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أردوغان: قريبا سنربط بين حلقات الحزام األمني شمالي سوريا
Erdoğan: Yakında Suriye’nin kuzeyindeki 

güvenlik kemeri bağlantılarını bağlayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin 
yakında Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeleri birbirine 
bağlama niyetini doğruladı.
Erdoğan, “Yakında terör örgütünün (YPG/PKK) Suriye’de 
bulunduğu son bölgeleri temizleyerek güvenlik kemeri 
bağlantılarını bağlayacağız” dedi. Ülkesinin terörle 
mücadeleye devam edeceğini, Türkiye’nin güney 
sınırında 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma 
kararının hala geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

أكــد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، عــزم بــاده الربــط بــن املناطــق اآلمنــة يف الشــمال الســوري قريبــا. 
وقــال أردوغــان يف هــذا اخلصــوص: »قريبــا ســنوحد حلقــات احلــزام األمــي بتطهــر املناطــق األخــرة الــي يتواجــد 
فيهــا التنظيــم اإلرهــايب )واي يب جــي/يب كــي كــي( يف ســوراي«. وأضــاف أن بــاده ســتواصل مكافحــة اإلرهــاب، 

وأن قرارهــا بشــأن أتســيس منطقــة آمنــة علــى عمــق 30 كيلومــرتا عنــد حــدود تركيــا اجلنوبيــة، مــا زال قائمــا. 
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Bu bağlamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesinin 
ordusunun IŞİD’li teröristlerle kafa kafaya savaşan tek 
ordu olduğunu ve büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin, “ Suriye’deki 
gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki böl-
geye ayrıca rahatlama getirecektir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Milli Savunma Bakanlığımız (MSB) ile 
İstanbul’da faaliyete geçen Müşterek Koordinasyon Merkezi, iş birliğimizin 
küresel gıda güvenliğine somut katkısının bir göstergesi oldu.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin’in Rusya’nın Soçi kentindeki görüşmesinde, liderlerin, Suriye’de 
tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm 
içinde hareket etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

شــدد وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، علــى أن جيــش بــاده هــو الوحيــد الــذي كافــح 
إرهابيــي تنظيــم »داعــش« وجهــا لوجــه، وحقــق جناحــات كبــرة.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان- فيمــا يتعلــق بلقائــه ابلرئيــس الروســي فادميــر بوتــن- : »أعتقــد أننــا 
جيب أن نتناول - هبذه املناســبة - على وجه التحديد التطورات  يف ســوراي ، واليت ســتجلب الراحة  للمنطقة.«

قــال وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو ، »إن مركــز التنســيق املشــرتك ، الــذي بــدأ العمــل  بــه   مــع وزارة الدفــاع 
الوطــي )MSB( يف اســطنبول ، هــو مؤشــر علــى املســامهة امللموســة لتعاوننــا يف األمــن الغذائــي العاملــي«. 

وقــد  أفــادت األنبــاء أبن الرئيــس الرتكــي أردوغــان والرئيــس الروســي بوتــن  قــد التقيــا يف مدينــة )سوتشــي(  الروســية ، حيــث أكــد 
الزعيمــان عزمهمــا علــى العمــل بشــكل تضامــي ومنســق  يف مكافحــة مجيــع التنظيمــات اإلرهابيــة يف ســوراي.

أكار: الجيش التركي هو الوحيد الذي كافح »داعش« على األرض

الرئيس التركي أردوغان يلتقي الرئيس الروسي بوتين

تشاووش أوغلو يؤكد أثر  التعاون مع وزارة الدفاع الوطني على األمن الغذائي العالمي

جدد كل من الرئيس أردوغان والرئيس بوتين عزمهما على التنسيق
 معا ضد التنظيمات اإلرهابية في سوريا

Akar: IŞİD ile karada savaşan tek ordu Türk 
ordusuydu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir 
araya geldi

Çavuşoğlu, MSB ile iş birliğinin küresel gıda güvenliğine 
etkisini vurguladı

Erdoğan ve Putin Suriye’de terör örgütlerine karşı 
eşgüdüm içinde hareket etme kararlılığını teyit etti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye konusunda 
güvenlikle ilgili “meşru” endişelerinin olduğunu ve bunları 
dikkate aldıklarını söyledi.

قــال املتحــدث ابســم الكرملــن بيســكوف إن لــدى تركيــا خمــاوف أمنيــة »مشــروعة« فيمــا 
يتعلــق بســوراي مؤكــدا أنــه أيخــذ  ذلــك  يف  عــن االعتبــار  .

الكرملين: تركيا لديها مخاوف أمنية »مشروعة« بشأن سوريا

Kremlin: Türkiye’nin Suriye konusunda güvenlikle 
ilgili ‘meşru’ endişeleri var

Türk Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk ordusunun kuzey Suri-
ye’de teröristlerle kararlı bir şekilde savaşmaya devam ettiğini duyurdu.
Türk ordusunun, “Fırat Kalkanı” ve “Barış Pınarı” operasyonlarının yapıldığı 
bölgelere saldırı düzenlemeye çalışan örgüte ait 7 teröristi etkisiz hale ge-
tirmeyi başardığını da sözlerine ekledi.

أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة يف بيــان، أن اجليــش الرتكــي يواصــل حبــزم مكافحــة اإلرهابيــن مشــايل ســوراي. وأضافــت أن اجليــش 
الرتكــي متكــن مــن حتييــد 7 إرهابيــن مــن التنظيــم حاولــوا شــن هجمــات علــى مناطــق عمليــيت »درع الفــرات«، و »نبــع الســام«.

وزارة الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın Duhok ve Erbil kentlerindeki kamplarda kalan yüzbinlerce Suriyeli, terör 
örgütü YPG/PKK’nın Suriye’deki varlığı nedeniyle yurtlarına geri gidemiyor.

Türkiye, 2011 yılından bu yana 1168’i ABD ve Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan 9 
bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti.

Ukrayna’nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostash, ülkesinin “çalıntı tahılını” taşıdığını iddia ettiği 
Suriye bayraklı geminin Lübnan’daki limandan ayrılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen Temmuz ayında 
ülkede 21’i çocuk, 8’i kadın ve 5’i işkence mağduru olmak üzere 86 sivilin öldürüldüğünü 
söyledi. Bu bağlamda ,  (Bağımsız) Suriye İnsan Hakları Ağı  tarafından yayınlanan bir rapor-
da, “Rus güçlerini ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal etmek ve batı İdlib kırsalındaki El-Cedide 
köyünde yerinden edilenlere yönelik bir katliam yapmakla” suçladı.

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine 
dönemeyen ve 8 yıldır zorlu kamp koşullarında yaşayan Ezidiler, uluslararası kamuoyu 
tarafından yalnız bırakıldıklarını belirtiyor.

 ال يســتطيع  مئــات اآلالف مــن الســورين املقيمــن يف خميمــات مدينــيت دهــوك وأربيــل العراقيتــن العــودة إىل دايرهــم 
بســبب وجــود منظمــة YPG / PKK اإلرهابيــة يف ســوراي.

قامــت تركيــا برتحيــل 9000 مقاتــل إرهــايب أجنــي - منــذ عــام 2011 -  ينتمــون ل  102 جنســية 
خمتلفــة ، وقــد  كان مــن بينهــم 1168  عنصــرا  مــن الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب.

اعــرتض   ســفر أوكرانيــا يف بــروت ، إيهــور أوطــاش ، علــى الســماح لســفينة ترفــع العلــم الســوري   مبغــادرة املينــاء 
يف لبنــان ، والــيت ادعــى أهنــا كانــت حتمــل »حبــوب بــاده  املســروقة«.

قالــت شــبكة حقوقيــة ســورية، اإلثنــن، إن 86 مدنيــاً قتلــوا يف البــاد خــال يوليــو/ متــوز املاضــي بينهــم 21 طفــًا و8 نســاء و5 
ضحــااي تعذيــب. جــاء ذلــك يف تقريــر صــدر عــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان )مســتقلة( اهتمــت فيــه » القــوات الروســية 

إبخــال اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار جمــدداً وارتكاهبــا جمــزرة حبــق انزحــن يف قريــة اجلديــدة بريــف إدلــب الغــريب«.

 يعيــش اإليزيديــون ، الذيــن مل يتمكنــوا مــن العــودة إىل دايرهــم بســبب وجــود منظمــة حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهابيــة يف منطقــة 
ســنجار يف املوصــل ابلعــراق ظروفــا   قاســية يف املخيمــات منــذ 8 ســنوات ،و يؤكــدون أبهنــم تركــوا وحدهــم مــن قبــل اجملتمــع الــدويل.

السوريون المقيمون  في المخيمات في العراق  لم  يعد  بإمكانهم العودة إلى 
ديارهم بسبب منظمة YPG /   PKK اإلرهابية 

أوكرانيا  تعترض  على مغادرة سفينة ترفع العلم السوري ُيزعم أنها تحملتركيا قامت  بترحيل 9000 مقاتل إرهابي أجنبي منذ عام 2011
 »حبوًبا مسروقة« من لبنان.

شبكة حقوقية سورية: مقتل 86 مدنيا في البالد خالل يوليوPKK اإلرهابية 

اإليزيديون  يعتقدون أنهم تركوا وحيدين  من قبل المجتمع الدولي في العام الثامن من هجوم داعش على سنجار

Irak’taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK 
nedeniyle evlerine dönemiyor

Türkiye 2011’den bu yana 9 bin yabancı terörist 
savaşçıyı sınır dışı ettiUkrayna ‘çalıntı tahıl’ taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin 

Lübnan’dan ayrılmasına tepkili

Suriye insan hakları ağı: Temmuz ayında ülkede 86 sivil öldürüldü

Ezidiler, DEAŞ’ın Sincar’a saldırısının 8. yılında uluslararası 
kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını düşünüyor

Sivil Savunma kaynakları (Beyaz Baretliler), Suriye rejim güçlerinin Halep kır-
salındaki Kafr Taal köyünü hedef alan kara saldırısı düzenleyerek bir aileden iki 
çocuğu öldürdüğünü ve diğer sivilleri de yaraladığını bildirdi.

أفــادت مصــادر يف الدفــاع املــدين )اخلــوذ البيضــاء(، أن قــوات النظــام الســوري شــنت هجومــا بــراي اســتهدف قريــة 
كفــر تعــال بريــف حلــب، أســفر عــن مقتــل طفلــن مــن أســرة واحــدة، وإصابــة مدنيــن آخريــن.

مقتل طفلين في هجوم لقوات النظام السوري على ريف حلب بحسب مصادر في الدفاع المدني

Sivil Savunma kaynaklarına göre, Suriye rejim güçlerinin Halep 
kırsalına düzenlediği saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti. 
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عندما بدأت موجات الربيع العريب تصل إىل دمشــق، وراح يشــم عبرها الشــعب الســوري، القابع يف ســجن 
كبــر، هــو ســورية، الــيت حيكمهــا األســد /األب مث االبــن منــذ عشــرات الســنن. يف تلــك اللحظــات التارخييــة 
الــيت التنســى مل يــدر يف خلــد الســورين املنتفضــن ســلمًيا ضــد حكــم الطاغيــة أن هــذه الثــورة اجلماهريــة ميكــن 
أن حيوهلــا النظــام/ العصابــة إىل حــرب ضــروس ميــارس فيهــا كل أنــواع القتــل، ولتكــون املقتلــة األســدية، حبيــث 
ابتــت مســة املرحلــة، ملــا ارتكــب فيهــا مــن عنــف وقتــل وتعذيــب، وانتهــاكات لــكل القوانــن اإلنســانية املعوملــة، 

ولــكل القوانــن الوضعيــة يف ســورية، وأيًضــا كل الشــرائع الســماوية الــيت ترفــض الظلــم.
خرج الناس أواســط آذار/ مارس 2011 اليلوون على شــيء، وكل مناهم ومههم أن يســود العدل وتتحقق 
املســاواة املفتقدتــن، مــع احلريــة والكرامــة املغيبتــن قســرًا منــذ مخســن عاًمــا أو يزيــد. وعندمــا تكــون الثــورة 
ســلمية يســتبعد النــاس أن تتحــول إىل حــرب وســاح وعســكرة، لكــن مــع حكــم النظــام اإلجرامــي الطغيــاين 
كل شــيء ممكــن، وكل شــيء قمعــي البــد مــن توقــع حدوثــه، مــع نظــام ال يتنــازل عــن احلكــم إال ابلقــوة، والــيت 
ســبق وأن خطــف الوطــن الســوري هبــا وعربهــا. وكان مــاكان مــن هتــدمي للبنيــة التحتيــة الســورية، لتصــل إىل مــا 
نســبته 65 ابملئــة، هدًمــا لبنيــة حتتيــة يف ســورية، عمــل الشــعب الســوري علــى إقامتهــا بكــده وعــرق جبينــه، 

خــال ســنوات طويلــة مــن كــم األفــواه وإلغــاء االنســانية.
مث كانــت احلــرب ابلكيمــاوي ضــد غوطــة دمشــق الشــرقية والغربيــة، وخــان شــيخون يف إدلــب، والعديــد مــن 
األماكــن األخــرى يف اجلغرافيــا الســورية، الــيت اســتخدم فيهــا نظــام األســد ســاًحا كيمــاواًي أومهنــا أنــه خيبئــه 
ليكــون ســاًحا ضــد احملتــل الصهيــوين اخلارجــي الــذي حيتــل اجلــوالن وفلســطن. لكنــه تبــن ابلواقــع املمــارس 
أن هــذا الكيمــاوي احملــرم دولًيــا، كان موجــوًدا وخمــزاًن الســتخدامه ضــد الســورين، أي ضــد الشــعب الــذي 
يُفــرتض أنــه شــعبه. انهيــك عــن ســاح الرباميــل الــذي اخرتعــه نظــام األســد لرميــه فــوق رؤوس البــاد والعبــاد، 
وحيصــد عــربه مــع ابقــي األســلحة النوعيــة الروســية احلديثــة، مــا ينــوف عــن مليــون شــهيد ســوري ذهبــوا علــى 

مذبــح احلريــة والكرامــة حيــث خرجــوا مــن ألجلهمــا.
ألــف معتقــل، مــازال معظمهــم خمتفــن  كمــا زج يف غياهــب املعتقــات والســجون ماينــوف عــن 900 
واليعــرتف النظــام القمعــي بوجودهــم، بــل خيــرج علــى الشــعب الســوري بــن الفينــة واألخــرى بقوائــم املــوت 
حيــث يدعــي زورًا وهبتــااًن أهنــم ماتــوا نتيجــة أمــراض وأزمــات قلبيــة، وليــس كمــا هــي احلقيقــة الــيت نعرفهــا مجيًعــا، 
وهــي أهنــم قتلــوا جــراء التعذيــب املمــارس ضدهــم، وقوائــم قيصــر تشــهد وتوثــق ذلــك، حــى مســي ســجن 

صيــداناي عامليًــا ابملســلخ البشــري؟
أمــام هــذا املشــهد الصعــب واملــآالت االنســانية املؤملــة، يتحــدث الكثــرون اليــوم عــن هنــاايت للحــرب ضــد 
ــا عــن مــا تســميه القوانــن الدوليــة )العدالــة االنتقاليــة(  ــا ودولًي الســورين، ومــن مث جيــري احلديــث مطــواًل أممًي
وهــي ضــرورة كمــا تراهــا املنصــات األمميــة وصــواًل إىل هنايــة احلــرب احملتملــة، وأيًضــا املصاحلــة الشــعبية، كــي 
تتمكــن أنســاق اجملتمــع الســوري مــن احليــاة والتعــاون فيمــا بينهــا، دون عــودة إىل احلــرب واالنتقــام. حيــث يــرى 
فريــق أممــي أن عــدم وجــود عدالــة انتقاليــة متســك بيــد النــاس وتعيــد هلــم بعــض حقوقهــم املســلوبة، لــن يكــون 

هنــاك أي تعايــش حقيقــي وطبيعــي بــن النــاس.
وهــو معطــى  فكــري تنظــري إنســاين صحيــح وضــروري للعيــش املشــرتك، ومــن أجــل إعــادة وصــل مــا انقطــع 
بــن مداميــك اجملتمــع الســوري اإلثنيــة والطائفيــة والســلطوية. لكــن املشــكلة ابألســاس لــدى الســورين هــي 
بقــاء هــذا النظــام اجملــرم، الــذي اليــرى يف بقائــه أي ســورية عاقــل أيــة إمكانيــة للعيــش املشــرتك، وهــو قَتــل ومــا 
بــرح يقتــل الكثريــن، ومــا زالــت ســجونه ممتلئــة ابلســورين، دون أي حركــة جديــة لإلفــراج عــن هــؤالء املغيبــن 
قســرًا. انهيــك عــن التغيــر الدميغــرايف املمــارس ضــد فئــة بعينهــا مــن الســورين أكثــر مــن ســواها، وهتجــر قســري 
لنصف اجملتمع الســوري إىل الشــمال الســوري خارج ســيطرة النظام أو إىل باد اللجوء يف كل أصقاع العامل.

إًذا املشــكلة مازالــت لــدى النظــام وداعميــه الذيــن يرفضــون الولــوج يف أيــة عمليــة ســلمية جديــة، والتجربــة 
ماثلــة أمامنــا عــرب مثــان جــوالت للجنــة الدســتورية، ومل حتصــل عربهــا احلالــة الســورية ســوى علــى املزيــد مــن 

قبــض الريــح.
العدالــة االنتقاليــة ضروريــة ومطلوبــة لكــن مــن يقــوم هبــا؟ وهــل يقبــل هبــا اجملــرم األســدي أواًل؟ أم أن األمــل 
مــازال ضعيًفــا مــن أجــل أي إجنــاز جــدي حنــو هــذه العدالــة االنتقاليــة البعيــدة كل البعــد عــن مــاذات حقيقيــة 

وممكنــة، بوجــود نظــام القتــل الطغيــاين األســدي.

Suriyelilerin genel olarak sığınma ülkelerinde çocuklarının anadilleri-
ni unutup dünyadaki en büyük ve en zengin dil olarak kabul edilmiştir. 
Ayrıca BM ‘nin tarafından da benimsenen altı dilden biri olan Kuran dilini 
kavrama ihtimalinden uzaklaşmaları, birçok zorluklar ve büyük sorun-
lar yaşamaları onların mutlu ve kolay bir yaşamdan alıkoymaktadır.
Eğer dünyadaki herhangi bir ülke tüm okullarında, üniversitelerinde, 
enstitülerinde ve tüm alanlarındaki eğitim müfredatında kendi diline 
dayatma hakkına sahipse bu onun doğal hakkıdır. Bu meşru bir du-
rumdur.  Fakat bu durum tanrının geniş topraklarına dağılan ve yarısı 
çocuklar olan on milyondan fazla Suriyeli için meşru bir durum değildir. 
Aksine bunun büyük olumsuz etkileri olacaktır. Beğenseniz de beğen-
meseniz de Suriyelilerin kendi dillerinden uzak yabancı bir nesil olarak 
yetişmesine yol açacaktır. Onların Arap diline, anavatanına, tüm bilim-
sel ve ya kültürel araçlardan uzak durmasına, içinde büyüdüğü birçok 
geleneklerin ve değerlerin terk edilmesine yol açacaktır. 
Burada Suriyelilerin özellikle de aralarında sözü geçenler, bu sorumlu-
luğu yerine getirebilecek yeteneğe sahip olan kurum ve kuruluşlar, sivil 
toplum güçleri, âlimler, din adamları ve fakihler de dâhil olmak üzere 
hepsinin Arap dilinin yok olmaması için Suriyeli nesillere öğretmeleri 
gerekmektedir. Sonra da Arap halkının yapısına kök salmış bu kültürün 
unutulmaması için her türlü çabayı göstermeleri gerekmektedir. 
Eğer böyle bir nesil ve bu neslin ardından gelenler, Arap dili olmadan, 
Arap kültürü olmadan ve ardından Kuran’ı Kerim’e sarılmadan 
yaratılmışsa istisnasız herkesin Arapça öğretimine özen göstermesi, 
felaketin boyutunu ve büyüklüğünü küçümsememesi gerekir. Arap dili-
ni geriletmeden koruyan ve yok olmasını engelleyen Allah’tır.  Cenâb-ı 
Hak, Kuran’ı Kerim’in dilini ve cennet dilini Arapça yaparak Arapları 
şereflendirmiştir. Dünyanın kelime hazinesi bakımından ve en kapsamlı 
gramer olmasından dolayı en zengin dillerinden biri olarak kabul edilen 
bu dili neden önemsemeyelim ve inşa etmeyelim? Dünyada yüz mily-
onları bir araya getiren, Arap medeniyetini meydana getiren ve gelece-
kte Arap-İslam realitesini yeni temeller üzerinde yeniden inşa edecek, 
onun rehberliğini yapacak olan çocuklarımız için bu dile neden önem 
vermeyelim?
Bugünün bu dile olan ilgisi ve çocuklarımızın Arapça öğrenmesinin 
önünde duran büyük zorlukların ele alınması çok önemli bir konudur. 
Bu konu Esad rejiminin baskı, taciz ve zulmü karşısında gerçekleşen 
zorunlu göçmenler gerçeğinin öncelikleri arasında yer alıyor. Esad’ın 
zulmü karşısında küçük kızlarımızın Arapçayı unutmaması gerçek bir 
direniş ve devrim meselesidir. Esad zulmünün yanında yer alan İran-
lıların ve Rusların bizi içine çektiği zor gerçeğin üstesinden gelebilmek 
için bu gerekli bir değişim eylemidir. Aynı zamanda bu, mazlumlarla ve 
isyan hareketine paralel olarak Suriye’nin kuzeyinde Esad katliamı so-
nucunda yerinden edilmiş acı çeken 14 milyondan fazla Suriyeliler ve 
dünyanın dört bir yanındaki mülteciler arasında Suriye halkının tarafıy-
la gerçekleşen akıllıca ve ciddi bir anlaşmadır. 
Bugün Suriyeliler için en büyük zorluk, bu zor gerçeğin üstesinden 
gelmektir. Suriye halkının büyük bir halkı sınırlandırıp yok etmek ist-
eyen Esad zulmünü bilim ve bilgiyle mukayese ederek üstesinden ge-
lebilmek ve bu gerçeğe bel bağlamamaktır. Suriye halkı yok olmaya 
karşı direnmiş, zorluklara göğüs gerebilmiş, yeniden inşa edilmiş ata-
larının ve dedelerinin dili olan Arap diline yani Kuran diline, büyükleri-
nin değerlerine bağlı kalabilmiştir. Buna binaen biz bunun gibi görevleri 
yerine getirebilecek niteliğe sahip miyiz?

العدالة االنتقالية  في سورية هل من أمل؟

Suriye’de Geçiş Dönemi Adaleti, Umut var mı?

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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Genel Yayin Yönetmeni 



5

ي
س

سيا
م ال

س
الق جرائــم  تّوقــف  أو  البنــادق  صــوت  إســكات  مبجــّرد  وحــده  يتحقــق  ال  الســام  “إن 

الثقــة  وإعــادة  الضحــااي  تكّبدهــا  الــيت  ابملعــاانة  االعــرتاف  ينبغــي  بــل  االنتهــاكات، 
القانــون.”  إنفــاذ  وقــوات  الدولــة  مبؤسســات 

هــذا مــا جــاء علــى لســان املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة )ميشــيل 
ابشــيليت( خــال تقدميهــا إحاطــة حــول الســام واحلفــاظ عليــه أمــام جملــس األمــن يف 
شــباط/فرباير 2020، مؤكــدة علــى ضــرورة توفــر اآلليــات القضائيــة وغــر القضائيــة 
واجلــرب  القضائيــة  املاحقــة  خبصــوص  مببــادرات  والقيــام  االنتقاليــة،  العدالــة  لتحقيــق 
القانونيــة  وتقصــي احلقائــق واإلصــاح املؤسســي مبــا يتوافــق مــع املعايــر وااللتزامــات 

الدوليــة.
إحاطــة املفوضــة الســامية مل تكــن خمصصــة لســورية فقــط، بــل جلميــع املناطــق يف العــامل 
الــيت تعّرضــت ألحــداث عنــف وجرائــم إابدة وتطهــر عرقــي أو طائفــي، كمــا حــدث يف 
الســودان والعــراق وميامنــار ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وغرهــا مــن الــدول، وكانــت 
حصيلة ما أدىل به ممثلو الدول املشــاركة يف تلك اجللســة، أبّن العدالة االنتقالية ليســت 
هــي اهلــدف النهائــي وإمنــا املدخــل لتحقيــق الســام وضمــان عــدم تكــرار هــذه احلــوادث 
الكارثيــة واجتثــاث أنظمــة عــدم املســاواة والتمييــز واالنقســامات اجملتمعيــة وغرهــا مــن 

األســباب الرئيســة الــيت تــؤدي إىل العنــف وإدامــة الصــراع.
نشــوب  إىل  تــؤدي  الــيت  األســباب  بدقــة  يعــرف  والعــامل كلّــه  وهيئاتــه  الــدويل  اجملتمــع 
الصراعــات واحلــروب الداخليــة، ويعــرف بدقّــة أكــرب كيفيــة تفــادي تلــك الكــوارث ولديــه 
مراكــز حبثيــة أنتجــت آالف الدراســات ووضعتهــا بــن أيــدي أصحــاب القــرار، فمــاذا 

حصــل؟ ال شــيء! إذن هنــاك حلقــة مفقــودة جتعــل مــن أمــر حتقيــق العدالــة االنتقاليــة 
أشــبه ابملســتحيل، أو يف أفضل حاالته عدالة منقوصة وتطال أفراداً قائل فتتحول من 
“عدالــة انتقاليــة” إىل “عدالــة انتقائيــة” وهــذا بــدوره يؤّجــج مــن الصراعــات وال ينهيهــا، 
ففــي ســورية مثــًا وإذا مــا رغــب اجملتمــع الــدويل بتحقيــق العدالــة االنتقاليــة البــّد مــن 
اختــاذ خطــوات عمليــة تتمتــع ابلدميومــة غــر املنقطعــة ـ أســتطيع أن أختصرهــا مبــا يلــي:

ـ تقدمي اعتذار علي للشــعب الســوري من قبل النظام ورأس النظام، واســتعداده الكامل 
لتحمل املســؤولية ووضع نفســه ونظامه حتت ســلطة القانون الدويل.

ـ إطــاق ســراح مجيــع معتقلــي الــرأي واملعتقلــن تعســفّياً مــن النســاء واألطفــال والرجــال 
والشــيوخ الذيــن مت اعتقاهلــم جملــرد انتمائهــم املناطقــي أو الديــي.

ـ الســماح ملنظمــات حقــوق االنســان احملليــة والدوليــة ابلدخــول إىل مراكــز االعتقــال 
احلقائــق. لتقصــي  والســجون 

ـ ســحب الســاح مــن مجيــع األطــراف وطــرد امليليشــيات األجنبيــة ونشــر قــوات دوليــة 
للحفــاظ علــى األمــن.

ـ الكشــف عــن املقابــر اجلماعيــة وتقــدمي القوائــم االمسيــة حلصــر أعــداد الضحــااي واملختفــن 
قســرايً وحتديد اجلهة املســؤولة عن تلك االنتهاكات.

ـ إطــاق العمليــة السياســية بتشــكيل حكومــة انتقاليــة ذات صاحيــات كاملــة تنتهــي 
إبجــراء انتخــاابت رائســية شــفافة.

ـ العمل بشــكل متزامن مع اخلطوات الســابقة على إعادة املهجرين قســرايً إىل مناطقهم 
وتعويضهم عن اخلســائر اجلســيمة اليت تكبدوها مادايًّ ومعنواًي.

ـ تقــدمي اجملرمــن الذيــن ثبــت ارتكاهبــم جلرائــم القتــل والتعذيــب واالغتصــاب إىل احملاكــم 
املختصــة، وحماكمتهــم بشــكل علــي وحبضــور ممثلــن عــن أهــايل الضحــااي وممثلــن عــن 

منظمــات حقــوق اإلنســان.
مفاوضــات  يف  واخلــوض  جتاوزهــا  ميكــن  ال  والــيت  وجوهبــا  أرى  الــيت  اخلطــوات  تلــك 
ماراثونيــة حــول الدســتور وشــكل الدســتور وطبيعــة النظــام القــادم واســم الدولــة وديــن 
الدولــة ولغــة الدولــة، كّل ذلــك يدخــل يف إطــار التســويف وعــدم جديــة اجملتمــع الــدويل 
يف حتقيــق العدالــة، وحماولــة لكســب املزيــد مــن الوقــت ليصبــح املؤقّــت دائمــاً، وتضيــع 
احلقــوق ومتــوت اآلمــال يف عيــون املايــن املشــّردة، ويكــرب جيــل متــّرس علــى قســوة الــربد 
واحلــّر وقســوة اجملتمــع الــدويل أكثــر، ونفــرت عينــاه مــن مشــهد البــؤس الــذي تفرضــه 
شــقوق اخليمــة املهرتئــة والطــن الــذي حياصرهــا كحمــم هبطــت مــن التــال كّلمــا أمطــرت 
الــذي  القبــح  وهــول  املــكان  هــول  مــن  شــاخت  لطفولــة  املآقــي  متــأ  ودمــوع  غيمــة، 
نســجوه حلياهتــم، أولئــك اجملتمعــن بياقاهتــم املنّشــاة وربطــات العنــق القرمزيــة ليناقشــوا 
الســال األربــع، ومتكــن املــرأة ومحايــة األقليــات وحقــوق املثليــن و و. فيمــا تكــرب املأســاة 
يف املخيمــات ويف العــراء وحــى يف املــدن واألرايف القابعــة حتــت ســطوة “البســطار 
والبندقيــة”، فتكــرب األحقــاد يف الصــدور ككــرة الثلــج العميــاء لتتدحــرج علــى غــر هــدى 
لتأخــذ كل مــا يقــف يف وجههــا، فيصبــح املشــهد أكثــر تعقيــداً وشراســة مــن كل مــا 
ســبق، وإذا بنــا أمــام مقتلــة أخــرى عنواهنــا “العدالــة االنتقاميــة” وليــس اإلنتقاليــة وال 
حــى االنتقائيــة، لندخــل يف دورة عنــف دمويــة جديــدة ال تبقــي وال تــذر، فهــل هــذا مــا 

يريــده اجملتمــع الــدويل كخامتــة ملســرحية “األســد أو حنــرق البلــد”؟.

العدالة االنتقالية شــرط الزم للعبور 

ياسر الحسيني 

كاتب وإعالمي سوري

ســأبدأ مــن حيــث انتهــى مقــال املركــز الــدُّويل للعدالــة االنتقاليــة ICTJ وأقتبــس 
التّــايل: “ليســت العدالــة االنتقاليــة عنصــرًا واحــًدا أو عمليّــة واحــدة، وال هــي صيغــة 
فريــدة جامــدة تــؤول إىل استنســاخ املؤسَّســات، بــل هــي أشــبه خبريطــة وشــبكة 
تدنيــك إىل وجهتــك: أال وهــي جمتمــع أكثــر ســاًما وعــداًل ومشــواًل للجميــع، صّفــى 
حســاابته مــع ماضيــه العنيــف وأحــقَّ العدالــة للضَّحــااي”. وبعيــًدا عــن الرتَّكيبــة 
اللُّغويــة الرَّكيكــة، ســأقف عنــد عبــارة “صَفــى حســاابته مــع ماضيــه العنيــف وأحــقَّ 

العدالــة للضَّحــااي”. 
تصفيــة احلســاب، عقانيًّــا، تعــي لقــاًء بــن طرفــن تتوافــر لديهمــا الرَّغبــة يف وضــع 
هناية للقضااي العالقة بينهما وتدفعهما اإلرادة ذاتيًّا إىل ذلك –ونعي هنا القضااي 
ــدام بينهمــا- مبوجــب قــرار ســيادي منهمــا، أي: هــي  الــيت أدَّت إىل وقــوع الصِّ
عملّيــة جــرد للمشــكلة القائمــة بينهمــا، نقاطًــا ومنعرجــات، مــن حيــث األســباب 
والفاعلــن والنتائــج، ليُّصــار إىل االتِّفــاق علــى وجــوه القصــاص عــرب حتديــد املذنبــن 
ومعاقبتهــم وتســمية الضَّحــااي وتعويضهــم، ومــن مث وضــع اســرتاتيجية إعــادة إعمــار 
ــراع ورســم مامــح التَّعايــش املســتقبلي بــن األطــراف املتنازعــة ووضــع  مــا دمَّــره الصِّ
أســس متينــة للمســتقبل، وكلُّ ذلــك مبوجــب قــرار ســيادي ورغبــة حقيقيّــة وإرادة 
حرّة واعية حتت ســقف الوطن. إذن، يوجد شــروط ال بد من مراعاهتا بتسلســلها 
ــراع. فهــل الشُّروط/األســس املذكــورة  املنطقــي للوصــول إىل حــلٍّ حقيقــي ودائــم للصِّ
ــيادي كــي  متوافــرة يف احلالــة الّســوريّة؟ هــل ميتلــك النِّظــام أو املعارضــة قرارمهــا السِّ
يلتقيــا ويناقشــا القضــااي الّشــائكة العالقــة بينهمــا؟ ال أظــن، فنحــن نعلــم أنَّ القــرار 
ُرِهــن منــذ زمــن بعيــد إىل أطــراف أخــرى تدخَّلــت يف  قــد  لــدى اجلانبــن  هــذا 
تــه ملصاحلهــا الّذاتيّــة أو االســرتاتيجّية وحســب، وأطالــت عمــره مــادام  النِّــزاع وجرَّ
ــق هلــا أهدافهــا اجليوسياســّية أو االقتصاديّــة أو اإليديولوجّيــة أو حــّى النَّفســّية  حيقِّ

واالجتماعّيــة. إذن، هــذا أوَّل شرط/أســاس قــد ســقط.  
فهــل تتوافــر رغبــة حقيقّيــة وإرادة واعيــة للعمــل علــى تصفيــة القضــااي العالقــة بــن 

ــيادي(؟ أجــزم أنَّ الرَّغبــة واإلرادة  الطَّرفــن )إذا اعتربانمهــا غــر مرتبطــن ابلقــرار السِّ
غــر متوافريــن علــى األقــل مــن جانــب النِّظــام، وهــذا مــا تدلِّــل عليــه مواقفــه الزِّئبقيــة 
يف مناقشــات اللَّجنة الدُّســتوريّة ويف غرها من املناســبات الَّيت أثبتت توجُّه النِّظام 
إىل اللعــب علــى عامــل الوقــت واعتمــاده علــى انعــدام احلرفيــة لــدى اجلانــب اآلخــر 
أو فقــر أدواهتــا لديــه. أمَّــا عــن الطَّــرف اآلخــر فأكيــد أنَّ الرَّغبــة واإلرادة موجودتــن، 
ــا، طاملــا أنَّ األمــر فيــه مصلحــة  بــل مهــا فائضتــان لديــه ومفروضتــان عليــه آبن مًع
ــام بــل هــو قــراءة لواقــع احلــال  شــخصّية مبعــزل عــن الّصــاحل العــام، وهــذا ليــس ابالهتِّ

وليــس الضَّمائــر. وهــذا شرط/أســاس آخــر قــد هــدم أيًضــا.
ولكيــا أطيــل يف تفنيــد ابقــي الشُّــروط، ســأنتقل مباشــرة إىل لــبِّ القضيّــة: مــا هــي 
مامــح هــذا الوطــن الَـّـذي ينبغــي االتِّفــاق علــى أنَـّـه السَّــقف الَـّـذي ســيتمُّ حتتــه 
العمــل علــى حتقيــق العدالــة االنتقاليّــة املرجــّوة يف املســتقبل، أو املظلَّــة اجلامعــة 
لشــعب مزَّقتــه احلــرب؟ الواقــع يقــول إنَّ طــرح هــذا السُّــؤال يــوازي ويعــادل الدُّخــول 

يف حقــل ألغــام عــن ســابق إصــرار وتصميــم. 
هــل اي تــرى هــذا الوطــن الَّــذي حيمــل اســم اجلمهوريــة العربيــة الّســوريّة هــو نفســه 
الَـّـذي يريــد الكــردي الّســوري أن يكــون اجلمهوريّــة الّســوريّة مثــًا؟ هــل الوطــن 
الَّــذي يريــد املســلم الّســوري أن يــرد يف دســتوره أنَّ ديــن الدَّولــة هــو اإلســام، هــو 
نفســه الَـّـذي يريــد السُّــوري املســيحي أو الّســوري الَعلمــاين أو الّســوري الّاديــي 
؟ وال أود املتابعــة يف طــرح تســاؤالت  أاّل يذكــر فيــه ديــن الدَّولــة كوهنــا كيــااًن اعتبــارايًّ
ستشــي بنظــرة تشــاؤمّية، حيــال بعــٍض ممـّـا مــا يــزال يفّرِقنــا )رغــم أنَّ البعــض يعتربهــا 
أن  منــذ  املتخاذلــة كذلــك  واملواقــف  املتتابعــة  األحــداث  لوَّنتهــا  إذ  هامشــّية(، 
فقــد العمــل الثَـّـوري بوصلتــه العادلــة ووضــع البندقيــة برســم اإلجيــار، وحتوَّلنــا مــن 

مؤسَّســات ثــورة إىل مؤسَّســات معارضــة!
أكمــل االقتبــاس مــن مقــال املركــز الــدَّويل للعدالــة االنتقاليــة: “مــا مــن طريــق 
الفظائــع  طبيعــة  حتدِّدهــا  يســلكها  شــّى  طــرق  جمتمــع  فلــكل  يـُتَّبــع،  واحــد 

املرتكبــة وخصائــص اجملتمــع نفســه، مبــا يف ذلــك ثقافتــه واترخيــه وبنــاه القانونّيــة 
ياســّية وقدراتــه ابإلضافــة إىل انتمائــه االثــي ودينــه وتكوينــه االجتماعــي  والسِّ
واالقتصــادي”، وهــذا مــا أشــرت إىل انعدامــه آنًفــا بصيغــة أكثــر خصوصيّــة 
ابلنِّســبة لواقعنــا املــزري الَـّـذي نعيشــه اآلن، فالنِّظــام جنــح علــى مــدار نصــف 
قــرن مــن احلكــم، وأكثــر مــن عقــد مــن االنتقــام واهلــدم، يف إرجــاع اإلنســان فينــا 
إىل منطلقاتــه الُبدائيّــة وأعــادان إىل عقليّــة ســاكن الكهــوف األوَّل مــن حيــث 
التَّفكــر أوَّاًل وأخــرًا بكيفيَّــة البقــاء علــى قيــد احليــاة وحســب. وابلّتــايل، ابتــت 
املســافة بيننــا وبــن األفــكار الَّــيت قامــت عليهــا اجملتمعــات احلديثــة شاســعة حتتــاج 

إىل إرادة أنبيــاء وصــرب رســل للملمــة الصُّفــوف مــن جديــد وبنــاء الضَّمائــر.
وأختــم مبــا ختــم بــه املركــز مقالــه: “ســرعة مســر اجملتمــع علــى هــذا الــدَّرب 
واملســافة الَـّـيت يقطعهــا منــه يعتمــدان علــى اجلهــود احلثيثــة والدَّؤوبــة املبذولــة، 
وعلــى مــدى تعــاون األطــراف املعّنيــة كلهــا، بــدًءا مــن الفاعلــن احلكوميّــن 
إىل  وصــواًل  املــدين،  اجملتمــع  ومنظَّمــات  )؟(  ابلّضحــااي  مــرورًا  ياســّين،  والسِّ

تشــاؤمي؟ أدركتــم ســبب  فهــل  العاديــن”  املواطنــن 
للخــروج مــن هــذه املتاهــة الَـّـيت نــدور يف حلقاهتــا املفرغــة منــذ عقــد مــن الزَّمــان 
أرى أنَـّـه ال مفــرَّ مــن أن ننتهــي أوَّاًل مــن النِّظامــن، احلاكــم واملعــارض، بــكلِّ 
لــة وأدواهتمــا الصَّدئــة كشــرط رئيــس ال منــاص منــه، ونســرتدَّ  شــخوصهما املرتهِّ
احلــرّة  ــعبّية  الشَّ إرادتنــا  ونســرتجع  ــد،  موحَّ ثــوري  موقــف  لبنــاء  ــيادي  السِّ قــراران 
كشــرط مهيِّــئ للقــادم مــن اخلطــوات، وبعدهــا ســيكون علينــا أن نعمــل مبوجــب 
فكــرة مفادهــا أنَّ الوطــن لنــا مجيًعــا، ماضيــه وحاضــره ومســتقبله لنــا مجيًعــا، وأنَّ 
هنضتــه هنضــة لنــا ووقوعــه هنايــة لنــا مجيًعــا، وعندهــا ميكــن أن جنتمــع ونتفاهــم 
ونضع اخلطط ملســارات العمل وحندِّد اخلطوات الّازمة النطاق عمليَّة احملاســبة 
وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة حتــت ســقف هــذا الوطــن، أّمــا مــا عــداه فعبــث، وهــذا 

مــا نــراه اآلن. لكــن كيــف ســننتهي مــن النِّظامــن؟ ســؤال حبجــم قضيّــة. 

امي
ّ

محمد أمين الش

عن العدالة االنتقالية واألولوّيات

كاتب سوري
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قطاعــات  راهنــة ومســتقبلية،  االنتقاليــة، كقضيــة  العدالــة  قضيــة  تشــغل 
واســعة مــن الســورين املهتمــن واملتابعــن لقضــااي وملفــات حقــوق اإلنســان 
يف ســورية، كمــا رجــال السياســة والفكــر، وقبــل ذلــك وبعــده الضحــااي 
يعانــون،  احليــاة  قيــد  علــى  مازالــوا  أو  مــن رحلــوا  منهــم  ســواء  وذويهــم، 
حيدوهــم األمــل بقــرب ذلــك اليــوم الــذي يشــعرهم آبدميتهــم وإنســانيتهم. 
منــذ انطاقــة الثــورة الســورية املباركــة يف منتصــف آذار/ مــارس 2011 
وحــى اليــوم تعــرض املايــن مــن الســورين لشــى أنــواع انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان الــيت يصــل بعضهــا إىل كوهنــا جرائــم إابدة مجاعيــة وبعضهــا اآلخــر 
يدخــل حتــت ابب القتــل العمــد، وكلهــا سياســات ممنهجــة طبقهــا النظــام 
األســدي يف وجــه معارضيــه وخصومــه ممــن انتفضــوا واثروا ضــده، وحــى 
مــن احلاضنــة الشــعبية هلــؤالء، فاعتقــل وعــذب وقتــل وهجــر وشــرد بشــكل 
عشــوائي، يف مناطــق بعينهــا، كل مــن ظنــه خصمــاً لــه، والــكل مــن شــعبه 
خصومــه وأعدائــه، دون أن يلقــى مقــرتيف تلــك اجلرائــم، حــى اآلن، مــن 
حياســبهم أو يقدمهــم حملاكمــات عادلــة، ودون أن يشــعر ضحاايهــم ببارقــة 

أمــل تعيــد االعتبــار ملشــاعرهم وكرامتهــم وحقوقهــم.  
واالنتهــاكات يف  اجلرائــم  مــن  الكثــر  هنــاك  الســورية كان  للثــورة  ســابقاً 
اتريــخ ســورية وشــعبها الــيت تســتوجب شــكًا مــن العدالــة واالنصــاف، 
القــرن  مــن  الثمانينــات  ارتكــب يف مرحلــة  مــا  الضــرر، خصوصــاً  وجــرب 
املاضــي، إال أن الظــروف العامــة وســياقات األحــداث، مل تســاعد قــوى 
املعارضــة الضعيفــة واملنهكــة، واملشــتغلن بقضــااي حقــوق اإلنســان، وهــي 

أهنــا:  انتشــاراً  األكثــر  التعريفــات  أحــد  االنتقاليــة يف  العدالــة  تعــي   (  
بتطبيقهــا دول  قامــت  الــيت  القضائيــة  القضائيــة وغــر  التدابــر  جمموعــة 
حلقــوق  جســيمة  انتهــاكات  مــن  ورثتــه  مــا  معاجلــة  أجــل  مــن  خمتلفــة 
اإلنســان؛ وتتضّمــن هــذه التدابــر املاحقــات القضائيــة، وجلــان احلقيقــة، 
وبرامــج جــرب الضــرر وأشــكال متنّوعــة مــن إصــاح املؤسســات. ابلنظــر 
إىل الوضــع الســوري، جنــد أّن الدولــة الســوريّة تعــاين فعــًا مــن انتهــاكات 
القســري،  االختفــاء  االغتصــاب،  )القتــل،  اإلنســان  حلقــوق  جســيمة 
مصــادرة املمتلــكات... اخل(، وأّن معظــم هــذه االنتهــاكات حتصــل يف 
أثنــاء فــرتة االنتقــال مــن النظــام الديكتاتــوري الشــمويل، إىل نظــام يريــده 
لتطبيــق  آليــات  عــن  للبحــث  يدعــو  مــا  وهــذا  أكثــر حريّــة.  الســوريّون 

العدالــة االنتقاليــة يف ســورية. 
العدالــة  لتطبيــق  األساســّية  األهــداف  مــن  الوطنيّــة  املصاحلــة  تعــّد      
يتــّم  واملــادي(،  )النفســي  والتعويــض  احملاســبة  آليــات  فعــرب  االنتقاليّــة، 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وعــرب  مــن  املاضــي  مــن اإلرث  التخلّــص 
بــدء  تطبيــق معايــر حامســة وصارمــة يف احــرتام حقــوق اإلنســان عنــد 
الدولــة )األمنيّــة بشــكل خــاص(،  عمليّــة تطهــر وإصــاح مؤسســات 
ميكننــا تفــادي حصــول انتهــاكات مســتقبلّية حلقــوق اإلنســان تقــود إىل 

مرحلــة أخــرى مــن عــدم االســتقرار والنــزاع األهلــي. (
    مــن التعريــف الســابق ملفهــوم العدالــة االنتقاليــة والبحــث كيــف ميكــن 
أن تطبــق يف ســورية نــدرك مــدى صعوبــة تطبيــق العدالــة االنتقاليــة يف 

منظمــات حديثــة العهــد والتجربــة يف ســورية، مــن أن تطالــب بفتــح ملفــات 
االنتهــاكات واجلرائــم الســابقة علــى امتــداد عمــر نظــام آل األســد، كمــا 
أن القضيــة مل تكــن مطروحــة هبــذا اإلحلــاح كمــا هــي عليــه يف الســنوات 
املاضيــة، ومل تتســع وتتمــدد لتطــال املايــن، وبعــد أن ابتــت آباثرهــا مصــدر 
قلــق علــى مســتقبلنا كلنــا كســورين، مــن احملــال التعايــش بيننــا واحلفــاظ علــى 
ســورية موحدة أرضاً وشــعباً دون أن أتخذ العدالة مســاراهتا الواجبة، وطي 

ســنوات األمل واملعــاانة والعــذاب.
والعدالــة االنتقاليــة كمــا هــو معلــوم، وكمــا جــرى يف بلــدان أخــرى عديــدة، 
أن  جيــب  قانونيــة  وقاعــدة  واالجتماعــي،  األهلــي  للســلم  إجبــاري  ممــر 
تشــملها منظومــة القوانــن والتشــريعات احلديثــة، ومرتبطــة بشــكل وثيــق 
ابلشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان الــيت تعتــرب اليــوم مقياســاً لرقــي وتقــدم 
احلــل  إحــدى مقتضيــات  االنتقاليــة،  العدالــة  أهنــا، أي  الشــعوب، كمــا 
السياســي ونتائجــه الــيت يرتتــب عليهــا حماســبة كل مــن تــورط جبرائــم القتــل 
مبختلــف  واحلــرايت  واألمــاك.  احلقــوق  ومصــادرة  والتمييــز،  والتعذيــب 

أشــكاهلا.
كمــا هــو معلــوم ومســلم بــه تنبــع احلاجــة املاســة للعدالــة االنتقاليــة جملتمعنــا 
ملنــع الثــأر واالنتقــام وإيقــاف احتمــاالت االســتمرار يف دوامــات العنــف 
واملذهــب،  والطائفــة  الديــن  أســاس  علــى  والتمييــز  الامتناهــي،  والقتــل 
النظــام  وليــس  فيهــا،  تــورط  مــن  تطــال كل  والــوالء،  واجلنــس  العــرق  أو 
وحــده، وهــي هنــا أســاس بنــاء دولــة وطنيــة حديثــة تقــوم علــى فكــرة املواطنــة 

ســورية يف ظــل النظــام احلــايل، فــا بــد مــن وجــود نظــام يقبــل بشــكل 
واضــح ال لبــس فيــه بتطبيــق كل بنــود هــذه العدالــة، وال ينحصــر هــذا 
املفهــوم عنــد التطبيــق يف االنتهــاكات الــيت حصلــت منــذ انــدالع ثــورة 
بــل يتخطاهــا إىل بدايــة حكــم هــذا النظــام  احلريــة والكرامــة والعدالــة، 
فــرتة  طــوال  واحملرمــات  احلرمــات  انتهــك كل  والــذي  والقاتــل  الفاســد 
حكمــه املمتــدة ألكثــر مــن نصــف قــرن، فمــن انتهــاكات حرســه القومــي 
قمــع كل  وإىل  املســتمرة  واالغتيــاالت  االعتقــاالت  إىل   1963 عــام 
االنتفاضــات الــيت قامــت ضــده مــن ثــورة 18 متــوز 1963 إىل يومنــا هــذا 
الــذي مــازال مســتمرًا يف قصــف وهتجــر الشــعب الســوري مــن الســويداء 
إىل درعــا إىل قــرى وبلــدات الشــمال الســوري. وال يقتصــر تطبيــق هــذه 
العدالــة علــى النظــام ولكــن جيــب أن يشــمل كل مــن انتهــك وصــادر حًقــا 
أو ملــًكا أو أهــدر دًمــا مــن األطــراف، مــن قســد إىل كل الفصائــل الــيت 
مســت نفســها معارضــة مســلحة وهــي ليســت ســوى نســخة ابئســة عــن 
هــذا النظــام اجملــرم الــذي أابح ســورية للمحتلــن مــن كل حــدب وصــوب 

مقابــل اســتمرار عصابتــه يف حكــم ســورية.
عــدم  مبــدأ  هــو  االجتماعيــة  العدالــة  تطبيــق  األساســي يف  املبــدأ      
اإلفــات مــن العقــاب وأن تتقبــل التشــكيات املختلفــة يف ســورية هــذا 
املبــدأ فــكل جمتمــع أو تشــكيل ممكــن أن تكــون االنتهــاكات الــيت تعــرض 
هلــا خمتلفــة عــن اجملتمــع اآلخــر مــع أهنــا مجيعهــا تعرضــت لعســف وفســاد 
وهنــب الســلطة الغامشــة نفســها، لذلــك البــد مــن نشــر مفاهيــم العدالــة 

والقانــون، وخترجنــا مــن دولــة العصابــة والــرق والعبوديــة.
حى اآلن ليس هناك ما يشــر، يف مســارات احلل املطروح واملتداول، عن 
قــرب تلــك اللحظــة التارخييــة، فاللجنــة الدســتورية شــبه توقفــت أو انتهــت، 
بــل أخفقــت وفشــلت، وكان متوقعــاً هلــا ذلــك منــذ أن طرحــت كفكــرة، 
ويف جوالهتــا كلهــا مل تطــرح هــذه القضيــة، الــيت هــي أصــًا تتوجيــاً ملســار حــل 
سياســي وانتقــال لســلطة هيئــة حكــم انتقــايل كمــا جــاء يف القــرار األممــي 
2254، كما أن اهليئة العليا للمفاوضات ابلرغم من حديثها يف أوراقها 
الرمسيــة عــن العدالــة االنتقاليــة، شــأهنا شــأن كل القــوى السياســية الســورية، 
مل تتقــدم يف هــذا اجملــال قيــد أمنلــة كــون هــذا املســار كلــه معطــل وفاشــل 
وخيضــع لضغــوط وجتــاذابت إقليميــة ودوليــة، وبعيــد عــن حلــم الســورين 

ابحلريــة والكرامــة والعدالــة. 
إذا كانــت تلــك اللحظــة التارخييــة ماتــزال بعيــدة، ودوهنــا حــى اآلن عقبــات 
كثــرة، فــإن ذلــك ال يعــي أبــداً اســتحالة دنوهــا، أو التخلــي عــن املطالبــة 
هبــا والصفــح عــن كل تلــك اجلرائــم، واملســتمرة حــى اليــوم، فهــي جرائــم ال 
تســقط ابلتقــادم ومــرور الزمــن، وهــي حــق ألصحاهبــا كمــا هــي حــق عــام 

للمجتمــع أبكملــه.
ابتــت فكــرة العدالــة االنتقاليــة وجتســيدها واقعــاً، خطــاابً وقانــوانً وممارســًة، 
جــزًء مــن مســتقبل ســورية والســورين وبغــر ذلــك تبــدو لنــا اآلمــال ضعيفــة 
يف أن تطــوى صفحــة الطغيــان وآل األســد واالنتقــال إىل مرحلــة جديــدة 

حلــم الســورين هبــا طــال إىل مــا يزيــد عــن نصــف قــرن.

االنتقاليــة بشــكل واضــح وميســر لتكــون مفهومــة مــن اجلميــع وحتظــى 
بقبوهلــم، كمــا أن التوثيــق املقــرتن ابألدلــة واملقبــول مــن اجملتمــع واحملفــوظ 
بشــكل جيــد خوفًــا مــن الضيــاع والتزويــر يعــد الســاح الرئيســي لتقبــل 
اجملتمــع واهليئــات املشــرفة علــى تطبيــق العدالــة هلــذا ملفهــوم وتوفــر لــه ســبل 

النجــاح.
اســتطاعت حتقيــق  وأفريقيــا  أورواب  هنــاك جمتمعــات يف  أن     الشــك 
هــذه العدالــة وحققــت جناحــات كــربى يف هــذا الصــدد كالبوســنة وروانــدا 
وغرهــا ولكــن كانــت الكلفــة عاليــة والفــرتة الزمنيــة طويلــة. وحنــن مــن 
جهتنــا دفعنــا مــا علينــا مــن ضريبــة للتخلــص مــن نظــام فاســد ومســتبد 
فــرط يف حقــوق الشــعب وثرواتــه وحــى أراضيــه فــا ميكــن إىل اآلن حصــر 
كل الــدول املتواجــدة علــى األرض الســورية وال امليليشــيات واملرتزقــة الــيت 
تنهــش حلــم هــذا الشــعب الــذي أصبــح أكثــر مــن نصــف ســكانه بــن 
الجــئ وانزح ومعتقــل وخمتفــي عــدا عــن أعــداد مــن فقدانهــم إىل اآلن، 
ال يوجــد إحصــاء موثــق لعددهــم مــع أن كل التقديــرات  تقــول أهنــم أكثــر 
مــن 600 ألــف عــدا عــن قتلــى النظــام وشــبيحته ومرتزقتــه الذيــن أتــى هبــم 

مــن كل أصقــاع األرض.
    لقــد دفعنــا الثمــن غاليًــا والبــد ملــن دفــع الثمــن أن حيصــد النتائــج 

العدالــة واحملاســبة. بعــد  إال  املصاحلــة جمديــة  تكــون  فلــن  اإلجيابيــة 
أعــان هللا ســورية لتحقيــق العدالــة يف ظــل نظــام وطــي دميقراطــي حيقــق 

لشــعب ســورية بكافــة أطيافــه مــا يســعى إليــه ويعمــل عليــه.

عبد الرحيم خليفة

محمد عمر كرداس 

العدالة االنتقالية باعتبارها قضية مستقبل

العدالة االنتقالية وإمكانات تطبيقها في سورية

كاتب سوري

كاتب سوري
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مــن مينــع أي حــل سياســي يف ســورية هــم جــدران الفســاد واالســتبداد )البعــث أســدي(، إهنــم وقفــوا 
ومازالــوا يقفــون عائقــاً يف وجــه الســام يف وطننــا ســورية، ويزرعــون اخلــراب والدمــار والفرقــة منــذ عقــود 
إبدارة نظــام تشــبيحي عميــل، إهنــم أشــد خطــراً مــن البندقيــة، واملســتعمر واملخططــات التدمريــة، 
وأشــد فتــكاً مــن املؤامــرات الدوليــة، ألهنــم يســرون فــوق جثــث األبــرايء مــن شــعبنا بلــؤم وتكــرب، 
أبنــاء الشــعب  متســرطنون يف حيواتنــا وغذائنــا وشــرابنا وأمننــا واســتقراران، يتاجــرون بدمــاء مجيــع 
الســوري؛ وأصحاب األســهم األكرب، يف شــركة الفســاد الســورية هذه، هم ضباٌط يف اجليش واألمن، 
وجتــاٌر وأصحــاُب مصانــع، ورجــال أعمــال وصبياهنــم الصغــار، ورؤســاء احتــادات عماليــة وفاحيــة، 
وأعضــاء يف غــرف الصناعــة والتجــارة ابملــدن واحلواضــر الســورية، وقــادة يف حــزب الفســاد البعثــي، 
واحتــادات الطلبــة، وخفافيــش داخــل مؤسســات الدولــة، تســاهم بتعزيــز الرشــوة والوصوليــة واالنتهازيــة، 
مهندســون وشــركات عقــارات ومجعيــات ســكنية، واحتــاد حرفيــن، ومفاتيــح فســاد داخــل البلــدايت 
حافظــن ورجاهلــم يف املــدن الكــربى، واحتــادات رايضيــة 

ُ
يف القــرى واألرايف يتقامســون الغنائــم مــع امل

للنهــب واحملســوبية، ووزارات مرتهلــة بفائــض متخلــف مــن املوظفــن العاطلــن عــن العمــل، فضــًا 
عــن أمــراء احلــرب وجتــار املعابــر )يف املعارضــة والنظــام(، يتقامســون الغنائــم فــوق جثــث اجليــاع ابملناطــق 
احملاصــرة، مجعيــات إغاثيــة، ومعارضــة وصوليــة تقبــض مــن دول اخلــراب العــريب، منظمــات جمتمــع 
مــدين وقــادة فصائــل كانــت ســراويلهم مرقعــًة فصــاروا يرتــدون اجلينــز ويركبــون ســيارات الدفــع الرابعــي، 
ويشــربون الشــاي يف مقاهــي لــوزان، قضــاة وحمامــون ابعــوا ذمتهــم وضمرهــم وأخاقهــم، فصــار اجملــرم 
مــاكاً، فتُــوج القاتــل وزُج ابلــربيء يف غياهــب الســجون، وأطبــاء صــاروا رجــال أعمــال، وجتــار بنــاء 
وأراضــي؛ إهنــا منظومــة الفســاد الســورية برعايــة إدارة دوليــة أكــرب دفعــت ســلطة اجلرميــة ملــا يســمى 
املصاحلــة فأعــادوا اعتقــال مــن صاحلوهــم! إهنــا املنظومــة األكثــر حقــارة يف العــامل الثالــث، واألكثــر 

إجرامــاً ووضاعــة ولؤمــاً علــى وجــه األرض.
هــؤالء هــم اجلــدران الــيت تقــف يف وجــه احلــل السياســي، وهــم ذاهتــم مــن يعــزز اخلافــات ويعمقهــا بــن 
أبنــاء الشــعب الســوري الواحــد، ومــن وسوســوا للشــيطان، لتدمــر املــدن اآلهلــة، لكــي يكــون هلــم دور 
يف إعــادة اإلعمــار، وهــم مــن يلعبــون أبســعار العمــات صعــوداً وهبوطــاً ويســحبون اللقمــة مــن دم 
الفقــراء؛ وقبــل احلديــث عــن الدميقراطيــة واحلريــة و»العدالــة االنتقاليــة«، علــى كل ســوري، أن يعــرف 
مــن هــم أعــداءه األكثــر فتــكاً، إذ دون كنســهم وحماســبتهم، فــإن هنــوض ســورية ســيكون جمــرد وهـــــــــــم.

لقــد اســتغلت منظومــة احلكــم هــذه أبنــاء األقليــات، وعلــى األخــص الطائفــة العلويــة، وزجــت هبــم يف 
ريــح مصاحلهــا وتســببت هبــاك مئــات اآلالف.

 كما جرَّت بقية أبناء ســورية لذات احملرقة ودمرت الباد بشــكل ليس له مثيل يف اترخينا احلديث، 
وهــذا مل ُيشــبع هنمهــم للمــال، ممــا دفعهــم، ومازالــوا، الختــاق املــربرات الكافيــة الســتمرار احلــرب علــى 
الشــعب، وصــواًل للســلم املتوافــق مــع مصاحلهــم وأطماعهــم غــر احملــدودة؛ أمــا احلريــة والدميقراطيــة، 
فهــي العــدو األول هلــم، ألهنــا ســتفتح األعــن وســتفرض القانــون، وستحاســب الفاســد والراشــي 
خــرب وابلتــايل بــدء احملاســبة و»العدالــة االنتقاليــة«، وهــذا األمــر غــر مســموح بــه حــى 

ُ
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اآلن يف مملكــة الفســاد الســورية. 
الشــعب الــذي ال يعــرف ماضيــه ال يقــدُر علــى فهــم واقعــه، وابلتــايل يعجــز عــن الســيطرة عليــه، مــا 
يعــي أن آخريــن سُيســيطرون علــى هــذا الواقــع بــداًل منــه؛ وتظهــر ســيطرهتم يف األبعــاد الثقافيــة- 
فهــم  عــن  العجــز  إىل  ابلتاريــخ  املعرفــة  ضعــُف  ويــؤدي  واالقتصــاد،  السياســة  ويف  اإليديولوجيّــة، 
العمليــات التارخييــة الــيت أّدت إىل الوقائــع واألزمــات وتفســر الظواهــر الــيت مــا نــزال نعيشــها، ممــا 
ولّــد بــدوره، قصــوراً اجتماعيــاً عميقــاً، يعتــاش علــى جمتمــع ضعيــف التســييس واإلرادة وابلتــايل قليــل 
املشــاركة يف احليــاة العامــة ويف صناعــة مســتقبله؛ فنحــن ال نكتــب اترخينــا وفــق الســيناريو اخلــاص بنــا، 
بــل حســب ســيناريو الذيــن دفعــوا، ويدفعــون، ابجتــاه النســيان والتجاهــل، ولســنا يف احلقيقــة مالكــي 
حاضــران، وذلــك ألننــا نعــاين مــن ضعــٍف يف معرفــة اترخينــا، ونتجاهــل أخطــاءان، فــا بــد مــن إيقــاظ 
واســتعادة »الذاكــرة التارخييــة« اجلماعيــة علــى الــدوام، والــيت هــي عبــارة عــن حــراٍك اجتماعــي- ثقــايف 
منبثق عن اجملتمع املدين، يســعى للكشــف، برصانة، عن اتريخ النضال ضد االســتبداد وديكتاتورية 

آل أســد، وعــن كتبــة تقاريرهــم وخُمربيهــم وجُمرميهــم، والكشــف عــن حكــم العائــات اإلقطاعيــة القدميــة 
غتصبــة لامتيــازات عــرب اتريــخ املنطقــة، والتعريــف ابملســامهن حقيقــًة ابلنضــال 

ُ
فضَّلــة امل

ُ
والطبقــات امل

يف املاضــي واحلاضــر، بغيــة حتقيــق »العدالــة االنتقاليــة« واســتعادة ُمثــل ومرجعيــات النضــال مــن أجــل 
حقــوق اإلنســان واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة الــيت ننشــدها. 

وحــن نتحــّدث عــن »العدالــة االنتقاليــة« نقصــد االعــرتاف والتعويــض واحملاســبة، دون أي معــاٍن 
انتقاميــة ممكنــة، مهمــا اهتمــت حركــة اســتعادة »الذاكــرة التارخييــة« اجلماعيــة مــن قبــل بعــض األوســاط 
الــيت تفتقــد للوعــي وتريــد الفوضــى والدمــار لــكل املنطقــة وشــعوهبا، فهنــاك فــرٌق واضــح بــن االنتقــام، 
وإجيــاد احلقيقــة وتطبيقهــا وإحقــاق العــدل؛ وخطــاب »املرحلــة االنتقاليــة« الســورية الــيت يُبِشــُران هبــا 
مــن يُهنِدســها ويبنيهــا، مــن ورثــة وأحفــاد }ســايكس- بيكــو- )ســازونوف({ وعمائهــم، حبيــث 
تنطلــق مــن »النســيان« و»طــي صفحــة املاضــي«، فلــم أيخــذوا بعــن االعتبــار أن هنــاك معتقلــن مل 
يُطلــق ســراحهم وكثــرون منهــم قضــوا حتــت التعذيــب، وضحــااي مل يُعّوضــوا، مــادايً ومعنــوايً ورمــزايً؛ 
وأن هنــاك ُجنــاة، علــى شــكل نظــام ديكتاتــوري قمعــي ككل، وأيضــاً كأفــراد فاعلــن فيــه، وهــم لــن 

حُياســبوا وفــق توجههــم هــــذا.
فبدرايــٍة ووعــٍي أو مــن دوهنمــا، فــإن البشــر هــم الذيــن يبنــون اترخيهــم، وهــم الذيــن ســيتحّملون نتائــج 
الثــورة  الفســاد واالســتبداد والديكتاتوريــة، وحــرب علــى  ثــورة علــى  بنائهــم، وحــن نتحــّدث عــن 
واألحــرار، فإننــا نتحــدث عــن أانس قُتلــوا أو ُهجــروا أو اغتيلــوا أو ُعذبــوا أو ُســجنوا، أو لوِحقــوا أو 
تعّرضــوا لإلهانــة، ومل يتــمَّ التعامــُل مــع هــؤالء الضحــااي كمــا يســتحّقون، بــل وجــدوا أنفســهم حبيســي 
الصمــِت وعــدم االعــرتاف هبــم بعــد عقــود مــن حَتمُِّلهــم لويــات القمــع، وخاصــة بعــد انطــاق الثــورة 
يف 15 آذار/ مــارس 2011، وجيــب أن يكــون التعامــل الصحيــح مــع هــؤالء الضحــااي ضمــَن 
الصفحــة األوىل مــن املســائل العالقــة يف ســورية؛ فاالعــرتاف وإعــادة احلقــوق والتكــرمي، والعمــل مــن 
أجــل اســتعادة جثامــن الذيــن ماتــوا خــارج الوطــن ومــن مت تغييبهــم واغتياهلــم، وإجــاء احلقيقــة أمــام 
أعــن األهــايل ودعمهــم نفســياً واالعــرتاف بعذاابهتــم جمتمعيــاً ومؤسســاتياً وعــودة املهجريــن لوطنهــم 
وأماكهــم وإعــادة مــا اغتصــب منهــم، ووضــع »العدالــة« مبتنــاول أيديهــم علــى املســتوين األخاقــي 

واملــادي، هــي مهمــاٌت أساســية يف صلــب »العدالــة االنتقاليــة«.
إن املواطنــة هــي املســتهدفة ابلعــدوان عليهــا مــن أنظمــة االســتبداد، الــذي ال ميكــن أن يســتوطن 
بلــد مــا، إال إباثرة العصبيــات وإدارة الصــراع بينهــا وتغذيتــه بــن مكــوانت اجملتمــع، وابلتــايل فــإن 
اســتعادة املواطنــة بقيمهــا احلقوقيــة والقانونيــة تتصــدر أول األولــوايت السياســية واملدنيــة، ذلــك أن 
املواطنــة شــرط أساســي الســتعادة احليــاة السياســية واملؤسســات الوطنيــة مــن أول مؤسســات اجملتمــع 
إىل آخــر مؤسســات الســلطة، ومــا ينــاط بتلــك املؤسســات مــن مهــام هــي شــرط الدميقراطيــة، إذ 

بدوهنــا ال دميقراطيــة. 
حنــن حباجــة ماســة لنغــادر اخلــوف مــن املاضــي، ونقــاوم اخلــوف يف احلاضــر، ونتصــدى للخــوف 

مــن املســتقبل، وذلــك برفــض اخلياريــن معــاً: االســتبداد ، واالحــرتاب األهلــي ابلتــوازي والتزامــن، 
وقــد ســبقنا إىل ذلــك جيــٌل مــن الشــباب رفــض منــذ اللحظــة األوىل للثــورة خيــار االســتبداد وخيــار 
يتبــادالن األولويــة يف كل تظاهــرة:  الوقــت ذاتــه، فرفــع شــعارين متازمــن  االحــرتاب األهلــي يف 
»الشــعب يريــد إســقاط االســتبداد«، و»الشــعب الســوري واحــد«، لكــن هــذا ال يعــي أن القــوى 
الــيت تعبــث ابلنســيج االجتماعــي قــد كفــت يدهــا عــن العبــث، فالصــراع مــازال مفتوحــاً، وهنــاك قــوى 
عديــدة قويــة وفاعلــة ومتداخلــة، ومتناقضــة أحيــاانً يف املصــاحل، جتيــد اللعــب علــى هــذه القضيــة، منهــا 
مــن يتخــوف علــى مصاحلــه بعــد زوال نظــام كان ضامنــاً هلــا، ومنهــا مــن خيشــى رايح الربيــع العــريب إذا 
انتصــرت يف ســورية، ولعــل املبــدأ التأسيســي للدولــة احلديثــة، هــو ابإلضافــة إىل مبــدأ الســيادة الوطنيــة 
للشــعب، يكمــن يف مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن يف احلقــوق والواجبــات، وصياغــة هــذا املبــدأ عــرب 
دســتور وقوانــن وأنظمــة تشــكل مبجملهــا نظامــاً عامــاً للمجتمــع والســلطات واحلــدود الــيت ال حيــق 

ألحــد ختطيهــا أايً كانــت صفتــه ومكانتـــه.
ذلــك  املأســاوية يف ســورية  اخلاصيــة  االنتقاليــة« ذات  هنــاك »املرحلــة  االنتقاليــة«  ومــع »العدالــة 
الــيت ذكــران، وهــي تتعمــق مــع كل دقيقــة، وانلــت مــن النســيج  أهنــا ســتأيت بعــد اجلــراح العميقــة 
االجتماعــي حــى اجلــذور، وابلتــايل فــإن »املرحلــة االنتقاليــة« ذات طابــع إســعايف هنــا يف األســاس، 
جنــاح  ألــف ابء  أن  ذلــك  القضــاء،  هــي مؤسســة  األوليــة  اإلســعافات  املركزيــة إلجــراء  واملؤسســة 
»املرحلــة االنتقاليــة« يبــدأ حبصــر الســاح ومجعــه، ووضعــه بيــد جيــش وقــوى ُشــرطية وطنيــة حصــراً 
ومطلقــاً، وهــذا ال ميكــن حتقيقــه إال بقيــام مؤسســة قضائيــة ذات مصداقيــة، ذلــك أنــه ال ميكــن ألحــد 
أن يكــف عــن الســعي الســتيفاء حقــه بيــده وبســاحه إال إذا هنضــت مؤسســة للعدالــة موثوقــة ذات 
مصداقيــة تتكفــل ابحلفــاظ علــى حقــوق كل مواطــن، أو تعيدهــا إليــه إذا كانــت تعرضــت للعــدوان، 
ومــن هنــا ال بــد أن ينــص اإلعــان الدســتوري الــذي يشــكل املرجعيــة الدســتورية لـ»املرحلــة االنتقاليــة« 
علــى اســتقالية القضــاء اســتقااًل اتمــاً ومطلقــاً عــن الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية، وهكــذا نبــــدأ.
هلــذا، فــإن »إصــاح القضــاء يف ســورية« يبــدأ ابلتأســيس الشــامل دســتورايً وتشــريعياً لقضــاٍء مغايــر 
متامــاً وعلــى أســس عصريــة، وينتهــي ابلتأســيس هليكليــة القضــاء بنــاًء علــى تلــك األســس، مث يبــدأ 
القضــاء ابلعطــاء وحتقيــق العدالــة وحتصــن اجملتمــع والســلطات مــن الوقــوع يف اخللــل مــرة أخــرى، بعــد 
أن يســاهم يف إزالــة آاثر اخللــل الــذي كان مــن إعــادة احلقــوق ألصحاهبــا وجــرب الضــرر والتعويــض 

واملصاحلــة وإعــادة االعتبــار لقــوة القانــون وطــي صفحــة قانــون القــوة. 
فكيــف لشــعبنا أن يفــرز مــن بــن صفوفــه كتلــة وطنيــة تكــون احلامــل إلرادتــه ولربجمــة »مرحلــة انتقاليــة« 
يقررهــا هــو، ويصيــغ دســتورها هــو، وحيــدد أدواهتــا هــو لتحقيــق »العدالــة«؟ كيــف؟ ومــى؟ ومــن أيــن 

تكــون البدايــة؟ ومبــن تكــون بعــد التخلــص مــن النظــام وأدواتــــه؟ 
إن الشــعب الســوري العظيــم، وبعــد كل هــذه التضحيــات امللحميــة ســيعرف كيــف يبــي دولــة املواطنــة 

والعدالــة واملســاواة لتكــون منــوذج الدولــة العصريــة لإلنســانية مجعــاء.

عبد الباسط حمودة

لماذا »العدالة االنتقالية« وأين نحن منها؟

كاتب سوري 

مفهــوم العدالــة اإلنتقاليــة حديــث نســبًيا، ظهــر إثــر انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة بقصــد معاجلــة آاثر 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فتشــكلت حماكــم نورمــربغ وطوكيــو. وقــد أخــذ ابلتبلــور بدايــة مثانينــات 
القــرن املاضــي إىل أن أصبــح املفهــوم أكثــر طرحــاً و تــداواًل مــع هنايــة القــرن املاضــي وبدايــة األلفيــة 
الثالثــة تزامنــاً مــع األحــداث الــيت شــهدهتا بعــض دول أمــركا الاتينيــة وأفريقيــا وصــواًل إلنتفاضــات 
الربيــع العــريب! وســنقوم هنــا بتعريــف العدالــة اإلنتقاليــة ووســائل حتقيقهــا وأهدافهــا الرئيســية ومــدى 

ماءمتهــا للقضيــة الســورية وتســليط الضــوء علــى أهــم الصعــوابت الــيت قــد تواجههــا.
  أواًل: تعريــف العدالــة االنتقاليــة- Transitional Justice هــو جمموعــة مــن اإلجــراءات 
والتدابــر القضائيــة وغــر القضائيــة الدوليــة والوطنيــة واإلصاحــات القانونيــة والسياســية واملؤسســاتية 
الــيت حتتاجهــا بعــض اجملتمعــات والــدول ملعاجلــة مــا عانتــه مــن إنتهــاكات جســيمة وصارخــة حلقــوق 
اإلنســان والــيت هتــدف إلجــراء حماســبة شــاملة عــن كافــة األضــرار اجلســدية واملاديــة واملعنويــة الــيت 
تكبدهتــا الضحــااي مــع اإلقــرار جبرائــم املاضــي ومعاقبــة املتورطــن فيهــا إلبــرام عقــد إجتماعــي جديــد 

يشــمل مجيــع املواطنــن وحيفــظ حقوقهــم وكرامتهــم وحيقــق املصاحلــة والســام والعيــش املشــرتك. 
وهــذا يعــي اإلنتقــال مــن حالــة النــزاع واحلكــم التســلُّطي اإلســتبدادي إىل حالــة الســام واحلكــم 
الدميقراطــي ومــن ثقافــة الفوضــى واإلفــات مــن العقــاب إىل ثقافــة احملاســبة وســيادة القانــون الــيت 
حيتاجهــا اجملتمع/الدولــة الــذي شــهدت ثــورات أو حــروب أهليــة ارُتكــَب فيهــا جرائــم حــرب أو 
جرائــم ضــد اإلنســانية. فالعدالــة االنتقاليــة هــي حالــة مــن إحــال الســام والعدالــة تتلــو حــاالت مــا 
بعــد الصــراع وتُعــى ابلضحــااي قبــل أي اعتبــار آخــر، كمــا أن التطــورات الــيت طــرأت علــى مفهــوم 
العدالــة اإلنتقاليــة جعلتــه مل يعــد يقتصــر علــى اجملــال القانــوين بــل أصبــح مشــرتكاً مــع السياســة وعلــم 
اإلجتمــاع أيضــاً وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذه األســس مبجملهــا متجــذرة يف مبــادئ القانــون 

الــدويل حلقــوق اإلنســان. 
االســتجاابت  مــن  جمموعــة  وضــع  يف  وتتجلــى  اإلنتقاليــة:  العدالــة  حتقيــق  وأســس  اثنًيا-وســائل 
للمتورطــن ابجلرائــم  الدعــاوى واملاحقــات اجلنائيــة  القضائية/قانونيــة وغــر قضائيــة أمههــا : -1 
واالنتهــاكات: ويعتــرب أهــم األســس الــيت تتجســد هبــا العدالــة اإلنتقاليــة وتقــوم عليهــا.! ويتضمــن 
حتقيقــات قضائيــة تــؤدي لتقــدمي املســؤولن عــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان -ال ســيما كبــار 
املســؤولن وأصحــاب القــرار الذيــن يتحملــون القــدر األكــرب مــن املســؤولية اجلرميــة - إىل احملاكــم 
املختصة ســواء كانت وطنية أو دولية أو مت تشــكيلها لذلك الغرض.! وهذا يعي بذل كافة اجلهود 
القانونية/القضائيــة والسياســية واالســتقصائية احلثيثــة املؤديــة مباشــرة للقبــض علــى اجملرمــن وتقدميهــم 
حملاكمــة عادلــة. -2 املســاءلة اجلزائيــة وحتقيــق مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب: وهــو متعلــق كثــراً 
العنــف واجلرائــم  هلــا أمهيــة ودور متميــز يف وأد  القضائيــة  الثقــة ابلســلطة  فإعــادة  الســابق.  ابلبنــد 
الوحشــية واســتعادة ســيادة القانــون ممــا يســاعد يف منــع تكــرار اجلرائــم والنزاعــات املســتقبلية.-3 جلــان 
الكشــف عــن احلقائــق: وهــي آليــات تُعــى بكشــف حقيقــة ماجــرى وقــد تكــون غــر قضائيــة لكنهــا 
اســتقصائية -و يفضــل أن تكــون مســتقلة-تعمل علــى تقــدمي تقاريــر تُوثـِّـق اجلرائــم وانتهــاكات حقــوق 
اإلنســان الــيت وقعــت أثنــاء فــرتة النــزاع وتدعيمهــا ببيــاانت ومعلومــات عــن اإلعتــداءات وعــن الذيــن 
أتثــروا هبــا أو تورطــوا فيهــا. كمــا ميكنهــا اقــرتاح بعــض التوصيــات لدعــم املصاحلــة الوطنيــة والطــرق 
املثلــى لتعويــض الضحــااي وكل مــا يســاعد يف منــع تكــرار اإلنتهــاكات-4 تشــكيل جلــان مســتقلة 
ً: وجيــب أن يكــون هلــذه اللجــان آليــات متكنهــا مــن  لتحديــد وكشــف مصــر املعتقلــن واملختفــن قســرايَّ
كشــف حقيقــة ودوافــع مــا حــدث مــن انتهــاكات وخــرق لقانــون حقــوق اإلنســان واإلســهام اجلــدي 
والســريع واملباشــر ابإلفــراج الفــوري عــن كافــة املعتقلــن ومعرفــة مصــر املختفــن واملغيَّبــن قســرايً.! 
وهــذا بــدوره يســاعد يف ســرعة التئــام اجلــراح وبــدء عمليــة االســتقرار السياســي واجملتمعــي. ونشــر هنــا 
إىل أن مســتوى جنــاح هــذه اجلهــود يعتمــد علــى ســرعة اجلهــود الدؤوبــة املبذولــة وعلــى مســتوى تعــاون 
األطــراف املعنيــة كاحلكومــة والسياســين والضحــااي ومنظمــات اجملتمــع املــدين -5 تدابــر التعويــض 

-جــرب ضــرر الضحــااي: وتعــي التعويــض املــادي للضحــااي عــن األضــرار املاديــة واملعنويــة الــيت أملَّــت 
هبــم والــيت نتجــت عــن اجلرائــم واإلنتهــاكات. مبــا فيهــا إعــادة املمتلــكات ورد االعتبــار وإعــادة التأهيــل 
واالعتــذارات الرمسيــة وطــرق تكــرمي الضحــااي كإنشــاء املتاحــف والنصــف التذكاريــة هلــم وختليــد ذكراهــم 

إبطــاق أمسائهــم علــى املــدارس والشــوارع والســاحات العامــة. 
حمــورايً  الــيت لعبــت دوراً  القمعيــة منهــا  بنائهــا: ال ســيما  -6 إصــاح مؤسســات الدولــة وإعــادة 
املخابــرات واحملاكــم  والعســكرية وأجهــزة  األمنيــة  اإلنســان كالقــوى  علــى حقــوق  االعتــداءات  يف 
االســتثنائية. وال بــد هنــا مــن ضــرورة إجــراء تعديــات قانونيــة تلغي/حتــّد مــن ســطوة تلــك األجهــزة 
وتتوافــق مــع مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين حبيــث تصبــح حاميــة للحقــوق بــداًل مــن أن تعتــدي 
إىل مؤسســات مكرَّســة  احلــرايت  والفســاد ومصــادرة  للقمــع  أدوات  مــن  عليهــا وابلتــايل حتويلهــا 
للخدمــة العامــة تتســم ابلشــفافية والنزاهــة. اثلثًــا- أهــداف العدالــة االنتقاليــة:  وهــي تتجلــى أساســاً 
ابالنتقــال احلقيقــي للمجتمــع إىل حالــة االســتقرار السياســي واجملتمعــي والتعايــش الســلمي يف البــاد 
وميكــن إجيــاز أمههــا مبــا يلــي: -1 حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة: ويعتــرب اهلــدف األســاس وحمــور غــاايت 
العدالــة اإلنتقاليــة. فبعــد اخلروقــات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان واخلســائر املاديــة والبشــرية الــيت حلقــت 
بشــرائح اجملتمــع ســتنعدم الثقــة بشــخصية الدولــة ومؤسســات القانــون التقليديــة وســلطات إنفــاذه 
ويتجلــى ذلــك بشــكل واضــح يف الــدول الــيت عانــت مــن حــروب ونزاعــات أهلية)احلالــة الســورية 
ثــورة و ليســت حــرب أهلية(حيــث يتولَّــد لــدى املواطنــن دوافــع قويــة لإلنتقــام والثــأر وأنــواع اســتيفاء 
احلــق ابلــذات ممــا ســينتج عنــه حالــة عنــف متبــادل. وهــذا بــدوره حُيتِّــم زرع الثقــة بــن املواطنــن ال 
ســيما أوليــاء الــدم والضحــااي مــن خــال فــرض أســس وآليــات علــى األرض تتمتــع ابلثقــة الناجتــة عــن 
مبــدأ احملاســبة اجلزائيــة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب ممــا جيعــل أوليــاء الضحــااي حيجمــون عــن اســتيفاء 
حقوقهــم خــارج ســلطة القانــون-2 وأد مبــدأ اإلفــات مــن العقــاب إىل األبــد وتعزيــز الدميقراطيــة: 
وذلــك برتســيخ ثقافــة املســؤولية اجلزائيــة لــدى أشــخاص الدولــة ومؤسســاهتا والتحقيــق الفعلــي ملبــدأ 
ســيادة القانــون فــوق اجلميــع وفــرض عقــوابت عادلــة حبــق كل املتورطــن ابجلرائــم مهمــا عــا شــأهنم 
وأيًضــا الذيــن مل حياولــوا منــع ارتكاهبــا. كل ذلــك يعــزز هــدف ومفهــوم دولــة القانــون بــداًل مــن مفهــوم 
الدولــة القمعيــة التســلُّطية. رابعــًا- ماءمــة العدالــة اإلنتقاليــة للحالــة الســورية وحتــدايت تطبيقهــا: ممــا 
مييــز احلالــة الســورية عــن غرهــا هــو وجــوب البــدء بتنفيذهــا أثنــاء األزمــة وليــس بعــد اإلنتهــاء منهــا 
كمــا حصــل بباقــي الــدول. فاجلرائــم واالنتهــاكات مــا زالــت مســتمرة واألدلــة عليهــا متوفــرة نتيجــة 
األنشــطة التوثيقيــة اهلائلــة الــيت أثبتــت -ومــا زالــت تثبــت- ضلــوع رأس النظــام ومســؤوليته املباشــرة 
مــع زابنيتــه وحلفائــه واملليشــيات التابعــة هلــم عــن آالف اجملــازر واجلرائــم حبــق الشــعب الســوري. إن 

اســتمرار املأســاة الســورية بــكل مــا احتوتــه ومــا زالــت مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية. جيعــل 
مــن البــدء بتطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة ضــرورة ملحــة إليقــاف املقتلــة املســتمرة للســورين! لكننــا نعتقــد 
-رغــم معرفــة اجملرمــن والقتلــة ووضــوح اجلرائــم و اكتمــال أركاهنا-بصعوبــة تطبيقهــا يف احلالــة الســورية 
لعــدة أســباب أمههــا: -1 إن الدولــة )نظــام أســد( هــي نفســها مــن ارتكبــت االنتهــاكات حبــق 
شــعبها وتواطــأت علــى ذلــك واســتجابت الــدول واملليشــيات ملســاعدهتا يف قتــل شــعبها وتدمــر البــى 
التحتيــة للدولــة.! فكيــف نلتمــس العدالــة إذا أصبــح مــن يقــع عليــه واجــب احلمايــة هــو القاتــل.؟! 
-2 تقاعــس اجملتمــع الــدويل واملوقــف الســلي لأمــم املتحــدة جتــاه القضيــة الســورية: ممــا أدى إىل 
عرقلــة معظــم املســارات حنــو العدالــة واالنتقــال السياســي. فلــم تلــَق مطالــب الســورين إبحالــة أســد 
واملتورطــن معــه إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو تشــكيل حمكمــة خاصــة للنظــر بتلــك اجلرائــم الوحشــية 
الــيت ارتكبوهــا حبــق الســورين عــن ســابق إصــرار وتصميــم. وهــذا بــدوره شــكَّل حتــدايً حقيقيــاً للتوصــل 
-حــى و لــو بشــكل نســي- إىل حــل سياســي قانــوين يــؤدي حلفــظ حقــوق الضحــااي وماحقــة 
اجملرمــن وهــو ابلتــايل املقدمــة األوليــة وحجــر أســاس العدالــة اإلنتقاليــة -3 إجتــاه اإلرادة الدوليــة لعــدم 
إزاحة األســد اجملرم وتســويقه على أنه جزءاً من احلل: ونعتقد أن هذا خمالفة صرحية ومعوِّقًا أساســًيا 
لتحقيــق أيــة عدالــة أو انتقــال سياســي.! حيــث ســيصبح اجملرمــون -الذيــن هــم أســاس املشــكلة-جزءاً 
مشــاركاً يف عمليــة العدالــة وحتقيــق الســلم األهلــي الــذي ســيواجه اســتحالة التحقيــق إن مل يتــم القضــاء 
على أســباب االنتهاكات وأوهلا حماســبة املتســببن واملســؤولن عنها واملتورطن فيها.! ** هل يكفي 
االعتــذار عــن اجلرائــم بــداًل مــن احملاســبة عليهــا لتحقيــق العدالــة.؟! وهــذا مــا ُعــرف مؤخــراً ب)العدالــة 
التصاحليــة( الــيت أطلقهــا املبعــوث الــدويل لســورية غــر بيدرســون الــذي اعتربهــا -علــى حــد زعمــه 
أو نفاقــه- زلــة لســان أو خطــأ فــي.!!؟؟ حنــن نــرى إنــه ملــن الســخف وهــدم ألدىن مفاهيــم العدالــة 
أن يتشــارك اجلــاين مــع الضحيــة لتحقيــق أيــة مصاحلــة تقــوم علــى مبــدأ إفــات اجملــرم مــن العقــاب 
ألن العدالــة التصاحليــة عكــس اإلنتقاليــة فهــي ال تتضمــن حماســبة ومكاشــفة اجملرمــن وال حــى تكــرمي 
الضحــااي )فقــط بوســة شــوارب( كمــا أننــا ال نعتقــد بنجاعة)العدالــة التعويضيــة( أيضــاً والــيت تقتصــر 
علــى تعويــض املتضرريــن دون املاحقــة القضائيــة واحملاســبة اجلزائيــة ملرتكــي اجلرائــم واالنتهــاكات. أي 
تقــوم فقــط علــى مبــدأ جــرب الضــرر بعــد اإلعــرتاف ابالخرتاقــات القانونيــة. أنمــل أن تتوحــد اجلهــود 
-ال ســيما منظمــات اجملتمــع املــدين- للضغــط ابجتــاه حتقيــق عدالــة إنتقاليــة حقيقيــة يف ســورية تقــوم 
على اإلســتقامة واملســاواة أمام القانون تراعى فيها حقوق اإلنســان ويتحول اجملتمع والدولة الســورية 
إىل منطيــة أخــرى يســودها الســلم األهلي/الداخلــي وتنقــل ســورية مــن حالــة حكــم الدولــة البوليســية 

امــة إىل حالــة البنــاء الوطــي واحلكــم الدميقراطــي. اهلدَّ
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منــذ بدايــة الثــورة الســورية وإىل اآلن مازلنــا )نبحــث( عــن طريــق حنــو مســتقبل خــاٍل مــن 
االســتبداد والقمــع الفكــري والسياســي والظلــم االجتماعــي وإىل جانــب ذلــك نبحــث عــن 
وســائل أكثــر أمــااًن حنــو االنتقــال إىل طريــق العــدل حملاســبة كل مــن كان لــه صلــة ابحلــرب 
والقمــع والقتــل والدمــار لتحقيــق أهــداف الثــورة الســورية حيــث أصبحــت مســألة االقتصــاص 
مــن جمرمــي احلــرب كمشــهد )مطلــب( أساســي يف حيــاة املواطنــن الســورين، ومــن هنــا أتيت 
أمهيــة العدالــة االنتقاليــة يف عمليــة التحــول إىل جمتمــع دميقراطــي خــاِل مــن جمرمــي احلــرب، 

وهنــا تكمــن إشــكالية وســؤال مهــم: 
اجلــواب  الســوري؟   اجملتمــع  االنتقاليــة واضــح كمــا جيــب يف منظــور  العدالــة  هــل مفهــوم 
ســيكون مــن خــال هــذا النــص وبدايــًة تعريــف العدالــة االنتقاليــة مــن املنظــور األكادميــي 
والعلمــي ويليــه التعريــف مــن وجهــة نظــري الشــخصية ورأيــي يف مفهــوم العدالــة االنتقاليــة:
-عرفتهــا األمــم املتحــدة: أهنــا جمموعــة مــن العمليــات واآلليــات املرتبطــة ابحملــاوالت الــيت يبذهلــا 
اجملتمــع ملعاجلــة مــا ورثــه مــن انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان لضمــان املســاءلة وإحقــاق 

العــدل وحتقيــق احملاكمــة.
-وعّرفهــا املشــرع التونســي مؤخــرًا أهنــا: مســار متكامــل مــن اآلليــات والوســائل املعتمــدة لفهــم 
ومعاجلــة ماضــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان بكشــف حقيقتهــا ومســاءلة وحماســبة املســؤولن 
عنهــا وجــرب ضــرر الضحــااي ورد االعتبــار هلــم مبــا حيقــق املصاحلــة الوطنيــة وحيفــظ الذاكــرة 
اجلماعيــة ويوثقهــا ويرســي ضمــاانت عــدم تكــرار االنتهــاكات واالنتقــال مــن حالــة االســتبداد 

إىل نظــام دميقراطــي يســاهم يف تكريــس منظومــة حقــوق اإلنســان.
وعرفتهــا الدكتــورة غــادة حايقــة: عبــارة عــن املؤسســات أو املمارســات الوطنيّــة الــيت حتــّدد 
وتعــاجل املظــامل الــيت ارُتكبــت يف فــرتة حكــم ورائســة ســابقة كجــزء مــن عمليــة التغيــر السياســي، 
وميكــن القــول أبّن مجيــع أنــواع العدالــة هــي العدالــة االنتقاليــة. فهــذه التعاريــف كلهــا تصــب 
يف موضــوع حكــم قضائــي مــن املســاءلة وحتقيــق العــدل وعــدم انتهــاك حقــوق اإلنســان كمــا 
يرســي لنــا ماحظــات مهمــة  أبن حتقيــق العدالــة االنتقاليــة أتيت يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع 
أو النــزاع وحماســبة مجيــع اجملرمــن دون حتديــد خطــة معينــة ببــدء احملاســبة، هــل مــن األعلــى 

إىل األســفل أو العكــس.
-ومفهومــي هنــا للعدالــة االنتقاليــة أهنــا طريقــة النظــر إىل اجلرائــم بغــض النظــر إىل فاعلهــا 
وهــي لغــة عــدم اإلفــات مــن العقــاب أبي وســيلة مــن الوســائل أو أبي شــكل مــن اإلشــكال 
وحماســبة مجيــع مــن كان لــه صلــة جبرائــم احلــرب مــن األعلــى إىل األســفل يف حماكــم وطنيــة 
وبلجنــة قضائيــة وطنيــة لعــدم تكــرار االنتهــاكات ومراعــاة قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين 

وحقــوق اإلنســان. 
مبفهومــي للعدالــة االنتقاليــة ورأيــي خالفــت التعاريــف الســابقة وأضفــت للتعاريــف صيغــة 
جديــدة، ويتلخــص رأيــي ابلتــايل أنــه ال تتحقــق العدالــة االنتقاليــة إال مبحكمــة وطنيــة وبتدابــر 
قضائيــة فقــط وال يتحقــق هــذا إال ابلبــدء مــن اهلــرم مث إىل األســفل ألننــا شــاهدان يف فــرتات 
الســابقة علــى ســبيل املثــال احلالــة الســورية حماكمــة بعــض الســورين مثــل إايد غريــب وعــاء 
موســى بتهمــة ارتكاهبــم جرائــم احلــرب وانتهــاك حقــوق اإلنســان ولكــن الغريــب يف األمــر هنــا  
أنــه يف الوقــت ذاتــه كان رفعــت األســد املســؤول عــن) جمــزرة محــاة( وقتــل املدنيــن  يتجــول 
براحتــه يف ســورية ويعيــش يف فرنســا منــذ 30 عاًمــا، مل خيضــع للمحاكمــة علــى ارتكابــه 
هــذه اجلرائــم كمــا حكــم عليــه أربــع ســنوات يف حمكمــة فرنســية بتهمــة /غســل األمــوال/ ومت 
إفاتــه مــن احملاســبة وهنــا يــراودين ســؤال مهــم هــل هــذه هــي العدالــة االنتقاليــة الــيت حتققهــا 

احملاكــم األوروبيــة؟ 
برأيــي ال، فهــذه فقــط العدالــة االنتقائيــة تتــم وفــق اختيــار أشــخاص معينــة حملاســبتهم بينمــا 
اجملرمــن الدمويــن الكبــار مازالــوا يفلتــون ويهربــون مــن املســاءلة ويتــم غــض األبصــار عنهــم 
لذلــك إذا مل نبــدأ مــن اهلــرم ســيكون مصــر بشــار األســد مثــل رفعــت األســد وسيحاســبون  
بعــض األشــخاص مــن األســفل فقــط مبحاكمهــم وبعقــوابت مــن قوانينهــم. أضيــف هنــا أيًضــا 
أننــا حنــن  أصحــاب احلــق يف هــذه املســألة فحقنــا حنــن أن حناكمهــم مبحاكماتنــا وضمــن 

قوانيننــا وعــدم الســماح إبفــات أحــد مــن املســاءلة مــن مجيــع األطــراف.
بعــد تســليط الضــوء علــى مفاهيــم  العدالــة االنتقاليــة والرتكيــز علــى اجلانــب )القضائــي( فيهــا 
مبحاكمــة كل مــن كان لــه صلــة جبرائــم احلــرب هنــا أطــرح ســؤااًل آخــر مكمــل للســؤال األول  
هــل ميكننــا أخــذ جتــارب بعــض الــدول وتطبيقهــا يف احلالــة الســورية لتوضيــح مفهــوم العدالــة  

ابلنســبة لنــا بشــكل أوســع؟ مثــل) جنــوب إفريقيــا والبوســنة وروانــدا(.
بدايــًة ســنتعرف علــى جتربــة جنــوب أفريقيــا يف العدالــة االنتقاليــة وهــل ميكننــا تطبيقهــا يف 

ســورية؟ 
تعــد جتربــة العدالــة االنتقاليــة يف  جنــوب أفريقيــا مــن أبــرز جتــارب تطبيــق هــذا النظــام يف 
العــامل فبعــد انتهــاء نظــام التمييــز العنصــري ومــا صاحبهــا مــن حــرب دامــت ثاثــن عامــاً مــن 
)1990-1960(قادهــا حــزب املؤمتــر الوطــي االفريقــي ضــد هــذا التمييــز، ودخلــت البــاد 
يف مرحلــة االنتقــال الدميقراطــي يف عــام 1990 بعــد إطــاق ســراح زعيــم حركــة املؤمتــر الوطــي 
نيســلون مانديــا بعــد 27 عاًمــا يف الســجن، وكانــت هــذه التحــوالت مثــرة مســار قائــم علــى 
املفاوضــات وهنــج املصاحلــة لتجنــب كل أشــكال االنتقــام وتوصــل يف النــزاع حلالــة مــن تســوية 

مفادهــا )العفــو( والنتيجــة يف عــام 1990 متــت أول انتخــاابت يف جنــوب أفريقيــا متعــددة 
األعــراق وفــاز فيهــا حــزب املؤمتــر الوطــي األفريقــي بقيــادة نيلســون مانديــا وقــام مانديــا 
بتشــكيل جلنــة احلقيقــة واملصاحلــة يرتأســها القــس” ديزمونــد توتــو “ومنهــا بــدأت عمليــة 

مصاحلــة حقيقيــة بــن املاضــي واحلاضــر حملــو خمالفــات املاضــي.
أما ابلنسبة لتجربة )راوندا والبوسنة( 

راونــدا الدولــة الــيت وجــدت وبــدأت بصفحــة جديــدة مــع نفســها بعــد حــرب دمويــة دامــت 
أربــع  ســنوات وأســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن مليــون إنســان يف إابدة مجاعيــة يف راونــدا 
وحدهــا، بعدهــا قامــوا خبطــوات جديــة حنــو االنتقــال حيــث أنشــأت حكومــة مــا بعــد احلــرب 
جلــان مصاحلــة لــزايدة روابــط جمتمعيــة مــن خــال حماكمــة اجلــاين يف حمكمــة عامــة أمــام أســرة 

الضحــااي وجنحــت التجربــة .
أمــا يف البوســنة فبعــد ثــاث ســنوات مــن حــرب أهليــة قامــت حمكمــة جنائيــة دوليــة بعــد مطالبــة 
احلكومــة البوســنة والضحــااي مبحاكمــة جمرمــي احلــرب الذيــن تورطــوا ابإلابدة اجلماعيــة وجنحــت 

التجربــة لكنهــا مل تكــف اجملتمــع البوســي بســبب فســاد سياســي وعفــو عفــا عنهــا الزمــن.
-بعــد اخلــوض املبســط بتجــارب العدالــة االنتقاليــة لتوضيــح املفهــوم ســننتقل للشــق الثــاين مــن 
الســؤال كيــف ميكــن أن نســتفيد مــن تطبيقهــا يف ســورية؟ برأيــي احلالــة يف ســورية ختتلــف متاًمــا 
عــن ماجــرى يف جنــوب افريقيــا والبوســنة وروانــدا وعــن أي جتربــة أخــرى ألنــه أواًل: طبيعــة 
تركيبــة اجملتمــع الســوري القائــم منــذ ســنوات عــدة علــى الثــأر واالنتقــام لضحــاايه خيتلــف 
عــن مبــدأ العفــو مقابــل االعــرتاف الــذي كان جــزًءا مــن عقيــدة جنــوب أفريقيــا ومــا زال، 
واثنيــاً: مقارنــة زمنيــة ففــي كل مــن راونــدا والبوســنة طالــت مــن ثــاث إىل أربــع ســنوات بينمــا 
ســورية دامــت أحــد عشــر عاًمــا فقــد يكــون عامــل الوقــت ضعيــف يف املقارنــة بــن الــدول 
الثــاث لكــن أثرهــا قــوي اثلثًــا: واألهــم حالــة “االعــرتاف” كيــف ســيتم حتــول ملســار العدالــة 
االنتقاليــة بينمــا مل يعــرتف أي طــرف مــن أطــراف النــزاع أنــه مســؤول عــن جرائــم احلــرب يف 

ســورية إىل اآلن وكل طــرف يــرى نفســه حمــق مبحاربــة اآلخــر.
مــن وجهــة نظــري  فقــد أصبحــت احلالــة الســورية  أضخــم مــن بنــاء العفــو واملصاحلــة وجــرب 
الضــرر كمــا ذكــرت ســابًقا إن احلــل األمثــل الــذي قــد ينجــح يف ســورية هــو ) حكــم قضائــي 
وطــي ( ملعاقبــة كل جمرمــي احلــرب دون اســتثناء وآليــات  خاصــة تناســب طبيعــة جمتمعنــا 
ومأخــوذة مــن عقيــدة فكريــة لشــعبنا غــر ذلــك فالتجربــة الســورية يف حالــة مــن التعقيــد جتعلنــا 
نفقــد األمــل بتطبيــق هــذه التجربــة أو االنتقــال حنــو الدميقراطيــة ودولــة الدســتور والعدالــة 

وتطبيــق العدالــة االنتقاليــة احلقيقيــة وليــس االنتقائيــة.

شيرين علي
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كاتبة سورية

مــرت الكثــر مــن اجملتمعــات مبــا مــرت بــه ســورية، الســيما يف أفريقيــا وأمــركا الاتينيــة، لكنهــا 
اســتطاعت فيمــا بعــد أن ختــرج مــن تلــك الفــرتة الســوداء يف اترخيهــا عــرب فتــح صفحــة جديــدة قائمــة 
علــى احلقيقــة واحملاســبة والعدالــة ومــن مث املصاحلــة، أو مــا يطلــق عليــه “العدالــة االنتقاليــة”، وذلــك 
مــن أجــل بنــاء جمتمــع أكثــر دميقراطيــة ملســتقبل آمــن. إذ أن تطبيــق ثقافــة املســاءلة مــكان ثقافــة 
اإلفــات مــن العقــاب الــيت مسحــت ابرتــكاب االنتهــاكات، يعطــي إحساســاً ابألمــان للضحــااي 
مــن  قــدراً  يعطــي  أنــه  املســتقبل. كمــا  انتهــاكات يف  ارتــكاب  يفكــرون يف  ملــن  ويوجــه حتذيــراً 
اإلنصــاف ملعــاانة الضحــااي، ويســاعد علــى كبــح امليــل إىل ممارســة العدالــة األهليــة أو القصــاص.

صحيــٌح أن مفهــوم العدالــة االنتقاليــة حديــث، ويلزمــه حــّد مــا مــن الوعــي واالهتمــام، ويُعــّد مــن 
شــواغل النخــب اجملتمعيــة يف اجملــاالت الــيت هلــا عاقــة بــه، لكــّن مفهــوم العــدل والعدالــة بشــكلهما 
األويل مــن القيــم الــيت تتباهــى اجملتمعــات هبــا، وهــذا مطلــب علــى الصعيديــن، الشــخصي والعــام. 
وإن كان مفهــوم “العدالــة االنتقاليــة” مــن املفاهيــم القانونيــة احلديثــة، حيــث يُرجــُع جــذوَره إىل 
مــا بعــد احلــرب العامليــة األوىل، وقــد تعــزز ذلــك املفهــوم بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، مــن خــال 
الثــورة الشــبابية يف هنايــة الســتينيات ســامهت يف تطويــر  احملاكمــات العســكرية الدوليــة، إال أن 
دور اجملتمــع املــدين، كمــا ســاهم يف انتقــال دول عــّدة يف جنــوب أورواب، مــن احلكــم العســكري 
إىل الدميقراطيــة، وكان االنتقــال السياســي يف أورواب الشــرقية، حلقــة إضافيــة يف هــذا املضمــار، 
وقــد اتّبعــت هــذه الــدول مســارات خمتلفــة مــن العدالــة االنتقاليــة، تتناســب وأوضاعهــا السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة. ولتلبيــة احتياجــات املرحلــة اجلديــدة، كان ال بــّد مــن تطويــر آليــات 
العدالــة االنتقاليــة، فكانــت عمليــات املكاشــفة وفتــح أرشــيف املؤسســات األمنيــة وإنشــاء جلــان 

احلقيقــة واملصاحلــة الوطنيــة. 
إّن مســار العدالــة االنتقاليّــة مســاٌر طويــٌل ومعّقــٌد، فــا ميكــن أن تكــون حماكمــة اجملرمــن بديــًا 
عــن التعويــض وإعــادة االعتبــار للضحــااي، وال بديــًا عــن إعــادة هيكلــة القوانــن مبــا يضمــن عــدم 

تكــرار ارتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم مــرّة أخــرى. لكــّن األكيــد أنّــه ال ميكــن احلديــث عــن عدالــة 
انتقاليّــة قبــل حماســبة اجملرمــن ومعاقبتهــم. فــا ميكــن اعتبــار التعويــض وختليــد الذكــرى واحلــؤول دون 
تكرار هذه احلوادث فحســب، شــكًا من أشــكال العدالة االنتقالّية إذا كان اجملرمون أنفســهم ما 
يزالــون أحــراراً وميكــن أن يكونــوا جــزءاً مــن املســتقبل. فذلــك أشــبه مبـَـن يُبقــي اجلمــر حتــت الرمــاد أو 
مبـَـن يــزرع ألغامــاً ســتنفجر يف املســتقبل وســتكون معهــا الكلفــة أكــرب بكثــر. مــع العلــم أبن تقــدمي 
التعويضــات يعتــرب اعرتافــاً ابلذنــب وإقــراراً ابملســؤولية مــن اجلهــة الرمسيــة الــيت شــغل املتهمــون فيهــا 
املناصــب الرمسيــة والســلطة الــيت مبقتضاهــا دفعــوا املرؤوســن إىل إطاعتهــم وتنفيــذ تلــك األعمــال 

الوحشــية، وأييت قبوهلــا كخطــوة مــن الضحــااي يف اجتــاه االســتعداد للمصاحلــة.
ال شــّك يف أّن العدالــة االنتقاليــة ضروريــة والزمــة لســورية اجلديــدة، فــا ميكــن تصــّور معاجلــة 
االنتهــاكات اهلائلــة حلقــوق الســورين، الــيت وقعــت علــى مــدار أكثــر مــن مخســن عامــاً مــن ســيطرة 
االســتبداد والدكتاتوريــة والتســلط. فهــذا األمــر مل يقتصــر علــى قضــااي القتــل واالعتقــال واالختفــاء 
القســري والتعذيــب، مبــا ُيضــاف إليهــا خــال العقــد األخــر جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 
وهتجــر قســري وتغيــر دميوغــرايف، فــا ميكننــا تصــّور ســورية اجلديــدة بــدون إصــاح مؤسســاهتا، 
فــا ميكــن التعايــش مــع جيــش كانــت عقيدتــه وممارســاته خــال ســنوات الثــورة قائمــًة علــى القتــل 
والتدمــر والنهــب كمــا ال ميكننــا قبــول وجــود األجهــزة األمنيــة اخلارجــة عــن ســيادة القانــون، لذلــك 
فــإن العدالــة االنتقاليــة يف ســورية أكثــر مــن واجبــة. فالعدالــة االنتقاليــة ال تنظــر إىل املاضــي إال 
بعيــون املســتقبل، فاســتقرار اجملتمعــات وتوجههــا حنــو التنميــة ال يتــّم إال مبواجهــة األخطــاء مــن أجــل 
جتاوزهــا، ال بتأجيلهــا أو الســكوت عنهــا. فغايــة العدالــة االنتقاليــة النهائيــة الوصــول إىل جمتمــع 
املواطنــة املتصــاحل مــع نفســه، مــن خــال تطويــر العاقــات اجملتمعيــة علــى أســس جديــدة، غــر تلــك 

الــيت ســببت الشــروخ اجملتمعيــة وأّدت الرتــكاب االنتهــاكات.
إّن طبيعــة وحجــم االنتهــاكات الكبــرة واهلائلــة يف جمتمــع مــا، والــيت يُفــرتض ابلعدالــة االنتقاليــة 

معاجلتــه، خَيــرُُج عــن قــدرة حتّمــل األجهــزة القضائيــة، لذلــك يفــرتض اجــرتاح أســاليَب وأشــكااًل 
جديــدة مــن التعامــل مــع االنتهــاكات، وإّن كانــت ســورية اجلديــدة حباجــة إىل آليــة خاصــة هبــا 
للعدالــة االنتقاليــة، حيــث أن حجــم االنتهــاكات مــن جهــة، وحجــم التحــدايت مــن جهــة اثنيــة، 
جيعــل مــن الواجــب تصميــم برامــج متنوعــة آبليــات متعــددة وأدوات خمتلفــة للوصــول إىل النتائــج 
املرجوة. فا ميكننا االكتفاء يف ســورية اجلديدة ابآلليات القضائية فقط، بل حنتاج إىل حماكمات 
وطنيــة، مبســاعدة ومعونــة دوليــة، فــا ميكننــا حتّمــل تكاليــف متويــل احملاكــم الدوليــة مــن جهــة، كمــا 
ليــس لدينــا تــرف الوقــت وال طــول الصــرب هلــذا النــوع مــن احملاكمــات مــن جهــة اثنيــة. وســيكون 
مــن الواجــب علــى هيئــات اجملتمــع املــدين املشــاركة الفاعلــة يف هــذا اجلهــد، مــن خــال التنفيــذ، 
واملتابعــة، والرقابــة، والتوجيــه، والنقــد، واملكاشــفة، بــدءاً مــن تشــكيل هيئــة لدراســة وفحــص أرشــيف 
أجهــزة املخابــرات الســورية منــذ نشــأهتا. والــيت جيــب أن يكــون مــن مهامهــا فتــح امللفــات لتعريــف 
الســورين حبجــم القمــع املمــارس ضدهــم، وتبيــان اآلليــات واملناهــج الــيت اســتخدمتها هــذه األجهــزة 

لتكريــس االســتبداد، هبــدف حماربــة أي توجــه إلعــادة إحيائهــا أو الســماح مبمارســتها جمــدًدا.
أخــرًا، ال بــّد مــن وضــع هنــج خــاص ابملصارحــة العلنيــة، يســتتبعه إفســاح اجملــال للضحــااي بــكل حريــة 
للحديــث عــن معاانهتــم، مث فســح اجملــال أمــام كل مــن ارتكــب جتــاوزاً أو انتهــاكاً حبــق غــره، ليعــرّب 
عــن ندمــه وليقــّدم اعتــذاره العلــي. وجيــب أن تقــرتن املصاحلــات ابلتعويــض عــن األضــرار، وجيــب أن 
يتحمــل األفــراد نتائــج أخطائهــم، كمــا جيــب أن تتحمــل الدولــة الســورية املســؤولية عــن جتــاوزات 
أجهزهتــا ومؤسســاهتا. وقــد يكــون مــن الصعوبــة مبــكان حتديــد أولــوايت العدالــة االنتقاليــة يف ســورية، 
لكــن مبــا أّن املعتقلــن واملختفــن قســرايً أكثــر مــن عانــوا وأهلهــم يف ســورية، فــإّن فتــح ملفهــم لإلفــراج 
عنهــم وبيــان مصــر املختفــي واملفقــود منهــم، وتعويضهــم هــو األوىل، يلــي ذلــك موضــوع حماكمــة 
جمرمــي احلــرب ومرتكــي اجلرائــم ضــد اإلنســانية، مــن مجيــع األطــراف، وخاّصــة مرتكــي جرائــم قصــف 

املــدن ابلطــران والكيميــاوي واألســلحة احملرمــة، ومرتكــي جرائــم التعذيــب واالغتصــاب.

محمد مروان الخطيب

هل تكون العدالة االنتقالية في سورية بداية الحل؟

كاتب وأكاديمي سوري
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مقاال

كثــر مــن اجملتمعــات والــدول يف الثمانينــات مــرت مبــا مــرت بــه ســورية اليــوم وال ســيما 
يف إفريقيــا وأمــركا الاتينيــة واســتطاعت أن جتتــاز هــذه الفــرتة الســوداء مــن اترخيهــا عــرب 
فتــح صفحــة جديــدة قامــت علــى املســاءلة والعدالــة، ومــن مث املصاحلــة، وهــو جوهــر 

العدالــة االنتقاليــة.
العدالــة االنتقاليــة تركــز علــى اجملتمعــات الــيت متتلــك إراًث وماضًيــا مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان واإلابدات اجلماعيــة وجرائــم احلــرب وذلــك مــن أجــل وضــع أســس قويــة لبنــاء 

جمتمــع أكثــر دميقراطيــة للمســتقبل اآلمــن الــذي ترجــوه هــذه اجملتمعــات.
واآلن هــل ميكــن إطــاق عمليــة العدالــة االنتقاليــة يف ســورية؟؟ ماجــرى يف ســورية جــرح 
عميــق وال أعتقــد أنــه ســيندمل ابلســهولة الــيت اندملــت فيهــا جــروح الشــعوب الــيت مــرت 
بثــورات، فمــا جــرى يف ســورية مل يكــن فيــه أشــد املتشــائمن يتخيــل أن تصــل األمــور إىل 
مــا وصلــت إليــه بفعــل الطغمــة احلاكمــة يف دمشــق، وال أعتقــد أن شــعواًب قبــل الشــعب 
الســوري قــد مــرت مبــا مــر بــه الشــعب الســوري وأعتقــد جازًمــا أنــه لــن ميــر مســتقبًا علــى 
شــعب كالــذي مــر بــه الشــعب الســوري فــكل تغريبــات العــامل تبــدو صغــرة أمــام هــول مــا 
جــرى يف ســورية، وهلــذا ســيواجه الشــعب الســوري أمــورًا معقــدة إذ ال ميكــن أن يتحــدث 
والعدالــة  االنتقاليــة  العدالــة  حتقيــق  وقضيــة  ابمسهــم  ينطــق  أو  الضحــااي،  ابســم  أحــد 
التصاحليــة ابلنســبة لكثــر مــن األســر ال تســامح معهــا وال التفــاف أو هتــاون فيهــا، وال 
ســيما أن االهنيــار واالضمحــال والفســاد الــذي استشــرى ويستشــري يف مؤسســات 
الدولــة قــد أخــذ مــدًى واســًعا وخطــرًا أتيت علــى رأســها املؤسســة القضائيــة واملؤسســة 
الشــرطية فهــااتن املؤسســتان اللتــان ســيعهد إليهمــا بــكل مــا تقــدم لــن تكــوان مؤهلتــن 
ومســتعدتن لعمليــة احملاســبة الضروريــة الــيت هبــا هتــدأ النفــوس، فمؤسســات الدولــة أصاهبــا 

الشــرخ العظيــم وليــس مــن الســهل إعــادة ترميمــه وترميــم النفــوس هلــول مــا جــرى.

َيظهــر مفهــوم العدالــة االنتقاليــة كلمــا ظهــر مفهــوم االنتقــال السياســي يف بلــد وقعــت 
فيــه حــراًب،أو ثــورة، أو تنّمــرًا للطبقــة احلاكمــة علــى شــعوهبا. وقــد ظهــرت فكــرة العدالــة 
االنتقاليــة يف تســعينيات القــرن املاضــي عندمــا بــدأ علمــاء حقــوق اإلنســان يهتمــون هبــذا 
املصطلــح” العدالــة االنتقاليــة” بشــكل متزايــد، وخاصــة مــع دول موجــات الدميقراطيــة 

الــيت حتــدث بــن احلــن واحلــن لشــعوب هــذه املوجــات.
مصطلــح العدالــة االنتقاليــة يُعــى بتصــاحل هــذه الشــعوب مــع ماضيهــا الســلطوي وإفرازاتــه 
الكثــرة الــيت أفرزهتــا مســألة عنــف الثــورات واجلرائــم الــيت حدثــت فيهــا وخــر مثــال علــى 
ذلــك مــا جــرى يف ســورية. فبعــد كل دورة دمويــة مــن عنــف وقتــل جيــري يف اجملتمعــات 
ولشــعوهبا الــيت تــروم التغيــر مــن واقعهــا الــذي عاشــته لســنوات طويلــة وهــي حتلــم يف واقــع 
جديد، ال شــك أنه ويف هناية األمر ســيأيت التحول السياســي والتغير الذي تريده وحتلم 
بــه هــذه الشــعوب، ولكــن هــذا التحــول واالنتقــال السياســي الــذي جــاء أو ســيجيء 
بعــد دورة العنــف والــدم وسلســلته الــيت انتهــت بكــٍم هائــل مــن اجلرائــم ســتجد احلكومــة 
االنتقاليــة نفســها أمــام حتــدٍّ خطــر، وكبــر مــن أهنــا أمــام إرث وتركــة صعبــة وكبــرة مــن 
االنتهــاكات حلقــوق االنســان، لذلــك ســيكون مــن احلكمــة علــى احلكومــة أن تعــرف 
كيــف تتعامــل مــع تركــة وإرث طويــل مــن الــدم الــذي مــر بــه اجملتمــع فــا بــد أن تعــرف 
كيــف تتعامــل مــع املاضــي رغبــة منهــا يف تعزيــز العدالــة والســام واملصاحلــة، وبــا أدىن 
ريــب فســيكون للجهــاز القضائــي احلصــة األكــرب مــن هــذا اإلرث وهــذه الرتكــة يف حتقيــق 

هــذه الربامــج الــيت تنشــدها احلكومــة.
يف هــذه املرحلــة تكثــر املصطلحــات الــيت تــردف العدالــة االنتقاليــة مبســميات مــن مثــل 
إعــادة البنــاء االجتماعــي، واملصاحلــة الوطنيــة، وإنشــاء جلــان للكشــف عــن احلقائــق فيمــا 
خيــص االنتهــاكات، واجلرائــم الــيت ارتكبتهــا اجلماعــات، واألفــراد وتعويــض الضحــااي، 

وإصــاح مؤسســات الدولــة اهلامــة الــيت غالبًــا ماتــدور الشــبهات حوهلــا أثنــاء الثــورات 
واحلــروب والنزاعــات األهليــة املســلحة كاجليــش والشــرطة.

مفهــوم العدالــة االنتقاليــة حســب “رويت تيتــل” الــذي يعتــرب أول مــن اســتخدم مفهــوم 
العدالــة االنتقاليــة حيــث مــر هــذا املفهــوم حســب “تيتل”بثــاث مراحــل:

قــام  مــن  لــكل  والقصــاص  اجلنائــي  العقــاب  علــى  بشــكل كبــر  تركــز  األوىل:  املرحلــة 
ابنتهــاكات حقــوق اإلنســان وثبتــت عليــه، مســتندة يف أن علــى كل مــن ارتكــب جرميــة 
أن يعاقــب أو أن يعــرتف هبــا وقــام هبــا، وأييت بعدهــا الصفــح والســماح إن كان لــه 

مقتضــى.
املرحلــة الثانيــة: وهبــا مت التخلــي عــن العدالــة اجلزائيــة لصــاحل العدالــة التصاحليــة فبــداًل مــن 
الرتكيــز علــى معاقبــة اجملــرم أصبــح الرتكيــز علــى املصاحلــة واســتعادة العاقــة الطبيعيــة كمــا 

الســابق بــن الضحــااي واجلنــاة.
املرحلــة الثالثــة: وهبــا بــدأ مفهــوم العدالــة االنتقاليــة ابلتوســع خاصــة بعــد التحــوالت الــيت 
الــيت جــرت يف دول أورواب  الســوفيايت، والثــورات  العــامل بعــد ســقوط االحتــاد  شــهدها 
الشــرقية ومــا رافقهــا مــن أعمــال عنــف وقتــل قــام هبــا مــن هــم علــى رأس الســلطة وقتــذاك 
والــذي بــدأ التفكــر معهــا أنــه كيــف ميكــن التعامــل مــع إرث االنقــاابت العســكرية ومــا 
جــرى هبــا مــن حــروب أهليــة، وإابدة مجاعيــة، وانتهــاكات حلقــوق اإلنســان، مــا مييــز هــذه 
املرحلــة أهنــا اتســمت وأخــذت طابــع البعــد الــدويل وأسســت احملاكــم الدوليــة ملرتكــي 

جرائــم حقــوق اإلنســان واإلابدات اجلماعيــة.
ثقافــة املســاءلة مــكان ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب مهــم للغايــة فهــو يعطــي إحساًســا 
ابألمــان للضحــااي وللمجتمــع ككل ويعطــي الــرادع القــوي ملــن يفكــر ابرتــكاب انتهــاكات 

مســتقبًا.

جهاد األسمر

حلم العدالة االنتقالية في سورية

كاتب ومحامي سوري

“ قليلــة هــي أحــداث العــامل الــيت تضاهــي درامــا االنتشــار املبكــر لإلســام. “متخضــت 
جولــة توســع غــر مســبوقة عــن حتويــل صعــود اإلســام إىل أحــد أكثــر األحــداث خطــورة 
يف التاريــخ، ففــي القــرن التــايل لوفــاة حممــد صلــى هللا عليــه وســلم متكنــت اجليــوش العربيــة 
مــن إيصــال الديــن حــى الشــواطئ األطلســية ألفريقيــا، حــى اجلــزء األكــرب مــن أســبانيا، 
حى قلب فرنســا، حى مشال اهلند شــرقًا، ومســاحات واســعة من آســيا الوســطى وروســيا، 

وأجــزاء مــن الصــن. “
“ أن تســتطيع جمموعــة صغــرة مــن االحتــادات العربيــة بعــث حركــة مؤهلــة لكســر شــوكة 
امرباطوريتــن عظيمتــن كانتــا قــد ســيطرات علــى اإلقليــم قــرواًن مــن الزمــن كان مــن شــأنه أن 

يبــدو بعيــًدا عــن العقــل وغــر قابــل للتصــور قبــل عقــود قليلــة “.
العــامل رأًســا علــى عقــب. مل يكــن اإلســام  قــرن مــن اجلهــود الافتــة قلــب هــذا  “ يف 
التوســعي والتســووي جــذراًي مــن نــواح معينــة شــبيًها أبي جمتمــع آخــر يف التاريــخ. اشــرتاطه 
لصلــوات يوميــة متكــررة جعــل الديــن أســلوب حيــاة، وأتكيــده لتماهــي الســلطة الدينيــة 
مــع نظرهتــا السياســية أدى إىل قلــب توســع اإلســام مــن مشــروع امرباطــوري إىل واجــب 

مقــدس “ .
“ كان اإلســام دينًــا أواًل، ودولــة متعــددة األثنيــات اثنيًــا، ونظاًمــا عامليًــا جديــًدا اثلثًــا قــي 
الوقــت عينــه “. هــذه مقتطفــات مــن كتــاب “ النظــام العاملــي “ لوزيــر اخلارجيــة األمركــي 
األســبق واألشــهر هنــري كيســنجر. مل ينــس الغــرب يوًمــا مــا حققــه اإلســام مــن ســيطرة 

– انعمــة يف كثــر مــن املناطــق - علــى قســم كبــر مــن الكــرة األرضيــة يف وقــت قياســي.
مل ينــس الغــرب يوًمــا كيــف اســتطاع هــذا الديــن أن حيــول قبائــل متناحــرة ال مشــروع هلــا إىل 

دولــة قويــة  ذات مشــروع عاملــي طمــوح يف وقــت قياســي.
مل ينــس الغــرب يوًمــا كيــف ســقطت أعظــم امرباطوريتــن أمــام جمموعــة مــن القبائــل العربيــة 
الــيت كانــت منــذ فــرتة وجيــزة )هبــاء كغبــار الصحــراء ال قيمــة لــه( وخــال وقــت قياســي.

مل ينــس الغــرب يوًمــا كيــف اســتطاع العــرب مــن خــال هــذا الديــن فــرض نظــام عاملــي جديــد 
علــى أســاس مــن العدالــة واملســاواة بــن خمتلــف األعــراق واأللــوان واملشــارب والقوميــات وأن 
يصهــر كل الثقافــات يف جمتمــع واحــد أنتــج حضــارة كانــت اجلســر األهــم للعبــور األورويب 

حنــو بنــاء حضارتــه احلديثــة.
مل ينــس الغــرب يوًمــا تلــك املفارقــة األخاقيــة الــيت أحــرج هبــا اإلســام الغــرب وحضارتــه 

القدميــة واحلديثــة، والــيت وضعــت ســلوكه الوحشــي واالســتعماري واالســتبدادي مــع الــدول 
الــيت احتلهــا واحلــروب الــيت خاضهــا والشــعوب الــيت اســتعبدها واألداين الــيت اضطهدهــا، 
مقابــل النمــوذج اإلنســاين واألخاقــي الــذي قدمــه اإلســام خــال حروبــه وفتوحاتــه وقبولــه 

لآلخــر وحفاظــه علــى حقــوق الشــعوب الــيت فتــح بادهــا ومقدســاهتم.
يــدرك الغــرب متاًمــا أن انبعــاث الــروح اإلســامية مــن جديــد يعــي دورة اترخييــة جديــدة، 
ومنــوذج أخاقــي وحضــاري فريــد يفقــد الغــرب حيالــه تفوقــه، ويغــر مــن الصــورة الــيت حيــاول 
أن يرمسهــا لنفســه عــرب اإلعــام واألفــام واألقــام الــيت تعمــل أبمــره ولصاحلــه، ومــن مث 
يفقــده الســيطرة والتحكــم بقــرارات ومقــدرات العديــد مــن الــدول الــيت تنازلــت مضطــرة عــن 

قراراهتــا الســيادية للغــرب.
مــن أجــل ذلــك مل يــرتك الغــرب وســيلة إال واســتخدمها مــن أجــل تقييــد الفكــر والثقافــة 
اإلســامية  واحلــؤول دون حــدوث هنضــة إســامية جديــدة أبي شــكل وحتــت أي مســمى 
مثــن ودعــم  فيــه أبي  اســتقرارها  منــع  أو  ومنــع وصــول األحــزاب اإلســامية إىل احلكــم 
كيــاانت وأفــكار بديلــة وتقدميهــا كممثــل حضــاري لشــعوب املنطقــة) حتريــك النزعــة القوميــة 
. دعــم األقليــات وحتريضهــا وختويفهــا مــن األكثريــة املســلمة .. العلمانيــة .. الشــعارات 
الدميقراطيــة دون الســماح إبكمــال جتربــة دميقراطيــة حقيقيــة ..اإلحلــاد .. تفخيــخ احلــركات 
اإلســامية وصناعــة بعضهــا.. اخل ( واهلــدف واحــد .. تشــويش الرؤيــة وخلــط األوراق 
وصــرف النظــر عــن مصــدر القــوة وحمــرك الطاقــة يف هــذه األمــة ابجتاهــات أخــرى وخلــق 
العــداء بــن هــذه االجتاهــات وبــن اإلســام إلضعافــه وإشــغاله حبــروب جانبيــة غــر جمديــة 

منًعــا لبعــث الــروح اإلســامية يف هــذه األمــة مــن جديــد . 
ميســك الغــرب بلجــام املنطقــة إبحــكام عــرب أدواتــه الكثــرة، ويشــد اخلنــاق ســاعة يريــد. 
وهلــذا أســباب كثــرة مــن ضمنهــا تفــكك دول املنطقــة وضعــف قادهتــا وهزميتهــم النفســية 
واحلضاريــة أمــام الغــرب القــوي، ومــن ضمنهــا خــوف الغــرب الدائــم مــن اســتيقاظ املــارد 
هلــم  ابلنســبة  الصــن  تشــكل  هاجًســا حضــاراًي كمــا  للغــرب  يشــكل  الــذي  اإلســامي 
هاجًســا اقتصــاداًي وكمــا تشــكل روســيا هاجًســا عســكراًي وهــذا مــا عــرب عنــه عــرب كيســنجر 

يف كتابــه املذكــور.
مــن حــق الغــرب أن ينظــر لإلســام هبــذا التوجــس ويتعامــل معــه هبــذا احلــذر، إهنــم يدركــون 
متاًمــا أنــه  – كان وســيبقى – الــروح القــادرة علــى بعــث احليــاة مــن جديــد وتدفــق الدمــاء 

لكــن مشــكلتنا  لــه،  بــه ويكيــدون  ذلــك يرتبصــون  أجــل  اجلافــة ومــن  األمــة  عــروق  يف 
الكــربى تكمــن يف طريقــة تعامــل قــادة الــدول العربيــة واإلســامية مــع اإلســام احلركــي. 
فبعــض أصحــاب القــرار يتجاهلــون هــذه القــوة الكامنــة كأداة مــن أدوات النهضــة والتنافــس 
احلضــاري بــن األمــم، وبعضهــم وضــع نفســه وقــدرات بلــده يف حالــة عــداء اســرتاتيجي مــع 
املؤسســات والفعاليــات اإلســامية االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية مبــا خيــدم حفاظــه علــى 
موقعــه القيــادي مــن جهــة ويرضــي الغــرب املتوجــس مــن اإلســام مــن جهــة اثنيــة.  ال جمــال 
ابلطبــع وال جــدوى مــن خماطبــة أو مناشــدة القــادة الوظيفيــن فهــم يــؤدون مهامهــم الــيت 
حتمــي عروشــهم وكراســيهم ، أمــا القــادة الذيــن ميتلكــون درجــة معقولــة مــن القبــول الشــعي 
التضييــق  يعتقــدون أن  القــرار، والذيــن  اســتقالية  مــن  والشــرعية اجلماهريــة وحــد أدىن 
علــى اإلســامين يفيدهــم يف  كســب رضــى الغــرب فعليهــم أن يدركــوا أهنــم مهمــا فعلــوا، 
ومهمــا قدمــوا مــن تنــازالت علــى مســتوى اهلويــة والثقافــة والسياســة واالقتصــاد والتاريــخ 
واجلغرافيــا فــإن الغــرب ينظــر إليهــم ابحتقــار ويعتــرب بادهــم مســتعمرات جيــب أن تبقــى 
مفككــة وضعيفــة ويف حالــة قطيعــة وصــراع مــع اإلســام احلضــاري، وعليهــم أن يفهمــوا أن 
تفعيــل اإلســام احلركــي وتوظيفــه يف خدمــة بادهــم هــو عامــل قــوة هلــم ال العكــس، وأنــه 
يعــزز قدراهتــم التفاوضيــة والتنافســية مــع الغــرب. وهلــؤالء نقــول: أن القــادة التارخييــن الذيــن 
يصنعــون فارقًــا ال بــد أن ميتلكــوا قــدرًا كبــرًا مــن الشــجاعة وقــدرًا ال أبس بــه مــن املغامــرة، 
وخاصــة يف الظــروف العامليــة الراهنــة الــيت تنشــغل فيهــا القــوى الكــربى ابلصــراع فيمــا بينهــا، 
والــذي ترتبــص فيــه إيــران ابملنطقــة الفرتاســها. رمبــا يكــون هــذا الوقــت هــو املناســب إلحيــاء 
اإلســام احلركــي مــن جديــد والبــدء مبشــروع هنضــوي إســامي جديــد يعيــد الــروح للجســد 
املنهــك ويوقــظ املــارد مــن جديــد. لكــن هــذه املغامــرة حباجــة إىل قائــد فدائــي اســتثنائي 
ميتلــك مــن الشــجاعة واحلكمــة مــا يكفــي لتجنــب الصــدام املباشــر مــع الغــرب دون أن 
يتنــازل هلــم عــن القــرارات االســرتاتيجية الازمــة لنهضــة بلــده والــيت علــى رأســها عــودة الدمــاء 
اإلســامية إىل شــراين احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية وحــى العســكرية ، فهــل 

تفاجئنــا األعــوام القادمــة مبثلــه ؟؟!! 
“ مل يكــن اإلســام شــبيًها أبي جمتمــع آخــر يف التاريــخ “. قاهلــا كيســنجر، هكــذا بــكل 
وضــوح وبســاطة، وهــي حقيقــة أصيلــة يف الوعــي السياســي الغــريب، لكنهــا غائبــة يف الوعــي 

السياســي العــريب. وهنــا أصــل املشــكلة.

د.معتز محمد زين

اإلسالم في عيون الغرب 

كاتب وطبيب سوري
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Suriye’de bulunan El Bab Anadolu Kültür Merkezinde öğretmen ve öğrencilere yönelik “Yeni Dünya, Yeni Medya” konferansı 
yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak Yeni Şafak Gazetesinin Yazarı, Gazeteci Ersin Çelik ve eşi Nuriye Çakmak Çelik katıldı.
Bülbülzade Vakfı bünyesinde Suriye’deki güvenli bölgelerde eğitim faaliyetleri yürüten El-Bab Anadolu Kültür Merkezinde “Yeni 
Dünya Yeni Medya” konulu konferans yapıldı. Konferansa merkez çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Yeni Şafak Gazetesinin Yazarı, Gazeteci Ersin Çelik ve eşi Nuriye Çakmak Çelik konferans 
öncesi Anadolu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kursları gezerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Merkezin gezilmesinin ardından Anadolu Kültür Merkezi koro ekibi tarafından müzik dinletisi yapıldı. Müzik dinletisinin ardından 
gerçekleştirilen konferansta Konuşan Ersin Çelik, “Bende sosyal medyayla yakından ilgilenen bir gazeteciyim.
Sosyal Medya bizler için büyük bir nimet. Hayatımıza gireli çok olmadı. İnsanlığın üzerinde 30 yıllık bir geçmişi var. Bu 30 yılda 
birçok şeyi hızla değiştirdi ve dönüştürdü. Bu değişim ve dönüşüm birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi.
Birçok örnek sayabiliriz bununla ilgili. Özellikle iç karışıklıkların, savaşların yaşandığı bölgelerle ilgili çok ciddi dezenformasyon 
durumları yaşadık. Ben meslek hayatımda şunu gördüm; sıcak bölgelerde asla sosyal medya kaynak olarak baz alınmamalı” 
şeklinde konuştu.
Konferansta konuşan Nuriye Çakmak Çelik, Sosyal medya kullanımının her ülkede olduğu gibi Suriye’deki güvenli bölgelerde de 
çok yoğun olduğuna değinerek, “Bu kullanıma çok dikkat etmeliyiz. 
Her haberi olduğu gibi kabul etmeyip, toplumda krize, kaosa neden olmamalıyız. Bununla beraber kültür merkezindeki öğrencil-
erimizin medya, gazetecilik ve haber alanında kendilerini yetkinleştirip gelişmeleri lazım.
Bu eğitimleri ve yetkinlikleri alabilmeleri için gerekli kuruluşlar da her geçen gün kurulmaya devam ediyor. Biz de bunun 
destekçisiyiz” ifadelerini kullandı. Kültür merkezlerinin bu bölgelerde çok önemli bir misyon üstlendiğinden bahseden Çelik, bu 
merkezler sayesinde geleceğin Suriye’sinin inşa edileceğini ifade etti.
Konuşmanın ardından soru cevap yapıldı. Konferans ardından Kültür Merkezinde yapılan Siyer yarışmasında başarılı olan 
öğrencilere konuşmacılar tarafından hediyeleri takdim edildi. Program sonunda AKADDER Başkanı Rabia Aldemir ve Kültür 
Merkezi yöneticileri tarafından konuşmacılara hediye takdimi yapılmasıyla son buldu.

عقــد مؤمتــر “عــامل جديــد ، إعــام جديــد” للمعلمــن والطــاب يف مركــز األانضــول الثقــايف يف مدينــة البــاب  يف  ســوراي. وقــد حضــر 
املؤمتــر- كمتحدثــن-  كل  مــن   كل مــن كاتــب جريــدة يــي شــفق الصحفــي إرســن تشــليك وزوجتــه نــوري شــاكماك تشــليك 

كمتحدثــن.
عقد مؤمتر يف مقر وقف بلبل  زاده  - الذي ينفذ أنشطة تربوية يف مناطق آمنة يف سوراي - مؤمتر   “العامل اجلديد لإلعام اجلديد” 

يف مركز األانضول الثقايف   يف الباب.  وقد حضر املؤمتر طاقم املركز والطاب واملعلمن.
 هــذا وقــد  قــام كاتــب جريــدة يــي شــفق الصحفــي إرســن تشــليك وزوجتــه نــوري شــاكماك تشــليك اللــذان حضــرا املؤمتــر كمتحدثــن 

بــزايرة الــدورات الــيت أقيمــت يف مركــز األانضــول الثقــايف قبــل املؤمتــر وحصــا علــى معلومــات حــول األنشــطة التعليميــة املنفــذة.
بعد زايرة املركز ، أقام فريق جوقة مركز األانضول الثقايف حفًا موسيقياً. 

 و قــد  قــال إرســن تشــيليك  يف حديثــه   يف املؤمتــر الــذي عقــد بعــد احلفــل املوســيقي: “أان أيًضــا صحفــي مهتــم عــن كثــب بوســائل 
التواصــل االجتماعــي. 

وســائل التواصــل االجتماعــي نعمــة عظيمــة لنــا. مل ميــض عليهــا  وقــت طويــل منــذ أن دخلــت حياتنــا. لإلنســانية اتريــخ ميتــد ألكثــر 
مــن 30 عاًمــا. لقــد تغــرت وحتولــت أشــياء كثــرة بســرعة يف هــذه الســنوات الثاثــن. لكــن  هــذا التغيــر والتحــول  جلــب معــه بعــض 

املشــاكل.
ميكننــا االستشــهاد ابلعديــد مــن األمثلــة علــى ذلــك. لقــد شــهدان حــاالت تضليــل خطــرة للغايــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق ابملناطــق الــيت 
حدثــت فيهــا اضطــراابت داخليــة وحــروب. لقــد رأيــت هــذا يف حيــايت املهنيــة. وقــال “ال ينبغــي أبــًدا اعتبــار وســائل التواصــل االجتماعــي 

مصــدرًا يف املناطــق الســاخنة”.
كمــا حتدثــت نــوري شــاكماك تشــيليك يف املؤمتــر ، وذكــرت أن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مكثــف للغايــة يف املناطــق اآلمنــة 

يف ســوراي ، كمــا هــو احلــال يف كل دولــة ، وقالــت: “جيــب أن نكــون حذريــن للغايــة بشــأن هــذا االســتخدام.
جيــب أال نقبــل كل خــرب كيفمــا اتفــق ، وال جيــوز أن يســبب أزمــة وفوضــى يف اجملتمــع. ابإلضافــة إىل ذلــك ، حيتــاج طابنــا يف املركــز 

الثقــايف إىل تطويــر أنفســهم يف جمــاالت اإلعــام والصحافــة واألخبــار.
  ومــن  هنــا  يســتمر إنشــاء املنظمــات الازمــة هلــم لتلقــي هــذه التدريبــات والكفــاءات يوًمــا بعــد يــوم. وأضــاف “حنــن ايضــا مــن املؤيديــن 
لذلــك”. وأشــارت تشــيليك إىل أن املراكــز الثقافيــة تقــوم مبهمــة ابلغــة األمهيــة يف هــذه املناطــق ، مشــرة إىل أنــه بفضــل هــذه املراكــز 

ســيتم بنــاء ســوراي املســتقبل.
وبعــد احلديــث ، عقــدت جلســة أســئلة وأجوبــة. وبعــد انتهــاء املؤمتــر ، مت تســليم الطــاب الناجحــن يف مســابقة الســرة   الــيت أقيمــت 
يف املركــز الثقــايف هــدااي مــن املتحدثــن وانتهــى  الربانمــج ، بتقــدمي  رئيــس مؤسســة )AKADDER(  رابعــة الدمــر ومديــرو املركــز 

الثقــايف اهلــدااي للمتحدثــن.

عقد مؤتمر »العالم الجديد لإلعالم الجديد« 
بمركز األناضول الثقافي في مدينة الباب  

El Bab Anadolu Kültür Merkezinde 
“Yeni Dünya Yeni Medya” konferansı gerçekleştirildi  

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ve Genel sekreteri Feyiz Nabi Bülbülzade Vakfını zi-
yaret ederek Vakıf Başkanı Turgay Aldemir ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Bülbülzade Vakıf Başkanı Turgay Aldemir: “Hem Suriye’de hem Türkiye içerisinde birçok 
halktan insan yaşıyor Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye’de ve Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.  Yapılacak çalışmalar ve faaliyetler hakkında istişare edil-
di. Biz kadim bir medeniyete sahibiz ve yeni bir medeniyet değiliz. Bu farklılıkların hepsini kucaklayan kalıcı 
söylemlere ihtiyacımız var. Suriye’nin geleceğinin çözümü masaya sorunu yaşayanların ortak edilmesiyle 
ancak çözülür.
Yüz yıldan bu yana kurtuluş için her yolu denedik. Bir araya gelip, fikri mülahazalarında bulunup, çözüm üret-
meliyiz. Bir toplumda fikir ve düşünce öne çıkmazsa askeri güç öne çıkar.” söylemlerinde bulundu.
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Mustafa: “ Suriye’nin geleceğinde Türkiye’nin kültürünü, yönetim tecrübesini, 
eğitim çalışmalarına örnek olarak daha yaşanır bir devlet kurmak istiyoruz. Şuan ki durumumuz bizim Şam’ı, 
Halep’i, Lazkiye’yi unutmamıza sebep olmamalıdır. 
Türkiye ile güçlü bir kültürel bağımız var. Bunu her ne kadar bozmak isteseler de buna izin vermeyip ge-
leceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Söylemlerimiz de kararlarımızda ve planlarımızda bizi birbirimizden 
koparacak fevri davranışlara fırsat vermemeliyiz.
Suriye’nin önemli bir kısmı Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerde Türkiye ile beraber yiyip içiyor.  
Bu kadar sıkı sıkıya bağlı olan bu iki toplumun kardeşliğini güçlendirmek en temel görevimiz. İş birliği 
içerisinde STK’larla ve yardım kurumlarımızla hareket ederek çalışmalarımızı sürdürülebilir olmasını istiyoruz.
Merkezi yönetim ne kadar güçlü olursa halkın refahı o kadar çabuk artar. Diplomatik, stratejik ve planlı 
çalışmalar yapmamız lazım. Bu çalışmalar ile insanlarımıza katkı sağlamalıyız” şeklinde konuşmasını bitirdi.

قــام رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة عبــد الرمحــن مصطفــى واألمــن العــام فايــز نــي بــزايرة  لوقــف بلبــل زاده التقــى  فيهــا برئيــس الوقــف 
الدمــر. تورغــاي 

و قــد  قــال  رئيــس الوقــف  تورغــاي الدمــر: وخــال الــزايرة مت تبــادل املعلومــات حــول األعمــال املنجــزة يف تركيــا ويف املناطــق اآلمنــة يف 
مشــال ســوراي، حيــث   يعيــش الكثــر مــن النــاس يف ســوراي وتركيــا. و قــد جــرى تبــادل  كثــر مــن املعلومــات  حــول األعمــال واألنشــطة الــيت 

يتعــن القيــام هبــا..
لدينــا حضــارة قدميــة ولســنا نعيــش  حضــارة جديــدة. حنــن حباجــة إىل خطــاابت دائمــة تشــمل كل هــذه االختافــات. ال ميكــن حــل مســتقبل 

ســوراي إال مــن خــال إشــراك  أولئــك الذيــن لديهــم  املشــكلة يف  طاولــة املفاوضــات.
ميكن حتقيق تنمية ورفاهية املهاجرين الذين يعيشون يف سوراي وتركيا من خال التخطيط طويل األمد بداًل من التخطيط قصر املدى. 

نــود مــن احلكومــة الســورية املؤقتــة أن تتخــذ خطــوات أكثــر أمهيــة يف القضــااي الرتبويــة والثقافيــة ويف مســتقبل ســوراي. فكلمــا رأينــا أكثــر و 
استشــران  أكثــر ، تنشــأ  بيئــة أكثــر ماءمــة للعيــش يف مناطــق آمنــة.

 لقــد  جربنــا كل وســيلة   - منــذ مائــة عــام -  للخــاص والنجــاة . حنــن حباجــة إىل أن جنتمــع ونناقــش األفــكار وجنــاد احللــول. إذا مل تظهــر 
األفــكار يف املقدمــة يف اجملتمــع ، فــإن القــوة العســكرية ســتحل   يف املقدمــة “. 

 وقــد  أهنــى رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة مصطفــى كامــه بقولــه  : نريــد إقامــة دولــة أكثــر ماءمــة للعيــش يف  يف مســتقبل ســوراي مــن 
خــال منــوذج الثقافــة الرتكيــة واخلــربة اإلداريــة والدراســات التعليميــة. إن وضعنــا احلــايل ال ينبغــي أن جيعلنــا ننســى دمشــق وحلــب والاذقيــة.

لدينا روابط ثقافية قوية مع تركيا. وبغض النظر عن مدى رغبتهم يف إفســادها ، فلن نســمح بذلك وســنبي مســتقبلنا مًعا. جيب أال نســمح 
ابلسلوكيات االندفاعية اليت ستمزقنا يف خطاابتنا وقراراتنا وخططنا.

جــزء مهــم  مــن ســوراي أيكل ويشــرب مــع تركيــا يف املناطــق اآلمنــة الــيت أنشــأهتا تركيــا. واجبنــا األساســي هــو تقويــة األخــوة بــن هذيــن اجملتمعــن 
، املرتبطــن بشــكل وثيــق. نريــد أن يكــون عملنــا مســتداًما مــن خــال العمــل ابلتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين   واملؤسســات اخلريــة .

واختتــم حديثــه   قائــا : “ كلمــا كانــت احلكومــة املركزيــة أقــوى ، زادت ســرعة رفاهيــة الشــعب. حنــن حباجــة إىل القيــام بعمــل دبلوماســي 
واســرتاتيجي وخمطــط.” 

 Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa Bülbülzade Vakfınıرئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن  مصطفى يقوم  بزيارة وقف بلبل زاده
Ziyaret Etti 
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ُعقــد االجتمــاع الســادس    “املســتقبل املشــرتك” ، الــذي نظمــه مركــز خدمــات اهلجــرة ابالشــرتاك مــع اجلاليــة الســورية يف غــازي 
عنتــاب ، يف 10 أغســطس  يف قاعــة تشــتن أماتــش )Çetin Emeç(  . وقــد  شــارك  يف  هــذا  االجتمــاع كل  مــن   
انئــب حمافــظ غــازي عنتــاب أنيــل ألــكان ، ورئيــس خدمــات اهلجــرة رمــزي يلمــاز ، ورئيــس وقــف  بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــر 
، والكاتــب  الصحفــي يف جريــدة يــي  شــفق  ، إرســن تشــليك وزوجتــه الصحفيــة نــوري شــاكماك جيليــك ، وقــادة الــرأي 

الســوري و بعــض  املشــاركن.
بــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيــب ملديــر خدمــات اهلجــرة  رمــزي يلمــاز ، حيــث  قــال يلمــاز ، وهــو يقــدم معلومــات حــول مركــز 
خدمــات اهلجــرة ، “ميكننــا التفكــر يف هــذه املدينــة كمركــز يتــم فيــه التنســيق بــن احلكومــة احملليــة واجلمهــور واجملتمــع املــدين يف 
إدارة اهلجــرة”. وقــد شــكر حمافــظ غــازي عنتــاب و رئيــس  بلديــة غــازي عنتــاب ورئيــس مؤسســتنا تورغــاي الدمــر نيابــة عــن 

مجيــع املهاجريــن.
واســتمر اللقــاء بكلمــات رئيــس مؤسســة بلبــل زاده  تورغــاي الدمــر. وقــال الرئيــس الدمــر يف كلمتــه: “جنتمــع مــن وقــت آلخــر 
للحديــث عــن املشــاكل الــيت تراكمــت لدينــا. نطــرح مشــاكلنا ونبحــث عــن حلــول لبعضنــا البعــض. مــا نســميه منــوذج غــازي 
عنتــاب هــو أننــا مجيًعــا علــى طاولــة   احلــل حلــل املشــاكل .. غــازي عنتــاب اليــوم يف وضــع أفضــل  موقعيــة مــن كثــر مــن مقاطعاتنــا 

.. نصيــب إدارتنــا ،  ومنظماتنــا احملليــة ،  ومنظمــات جمتمعنــا املــدين   هنــا  كبــر جــدا.
دعــوان ال خنــاف مــن احلديــث عــن مشــاكلنا مــن أجــل غــد أفضــل ، ولكــن دعــوان نتحــدث عــن هــذه املشــاكل يف هــذه البيئــات 
، وليــس علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ، ألننــا ال نســتطيع حــل مشــاكلنا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. هلــذا الســبب 
حنتــاج إىل قضــاء وقــت واف   مــع بعضنــا البعــض. حنــن رفقائكــم  علــى مــدار الســاعة طــوال أايم األســبوع حلــل مشــاكلكم يف 

هــذه األمــور. اعتقــد ان هــذه اللقــاءات ســتكون خطــوة مجيلــة هبــذا املعــى “.
ويف حديثــه الحًقــا ، انئــب احملافــظ أنيــل ألــكان ؛ “أان أرى أنــه مــن خــال العمــل املشــرتك إلدارة الدولــة واحلكومــة احملليــة 
ومنظمــات اجملتمــع املــدين   ، مــن خــال حتديــد املشــاكل ، نتحــرك  بشــكل أســرع مــن العديــد مــن األماكــن األخــرى وننتــج 

حلــواًل أســرع.” 
 كمــا  قالــت  نــوري شــاكماك ، الــيت حضــرت االجتمــاع كمتحدثــة ، مصرحــة : “لقــد عــربُت اجلانــب اآلخــر مــن احلــدود 
عــدة مــرات ، لكــن يف كل عبــور يل   ، أرى وأتعلــم شــيًئا جديــًدا. ذهبــت ألول مــرة ألعمــال   تعليميــة ثقافيــة غــر املســاعدات 
اإلنســانية ، وقــد أتثــرت كثــرًا. حنــن مجيًعــا صحفيــون اآلن ، وجيــب أن نبــذل قصــارى جهــدان للحصــول علــى أخبــار دقيقــة “. 
أخــرًا ، قــال إرســن جيليــك: “وســائل التواصــل االجتماعــي   وهــو  نظــام  منتــج للمحتــوى  ومبــدع آلليــة االســتجابة ؛ قــد 

أصبــح مركــز احتــكاك   القضــااي السياســية. وهــذه املشــكلة ليســت فقــط يف بلــدان.
رأينــا مــا ميكــن أن حيــدث مــع الربيــع العــريب ، ورأينــا جوانبــه املفيــدة. كان دائًمــا يف الطليعــة يف تنظيــم النــاس والدفــاع عــن حقوقهــم 
وطلــب الدعــم. لكــن هنــاك نقطــة فاتتنــا هنــا. حنــن ال نديــر هــذه املنصــات. بــل يتــم تشــغيل هــذه املنصــات مــن قبــل شــركات مــن 

البلــدان الــيت تريــد إرابك العــامل.
لقــد أحدثــوا ارتبــاًكا يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة مــع اخلوارزميــات الــيت طوروهــا. وضعــت خوارزميــة الفيــس  بــوك  العديــد مــن 
النــاس يف مواجهــة بعضهــم البعــض يف إفريقيــا.  لقــد بــدأ تســييس جرائــم الكراهيــة والعنصريــة بعــد فــرتة. لقــد عرفــت   العديــد مــن 

الــدول األوروبيــة ، وخاصــة أملانيــا ، اخلطــاب العنصــري منــذ 20 عاًمــا.
 يف تركيــا ، أخــذت  هــذه التجربــة  يف النمــو  خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ، ولعــدة أغــراض ؛ منهــا:   مــن أجــل  خلــق 
أرضيــة سياســية وجــذب االنتبــاه ،و لتكــون أعمــال  الكراهيــة  علــى جــدول األعمــال ويف نفــس الوقــت للدفــاع عــن خطــاب 
الكراهية.وليــس مــن املمكــن منــع ذلــك يف عصــر وســائل التواصــل االجتماعــي ، لكــن مــن املمكــن تقليلــه عــرب التعــاون املشــرتك  .  
بنــاًء علــى جتربــيت ، فــإن احلــل عنــدي  هــو: علينــا أن ننتــج احملتــوى.  يعــي  يف  وســائل تواصــل اجتماعــي ؛ علينــا أن نــرد  علــى 

نفــس املنصــة علــى اخلطــاب الــذي يرفــض العيــش مًعــا.
جيــب علينــا تطويــر خطــاب مــن شــأنه أن يعــزز املســتقبل املشــرتك. ميكــن أن حيــدث  مــن خــال   فيلــم ، وميكــن أن حيــدث عــرب  
ــا ، احملتــوى األكثــر  أغنيــة ، وميكــن أن حيــدث مــن خــال   قصــة إنســانية مجيلــة أو ميكــن أن حيــدث عــرب  فيلــم واثئقــي. حالًي

اســتهاًكا يف عصــران اآلن هــو الفيديــو بنســبة ٪92 ، وهــو حمتــوى ‘مــا ســلبيا  أو إجيابيــا. .
مل يعــد أحــد يقــرأ األخبــار واملقــاالت والنصــوص. فقــط  يقــوم ابلتعليــق  مــن خــال قــراءة العنــوان ، وهــو مفتــوح للتاعــب. لكــن 
الفيديو ليس كذلك ، فهو جيعلك تشاهده ، خاصة إذا كان فيديو بقصة قوية ، فإنه ينتشر إىل كل اجملموعات دفعة واحدة.

هلــذا ، مــن الضــروري بنــاء نظــام بيئــي. ميكنــك القــول ، هــل ســندخل وســائل التواصــل االجتماعــي بعــد هــذا العمــر؟ ال تدخــل 
، ولكــن اخلــق فرًصــا للشــباب للقيــام هبــذه األشــياء ، وشــجعهم علــى إنتــاج احملتــوى املناســب.

اليــوم ، طالــب شــباب مركــز البــاب األانضــول الثقــايف مبدرســة إعاميــة. أعتقــد أنــه كان اقرتاًحــا مثــرًا   لاهتمــام . إذا وقــع شــيء 
علــى عاتقــوا  اهنــض  والــي . أان أحتــدث عــن جمــرى صعــب ، جمــال صعــب.

لكننــا خنســر بتجاهلها.أتكــد أبن  الوجــود هنــا؛ ، فهــذا يعــي احلــد مــن قــوة اخلطــاب العنصــري للطــرف اآلخــر. األمــر نفســه 
ينطبــق علــى أي حــزب سياســي ، أو حــى  علــى  منظمــات اجملتمــع املــدين   ، أو حــى علــى فــرق  كــرة القــدم. ألننــا نعمــل علــى 

منصــات مبنيــة علــى التفاعــل والفوضــى. كمــا يوجــد تفاعــل مريــض يف  هــذا  الوســط.
يقــوم كل شــخص إبنتــاج وتصويــر احملتــوى يف عاملــه اخلــاص للحصــول علــى مشــاركة ويصبــح مشــهورا.و إذا جتاهلنــا هــذه احلقيقــة 
؛ ، ســيكون هنــاك شــخص مــا قــد قــرر ، وحكــم ، وحصــل علــى النتائــج املتعلقــة مبســتقبلنا املشــرتك دون معرفتنــا. لقــد اســتوعبت 

هــذه املشــكلة وانزعجــت بســبب خطــاب الكراهيــة يف وســائل اإلعــام   “.  هكــذا  أهنــت حديثهــا. 
بعد إلقاء الكلمات ، كانت هناك جلسة أسئلة وأجوبة.

وقــد  عــرب أحــد قــادة الــرأي ، املهنــدس ايســر حســن ، عــن رأيــه يف املوضــوع قائــا: “أحتــدث بنــاًء علــى لقــاء مســتقبلنا املشــرتك 
يف البــث التلفزيــوين عــام 2011. كنــا نقــوم هبــذا الربانمــج مرتــن يف الســنة. لدينــا الكثــر مــن القيــم املشــرتكة يف رمضــان وعيــد 

األضحــى.
كان النــاس يف منطقــة احلســكة أيتــون لرؤيــة أقارهبــم يف تركيــا.  كان جيــري ذلــك  ســنواًي  - قبــل ثــورة 2011 -  لتعزيــز الروابــط 

بــن الطرفــن. يف ذلــك الوقــت ، كنــت أان  ذاهبًــا إىل مارديــن للقــاء وايل مارديــن.
عندما أتيت إىل تركيا ، مل أشــعر أبين أجني؛ ألني عندما عربت احلدود ، شــعرت وكأني يف نفس األرض . جغرافيتنا مشــرتكة 
، واترخينــا مشــرتك  وأمتنــا الواحــدة  كل  ذلــك جيعلنــا شــركاء .  واحلــدود ال تفصلنــا عنــا ، أو حــى إذا ذهبــت وزرعــت قنابــل 

علــى احلــدود ، فهنــاك أشــياء أخــرى تربطنــا ببعضنــا البعــض ، والقنابــل ال تســتطيع أن تفرقنــا .  “. 
وقــال احملامــي عزيــزي: هــذه هــي الثــورة الــيت نعيــش فيهــا. القانــون الــدويل يســميها حــراب أهليــة ، وهــذا  ليــس أيدينــا. ال أحــد يعــرف 

الرعب الذي عاشه السوريون. إذا أردان حل مشكلة ما ، فنحن حباجة إىل التحقق من مصدرها.
مــن الضــروري تقويــة اجملالــس احملليــة يف ســوراي ، وال ســيما احملاكــم ، فهنــاك أخطــاء مــن القضــاة يف تلــك املناطــق. كمواطــن ســوري 
، أكثــر مــا أخشــاه يف  العــودة  هــو القضــاء. ال ميكنــي العــودة بــدون  وجــود  عدالــة. و “هنــاك الكثــر مــن القضــاة واحملامــن 

علــى اســتعداد حللهــا”.
قالت غادة محدون: أان صيدالنية. أعمل يف اإلعام. أتفق متاما مع كامكم أان أعمل كناشطة.

لقــد قمــت بتنزيــل برانمــج التيــك تــوك مــن أجــل  االندمــاج و، وبــدأت اســتعماله حديثــا   .أوال يف االجتمــاع الــذي عقــدانه يف 
البــازار اخلــري مبســاعد احملافــظ ؛ قمــت  بوضــع  فيديــو لأطبــاق الســورية والرتكيــة.

أصبــح عنــدي - بعــد أن قمــت بنشــره- 5000  متابــع . االندمــاج  بيننــا يبــدأ بتنــاول الطعــام أواًل. لقــد قمــت هبــذا العمــل 
كناشــط ، وجيــب أن نكــون مجيًعــا حاضريــن يف هــذه االجتماعــات إلنتــاج احملتــوى. “

انعقاد  اجتماع »المستقبل المشترك« السادس
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Göçmen Hizmetleri Merkezi ve Gaziantep Suriye Topluluğu’nun birlikte organize ettiği “Ortak 
Gelecek” Toplantısının 6.sı 10 Ağustos tarihinde Çetin Emeç Salonu’nda gerçekleşti. Gazian-
tep Vali Yardımcısı Anıl Alkan, Göçmen Hizmetleri Başkanı Remzi Yılmaz, Bülbülzade Vakıf 
Başkanı Turgay Aldemir, Yeni Şafak Yazarı Gazeteci Ersin Çelik ve eşi Gazeteci Nuriye Çak-
mak Çelik Suriyeli Kanaat önderleri ve katılımcılarla bir araya geldi.
Toplantı, Göçmen Hizmetleri Müdürü Remzi Yılmaz’ın selamlama konuşması ile başladı. Yıl-
maz, Göçmen Hizmetleri Merkezi hakkında bilgi vererek “ Bu şehrin göç yönetiminde, yerel 
yönetimin, kamunun ve sivil toplumun iş birliğini içinde koordine edildiği bir merkez olarak 
düşünebiliriz.” ifadelerini kullanarak Gaziantep Valisine, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanına ve Vakıf Başkanımız Turgay Aldemir‘e bütün göçmenler adına teşekkür etti.
Toplantı, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmaları ile devam etti. Başkan Al-
demir gerçekleştirdiği konuşmada, “Bizler biriktirdiğimiz sorunlarımızı konuşmak için dönem 
dönem bir araya geliyoruz. Birbirimize dertlerimizi döküp çareler arıyoruz. Bizim Gaziantep 
modeli dediğimiz, hepimizin sorunları çözmek için çözüm masasında yer almasıdır. Bugün 
Gaziantep birçok ilimize göre daha iyi noktadaysa, bunda yöneticilerimizin, yerel yönetimin, 
sivil toplum örgütlerimizin ve sizlerin payı çok büyüktür.
Yarınların daha iyi olması için sorunlarımızı konuşmaktan korkmayalım ama bu sorunları, so-
syal medya ortamında değil bu ortamlarda konuşalım çünkü sosyal medya da sorunlarımızı 
çözemeyiz. Bunun için birbirimize nitelikli vakit ayırmalıyız. Biz bu konularda sizlerin sorun-
larını çözmek için 7/24 yol arkadaşınız. Bu toplantıların da bu manada atılmış güzel bir adım 
olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan Vali yardımcısı Anıl Alkan; “Devlet idaresinin yerel yönetimde ve sivil 
toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla, sorunların tespitiyle, çözüm için birçok yerlere göre 
daha hızlı hareket ettiğimiz ve daha hızlı çözümler üretebildiğimiz kanaatindeyim.” söylem-
lerinde bulundu.
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Nuriye Çakmak,” Defalarca sınırın diğer tarafına geçtim 
ama her geçişimde yeni bir şeyler görüyor öğreniyorum. İlk kez insani yardım dışında kültür 
eğitim çalışmaları için gittim çok etkilendim. Doğru haber için artık hepimiz bir gazeteciyiz 
elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Son olarak konuşan Ersin Çelik,” Sosyal medya; içerik üreten, takip eden, yanıt verme me-
kanizması oluşturan bir düzen. Politik meselelerin kaşınma merkezi haline geldi. Bu sorun 
sadece bizim ülkemizde yok.
Arap baharıyla beraber neler olabileceğini gördük, faydalı yönlerini de gördük. İnsanların or-
ganize olmasında, haklarını savunmasında, destek arayışında hep en öndeydi. Fakat burada 
kaçırdığımız bir nokta var; Bu platformları biz yönetmiyoruz. Bu platformları dünyayı karıştır-
mak isteyen ülkelerin şirketleri yönetiyor. 
Geliştirdikleri algoritmalarla Afrika’nın birçok ülkesinde karışıklık çıkardılar. Facebook algo-
ritması Afrika’da birçok halkı birbirine düşürdü. Nefret suçu ve ırkçılık bir yerden sonra poli-
tikleşmeye başladı. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, ırkçı söylemlerle 20 
yıl önce tanışmıştı. Türkiye’de bu deneme, son birkaç yıldır yapılıyor, birkaç amacı var; Politik 
bir zemin oluşturmak, dikkat çekmek, gündem olmak ve bununla birlikte nefret söylemini 
savunmak. Bunun önüne sosyal medya çağında geçmek çok mümkün değil fakat el birliği-
yle, güç birliğiyle minimize etmek mümkün. 
Tecrübelerimden yola çıkarak çözümüm şu; İçerik üretmek zorundayız. Yani sosyal medya-
da; ortak yaşamayı, beraber yaşamayı reddeden söyleme karşı aynı platformda cevap ver-
mek zorundayız. 
Ortak geleceği güçlendirecek söylem geliştirmeliyiz. Bu filmle olur, şarkıyla olur, çok güzel bir 
insan hikâyesi ile olur ya da bir belgesel ile olur. Şu anda çağımızda en çok tüketilen içerik 
%92 ile video, hem avantajlı hem dezavantajlı bir içerik.
Kimse artık haber, yazı, metin okumuyor. Sadece başlığını okuyarak yorum yapıyor, Bu da 
manipüleye açık bir içerik olarak karşımıza çıkıyor. Ama video öyle değil kendisini izletiyor, 
özellikle de hikâyesi güçlü bir video ise bir anda bütün gruplarda yayılıyor.
Bunun için bir ekosistem inşa etmek gerekiyor. Ya biz bu yaştan sonra sosyal medyaya 
mı gireceğiz diyebilirsiniz. Girmeyin ama gençlerin bu işleri yapması için imkân oluşturun, 
gençleri teşvik edin doğru güzel içerikler üretsinler. 
Bugün El bab Anadolu Kültür Merkezindeki gençler medya okulu talebinde bulundu. Bence 
etkileyici bir teklifti bu. Benim üzerime de bir şey düşerse kalkıp gelirim. Zor bir mecradan 
bahsediyorum, zor bir alan. 
Fakat yok sayarak kayıplar veriyoruz. Burada var olmak; emin olun karşı tarafın ırkçı söylem-
lerin gücünü azaltmak demektir. Herhangi bir siyasi parti için, STK için de böyle, hatta futbol 
grupları için de böyle. Çünkü etkileşim ve kaos üzerine kurgulanmış platformlarda hareket 
ediyoruz. Orta da etkileşim hastası var.
Herkes pay almak, popüler olmak için kendi dünyasında içerikler üretip ateş ediyor.
Eğer bu gerçekliği yok sayarsak; bizim haberimiz olmadan, ortak geleceğimize dair birileri 
karar vermiş, yargılamış, sonuç almış olacak.
Medyadaki nefret söylemlerinden ötürü, en az sizin kadar bu konuyu içselleştirdim ve dertliy-
im.” şeklinde konuşmasını bitirdi. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.
Kanaat Önderlerinden, Mühendis Yasir Hüseyin,” 2011 de tv yayını ortak geleceğimiz to-
plantısına dayanarak konuşuyorum. Bu programı yılda iki kez yapıyorduk; Ramazan ve Kur-
ban bayramında ortak değerimiz çoktur. 
Haseke bölgesinde insanlar Türkiye’deki akrabaları görüşe geliyordu. 2011 devriminden önce 
yıllık iki taraf arası bağları güçlendirmek için yapılıyordu. Ben o dönemde Mardin’e, Mardin 
valisi ile görüşmek için gidiyordum.
Ben Türkiye’ye gelince yabancı hissetmedim. Çünkü ben daha sınırı geçince aynı topraktay-
mış gibi hissettim. Coğrafyamız ortak, ortak tarihimiz ve aynı milletler bunlar bizi ortak yapar, 
sınır bizi bizden ayırmaz veya gidip sınır tarafına bomba kursan da bizi birbirimize bağlayan 
başka şeyler var, bombalar ayıramaz.” ifadelerini kullandı.
Avukat Azizi,” Bizim yaşadığımız devrimdir. Uluslararası kanun buna iç savaş diyor bu bizim 
elimizde değil. Suriyelilerin yaşamış olduğu korku kimse bilmiyor. Bir sorunu çözmek istiyor-
sak kaynağını araştırmak gerek.
 Suriye’de bulunan yerel meclisleri güçlendirmek gerekiyor özellikle adliyeleri, orada bulunan 
hâkimlerin yanlışlıkları oluyor. Ben Suriye vatandaşı olarak, geri dönüş için en çok korktuğun 
şey yargı. Adalet olmazsa geri dönemem. Orayı düzeltmek için gönüllü çok hâkim ve avukat 
var.” söylemlerinde bulundu.
Gada Hamdun,” Eczacıyım. Medya üzerine çalışıyorum. Sözlerinize tamamen katılıyorum. 
Ben aktivist şeklinde çalışıyorum. 
Uyum için tik tok indirdim, uygulamaya yeni başladım. İlk olarak, Vali Bey’in yardımcısıyla ker-
meste yaptığımız toplantıda; Suriye ve Türkiye yemeklerinin videosunu koydum. Yayınladıktan 
sonra 5.000 kişi beni takip etti. Bizim uyumumuz önce yemekten başlar. Ben bir aktivist olarak 
bu işi yaptım hepimiz bu toplantılarda, içerik üretmek için hazır bulunmalıyız. “şeklinde konuştu.

“Ortak Gelecek” Toplantısı’nın 6.sı Gerçekleşti
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»إذا أطلقت نران مسدسك على املاضي سيطلق املستقبل نران مدافعه عليك« رسول محزاتوف.
مــا الــذي حــدث وكيــف، تســاؤالت ممّضــة ســيضاف هلــا الحقــًا: مــن وملــاذا ومــى وأيــن..؟. إهنــا حلظــة احلقيقــة 
الصادمــة آتيــة بــا ريــب بــكل مــا حتملــه مــن قســوة وأمل وأمــل، حيــث ختــرس البنــادق وهتــدأ اجلبهــات لتبــدأ 

دّوامــات األســئلة يف حماولــة الســتعادة حكايــة مل يكتــب فصلهــا األخــر بعــد. 
هــل ميكــن بنــاء عاقــة تصاحليّــة مــع املاضــي بديــًا مــن الرعــب والقهــر املصاحبــن حلضــوره واحملــاوالت 

املضنيــة لنســيان تفاصيلــه املؤملــة...؟
كيــف لنــا، حنــن الضحــااي، أن ننســى، وهــل ميكننــا أن نتجــاوز عــن اجلرائــم واالرتــكاابت الــي نكابــد آاثرهــا 
الكاويــة، أن نبتلــع األســئلة املقلقــة ومنحــو مــن ذاكرتنــا صــور ضحــاايان وخســاراتنا الكــرى، وأن » ندفــن« 

مفقودينــا يف قــاع اجملهــول؟ 
ســيكون النســيان أشــبه خبيــوٍط مــن الفــوالذ تلتــّف علــى عنــق احلقيقــة وتنســج للضحيّــة كفنــا يضمــن خلودهــا 

يف اجلحيــم.
ال ميكننــا قتــل املاضــي ولكــن قــد يبــدو أمــر ترويضــه ممكنــًا. علينــا، بدايــة، أن نطيــح جانبــاً مبخيلتنــا املنحــازة، 
وبرواايتنــا وتصوراتنــا الذاتيــة عنــه. ينبغــي الوصــول إىل احلقائــق الــي ينطــوي عليهــا واإلملــام بعناصرهــا وآليّــات 
تشــكلها، ومعرفــة أســباهبا وســياقاهتا وتسلســلها الزمــي، ســيغدو كّل تفصيــل فيهــا مهّمــا للبنــاء، فاملاضــي 
حاضــر يف أذهــان اجلميــع، بــل هــو الذاكــرة املســتمرة الــي تقــّض مضجــع اجلــاين والضحيــة، لكــّن املاضــي 
دون معرفــة احلقيقــة أشــبه ابلنفــق املظلــم الــذي ينهــض كشــبح مانعــاً أّي شــكٍل مــن األلفــة أو التصــاحل معــه، 

بــل أكثــر مــن ذلــك إنّــه حالــة هتديــٍد دائــم تســتحيل معــه احليــاة الطبيعيــة املســتقّرة.
ولكــن ماهــي احلقيقــة ومــا الســبيل للوصــول إليهــا ومــن يضمــن للمعنيــن هبــا وصوهلــم إليهــا ويلتــزم بتطبيــق 

مقتضياهتــا؟ 
معرفــة احلقيقــة حــق مســتقل غــر قابــل للتصــرف ومرتبــط بواجــب الدولــة والتزامهــا.. يرتبــط هــذا احلــق 
ارتباطــاً وثيقــاً ابحلقــوق األخــرى ولــه بعــد فــردي وجمتمعــي يف آن معــاً وينبغــي اعتبــاره حقــاً ال جيــوز املســاس 

بــه وال ميكــن إخضاعــه لقيــود. 
ًللفــرد واألســرة واجملتمــع،  ــا  وفــق هــذا التعريــف األممــّي ميكــن النظــر إىل أمهيــة معرفــة احلقيقــة بوصفهــا حّق
وواجبــاً منوطــاً ابلدولــة..، وابعتبارهــا األســاس واملــزّود ابملعلومــات والواثئــق جلميــع العمليّــات التاليــة يف 
إطــار العدالــة االنتقاليــة، مبــا فيهــا املســاءلة واحملاكمــة اجلزائيــة وبرامــج جــر الضــرر والتعويــض، الراميــة 
لتحقيــق العدالــة واالنتصــاف للضحــااي والوصــول للمصاحلــة واملســاحمة، وابلتــايل حتقيــق األمــن والســام 
الــي تعرضــت لانتهــاكات اخلطــرة عــر ردح طويــل مــن االســتبداد والطغيــان،  الــدول  واالســتقرار يف 

والنزاعــات املســلحة الداخليــة.
ولكــن أّي التــزام ميكــن أن تفــي بــه دولــة حمتلّــة ومصــادرة مــن قبــل أجهــزة أمنيــة وعســكرية ودول تقــوم هــي 

ذاهتــا ابرتــكاب اجلرائــم واالنتهــاكات؟
كيــف نبــي روايتنــا الوطنيــة ملــاض طويــل مــن االســتبداد مــا يــزال ميــارس عبثــه يف حاضــر ســورية ويتحكــم 
يف مســتقبلها، إن مل نقــل يــكاد يقضــي علــى وجودهــا. فالطاغيــة مــاٍض ابلتشــبث ابلســلطة، مســتمّر عــر 
آلــة قمعــه العســكرية واألمنيــة ابرتــكاب جرائــم احلــرب واإلابدة اجلماعيــة والتهجــر واإلخفــاء القســري 
واالعتقــال والتعذيــب املفضــي للمــوت..، كمــا أّن بعــض الفصائــل واملليشــيات، خاصــة الطائفيــة واملتطرفــة، 

كان هلــا حصتهــا مــن االرتــكاابت وإن بنســبة ضئيلــة مقارنــة ابحلجــم اهلائــل جلرائــم النظــام احلاكــم.  
مّث لــو حــدث انتقــال سياســي وفــق مقــررات جنيــف والقــرار 2254، هــل حنتــاج حقــاً لتوثيــق حكايتنــا 
الفجائعيــة وكتابــة مصفوفتنــا الســردية عنهــا، وهــل ســتكون معرفــة احلقيقــة حينهــا ممكنــة. مــا الــذي يدفــع 
ابلســورين مجيعهــم لاعــرتاف ابحلقيقــة، وللتوافــق علــى ســرديّة واحــدة تشــكل اترخيهــم القريــب، وألن يتنــازل 
كل فريــق عــن روايتــه املنقوصــة املشــوبة، رمبــا، ابلوهــم والزيــف والتصــّورات املســبقة، وكيــف لــه أن يتخلــص 
مــن مظلومّيتــه وأحقــاده وخماوفــه لصــاحل رؤيــة منصفــة لألحــداث والوقائــع، وينتقــل برؤيتــه لآلخــر مــن كونــه 

مســؤواًل عــن مأســاته وشــريكاً يف اجلرميــة إىل النظــر إليــه كضحّيــة وشــريك مثلــه يف املــآالت واملصــر.
ال بــّد مــن معرفــة احلقيقــة لتحقيــق العدالــة وصياغــة وعــٍي جديــد وهويــة وطنيــة راســخة، وللخــروج مــن شــرنقة 
املاضــي وأســئلته الــي جتــرح الــروح وتذبــح القلــب، إّن أمهيــة معرفــة احلقيقــة بوصفهــا حقــاً اثبتــاً ومســتقًا، 
وابعتبارهــا آليــة رئيســة مــن آليــات العدالــة االنتقاليــة ترتبــط هبــا العديــد مــن احلقــوق والقضــااي واآللّيــات، 
وكوهنــا شــرطاً ملنــع تكــرار االنتهــاكات اخلطــرة ولعــدم جتــّدد العنــف، وأساســاً ومدخــًا للوصــول إىل املصاحلــة 

الوطنيــة والســلم اجملتمعــي..
إهّنــا حكايتنــا الســوريّة الناقصــة الــي تنتظــر هنايتهــا العادلــة، ودون احلقيقــة ال ميكــن تدويــن هــذه النهايــة 

وســتبقى احلكايــة املبتــورة مجــرة يف احللــق ال تنطفــئ، وجرحــاً مفتوحــاً علــى عوامــل اإلنتــان واملــوت.

 في معرفة الحقيقة
ّ
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

GERÇEĞİN BİLİNMESİ HAKTIR  
Geçmiş Geleceğin Elleri Arasında

Kültür Bölüm Başkanı

“Eğer silahınla geçmişe ateş edersen gelecekte senin hakkını müdafaa eden mermis-
ini atacaktır .” Resul HAMZATOV
Ne oldu? Nasıl oldu? Daha sonra eklenecek sorular: Kim? Niçin? Ne zaman? Nerede?
Henüz son bölümü yazılmamış bir hikâyeyi kurtarmak için soru girdaplarının başladığı, 
tarafların sakinleşmesi ile, silahların susmasıyla şüphesiz tüm zulüm, acı ve umudu 
taşıyan şok edici gerçeğin anıdır. 
Varlığı devam eden dehşet, baskı ve acının detaylarını unutmaya yönelik çabalar yer-
ine geçmişle uzlaştırıcı bir ilişki kurmak mümkün mü?
 Biz mağdurlar nasıl unutabiliriz? Yakıcı etkilerine maruz kaldığımız, rahatsız edici sor-
uları, yuttuğumuz suçları, kurbanlarımızın ve büyük kayıplarımızın görüntülerini nasıl 
hafızamızdan silebiliriz. Kendimizi bilinmeyen derinliklere nasıl gömebiliriz? Unutmak, 
hakikatin boynuna dolanan ve kurbana cehennemde ölümsüzlüğü garanti eden çelik 
tellerle örülü bir kefen gibi olacaktır. 
Geçmişi yok edemeyiz ama onu evcilleştirmemiz mümkün olabilir. Her şeyden önce 
önyargılı hayal gücümüzü anlatılarımızı ve bu konudaki öz algılarımızı bir kenara 
bırakmalıyız. İlgili olgulara ulaşmak, bunların unsurlarına ve oluşum mekanizmalarına 
aşina olmak, nedenlerini, bağlamlarını ve kronolojilerini bilmek gerekir.  İçlerindeki her 
ayrıntı bunun inşası için önemlidir. Geçmiş herkesin zihninde mevcuttur. Bir hayalet 
gibi yükselir, onunla her türlü aşinalığı veya uzlaşmayı engeller. Ancak bundan daha 
fazlası, normal, istikrarlı bir yaşamın imkânsız olduğu sürekli bir tehdit durumudur.
Ancak gerçek nedir, ona ulaşmanın yolu nedir ve ilgililerin ona erişebileceğini ve ger-
ekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğini kim garanti ediyor?
Gerçeği bilmek, devletin görev ve yükümlülüğüne bağlıdır. Bu gerçek bağımsız, devre-
dilemez bir haktır. Bu hak, diğer haklarla yakından ilişkili olup, aynı zamanda bireysel 
ve toplumsal bir boyuta sahiptir. Değerlendirilmeyecek bir hak olarak değerlendir-
ilmelidir; dokunulamaz ve kısıtlamaya tabi tutulamaz. 
Bu uluslararası tanıma göre gerçeği bilmenin önemi, bireyin, ailenin ve toplumun bir 
hakkı ve devlete emanet edilmiş bir görev olarak görülebilir.  Geçiş dönemi adaleti 
süreçlerinin tümü için temel bilgi ve belge sağlayıcısı olarak; hesap verebilirlik, cezai 
yargılama, uzlaşma ve zarar için tazminat programları da dâhil olmak üzere adalet ve 
tazminatı sağlanmasına yönelik mağdurlar için uzlaşma ve bağışlamayı hedeflenme-
kte. Böylece uzun süredir tiranlık, zulüm ve iç silahlı çatışmalar sebebiyle ciddi ihlallere 
maruz kalan ülkelerde güvenlik, barış ve istikrarı sağlanabilir.
Ancak işgal ve el konulan bir ülke, kendilerine güvenlik ve askeri olarak suç ihlali yap-
an ülkeler tarafından hangi yükümlülüğü yerine getirebilir?
Suriye’nin bugün de absürtlüğünü sürdüren ve varlığını tam olarak yok etmese de ge-
leceğini kontrol eden uzun bir zulüm geçmişine dair ulusal hikâyemizi nasıl inşa ede-
ceğiz?
Zulüm, askeri ve güvenlik baskı makinesi aracılığıyla savaş suçları, soykırım, yerinden 
etme, zorla kaybetme, tutuklama, ölüme yol açan işkenceler işlemeye devam ederek 
iktidara tutunmaya devam ediyor. Ayrıca bazı hizipler ver milisler, özellikle mezhep 
ve aşırılık yanlıları, iktidardaki rejimin suçlarının devasa boyutuna kıyasla küçük bir 
yüzdelik de olsa komisyonlardaki payları vardır. 
Eğer Cenevre kararları ve 2254 sayılı karar uyarınca siyasi bir geçiş gerçekleşirse, 
gerçekten felaket hikâyemizi belgelememiz ve bununla ilgili açıklama yazmamız ge-
rekiyor mu? O zaman gerçeği bilmemiz mümkün olacak mı? Tüm Suriyelileri gerçeği 
kabul etmeye, yakın tarihlerini oluşturan tek bir anlatı üzerinde anlaşmaya sevk eden 
şey nedir? Ayrıca her bir tarafın belki de yanılsama, yalan ve önyargılarla lekelen-
miş anlatımından vazgeçmeye ve mağduriyetlerinden nasıl kurtulacağına motive 
eden şey nedir? Her bir taraf belki de kendi hikâyesini kusurlu ve eksik anlatmaktan 
vazgeçmez. O halde olaylara ve gerçeklere adil bir bakış açısıyla kin, nefret ve korku-
larından nasıl kurtulur.Vizyonunu, trajedisinin sorumlusu ve suç ortağı olmaktan çıkıp 
akıbet ve kaderde onun gibi bir ortak bir kurban olarak bakmaya geçer.
Adaleti sağlamak, yeni bir şuur ve sağlam bir kimlik oluşturmak, geçmişi ve ruhu 
yaralayan, gönlü katleden geçmişten ve sorunlarından kurtulmak için hakikati 
bilmek gerekir. Gerçeği bilmenin önemi, sorunun ve mekanizmanın bağlantılı olduğu 
Geçiş Dönemi Adaleti mekanizmalarının kilitli bir mekanizması olarak, ciddi ihlaller-
in tekrarını önlemenin ve yenilenmeyen şiddetin bir koşulu olarak devredilemez ve 
bağımsızdır. Milli uzlaşmaya ve toplum barışını sağlamak için temel bir giriş noktasıdır. 
Adaletli sonucu bekleyen bizim yarım kalmış Suriye hikâyemizdir. Hakikat olmadan bu 
son yazılamaz.  Yarım kalan hikâye boğazda sönmeyecek bir kor, çürümeye ve ölüme 
yol açan bir açık bir yara olarak kalacaktır. 
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كاتب وباحث سوري

كنّــا قــد تكلمنــا عــن فكــرة الدولــة عنــد أرســطو اســتكمااًل لــرأي معّلمــه 
فيهــا، نعــّرج اآلن بشــكل إمجــايل ســريع علــى فكــر أرســطو وحياتــه 
هــدي  اســتمرت يف  الــي  املهمــة  أفــكاره  بعــض  للغــوص يف  متهيــدًا 

البشــرية فــرتة طويلــة مــن الزمــان. 
آمــن أرســطو أو أرســطوطاليس بتمكــن العقــل البشــري مــن الوصــول 
إىل املعرفــة. وقبــل أن يبــدأ ابلبنــاء الفلســفي، عــرض مذاهــب مــن 
تقّدمــوه علــى حمــّك النقــد. فــرأى أن مفكــري اليــوانن األوائــل قــد 
تفســر  عــن  عجــزوا  لكنهــم  املاديــة،  العناصــر  يف  الكائــن  حصــروا 

والنظــام.  الوحــدة 
والحــظ أرســطو أن فيثاغــورس وأفاطــون آمــن بوجــود قــوًى روحانيــة، 
فأفاطــون حــاول تفســر الكائنــات مبُثُــل، فضــلَّ الطريــق، إذ ال وجــود 
يف الواقــع إال للجــزيء، ومل يوفّــق فيثاغــورس عندمــا حــاول تفســر 
خــارج  لألعــداد  وجــود  فــا  العــدد،  طريــق  عــن  املاديــة  الكائنــات 

األشــياء املعــدودة.
أمــا املنطــق يف رأي أرســطو فهــو ليــس علمــًا، بــل آلــة للعلــم. وهــو 
يف منطقــه يبــدأ )ابملقــوالت( الــي تبحــث يف احلــدود، و)العبــارة( الــي 
شــكلية  األوىل( وهــي دراســة  )التحليــات  القضــااي، مث  تبحــث يف 
للقيــاس مــن حيــث هــو: )مقدمــة كــرى ومقدمــة صغــرى ونتيجــة(، 
ــة( وهــي البحــث عــن احلقيقــة بوســاطة الرهــان  مث )التحليــات الثاني

املنطقــي.
ويقســم أرســطو العلــوم إىل نظريــة وعمليــة وصناعيــة، تشــمل األوىل 
اإلهليــات أو علــم مــا وراء الطبيعــة ويســميها الفلســفة األوىل، تليهــا 

الطبيعيــات والرايضيــات. 
ــة هــي  ــة اإلنســان القصــوى هــي املعرفــة، واملعرفــة احلّق ــد أن غاي ويؤّك
معرفــة العلــل األوىل الكليــة. والفلســفة األوىل هــي دراســة الكائــن مبــا 

هــو كائــن بغــض النظــر عــن صفاتــه. 
ويســتنتج أرســطو، مــن خــال دراســته للحركــة، احملــرك األول الــذي ال 
حيركــه شــيء خــارج عنــه، وهــو ســاكن، أزيل، واحــد. أمــا النفــس عنــده، 
وتتضّمــن  وكمالــه.  وحقيقتــه،  البــدن،  نشــاط  مراتــب  أشــرف  فهــي 
النفــس جــزءًا ال يعرتيــه كــون وال فســاد، هــو العقــل، أّمــا ابقــي األجــزاء 

فتضــى بفنــاء البــدن. 
وعــي أرســطو بقضيــة الذاكــرة الــي رأى أهنــا اســتعادة صــور األشــياء 

الــي عرضــت لنــا يف املاضــي. 
أمــا العــامل فلــم يكــن يتصــّوره بــا غايــة، بــل رأى أن الغايــة هــي اخلــر 
األعظــم أو الســعادة الــي تتكشــف مــن خــال العلــم األعلــى )العلــم 
الفضيلــة اخلاّصــة  مــع  فعــل  توافُــق كل  السياســي(. والسياســة هــي 
ــزة لــه. والفضيلــة هــي وســط بــن مرضــن متناقضــن حيــث يعــّد  املمّي

اإلفــراط والتفريــط رذيلتــن ينبغــي االبتعــاد عنهمــا للعيــش يف الوســط 
الذهــي.

*              *             *
بعــد هــذه اجلولــة الســريعة يف أفــكار أرســطو، البــد لنــا مــن التوقّــف 

عنــد بعــض احملطّــات اهلامــة، مبتدئــن حبياتــه.
أثينــا.  تقــع مشــال  ولــد أرســطو يف اســطاغرا وهــي مدينــة مقدونيــة 
كان والــده طبيــب امللــك، وهــذا مّكنــه مــن تّلقــي مســتوًى طّيبــاً مــن 

التعليــم.
التحــق أبكادمييــة أفاطــون ودرس علــى يديــه عشــرين ســنة، وطفــق 
إبســراف لشــراء الكتــب، حــى أن أســتاذه أفاطــون مسّــَى بيــت أرســطو 

ببيــت القــارئ.
وخبــاف ســقراط فقــد عــاش الفيلســوف أرســطو ســعيداً بزواجــه، وكان 
يذكــر زوجتــه ابحليــاة واخلــر. دعــاه امللــك فيليــب ملــك مقدونيــا لتعليــم 
ابنــه االســكندر. كان االســكندر عنــد قــدوم أرســطو شــاابً متوّحشــاً يف 
الثالثــة عشــرة مــن عمــره، وكان عاطفيــاً ومصــاابً ابلصــرع، وكحوليــاً، 
ويصــرف وقتَــه يف ترويــض اخليــل الوحشــّية. ومل يســتمر االســكندر 

ابلتعّلــم ســوى عامــن ارتقــى بعدمهــا العــرش وانشــغل بفتــح العــامل.
وختتلــف مدرســة أرســطو عــن أكادمييــة أفاطــون، فهــي ختضع لرتتيبات 
معقــدة مــن أجــل احلفــاظ علــى نظــام تعليــم يضــّم أعــداداً كبــرة مــن 
التاميــذ. وقــد تــرك أرســطو للطــاب وضــع نظــام مناســب فانتخبــوا 
كل عشــرة أايم واحــدًا مــن بينهــم يشــرف علــى املدرســة. ويف حــن 
اعتنــت أكادمييــة أفاطــون ابلرايضيــات والفلســفة السياســية التأمّليــة، 

مالــت مدرســة أرســطو إىل علــم األحيــاء والطبيعــة. 
وقــد اســتطاع أرســطو مبســاعدة االســكندر أن ينشــئ أول حديقــة 
حيــوان عظيمــة عرفتهــا البشــرية، وكان يســتخدمها يف دراســاته وجتاربــه 
العلميــة علــى احليــواانت والنبــااتت. كمــا أوجــد أرســطو علــم األجنّــة، 
أو  بدايتهــا  مــذ  وتكــر  تنمــو  األشــياء  يــرى  الــذي  الشــخص  ورأى 

ــرأي فيهــا. ــه أفضــل ال والدهتــا ســيكون لدي
لقــد قــّدم أبقــراط، أبــو الطــب وأعظــم طبيــب يــوانين، مثــًا حســناً عــن 
الطريقــة التجريبيــة، وذلــك بكســر بيــض الدجــاج يف مراحــل خمتلفــة 
مــن حضانتــه. وطبّــق نتائــج هــذه الدراســات يف كتابــه الصغــر عــن 
أصــل الطفــل، وحــذا أرســطو حــذو أبقــراط وأجــرى جتــارب مّكنتــه مــن 
ــة حــى اليــوم. وصــف تطــّور الصــوص، أاثرت إعجــاب علمــاء األجّن

إن الســؤال األساســي الــذي يفــوق مجيــع األســئلة الــي تناولــت العــامل 
الطبيعــي هــو الســؤال عــن احليــاة الفاضلــة واخلــر األعظــم يف احليــاة 

لنصــل إىل بلــوغ الســعادة وحتقيقهــا. 
كان أرســطو واقعيــاً بســيطاً يف أخاقــه، ألن تدريبــه العلمــي يبتعــد بــه 

عــن التبشــر مبُـثُـــل عليــا فــوق مســتوى البشــر.
ويبــدأ أرســطو ابالعــرتاف أن هــدف احليــاة ليــس اخلــر حبــد ذاتــه، بــل 
الســعادة. وحنــن خنتــار الشــرف والســرور واملعرفــة ألننــا نعتقــد أننــا 

نصــل عــن طريقهــا إىل الســعادة، ونكــون ســعداء بفضلهــا.
ــه  ــه الــذي تــؤدي تنميت ــاز اإلنســان عــن غــره مــن الكائنــات بعقل وميت
إىل الســيادة علــى مجيــع الكائنــات األخــرى، لذلــك يفــرتض أرســطو 
أن تطــّور املقــدرة الفكريــة هــي الــي حتقــق لــه الســعادة. وهــذا يعــي 
أن حيــاة العقــل هــي شــرط الســعادة، ابســتثناء قضــاء بعــض اللــوازم 
اجلســدية. وتتوقــف الفضيلــة علــى الــرأي الواضــح، وضبــط النفــس، 
لإلنســان  ملــكاً  ليســت  وهــي  االعتــدال،  وفــّن  الرغبــات،  وتناســق 
البســيط، ولكنهــا نتيجــة خــرة اإلنســان وتطويــر ملكاتــه العقليــة، حــى 
يصــل إىل حتقيــق الوســط الذهــي الــذي يكمــن بــن اإلفــراط والتفريــط. 
وهبــذا املعــى يكــون الكــرم وســطاً بــن البخــل والتبذيــر، والشــجاعة 
وســطاً بــن التهــّور واجلــن، والصداقــة وســطاً بــن اخلصــام والتملــق. 
وهكــذا تكــون الفضيلــة فنَّــاً ميكــن كســبه ابملعرفــة واملــران والعــادة. 
إننــا ال نعمــل الصــواب ألننــا فضــاء، ولكننــا نّتصــف ابلفضيلــة ألننــا 
عملنــا الصــواب. هــذه الفضائــل تتشــكل يف اإلنســان بعملــه هلــا، إننــا 
عبــارة عّمــا نفعــل دائمــًا. إن الفضــل أو اخلــر يف اإلنســان هــو عمــل 
النفــس يف طريــق الفضيلــة طيلــة حياتــه. وكمــا أن يــوم صحــو مــن 
األمطــار ال يعــي أننــا يف فصــل الربيــع، لذلــك ال يكفــي يــوم واحــد 
أو زمــن صغــر جلعــل اإلنســان صاحلــاً وســعيدًا .. إنــه عمــل متواصــل 

دؤوب.
إن معرفــة الزاويــة الــي ننظــر منهــا إىل األمــور، مهمــة جــدًا، وذلــك ألن 
التطــرف أســهل مــن االعتــدال، حيــث يــرى اجلبــان الشــجاعة هتــوراً 

واندفاعــًا، كمــا يــرى املتهــور الشــجاعة جبنــاً وضعفــاً وختــاذاًل.
مــن الواضــح أن مبــدأ الوســط واالعتــدال مييّــز الفلســفة اليواننيــة. 
لقــد كان هــذا الوســط عنــد ســقراط واضحــاً عندمــا عــّرف الفضيلــة 
ابملعرفــة، وكان يف ذهــن أفاطــون عندمــا عــّرف الفضيلــة أبهنــا انســجام 

يف العمــل.
ــه هــو اإلنســان  ــايل فقــال عن وقــد حتــّدث أرســطو إبســهاب عــن اإلنســان املث
الذي ال يعّرض نفســه للمخاطر بغر ضرورة، ولكنه على اســتعداد للتضحية 
النــاس ونفعهــم،  الكبــرة. وهــو يعمــل علــى مســاعدة  بنفســه يف األزمــات 
وينــأى بنفســه عــن التفاخــر والتظاهــر. وهــو صريــح يف كراهيتــه وميولــه وقولــه 
وفعلــه، وال يشــعر ابلغــّل واحلقــد أبــدًا، ويغفــر اإلســاءة وينســاها، وال يكثــر 
احلديــث. وال يتكلــم ســوءًا عــن اآلخريــن ولــو كانــوا أعــداء لــه، وال أتخــذه 
العجلــة. وهــو أفضــل صديــق لنفســه وال خيــاف مــن الوحــدة. فهــل نســتطيع 
ــى ببعــض هــذه الصفــات لإلنســان املثــايل الــذي يرمســه أرســطو ...  أن نتحّل
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ضمــن نســيٍج قصصــيٍّ حمكــٍم يتعــدى حيــز املــكان ويُقلِّــب بنيتــه الزمنيَّــة، بــن شــاهٍد حقيقــٍي يضيِّــق 
قزحيَّــة عينــه، وهــو يقــرأ احلاضــر متأمــًا، ومشــهوٍد غرائــٍي تــدبُّ فيــه روح احليــاة بــكل تناقضاهتــا 
يف املاضــي، ممــا جعلــي أهلــث خلفهــا ضمــن متاهــاٍت ســرديٍَّة صغــرٍة، تتفــاوت فيهــا األدوار وتتغايــر 
نــٍص، ســواء أكانــوا أشــخاًصا حقيقيــن، أم خياليــن يشــبهون أانس  لنبــض احلــدث يف كل  تبًعــا 
احليــاة أببعادهــم النفســيَّة، احملمَّلــة ابضطراابهتــا الــي منحهــا القــاص عنايتــه، بوصــف هيئاهتــم اخلارجيَّــة 
ــٍص مــا ابملــرض أو الشــيخوخة أو  ــأزم فيهمــا احلــدث يف ن ــه، الــذي يت املشــاهبة لزمــان القــصِّ ومكان
املــوت، لينفــرج يف نــٍص آخــر ابلصحــة والشــباب والــوالدة، فأســعى الســتطاع مــا وراء النوافــذ، مــن 

شــخوٍص وأحــداٍث، وحــكاايٍت ختتبــئ وراءهــا.
اخليــال ذاتــه خيلــق أبطــااًل تتكاثــر أدوراهــم ابختــاف األحــداث، وإذ هبــا  أشــد ارتباطًــا ببــؤرة احلــدث 
، ليفاجئنــا، وقــد أجنــب مــن صلــب أحــداث حكاايتــه وشــخوصها أبطــااًل ُجــدًدا،  األســاس، الواقعــيِّ
تتناقــل بنــا مــن حــدٍث خــاٍص، يبــدأ  حبلــٍم يعــر جــدران غرفــة النــوم، مــرورًا ابألمومــة والطفولــة 
فــاع عــن الوطــن والشَّــهادة يف ســبيله، كمــا يف نــصِّ »لعبــُة كّل  والشَّــباب والصَّداقــة، وانتهــاًء ابلدِّ
يــوٍم« الــذي تُعــَرض القصــة فيــه مــن خــال رســالة شــوٍق مــن زوجــة لزوجهــا، تنســلخ فيهــا عــن واقعهــا 
وعمرهــا ومشــاعرها اجليَّاشــة، لتصبــح جمــرد فكــرٍة تضــجُّ ابألحــداث العامــة واملشــاعر املختلفــة، 
يقذفهــا الــرَّاوي يف اهلــواء، فتتناثــر ألواهنــا متماهيــًة، لنبقــى يف شــغٍف؛ للحصــول علــى مجــال التماهــي 
قبــل هنايــة النــص ذاتــه، يف بــراح األمومــة وويــات احلــرب، فنتابــع، حيــث تتجلَّــى يف القصــص، غــر 
األمومــة واحلــرب وفداحتهــا، األبــوة واألخــوة والبنــوَّة والصَّداقــة واحلــبِّ والــوالدة واملــوت بــكلِّ 
معانيهــا كمفاهيــَم كانــت جمــردًة، لكنَّهــا؛ وعــر النصــوص اســتحالت شــخوًصا أتقــن الــرَّاوي بنــاء 
هياكلهــا فبــثَّ فيهــا احليــاة، ورمــى هبــا يف مهــبِّ األحــداث، لتقــوم بــدور البطولــة وهــم خيوضــون املــوت 

قبــل احليــاة، يف لعبــٍة عكســيٍة بدَّلــت مــن طبيعــة كلِّ شــيٍء: 
»أيقظــي أملٌ حــاٌد يف القلــب، فتحــت عيــَيْ، مل أجــد صديقــي، حاولــُت أن أعتــدل، فلمحــت ظــلَّ 
املــوت يف املســاحة البكــر مــن اخليــال الــذي كان يعمــل منــذ أايٍم علــى فكــرة تغيــر العــادات، غفــوت 

مــرًة أخــرى، مث اســتيقظُت بعــد حلظــاٍت وقــد ازداد األمل، فتحــت عيــَيْ فرأيتــه علــى مقربــٍة مــي.
حيكــي لنــا القــاص، كأنَّــه يلعــب، ســرة حيــاة األبطــال -املرتبطــة ابألحداث-الــي يهزمهــم فيهــا املــوت 
مــرًة، وتنصرهــم احليــاة غــر مــرٍة، بــن صعــوٍد وهبــوٍط، الســتنباط املفارقــة وإشــعال الدهشــة، يف زمــٍن 
يســيل كاملــاء عــر أثــٍر تكويــن شــخوصه، فيســري رقراقًــا ال حيــده حلــٌم وال يثــي عــن نســجه خيــاٌل، 
وال يســتحيل حتقيــق كليهمــا يف الواقــع.. فنجــد مــكااًن واضًحــا، رغــم ضيقــه، ملســرح أحداثــه، فيمــا 
ختتلــف فيــه األبعــاد ابختــاف مصائــر األبطــال وحيواهتــم مراهًنــا علــى وعــي القــارئ، الــذي تشــاغبه 
تقنيــة الســرد بــن الواقعــي والغرائــي اترة وبــن احللــم اترًة أخــرى، أيخــذان عرهــا إىل غابــٍة مــن احلمــان 

والنمــور والطيــور واجلــراء: 
»كــن عــارايٍت، مــا زلــن، حــى مــن وعيهــنَّ ابألنوثــة، يلعــن مــع النمــور أو احلمــان، ممــا دفــع الغــرابن 
للتجمــع فــوق أذرع الرجــل احلجــريِّ ورأســه ليشــاهدوهم دون حركــٍة أو صــوٍت يصــدر عنهــم، وهــنَّ 

يلعــن حــى غــروب البهجــة وهبــوط الشــجن، الــذي كان يلــفُّ اجلميــع فينامــون متاصقــن«
ورغــم ذلــك، حيــرص القــاص أن يُولــَد مــن صلــب عاملــه الغرائــي عــاملٌ آخــر حقيقــٌي، قــد تتشــابه 
ــا  ــا نلملــم بقــااي أخوتن ــه املشــاعر واألحــام، الــي ميلــك كلَّ مفاتيــح استنســاخها: »كن أو تتنافــر في
أبــًدا،  لنعــود لثكناتنــا يف صمــٍت ذاهـــٍل. مل تفارقنــا،  واألصدقــاء، وندفنهــا، عميًقــا، يف الرمــال، 
ضحكاهتــم وال حكاايهتــم البســيطة.. الــي، كنــا، نعيــد حكيهــا ونبكــي. فمــى ضــاع موقعنــا، وتفرَّقنــا، 
ليســكني أنينهــم والصــراخ؟ هــل عندمــا أفقــُت، مشــجوج الــرأس ومهشَّــم العظــام، ومــن فوقــي جثــٌث، 

وأنقــاٌض؟!«
مــار فســاًدا؛ لَيهبنــا الــراوي مــن خاهلــا روح البطــوالت،  هــذه مدينــٌة عاثــت فيهــا آلــة احلــرب والدَّ

وقدســيَّة الوطــن، وعظمــة تضحيــة أبنائــه، حتقيًقــا للغايــة اإلنســانيَّة، رغــم وجــع املشــهد.
لعــلَّ الوجــع ذاتــه مــن اســتدعى املشــاهر الغربيــن يف نصوصــه ليســتحيلوا أبطــااًل حيرِّكــون األحــداث، 

كإرنســت مهنغــواي، بورخيــس، وابولــو بيكاســو وفرجينــا وولــف، وقــد نســج معهــم وهبــم حــكاايٍت 
شــائقًة، عــر فْتــح قــوٍس مــن الزمــن للولــوج إىل عواملهــم، رغــم موتــه وموهتــم يف الزمانَــن املختلَفــن بــن 
املاضــي واحلاضــر، وقــد ورد لِعبــه معهــم عــر حــواراٍت نوعيــٍة أدارهــا القــاص بينــه وبينهــم حبرفيَّــٍة، كلٌّ 
مبــا يناســب صفتــه وعملــه يف زمانــه آنــذاك: »أتــى ابولــو بيكاســو علَّــق مندهًشــا: أخــرًا رأيتــك تصلــي! 
وأخــرج هاتفــه احملمــول، التقــط صــورًة وقــال ســأعدُّ لــك فنجــاانً مــن القهــوة معــي، بعــد قليــٍل أتــت 
فرجينيــا وولــف، اقرتبــت وهــي تقــول: وهــل نســيت أن ترتــدي ثيابــك، أم أن هــذه موضــة زمانكــم. 

وابتعــدا ضاحَكــن دون أن يكتشــفا مــويت«.
لقــد عقــد القــاص بينــه وبينهــم خيوطًــا متينــة، فأحســن عقدهــا هنــا، وحــلَّ واثقهــا هنــاك، وكذلــك 
جنــد يف القصــص الكثــر مــن األدابء العــرب، مثــل إبراهيــم أصــان وســعيد الكفــراوي وطــارق إمــام 
ويوســف إدريــس الــذي اســتدعاه الــراوي بشــكٍل خــاٍص، ويف حمــاكاٍة لقصَّتــه »بيــٌت مــن حلــٍم«، 
ليجعــل منــه بطــًا ينافــس الــرَّاوي يف دور البطولــة، بعيــًدا عــن إعــادة حكــي احملكــي، مــن خــال حلــٍم 
ــه، ولغــة ســرده املمسوســة  ــا، عشــناه مــع القــاص بدقــة تفاصيلــه وحــرارة أحداث ــاه واقًع ــا قــد ظنن كن
ابخليــال والشــغوفة ابلتَّفــرد وتصويــر املشــهد بدقــٍة، ليفاجئنــا جنيــب حمفــوظ، يف إحــدى القصــص، 
ــرَّاء، بعــد أن  ــُد الكاتــب أبن يقــرأ علــى مســامعه كتابــه »حــى يولــد العــامل« فنتهيَّــأ، حنــن الُق وهــو يَع

ــا. أخذتنــا اللعبــة متاًم
 مل يتــورع الكاتــب عــن أن يعيــش احلــبَّ علــى أرض الواقــع -بعيــًدا عــن اجلانــب الفانتــازيِّ الــذي 
حيكــي لنــا فيــه عــن رغباتــه الدَّفينــة الــي يــودُّ أن يعيشــها مــع حبيبتــه، دون أيِّ جمــاٍز، بــل يرمــي لنــا 
؛ لنلتقطهــا ببســاطة، وبلغــٍة سلســٍة، يتفنَّــُن مــن خاهلــا يف رســم  بــكل رغباتــه علــى شــاطئ النــصِّ
املشــهد الواضــح والضمــيِّ والشــخصيِّ جــًدا؛ لتحقيــق لقــاٍء يــراوده منــذ ســنن، دون حــرٍج مــن 
إظهــار عواطفــه املتفجــرة يف روح مــن حيــبُّ وجســده، معمقــاً حلظتــه الشــعوريَّة بــكل جتلِّياهتــا النفســيَّة، 
بينمــا -حبيبتــه الــي تصاحبنــا يف نصوصــه بصفــة الصديقــة- ومُتعــن يف أســئلٍة مشاكســٍة، ُتضفــي علــى 
لقائهمــا مرًحــا وولًعــا قــلَّ نظرمهــا، لنتفاجــأ يف النهايــة كقــرَّاٍء أهنــا فقــدت بكارهتــا بســبٍب اتفــه ال يعــدل 
قيمــة مــا فقدتــه، ليعكــس لنــا الــرَّاوي مــن خالــه تــديّنِ مســتوى التفكــر اجملتمعــيِّ ابألنثــى، ومــا تعانيــه 
نتيجــة ســوء معاملتهــا مــن منظــوٍر ضيِّــٍق جــًدا: »كنــُت أودُّ أن أهديــك بــكاريت، أريــد أن أشــعر هبــذا 
معــك، غــر أين قــد ختلَّصــُت منهــا إبصبعــي، منــذ أعــواٍم، يف اليــوم التــايل الــذي أجرتــي فيــه أمــي 

ابلكشــف علــى عذريَّــي، بعــد أن شــكَّكتها يف أمــري -كمــا أخرتــي- بعــض اجلــارات«
 هبــذه البســاطة، واخلصــب، والتنــوع، كتــب ايســر مجعــة قصصــه »حــى يولــد العــامل« راصــًدا الثنائيــات 
»احليــاة/ املــوت، الطُّفولــة/ الشــباب، الذُّكــورة/ األنوثــة، القــوَّة/ الضعــف، الواقــع/ اخليــال، احلقيقــة/ 
لــْت مامــح إحدامهــا مبامــح األخــرى، وتوقَّفــْت يف حلــٍم؛ لتتابــع مســرها يف حلــٍم  اجملــاز« وقــد تبدَّ
آخــر، وماتــْت يف الواقــع لتحيــا يف اخليــال، ضمــن تــوايل األحــداث والشُّــخوص واألزمــان واألماكــن 
، ضمــن صــراٍع  علــى اختافهــا مــن رحــم عــامٍل خــاٍص ابلكاتــب يُنجبــه هــو شــخصًيا، مــع كل نــصٍّ
 ، داخلــيٍّ ألبطالــه، عــر تقنيَّــة امليتاســرد، فــا يتجــاوز احلــدَّ، وال يَقُصــُر عنــه، بدقــة شــريٍك حقيقــيٍّ

؛ حــى لــو كان مجــاًدا. ينتصــر  للبطــل يف النــصِّ
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يف متام الّساعة اخلامسة 
حــن كانــت الّشــمس تعانــق ظلمــة الّســماء، وميتــزج اخليــط األبيــض ابألســود، وينســجان جديلــًة مــن فجــر، 
كانــت هــي هنــاك تعانــق أصابعــه بكلتــا يديهــا، تغفــو فــوق صــدره كأهّنــا مل تنــْم يف كّل مــا مضــى مــن عمرهــا، 
ترمــي بشــعرها فــوق زنــده، يســتفيق بــن غفــوٍة وأخــرى، يرتشــف قليــًا مــن القهــوة املنســكبة يف مســامات 
وجههــا، تفتــح عينيهــا، ترمقــه، يعبــق يف جنبــات روحــه اهلــال، حيّبهــا حــّد الولــه، وحتبّــه حــّد الّصبابــة، يلمــس 
وجنتيهــا، يزرعهمــا قبــًا، ينظــر إليهــا وكأهّنــا ســامه الوحيــد يف هــذه احلــرب الّلعينــة، ضّمهــا بــن ذراعيــه 
كأنّــه يريــد أن يشــبع روحــه منهــا، بعــد غيبوبــٍة وصحــوة، أخــروه أنّــه تــرك ميينــه يف أحضاهنــا، وتركهــا حتــت 

الــرّكام، الّــذي لفظــه جثّــًة، ال تقــوى حــّى علــى البــكاء.
يف متام اخلامسة أيضًا

فتــاٌة تعتلــي ســجادة صاهتــا، تصّعــد صوهتــا كميــٍت يصعــد ســامل احليــاة خطــوًة خطــوة، تبكــي بدمــوع 
قلبهــا، تصــوغ نبضاتــه بضــع دعــواٍت ترفعهــا إىل هللا، تركــض روحهــا إىل البــاب، تفتحــه دون أن يُطــرق، 
تنتظــر حمّيــاه فقــد ســبقته رحيــه إليهــا، تعــّد خطــوات املــارّة، أحجــار الطريــق، تعانــق شــرخ اجلــدار، هتدهــد 
شــجرة التــن اليتيمــة تلــك، تقــرتب رحيــه أكثــر وأكثــر، حتــاول رؤيــة وجهــه عبثــاً، مل تــَر ماحمــه، كان حممــواًل 
يف ثــوٍب أبيــٍض، لبســه وألبســها حــداده ســواداً ال يفــارق نبضهــا حــّى املغيــب، عــاد هلــا حمــض جســٍد، 

أورث روحهــا ندبــًة ال تشــفى، ووجعــاً ال يــرأ.
يف اخلامسة أيضاً 

تقــف علــى شــرفتها رافضــًة أن يقــرتب النــوم مــن مقلتيهــا، تفّكــر بشــابٍّ يركــب البحــر إليهــا، جتعــل مــن 
كتفهــا شــريط كهــرابء حيتــوي ألــف عصفــور، وجتعــل مــن يدهــا قربــة مــاٍء لــكّل متعّطــٍش للحيــاة، تبتســم 
للعجــوز املرتاميــة يف قارعــة الطريــق، تتســّول شــفقة املــارّة، هتدهــد فراشــًة حطّــت علــى كّفهــا حلظــة تعــب، 
أرمُقهــا بعيــّي الباكيتــن، هــي مل تنــَس فجيعتهــا ومل حتتملهــا بعــد، كل الظــّن أهنــا لــن تتقّبلهــا، فمنــذ أن 
ابتلــع البحــر روحــه وهــي تنتظــره كّل يــوٍم علــى شــرفتها، ختــر عنــه نســمات اهلــواء، حّبــات املطــر، وتنثــره 
حبّــاً علــى قلــوب العابريــن، تنتظــره حــّد اجلنــون، وتبكيــه حــّد االحتضــار، وتشــهقه أمــًا ال تعيــش إاّل بــه.

يف اخلامسة أيضاً 
وبعــد تعثّــره جبثّتــن وبقــااي قــدم، وجــد كّفهــا، هــو ال خيطــئ بنصــراً حيمــل حّبــه أبــدًا، حبــث عنهــا يف وجــوه 

الّنســاء املرميــات هنــا وهنــاك، عبثــاً ..
التهمهــا الــركام، فّتتهــا، مل يبــَق منهــا شــاهٌد عليهــا، ســوى يدهــا اّلــي لطاملــا قّبلهــا يف ليــايل احلــّب تلــك، 
محــل يدهــا ومضــى يشــّيع روحــه معهــا، ويدفــن العمــر والقلــب والّنبضــات، ليحيــا حمــض جثّــٍة هامــدة، بعــد 

أن ســلبت احلــرُب منــه كّل احليــاة.
يف اخلامسة أيضًا

يفتــح ابب زنزانتهــا، يتهــاوى جســدها بــن ركاتــه، يضيــع طهرهــا يف مســتنقع قذارتــه، جتاهــد أاّل ميّســها 
للمــّرة الّــي ال تعــّد، دون جــدوى، يفرتســها، يشــبع وحشــّيته، يغرقهــا بدموعهــا ودمائهــا وميضــي، لتكمــل 
ــان الوقــت، وعصــا األســر، ميــّر حبيبهــا بطيفــه أمــام روحهــا املتهالكــة،  التهامهــا جــدران ســجنها، وقضب
تناديــه عبثــاً، متــّد يدهــا إليــه عبثــاً، تنبــض آخــر نبضــٍة بعــد أن تزفــر كّل مــا ُكتــب هلــا مــن حيــاة، ومتضــي..

يف اخلامسة أيضاً ...
وعلــى الطــرف الّنقيــض لألســر، خارجــاً ينتظرهــا كّل ليلــة، حــن أحّبهــا قــال هلــا: ال أبــرح حبّــك حــّى أبلــغ 
شــغافك، غرقــا معــاً يف مّي احلــرب، الظلــم، التشــّتت، كقمــٍر ينطفــئ حــن ختبــو جنمتــه، هكــذا انطفــأ، كان 
ــر ببضــع ذرّاٍت مــن تــراب، يدفــن وجهــه فيهــا  ــه يتعّث يــراتد مجيــع املقابــر كّل يــوٍم، عســاه جيــد قرهــا، عّل

ويبكيهــا حــّى يعانقــه املــوت.
يف خامسة احلرب أيضًا

تســقط أحجــار املنــزل فــوق قفــص البابــل، يصــاب البلبــل وتقتــل أنثــاه، تستشــهد الّشــرفة، وتبكيهــا 
جاراهتــا، ويرثيهــا اجلــدار امللتصــق هبــا وتنتحــب عليهــا الشــجرة الّــي تظّلهــا.

يف خامسة احلرب أيضًا
كنت أمحُل قلمي وأخّط آخر ما كتبُت قبل أن يُقتل الورق ويُغتال احلر، أما آن للرصاصة أن حتنو؟ 

أما آن جلذوة الّنار تلك أن تنطفئ؟
أما من سحابٍة تسقينا بعض الّرمحة؟ 

أم اســتحالت مجيعهــا يف هــذه احلــرب إىل ســحٍب متطــران بوابــٍل مــن دمــاٍء ومــوت؛ لتقيــم فينــا حمرقــًة وقوُدهــا 
قلوبُنــا، وترمــي جــّل نبضاتنــا رمــاداً يف عيــون كّل حــبٍّ جديــد ...

عبد القادر حمود

مدارات...

شاعر وكاتب سوري

أتلمَُّس يف صمتِك رائحَة النعناْع

عشقي لفراشاِت احلقِل... 

ألوَِّل أو آخِر إيقاٍع ما زلُت 

أواعُد فيه ذاَك اإليقاْع

ُأغمُض عييَّ..

ُأغادُر مملكَة الوقِت، 

وَأمضي يف اجلهِة الزرقاِء..

أُمارُس فعَل الّدفء، 

وُأْغِرُق ما فاَض من اآلهاِت، 

وما يف عشقي من أوجاْع

فأراِك..

أرايَن...

والضوُء يبلُِّل َشْعَرِك...

ميسُح ذاكرَة الّرِيح، 

ُأُذِن  يف  يهمــُس  مطــراً  وُيشــعُلي 

رنــِج لنَّا ا

فثمَّة ألواٌن تنداُح

ومثَّة ألواٌن متضي..

وتلّوُِح...

هتدأُ أمواَج األسراِر، 

ويغفو فوق حروِف الوعِد )شراْع(

***

تسأُلي...

والّرِيُح توزُِّع موعَدان )اآليت(..

ورقاً يتطاير

سرَب مياماٍت...

تعيــُد  مثَّ  تصحــو،  تغفــو،  ونوافــَذ 

لرقصــَة  ا

تطلقنا حى الرَّعشِة، 

أتخُذان من صخِب الزفراِت

فأان... )أان(

والّريح توشوشي...

ال شيء يدور أبشواقَي )إالِك(

ال شيء سواِك...

فأان، أان )َمْن كنُت( ...

وأنِت الطفلُة، 

أنِت، 

وأنِت الشوُق، وزقزقُة األوقاِت

تسأُلي

تسأُلي

وأجيُب، فأمهُس يف ُأُذِن الّدهشِة: 

)مواليت... مواليت(.
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الموسيقى العربية
وريادة التدوين 

اســتمر شــغف العــرب ابملوســيقى حيــث مل ينتــه مبجــرد ذهــاب الدولــة األمويــة، بــل ازدهــر أكثــر يف 
العصــر العباســي، وكان اخللفــاء العباســيون شــغوفن جــداً ابلفــن واملوســيقى حيــث يُعتــر الواثــق أول 

خليفــة موســيقي حقيقــي يف ذلــك الزمــن.
وعــرف العــرب أول تدويــن موســيقي عــريب عــن طريــق »الكنــدي« الــذي لُقــب بفيلســوف العــرب 
الــذي شــهد حركــة االنطــاق الفكــري يف الدولــة العباســية، وكانــت حبوثــه جــادة يف الفــن بتارخينــا 
العــريب ودون »رســالة يف خــر أتليــف األحلــان« الــذي اســتعمل فيــه الرمــوز واألحــرف األجبديــة 

املوســيقية يف التدويــن فــكان أول تدويــن موســيقي عرفــه العــرب. 
ويعتر الكندي أول من دون الســلم املوســيقي العريب نســبة إىل أواتر العود، حيث وجدت خمطوطة 
ــذ األلــف امليــادي، وهــذا اللحــن يعتــر أقــدم  ــا مــدوان مكتــواب كرمــوز من للكنــدي ســجل فيهــا حلن
وثيقــة موســيقية للحــن املــدون يف اتريــخ العــود عنــد العــرب حيــث حلــل اللحــن ووضــع نغماتــه يف 

إطــار إيقاعــي حســب الســلم املوســيقي احلديــث.
اجلديــر ابلذكــر، أن الكنــدي أوضــح نقطــة مهمــة جــداً وهــي أن املوســيقى عنــد العــرب أحــد العلــوم 

الرايضيــة وعنصــر مــن عناصــر احلكمــة الرابعيــة الــي أخذوهــا عــن اليــوانن يف العلــم وهــي:
١-علم العدد واملعدودات.

2-علم التأليف وهو املوسيقى.
3-علم اجلاومطرية وهو اهلندسة.

4-علم األسطرونومية وهو التنجيم.
إن فهــم هــذه النقطــة هــو يف غايــة األمهيــة، خشــية أن يتبــادر إىل األذهــان أن العــرب نقلــوا أحلاهنــم 

نقــًا عــن اليــوانن، أو أن املوســيقى العربيــة مــن أصــل يــوانين أو رومــي أو فارســي. 
توجد شواهد اترخيية تثبت أن املوسيقى العربية كانت ختتلف عن موسيقى هذه األمم. 

فالكنــدي أشــار يف رســائله يقــول: »إن لــكل قــوم مــن هــذه اآللــة )أي العــود( مذهبــا هــو ليــس 
لغرهــم، فمثــا املوســيقى الفارســية تعتمــد علــى اخلفــة، بينمــا الــروم يعتمــدون علــى األحلــان الثمانيــة، 
والعــرب هنجهــم الئــق بغنائهــم ثقيــل وخفيــف ويوجــد بــه اهلــزج؛ فالعــرب مســتقلون متامــاً أبحلاهنــم 
ومل أيخذوهــا عــن أحــد. ولذلــك وضــع الكنــدي دســتور موســيقي عــريب ودونــه حيــث قــال: إن أراد 

املوســيقار أن ُيصبــح ابهــراً بديعــاً عليــه أن يتبــع آليــة الدســتور املوســيقي مؤيــداً أحلانــه ابلراهــن 
الرايضيــة واألدلــة املنطقيــة. 

وهلــذا يتنــاول الكنــدي موضــوع املوســيقى مــن حيــث النغمــات؛ فمنهــا مــا يتنافــر عنــد التأليــف، ومنهــا 
مــا يتألــف بعــدد النقــرات علــى اآلالت اإليقاعيــة، وأثــر املوســيقى ابلنفــس ومــا تبعثــه مــن شــجن وفــرح 

وحــزن، وأتثــر األحلــان علــى الصحــة النفســية. 
وهكــذا يعتــر الكنــدي أول مــن أدخــل املوســيقى املدونــة إىل الثقافــة العربيــة، وأصبحــت مــن ضمــن 
مناهــج الدراســة العلميــة وجــزءاً مــن الفلســفة الرايضيــة، فصــارت كلمــة »املوســيقى« ابللغــة العربيــة 
تعــي علــم املوســيقى بينمــا كلمــة »الغنــاء« كانــت قدميــا تعــي أداء األحلــان واملوســيقى بصــورة عامــة. 

فن املقامات:
أعــرق مقــام شــرقي يف الســلم املوســيقي هــو مقــام احلجــاز، الــذي تعــود أصولــه إىل أرض احلجــاز 
ومنتشــر كثــرا يف العــراق والشــام ومصــر واملغــرب العــريب، مــن مميــزات مقــام احلجــاز أنــه غزيــر الشــعور 
وهــو املقــام الوحيــد الــذي يصلــح للموســيقى الشــرقية والغربيــة، حيــث إن أفقــه واســع جــداً للتعبــر، 

وهــذا املقــام مميــز جــداً عنــد املســلمن حيــث ُيســتخدم يف اآلذان. 
ومــن أهــم مــا مت الغنــاء بــه مبقــام احلجــاز، )طلــع البــدر علينــا، ومــوالي أجفــاين الكــرى لصبــاح فخــري، 
وأغنيــة مضنــاك للموســيقار حممــد عبــد الوهــاب، وفــوق النخــل لناظــم الغــزايل، واحللــوة دي لســيد 

درويش(.
بينمــا مقــام الكــرد هــو مــن أشــهر املقامــات املوســيقية الشــرقية وأســهلها يف الســلم املوســيقي، وكثــر 
مــن األغــاين العربيــة تعتمــد عليــه وهــو موجــود أيضــا يف املوســيقى الغربيــة كاملوســيقى اإلســبانية. ومــن 
أشــهر أغانيــه )إنــت عمــري وحــرت قلــي معــاك للســيدة أم كلثــوم، وأغنيــة توبــة لعبــد احلليــم حافــظ، 

وســألتك حبيــي وأان حلبيــي للســيدة فــروز(. 
للموســيقى العربيــة شــأن عظيــم امتــدت مــن احمليــط إىل اخلليــج لتصــل إىل أورواب، وأثــرت أتثــراً كبــرا 
وملموســاً يف العــامل، حيــث إن النهضــة املوســيقية الغربيــة الــي ظهــرت منــذ القــرن الســادس عشــر 
يف أورواب بــدأت خطواهتــا ابعتمادهــا علــى مــا وصــل إليــه العــرب يف موســيقاهم وبــدأوا وضــع أســس 

خاصــة هبــم بعــد الرجــوع لألســاس املوســيقي العــريب.

كاتبة وإعالمية سورية 
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ذاكرة الفن التشكيلي السوري
ان التشكيلي خالد المز )1938(

ّ
الفن

كاتب سوري

نشــأ الفنان خالد املز يف مدينة الاذقية. أحب الفنون أبنواعها 
ــا عــزف العــود مث أغــرم ابلرســم وداوم علــى ممارســته  فتعّلــم صبّي
وتطويــره حــى ابت قــادرا علــى إنتــاج بورتريهــات احرتافيــة وهــو 
مــا يــزال ايفعــا. أوفــد لدراســة الفنــون عــام 1959 يف جامعــة 
حلــوان –مصــر، كانــت هــذه الفــرتة كافيــة الكتشــافه موهبتــه 
ــه الفنيــة  واختبارهــا وصقلهــا يف الرســم والنحــت وحتديــد خيارات

املســتقبلية.
كانــت فــرتة الدراســة والتعلــم يف القاهــرة فــرتة مهمــة مبــا قدمتــه 
مــن جتربــة واكتســاب وجتريــب وصقــل، إضافــة إىل وســط مــن 
األصدقــاء الســورين الذيــن أتــوا اىل القاهــرة لــذات اهلــدف مــن 
أمثــال نذيــر نبعــة وغــازي اخلالــدي وليلــى نصــر وغرهــم. ختــرج 
ــاز بعــد تقدميــه  ــة الفنــون عــام 1964 بدرجــة ممت ــد مــن كلي خال
مشــروعا مميــزاً صــّور فيــه تفاصيــل حيــاة عمــال البنــاء وصعوابهتــا. 
عــاد الفنــان املــز إىل ســوراي ليبــدأ مشــواراً طويــًا حافــًا ابلعطــاء 
مــن خــال إنتــاج عــدد كبــر مــن األعمــال الفنيــة، إضافــة إىل 
تدريــس الكثــر مــن طــاب وحمــي الفنــون يف الثانــوايت ومركــز 
الفنــون التشــكيلية يف الاذقيــة ودار املعلمــن –قســم الرتبيــة 

الفنيــة، وأخــرا يف كليــة الفنــون اجلميلــة –دمشــق. 
حصــل الفنــان علــى درجــة الدكتــوراه يف النحــت والتصويــر مــن 
املدرســة الوطنيــة العليــا –ابريــس عــام 1974. كان إلقامتــه يف 
ابريــس أثــر كبــر يف تطويــر جتربتــه الفنيــة فقــد حظــي هنــاك بفرصة 
لقــاء الفنــان اينــكل )أســتاذ معظــم الفنانــن الســورين الكبــار مــن 
أمثــال فاتــح املــدرس وخزميــة علــواين(، بــل والتــدّرب علــى يديــه 
أيضــا، كمــا زار الكثــر مــن املتاحــف الفرنســية العريقــة الــي 

تقــدم الفــن إىل زوارهــا جبميــع أشــكاله الكاســيكية واحلديثــة.

ينتمــي خالــد املــز إىل مرحلــٍة تعتــر صلــة الوصــل بــن الــرايدة 
والنهضــة يف اتريــخ التشــكيل الســوري، مرحلــة كان فيهــا حتديــد 
هويــة التشــكيل الســوري يف ظــل احلداثــة أولويــًة ملحــة تشــغل 
مجيــع أبنــاء ذاك اجليــل مــن الفنانــن، ممــا دفــع خالــد وزمائــه 
ســالكن  والتطويــر،  والتجريــب  احملمــوم  املســتمر  العمــل  إىل 
طرقــاً عــدة حتــت مظلــة التجريــد والتحــرر مــن املنظــور اهلندســي 

والقواعــد األكادمييــة. 
جيــد املشــاهد يف جتربــة املــز تنوعــا فريــداً حيــث تعتــر جتربتــه ســرداً 
مرئيــاً جلميــع املذاهــب الفنيــة مــن الواقعيــة يف بداايتــه إىل التأثــر 
ابلفرعونيــة والســومرية مث التكعيبيــة والســرايلية وأخــرا ليصــل إىل 
عمــٍل حيمــل هويــة خالــد املــز بلمســات تعكــس مجيــع املــدارس 
األنثــوي  االنســاين  ابجلســم  اهتــم  الذكــر.  ســابقة  واملذاهــب 
ليكــون املوضــوع األبــرز يف أعمالــه الفنيــة. يعتمــد علــى الدهشــة 
يف تكويناتــه وعاقتــه ابلظــل والنــور حــى تغــدوا أبطــال أعمالــه 

أشــبه حبلــٍم يطفــو يف عــامل مــن األلــوان.
شــارك الفنــان خالــد املــز خــال مســرته الفنيــة يف الكثــر مــن 
املعــارض الفنيــة الفرديــة واجلماعيــة يف الــوالايت املتحــدة وفرنســا 
وعمــان وبــروت وغرهــا مــن البلــدان والعواصــم. قــدم الكثــر 
مــن النتــاج الفــي علــى الرغــم مــن انشــغاله إبدارة مركــز الفنــون 
اجلميلــة يف الاذقيــة وتقلــده عمــادة كليــة الفنــون اجلميلــة يف 
دمشــق فضــا عــن نشــاطه التعليمــي أســتاذاً وحماضــراً يف كليــة 
الفنــون.  يقيــم املــز اليــوم يف مدينــة الاذقيــة مثابــرًا، رغــم تقدمــه 
يف الســن، علــى العمــل الفــي خبطــى اثبتــة ليصــل إىل لوحــة رمسهــا 
بداايتــه األوىل يف كليــة  عنــد  هنايــة اخلمســينات  يف خميلتــه يف 

الفنــون اجلميلــة يف القاهــرة.
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İşrak gazetesinin açtığı “Geçiş Dönemi Adaleti” dosyasında Suriye-Filistinli yazar ve hukukçu 
Masir topluluğunun genel koordinatörü Profesör Eymen Ebu Hashem ile görüştük. Kendisine 
“Geçiş Dönemi Adaleti” kavramını ve bu kavramın Suriye’nin istikbaldeki konumuna uygun-
luğunu sorduk. Dolasıyla “Geçiş Dönemi Adaleti”nin pratik uygulaması bağlamında Suriye 
örneğinde gerekli olan belirleyici faktörlere inanıyor musunuz? Uluslararası toplumun bir gün 
savaşlardan sonra gelen uluslararası bir kavram olan “Geçiş Dönemi Adaleti”nin uygulanması 
için baskı yapacağını düşünüyor musunuz? 
EBU HAŞİM EYMEN: “ Suriye’de “Geçiş Dönemi Adaleti”nin yükümlülüklerini uygulamak, bir 
hukuk devleti, vatandaşlık ve özgürlüklere doğru gerçek bir siyasi geçişin temellerin inşa et-
mek için temel bir gereklilik ve vazgeçilmez bir koşuludur ”dedi. 
Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından işlenen, öldürme, tutuklama, işkence, zorla kaybetme, 
milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesi, mallarının tahrip edilmesi ve müsadere edilmesi de 
dâhil olmak üzere tüm ağır suç ve ihlallerden sonra içeriğin cezai işlem uygulanmalıdır.  Bu 
suçları işleyenlerin kovuşturulması ve hesap verilebilirliği ile ilgili “Geçiş Dönemi Adaleti”nin 
sağlanması Suriyeli mağdurlar için acil bir adalet talebidir. Suriye halkının baskı, istismar ve 
teröre maruz kaldığı güvenlik devletinin ortadan kaldırılması, zulmün geri dönmemesini ga-
ranti eden sivil barış kurallarını sağlam temeller üzerine inşa etmelidir. 
Ancak Geçiş Dönemi Adaleti bunun cezai kısmıyla sınırlı tutulamaz. Özellikle devrim dönemi 
yıllarında rejimin politikalarından etkilenen Suriyelilerin sayısı ve yerinden edilmişlerin mülksü-
zleştirilmesi metodolojisi her türlü müdahaleyi gerektirdiğinden onarım ve tazminat me-
kanizmaları hayata geçirilmelidir. Suriye’deki geçiş yönetim organı, bir çerçeve belirtmek için 
kurumsal ve yasal onarım programlarını uyguladı. Rejim tarafından çıkarılan tüm yasaları iptal 
ettikten sonra hırsızlık ve mülk müsaderesini meşrulaştırmaya çalıştı. 
Geçtiğimiz yıllarda rejimin, yaptığı demografik değişim süreçlerini ve yerlerinden göç eden-
lerin kimliğini değiştirerek tekrar terk ettikleri bölgeye dönmelerini engelleyen onlarca kanun 
ve bildiriler yayımlandı. Dayton Barış Anlaşması’nın arifesinde uygulanan Bosna-Hersek’in 
mülk kurtarma, iade ve tazminat konularındaki deneyimi gibi, Geçiş Dönemi Adaleti deneyim-
lerinde Suriye bağlamında yararlanabilecek birçok uluslararası emsal bulunmaktadır. 
90’lı yıllarda bir iç savaşa tanık olan Ruanda deneyimi gibi hakikat ve uzlaştırma komisyonları 
konusunda öğrenilebilecek başka deneyimler de var. Rejimin Suriye halkına 11 yıllık savaşının 
ardından Suriye’de Geçiş Dönemi Adaleti’nin yolunun hala kapalı olması ve Suriye arenasına 
yapılan dış müdahaleler sonucunda karışıklıklara ve birikmiş sorunlara yol açması büyük bir 
talihsizliktir. Hatta Suriye sorununun çözümüne ilişkin uluslararası kararlar bile Geçiş Dönemi 
Adaleti’nin uygulanması önceliğini açıkça belirtmemiştir. Zorluk, uluslararası toplumun, tüm 
vatandaşlarının haklarını garanti altına alan yeni Suriye devletinin inşasını sağlamak için geçiş 
dönemi adaleti ilke ve standartlarını harekete geçirme, mekanizma ve programlarının uygu-
lanmasını destekleme konusundaki iradesinin olmamasında da yatmaktadır.
Ancak iç hukuklarında evrensel yargı yetkisi ilkesini benimseyen bazı Avrupa ülkelerinin Suri-
ye’de savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara karışan kişilerin yargılanmasını takip etmemiz 
sürecinde kayda değer bir umudumuz var. Almanya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi mahkem-
eleri olan ve bu ülkelere sığınanlar, mağdur ve tanıkların haklarında açtığı davaların ardından 
yargılanmaya başladı. Böyle suç yolunu açmanın önemine rağmen daha fazlası gerekiyor. Su-
riye’de güvenlik konseyindeki Rus ve Çin vetolarını geçersiz kılması sürecinde BM Genel Kuru-
lu’na başvurup “Barış İçin Birlik” kararına dayanarak uluslararası özel bir mahkemenin kurul-
masıdır. Bu her ne kadar gerçek değişime yönelik her adım atılmış olsa da, Suriye örneğinde 
Geçiş Dönemi Adaleti’nin uygulanma şansını çok azaltıyor.

ضمــن ملــف العدالــة االنتقاليــة الــذي تفتحــه صحيفــة )إشــراق( التقينــا ابألســتاذ أميــن أبوهاشــم الكاتــب 
واحملامــي الســوري الفلســطيي، ومنســق عــام جتمــع )مصــر( وســألناه حــول مفهــوم العدالــة االنتقاليــة وهــل 
تصلــح تطبيًقــا مســتقبلًيا للوضــع الســوري؟ ومــن مث هــل تعتقــدون بضــرورات وحمــددات معينــة ومميــزة البــد 
منهــا يف احلالــة الســورية يف ســياق التطبيــق العملــي للعدالــة االنتقاليــة. وهــل تــرون أن اجملتمــع الــدويل ســوف 
يدفــع يف يــوم مــا لتطبيــق العدالــة االنتقاليــة كمفهــوم أممــي أييت مابعــد احلــروب. حيــث أجــاب قائــًا: 
»تطبيــق موجبــات العدالــة االنتقاليــة يف ســورية، ضــرورة أساســية وشــرط ال غــى عنــه، لبنــاء مداميــك 
االنتقــال السياســي احلقيقــي حنــو دولــة القانــون واملواطنــة واحلــرايت. وبعــد كل مــا ارتكبــه النظــام الســوري 
وحلفائــه مــن جرائــم وانتهــاكات جســيمة، مــن قتــل واعتقــال وتعذيــب وإخفــاء قســري وهتجــر ملايــن 
الســورين، وتدمــر ممتلكاهتــم ومصادرهتــا، فــإن تطبيــق الشــق اجلنائــي مــن مضامــن العدالــة االنتقاليــة 
املتعلــق مباحقــة وحماســبة كافــة املتورطــن ابرتــكاب تلــك اجلرائــم، مطلبــاً ســورايً ملحــاً، إلنصــاف الضحــااي، 
وبنــاء قواعــد الســلم األهلــي علــى أســس قويــة تضمــن عــدم عــودة االســتبداد وتفكيــك الدولــة األمنيــة الــيت 
اكتــوى الشــعب الســوري بقمعهــا وتنكيلهــا وإرهاهبــا. بيــد أن العدالــة االنتقاليــة الميكــن أن تقتصــر علــى 
الشــق اجلنائــي منهــا، فــا بــد مــن تنفيــذ آليــات جــرب الضــرر والتعويــض، الســيما أن حجــم الســورين 
املتضرريــن مــن سياســات النظــام طيلــة ســنوات الثــورة، ومنهجيــة ســلب أمــاك املهجريــن، مــا يقتضــي ألي 
هيئــة حكــم انتقاليــة يف ســورية، مــن وضــع إطــار مؤسســايت وقانــوين، إلنفــاذ برامــج جــرب الضــرر والتعويــض، 
بعــد إلغــاء كافــة القوانــن الــيت أصدرهــا النظــام، وحــاول مــن خاهلــا شــرعنة عمليــات ســلب األمــاك 
ومصادرهتــا دون وجــه حــق. فقــد صــدرت عشــرات القوانــن والباغــات والتعليمــات خــال الســنوات 
املاضيــة، عمــل النظــام مــن خاهلــا علــى تطويــب عمليــات التغيــر الدميغــرايف الــيت قــام فيهــا، مــن خــال 
تغيــر واســتبدال هويــة األماكــن األصليــة للمهجريــن، ومنــع عودهتــم إىل املناطــق الــيت هّجــروا منهــا. وهنــاك 
العديــد مــن الســوابق الدوليــة يف جتــارب العدالــة االنتقاليــة الــيت ميكــن االســتفادة منهــا يف الســياق الســوري، 
كتجربــة البوســنة واهلرســك علــى صعيــد اســتعادة األمــاك والــرد والتعويــض الــيت مت تطبيقهــا عشــية اتفــاق 
دايتــون للســام. وهنــاك جتــارب أخــرى ميكــن االســتفادة فيمــا يتعلــق بلجــان احلقيقــة واملصاحلــة كتجربــة 
روانــدا الــيت شــهدت حــراًب أهليــة يف عقــد التســعينات.«. مث اتبــع يقــول«  مــن املؤســف جــداً أن مســار 
العدالــة االنتقاليــة يف ســورية مــا يــزال مغلقــاً بعــد مــرور 11 عاًمــا مــن حــرب النظــام علــى الشــعب الســوري، 
وحــى  الســورية،  الســاحة  اخلارجيــة يف  التدخــات  نتيجــة  املرتاكمــة  واملشــكات  التعقيــدات  وبســبب 
القــرارات الدوليــة اخلاصــة حبــل القضيــة الســورية مل تنــص بوضــوح علــى أولويــة تطبيــق العدالــة االنتقاليــة. 
ومكمــن االســتعصاء أيضــاً أنــه التوجــد إرادة للمجتمــع الــدويل، لتفعيــل مبــادئ ومعايــر العدالــة االنتقاليــة، 
ودعــم تنفيــذ آلياهتــا وبراجمهــا، مبــا يضمــن بنــاء الدولــة الســورية اجلديــدة الضامنــة حلقــوق كافــة مواطنيهــا. 
غــر أن مثــة أمــل ميكــن تلمســه حالًيــا، مــن خــال متابعتنــا لقيــام بعــض الــدول األوروبيــة الــيت تتبــى مبــدأ 
الواليــة القضائيــة العامليــة يف قوانينهــا احملليــة، يف ماحقــة أشــخاص متورطــن جبرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
االنســانية يف ســورية، ممــن جلــأوا إىل تلــك البــاد، الــيت ابشــرت حماكمهــا كأملانيــا وفرنســا والســويد وهولنــدا، 
يف حماكمتهم إثر الدعاوى اليت رفعها ضحااي وشــهود يف مواجهتهم. ورغم فتح مثل هذا املســار اجلنائي 
علــى أمهيتــه، فــإن املطلــوب أكثــر مــن ذلــك، وهــو إنشــاء حممكــة دوليــة خاصــة يف ســورية، مــن خــال 
جتــاوز الفيتــو الروســي والصيــي يف جملــس األمــن، واللجــوء إىل اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة الســتصدار 
قــرار إبنشــاء تلــك احملكمــة اســتناًدا إىل قــرار » االحتــاد مــن أجــل الســام« وحــى اآلن التوجــد إرادة دوليــة 
للقيــام بذلــك. ممــا جيعــل فــرص تطبيــق العدالــة االنتقاليــة يف احلالــة الســورية ضئيلــة جــداً، مــع أن كل خطــوة 
حنــو التغيــر احلقيقــي يف ســورية مــن نظــام االســتبداد األســدي، حنــو الدولــة الدميقراطيــة، ســيتوقف علــى 

تفعيــل نظــام وآليــات العدالــة االنتقاليــة بصــورة متكاملــة.«.

Eymen Ebu Haşim: Geçiş Dönemi Adaleti İçeriğinin Cezai Yönünün Uygulanması, 
Mağdurlarla Adalet Sağlanması İçin Acil Bir Gereklilik

 ،
ً
 ملحا

ً
أيمن أبو هاشم: تطبيق الشق الجنائي من مضامين العدالة االنتقالية مطلبا

إلنصاف الضحايا
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Geçiş dönemi adaleti, kendilerini yeniden inşa etmeye çalışan toplum-
larla ilişkili tüm süreçleri ve mekanizmaları kapsar. Ve geçmişteki 
çatışmalar, baskılar, ihlaller veya suistimallerin geride bıraktığı şiddet 
dolu bir tarihten, hesap verebilirlik, adalet ve insan haklarını sağlama 
amacıyla daha iyi bir gerçekliğe geçmeyi amaçlamaktadır.
Bu süreçler, kanıt bulma, kovuşturma girişimleri, tazminatlar ve ihlaller-
in tekrarlanmasını önlemek için anayasal ve yasal reform dahil olmak 
üzere çeşitli önlemler dahil olmak üzere hem yargısal hem de yargı dışı 
mekanizmaları içerir.
Suriye’ deki  olağanüstü durumda, ihlâllerin sorumluları güvenlik ve ask-
erî kurumlar  olduğu için sivil toplum güçlendirilmelidir..
Geçiş dönemi adaleti, yeni ihlalleri önlemeye yönelik bir adım olarak 
mağdurları tanıtmayı, insan haklarına saygıyı ve hukukun üstünlüğünü 
güçlendirmeyi amaçlıyor.
Geçiş dönemi adaleti girişimleri, şikayetlerin ve bölünmelerin ele alın-
masına katkıda bulunabileceklerini defalarca göstermiştir.
Bu amaçla, bu süreçler sınırlı ve  ulusal olmalı ve mağdurların ihtiyaçları-
na odaklanmalıdır.
Böylece toplumları birbirine bağlayabilir, güçlendirebilir ve dönüştüre-
bilir, kalıcı barışa katkıda bulunabilir.
Suriye toplumundaki durum, sosyal yapılar ve  ihlaller bakımından 
çeşitlilik göstermektedir.Örneğin, Haseke ve Şam kırsalındaki durum, 
rejim  veya SDG kuvvetleri tarafından olsun ya da olmasın, açık bir mül-
kiyet hakkı ihlaline (kamulaştırma ve müsadere) maruz kalmıştır. 
Ayrıca sakinlerin özel mülklerine el koyulması  gibi durumlar, ayaklanma 
olan  tüm  illerde vardı.
Bu önlemler, diktatörlük rejiminin demografik yapıyı siyasi-mezhepçi 
(mezhepçi veya ırkçı) amaçlarla değiştirme girişimi olarak yorum-
lanıyor.
Bu nedenle, bu değişiklik, özellikle Suriyeli bileşenler arasındaki temas 
alanlarında, mağdurların “sekinlerden” farklı insan grupları olarak saha-
daki yasal ve fiziksel varlığını hedef alıyor..
Geçen yüzyılın seksenli yılarında    Halep ve Hama’da yaşanan ve şimdil-
erde tekrarlanan katliamlar gibi  bazı  ihlal sorunları vardır.
Sadece iki örnek veriyorum, örneğin: (Halep’te seksenlerde El-Maşare-
ka katliamı ve Suriye ayaklanmasında El-Nahr katliamı).
Ancak asıl mesele  şu ki  : Mevcut rejimin kontrolü altındaki devlet ku-
rumları Adaleti sağlayabilir mi?!!
Bu elbette mümkün olmayan bir  sorundur.
Zira rakipten  hakem olmaz.
Rejimin yükselişinin başlangıcından bugüne kadar yargı organlarında 
yolsuzluk ve adam kayırma yaygınlaşmıştır. Rejim karşıtlarının geniş 
kesimlerinin siyasallaştırılmış usullere göre resmi mahkemelerde 
yargılanması ve infaz edilmesi, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde-
ki kayıplar yargının  bağımsızlığını kaybetmesine neden oldu.
Sonuç olarak, halkın çoğunluğu onlara ve bu yargıya başvurulursa ada-
leti sağlama yeteneklerine çok az güvenmektedir.
Öte yandan, muhalefetin kontrol ettiği alanlarda rejime gerçek bir al-
ternatif oluşturma kabiliyeti konusunda şimdiye kadar  ortaya  çıkan 
deneyimler başarızız ve güvenilmezdır.
Ancak geçiş dönemi adaletinin organları , bu ihlallerin profesyonel 
olarak belgelenmesine, bu dosyaların korunmasına ve bunun yapılması 
gerektiği konusunda toplumu bilinçlendirmeye ihtiyaç duyuyor.
Suriye’de yaşananlar gibi Dünyada  meydana gelen başka hiç bir in-
san hakları ihlali türü yoktur ve mağdurlarının sayısı büyük uluslararası 
savaş vakalarına benzer hale gelmiştir.
Suriye rejiminin kendi halkına yönelik başlattığı ve halen devam ettiği 
birçok ihlal kaynağı vardır. Ardından DAİŞ ihlallerine ve QSD ihlallerine 
kadar.
Suriye’de barışın hüküm sürmesi ve  özellikle mevcut siyasi ve askeri 
isyanın gölgesinde, herkes için tatmin edici bir adalet seviyesinin  old-
uğunu insanların hissetmelerini sağlamak, geçiş dönemi adaletini, 
değişimini gerçekleştirmek için daha büyük çabalar gerekiyor.

تغطــي العدالــة االنتقاليــة اجملموعــة الكاملــة للعمليــات واآلليــات املرتبطــة مبحاولــة اجملتمعــات إعــادة بنــاء 
نفســها مــن جديــد واالنتقــال مــن اتريــخ عنيــف خّلفــه نــزاع مــاٍض أو قمــع أو انتهــاكات أو جتــاوزات، 

هبــدف ضمــان املســاءلة وحتقيــق العدالــة وحقــوق اإلنســان.
وتشــمل هــذه العمليــات كًا مــن اآلليــات القضائيــة وغــر القضائيــة، مبــا يف ذلــك تقصــي احلقائــق 
ومبــادرات املاحقــات القضائيــة والتعويضــات والتدابــر املختلفــة ملنــع تكــرار االنتهــاكات مــن جديــد، 
مبا يف ذلك: اإلصاح الدســتوري والقانوين ويف احلالة الســورية إصاح املؤسســات األمنية والعســكرية 
العدالــة االنتقاليــة إىل  املــدين. هتــدف  مــن تقويــة اجملتمــع  املنفــذة لانتهــاكات، والبــد  فهــي اجلهــة 
االعــرتاف ابلضحــااي، وتدعيــم احــرتام حقــوق اإلنســان وتعزيــز ســيادة القانــون، كخطــوة حنــو منــع 

االنتهــاكات اجلديــدة.
املظــامل  معاجلــة  تســاهم يف  أن  أنــه ميكنهــا  مــرارًا وتكــرارًا  االنتقاليــة  العدالــة  مبــادرات  أظهــرت  وقــد 
واالنقســامات. وحتقيًقــا هلــذه الغايــة، جيــب أن تكــون هــذه العمليــات حمــددة الســياق، ووطنيــة، وأن 
تركــز علــى احتياجــات الضحــااي. وابلتــايل ميكنهــا أن تربــط اجملتمعــات ومتّكنهــا وحتّوهلــا، فتســاهم يف 

الســام الدائــم.
فالوضــع يف حمافظــة  االنتهــاكات،  وخمتلــف  االجتماعيــة  البــى  متعــدد  الســوري  اجملتمــع  الوضــع يف 
احلســكة وريــف دمشــق مثــًا تعــرض النتهــاك صــارخ حلقــوق امللكيّــة )االســتماك واملصــادرة( ســواء 
مــن النظــام أو قــوات قســد، وكذلــك حــاالت وضــع اليــد علــى املمتلــكات اخلاّصــة للســّكان وهــذا 
كان بعمــوم احملافظــات املنتفضــة، وتفّســر هــذه اإلجــراءات أبهّنــا حماولــة مــن النظــام الديكتاتــوري بتغيــر 
الرتكيبــة الســكانية لدوافــع سياســّية-فئويّة )طائفيّــة أو قوميّــة(، وابلتــايل فــإّن هــذا التغيــر يســتهدف 
الوجــود القانــوين والفيزايئــي للضحــااي علــى األرض، كمجموعــات بشــريّة خمتلفــة عــن “املســتوطنن”، 

خاّصــة يف مناطــق التمــاس بــن املكــّوانت الســوريّة.
كمــا أن هنــاك مســألة فيمــا يتعلــق بزمــن االنتهــاكات فمجــازر يف حلــب ومحــاة حدثــت يف الثمانينــات 
مــن القــرن املاضــي مث تكــررت اآلن وأذكــر مثالــن فقــط علــى ســبيل املثــال )يف حلــب جمــزرة املشــارقة يف 

الثمانينــات ويف االنتفاضــة الســورية جمــزرة النهــر(. 
لكــن هنــا يكمــن التحــدي احلقيقــي: هــل هنــاك قــدرة ألجهــزة الدولــة حتــت ســيطرة النظــام احلــايل علــى 

حتقيــق العدالــة.!! 
هــذه مســألة مســتحيلة وغــر ممكنــة طبعــاً، فــا ميكــن أن يكــون اخلصــم هــو احلكــم، فانتشــار الفســاد 
واحملســوبية يف اجلســم القضائــي منــذ بــداايت صعــود النظــام وحــى اآلن، وحماكمــة قطاعــات واســعة مــن 
املعارضــن للنظــام أمــام حماكــم شــكلية تّتبــع إجــراءات مسّيســة وإعداماهتــم، واملفقوديــن يف الســجون 
واملعتقــات، أفقــد كل ذلــك الســلطة القضائيّــة اســتقاليتها، وابلتــايل ثقــة غالبيــة الشــعب فيهــا ضئيلــة، 
وبقدرهتــا علــى حتقيــق العدالــة إذا مــا مّت االحتــكام هلــذا القضــاء. كمــا أّن ابلطــرف املقابــل حــول قــدرة 
املعارضــة حــى اآلن علــى إنشــاء بديــل حقيقــي للنظــام يف املناطــق الــيت تســيطر عليهــا، ومــا تــزال 

التجــارب انشــئة وال يعــّول عليهــا.
 لكــن أدوات العدالــة االنتقاليــة حتتــاج التوثيــق املهــي هلــذه االنتهــاكات وحفــظ تلــك امللفــات وتوعيــة 
اجملتمــع بضــرورة ذلــك، مــا حصــل وحيصــل يف ســورية مل يتبــَق نــوع انتهــاك مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان يف العــامل إال وجــرى يف ســورية وحجــم الضحــااي أصبحــت تشــبه حــاالت احلــروب الدوليــة 
إىل  ومايــزال، مث  شــعبه  الســوري ضــد  النظــام  بدأهــا  الــيت  االنتهــاكات  مصــادر  وتعــددت  الكــربى 

انتهــاكات داعــش، وإىل انتهــاكات قســد. 
وهــذه حتتــاج جهــود مضنيــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة ليعــم الســام ويشــعر النــاس بتحقيــق مســتوى مــن 
العــدل مرضــي للجميــع الســيما بظــل االســتعصاء السياســي والعســكري احلاصــل حاليــاً وحيتــم علينــا 

جهــود أكــرب لتحقيــق التغيــر يف ســورية وحتقيــق العدالــة.

Zekeriye Melehifici 

Geçiş dönemi adaleti ve Suriye’de uygulama  beklentileri
العدالة االنتقالية وأفق التطبيق في سورية

د. زكريا مالحفجي

كاتب سوري
Suriyeli Yazar
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اســتقبل الرئيــس العراقــي الراحــل، صــدام حســن، ضيفــة مهمــة يف قصــره ابلعاصمــة العراقيــة بغــداد يــوم 
األربعــاء 25 يوليو/متــوز عــام 1990. وكانــت تلــك الضيفــة الــيت اســتقبلها صــدام، برفقــة مستشــاريه 
املقربــن، هــي “أبريــل كاثريــن غاســي”، الســفرة األمريكيــة يف بغــداد. وكانــت غاســي، أول ســفرة 
يتــم تعيينهــا مــن قبــل وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يف عاصمــة عربيــة، وتولــت مهــام منصبهــا عــام 1988. 

ومل تلتــق غاســي، بصــدام شــخصًيا منــذ أن مت تعيينهــا حــى ذلــك املوعــد املذكــور.
وقــد شــغلت غاســي، منصبًــا دبلوماســًيا يف الكويــت، وســوراي، ومصــر قبــل العــراق، وتُعــد أحــد أكثــر 
املمثلن الدبلوماسين خربة يف الشؤون اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط يف ذلك الوقت. وكان 
هــدف صــدام مــن لقــاء غاســي، بعــد حــوايل عــام ونصــف مــن وصوهلــا إىل بغــداد، هــو فهــم كيــف 

تنظــر واشــنطن إىل التوتــر العراقــي املســتمر مــع الكويــت.
وأوضــح صــدام حســن خــال اللقــاء للســفرة غاســي أهنــم تكبــدوا خســارة كبــرة نتيجــة السياســات 
الــيت تطبقهــا الكويــت وبعــض الــدول العربيــة، وشــدد علــى أمهيــة جهــود الوســاطة الــيت يقــوم هبــا الرئيــس 
املصــري حســي مبــارك، وذكــر أن وفــًدا دبلوماســًيا كويتيًــا ســيأيت إىل بغــداد إلجــراء مفاوضــات حبلــول 

30 يوليــو/ متــوز.
واتبع صدام قائا: “وعدت مبارك أبال أختذ أي خطوات حى عقد هذا االجتماع مع الكويتين”، 

واختتم االجتماع بعبارة “أبلغي مشاعري الصادقة إىل الرئيس جورج بوش”.
ويف ردهــا، ذّكــرت الســفرة غاســي أبهنــا خدمــت يف دول عربيــة خمتلفــة وقالــت: “مل نكــن طرًفــا يف 

القضــااي بــن العــرب آنــذاك، كمــا هــي سياســتنا اآلن.”
وقــد ركــز صــدام حســن يف هــذه التصرحيــات بعنايــة فائقــة. وكانــت تصرحيــات الســفرة غاســي، 
مشــاهبة لــرد املتحدثــة ابســم اخلارجيــة األمريكيــة مارغريــت د. توتويلــر علــى ســؤال مت توجيهــه هلــا يف 
اليــوم الســابق - يف 24 يوليو/متــوز- حــول “هــل للــوالايت املتحــدة األمريكيــة رأي يف قضيــة الدفــاع 
عــن الكويــت؟” حيــث كان جــواب توتويلــر: “ليــس لدينــا أي اتفاقيــات دفــاع مــع الكويــت. ومل نقــدم 

أي وعــود دفاعيــة أو أمنيــة حمــددة للكويــت”.
وكــرر انئــب وزيــر اخلارجيــة األمريكــي، جــون كيلــي، نفــس التصرحيــات يف 31 يوليو/متــوز قائــا: 

“ليــس لــدى الــوالايت املتحــدة أي ضمــان أو نيــة للدفــاع عــن الكويــت.”
وبعــد هــذا الضــوء األخضــر الواضــح، مل يكــن مــن املســتغرب أن أيمــر صــدام حســن اجليــش العراقــي 
بغــزو الكويــت يف 2 أغســطس/آب عــام 1990. ومــا كان مفاجئًــا لصــدام هــو أن الــوالايت املتحــدة 
-خافــا للتأكيــدات الســابقة والتصرحيــات احلازمــة- ذهبــت إىل ميــدان املعركــة بكامــل قوهتــا للدفــاع 
عــن الكويــت، وتبعهــا يف ذلــك العــامل العــريب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة 

تقبــل النظــام يف بغــداد لذلــك الوضــع، إال أن إدارة واشــنطن قــد حاصــرت صــدام.
وقــد حتمــل الشــعب العراقــي الــربيء واملضطهــد وطــأة عــداء اجلبهــة األمريكيــة لصــدام حســن مــن 
عــام 1990 حــى غــزو العــراق يف 2003. وقــد أدت عمليــات احلصــار القاســية إىل تقييــد حصــول 
الشــعب العراقــي علــى أبســط الضــرورايت، ممــا عــرض مئــات اآلالف مــن األطفــال للبقــاء دون دواء. 
وكان اهلــدف املعلــن هــو النظــام، لكــن كــوادر البعــث كانــوا قــد أمنــوا أنفســهم ابلفعــل. وكمــا هــو معهــود 
علــى مــدى عقــود مــن الزمــان، كان الشــعب العراقــي يتعــرض لاضطهــاد جمــدًدا يف الصــراع الــدويل.

والنتيجــة األكثــر حــدة لغــزو العــراق، الــذي مت بذريعــة هجمــات 11 ســبتمرب/أيلول، كانــت مــلء 
الفــراغ الناتــج عــن اإلطاحــة بنظــام صــدام حســن مــن ِقبــل إيــران. وقــد مسحــت الــوالايت املتحــدة، 
إليــران والقــوات التابعــة هلــا ابلســيطرة علــى النقــاط الــيت تركتهــا األوىل مفتوحــة عمــداً يف العديــد مــن 

اجملــاالت.
وهكــذا، اســتمر التعــاون، الــذي بــدأ أثنــاء غــزو أفغانســتان عــام ،2001 يف العــراق أيًضــا. وال شــك 
أن تدمــر النســيج الســي يف العــراق ابلغضــب املكنــون جتــاه صــدام ســُيفيد الــوالايت املتحــدة ابلطبــع. 
وســُيجري التعــاون املذكــور يف ســوراي هــذه املــرة بعــد عــام 2011، وسيســاعد ذلــك التعــاون علــى 
إظهــار منظمــات مــن قبيــل “داعــش”، وإعــان العــامل الســي أبكملــه “متطرفًــا” و”إرهابيًــا” يف 

نظرهــم.
وعندمــا تنظــرون بتمعــن يف الصحافــة الغربيــة اليــوم، ســرتون أن التســميات “اجلهاديــة” تُلصــق فقــط 
ابلســنة، وأن التنظيمــات اإلرهابيــة الشــيعية، الــيت متــارس مذابــح علــى األرض بدوافــع طائفيــة حبتــة، 

حمميــة بــدرع مــن الصمــت.
ورمبــا كانــت النقطــة الوحيــدة الــيت مل يتــم احتســاهبا يف هيكلــة عــراق مــا بعــد صــدام، هــي مقاومــة الشــيعة 
العراقيــن العــرب للمذهــب الشــيعي الفارســي الــذي فرضتــه إيــران. وحيظــى اســم مقتــدى الصــدر أبمهيــة 
خاصــة يف هــذه املنافســة الــيت ظهــرت اآلن علــى الســاحة بــكل أبعادهــا، وليــس مــن املمكــن فهــم 
الفوضــى العارمــة يف العــراق اليــوم دون ذكــر مكانــة عائلــة الصــدر، الــيت ينتمــي إليهــا، يف العــامل الشــيعي.
وســنتطرق ابحلديــث يف مقــال الســبت، عــن عائلــة الصــدر ومكانتهــا يف العــامل الشــيعي، وعــن بعــض 

أفرادهــا البارزيــن.

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, 25 Temmuz 1990 Çarşamba günü, 
Bağdat’taki sarayında önemli bir misafiri ağırlıyordu. Yakın danışman-
larının refakatinde, Saddam’ın kabul ettiği isim, ABD’nin Bağdat Büyükelçi-
si April Catherine Glaspie idi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın bir Arap 
başkentine atadığı ilk büyükelçi olan Glaspie, 1988’de geldiği Irak’ta söz 
konusu randevuya kadar Saddam’la şahsen hiç görüşmemişti. Irak’tan 
önce Kuveyt, Suriye ve Mısır’da diplomat olarak görev yapan Glaspie, 
Amerikan Hariciyesi’nin o dönem Ortadoğu konusundaki en tecrübeli ak-
törlerinden biriydi. Saddam’ın, başkente ayak basmasından yaklaşık 1,5 
yıl sonra Glaspie’yi nihayet görmek istemesi, Kuveyt’le devam etmekte 
olan gerilimin Washington nezdinde nasıl algılandığını anlamak içindi.
Görüşme sırasında, Saddam Hüseyin Büyükelçi Glaspie’ye, Kuveyt ve bazı 
Arap ülkelerinin uyguladığı politikalar sonucu büyük zarara uğradıklarını 
söylemiş, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in arabuluculuk çaba-
larının önemini vurgulamış, 30 Temmuz’a kadar da Kuveytli bir diplomat 
heyetinin müzakereler için Bağdat’a geleceğini belirtmişti. “Kuveytlilerle 
bu toplantı yapılıncaya kadar herhangi bir adım atmayacağım konusun-
da Mübarek’e söz verdim” diyen Saddam, “Başkan George Bush’a sıcak 
duygularımı iletiniz” cümlesiyle görüşmeyi kapatmıştı. Büyükelçi Glaspie 
de cevap sadedinde, çeşitli Arap ülkelerinde görev yaptığını hatırlatarak, 
“O zaman da -şimdi olduğu gibi- Araplar arasındaki meselelerde taraf 
değiliz” demişti.
Saddam Hüseyin bu cümleleri dikkatle not etmişti. Büyükelçi Glaspie’nin 
sözleri, bir gün önce -24 Temmuz’da- Amerikan Dışişleri Sözcüsü Marga-
ret D. Tutwiler’ın “ABD’nin, Kuveyt’i savunma konusunda bir sözü var mı?” 
sorusuna verdiği cevaba benziyordu: “Bizim Kuveyt’le herhangi bir savun-
ma anlaşmamız bulunmuyor. Kuveyt’e verilmiş özel bir savunma veya 
güvenlik sözümüz de yok.” Aynı ifadeler, 31 Temmuz’da Amerikan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı John Kelly tarafından tekrarlanacaktı: “ABD’nin Kuveyt’i 
savunmak gibi bir teminatı veya niyeti yok!”
Kendisine yakılan bu açık yeşil ışıktan sonra, Saddam Hüseyin’in 2 Ağustos 
1990 günü Irak ordusuna Kuveyt’i işgal emri vermesinde şaşılacak bir du-
rum yoktu. Saddam açısından asıl şaşılacak şey, ABD’nin -önceki sözler-
in ve iddialı açıklamaların aksine- Kuveyt’i savunmak için bütün gücüyle 
sahaya inmesi ve peşine Suudi Arabistan liderliğindeki Arap dünyasını 
takmasıydı. Bağdat’taki rejimin kabullenmesi güç olsa da, Washington 
yönetimi Saddam’ı tuzağa düşürmüştü.
1990’dan 2003’teki işgale kadar, ABD cephesinin Saddam Hüseyin’e olan 
düşmanlığının esas ceremesini masum ve mazlum Irak halkı çekti. Uygu-
lanan acımasız ambargolar sıradan halkın en temel ihtiyaç maddeler-
ine erişimini kısıtladı, yüz binlerce çocuk ilaçtan ve tedaviden mahrum 
kaldı. Sözde hedef rejimdi, ancak Baas kadroları zaten kendilerini çoktan 
güvenceye almış bulunuyordu. On yıllardır olduğu gibi, uluslararası tepiş-
mede yine Irak halkı eziliyordu.
11 Eylül Saldırıları bahane edilerek gerçekleştirilen Irak işgalinin en kes-
kin neticesi, devrilen Saddam Hüseyin rejiminden doğan boşluğun İran 
tarafından doldurulması oldu. ABD, birçok alanda kasten açık bıraktığı 
noktaları İran ve ona bağlı güçlerin ele almasına göz yumdu. Böylece, 
2001’de Afganistan’ın işgali sırasında başlayan işbirliği, Irak’ta da devam 
etmiş oldu. Saddam’a duyulan öfkeyle Irak’taki Sünnî dokunun darma-
dağın edilmesi, elbette ABD’nin de işine gelecekti. Söz konusu yardım-
laşma, 2011’den sonra bu defa Suriye’de sahneye konacak, DAEŞ türü 
yapılanmaların ortaya çıkarılması ve onların nezdinde bütün bir Sünnî 
dünyanın “radikal” ve “terörist” ilân edilmesi sağlanacaktı. Bugün Batı 
basınına dikkatle baktığınızda, “cihadist” türünden yaftaların sadece 
Sünnîlere yapıştırıldığını, sahada düpedüz mezhepçi saiklerle kıyımlara 
girişen Şiî terör örgütlerinin sükût kalkanıyla koruma altına alındığını 
görürsünüz.
Saddam sonrası Irak’ın dizaynında belki hesaplanmayan tek nokta, 
Irak-Arap Şiîliğinin İran’ın dayattığı Fars Şiîliğine direnişiydi. Günümüzde 
artık bütün boyutlarıyla sahneye çıkmış bulunan bu rekabette özellikle 
Muktedâ Sadr ismi önemli. Onun mensubu olduğu Sadr ailesinin Şiî dün-
ya içindeki duruşuna ve konumuna değinmeden, Irak’ta bugün yaşanan 
kaosu anlamlandırmak da mümkün değil.
Cumartesi yazısında, Şiî dünyada Sadr ailesini ve bu ailenin önemli bazı 
mensuplarını konuşalım.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılı diplomasisi ile tahıl koridorunun açılması dünya me-
dyasının gündeminde.
Odessa Limanı’nın Rus füzeleri tarafından vurulmasına rağmen İstanbul’da imzalanan 
anlaşmaların hayata geçmesi bekleniyor.
Rusların son saldırısını “ Savaş hâlâ devam ediyor” mesajı olarak okuyan da oldu. Karşı 
tarafta kafa karışıklığı oluşturmaya yönelik “çelişkili taktik” olarak gören de oldu.
Her hâlükârda Moskova, dünyaya sadece savaşan değil aynı zamanda müzakere eden 
bir güç olduğu görüntüsü verme ihtiyacı var.
Bu itibarla, aksamalar olsa da tahıl sevkiyatı anlaşmasının uygulanması Moskova’nın 
da lehine.
Erdoğan’ın tahıl anlaşmasına ulaşmadaki istisnai rolünün Paris ve Berlin gibi kimi 
başkentlerde kıskançlıkla karşılandığını gördük.
Neden böylesi etkili arabulucu bir rolün kendi siyasetçileri tarafından üstlenilmediğini 
sorgulayanlar oldu. Bu başarının “tesadüfi, anlık veya cambazlık ürünü” olmadığını ak-
sine yeni uluslararası ortamın doğru okunmasından kaynaklanan ve süreklilik içinde-
ki bir politikanın sonucu olduğunu önceki yazımda belirttim. İçeride ve dışarıda kimi 
yorumcuların Erdoğan’ın dış politikasını anlamada ve anlamlandırmada zorlandığını 
görüyorum. “Eksen” değiştirmeden “mecbur kalınan zor müttefike”, oportünizmden 
ideolojik yayılmacılığa, yalnızlıktan her masada oturma esnekliğine kadar birçok etike-
ti kullanıyorlar. Tahran Zirvesi sırasında “Batı’ya meydan okuyan ittifak” içinde olma 
eleştirisi yapılırken birkaç gün sonra Ankara’nın denge politikası sayesinde tahıl korido-
runun açılması övüldü. Son yıllarda Türkiye sürekli olarak dünya başkentlerinin günde-
mini meşgul ediyor. Kimi zaman normalleşme politikasındaki ısrarı ile dikkatleri çekiyor. 
Kimi zaman da İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini şartlara bağlama, Yunanistan ile 
gerginlik ve Suriye’de operasyon yapma isteği gibi gerilim konuları ile tartışılıyor.
Türkiye’nin çok kutuplu dünyanın şartlarına göre inisiyatif alan diplomasi yaklaşımını 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü benim de öğretim üyesi olduğum İbn 
Haldun Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde açıklığa kavuşturdu: “Bazı dostlar şunu 
söylüyor; ‘Ya ben sizi anlayamıyorum.
Hayırdır? Hem kavga ediyorsunuz hem ara buluyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş?’ İşin zaten 
anahtarı orası.
Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil... Bize güvenen dost ve kardeş toplumları 
ve ülkeleri, zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık. Türki-
ye’ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye 
ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık.
Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeden bölgesel ve küresel ilişkile-
rimizi koruyabileceğimizi gösterdik.”
Evet, Türkiye milli menfaatleri gereği kimi ülkelerle bazı konularda gerilim yaşıyor.
Ancak bunu, sanılanın aksine, uzlaşmaz ideolojik temellere oturtmadığı için uygun şart-
larda ve karşılıklı olarak aynı ülkelerle ilişkilerini normalleştirebiliyor. Ankara işbirliği 
yaptığı ülkelerin zor zamanında risk alıyor.
Libya, Azerbaycan ve Katar ile ikili ilişkilerimiz bunun parlak örnekleri. Böylece dost-
luğunun değerli olduğunu hasımlık yapanlara da gösteriyor. Hasımlık içerisinde olan-
lara kalıcı düşman olarak bakmıyor. ABD, Rusya ve İran gibi güçlerle işbirliği ve rekabet 
dengesini yürütebiliyor. Ciddi güvenlik meselelerinde bile (Suriye, PKK-YPG, FETÖ) hem 
gerilimi hem paranteze almayı uygulayabiliyor.
Rekabetini yapıyor, gerekirse sert ve yumuşak gücünü gösteriyor ve ortak menfaat 
oluşturma anını yakaladığında fırsatı kaçırmıyor. Bu da Türkiye’nin bazı ülkelerle neden 
hızlı normalleşebildiğini açıklıyor.
Ankara ile iyi ilişki zor zamanda güvenilecek güçlü ilişki demektir. Gerekirse gerilim-
den çekinmediği için Ankara ile işbirliği yapmak daha değerli. İşte bu sebeplerle “eksen 
değiştirme, Batı karşıtı olma, yeni ittifaka girme, yayılmacılık veya yalnızlık” gibi nitele-
meler mevcut dış politikamız için hiçbir şey söylemiyor. Erdoğan ise, “Batıcı” ya da “Batı 
karşıtı” değil, yerlimilli bir siyasetçi.

Erdoğan’ın İbn Haldun Üniversitesi’nde verdiği ipucu

احتــل الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان عناويــن الصحــف يف مجيــع أحنــاء العــامل مبســامهته يف تســهيل إنشــاء »ممــر احلبــوب« 
يف البحــر األســود بنجــاح.

وبرغــم اهلجــوم الروســي علــى مينــاء أوديســا، يعتقــد بعــض املعلقــن أن اهلــدف منــه اإلشــارة إىل أن احلــرب مل تنتــه بعــد. بينمــا 
قــال آخــرون إهنــا كانــت خطــوة تكتيكيــة إلرابك األوكرانيــن. ويف كلتــا احلالتــن، حتتــاج موســكو إىل تقــدمي نفســها للعــامل 
كقــوة تفاوضيــة وليــس جمــرد دولــة يف حالــة حــرب. وعلــى هــذا النحــو وابلرغــم مــن التأخــرات والعقبــات، فــإن التنفيــذ الســليم 

لصفقــة احلبــوب خيــدم الــروس أيضــاً.
وال خيفــى علــى أحــد أن دور أردوغــان االســتثنائي يف صفقــة احلبــوب أاثر الغــرة يف عواصــم معينــة مثــل ابريــس وبرلــن. 

وتســاءل البعــض عــن ســبب عــدم متكــن السياســين الفرنســين أو األملــان مــن لعــب دور الوســيط بشــكل فعــال.
وكنــت يف مقــال ســابق أشــرت إىل أن جنــاح تركيــا مل يكــن مصادفــة أو نتيجــة »الســر علــى حبــل مشــدود«، لكنــه نتيجــة 

سياســة متماســكة متجــذرة يف التفســر الدقيــق لأجــواء الدوليــة اجلديــدة.
ومــع ذلــك، أظهــر بعــض احملللــن يف الداخــل واخلــارج، أهنــم جيــدون صعوبــة يف فهــم سياســة أردوغــان اخلارجيــة بدليــل أهنــم 
اســتخدموا العديــد مــن التســميات لوصفهــا مــن »حتــول احملــور« مــن قبــل »حليــف مثــر للغضــب ولكــن ال غــى عنــه«، إىل 

اهتامــات ابالنتهازيــة والتوســع األيديولوجــي وفــك العزلــة واملرونــة الكافيــة للجلــوس علــى أي طاولــة.
وخــال قمــة طهــران اهُتمــت أنقــرة أبهنــا جــزء مــن »حتالــف يتحــدى الغــرب«، لكــن بعــد ذلــك بيومــن فقــط مت اإلشــادة هبــا 

للمســاعدة يف إنشــاء ممــر احلبــوب بفضــل سياســتها املتوازنــة.
ويف الســنوات األخــرة، ظلــت تركيــا بشــكل اثبــت بنــداً علــى جــدول أعمــال احلكومــات األجنبيــة. وال تــزال البــاد جتــذب 
االنتبــاه يف بعــض األحيــان مــن خــال اإلصــرار علــى التطبيــع. ويف أحيــان أخــرى، تظهــر التصعيــد احلــازم، مبــا يف ذلــك 
دعمهــا املشــروط لعضويــة الســويد وفنلنــدا يف الناتــو، والتوتــرات مــع اليــوانن والتزامهــا إبجــراء عمليــة عســكرية مشــال ســوراي.
ويف حديثــه يــوم األحــد يف حفــل ختــرج جامعــة ابــن خلــدون يف إســطنبول حيــث أعمــل كعضــو هيئــة تدريــس، أوضــح 
العــامل متعــدد  هــذا  للظــروف يف  املبــادرة وفقــاً  اختــاذ  البــاد  الدبلوماســي لرتكيــا وكيــف ختتــار  النهــج  أردوغــان بشــفافية 
األقطــاب: »يقــول بعــض أصدقائنــا إهنــم ال يفهموننــا. ويقولــون إننــا نقاتــل كمــا نتوســط، ويســألون كيــف يكــون ذلــك 
ممكنــاً. يف احلقيقــة، هــذا هــو املفتــاح. فبيــت القصيــد هــو تكويــن صداقــات، وليــس بنــاء أعــداء... مل خنيــب أبــداً تلــك 
اجملتمعــات واألمــم، وال أصدقائنــا وإخواننــا الذيــن وثقــوا بنــا مــن خــال الوقــوف معهــم يف األوقــات الصعبــة. لقــد أجــربان 
كل مــن يتبــى سياســة معاديــة جتــاه تركيــا علــى إعــادة النظــر يف تلــك السياســة والبحــث عــن طــرق للتصــاحل معنــا. وأظهــران 
أنــه ميكننــا احلفــاظ علــى عاقاتنــا اإلقليميــة والعامليــة دون تقــدمي تنــازالت فيمــا يتعلــق ابملصــاحل السياســية واالقتصاديــة 

اخلارجيــة«. والعســكرية 
ومــع أن تركيــا تشــهد توتــرات مــع بعــض الــدول بســبب إمــاءات مصاحلهــا الوطنيــة إال أهنــا، يف ظــل الظــروف املناســبة ومــن 
خــال اخلطــوات املتبادلــة، ميكنهــا متابعــة التطبيــع ألن هــذه الصراعــات ليــس هلــا جــذور أيديولوجيــة عصيــة علــى التوفيــق 

بينهــا بعكــس مــا يعتقــده البعــض.
ويف الوقــت نفســه، أثبتــت أنقــرة اســتعدادها لتحمــل املخاطــر عندمــا تواجــه تلــك الــدول الــيت تتعــاون معهــا صعــوابت. 
وتشــهد العاقــات الثنائيــة بــن تركيــا وليبيــا وأذربيجــان وقطــر علــى هــذه احلقيقــة. وعلــى هــذا النحــو، يظهــر األتــراك أيضــاً 
جلميــع اخلصــوم أن صداقتهــم قيمــة للغايــة. كمــا أهنــم ال يعاملــون خصومهــم كأعــداء دائمــن. علــى ســبيل املثــال، متكنــت 
تركيــا مــن حتقيــق تــوازن بــن التعــاون واملنافســة مــع الــوالايت املتحــدة وروســيا وإيــران يف نفــس الوقــت الــذي ميكنهــا فيــه 
تصعيــد التوتــرات وكذلــك التجزئــة حــى عندمــا يتعلــق األمــر مبســائل أمنيــة جــادة مثــل ســوراي وتنظيــم واي يب جــي/يب كــي 

كــي ومجاعــة غولــن اإلرهابيــة.
وبذلــك جنــد أن تركيــا تتنافــس مــع اآلخريــن وتلجــأ إىل القــوة الناعمــة والصلبــة حســب احلاجــة، لكنهــا ال تفــوت أي فرصــة 
لتعزيــز املصــاحل املشــرتكة عندمــا تقــدم نفســها. وهــذا هــو الســبب يف أن البــاد متكنــت مــن تطبيــع عاقاهتــا مــع البعــض 

هبــذه الســرعة.
فعندمــا تكــون أيــة دولــة علــى عاقــة جيــدة مــع أنقــرة يعــي هــذا وجــود عاقــة قويــة ميكنهــا االعتمــاد عليهــا يف األوقــات 
الصعبــة. كمــا أن التعــاون مــع أنقــرة أكثــر قيمــة ألنــه ال خيجــل مــن التوتــرات عندمــا يكــون مثــل هــذا اإلجــراء ضــرورايً. ومــن 
هنــا تســقط بعــض املفاهيــم املغلوطــة مثــل حتــول احملــور أو معــاداة الغــرب أو االنضمــام إىل حتالفــات جديــدة أو التوســعية 
أو العزلــة لتقــدمي أي رؤى حــول السياســة اخلارجيــة احلاليــة لرتكيــا. وأردوغــان بــدوره، ليــس »مؤيــداً للغــرب« أو »معــادايً 

للغــرب« ولكنــه سياســي »قومــي أصيــل«.

ما هو مفتاح اللغز الذي كشفه أردوغان في جامعة ابن خلدون

برهان الدين دوران

أكاديمي وكاتب تركي
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إســرائيل تشــن غــارًة جديــدًة، لقــد أصبحــت آلــة قتــل تعمــل بــكل وحشــية وعــدوان، أمطــروا غــزة ابلقنابــل ممــا أســفر عــن مــوت العديــد مــن األطفــال واملدنيــن 
األبــرايء، وســط صمــت العــامل املخــزي.

اســتمرت هجمــات إســرائيل األخــرة علــى غــزة ثاثــة أايم متواصلــة راح ضحيتهــا 44 شــخًصا مــن بينهــم 15 طفــًا ، وأصيــب 360 جبــروح. مل تعــد هنــاك 
فائــدة مــن التســاؤل عــن ســبب هجــوم إســرائيل هــذه املــرة. فلــم تعــد إســرائيل حباجــة حــى إىل تربيــر ســبب هجومهــا. لقــد أصبحــت “حمــاداثت الســام 
اإلســرائيلية - الفلســطينية وخططهــا وعملياهتــا” وكل مــا جيــري فيهــا مــن حتليــات، بــا جــدوى، وال ســيما أن تلــك احملــاداثت يتــم انتهاكهــا ابســتمرار يف 

اخلطــاابت الدوليــة. فــكل هــذه األحــداث ابلنســبة إلســرائيل ليــس هلــا ســوى هــدف واحــد: خــداع الــرأي العــام وصــرف انتباهــه عــن جرائمهــا.
هكــذا تشــتت إســرائيل النــاس بدعاويهــا وخطاابهتــا لتقــوم بعملهــا وحتتــل األراضــي الــيت قــررت الســيطرة عليهــا وأخذهــا عنــوة. فنراهــا تواصــل مفاوضــات 
الســام من جهة وتواصل جلب املزيد من اليهود من الدول األخرى ابحلوافز واملرغبات من جهة أخرى، وكل هذا لتضييق مســاحة األراضي الفلســطينية 

واحلــد منهــا، وتوســعة مناطــق االحتــال.
وهنــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل النــاس الذيــن يتــم إحضارهــم وتوطينهــم حتــت كل هــذه الضغــوط قــد مت طردهــم مــن الــدول الــيت كانــوا يعيشــون فيهــا؟ 
طبعــاً ال، هــل جيــب عليهــم العيــش هنــا؟ ال. إذاً مــا الــذي جيربهــم علــى االســتقرار هنــا علــى حســاب هتجــر الفلســطينين الذيــن يعيشــون مــن منازهلــم؟ مــا 

هــي الدوافــع واحلوافــز الــيت يقدموهــا هلــم؟
احملــزن حقــاً أنــه عندمــا يتعلــق األمــر ابلقضيــة الفلســطينية ، فــإن مجيــع خطــاابت حقــوق اإلنســان والقوميــة والعنصريــة والتنميــة والتنويــر يف العــامل تلتــزم 
الصمــت. وكأن فلســطن ليســت مــن هــذا العــامل. عندمــا يتعلــق األمــر ابلقضيــة الفلســطينية يصبــح كل مــا مسعنــاه مــن اخلطــاابت جمــرد هــراء، وال عجــب مــن 

ذلــك، فهــذه هــي العقليــة الصهيونيــة املتطرفــة. فــكل مــا مسعنــاه حــى اآلن هــو فقــط إلقنــاع العــامل ابجملــيء إىل هنــا.
مــن هنــا فقــط، ميكــن أن نــرى ســقوط عــامل احلداثــة والعلمانيــة والغــرب والتنويــر يف اهلاويــة بتغاضــي العــامل عــن هــذا املشــروع. ال يــزال هنــاك مــن يتحــدث 

عــن فضائــل هــذا العــامل مقارنــة ابألزمنــة املاضيــة.
وأثنــاء عيــد اليهــود املعــروف لديهــم بـــ )تيشــا آبف( داهــم العديــد مــن اليهــود املتطرفــن برفقــة الشــرطة اإلســرائيلية املســجد األقصــى لكــن الفلســطينين تصــدوا 

هلــم واعرتضــوا طريقهــم مــا أدى إىل حصــول اشــتباكات بــن الفلســطينين واإلســرائيلن .
لنعــد ابلذاكــرة إىل الــوراء قليــًا وحتديــداً إىل شــهر رمضــان يف عيــد آخــر لــدى اليهــود لقــد وقعــت فيــه اشــتباكات أيضــاً إثــر حماولــة جمموعــات يهوديــة متعصبــة 

دخــول املســجد األقصــى عنــوًة.
إن اهتمــام اليهــود ابملســجد األقصــى ليــس وليــد اليــوم كمــا أنــه ال يقتصــر علــى جمموعــة مــن اليهــود املتعصبــن فحســب، فهــم يقومــون هبــذه املدامهــات حتــت 
حراســة ومحايــة الشــرطة. وإن بــدرت أي مقاومــة مــن قبــل الفلســطينين تتصــدى هلــم الشــرطة اإلســرائيلية، أمــا إن صــدر مــن غــزة أي اعــرتاض فيمطروهنــا 

ابلقنابــل.
علينــا أن نعــي جيــداً أن املســألة ابلنســبة هلــم الهوتيــة حبتــة شــئنا أم أبينــا، ولــن تنتهــي حــى يهدمــوا املســجد األقصــى ابلكامــل ويعيــدوا إنشــاء هيــكل ســليمان 

مكانــه. إهنــم يعتقــدون أهنــم وصلــوا إىل هــذه النقطــة تدرجييــاً ، وهــذا االعتقــاد هــو الهــوت يتقبلــه اليــوم مــا يســمى ابجملتمــع الــدويل بتفهــم كبــر.
ال يــزال بعــض املســلمن - منخدعــن ابملستشــرقن ومبادئهــم التارخييــة - يبتعــدون عــن دينهــم املعقــول واملنفتــح للجميــع واحملــرتم لوجــود اآلخــر ومعابدهــم 

بشــكل كبــر
اليــوم، حتــت اســم احلداثــة، جيلبــون املفاهيــم الشــريعية والتارخييــة األكثــر بدائيــًة إىل يومنــا هــذا ويفرضوهنــا علــى املســلمن والبشــرية مجعــاء ابلقــوة والعنــف 

والدمــار والقمــع والقتــل. بينمــا نبتعــد عــن اترخينــا أبوهــام التأرخييــة ، فإننــا نتخبــط يف اترخيهــم.
مــا فائــدة إعــادة بنــاء اهليــكل الــذي هــدم قبــل 2500 عــام؟ ومبــاذا ســيفيد هــذا البشــرية؟ مــا فائــدة هــذا لليهــود؟ لــن يعــود عليهــم إال ابملصائــب والبــااي 

يف الدنيــا واآلخــرة.
لكــن هــذه هــي الصهيونيــة ابلضبــط. يســبحون عكــس التيــار، للعــودة إىل نقطــة البدايــة ولــو علــى حســاب ســام واســتقرار العــامل ومجيــع شــعوبه. اعتقــاد 
متعصــب يف اخلرافــة اليهوديــة القائلــة أبن هنــاك نبــوءات عــودة اثنيــة لليهــود إىل البدايــة )وبنــاء اهليــكل(. لقــد ســاروا علــى هــذا املبــدأ علــى الرغــم مــن اســتحالة 

العــودة إىل البدايــة.
لــو صــدرت مثــل هــذه األقاويــل مــن ديــن آخــر، لوصفــت ابلرجعيــة أو األصوليــة أو املتعصبــة، أمــا رغبــة اليهــود يف إعــادة البشــرية مجعــاء إىل نقطــة البدايــة 

املزعومــة، فيتــم تقبلهــا وتفهمهــا، بــل وتقــدر.
هــم ال يعرتفــون حبكــم العلمانيــة وال يلتزمــون بــه، إن حكــم العلمانيــة ابلنســبة هلــم مــا هــو إال درع محايــة صمــم جلعــل كل النــاس عاجزيــن أمــام اليهــود، درع 

حيميهــم إبســكات النــاس وزرع التســيب والامبــاالة فيهــم ، كــي ينفــذ اليهــود أكثــر خططهــم الصهيونيــة تطرفــاً، وأصوليــًة، وتعصبــاً.
والدليــل علــى هــذا أن العــامل عندمــا كان حتــت أتثــر العلمانيــة تعهــد كل مواطــن إســرائيلي هبــدم املســجد األقصــى دون اعتبــار أنــه مــكان عبــادة يــؤدي فيــه 

أشــخاص غرهــم عبادهتــم، والســبب هــو أن إعــادة بنــاء هيــكل ســليمان يعتــرب أداء واجــب ديــي يف كتاهبــم املقــدس.
قــال النائــب اإلســرائيلي املتطــرف إيتمــار بــن غفــر، أحــد الذيــن شــاركوا يف مدامهــة املســجد األقصــى ، يف منشــور لــه بعــد املدامهــة: “اليــوم ، 9 آب / 
أغســطس ، ســوف أمشــي إىل احلــرم القدســي )املســجد األقصــى(، املــكان األكثــر قدســية لــدى اليهــود مــع ابــي ديفيــد وقــد جئــت ألذكركــم أبن الســيادة 

هنــا لنــا، ال الصواريــخ وال التهديــدات ميكــن أن ختيفنــا ومتنعنــا.”
إن هــذا الــكام وحــده يكفــي لتوضيــح أن القــدس جيــب أن يكــون حتــت محايــة املســلمن وســيطرهتم دون غرهــم، ألهنــم هــم الوحيــدون الذيــن حققــوا 
الســام واحتضنــوا مجيــع النــاس يف القــدس علــى مــر العصــور دون متييــز أو تفريــق، فاملســلمون يراعــون حقــوق النــاس وحيرتموهنــا بغــض النظــر عــن هويتهــم 

أو عرقهــم أو دينهــم.

Yine bir İsrail saldırısı, yine olabildiğince orantısız bir saldırganlıkla işleyen katliam makinası ve yine Gaz-
ze’de başlarına yağan bombalarla “katledilen” sivil, masum insanlar, çocuklar ve yine dünyanın gafil veya 
pişkin suskunluğu.
İsrail’in Gazze’ye yönelik üç gün süren son saldırıları sonucunda 15›i çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını 
kaybetti, 360 kişi de yaralandı. İsrail bu sefer neden saldırdı diye sormanın hiçbir anlamı yok. İsrail saldır-
mak için kendi sebeplerini üretmeye bile ihtiyaç duymuyor artık. Uluslararası söylemlerde sürekli çiğnenen 
“İsrail-Filistin barış görüşmeleri, planları, süreçleri” ile ilgili lafların, analizlerin hepsi boş. İsrail için bütün bu 
süreçlerin tek anlamı var: Dünya kamuoyunun gözünü boyamak, oyalamak.
İnsanları laflarıyla oyalarken kendi bildiğini okumaya, kendi işgal sürecini kendi kararlaştırdığı yere kadar 
tamamlamaya devam ediyor. Bir yandan barış görüşmelerine devam ederken diğer yandan dünyanın bir 
ucundan teşviklerle, rüşvetlerle ikna ederek getirdiği Yahudileri Filistin topraklarına yerleştirmeye, adım 
adım Filistin topraklarını daraltmaya, işgal alanını genişletmeye devam ediyor.
Getirip yerleştirdiği insanlar bir baskı altındayken, bulundukları ülkeden kovalanan insanlar mı? Hayır. Bu-
rada yaşamaya mecburlar mı? Hayır. Peki nasıl bir mecburiyetle gelip burada yaşamakta olan insanları 
burada kovalamak pahasına buraya yerleşmeye razı olabiliyorlar? Nasıl bir teşvik, nasıl bir motivasyondur 
bu?
Buraya gelince bütün insan hakları, milliyetçilik, ırkçılık, gelişmişlik, Aydınlanma söylemleri dona kalıyor. Bu-
rası başka bir alem. Burada bütün bunlar adına duyduğunuz her şeyi unutabilirsiniz: Siyonizmin en bağnaz 
Şeriatçılığına hoş geldiniz. Buraya kadar duyduğunuz her şey, dünyayı buraya gelmeye ikna etmek içindi, 
şimdi dağılabilirsiniz.
Sadece buradan bakarsak bile bu projeye dünyanın göz yummasının bütün modernlik, laiklik, batı-merke-
zli, Aydınlanma dünyasının nasıl bir çukura açıldığı görülür. Hala daha bu dünyanın geçmiş zamanlara 
nazaran erdemlerinden bahsedenler var.
Son çatışmalara yol açan hadiseler Yahudilerin dini bayramı Tisha B’Av gerekçesiyle çok sayıda fanatik 
Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve Filistin halkının buna 
karşı çıkmaya çalışmasıyla yaşandı. Aslında Ramazan ayında da hatırlanacak olursa yine başka bir Yahudi 
bayramı dolayısıyla yine fanatik Yahudi grupları Mescid-i Aksa’ya zorla girmeye çalışmış bunun üzerine de 
çatışmalar yaşanmıştı. Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya olan bu ilgisi geçici ve sadece bir grup fanatik Yahudi 
ile sınırlı bir ilgi değil. Baskınları polis eşliğinde ve korumasında yapıyorlar. Direniş olduğunda İsrail polisi 
direnenleri darbediyor, yetmiyor, Gazze’den gelen itirazlar üzerine oraya bombaları yağdırıyor.
Kabul edelim veya etmeyelim, konu kendileri açısından tamamen teolojik ve Mescid-i Aksa’yı tamamen 
yıkıp onun yerine sözümona Süleyman Mabedini tekrar kurmadan bitmeyecek bir konu. Adım adım o nok-
taya doğru gittiklerine dair bir inançları var ve bu inanç bugün sözümona uluslararası toplumun büyük 
bir anlayışla karşıladığı bir teoloji. Müslüman-lardan bazıları hala oryantalist dolduruşlara gelip kendi 
makul, herkese açık, başka insanların varlığına da mabetlerine de alabildiğince saygılı dinlerini tarihselci 
yaklaşımlarla aşmaya çalışsınlar. Bugün modernizmin himayesinde en ilkel Şeriat anlayışlarını ve tarihler-
ini günümüze getirip bütün insanlığa ve Müslümanlara zorla, şiddetle, yok ederek, bastırarak, katleder-
ek dayatıyorlar. Biz tarihselcilik vehimleriyle kendi tarihimizden koparken onların tarihlerinin içine yuvar-
lanıveriyoruz.
2500 yıl önce yıkılmış bir mabedin tekrar yapılması da ne? Bunun insanlığa nasıl bir faydası olacak? Bunun 
Yahudilere ne faydası olacak. Onların hem bu dünyadaki hem ahiretteki felaketlerini getirmekten başka?
Siyonizm tam da budur ama. Akışı tersine çevirme, dünyanın ve bütün insanlarının huzurunu, istikrarını 
bozma pahasına başlangıç noktasına geri dönme arzusu. Başlangıç noktasına dönülebileceği hurafesine 
bağnazca bir iman. Öyle bir yol yürünmüş ki, başa dönülemez halbuki.
Benzer bir girişim başka bir inançtan gelse ne gericiliği, ne fundamentalistliği, ne bağnazlığı kalır. Ama Ya-
hudiliğin bütün insanlığı o mevhum başlangıç noktasına, o “asıl” olana geri gönderme arzusu büyük bir 
anlayışla, hatta takdirle karşılanıyor. Onlar için laiklik hükmü bağlayıcı değil. Zaten laiklik hükmü bütün in-
sanları Yahudilere karşı iğdiş etmek üzere geliştirilmiş bir koruma kalkanı gibi. Yahudileri bu en radikal, en 
fundamentalist, en bağnaz Siyonist planlarını yürürlüğe sokarken herkesin içine yerleştirilmiş bir lakaytlık, 
aymazlık, sessizlik olarak işlevini yerine getiren bir kalkan.
Dünyadaki herkes laikliğin gözetimi altındayken İsrailli sıradan vatandaş kendisine Kitab-ı Mukaddes 
tarafından verilmiş bir görevi, Süleyman Mabedini yeniden kurma görevini yerine getirmek üzere, bugün o 
tapınağın bulunduğu ve başka insanların ibadetlerini yerine getirmekte olduğu bir mabedi, Mescid-i Aksa’yı 
yıkmaya ahd etmiş durumda. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen isimler arasında yer alan İsrailli Millet-
vekili Itamar Ben-Gvir baskın sonrası yaptığı paylaşımda, “Bugün 9 Ağustos’ta Yahudiler için en kutsal me-
kan Tapınak Dağı’na (Mescid-i Aksa’ya) oğlum David ile yürümek ve buradaki egemenliğin bizim olduğunu 
hatırlatmak için geldim. Ne roketler ne tehditler bizi durduramaz” demiş.
Sadece bu bile Kudüs’ün neden ancak Müslümanların kontrolünde olması gerektiğini gösterir. Kudüs’te 
herkese birlikte yaşayabilecekleri barış ortamını sadece Müslümanlar sağladı tarihte, çünkü bir tek 
Müslümanlar için kimin hangi inançta olduğunun hiçbir önemi olmaksızın temel insan hakları güvende ol-
mayı ve saygı görmeyi hak eder.

إلى أين تتجه إسرائيل والعالم؟

İsrail nereye?   Dünya nereye?

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

أكاديمي وكاتب تركي

Akademisyen Yazar


