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Göç ve iltica arasında
 ما بين الهجرة واللجوء

أردوغان يدعو واشنطن لتحمل مسؤولية أكبر بمسألة الالجئين األفغان

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler 
konusunda daha fazlasını yapmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda 
daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “ABD orada 
20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine 
vermesi gerek.” dedi.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن علــى الــوالايت املتحــدة أن تتحمــل 
مســؤولية أكــر يف مســألة الاجئــن األفغــان. وبــن قائــًا: »ملــاذا كانــت الــوالايت 
املتحــدة هنــاك منــذ 20 عاًمــا، جيــب أن جتيــب أواًل علــى هــذه األســئلة مــن تلقــاء 

نفســها«. 
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin selameti, birliği, 
dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini 
belirterek, “Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak 
üzere ABD’ye gitti. ABD’de bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
New York’ta inşa edilen Türk Evi’nin açılışına da katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme 
olmayacak. Kararlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde 
sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü 
sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.” dedi.

رئيــس دائــرة االتصــال برائســة اجلمهوريــة الرتكيــة فخــر الديــن ألطــون، »ســنواصل حماربــة كافــة أشــكال اإلرهــاب 
مــن أجــل ســامة تركيــا ووحدهتــا واســتقاهلا ومســتقبلها، وســنواصل جتفيــف اإلرهــاب مــن منابعــه«.

توجــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إىل الــوالايت املتحــدة حلضــور الــدورة الـــ 76 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. كمــا حضــر 
الرئيــس أردوغــان، الــذي عقــد سلســلة مــن االجتماعــات يف الــوالايت املتحــدة، افتتــاح البيــت الرتكــي الــذي بــي يف نيويــورك.

وقــال وزيــر العــدل عبــد احلميــد غــول »لــن يكــون هنــاك أي هتدئــة يف احلــرب ضــد اإلرهــاب. ســنواصل 
قتالنا ضد كل املنظمات اإلرهابية دون انقطاع«.

قــال الرئيــس أردوغــان: »ســتواصل تركيــا القيــام بدورهــا يف مكافحــة أزمــة املنــاخ وضمــان التحــول إىل الطاقــة 
النظيفــة«.

رئيس دائرة االتصال برئاسة الجمهورية التركية: سنواصل العمل حتى تجفيف 
اإلرهاب من منابعه 

أكد الرئيس التركي أردوغان أن “العالم أكبر من 5” مرة أخرى في األمم المتحدة 

وزير العدل غول: لن يكون هناك أي تهدئة في الحرب ضد اإلرهاب

الرئيس أردوغان: ستواصل تركيا أداء دورها في مكافحة أزمة المناخ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında 
kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de yeniden ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
mesajını verdi

Adalet Bakanı Gül: Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme 
olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede 
üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, 
Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

انقــش وزيــر اخلارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو، خــال اجتماعــه مــع األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
أنطونيــو غوترييــش، قضــااي قــرص وأفغانســتان وليبيــا وســوراي وأزمــة املنــاخ.

لقاء وزير الخارجية جاويش أوغلو مع األمين العام لألمم المتحدة غوتيريش

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Karen 
Koning Abu Zeyd, “Hiç kimsenin, mültecilerin geri dönmesi için Suriye’nin uygun bir 
ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil. Suriyeli sivillere yönelik savaş devam 
ediyor.” dedi.

قالــت كاريــن كونينــغ أبــو زيــد، عضــو جلنــة األمــم املتحــدة املســتقلة للبحــوث الدوليــة حــول ســوراي، »هــذا ليــس الوقــت علــى اإلطــاق 
ليظــن أحــد أن ســوراي دولــة قــادرة علــى اســتقبال الجئيهــا فاحلــرب ضــد املدنيــن الســورين مســتمرة.«

لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة في سوريا: سوريا ليست دولة مناسبة لعودة الالجئين
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil
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Esed rejiminin askeri yönden düşmesi pek mümkün görünmezken, bu 
durumu fark eden Arap ülkeleri Şam’daki egemen rejimle ilişkilerini yeniden 
normalleştirmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye iç savaşında 
ölümleri teyit edilenlerin sayısının yaklaşık 350 bini geçtiğini, gerçek rakamın ise bunun çok 
üzerinde olduğunu söyledi. İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 
48’inci oturumunda konuşan Bachelet, 47 üyeli konseye hitaben yaptığı konuşmasında, 10 yılı 
aşkındır devam eden Suriye iç savaşında hayatını kaybedenlere ilişkin bilgiler paylaştı.

ABD’nin iyice kenara çekildiği Orta Doğu siyasetinde devletler, bölgesel güç 
dengesini gözeterek güvenlik açıklarını kapatmaya çalışmakta ve ulusal 
güvenliklerine yönelik muhtemel tehditlerle baş başa kalmak istememekteler.

Ata Derneği ve Aman Filistin Derneği iş birliği ile Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı 
Harekatı İle terörden temizlenen Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı.

Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep’e ilişkin belgelere yer verilen “Hatırladıkça Biz 
Oluruz / Osmanlı Dönemi Halep’inde Sosyo-Kültürel Hayat” adlı sergi, Azez Yunus 
Emre Enstitüsünde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

بينمــا يبــدو مــن غــري املرجــح أن يســقط نظــام األســد عســكراًي، حتــاول الــدول العربيــة، وهــي تــدرك هــذا 
الوضــع، تطبيــع عاقاهتــا مــع النظــام املهيمــن يف دمشــق.

قالــت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان ميشــيل ابشــيليت، إن عــدد قتلــى ســوراي املؤكــد بلــغ 
حنــو 350 ألــف شــخص، وإن الرقــم احلقيقــي أعلــى بكثــري.

جــاء ذلــك يف كلمــة ألقتهــا، خــال اجللســة الـــ 48 جمللــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، ذكــرت 
خاهلــا معلومــات حــول ضحــااي احلــرب املســتمرة يف ســوراي ألكثــر مــن 10 أعــوام.

يف هــذه األايم الــي تســتمر فيهــا تداعيــات االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، نشــهد حــدوث تطــورات متســارعة يف 
عــامل السياســة ابلشــرق األوســط، إذ تكتســب الدبلوماســية زمخًــا ملحوظًــا، يف ظــل ظهــور بــوادر انفــراج متبــادل بعاقــات 

الــدول الــي شــهدت توتــرات خــال الســنوات املاضيــة. 

ابلتعــاون مــع مجعيــة عطــاء ومجعيــة أمــان فلســطن، مت افتتــاح مدرســة أمــان فلســطن يف مدينــة جرابلــس، والــي مت تطهريهــا 
مــن اإلرهــاب بعمليــة درع الفــرات يف مشــال ســوراي.

املعــرض الــذي حيمــل عنــوان » ســنصبح كلمــا نتذكــر/ احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة يف حلــب يف العهــد العثمــاين«، والــذي 
يتضمــن واثئــق متعلقــة حبلــب يف األرشــيف العثمــاين، علــى الــزوار يف معهــد يونــس أمــره يف مدينــة اعــزاز.

الدول العربية في طريقها للتطبيع مع نظام األسد في سوريا

ا والرقم الحقيقي أكبر
ً

الشرق األوسط.. من التوتر والصراعات إلى الدبلوماسيةاألمم المتحدة: عدد قتلى سوريا الموثق 350 ألف

افتتاح مدرسة أمان فلسطين في جرابلس 

افتتح معهد يونس أمره معرض »سنصبح كلما نتذكر« في مدينة اعزاز

Arap ülkeleri Suriye’de Esed rejimi ile normalleşme yolunda ilerliyor

BM: Suriye’deki savaşta en az 350 bin kişinin öldüğünü tespit ettik, gerçek sayı daha fazlaOrta Doğu siyasetinde gerilim ve çatışmadan diplomasi ve restorasyon dönemine

Suriye’nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

Yunus Emre Enstitüsü Suriye Azez’de ‘Hatırladıkça Biz Oluruz’ sergisini açtı

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus 
ilçesinde yaklaşık 3 ay önce Türkiye’nin desteğiyle hizmete giren ilk anne bebek 
uyum polikliniğinde, ailesini kaybetmiş çocuklara yönelik boyama etkinliği yapıldı.

أقيمــت فعاليــة تلويــن الرســوم لألطفــال الذيــن فقــدوا عائاهتــم يف أول مســتوصف لصحــة األم والطفــل، والــذي 
مت تشــغيله بدعــم مــن تركيــا منــذ حــوايل 3 أشــهر، يف مدينــة جرابلــس، والــي مت تطهريهــا مــن اإلرهــاب ضمــن 

عمليــة درع الفــرات يف مشــال ســوراي.

أقيمت فعالية تلوين الرسوم لألطفال األيتام في مستوصف شمال سوريا

Suriye’nin kuzeyindeki poliklinikte yetim çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi
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الحرب على الالجئين السوريين

إشراقات

İltica, uluslararası yasalarla güvence altına alınan ve mültecinin korunması ve yaşamını 
onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için ihtiyacı olan her şeyi sağlayan bir insan hakkıdır. 
Avrupa’da, Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde öngörülen mülteci statüsüne sahip olan herkes 
sığınma başvurusunda bulunabilir.Bu sözleşmeye göre mülteci, zulüm görme, tutuklanma ve 
öldürülme korkusu nedeniyle ülkesinin dışında olan her kişidir ve devletin vatandaşlarının 
tüm haklarına sahiptir: 
Hayatının ihtiyaçlarına yetecek bir aylık maaş bağlanması.
Mülteci ve ailesi için kalıcı konut sağlanması.
Kendisi ve tüm aile üyeleri için tam sağlık sigortası sağlanması. 
Emeklilik yaşına ulaştığında emekli maaşı bağlanması. 
Çalışmasını engelleyen bir hastalığı varsa sağlık malullüğü aylığı bağlanması. 
Ona bir kimlik kartı verilmesi (dört yıllık koruma ikametgahı veya on yıllık iltica)
Ona dünyanın birçok ülkesine seyahat etmesini sağlayan bir pasaport verilmesi. 
Tüm bu hakları iki yıldan fazla bir süredir Fransa’da  elde ettik.  Şehirlerini ekspres trenler 
de dahil olmak üzere her türlü ulaşım araçlarıyla (tren - metro - tramvay - otobüs - araba) 
dolaşıyoruz. Defalarca başkent Paris’i ziyaret ettik.  Kimse bize kim olduğumuzu sormadı 
veya herhangi bir belge göstermemizi istemedi.
On yıl önce dünya tüm suçlamaları Suriye halkına yükledi. Bunu insanlık adına yok edilmesi 
ve ondan kurtulması gereken bir yüz karası olarak gördü. 
Suriye halkı on yıllar önce yerinden edilmiş mülteci kervanlarına (Yunanistan - Irak - Kuveyt 
- Lübnan - Çerkesler - Ermeniler vb.) topraklarını ve evlerini açtı. Onları evlerine aldı ve 
kamplara koymadı. Suriyeliler, sınırlarını kapattıktan sonra, komşu ülkeler ve halklar adına 
en ufak bir sorumluluk ve insanlık duygusu olmadan yerinden edilmenin, sığınmanın ve 
evsiz kalmanın acısını tattı. Diğerleri onları alma prosedürlerini sıkılaştırdı. 
Suriyelinin bireysel ırkçılık vakalarına maruz kalmasına rağmen, Avrupa ülkelerinde insan 
muamelesi görmesi acı vericidir. Ancak kendisine karşı ırkçılık yapanlara karşı dava açma 
hakkı vardır. Maalesef Arap ülkelerinde salgın hastalık muamelesi görüyor. Bu ülkeler onu 
bastırmaya, zulme uğratmaya, ondan kurtulmaya ve onu öldürmesi için Esad kasabına geri 
göndermeye çalışıyor.
Suriyeliler sığındıkları birçok ülkede ırkçılık, zorbalık ve zulüm görmektedirler. Suriyelilerin 
sığındıkları toplumlar, Suriyelilerin kendilerine yaptıkları entelektüel, kültürel ve insani 
katkıları görmezden gelmektedirler.
Suriyeliler dilenci ve barbar değiller ve turizme sığınmadılar. Savaş nedeniyle vatanlarını 
terk etmek zorunda kaldılar. Dünya, katili desteklemeyi bıraktığında geri dönecekler.
Hayalleri hâlâ vatanlarını dönmek. 
Mültecileri alan ülkeler Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden yardım alıyor ve bunun 
sadece küçük bir yüzdesini Suriyelilere harcıyorlar. Suriyelileri halklarının parasından 
besledikleri ile övünüyorlar. Onlara hayalî  maaşlar verdiklerini ilan ediyorlar ki bu 
kesinlikle doğru değildir. 
Siyasi amaçlar ve maddi çıkarlar için yapılan değişikliklerle savrulan bir top gibi olan 
Suriyeliler, sığınmak zorunda kaldıkları ülkelerin hükümetlerinden kendilerine mülteci 
olarak doğal sığınma haklarını  (mülteci statüsü) vermelerini talep etmektedirler. 
Diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi mülteciler Sözleşmesinin 28.Maddesi uyarınca onlara 
daimi ikamet ve geçici pasaport verin, onlara doğal sağlık ve eğitim haklarını verin, BM’nin 
Suriyelilere yardım mekanizmasını, kaynağını ve ödeme mekanizmasını netleştirin ve onlara 
zorbalık ve ırkçılıkla davrananları ortadan kaldıran yasalar çıkarın.
Suriyelilerin çoğunluğu, Esad döneminde kaybettikleri istikrar ve insanlık duygusu için 
Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.

اللجوء حق إنساين كفلته القوانني الدولية، وقدمت للالجئ كل ما حيتاجه من أجل محايته واستمرار حياته 
بكرامة.

ففي أورواب ميكن ألي شخص أن يتقدم بطلب اللجوء إذا كانت تنطبق عليه صفة الالجئ كما نصت 
اتفاقية جنيف لالجئني، وحبسب هذه االتفاقية فإن الالجئ هو كل شخص يتواجد خارج بلده بسبب 

خوفه من التعرض لالضطهاد واالعتقال والقتل، وله كامل حقوق مواطين الدولة:
- راتب شهري يكفي احتياجاته احلياتية.

- توفري سكن دائم لالجئ وعائلته.
- الضمان الصحي الكامل له وجلميع أفراد العائلة.

- راتب تقاعدي عند بلوغه سن التقاعد.
- راتب عجز صحي إذا أصيب مبرض مينعه من العمل.

-  منحه بطاقة هوية )إقامة احلماية ألربع سنني، أو اللجوء لعشر سنني(. 
- منحه جواز سفر ميكنه من السفر إىل غالبية بلدان العامل.

أكثر من عامني وحنن يف فرنسا حصلنا على كافة هذه احلقوق، ونتنقل عرب مدهنا بكل وسائل النقل )قطار 
- مرتو - تروماي – ابص- سيارة(، مبا فيها القطارات السريعة وزران مراراً العاصمة ابريس، ومل يسألنا 

أحد من حنن ومل يطالبنا برؤية أية وثيقة.
وأده  البشرية جيب  على  عاراً  ويعتربونه  السوري  التهم ابلشعب  يلصق كل  والعامل  عشر سنوات مضت 

واخلالص منه.
لقد فتح الشعب السوري أراضيه وبيوته منذ عقود طويلة أمام قوافل الالجئني الذين عانوا من التشرد 
ومل  بيوته  يف  واستقبلهم  إخل(،  األرمن.   - الشركس   - لبنان   - الكويت  العراق-   - )اليوانن  والنزوح 
يضعهم يف خميمات، واليوم يذوق السوريون من كأس التشرد واللجوء والنزوح نفسه، دون أدىن شعور 
شددَّت  وأخرى  أمامهم،  حدودها  أغلقت  بعدما  اجلوار  وشعوب  دول  قبل  من  واإلنسانية  ابملسؤولية 

إجراءات استقباهلم.
املؤمل أن السوري يعامل يف الدول األوربية كإنسان، رغم تعرضه حلاالت عنصرية فردية، وحيق له إقامة 
دعوى قضائية ضد من مارس عنصريته عليه، إال يف الدول العربية فهو يعامل كالوابء، وجياهدون إىل قمعه 

واضطهاده واخلالص منه وإعادته إىل السفاح األسد لقتله.
ويف عدد من الدول اليت جلأ إليها السوري يعاين من عنصرية وتنمر البعض ومن اضطهادهم، ويتجاهلون 
ما قدَّمه السوريون من إضافات إىل اجملتمعات اليت جلأوا إليها، وإسهاماهتم الفكرية، والثقافية، واإلنسانية.
السوريون ليسوا متسولني ومهجيني، وهم مل يلجؤوا من أجل السياحة، لقد أرغموا على ترك وطنهم بسبب 

احلرب وسيعودون إليه عندما يتوقف العامل عن دعم القاتل، ومازال حلمهم هو العودة لوطنهم.
الدول اليت استقبلت الالجئني تستلم املعوانت من األمم املتحدة واالحتاد األورويب وال تصرف إال نسبة 
ضئيلة منها على السوريني، ويتباهون أبهنم يطعمون السوريني من أموال شعوهبم، ويروجون أهنم يقدمون هلم 

رواتب شهرية خيالية وهذا غري صحيح ابملطلق.
السوريون أصبحوا كالكرة تتقاذفها املتغريات من أجل غاايت سياسية ومكتسبات مالية، لذلك يطالبون 
الجـئ(،  )صـفة  ابللجوء  الطبيعي  حقهم  متنحهم  أن  إليها  اللجوء  على  أجربوا  اليت  البلدان  حكومات 
ومنحهم اإلقامة الدائمة وجواز سفر مؤقت وفق املادة )28( من االتفاقية اخلاصة ابلالجئني كما فعلت 
بقية دول العامل، ومنحهم حقهم الطبيعي ابلرعاية الصحية والتعليم، وتوضيح آلية املساعدات األممية اليت 

تصل للسوريني، ومصدرها وآلية صرفها، وإصدار القوانني اليت تقتص ممن يعاملهم بتنمر وعنصرية.
اليت  ابإلنسانية  واإلحساس  االستقرار  أجل  من  االوروبية  الدول  إىل  ابلوصول  يرغبون  السوريني  غالبية 

افتقدوها يف ظل حكم األسد.
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Subhi DUSUKİ
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قاتل  نظام  من  والعسف  القسري  التهجري  من  السوري حالة  الشعب  يعيش 
جمرم، استقدم كل شذاذ اآلفاق، والدول املارقة، من روس وفرس، وميليشيات 
طائفية، كان هدفها وما يزال إفراغ سورية من شعبها وإحال شعوب أخرى 
الرد  وهو  الطائفي.  األسدي  القتل  لنظام  ر  وتُبخِّ الفقيه،  والية  تتبع  حملها 
اإلرهايب اإليراين األسدي على ثورة الشعب السوري الذي وقف أواسط آذار/

مارس 2011 ليقول ال لاعتقال السياسي، ال لنهب خريات الوطن، ال للذل 
واملهانة، والفساد واإلفساد الذي بدأ منذ 16 تشرين اثين/ نوفمر 1970 يوم 

سرق حافظ األسد الوطن السوري وخطف كل شيء مجيل فيه.
واليوم إذ تزداد أعداد السورين املهجَّرين قسراًي  اضطراًدا. ويتم إفراغ اجلغرافيا 
لثورة احلرية والكرامة.  السورية من الشعب السوري، وخاصة من احناز منهم 
)كارين  بسورية،  املعنية  املستقلة  الدولية  التحقيق  جلنة  عضو  قالت  حيث 
أن  يف  يفكر  ألي شخص  مناسب  غري  الوقت  »هذا  أن:  أبوزيد(  كونينج 
سورية بلد مناسب إلعادة الاجئن، فاحلرب ضد املدنين السورين ما زالت 
مستمرة«. وأوضحت أن »التقرير الذي أُعد يف الفرتة بن 1 من متوز/يوليو 
2020 و30 متوز/يوليو 2021، يظهر أبن نظام األسد يسيطر على 70 يف 
املئة من األراضي و40 يف املئة من عدد السكان. وأضافت أن احلرب واجلرائم 
النظام  الي ميارسها  التعسفي  ضد اإلنسانية مستمرة، وأن حاالت اإلعتقال 
اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق  بتوثيق  اللجنة مستمرة  مستمرة با هوادة، وأن 

اإلنسان يف سورية«.
واملثقفن  املهتمن  بعض  إىل  التايل  ابلسؤال  )إشراق(  توجهت صحيفة  وقد 
وهل  اخلارج؟  يف  السورين  ومستقبات   مآالت  ترون  واألكادميين: كيف 
النظام  سقوط  بعد  وطنه  إىل  السوري  الاجيء  عودة  إبمكانية  تعتقدون 

األسدي اجملرم؟.
مدير  كابان  عامر  السيد  األكادميي 
أكادميية رميار البحثية يف اسطنبول قال 
يف  السورين  أعداد  تزداد   « إلشراق 
مستوى  على  ستكون  والعودة  املهجر 
األفراد، ولن تكون على مستوى أعداد 
العودة إذ لن  كبرية، أو لنسميها موجة 
العودة  مبوجة  يسمى  ما  هناك  يكون 
ألنه  سورية،  إىل  القسرية  أو  الطوعية 
يعي  فهذا  هجرة  هناك  يكون  عندما 
األفراد،  مستوى  على  إال  عودة  ال  أنه 
وخاصة يف ظل اإلستقرار النفسي واإلقتصادي الذي يعيشه املهاجر أو الاجئ 
أحيااًن، وبعضهم  العنصرية  منها من  يعاين  الي  الظروف  اللجوء رغم  بلد  يف 
يعاين من أوضاع اجتماعية والبعض اآلخر من أوضاع اقتصادية لكن رغم هذه 
الظروف يعيش يف وضع نفسي مستقر أكثر من الذي يعيش يف الداخل طبًعا 
وال ننسى األجيال الي ولدت أو األطفال اللذين ولدوا يف اخلارج، فهؤالء لن 
يستطيعوا التعايش إذا حصلت العودة اثنياً هناك من كانوا يف مرحلة الشباب 
وتعودوا على اإلستقرار أيضاً لن يكون هناك عودة هلم وإذا كانت على مستوى 

أفراد فهي أبعداد قليلة وليست على شكل موجة للعودة«.
مث قال« أرى أن األوضاع لن تتطور وتتحسن حىت ولو سقط النظام بسبب 
تواجه سورية يف  الي  واملشكات  اإلقتصادي  واإلهنيار  اإلجتماعي  التفكك 
ما خيص األمن واألمان والعسكرة والتعليم وكثري من املشكات، فهذه العشر 
سنوات حصلت فيها فجوة لدى السورين فلم تواكب هذه الفرتة التطورات 
وابلعكس  اإلجتماعي  والتطور  التكنولوجية  والطفرة  العامل  يف  حصلت  الي 
حصل هناك شقاق على املستوى اإلجتماعي، وكذلك اهنيار على املستوى 
اإلقتصادي وهذا يزيد الوضع سوءاً، وال ننسى اإلنقطاع الكبري عن التعليم ملن 
هم يف سن الطفولة هذا سيسبب اهنيارًا أكثر سوءاً مما هو عليه اآلن، وهذا 
ما حصل طبعاً عر التاريخ فلو نظران إىل األمور مبستوى أو على قياس اترخيي 
سنجد أن األمور تتحسن بعد سقوط النظام بل قد تزداد سوءاً وهذا ال يعي 
النظام جيد ففي حال اهنياره ستزداد األوضاع سوءاً. ال، بل إن الوضع  أن 
النتيجة  حيتم  واألمي  والعسكري  والسياسي  االقتصادي  والواقع  االجتماعي 

الي ذكرهتا«.
وأضاف: »  أزمة العمران أو أزمة السكن ستحصل إذا حصلت هناك موجة 

عودة وهذا لن يكون لكن إذا حصل سيكون هناك أزمة عمران وستكون عقبة 
الدمار  بسبب  إلقامته  مكان  هناك  يكون  فلن  العودة  أراد  إذا  الاجئ  أمام 
احلاصل وعدم وجود أبنية جديدة أو عمران جديد وهذا إذا حصل العمل به 
سيأخد العمران سنوات طويلة، ويف حال هذا فالبناء سيستمر لسنوات طويلة 
وهذه السنوات الطويلة يكون فيها الاجئ قد تعود واستقر، وهو مستقر أصًا 
ليذهب ويعيد أتسيس  الدافع  يولد عنده  لن  اللجوء وهذا اإلستقرار  بلد  يف 
وتبي  تغامر،  لن  اخلارج  تربت يف  الي  هذه  األجيال  يعي  من جديد  حياته 

وتؤسس حيواهتا من جديد هلذا فالعودة ستكون صعبة«.
غادة  السيدة  الللبنانية  األكادميية  أما 
الشموري دكتوراه يف العلوم اإلجتماعية 
عدد  أن  رغم  إلشراق:«   قالت  فقد 
مليون  ال24  يتجاوز  ال  سورية  سكان 
العامل  يف  الاجئن  ثلث  أن  إال  نسمة 
الضريبة  لعل  السورين!  من  هم  حالياً 
دفعتها  الي  واألكر  األوىل  الكارثية 
سورية منذ بدء الثورة حىت اليوم وبسبب 
قمع النظام كانت دميوغرافية ابمتياز بن 
قتل وتنكيل ونزوح قسري داخلي وهجرة 
وترحيل إىل دول اجلوار إذ جتاوز عدد الاجئن 3،3 مليون يف تركيا وأكثر 
من مليون الجئ يف لبنان ومليون آخر يف أورواب وحوايل املليون يف دول عربية 

أخرى حىت غدت سورية  مهددة يف كينونتها وصريورهتا«. 
مث قالت : »هل سيعود الاجئون السوريون يف حال سقوط النظام احلايل أم 
اإلجابة  أمهية  رغم  السؤال  هذا  استقبلتهم؟  الي  الدول  البقاء يف  سيختارون 
يطرح  أنه  إال  ومكوانته  وجمتمعها  مبستقبل سورية  يتعلق  أنه  من حيث  عليه 
إشكاليتن:  األوىل إنه حدي مغلق . والثانية أن اإلجابة عليه  تتطلب دراسة 
استقصائية ميدانية لعينات ممثلة لكل أطياف اللجوء السوري وال أعتقد أهنا  
متاحة يف الوقت احلايل خاصة وأن مشروًعا كهذا حيتاج إىل فريق عمل متكامل 
استقبلت »الشتات  الي  البلدان  متواز يف  يقوم مبسح شامل ويعمل بشكل 
السوري« خاصة يف لبنان وتركيا واألردن والذي أنمل أال يتحول إىل  »تيه« 

نتيجة اهلجمة املمنهجة على هذا البلد.
هلذا السبب أرى أن يكون السؤال عن اآلليات الي جتعل من سورية ما بعد 
األسد أرض جذب للفارين من ويات القمع وبلداً هنائياً لكل من بقي يف 

سورية مهما كان انتماؤه« !
وأضافت:« أي مقاربة لإلجابة على هذا السؤال ال بد هلا من الرتكيز على 
بعدين :البعد األول يتعلق ابلاجئن أنفسهم ومدى استعدادهم للعودة. فهناك 
الكثري من املتغريات الي تتحكم خبيارات الفرد  وتؤثر بقراره يف اإلستقرار يف 
بلد اللجوء أو العودة إىل بلده األم. من هذه املتغريات ميكننا أن نذكر العمر 
واجلنس واملستوى التعليمي ومن مث تعلقه ببلد اإلستقبال من انحية التعليم أو 
العمل ونوع السكن إن كان يقيم يف خميم أو يف سكن خاص. مث إن الثورة 
بدأت منذ 11 عاماً أي أن هناك جيًا جديداً قد ولد يف الشتات وال يعرف 

من سورية وعن احلياة فيها شيئاً. 
اثنياً : مدى قدرة سورية ما بعد األسد على استقبال العائدين الذين فقدوا 
األمل بكل أطراف الصراع وإعادة الثقة هلم. من حق هؤالء العودة إىل مناطقهم 
روا منها واسرتداد ممتلكاهتم الي استولت عليها قوى األمر الواقع. كل  الي ُهجِّ
هذا يتطلب عمًا حقوقًيا منظماً وممواًل لتسهيل استقرار العائدين. مث إن هناك 
الناحية األمنية الي جيب أن يضمنها اتفاق سام يسمح بعودة احلياة الطبيعية 
ومبمارسة نشاط اقتصادي يؤمن مردوًدا يسمح حبياة كرمية. كذلك أتمن عودة 

النازحن يف الداخل السوري والذين يتجاوز عددهم الست ماين انزح ! 
املهجرين  من  بلداهنم  إىل  العائدين  عدد  أن  املتحدة  األمم  إحصاءات  تقول 
قسراًي بعد انتهاء الصراع ال يتجاوز  الثلث فهل ستشذ سورية عن هذه القاعدة 

وتستعيد نسبة أكر من مهجريها؟ 
مث إن العمل على مساحمة وطنية على مستوى القاعدة الشعبية مهم جًدا نظراً 
لكمية الدم الي سالت وذلك لتتحول عودة الاجئن والنازحن إىل »فعل« 
تعايش يقبل ابآلخر كشريك كامل يف الوطن وهذا هو التحدي األكر أمام 

سورية املستقبل!«.

والناشط  املهندس  قال  فقد  جهته  من 
نظام  سعى   « اخلطيب  حيىي  السوري 
دمشق إىل إفراغ سورية من كل معارضي 
متجانس  جمتمع  على  للحصول  نظامه 
واخلنوع  القمعية  أجهزته  بسيطرة  يقبل 
جلبهم  من  بذلك  وساعده  لبسطاره، 
)ميليشيات  متطرفة  إرهابية  قوى  من 
أذرع نظام مايل طهران( إلحداث تغيري 
دميوغرايف حيقق طموحها من أجل هال 
التهجري  وهذا  ابملنطقة،  فارسي  شيعي 
القسري أدى إىل هجرة من الوطن تزيد عن سبعة ماين، ابجتاه دول اللجوء 
ونزوح داخلي يزيد عن ثاثة ماين، وليطرح السؤال ما هو مصريهم وماهي 
التوقعات لعودهتم للوطن، من خال استقراء آلراء بعض الاجئن أبورواب نقول 
أبن شرحية من جلأ ألورواب دون العشرين ومل تكن لديه ارتباطات بينية ابلوطن 
فإن  70% منهم لن يعودوا، ولو سقط النظام وجاء نظام وطي دميقراطي، 
وأما من جلأ مابن العشرين واخلمسن فعودهتم تعادل ال50%  وأما ما فوق 
اخلمسن فكانت النتيجة تعادل أكثر من 85% سيعودون. فمعدالت العودة 
تتعلق مبدى ارتباط ووعي املواطن لدور الوطن ابستكمال شخصيته، وال عاقة 

للموايل للنظام أو معارضته ابلقرار«.
النمر  ايسر  السيد  السوري  الناشط  أما 
فقال: » اهلجرة هروب من واقع صعب 
أتمن  لعدم  معه  اإلستمرار  ميكن  ال 
وكبت  املعنوي  والضغط  احلياة  أولوايت 
ابإلعتقال  دائم  هتديد  مع  لألفواه  وكم 
.أما  إنذار   سابق   دون  التصفية  أو 
التهجري القسري املفروض على  األحرار 
واملعارضن للمستبد الظامل وأهلنا الذين 
من  والذل  اإلهانة  بتحمل  هلم  قبل  ال 
وشبيحة   أمنية  جائعة)سلطة  ضباع  
ومرتزقة غرابء ( حتميهم ذائب مكلومة متلؤها الرغبة ابإلنتقام والثأر هلزائمهم  
العراق وسورية  العرب ولتكن  العرب وكل  التاريخ حىت احلديث منه من  عر 
بثبيت  ضعفهم  واستغال  الطائفين  اخلونة  أذانهبم  طريق  عن  وذلك  البداية 
أن يكونوا شركاء معهم ابلتنكيل أبغلبية  السلطة على  تسلطهم  على سدة 
املغامن اختباًء وراء مراقد وأضرحة مصطنعة مما دعا حكام إيران العتبار سورية 
ليست إال احملافظة 35 وهذا مرر للتهجري القسري يف اجلنوب السوري إلحال 
اإليرانين كبديل وتغيري دميوغرافية املنطقة  للسيطرة على احلجر والبشر حبرب 
ال هوادة فيها حبجة القضاء على اإلرهاب ووضع سد مينع أي حترك عسكري 
ابجتاه فلسطن وبذلك يضمنوا استمراريتهم ورضى األمريكان والصهيونية مًعا 
امللكية  وبقتل ممنهج لكل من يفكر ابلتحرك حبجة اإلرهاب وتثبيت دعائم 

املشرتكة للبلد مبقولة )سورية األسد لولد الولد ولو خربت البلد( .
ومعىن هذا تقسيم سورية بن األمريكان واألكراد وترك الساحل السوري  للروس 
يتصرفون فيه كما يريدون والكل متفقون على احلفاظ على أمن إسرائيل وزعزعة 
األمن واالستقرار السوري بشرعنة النهب والسلب لثروات البلد وقمع أهلها 
حتت مسع ونظر اجملتمع  الدويل حيث مت التهجري واقتسام مناطق وثروات البلد 
والضحية كان شعب غلب على أمره فإما حمتسب وإما مهجر والكل يسعى 
يف  املزعومة  الوداعة  حياة  ارتضى  من  ومنهم  للوطن  للعودة  قدراته  وحبسب 
املهجر يقتاتون على الفائض من الفتات ال ابرك هللا فيهم ورجال يعملون على 
العلمية واالجتماعية  املراتب  حتسن مواقعهم واثبات أبهنم يرتقون واىل أعلى 
وهم ابنتظار نداء الوطن. إن عهد آل األسد وطغمته قد زال وبعودة آمنة لبلد 
لبنائه جمدًدا بسواعدهم وعقوهلم جمتمعن  ليلملموا شتاهتم ويعودوا  حمرر وحر 
متضامنن لرفعته عالًيا بن األمم كما كان يف مخسينيات القرن املاضي وأحسن، 
ودولة سيادهتا قادرة على محاية مجيع مواطنيها على اختاف توجهاهتم دون 
تدخل من أي جهة كبرية أو صغرية تنعم ابحلرية والعدالة متسلحة بوعي ذايت 
للدفاع عن ثرواهتا ومواطنيها والسري هبم إىل مستقبل واعد وحياة حرة كرمية 

ضمانتها سواعد األبناء بعون هللا عودة حرة كرمية.«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

بعد التهجير القسري:
ان سقوط األسد؟ هل يعود السوري إبَّ

أحمد مظهر سعدو 

عامر كابالن

غادة الشموري

حيىي اخلطيب

ايسر النمر
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ت
مقاال

ارتبطــت كلمــة الجــىء ابملعــىن العــام ابحلمايــة وتعــي محايــة فــرد أو عائلــة مــن 
جانــب الدولــة الــي يلتجــيء إليهــا ترتــب عليــه اإللتــزام بسياســاهتا واخلضــوع 
لقوانينهــا ويرتتــب علــى الدولــة محايــة الفــرد وأتمــن كافــة وســائل احلمايــة لــه. 
السياســية واإلقتصاديــة  منهــا  أخــرى كثــرية  اللجــوء إىل دول  أســباب  تعــود 

والبيئيــة واإلجتماعيــة 
مأســاوية  وغالبيتهــا كانــت  كثــرية  جلــوٍء  أزمــات  العــريب  الوطــن  شــهد  فقــد 
أمههــا كانــت مــن فلســطن عندمــا اجتاحــت إســرائيل األراضــي الفلســطينية 
عــام 1948 ودفعــت الفلســطينن إىل اهلجــرة خــارج أراضيهــم فهــي اليــوم مل 
تصــادر األراضــي فقــط وحقهــم يف العيــش يف بادهــم بــل صــادرت حقهــم يف 
العــودة إىل بلدهــم األم قســمت الشــعب الفلســطيي بــن الداخــل واخلــارج، 
فمــن يعيــش داخــل فلســطن يتعــرض للمضايقــة أو اإلعتقــال حتــت ظــروف 
معيشــية صعبــة ومــن هــم خــارج فلســطن موزعــن يف بــاد الشــتات علــى 
أمــل العــودة إىل فلســطن وإقامــة دوة فلســطن املســتقلة الــي طاملــا حلــم هبــا 
الشــعب الفلســطيي وتقدر أعداد الاجئن الفلســطينين حول العامل يف هناية 

2021 حــوايل 18.7 مليــون حســب األرقــام املعلنــة.
أمــا العــراق فقــد كانــت قصــة الاجئــن العراقيــن فطويلــة اســتمرت مــا يزيــد 
عــن ثاثــة عقــود والبدايــة كانــت عندمــا بــدأت احلــرب اإليرانيــة – العراقيــة 
خــارج  اهلجــرة  إىل  األشــخاص  آالف  اضطــر  حيــث   1980-1988

العــراق بســبب احلــرب وطلــب اللجــوء مــن عــدة دول مث جــاء احلصــار الــدويل 
اإلقتصــادي الــذي فــرض علــى العــراق كانــت مــن أقســى األايم الــي عاشــها 
العراقيــون بســبب ســوء األوضــاع االقتصاديــة وعــدم توافــر األدويــة والغــذاء 
الــازم واضطــر أيضــاً جلــوء بعــد العائــات إىل دول اجلــوار ودول أخــرى وآخــر 
اهلجــرات كانــت بســبب احلــرب الطائفيــة املذهبيــة اضطــرت بعــد العائــات إىل 

اهلجــرة خــارج العــراق لتأمــن احلمايــة الازمــة هلــم ولعائاهتــم.
أمــا عــن أعــداد الاجئــن العراقيــن يف العــامل فقــد قــدرت حبــوايل 4 مليــون 
مــن  بكثــري  أكــر  يكــون  قــد  الرقــم  فــإن  خــراء  وحســب  عراقــي  الجــىء 

املعلنــة. الرمسيــة  التقديــرات 
آخــر األزمــات الــي حدثــت يف الوطــن العــريب والعــامل وأكثرهــا مأســاوية ودمويــة 
كانــت أزمــة اللجــوء الســورية حيــث شــهد العــامل هجــرة حــوايل 12 مليــون 
إنســان هــرابً مــن نظــام وحشــي مســتبد اســتطاع نظــام األســد خــال العشــر 
ســنوات إجبــار أكثــر مــن نصــف الســكان علــى اهلــروب خــارج البــاد حتــت 
عناويــن مزيفــة مثــل حماربــة اإلرهــاب واإلرهابيــن اســتخدم فيهــا مجيــع أنــواع 
مــا  إمــا ابلراميــل املتفجــرة أو األســلحة الكيميائيــة احملرمــة دوليــاً  األســلحة 
اهلــروب  إىل  الســكان  اضطــر  املعتقــات  يف  والتعذيــب  اإلعتقــاالت  عــدا 
اليــوم يشــكلون 8.25 %  فالســوريون  علــى حياهتــم  خــارج ســورية خوفــاً 
ــاً لتعتــر ســورية البلــد األول لاجئــن فقــد وصلــت  مــن نســبة الاجئــن عاملي

آخــر التقديــرات لعــدد الاجئــن الســورين إىل أكثــر مــن 12 مليــون شــخص 
موزعــن علــى دول اجلــوار ودول العــامل 

ولعــل األزمــة الســورية كانــت أســوأ أزمــة انســانية واجهتهــا األمــم املتحــدة منــذ 
احلــرب البــاردة حســب تقديراهتــا خصوصــاً أبنــه اليــوم ال وجــود حلــل قريــب أو 
حــىت بعيــد وابلتــايل فــإن األشــخاص املقيميــن داخــل ســوراي مهدديــن أيضــاً 
ابهلجــرة يف أي وقــت لــو أتيحــت هلــم الفرصــة وهــم أيضــاً حباجــة إىل مجيــع 

أنــواع املســاعدات وأمههــا الغذائيــة. 
األزمــة الســورية اليــوم كانــت ومازالــت أســوأ أزمــة وكارثــة إنســانية يف القــرن 
الواحــد والعشــرين حســب تقديــرات األمــم املتحــدة أزمــة كشــفت زيــف اجملتمــع 

الــدويل وتصارحيــه حــول محايــة اإلنســان. 
يذكــر أبن اليــوم عــدد الاجئــن حــول العــامل ابزدايد فحســب التقاريــر الدوليــة 
إن احلــروب والنزاعــات أجــرت شــخصاً واحــداً كل 5 ثــواين علــى مغــادرة 

بــاده وهــي أرقــام خميفــة ابلنســبة للعــامل. 
أخــرياً ال يكفــي لــدول اللجــوء اختــاذ التدابــري الضروريــة حلمايــة الاجــئ فقــط 
بــل جيــب عليهــا العمــل علــى اندماجــه يف جمتمعــات الــدول أو دعــم قضيتــه 
لعودتــه لبــاده ال يكفــي الاجــئ املشــاعر واملعــاانة اإلنســانية بــل هــو حباجــة 
إىل دعــم حقيقــي جــاد لــه لبنــاء حيــاة كرميــة توفــر مجيــع احتياجاتــه وطموحاتــه 

وأحامــه.

آالء العابد        

 تروى
ُ

ما بين الهجرة واللجوء حكايات

كاتبة سورية

الــي رافقــت تطــورات احليــاة  قــدم اإلنســان؛ هــذه الظاهــرة  اللجــوء قدميــة  ظاهــرة 
البشــرية علــى وجــه البســيطة، ولــكلِّ حالــٍة جلــوء ظروفهــا وخماطرهــا ورواايهتــا هبــذا 
الشــأن إضافــة ألزماهتــا، ولكــن احلالــة الســورية ليــس هلــا مثيــل إطاقــاً مــن حيــث 
اإلرهــاب واحليــف والتواطــؤ العــريب والــدويل مــع القتلــة واجملرمــن ممــن ترعرعــوا بشــكل 
الغــرب  الصهاينــة ودول  مــن  لــكل محاهتــا  مغتصبــة، ووظيفيــة  ســلطٍة  بيــد  ممنهــج 
والشــرق خاصــة أمــريكا راعيتهــم مجيعــاً، دفعــت هــذه احلالــة بثلــث الشــعب الســوري 
للنــزوح داخليــاً وأبكثــر مــن نصفــه للهــرب ومغــادرة وطنــه لــدول اجلــوار ومــن مث إىل 
أوراب وكنــدا وأمــريكا وأســرتاليا، وكان العــدد األكــر لاجئــن الســورين مــن نصيــب 

تركيــا بوصفهــا اجلــارة األكــر واألقــرب لقلــوب الســورين. 
اللجــوء اصطاحــاً يُعــرف أبنــه الصفــة القانونيــة الــي متنــح احلمايــة لفــرٍد غــادر وطنــه 
األصلي، لإلقامة يف بلد آخر خشــية اضطهاٍد أو تنكيٍل أو قتٍل ألِي ســبٍب كان، 
واللجــوء ميكــن أن يكــون سياســياً بســبب اضطهــاد سياســي لنظــام حكــم، أو يكــون 
دينيــاً بســبب اضطهــاد ألســباب دينيــة، أو بســبب حــروب ونزاعــات إثنيــة أو عرقيــة، 
نظــام حكــم  لســلطة  املمنهــج  بســبب اإلرهــاب  إنســانياً  يكــون جلــوءاً  وميكــن أن 
وميليشــياته ومرتزقتــه كمــا يف حالتنــا الســورية الفريــدة الشــاملة جملمــل أســباب اللجــوء. 
)الاجئــن(  بــن مصطلحــي  عــادة  احلاصــل  اخللــط  إىل  هنــا  اإلشــارة  مــن  بــد  ال 
و)النازحــن(؛ فــاألول ينصــرف إىل الذيــن هجــروا بلدهــم  لبلــٍد آخــر، والثــاين؛ أي 

)النازحــن( فهــم الذيــن انتقلــوا داخليــاً يف بلدهــم مــن منطقــٍة إىل أخــرى. 
العاملــي  بنــود اإلعــان  اللجــوء” ضمــن  منــح “حــق  التنصيــص علــى  وقانونيــا مت 
ســنوات  ثــاث  معاهــدة جنيــف  تتــوىل  أن  قبــل   ،1948 عــام  اإلنســان  حلقــوق 
بعــده، تفصيــل مقتضيــات هــذا احلــق وحيثيــات صفــة الاجــئ، الــي دخلــت حيــز 
التنفيــذ يف 22 نيســان/أبريل 1954، ومــن بــن مــا جــاء فيهــا التفصيــل يف خمتلــف 
أنــواع اللجــوء واألشــخاص املشــمولن هبــا، حيــث اســتثنت منهــم املتابعــات املرتتبــة 

علــى جرائــم احلــق العــام، ويســجل هنــا قصــور هــذه املعاهــدة عــن تغطيــة خمتلــف 
أشــكال اللجــوء، إذ ظهــرت أصنــاف جديــدة منــه يف العقــود األخــرية؛ منهــا “اللجــوء 
االقتصــادي” الــذي ارتبــط بظاهــرة “اهلجــرة غــري النظاميــة ألســباب اقتصاديــة”، 
وكذلــك “اللجــوء املناخــي” ذي الصلــة ابلتغــريات املناخيــة علــى كوكــب األرض، 
فثمــة مناطــق عديــدة يف العــامل مل تعــد صاحلــة للعيــش جــراء ارتفــاع منســوب البحــار 
واحمليطــات أو معــدالت درجــات احلــرارة وانتشــار اجلفــاف، لكــن وحــىت اللحظــة 
ال تعــرتف التشــريعات الدوليــة هبــذه األصنــاف بدعــوى مشوليــة مفهــوم “اللجــوء 

اإلنســاين”. 
 وقــد أمكــن التكلــم “أول مليــون” يف اتريــخ البشــرية مــن الاجئــن األوربيــن بــن 
الديــي  الدينيــة والتطهــري  احلــروب  إثــر  الاجئــن  بلداهنــم األوروبيــة مث “مايــن” 
والعرقــي الــي شــهدهتا أورواب زمــن امللــوك الكاثوليــك يف القــرن الســادس عشــر خاصــة 
ضــد العــرب املســلمن يف إســبانيا والــي تُوجــت عمليــاً بطــرد مــن بقــي مــن مســلمي 
إســبانيا علــى قيــد احليــاة يف عــام 1492 بعــد حماكــم التفتيــش والتطهــري الديــي، 
وبلغــت أوجهــا مــع اضطهــاد الروتســتانتين جــراء إلغــاء مرســوم “اننــت” الــذي كان 
يســمح حبريــة املعتقــد الديــي عــام 1658، وتباعــاً توالــت موجــات اللجــوء فخــال 
وبعــد انــدالع الثــورة الفرنســية يف القــرن الثامــن عشــر كانــت ســبباً هلجــرة مــا يفــوق 
150 ألــف فرنســي “حنــو 6 يف املائــة مــن الســكان حينهــا” إىل بلــدان اجلــوار، 
مث تلتهــا موجــة جديــدة خصوصــاً يف أورواب الوســطى والبلقــان مــع ثــورات منتصــف 
القــرن التاســع عشــر “ثــورات 1848” الــي آلــت معظمهــا إىل الفشــل ومــا أردفهــا، 
مــا حــرك مئــات األلــوف مــن املســلمن كاجئــن إىل القســطنطينية، ودفــع يف الطــرف 

اآلخــر ابملســيحين مــن رعــااي الســلطان إىل الــدول اجملــاورة. 
يعــد  فاجعــة كونيــة كــرى  إىل  اللجــوء  ظاهــرة  حتولــت  العشــرين  القــرن  وحبلــول 
ضحاايهــا بعشــرات املايــن، فاألرقــام تؤكــد أن احلقبــة مــا بــن 1917 و1947 

انتشــرت  بعدهــا  إقامتــه،  لبلــد  إنســان  مليــون  علــى 27  يفــوق  مــا  تغيــري  عرفــت 
الظاهــرة يف األركان األربعــة لــألرض، فحصــاد احلــرب العامليــة الثانيــة قــدر بنحــو 18 
مليــون الجــئ، والصــراع اهلنــدي الباكســتاين بلــغ رقــم 14 مليــون الجــئ علــى حــدود 
الدولتــن، وثــورة إيــران شــردت مليــوين الجــئ إيــراين عــر العــامل، واحلــرب األهليــة 
اإلســبانية خلفــت 300 ألــف الجــئ؛ وقبــل كل ذلــك ارتبــط اللجــوء والنــزوح معــاً 
ابلفلســطينين منــذ عــام 1948 وهلــم جــرًا، قبــل أن ينتشــر يف بــاد الشــام كلهــا 
وابألخــص لبنــان وســورية ومــن مث العــراق وليبيــا واجلزائــر والســودان واليمــن جــراء 
الثــورة العربيــة عــام 2011؛ أمــا القــارة الســمراء فــكان هلــا حــظ احتــال الصــدارة 
مــن حيــث عــدد الاجئــن هــرابً مــن احلــروب اإلثنيــة والعرقيــة طــوال عقــد التســعينيات 

مــن القــرن املاضــي. 
إهنــا أزمــة متجــددة. فبدايــة األلفيــة الثالثــة، وحتديــداً يف 4 مــن كانــون األول/ديســمر 
عــام 2000 تبنــت منظمــة األمــم املتحــدة القــرار رقــم 55/76، وأقــرت مبوجبــه يــوم 
20 حزيران/يونيــو مــن كل عــام يومــاً عامليــاً لاجئــن، وتبقــى التقاريــر الصــادرة عــن 
املفوضيــة العليــا لاجئــن التابعــة لألمــم املتحــدة صادمــة، فســنة بعــد أختهــا تتصاعــد 

األرقــام وتتزايــد األعــداد بشــكٍل مذهــل. 
مصــدر  قائمــة  رأس  علــى  أتيت  واإلســامية  العربيــة  البلــدان  أن  واألمــر  األدهــى 
الاجئــن، ويف رقــم دال غــي عــن كل تعليــق تقــول املفوضيــة “إن شــخصاً واحــداً 
علــى مســتوى العــامل مــن بــن كل 122 شــخصاً إمــا الجئــاً أو انزحــاً داخليــاً أو 

جلــوء”.  طالــب 
وبلغة التوطن على اخلريطة تشــري املفوضية إىل ســورية، العراق، اليمن، ليبيا، مايل، 
جنــوب الســودان، مشــال مــايل، ســاحل العــاج، إفريقيــا الوســطى، الكونغــو، أوكرانيــا، 
بورمــا، أفغانســتان، وابكســتان. وتبقــى شــعوب “ســورية، أفغانســتان، والصومــال” 
يف طليعــة اجلماعــات األكثــر تضــرراً. وهــذا الســرد للتحــوالت الــي عرفتهــا جغرافيــة 

اللجــوء عــر التاريــخ يرمــي إىل خاصتــن أساســيتن: 
األوىل متصلــة حبركــة اللجــوء ومــا يتبعهــا، ألن الجئــو أورواب  يف أغلــب األوقــات 
هــم الجئــون مؤقتــون، بينمــا يتحــول الجئــو إفريقيــا وآســيا إىل الجئــن مزمنــن أو 
مشــروع مواطنــن تراهــن عليهــم الــدول األوروبيــة ابعتمــاد مقاربــة إدماجيــة كحــل 

جزئــي ملشــكات شــيخوخة اهلــرم الســكاين والشــغل يف بعــض قطاعاهتــم. 
والثانيــة متعلقــة ابلتغــريات النوعيــة الــي ســتلحق ابلرتكيبــة الســكانية لبعــض الــدول 
النســل واتســاع دوائــر  املتوســط يف ظــل سياســات حتديــد  املــدى  علــى  األوروبيــة 
مناهضــي فكــرة األســرة، مــا يعــي أننــا علــى موعــد مــع خريطــة جديــدة لتــوزع األعــراق 

البشــرية يف الســنوات والعقــود املقبلــة.

عبد الباسط حمودة

»كرونولوجيا« الالجئين واللجوء 

كاتب سوري
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مقاال

ماتــزال اجلهــود اهلادفــة إىل معاجلــة أزمــة الاجئــن الســورين يف املنطقــة 
تعــاين مــن النقــص يف الطواقــم البشــرية والتمويــل، حيــث تســتمر أوضــاع 
واملشــقات  القيــود  مــن  مزيــداً  يواجهــون  إذ  التدهــور،  يف  الاجئــن 
االقتصاديــة، ويتعّرضــون يف حــاالت كثــرية للعنصريــة والضغينــة. حيــث 
صنفــت األحــداث يف ســورية أبهنــا حالــة طــوارئ مــن الدرجــة الثالثــة 
يف منظومــة األمــم املتحــدة، بعــد أن أشــارت التقديــرات إىل أن أكثــر 
مــن ســبعة مايــن شــخص ابتــوا يف حاجــة إىل املســاعدة اعتبــاراً مــن 
آب/أغســطس 2013 وهــذا جعلهــا أولويــة عامليــة للنظــام اإلنســاين 

الــدويل.
منــذ تصاعــد األحــداث يف ســورية واشــتداد قصــف عصــاابت األســد 
للمــدن الســورية بــدأت اهلجــرات الكثيفــة تتجــه إىل دول اجلــوار، حيــث 
تــرزح البــىن التحتيــة للبلــدان املضيفــة حتــت ضغــوط شــديدة، وتتخّبــط 
الاجئــن،  تدفّــق  عــن  الناجــم  الواســع  االقتصــادي  التأثــري  ملواجهــة 
ماوّلد ضغوطاً داخلية شــديدة تؤثّر يف األداء االقتصادي، والتماســك 
هــذا  الداخلــي. يف  اإلســتقرار  املطــاف، يف  هنايــة  ويف  االجتماعــي، 
الســورين واجملتمعــات  املســاعدات لاجئــن  تشــّكل زايدة  الســياق، 
املضيفــة هلــم أولويــة اســرتاتيجية أساســية، لكــن اجملتمــع الــدويل فشــل يف 
ختصيص املوارد الكافية من أجل االســتجابة لإلحتياجات اإلنســانية. 
إال أن أي من البلدان املضيفة مل ُيسِبغ الوضعية الرمسية على الاجئن 
الســورين علــى أراضيهــا، وفّضلــت جمموعــة متنّوعــة مــن التصنيفــات 
األخــرى، ورتّــب علــى عــدم الوضــوح بشــأن الوضــع القانــوين الغمــوض 
اخلدمــات  حيــث  مــن  عليــه  وماحيصلــون  قانــوانً  للســورين  حيــق  مبــا 
وخيتلــف هــذا مــن بلــد إىل آخــر، إضافــة جلعــل واقــع الاجئــن عرضــة 

إىل التغــرّيات السياســية، كمــا كانــت احلــال يف مصــر.
وإن كان يتعــّن علــى البلــدان املضيفــة اإلســتمرار يف الســماح بدخــول 
الاجئــن الشــرعين. إال أنــه الميكــن للمجتمــع الــدويل اإلحلــاح علــى 
احللــول.  إلجيــاد  واملســاعدة  الدعــم  تقــدمي  دون  مــن  الطلــب  هــذا 
اإلســتثمار  مــن  مزيــج  عــر  واملســاعدة  الدعــم  هــذا  أن أييت  وينبغــي 
التنميــة علــى املــدى الطويــل واإلهتمــام ابإلحتياجــات اإلنســانية  يف 
املــدين  املضيفــة، واجملتمــع  البلــدان  يشــمل  إطــار جهــد  العاجلــة، يف 

الســوري، ونظــريه يف البلــد املضيــف، ومنظمــات اإلغاثــة، واملؤّسســات 
متعــّددة اجلنســيات. يف بعــض البلــدان، ســبق الركــود االقتصــادي تدفّــق 
الاجئــن، ومثــة مناطــق متخّلفــة تســتضيف أعــداداً كبــرية مــن الاجئــن 
الذيــن هــم يف أمــّس احلاجــة إىل حتديــث البنيــة التحتيــة وخلــق فــرص 
العمــل. أي أنــه، عندمــا متضــي عمليــة الســام ُقُدمــاً، جيــب أن يشــمل 

أي حــّل العــودة الطوعيــة الكاملــة لاجئــن.
يف مجيــع البلــدان املضيفــة، ينبغــي أن يكــون دور منظمــات اإلغاثــة 
ــًا لــدور الدولــة، ال أن  الدوليــة، يف ظــروف مثاليــة، مســاِعداً ومكمِّ
حيــّل حملّــه. فمعظــم الاجئــن يف بلــدان اللجــوء اجملــاورة يعيشــون يف 
أشــّد املناطــق فقــراً، وتفيــد تدّفقــات رأس املــال والعمــال بصــورة كبــرية 
الشــركات وأصحــاب العقــارات، يف حــن تؤثّــر ســلباً علــى الطبقتَــن 
تكاليــف  وزايدة  املنخفضــة  األجــور  خــال  مــن  والدنيــا  الوســطى 
مــن  للثــروات  كبــرياً  انتقــااًل  وحدهــا  اإلجيــار  أمــوال  ومتثّــل  اإلجيــار. 
الســورين واجملتمــع الــدويل إىل أصحــاب العقــارات يف بلــدان اللجــوء 
اجملــاورة لســورية. إذ جنــد الاجئــن يرزحــون حتــت وطــأة الصراعــات 
حنــو  علــى  منهــم  فقــراً  األكثــر  يتقوقــع  اليوميــة، يف حــن  والتوتّــرات 
متزايــد يف أمكنــة صغــرية غــري آمنــة وغــري صّحيــة. وهــم يشــكون مــن 
االســتغال عــر ارتفــاع أســعار اإلجيــار والغــذاء والــدواء. ويعــّر الكثــري 
مــن الاجئــن، والســيما النســاء، عــن رغبتهــم يف العــودة أو إعــادة 
التوطــن، ألهنــم اليســتطيعون حتّمــل البقــاء يف دول اللجــوء اجملــاورة 

لســورية يف ظــروف صعبــة ومهينــة. 
تنطــوي املبــادرات التنمويــة الــي تقدمهــا الدولــة، مثــل االســتثمار يف 
البنيــة التحتيــة للخدمــات، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وخلــق فــرص 
العمــل، واســتهداف اجملتمعــات املضيفــة، وكذلــك الاجئــن، علــى 
ميــزة تعزيــز قــدرة الدولــة وختفيــف حــّدة التوتــر إىل جانــب مســاعدة 
الاجئــن. ومــع أن املبــادرات الشــاملة تنطــوي علــى بعــض املخاطــر، 
العمــل، والســّيما  عــن  التقاعــس  علــى  ينطبــق  نفســه  األمــر  أن  إال 
متزايــدة.  بصــورة  املضيفــة  واجملتمعــات  الاجئــون  يتملمــل  عندمــا 
كمــا أن زايدة املســامهات احملليــة، والشــفافية، والتوعيــة اإلعاميــة، 
هــي أساســية إلشــراك اجملتمعــات احملليــة والقطريــة يف هــذه املشــاريع، 

وإطــاع جمتمعــات الاجئــن علــى حقوقهــا بصــورة أفضــل.
قضيــة الاجئــن الســورين يف املنطقــة ليســت جمــّرد قضيــة شــعب حيتــاج 
أن  يعــي  مجاعيــة،  بصــورة  الســوري  اجملتمــع  فتشــريد  املســاعدة.  إىل 
هنــاك اآلن الجئــن ســورين مــن خمتلــف األطيــاف العرقيــة والطائفيــة 
كبــرية  أعــداداً  اجملموعــة  هــذه  وتشــمل  واالقتصاديــة.  واالجتماعيــة 
مــن األشــخاص الذيــن لديهــم رأمســال بشــري مرتفــع نســبياً وقــدرات 
رايديــة ومشــاريع سياســية خمتلفــة، وذلــك ألن الثــورة الســورية أنتجــت 
جمتمعــاً مدنيــاً مزدهــراً يف مجيــع أحنــاء البــاد. فقــد حتــّول العديــد مــن 
منظميهــا إىل أعمــال اإلغاثــة عندمــا جــرت عســكرة الثــورة، والكثــري مــن 
هــؤالء يؤّسســون أو ينخرطــون يف منظمــات غــري حكوميــة، هــي إمــا 
ســورية حصــراً أو تضــم أعضــاء مــن البلــد املضيــف. وغالبــاً ماتعكــس 
املشــاريع الــي يديروهنــا صــورة مصّغــرة عــن اجملتمــع الســوري. وتســاعد 
هــذه املنظمــات يف توفــري فــرص العمــل للشــباب الســورين، وإبقائهــم 
يف املنطقــة، وبنــاء قدرهتــم علــى تــويّل أدوار قياديــة يف املســتقبل عنــد 
عودهتــم إىل ســورية. ولــذا، ينبغــي علــى احلكومــات املضيفــة ومنظمــات 
اإلغاثــة الدوليــة أن تســتهدف هــذه اجلماعــات، وتعمــل معهــا بصــورة 

مســتمرة لدعــم مبادراهتــا.
ابلنســبة  أولويــة  وحقوقهــم  الاجئــن  احتياجــات  تكــون  أن  ينبغــي 
إىل اجملتمعــات اإلقليميــة والدوليــة، والينبغــي أن يتــم نســياهنا فهنــاك 
املايــن مــن الاجئــن املســّجلن يف مجيــع أحنــاء العــامل ممَّــن يعيشــون يف 
أوضــاع جلــوء طويلــة األمــد، مــن دون أن تلــوح يف األفــق احتمــاالت 
جّديــة ابلتوّصــل إىل حلــول دائمــة. فقــد اســتغرقت عــودة مايقــرب مــن 
مــن  أكثــر  الســابقة  إقامتهــم  أماكــن  البوســنين إىل  النازحــن  نصــف 
اثــي عشــر عامــاً. وابلتــايل مــا مل يتــم الشــروع يف تنفيــذ آليــات واضحــة 
لضمــان العــودة الطوعيــة إىل الوطــن، عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً، مــن 
املرّجــح أن يبقــى الكثــري مــن الســورين يف طــي النســيان علــى املــدى 
الطويــل. فاحلــّل األمثــل، هــو العــودة الطوعيــة إىل الوطــن، حيــث إن 
معظــم الاجئــن يتصــّورون العــودة إىل ســورية عاجــًا أو آجــًا. إال أن 
خيــارات النــاس هــي العــودة إىل دايرهــم وليــس إىل خميمــات أو مــاذات 

آمنــة أخــرى داخــل ســورية.

هل من عودة آمنة لالجئين السوريين

د.م. محمد مروان الخطيب

كاتب وأكاديمي سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

املعرتمــاوي )29 عامــاً(  الشــاب وليــد  التكاليــف يصــر  املخاطــر وارتفــاع  رغــم 
مــن مدينــة معــرة النعمــان، علــى الســفر إىل تركيــا عــن طريــق التهريــب، بدافــع 
البحــث عــن فرصــة عمــل يســتطيع مــن خاهلــا أتمــن مســتقبله، وعــن ذلــك يقــول: 
»انعدمــت أمامنــا اخليــارات، وابتــت لقمــة العيــش صعبــة ومتعبــة، األمــر الــذي 
دفعــي للتفكــري ابلســفر إىل تركيــا ألدخــر مــن عملــي بعــض املــال الــذي ميكنــي 
مــن افتتــاح مشــروع صغــري، وأتمــن تكاليــف زواجــي، إىل جانــب مســاعدة أهلــي 

يف أتمــن مصاريفهــم املعيشــية .«
ويبــن أن الطريــق حمفــوف ابملخاطــر، وعــن ذلــك يقــول: »طلــب مــي املهــرب 
الــذي سيســاعدين يف الوصــول إىل تركيــا مبلــغ 1000 دوالر، فاضطــررت لبيــع 

دراجــي الناريــة، واســتدنت بقيــة املبلــغ مــن أحــد أصدقائــي .«
تعــرض  مــن ذلــك، حيــث  العبــور مرتــن، دون أن يتمكــن  أنــه حــاول  ويشــري 
للضــرب املــرح مــن قبــل حــرس احلــدود الرتكــي، لكنــه يصــر علــى احملاولــة جمــدداً 

ليتخلــص مــن الفقــر والوضــع املعيشــي الصعــب، وفقــدان األمــان . 
ويصــر الكثــري مــن الســورين اهلاربــن مــن اإلعتقــال والقصــف والقتــل علــى اجتيــاز 
اجلــدار احلــدودي وخــوض مغامــرة التهريــب حنــو تركيــا الــي تعتــر أقــرب نقطــة 
ابلنســبة هلــم، رغــم خطــورة الطريــق ورعــب الرحلــة بدافــع العمــل أو الدراســة أو 
العــاج أو اجتيــاز تركيــا للوصــول إىل إحــدى الــدول األوروبيــة، وميتــد اجلــدار 
العــازل علــى احلــدود الســورية الرتكيــة املشــرتكة مــن حمافظــة إدلــب مشــال ســورية 
مبدينــة  وانتهــاء  الرقــة،  ومدينــة  حلــب،  بشــمال  مــروراً  الاذقيــة،  جبــال  حــىت 
القامشــلي يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية علــى احلــدود مــع تركيــا، بطــول أكثــر مــن 
711 كيلــو مــرتاً، ويتخلــل الســور أبــراج مراقبــة يبلــغ ارتفاعهــا 8 أمتــار مــزودة 
حراريــة  وكامــريات  الدقــة  عاليــة  مراقبــة  أنظمــة  مــن  متقــدم،  تكنولوجــي  بنظــام 

الرصــد . لعمليــات  ورادارات 
الكثــري مــن أهــايل إدلــب فقــدوا حياهتــم أثنــاء رحلتهــم إىل تركيــا يف طريــق حمفــوف 
ابملــوت، حيــث وثــق املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان عــدد املدنيــن الســورين 
الســورية  الثــورة  انطــاق  الرتكيــة منــذ  قــوات »اجلندرمــا«  قتلــوا برصــاص  الذيــن 
حيــث وصــل إىل 478 مدنيــاً، مــن بينهــم 87 طفــًا دون الـــ18 عامــاً، و45 

امــرأة فــوق ســن الـــ18 .
الشــاب كمــال الــدايب )25 عاماً(مــن مدينــة حــارم جنــا أبعجوبــة مــن رصاصــات 
اجلندرمــا، وقتــل شــاب كان برفقتــه، وعــن ذلــك يقــول إلشــراق: »عنــد الفجــر 
اســتطعت أن أتســلق اجلــدار برفقــة مخســة شــبان آخريــن، وبــدأان املشــي يف طريــق 
تــرايب وعــر، ومــا هــي إال حلظــات حــىت مسعنــا أصــوات الرصــاص كاملطــر تنهــال 

علينــا .«
ويضيــف: »مل يكــن منــا ســوى أن تفرقنــا وبــدأان نركــض علــى غــري هــدى، ولعبــت 
الصدفــة بعــداد حيــايت، حيــث وجــدت شــجرة أمامــي تســلقت عليهــا واختبــأت 
بــن أغصاهنــا، وبعــد حــوايل ربــع ســاعة مــن مســاع أزيــز الرصــاص، ســاد اهلــدوء 
يف املــكان، فقــررت االختبــاء بــن األعشــاب، وبــدأت الزحــف حــىت وصلــت إىل 

شــارع معبــد، اتبعــت الســري حــىت وصلــت إىل مدينــة الرحيانيــة.«
لعــدم  تركيــا،  يف  اجلامعيــة  دراســتهم  اســتكمال  يفضلــون  الشــبان  مــن  الكثــري 
املناطــق  املنتشــرة يف  اجلامعــات  عــن  الصــادرة  اجلامعيــة  ابلشــهادات  اإلعــرتاف 
يقــول  ســرمدا،  مدينــة  مــن  عامــاً(  األمحــد)20  عمــر  الشــاب  ومنهــم  احملــررة، 
إلشــراق: »بعــد حصــويل علــى شــهادة الثانويــة العامــة، قــرر أهلــي إرســايل إىل 
تركيــا إلكمــال دراســي، ألهنــم  ال يريــدون يل أن أضيــع ســنوات الدراســة اجلامعيــة 

يف إدلــب دون فائــدة  .«

الســوريون رغــم تنــوع أحواهلــم وظــروف معيشــتهم جيمعهــم حلــم اهلجــرة إىل إحــدى 
الــدول األوروبيــة، حيــث حيلمــون ابلوصــول إىل تركيــا إلكمــال رحلتهــم الشــاقة 

والقاســية، أمــًا ابحلصــول علــى شــروط معيشــية تضمــن أمنهــم ومســتقبلهم.
أم أســامة )40 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، أرســلت ابنهــا إىل تركيــا هبــدف متابعــة 
طريقــه إىل أملانيــا، وعــن ذلــك تقــول إلشــراق:« أصبــح اللجــوء األمــل الوحيــد 
للخــاص، لذلــك بعنــا كل مــا لدينــا مــن أدوات كهرابئيــة ومصــاغ ذهــي، إلرســال 
ولــدان البالــغ مــن العمــر 20 عامــاً إىل أملانيــا، علــه يتمكــن مــن مل مشلنــا، أو إرســال 

مبالــغ ماليــة تســاعدان علــى العيــش الكــرمي علــى األقــل .«
وجتــدر اإلشــارة أن قرابــة 4 مايــن الجــئ ســوري يعيشــون يف تركيــا، غالبيتهــم 
حيملــون بطاقــات محايــة مؤقتــة، »كملــك«، وترتكــز النســبة األكــر مــن الاجئــن 
يف املــدن اجلنوبيــة القريبــة مــن احلــدود الســورية كغــازي عنتــاب، وهــااتي، وشــانلي 
إســطبنول وأنقــرة،  الكــرى منهــا  املــدن  أورفــة، وكلــس، وأضنــة، ابإلضافــة إىل 
ويواجــه هــؤالء الاجئــون يف تركيــا العديــد مــن املشــاكل، منهــا املتعلقــة ابإلقامــة، 
أو العثــور علــى عمــل، أو حــىت تعرضهــم للمعاملــة العنصريــة يف بعــض األحيــان، 
فــا يــكاد ميــر أســبوع يف هــذه الفــرتة، إال ويظهــر للعلــن صــوت تركــي يهاجــم 
القيــود  مــن  املزيــد  بفــرض  أو  بلدهــم،  إىل  قريــب  برجــوع  ويَِعدهــم  الســورين، 

والتضييقــات عليهــم.

سونيا العلي 

من إدلب إلى تركيا: طريق محفوف بالموت

صحافية سورية

مل أصــدق أذين وأان أمســع كلمــات جامــدة وكأهنــا جبلــت مــن رصــاص ابرد 
اغتالــت مــا تبقــى يف داخلــي مــن روح ) ملــاذا أنــت هنــا ؟( !!. كنــت أعتقــد 
أّن صــور أشــاء األطفــال املتناثــرة بــن ركام البيــوت املدمــرة قــد ســبقتي إىل 
هنــا، لتجيــب ابلنيابــة عــي علــى هــذا الســؤال، أو لعــّل صــور »قيصــر« الــي 
ابتــت معرضــاً دائمــاً يف الكونغــرس األمريكــي جتيــب، أو علــى األقــل صــور 
آخــر  للعــامل  نقلــت  الــي  الفيديــو  الغوطتــن ومقاطــع  الكيمــاوي يف  ضحــااي 

أنفــاس متشــنجة تلفظهــا الضحــااي قبــل أن يســلموا الــروح .
بعــد عشــر ســنوات مــن القتــل اليومــي بــكّل صنــوف األســلحة، وأشــكال املــوت 
القدميــة واملبتكــرة ، يقفــز إىل ذهــي تســاؤل أدخــل يف نفســي الذعــر :) هــل 

العــامل حقــاً ال يــدري مــاذا حــّل بنــا؟(.
إذن ســتموت قضيتنــا ألهنــا ابألســاس غــري موجــودة ابلنســبة لآلخريــن، وقــد 

نتحــول فجــأة إىل ســائحن طــال مكوثنــا يف املــكان والبــّد أن نغــادر .
اي أيهــا النــاس أان كالنبتــة الــي اقتلعــت مــن تربتهــا ومازالــت جــذوري معلقــة يف 
اهلــواء تــكاد جتــف ويعرتيــي اليبــاس، والســؤال الــذي جيــب أن تســمعه أذاني 

هــو مــاذا حتتــاج ؟ وليــس ملــاذا أنــت هنــا؟ 
الجئــون ومهّجــرون هائمــون علــى وجوهنــا تبتلعنــا أمــواج شــىّت )يف أعمــاق 
البحــر أو يف أعمــاق القســوة واجلشــع البشــري(، تتلقفنــا دول وأتخــذ حصتهــا 
منــا لرتّمــم نفســها وتســّد العجــز الــذي أصاهبــا، مث تغلــق يف وجــه مــن تبقــى 

البــاب، وقــد تضطــر إىل قنصــه إن أصــّر علــى الدخــول.
وســائط  وتناقلتــه  ســورية  إحدامهــا  اســطنبول  يف  فتاتــن  بــن  دار  حــوار 
»السوشــيال ميــداي« توّضــح متامــاً مــدى تغييــب قضيتنــا عــن اجملتمــع الرتكــي 
إىل الدرجــة الــي ابت ينظــر إلينــا كعــبء ثقيــل يزامحهــم يف كّل شــيء ويســرق 

فــرص احليــاة. منهــم 
صديقــي يف أملانيــا وجــد نفســه يف ورطــة وقــد انقلبــت األمــور، فبــدل أن ميــارس 
دوره يف مســاعدة أطفالــه ابلــدروس أصبــح ينتظــر منهــم مســاعدته يف تعلــم 
اللغــة األملانيــة، وابــي الــذي كان حيلــم أن يصبــح مهندســاً مدنيــاً تــرك مقعــده يف 
اجلامعــة واخنــرط يف ســوق العمــل فيمــا زمائــه الذيــن وصلــوا إىل أورواب مازالــوا 

يتعلمــون لغــة البلــد اجلديــد.
هــل فشــلنا يف إيصــال معاانتنــا للمجتمــع املضيــف؟ أم أن اإلعــام مل يفعــل مــا 
يتوجــب عليــه إلظهــار حقيقــة مأســاتنا؟ أم أن اجلهــات الــي متثلنــا مل تســتطع 
أن متــّد جســور التواصــل مــع اجملتمعــات املضيفــة لتشــرح قضيتنــا؟. أســئلة أهــرب 
إليهــا ألجــد مــرراً يقنعــي أبن مــا مسعتــه كان ســؤااًل عــادايً بريئــاً ال حيمــل يف 

طياتــه معــان أخــرى.
أهّنــا تســعى لضمــان  تبــن  الــي هرعــت ملســاعدتنا  الدوليــة  املنظمــات  حــىت 
مرتبات موظفيها ال لضمان مســتقبل من جاءت ألجلهم، فتحولنا إىل ســلعة 
يتاجــر بنــا يف ســوق العمــل ومهــريب البشــر ولصــوص النهــار وجتــار األعضــاء 

البشــرية، ومــادة سياســية تســتخدمها أحــزاب املعارضــة كّلمــا أرادت أن ختــوض 
معركــة انتخابيــة حــىت ولــو كانــت علــى مســتوى بلديــة.

مديــر إحــدى املنظمــات العاملــة علــى مشــاريع ملســاعدتنا، يدفــع مــن مرتبــه 
قســط ســيارته املرســيدس 50 ألــف لــرية تركيــة شــهرايً، تــرى كــم يتقاضــى يف 
الشــهر؟  ولعــل الشــرحية املســتهدفة ملنظمتــه ال تتجــاوز كلفتهــا الشــهرية قســط 
ســيارته الفارهــة. نعــم حنــن مــن تســببنا ابالضطــراب البيئــي لكوكــب األرض، 
الركــود  املباشــر يف حــدوث  الســبب  القطبــن وكنّــا  اجلليــد يف  وأذبنــا جبــال 
االقتصــادي الشــهري 2008، وحنــن مــن نشــر فــريوس الكــوروان يف العــامل، وهلــذا 
كان ال بــّد أن يســمع مجيــع الســورين نفــس الســؤال الــذي ســيازمي طــوال 

حيــايت » ملــاذا أنــت هنــا؟«.
كــم مــن الشــعوب الــي جلــأت إلينــا يف املاضــي وإىل زمــن ليــس بعيــد، كانــت 
بيوتنــا مشــرعة هلــم ومل ننصــب خيمــة واحــدة ومل يــدر يف خلــد أحــد أن يســأل 
ملــاذا أنتــم هنــا. هــل ألننــا جتــرأان علــى أحــد ركائــز النظــام العاملــي يفعــل بنــا 
هكــذا؟ فليكــن ولــن نتخّلــى عــن احللــم وستشــرق مشســنا شــاء مــن شــاء وأىب 
من أىب، فهذه األمثان الباهظة الي دفعناها لن تذهب ســدى، وتلك األرواح 
الــي مازالــت حتــوم يف املــكان بــن احلطــام ويف األزقــة اخلاويــة وعلــى أرصفــة 
الذكــرايت لــن هتــدأ حــىت يســقط الطاغيــة وختتفــي راايت احلقــد الطائفــي إىل 

غــري رجعــة.

ياسر الحسيني

لماذا أنت هنا؟ عد من حيث أتيت 

كاتب وإعالمي سوري
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مقاال

ال ريــب يف أن األحــداث األخــرية واألوضــاع املأســاوية الــي شــهدهتا املنطقــة عمومــاً 
قــد أدت إىل زايدة واضحــة يف أعــداد الاجئــن  وســورية علــى وجــه اخلصــوص 
واملهّجريــن الذيــن تركــوا دايرهــم وأوطاهنــم واصطحبــوا أطفاهلــم وعائاهتــم يف رحلــة 
عــن األمــن واالســتقرار املفقوَديــن يف  اهلجــرة الغامضــة إىل أصقــاع املعمــورة حبثــاً 
دايرهــم، فمنهــم مــن اســتقر بــه املطــاف يف إحــدى الــوالايت الرتكيــة القريبــة أمــًا يف 
العــودة بعــد انتهــاء »األزمــة« ومنهــم مــن قطعــوا مئــات األميــال ســرياً علــى األقــدام 
ليجتــازوا الغــاابت واألهنــار واجلبــال طمعــاً يف الوصــول إىل إحــدى الــدول األوربيــة 
بعــد أن يئســوا مــن الوعــود الكاذبــة والبيــاانت اهلشــة للمجتمــع الــدويل وأعضائــه 
فقــرروا الرحيــل واالبتعــاد عســى أن جيــدوا ألطفاهلــم ابرقــة أمــل تنقذهــم مــن ضيــاع 
مســتقبلهم التعليمــي واملهــي، لكــن الغريــب أن القــرار الــذي اختــذ بتهجــري الســورين 
وتغيــري دميغرافيــة املنطقــة مل يــراع مصــري مئــات اآلالف مــن العائــات املهجــرة وتركهــم 

يواجهــون مصــرياً جمهــواًل وغامضــاً.
فقــد أعلــن حــرس احلــدود البولنــدي يف الثالــث عشــر مــن أيلول/ســبتمر املاضــي، أن 
أكثــر مــن 500 شــخص حاولــوا خــال عطلــة هنايــة األســبوع دخــول بولنــدا بشــكل 

غــري قانــوين مــن جهــة بياروســيا.
وذكــر حــرس احلــدود البولنــدي يف بيــان لــه: “لقــد كانــت عطلــة هنايــة األســبوع 
ابلنســبة حلــرس احلــدود مشــوبة ابلتوتــر، فقــد مت حتديــد إمجــايل 509 حمــاوالت لعبــور 

احلــدود بشــكل غــري قانــوين إىل بولنــدا عــر بياروســيا يف يــوم واحــد.
وأشــار البيــان، إىل أن “حــرس احلــدود اعتـ.ـــقل 7 مهاجريــن غــري شــرعين:  مخســة 
مواطنــن ســورين واثنــن حيملــون اجلنســية  الصوماليــة، يف حــن مت اعــرتاض وإيقــاف 
ابقــي احملــاوالت”. وســبق أن أعلنــت »ليتوانيــا« و »التفيــا«  -وهــي دولــة تقــع 
عــدد  زايدٍة يف  عــن  و«بولنــدا«  الشــمالية-   أورواب  البلطيــق يف  حبــر  منطقــة  يف 

املهاجريــن غــري الشــرعين واحملتجزيــن علــى احلــدود مــع بياروســيا، فيمــا أكــد الرئيــس 
البياروســي »ألكســندر لوكاشــينكو« أن : “مينســك لــن تكبــح بعــد اآلن تدفــق 
العقــوابت  بســبب  وذلــك  األورويب؛  االحتــاد  إىل دول  الشــرعين  غــري  املهاجريــن 

الغربيــة”، مضيفــا: “ال أمــوال، وال طاقــة لنــا بذلــك”.
ووفقاً ألحدث البياانت، منذ بداية آب/أغســطس ســجل حرس احلدود البولندي 

أكثــر مــن 4 آالف حماولــة لعبــور احلــدود مــن بياروســيا بشــكل غــري قانــوين.
وفيمــا يتعلــق ابلوضــع احلــايل، فقــد فــرض الرئيــس البولنــدي حالــة الطــوارئ علــى 
املناطــق املتامخــة لبياروســيا، حيــث يشــارك اجليــش والشــرطة يف محايــة احلــدود.

وهــذه أول مــرة تُفــرض فيهــا حالــة طــوارئ يف »بولنــدا« منــذ ســقوط الشــيوعية عــام 
1989. كمــا مت حظــر التظاهــرات يف املنطقــة املعنيــة، وهــي قطــاع يبلــغ عرضــه 
حــوايل ثاثــة كيلومــرتات علــى طــول احلــدود. وعلــى أي شــخص مقيــم فيــه أن 
حيمــل بطاقــة هويــة كمــا حيظــر محــل األســلحة فيهــا. وتتهــم املعارضــة البولنديــة حــزب 
لتحســن  اهلجــرة كوســيلة  قضيــة  ابســتخدام  احلاكــم  الشــعبوي  والعدالــة  القانــون 

موقعــه يف اســتطاعات الــرأي. وقالــت احلكومــة احملافظــة إن »حالــة الطــوارئ ترمــي 
طــول 418  علــى  متتــد  الــي  بياروســيا«  مــع  احلــدود  علــى  التوتــر  ختفيــف  إىل 
كيلومــرتًا. وتؤكــد »وارســو« أن نظــام »مينســك« جلــب يف غضــون أســابيع حــواىل 

10 آالف عراقــي لنقلهــم إىل احلــدود مــع بولنــدا وليتوانيــا والتفيــا.
)زاابد  املقبلــة  الروســية  العســكرية  التدريبــات  مــن  تشــعر »وارســو« ابلقلــق  كمــا 
الروســية  األراضــي  علــى  جنــدي  ألــف   200 فيهــا  يشــارك  حيــث   ،)2021
احلــدود  قــرب  الــروس  اجلنــود  مــن  اآلالف  عشــرات  ذلــك  مبــا يف  والبياروســية، 
البولنديــة. بــن هــذا وذاك يبقــى مصــري مايــن الاجئــن الســورين وآالف املهّجريــن 
ومصاحلهــا  وحكوماهتــا  الــدول  قــادة  وأمزجــة  الدوليــة  العاقــات  مبصــري  معلــق 
وسياســاهتا غــري املســتقرة فقــد اتفقــوا وأمجعــوا علــى هتجــري الشــعب الســوري وتغيــري 
دميوغرافيــة املنطقــة ألهــداف مل تعــد خافيــة علــى كل ذي بصــرية واإلبقــاء علــى 
القاتــل، لكــن يبــدو أهنــم مل يتوافقــوا بعــد علــى املصــري النهائــي ألولئــك املهّجريــن 

االســتقرار. للتشــتت والضيــاع وعــدم  وعائاهتــم، وتركوهــم عرضــة 

محمد علي صابوني

اتفقوا على التهجير وأهملوا المصير

كاتب سوري

يتعــرض البشــر منــذ أقــدم العصــور إىل التهجــري القســري وأيًضــا للهجــرات الطوعيــة 
واألســباب متعــددة فاحلــروب واألوبئــة والقحــط ونــدرة الغــذاء كلهــا كانــت أســبااًب 
للهجــرة والتهجــري، وابلنســبة للمنطقــة العربيــة كانــت اهلجــرات مــن اليمــن واجلزيــرة 
العربيــة هــي أكــر اهلجــرات إىل املناطــق الغنيــة ابملــاء والزراعــة وقــد أرخ العديــد مــن 
الكتــاب لتغريبــة بــي هــال إىل مصــر واملغــرب، حــىت إن الشــاعر الشــعي املصــري 
عبــد الرمحــن األبنــودي  كانــت الســرية اهلاليــة أكــر أعمالــه وآخرهــا علــى شــكل 
شــعر شــعي بديــع مبــا فيهــا مــن حــروب وحتالفــات ومواطــن اســتقرار ابقيــة إىل اليــوم.

يف القــرن العشــرين كانــت احلربــن العامليتــن يف 1914 و1939 مصــدرًا رئيســًيا 
لألســرى  اعتقــال  معســكرات  مــن  رافقهــا  ومــا  واللجــوء  والتهجــري  للهجــرات 
مــن  الشــباب  السياســين، وكان جتنيــد  للمعارضــن  أيًضــا  اعتقــال  ومعســكرات 
الــدول احملتلــة مصــدرًا للتهجــري والتغريــب، فــرتى الفرقــة األجنبيــة الفرنســية كانــت 
مؤلفــة مــن جمنديــن ألبنــاء املســتعمرات وقــام النازيــون بنفــس الفعــل. أمــا داخــل 
مــن أصــل صيــي يف شــبه  املواطنــن  بعــزل  أمــريكا  فقــد قامــت  املتحاربــة  الــدول 

معســكرات اعتقــال وهكــذا فعلــت الكثــري مــن الــدول.
يف ســورية، وهــي جمــال اهتمامنــا هنــا قــام الكثــري مــن الســورين ابللجــوء  إىل مصــر 
يف فــرتة احلــرب العامليــة األوىل وقبلهــا وبعــد انتهــاء احلــرب وقيــام اململكــة الســورية 
الشــهري  الكاتــب املصــري  أفواًجــا إىل ســورية فقــام  الكــرى عــادوا  علــى ســورية 
مصطفــى لطفــي املنفلوطــي صاحــب كتــاب النظــرات والعــرات إبنصــاف الســورين 
العائديــن إىل الوطــن فقــال يف كتــاب النظــرات : فــارق مصــر علــى أثــر صــدور 
الدســتور العثمــاين كثــري مــن فضــاء الســورين بعدمــا عمــروا هــذه البــاد بفضائلهــم 
ومآثرهــم فصريوهــا جنــة ذاخــرة ابلعلــوم واآلداب ولقنــوا املصريــن تلــك الــدروس 
العاليــة يف الصحافــة والتأليــف والرتمجــة، وبعــد مــا كانــوا فينــا ســفراء خــري بــن املدنيــة 
الغربيــة واملدنيــة الشــرقية، أيخــذون مــن كمــال األوىل ليتمــوا مانقــص مــن األخــرى، 
وبعدمــا علمــوا املصــري كيــف ينشــط يف العمــل، وكيــف جيــد وجيتهــد يف ســبيل 

العيــش، وكيــف يثبــت ويتجلــد يف معركــة احليــاة.
هــذا كاتــب مشــهور يعــرتف بفضــل الاجئــن واملهاجريــن الســورين يف مصــر، إال 
أن ســورية يف تلــك الفــرتة مــن اإلســتقرار شــهدت موجــات جلــوء هلاربــن مــن نــريان 
احلــروب وزحــف اجليــوش وحمــاوالت املنتصريــن تغيــري دميوغرافيــا الــدول املنهزمــة 
فهاجــر إىل ســورية اليــوانن واألرمــن والشــركس واســتوطنها جنــود املســتعمرات مــن 
أفارقــة ســنغال ومغاربــة وغريهــم، وال ننســى بقــااي جيــش إبراهيــم ابشــا املصــري 
املنهــزم علــى حــدود تركيــا والذيــن اســتوطنوا ســورية الكــرى وكانــت غالبيتهــم مــن 

النســاء واألطفــال بعــد قتــل وأســر أكثــر اجلنــود يف ذلــك اجليــش عــام 1840.
بعــد النكبــة واســتيطان فلســطن مــن قبــل شــذاذ آفــاق مــن كل دول العــامل كان 
اللجــوء األكــر يف عصــران احلديــث فقــد تشــرد مئــات اآلالف مــن الفلســطينين 
وكان نصيب ســورية كبري فعاملت الفلســطيي معاملة الســوري يف كل شــيء وبعد 
حرب 1967 كان هناك نزوح داخلي يف سورية من أبناء اجلوالن الذي احتلته 
إســرائيل يف هــذه احلــرب مــن دون قتــال. ســورية كانــت دائًمــا مــاًذا آمنًــا لــكل 

مــن أييت إليهــا حــىت مل تكــن تطلــب مــن أي عــريب أتشــرية للدخــول منــذ نشــأهتا. 
بعــد احتــال العــراق عــام 2003 مــن قبــل الغــازي األمريكــي وحلفائــه جلــأ إىل 
ســورية حبــدود مليــوين عراقــي ومل يســكن أي منهــم يف خميــم بــل ســكنوا كمواطنــن، 
ويف عــام 2006 بعــد احلــرب اللبنانيــة مــع إســرائيل اســتضافت ســورية الاجئــن 
اللبنانيــن وهــذه املــرة مل يقــم أي خميــم بــل ســكنوا بيــوت الســورين ووجــدوا كل 

الدعــم املــادي واملعنــوي مــن الشــعب الســوري.
ابملقابــل مــارس البعــث احلاكــم يف ســورية علــى الســورين أقســى أنــواع الظلــم والقتــل 
الســوري منــذ عــام 1980 إىل  الشــعب  والتهجــري  والتشــريد يف حروبــه علــى 
اليــوم. التهجــري ابلتشــريعات الدوليــة يعــد جرميــة كــرى وهــو يســاوي جرميــة اإلابدة 
اجلماعيــة واجلرائــم ضــد اإلنســانية ونتيجــة تســلط هــذا احلــزب  وحربــه مــع حلفائــه 
مــن روس وإيرانيــن وجتاهــل اجملتمــع الــدويل هاجــر مــن ســورية حبــدود 8 مايــن 
ــا حبــدود 6 مايــن أيًضــا وقتــل وجــرح واعتقــل حبــدود مليــون  إنســان ونــزح داخلًي
إنســان، فقــدوا ممتلكاهتــم وذكرايهتــم ويشــتاقون هلــا  فــا أحــد ســعيد بلجوئــه يف أي 
مــكان ابلعــامل وقــد خلــص الســوري املهجــر الــذي رحــل عنــا اندر شــاليش ابــن كفــر 
نبــوده املعــاانة فقــال يف قصيــدة لــه :أرســلت روحــي إىل داري تطــوف هبا..ملاخطــاان 
إليهــا ماهلــا ســبل....مث يقــول بعــد أن أصبــح يف خميــم أطمــة: لكــن روحــي ســتبقى 

فيهــا ســاكنة ....مــايل أبطمــه ال شــاة وال مجــل. 
تــوزع الاجئــون الســوريون الذيــن شــكلوا أكــر جلــوء يف العصــر احلديــث حســب 
علــى جلــوء  أوراب وحــاز  إىل  فمــن وصــل  بقــاع األرض  املتحــدة يف شــىت  األمــم 
نظامــي حســب القوانــن الدوليــة توجــب عليــه اإلندمــاج يف اجملتمــع ليصبــح جــزًء 
منــه خاصــة أن أكثرهــم خــال مخــس ســنوات ســيكون مؤهــًا للحصــول علــى 
جنســية البلــد الــذي جلــأ اليــه، أمــا يف بــاد العــرب فهــم منــوذج آخــر الجئــون وال 
يتمتعــون حبقــوق الاجــىء. األردن أنشــأت خميمــات عــاىن فيهــا الســوريون أقســى 
أنــواع الظــروف الطبيعيــة فهــم بــدون بنيــة حتتيــة والحيــق هلــم العمــل نظــراًي والشــاهد 
علــى ذلــك خميــم الزعــرتي الصحــراوي . أمــا يف مصــر فيعيــش الســوريون كاملصريــن 
وال مشــكلة يف اإلندمــاج فلطاملــا كنــا دولــة واحــدة يف أكثــر مــن مرحلــة، أمــا يف 
دول اخلليــج فكانــت الســعودية أكثــر الــدول الــي اســتقبلت الســورين ولكــن مل 
متنــح أي منهــم إقامــة بــل زايرة عليــه جتديدهــا شــهراًي ودفــع الرســوم فــا حقــوق 

وال خميمــات أيًضــا وهــو ضيــف علــى مــن أمــن لــه الــزايرة حــىت الحيــق لــك امتــاك 
هاتــف ابمســك  أمــا يف لبنــان الــذي جلــأ إليــه حبــدود 600 ألــف ســوري  فيمكــن   
تلخيــص معاانهتــم مبــا كتبتــه الكاتبــة اللبنانيــة  رامــا اجلــراح علــى املوقــع االخبــاري 
“لبنــان الكبــري” حيــث قالــت يف مقــال: يتعــرض الســوريون يف لبنــان إىل الكثــري 
مــن املواقــف الرافضــة لوجودهــم وطالــب كثــريون بعودهتــم إىل بادهــم غــري اآلمنــة 
وأصبــح خطــاب  الكراهيــة يطاهلــم عنــد كل حــدث  حــىت أنتجــت هــذه العنصريــة 
أفعــااًل عنفيــه  داخــل اجملتمــع، وهــذا حيــدث يف بلــد حمتــل مــن إيــران وأزالمهــا  

وأغلقــت ابقــي الــدول العربيــة عمليًــا أبواهبــا يف وجــه الســورين.
يف تركيــا الوضــع خمتلــف فقــد وصــل إليهــا أكثــر مــن ثاثــة مايــن الجــئ عــدا 
عــن مســتثمرين وحاملــي اإلقامــات الســياحية وقــد حصلــوا علــى بطاقــات احلمايــة 
املؤقتــة }الكملــك{ تتيــح حلاملهــا رعايــة طبيــة وبعــض املســاعدات للمحتاجــن 
وال خميمــات يف تركيــا ولكــن كثــري مــن املخيمــات تنتشــر علــى حدودهــا مــع ســورية 
كمــا أن حمافظــة إدلــب اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام ومناطــق غصــن الزيتــون ونبــع 
الســام داخــل ســورية وتشــمل مناطــق حدوديــة تدخــل حتــت اتفاقــات أســتاان 
وتتيــح لرتكيــا التواجــد فيهــا واإلشــراف علــى مؤسســاهتا مــن جيــش وشــرطة وجمالــس 
حمليــة ومنظمــات، وبذلــك تكــون تركيــا أكثــر الــدول متاًســا مــع القضيــة الســورية.

الســوريون داخــل تركيــا حيظــون مبيــزات واســعة مــن تعليــم وصحــة وحــىت التملــك 
لبعــض املقتنيــات وكثــري مــن الســورين حصلــوا علــى اجلنســية الرتكيــة وهــي ليســت 
مرهونــة بوقــت  واحلصــول عليهــا خيضــع العتبــارات خاصــة غــري مقوننــة وختضــع 
للوضــع األمــي أواًل. األحــزاب املعارضــة يف تركيــا حتــرض علــى الســورين وتدعــوا 
يظهــر  ومــا  عنــوة  أي الجــئ  ترحيــل  قاطًعــا  رفًضــا  ترفــض  واحلكومــة  لرتحيلهــم 
مــن مناوشــات ومشــاكل وإجــرام فهــي حمصــورة بعــدد قليــل مــن الطرفــن تســعى 
اإلدارات الرمسيــة لتطويقهــا ومعاجلتهــا ولكننــا ال نقــول يف هــذا اجملــال إالّ أن علــى 
الســورين أن يتأقلمــوا يف حياهتــم اجلديــدة حــىت جيعــل هللا هلــم خمرًجــا ويعــودوا إىل 
بلدهــم بعــد زوال نظــام القتــل واإلجــرام وأن علــى األتــراك أن يعرفــوا أن هــؤالء 

ضيــوف مؤقتــن لــن يشــاركوهم أرزاقهــم وممتكاهتــم ووطنهــم.
واحلقيقــة فإنــه بــن دول اجلــوار العربيــة وغــري العربيــة تركيــا هــي مــن قدمــت الكثــري 

للاجــىء الســوري.

محمد عمر كرداس

عن الهجرة واللجوء مرة أخرى

كاتب سوري
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Azez Anadolu Kültür Merkezi’nde Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sert-
ifikalarını aldılar. Azez Anadolu Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenen Türkçe dil kursu-
na katılan kursiyerlere yönelik sertifika programı düzenlendi. Türkçe dil kursunu başarıyla 
tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı sertifika programı yoğun ilgi gösterildi. Azez 
Meclis Binası Konferans Salonunda yapılan programa; Azez Yerel Meclis Başkanı, Azez İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, Azez Yunus Emre Enstitüsü Müdürü ve çok sayıda davetli katıldı. 
Programda Anadolu Kültür Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi, res-
im sergisi ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip 
edilen etkinliklerin ardından kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

حصــل املتدربــون الذيــن أمتــوا دورة اللغــة الرتكيــة بنجــاح علــى شــهاداهتم يف مركــز األانضــول الثقــايف يف اعــزاز. حيــث مت تنظيــم 
برانمــج لتســليم الشــهادات للمتدربــن الذيــن حضــروا دورة اللغــة الرتكيــة الــي نظمــت يف مركــز األانضــول الثقــايف يف اعــزاز.  
اجتــذب برانمــج توزيــع الشــهادات الــذي حضــره الطــاب الذيــن أمتــوا دورة اللغــة الرتكيــة بنجــاح وعائاهتــم اهتماًمــا كبــريًا. أقيــم 
الرانمــج يف قاعــة مؤمتــرات مبــىن مركــز األانضــول الثقــايف يف اعــزاز؛ حضــر رئيــس اجمللــس احمللــي يف اعــزاز، ومديــر التعليــم الوطــي 

يف منطقــة اعــزاز، ومديــر التعليــم معهــد يونــس إمــري يف اعــزاز والعديــد مــن الضيــوف.
أقيمــت أيضــا يف الرانمــج أنشــطة مثــل العــروض املســرحية واملعــارض الفنيــة واحلفــات املوســيقية الــي أعدهــا وشــارك هبــا طــاب 

مركــز األانضــول الثقــايف. بعــد األنشــطة الــي القــت اهتمــام احلضــور، مت تســليم الشــهادات للمتدربــن.

Azez Kültür Merkezinde Türkçe Dil Kursu Sertifika Heyecanıتوزيع شهادات دورة اللغة التركية في مركز األناضول الثقافي في اعزاز 

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bülbülzade Vakfı arasında “Göçmen Hizmetleri Merkezi” 
kurulması amacıyla protokol imzalandı. Protokol dolayısıyla düzenlenen imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bülbülzade Vakfı Turgay Aldemir ve ilgili birim amirleri katıldı.
Protokol kapsamında yerel yönetimlerin göç yönetiminde kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak 
amacıyla bir “Göçmen Hizmetleri Merkezi” açılacak. Burada göçmenlere yönelik danışmanlık ve yönlendirme hizmeti 
verilecek, toplumsal uyumu desteklemek amacıyla etkinlik, eğitim ve iş birliği faaliyetleri yapılacak.

 مت توقيــع بروتوكــول بــن واليــة غــازي عنتــاب وبلديــة غــازي عنتــاب ووقــف بلبــل زاده إلنشــاء “مركــز خدمــات املهاجريــن”.
وحضــر وايل غــازي عنتــاب داوود غــول ، ورئيســة بلديــة غــازي عنتــاب فاطمــة شــاهن، ورئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــري 
ورؤســاء الوحــدات املعنيــة توقيــع الروتوكــول. يف نطــاق الروتوكــول ، ســيتم افتتــاح “مركــز خدمــات املهاجريــن” مــن أجــل املســامهة 
يف تعزيــز قــدرة املؤسســات احملليــة يف إدارة اهلجــرة.   ســيتم تقــدمي خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه للمهاجريــن ، وســيتم تنفيــذ فعاليــات 

وأنشــطة التدريــب والتعــاون مــن أجــل دعــم التماســك والتكيــف االجتماعــي.

 Göçmen Hizmetleri Merkezi” İş Birliği Protokolü İmzalandı“توقيع بروتوكول تعاون »مركز خدمات المهاجرين«
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Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu, “Sivil Toplumda Öğretmen” üst başlığı ile yeni 
eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmaların ele alındığı planlama ve değer-
lendirme çalıştayı düzenledi.
Çalıştaya Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hüseyin Özhazar, Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özmantar, 
Öğretmen Komisyonu Başkanı Mesut Aydağ, Nizip, Kilis ve Kahramanmaraş’tan öğret-
men komisyonu üyeleri katıldı.
Atölye çalışmalarında iki gruba ayrılan öğretmenlerin birinci grubu: “Öğretmen Çalışma-
larında Yöntem” konusunu ele aldı. Bu başlık altında; Öğretmenlerle iletişim teknikleri, 
İletişim ve temsil yeteneğimiz, Ders gruplarında takip edilecek usul ve esaslar, Toplumda 
ve okulda öğretmen, Öğrenci çalışmalarıyla dirilen öğretmen konuları irdelendi.
İkinci grup “21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretmen Çalışmalarına Yansımaları” başlığı altında; 
Yaşam ve meslek becerileri geliştirme, Öğrenme ve yenilenme becerileri geliştirme, Bil-
gi, medya ve teknoloji becerileri, Öğrenci merkezli öğretmen çalışmaları, Yeni yüzyılda 
öğretmen çalışmaları konularını irdeledi.

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, ihtiyaç sahibi yetim ailelere kırtasiye, gıda ve nakdi yardımlarına devam 
ediyor. İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, okulların açılmasıyla beraber yardım çalışmalarını ara vermeden 
sürdürüyor. Yapılan ilk organizasyonda muhtaç aileye kırtasiye malzemeleri ve çantadan oluşan kırtasiye 
yardımı yapıldı. Ardından Uzat Elini Derneği işbirliği ile ailelere nakdi yardım yapıldı. Son yardım organi-
zasyonunda ise yetim ailelerine hijyen ve gıda paketleri İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği Yardım Koordi-
nasyon Merkezinde ailelere teslim edildi.

نظمــت هيئــة املعلمــن يف وقــف بلبــل زادة ورشــة عمــل للتخطيــط والتقييــم حتــت عنــوان “املعلــم يف اجملتمــع 
املــدين”، حيــث متــت مناقشــة الدراســات الــي ســيتم إجراؤهــا يف العــام الدراســي اجلديــد.

حضــر ورشــة العمــل رئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــري وعضــو جملــس إدارة احتــاد األانضــول حســن أوز 
هــازار وعضــو جملــس إدارة وقــف بلبــل إبراهيــم أوز مانطــار ورئيــس جلنــة املعلمــن مســعود آي داغ وأعضــاء جلنــة 

املعلمــن مــن نيزيــب وكيليــس وكهرمــان مرعــش.
تناولــت اجملموعــة األوىل مــن املعلمــن، الذيــن مت تقســيمهم إىل جمموعتــن يف ورش العمــل، موضــوع “املنهــج يف 
دراســات املعلــم”. حيــث مت فحــص تقنيــات االتصــال مــع املعلمــن، والقــدرة علــى التواصــل والتمثيــل، واملبــادئ 
واإلجــراءات الــي جيــب اتباعهــا يف جمموعــات الــدروس، واملعلــم يف اجملتمــع واملدرســة، وموضوعــات املعلــم الــي 

مت إحياؤهــا مــن خــال دراســات الطــاب.
اجملموعــة الثانيــة تناولــت موضــوع “مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين وانعكاســاهتا علــى دراســات املعلــم”. 
حيــث متــت دراســة مواضيــع تنميــة املهــارات احلياتيــة واملهنيــة، تطويــر التعلــم ومهــارات التجديــد، املعلومــات، 
مهــارات اإلعــام والتكنولوجيــا، دراســات املعلــم املتمحــورة حــول الطالــب، دراســات املعلــم يف القــرن اجلديــد.

تواصل ممثلية مجعية اخلري يف غازي عنتاب تقدمي القرطاسية واملساعدات الغذائية والنقدية لعائات األيتام احملتاجة.
حيث يواصل املكتب التمثيلي جلمعية اخلري يف غازي عنتاب جهود املساعدة دون انقطاع مع افتتاح املدارس. يف احلملة األوىل، مت 
تقدمي مساعدات قرطاسية مكونة من مواد قرطاسية وحقائب للطاب. بعد ذلك، وابلتعاون مع مجعية يد العون، مت تقدمي مساعدات 
نقدية لألسر. يف مرحلة اإلغاثة األخرية، مت تسليم طرود النظافة والغذاء لعائات األيتام يف مركز تنسيق املساعدات التابع ملمثلية 

مجعية اخلري يف غازي عنتاب.

عقد ورشة عمل »المعلم في المجتمع المدني«

استمرار مساعدات القرطاسية والغذائية والنقدية

“Sivil Toplumda Öğretmen” Planlama Çalıştayı Yapıldı

Kırtasiye, Gıda ve Nakit Yardımlarımız Devam Ediyor
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بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfının geleneksel olarak düzenlediği Hayır Çarşısı ve Sonbahar Şenlikleri 
dördüncü gün yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.
Bu sene 23-24-25-26 Eylül tarihlerinde Festival Park’ta yapılan Hayır Çarşısı ve Sonbahar 
Şenliklerinde, İstikrar Spor Kulübü kız ve erkek öğrenciler tarafından taekwondo gösterisi 
yapıldı. Yine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan aşı çadırında Covid 19 aşı uygu-
laması yapıldı.
Bir diğer etkinlik ise Bülbülzade Vakfı Evde Karakter Eğitimi Komisyonu öğrencileri tarafın-
dan yapıldı. Çocuklarla beraber yapılan el işleri geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere Hayır 
Çarşısına bağışlandı.
Hayır Çarşısı ve Sonbahar Şenliklerimizin son gününde yapılan son etkinlik ise mangala 
turnuvası oldu. Turnuvaya katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye 
girenlere ödül verildi.
Hayır Çarşısında Suriye Komisyonumuz tarafından İl Göç İdaresi Müdürünün katılımıyla bir 
açık hava toplantısı düzenledi. Toplantıda eğitim camiasının sorunları ele alındı. 
Hayır Çarşısında ayrıca; yöresel ev yemekleri, halı, ayakkabı, pasta, tatlı, döner, züccaciye, 
kıyafet, meşrubat ve komisyonlarımızın tanıtım standları yer aldı. 
Geliri hayır çalışmalarında kullanılacak olan geleneksel hayır çarşısına katkı sunan tüm 
gönüllülere teşekkür eder, iyilik yolunda çalışmalarının devamını dileriz.

انتهــى الســوق اخلــريي ومهرجــاانت اخلريــف، الــي ينظمهــا وقــف بلبــل زادة بشــكل تقليــدي، بعــد األنشــطة الــي أقيمــت يف اليــوم 
الرابــع.

يف الســوق اخلــريي ومهرجــاانت اخلريــف الــي أقيمــت يف حديقــة املهرجــاانت يف 26-25-24-23 أيلــول مــن هــذا العــام، 
قدمــت فتيــات وفتيــان اندي االســتقرار الرايضــي عــروض التايكونــدو. وأيضــا مت إعطــاء لقــاح Covid 19 يف خيمــة اللقــاح 

الــي أقامتهــا فــرق مديريــة الصحــة يف املدينــة.
مت عقــد حــدث آخــر مــن قبــل طــاب جلنــة التعليــم املنزليــة يف وقــف بلبــل زادة ومت التــرع ابلدخــل مــن احلــرف اليدويــة املصنوعــة 

مــع األطفــال إىل الســوق اخلــريي الســتخدامه يف األعمــال اخلرييــة.
كان احلــدث األخــري الــذي أقيــم يف اليــوم األخــري مــن الســوق اخلــريي ومهرجــان اخلريــف هــو بطولــة ألعــاب الــذكاء حيــث تنافــس 

األطفــال املشــاركون يف البطولــة ضــد بعضهــم البعــض. مت توزيــع اجلوائــز علــى الفائزيــن يف املســابقة.
مت عقــد اجتمــاع يف اهلــواء الطلــق يف الســوق اخلــريي مــن قبــل اجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب مبشــاركة مديــر إدارة اهلجــرة يف 

املدينــة. ونوقــش يف االجتمــاع مشــاكل التعليــم يف اجملتمــع.
أقيمــت أيضــا فعاليــات بيــع الطبــخ املنــزيل، والســجاد، واألحذيــة، والكعــك، واحللــوى، والشــوربة، واألواين الزجاجيــة، واملابــس، 

واملشــروابت الغازيــة، واألكشــاك الرتوجييــة اخلاصــة بـــ عموالتنــا. 
نــود أن نشــكر مجيــع املتطوعــن الذيــن ســامهوا يف الســوق اخلــريي التقليــدي، واللذيــن سيســتخدم ترعاهتــم يف األعمــال اخلرييــة، 

ونتمــىن هلــم مواصلــة عملهــم علــى طريــق اخلــري. 

 Hayır Çarşısı ve Sonbahar Şenlikleri Sona Erdiانتهاء السوق الخيري ومهرجانات الخريف
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خيطــئ الظــّن مــن حيســب أّن مــا حيصــل يف ســورية شــأن ســورّي خالــص وأن املأســاة الســورية ختــّص الســوريني 
وحدهــم، هــم فقــط املعنّيــون هبــا، وعليهــم أن يتحملــوا تبعــات متّردهــم علــى حكــم الطغمــة العســكريّة لوطنهــم، 
ــة للمحرقــة األســدية الــيت طالــت  ــة األحادّي ــا القصــور يف اجلانــب اإلنســاينّ والقيمــّي هلــذه الرؤي فــإن حنــن أمهلن
اجملتمــع الســورّي، فإننــا ابلتأكيــد لــن نتجاهــل عديــدًا مــن اجلوانــب واألســباب الواقعيــة الــيت حتتــم النظــر إليهــا 
الــيت أحدثهــا نظــام املافيــا األســدّي  بدرايــة وتبّصــر، ومــن منظــور شــامل ذايتّ وموضوعــّي آبن، فالكــوارث 
وشــركاؤه الروس واإليرانيون وأذرعهم امليلشــياوية الطائفية واملتطرفة، مل تكن رّداً على ثورة الســورّيني ومطالبهم 
ــة الســورية  ــة الدول ــة فحســب، بــل كان اهلــدف منهــا أيضــاً تقويــض جغرافي ــة والكرامــة والعدال املشــروعة ابحلري
ذاهتــا خدمــة ملشــروع قــدمي متجــّدد يهــدف إىل زرع الفوضــى والدمــار وإفــراغ األرض مــن ســكاهنا األصليــني، 
ــة عليهــا والســطو علــى  ــدًا إلعــادة رســم خريطــة املنطقــة ككّل مبــا خيــدم مصــاحل أمــريكا وإســرائيل يف اهليمن متهي
مقدراهتــا، ولعــّل مــا ارتكــب يف ســورية واليمــن ومصــر وليبيــا..، ومــا ســيتكرر علــى األرجــح يف أماكــن أخــرى، 
ــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية حبــق  مــن أهــوال وجمــازر مرّوعــة ومــن جرائــم اإلابدة والتهجــري، ومجيــع جرائ
الســكان املدنيــني وخباصــة األطفــال والنســاء والشــيوخ، يف ظــّل صمــت دويل متعاظــم وتواطــئ أعضــاء جملــس 

األمــن اخلمــس، تــدّل بوضــوح إىل الغــاايت املذكــورة لتحقيــق املخطــط املشــار إليــه.
منــذ تشــّكل الوعــي أبمهيــة هــذا اجلــزء مــن األرض املســّمى حديثــاً الشــرق األوســط مل تتوقــف حمــاوالت الســيطرة 
واالســتحواذ علــى هــذه املنطقــة الــيت تشــكل عقــدة العــامل ورئتــه وذاكرتــه، بــل وإرثــه العقــدّي والثقــايف واحلضــاري، 
وقــد زادت أمهيتهــا ابكتشــاف مــا حتتويــه مــن ثــروات طبيعيّــة هائلــة، وقــد كانــت هدفــاً للحمــالت املختلفــة الــيت 
متتــزج فيهــا األطمــاع اجليوسياســية واالقتصاديــة ابألبعــاد التارخييــة واأليديولوجيــة ذات الطابــع الثــأري، ولعــّل مــا 
يعــرف ابحلمــالت الصليبيــة خــري شــاهد ودليــل علــى البعــد العقائــدي لتلــك احلــروب الظاملــة الــيت اســتهدفت 

بــالدان يف املاضــي واحلاضــر. 
لقــد مارســت أمــريكا خباصــة ودول أوراب االســتعمارية عامــة منــذ بــداايت هنضتهــا الصناعيــة والزراعيــة جتــارة 
الرقيــق، اتبعــت فيهــا أســاليب القرصنــة وخطــف البشــر مــن مواطنهــم يف دول أفريقيــا ونقلهــم إىل أراضيهــا بغيــة 
اســتعبادهم، لســّد النقــص البشــرّي وأتمــني اليــد العاملــة واســتخدامها يف األعمــال الشــاقة واملهينــة، بنظرهــم، 
ــم معاملــة العبيــد بوحشــية وأبســوأ مــن معاملــة احليــواانت، لكــن مــع نضــال  ــل يذكــر، وقــد كانــت تت دون مقاب
هــؤالء البشــر ومنــّو الوعــي، والتطــور احلاصــل يف القوانــني ووســائل اإلعــالم انقرضــت العبوديــة كمــا االحتــالل 
ظاهــراّيً أيضــاً، فــكان البحــث عــن شــكٍل لالســتعباد بــّراق يتســرت بــرداء املبــادئ اإلنســانية، لضــخ الــدّم يف شــراين 
القــوة الشــبابية املتناقصــة، ولتــاليف التهديــد الوجــودّي اخلطــري لبنيتهــا الســكانية الشــائخة، وقــد وجــدت هــذه 

الــدول ضالتهــا يف املهّجريــن مــن أوطاهنــم والالجئــني هــرابً مــن ألــوان القتــل املرتبــص هبــم. 
مل يكــد ينتهــي عصــر االحتــالل العســكرّي املباشــر لبلــدان أفريقيــا والشــرق األوســط  حــى بــدأت حقبــة احتالهلــا 
غــري املباشــر بواســطة عمــالء احملتــّل وأذرعــه املدرّبــة املرتبطــة بــه، عــرب جنــراالت وأشــخاص اســتولوا علــى مقاليــد 
الســلطة القهريــة بقــوة الســالح، وبدعــٍم سياســّي ومــاّدي غــري حمــدود مــن قبلــه، فــكان أن أصبحــت هــذه 
الســلطات االنقالبيــة قــوة احتــالل مقنّــع ابلشــعارات الوطنيــة واأليدولوجيــة، ، لكنهــا يف حقيقتهــا ليســت أكثــر 
مــن أدوات رخيصــة أكثــر ضــراوة وأشــّد فتــكاً ابلشــعوب املغلوبــة علــى أمرهــا تنفــذ إرادة احملتــّل الــذي مل جيلــوا عــن 
مســتعمراته ســوى جبيوشــه وموظفيــه حفاظــاً علــى حياهتــم كمواطنــني وهتــرابً مــن كلفــة أعلــى لــن يســتطيع حتملهــا.
تتلخــص أســاليب املســتبّدين والطغــاة يف اإلفســاد وتدمــري املؤسســات وقهــر الشــعوب وجتويعهــا والتنكيــل بقواهــا 
احليــة، وهتجــري العقــول وطــرد الكفــاءات العلميــة والثقافيّــة، وهنــب املــال العــام واخلــاص واالســتيالء علــى ثــروات 
البلــد، ودفــع الشــباب للهجــرة، مــع ذلــك وابلرغــم مــن تلــك األســاليب املرعبــة إالّ أهنــا مل تكــن تكفــي لتأمــني 
األعــداد الكافيــة مــن الالجئــني، إذن ال بــّد للمحتــّل الســابق الــذي مل يغــادر أصــاًل مــن متكــني وكالئــه الطغــاة مــن 
اإليغــال يف القمــع والعنــف، ومــن شــّن احلــرب املدّمــرة علــى الشــعب الثائــر ضــّده والطامــح إىل احلريــة والتغيــري 
الدميقراطــي، عنــد ذلــك تتحقــق أهدافــه يف اهليمنــة والســيطرة علــى املنطقــة ويف انتقــاء مــا يكفــي مــن ماليــني 
املهّجريــن مــن بيوهتــم واهلاربــني حبثــاً عــن مــالذ آمــن حيفــظ حيــاة أطفاهلــم ونســائهم ويقيهــم مــن أشــكال اخلطــف 

واالغتصــاب والتعذيــب املفضــي غالبــاً إىل املــوت.
إّن الوعــي حبقيقــة أدوات االحتــالل الغــريّب وكياهنــم الصهيــوين املصطنــع مــن احلــكام الطغــاة، وأبّن الســورّي 
واليمــيّن واملصــرّي املقتــول واملقتلــع مــن جــذوره احليّــة ليــس إالّ بدايــة ملشــروع خطــري، وخمطــط جهنمــي يســتهدف 
وجــود دول املنطقــة وشــعوهبا املســتضعفة، يســتدعي مــن مجيــع هــذه الشــعوب التضامــن والتــآزر والتوّحــد لتحقيــق 
طموحهــا املشــروع يف التحــّرر احلقيقــي، ويف الوصــول إىل بنــاء دوهلــا الوطنيــة القويّــة العادلــة الــيت حتمــي مواطنيهــا 

وحتفــظ هلــم كرامتهــم وتصــون حقوقهــم كبشــر.
ــاب ســيعود يومــاً إىل أرض تشــتاقه  ــه، وإن طــال الغي ــه وذكرايت ــه ومــالذ روحــه وقلب ــل للمهّجــر عــن وطن ال بدي

ويشــتاقها.

االستبداد ولعنة التهجير
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رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

İstibdat ve Tehcir’in laneti

Kültür Bölüm Başkanı

Suriye’de yaşananların yalnızca Suriye meselesi olduğunu ve Suriye trajedisinin yalnızca 
Suriyelileri ilgilendirdiğini, bununla yalnızca kendilerinin ilgilendiğini ve ülkelerinin askeri 
yönetimine karşı isyanlarının sonuçlarına katlanmaları gerektiğini düşünenler yanılıyor-
du. Suriye toplumunu etkileyen Esadist Holokost’a yönelik bu tek taraflı bakışın insani 
ve ahlaki açıdan eksikliklerini göz ardı ettiysek, bunlara hoşgörü ve anlayışla bakmayı 
gerektiren birçok yönü ve gerçekçi nedenleri elbette görmezden gelmeyeceğiz. kapsamlı, 
öznel ve nesnel bir bakış açısı ile bakacağız. Esad mafya rejiminin ve onun Rus ve İran-
lı ortaklarının ve onların mezhepçi ve aşırı milis silahlarının yol açtığı felaketler, yalnızca 
Suriye devrimine ve onun meşru özgürlük, haysiyet ve adalet taleplerine bir yanıt olmak-
la kalmayıp, aynı zamanda Suriye rejiminin altını oymayı da amaçlıyordu. Suriye devle-
tinin kendi coğrafyasında yerli sakinlerinin topraklarını boşaltmayı amaçlayan eski, ye-
nilenmiş bir projenin hizmetinde, Amerika ve İsrail’in bölge üzerindeki hegemonyasında 
ve yeteneklerinin çalınmasında ve belki de Suriye, Yemen, Mısır ve Libya’da işlenenlerin 
çıkarlarına hizmet etmek için bölgenin haritasını bir bütün olarak yeniden çizmenin bir 
başlangıcı olarak planlanıyordu... Artan uluslararası sessizliğin ışığında, büyük olasılıkla 
başka yerlerde de tekrarlanacak, yıkıcı ve korkunç katliam ve soykırım ve yerinden edilme, 
tüm savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sivil halka, özellikle de çocuklara, kadınlara ve 
yaşlılara karşı işleniyor. Söz konusu plana ulaşmak için yukarıda belirtilen hedefleri açıkça 
gösteren Güvenlik Konseyi’nin beş üyesinin suç ortağıdır.
Yeni Ortadoğu olarak adlandırılan bu toprak parçasının öneminin farkına varıldığın-
dan beri, Dünyanın düğüm noktasını, ciğerini ve hafızasını oluşturan bu bölgeye hakim 
olma ve sahip çıkma girişimleri durmamış, aksine onun akidesi, kültürel ve medeniyet 
mirasına hakim olmaya çalışılmış. Muazzam doğal zenginliklerinin keşfedilmesiyle önemi 
artmış, jeopolitik ve ekonomik hırsların, intikamcı bir tabiatın tarihi ve ideolojik boyut-
larıyla karıştırıldığı çeşitli hamlelerin hedefi olmuştur. Belki de Haçlı Seferleri bunun en 
iyi örneğidir. Geçmişte ve günümüzde ülkemizi hedef alan bu haksız savaşların ideolojik 
boyutunun kanıtıdır.
Özelde Amerika ve genel olarak Avrupa sömürge ülkeleri, endüstriyel ve tarımsal röne-
sanslarının başlangıcından beri, korsanlık yöntemlerini izledikleri ve insanları Afrika ülkel-
erindeki yerlerinden kaçırdıkları ve köle ticaretini uyguladılar. onları köleleştirmek, insan 
kıtlığını gidermek, işgücü sağlamak ve onları ağır ve onur kırıcı işlerde kullanmak için 
topraklarına gönderiyorlardı. Kölelere vahşice ve hayvanlara yapılan muameleden daha 
kötü muamele edildi, ancak bu insanların mücadelesi ve farkındalığın artması, yasaların 
ve medyanın gelişmesiyle birlikte, işgalin yanı sıra kölelik de ortadan kalktı. İnsan ilkeleri 
altında kendini gizleyen parlak bir kölelik biçimin arayışı, azalan genç gücün damarına 
kan pompalamak ve yaşlı nüfusuna yönelik tehlikeli varoluşsal tehditten kaçınmak istendi. 
Bu ülkeler, ülkelerinden, yurdundan edilenlerde ve mültecilerde aradıklarını bulmuşlardır. 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin doğrudan askeri işgali dönemi sona erdi, onların işgalci 
ajanları ve ona bağlı eğitimli silahları tarafından, zorlama kollarını ele geçiren generaller, 
sınırsız siyasi ve maddi desteğiyle ve insanlar aracılığıyla dolaylı işgali dönemi başladı. 
Böylece bu darbe yetkilileri, ulusal ve ideolojik sloganlar kılığında işgalci bir güç haline 
geldi. Fakat gerçekte, yalnızca yurttaş olarak hayatlarını korumak ve sömürgelerden kaç-
mak için orduları ve yetkilileriyle sömürgelerini tahliye eden işgalcinin iradesini uygulayan 
ezilen halklar için ucuz, daha vahşi ve ölümcül araçlardan başka bir şey değildir.
Tiranların ve tiranların yöntemleri, yolsuzluk, kurumların yok edilmesi, halkların baskı 
altına alınması ve aç bırakılması, canlı güçlerinin kötüye kullanılması, zihinlerin yerin-
den edilmesi, bilimsel ve kültürel yeteneklerin sınır dışı edilmesi, kamu ve özel paranın 
yağmalanması, ülkenin mülküne el konulması şeklinde özetlenebilir ve bu durum halkı ve 
özellikle gençleri göç etmeye itiyor. Ancak bu ürkütücü yöntemlere rağmen yeterli sayıda 
mülteciyi güvence altına almaya yetmedi. Bu nedenle, ilk etapta ayrılmayan eski işgalci, 
zalim ajanlarının baskı ve şiddete başvurmalarını ve kendilerine isyan eden, özgürlük ve 
demokratik değişim isteyen halka karşı yıkıcı bir savaş açılmasını sağladı. O zaman, bölgen-
in hegemonyası ve kontrolü ile yerinden edilmiş milyonlarca insandan yeterli kadarını seçip, 
çocuklarının ve kadınlarının hayatlarını koruyan ve onları genellikle ölüme yol açan insan 
kaçırma, tecavüz ve işkence biçimlerinden koruyan güvenli bir sığınak arayışını oluştur-
arak hedeflerine ulaşıyor.  Batılı işgal araçlarının gerçekliğinin ve onların zalim yöneticil-
erinden gelen yapay Siyonist varlıklarının öldürülen Suriyeli, Yemenli ve Mısırlıların canlı 
köklerinden koparıldığının bilinmesi, tehlikeli bir projenin sadece başlangıcıdır. Ve bölge 
ülkelerinin ve savunmasız halklarının varlığını hedef alan şeytanı bir plandır. Tüm bu 
halklardan gerçek kurtuluşa yönelik meşru özlemlerini gerçekleştirmeleri ve vatandaşları 
koruyan, onurlarını ve insan olarak haklarını koruyan güçlü ve adil ulusal devletlerinin 
inşasına ulaşmaları için dayanışma ve birlik çağrısında bulunur.
Diasporanın anavatanından, ruhunun, kalbinin ve anılarının sığınağı olmaktan başka alter-
natifi yoktur ve eğer yokluk uzun sürse de, bir gün özlediği ülkeye geri dönecektir.
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عمياُء عمياء
أكيــد... ليــَس للُعــرِب عيــوٌن تــرى األمــويَّ والشــاَم 

يف ليــايل الســّواد
وشحتاِر من يندبوَن
ومن يلطمون جلاجًا
على ُجثٍة ما َدفـَُنوها

هلم يف اقتصاٍص هبا من محام الشآم
وعمراهِنا وأطفاهِلا

وحّى دوايل البيوْت
ومْن َخْلِق اّل مجيعًا

وحّى املسيِح الذي ال ميوْت
وهْم ابحلشوِد من احلْقِد

جيوٌش حلرٍب َضُروها
وعزِّ بالٍد عَلْت أحَرُقوها

ومُهو مْن مُهو إال ُجثاُم عماٍء
بصنِع األذى وابحِلقِد فقهاً فقيهاً َولّيًا

لُه األمُر فيهْم  

وما كاَن »روستاُم بُن زهراَب« رابًّ
وما كاَن »ِكسرى بُن شرواَن« إاّل ِعِتّيًا

فهْل َبىن الّسيُف ابحلقِد للّناِس جمدا
وهْل عّززْت دولُة احلقِد يف الّروح راّي

قطع قدمي جديد:
وبعد الذي ساَم فينا الّزنيُم وأغرى اجليوَش بشام

مشهدان يظاّلن ملَء احلضوِر
وال يـَْغُرابن

غــورو الــذي دخــَل الّشــاَم يومــاً بتــاِج الظّفــار والفاحتــنَي 
يــوَم أمس

وقاَل هبا عنَد ضريح صالِح البطل
مجلــًة وأْدىل هبــا وأداَل بِثــأِر الغــزاْة _ أيــَن هــَي اآلَن 

حطّــني
وها قْد رَجعنا اي صالَح الدين بَن أيوَب

وهذا الّذليُل اخَلِسّي ابُن ليِل السواِد وُعْميانِه اليوَم
كسرياً مَن الذّل يَندُب يف األموّي
ويلطُم صدراً َوَوْجهاً أبوداِج ِكسرى
أتيناِك ابلثّأِر واإلنتصار اي شام ..

مشهداِن يف شنآِن الوعوِد واثراهِتا بعَد َخصِي الوالِة
ودمِغ الُفهوِد وذّل العهوِد 

فأيَن املََشاِهُد
من عهِد عاٍد وشّداَد تـرَْتى 

سالٌم على الّشاِم يف اخلالدين
َدرََجــْت يف الُعصــوِر وجــاَء الغــزاُة بعــَد الغــزاِة وظّلــْت 

َعصّيــة 
سالٌم من الّروِح

على وردٍة يف الّزماِن تظّل انضرًة وهبّيْة 
على روِحنا

وقد أحرقوها
على أرضنا وقد شّيعوها

هو احلقُد إذاً لَيبين ممالَكهم
ويهِدَم حيرَق يف الّشام صرَح احلضارِة وامللكوْت

والّروَح وما يشتهي العاشقوَن
ني البياض  مْن ايسَِ

سالٌم على الّشاِم َثكلى ِبريَفنِي ومسجِدها األموّي  
ملْ ُيشَف فيهْم غليُل أيب العّباس َسنـَْبْك 

وال َيشتفي ِحقُد من أْشَعُلوها

العاملُ أعمى أكيٌد
والّسياساُت عمياُء

وعهُر العماِء اجلديد
 ضارٌب يف ُعيوِن الطغاْة 

وكّلهْم ضالعوَن بسلِخ الذبيحِة حّى الفناِء
وُسمٌّ هلْم ضالٌع يف َذراري اهلواِء

البيوْت
ومن بعِد هذا اخلراِب يُداجي املُوالوَن ُنكرًا

ِلَمْن كّل هذا العماُء السكوُت إذًا
وُكّنا طَلعنا لَفجٍر ربيٍع

يـَُرْفرُف يف العاملنَي
فهْل هلْم من سالٍم أمني

سالٌم علينا
أبلٍف وآمني

ال ننتهي حنُن مْن أرِضنا الّروِح
وال هْم أبحقاِدهْم ينتهون.

ت
ّ
حّسان عز

شاعر سوري

لمن كل هذا العماء

محمد سليمان زادة

البعيدة كحكاية 
خرافية

شاعر وكاتب سوري

كنُت أستمع )ألمحد كااي( يف الطريق إليِك، هل تعرفن أمحد كااي؟؟.
كنت صغرياً على حبك، وبدائياً أبدوايت اخلجولة، وقفت أمامك ألقول لك:

-  هذا ما عندي.. 
مل أقــدم لــك العطــر ألنــي ذات مــرة اشــرتيت المــرأة عطــراً وكان عطــراً للرجــال، مل أخجــل يومهــا 

بــل قلــت هلــا بــكل صراحــة:
-  مل أشــرِت يومــاً عطــراً المــرأة ويف بيتنــا مل نكــن نســتخدم العطــر كنــا منلــك زجاجــة كولونيــا 

للضيــوف.
 وأتخرت عليك يف أول موعدين بيننا، أتخرت ساعة كاملة وقلت لك: 

- أزمة مواصات.
 هــذه الكلمــة تعلمناهــا منــذ الصغــر وبــرران هبــا كل أتخــري علــى العمــل، مل تكــن هنــاك أزمــة 
مواصــات بــل كانــت هنــاك أزمــة أكــر بكثــري وهــي: كيــف ســأقف أمــام امــرأة أنيقــة مثلــك 
حبذائــي املغــر مــن مشــاوير األهنــار، وبنطــايل الــذي أانم بــه، كيــف ســيحدث كل هــذا؟؟. 

حــن رأيتــك مــن خلــف الزجــاج ويف أذنيــك مساعــات بيضــاء صــار عنــدي فضــول أن أعــرف 
مــاذا تســمعن وقبــل كل شــيء ســألتك:

-  ماذا تسمعن؟
 فقلت اببتسامة:

-  أمسع أليسا / حالة حب /. 
مث ابتســمت لــك ومل أقــل مــاذا كنــت أمســع أان يف الطريــق، كنــت أمســع أمحــد كااي / اليــوم أيضــاً 

مل أمــت اي أمــي /.
هــل تعرفــن أمحــد كااي؟، فنــان كــردي تعــرض للضــرب ابمللعقــة يف حفــل كبــري مــن قبــل فنــان 
تركــي ألنــه غــىن ابلكــردي علــى مســرح تركــي، وبعــد ســنوات طويلــة اعتــذر ذلــك الرتكــي 
ولكــن كان )أمحــد كااي( ميتــاً، فضحكــت أان كيــف يعتــذر مــن ميــت وحزنــت ألن إنســانيته 

اســتيقظت بعــد ســنوات وصــارت تعذبــه.
أمحد كااي مل يدفن يف وطنه، إنه يرقد يف ابريس.

مث جلســنا ومل أســتطع النظــر يف عينيــك، كنــت أحــاول أن أظهــر يف صــورة ســعيدة أمامــك، 
لكنــك كنــت اثقبــة النظــر ورأيــِت كل مــا مل أقلــه لــك، حــىت أنــك مسعــت صــواتً خــرج مــن 

مهســي:
- / اباب شيلي / 

قلت يل ما هذا الصوت؟؟
 فضحكــت أان ولفلفــت األمــر، أبنــه دعــاء ســوري يقــال حــن ال أحــد ســوى العــدم، حــن 

احملنــة تفــوق مــوت ألــف مــاك.
مث خرجنــا وكنــت تتحدثــن عــن احلــب بينمــا أان أتذكــر احلــرب، حــذاؤك األمحــر خدعــي يف كل 
خطــوة فكنــت أحســبه دمــي الــذي يســيل خلفــك، وقلــت لــك أبن كل شــيء يف ســوراي يســري 
عكــس الطبيعــة، حــىت أنــك صدقــت أن الشــقائق يف ســوراي هــي ســائل نســكبه يف جتاويــف 

األرض فتنبــت أزهــاراً محــراء.  
كنــت بدائيــاً بــكل شــيء حــىت أنــي فعلــت مثلمــا فعــل والــدي قبــل مخســن عــام حــن التقــى 
أبمــي يف يــوم زفافــه، مل ميســك يدهــا خجــًا مــن أعمامــه، أمــا أان فخجلــت مــن أشــياء يصعــب 

فهمها.
- خجلت من أمي.. من بنايت.. من مديني الي متوت.

ويف كل شــارع مــرران بــه حلمــت بســيلفي معــك ومل أفعــل، أيضــاً خجلــت وخفــت أن أرى 
شــكلي وأصــدق أبنــي أعانــق قمــراً.

لــو صعــد علــى كرســي فهــو  أنــه  إليــه معتقــداً  القمــر ويتحــدث  الطفــل إبصبعــه إىل  يشــري 
ســيلمس القمــر، وحــن يكــر، يضحــك علــى تلــك األايم كــم كانــت ســهلة ألنــه صــار يــدرك 

مشــقة الوصــول إىل القمــر. 
لــو أنــي اآلن طفــل لصعــدت علــى الكرســي وملســت خــدك مبتســماً، لكنــي كبــري اي حبيبــي، 
كبــري حبجــم مقــرة مجاعيــة، حبجــم خارطــة احلــرب، كبــري أان اي حبيبــي حبجــم ســبع حبــريات مــن 

الــدم، كبــري حبجــم حســرات أمــي.
آخ ... لو أن أمي تتذكر.

هذه اجلملة ليس هلا عاقة ابلقصة فهي مطلع قصيدة يل عن أمي مل أنشرها من قبل.
كنت صغرياً جداً على حب امرأة هبذا االتساع وهبذه الرقة وهذا الكمال.

كنــت صغــرياً ألنــي خبــأت التالــف مــن أجزائــي ومضيــت جبــزء واحــد وصغــري حنــو احليــاة، مل 
أكــن أريــد ألحــد أن يعــرف شــيئاً عــن اترخيــي الطويــل مــن اخلســارة.

كنت صغرياً على حبك لدرجة أنه ال أحد سيصدق أبني أحبك أنِت ...
أنت البعيدة كحكاية خرافية.
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طاملــا كانــت اجلــوارب يف نظــري واســطة منطقيــة بــني بــرودة الطقــس؛ وبــني هنــاايت احلــس 
املنتشــرة علــى طــول القــدم وعرضهــا، وتعتــرب أيضــاً واســطة خــري بــني بشــرة القــدم وجــوف 

احلــذاء الناعــم خــالل األايم الدافئــة.
اثبــرت علــى شــراء جــوارب بلــون واحــد قــامت، أســود أو كحلــي غالبــاً، بــال أيــة رســوم أو 
زركشــات أو تداخــل ألــوان، هــي جــراابت اللــون الواحــد، واالســتهالك طويــل األمــد، حيــث 
أســتغلها آلخــر رمــق منهــا، إىل أن تتوســع الفراغــات بــني النســيج، وتتنافــر اخليــوط قليــاًل، 

فيظهــر خيــال القــدم واضحــاً للعيــان.
أتســرين نقــاط االحتــكاك مــع جــوف احلــذاء، حيــث تظهــر مســاحات اهــرتاء صغــرية، جهــة 
األصابــع واألعقــاب خصوصــًا تشــهد علــى عمــق العالقــة وكثرة االســتعمال، فتعطيين إحساســاً 
ابلرضــى انمجــاً عــن قناعــايت ابســتغالل كل املــوارد املتاحــة وحتقيــق االســتفادة القصــوى منهــا، 

وقناعــات أخــرى تتعلــق ابألثــر فاالهــرتاء أثــران، ويثبــت أن لنــا فعــل، وللزمــان رد الفعــل.
يشــهد االهــرتاء أيضــاً علــى كل املشــاوير الــيت اســتفّزتين، علــى كل خطــوة خطوهتــا يف هــذا 

الطريــق الطويــل.
للعلــم، فــإن أصابــع القــدم حتمــل نفــس أســاء أصابــع اليــد، وبــذات الرتتيــب، الــذي يهمــين 
هنــا، هــو أن ســبابة قدمــي اليمــىن قــد أبصــرت النــور مؤخــرًا، بعــد أن شــقت طريقهــا خــالل 
ظــالم جــوريب األســود، مــع أنــه مل يتــآكل بعــد، رمبــا ســبابة قدمــي هــي مــن انضلــت وكافحــت 
ابألســنان وابألظافــر لتصــل إىل حريتهــا املنشــودة، مســتمتع حبريــة احلركــة الــيت انلتهــا، وكأهنــا 

ملكــت الفضــاء الرحــب.
زوجــيت تعــرتض ومتتعــض، وتطلــب مــين االســتغناء عنــه، فأمانــع، ال أدري ملــاذا أرفــض؟!، 
تقــودك  الــيت  والعاطفيــة  الفكريــة  والدوافــع  النفســية  األســباب  مــن  العديــد  هنــاك  أحيــااًن 
الرتــكاب املمنوعــات، كنــوع مــن حتــدي الــذات، واخلــوض يف مغامــرات ولــو علــى حســاب 

مظهــرك اخلارجــي أو التضحيــة بــه كليــاً.
جبــورب  العائليــة أحضرهــا  الســهرات  مــن  والعديــد  اجتماعيــة  مناســبات  ثــالث  مــن  أكثــر 
مثقــوب، يطــل أصبــع الســبابة مــن جحــره الضيــق كأرنــب أبيــض، يف حالــة اســتطالع فريــدة، 
رمبــا حيــاول أن يفهــم مــا جيــري خارجــًا، لينقــل الصــورة بــكل أمانــة ألخوتــه األســرى هنــاك، 
يف ظلمــات احلــذاء ميــارس أيضــاً هــذه املهمــة، يرجتــف قليــاًل خــارج ســرب الدافئــني، ال أبس 

ــه ســعيد هبــا. ــة مثــن، لكن للحري
ســارت األمــور بشــكل جيــد، بيــين وبينــه، وصــرت أطمئــن عليــه دوراًي، أنظــر إىل قدمــي اليمــىن 
فــال أرى إال شــكله الفريــد وســط الســواد، ال يشــغلين عنــه حــى الضيــوف، تــدور أحاديــث 

شــى وأان أســرتق النظــر إليــه وأبتســم ابتســامة الرضــى. 
 بطبيعــة احلــال مل أضطــر للخجــل أو احلــرج مــن الثقــب الفجائــي ابلعكــس متامــاً، لذلــك مل أكــن 
مضطــرًا إلخفــاء قدمــي اليمــىن، تصاحلــت مــع اجلــورب املثقــوب، تعاملــت معــه وكأنــه احلالــة 

الصحيــة والطبيعيــة للجــوارب طويلــة األجــل.
وأان أمشــي أحــرك أصبعــي ببــطء فيمــا يشــبه االطمئنــان عليــه، حلركتــه داخــل احلــذاء إحســاس 

لذيــذ خيتلــف عــن حركــة وملمــس املقيديــن.
أحركــه وأان واقــف يف طوابــري اخلبــز، يف ســيارات األجــرة، عنــد طبيــب األســنان، عنــد التفكــري 

يف موضوعــات مصرييــة. 
ويف مقابالت مفوضية الالجئني بني كل ســؤال وســؤال أطمئن عليه، أحرِّكه، أشــعر ابملســاندة 
مــن طرفــه، تنتهــي املقابلــة بســالم، خنــرج مــن ابب املفوضيــة، أان وهــو، أعــده ابلســفر إىل كنــدا، 

وأردد أغنيــة لفــريوز بقــد احللم:
- بيت صغري بكندا...

محمد الحمد

كاتب سوري

إعادة توطين

عبد الكريم عمرين

ً
رسالة خاصة جدا

شاعر وفنان سوري

مرحبًا

هذا أان.. أان عبد الكرمي

ال أعرف إن كنِت توّدين أن نلتقي

رغم آالف الكيلومرتات اليت تفصل بيننا

أو السنتيمرتات.

كل ما أستطيع قوله

أين أحتاجِك بقوة

أريد أن أضمك وأقبِّل أطراف أصابع يديك

أريد أن أحتدث إليك

فقد مللت احلديث مع نفسي

ليس سراً أن اقول لك

أين أحتاج احلب

كما أنين أريد أن أمنحك قليب

قلــيب الــذي يريــد أن يهــب نفســه المــرأة تــروق 

لــه.

أما أان، فأريد أن أحدثك عن كل شيء

براءة الطفولة وشقاوة املراهقة

عن فشلي وجناحي وانكساري

واألكثر إحلاحًا

عن أمراء وجتار احلرب يف وطين

عن األشالء واملوت واجلوع والثكاىل

غلمان اإلغاثة وطواويس السياسة.

مرحباً لك وأنت هناك

مرحباً بك وأنت هنا

ال أعرف ابلضبط إن كنِت سراء أم شقراء

صبية ابلغة أم امرأة انضجة

ال أعرف

إن كنِت تفضلني ارتداء بنطال اجلينز

أو التنورة القصرية

طبقِك املفضل وأمحر شفاهك

ال أعرف قياس محّالة صدرك

األلوان واملوسيقى والشراب الذي حتبني.

كان جيب عليَّ أن أتصل بك

وأن أابدر وأقول: إنك تروقني يل

أو إين مفتون بِك

لكن الكهرابء واالتصاالت هنا شبه معدومة

ويذهب معظم الوقت عندي

والســلة  والوقــود  اخلبــز  انتظــار  طوابــري  عنــد 

الغذائيــة

ويف دفن املوتى وزايرة اجلرحى

وخدمة ولدي الشاب املعاق.

حاولت مراراً أن أتصل بك

يرن هاتفك ويرن ويرن

لكن ال أحد يرد

رغم أين جّربت الكثري من األرقام اهلاتفية

وكلها ترن وترن وترن

لكن ال أحد جييب.

كنت أنتظر أن هتدأ نفسي قبل أن أتصل بِك

أضع شريطاً ملوسيقى أحبها

وأشعل مشعة محراء يف الركن

وأمّج نفساً عميقاً من سيجاريت

لكن.. ال أحد يرد

ليس مثة امرأة ترد

جّربت الكثري جداً من أرقام اهلاتف

لكن.. ال أحد يرد.

سأكتب لِك اآلن سرِّي اخلاص

أرجو أن تصغي إيلَّ جيدًا

أرجوِك... عفوًا.. حلظة

سأكتب لِك فيما بعد

مثة قذيفة انفجرت يف القريب

هناك من يناديين ألساعده

إىل اللقاء

إن سقطت القذيفة الثانية فوق رأسي

وداعاً.
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ــة الفنــان جــاك وردة وبســاطتها إال  علــى الرغــم مــن تواضــع جترب
أهنــا تعتــرب مــن أهــم التجــارب الفنيــة الرائــدة. ولــدت جتربــة وردة 
والنحاتــني  عامــة  الســوريني  التشــكيليني  علــى  زمــن صعــب  يف 
خاصــة، لــذا يعتــرب الكثــري مــن النقــاد أعمــال الفنــان جــاك وردة 
الــيت شــقت طريــق النحــت الســوري احلديــث.  الضربــة األوىل 
أمضــى وردة ســنواته األوىل يف مدينــة مارديــن يف الفــرتة العثمانيــة، 
الفنــون  لدراســة  إىل ابريــس  ومنهــا  مدينــة حلــب  إىل  انتقــل  مث 
اجلميلــة عــام 1930 وهــو يف الســابعة عشــرة مــن عمــره، إال أنــه 
ســرعان مــا عــاد بعــد عامــني إىل حلــب لعــدم اســتطاعته تغطيــة 
مصاريــف الدراســة والعيــش هنــاك، عمــل يف تلــك الفــرتة مدرســا 
للفنــون يف أماكــن عــدة موليــا اهتمامــاً خاصــاً ابلنحــت الــذي مل يكــن شــائعاً جــداً يف ســوراي آنــذاك. 
شــارك يف معــرض الفنانــني الســوريني األول الــذي نظمتــه وزارة املعــارف وحصــد مــع رفاقــه املشــاركني 

أكثــر مــن جائــزة. 
ــة الفنــون اجلميلــة يف دمشــق بعــد أتسيســها عــام 1960، أقــام يف نفــس الفــرتة  عــني مدرســا يف كلي
أول معــرض فــين فــردي يف صالــة املركــز الثقــايف العريب-دمشــق قــدم مــن خاللــه العديــد مــن األعمــال 
النحتيــة مثــل زوبعــة الربيــع. تعــرض وردة لســيٍل مــن االنتقــادات تناولــت أســلوبه وموضوعــه الفــين 
ليقــرر بعدهــا اهلجــرة حبثــا عــن االســتقرار مصطحبــا معــه العديــد مــن منحواتتــه الــيت تعــّرض معظمهــا 
للتلــف أثنــاء نقلهــا حبــرا إىل أملانيــا، انتقــل إىل ابريــس بعــد إقامــة قصــرية يف أملانيــا حمــاواًل تطويــر خرباتــه 

الفنيــة وتعميقهــا.
جنــح الفنــان جــاك وردة إىل الواقعيــة التســجيلية يف أعمالــه النحتيــة كمــا اهتــم بفــن الفسيفســاء أيضــا، 
صّمــم النصــب التــذكاري لشــهداء جبــل العــرب يف مدينــة الســويداء و نّفــذ العديــد مــن اللوحــات 
الفسيفســائية يف عــدد مــن الكنائــس الدمشــقية، أمــا أمجــل مــا حنتــه وردة كان متثــال الشــاعر أيب فــراس 
احلمــداين الــذي يقــف ليحــرس البوابــة الشــرقية حلديقــة حلــب العامــة، أتثــر خــالل فــرتة إقامتــه يف 
ابريــس أبعمــال الفنــان الفرنســي الكبــري أوغســت رودان ليظهــر ذاك التأثــري يف العديــد مــن أعمالــه 
إال أنــه يذكــر بعــض النقــاد وجــود بعــض اللمســات االنطباعيــة أبســلوب بعــض املنحــواتت وأســطحها.

التــزم جــاك الصمــت بعــد هجرتــه اىل أوراب غائبــا عــن املشــهد الفــين كليــا حــى أمســى مــن الصعــب 
حتديــد اتريــخ دقيــق لوفاتــه غــري أن ذلــك كان يف هنايــة الســتينات أغلــب الظــن. مل يتمكــن وردة مــن 
اســتخدام خامــات قويــة مقاومــة للزمــن حيــث أن معظــم أعمالــه كانــت مــن اجلــص وهــي مــادة هشــة 
مقارنــة خبامــات أخــرى أكثــر صالبــة. كانــت جتربتــه بســيطة غــري أهنــا مــن التجــارب الرائــدة الــيت فتحــت 

الطريــق أمــام النحــت الســوري.

ي
م الثقاف

س
الق

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

جاك وردة

محمد محمود المجهد

روي الرمل

شاعر وكاتب سوري

ورأيت كيف يشاكس العصفور 
أرملة العصافري الشريدة 

يف البالد 
كيف ينمو طحلب املاء 

على وجه حذاء!؟
ولعبت النرد -يف دار اخلالفة - 

والسهام  
مل أدع للشك ميدان مريب 

مخرة يف أثر مخرة 
والبالد صيفها لفح أاببيل وأجراس عناد 

تطرق الغاشي قناديل حزينة 
مرة يثين صداها صلصاالت ورعود 

مرة يغري شجاها عابثاً يف قشر عود 
ووعود 

تطرب الغايف على أحالم اببل 
أو مثود 

رقعي اي دار عبلة درع أطالل العروبة 
والسفود يشوي أكباد النشامى حول 

غزة 
هل ذكرت العز أم أخطأت يف لفظ الكتابة لفظ غزة!؟

ال جديد حول غزة 
غري بعران العروبة واإلماء تطرب املخصي يف دولة البعرين 

وأانشيد املدارس 
ال تزال تطرب األطفال يف صوت فريوز 

تصلي للسماء » اي قدس اي مدينة السالم » 
القدس 

كانت أمنيات األرض يف جوف السماء 
القدس 

كانت أهل مرياث النقاء  
القدس أصل اثبت يف كل ضاد 

يف كل مهز دون ملز أو تضاد 
دون خنخنة يف صدر حاخام اجلراد 

القدس كانت قبلة وستبقى قبلة 
وستبقى أّماً للرضيع وتبقى أماً للمدائن

تبقى جنم القطب يف ليل 
احليارى السادرين 

تبقى نوانً أو كموانً فوق سجدة 
أو صالة يف صالت للعباد 

مث أييت بعدها عام يغاث الناس من خنل اجلليل 
مشري عن ساق 

اي دنيا اهلزائم 
كل عصفور ذبيح يف بالد النخل شاهد 

إن من أوهى املروءة أن حتايد 
عندما تقرع للحرب الطبول  

عندما يشتد عصف الريح 
أو تغزو السيول 

خيمة يف برج فاسد 
مث يراتع صفي النخل غريد احلياة 

هكذا كانت أانشيد عبيلة 
ختدش الوجدان 
والنخل األثيل.
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مــن البدايــة للنهايــة لــو كنــا مبنطقــة جغرافيــة اثنيــة الختلــف الوضــع، 
العقــد،  واملعضلــة حنــن مل جناورهــم هــم مــن جــاوران واختــاروا واســطة 
وقلبــوا اجلســد ليكونــوا األقــرب إىل املقتــل عنــد أي حــراك، أمنــوا علــى 
حدودهــم بشــىت الطــرق، اشــرتوا العبيــد واخلونــة واختــاروا أرذل الطبقــات 

وأغروهــم ابملناصــب واألمــوال وســلموهم حكــم األوطــان.
 ختطيط من مئات السنوات والشعوب احلدودية هتتف ال لاستعمار، 
خبــوا رذاذ الوطنيــة وأطلقــوا علــى أنفســهم محــاة الوطــن وكان شــعارهم 
حنــن املقاومــة واملمانعــة وجــل االقتصــاد يذهــب ابجتــاه جيوهبــم وأفواههــم 
بعيــداً عــن أيــة ممانعــة أو مقاومــة، وأصبحــت احلــدود نقمــة علينــا، عمــل 
ملــا وراء هــذه  بــكل كــد وتعــب انضــل ودرس وكان مــدركاً  الشــعب 
احلــدود الــي لوالهــا الكتفــوا إبذاللنــا وجتوعينــا والســيطرة علــى عقولنــا 
وحماربتنــا فكــرايً واقتصــادايً أمــا حــدودان مــع ابنهــم املدلــل كانــت ابلنســبة 
لنــا الدمــار الشــامل، خرجنــا نطالــب ابحلريــة راعهــم املنظــر ســوراي كلهــا 
خرجــت للشــارع ماعــدا أتباعهــم مل يصدقــوا، مخســون عامــاً وحنــن نعمــل 
بــا فائــدة! لكــن رؤوســهم  علــى إذالهلــم وجتويعهــم لســامة احلــدود 
قــد أينعــت! اقطعوهــا وأحلقــوا بقيــة اجلســد أقضــوا علــى اجلميــع فــأي 
شــخص يبقــى ضدهــم هــو خطــر! ففرعــون أمــر بقتــل كل األطفــال مــن 
أجــل حلــم، اســحقوا أجســادهم واقطعــوا نســلهم ودمــروا بيوهتــم، وتفننــوا 

مترض النساء يف الشتاء أكثر 
تنام ظاهلن ابكراً خلف الشبابيك

 يسقط الكون من قلي
أستعن مرة بقلب رجل أحببته

وأخرى بعيون طفل قطعت ذراعه احلرب 
 ليغلق الباب 

مترض النساء أكثر يف الشتاء
دون ندم يسلمن أرواحهن للهجران

جيلسن على عتبات البيوت 
برقة متناهية يلهون اترة أبحجار الصر 

وأخرى ابلذكرايت
مل تنقطع احلرب منذ زمن بعيد 

اي أيتها احلياة الرائعة يف الكوابيس 
ها أمسكت روحي وأخرجِتها من ثقب الباب

لست حزينة 
لكنه شقائي اجلميل 

متسح به الشاعرات اترة وجوه الدراويش
وأخرى السعادات الصغرية الي تقفز من فوقها احلياة دون قصد

شقائي الذي يهز قلبك  
جيعلك حتتفي مبوسيقاك 

بضوئك اخلاص وأنت تقرأ 

بتعذيبهــم ليبقــوا عــرة ملــن ال يعتــر! 
رشــوان بــذوراً علــى كافــة الكــرة األرضيــة ومســوان الجئــن والتصقــت 
هــذه التســمية بنــا شــئنا أم أبينــا، مل ننبــت ومل منــت! بقينــا بــذوراً ألننــا 
حنتــاج إىل املــاء وكيــف حنصــل عليهــا وحنــن ال منلــك دلــواً للســقاية 
والشــمس ال ترحــم فنــزداد عطشــاً، كل مــن ميــر مــن حولنــا يرتحــم علينــا 
إن كان ميلــك قلبــاً طيبــاً وحنــن علــى قيــد احليــاة، البقيــة ميــرون مــن فوقنــا 
دون أن يــروان ومــن رآان اقــرتب وداس طويــًا كــي ال تنجــو أي مــن 
هــذه احلبــات! والعــامل كلــه يعلــم مــاذا يــدور ومــا بداخــل هــذه البــذور 
بــدالل وأيمــر، وزعوهــم  لكنــه ال يرفــض طلبــاً البنــه املدلــل يتغنــج 
يف كل األماكــن كمــا كنــا ســابقاً واســحقوا مــن بقــي منهــم حافظــوا 
علــى اخلونــة لنبقــى أبمــان! هــذه كل القصــة ابختصــار، مــن كانــت 
زمــرة دمائهــم كدمائنــا قفلــوا األبــواب وســدوا كل الفوهــات أبوامــر مــن 
األســياد فوجــود ابنهــم املدلــل يف هــذا املــكان يــروق لــه وهلــم فســحق 
كل مــن حولــه أفضــل بكثــري مــن نقلــه إىل أي مــكان، مــن خنــع 
وأظهــر الــوالء بقــي صامتــاً يقبــل أقــدام الســلطان، واملســتفيد الوحيــد 
ابقــي الزمــر الدمويــة والــكل يعمــل علــى بقــاء الزمــرة الفريــدة يف نقــاء، 
لتضــخ هلــم مــا يشــاؤوا مــن الدمــاء، هــو كمــن دبــر لنــا إبحــكام!!! 
وبتنــا كالقطيــع نفــرتس بعضنــا والــكل يتفــق علــى افــرتاس الضعفــاء، 

أو رمبا تبكي اآلن
شقائي الذي حيفظ هناايت احلب بيضاء يف قلوب العشاق الصغار

يطويها برفق 
حبنو مفرط يضعها مكاهنا يف قلب الرب هناك

مث ينام
ينام فاحتاً ذراعيه للخذالن

شقائي الذي تبتسم من أجله اآلن 
متسح به رأس أحفادك القادمن 

تستيقظ وحلقك ايبس 
هترب منه وتعتقد أنه الشيطان
مل تنقطع احلرب منذ زمن بعيد

اي أيتها احلياة الرائعة يف الكوابيس 
حفيفك املدفون حتت لساين يؤملي 

يؤملي أيضاً الشتاء والنسيان
إهلي

 كم أتوق للسقوط على صدر كائن خرايف 
ينكسر النور على جسدي لكي خائفة

ماذا لو أنه ترَك شعري الطويل متدلياً من القصائد؟
َجرَحُه دون قصد أو قصه أحدهم

 ترك أثره اجملنون يف خياالت الصغار
 فصدقوا أين كنت يوماً موجودة

مل يبــقَّ شــكل ونــوع للقهــر إال وذقنــاه غــاب عنــا الفــرح واألمــان وحــل 
القلــق واخلــوف وعــدم االســتقرار، واملأســاة مســتمرة فقــدان،  مكانــه 
إذالل، هتجــري، وعــوز، وال أمــل إال ابقتحــام احلــدود وفتــح األبــواب 
الــي أغلقــت لعشــرات الســنوات ومســح اخلطــوط الــي رمسهــا األوغــاد 
ومتزيــق جــوازات الســفر الــي ال تصلــح إال للتنقــل بــن احليطــان! حينهــا 
هــي  جتزعــوا  ال  اجلهــات،  مــن كل  وحناصــره  املدلــل  ابنهــم  ســنطوق 
أضغــاث أحــام، مــن يســتطيع أن يســتخدم عقلــه ويفكــر وهــو الجــئ 

يف بلــده ويف كل البلــدان.

ماذا لو تركته خمتبئاً كما اآلن خلف العتبة 
ومت أيضاً وأان خائفة اي هللا

مترض النساء يف الشتاء أكثر 
تنام ظاهلن ابكراً خلف الشبابيك

 يسقط الكون من قلي
واجلمال املؤمل كالغبار على املناضد

أخرين إذا ما استمرت احلرب طويًا 
 أكل أحفادان أيضاً العشب عوضاً عن طعامك

رمت سهام الشقاء آخر رماحها يف قلوب نسائك
من سيدلنا على نورك 

 كيف ستحلم إمرأة جمنونة مثلي
 ابلسقوط على صدر كائن خرايف

 دون أن تكون خائفة اي هللا 
كيف سترتك شعرها الطويل يتدىل مرة أخرى من القصائد 

يسحبه الرجال األشقياء 
ينامون بن طياته 

ليستيقظوا مفزوعن 
يتساءلون طوال الوقت 

إذا ما كانت حياهتم الي عاشوها هنا حقيقية  
أم أهنا تلك الي تلمع يف الكوابيس 

مترض
مترض النساء أكثر ابلشتاء  
لست حزينة اي إهلي اجلميل

إنه شقائي الرائع 
متسح به اترة وجوه الدراويش

أخرى السعادات الصغرية الي قفزت من فوقها
دون قصد احلياة 

شقائي الذي يهز قلبك  
جيعلك حتتفي مبوسيقاك 

بضوئك اخلاص وأنت تنظر إيلَّ اآلن اي هللا.

إلهام حقي
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أفين إبراهيم
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ت
تقارير وتحقيقا

علــى  للحفــاظ  يعتمــد  وهــو  اخلــارج،  وكــر يف  جيــل  مــن  أكثــر  ولــد 
هويتــه الســورية مــن خــال رواايت األهــل عــن تــراث واتريــخ ســورية 
وثقافتهــا، والعــادات والتقاليــد، حــىت ال يفتقــدوا القيــم واملبــادئ الــي 

آابءهــم. عاشــها 
وبيوهتــم  قراهــم  تركــوا  ممــن  املخيمــات  يســكنون يف  الذيــن  والســوريون 
اإلنتمــاء  روح  تولــد  التمييــز  وعــدم  واملســاواة  العدالــة  فــإن  مرغمــن، 
للوطــن ابلرغــم مــن صعوبــة ظــروف املعيشــة. أمــا الوطــن والوطنيــة فقــد 
أصبحــت مــن املاضــي وابت الكثــري يســتخدمها كســاح للحصــول 

علــى ســلة إغاثيــة أو للتقــرب مــن مديــر خميــم أو ســواه.
نظــري علــي العبــاس )34 عامــاً( ابــن مدينــة كفرنبــل، يقــول : ولــدت 
ألب وأم ســورين وأســرة مســلمة، كان والئي وانتمائي وعطائي لبلدي 
األم ســورية وملدينــي، تعرضــت لكثــري مــن املنعطفــات الــي أثــرت ســلبا، 
مــن إعتقــال لشــهور طويلــة، مث القصــف والتهجــري القســري ممــا أجــرين 
علــى اهلــروب خارجــاً وإعــادة التفكــري ابنتمائــي للهويــة الســورية يف ظــل 
حكــم هــذه العصابــة، انتقلــت إىل مــكان جديــد وبيئــة جديــدة بطاقــة 
شــخصية جديدة، ال أقول لك إن هويي الســورية طمســت.! ال طبًعا 
فماتــزال ذكــراييت يف مدينــي مرســومة يف خميلــي، أشــتاق هلــم وأحــن، 
أشــتاق لثلثي عمري الذي عشــته معهم ويف مديني، حيزني أن أطفايل 
مل يعــودوا يذكــرون اســم مدينتنــا وهــذا خطــري جــًدا، أحــاول أن أبقيهــا يف 
ذاكرهتــم كــي ال تطمــس هنائًيــا، حيزنــي أن ال يكــون اســم مدينــي علــى 
بطاقــي الشــخصية وأن أطفــايل يتعلمــون يف مناهــج خمتلفــة عــن تلــك 

املتواجــدة يف مدينــي.
ولعائلتــك  لــك  الكــرمي  والعيــش  واألمــان  الســام  متنحــك  أرض  كل 
ســيصبح انتمــاؤك هلــا واجــب عليــك، وأي أرض خرجــت مطــروًدا منهــا 
مــع مــرور الزمــن، وقــد جتــف ينابيــع اإلنتمــاء إن مل تكــن لــدي فســتكون  

مــع أطفــايل. 
ابســل املنصــور )33 عامــاً( ابــن مدينــة كفرنبــل أتثــر كغــريه يف احلــرب 
الســورية، يقــول: »ولــدت وترعرعــت يف كفرنبــل، وغادرهتــا وهــي جــزء 
كبــري مــن هويــي، وكــوين الجــئ أو ُمبعــد أو مســافر أو مغــرتب فــإن 
انتمائــي إىل بلــدي يشــكل جــزءاً مــن هويــي، وخــال فــرتة وجــودي 
يف ســورية كان هــذا االنتمــاء حملــي ســوري، لــه طابــع سياســي وأصبــح 
إنســاين مــع اخلــروج مــن ســورية، أعتــر نفســي فاعــل يف اجملتمــع املــدين، 
وهــو جــزء مــن قضيــي، وقضيــي جــزء مــن هويــي فأصبــح التفريــق مــا بــن 

احليــاة املهنيــة والشــخصية شــبه معــدوم«.
ابــن جبــل الزاويــة نــور الديــن العبــدو )30 عامــاً( حيدثنــا مــن بريطانيــا، 

عــن هويتــه الســورية قائــًا: »أعتــر هويــي لوحــي الشــخصية، والــي أضــع 
فيهــا كل شــيء أعتــره ابلنســبة يل جيــد أو مفيــد أتغــري وأتقلــب حســب 
أي جمتمــع«.  مــع  للتعايــش  لبنــاء شــخصية جديــدة  مناســباً  أراه  مــا 
ويضيــف: »أان ســوري، وهويــي متعلقــة مبــكان والديت، حيــث حصلــت 
فيــه علــى مجيــع معتقــدايت وأفــكاري، نشــأت يف قريــة بلشــون /جبــل 
الــي  البيئــة  للتغــري حســب  قابــل  الزاويــة، وبــكل وضــوح أان شــخص 

أعيــش فيهــا دون نســيان  آاثر وتضاريــس وثقافــة قريــي«.
منــذ عــام 2011 حــىت عــام 2016 كان نظــري ضــد اهلجــرة مــن بلــده 
ومدينتــه، ابلرغــم مــن هجــرة عــدد مــن رفاقــه إىل الــدول األوربيــة، وهــو 
مهجــر يف الوقــت احلــايل هتجــرياً قســرايً داخليــاً، يبعــد عــن مدينتــه الــي 
ُهجــر منهــا، حــوايل 160 كــم، حيــث ختتلــف العــادات والتقاليــد يف 
البــاب( عــن عــادات  )قباســن - منطقــة  املقيــم فيهــا حاليــاً  املنطقــة 
وتقاليــد أهــايل مدينتــه )كفرنبــل(. تغــريت عليــه الكثــري مــن األشــياء 
الضغــط  بســبب  رمبــا  هويتــه،  علــى  مباشــر  بشــكل  أثــر  التغــري  وهــذا 
للمنــزل واحلــي وأماكــن  املاديــة والشــوق  أو ضيــق األوضــاع  النفســي 

اللهــو.
فبيــوت العــزاء يف كفرنبــل، حــن يتــوىف أحدهــم، ويقيمــون لــه عــزاًء، 
الوقــت  أّمــا يف  العــزاء،  إىل  يذهبــون  املدينــة  ســكان  فقــد كان مجيــع 
احلــايل، وبعــد اهلجــرة، يســكن نظــري مــع عائلتــه يف منطقــة بعيــدة عــن 
لــه 120 كــم، وأصبــح  ابــن عــم  بيــت  لــه 38 كــم، وعــن  بيــت أخ 
قضــاء الواجبــات األساســية عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وأحيــاانً 

يتفاداهــا ســواء كان عــزاء أو فــرح بســبب بعــد املســافات.
لــو كان وضــع الصــراع خمتلفــاً كيــف ســوف يؤثــر علــى اهلويــة فقبــل عــام 
2011 كان املركــز الثقــايف يف مدينــة كفرنبــل يقــوم بفعاليــات وأنشــطة 
بشــكل أســبوعي، وكان نظــري مــع جمموعــة مــن رفاقــه يتابــع نــدوات 
ثقافيــة وأمســيات شــعرية لكتّــاب وشــعراء مــن مدينــة كفرنبــل وريفهــا، 
درس نظــري يف اثنويــة كفرنبــل الصناعيــة ومل حيصــل علــى شــهادة التعليــم 
الثانويــة، مل يكــن شــاعراً أو كاتبــاً بــل كل كان مهتمــاً ابلشــعر واملطالعــة 
لكــن غــري قــادر علــى النقــد والتقييــم، وبعــد اهلجمــة األخــرية على املنطقة 
والتهجــري منــذ عــام 2019 إىل اليــوم مل حيضــر أي نــدوة ثقافيــة، وال 
حــىت علــى الفيســبوك وذلــك تــرك أثــرًا يف هويتــه، رمبــا لــو كان شــاعراً أو 
كاتبــاً ملــا فقــد هويتــه الثقافيــة ورمبــا ميــارس الكتابــة والنشــر علــى وســائل 
التواصــل كبقيــة أدابء مدينتــه، فهــو يعتــز قبــل كل شــيء بكونــه ســوراًي. 
كان متطوعاً يف إدارة احملروقات التابعة للجيش السوري، وكان يفتخر 
كونــه ســوراًي، ولكــن اليــوم هــو اندم لعــدم اهلجــرة مــن ســورية، فقــد 

أصبحــت اآلن فرصــة اهلجــرة ضعيفــة بســبب وضعــه املــادي والتشــديد 
األمــي علــى حــدود الــدول. يقــول نظــري: »أان مســتعد أن أكــون مواطنــاً 
يف أي دولــة يف العــامل تُقــدم يل نصــف حقوقــي، وأعطيهــا كل طاقــايت«.

مــن  قســم  هاجــر  فقــد  هويتــه،  علــى  اهلجــرة  أثــرت  داخلــي  كنــازح 
أصدقائــه ومل يعــد بينــه وبينهــم اتصــال هاتفــي منــذ أكثــر مــن 5 ســنوات، 
وأحدهــم قطــع اإلتصــال رمبــا فقــد هويتــه كســوري، يعتقــد أنــه أصبــح 
مواطنــاً أوروبيــاً! وهنــاك بعــض مــن أصدقائــه يتكلمــون عــن االهتمــام 
ابللغــة العربيــة يف بــاد اهلجــرة، وهــؤالء يتواصــل معهــم بــن حــن وآخــر، 
وخيــروه أهنــم هنــاك يهتمــون أيضــاً بداينــة الاجــئ، ويذكــروه دائمــاً أنــه 
مواطــن ســوري، وكأنــه منتــدب إليهــم، وال يفهمونــه أنــه أصبــح مواطنــاً 

أملانيــاً أو فرنســياً.
يقــول نظــري: »أان أبعــد عــن  مدينــي 120 كــم، نســيت إذا كنــت يف 
كفرنبــل يومــاً مــا رغــم أهنــا موجــودة يف قلــي«. وتعتــر الســيدة سوســن 
األمحــد )37 عامــاً( نفســها ضحيــة لتجييــش قــام بــه الفاعلــن ابلنــزاع 
ابســتخدام اهلــوايت واالنتمــاءات ضــد بعضهــا، وتــرى يف أصدقائهــا 
لــه  الــذي كان  اهلويــة  واختــزال  التضييــق  مــكان،  انقســامات يف كل 
األثــر كبــري يف هــذه االنقســامات، ومــع التقــدم ابلعمــر وزايدة الفهــم 
واملعرفة تعرضت سوســن بشــكل أكر لثقافات خمتلفة ألانس خمتلفن، 

وبــدأت تكــون قــادرة علــى تغيــري أفكارهــا.
مــع  احتفــااًل  تتضمــن  األعــراس،  يف كفرنبــل كطقــوس  مثــًا  األفــراح 
يرســل  متتاليــن، حاليــاً  ليومــن  بعيــد  أو  قريــب  ســواء كان  الصديــق 
مباركــة  تعتــر  وهــي  )نقــوط(  النقــود  األصدقــاء  مــن  الكثــري  البعــض 
ومســاعدة ماديــة للعروســن، وهــي مــن العــادات احلســنة الــي مــا زالــت 
مــع  إرســاهلا  يتــم  احلضــور  بــدل  لكــن  هجريــن، 

ُ
امل مــن  الكثــري  ترافــق 

آخــر. شــخص 
يعتــر وائــل البيــوش )41 عامــاً( الــذي يقيــم يف هولنــدا أن العــادات 
والتقاليــد تشــكل جــزءاً مــن هويتــه، يقــول: »الطقــوس مقتصــرة علــى 
والرتاثيــة،  الســورية  األغــاين  بعــض  إىل  اإلســتماع  الســوري،  املطبــخ 
هنــاك صاحــب مطعــم فافــل ســوري عندمــا أذهــب مــن أجــل الفطــور 
عنــده أجــد أنــه مــا يــزال حيافــظ علــى ذاك اجلــو الــذي كان يف ســورية، 
كاألغــاين الصباحيــة لفــريوز، أســتمتع هبــذه األمــور وأشــعر معهــا مبــزاج 
مجيــل ولكــن اهلــدف أكــر، اهلــدف أن تعــود يف املــكان الــذي كانــت 
فيــه، يف الوقــت الصحيــح هنــاك تكــون الطقــوس أهــم كاملســرحيات 
تســتطيع  أجــواء ال  أدبيــة وشــعر ومثــل هكــذا  نــدوات  أيضــاً  وهنــاك 
التخلــي عنهــا، هــي ترافقــك وتصبــح بعًضــا مــن حياتــك وهويتــك«.

عمر علي الحسين 

أثر الهجرة على الهوية السورية

كاتب سوري
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Siyasi sığınma hakkı, siyasi görüşü nedeniyle ülkesinde ölüm veya tutuklanma tehdidi altında bulunan 
bir kişiye insanî veya siyasi sığınma verilmesi ve sığınılan ülkede görüşlerini ifade etme fırsatı verilme-
sini gerektirir. Bu anlaşmalara göre mülteci,(etnik, mezhepsel, dinî,siyasî) nedenlerle veya sosyal ve 
siyasî faaliyetlere katılmasından dolayı,zulme uğramak korkusuyla ülkesi dışında yaşayan kişidir. Insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin 14.Maddesinde,herkesin ülkesinde zulme,tutuklanmaya,işkenceye 
veya ölüme maruz kalmamak için sığınma talebinde bulunma hakkı olduğunu ifade edilir.
Tüm uluslararası makamlar ona sığınma talebi ve iade edilmeme hakkı vermelidir çünkü uluslararası 
hukuk göre; dünya devletleri zulme uğrayanları kendi ülkelerine iade etmemeleri gerekir.
Mültecileri korumaya yönelik kanunlar, sözleşmeler ve yönergeleri geliştirme süreci, Birleşmiş Mil-
letlerden önce kurulan, uluslararası bir kuruluş olan Milletler cemiyeti nde başladı ve 25 Temmuz 
1951’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeyi onayladı. Sö-
zleşme, mültecinin tanımını,yasal korumanın türünü ve ev sahibi ülkenin yasalarına bağlı kalarak, 
sığınmak istediği ülkeden alması gereken diğer yardım ve sosyal hakları açıkça belirtir.
Mülteci kim?
Mülteci, ırkı, dini, tabiiyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü nedeniyle haklı 
nedenlere dayanan zulüm korkusu nedeniyle ülkesinin dışında bulunan ve bu korku nedeniyle ülkesine 
geri dönemeyen kişidir..
Mültecileri kim koruyor?
Mültecileri korumak, sığınma, koruma ve bakım sağlamak ve yaşamlarından korkulduğu ülkelere geri 
dönmeye zorlamamak öncelikle ev sahibi hükümetlerin sorumluluğundadır.
Siyasi mülteci:
Siyasi mülteci, kendisine zulmeden ve hayatını tehdit eden ülkeden kaçmaktan başka seçeneği ol-
mayan, ekonomik zorluklardan dolayı değil, zengin ülkelerde yeni bir yaşam arayan kişidir
Kimler bu sözleşme kapsamında değildir?
Barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç işleyen kişiler.
Sözleşmeyi imzalamamış olanlar da dahil olmak üzere tüm devletler, genel uluslararası hukukun bir 
parçası olan temel koruma standartlarını uygulamakla yükümlüdür ve hiçbir mülteci, yaşamının veya 
özgürlüğünün tehdit altında olacağı ülkelere iade edilmemelidir.
Avrupa, sığınma hakkını tanıyan ve herhangi bir nedenle zulme uğrayan herkesin istediği ülkeye sığın-
masını garanti eden ilk ülkelerden biri ve dosyasını inceledikten sonra ona mülteci statüsü verdi.Mülte-
cileri korumak ile ilgiliydi. ve hayatlarını veya özgürlüklerini tehdit eden yerlere geri göndermemeyi 
taahhüt etmiştir. Geri göndermeme ilkesi, II. Dünya Savaşı sırasında devletlerin Nazi rejiminin elinde-
ki soykırımdan kaçan mültecilere güvenli bir sığınak sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Bugün, 
geri göndermeme ilkesi, tanınan mültecileri ve sığınmacıları 1951 Sözleşmesi veya 1967 Protokolü’nü 
imzalayan ülkelerden sınır dışı edilmekten korumaktadır.
 Siyasi ve insani sığınma arasındaki fark:
1. İnsani vakalara (insani sığınma) sığınma ve geçim hakkı denir.
2. Siyasi sığınma, korunma, sığınma ve geçim hakkını garanti eder.
3. İnsani sığınma hakkı verilenlere beş gün sonra vatandaşlık verilecek
yıl, siyasi sığınma hakkı alanlar ise dört yıl sonra vatandaşlık alıyor.
3. Siyasi sığınma hakkı elde edenler, emekli olduklarında sığındıkları ülkeye gelmeden önce işte 
çalıştıkları yıllar sayılacak ve sığındıkları ülkeden emekli maaşı alacaklardır.
Mültecilerin yükümlülükleri nelerdir?
Mülteciler, ikamet ettikleri sığınma ülkesinin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır,
Ve sığındıkları ülkeye entegre olmaya ve ev sahibi hükümetin öğretilerine uymaya çalıştıklarını ve 
mülteci statüsü verilmesinin temeli sona erdiğinde veya aleyhinde bir mahkeme kararı verildiğinde 
mülteci statüsünün sona erdiğini.
Mültecilerin hakları nelerdir?
Mülteci Hakları Sözleşmesi, bir mültecinin yaşamının temel yönlerini ele alan ilk uluslararası an-
laşmadır ve aynı zamanda, mültecinin ev sahibi ülkenin üyelerine tanınan özgürlüklere eşdeğer bakım 
hakkını ve özgürlüğünü teyit eder. Mülteci hakları, inanç özgürlüğü ve bir yerden bir yere hareket 
özgürlüğü, eğitim alma hakkı, seyahat belgeleri, çalışma fırsatı, kendisine güvenlik, güvenlik, tutuk-
lanma özgürlüğü ve korunma hakkı ve tedavi gibi hakları içerir. Farklı ülkelerdeki tüm mültecilerin 
eşit olarak ve aralarında ayrımcılık yapılmaması. Mülteci koruması, mültecilerin haklarına tam saygı 
gösterilmesini amaçlayan tüm faaliyetleri içerir.Koruma, insanlara saygı gösterilmesine elverişli bir or-
tam sağlamayı, belirli bir istismar modelinin doğrudan etkilerini önlemeyi veya hafifletmeyi ve tazmi-
nat ve tazminat yoluyla insana yakışır yaşam koşullarının eski haline getirilmesini içerir.  Mülteciler, 
bir kişinin yalnızca insan olduğu için sahip olduğu devredilemez haklar olan ve evrensellik, eşitlik ve 
ayrımcılık yapmama temel ilkelerine dayanan ve anlaşmalarda ve uluslararası teamül hukukunun kural-
larında yer alan tam insan haklarından yararlanır. ve bunları tanımlayan ve tam olarak yararlanmalarını 
sağlamaya yardımcı olan ulusal yasalar ve insan hakları, sığınma hakkına sahip tüm kişiler de dahil 
olmak üzere tüm bireyler için geçerlidir. Mülteci Sözleşmesine taraf ülkelerin herhangi birinde mülteci 
olarak, devlet size bir mülteci kimliği, aile defteri ve sosyal yardım maaşı vermekle yükümlüdür ve size 
düzenlenen bir “seyahat belgesi” hakkınız vardır.

حــق اللجــوء السياســي يقضــي إبعطــاء الشــخص الــذي يتعــرَّض لتهديــد مباشــر ابلقتــل أو اإلعتقــال بســبب آرائــه السياســية يف بلــده، 
احلمايــة اإلنســانية أو السياســية ومنحــه الفرصــة للتعبــري عــن آرائــه يف بلــد اللجــوء، وهــو حــّق طبيعــي وســلمي لإلنســان، ومبــدأ الطبيعــة 
اإلنســانية حلــّق اللجــوء الســتمرار احليــاة. مبوجــب هــذه االتفاقيــات فــإّن الاجــئ هــو الشــخص الــذي يعيــُش خــارَج بلــده بســبب اخلــوف 

مــن االضطهــاد ألســباب )عرقيــة - طائفيــة - دينيــة - سياســية(، أو بســبب ُمشــاركتِه يف أنشــطة اجتماعيــة وسياســية. 
تنــّص املــادة 14 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى أن لــكل شــخص احلــق يف طلــِب اللجــوء والتمتــع بــه كيــا يتعــّرَض 

لاضطهــاد أو االعتقــال والتعذيــب أو املــوت يف بلــدِه. 
وعلــى مجيــع اجِلهــات الدوليــة منحــه اللجــوء وعــدم اإلعــادة القســرية ألن القانــون الــدويل يُرغــم دول العــامل علــى عــدم إعــادة املضطهديــن 
إىل بلداهنــم األصليّــة.  وبــدأت عمليــة وضــع القوانــن واالتفاقيــات واملبــادئ التوجيهيــة الــي تســتهدف محايــة الاجئــن يف ظــل عصبــة 
األمــم، وهــي اهليئــة الدوليــة الــي ســبقت األمــم املتحــدة، ويف يــوم 25 يوليو/متــوز 1951، وافقــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى 

االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع الاجئــن.
وتبــن االتفاقيــة بوضــوح مــن هــو الاجــئ ونــوع احلمايــة القانونيــة، وغــري ذلــك مــن املســاعدات واحلقــوق االجتماعيــة الــي جيــب أن 

حيصــل عليهــا مــن الدولــة الــي يلجــأ إليهــا، مــع التزامــه بقوانــن الدولــة املضيفــة.
من هو الاجئ؟

الاجئ هو شخص يوجد خارج بلده، بسبب خوف له ما يرره من التعرض لاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو 
االنتماء إىل طائفة اجتماعية معينة، أو إىل رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف العودة إليه خشية التعرض لاضطهاد.

من الذي حيمي الاجئن؟
تقــع علــى عاتــق احلكومــات املضيفــة، بصفــة أساســية، مســؤولية محايــة الاجئــن ومنحهــم اللجــوء واحلمايــة والرعايــة وعــدم إرغامهــم 

علــى العــودة إىل بلــدان خيشــى أن تتعــرض فيهــا حياهتــم للخطــر.
 الاجئ السياسي:

الاجــئ السياســي هــو مــن ليــس لديــه خيــار ســوى الفــرار مــن البلــد الــذي يضطهــده ويهــدد حياتــه، وليــس بســبب ضائقــة اقتصاديــة 
والتمــاس حيــاة جديــدة يف بلــدان غنيــة.

من هم الذين ال تشملهم هذه االتفاقية؟
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السام، أو جرمية حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية.

تعتــر مجيــع الــدول، مبــا فيهــا الــدول الــي مل توقــع علــى االتفاقيــة، ملزمــة ابلتمســك مبعايــري احلمايــة األساســية الــي تعتــر جــزءاً مــن القانــون 
الــدويل العــام، وجيــب أال يعــاد أي الجــئ إىل أراٍض تتعــرض فيهــا حياتــه أو حريتــه للتهديــد.

أورواب تُعّد من أوائل الدول الي اعرتفت ابحلق يف اللجوء وتكفُلت ألي شــخص ُيضطهد لســبٍب ما ابللجوء إىل الدولة الي خيتارها 
وعليهــا بعــَد دراســة ملفــه منحــه صفــة الاجــئ، واهتمــت حبمايــة الاجئــن والتزمــت بعــدم إعادهتــم إىل األماكــن الــي هتــدد حياهتــم أو 
حرايهتــم. ولقــد نشــأ مبــدأ عــدم اإلعــادة لفشــل الــدول أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة يف توفــري مــاذ آمــن لاجئــن الفاريــن مــن اإلابدة 
اجلماعيــة علــى يــد نظــام النازيــة. واليــوم حيمــي مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية الاجئــن املعــرتف هبــم وطالــي اللجــوء مــن طردهــم مــن الــدول 

املوقعــة علــى اتفاقيــة عــام 1951 أو بروتوكــول عــام 1967.
 الفرق بن اللجوء السياسي واإلنساين:

1. احلاالت اإلنسانية )اللجوء االنساين( يطلق عليها حق اللجوء والعيش. 
2. اللجوء السياسي يضمن حق احلماية واللجوء والعيش.

3. احلاصلن على اللجوء االنساين حيصلون على اجلنسية بعد مخسة  
سنوات بينما احلاصلن على اللجوء السياسي حيصلون على اجلنسية بعد أربع سنوات.

3.احلاصلــن علــى اللجــوء السياســي حيســب هلــم ســنوات اخلدمــة يف العمــل قبــل قدومهــم اىل بلــد اللجــوء عنــد التقاعــد، وحيصلــون 
علــى راتــب تقاعــدي مــن الدولــة الــي جلــأوا إليهــا. 

ما هي االلتزامات الي تقع على عاتق الاجئ؟
على الاجئن أن ينصاعوا لقوانن وأنظمة بلد اللجوء الذي يقيمون فيه، 

وأن يســعوا إىل االندمــاج يف بلــد جلوئهــم، وااللتــزام بتعاليــم احلكومــة املضيفــة، وتــزول صفــة الاجــئ عندمــا يــزول األســاس الــذي أدى 
إىل منحــه وضــع الاجــئ، أو صــدور حكــم قضائــي حبقــه. 

ما هي حقوق الاجئن؟
اتفاقيــة حقــوق الاجئــن هــي أول اتفاقيــة دوليــة تتنــاول النواحــي اجلوهريــة مــن حيــاة الاجــئ، كمــا تؤكــد علــى حقــه ابلرعايــة واحلريــة 

الــي تعــادل احلــرايت املمنوحــة ألفــراد الدولــة املضيفــة.
حقــوق الاجــئ تشــمل حقوقــه مــن قبيــل حريــة العقيــدة والتنقــل مــن مــكان إىل آخــر، واحلــق يف احلصــول علــى التعليــم، وواثئــق الســفر، 
وإاتحــة الفرصــة للعمــل، ومنحــه األمــن واألمــان واحلريــة واحلمايــة مــن االعتقــال، ومعاملــة مجيــع الاجئــن يف خمتلــف الــدول علــى حــدٍّ 
ســواء، وعــدم التمييــز بينهــم.  وتشــمل محايــة الاجئــن مجيــع األنشــطة الــي هتــدف إىل حتقيــق االحــرتام الكامــل حلقــوق الاجئــن، 
وتشــمل احلمايــة توفــري بيئــة مواتيــة الحــرتام البشــر ومنــع أو التخفيــف مــن اآلاثر املباشــرة لنمــط معــّن مــن اإلســاءة، واســتعادة ظــروف 

احليــاة الكرميــة مــن خــال التعويــض وإعــادة التأهيــل.
ويتمتــع الاجئــون حبقــوق اإلنســان كاملــة، وهــي احلقــوق غــري القابلــة للتصــرف والــي يســتحقها الشــخص جملــرد كونــه إنســاانً، وهــي 
مبنيّــة علــى املبــادئ األساســية للشــمولّية واملســاواة وعــدم التمييــز، وهــي مكّرســة يف املعاهــدات وقواعــد القانــون الــدويل العــريف والقوانــن 
الوطنيــة الــي حتددهــا وتســاعد علــى ضمــان التمتــع الكامــل هبــا، وتنطبــق حقــوق اإلنســان علــى مجيــع األفــراد، مبــا يف ذلــك كافــة 

األشــخاص املشــمولن حبــق اللجــوء.
وبصفتــك الجئــاً يف أي دولــة مــن الــدول األطــراف يف اتفاقيــة الاجئــن، فــإن الدولــة ملزمــة مبنحــك هويــة الجــئ، ودفــرت عائلــة وراتــب 

مســاعدة اجتماعيــة، وحيــق لــك احلصــول علــى “وثيقــة ســفر” والــي يتــم إصدارهــا لتحــل حمــل جــواز ســفرك الوطــي.

İltica Hukuku
قانون اللجوء

İŞRAK
إشراق
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Soruyu yanıtlamadan önce, Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 90’ının savaş biter bitmez 
evlerine dönmeyi beklediği ve Suriye’de demokratik bir değişimin yaşandığına dair Türk 
araştırma merkezlerinin anketler yoluyla hazırladığı bir raporda özetle, Suriye’ye geri  dön-
mek  veya Avrupa, Kanada ve diğer ülkelere göç etmeyi düşündüklerinden  bahsedebiliriz.
Suriyeli  mültecilerden  önce Bosna, Kafkasya ve diğer ülkelerden  mültecilerin dışında çok  
az mülteciler  bulunmaktaydı.Çünkü  
vatan, mülk, kişinin toprakları ve evi, vicdanında önemli  bir yer  alır.
Ancak suçlu güçlerin  kimyasal dahil olmak üzere her türlü silahı  kullanması  ve  öldürme-
si ile, insanca bir  yaşam arayışına  zorlandılar.
Sayısı 23 milyonu geçmeyen Suriye halkı, insan hakları örgütlerinin bu yüzyılın en korkunç 
savaşı ve dünyanın en büyük mülteci dalgası olarak nitelendirmesine kadar yaşanan haksız 
çatışma, bombalama ve istismar sonucunda bir milyon şehit verdi.
Ancak bizi bu aşamada ilgilendiren şey  sadece  bu   değil, daha çok: “Mülteci sorununu, 
herkesi ilgilendiren  insani ve jeopolitik koşulların bir sonucu olarak uzun süren bir sorun  
olarak   düşünmemiz gerekmez mi? ”
Bazen  aynı coğrafyada  meydana gelen afetlere maruz kalıyoruz. bu yüzden siyaset bilim-
ciler coğrafyanın siyaset üzerindeki önemine , etkisine ve aralarındaki bağlantıya bakıyor-
lar.
Bu nedenle sorunun içinde kalmamak  için sorunu    değil, gerçekçi ve insancıl bir çözüm  
düşünmeliyiz. Böylece ,bu sorunun zaman zaman siyasi pazarlıklara ve seçim projelerine 
dönüşmesi engellenecektir..
Bu Ortadoğu’da birbirimizle uğraşmak yerine  ,bölgenin istikrarı ve ,barışın tadını, almak   
için  halklarının çabalarına ihtiyacımız var.   Çünkü  içinde  yaşadığımız   coğrafya birbir-
ine  meydan okumaların, huzursuzluk   ve  tehditlerin olduğu  geniş bir  alandır.Bu yüzden   
sorunları çözmek için birlikte çalışmalıyız.
Ortadoğu’da hiçbir bölge tehditlerden, işgallerden ve darbelerden arınmış değildi ve 
düşüncemizi sorun etrafında dönmekle sınırlamamalıyız. Ancak bu insani çabayı herkese 
fayda sağlayacak yeni kapılar açma fırsatına nasıl dönüştürebileceğimizi düşünmeliyiz.
Örneğin TEPAV’ın İstanbul’daki Suriyeli girişimcilik araştırmasına göre 2019 yılı itibarıy-
la en az bir ortağı olan kendi kendini kuran şirket sayısı, Suriyelilerin %7’sine ve çok 
sayıda Türk’e iş imkanı sağlayan 15.159 şirkete ulaştı
Ayrıca, Suriyelilerin  Türk kültürüne ve  diline  yakınlığı  ve Türk  pazarını daha  yakın-
dan tanımaları ,  Arap Körfezi vatandaşları ile bağlantıları  gayrimenkul sektörüne katkı  
sağladılar. 
Türkiye İstatistik Kurumuna göre, Iraklılar, Suudiler ve Kuveytliler Türkiye’de en çok 
gayrimenkul satın alanlar listesinin başında yer aldı ve genel olarak brokerlerin çoğu Su-
riyeliler idi.
Bu nedenle  Türk milli gelirinin en önde gelen sektörü olan turizm sektörüne ek olarak, 
insan enerjisine yatırım yapmak, onunla çelişmekten veya ihmal etmekten ve yatırım yap-
mamaktan daha iyidir ve bu rakamlar iki katına çıkarak büyük bir getiri olabilir ve  herkese 
fayda sağlar.
Almanya, yabancı uyruklulara yönelik mesleki eğitim programları ve stratejileri sayesinde 
insan kaynaklarına yatırım konusunda başarılı bir model olmuştur.
Çok sayıda yabancı ve mülteci barındırıyor; Almanya, 2015 yılı verilerine  göre  43 milyon 
eğitimli işçiye sahip olmaktan gurur duyuyor ve ekonomik hayatın tüm sektörlerine yatırım 
yaparak daha profesyonel hale geliyor .
Bu bağlamda Aşağı Saksonya, mültecilerden yararlanarak ve Almanya’da model olmak 
için özel bir yaklaşım ile  ekonomik kalkınma projeleri geliştirmeyi başardı.
 Aşağı Saksonya Ekonomi Çalışma ve Ulaştırma Bakanı, ilk günden itibaren  savaş ned-
eniyle ülkelerine  dönemeyen  Suriyeli mülteciler arasında geniş çablı profesyonel arama 
yapıldığını  duyurdu.
Bakan ek olarak : “Bu insanların, kalkınmaya olumlu katkıda bulunabilmeleri için gelece-
kte iş ve topluma entegrasyon beklentilerine sahip olmaları gerekiyor ve biz bunu ileri bir 
seviyeye taşıdık’’ dedi.
Dünya sahnesinde yükselmek ve zorlukları aşmak için yarışan Türkiye’nin, çıkarlarını ve 
stratejisini bölgeye empoze etmek için tüm samimi insani enerjilere, ekonomik faktörlere 
ve başarılara ihtiyacı var. 
Hele Türkiye’yi ve insanlarını mazlumlar için bir sığınak olarak gören, bundan başka bir 
şey beklemeyen ve buna bağlılık duyan, rönesanslı, ilerici, parçalanmamış bütün  bir zihin-
le gelen mazlum insanlar, Türkiye’den bunu  bekler.
Daha güçlü olmak için kendimize yardım etmeliyiz ve kendimiz derken “hepimiz” demek 
istiyorum. Zorluklara karşı durmalı ve engellerden kurtulmalıyız.
Belki Suriyelilerin kurtuluşu yakındır; Ülkelerine akrabalık bağları ve iki ülke arasında 
sosyal, ekonomik ve siyasi düzeyde daha büyük ilişkilerle dönebilirler. Yüce Allah şöyle 
buyurmuştur: (Bu günler, öyle günler ki onları insanlar arasında nöbetle döndürür,). 

قبل اإلجابة على السؤال البد أن نذكر خاصة تقرير أعدته مراكز حبثية تركية من خال استبياانت، 
أن 90  ابملئــة مــن الســورين املوجوديــن يف تركيــا ينتظــرون العــودة إىل دايرهــم مبجــرد انتهــت احلــرب 
وجــرى تغيــري دميقراطــي يف ســورية أو التفكــري ابهلجــرة ألوراب وكنــدا وغريهــا، فــا أحــد مــن هــؤالء جــاء 
قبل احلرب ســوى الاجئن من البوســنة والقوقاز وغريها، فالباد واألماك وأرض اإلنســان وبيته تبقى 
هلــا مكانتهــا وحنينهــا يف وجدانــه، لكــن تســلط قــوى اإلجــرام قصفــاً وقتــًا بــكل أنــواع األســلحة مبــا فيهــا 
الكيمــاوي جعلــت اإلنســان يفــّر حبثــاً عــن حيــاة كاحليــاة، وقــد قــدم الشــعب الســوري الــذي ال يتجــاوز 
عــدده 23 مليــون نســمة قــّدم مليــون شــهيد نتيجــة املواجهــة الظاملــة والقصــف والتنكيــل حــىت صّورهتــا 
منظمــات حقــوق اإلنســان أبهنــا أفظــع احلــروب يف هــذا القــرن، وأكــر موجــة الجئــن يف العــامل، لكــن 
ليــس هــذا الــذي يعنينــا وحســب يف هــذه الوقفــة وإمنــا هــل مــن الصــواب أن نفكــر مبشــكلة الاجئــن 
كمشــكلة طاملــا أصبحــت واقًعــا نتيجــة ظــروف قاهــرة إنســانية وجغرافيــة سياســية »جيوبولتيــك« تفــرض 
واقــع علــى اجلميــع ال منــاص لنــا أحيــاانً مــن الكــوارث الــي تقــع يف نفــس امتــداد اجلغرافيــا، هلــذا فعلمــاء 
السياســة ينظــرون لفهــم وأتثــري اجلغرافيــا علــى السياســة واالرتبــاط بينهمــا، هلــذا التفكــري يف احلــل وليــس 
يف املشــكلة للتغلــب علــى الواقــع بشــكل واقعــي إنســاين أو اســتثماره بشــكل أمثــل كــي ال نبقــى داخــل 
املشــكلة مث تتحــول هــذه املشــكلة إىل مســاومات سياســية اترة ومشــاريع انتخابيــة اترة أخــرى.! أو 
نتحــول حلالــة مــن التنمــر علــى بعضنــا البعــض، وحنــن أبنــاء جغرافيــا ممتــدة متاصقــة واحــدة، وحتــدايت 
متقاربة يف هذا الشرق األوسط الذي يعج ابلقاقل والتهديدات، والذي ابت حباجة إىل جهود أبناء 
املنطقــة لتنعــم ابالســتقرار والســام، فلــم ختــل منطقــة يف الشــرق األوســط مــن التهديــدات واإلحتــاالت 
واإلنقــاابت، وال ينبغــي أن نقصــر تفكــريان علــى الــدوران داخــل املشــكلة، ولكــن نفكــر كيــف حنــول 
هــذه الطاقــة البشــرية إىل فرصــة لفتــح أبــواب جديــدة تعــود ابلنفــع علــى اجلميــع، وعلــى ســبيل املثــال 
ووفقــاً لبحــث TEPAV حــول رايدة األعمــال الســورية يف اســطنبول أبنــه حــىت عــام  2019 بلــغ 
عــدد الشــركات الــي أُنشــئت بشــكل ذايت والــي لديهــا شــريك واحــد علــى األقــل 15159 شــركة توفــر 
فــرص عمــل لـــ 7% مــن الســورين وكذلــك عــدداً مــن األتــراك، هــذا فضــًا عــن قطــاع العقــارات الــذي 
أصبــح فيــه الســوريون صلــة وصــل مــع مواطــي اخلليــج العــريب حبكــم الثقافــة وســهولة اللغــة وفهــم الســوق 
الرتكيــة. وحســب هيئــة اإلحصــاء الرتكيــة تصــّدر العراقيــون والســعوديون والكويتيــون قائمــة األكثــر شــراء 
للعقــارات يف تركيــا وابألعــم األغلــب الوســطاء كانــوا ســورين، إضافــة للقطــاع الســياحي وهــو أبــرز 
القطاعــات الرتكيــة للدخــل القومــي، لــذا فــإن اســتثمار الطاقــة البشــرية خــري مــن التنــازع معهــا أو إمهاهلــا 

وعــدم االســتثمار هبــا وتلــك األرقــام ميكــن أن تتضاعــف لتكــون عائــًدا كبــريًا يفيــد اجلميــع. 
املهنيــة  التدريــب  برامــج  وبســبب  أملانيــا،  البشــرية كانــت  ابملــوارد  اإلســتثمار  يف  انجــح  وكنمــوذج 
واالســرتاتيجيات املعمــول هبــا لألجانــب واملواطنــن وهــي حتــوي أرقاًمــا كبــرية مــن األجانــب والاجئــن 
حيــث افتخــرت أملانيــا يف 2015 أبن لديهــا 43 مليــون عامــل مــدرب وماتــزال تؤهــل املزيــد مهنيــاً 

االقتصاديــة.  احليــاة  قطاعــات  بــكل  الســتثمارهم 
واســتطاعت واليــة سكســونيا الســفلى تطويــر مشــاريع التنميــة االقتصاديــة ابالســتفادة مــن الاجئــن 
وخلــق هنــج خــاص لتصبــح منوذجــاً يف أملانيــا. وابخلصــوص الاجئــن مــن ســورية، ال يســتطيعون العــودة 
إىل بادهــم بســبب احلــرب فــإن توســيع مســتوى البحــث عــن مهنيــن متخصصــن يف صفــوف هــؤالء 
الاجئــن أمــر قائــم منــذ اليــوم األول كمــا قالــت وزيــرة االقتصــاد والعمــل والنقــل يف واليــة ساكســونيا 
الســفلى. وتضيــف الوزيــرة: »هــؤالء النــاس جيــب أن حيصلــوا علــى آفــاق مســتقبلية للعمــل واالندمــاج يف 

اجملتمــع لتســاهم يف التنميــة بشــكل إجيــايب وقــد جنحنــا ملســتوى متقــدم.
وتركيــا الــي تتســابق يف النهــوض وكســر التحــدايت علــى مســرح العــامل حتتــاج كل الطاقــات البشــرية 
املخلصــة وكذلــك العوامــل االقتصاديــة والنجاحــات لفــرض مصاحلهــا واســرتاتيجيتها يف املنطقــة، الســيما 
تلــك القــوى البشــرية املظلومــة الــي ابتــت تنظــر لرتكيــا وشــعبها أبهنــا مــاذ املظلومــن فــا تتوقــع منهــا 
ســوى ذلــك والوفــاء لذلــك، ولكــن بعقــل هنضــوي تقدمــي متكامــل وليــس متــآكل، نعــن أنفســنا 
لنكــون أقــوى، وعندمــا نقــول أنفســنا أعــي »حنــن« أمــام التحــدايت والتخلــص مــن العقبــات، ولعلــه 
يكــون خــاص الســورين قريبــاً فيعــودوا لبادهــم أبواصــر قــرىب وعاقــات أكــر بــن بلديــن علــى الصعيــد 

االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي وقــد قــال تعــاىل: )وتلــك األايم نداوهلــا بــن النــاس(. 

Dr. Zekeryia Melehifci

Mülteci krizi kazanıma dönüştürülebilir mi?
هل يمكن تحويل أزمة الالجئين من محنة إلى منحة؟

د- زكريا مالحفجي

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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التقــى كتــاب وشــعراء وفنانــون مهاجــرون والجئــون بفنانــن وكتّــاب أتــراك يف رحلــة علــى مــن ســفينة يف مضيــق البوســفور، 
ضمــن فعاليــة ثقافيــة اجتماعيــة دعــا إليهــا »احتــاد كتــاب األانضــول« وبلديــة »ســلطان غــازي« يف إســطنبول.

يقــال إن كل مــن ميــر ابألدب والفــن ســيحّب إســطنبول ومضيــق البوســفور. متاًمــا مثــل ديستوفســكي وفيكتــور هيجــو 
وتشــارلز ديكنــز، وابلتــايل فــإن إســطنبول رمــز مهــم يعكــس لنــا ثــروة ثقافيــة كبــرية وأانقــة منفــردة. واألهــم مــن كل ذلــك أهنــا 

مليئــة ابآلاثر الــي توضــح كيــف ظهــر األدب والفــن نتيجــة اآلالم الشــديدة. 
وبتنظيــم مــن احتــاد كتّــاب األانضــول وبلديــة الســلطان غــازي، ودعــٍم مــن الروفيســور حممــد حقــي غوتشــن، كان خيطــر ببــايل 
دائًمــا عقــد »لقــاء الفنانــن املهاجريــن«، فقمــت ابلتنســيق بــن الفنانــن والكتــاب املهاجريــن حيــث شــارك العديــد منهــم، مــن 

دول مثــل ســوراي وفلســطن ومصــر والعــراق يف رحلــة البوســفور البحريــة، الــي أقيمــت مســاء يــوم الـــ20 مــن أيلــول اجلــاري. 
ومــن بــن احلضــور كان رســام الكاريكاتــري املتميّــز واملخــرج إايس جعفــر، مــن أوائــل خرجيــي كليــة الفنــون اجلميلــة جبامعــة 
دمشــق واملنحــدر مــن عائلــة فنيــة، والــده أديــب عبــد الــرزاق جعفــر مــن رواد أدب األطفــال يف ســوراي والعــامل العــريب. وهنــاك 
عــدد ال حيصــى مــن األعمــال القيمــة الــي وقعهــا إايس جعفــر طــوال حياتــه الفنيــة، والــي اســتمرت منــذ أوائــل الثمانينيــات. 
أقــام معــارض يف خمتلــف مــدن الوطــن العــريب وأورواب. يف تركيــا، كانــون الثــاين 2020، أقيــم معــرض شــخصي يف مؤسســة 

الفــن املســتقل حتــت عنــوان »ال يهــدأ«.
صوت فلسطني ووجهها

كان مــن الرائــع رؤيــة جنــوان درويــش، الشــاعر الفلســطيي وحمــرر الثقافــة والفــن، بيننــا. ألن أعمــال الدرويــش ترمجــت إىل 
أكثــر مــن 20 لغــة. وهــو أيًضــا أحــد احملرريــن الثقافيــن الرائديــن يف العــامل العــريب. لعــب دورًا مهًمــا يف تطويــر الصحافــة 
الثقافيــة العربيــة بصفتــه انقــًدا شــغوفًا وكذلــك مؤسًســا مشــارًكا جملــات مســتقلة وصحــف يوميــة رئيســية. ضيــف مهــم آخــر 
يف أمســيتنا كان عبــد الرمحــن يوســف، شــاعر وكاتــب مــن مصــر، جنــل يوســف القرضــاوي رئيــس االحتــاد العاملــي لعلمــاء 

املؤلفــات  مــن  العديــد  لــه  الــذي  الرمحــن  وعبــد  املســلمن. 
الشــعرية وظهــرت أعمالــه يف العديــد مــن اجملــات، كان مديــرًا 
أيضــاً لعــدة نــدوات ثقافيــة يف مصــر والعــامل العــريب لســنوات 

عديــدة. 
كمــا حضــر اخلطــاط حممــد حمــوك، احملاضــر يف جامعــة حلــب 
لســنوات عديــدة، والــذي ســافر إىل 53 دولــة حــول العــامل، 
حيــث أشــرف علــى تعليــم الطــاب وإقامــة معــارض ألنــدر 
لنــا.  للغايــة ابلنســبة  قيمــاً  اجتماعــاً  اخلــط. كان  فــن  أمثلــة 
والكاتــب  الرســام  عنتــاب،  غــازي  مدينــة  مــن  أيضــاً  جــاء 
الســوري عمــر اجلبــن، الــذي شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

الشــخصية واجلماعيــة يف ســوراي ولبنــان وأورواب. وكذلــك حضــرت مــن غــازي عنتــاب الســيدة صبــاح احلديــدي، الرســامة 
والفيلســوفة واملخرجة الفنية الســورية.. ابإلضافة إىل كوهنا مديرة العديد من املشــاريع الفنية، فقد ترأســت مشــروع مشــاركة 

الفتيــات يف تعليــم الفنــون يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ضيوف آخرين من خارج املدينة

عــاء الديــن حســو، أحــد الضيــوف اآلخريــن الذيــن قدمــوا مــن غــازي عنتــاب، كاتــب القصــة الســورية القيمــة، والروائــي، 
والكاتــب املســرحي، واإلعامــي. لــه العديــد مــن الكتــب ابللغــة العربيــة وكتــاابن مرتمجــان مــن الرتكيــة إىل العربيــة. وهــو أيًضــا 

مديــر إذاعــة )Fecr( الــي تبــث حالًيــا مــن تركيــا.
الصحفــي الســوري مديــر القســم السياســي يف صحيفــة إشــراق أمحــد مظهــر ســعدو، كان مــن الضيــوف الكــرام أيضــاً، 
وهــو معــروف أبعمالــه يف قضــااي الاجئــن، إىل جانــب كتبــه والعديــد مــن املقــاالت حــول القضــااي االجتماعيــة والثقافيــة. 
واألســتاذ حممــود الوهــب، خبــري اللغــة العربيــة وآداهبــا والروائــي والقصصــي الســوري. كان مــن دواعــي ســروري التعــرف إليهــم 
بشــكل أفضــل. ومــن بــن ضيــوف رحلــة القــارب علــى البوســفور، كان الكاتــب األوزبكــي القيــم نــور هللا حممــد رؤوف خــان. 
ومــن ســوراي أيضــاً كان األســتاذ الدكتــور أشــرف البــارودي وزوجتــه الكرميــة الكاتبــة هيمــى املفــي، ابإلضافــة إىل أصدقائنــا 
األعــزاء مــن مركــز جســور لألحبــاث الســوري وائــل علــوان، واملثقفــة الفلســطينية يقــن الغــول، وكذلــك كاتــب وحمــرر الثقافــة 

والفنــون يف موقــع تلفزيــون ســوراي الــذي يبــث مــن إســطنبول، أمحــد الناصــر.
رمبــا تكــون هــذه إحــدى أصعــب املقــاالت الــي كتبتهــا ألننــا استنشــقنا أجــواء البوســفور يف تلــك الليلــة مــع فنانــن وكتــاب 
قّيمــن ال أســتطيع عــّد أمسائهــم. الرســامون الســوريون هيــام زيــدان وإبراهيــم حســون وأمحــد رائــد والشــاعر واملرتجــم املصــري 
أمحــد زكــراي وزوجتــه ملــك أوزدمــري زكــراي والكاتــب الســوري حممــد زعــل الســلوم والكاتــب والناشــر الســوري حممــد منصــور 
والكاتــب العراقــي ســامي البــدري، والكاتــب الســوري حممــد حــاج بكــري، والكاتــب واألكادميــي الســوري حممــد النمــر 

والفلســطينية إكــرام أبــو مســرية.
كان هلــذا االجتمــاع اجلميــل دالالت كبــرية داخــل قلوبنــا. فمــع أصدقائنــا الكــرام مــن تركيــا، رأينــا مــرة أخــرى الــدور الرائــد 

للفــن واألدب يف ســعي اإلنســان إىل احلريــة.
عدان إىل دمشق حيث صرخ الشاعر نوري اجلراح: »مل أخرج من دمشق ألنسى الطريق إىل دمشق«، وذهبنا إىل حلب، 
وجتولنــا يف شــوارع محــاة وديــر الــزور. شــعران بصدمــة أن ديكتاتــورًا قاتــًا أمطــر شــعبه ابلقنابــل دون تــردد مل يكــن ولــن يكــون 
قــادرًا علــى قتــل األفــكار، وكــم كان عاجــزًا يف مواجهــة قــوة الفــن واألدب. كنــا ضيوفــا يف األحيــاء التارخييــة يف القــدس وغــزة 
واخلليــل. جتولنــا يف شــوارع القاهــرة الــي نعرفهــا مــن رواايت جنيــب حمفــوظ. ســافران إىل بغــداد، تنفســنا هــواء بيــت احلكمــة. 

تركنــا أنفســنا لألجــواء الســحرية يف خبــارى ومسرقنــد.

Anadolu Yazarlar Birliği ve Sultangazi Belediyesi’nin katkısıyla göçmen yazar, şair ve sanatçılar Boğaziçi’nde 
yapılan bir tekne gezisinde buluştu. Türk yazar ve sanatçıların da eşlik ettiği bu gecede sanat ve edebiyat üzerine soh-
betler yapıldı. Yolu edebiyattan ve sanattan geçen herkesin İstanbul’u ve Boğaziçi’ni de muhakkak sevdiği söylenir 
o nedenle. Tıpkı Dostoyevski’nin St Petersburg’u, Charles Dickens’ın Londra’sı ya da Victor Hugo’nun Paris’i gibi 
önemli bir semboldür İstanbul bu anlamda. Çok büyük bir zenginliği ve zerafeti yansıtır bizlere.
Anadolu Yazarlar Birliği tarafından, Sultangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve değerli hocam Prof. Meh-
met Hakkı Suçin’in desteğiyle, nacizane göçmen sanatçı ve edebiyatçılarının koordinasyonunu yürüttüğüm “Göçmen 
Sanatçılar Buluşması”nda hep bunlar geçti durdu aklımdan.20 Eylül akşamı, dolunay eşliğinde gerçekleşen Boğaziçi 
gezisine Suriye, Filistin, Mısır, Irak gibi ülkelerden gelen çok sayıda göçmen edebiyatçı ve sanatçı katılmıştı. 
Örneğin Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk mezunlarından olan, değerli ressam, karikatürist ve yönet-
men Eyas Jaafar. Sanatçı bir aileden gelen Jaafar’ın babası Dr. Adeeb Abdel Razzaq Jafar, Suriye ve Arap dünyasın-
daki çocuk edebiyatının öncülerinden birisiymiş. Eyas Jaafar’in 80’lerin başından beri süregelen sanat hayatı boyu-
nca imza attığı sayısız değerli iş var. Arap dünyasının ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sergi açmış. Ülkemizde de, 
2020 senesinin Ocak ayında Bağımsız Sanat Vakfı’nda “Huzursuz” başlığı altında kişisel bir sergisi düzenlenmişti. 

FİLİSTİN’İN SESİ VE YÜZÜ
Filistin asıllı şair ve kültür sanat editörü Necvan Derviş’i de aramızda görmek çok güzeldi. Zira “Arap edebiyatının 
en büyük yeni yıldızlarından biri “ olarak adlandırılan Derviş’in eserleri 20’den fazla dile çevrildi. Ayrıca Arap 
dünyasının önde gelen kültür editörlerden. Bağımsız dergilerin ve ana akım günlük gazetelerin kurucu ortaklarından 
olduğu kadar keskin bir eleştirmen olarak Arap kültür gazeteciliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynadı şimdiye 
kadar. Gecemizin önemli bir diğer misafiri de, Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı merhum Yusuf el-Karada-
vi’nin oğlu şair, yazar Mısırlı Abdurrahman Yusuf 
Beyefendi idi. Çok sayıda şiir kitabı olan ve eserleri 
sayısız dergide yer bulan Yusuf, ayrıca uzun yıl-
lardır Mısır’da ve Arap dünyasındaki çeşitli kültürel 
seminerlerin de yöneticiliğini yürütüyor.  Çok değerli 
isimlerden bir diğeri de hattat Muhammed Mahuk idi. 
Uzun yıllar, Halep Üniversitesi’nde öğretim görevli-
si olan çalışan Mahuk, dünyanın 53 ülkesini gezer-
ek öğrenciler yetiştirmiş ve hat sanatının en nadide 
örneklerinden oluşan sergiler açmış. Gerçekten çok 
değerli bir tanışmaydı bizler için. 
Suriye, Lübnan ve Avrupa’da çok sayıda kişisel ve 
toplu sergiye katılan ressam ve yazar Ömer el-Jabin, annesiyle birlikte Gaziantep’ten gelerek katılmıştı geceye. 
Annesi sevgili Sabah el-Hadidi hanımefendi, ressam, felsefeci ve sanat yönetmeni. Birçok sanatsal projenin yönet-
iciliğinin yanı sıra, Suudi Arabistan’da kız çocuklarının sanat eğitimine katılımı projesinin başkanlığını yapmış. 

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER DE VARDI
Gaziantep ‘ten katılan diğer misafirlerden Alaaddin Hüsso ise, Suriye asıllı kıymetli bir öykü, roman, tiyatro yazarı 
ve medya mensuplarındandı. Anadilinde çok sayıda kitabın yanısıra, Türkçe’den Arapça’ya tercüme edilmiş iki ki-
tabı var. Ayrıca şu anda Türkiye’den yayın yapan Radyo Fecr’in direktörlüğünü yapıyor.
Suriye asıllı yazar, sosyolog ve gazeteci sevgili Ahmad Mazhar Saadou, sosyolojik ve kültürel konularda yazdığı ki-
taplar ve çok sayıda makalenin dışında mülteci sorunları ile ilgili çalışmaları ile tanınan değerli misafirlerimizdendi. 
Arap Dili ve Edebiyatı uzmanı sevgili Mahmud el-Wahab’ın 1 romanı ve 4 öykü kitabı bulunuyor. Kendilerini daha 
yakından tanımak büyük bir mutluluktu.
Değerli Özbek yazar Nurullah Muhammed Raufhan da Boğaziçi’ndeki tekne gezisinin misafirleri arasındaydı. Suri-
ye asıllı Prof Dr. Eşref el-Barudi ve kıymetli eşi yazar Hanıma el-Müfti ile olan sohbetlerimiz de çok değerli bir anı 
olarak kaldı zihinlerimizde. Ayrıca Jsoor Araştırma Ensitütüsü’nden değerli arkadaşlarımız Suriye asıllı Vael Elvan 
ve Filistin asıllı Yaken Alghoul, İstanbul’dan yayın yapan Syria Tv’den yazar ve kültür sanat editörü Ahmed el-Nasır, 
Harmoon Araştırma Merkezi’nden yazar Samir Abdullah da misafirler arasındaydı.
Belki de kaleme aldığım en zor yazılardan birisidir bu zira isimlerini sayamadığım öyle değerli sanatçı ve yazarlarla 
birlikte teneffüs ettik ki o gece Boğaziçi’nin havasını. Suriye asıllı ressamlar Khayyam Zeydan, İbrahim Hassoun, 
Ahmed Raaed, Mısırlı şair ve tercüman Ahmed Zekeria ve sevgili eşi Melek Özdemir Zekeria, Suriyeli yazar Mu-
hammed Zaal el-Selam, Suriyeli yazar ve yayıncı Muhammed Mansur, Iraklı yazar Sami el-Bedri, Suriyeli yazar 
Muhammed Hac Bekri, Suriyeli yazar ve akademisyen Muhammed el-Nimr ve Filistinli İkram ebu Samira gibi 
pek çok değerli dostumuz bizimle birlikteydi.  Bu güzel buluşmanın öyle büyük çağrışımları vardı ki hepimizin 
kalplerinde. Türkiye’den katılan değerli arkadaşlarımızla birlikte, sanat ve edebiyatın, insanın özgürlük arayışındaki 
öncü rolünü gördük bir kez daha.  Şair Nuri el-Cerrah’ın “Şam yolunu yitirmek için çıkmadım Şam’dan” diye ses-
lendiği Şam şehrine geri döndük hep birlikte, Halep’e gittik, Hama ve Deir Zor sokaklarında gezdik. Kendi halkının 
üzerine hiç gözünü kırpmadan bombalar yağdıran katil bir diktatörün fikirleri öldürmeye asla muktedir olmadığını, 
olamayacağını, sanat ve edebiyatın gücü karşısında aslında ne kadar aciz olduğunu hissettik sarsılarak. Kudüs’ün 
tarihi mahallelerine, Gazze’ye, el-Halil’e misafir olduk. Necip Mahfuz romanlarından aşina olduğumuz Kahire soka-
klarında dolaştık. Fuzuli’nin Bağdat’ında seyahat ettik, Beyt-ül Hikme’nin havasını teneffüs ettik. Buhara ve Semer-
kant’ın büyülü atmosferine bıraktık kendimizi.

PEREN BİRSAYGILI MUT

Göçmen sanatçılar Boğaz’da buluştu
البوسفور يحتضن “لقاء الفنانين المهاجرين”

بيرين بيرسايغلي موت

صحفية وكاتبة
Gazeteci - Yazar
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مــن أهــم األشــياء الــي يلّقنهــا لنــا العــامل احلديــث أو عــامل مــا بعــد احلداثــة الــذي نعيــش فيــه، هــو أن الواقــع املعاصــر 
الــذي حنــن فيــه فريــد للغايــة ابلنســبة إلينــا.

ال شك أن هذه الشعور ابالنفرادية ووهم االختاف مرتبط ابلغرور الذايت املفرط لدى اإلنسان احلديث.
كلمــا توجهنــا حنــو املاضــي وعثــران علــى أشــياء تســتحق التقديــر ســواء كانــت عبــارة عــن أثــر فكــري أو عملــي؛ فــإن 
إعجابنــا بذلــك ال يكــون انبًعــا مــن إعجابنــا هبــم بــل مــن إعجابنــا أبنفســنا، ألن إعجابنــا مرتبــط بفكــرة متيّــزان ووصولنــا 

إىل نقطــة ال ميكننــا فيهــا نســبة أي حمــور مــن حمــاور الــذكاء والفكــر والتطــور ألحــد مــن املاضــي.
إن عاقتنــا ابملعرفــة بــداًل مــن جتعلنــا نــدرك حقيقــة موقعنــا علــى هــذه األرض، فإهنــا تزيــد مــع الوقــت مــن إعجابنــا 
أبنفســنا وتعالينــا وابلتــايل تزيــد مــن جهلنــا. نعتقــد أبن كوننــا أصحــاب معلومــات هائلــة ومعرفــة ضخمــة مــن شــأنه أن 
حيــدث فرقًــا لنــا عــن اآلخريــن. وهبــذا الطريقــة ســرعان مــا نقــع يف غفلــة مطبقــة حســب احلكمــة الســقراطية الشــهرية، 
أو كمــال قــال »يونــس العاشــق«: حنــن نبتعــد بشــكل ســريع عــن الوعــي أبن العلــم هــو معرفــة العلــم ذاتــه وابلتــايل 

معرفــة اإلنســان ذاتــه.
لــن نتمكــن هبــذه الطريقــة مــن إقامــة صلــة بــن واقعنــا والتاريــخ. حينمــا نقــول »اتريــخ« فإننــا ال نتحــدث عّمــا وصلنــا 
مــن تراكــم عــر التاريــخ أو اآلاثر الــي عشــناها مــن ذلــك التاريــخ، بــل نتحــدث عــن أبعــاد تكــّرر األحــداث، فمــا حيــدث 

لنــا قــد حــدث ملــن ســبقنا. أو ليــس ذلــك هــو اجلانــب الــذي ميثّــل أخــذ العــر والــدروس مــن التاريــخ؟
لســنا الوحيديــن يف هــذا العــامل وال يف اترخينــا، لســنا املثــال الوحيــد مــن نوعــه، ولســنا األمــة الوحيــدة عــر التاريــخ بــل 
هنــاك أقــوام وأمــم عــر التاريــخ الطويــل عاشــت مــا عشــناه، أمــم قــد خلــت وانتهــت صفحتهــا كمــا ســتنتهي صفحتنــا 

يوًمــا.
التاريــخ يعــي استكشــاف أحــوال مــن ســبقنا ومعرفــة كيفيــة عاشــوا مــا نعيشــه حنــن اليــوم، وردة فعلهــم علــى ذلــك، وإىل 
أيــن وصلــوا ومــا شــابه. مبعــىن آخــر، التاريــخ هــو دراســة اجلوانــب الــي تربــط بــن احلاضــر واملاضــي، ال اجلوانــب الــي 
تفصــل أو متيــز بينهمــا. خافًــا لذلــك، فــإن الفكــر التارخيــي مــا يقتصــر علــى التأكيــد علــى أصالــة ومتّيــز احلاضــر لــن 

يكــون دوره ســوى متجيــد أانس احلاضــر وتعظيمهــم حــىت يتعالــوا ويتجــاوزا حدودهــم.
لقــد حــاول ابــن خلــدون أن يطــّور مفهــوم التاريــخ مــن خــال التاكيــد علــى اجلانــب الــذي ال يتغــري مــع تغــري الوجــود 
البشــري عــر التاريــخ. لقــد حــاول كشــف وحتديــد القوانــن الوجوديــة الــي خيضــع هلــا صعــود أو ســقوط الــدول واملــدن 

واحلضــارات، مــن خــال منذجــة املــدن والــدول واحلضــارات وأمنــاط احليــاة الــي يطرحهــا النــاس.
يصــف ابــن خلــدون إىل تلــك القوانــن الوجــودة الــي حددهــا أبهنــا ســنة هللا يف األرض، مشــريًا إىل أن التشــابه بــن 

التجــارب الــي طرحهــا النــاس يف أوقــات خمتلفــة كبــري كشــبه املــاء ابملــاء.
ومــن خــال هــذه النظــرة، ميكــن أن نــرى الطريقــة الــي ســيطر هبــا الــوابء علــى حياتنــا وحنــن يف ذروة العوملــة، ال يعتــر 
فريــًدا خاصًّــا بعصــران إذا مــا اســتثنينا النطــاق العاملــي النتشــار الــوابء، ومــع ذلــك فــإن ابــن خلــدون يقــرأ آاثر األوبئــة 
يف التاريــخ ضمــن إطــار تلــك الســنة اإلهليــة. هــذا يعــي أن ابــن خلــدون مل يعتقــد يوًمــا أبن ظهــور األوبئة/الطواعــن 

وانتشــارها أمــر عرضــي علــى اإلطــاق.
ويف الفقــرة التاليــة الــي يشــرح فيهــا ابــن خلــدون أســباب ارتفــاع الوفيــات، ال تقتصــر علــى ســرد أتثــري األوبئــة بــل 

أيًضــا: العواقــب 
»وأمــا كثــرة املــواتن فلهــا أســباب مــن كثــرة اجملاعــات كمــا ذكــران، أو كثــرة الفــن الختــال الدولــة فيكثــر اهلــرج والقتــل، 
أو وقــوع الــوابء. وســببه يف الغالــب فســاد اهلــواء بكثــرة العمــران لكثــرة مــا خيالطــه مــن العفــن والرُّطُــواَبت الفاســدة، 
وإذا فســد اهلــواء وهــو غــذاء الــروح احليــواين وُماَِبُســُه دائمــاً فـََيْســرِى الفســاد إىل مزاجــه، فــإن كان الفســاد قــوايً وقــع 
املــرض يف الرئــة وهــذه الطواعــن وأمراضهــا خمصوصــة ابلرئــة، وإن كان الفســاد دون القــوي والكثــري فيكثــر العفــن 
يــات يف األمزجــة ومتــرض األبــدان وهتلــك وســبب كثــرة العفــن والرُّطـُـوابت الفاســدة يف هــذا كلــه  ويتضاعــف فتكثــر احلُمِّ
كثــرة العمــران َوُوفُــورُُه آخــر الدولــة. وهلــذا تبــن يف موضعــه مــن احلكمــة أن ختلــل اخلــاء والقفــر بــن العمــران ضــروري، 
ليكــون متــوج اهلــواء يذهــب مبــا حيصــل يف اهلــواء مــن الفســاد والعفــن مبخالطــة احليــواانت وأييت ابهلــواء الصحيــح. 
وهلــذا أيضــا فــإن املــواتن يكــون يف املــدن املوفــورة العمــران أكثــر مــن غريهــا بكثــري، كمصــر ابملشــرق وفــاس ابملغــرب«.

كمــا خيــران ابــن خلــدون أن اجملتمعــات البشــرية تتعــرض لألوبئــة بشــكل دوري علــى أســاس مــن الصلــة بــن الوبئــة وبــن 
جتــارب ومعيشــة تلــك اجملتمعــات. ويعقــد ابــن خلــدون علــى وجــه اخلصــوص عاقــة بــن األوبئــة ودالالت األبــراج، 
كمــا يؤســس عاقــة مرتابطــة بــن األوبئــة الدوريــة وشــيخوخة الــدول ومراحــل فتورهــا. حيــث يقــول؛ »والقــران الكبــري 
يــدل علــى عظــام األمــور مثــل تغيــري امللــك والدولــة، وانتقــال امللــك مــن قــوم إىل قــوم، والوســط علــى ظهــور املتغلبــن 
والطالبــن للملــك، والصغــري علــى ظهــور اخلــوارج والدعــاة وخــراب املــدن أو عمراهنــا. ويقــع أثنــاء هــذه القــراانت قــران 
النحســن يف بــرج الســرطان يف كل ثاثــن ســنة مــرة ويســمى الرابــع. وبــرج الســرطان هــو طالــع العــامل، وفيــه وابل زحــل 
وهبــوط املريــخ، فتعظــم داللــة هــذا القــران يف الفــن واحلــروب، وســفك الدمــاء، وظهــور اخلــوارج، وحركــة العســاكر، 
وعصيــان اجلنــد، والــوابء والقحــط، ويــدوم ذلــك أو ينتهــي علــى قــدر الســعادة والنحوســة يف وقــت قراهنمــا علــى قــدر 

تيســري الدليــل فيــه«.
ابلطبــع ليــس مــن الســهل علــى عقولنــا اليــوم أن نتخيــل هــذه العاقــات يف الــوابء الــذي نعيــش فيــه. لكــن مــع ذلــك أال 

تعتــر هــذه الســطور دافًعــا لنــا حنــو معرفــة أي نــوع مــن الســلوك الــذي جعلنــا نواجــه وابء مــن هــذا النــوع؟

İçinde yaşadığımız (modern veya postmodern) dünyanın bize telkin ettiği en önemli şeylerden biri 
yaşadığımız gerçekliğin fazlasıyla bize özgü olduğudur. Bu özgüllük, farklılık vehmi kuşkusuz modern 
insanın kendini aşırı beğenmesiyle ilgilidir. Eskiye doğru gittikçe görebileceğimiz bir parlak fikre veya 
esere karşı sergilediğimiz hayranlık onları beğenmekten değil, kendimizi beğenmemizden ileri geliyor 
çünkü eski insanlara aklı, zekayı veya gelişmiş bir fikri yakıştıramayacak hale gelmiş oluyoruz.
Bilgi ile kurduğumuz ilişki, bize yeryüzündeki gerçek konumumuzu öğretmek yerine kendimize hayran-
lığımızı, kibrimizi ve dolayısıyla cehaletimizi artırıyor. Çok daha fazla malumat sahibi olmamızın, bilgi 
birikimine çok fazla sahip olmamızın başkalarına bir fark atmamıza yarayacağını sanıyoruz. Böylece 
meşhur Sokratik bilgelikten yana tam bir gaflete duçar oluyoruz. Aşık Yunus’un deyimiyle ilmin ancak 
ilmin kendisini ve dolayısıyla insanın kendisini bilmek olduğu şuurundan hızla uzaklaşıyoruz.
Böyle olunca yaşadığımız gerçekliğin tarihle bağını da kuramıyoruz. Tarih diyorsak, tarihten getird-
iğimiz birikimle, etkilerle yaşadıklarımızdan bahsetmiyoruz sadece. Her şeyden önce başımıza gelen-
lerin bizden öncekilerin başına gelen tekerrür boyutundan bahsediyoruz.
Aslında tarihin ibretlik kısmı tam da bu değil mi? Bu dünyada, kendi tarihimizde yalnız olmadığımız, 
türümüzün tek örneği olmadığımız gibi tarih boyunca bizim gibi, bizim yaşadıklarımızı yaşamış nice 
kavimler arasında da tek örnek değiliz, bizim gibi nice kavimler gelmiş geçmiştir.
Onların bizim yaşadıklarımızı nasıl yaşadıkları, ne tür tepkiler vererek nerelere ulaşmış olduklarını 
bilmektir tarihsellik. Yani bizi geçmiş ve bugünün insanlarıyla ayrıştıran, farklılaştıran yanlar değil 
bilakis ortak kılan tecrübeler üzerinde durmak. Yoksa tarihselci düşünce neredeyse tamamen kendi 
zamanımızın farklılığı ve özgünlüğüne vurgu yaparak insanı, iddiasının tam tersine olmak üzere, yücelt-
mekten ve şımartmaktan, haddini aştırmaktan başka bir şey yapmamış oluyor.
İbn Haldun insan varoluşunun tarih boyunca değişmeyen yanı üzerinde durarak tarihi güncelleştiren bir 
girişimde bulunuyor. İnanların ortaya koydukları şehirler, devletler, medeniyetler ve yaşam tarzlarını 
modelleyerek yükseliş ve çöküşlerinin tabi olduğu yasaları tespit edip ortaya koymaya çalışıyor. Tespit 
ettiği yasaları Allah’ın yaratılışındaki sünnet olarak niteleyen İbn Haldun insanın farklı zamanlarda 
ortaya koyduğu tecrübeler arasındaki benzerliği “suyun suya benzediği gibi” diye niteler.
Bu açıdan bakıldığında küreselleşmenin doruğundayken yaşadığımız salgının hayatımıza sökün etme 
biçiminin de küresel ölçeğinin dışında zamanımıza özgü olmadığını okuyoruz, ama İbn Haldun ilaveten 
salgınların tarihte oynadığı etkileri de bu ilahi Sünnet çerçevesinde ele alır. Böylece salgınların ortaya 
çıkışı veya yaygınlaşmasının hiç de tesadüfi olmadığını düşündüğü anlaşılıyor. Ölümlerin çoğalmasının 
sebeplerini anlattığı bir paragrafında salgınların sadece etkisine değil, sonuçlarına dair şunları okuyoruz:
“… yukarda belirttiğimiz gibi, bunun açlık tesiriyle meydana gelen birtakım sebepleri vardır. Bundan 
başka kargaşalıkların ve devletin düzeni bozularak fitne ve ayaklanmaların çoğalmasıyla ülke altüst olur, 
katiller çoğalır veya veba ortaya çıkar. Bulaşıcı hastalıklar, çok defa, ülkenin imarı yüksek dereceye 
vardığı için, havayı bozan, sıhhate zararlı rutubet ve kokmuş şeylerin çoğalmasından dolayı yayılır. 
Canlının gıdası ve onun hayatı için gereken hava bozulduğu takdirde, bu bozukluk insanın mizacı-
na tesir eder. Mizaçların bozulması kuvvetli olduğu takdirde de ciğer hastalanır. İşte bunların her biri 
taun hastalıklarını davet eder, bu hastalıkların kaynağı ciğerdir. Havanın bozukluğu kuvvetli derecede 
ve büyük nispette olmazsa da pis kokular kat kat artar, pis kokuların artmasıyla mizaçlarda humma-
lar çoğalır, bedenler hastalanır ve mahvolur. Bu olayların oluşmasına sebep devletin tabiı̂ ömrünün 
sonuna ermesi ve umranın yüksek dereceye varmış olmasıdır. Bu mamurluğun ise, devletin ilk kuruluş 
zamanında tebaaya karşı şefkatle muamele ve ülkeyi güzel bir surette idare etmesinden ve vergilerin 
azlığından ileri gelmiş olduğu bellidir.”
İbn Haldun salgınların yine insan toplumlarının yaşadıklarıyla bağlantılı olarak bu salgınlara periyodik 
olarak maruz kaldıklarını anlatır. Bilhassa salgınlarla burçlar arasında da bir ilişki kurar ve periyodik 
olarak gelen salgınlarla devletlerin yaşlanması, yorulması arasında bir ilinti kurar. “Devletin son gün-
lerinde yurt bayındırlığının artmasına ve kıran hastalıklarla kıtlıkların geniş ölçüde hüküm sürmesine 
dair” başlığın altında şunları anlatır:
“… Bu kıran devresini ‘Büyük kıran’ adıyla zikrederler. Büyük kıran, hanedanlıkların değişmesi, dev-
letin bir kavimden diğer bir kavme intikal etmesi gibi büyük işlere ve önemli hadiselere delalet eder. 
Orta kıran üstün gelenlerin ve devlete talip olanların zuhuruna delalet eder. Küçük kıran âsilerin ortaya 
çıkısına, şehirlerin harap olmasına delalet eder.
Bu kıranlar arasında her otuz senede bir yengeç burcunda ‘kırân-ı nahseyn’ (iki uğursuz, Satürn ve 
Mars’ın kıranı) vukua gelir. Buna, Râbi (dördüncü kıran donemi) adı verilir. Yengeç burcu, âlemin 
talih burcudur ve bu yaklaşma esnasında Zuhal ağırlaşıp, Merih alçalır. Bu durum fitnelerin çıkacağına, 
savaşların olacağına, kanların döküleceğine, isyancıların zuhur edeceğine, askerlerin başkaldıracakları-
na, veba ve kıtlık gibi musibetlerin yaşanacağına işaret eder. Bu durumun devam etmesi veya sona 
ermesi, Zuhal ve Merih’in yaklaşması anında, diğer gökcisimlerindeki mutluluk veya uğursuzluk du-
rumlarının derecesine göre değişir.”
Bu ilişkiler yaşadığımız salgın hakkında, günümüz aklıyla tasavvuru o kadar kolay ilişkiler değil elbet. 
Ama yine de kendi salgın afetimize hangi davranışlarımızın sonucunda maruz olduğumuza dair düşün-
meye sevk etmez mi bu satırlar?

Yasin Aktay

Pandemi zamanları için İbn Haldun’dan dersler
دروس ابن خلدون حول أزمنة الوباء

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران  

مستشــهداً مبحاولــة احلكومــة لتطبيــع العاقــات مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومصــر خــال العــام املاضــي، دعــا حــزب املعارضــة 
الرئيســي يف تركيــا إىل احلــوار مــع دمشــق علــى مــدى فــرتات طويلــة، وأصــر أنــه كان علــى حــق طــوال الوقــت. مــن املؤكــد أن 
نتيجــة احلــرب يف ســوراي مهمــة للغايــة ابلنســبة ملســتقبل تركيــا بســبب تداعياهتــا علــى التنظيمــات اإلرهابيــة مثــل ي ب ك/يب كا 

كا وعلــى الاجئــن أيضــاً.
ال بــد لنــا يف البدايــة أن نقــوم بتحليــل األســباب الكامنــة وراء تطبيــع السياســة اخلارجيــة الرتكيــة، فالتطبيــع بــن خمتلــف الاعبــن 
يف الشــرق األوســط وسياســة “الصفحــة اجلديــدة” لرتكيــا يعكســان التغــريات اجليوسياســية علــى املســتوين اإلقليمــي والعاملــي. 
فعلــى الصعيــد العاملــي تتعمــق املنافســة بــن القــوى العظمــى األمــر الــذي يعــي اســتبعاد سياســة التكتــل يف املنطقــة. ويف النهايــة 

فــإن كل دولــة لديهــا تضــارب يف املصــاحل مــع حلفائهــا ومصــاحل معينــة متائمــة مــع خصومهــا.
وعلــى هــذا النحــو، التطبيــع ليــس قــراراً عاطفيــاً وال دعــوة “للتوافــق مــع اجلميــع” كمــا أنــه ال حيــدث بنــاًء علــى طلــب أحــد 
األطراف. وغي عن القول أن مجيع الدول تعيد النظر يف خياراهتا السياســية مع الرتكيز على االجتاهات اجليوسياســية الناشــئة، 
حيــث تقــوم احلكومــات عــادًة إبجــراء احلســاابت واختيــار حلــول جديــدة إذا لــزم األمــر. وهــو مــا ميثــل قــوة دافعــة وراء ســعي 

القــوى اإلقليميــة مبــا فيهــا تركيــا إىل التطبيــع.
واحلقيقــة أن توقيــت التطبيــع هــو أهــم مــا فيــه، إذ يقــوم صانعــو السياســة إبجــراء “تقييــم صــايف” متعــدد األبعــاد لتحديــد مــا ميكــن 
أن يقدمــه هــذا اإلجــراء إىل طاولــة املفاوضــات أو مــا ســينجم عنــه مــن تكلفــه. ويســتند مقيــاس النجــاح علــى كل مــن الشــروط 

واملكاســب املقابلــة، كــي يتــم التوصــل إىل حــل وســط.
وقــد أثبتــت جهــود التطبيــع األخــرية يف تركيــا مــرة أخــرى أهنــا “العــب عقــاين مؤثــر ومــرن”. ألن البــاد يف ســعيها للتطبيــع 
ترســخ مكاســبها يف شــرق املتوســط وليبيــا وســوراي. كمــا أن هــذه العمليــة ال تــزال مســتمرة بســبب الوضــع اجلديــد ومبوافقــة بقيــة 

األطــراف.
ال توجــه تركيــا هنجهــا يف الصــراع الســوري حاليــاً حنــو إســقاط النظــام. وبــدالً مــن ذلــك، هتــدف إىل تســهيل عــودة الاجئــن 
الســورين بطريقــة كرميــة وقطــع الطريــق علــى الكيــان اإلرهــايب ي ب ك/يب كا كا. وكل مــا تفعلــه تركيــا مــن إجيــاٍد للمناطــق اآلمنــة 
والدعــم العســكري الرتكــي يف إدلــب خيــدم هــذه األغــراض. وهبــذه الطريقــة منــع األتــراك 4 أو 5 مايــن ســوري إضــايف مــن 

البحــث عــن مــأوى هلــم داخــل حدودهــا.
يف الوقــت نفســه، ســيؤدي فشــل دمــج املعارضــة الســورية يف احلكومــة املســتقبلية لســوراي إىل ضيــاع جهــود املهمتــن. ومؤخــراً 
نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــراً مفصــًا يوثــق تعذيــب واحتجــاز العائديــن لبلدهــم مــن قبــل املخابــرات الســورية. فمــن غــري 
املنطقــي أن يعــود الاجئــون الســوريون “ابالحتفــاالت والــورود” كمــا يزعــم رئيــس املعارضــة، إذا مــا واجهــوا التعذيــب والقمــع.

وابت مــن املعــروف أن بشــار األســد يرغــب يف التفــاوض علــى عــدد مــن الشــروط مــع أنقــرة. كمــا طــرح الرئيــس الروســي فادميــري 
بوتــن احلــوار مــع دمشــق يف اجتماعاتــه مــع الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان أكثــر مــن مــرة. ومــع ذلــك، فــإن النظــام الســوري 
يوقــف حمــاداثت جنيــف ويعــارض عمليــة انتقاليــة تشــمل املعارضــة. وهنــاك حماولــة قبــل لقــاء الرئيــس أردوغــان مــع بوتــن، للــي 

ذراع تركيــا مــن خــال قصــف إدلــب.
وهنــا أود أن أوضــح شــيئاً هامــاً وهــو أن قــرار التحــدث مــع دمشــق أو عدمــه، ال يتعلــق ابأليديولوجيــا أو العواطــف، بــل هــي 

مســألة تــوازن القــوى اإلقليميــة واملصــاحل اخلاصــة والتوقيــت.
وقد وردت تقارير إعامية متفرقة عن اتصاالت بن أجهزة املخابرات الرتكية والســورية، وهذا طبيعي فحىت يبدأ الدبلوماســيون 
االجتمــاع علنــاً ال بــد مــن إحــراز تقــدم كاٍف يف تلــك احملــاداثت، وجيــب أن تكــون اإلدارة يف دمشــق مســتعدة ومنفتحــة 
الســتقبال عــودة مجيــع املواطنــن الســورين. كمــا جيــب أن أتخــذ علــى حممــل اجلــد العمليــات الــي تشــارك فيهــا املعارضــة الســورية، 

كدليــل علــى التزامهــا. وعلــى النظــام التوقــف عــن دفــع مايــن مــن ســكان إدلــب حنــو احلــدود الرتكيــة أيضــاً.
قــد يتصــور املراقــب لألحــداث أن دمشــق ســوف تقضــي علــى تنظيــم ي ب ك اإلرهــايب عنــد التوصــل إىل اتفــاق مــع أنقــرة. 
وابفــرتاض إمكانيــة تنفيــذ هــذه اخلطــة دون انســحاب الــوالايت املتحــدة ابلكامــل، يبقــى الســؤال التــايل بــا إجابــة: هــل ميكــن 
الوثــوق مبــا ســتفعله اإلدارة يف دمشــق مــع املعارضــة أو الاجئــن؟ عــاوة علــى ذلــك، مــن غــري املرجــح أن حتــزم واشــنطن أمتعتهــا 
وتغــادر قريبــاً كمــا فعلــت يف أفغانســتان. وإذا مــا اتبعــت احلكومــة الرتكيــة نصيحــة حــزب الشــعب اجلمهــوري املعــارض الرئيســي، 

فعليهــا االنســحاب مــن املناطــق اآلمنــة، ممــا جيعــل بقــاء الاجئــن يف تركيــا دائمــاً.

CHP, uzun süredir “Şam ile masaya oturalım” görüşünü seslendiriyor. Son bir yıldır Türkiye’nin 
BAE ve Mısır gibi ülkelerle gerilimli ilişkilerini normalleştirme çabasını örnek vererek kendilerinin 
“haklı” çıktığı kanaatindeler. Kuşkusuz Suriye iç savaşının nasıl çözüleceği, YPG terör örgütü ve 
sığınmacılar boyutlarıyla Türkiye’nin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor.
Önce Türk dış politikasındaki normalleşmenin mantığına bir bakalım. Dünkü yazımda ifade ettiğim 
üzere Ortadoğu’daki aktörler arasındaki normalleşme trendi ve Türkiye’nin “yeni sayfa açma” siya-
seti, yaşanan küresel ve bölgesel jeopolitik değişimle irtibatlı. Küresel düzlemde, “büyük güç rekabe-
ti” yoğunlaşırken bölgemizde artık blok siyaseti mümkün değil. Her ülkenin diğer müttefikleriyle 
çelişen ve rakipleriyle örtüşen çıkarları var.
Normalleşme “Herkesle iyi geçinelim” gibi bir duygusal zeminde oluşmuyor. Ve tek tarafın isteğiyle 
gerçekleşmiyor. Malum, devletler yeni jeopolitik denklemlere göre politikalarını gözden geçirirler. 
Çıkarlarını hesaplar ve gerekli görürlerse bazı tercihlerini değiştirirler. İşte Türkiye dahil bölgesel 
güçlerin normalleşme arayışı bu temel realiteye dayanıyor.
Normalleşmenin zamanlaması kritik önemdedir. Ne getirip ne götüreceğine dair çok boyutlu “artı-ek-
si değerlendirmesi” yapılır. Hangi parametrelerde ve hangi çıkar karşılığında uzlaştığınız başarınızı 
belirler. Türkiye son normalleşme hamleleri ile “etkili ve esnek bir rasyonel aktör” olduğunu bir kez 
daha gösterdi.
Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye sahalarındaki operasyonlarının kazanımlarını tahkim etme amacıyla 
normalleşmeyi yürütüyor. Yeni bölgesel konjonktür sebebiyle ve diğer aktörler de istediği için nor-
malleşme süreci devam ediyor.
Türkiye’nin Suriye’ye mevcut yaklaşımı rejimi yıkmaya yönelik değil. İki temel hedefi var: a) Suri-
yelilerin onurlu şekilde ülkelerine dönebilmesi. b) PKK-YPG terör oluşumunun engellenmesi.
Güvenli bölgeler kurmamız da İdlib’deki askeri varlığımız da buna yönelik. 4-5 milyon Suriyeli 
sığınmacının daha ülkemize gelmesini bu şekilde engelledik. Muhaliflerin kapsayıcı, yeni bir Suri-
ye yönetimine entegre edilmediği durumda bu iki hedefin de karşılanamayacağı açık. Uluslararası 
Af Örgütü geçtiğimiz günlerde Suriye’ye dönenlerin Suriye istihbaratı eliyle işkenceye ve zorla 
alıkoymaya maruz kaldığına dair rapor yayımladı. Suriyelilerin işkence ve baskı görecekleri bir yere 
“davul-zurna ile” gönüllü dönüşü mümkün değil.
Esad yönetiminin Ankara ile masaya oturmak istediği biliniyor. Hatta Rus lider Putin, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a ara ara bu teklifi yapıyor. Ancak aynı Esad, Cenevre görüşmelerini kilitliyor ve 
muhalifleri içine alacak bir geçişi hiç arzu etmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile bu ay 
sonu gerçekleşecek görüşmesi öncesinde İdlib’deki bombardıman ile Türkiye sıkıştırılmak isteniyor. 
Şam yönetimi ile görüşmek ya da görüşmemek, ideolojinin ya da duygusallığın alanı değil. Bölgesel 
denklemlerin, çıkar hesaplamasının ve zamanlamanın konusu.
Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin görüştüğü ara ara basına yansıyor. Açık bir diplomasinin başla-
ması için istihbari görüşmelerde yeterli mesafe alınması gerekiyor. Şam yönetimi, halkını ülkelerine 
geri almaya razı ve hazır olmalı. Bunu göstermek için de muhaliflerin katıldığı süreçleri önemsemeli. 
İdlib’deki milyonları Türkiye sınırına itmekten vazgeçmeli. Ankara ile uzlaşan Şam’ın YPG’yi tas-
fiye edeceği iddia edilebilir. ABD’nin Suriye’den tümüyle çekilmeden bu seçeneğin hayata geçirile-
bileceğini kabul etsek bile şu soru hâlâ masada: “Şam yönetimi, muhalifler ve sığınmacılar konusun-
da güvenilebilir mi?”
Kaldı ki, yakın vadede ABD’nin Afganistan çekilmesine benzer şekilde Suriye’den ayrılması zayıf 
bir ihtimal. Şartlar oluşmadan CHP’nin “parlak” önerisi uygulanırsa, güvenli bölgelerden çekilme ve 
yenileriyle birlikte sığınmacıların Türkiye’de kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz.
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