إحــدى املــدارس قــال فيــه: إىل مــىت ســيبقى آالف املدرســني املتطوعــني يعــودون إىل بيوهتــم فارغــة أيديهــم 
مــن خبــز ينتظــره أطفاهلــم و لرمبــا عــادوا خببــز لكنــه مغمــوس بــذل الَديــن الــذي ال يعلمــون مــن أيــن 
تســديده يف ظــل التطــوع ..؟! و أضــاف يف ندائــه: الــكل يعلــم أن املــدرس متطــوع ألشــهر، حــىت لــو 

متــت كفالتــه اآلن فهــو مكســور ومثقــل ابلديــون فكيــف إذا بقــي بــدون كفالــة ..؟!
ســألنا األســتاذ حممــد الشــمايل املــدرس يف إحــدى املــدارس اخلاصــة عــن رأيــه يف تطــور التعليــم اخلــاص: 
هجــرة الكفــاءات مــن التعليــم العــام حنــو التعليــم اخلــاص بســبب دفــع رواتــب أفضــل والتــزام يف عمليــة 
الدفــع ذلــك مــا أفقــد التعليــم العــام وجــود املدرســني أصحــاب اخلــرة واالعتمــاد علــى حديثــي التخــرج و 

الــوكاء األمــر الــذي منــح التعليــم اخلــاص ثقــة األهــايل علــى عكــس التعليــم العــام ...!
أحــد منســقي التعليــم العامــل يف املنظمــات الــي تدعــم التعليــم أجــاب عــن ســؤالنا عــن ســبب نقــص 
ــا عــدم ذكــر امســه: تواصــل املنظمــات الدوليــة تقــدمي الدعــم للقطــاع التعليمــي غــر الرمســي  الدعــم طالًب
والرمســي مــن خــال التواصــل مــع الشــركاء يف اخلــارج لتأمــني الدعــم، لكــن األمــوال احملولــة مــن قبــل 
الشــركاء غالبًــا مــا تكــون غــر كافيــة لإلســتمرار ابلعمليــة التعليميــة علــى مــدار الســنة وتكتفــي بعــض 
املنظمــات بتقــدمي الدعــم للتعليــم التعويضــي وغــر الرمســي حيــث يعــاين قطــاع التعليــم هنــا مــن نقــص مزمــن 
يف التمويــل ..! وتبقــى آمــال آالف املدرســني املتطوعــني انهيــك عــن أوليــاء الطــاب العاجزيــن عــن دفــع 

أقســاط املــدارس اخلاصــة معلقــة يف انتظــار الفــرج الــذي يبــدو أنــه مــازال بعيــًدا.

Faysal Oklah

Kuzey Suriye’de okul içi eğitimi en kötü günlerini yaşıyor!
التعليم العام في الشمال السوري يعيش أسوأ أيامه!

فيصل عكلة

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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يف 26 مــن يونيو/حزيــران عــام 1980، كان رئيــس ســوراي الســابق حافــظ األســد، يســتعد الســتقبال وفــد دبلوماســي 
إفريقــي يف قصــره ابلعاصمــة دمشــق. اختــذت التدابــر وفًقــا لقواعــد الروتوكــول، ومل يتبــق ســوى دقائــق للرتحيــب 

ابلضيــوف.
بينمــا كان األســد ينتظــر عنــد ابب القصــر، ســقطت قنبلــة يدويــة فجــأة أمــام قدميــه. ســرعان مــا متكــن مــن تفاديهــا 

بــردة فعــل ســريعة، لتعقبهــا الثانيــة، لكــن أحــد احلــراس هنــاك متكــن مــن حتييــد خطرهــا عــن حافــظ األســد.
علــى الرغــم مــن ذلــك، مل يكــن مــن الســهل إســكات وابــل الصواريــخ الــذي أعقــب تلــك القنابــل مباشــرة. اســتمر 
هــذا الوضــع حنــو ســاعة، ليتحقــق اهلــدوء أخــرًا بعــد ســاعة جهــود مكثفــة مــن القــوات اخلاصــة املواليــة لرفعــت األســد 

شــقيق حافــظ األصغــر.
كان مــا جــرى يعــين ابختصــار؛ أن املعارضــة املســلحة الــي دخلــت يف صــراع مكثــف مــع نظــام البعــث منــذ ســنوات، 

ابتــت تتمتــع بقــوة متكنهــا مــن مهامجــة القصــر الرائســي.
مل يطلــع صبــاح اليــوم التــايل، إال وكان رفعــت األســد قــد أرســل عــدًدا مــن جنــود قواتــه اخلاصــة، إىل ســجن تدمــر، عــر 
مروحيــات. يقــع هــذا الســجن الرهيــب وســط الصحــراء، علــى بعــد 200 كيلومــرت مشــال شــرقي دنشــق. وقــد اشــتهر 

وال يــزال ابلتعذيــب الوحشــي الــذي يتعــرض لــه املعارضــون للنظــام.
أبمــر رمســي مــن رفعــت األســد، قــام أولئــك اجلنــود التابعــني لــه بقتــل ألــف ســجني حمتجــر داخــل الســجن، أبســلحة آليــة 

وهــم علــى أســرهتم داخــل عنابــر الســجن بطريقــة وحشــية. وبلحظــات انتقــل هــؤالء املســاجني مــن النــوم إىل املــوت.
كانــت جمــزرة وحشــية نفــذت كــردة فعــل علــى حماولــة اغيتــال حافــظ األســد، راح ضحيتهــا عــدد كبــر مــن املثقفــني 
والنخبــة مــن الســّنة، ممــن اعتقلــوا بذرائــع وحجــج خمتلفــة. ميكــن القــول أن جمــزرة تدمــر تلــك كانــت إىل حــد مــا مشــروًعا 

لتشــكيل مســتقبل ســوراي القــادم.
ال ننســى طبًعــا، أن قبــل جمــزرة تدمــر، كان رفعــت األســد قــد قــاد جمــزرة وحشــية أخــرى أيًضــا يف بلــدة جســر الشــغور 
إبدلــب، حيــث كانــت تتجمــع املعارضــة، يف 19 مــارس/آذار عــام 1980، وأســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 

200 مــدين.
يف صبــاح يــوم التاســع والعشــرين مــن ســبتمر/أيلول عــام 1981، واجــه أهــل العاصمــة دمشــق وضًعــا مل يشــهده اتريــخ 
ســوراي يوًمــا مــا؛ حيــث انتشــرت القــوات التابعــة لرفعــت األســد وســط شــوارع العاصمــة لتقــوم برفــع احلجــاب عــن وجــه 

كل امــرأة يروهنــا قســرًا حتــت هتديــد الســاح.
كان الوضــع متأزًمــا ومتوتــرًا ابلفعــل يف عمــوم البلــد، لتــأيت هــذه اخلطــوة الفاضحــة لتصــب الزيــت علــى النــار وحتــدث 
ضجــة كبــرة. ويقــال أن مفــي ســوراي يف ذلــك الوقــت، الشــيخ أمحــد كفتــارو، قــال أبن »هــذا الوضــع قــد جتــاوز احلــد«، 

بينمــا رفــع عــدد قليــل مــن العلمــاء وأئمــة املســاجد وخطبائهــا أصواهتــم ضــد ذلــك.
اضطــر حافــظ األســد أن خيــرج أمــام اجلمهــور علــى شاشــات التلفزيــون، وخيرهــم أبنــه حيــرتم مجيــع النســاء، وأن مجيعهــن 

حتــت محايتــه، بعــد أن استشــعر أبن الوضــع قــد خيــرج عــن الســيطرة.
بعــد بضعــة شــهور، ومــا بــني 2 إىل 28 مــن فراير/شــباط عــام 1982، شــهدت مدينــة محــاة الســورية جمــزرة غــر 
مســبوقة، بقيــادة رفعــت األســد مــن جديــد. اســتولت وحــدات اجليــش التابعــة لرفعــت األســد علــى املدينــة حبصــار مــن 
الــر واجلــو، وقتلــت بوحشــية مــا ال يقــل عــن 40 ألــف شــخص. كانــت املدينــة معزولــة عــن العــامل بشــكل كامــل خــال 

احلصــار، ومل ختــرج مــن احلصــار إال وهــي مدمــرة يف حالــة خــراب.
كانت هذه اجملزرة الوحشية كافية لإلشارة لرفعت األسد أبنه »جزار محاة«.

عقــب تلــك املرحلــة، وضــع رفعــت األســد نصــب عينيــه رائســة ســوراي خلًفــا ألخيــه حافــظ. ال ســيما عقــب خضــوع 
األخــر لعمليــة اســتئصال الزائــدة الدوديــة، يف تشــرين الثاين/نوفمــر عــام 1983. يف تلــك األثنــاء، كانــت صحيفــة 
معاريــف العريــة إحــدى كــرايت الصحــف العريــة، نشــرت خــرًا خاصًّــا مفــاده أن حافــظ األســد أصيــب بنوبــة قلبيــة 
حــادة ال يــزال يف غيبوبــة بســببها. كمــا ذكــرت أنــه يعــاين مــن مــرض الســكري املتقــدم، فضــًا عــن ارتفــاع يف ضغــط 

الــدم.
كان رفعــت األســد علــى يقــني اتم أن شــقيقه حافــظ يســتعد ملــوت وشــيك، ممــا دفعــه لتســريع العمليــة وحماولــة 
االســتياء علــى زمــام األمــور يف البلــد. لكــن مــا حصــل الحًقــا مل يكــن يف حســبان رفعــت وختطيطــه، حيــث خــرج 

حافــظ األســد مــن غيبوبتــه مطلــع 1984، ليجلــس مــرة أخــرى علــى كرســي احلكــم.
ســرعان مــا قــرر حافــظ األســد نفــي أخيــه رفعــت إىل خــارج البلــد، توجــه األخــر أواًل إىل إســبانيا مث إىل فرنســا، ليعيــش 
يف املنفــى طيلــة 37 عاًمــا إىل حــني عودتــه إىل دمشــق األســبوع املاضــي. لكــن بعــد أن أفــرغ البنــك املركــزي الســوري 

بشــكل شــبع كامــل قبــه أن خيــرج مــن ســوراي آنــذاك، ويكــون الحًقــا إمراطوريــة عقاريــة فاســدة.
يف احلقيقــة، يكمــن ســبب منــح رفعــت األســد حــق العــودة إىل ســوراي، بعــد أن تلخطــت يــداه بدمــاء عشــرات اآلالف 
مــن األبــرايء الســوريني، ومايــني الــدوالرات املســروقة مــن الشــعب الســوري؛ يكمــن يف الفســاد الــذي جســده يف دول 

أوروبيــة عــدة.
أعطى بشــار األســد الضوء األخضر لعمه كي يعود إىل دمشــق، حلمايته من احملاكمة يف أورواب بتهم غســيل األموال 
يف إســبانيا وفرنســا. ومل يبــق أمــام رفعــت ســوى القبــول هبــذا العــرض، ويعــود إىل حضــن ابــن أخيــه، علــى الرغــم مــن 

أن رفعــت قــال قبــل 10 ســنوات مــع انطاقــة الثــورة الســورية، أن »بشــار مل يعــد إبمكانــه مواصلــة حكــم ســوراي«.
ينــص االتفــاق الــذي أبرمــه مــع نظــام األســد، علــى أن ال يكــون لرفعــت أي دور سياســي أو اجتماعــي يف ســوراي بعــد 
عودته إليها. لكنه ســيظل با شــك يعيش يف ذاكرة الشــعب الســوري كرمز للوحشــية يف أظلم فرتة من اتريخ ســوراي.

Suriye Devlet Başkanı Hâfız Esed, 26 Haziran 1980 günü Şam’daki sarayında Afrikalı 
bir diplomatı kabule hazırlanıyordu. Protokol kurallarına göre tertibat alınmış, geri-
ye yalnızca dakikalar içinde konuğun karşılanması kalmıştı. Sarayın cümle kapısında 
beklediği sırada, Esed’in ayaklarının önüne aniden bir el bombası düştü. Bomba Esed 
tarafından hızlı bir refleksle savuşturulurken, bunu ikincisi takip etti. Diğer bombayı 
da orada bulunan korumalardan biri devre dışı bıraktı. Ancak hemen ardından başlayan 
yaylım ateşini susturmak kolay olmadı. Hâfız Esed’in küçük kardeşi Rifat Esed’e bağlı 
özel birliklerin yaklaşık bir saat süren yoğun çabasıyla nihayet sükûnet sağlandığında, 
ortada net bir hakikat vardı: Baas rejimiyle mücadelesini birkaç senedir yoğunlaştıran 
silahlı muhalefet, başkanlık sarayına saldırı düzenleyecek güce erişmişti.
Rifat Esed, komuta ettiği gölge ordudan seçtiği askerleri, ertesi sabah gün doğmadan, he-
likopterlerle Tedmur Hapishanesi’ne sevk etti. Şam’ın 200 kilometre kuzeydoğusunda, 
çölün ortasında bulunan bu korkunç hapishane, muhaliflere uygulanan vahşi işkencel-
erle ünlüydü. Kardeş Esed’in emriyle, burada tutulan 1000 kadar mahkûm, koğuşlarda 
ve yataklarında otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Çoğu, uykudan ölüme geçiş 
yapmıştı. Hâfız Esed’e yönelik suikast girişiminin rövanşı olarak gerçekleştirilen bu 
katliamda, çeşitli bahanelerle tutuklanmış çok sayıda eğitimli ve elit Sünnî yok edildi. 
Tedmur Hapishanesi Katliamı, Suriye’nin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir proje 
idi adeta.
Tedmur’dan önce, muhalefetin yoğunlaştığı İdlib’in Cisru’ş-Şuğûr kasabasına 9 Mart 
1980 günü düzenlenen ve en az 200 sivilin kaybıyla neticelenen operasyon da yine 
Rifat Esed’in imzasını taşıyordu.
29 Eylül 1981 sabahı, Şam halkı, Suriye tarihinde hiçbir şekilde yaşanmayan bir du-
rumla karşılaştı: Rifat Esed’in özel birlikleri, sokak ortasında peçeli Müslüman hanım-
ları teker teker durdurup, silah zoruyla yüzlerini açmaya başladı. Ülkede zaten gergin 
olan atmosferi alevlendiren bu skandal adım, halkta ciddi bir galeyana yol açtı. Döne-
min Suriye Müftüsü Şeyh Ahmed Keftârû’nun “Bu iş bizi aşar” dediği konuşulurken, 
az sayıda âlim ve cami imam-hatibi seslerini yükseltmişti. Durumun kontrolden çık-
abileceğini sezen Hâfız Esed, aynı akşam devlet televizyonundan halka seslenerek, 
“Bütün hanımlara hürmetimiz vardır, hepsi bizim himayemiz altındadır” demek zo-
runda kaldı.
Birkaç ay sonra, 2-28 Şubat 1982 tarihleri arasında, Suriye’nin Hama şehri emsa-
li görülmemiş bir katliama sahne oldu. Yine Rifat Esed’in komuta ettiği ordu bir-
likleri Hama’yı karadan ve havadan kuşatma altına alarak, en az 40 bin insanı hun-
harca öldürdü. Kuşatma sırasında dünyaya tamamen kapatılan şehir, operasyon sona 
erdiğinde harabeye dönmüştü. Rifat Esed, artık “Hama Kasabı” unvanıyla anılacaktı.
18 Kasım 1983 günü Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, Hâfız Esed’in bir 
apandisit ameliyatı geçirdikten sonra yeniden görevinin başına döndüğü belirtiliyor-
du. İsrail’in önemli gazetelerinden Maariv ise, ertesi hafta başında yayınladığı özel 
haberinde, Esed’in ağır bir kalp krizi geçirdiğini ve hâlâ komada olduğunu duyurdu. 
Haberde ayrıca, Esed’in ilerlemiş diyabet rahatsızlığının bulunduğu, yüksek tansiyon-
dan da mustarip olduğu belirtiliyordu.
Rifat Esed, ağabeyinin öleceğinden öylesine emindi ki, ülke yönetimine hızlı bir şekil-
de el koymaya girişmişti. Ancak beklediği olmadı. Hâfız Esed 1984’ün başında kom-
adan çıkarak yeniden koltuğuna oturdu, “haddini aşan” kardeşi Rifat’a da yurtdışına 
sürgün yolu göründü. Önce İspanya’ya, ardından da Fransa’ya yerleşen Rifat Esed, 
geçtiğimiz hafta Şam’a dönünceye kadar tam 37 yıl sürgünde yaşadı. Suriye Merkez 
Bankası’nın içini boşaltmak suretiyle kurduğu emlak imparatorluğunu her sene gittikçe 
büyüterek…
Elinde on binlerce masumun kanı ve omzunda Suriye halkından çalınmış milyonlarca 
doların vebali bulunan Rifat Esed’e tekrar ülkesine giriş izni çıkmasının sebebi, Avrupa 
ülkelerinde imza attığı yolsuzluklar. Beşşâr Esed, İspanya ve Fransa’da kara para ak-
lama işlerine girişen amcasının yargılanmasını engellemek için, onun Şam’a dönüşüne 
yeşil ışık yaktı. Böylece 2011’de “Beşşâr, artık devlet başkanlığı koltuğunda otura-
maz” diyen amca Esed, sadece 10 yıl sonra, hapis tehlikesine karşı yeğeninin verdiği 
müsaadeye mecbur kaldı.
Rejimle yaptığı anlaşma gereği Şam’da sosyal hayattan tamamen izole edilecek olan 
Rifat Esed, Suriye halkının hafızasında karanlık bir dönemin gaddarlık sembolü olarak 
yaşamaya devam edecek.

Taha Kılınç

Hama Kasabı
جزار حماة

طه كلينتش 

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar
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أجــرت حكومــة طالبــان أول اتصــال رمســي هلــا مــع تركيــا، مــن خــال زايرة وفــد رفيــع املســتوى مــن 7 أشــخاث برائســة وزيــر اخلارجيــة 
يف احلكومــة املؤقتــة أمــر خــان متقــي، إىل العاصمــة الرتكيــة أنقــرة، وذلــك ضمــن مرحلــة جديــدة بــدأت يف أفغانســتان عــر ســيطرة حركــة 
طالبــان علــى مجيــع مفاصــل الدولــة بشــكل كامــل. إن النظــر إىل هــذا اللقــاء كيــف جــرى وحتــت أي نــوع مــن الضغــوط داخــل تركيــا 
فضــًا عــن وســائل اإلعــام العامليــة، يعتــر موضوًعــا جيــب التوقــف عنــده مليًّــا حتــت عنــوان: الصعــوابت الدبلوماســية لــدى تركيــا. إن 
تركيــا هــي أوىل البــاد يف إقامــة اتصــال قــوي وعلــى أعلــى املســتوايت مــع أفغانســتان، نظــرًا للروابــط التارخييــة والثقافيــة والظــروف املتغــرة. 
إال أن االنطبــاع اجلاهــز الــذي حياصــر طالبــان يتحــول إىل عائــق ملنــع تركيــا بشــكل أكثــر اســتباقية؛ مــن إقامــة هــذه االتصــاالت. وهــذا 
ال خيــدم يف هنايــة املطــاف ســوى الرغبــة يف تعطيــل امليــزات الــي متتلكهــا تركيــا علــى األرض بفضــل اترخيهــا ومواقفهــا وهويتهــا. جيــب 
علــى مجيــع مــن يتواجــد علــى الســاحة األفغانيــة أن يــدرك حقيقــة أّن حركــة طالبــان هــي القــوة الوحيــدة الــي متكنــت مــن إحــكام الســيطرة 
علــى البــاد بطريقــة أو أبخــرى ألكثــر مــن 40 عاًمــا. ومل تنجــح أي قــوة أخــرى قبلهــا ســواء كانــت أفغانيــة أو ســوفييتية أو أمريكيــة مــن 
حتقيــق ســيطرة واســعة هبــذا املســتوى. ســواء أعجبتكــم طالبــان أم ال، فيجــب عليكــم تقبــل أهنــا أهــم حقيقــة علــى األرض يف أفغانســتان 
بفعــل قــوة الســيطرة تلــك. وإن مل تقبلــوا بذلــك فلــن يكــون إبمكانكــم التواجــد ضمــن أي حســاابت أو سياســات متعلقــة أبفغانســتان.

االعرتاف بطالبان ال يتطلب تبيّن فهمها الديين والسياسي
إن االعــرتاف حبكومــة طالبــان علــى األرض ال يعــين ابلضــرورة تبــيّن فهمهــا للديــن أو فهمهــا للســلطة والسياســة وال منهجهــا إزاء ذلــك 
علــى اإلطــاق. مــن املؤكــد أن التشــدد هــو ســيد املوقــف يف تفســر طالبــان لإلســام وتفســرها لــه، لكــن جيــب االعــرتاف أبن هــذا 
التفســر إمنــا هــو مرتبــط يف الغالــب ابلثقافــة والبيئــة االجتماعيــة للبلــد، كمــا أنــه حمــدود وال يتمتــع جبانــب مــا يؤهلــه للتصديــر حنــو اخلــارج. 

وال ميكــن زرع التهديــدات حــول إمكانيــة تصديــر هــذا الفكــر إىل العــامل إال مــن خــال صناعــة اخلــوف.
ابلطبــع كانــت هــذه التصــورات واالنطباعــات الــي تتفــوق علــى الواقــع، مبثابــة تكلفــة للحــرب الــي خاضتهــا احلركــة علــى مــدار 20 عاًمــا 
ضــد الــوالايت املتحــدة، القــوة املركزيــة أحاديــة القطــب يف العــامل. حنــن اآلن يف مرحلــة جديــدة، تبــدو فيهــا حــىت الــوالايت املتحــدة الــي 

حاربــت طيلــة تلــك املرحلــة الســابقة وأجــرت يف النهايــة علــى االنســحاب، يف طريقهــا اليــوم حنــو تطبيــع العاقــات مــع أفغانســتان.
هل اللقاء مع طالبان ميهد الطريق أمام اللقاء مع األسد؟

هــذا اللقــاء الــذي جــرى بــني أنقــرة وطالبــان، والــذي جــاء متأخــرًا ابلنســبة يل، يبــدو أنــه أاثر شــهية البعــض ألمــر آخــر خمتلــف. حيــث 
خــرج خبــر يف العاقــات الدوليــة يف إحــدى القنــوات اإلخباريــة ليقــول أبن »اللقــاء مــع طالبــان قضــى ابلتــايل علــى كل األعــذار الــي 
تضعها أنقرة لعدم اللقاء مع األســد«. يبدو أنه من غر الواضح ســبب تفائل هذا الشــخص ومن على شــاكلته ممن ينظرون لطالبان 
علــى أهنــا كيــان إرهــايب، فقــط ألن احملتلــني صّنفوهــا ضمــن قائمــة اإلرهــاب. هــل مــن الســهل هلــذه الدرجــة مقارنــة طالبــان مــع األســد؟ 
أبي األبعــاد واألفعــال ميكــن مقارنــة طالبــان مــع األســد؟ مــا التهــم الــي تاحــق طالبــان ســوى أهنــا مدرجــة ضمــن قائمــة اإلرهــاب مــن 

قبــل الــوالايت املتحــدة، وألجــل ذلــك حاربــت وحوربــت؟
هــل ســبب ابتعــادان عــن األســد ألنــه مــدرج ضمــن قائمــة اإلرهــاب؟ أم لســبب اختافنــا يف وجهــات النظــر معــه؟ أم ألن تفســره 
لإلســام خيتلف كثرًا عن تفســران، وال يتناســب مع فهم العصر؟ ال عاقة لنا حنن بفهمه لإلســام، أو بنظامه او بشــؤونه الداخلية. 
املشــكلة تكمــن يف أن كل خطــوة خيطوهــا ضمــن »شــؤونه الداخليــة« تســفر عــن تقــل آالف املدنيــني، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
واملزيــد مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية، دون أن ينتهــي عــن ذلــك أبــًدا. هــل حاربــت طالبــان ضــدان؟ هــل اســتخدمت قــوة مفرطــة ضــد 

شــعبها وارتكبــت فيهــم اجملــازر؟ أو هــل تقــوم بذلــك اآلن؟
 أي منطق هذا وأي نوع من املقارنة؟

مضــى وقــت طويــل علــى فقــدان الــوالايت املتحــدة مصداقيتهــا يف تعريــف اإلرهــاب لقــد فقــدت الــوالايت املتحــدة مصداقيتهــا يف 
تعريــف اإلرهــاب، وليــس هنــاك حاجــة يف ضــرب املثــل بوضــع طالبــان مــن أجــل ذلــك. حــىت اآلن ال يوجــد هنــاك أي ضــرورة تدفعنــا حنــو 
تصنيــف كيــان مــا ضمــن قائمــة اإلرهــاب بســبب أن الــوالايت املتحــدة قامــت بتصنيفــه، ألننــا ابألصــل دولــة تعــارض منطــق تصنيــف 

اإلرهــاب وفًقــا ملنطــق الــوالايت املتحــدة أو مــا يســمى العــامل احلديــث.
على سبيل املثال، قاموا بتصنيف محاس ضمن قائمة اإلرهاب، إال أننا نرفض ذلك بشكل قاطع.

لنضــع كل التعاريــف املوضوعــة حــول اإلرهــاب وليضعــوا هــم أيًضــا معطياهتــم حــول ذلــك، فلتنناقــش، مــا نــراه حنــن هــو أن »إســرائيل« 
هــي أقــرب بكثــر لتعريــف اإلرهــاب. أمــا محــاس فهــي ليســت ســوى منظمــة متثــل املقاومــة الشــرعية لشــعب دولتــه حتــت االحتــال. كمــا 
أهنــا مل تســتخدم العنــف ألي غــرض آخــر غــر الدفــاع عــن النفــس. لكــن يف املقابــل، جتــاوزت إســرائيل ابلفعــل احلاجــة إىل الدفــاع عــن 
النفــس بغــض النظــر عــن الفــرق الشاســع يف تــوازن القــوى املوجــود، فهــي تســتخدم بصــورة متكــررة عنًفــا غــر متناســب ضــد شــعب غــزة 
األعــزل، وبــدون دفــاع، واحملاصــر بــرًّا وحبــرًا مــن مجيــع اجلهــات، عــر غــارات جويــة ال ترحــم، تســفر يف كل مــرة عــن مقتــل العشــرات 
بــل املئــات مــن أهــل غــزة. حنــن منلــك مــا ميكــن أن نقولــه للــوالايت املتحــدة حــول عــدم تصنيفنــا حلمــاس حتــت قائمــة اإلرهــاب، دون 
أن يكــون هنــاك شــيء ميكــن أن نســمعه منهــا حــول خــاف ذلــك. ابلنســبة لطالبــان، فرمبــا ألهنــا حاربــت الــوالايت املتحــدة بشــكل 
مباشــر اضطــرران أن نكــون يف نفــس موقــف »احلليــف«، لكــن هــذا ال يعــين قبولنــا تعريفــات الــوالايت املتحــدة لإلرهــاب كمــا هــي. ال 
ســيما وان الــوالايت املتحــدة ذاهتــا بــدأت يف تفــاوض مباشــر مــع طالبــان الــي تصنفهــا حتــت اإلرهــاب، قبــل عشــر ســنوات مــن اآلن، 

واتفقــت معهــا يف هنايــة املطــاف علــى رســم خــط بشــأن مســتقبل أفغانســتان.
ومــن انحيــة أخــرى، مل ترتكــب حركــة طالبــان طيلــة 20 عاًمــا مــن حرهبــا ضــد الــوالايت املتحــدة، أي نــوع مــن اجلرائــم الــي ارتكبهــا 
األســد خــال عشــرة أعــوام فقــط. مل ترتكــب طالبــان جمــازر حبــق شــعبها، ومل تقتــل األطفــال والنســاء والعجائــز والشــباب عــر غــارات 
جويــة عشــوائية ضــد أبنــاء جلدهتــا. بعــد كل ذلــك أييت مــن يدعــو للقــاء مــع األســد حبجــة حصــول لقــاء مــع طالبــان، وكأن طالبــان 

ميكــن مقارنتهــا مــع األســد. هــل ميكــن أن يكــون هــدف هلــؤالء ســوى املســاعدة التطوعيــة لألســد وحتريضــه علــى القتــل وجماراتــه؟
يف احلقيقــة، إن وجــود هــذا النــوع مــن احملامــني املتطفلــني هلــذا اجملــرم؛ فيمــا بيننــا، هلــو أمــر جيــب أن يكــون مصــدر قلــق حقيقــي وخطــر 

لــكل بــريء يعيــش يف هــذا البلــد.

Afganistan’da Taliban’ın bütün ülkede yönetimi ele aldığı yeni dönemde, Türkiye ile ilk resmi temaslar 
Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin de aralarında olduğu 7 kişilik üst düzey heyetin Ankara ziyareti-
yle kurulmuş oldu. Bu temasların dünya medyasından ziyade Türkiye’de nasıl bir baskı altında gerçekleşmiş 
olduğunu görmek, Türkiye’nin diplomasi zorlukları başlığı altında uzun uzun ibretle üzerinde durulabilecek 
bir konu.
Afganistan ile olan tarihi, kültürel ve konjonktürel bağlarımız dolayısıyla aslında en güçlü düzeyde temas 
kurması gereken, kurabilecek bir ülkedir Türkiye.
Oysa Taliban hakkındaki algı kuşatması Türkiye’yi bu temasları daha proaktif bir biçimde kurmaktan alıkoy-
maya dönük. Türkiye’nin sahada tarihinden, duruşundan ve kimliğinden mütevellit sahip olduğu avantajları 
boşa çıkarma hevesinden başka bir şeye hizmet etmiyor.
Afganistan sahasında herkesin şu gerçeği herkesin gözönünde bulundurması gerekiyor Taliban şu anda 
ülkenin 40 yılı aşkın tarihinde bütün ülkede kontrolü en geniş düzeyde sağlamış tek yönetim vasfını kazanmış 
durumda. Bundan önceki hiçbir Afgan veya Sovyet ve ABD yönetimi bu düzeyde bir kontrolü sağlayamadı.
Taliban’ı beğenirsiniz beğenmezsiniz bu kontrol gücü dolayısıyla ülkenin en önemli gerçeği olduğunu kabul 
etmek zorundasınız. Kabul etmezseniz Afganistan’la ilgili hiçbir hesabın veya siyasetin içinde olamazsınız.
TALİBAN’I TANIMAK ONUN DİN VE SİYASET ANLAYIŞINI BENİMSEMEYİ GEREKTİRMEZ
Taliban’ı bir gerçek olarak kabul etmek ise onun ne din anlayışını ne yönetim anlayışını ne de şu veya bu 
konuya yaklaşımını benimsemek anlamına gelmek zorunda değildir. Taliban’ın İslami yorumunun ve uygu-
lamalarının sert olduğu kesin olmakla birlikte bu yorumun daha ziyade ülke kültürüyle, sosyolojisiyle ilgili ve 
sınırlı olduğunu ve başka yerlere ihraç edilebilir bir yanı olmadığını da görmek gerekiyor.
Bu kültürel özgüllükten bütün dünyaya bir tehdit algısı ancak korku endüstrisiyle üretilebilir ki, korku üreti-
minin iktidar üreten yanı artık sır değil. Tek kutuplu dünyanın merkez gücü ABD’ye karşı 20 yıl bağımsızlık 
savaşı vermenin kendisi açısından bir maliyeti bu algıların kendi gerçeğinin önüne geçmesi oluyor tabi. Şimdi 
yeni bir dönemin içindeyiz ve bu dönemde savaşıp çekilmeye zorladığı ABD bile Taliban ile ilişkilerini nor-
malleştirme yolunda.
TALİBAN’LA GÖRÜŞMEK ESAD’LA DA GÖRÜŞMENİN YOLUNU MU AÇAR?
Türkiye’nin bana göre gecikmiş bu temaslarının başka türlü heyecanlandırdığı bir kesim var. Bir haber 
kanalında bir uluslararası ilişkiler uzmanı bir profesör ağzı kulaklarına varmış vaziyette şu sözleri söylüyordu: 
“Taliban ile görüşmek suretiyle şimdiye kadar Esad ile görüşmemek için ileri sürmüş olduğu bütün gerekçel-
erini kendi eliyle iptal etmiştir.”
Belli ki Taliban’a işgalcilerin taktığı terörist yaftasını olduğu gibi benimsemiş olan bu zat veya benzer zatlar 
neyin sevincini yaşıyor anlamak mümkün değil. Taliban’ı Esad ile özdeşleştirmek bu kadar mı kolay? Taliban 
ile Esad hangi boyutlarıyla, hangi eylemleriyle karşılaştırılabilir? ABD tarafından uzun süre terör listesine 
alınmış ve bundan dolayı kendisiyle mücadele edilmiş olmasından başka ne özelliği var Taliban’ın?
Esad ile kopukluğumuzun sebebi Esad’ın terör listesinde yer alıyor olması mıymış? Onunla dünya 
görüşümüzün ayrı olması mıymış? Onun İslami yorumunun bizden çok farklı, çağın anlayışına da uymaması 
mıymış? Bize ne onun İslam anlayışından, rejiminden, içişlerinden. Adamın içişlerinde attığı her adım bin-
lerce ölüme, katliama, insan hakkı ihlaline, insanlık suçlarına yol açıyor ve bu konuda hiç dur durak bilmiyor. 
Taliban bize karşı mı savaşmış? Kendi halkına karşı orantısız güç kullanıp katliam mı yapmış veya yapıyor? 
Bu nasıl mantık, nasıl bir karşılaştırma?
ABD’NİN TERÖR TANIMLARI GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRELİ ÇOK OLDU
Bu arada aslında hiç Taliban’a kadar gitmeye de gerek yok ki bunun için. ABD’nin şimdiye kadar terör liste-
sine her aldığını bizim de terör listesine almak gibi bir mecburiyetimiz olmadı, çünkü bu konuda biz zaten 
ABD’nin de sözümona modern dünyanın da terör tasnifi mantığına itiraz eden bir ülkeyiz. Mesela Hamas’ı 
terör listesine alıyorlar, biz bunu zinhar reddediyoruz.
Terörle ilgili bütün objektif tanımlamaları masaya sürelim, onlar da verilerini sürsünler tartışalım, iddiamız 
şu: Terörist tanımına İsrail çok daha fazla yakındır. Hamas ise kendi ülkesi işgal edilen bir halkın yerden göğe 
kadar haklı direniş örgütüdür. Şiddeti de kendini savunmaktan başka bir amaç için kullanmış değil. Oysa İsrail 
mevcut güç dengeleri içinde kendini savunma ihtiyacını çoktan aşmış durumda, ama mütemadiyen durduk 
yerde silahsız, savunmasız, dört bir yandan, havadan ve karadan kuşatma altındaki Gazze halkına en acımasız 
hava saldırılarını yapmakta en orantısız şiddeti uygulamakta ve her seferinde onlarca, yüzlerce sivilin ölümüne 
yol açmaktadır. Bizim Hamas’ı terörist olarak kabul etmeme konusunda ABD’ye anlatacaklarımız var ondan 
dinleyeceğimiz bir kelime yoktur.
Taliban konusunda ise belki ABD’ye karşı doğrudan savaşmış olması dolayısıyla bir müttefik olarak aynı 
yerde durmuş olabiliriz, ama bu onun terörist tanımlarını olduğu gibi kabul etmemizi gerektirmiyor. Kaldı ki, 
terörist addettiği Taliban ile ABD kendisi görüşmeye on yıl öncesinden başlamış ve neticede Afganistan’ın 
geleceği konusunda onunla bir çizgide uzlaşmış durumda.
Taliban ise 20 yıllık ABD işgaline karşı direnişi esnasında hiçbir şekilde Esad’ın irtikap ettiği suçların hiçbirini 
irtikap etmiş değil. Kendi halkını katletmiş değil, kendi halkına karşı hava bombardımanı uygulayarak çoluk 
çocuğu topluca öldürmüş değil. Taliban ile Esad’ı denkleştirerek madem onunla görüştünüz o halde bununla 
da görüşün diye öne atılanların katil Esad’a gönüllü yardım ve yataklıktan başka nasıl bir amaçları olabilir?
Doğrusu böyle bir caninin kendi aramızda yaşayan böyle işgüzar avukatları olması ülkemizi de içinde yaşayan 
masum insanları da ciddi anlamda tedirgin etmeli.

Yasin Aktay

Ankara’ya gelen Taliban, Esad’ın da yolunu yapar mı?
ا؟

ً
 أمام لقاء األسد أيض

َ
هل تمهد زياة طالبان ألنقرة الطريق

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Tayyib Atmaca
طيب أطماجا

حينما تتكور على ذاتك 
وتصمت 

شفتاك تعجز عن خماطبة الطيور
تلك الي لن ترفرف أو حتّلَق 

من راحة يديك
أثداء السحب الراّينة حُتلب 

ابرامرتات الغضب من الداخل تنفجر 
حني هتبُّ 

مثل رايح الفجر

حني ُتسمع صوتك لنفسك 
ال نكهة للكلمات وال معى

أىّن اجتهت سيغرق ذاك املكان
وحني أنت تنقطع عن السؤال واألحوال 

وإن صنعت األدوية من قلبك
سينزف نصف ُجرحك

حني تدفن الظام يف جوفك
تبدأ آالم خماض أايم النور

يهبط النور على قلبك من جديد
وتدوس فوق نفسك 

ومتشي
تنتفُض 

وُتسقط جنومك
عندما تطأ األرض بقلبك

حينما تقطع فمك بلسانك
خترج كلماتك ُمكالًة 

ليست كّل املفردات يسمح هلا بعبور الباب
وال يُلهث خلف كّل كلمة

تلقي أثقالك يف سوق الصمت 
ويصبح الزمان فراشك وحلافَك 

ووسادتْك

حينما تُفّخم ذاتك ابلغرور
تبدأ الرقص مع الشيطان

لن يلتف اخلر حول ساقيك 
إن أنت جلست ملتصقاً ابلكرسي

والدنيا بني يديك طّيعًة
عندما تعلق قلبك على املشبْك.

*نقلها إىل العربية الروائي والقاص عاء الدين حسو

İçine kapanıp sustuğun zaman
Dudakların kuşlar ile konuşmaz
Havalanıp uçmaz avuçlarından  
Döşü dolu bulutların sağılır
Efkâr barometren çatlar içerden
Seher yeli gibi estiğin zaman.

Sesini kendine kıstığın zaman
Tadı tuzu olmaz kelimelerin
Hangi yana dönsen orası batar
Yüreğinden ilaç imal edersin
Yaranı yaranın yarası kanar
Selamı sabahı kestiğin zaman.

İçine karanlık bastığın zaman
Aydınlık günlerin sancısı başlar
Yüreğine ışık düşer yeniden
Nefsinin üstüne basar yürürsün 
Silkeler dökersin yıldızlarını
Gönlünle toprağa bastığın zaman.

Dilinle ağzını kestiğin zaman
Tartarak söylersin kelimeleri
Her sözü kapıdan içeri almaz
Her sözün peşine sözünü salmaz
Sukût çarşısına yükün yıkarsın
Döşeğin yorganın yastığın zaman.

Nefsini kibirle kastığın zaman
Şeytanlarla dans etmeye başlarsın
Ayağına bir iyilik dolaşmaz
Oturunca yapışırsın koltuğa
Dünya fırın fırıl döner elinde
Kalbini çengele astığın zaman.

*Romancı Ve Yazar Alaaddin Husso tarafından Arapçaya çevrilmiştir.

عندما تطأ األرض بقلبك
GÖNLÜNLE TOPRAĞA BASTIĞIN ZAMAN

شاعر تركي معاصر
çağdaş türk şairi


